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چکیده

 یک قوم ممکن است توسح عوامل پشتیبان کنندة مختلفی چون قدرت نظامی و سلطۀ درازن زبا

مدت سیاسی و یا نفوذ گسترده فرهنگی در قلمرویی خارج از مرزهای نژادی آن قوم رواج یابد. 
است، ی ممتاز تانسانیِ یک فرهنگ و هویّ فاخرِ هایارزز ةدربردارند رو که از آنزبان فارسی نیز 
ای منحصر به فرد گسترهدر  ،مختلف و اقوام و نژادها وابستگیو  علوم و فنون، زبانِ در گهر تاریخ

. اینکه کدام عامل در استداشته یچشمگیر رواج ،هند و آسیای صغیر نیز دراز چین تا بالکان و 
تی عنوان عاملی هویّجغرافیایی مورد نظر به ةول آن در حوزگسترز نفوذ زبان فارسی و نیز اف

تحلیلی به تبین آن  -یکوشد تا به روز توصیفت داشته، پرسشی است که این پژوهش میمدخلیّ
های پژوهش حاضر ناظر بر این است که عنایتِ سالطین عثمانی به زبان فارسی و بپردازد. یافته
مهاجرت صنعتگران و بازرگانان از  -ویژه مولویهبه -وفیههای صگوی، نفوذ فرقهشاعران پارسی

و « ترکیسمپان»ترکی یا گراییو در نقطه مقابل، عصر تنظیمات، ملی فارسیجمله عوامل نشر ادب
های به تقلید از سبک ،کمالپاشا و نامقشناسی، ضیاءبه رهبری افرادی همچون  جنبش ترکان جوان

  .اندفارسی در قلمرو عثمانی بوده ، از عوامل افولِ زبانغربی
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 مممقدّ . 5 
از آنجایی  .باشدمی یکهن ۀدارای سابقزبان فارسی در آسیای صغیر  رواج و رونق    
تاریخی،  موضوعاتو  مکانیت موقعیّ به واسطه برخورداری ازاقوام ترک زبان  که

، پس از آشنایی و پهیرز اسالم بر میزان روابح ای با ایرانیان داشتندروابح پیوسته
گسترز زبان آمیز تا حد بسیاری افزوده شد. با این حال به عقیده پژوهشگران، تمودّ

از آغاز  .توان تقسیم کرد: الفو ادب فارسی در آسیای صغیر را به سه دوره می
از حملۀ مغول تا فتح  .برانداز مغول. بخانمان حملۀه در آن بالد تا حکومت سالجق

: 1611)مدرسی،  هاح عثمانیدوران تسلّ .استانبول و تشکیل امپراتوری عثمانی. ج
11). 
نفوذ و رشد زبان فارسی در آسیای صغیر از زمانی آغاز گردید که آلب ارسالن    

برخاست و او  جنگیصر روم شرقی به ق ،دیوجانسسلجوقی در مالزگرد با رومانوس
ق( فرهنگ اسالمی و ایرانی را پهیرفتند و در 509 تا129) هاهقرا شکست داد. سالج

کی شدند. نفوذ زبان فارسی با روی کار آمدنِ حکومت دستگاه اداری به ایرانیان متّ
پا، بالکان و شرق ارو ةعثمانی همچنان ادامه داشت. نفوذ سیاسی عثمانی تا شبه جزیر

خصوص ب ،زبان فارسی را با خود به آن دیار برد. فضای آزاد اندیشه در آسیای صغیر
 ،در زمان سلطان محمود دوم، حروفیه را از ایران به آنجا کشاند. اینان که ایرانی بودند

می در آن ناحیه طبعای زبان ت لیف و تبلیغشان نیز فارسی بود و ت ثیر مستقیم و مسلّ
، گسستگی او( و سیاست مههبی ق901تا960اسماعیل صفوی )داشتند. ظهور شاه 

ت چاپ متون به روابح ایران و عثمانی را به مدت بیش از دو قرن و به تَبَع آن ممنوعیّ
   11تا12: 1696ب، /لعل شاطری  31و31: 1615)بها،  همراه داشتخح فارسی به

Peacock, 2014: 333 Paul, 2005: 580). 
 . بیان مسئلم5-5
های ، چنانکه عرصهای شدالت عمدهقرن نوزدهم ادبیات عثمانی دچار تحوّ رد  

ه آنان قرار گرفت و جدیدی از ادبیات غرب نظیر: رمان و نمایشنامه در کانون توجّ
یافت. جریان رو به رشد ت تا پایان عمر امپراتوری عثمانی همچنان ادامهاین وضعیّ

ثیر قرار  خواهی تحت تیث علمی و آرماننوگرایی در عثمانی، نخبگان ترک را از ح
بر این اساس پژوهش حاضر فرهنگ و ادبیات غرب نمود.  ۀها را شیفتداد و آن

در  را ، عوامل رشد و افول زبان فارسیتحلیلی -کوشد تا با تکیه بر روز توصیفیمی
امپراتوری عثمانی مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد و نقش روشنفکران ترک و 

 از فرهنگ غرب در تکوین و استمرار این مسئله روشن سازد. را پهیری آنها ثیرت
 شپیشینم پژوه .5-0
ویژه در به ،های دیگرت نفوذ و رواج زبان فارسی در مناطق و دولتتاریخ و کیفیّ   

