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 پژوهشی تاريخ اسالم –فصلنامه علمی 

 سال سیزدهم، شماره چهارم

  52، شماره مسلسل 1931زمستان

 

 

 نقش ایرانیان مهاجر در آناتولی

 با تأکید بر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی

 

 51/55/95تاریخ تأیید:  6/9/95 تاریخ دریافت:

 پرستولی دیندکتر 

ی زیادی از ایرانیاا  د  طاوت تاا یه  اه     هاآناتولی از مناطقی است که گروه

ز ا  و ادب فا سی  ا د  این سرزمین گسارر  دادناد     و جا مهاجرت کردندآ 

د  دو ا  تیمو یا  و اوایل دو ا  صفویه،  اه دلیال تالاوست سیاسای ایارا  و      

ای که سالطین عثمانی  رای جلب اهل علم و هنر  ه اسرانبوت ایجاد کارده  جاذ ه

مهاجرت ایرانیا   ه آناتولی  یشارر داد  د  نریجاه ایان امار، گاروه        ودند،  وند 

زیادی از عالما ، داعرا  و هنرمندا  ایرانی  اهای اسارانبوت و ساایر داهرهای     

 ردناد و د  ایان سارزمین  اه      آناتولی ددند  آنا  آثا  ادب فا سی  ا  ه آناتولی

 ز آناا  کاه وا د  های فا سی پرداخرناد  تدادادی ا  نسخه  ردا ی و نگا   کراب

د  ا  سالطین عثمانی ددند  اه  وا   یشارر ز اا  فا سای و آثاا  اد ای همات        

 اردا ی، تایهیب و   گمادرند  هرکدام از این مهااجرا  د  زمیناه کرا ات، نساخه    

های علمی د  زمینه  یاضیات، ها و یا تد یس و نگا   کرابمصو  کرد  کراب

یقی و طاب از سارآمدا  عصار    نجوم، ددر، ادب فا سی، فلسفه، حکمت، موسا 

                                           

 گروه تاریخ دانشگاه تبریز. استادیار 
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خود  ودند  د  این پژوهش، نقش این دساره از مهااجرا  د  توساده آثاا  اد ای      

 گردد فا سی د  آناتولی  ر سی می

 آناتولی، مهاجران ایرانی، عثمانی، زبان فارسی، تیموریان. های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

جری در منطقهه قراجهه   قبیله قایی به ریاست ارطغرل در حدود نیمه اول قرن هفتم ه

داغ در غرب آنکارای امروزی مستقر شد و تحت فرمهان عءاالهدیک قیقبهاد اول، سهلطان     

سلجوقی روم قرار گرفت. پس از ارطغرل، جانشینش عثمان بیگ تابعیت سلطان سلجوقی 

هجری بهه دسهت غهازان ،هان،      699را پذیرفت. با سقوط حکومت سءجقه روم در سال 

منطقه سوغوت و قراجه داغ، اعءم استقءل قهرد و نسسهتیک پایهه    عثمان بیگ در حدود 

 1گذار حکومت عثمانی در بسشی از آناتولی گردید.

او از آن پس برای توسعه قلمرو ،ود به شهرهای تحت فرمان امپراتوری روم شرقی و  

دنهد.  امرای تابع او حمله برد. جانشینانش اور،ان غازی و مهراد اول نیهر راا او را ادامهه دا   

های تابعه روم شرقی در منطقه آناتولی را ایشان در طول قرن هشتم هجری تمام سرزمیک

 تصرف قردند و وارد بالکان شدند.

سءطیک عثمانی قه ابتدا تحت فرمان سءجقه روم بودند تشکیءت اداری ،هود را از   

نهی بهود پایهه    روی نظام اداری سءجقه روم قه آن هم الگویی از نظام دیوان ساالری ایرا

ساالران سهءجقه روم بهه ،هدمت    گذاری قردند. پس از استقءل حکومت عثمانی، دیوان

سءطیک عثمانی درآمدند. ایک قارگراران اداری در مکاتبات ،ود از زبان فارسهی اسهتفادا   

 قردند. زبان علوم رایج در آناتولی دورا سءجقه نیر، فارسی بود.می

ا مهمی برای علما، فضء و نسبگان مهاجر ایرانی بود قه به در ایک دورا آناتولی پایگا 

عدا ای از دانشمندان و شاعران بررگ از  .دالیل مستلف از ایران به ایک منطقه می رفتند

قبیل ،اندان مولوی، نجم الدیک رازی، اوحدالدیک قرمانی، فسرالدیک عراقی و سیف الدیک 

 اجران از صوفیان، عارفان و عالمان بودند.فرغانی به آناتولی مهاجرت قردند. بیشتر مه
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های زیادی از مریدان و هواداران آنان نیر به همهراا ایشهان بهه ایهک     هم زمان، گروا 

های مستلف اجتماعی بودند و آثار متعددی را ها از طبقات و دستهسرزمیک رفتند. ایک گروا

هایی راوندی نمونه الصدور راحةنجم الدیک رازی و  مرصاد العبادبه فارسی تألیف قردند. 

 2از ایک آثار هستند.

ای نجم الدیک رازی، گروهی از مریدانش را به آناتولی برد قه هر قدام عالم برجسهته  

بودند و با ،لق آثار ادبی و هنری به رواج فرهنگ ایرانی، زبان و ادب فارسهی در آنهاتولی   

  3قمک قردند.

چون مجدالدیک مراغهی، اوحدالهدیک ،هویی،    های صوفیانه، عارفانی همپیروان طریقت

بدرالدیک تبریری و قطب الدیک شیرازی بودند قه در رواج فرهنهگ ایرانهی و تهألیف آثهار     

علمی در آناتولی نقش بسرایی ایفا قردند. قطب الدیک شیرازی برای دیدار بها صهدرالدیک   

 4به فارسی پردا،ت.از عربی  نهایة االدراکجا به ترجمه قونوی به آناتولی رفت و در آن

ههای  دولهت  های صوفیانه نظیر بکتاشیه، بابائیه، نقشبندیه و مولویهه در دوران طریقت 

سءجقه و عثمانی در آناتولی رواج یافتند و به درون تشکیءت حکومت نفوذ قردنهد. ایهک   

دا ها ،استگاا ایرانی داشتند؛ چرا قه رهبران آنها از ایران به آناتولی مههاجرت قهر  طریقت

 بودند. آنان زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را در گسترا وسیعی از آناتولی رواج دادند.

مهاجرت ایرانیان در دوران حاقمیت سءطیک عثمانی، به ،صوص در قرن نهم و اوایل 

به آناتولی در ایک دو قرن به سه  ایرانی چنان ادامه داشت. مهاجرانقرن دهم هجری، هم

اسهتقبال   ها بهه سهبب  شوند. ایک گرواتقسیم می هنرمندان و عالمان و ادیبان، شعرا گروا،

سءطیک عثمانی از در جذب اهل علم و هنر به آناتولی، عازم آن دیار شدند. آنان با استقرار 

در مراقر علمی و پایتست دولت عثمانی نظیهر قسهطمونی، بورسها، ادرنهه و اسهتانبول بهه       

 های علمی و هنری پردا،تند.فعالیت

دالیل متفاوتی دربارا علت جذب ایک مهاجران در عثمانی وجهود دارد. اول ایهک قهه     

آناتولی سرزمینی بود قه به وسهیله ترقهان سهلجوقی و سهپس عثمهانی تصهرف گردیهد.        
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سءطیک ایک دو حکومت بهرای اجهرای احکهام اسهءمی و رواج علهوم عقلهی و نقلهی در        

نیهاز داشهتند. در آن دوران، دو قهانون    های فتح شدا به علما و فضءی مسلمان سرزمیک

علمی مهم جهان اسءم در ایران و منطقه شامات و مصر قرار داشت و از ههر دو منطقهه،   

 علمایی به آسیای صغیر مهاجرت قردند.

