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چکیده
با توجه به نفوذ زبان فارسی در آسیای صغیر (آناتولی) ،بررسی و تحلیل تألیفات در این حوزه
در تدوین تاریخ زبان فارسی و سبکشناسی زبان فارسی اهمیت ویژه ای دارد .برای چندین قرن،
زبان رسمی در آسیای صغیر ،زبان فارسی بوده است .نامه نویسی به فارسی بوده و در آن مدت
عالوه بر كتابهایی كه در آنجا تألیف شده ،هزاران نسخه از متون معتبر فارسی در آن دیار استنساخ
و شروح مختلفی بر آنها نوشته شده است .بهجه التواریخ یکی از مهمترین آثار تاریخی این دوره
است كه به دست شکراهلل رومی تاریخ نویس دولت عثمانی در قرن نهم ،با استناد به كتب مختلف
تاریخی تألیف شده است .متأسفانه علیرغم اهمیت این كتاب و نسخه های فراوان آن در
كتابخانه های جهان ،این اثر تاكنون معرفی و به زیور طبع آراسته نشده است .برای پی بردن به
چگونگی تألیف و مشخصه های سبکی و شیوه تاریخ نویسی در این كتاب ،نگارندگان در این
پژوهش بر آن شدند تا ضمن بررسی اوضاع زبان فارسی در دورة عثمانی ،به معرفی این اثر مهم
تاریخی ،شیوه تاریخ نگاری مؤلف و ویژگیهای سبکی آن بپردازند.
کلمات کلیدی :زبان فارسی ،بهجه التواریخ ،شکراهلل رومی ،تاریخ ،عثمانیان.
 - 1تمام مجالت علمی پژِوهشی كشور از ابتدای سال  98به دستور وزارت علوم به مجالت علمی تغییر نام داده اند
 -2دانشجوی دكتری گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
 -3استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران،
( m_chatraei@yahoo.comنویسنده مسئول)
 -4استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
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 -1مقدمه
یکی از ویژگیهای تصحیح نسخ خطی این است كه كمک شایانی به رفع ابهامات تاریخی،
ادبی و فرهنگی میكند .بهجۀالتواریخ نیز از این قاعده مستثنا نیست و تصحیح آن عالوه بر
روشنتر كردن برخی از نقاط تاریک تاریخ ،ما را با ویژگیهای نثر فارسی و جایگاه آن در دوره
عثمانی آشنا میکند.
 -2هدفهای پژوهش
 )1بررسی نفوذ زبان فارسی در آسیای صغیر و اوضاع نثر فارسی در قرن نهم و دهم؛
 )2آشنایی با آثار و احوال مؤلف بهجۀالتواریخ؛
)3بررسی روش تاریخنگاری شکراهلل رومی و منابع وی در تألیف؛
 )4تحلیل نکات دستوری ،لغوی و سبکی بهجۀالتواریخ.
 -3روش پژوهش
انجام این پژوهش مستلزم جمعآوری اطالعات الزم درباره نسخه و مؤلف آن بود و پس از
آن نسخه باید مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار میگرفت تا بتوان ویژگیهای سبکی و نکات
ادبی و تاریخی آن را بیرون كشید و بعضاً با دیگر منابع مورد استفاده مؤلف مقایسه میشد.
از این رو این پژوهش به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی -تحلیلی انجام شد؛ به ای ن
صورت كه اطالعات اولیه درباره نسخه و مؤلف جمعآوری و سپس ویژگیهای ادبی و تاریخی
از نسخه استخراج و در پیشنویس گردآوری و پس از آن دستهبندی شد و مورد تحلیل قرار
گرفت.
 -1-3جامعه آماری
پس از بررسیهای فراوان مشخص شد كه از كتاب بهجۀالتواریخ ،تعداد  26نسخه در
كتابخانههای معتبر جهان موجود است .همچنین یک ترجمه هم به زبان تركی دارد با نام
«محبوبالقلوب العارفین» كه در سال 937ق به دست مصطفی پارسی انجام شدهاست.
 -4پیشینه پژوهش
متأسفانه اثر ارزشمند رومی تاكنون تصحیح و به زیور طبع آراسته نشدهاست؛ لکن بعضی
پژوهشگران در آثار خود اشارهای مختصر به این اثر كردهاند .سید كاظم روحانی در مقالهای
با عنوان "نظری به تاریخ دولت عثمانی" ،در میان آثار تاریخی عثمانی در كنار چند اثر دیگر
مثل :تاریخ نشری ،تاریخ ابن كمال ،هشت بهشت و ...تنها اشارهای به "بهجهالتواریخ"
كردهاست( .نظری به تاریخ دولت عثمانی،روحانی :ص .)166غفار كندلی در بحث "آلتون
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كتابها" به یکی از این كتب كه مورد استفادة شکراهلل رومی بوده است اشاره كردهاست.
(كندلی :ص .)412علی ارطغرل در مقالهای با عنوان " منبع شناسی توصیفی تاریخ سلجوقیان
آناتولی" اشارهای به خطاهای "شکراهلل رومی" در بخش تاریخ سلجوقیانِ بهجهالتواریخ
كردهاست(.منبعشناسی توصیفی تاریخ سلجوقیان آناتولی ،ارطغرل :ص .)67ایرج افشار در
مقالهای با عنوان "زمینار گردشی در آلمان" به نسخهای از این رساله در مجموعۀ "اتوهار
اسووتیز" اشاره كردهاست (.افشار :ص .)666محمّد امین ریاحی در مقالهای باعنوان "نفوذ
زبان و ادبیّات فارسی در قلمرو عثمانی" در میان كتب مهم دورة عثمانی تنها نامی از
"بهجهالتواریخ" بردهاست (.ریاحی :ص .)86داوود اصفهانیان در مقالهای با عنوان "نسخ خطی
تاریخی به زبان فارسی در كتابخانۀ توپقاپویسرای استانبول" بطور مختصر به معرفی
نسخهای از این كتاب پرداختهاست (.اصفهانیان :ص .)5جالل متینی در مقالهای با عنوان
"تحوّل رسمالخط از قرن ششم تا قرن سیزدهم هجری" در بخش ویژگیهای كتابت قرن ده،
23نسخه را بررسی كرده كه یکی از آنها نسخۀ شمارة  2775بهجهالتواریخ موزة بریتانیا
است(.متینی :ص .)5امااز آنجا كه علیرغم اهمیت این كتاب و نسخههای فراوان آن در
كتابخانه های جهان ،تاكنون معرفی و به زیور طبع آراسته نشدهاست ،نگارندگان بر آن شدند
تا به بررسی و معرفی این اثر مهم تاریخی و ویژگیهای سبکی آن و شیوه تاریخنگاری و نقل
منبع مؤلف بپردازند.