از جمله  یقینمحقّ و پژوهش آسیای صغیر و امپراتوری عثمانی تاکنون موضوع بحث
شعر و ادب فارسی (، رضا خسروشاهی در 1631) نوین ترکیهادبیات یعقوب آژند در 
 شعر و ادب فارسی در آسیای صغیرامین ریاحی در (، محمد1650) در آسیای صغیر

 های فکری و فرهنگی در امپراتوری عثمانیجریان(، سید کاظم روحانی در 1639)
کی  .ک و (1651) فرهنگ ایران در قلمرو ترکان(، عبدالکریم گلشنی در 1635)

به صورت  اکثرایا است، امّ( بوده1636) های ادبیات نوین ترکیهجریانکریم در 
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عوامل رشد و افول زبان فارسی در امپراتوری عثمانی  به ،و گاه بدون استناد پراکنده
  اند.اشاره داشته

 ت و ضرورت پژوهشاهمیّ. 5-9
بت به زبان ت درک چرخشی که در نگاه نخبگان و نویسندگان ترک نساهمیّ   

فارسی را پدید آمد و جایگاه زبان -به تبع رواج نوگرایی و غربگرایی–فارسی 
سازد. چراکه زبان فارسی یکی فروکاست، ضرورت انجام این پژوهش را آشکار می

پیوندهای فرهنگی ایران و عثمانی در طول حیات سیاسی سالطین  ةاز وجوه عمد
میقی که بر جامعه عثمانی نهاده بود، با ثیرات ع شد و با وجود تترک محسوب می

تدریج میدان را برای رقیب خالی مهری قرار گرفت و بههجوم فرهنگ غربی مورد بی
 کرد و به تبع از حوزه نفوذ و اقتدار فرهنگی ایران در قلمرو عثمانی کاسته شد.

 . بيث0
 . عوامل گسترش زبان رارسی در عثمانی0-5  
افزون بر قدرت و شایستگیِ این زبان که  -در میان ترکان فارسیزبان رواجِدر     

بدون هیچ تحمیل فرهنگی یا سیاسی به مدت بسیار طوالنی به عنوان زبان فرهنگ در 
هایی که سرزمین ایران تحت سلطۀ ترکان قرار میان ترکان اقبال دید و حتی در دوره

 اند:ر بودهعواملی چند مؤثّ -نیز از اعتبارز کاسته نشد ،داشت
 عثمانی. سالطین 0-5-5
فارسی تا حدی در آن ق( زبان101تا101با تشکیل دولت سالجقۀ آسیای صغیر )   

، ت یافتارجحیّهای ترکی و عربی ای به دست آورد و بر زبانسرزمین مقام شایسته
است مولود محیطی است که در آن تربیت یافته فرداعمال و رفتار هر  چرا که

(. دربار عثمانی در قرن نهم هجری دربارهای کوچک و 55: 1650)خسروشاهی، 
نظام دیوانی و تشکیالت  آنآورد و در پیرا در اختیار خود درمحلی آسیای صغیر 

، بوداستوار گردیدهایرانی  دیوانیانوزیران و  اندیشه و خرداداری سالجقۀ روم که با 
مبتنی بر این . گرفتد قرارو تا حد زیادی تقلی زپهیر عنصری قالب موردبه عنوان 
بات درباری و صدور احکام و فارسی در مکاتزبان ترویجسالطین عثمانی در  موضوع

 سرایان و نویسندگان، نقشفارسی ی از سویآثار نیز در ایجاددیوانی و  هایمانفر
به دستور  های دیوانیمراسالت و نامهبه عنوان مثال . منحصر به فردی داشتند

 . (60: 1651)گلشنی، شد می نوشته ه فارسیب حکمرانان 
ق(، 101تا 191)ل در این بین برخی از پادشاهان و شاهزادگان عثمانی همچون بایزید او   

- و سلیمان ق(923 تا911اول )ق(، سلیم911تا113ق(، بایزید دوم )113تا111محمد فاتح )
خوانی برخی از آنان شاهنامهسرودند و در دربارِ خود به فارسی شعری می ق(911تا923اول )

  (13: 1611)نخجوانی،  .رواج داشت
محمد فاتح کتب بسیاری به نثر فارسی در موضوعات تاریخ و عرفان و  ةدر دور  

 گردید و او فاتح جانشین محمد ،سلطان بایزید ق 133در  نجوم و موسیقی تالیف شد.
تبات و مراسالت داشته و برای او مکا با جامی،، چنانکه نیز از حامیان زبان فارسی بود

بایزید کتبی نیز به نثر فارسی  ةدر دوردر این راستا است. کردهصله نیز ارسال می
 بیشترو  سرودبه زبان فارسی شعر می برادر سلطان بایزید، جم،همچنین  لیف گردید ت

 باشد:می اشعار او غزل و لبریز از درد و رنج زندگی او
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 فرزای گلعرهاران  رخت رونق  رانغبارت تاجبخش تاجدا
 

  تبره منزلگراه عشرق    پرا  نهادم
 

 یرراران طلبکررار دعررایم مررن زِ 
 

 اق را کان بلبالنندمکش عشّ 
 

 گردنت خرون هرزاران   بر منه 
 

 (.30: 1615  طاهری خسروشاهی، 12: 1615)بها،    
 سلطان سلیمان به تومی ایبرجستهۀ به عنوان نمون از میان این سالطینبا این حال     