ای از سلجوقیان بررگ ایران بودنهد قهه پهس از    دوم ایک قه چون سءجقه روم، شعبه

،هود در آنهاتولی ادامهه دادنهد. سهءطیک ایهک        چنان به حیاتسقوط سلجوقیان ایران، هم

حکومت قه براساس فرهنگ ایرانی تربیت شدا بودند از علمها و شهعرای ایرانهی قهه بهه      

قردند. شرایط موجود سبب شد چند ،اندان برجسهته ایرانهی،   رفتند استقبال میآناتولی می

 گونه قه بیان شد به آناتولی مهاجرت قنند. همان

ن نهم هجری، سءطیک عثمانی به عنوان وارث حکومهت سهءجقه   قه در قرسوم ایک

روم در میان علمایی تربیت شدا بودند قه با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی آشهنایی قامهل   

بودند. اهل علم و فضل از هر سرزمینی قه به قلمرو آنان  دار علم و دانشداشتند و دوست

 گرفتند.رفتند تحت حمایت ایشان قرار میمی

،صوص پس از فتح استانبول، سلطان محمد فهاتح و جانشهینانش بهرای گسهتر       به

گهران و هنرمنهدان را بهرای    شکوا و رونق علمی و فرهنگی ایک شههر، عالمهان، صهنعت   

قردنهد. بهه عنهوان نمونهه تشهویق علهی قوشه ی از        مهاجرت به اسهتانبول تشهویق مهی   

 به استانبول مهاجرت قند. دانان دربار تیموری بود قه درنهایت سبب شد او ریاضی

چنیک سلطان سلیم اول در ادامه سیاست توسعه فرهنگی و اقتصادی استانبول، پس هم

از غبله بر شاا اسماعیل در جنگ چالدران و تصرف تبریر، عدا زیادی از عالمان، هنرمندان 

 گران ایرانی را از تبریر به استانبول برد.و صنعت

و جنگ قدرت در میان شاهرادگان تیموری قه پهس از   چهارم ایک قه آشفتگی، ناامنی

مرگ شاهرخ به وجود آمد سبب شد عالمان به دلیل ناامنی اوضاع ایهران و عهدم حمایهت    

مادی و معنوی به آناتولی مهاجرت نمایند. در مقابل، سءطیک عثمانی از عالمهان مههاجر   

دادنهد. علمها و   وبی مهی قردند و برای تدریس و فعالیت علمی به آنان حقوق ،حمایت می
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شدند و یا بهه عنهوان مهدرس در    هنرمندان مهاجر به عثمانی، در دربار سءطیک جذب می

 پردا،تند.های علمی میمدارس عثمانی به تدریس و تألیف قتاب

تأثیر علمای مهاجر ایرانی بر آموز  علوم عقلی و نقلی در مدارس عثمانی، چنان زیاد  

های دو عالم بررگ هجری، علمای عثمانی تحت تأثیر اندیشه بود قه در قرن نهم و دهم

ایرانی؛ یعنی امام محمد غرالی و فسرالدیک رازی قرار گرفتند. در ایک دوران افرادی ماننهد  

 5داود قیسری و مءفناری پیرو مکتب فسرالدیک رازی شدند.

و عثمهانی،   های مستلف مهاجر ایرانی به آنهاتولی در دورا سهءجقه روم  در میان دسته

تحقیقهاتی صهورت گرفتهه     دربارا نقش شعرای ایرانی در گستر  زبان فارسی در آناتولی

دربارا نقش علما  اند امااست. آیدیک شادی و رضا ،سروشاهی مطالبی در ایک زمینه نوشته

و هنرمندان در گستر  زبان و ادب فارسی در آنهاتولی در قهرون نههم و دههم هجهری،      

 ه است.پژوهشی صورت نگرفت

مهاجرت عالمان و هنرمندان ایرانی به آناتولی سبب انتقال هنر و فرهنگ ایرانی به آن 

بسشی از علوم عقلی و نقلی اسءمی را قه حاصل فعالیت دانشمندان  سرزمیک گردید. آنان

هها از طریهق تهألیف،    ها بود به آناتولی انتقال دادند. ایهک گهروا  جهان اسءم در طول قرن

ق آثار علمی و هنری و تربیت شهاگردان، نقهش مهمهی در توسهعه علمهی و      تدریس و ،ل

چنیک بسیاری از آثار ادبی شعرا و نویسندگان ایرانی فرهنگی امپراتوری عثمانی داشتند. هم

 شدا است. در عثمانی از سوی ،طاطان مهاجر ایرانی نسسه برداری

اجر ایرانی در دربار سءطیک در ایک پژوهش، ابتدا به ا،تصار به نقش شعرا و ادیبان مه

قنیم. سپس بهه تفصهیل، نقهش علمها و     عثمانی در گستر  شعر و ادب فارسی اشارا می

های فعال در آناتولی قه سهم زیادی در گستر  زبهان فارسهی،   هنرمندان به عنوان گروا

  دهیم.شرح می فرهنگ و هنر ایرانی در آن سرزمیک داشتند،

 

 اتولیشاعران مهاجر ایرانی به آن

در قرن نهم هجری، دربار عثمانی وارث دربارهای سءجقه روم و امرای محلی آناتولی 
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ساالران ایرانی گردید. در ایک دوران، نظام تشکیءت اداری سءجقه روم قه از سوی دیوان

ها گردید. سءطیک عثمانی در مکاتبات پایه گذاری شدا بود وارد تشکیءت اداری عثمانی

قردند. در دربار آنهان، قاتبهان و   ر فرامیک دیوانی از زبان فارسی استفادا میدرباری و صدو

زبان فارسی آشنایی داشتند. بر،ی از مکاتبات سءطیک عثمانی بها   نویسندگان به ،وبی با

فریهدون بیهگ در    سءطیک تیموری، ترقمک، جءیریان و صفویه به زبان فارسی بود قهه 

 ا است. منشآت سءطیک، آنها را گرد آورد

و سلطان بایرید دوم از سءطیک مشههور عثمهانی در    سلطان مراد، سلطان محمد فاتح

قردند. سلطان محمد فهاتح در سهال   قرن نهم هجری از هنرمندان و اهل علم حمایت می

م استانبول را فتح قرد و برای آن قه ایک شهر را به مرقر فرهنگهی جههان   5511/ ه 111

ها، مانند ایهران پردا،هت. او   اعران و هنرمندان سایر سرزمیکاسءم تبدیل قند به جذب ش

دار زبان و فرهنگ ایرانی بود و به تشویق علما و شعرای ایرانی برای مههاجرت بهه   دوست

هشت مدرسه بنا قرد قهه   او برای شکوفایی علمی و فرهنگی استانبول، 6آناتولی پردا،ت.

ک در دربار او، شاعران و نویسندگان چنیبه هشت صحک یا صحک ثمانیه معروف شدند. هم

 شدند.ایرانی جمع می

سءطیک عثمانی به تقلید از سءجقه روم از شعرای مهاجر ایرانهی در سهرزمیک ،هود     

قردند. شعرایی مانند فسرالدیک عراقی و ابوحامد قرمانی، سرایندا اشعار فارسی استقبال می

ای در ادب فارسهی  ر، عارفانهه و عاشهقانه  در آناتولی بودند. فسرالدیک عراقی غرلیات پرشو

چنهیک ابوحامهد   هم 7،ود را در بءد روم نوشت. عشاق نامه و رساله فارسی لمعات سرود و

ههای متعهددی از اشهعار وی در    به زبان فارسی سرود قه نسهسه  ایقرمانی، اشعار عارفانه

را به فارسی در آن  لمیعادمناهج المعاد الی اآناتولی استنساخ گردید. سعید فرغانی نیر قتاب 

  8سرزمیک تألیف قرد.

به زبان فارسی شعر  بر،ی از سءطیک عثمانی مانند محمد فاتح، بایرید دوم، سلیم اول

قردند. محمد فاتح سرودند و شعرای فارسی گوی ایرانی، آنان را در اشعار ،ود مدح میمی
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محمد فاتح و بایریهد   9قرد.ت میرفتند حمایاز شاعران و عالمان ایرانی قه به عثمانی می

جامی و سلیم اول از سوی شیخ عبداهلل بک محمهود شبسهتری و    از سوی عبدالرحمک دوم

  10اند.سلیمان قانونی از سوی محمد فضولی مدح شدا

سلطان محمد فاتح هنگامی قه در روز فتح استانبول، قدم بر قاخ امپراتهوری بیهرانس   

 11نهاد ایک بیت فارسی را ،واند.