 -5نفوذ زبان فارسی در آسیایصغیر
نفوذ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در آسیای صغیر پیشینهای دیرینه دارد بهطوری كه
« آغازگاه آن را باید در عصری از روزگار باستان جست كه این سرزمین زرخیز و زیبا طی
سهقرن جزء استانهای شاهنشاهی هخامنشی بودهاست( ».زبان و ادب فارسی در قلمرو
عثمانی،ریاحی :ص .)2اما نفوذ واقعی از سال 463ه.ق آغاز میشود كه البارسالن در جنگ
مالزگرد ،رومانس دیوجانس قیصر روم شرقی را شکستداد و دروازه های آسیایصغیر را به
روی اسالم و فرهنگایرانی گشود .پس از فتح مالزگرد هم ،سلجوقیان در آسیایصغیر
تشکیلحکومتمیدهند و رفتهرفته حکومتهای محلی متعددی توسط شاهزادگان سلجوقی
در بالد روم بهوجود میآید .بعضی از تاریخنویسان آن عصر مانند كریمآقسرایی چگونگ ی
تشکیل این حکومتها را در كتابهای خود آوردهاند .در تمام این دربارها زبان رسمی و رایج،
زبان فارسی بوده و نام اكثر پادشاهان سلجوقی ،مأخوذ از نام پادشاهان ایران باستان و اغلب
وزرای آنان و گروههای مختلف سیاسی ،ایرانی و فارسیزبان بودهاند ،تا حدی كه از  16پادشاه
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آن خاندان ،هشتتن نام ایرانی داشتهاند .سه كیخسرو ،سه كیقباد ،دو كیکاووس .در دوره
ایلخانان هم ،نثر فارسی و تألیف كتب خطی بیش از شعر رواجیافت و ریشهدواندن زبان
فارسی در متن جامعه در مجموعههای منشآت دیوانی ،ترسالت ،اسناد محلی و وقفنامه
حشمت خود را نشانداد .تاریخ ابنبیبی با نثری فصیح و منشیانه بهدست امیرناصرالدین
حسینبن محمدبن علی جعفری رغدی با وقایعنگاری نوشتهشدهاست .مسامرةاألخبار نیز
توسط كریمالدین محمودبن محمد ،معروف به آقسرایی مکمل تاریخ ابن بیبی از منابع
گرانبها در دوره استیالی ایلخانان محسوبمیشود .فسطاطالعدالۀ فی قواعدالسلطنه از
محمود خطیب ،اختیارات مظفری از قطبالدین شیرازی ،نزهۀالکتب از حسنبن عبدالمؤمن
خویی و دهها نسخۀ خطی دیگر در كتابخانههای تركیه مجموعههای موجود در آسیای صغیر
هستند كه یادآور گذشتۀ پرشکوه زبان فارسی و فرهنگ ادبی ایران میباشند.
نسخههای خطی ارزشمندی همچون لطایفالحکمۀ سراجالدینبن ابیبکر ارموی،
مناهجالعباد الیالمعاد سعیدفرغانی ،درةالتاج قطبالدین شیرازی ،منشآت بدرالدین یحیی و
روضۀالکتاب ابوبکر قونیوی كه همگی نمونههای فارسیگویان آن دوره هستند كه
بهیادماندهاند .البته در اواخر حکومت ایلخانان ،زبان و فرهنگ فارسی كمكم دوره نزول را
طی میکند و تنها تعداد انگشت شماری از امرا هستند كه نسبت به زبان و ادب فارسی وفاداری
خود را نشانمیدهند .قاضی برهانالدین فرمانروای سیواس و عیسیبیگ پسر زكریابیگ از
امرای ناحیۀ آیدین در غربآسیای صغیر از آن جملهاند .در ادامه و در دوره فترت كه تا ظهور
عثمانیها بهطول میانجامد نیز مذهبی بهنام حروفیان رواجمی یابد و آثاری چون بزمورزم،
انیسالخلوة و جلیسالسلوة ،دقایقالحایق ،رساله تاریخآلسجلوق ،كنزالتحف در موسیقی،
سلکالجواهر ،عقودالجواهر ،فلکنامه و ...دیدهمیشود.
مهاجرت دوم سلجوقیان به آسیای صغیر ،پس از سقوط بغداد بهدست هالكو ،رخ میدهد.
حملۀ چنگیز و پس از آن هجوم تیمور ،وضع تازهای در حیات زبان و ادب فارسی بهوجود
میآورد و دانشمندان و نویسندگان و شعرا به آسیای صغیر مهاجرتمیكنند و در نتیجه آثار
مکتوب و علمی و تاریخی و دیوانهای شعر فارسی در آسیای صغیر بهوجود میآید ،بگونهای
كه عالوه بر محاورة عمومی« ،رفتهرفته ،ترکزبانان ،زبان فارسی را بهصورت علمی فرامیگیرند
و مانند دانشمندان و نویسندگان مهاجر ایرانی به زبان فارسی دستاندركار تألیف كتابهای
مختلف بهویژه كتابهای تاریخی میشوند(».تاریخ تركیه،الموش :ص.)16
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لشکریان عثمانی كه اكثر تاریخنویسان مسلمان آنان را سپاه اسالم و جنگهای آنها را غزو
نامیدهاند ،به هرجا حملهمیکردند .آیین و تمدن و فرهنگاسالمی را كه از جمله اجزای این
فرهنگ ،یکی زبانفارسی بود ،با خود به آن سرزمینها میبردند و «به عوض صوامع و كنایس
رهبانان و قسیسان ،مساجد و جوامع و معابد اهل توحید و ایمان بر اوج آسمان برافراختند».