این سلطان  مههبی با دولت صفویه، -اختالفات سیاسی دلیل وجودبه اشاره داشت که 
های حکومت صفویه قرار داد و ادیبان رنجیده از سیاستدربار خود را پایگاه عثمانی 
شاه محمد  حکیمچنانکه   لیف و ترجمه گردید آثار بسیاری در دربار او ت متعاقبای
 جغتایی به فارسی ترجمه و به نام سلطان سلیمالنفائس را از ترکیسمجال قزوینی،
ذکر و یک شاعر ایرانی مقیم در پایتخت عثمانی  هفتاد ترجمه نام این در .کرد
ق( 960تا901اول در زمانی که شاه اسماعیل صفوی )سلیم. (12: 1615است )بها، شده

به  ،یل کرد و عالوه بر فارسیسرود، دیوان فارسی خویش را تکمبه ترکی شعر می
او به زبان  ۀعربی و ترکی نیز اشعاری سرود که ابیات زیر حاصل طبع شعری و عالق

 :فارسی است
 ای دو عررالم فرردای یررک نگهررت

 
 عقررل حیررران زِ نرررگس سرریهت 

 
 رنگررتمهررر بررارد زِ زلررف شررب 

 
 مررراه تابرررد زِ گوشرررۀ کلهرررت   

 
 اهل دل را جز این مررادی نیسرت  

 
 ن به خاک رهرت پارند جاسکه  

 
 بهرررررر سررررروز دل سرررررلیمی زار

 
 گل گل افروخته رخ چو مهرت  

 
 (111: 1639ریاحی، به نقل از، )         

ی در گسترز و نفوذ شعر فارسی نقش دارد که لیم عثمانی به حدّسسلطان از این رو 
  چنانکه استاز تاریخ ادبیات فارسی در عثمانی به نام او اختصاص یافته مهمی بخش
 ،«کاتب فتح اهلل» ،«لطیفی اردبیلی»از جمله گوی محل تجمع شاعران فارسی او ربارد
عیانی » ،«ادریسی بدلیسی» ،«گلشنی بردعی» ،«اهلل شبستریعبد» ،«کرمانی ناجی»

: 1615)طاهری خسروشاهی،  بود «محمود تهرانی شاه»و « خلخالی فخر» ،«شیرازی
30.) 
 يسندگان ايرانی. هنرمندان، شاعران و نو0-5-0
روابح فرهنگی  ةتاریخی را در حوز هایاز جمله موضوعاتی که بخش از گزارز   

در هنگامه حمله  ویژه)به مهاجرت هنرمندان ایرانیشود، ایران و عثمانی شامل می
 گروهی و یا انفرادی اینمهاجرت  بر این اساس در پیعثمانی است.  قلمروبه  مغول(

و گسترز یافت به آن اقلیم نفوذ  ایرانی و فارسی فرهنگ و ادبهنروران، 
(Woodhead, 1982: 55)  هنرِ ترکان توان بیان داشت که از سویی دیگر می
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آسیای صغیر نیز تا حدودی به هنرمندان ایرانی که در آسیای صغیر حضور داشتند، 
یرانی به د، تعداد زیادی از هنرمندان اتیموری و به دالیل متعدّ عصروابسته بود. در 

بیک و آغاز جنگ قدرت بین عثمانی مهاجرت کردند: نخست اینکه پس از قتل الغ
، برخوردار نبودند خردمند و دارای قدرت حامی ازشاهزادگان تیموری، هنرمندان 

سالطین های فرهنگی از سوی به واسطه سیاستدوم اینکه در عثمانی  ۀلئمس
حامی و  ، آناندوم فاتح و بایزید حمددوم، م ر نظیر سلطان مرادهنردوست و مدبّ

: 1615)حیدرزاده،  گردیدندمحسوب میق هنرمندان برای مهاجرت به عثمانی مشوّ
 :Adivar, 1982  102: 1695  لعل شاطری، 31: 1696الف، /  لعل شاطری51
53.) 
 با ورود این هنرمندان به آسیای صغیر، امیران و وزیرانِ دربار عثمانی تحت ت ثیر   

بسیاری از هنرمندان آناتولی نیز از آنان پیروی کردند.  ،مهارت هنری آنان قرار گرفته
از جمله هنرمندان، شعرای فارسی زبانی بودند که در دربار سلطان سلیم اول و سلیمان 

که در « شمس الدین بردعی»توان به افرادی مانند قانونی حضور یافتند که می
کرد اشاره ...ق حیات داشته و933که در« قزوینی شاه محمد»زیسته، ق می921سال

آثار ادب فارسی  ۀ(. آنان به سرودن شعر فارسی و یا ترجم131: 1650)خسروشاهی، 
شیخ عبداهلل »پرداختند، چنانچه ها میبرداری از کتاببه ترکی، ت لیف و یا نسخه

بود، ول قرار گرفتهق به استانبول رفته و مورد اکرامِ سلطان سلیم ا923که در « شبستری
  (295و611: 1611آورد )مفتاح، را به نام سلیم به نظم در« شمع و پروانه»مثنوی 

عالوه بر این که عاملی در گسترز  و ادیبان توان بیان داشت که هنرمندانبنابراین می
ت آثار هنری آنان نیز در جهب عموم های هنری در آسیای صغیر بودند، جهابیّواژه