 کند در قصر قیصر عنکبوتبرداری میپرده  زند بر طارم افراسیاببوم نوبت می

موالنا قبولی از شهعرای مههاجر    حامدی اصفهانی، احمد بک ابراهیم بک محمد داعی و

موالنا قبولی، دیوان ،ود را بهه   12ایرانی در دربار سلطان محمد فاتح و از مداحان او بودند.

هایی را برای تمام رساند. حامدی نیر ،ط ،وشی داشت و قتابنام سلطان محمد فاتح به ا

قرد. پس از او، فرزندانش از شعرای دربهار سهلطان   قتابسانه محمد فاتح نسسه برداری می

  13سلیم اول شدند.

مکاتبهه داشهت. بهه نوشهته فسرالهدیک علهی        سلطان محمد فاتح با عبدالرحمک جامی

لرحمک جامی را به حج شنید، ،واجه عطاا اهلل قاشفی، محمد فاتح چون ،بر مسافرت عبدا

قرمانی را به حلب فرستاد تا ایک شاعر بررگ ایرانی را به استانبول دعوت قند اما جامی از 

  14قبول ایک دعوت ،ودداری قرد.

نوشهت و در   حمهد فهات  ح،ود را به نهام م  الذهب ةسلسلاو در مقابل، دفتر سوم مثنوی 

سهید   15ه سلطان عثمانی به وی فرستادا بود تشهکر قهرد.  پایان از دوهرار سکه طءیی ق

فن در  افکار الشریفشریف معمایی از دیگر شاعران دربار سءطیک عثمانی بود قه قتاب 

  16را به نام بایرید دوم نوشت. معما

تهریک  از میان آثار فارسی نوشته شدا در عثمانی، دیلسیرنامه )نامه بی زبهانی  از قهدیم  

آناتولی است قه از سوی بدیع الرمان منوچهر، تاجر تبریری دربارا  در های فارسیمنظومه

عشق گل و بلبل در دربار ادرنه، پایتست عثمانی نوشته شدا است. قتاب دیگری بهه نهام   

 17م در ادرنهه 5511/ ه 119از سوی شمس الدیک محمد نیشهابوری در سهال    کلیات شعر
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 18تالیف شدا است.

چهون شهمس الهدیک    یمان قانونی، شاعران ایرانی ههم در دورا سلطان سلیم اول و سل

بردعی، بهااالدیک علی شیرازی، شمس الدیک محمد لطیفی، شامی، موالنا فتح اهلل قاتهب،  

موالنا محمد مذهب قرمانی، سحابی، محمد امیک از اهالی قهرویک، مهء محمهد معصهوم     

عثمهانی حضهور   و امینی سهمرقندی در دربهار سهءطیک     ،راسانی، شیخ عبداهلل شبستری

آنان به سرودن شعر فارسی و یا ترجمه آثار ادب فارسی به ترقهی، تهألیف و یها     19داشتند.

 پردا،تند. ها مینسسه برداری از قتاب

.ق بهه اسهتانبول   ه 956شیخ عبداهلل شبستری، فرزند شیخ محمود شبستری در سهال  

ای به نام سلطان سلیم الهرفت و سلطان سلیم اول، او را بررگ داشت. او در قواعد معما رس

  20را به نام سلیم به نظم قشیدا است. مثنوی شمع و پروانهنوشته است. هم چنیک 

عارفی )فتح اهلل چلبی  فرزند قاتب درویش شیرازی در عهد سلیمان قانونی، قتابی بهه  

به زبان فارسی با ،طی زیبا نوشت. او تاریخ آل عثمان را در شصت هرار  تراجم احوالنام 

بیت به زبان فارسی به نظم قشید و به عنوان شهنامه چی دربار سلیمان قانونی بر گریهدا  

  21شد.

افءطون شیروانی و سید لقمان از دیگر شاعران مهاجر ایرانهی بودنهد قهه بهه عنهوان      

شهنامه چی به ترتیب پس از عارفی در دربار عثمانی به زبان های ترقهی و فارسهی شهعر    

اوزون فردوسی، شاهی، سهحابی، مءواقهف و حکهیم ابوطالهب از     چنیک هم 22سرودند.می

قتهاب   شاعران فارسی گوی ایرانی در عثمانی بودند. سحابی در زمان سهلطان سهلیم اول  

 23قیمیای سعادت را به ترقی ترجمه قرد.

 

 هنرمندان مهاجر ایرانی

،طهاطی،  ای دیگر از مهاجران ایرانی به آناتولی، اهل هنر در رشته های مستلف دسته

نقاشی و تذهیب بودند. هنرمندان برجسته ایرانی دورا تیموریان، ترقمانهان و صهفویان در   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 25، شماره مسلسل 3113شماره چهارم، زمستان  سیزدهم،سال        

 

 

 

 

 

561 

قرن نهم هجری و اوایل قرن دهم هجری به دنبال تحوالت سیاسهی ایهران بهه آنهاتولی     

 مهاجرت قردند.

از میان ایک هنرمندان مهاجر، ،طاطان و قاتبان سهم زیهادی در گسهتر  آثهار ادب     

آناتولی داشتند. آنان با ،هود آثهار ادب فارسهی را بهه آن سهرزمیک بردنهد و در       فارسی در 

شهرهای آناتولی به نسسه برداری از آن آثار فارسی پردا،تند و یا با ،هط زیبها بهه تهرئیک     

 قصرها، مساجد و سایر بناها اقدام قردند.

ی ،طهاط،  ای از قاتبان در دربار سءطیک عثمانی به ،دمت گرفته شدند. سهیدعل عدا 

هنرمندان آذربایجانی بود قه در نرد شهریف جرجهانی تحصهیل نمهود، سهپس در       یکی از

رفت و در زمهان سهلطان    24آناتولی به نرد اسماعیل بیگ اسفندیار اوغلو، حاقم قسطمونی

 مراد دوم در مدارس بورسا به تدریس پردا،ت. 

. ق بهه آنهاتولی   ه 156ر زمان با او، اسداهلل قرمانی از شاگردان محمد قرمانی قه دهم

نمود. او ،ط نسخ و ثلث را به زیبایی می نوشت و مهاجرت قرد به ،ط نستعلیق قتابت می

آنان، اولیک دسته هنرمندان ،طاط  25از هنرمندان دربار سلطان مراد دوم و محمد فاتح بود.

بیگ تا روی ایرانی بودند قه به دنبال مجادالت سیاسی در دربار تیموریان، پس از قتل الغ 

 قار آمدن سلطان حسیک بایقرا به عثمانی مهاجرت قردند.

قاسم و عبدالرحیم از دیگر قاتبان ایرانی بودند قه بهه ترتیهب در زمهان     پس از آنان، 

ههای مههم هنهری    از فعالیت 26سلطان محمد فاتح و بایرید دوم وارد سرای عثمانی شدند.