(همان:ص .)434به همین دلیل است كه ما امروز در بیشترین ممالک اروپایی شرقی یعن ی
متصرفات اروپایی پادشاهان عثمانی ،نشانی از زبان فارسی برجای میبینیم .بنابراین میتوان
گفت كه نوع برخورد شاهان و سالطین عثمانی با شعر و زبان و ادب فارسی باعث شد تا
«دانشمندان ،شعرا و نویسندگان و متفکران فارسیزبان در جستجوی پناهگاه ،گریزان از برابر
مغول به آسیای صغیر رفته و در دربار پادشاهان سلجوقی به عزت و احترام رسیده و در مدح
آنها قصیدهها گفته و در باب اسالمشان تاریخها بنویسند( ».سبکشناسی نثر ،بهار،
ج:3ص .) 20خود محققان ترک هم ،ادبیات گذشته دوره عثمانی را كه ادبیات دیوانی مینامند،
از همه حیث تقلیدی از ادب ایران میدانند .در واقع انس و الفت مداوم شاعران و ادیبان ترک
با شاهکارهای ادب ایرانی و عشق سرشارشان به شعر فارسی سببشده كه همان صنایع ادبی
فارسی را در شعر و نثر خود به كار برند .همین كافی بود تا در دیوان شاعران بزرگ ترک،
عالوه بر شعر تركی ،شعر فارسی هم ظهور یابد .مثالً فضولی بغدادی كه یک دیوان
ششهزاربیتی به فارسی و دیوان كوچکتری به تركی دارد گفتهاست« :از آن سبب
نظمسرایی به زبان فارسی بیش تر است كه در زبان تركی شعر لطیف و نازک سرودن دشوار
است( ».بزم و رزم ،استرآبادی :ص.)235
 -6ویژگىهاى نثر فارسی و سبک آن در قرن نهم و دهم
بهترین محل بروز و ظهور ضعف و فتورى كه در این عهد در اركان زبان و ادب فارسى راه
جست ،نثر فارسى است ،زیرا در نظم از دیرباز سنت بر پیروى شیوه پیشینیان و پاى نهادن
بر اثر گامهاى آنان بوده است ،در حالی كه نویسندگان كمتر از شاعران خود را مقیّد به
قیدهاى پیشینیان میکردند و آزادى بیشتر در تأثیرپذیرى از زبان محاوره داشتند و چون
زبان محاوره قرن نهم و آغاز قرن دهم بهسرعت اختصاصات قدیم فارسى را از دست میداد ،
لحن نویسندگان هم به زبان تحول یافته آن عهد نزدیکتر میشد« .در میان نویسندگان این
عهد ،بیشتر مترسالن را مىیابیم كه همان شیوه قدیم ترسّل را حفظ كردند و انشای دشوار
و مزیّن را مىپسندیدند ،وگرنه دیگران بیشتر به نثر مرسل توجه داشتند .متنهاى تاریخى
هم كه با انشای مزیّن در این زمان تحریر یافته ،مثل كتاب "ظفرنامه شرفالدین على یزدى"،
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عادتاً حاصل كار منشیان دربارى است و اگر در جستجوى بازگشتى به زبان قرن هفتم و
هشتم و شیوه نویسندگى در آن عهد باشیم باید به آثار این دسته توجه كنیم(».سبکشناسی
نثر،بهار،ج:3ص)326
بطور كلى میتوان گفت كه نثر فارسى در این دوره بتدریج از مبالغههاى صنعتى و فنّى
قرنهاى پیشین آزاد گشت و نگارش به سبک ساده عارى رواج گرفت ،منتهى نفوذ واژههاى
تركى در برخى از آثار این عهد بویژه در متنهاى تاریخى بخوبى مشهود است و علت آن ورود
یک دسته از كلمات و اصطالحات مغولى و تركى جغتایى در زبان فارسى دیوانى و ادارى آن
زمان است و این خود نظیر سستى دیگرى است كه از راه ضعف تألیف و عدم توجه به
قاعدههاى دستورى زبان در نثر راه یافت .در عهد پایان قرن هشت تا اوایل قرن ده ،مطالب
و موضوعهاى نثر متعدد و متنوع است .تاریخنویسى در این عهد همان رونقى را كه در قرن
هفتم و هشتم داشت حفظ كرد « .تیمور و فرزندانش به ثبت وقایع و حوادث عهد خود توجه
و عالقه داشتند و كسانى را بدین كار مىگماشند .نظامالدین شنب غازانى شامى از جمله
همین كسان بود و كتاب خود ظفرنامه شامى را به اشاره تیمور نوشت .به سبب همین عالقه
كتابهاى تاریخ اعم از تاریخ عمومى یا اختصاصى در این دوره متعدد است .كتبی همچون:
اصحّالتواریخ ،مجمعالتواریخ ،ظفرنامه شامى ،تاریخ مباركشاهى ،فردوسالتواریخ،
منتخبالتواریخ ،مجمل فصیحى ،مطلعالسعدین ،عالمآراى امینى ،تاریخ تركمانیه،
روضهالصفا ،حبیبالسیر ،روضاتالجنات فى اوصاف مدینۀ هرات ،ترجمه فارسى كتاب تاریخ
قم و تاریخ یزد .با وجود این ،از اواخر سلطنت مراد دوم ( 824ـ  850 ،848ـ  )855به بعد،
سه نوع اصلی تاریخنگاری پدیدارشد :سالنامههای ساده ،گاهشماریهای توصیفیتر و
سرگرمكنندهتر و تاریخهای عالمانه تر سرشار از صناعات لفظی كه به سفارش بایزید دوم
تدوین میشد( ».زبان وادب فارسی در قلمرو عثمانی ،ریاحی :ص.)81
 -7آثار و احوال شکراهلل رومی
نام او شکراهلل فرزند شهابالدین احمدبن زینالدین زكی ملقب به رومی است .وی از مردم
آناتولی بوده كه از سن بیستودو سالگی در دربار پادشاهان عثمانی به خدمت اشتغال
داشتهاست .ظاهراً مؤلف هنگامی كه كتاب بهجهالتواریخ را بهپایان رسانیده هفتادوسه سال
داشتهاست«.اگر چه عمر این دعاگوی مخلص از هفتاد گذشته و زندگانی خود را به مثابۀ
مرگ دانستهاست ،اما در دعا و هواخواهی آلعثمان گذرانیده ،الزمدید كه بازمانده را هم به
دعای ایشان گذراند(».بهجهالتواریخ:ص .)313تألیف كتاب بهجهالتواریخ دو سال بهطول
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انجامیده ،زیرا مؤلف در مقدمه كتاب چنین آوردهاست« :ای متحیر! اگر بر خود گمان نصابی
نمیبری و خود را در این صدد نمیبینی ،آخر نه هفتادویک سال مشاهد جمال علمای دهر
و مجاور فضالی عصر بودهای؟ اگر از هر خرمنی خوشهای و از هر گوشهای توشهای یافتها ی
تمام است(».بهجه التواریخ:ص )13كه از این سخن دانستهمیشود كه مؤلف هنگام شروع
تألیف كتاب به قول خودش از دهه هفتم كه مقطع قوت و نشاط است گذشته 1و هفتادویک
سال داشتهاست.
استوری در كتاب " "Persian Literaturدربارة مؤلف كتاب بهجهالتواریخ نوشته است
كه :او یکی از اهالی آناطولی بود كه از سن 22سالگی در خدمت دولت عثمانی مشغول كار
بود و در زمان سلطنت سلطان مراد دوم ( )824/1421-855/1451به دو مناسبت و در دو
نوبت بهدستور سلطان مراد به مأموریتهای خاصی فرستادهشد .مأموریت اول او به دربار
ابراهیم بیک قرامانید و مأموریت دوم در سال  852هجری به دربار میرزا جهانشاه قراقوینلو
بود.