ه کچنان .سزایی داشتن آن دیار به زبان فارسی ت ثیر بمند شدن هنرمنداالقهمردم و ع
رسد شاعران و نویسندگان عثمانی، شیوه و سبک گویندگان و نویسندگان نظر میبه

 دادند. خویش قرار می الگویایرانی را 
ی ساز ترویج زبان فارسهای مختلف زمینهاز راه بر این اساس، هنرمندان و ادیبان   

د به متخلّ« بن سلیمان محمد»مانند  اعراننحوی که گروهی از شبه  گردیدند
دهم هجری، در شعر  ةتبار سه زبانِ ترکی، عربی و فارسی سدشاعر ایرانی ،«فضولی»

(. برخی نیز به استقبال شاعران بزرگ ایرانی 615: 1631فارسی تقلید کردند )ایزانلو، 
کردند و سرودند، یا آثار آنان را ترجمه میی میرفتند و در بزرگداشت آنان شعرمی
از شعرای ترک زبان عثمانی پیرو مکتب نظامی و  ،«عارف چلبی»ای چون عده
شاعر قرن دهم هجریِ عثمانی که در شعر و ادب از نظامی پیروی « ادریس بیگ»
 های دو زبانهنوشت و گروهی نیز به تدوین فرهنگکرد و بر آثار فارسی شرح میمی

بود و در « فرهنگ لغت»از فضال و ادبای عثمانی که دارای « شعوری»پرداختند، نظیر 
 (.211: 1611دارد )مفتاح، نامه به قواعد فارسی اشارهبخش سوم این لغت

 ت وفاهل .0-5-9
ک در ادبیات مکتوبِ ترک در نیمۀ دوم قرن ششم هجری آغاز شد که در تحرّ    

ف ، زیرا تصوّبرخوردار بود یمنحصر به فرد نقش از ف، حرکت تصوّآغاز آن
ملتقای عقاید و اخالق و حتی نظام عبادی ترکانِ پیش از اسالم با عقاید، اخالق و 
نظام عبادی ترکانِ مسلمان بود و ترکان در سایۀ این حرکت به صرافت بیان 
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: 1612 ،پوردلبریاز آن به زبان ادب نام بردند ) ،پرداختهاحساسات خود به زبان خود 
رهسپار روم  -منفرد و گروهی-مغول جمع کثیری از عرفای ایرانی ۀ(. در حمل16

 رونق دانش و فرهنگ بوددر آن روزگار از مراکز مهم و پر )آسیای صغیر( شدند که
الدین کبری همچون نجم ،ای از مشایخ بزرگ نیز که حاضر به مهاجرت نشدندعده و
 :Quelquejay, 1983  نیز ر.ک: 11: 1611 مدرسی،ق( به قتل رسیدند )113تا511)

الدین کبری در اثنای تصرف خوارزم توسح مغوالن، به مریدان خود امر (. نجم25
اما مریدان او به آسیای صغیر مهاجرت کردند. دربار قونیه  ،کرد تا به خراسان بروند

و  پهیرای این مهاجران بود، زیرا در آن روزگار از مراکز مهم و پررونق دانش
 (.25: 1615شادی،   13: 1639  ریاحی، 23: 1615رفت )شکر، فرهنگ به شمار می

معروف به « بهاءالدین محمد ولد»توان به افرادی مانند در میان مهاجران صوفیه می   
و خطبای بزرگ صوفیه که از  الدین از علما، پدر موالنا جالل«العلماسلطان»

  (111: 1639)موالنا از دیدگاه ترکان و ایرانیان،  الدین کبری بودیافتگان نجمتربیت
ق به آسیای صغیر 329الولد که در سال از مریدان بهاء« ق ترمهیالدین محقّبرهان»

( و 11: 1633الدین محمد پرداخت )گولپینارلی، الولد به ارشاد جاللبعد از بهاء ،رفته
های ارزشمند ایران ، از چهره«یالدین رومی بلخالدین محمد بن بهاءموالنا جالل»نیز 

نظیر شعر صوفیانه اشاره کرد. از میان مهاجرانِ نامور، ت ثیر شخصیت موالنا و استاد بی
در پرتو دوام طریقۀ مولویه، قوت دیگری  ،چه در دوران حیات و چه پس از آن

.ک:   برای اطالع بیشتر ر11: 1611مدرسی، ) تر بوده استتر و نمایانداشته و برجسته
Zweig, 1995: 45  Hamid, 1999: 34.)  با وجود این زبان فارسی با این حال

و های بعد با گسترز فرمانروایی خاندان عثمانی در سراسر آسیای صغیر در سدهکه 
عنوان زبان مولوی و زبان به همچنان ،آنت رسمیّو زبان ترکی راوج تا حدودی 
  102: 1639اران او گرامی ماند )ریاحی، دستهای او نزد پیروان و دومثنوی و غزل
به احتمال  توان بیان داشت کهاز این رو می  (Stone, 2010: 235نیز ر.ک: 

، از سویی موجب پیدایش طریقت مولویه متعاقبای مولوی و فراوان در پی گسترز آثار
در قلمرو عثمانی و از سویی جهب مخاطبینی پیش از  زبان و ادب فارسی استوارسازی

 پیش را به همراه داشت.
 . صنعتگران و بازرگانان0-5-8
یکی دیگر از عوامل نفوذ زبان فارسی در آسیای صغیر، وجود بازرگانانِ مهاجری     