ر ادبی فارسی بود. به عنوان نمونهه از منظومهه   ایک دسته از هنرمندان، نسسه برداری از آثا

م در هرات سرودا 5511/  ه 111،سروشیریک قه به دست هاتفی، شاعر تیموری در سال 

در دربهار سهلطان    م5599/  ه 915های زیبا در سال شدا بود؛ دو نسسه به همراا مینیاتور

و مصور گردید. ایهک  بایرید دوم از سوی نقاشان و ،طاطان سرای عثمانی، نسسه برداری 

رود قه از سوی هنرمندان ایرانی پدیهد آمهدا اسهت؛    آثار ادبی به شمار می از آن دسته، اثر

زیرا طبق نوشته دفتر اهل حرف دربار عثمانی، بر،ی از اعضای اهل حرف سهرای بایریهد   

 اند.دوم از ایرانیان بودا
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امیر،سهرو دهلهوی در    هایی از قلیله و دمنهه و ،مسهه  چنیک در ایک دوران، نسسههم

ای از منظومه ،سرو شهیریک اسهت قهه در    نسسه برداری شد. اثر دیگر، نسسه 27استانبول

 28م از سوی شیسی، یکی از ایرانیان مهاجر نسسه برداری گردید.5599/  ه 911سال 

گروا دیگری از ،طاطان مهاجر ایرانی در اوایهل دورا صهفویه بهه عثمهانی مههاجرت      

یا هنرمندان دربار تیموریان هرات بودند قه به دنبال سقوط ایک شهر به قردند. بیشتر آنان 

/ ه  956جها از سهوی شهاا اسهماعیل صهفوی در سهال       دست ازبکان و سپس تصرف آن

از هنرمندان ترقمک آق قوینلو بودند قه شاا اسماعیل،  و یا 29م به تبریر منتقل شدند5151

 ا بود. آنها را از سراسر ایران در تبریر گردا آورد

بیشتر هنرمندان دربار شاا اسماعیل در تبریر به دنبال شکست او در جنگ چالهدران و  

ورود سلطان سلیم عثمانی به تبریر اسیر شدند و به استانبول انتقال یافتند. بر،هی از ایهک   

هنرمندان، مانند عبدالوحید و سلطان علی از قاتبان و ،طاطان ایرانی بودند قه در سهرای  

 30ه قتابت و نسسه برداری مشغول شدند.عثمانی ب

بدیع الرمان میرزا، فرزند سلطان حسیک بایقرا از اسرایی بود قه سلطان سلیم از تبریهر  

تریک آثار ،طی فارسهی و  بدیع الرمان میرزا هنگام فرار از هرات، نفیس 31به استانبول برد.

نیک به دنبال استقرار حکومت چهای دورا تیموریان را با ،ود به تبریر آوردا بود. همنقاشی

عهازم   ایرانهی ای از اهل علهم و هنهر   صفویان و تحوالت سیاسی و مذهبی در ایران، عدا

گرد آمدن هنرمندان ایرانی در سهرای سهءطیک عثمهانی، زمینهه      آناتولی شدند. در نتیجه

ای قهه ،طاطهان بهه    مناسبی برای رواج زبان فارسی در آن سرزمیک فراهم شد. به گونهه 

پردا،تند و نقاشان بر اساس مضامیک ادبی بهه مصهور   سسه بردای از آثار ادب فارسی مین

 شدند. مشغول می نمودن آن آثار

ایهی قهه در   دیوان امیر علیشیر نوو  جامی، دیوان منطق الطیر عطارهای ،طی مانند قتاب

یسه با نیمه اول قرن دهم هجری در استانبول نسسه برداری و مصور گردیدا است در مقا

های مشابهی قه در قرن نهم و یا اوایل قرن دهم هجری در ایران تهیه شدا اسهت  نسسه
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دهند قه بیشتر آنها حاصل فعالیت هنرمندان مههاجر ایرانهی بهه اسهتانبول بهودا      نشان می

م، یک سال پس از جنگ چالهدران در  5151/  ه 955قه در سال  منطق الطیر عطاراست. 

م از 5151/  ه 915شود و دیوان امیر علیشیر نوایی قه در سال میبرداری استانبول نسسه

 32ای از ایک آثار هستند.گردد نمونهسوی شجاع الدیک فارسی نسسه برداری می

از دیگر آثار ادبی قه در توپقاپی سرای استانبول از اوایل قرن دهم هجری / شانردهم 

/  ه 911است قه در سهال   دهلوی دیوان امیر خسروای از میءدی باقی ماندا است نسسه

غرایب و قتاب  جنگ خسرو و فرهادچنیک دو اثر م نسسه برداری گردیدا است. هم5591

م از سهوی محمهد بهک ملهک احمهد      5111/ه  911امیر علیشیر نوایی قه در سهال   السغر

طبق نوشته دفتهر اههل    33تبریری نسسه برداری شدا است از ایک دوران باقی ماندا است.

رای عثمانی، محمد بک ملک احمد از هنرمندان مهاجر ایرانی بود قهه بهه همهراا    حرف س

قنهد و در سهرای سهلطان بهه     پدر  در دوران سلطان بایرید دوم به عثمانی مهاجرت می

  34شود.قتابت و تذهیب مشغول می

شهد زیهر نظهر یهک     هنرمندان سرای عثمانی در قارگاهی قه به حرفه آنان مربوط می

شد و مواجهب  قردند. اسامی آنان در دفتر اهل حرف دربار ثبت میعالیت میرئیس حرفه ف

گردیهد.  روزانه آنان و محلی قه از آن به استانبول مهاجرت قردا بودند در آن دفتر قید می

هجری باقی ماندا به زبان فارسهی از سهوی حسهک    915تریک ایک دفاتر قه از سال قدیمی

دهندا نفوذ زبان فارسی نشان نحوا نگار  ایک دفاتر، افندی، قاتب دربار تهیه شدا است.

در دربار عثمانی است. در صفحه نسست ایک دفتر دربارا هنرمندان ایرانی قهه بهه وسهیله    

 سلطان سلیم به عثمانی بردا شدند، آمدا است:

دفتر مواجب جماعت اهل حرف که در وقت تفتیش شددن فرمدودب  ده ر یدع      

ائدة  معرفدة داود اغدا سدرخانن انددرونی و حسدن       الخر اثنی و ثلثین و تسدع م 

   35الفقیر.
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دهد قه قاتب دربار عثمانی با زبان های فارسی آمیسته با قلمات عربی نشان میجمله

 فارسی آشنایی قامل داشته است.

ظهیرالدیک قبیر بک اویس بک محمد اللطیفی مشهور به قاضی زادا اردبیلی از فضء و 

در جوانی به قسب علم و هنر پردا،ت و از ،طاطان دربهار شهاا   هنرمندان اردبیل بود قه 

اسماعیل صفوی در تبریر گردید. او از اسرایی بود قه به وسیله سلطان سلیم بهه عثمهانی   

 جا شهرت فراوانی یافت. یکی از آثهار او در عثمهانی ترجمهه قتهاب    بردا شدند. وی در آن

  36به سلطان سلیم بودا است.به فارسی و اهدای آن  وفیات االعیان ا ن خلکان

عبدالواحد مشهدی و میر،ویی از شاگردان سلطان علی مشهدی، ،طاط مشهور دربهار  

سلطان حسیک بایقرا از دیگر هنرمندانی بودند قه هر دو در اوایل دورا صفویه بهه آنهاتولی   

سهلطان سهلیمان قهانونی شهدند.      مهاجرت قردند و از ،طاطان و قاتبهان برجسهته دربهار   

ای در قوتاهیه منسوب شد قهه بعهدها بهه نهام او بهه      لوحد مشهدی به ریاست مدرسهعبدا

 مدرسه واحدیه مشهور گشت. 

عبدالواحد عءوا بر حسک ،ط در علوم مستلف نیر، عالمی بررگ بود. در شهرح قتهاب   

تألیف قرد و به سلطان سهلیمان قهانونی تقهدیم     الفقه الواحدیهنقایة قتابی با عنوان  هنقای

ای از مثنهوی  نسهسه  وی اسهت. از  اسدطرال  ای در فهک  یکهی از آثهار او، رسهاله    37.نمود

منسوب به ناصر،سرو با رقم عبدالواحد در بقعه موالنا جءل الدیک رومی در  روشنایی نامه

و  شداهنامه خاقدانی  میر ،ویی نیر در سرای سهلطان بهه قتابهت     38قونیه باقی ماندا است.

 39ی مشغول شد.نسسه برداری از سایر آثار ادب

از سایر آثار ارزشمند فارسی قه در استانبول در زمان سلیمان قهانونی نسهسه بهرداری    

ندا  ادا   ای در اندیشه سیاسی و یا شریعت نامه نویسهی بهه   توان به رسالهشدا است می

هجری اشارا قرد قه بهه  169نوشته ابراهیم بک محمد در سال  الخالفة و اسبا  الحصافة

ای از ایک قتاب به استانبول انتقهال یافتهه و   وانشاا اهدا گردیدا است. نسسهفرخ یسار شیر
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برداری شدا است. در ابتدای ایهک نسهسه بها نثهری     در زمان سلطان سلیمان قانونی نسسه

 متکلف در ،صوص اهدای آن به سلطان سلیمان چنیک آمدا است:

ظدل ا  علدی    لرسم خزانه عامرب سلطان عالم پادشاب  نی اد  شهریار جهدان  

اهل االیمان  اسط األمن و األمان ناشر العدل واالحسان معزالددنیا والددین غیدا     

االسال  و المسلمین..مالک رقا  االمدم مدولی ملدوک العدر  والعلدم السدلطان       

   40سلیمان شاب خان  ن سلطان سلیم خان خلد ا  تعالی ملکه.