شکرالهبن شهابالدین احمدبن زینالدین زكی الرومی در زمان سلطنت سلطان محمد دوم
ملقب به فاتح ( )855/1451 – 866/1481نیز عزت و احترام یافت و سلطان محمد فاتح با
او به نحو بسیار شایستهای رفتار كرد .استوری سال وفات مؤلف بهجهالتواریخ را  894هجری
ثبتكردهاست و معلوم میشود وی عمری نسبتاً طوالنی داشته و بیش از صدسال زندگی
كرده ،یعنی پس از تألیف كتاب بهجهالتواریخ در حدود سیودو سال دیگر حیات داشتهاست.
حاجی خلیفه هم از نگاشتههای او "انیس العارفین" و "منهاج الرشاد" را نام میبرد 2.مؤلف
بهجهالتواریخ اهل سنت و جماعت است و در عین حال برای اوالد پیغمبر احترامی خاص
قائلاست ،چنانکه حسنین ،علهیمالسالم ،را به آن سبب كه محمد نبی ،صلیاهلل علیه و آله،
آن دو را بسی دوستمیداشته ،جزء اوالد رسول منظور داشته و شرح حال نوشتهاست و
واقعۀ كربال و شهادت حسین ،علیهالسالم ،را با دریغ و اندوه فراوان بیانكرده و بر آنان كه
نسبت به فرزندان رسول اكرم بیحرمتی و ستمكردند لعنت فرستاده و عمل آنها را نکوهش
كردهاست .وی به سال  894هـ 1488-9/م در استانبول درگذشت.
 -1اندر خاطر این فقیر گذر كرد و اندیشه ای افتاد كه چون مدت عمر عزیز از دهۀ هفتم كه به حقیقت مقطع قوت
و نشاط است ،و مبدأ زحمت و عذاب است(...بهجهالتواریخ:ص)12
 -2دربارة نسخۀ خطی "منهاج الرشاد" بنگرید به  ،4 ،Leidenص  ، 299شمارة (.2110در این باب رک :ادبیّات
فارسی بر مبنای تألیف استوری .)1362:519،
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 -8نظری به بهجهالتواریخ
كتاب حاوی حوادث تاریخی عالم تا زمان سلطان مرادخان عثمانی میباشد كه در سال
 861ه با دیباجه ای شامل حمد و ستایش و چگونگی تألیف كتاب و مشتمل بر سیزده باب
به شرح زیر ،تألیف شده است:
باب اول :در بیان آفرینش و مشتمل بر دو گفتار كه گفتار دوم مبنی بر چهارده فصل و
دوازده مقاله است .باب دوم :در بیان تواریخ بعضی مشاهیر انبیا .باب سوم :در بیان نسب
پیغمبر اسالم(ص) .باب چهارم :در میالد محمد(ص) مبنی بر هفت فصل .باب پنجم :در بیان
ازواج و اوالد و اعمام و عمات رسول مبنی بر چهار فصل .باب ششم :اندر تفصیل و تفضیل
عشره مبشره .باب هفتم :در فضیلت صحابه اكرم مبنی بر چهار فصل .باب هشتم :در بیان
مناقب و احوال و عمر و تاریخ وفات امامها مبنی بر سه فصل .باب نهم :در تفصیل و ترتیب
مشاهیر مشایخ طبقات و مدت عمر آنها .باب دهم :در تاریخ مشاهیر حکمای اهل یونان .باب
یازدهم :در تاریخ پادشاهان از زمان قنیابن انوشبن شیث ،مبنی بر چهار فصل .باب سیزدهم:
در بیان تواریخ سالطین آلعثمان تا ایام سلطان محمدبن مرادخان.
 -9شیوه نقل منبع شکراهلل رومی در بهجه التواریخ
شکراهللبن شهابالدین احمدبن زینالدین زكی رومی ،خود در مقدمۀ كتاب بهجهالتواریخ
به این نکته اشاره میکند كه كتاب او گردآوری و التقاط است و چندین كتاب تفسیر و تاریخ
را نام می برد و تأیید میکند كتابهایی در علم حکمت و هیأت و نجوم و هندسه و ریاضی و
طبیعی و طب ،در تدوین كتاب بهجهالتواریخ مورد استفاده او بودهاست .مثالً در همان ابتدای
كتاب میگوید:
« این كتاب را از تفاسیر كالم رب العالمین جل جالله و عم نواله و از كتب سته احادیث
نبوی و از كتاب سیر نبی و سیر ملوک و از تواریخ انبیا علیهم السالم و از تواریخ مشایخ
طبقات علیهم الر حمه و از تواریخ حکما و ملوک و كیان و اشغانیان و خلفای بنیامیه و
خلفای عباسیان و علویان و سالطین سلجوقیان و هرآنچه به اتفاق علمای اهل تواریخ به
صحت رسیده و مختصر و مفید افتاده است ،نوشته شد و غیر از اینها از كتاب زبدهاالصول و
از علم حکمت و از علم هیأت و از علم هندسه و از علم نجوم و از علم ریاضی و از علم طبیعی
و از علم طب و از كتاب صوراألقالیم و از كتاب الممالک و از كتاب المسالک درجكرده و
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هریکی از اینها در محل بایسته نوشتهشد تا خواننده از این سیزده علوم بهرمندگردد و قدرت
باری تعالی دانسته و كیفیّت همه مخلوقات معلوم كند(».بهجه التواریخ :ص)1
و یا در جایی دیگر چنین مینویسد« :از علوم تفاسیر مثل عیون التفاسیر منصوری و
عیونالتفاسیر شیخ شهابالدین سیواسی ،و تفسیر كواشی ،و تفسیر قرهالعیون و از تفسیر
كشف بیان ثعلبی ،و از علم حکمت و هیأت و نجوم و هندسه و ریاضی و طبیعی و طب و
سیرالملوک و زبدهاالصول و از شصت كتب تواریخ مثل تواریخ موالنا حسنبن علیبن حماد
كه قوتاالرواح نام است و از تواریخ شیخ ابوجعفر محمد طبری و از تواریخ ابوعبداهلل محمدبن
اسمعیل بخاری جعفی و از تواریخ ابن خلکان و از تواریخ قاضی بیضاوی و از تواریخ ابن جوزی
و از تواریخ موالنا شمسالدین هروی ،و از تواریخ مجدالدین موالنا محمد عدنان كه برای
سلطان ابراهیم تمغاجخان نوشته است در خطای ،و از كتاب اصولاالقالیم و از كتاب الممالک،
و از كتاب المسالک ،بر سبیل ایجاز از بسیار اندكی بلکه از هزار یکی التقاط كرد ،بنوعی كه
دقیقهای از دقایق و لطیفهای از لطایف و نصیحتی از نصایح كه درج كردهاند فوت نشد.
»(همان :ص)13
شیوة مؤلف بهجه التواریخ در ذكر منبع به این گونه است كه مآخذ و منابعی را كه در
تدوین كتاب خود مورد استفاده قرار داده ،در مقدمه كتاب بصورت كلی ذكر كرده و جز در
چند مورد ،مرجع مطالب را ارائه نداده است.