از آنان ماندگار شدند و ضمن داد و ستد و مناسبات  گروهی به احتمال فراوانبود که 
. (19: 1611درسی، )م پرداختند در آن دیار تجاری، به ترویج زبان مادری خود

صغیر یکی از مسیرهای اصلی تجارت، یعنی در مسیرهای جاده ابریشم بود و آسیای
، روابح تجاریایرانیان نیز در این مسیر به تجارت مشغول بودند. آنان در ضمن 

که  هاحرفهدادند. همچنین صاحبان زبان فارسی را نیز رواج می ،خواسته یا ناخواسته
در شهرها و روستاها  هاطیفشدند، همانند دیگر ا شامل میهای مختلفی رگروه

و  ههایی بودند که به تجارت و صنعت پرداختگروه ةسکونت یافته و بیشتر در زمر
بنابراین شاید بتوان   (11 :1611)مفتاح،  شدندعامل رواج زبان فارسی محسوب می

خصوص سی، بانست که در گسترز زبان فارهایی دگروه نخستینتجار را جزو 
عمومی فارسی در قلمرو حکومت عثمانی در بین عامه مردم نقش مهمی  هایهواژ
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، لغات و اصالحات ...، آمد و شد وکاال مبادلهداشتند که در گهر زمان به دلیل 
 .کردندهای مجاورِ آن زیادی را وارد آناتولی و سرزمین

 . عوامل ارول زبان رارسی در عثمانی0-0
 پس از آنو  راه یافتن فارسی همراه با ورود سلجوقیان به آسیای صغیر با آنکه زبا    
نوعی های متوالی شاعران و دانشمندان و حتی سالطین و امرای عثمانی بهقرن

 تعداد بسیاری ازهای عثمانی، ها و موزهکتابخانهدر  بودند و این زبانمجهوب 
نیمۀ دوم قرن نوزدهم  از جتدری، بشدندحفظ میارزشمند فارسی  هایدستنویس

های ترکی و تقویت تمیالدی نوعی مقاومت در برابر زبان فارسی و بازگشت به سنّ
 که به شرح زیر است: ر از عواملی ویژه بودکه متاثّ های آن پدید آمدزبان ملی و ریشه

 . ع ر تنظیمات0-0-5
مانی پیوند عث ۀاصالحات در جامع تنظیمات با ةدر ادبیات عثمانی در دور لتحوّ  

قرن نوزدهم از  ةتنظیمات در ادبیاتِ ترکیه به قسمت عمد ةتنگاتنگ داشت. دور
م. تا اعالن قانون اساسی مشروطه در دسامبر 1169صدور خح همایون در نوامبر 

سبک غربی مبتنی بر ها در این دوره به اصالحات شد. عثمانیم. اطالق می1113
، الگوی اصالحات خود قرار دادند غرب را به صورت آشکار ،سرعت بخشیده

: 1650لوئیس، عرصه ادبیات نیز تسری یافت )چنانکه این موضوع به 
12 Maggiolini, 2014: 210 Pinson, 1975: 130)   اما باید دانست ت ثیر غرب

بر دولت عثمانی از زمانی شروع شد که غرب برتری نظامی خود را به اثبات رساند 
ت افکار غربی در جهان اسالم طی قرن موفقیّقان محقّ انکه، چن(516: 1611)مفتاح، 

 م. را اغلب به پیشرفت مادی غرب، یعنی استقرار برتری سیاسی، اقتصادی و19ق/ 16
 ,Herzog, 2009: 23  Yusuf)دهند نظامی اروپا در جهان اسالم نسبت می ویژهبه

1928: 319  Togan, 1950: 182.)  
موجب  ،های غربی در امپراتوری عثمانیدخالت دولت های نظامی از غرب وشکست  

یابیِ علل فکر ریشه سامان امپراتوری گردید و آنان را بههآگاهی زمامداران از اوضاع ناب
ترتیب اصالحاتی در عثمانی با الگو قرار دادن غرب آغاز شد ماندگی انداخت و بدینعقب

گرایی غرب شدند، این یاندیشه ملو هنگامی که قشرهایی از نخبگان بومی هواخواهِ 
 (51: 1631)آژند،  .اصالحات به اوج خود رسید

، طلب در میان افرادِ نهاد دبیری بودندهای اصالحبسیاری از نخستین شخصیت   
اشاره کرد که با « مصطفی رشید پاشا»توان به نحوی که از مهمترین این افراد میبه

های (. پاشا برنامه2/112: 1610)شاو، است عنوان پدر تنظیمات شناخته شده
مردان فرانسوی و انگلیسی آغاز و طی فرمانی با اصالحاتی خود را با استفاده از دولت

یا فرمان تشویق تحقیقات و علوم با عنوان « خح همایونی»امضای سلطان تحت عنوان 
ود، که در شورای فرهنگی پیشنهاد و مطابق مدل آکادمی فرانسه ب« انجمن دانش»

ترین که مهم« علیه عثمانی»(. همچنین جمعیتِ 306: 1612)لوئیس،  آغاز به کار کرد
علمی بود، براساس الگوی سلطنتی  ۀلین مجلاوّ ،«مجموعه فنون»دستاورد آن انتشار 

 (. 301گهاری شد )همان: انگلیس توسح او بنیان
گهار هنر چاپ در د که بنیانبو« ابراهیم متفرقه»گران بزرگ عثمانی یکی دیگر از اندیشه  

های گسترده در شد. او آگاهیگری در عثمانی محسوب میترکیه و پیشرو سیاست اصالح
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دانش و شناسایی اروپا داشت و نخستین گام ابراهیم متفرقه در راه نوسازی در عثمانی  ۀزمین
ی و فرهنگی و از این رو اصالحات سیاسی، اداری، حقوق برقراری چاپخانه در استانبول بود.