تریک شود یکی از با ارز داری میایک نسسه فارسی قه در قتابسانه موزا توپقاپی نگه

تهوان از  نسخ ،طی فارسی در استانبول است. از دیگر آثار ،طی فارسی در اسهتانبول مهی  

قه از دورا محمد فاتح در سرای عثمانی باقی ماندا است  ملموع العلایبآلبومی با عنوان 

از سهوی   لهث نام برد. در ایک مجموعه، اشعاری به فارسی و با ،طوط نسهتعلیق، نسهخ و ث  

،ورد. بر،ی از ایک اشعار در مهدح سهلطان   ،طاطان دورا سلطان محمد فاتح به چشم می

محمد فاتح از سوی شاعران و یا ،طاطان ایرانی به ،هط زیبها نوشهته شهدا و بهرای وی      

 ارسال گردیدا است. در یکی از ایک نوشته ها آمدا است:

 شااا ا باشااد از عوااا درساا ا  را 
 

 رنااادگار یافاااتگویناااد یربیااات ز  دا 
 

 طبع یو نازکست ر مبادا شود ملاو  
 

 این مدح زا  ساب  بادعا ا  صاار یافات     
 

 یا ررز حشر درلت یاو پایادار بااد   
 

 شااا ا بااود انااز فلااز ز دماادار یافاات   
 

شهود قهه در   در بر،ی از ایک ابیات، امضای هنرمنهدان و ،طاطهان ایرانهی دیهدا مهی     

گر ارتباط گستردا فرهنگهی در میهان   مر، نشاناستانبول و یا هرات نوشته شدا است. ایک ا

چهون سهیف اهلل قرمهانی، عبهداهلل     هایی همایران و عثمانی در قرن نهم هجری است. نام

ها بهه  هروی سمرقندی، عبداهلل صیرفی، ملک زاد تبریری و قاتب علی در زیر ایک نوشته

  41،ورد.چشم می
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 علمای مهاجر ایرانی 

ههای صهوفیانه   دسته سوم مهاجران ایرانی به آناتولی، علما، رهبران و پیروان طریقهت 

روند قهه در گسهتر    هایی به شمار میاز گروا بودند. پیروان بکتاشیه، حیدریه و اسحاقیه

آثار ادب فارسی و فرهنگ ایرانی در آناتولی نقش مؤثری داشتند. به عنوان نمونه، حهاجی  

گذار طریقت بکتاشیه آثاری مانند مقاالت غیبیه و قلمات عینیهه  نیانبکتا  ولی، رهبر و ب

  42به زبان فارسی نوشته است.

ههای آنهاتولی مههاجرت    در قرن هشتم هجری، بر،ی از علمای ایرانی بهه امیرنشهیک  

شهد.  قردند. امیرنشیک آل اسفندیار در قسطمونی از محافل علمهی آنهاتولی محسهوب مهی    

و فتح اهلل شیروانی از مهاجران ایرانی به ایک سهرزمیک بودنهد.   محمود بک مسعود شیرازی 

بهه زبهان    اختیدارات المففدری  ای به نهام  محمود بک مسعود شیرازی در علم هیئت، رساله

فارسی برای مظفرالدیک یولوک ارسءن، امیر قسطمونی تألیف قرد. ایک قتاب تلسیصی از 

وی در دوران اقامهت   43بودا اسهت.  الفالکنهایة االدراک فی درایة اقتاب قبلی او به نام 

،ود در قسطمونی، آثار دیگری نیر به نام مظفرالهدیک ارسهءن و وزیهر  سهلیمان پاشها      

غرالی بود قه به نام سهلیمان   احیاء العلو ای از جاندار اوغلی نوشت. دومیک اثر او، ،ءصه

 44پاشا تألیف قردا است.

زمان بها محمهود   ای ایرانی است قه همحسک بک عبدالمؤمک ،وئی، یکی دیگر از علم

قواعدد  را بهه نهام مظفرالهدیک ارسهءن و      نزهة الکتا شود و شیرازی وارد قسطمونی می

چندین دیدوان   همنویسد. پسر مظفرالدیک به زبان فارسی می را به نام محمود بیگ، الرسائل

عریر اسهترآبادی    ز  و رن به نام غیاث الدیک مسعود دوم، پادشاا سلجوقی روم و  نسیمی

در تاریخ آناتولی قه به قاضی برهان الدیک احمد حاقم سیواس و قیصریه اهدا شدا اسهت  

از آثار فارسی هستند قه به وسیله ایرانیان مهاجر در اوا،هر قهرن هشهتم هجهری نوشهته      

 45اند.شدا
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ل ای در دورا تیموریهان، ترقمانهان و اوایه   در ادامه مهاجرت ایرانیان به آنهاتولی، عهدا  

دوران صفوی به ایک سرزمیک عریمت قردند. ایک گروا به دنبال تحهوالت سیاسهی دربهار    

تیموریان، پس از قتل الغ بیگ، چون دیگر حاقمان تیموری از عالمهان، حمایهت مهادی و    

از سوی دیگر در امپراتوری تازا تأسهیس عثمهانی،    قردند راهی آناتولی شدند.معنوی نمی

دار علم و دانهش بودنهد و ههر عهالمی قهه راههی       ه دوستقردند قسءطینی حکومت می

گرفت. ایک عالمان به دستور سلطان بهه عنهوان   شد تحت حمایت آنان قرار میآناتولی می

 شدند. و قافی به تدریس مشغول می ،وب مدرس در مدارس شهرهای آناتولی با مواجب

و تعصب مذهبی آنان  موج مهاجرت علمای ایرانی به آناتولی با روی قار آمدن صفویان

های بیشتر گردید. بیشتریک فعالیت علمای مهاجر ایرانی در آناتولی، تدریس و تألیف قتاب

علمی به زبان فارسی و عربی بودا است. شمس الدیک محمد بک علی الحسهینی بسهاری،   

ه مشهور به امیر سلطان یا امیر سید از علما و صوفیان بسارا بود قه در دورا بایریهد اول به  

 46آناتولی مهاجرت قرد و در بورسا اقامت نمود.

الدیک علی بهک محمهد شهاهرودی بسهطامی     پس از او علی بک محمد طوسی و عءا 

هروی معروف به مصنفک از علمای قرن نهم هجری بودند قه به آناتولی مهاجرت قردند. 

ا مهدرس مدرسهه بورسه    بهه عنهوان   علی طوسی در دورا سلطان مراد دوم و محمهد فهاتح  

  47برگریدا شد.

تحفدة  هایی بها عنهاویک   شاهرودی نیر در مدارس استانبول به تدریس پردا،ت و قتاب

 تحفدة الدونرا،  او بر،ی از آثار ،ود نظیر  48نوشت. السالطین، نور االحداق، حدائق االیمان

را به زبان فارسی تهألیف قهردا اسهت. شهاهرودی در      شرح  ر تفسیر کشاف، شرح شمسیه

قه بهه نهام محمهود پاشها نوشهته اسهت، فهرسهت تمهام آثهار ،هود            مودیتحفة محقتاب 

 49آورد.رامی

ههای علمهی دسهت    شاهرودی در اوا،ر عمر ،ود از نگار  و تحشیه قتاب و فعالیهت 

 قند:چنیک بیان می تحفة الونراقشید. وی علت آن را در 



 

 

 

 
 

 

 

 

 قش ایرانیان مهاجر در آناتولی با تأکید بر دوره تیموری و اوایل دوره صفوین

 

 

 

 

 

511 

حاال که تاریخ در سنه احدی و ستین رسیدب و سدن ایدن فقیدر  ده پنلداب و       

شت در امدب و کبر سن این  یچارب را دریافته، عزیمت چنان  ود که  عد ان ایدن  ه

 50 ه تألیف اشتغال ننماید، خصوصا  ه ن ان فارسی ان چند سبب.