اینک چند مورد را كه صریحاً از دیگران نقل كرده است میآوریم:
 «و امام ماضی موالنا نجمالدین رازی-رحمهاهلل علیه -در كتاب مرصادالعباد دل را و قوتدل را به غایت لطیف آوردهاست و فرموده كه دل در بدن آدمی در مثابت عرض است.
چنانچه عرض صفت آسمان است دل نیز عرش بدن آدمی است».
 «در كتا ب صوراالقالیم و كتاب المسالک و كتاب الممالک چنان تقریركردهاند كه حکمایما تقدم میزان قانون مقدار زمین به روش و حركت انسان نهادهاند و گفته كه جمله ربع
مسکون صدساله راه است».
 «و محمدبن علیبن محمد كه مؤلف تواریخ مجمعاالنساب است گوید :آدم را در خوابمعلوم شد كه چندین هزار بار آدمی از پشت وی بهوجود آمد».
 «اندر كتاب صحیحالتواریخ چنین است كه چون سیدالنسوه آمنه ،محمد رسولاهلل راحاملهگشت ،در آن سال در مکه قحط بود».
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 «و از ابومظفر سمعانی مروزی نقل كردهاند :اصحاب حدیث صحابی آن را خوانند كه ازرسولاهلل حدیثی یا كلمهای روایت كند».
 « فقیهان مشهور كه صالحان پیشینیان به فقاهت ایشان انکار نمی كنند یازدهاند ...در كتابمستفیضاآلثار چنین آمدهاست».
 « بعد از وفات كیومرث اوشاهنگ بر تخت نشست .در زمان ادریس .هم اندر تواریخ طبریگوید :اوشاهنگبن سایلبن كیومره است .اما در تاریخ قوتاالرواح گوید اوشاهنگبن
فروالبن كیومرث است».
مؤلف بهجه التواریخ در منابع و مآخذ خود بیش از همه از كتاب قوتاالرواح تألیف شیخ
حسینبن علیبن حماد یاد میکند .بهویژه هنگام شرح تاریخ باستان« :درمدت پادشاهی
طهمورث هم اختالف است .ابوجعفر محمد طبری گوید سیسال ،شیخ حسینبن علی در
قوتاالروح گوید چهلسال است»« .در تواریخ قوتاالرواح گوید فیلقوس وزیر ملک روم بود».
«هجده امیر بودند همه از اوالد اشکبندارا بودند .حسنبن علیبن حماد گوید یازده ملکند
چهارصدوده سال برقرار بودند ».و یا« :اما حسنبن علیبن حماد در قوتاالرواح گوید
هجدههزار مرد بیعت كردند و به حسین نامه فرستادند».
شکراهلل رومی در تألیف بهجه التواریخ ضمن بیان مآخذی كه مورد استفاده قرار داده از
تاریخ طبری نام میبرد ولی آنجا كه مطالبی از این تاریخ نقل میکند ،تشابهی بسیار با ترجمۀ
آن یع نی با تاریخ بلعمی مشاهده میشود و این تشابه در داستان پادشاهی جمشید و آمدن
شیطان نزد او ،بهخوبی آشکار است .برای نمونه چند جمله از هر دو متن را میآوریم:
از متن بهجهالتواریخ
از متن تاریخ بلعمی
 -1شیطان به روزن فرود آمد.
 -1ابلیس به روزن فروشد.
 -2پیش جمشید بیستاد.
 -2پیش او بیستاد.
 -3تو خدای زمین و آسمانی.
 -3تو خدای زمین و آسمانی.
 -4كار آسمان راست كرده بودی ،به
 -4كار آسمانها راست كردی و بر
زمین آمدی كه كار زمین را هم راستكنی.
زمین آمدی تا كار زمین راست كنی.
در جملۀ اول بهجای ابلیس شیطان و بهجای شد ،آمد گذاشته شده است .در جملۀ دوم هم
بهجای ضمیر او ،جمشید آمدهاست و جملههای سوم و چهارم تقریباً واژه به واژه برابرند.
 -10نکاتی در باب سبک تاریخ نگاریِ شکراهلل رومی
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با توجه به اینکه شکراهلل رومی سنّی مذهب بوده ،در بیان روایات به «صحاح ستّه» توجه
خاصی دارد و گاهی به تحلیل كیفی و كمی روایات در صحاح ستّه میپردازد« :ابن مسعود
گوید نیکبختی ،عبداهلل بن عباس راست به ترجمان قرآن مجید .مسروق گوید هرگاه كه
عبداهللبن عباس را میدیدم ،میگفتم خوبترین آدمیزاد است .و هرگاه كه سخن میکرد
میگفتم ازین كس بهتر نباشد و هرگاه حدیث روایت میکرد میپنداشتم كه در عالَم مثل این
عالِم نیست .هنرهای عبداهللبن عباس بیرون از شمار است .و مشهور است از رسولاهلل هزار
و ششصدوشصت حدیث روایت كردهاست .نودوپنج حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم
است .بیستوهشت حدیث در صحیح بخاری است .چهلونه حدیث اندر صحیح مسلم است.
باقی احادیث هزاروچهارصدوهشتادوهشت ،در سایر جوامع است .ابنعمر و انس و ابوالطفیل
و ابوامامهبن سهل و از تابعین جماعت بسیار از عبداهللبن عباس حدیثه ا روایت
كردهاند(».بهجهالتواریخ:ص « )168احادیث بسیار در باب فقاهت و علم و ورع ابیبن كعب
هست .از رسولاهلل (ع) صدوشصتوچهار حدیث روایت كردهاست .سی حدیث اندر صحیحین
است و سی حدیث دیگر در صحیح بخاری و هفت حدیث در صحیح مسلم است و
صدوپنجاهویک احادیث در سایر جوامع است( ».بهجهالتواریخ:ص« )174ابوعلیبن علی
نیشابوری گوید ،در روی زمین از احادیث نبوی صحیحتر از كتاب مسلمبنحجاج اگر گوید
هست غلط كردهباشد .امام احمد حنبلبن سلمه گوید :دیدم ابوزرعه و ابوحاتم را در خدمت
مسلمبنحجاج میرفتند بهر تصحیح احادیث .ابوعمرو محمدبن احمدبن حمدان حیری گوید
از ابوالعباس بن عقده پرسیدم كه ابوعبداهلل محمدبن اسمعیل بخاری عالم است یا ابوالحسن
مسلم؟! گفت :هر دو عالمند .باری چند پرسیدم جواب داد .آخر گفت :یا اباعمرو! در شام
بخاری را غلطی افتاده است؛ یکی را در جایی به كنیت یاد كردهاست ،باز آن شخص را در
جای دیگر به نامش بهیاد آورده ،پنداشته هر یکی علیحده شخصی است .اما مسلم را هرگز
این نیست .محمدبن یعقوب اخرم گوید :هر كالم كه بخاری میگفتهاست ،در معنی آن كالم
اندكی فوت میشدهاست .اما مسلم هر كالم كه میگفتهاست معنی آن به حدیث اثبات میکرده
آنگاه میگفتهاست .و مناقب ابوالحسین مسلمبن حجاج از حد بیرون است .چون تمام نتوان
بیان كرد ،به دعا یاد آوردن بهتر»( بهجهالتواریخ :ص)185
همچنین در تاریخ اسالم گاهی به منابع دیگر مثل «مغازی واقدی» استناد میکند« :اما
غالباً این در میان ایشان در اول برادری پیش از هجرت بود .و عثمان بن عفان و اوسبن ثابت
منذر و طلحهبن عبیداهلل و كعببن مالک و سعیدبن زید و ابیبن كعب و مصعببن عمیره و
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ابوایوب خالدبن زید و ابوخذیفهبن عتبه و عبادبن بشیر و عماربن یاسر و خذیفهبنالیمان،
گویند كه با عماربن یاسر ،ثابتبن قیسبنالشماس برادر شدند .خذیفه نشد .و ابوذر و المنذر.