مورد توجه قرار  یی آرمانیبه عنوان الگو ،ادبیات غربیو گرایش فرهنگی  ۀویژه در زمینبه
 (Sariyannis, 2013: 83-84  21: 1631)حائری،  .گرفت

مهمی بود. در طول این دوره از  ةعصر تنظیمات در ادبیات عثمانی دور بر این اساس 
نسبت به یادگیری زبان ترکی افزایش ت در فرهنگ عمومی جامعه حساسیّ سویک 

تدریج تبلیغ منفی نسبت به یادگیری زبان فارسی آغاز شد یافت و از طرف دیگر به
کرد: ضیا پاشا بود که عنوان می ۀ(. از جمله تبلیغات منفی، گفت12: 1612)لوئیس، 
های فارسی و عربی است، موجب د که نمونه درهمی از اصلعی و نامشخّزبان تصنّ

رسد که نویسندگان این عصر بدین نظر میگونه بههمچنین این  م به مردم استظل
بر آن  ۀکه بیشر تکی استعی و تقلیدی باور بودند که ادبیات کهن عثمانی بسیار تصنّ

از این رو   (35-33: 1631)آژند،  را چندان مورد توجه ندارد محتوا است وقالب 
جای کاربرد اصالحات فارسی، رفت و بهزبان و ادبیات ترکی مورد توجه قرار گ
های ادبی و سیاسی با ورود جریان متعاقبایشد. عمدتای از اصالحات ترکی استفاده می
زبان با دوازدهم در ترکیه افرادی ظهور کردند که غرب به قلمرو عثمانی از اواخر قرن

ستادن دانشجو و از برتری فرهنگی اروپا آگاهی داشتند. همچنین با فر آشناییفرانسه 
گرایی در ترکیه مورد توجه قرار گرفت ، غرباروپامعلم از  استخدامبه غرب و 

 (.Boyar, 2007: 12-14  1/111: 1610  شاو، 51: 1631)آژند، 
مایه و ن بیان داشت که پس از پنج سده پیروی از قالب، درونواتبر این اساس می  

ترک از نویسندگان و شعرای فارسی و تقلید بزرگترین ادبای اندیشه ادب
یوانی ق با پیدایش ادبیات تنظیمات، ادبیات د1213نویس، سرانجام در سال فارسی

های جدید دایر نهادهای تعلیم و تربیتی به روز دربجبترونق خود را از دست داد. 
جای خود  ،و اعتبار خود را از دست داده جایگاهزبان فارسی  ،زمان با آنشدند و هم

فارسی به عنوان یک زبان های فرانسوی و آلمانی داد. هرچند گویا زبانزبانرا به 
مرور از مضامین ا ادبیات ترکی به، امّشدخارجی در مدارس عثمانی تدریس می

 شد.و به ادبیات اروپایی نزدیک می فاصله گرفتهمشترک 
 ترکسیم. ناسیونالیسم زبانیِ پان0-0-0
گرایی ترکی یا فارسی در عثمانی، ملیترین علل تضعیف زبانهماحتمال فراوان یکی از مبه   
ملت که در  ۀوجود آمد. اندیشبود که این جریان تحت ت ثیر القائات غربی به« ترکسیمپان»

های عثمانی را به گرایان اقلیتدر غرب گسترز یافته و بسیاری از ملی نوزدهم میالدیقرن 
گسترز  متعاقبایت ترکی شد و هی فرایند هویّخود جهب کرده بود، باعث گسترز آگا

  (Landau, 2003: 204  2/16: 1610)شاو،  .د کردیناسیونالیسم ترکی را تشد
گرایی از طریق مطبوعات، مدارس، نهادهای حکومتی و به واسطه سازمانی های ملیآموزه  

ستا انجمن تاریخی شد و در این را، تبلیغ و تفسیر میر جای مانده بودکه از ترکان جوان ب
ق بدین منظور تشکیل شد تا سهم ترکان را در رخدادهای مهم تاریخی 1611ترک در سال 

 ۀهای ناسیونالیستی مربوط به زبان و تاریخ تبیین و نوشته شد و از جملآشکار سازد. نظریه
مین زبان ترکی نخستین زبان بر روی کره ز ،مبتنی بر آننظریه زبان خورشیدی بود که  ،آنها

 (2/326: 1610)شاو،  .بوده است
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زمان با یک نهضت زبانی با گرایی در قلمرو عثمانی همبدین ترتیب ظهور ملی   
زبان به دو منظور مورد  ۀترکی خالد بود. ناسیونالیسم در عرصهدف کاربرد زبان

و دیگر این  سهل سازدتوجه بود: یکی به این دلیل که فراگیری خواندن را برای مردم 
و آزاد را جایگزین  جدیدتی از میراث عثمانی محروم و ذهنیّ را های جوانکه ترک