قنهد قهه ایهک دورا    او دالیل ،ود را برای ننوشتک قتاب در ایک زمان چنیک بیان مهی  

چنهیک علهت   است. وی ههم دیگر زمان پردا،ت به امور آ،رت و قسب توشه به آن جهان 

 قند:داند و بیان میهای علمی ،ویش را انتقاد مسالفان میتوقف تء 

هدف تیر ن ان خلقدان سداخت و    هر کس که  ه تصنیف اشتغال نمود، خود را 

دانند و ان مرد   الد رو ، ن ان فارسی را نمی 51خود را در ن ان مردمان انداخت.

لت حمایت و تشویق ونیر و امیر، این کتا  درک سخنان او عاجزند اما وی  ه ع

 52را تألیف کردب است.

هم زمان با او فسرالدیک عجمی، یکی از علمای مهاجر بود قه در دورا محمد فاتح به  

تدریس در مدارس بورسا و دار الحدیث ادرنه پردا،ت. او شهاگردانی، ماننهد ،واجهه زادا و    

  53مصلح الدیک افندی را تربیت قرد.

علمای مهاجر ایرانی به استانبول، علی قوش ی شسصهیتی بسهیار برجسهته و     از میان

در  محمدیه لةرساممتاز دارد. او ضمک تدریس علم نجوم و ریاضیات در مدارس استانبول، 

 را به زبان فارسی به نام محمد فهاتح  میزان الحسا  ةرسالعلم حساب را به زبان عربی و 

استانبول، شرحی بر قتاب تجرید عهءا الهدیک علهی    نوشت. از دیگر آثار علی قوش ی در 

شرح فارسی  ر کتا  کافیه و شرح  و شرح فارسی  ر کتا  شافیهطوسی در علم هئیت و 

 54به فارسی است. نیج الغ  یگ

محمد بک مصلح الدیک الری از ایرانیان مهاجر به استانبول، شرحی به فارسی  چنیکهم

زمان با علی قوش ی، فتح اهلل بک ابویرید است. همبر رساله علی قوش ی در هیئت نوشته 

عبداهلل بک عبدالعریر بک ابراهیم شیروانی مشهور به فتح اهلل شیروانی و برهان الدیک حیدر 
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هراتی، شاگرد او از دیگر علمای مهاجر ایرانی هستند قه به آناتولی مهاجرت قردند. فهتح  

چهون قاضهی زادا   قند به نرد علمایی همپس از تکمیل معلومات ،ود در سمر اهلل شیروانی

رومی در آناتولی رفت. وی در قسطمونی به تدریس پردا،ت و سپس به استانبول عریمت 

قاضهی زادا رومهی نوشهت و آن را بهه      اشکال التأسدیس قرد. او در علم هندسه شرحی بر 

ی بهه  حیدر هراتی نیر در مدارس استانبول به همراا علی قوش  55محمد فاتح تقدیم قرد.

 56تدریس پردا،ت.

دههد  مهاجرت گستردا علمای ایرانی به آناتولی در زمان سلطان محمد فاتح نشان می

قه وی برای شکوفایی فرهنگی استانبول به عنهوان پایتسهت جدیهد امپراتهوری عثمهانی،      

های مستلف الهیهات،  مندانه داشته است. بر اثر سیاست او، علمایی در رشتهسیاستی هو 

فه، ریاضیات، نجوم، طهب و موسهیقی عهازم اسهتانبول شهدند آثهار علمهی و        حکمت، فلس

 به ترقی ترجمه شد.  و یا آثاری از فارسی فرهنگی به زبان فارسی تألیف گردید

موالنا قطب الدیک عجمی و شکراهلل شیروانی از علمای ایرانی بودند قه در دورا محمد 

ت زیادی قسب قردند. شیروانی طبیهب  فاتح به استانبول رفتند و هر دو در علم طب شهر

او در تفسیر، حدیث و موسیقی نیر عالمی متبحر بهود و قتهابی بهه نهام      57محمد فاتح شد.

رساله ایقاع چنیک او به فارسی در نه باب برای سلطان بایرید دوم نوشت. هم ریاض العلو 

 58را به ترقی ترجمه قرد. ارموی

م  از گهیءن بهه اسهتانبول    5151ا/959چنیک حسهیک الحسهینی السطهابی )والدت   هم

م به نام سهلطان  5119ا/991در ریاضیات را در سال  تحفة الحسا مهاجرت قرد و قتاب 

از سایر آثاری علمی فارسی زبان از سوی علمهای مههاجر ایرانهی در     59بایرید دوم نوشت.

یر قاضهی  توان به حواشی و تعلیقاتی قه بابا نعمت اهلل نسجهوانی قهه بهر تفسه    آناتولی می

محی الدیک بردعی نوشت و شرحی قه ایک عالم آذربایجانی بهر   فصوص الحکمبیضاوی و 

ای از آن در قتابسانه حمیدیه گلشک راز شیخ محمود شبستری در استانبول نوشت و نسسه

 60شود، اشارا قرد.استانبول نگهداری می
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ر او در آنهاتولی را بهه   مجدالدیک فیروزآبادی، یکی دیگر از ایرانیانی است قه تعداد آثها 

 تفسیر قران کریم و شرحی  ر نوشته محمدد  خداری  تریک آثار او، رسانند. مهمچهل اثر می

شمس الدیک محمد بک علی الحسینی بساری و تفسهیری در   مفتاح الغیبقتاب  61هستند.

از  از علی عجمی شرح شمسیهای بر حاشیه چهار جلد از سید عءا الدیک علی سمرقندی و

  62ر آثار عربی یا فارسی است قه علمای ایرانی در آناتولی تالیف نوشتند.سای

ها در تبریر بود قه با روی قار آمدن صهفویه بهه   ادریس بدلسی از درباریان آق قویونلو

دلیل ا،تءفی قه با شاا اسماعیل پیدا قرد از ایران به اسهتانبول رفهت و از رجهال دولتهی     

قانونی شد. شهرت او بیشتر به دلیل تدویک تاریخ هشت  دورا سلطان سلیم اول و سلیمان

به زبان فارسی است. او عءوا بر تألیف ایک اثر  هشت  هشتتک از سءطیک عثمانی به نام 

تاریسی، آثار متعددی در فقه، حدیث، تفسیر، طب و قانی شناسی دارد قه به زبان فارسی، 

 63عربی و ترقی تألیف قردا است.

را به عربهی در  خزانیه  ةرسالرا به زبان فارسی و ر یع اال رار یا اریه  ه ةرسالبتلیسی  

در حدیث و مرات العشاق و جامع جهان نما در ادبیات فارسی،  اللمالزمیک شناسی، مرات 

ان قانون شاهنشاهی یا دستورنامه شداب در قءم، ای در  یان فضایل رمضان و عیدین رساله

 64را تألیف نمودا است.

در واقع قتابی در غالب سیاست نامه است. وی بها تهألیف ایهک اثهر      هنشاهیقانون شا 

قند به هر طریق ممکک در روند سیاست سءطیک عثمانی تأثیر بگذارد و آنهان را  سعی می

 نویسد: به اجرای قوانیک شرع تشویق نماید. او در ایک بارا می

ی نبدودب و  هیچ ایینی اکمل و اشمل ان قانون شرع محمددی و قدوانین احمدد   

 65نخواهد  ود.