اما واقدی به این انکار میک ند و گوید كه ابوذر در غزای بدر و احد و در خندق بهم نبود».
(بهجهالتواریخ:ص)115
در تاریخ پادشاهان و حکما بیشتر به دو منبع «تاریخ طبری» و « قوتاالرواحِ حسنبن
علیبن حماد» استنادمیکند و به ذكر اختالف نظر این دو مورخ میپردازد « :پادشاهی
یزدجردبن شهریاربن هرمزبن نوشینروان :و این یزدجرد آخر ملوک عجم است.
 حکایت «:مگر كه هرمز بن نوشینروان به پسرش شهریار خشمكرده و به زندان كردهاست.و زنی حجامه پیش شهریار آمدهاست .شهریار را شهوت غالبشده و با زن صحبتكرده و
زن حاملهگشته و از آن پسری بهوجودآمده یزدجرد نامیده...چنین گفتهاست حسنبن
علیبن حماد در كتاب قوتاالرواح اما ابوجعفر طبری گوید ،این یزدجرد شانزدهساله بر
تخت شاهی نشست و چهارسال پادشاهی كرد(».بهجهالتواریخ:ص)273
در بعضی موارد نیز بدون اشاره به منبع فقط اختالفنظرها را ذكر كردهاست« :ابوجعفر
محمدبن جریربن یزید طبری گوید عمر كیومرث هفتصدسال است .پانصدوشصت سال
پادشاهی كرد و صدوچهل سال در حکومت نبود .بعضی گویند چهارصد سال پادشاهی كرد.
بعضی گویند چهل سال همان پادشاهی كرده .اول بر تخت وی نشست و تخت را كیومرث
پیداكرد و به دست خود ساخت .عاقبت جام اجل نوشید و فوت
شد»(بهجهالتواریخ:ص«)223و شراب خوردن آشکارا از یزید پیدا شد .بهجای یزید پسرش
معاویه نشست در ماه ربیعاالول و چهل روز بر خالفت شد .بعضی گویند سه ماه و بیست روز
شد .در تواریخ طبری گوید ،یک ماه حکم كرد .حسنبن علی حماد گوید بیست روز حکم
كرد و به ارادت ترک كرد(».بهجهالتواریخ:ص« )280در تواریخ ملوک است .اول ایشان
كیومرث ،و در كیومرث بسی اختالف است .اهل عرب گویند این كیومرث نیست كیومرت
است با تاء و بعضی حیومرت گویند .و گویند از اوالد قابیل است .و عجم كیومرث گویند به
ثاء .بعضی عجم گویند كیومرث همچون آدم صفی از خاک آفریده
شدهاست(».بهجهالتواریخ:ص)220
 -11برخی نکات دستوری و لغوی بهجه التواریخ
روش نگارش شکراهلل رومی در سرتاسر كتاب بهجهالتواریخ ایجاز و خالصهنویسی است و
در این ایجاز ،از تکرار فعل ابایی ندارد .مثالً در باب سیزدهم در تاریخ سالطین عثمانیان
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چنین مینویسد« :اورخان بک پادشاه شد و آیات دین ظاهرتر گشت .تدبیر كافر پست شد.
كفر را شوكت نماند ،بلکه ناپدید شد .اهل اسالم را فر زیاده شد ».یا در جایی دیگر« :به هر
طرف كه عزیمت میكرد ،غالب میآمد .والیت كفار را خراب میکرد و پیران و جوانان را به
ایمان دعوت میکرد».
گاهی افعال را حذف میکند تا جایی كه به سالمت جمله نقص وارد میشود ،مانند« :اهل
تواریخ در این باب بسیار چیزها گفته ،اما این كمینه را آن طاقت نیست كه آل محمد
رسولاهلل را هم به چنین فحشها بر زبان راند ،قضایاست مشهور».
شکراهلل رومی در بسیاری جاها عالمت صفت تفصیلی (تر) را حذف كردهاست .از برای
نمونه چند جمله میآوریم:
 «و اندر عرب از عایشه فقیه و عالمه و فصیحه و عارفه نبود» « گویند از جویره با بركت در حل قوم اندر سرپوشیدهها نبودهاست» «ابوعثمان مغربی گوید :اندر مشایخ از ابوالحسنبن صایغ با هیبت شیخ ندیدم». «هرگاه كه سخن میکرد میگفتم از این ،فصیح كس نباشد». «روزی اسب خواست ،اسبانی كه از آن خوب نبود آوردند». «عمر این فرعون از همۀ فرعونها دراز بود» «احمد بیهقی گوید كه امام شافعی در رسالۀ قدیمۀ خود صحابی را یاد كرده و بسی تعریفكرده و فرموده است...دید ایشان در باب راه دینداری از دید ما خوب است».
 «دخترش را از پسرانش گرامی میداشت» «و این فرعون از فرعون ثانی كه قابوس است سنگدل و متکبر بود».بعضی از جمعهای عربی را با عالمت جمع فارسی ،جمع بسته است .مانند:
 « و از اعضاهای آدمی حنجره و سرِ بینی و گوش و پلک چشم و قصبۀ شش و مهرة آخریناز مهرههای پشت همه از غضروف است».
 «اینچنین عجایبها در چین بسیار است». « و در جمیع سواحلها و جزیرهها كه هر یکی طایفهایاند از عرب و سیاهانند ،اوالد حامند».همه جا صفات را برای مؤنثهای لفظی و جمعهای مکسر عربی ،به مؤنث آوردهاست .حتی
این قاعده را در جمعهای فارسی نیز بهكار بستهاست .مانند« :زیرا همۀ ستارگان متحیره را
رجعت هست».
و اینک چند نمونه از مطابقت صفت با موصوف:
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 « چون بدین نصیحت مشفقانه مستأنس شدم ،از قریحۀ جامده و فطنت خامده شفقتیپیداگشت».