(. در این راستا ضیا پاشا 321ذهنیت محافظه کار گهشته نماید )همان: 
ق( که معتقد به پیروی از افکار 1211تا1212ق( و ابراهیم شناسی )1293تا1211)

زبان  سازیضرورت ساده ةبارهای اروپایی بودند، درغربی نسبت به فراگیری زبان
آن از الفا  فارسی مقاالت فروانی به نگارز درآوردند. این  سازیِپاکترکی و 

آگاهی گرایی زبانی نگاران و نویسندگان بودند که به ضرورت سادهگروه، از روزنامه
ها، الفا  و تعبیرات زبان و همین مسئله باعث تحوالت عمیق در کاربرد واژه یافته
 (. 111: 1612  لوئیس، 3: 1631)آژند،  شدترکی 

 . ترکان  وان0-0-9
اصالحات فرهنگی و آموزشی  ویژهدوم و جانشینان او، به اصالحات سلطان محمود   

وجود آورد زبان و ادبیات به ۀها را در زمینالتحصیالن، نوآوریقشری از فارغ
 (. 201: 1612)لوئیس، 

 ۀکه نخستین جوانان ترک برای ادامق هنگامی1213جنبش ترکان جوان مقارن با سال   
تحصیل به اروپای رفتند، آغاز شد. این جوانان بر اثر تماس با تمدن و صنعت غرب به 

ا با بازگشت به امپراتوری و بر اثر فشار بر آنان به غرب امّ ،تمایل پیدا کردند اروپاییتعلیمات 
تدریج و با پیوستن مانی شکل دادند. بههایی برای روشنگری و علیه عثبازگشتند و گروه
حاد و طرقی و سایر می پدید آمد و کمیته اتّها، تشکیالت منظّتافرادی به این فعالیّ

ها در این گروه تدریجبهخود جلب کرد و های ناسیونالیست مستقر در اروپا را بهگروه
  ( Kadioglu, 2007: 172) .ی شکل گرفتحاد و ترقّو حزب اتّشدند ادغام     یکدیگر

این کمیته به اندیشۀ ناسیونالیسم ترکی روی آورد و بهترین الگو برای نوسازی   
امپراتوری را غرب دانست و راه را برای تشدید ناسیونالیسم ترکی و جمهوری لیبرالی 

توان به نامق کامل، ضیا ترین این افراد میجمله برجسته از چنانکه  ترکی فراهم آورد
 .کردابراهیم شناسی اشاره  گوک آلپ و

 کمال. نامق0-0-9-5
ترکان  نمایندگان ترینکمال یکی از برجستهالت فکری عثمانی، نامقدر تاریخ تحوّ  

اح توان او را طرّق( که می1613تا1231محمد نامق کمال ) .شودمحسوب میجوان 
که برای ادامه  اصلی ادبی در عثمانی دانست، از نخستین جوانان روشنفکر ترک بود

تحصیل به اروپا رفته و در اثر تماس با فرهنگ و تمدن غرب، میل به تعلیمات غربی 
او از نویسندگان (. Kemal, 1326: 18-19  Kaplan, 1984: 107) کردپیدا 
ای در تنظیمات بود که شدیدای به ادبیات کهن ترکی تاخت و آن را مجموعه ةدور

 ۀ. نامق که شیفت(610: 1611ن و ترکان با غرب، روابح ایراحال احتضار نامید )
فاقد صورت بود، اعتقاد داشت که ادبیات قدیم ترکی به «ویکتور هوگو»

های و این علت اصلی عقب ماندگی کنداز ادبیات فارسی تقلید می گراییواقعیت
 سایر نیزهای ادبیات قدیم ترک محو گردد و بنابراین باید پایه  فرهنگی جامعه است

ای است که عقیده با او، براین باور بودند که ادبیات اروپایی تنها مجموعههم افرادِ
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(. با وجود داشتن 20: 1613، فکرتترک باید آن را الگوی خویش قرار دهد ) ۀجامع
فردوسی را حفظ و بر  ۀاین عقاید از سوی نامق کمال، او بخش وسیعی از شاهنام

نوشت، از هایی که برای دوستان خود میر نامهادبیات فارسی تسلح کامل داشت و د
 (.666: 1611کرد )مفتاح، استفاده می خود اشعار فارسی برای رساندن پیام

 آلپ. ضیاء گوک0-0-9-0
های او نقش ترین اندیشمندان ترکان جوان بود که اندیشهشاخدآلپ از گوک  

به دو زبان ترکی  شده،ولد در دیار بکر مت اوای در تکوین ترکیه نوین داشت. هبرجست
کرد. در جوانی به موضوعات مربوط به فرهنگ و نژاد ملی و کردی صحبت می

شناسی مورد بررسی را به لحا  روز« ترکسیمپان»لین فردی بود که مند و اوّهعالق
تی داشت، نخستین بسیار نیرومند اسالمی و سنّ ۀآلپ که زمینگوک قرار داد.
ه قرار داد. ر سیاسی مورد توجّعنوان یک تفکّگرایی را بهرکای بود که تفرهیخته

گرایی ر ملیت ثیر گوک آلپ در ادبیات ترکیه نه تنها به دلیل کمک به توسعه تفکّ
ت داشت که او تعدادی از جوانان را که نقش قابل توجه بود، بلکه به این دلیل اهمیّ