قند قه سءطیک باید به اجرای بی قم و قاست شریعت بپردازند و جر آن او توصیه می

  66را باطل شمارند.
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چنیک حکیم شاا محمد قروینی از پرشکان مههاجر ایرانهی بهه عثمهانی اسهت قهه       هم

م سهلیمان  به نا نصیحت نامه سلیمانی در  هداشت و حفظ تندرستیای در طب با نام رساله

  67نویسد.قانونی به زبان فارسی می

در چنیک فضایی زبان و ادبیات فارسی در دولت عثمانی رواج بیشتری یافت. با افرایش 

حضور ایرانیان در آناتولی، زبان فارسی بیشتر در آثار مکتوب عثمانی راا پیدا قرد و از دورا 

یخ، لغت و شعر به زبهان فارسهی   های مهمی در زمینه تارسلطان محمد فاتح به بعد، قتاب

نوشته شد. عءوا بر علمای مهاجر بر،ی از ایک آثار فارسی به وسیله علمای عثمانی تألیف 

 فرهنگ لسان العلم شعوریشکراهلل رومی،   هلة التواریخشدا است. غرانامه روم قاشفی، 

  68از جمله ایک آثار فارسی هستند.

حافل علمهی عثمهانی و آشهنایی علمهای ایهک      ایک امر نفوذ گستردا زبان فارسی در م

دهد. نگاهی به آثار تاریسی عثمهانی در ایهک دورا بهه    سرزمیک را با زبان فارسی نشان می

تدواریخ  قمال پاشهازادا در  جهان نما، دهد مور،انی مانند محمد نشری در ،وبی نشان می

اشعار فارسی در آثار  ها، قلمات واز عبارت االخبارمصطفی عالی افندی در قنه ال عثمان، 

 قردند. ،ود استفادا می

قه در آن نفوذ زبان و ادب فارسهی   سیاحت نامه اولیاا چلبی از دیگر آثار تاریسی است

معرفی طبقات و اصناف مردم استانبول در قرن یهازدهم   ،ورد. اولیاا چلبی دربه چشم می

ان، نکته شناسهان، شهعبدا   هجری، اسامی مانند ،وانندگان، سازندگان، نی زنان، شش تاری

قاران، مهتران، قلم قاران، زردوزان، سکه زنان، بازان، تیراندازان، جانبازان، پهلوانان، صدف

قههاربرد ایههک اسههامی و  69بههرد.بانههان، ،واجگههان ،پیلههداران و تبههرداران را نههام مههیقشههت

 ای از تأثیر گذاری فرهنگ و ادب فارسی در آناتولی است.اصطءحات، نشانه

 

 تیجهن

مهاجرت ایرانیان به آناتولی، اسهباب گسهتر  فرهنهگ و تمهدن ایرانهی را در قلمهرو       
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عثمانی در قرن نهم و دهم هجری فراهم قرد. در سایه گستر  مناسبات فرهنگی میهان  

دو سرزمیک، زبان و آثهار ادب فارسهی در آنهاتولی گسهتر  یافهت. بهه عبهارت دیگهر در         

های دولت سءجقه روم پراتوری عثمانی قه بر پایهو توسعه فرهنگ و تمدن ام گیریشکل

 و امپراتوری بیرانس استوار شدا بود، فرهنگ و تمدن ایرانی نقش مؤثری داشت.

زبان فارسی زبان علمی و ادبی سهءجقه روم بهود و سهءطیک حهاقم بهر عثمهانی در       

ند. آنان از های نهم و دهم هجری، تحت تأثیر زبان فارسی و فرهنگ ایرانی قرار گرفتقرن

 نمودند. قردند به ،وبی استقبال میهنرمندان و علمای ایرانی قه به دیار آنان مهاجرت می

یکی از نتایج مهم فعالیت مهاجران ایرانی درقلمرو دولت عثمانی، رواج زبان فارسی از 

طریق نسسه برداری از متون ادب فارسی و یا نگار  آثار علمی و ادبی به ایک زبان بهود.  

رنهج مههاجران ایرانهی بهه     نفیس فارسی قه حاصل دسهت  مروزا صدها جلد قتاب ،طیا

ههای اسهتانبول، و آنکهارا و سهایر     های گذشته شدا است در قتابسانهآناتولی در طول قرن

های زیادی از آثار شود. در قتابسانه سلیمانیه استانبول نسسهشهرهای ترقیه نگهداری می

حدافظ و کلیلده و   سهعدی ، دیهوان    وسی، گلستان و  وستانشاهنامه فردادب فارسی نظیر 

گر تأثیر پذیری فرهنگ و تمهدن عثمهانی از   شود. وجود ایک آثار، نشاننگهداری می دمنه

 زبان، و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی است. 
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 .434، ص 0، ج 0811تهران: بنياد نيكمكاري نمرياني، 

 .031ص  پیشین،. محمد امين رياحي، زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني، 15

 .14ص  پیشین،. عبدالكريم گلشني، 16

ي از بخش تركيه اروپا، نا  شهر به هاي عثمانيه )تركيه جديد( در رو  ايل. واليتي از واليت17

شمد. در شرق آن، شوهر امانتنوه، در بورب آن، سو؛نير  در     عنمان مركز اين واليت محسمب مي

شمال آن، امينه طاغ و خماجه بلقان و در جنمب، واليت آستانه و بحر مرمر يا داردانل واقع است. 

اس؛مبمل بمده است. اين شوهر بوه    ادرنه دومين شهر از شهرهاي عثماني در بخش اروپايي پس از

هجوري از سومي الالشواهين از     438مايلي استانبمل قورار گرفتوه اسوت. در سوال      081مسافت 

هجري تا فت  اسوتانبمل   433سرداران اورخان بازي فت  شد. پس از بمرسا به مدت نمد سال، از 

ناموه دهخودا، مواده    مت ، اين شهر دومين پايتخت س؛طين عثماني بمد. ل 0118ه /  314در سال 

 ، ماده ادرنه.4ادرنه، قاممس اع؛ ، ج 
18. Ne cipoglu: fram international timuridt o ottoman: A chantury 

of taste in sixteenth century, oxford university, 1990, p 140. 

اي تهوران: دانشسور   شعر و اد  در اسیای صغیر تا سدب دهم هلدری، . رضا خسروشاهي، 19

.031و  030، ص 0811، سال 11عالي، شماره 

 .041ص  پیشین،. شادي آيدين، 20

تاريخ عثماني انجمني سوي، تركيوه:    عثمانلی تاریخ نویسلری و مورخلری،عاغم نجيب،  .21

 .143ص  عاصم، .143ق، ص ه 0842استانبمل، مطبعة عثمانلي شركتي، 

 .همان. 22

 . 031و  030ص  پیشین،. رضا خسروشاهي، 23

. يكي از شهرهاي تركيه كه در شمال بربي آسياي غمير و ساحل جنمبي درياي سياه قرار 24

 گرفته است و مركز ايالت قسطممني است. 

 .31، ص 0243استانبمل: مطبعه عامره،  مناقب هنروران،. مصطفي عالي افندي، 25
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26. Uzan carsili, lsmail hakki: asmanli sarayinada ehl-ihiret defteri, 

Ankara, turk tarin kurumu, 1989, p 64.  
قسطنطينيه و بمزنطيا. پايتخت دولت  قسطنطنيه، اسطنبمل، اسطمبمل، اس؛مبمل، استامبمل،. 27

عثماني و يكي از مشهمرترين شهر هاي تركيه است. اين شهر از چهار قسمت عمده تشوكيل شوده   

 است:

اسوطه خلويق قسوطنطنيه  يعنوي خلويق      ابتدا استانبمل  دو  بخش بلطه و بور اوبلوي كوه بم   

كابذخانه از خمد استانبمل مجزا شده است و به وسيله دو پل با آن ارتباط دارد و از طرف خلويق  

مشتمل است بر قاسم پاشا و خاص كميي و از جانب خشكي بر فري كمي و شيشولي و از سومي   

ار و قاضي كمي كوه از  سم ، بخش اسكد تنگه بر مح؛ّت طرپخانه، فندقلي، قباطاش و بشكطاس 

خمد استانبمل و جهت بلطه بمسيله تنگه استانبمل و دمابه اي از درياي مرمره جدا گشوته اسوت    

تنگه استانبمل، اين تنگه در بين سماحل آسيا و اروپا امتداد يافته است و طرفين آن مشتمل  چهار ،

ح انگيز و باغفا دارد استانبمل به هايي فرهاي دلنشين و مكانبر قرائي ايت كه قصمر عاليه و يي؛ق

عنمان نقطه اتصال آسيا و اروپا اهميت دارد و محل ّ ت؛قي دو بحر عظويم، يعنوي دريواي سوياه و     

 درياي سفيد است و براي اجتماع و اخت؛ط اقما  آسيا و اروپا ممقعيت مركزي مهمي يافته است.