 «علمای سلف و حکمای قدم گفتهاند كه ادراک علوم یقین و معرفت عقل معاش و رعایتمصالح مم لکت را بهتر از علم تواریخ نیست و بعد از ادای فرایض روزگار به مطالعۀ اخبار و
آثار انبیا علیهمالسالم و ذكر حکما و ملوک ماضیه مصروف داشتهاند».
 «اما عالم ملکوت به اساس مختلفه ذكر كردهاند».در سرتاسر كتاب بهجهالتواریخ هنر مؤلف در ایجاز و خالصه كردن مطالب مشهود است و
یک نوع هماهنگی در سبک تحریر آن مالحظه میشود .البته این هماهنگی در آن حد و به
آن قدرت نیست كه اسلوب نثر پیشینیان را در هم ریزد و خود بهصورت شیوهای تازه نمودار
شود ،بلکه لغت و تركیبات مخصوص هر عصری ،همچنان مقام و موقع خود را -آنجا كه
جملهها در دست شکراهلل رومی ساییده و پرداخته و خالصه میشوند -حفظ میکنند و در
نتیجه در خالل سطور این كتاب كه در قرن نهم هجری نوشته شده به جمالتی چنانکه در
زیر آمدهاست بر میخوریم كه واژه هایی مانند اندر و افعالی از مصدرهایی مانند تراویدن،
بالیدن ،پزاندن و غیره در آنها بهكار رفتهاست:
 «اندر هر شهری از زر سرخ پنجاه هزار كوشکها بیافریدم». «هفتاد هزار سال اندر روی زمین غیر از فرشته نبود». «قطرات الجرم آب شود و بترابد». «او را قوت نباتی گویند كه رستن و بالیدن است». «و به قوت هضم میپزاند».و تركیباتی نظیر گرمشکمی ،سگچهرگی ،شیدازبانی « :و خود غبن صریح و عیب عظیم
است ،جوهری كه اصل او از عالم الوهیت است و فلک و ملک بندة وی است خود را به
گرمشکمی و سگ چهرگی كه آن شهوت است و فرماندهی كه مایۀ عجب و كفر است ذلیل
و رذیل هر دو عالم سازد».؛ «گفتهاند كه در توانگری و عقل و شیدازبانی  ...مانند خدیجه
بود».
اعداد و مخصوصاً اعداد ترتیبی بهگونههایی خاص آورده شدهاست مانند:
دوازدهم
بهجای
دوانزدهم
دوازده
بهجای
دوانزده
چهارصد و بیست و دو هزار
بهجای
چهارصدهزار و بیست و دو هزار
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دویست و چهارده
بهجای
دویست و چهار و ده
صد و پنج یا صد و شش هزار
بهجای
صد و پنج و شش هزار
چهل یا پنجاه
بهجای
چهل و پنجاه
سیصد و شصت
بهجای
سهصد و شصت
صد و بیست و چهار هزار
بهجای
صدهزار و بیست و چهار هزار
در بعضی موارد مطابقت عدد و معدود مشاهده میشود ،مانند«:از رسول (ع)
هشتصدوچهلوهشت حدیثها روایت كرده است»؛ «در صحیحین شصتوچهار احادیث
است»؛ «و صدوپنجاهویک احادیث در سایر جوامع است»
 -12بعضی از ویژگیهای سبکی بهجه التواریخ
مقدمه كتاب و توضیحاتی كه در شروع یا خاتمۀ فصول و در خالل مطالب آمده و همچنین
تمام فصل سیزدهم كه راجع است به تاریخ پادشاهان عثمانی ،نوشتۀ خود شکراهلل رومی
است .آنجا كه مؤلف به مقدمهنویسی میپردازد و نتیجهگیری میکند و یا نظری از خود ابراز
میدارد ،بیانش ساده و موجز و گاه با برخی صنایع لفظی همراه است.
مثالً« :علمای اهل اسالم رعایت تمام و اعتبار ماالكالم یافته ،فارغبال و مرفهالحال گشته»
«به كدام فضل و براعت و به چه نطق و بالغت ،معتمد معنی و متکفل این دعوی توانی شد؟»
«اگر از هر خرمنی خوشهای و از هر گوشهای توشهای یافتهای تمام است».؛ «پروردگار را
همه سرگردان راه این درگاه و حیران تماشای این بارگاهیم».
در فصل سیزدهم نیز آثاری از صنایع بدیعی مخصوصاً سجع و جناس در نوشتههای شکراهلل
رومی مشاهده میشود « :امیر اورخان صورت خوب و سیرت مرغوب و سخای غیر محجوب
داشت  ...قضا از تیرش و مرگ از شمشیرش سبق میبرد .بر مؤمن رحمت و بر كافر زحمت
بود».
با توجّه به اهمیت زبان فارسی در میان عثمانیان و رواج متون فارسی كه پیش از این بدان
اشاره شد ،شکراهلل ررومی بارها به متون فارسی تضمین كرده است« :از بهر عالم اصلی و
جهان باقی كه عبارت از آن عالم عقبی و مقام حقیقی است ،هیچ توشهای حاصل نیست.
چیـــزی نخـــریـد و زر بینـداخـــت»
بیفـــایده هر كــه عمـــر دربـاخـــت
( گلستان سعدی)170،
«در این اثنا پسر قرامان به والیت عثمان طمعكرد و بر بروسا خیمهزد چنانکه در شاهنامه
گوید:

 /94سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /44تابستان 1398

1

شغـــال اندر آیــــد به بیشـــه دلیر»
چو بیشه تهـــی گــردد از نــرّه شیـــر
«احیای عالم ملک و ملکوت را بر موانست خآلن ناسوتی اختیار كرد به جوار ربالعالمین
پیوست .بیت:
خطــاب لفظ چو شکر همیرسد كه تعـال
چگونه بر نپرد جان چو از جناب جــالل
(غزلیات شمس)525 ،
جهـانگشای و ممالک ســتان و گیتیدار»
بلند همــت و بســـیاردان و اندک سال
(دیوان كمال اسمعیل)
استفاده از بدیع لفظی برای آهنگین كردن نثر:
 «چون بدین نصیحت مشفقانه مستأنس شدم از قریحۀ جامده و فطنت خامده شفقتی پیداگشت»
 «اگر چه اهل تواریخ به الفاظ فصیح و عبارات بلیغ جمع كردهاند و به جواهر معانی درسفتهاند؛ امّا به سبب اطالت موجب ماللت افتاده است».