  115: 1631ت نمود )آژند، بسیار مهمی در توسعه ترکیه نوین ایفا کردند، تربی
 (. 51: 1635روحانی، 

ها، آداب، هنر، رسومِ نیاکان و زبان مردمی که با هم تناسیونالیسمِ او مبتنی بر سنّ  
معتقد . بر این اساس در مورد اصالح زبان قرار داشتدادند، یک ملت را تشکیل می

 یترکی تلقّة وان واژای که از طرف مردم قابل فهم باشد، باید به عنهر کلمه بود
عثمانی با عناصر  ةزبان پیچید. و در زبان نوشتاری مورد استفاده قرار گیرد گردد

بایست جای خود را به زبان و گرامر ساده ترکی که مردم بدان فارسی و گاه عربی می
، روابح ایران و ترکان با غرب  510و  2/509: 1610)شاو،  دادکردند، صحبت می

1611 :611 .) 
 . ابراهیم شناسی0-0-9-9
نگار و از گروه دانشجویان اعزامی نویس، روزنامهابراهیم شناسی، شاعر، نمایش نامه   

به اروپا بود. او در حقیقت یکی از اندیشمندان بزرگ سده دوازدهم هجریِ عثمانی و 
(. شناسی 25: 1631شد )حائری، گهار هنرِ چاپ در ترکیه شناخته میعنوان بنیانبه

پس از بازگشت به کشورز به دلیل رفتارهای غربی مآب از کار دولتی اخراج و پس 
او را به عنوان  (.112: 1612)لوئیس،  شدنگاری مشغول از آن به ادبیات و روزنامه

نخستین مجموعه تمثیالت و  از سوییشناسند، زیرا یکی از پیشگامان ادبی ترکیه می
نخستین نمایشنامه را به زبان  ز سوی دیگرااصطالحات ترکی را گردآوری کرد و 

. او پیش از فوت بر روی یک فرهنگ لغات ترکی به نگارز در آورد ترکی عثمانی
برنامه و هدف او رها شدن از  د.ق به اتمام آن نشفّکه مو کردیعثمانی کار م

ا توانست مشکالت و پیچیدگی زبان قدیم بود و گرچه به هدف خود دست نیافت، امّ
  (.610: 1611 روابح ایران و ترکان با غرب،اطرافیان را تحت ت ثیر خود قرار دهد )

وان منبعی جدید، عندلیل رواج ادبیات غرب به که توان بیان داشتمی در مجموع   
سازی ایجاد واکنش منفی در فرهنگ عمومی جامعه و تالز در میان ادبا برای پاک

ادبیات تنظیمات  اامّ ،بود ر نسبت به آنو تنفّ زبان و ادب عثمانی از زبان و ادب فارسی
تقلید از ادبیات دیوانی که تحت ت ثیر زبان فارسی بود، دانست و  ةتوان دوررا تنها می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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رخ جدی  صورتهای فارسی به ا در دورة نوین ادبی تضعیف و از بین رفتن واژهتنه
 .دهدمی
 
 گیر . نتیجم9
نفوذ و رشد زبان فارسی در آسیای صغیر مقارن با حکومت سلجوقیان آغاز و پس    

میان عالمان  دیرینه، روابح دوستانۀ و ادب حمایتِ سالطین عثمانی از اهل علماز آن، 
ود مرز جغرافیایی مشترک بین ایران و عثمانی و به تبع آن مهاجرت دو کشور، وج

های نشر و رشد زبان و ادب ف، زمینهصنعتگران و بازرگانان و اهل ادب و تصوّ
های ها به دنبال شکستعثمانیاما در ادامه،   فارسی را در قلمرو عثمانی فراهم آورد

و  های مختلفسترده در عرصهنظامی از غرب در قرن نوزدهم، شروع به اصالحات گ
از این   ترکیسم نیز به آن شتاب بیشتر بخشیدحضور پان متعاقبای ،هنمود به ویژه ادبیات

ن بازگشته، الن اروپایی و محصّامو گسترز افکار غربی از سوی معلّ در پی نفوذ رو
بی اد ۀتواند جامعای به ترویج این باور پرداختند که پیروی از چنین الگوهایی میعده

 ةبنابراین، در حوز  کندبه جایگاهی ممتاز رهسپار ، ترک را به رشد و تعالی رسانده
دیگر راه  گروهیگرایی(. هایی صورت پهیرفت )غربادبیات با نگاه به غرب اقتباس

های هنری اروپایی پنداشتند و با این نگاه کوشیدند پیشرفت را تقلید مح  از سبک
های ادبی در شکل و محتوا به سمت الگوهای غربی تالیّتا عثمانی را در عرصه فع

ای از درباریان و هنرمندان که شامل طیف گسترده-آنچه در هر دو گروه  .سوق دهند
به احتمال فراوان دچار  _زدهگرا و غربغرب_این بود که آنان  وجود داشت -بودند

چند در این بین  ت ادبی شده بودند. هرنوعی از خودبیگانگی نسبی و بحران هویّ
ا بنیادهای پرداختند، امّگروهی همچنان با تکیه بر اصول کهن به خلق آثاری می

گیری بود که این افراد را یا به مدرنیسم در این عصر با چنان سرعتی در حال شکل
های غرب ممزوج گیری مجبور ساخت و یا آنان را با سبکنشینی و کنارهگوشه
 نمود.
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