 ق.   333ايون قصوبه را در سوال     گمينود استانبمل ابتدا قصبه اي كمچر در بيزانس بمد. موي 

آن را در ابتدا نيا روما،  بيزانس، پادشاه مگار واقع در يمنان بنا نهاد و مسكن و ماواي يمنانيان شد.

يعني رو  جديد و بعدها قسطنطينمپمليس، يعني مدينه قسطنطين نا  گذاردند. و به تدريق بوه شوهر   

به امر قسطنطين كبيور، سومر بزرگوي بوه      شد. تبديل گرديد و در وسعت و زينت از شهر رو  برتر

شكل امروزي گرداگرد شهر كشيدند. بعدها اين سمر بارها از زلزله و حمادث ديگر خسارت ديد و 

از جانب اخ؛ف قسطنطين تعمير و مرمت شد. به اين طريق، استانبمل از شهرک بيزانس به غمرت 

 : اجرا شد. نيموي از اهوالي در    881سال  مه 00شهر قسطنطنيه تحمل يافت. مراسم افتتاح آن در 

آن زمان نصارا و نيمه ديگر مشرک بمدند. شهر در عهد قسطنطين به حد كمال نرسيده بمد، بعود از  

حكمراني داشت، اتما  يافت. و در عهد والونس هوم    830تا    884وي در عصر كمنستانس كه از 
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بزرگ، آب شهر را تامين كردند. ايون   بمد با تأسيس سدي   833تا  831كه دوره سلطنت وي از 

سد همان سد است كه بعدها از طرف سلطان سليمان خان تعمير و تجديد شد و امروزه سد بوزرگ  

  . شهر قسطنطنيه را مركز امپراتمري رو  قرار دادند. تئمدوسويمس دو ، دو   821بلگراد است. در 

از آنها باقي نمانده اسوت. در قورن ششوم     هاي ديگر، بنا كرد كه امروز اثريكاخ و چند بنا و حما 

مي؛دي در تعقيب ظهمر ابتشاش و بلماي داخلي، قسطنطنيه گرفتار حريق شده و بوه كلوي ويوران    

گرديد. امپراتمر ژوستي نين )يمستي نيانمس ( به تجديد و ترميم شهر پرداخت و مؤسس ثاني ايون  

آرايش و پيرايش باستاني را از دست داد  مدينه شناخته شد ولي قسطنطنيه ديگر آن قسطنطنيه نبمد

و از آن تاريخ به بعد شهر، غحنه وقايع و فجايع هملناک حكممت بيزانس رو  و عرغه تاخوت و  

در زمان معاويه، تحت فرمان سفيان بن عمف ازدي، بازيان اسو؛  رو   ق.ه  13ها شد. در سنه تاز

تون   81111حاغره كردند. در ايون حوال   به قسطنطنيه آوردند و شهر را از طرف خشكي و دريا م

مسلمان در خارج سمر شهيد شدند كه بين آنان چند تن از غحابه مانند ابمايمب انصاري بمدند در 

ق عبودالملر تحوت فرموان     ه 23زمان يزيد بن معاويه نيز استانبمل را محاغره كردند در تواريخ  

قممي ممسم  به وارغ كه    0118تا  331 برادر خمد، مسلمه را مأممر فت  استانبمل كرد. از تاريخ

يكي از اقما  شمالي بمدند بارها بر اين شهر مسلط شدند تا آن جا كوه امپراتومران از عهوده آنوان     

برنمي آمدند. بعد از بني اميه، خلفاي عباسي و س؛طين سلجمقي چنودين بوار بوا امپراتومران رو      

قسطنطنيه به تصرف مسلمانان درنيامد. در تاريخ  گاهدست و پنجه نر  كردند ولي در اين ادوار هيچ

ها در ممقع استرداد ايون   ، اهل غليب اين شهر را ضبط و خراب كردند تا آن جا كه رومي 0418

ها نپرداختند زيرا آثار عمران و تمدن قديم بسيار كم به مرمت و تزيين آن خرابي   0340شهر در 

يد گفت كه قسطنطنيه حسن و آبواداني باسوتاني خومد را از    در آن جا باقي مانده بمد. از اين رو با

دست داده و شكل خرابه اي در آمده بمد. دولت عثماني در محلي نزدير بوه قسوطنطنيه تأسويس    

را داخل رو  ايلي شد و اطوراف آن  جمار آناتملي را به دست آورد و سپسشد. اين دولت نقاط هم

ي استانبمل بومد. در ايون حوال امپراتومران رو  از     هم ضبط كرد. اين وضع در حكم محاغره طبيع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 25، شماره مسلسل 3113شماره چهارم، زمستان  سیزدهم،سال        

 

 

 

 

 

519 

                                                                                                   

ق يلودير  سولطان    424س؛طين عثماني بيمناک بمدند و با ايشان بناي مودارا گذاردنود. در سوال    

ق سلطان مرادخان ثاني، قسطنطنيه را محاغره كردند ولي فت  ميسر نشد. در  341بايزيد و درسنه 

م از طرف دريا و هم از جانب خشوكي محاغوره   ق سلطان محمدخان ثاني، شهر را ه 314تاريخ 

هاي سبكي كه از طريق بشكطاش و كرد. عساكر عثماني با تمپ از طمپقپم و اندرون تنگه با كشتي

كابذخانه داخل خليق كرده بمدند، از دريا عبمركرده، اسوتانبمل را فوت  كردنود.ر. ک: لموت ناموه      

  دهخدا: پيشين، مدخل استانبمل.

28. Cagman, filiz: Turkish miniature painting. Istanbul: R.C.D. 

cultural institute, 1974, p 19. 

-تصوووووحي  احمووووود سوووووهيلي گلسدددددتان هندددددر،ميراحمدقاضوووووي قموووووي، .29

.11،ث0838خمانساري،تهران:بنياد،
30. Uzun carsili, 1989, p 2. 

.3ص  پیشین،. مصطفي عالي افندي، 31
32. Bagciserpil, filiz cgman: Gunsel Renda. Zeren tanidi: osmanli 

resim sanati. Lstanbul: kultur ve turizm bakanligi 2006, p 54.  
33. Faner G: fifth international congress of Turkish art the timurid 

and Heart bookbinding. Bodapest: Akademiakndo, 1978, p 238. 

34. Uzuncarsili, 1989, p 26. 

.0ص  ،همان. 35

 .411، ص 4تا، ج تبريز: نشر بنيادي، بي دانشمندان اذر ایلان،. محمد علي تربيت، 36

 .82ص  پیشین،مصطفي عالي افندي،  .37

 .103، ص 0838تهران: انتشارات علمي،  احوال و اثار خوشنویسان،مهدي بياني،  .38

 .088همان، ص  .39

نسخه خطي، استانبمل: كتابخانه ممزه  ة،اسبا  الحصافو ادا  الخالفة . ابراهيم بن محمد، 40

 . 3و  1تمپقاپي، شماره 
41. Unver, subeyl: fatin saray nakshanasi Baba Nakkas calismalari. 

Istanbul: lstanbil univerxitesi, 1058, p 18-21. 
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.402ص  پیشین،. زهرا رباني، 42
43. Uzuncarsili, Ismail Hakki: Anadolu beylikleri ve Akkoyunlu, 

karakoyunlu devletleri. Ankara, turktarih kurumu, 2003, p 213.  
 .همان. 44

 .403و  401ص  همان،. 45

 هلدری،،  01د    8نقش مدارس در سیاست مذهبی دولت عثمانی )قدرون  . مهدي عبادي، 46

 . 010، ص 0820، دانشگاه تهران: دانشكده الهيات و معارف اس؛مي، ينامه دكترپايان

 .341ص  پیشین،. ممالنا فخرالدين علي بن حسين كاشفي، 47
48. Sureyya Mehmed: sicill-I osmani. 3 cilt, lstanbul: Matba-I 

Amire, 1996, p 23. 
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