 «بر عیوب شماتت نبرند و برد همۀ برادر دینی ندرند» «توقع از كرم عمیم اهل براعت و سروران علم بالغت»استفاده از مراعات النظیر«:در ایام دولت پادشاه اسالم و المسلمین ،سلطانالغزاه و
المجاهدین سایۀ مالک یومالدین ،مایۀ امن و امان ،كیوان منزلت ،مشتری شوكت ،مریخ
صولت ،خورشید تخت ،زهره بخت ،عطارد قدر ،قمر چتر»
مطابق متون قدیم فارسی واژه "عجایب" را جمع بسته« :و محمّد رسول اهلل را شستند و
اندر حریر پارهای سبز در پیچیدند و بسیار عجایبهای دیگر»
در بعضی موارد معنی واژگان را بیان كرده است« :استخوان پشت دست كه به تازی مشط
گویند».
در مواردی به تأثیر از زبان كهن فارسی از فعل ماضی استمراری به شیوه قدیم استفاده
كردهاست« :چنانکه عبدالعزیز را زاهد بنیامیه میخواندندی .در ایام وی از بصره شخصی
پیدا شد در نصف شوال سنۀ مذكور ،علی بن محمد نام صاحب زنج میواندندی»
در مواردی هم به تأثیر از قدما از «اندر» به جای «در » استفاده كرده است:

 -1البته این بیت بدین صورت در شاهنامه یافت نشد.
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 «اندر بروسا سلطان محمدبن بایزیدخان از آل عثمان هفت سال و یازده ماه و روزی چندبر سریر غزا مقرر شد».
 « مدتی در بصره شده .اندر بوستانهای بصره سپاهان بسیار كار میکند». « اندر سرمن رآی و آنچه كه به وی معین بوده باز به وجه معیشت خود صرفمیكرد».گاهی به تحلیل نامها پرداختهاست« :در تواریخ ملوک است اول ایشان كیومرث ،و در
كیومرث بسی اختالف است .اهل عرب گویند این كیومرث نیست كیومرت است با تاء و
بعضی حیومرت گویند .و گویند از اوالد قابیل است .و عجم كیومرث گویند به ثاء .بعضی
عجم گویند كیومرث همچون آدم صفی از خاک آفریده شدهاست»
مولف بهجه التواریخ كه خود در آغاز كتاب هم اشاره میکند ،در اثنای اثرش از آیات قرآن
و احادیث بسیار بهرهگرفتهاست و كالم را مزیّن به آنها مینماید:
 « ...و كالم مجید سبحانی از این معنی خبر میدهد كه؛ قوله تعالی :ثُم استَوی إلی السَّماءوَ هِی دُخان».
 « ...و آن حقه كه اندر وی است فلک هشتم است ،كه؛ قالاهلل تعالی :إنّا زَیَّنا السَّماء الدُنیابِه زینه الکَواكِب».
 « ...و به هر یکی آیتی از كالم قدیم دادند و تا به سالی مهلت دادند كه مثل آن آیتهاتركیبكنند و بیارند ،نتوانستند ،و همگی عجز نمودند .یکی آیۀ «فَلَمّا إستَیأَسوا مِنه ،خلصوا
نَجیاً» بود ،در سورة یوسف .دوم آیۀ « َو قیلَ یا أرض إبلعی ماءک» در سورة هود .سوم آیۀ
«یا أیُّها النّاس ضُرِب َمثَل» در سوره حج .چهارم آیۀ « َمثَلُالَّذینَ اتَّخذوا مِن دونه اولیاء»
در سوره عنکبوت».
 « مگر وقتی از اعز اوقات ،و ساعتی از اشرف ساعات ،این بیچاره سر در جیب تفکر كشیدهو دل در بحر تحیّر غرق گردانیده ،از احادیث و اخبار و آثار سیدالکونین هم در سواد اروع
خلد میگذرانید .دو حدیث پیش آمد؛ یکی اندر تألیف ابوعبداهلل محمدبن اسمعیل
ن القرن
البخاری ،عن ابیهریره" :بُعثت مِن خَیر قُروُن بَنی آدَم قَرناً فَقَرناً ،حَتی كُنت مِ َ
الَّذی كنت مِنهُ" ،و دیگری اندر تألیف ابوالحسین مسلمبنحجاجبنمسلمالقشیری عن
واثلهبناالسقع" :اناهلل اصطفی اسمعیل من ولد ابراهیم ،و اصطفی كنانه من ولد اسمعیل.
و اصطفی اسمعیل من ولد ابراهیم ،و اصطفی كنانه من ولد اسمعیل .و اصطفی قریشا من
بنی كنانه .واصطفی هاشما من بنی قریش و اصطفانی من بنیهاشم"».
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 «...چنانکه نقل است از داوود نبی(ع) كه از حضرت آفریدگار سؤالكرد كه؛ الهی! ما را بهرچه آفریدی؟! خطابآمد ،حدیث " :كُنت كَنزاً مَخفیاً احببتُ أَن اعرف فَخَلقتُ الخَلق
العرَف"»
 « ...چنانکه سید كاینات و هادی سبل عرفان الهی محمد ،علیه افضلالصلوات ،در خبردرست فرمودهاست كه ،حدیث" :مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبّه"».
 -13نتیجه گیری
با توجّه به اینکه این اثر در آسیای صغیر به زبان فارسی تألیف شدهاست ،در تدوین تاریخ
زبان فارسی و سیر تحوّل فارسینویسی و سبکشناسی زبان فارسی چه در داخل و چه خارج
از مرزهای ایران و همچنین سیر تاریخنگاری اسالمی ،اهمیت ویژه و بسزایی دارد .چنانکه
معلوم شد ،شکراهللبن شهابالدین احمدبن زینالدین زكی رومی در مقدمۀ بهجهالتواریخ،
خود به این نکته ،اشاره میکند كه كتابش گردآوری و التقاط است و چندین كتاب تفسیر و
تاریخ را نام میبرد و تأییدمیکند كه كتابهایی در علم حکمت و هیأت و نجوم و هندسه و
ریاضی و طبیعی و طب و ،...در تدوین بهجهالتواریخ مورد استفاده او بودهاست .در واقع
شکراهلل رومی در تألیف بهجهالتواریخ از بیش از بیست منبع مهم استفادهكرده و از آنجایی
كه سنّی مذهب بوده ،توجّه خاصی نیز به صحاح ستّه داشتهاست.
با توجه به اینکه در یک نگاه كلی تاریخ را میتوان به عنوان عبرت بدان نگریست ،رومی
نیز در جایجای اثرش به نکات و آموزههای اخالقی و حکمی اشاره میکند و در قالب داستان
یا حکایت ،زمینۀ عبرت آموزی را برای مخاطب فراهم میسازد .شکراهلل رومی كه انس و الفت
خاصی با قرآن و حدیث داشته و خود در اثرش به این مطلب اشاره كرده است 1،از این دو
مقوله هم فراوان در بهجهالتواریخ بهره برده است تا بلکه تاریخی بنگارد تا چراغی را فراروی
مسیر دوستداران تاریخ و ادب روشن سازد.
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