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 چکیده

با توجه به نفوذ زبان فارسی در آسیای صغیر )آناتولی(، بررسی و تحلیل تألیفات در این حوزه 

قرن،  نیچند یبراای دارد. شناسی زبان فارسی اهمیت ویژه سبکدر تدوین تاریخ زبان فارسی و 

بوده و در آن مدت  یبه فارس یسینو است. نامه بوده یزبان فارس ر،یصغ یایدر آس یزبان رسم

استنساخ  اریدر آن د یشده، هزاران نسخه از متون معتبر فارس كه در آنجا تألیف ییعالوه بر كتابها

التواریخ یکی از مهمترین آثار تاریخی این دوره بهجه  است. بر آنها نوشته شده یو شروح مختلف

، با استناد به كتب مختلف است كه به دست شکراهلل رومی تاریخ نویس دولت عثمانی در قرن نهم

رغم اهمیت این كتاب و نسخه های فراوان آن در  ه علیاست. متأسفان تاریخی تألیف شده

معرفی و به زیور طبع آراسته نشده است. برای پی بردن به های جهان، این اثر تاكنون كتابخانه 

رندگان در این نویسی در این كتاب، نگاچگونگی تألیف و مشخصه های سبکی و شیوه تاریخ 

این اثر مهم  آن شدند تا ضمن بررسی اوضاع زبان فارسی در دورة عثمانی، به معرفی پژوهش بر

 نگاری مؤلف و ویژگیهای سبکی آن بپردازند.تاریخی، شیوه تاریخ 
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 مقدمه -1
 ،یخیبه رفع ابهامات تار یانیاست كه كمک شا نیا ینسخ خط حیتصح یهایژگیاز و یکی

آن عالوه بر  حیو تصح ستیقاعده مستثنا ن نیاز ا زین خیالتوارۀ. بهجكندیم یو فرهنگ یادب

 ورهآن در د گاهیو جا ینثر فارس یهایژگیما را با و خ،یتار کیاز نقاط تار یتر كردن برخروشن

 .ندکیآشنا م یعثمان

 پژوهش هایهدف -2

 در قرن نهم و دهم؛  یو اوضاع نثر فارس ریصغ یایدر آس ینفوذ زبان فارس یبررس( 1

  خ؛یالتوارۀبا آثار و احوال مؤلف بهج ییآشنا (2

  ف؛یدر تأل یو منابع و یشکراهلل روم نگاریخیروش تار یبررس(3

 .خیالتوارۀبهج یو سبک یلغو ،ینکات دستور لیتحل (4

 پژوهش روش -3
اطالعات الزم درباره نسخه و مؤلف آن بود و پس از  آوریپژوهش مستلزم جمع نیانجام ا

و نکات  یسبک یهایژگیتا بتوان و یگرفتقرار م قیو مطالعه دق یمورد بررس دیآن نسخه با

. یشدم سهیمنابع مورد استفاده مؤلف مقا گریو بعضاً با د دیكش رونیآن را ب یخیو تار یادب

 نیانجام شد؛ به ا یلیتحل -یفیتوص کردیو با رو یشیمایپژوهش به روش پ نیرو ا نیاز ا

 یخیو تار یادب ایهیژگیو سپس و آوریدرباره نسخه و مؤلف جمع هیصورت كه اطالعات اول

قرار  لیشد و مورد تحل بندیو پس از آن دسته یگردآور سیشنویاز نسخه استخراج و در پ

 گرفت.

 یآمار جامعه -1-3
نسخه در  26تعداد  خ،یالتواربهجۀ كتاب از كه شد فراوان مشخص یهایبررسپس از 

دارد با نام  یترجمه هم به زبان ترك کی نیمعتبر جهان موجود است. همچن هایكتابخانه

 .استانجام شده یپارس یق به دست مصطف937كه در سال  «نالعارفی القلوبمحبوب»

 پژوهش نهیشیپ -4
است؛ لکن بعضی متأسفانه اثر ارزشمند رومی تاكنون تصحیح و به زیور طبع آراسته نشده

ای اند. سید كاظم روحانی در مقالهای مختصر به این اثر كردهپژوهشگران در آثار خود اشاره

، در میان آثار تاریخی عثمانی در كنار چند اثر دیگر "نظری به تاریخ دولت عثمانی"با عنوان 

 "التواریخبهجه"ای به تاریخ نشری، تاریخ ابن كمال، هشت بهشت و... تنها اشارهمثل: 

آلتون "(. غفار كندلی در بحث 166است. )نظری به تاریخ دولت عثمانی،روحانی: صكرده
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است. به یکی از این كتب كه مورد استفادة شکراهلل رومی بوده است اشاره كرده "كتابها

منبع شناسی توصیفی تاریخ سلجوقیان "ای با عنوان طغرل در مقاله(. علی ار412)كندلی: ص

التواریخ در بخش تاریخ سلجوقیانِ بهجه "شکراهلل رومی"ای به خطاهای اشاره "آناتولی

ایرج افشار در (. 67ی، ارطغرل: صآناتول انیسلجوق خیتار یفیتوص یشناسمنبعاست.)كرده

اتوهار "ای از این رساله در مجموعۀ به نسخه "آلمانزمینار گردشی در "ای با عنوان مقاله

نفوذ "ای باعنوان (. محمّد امین ریاحی در مقاله666است.) افشار: صاشاره كرده "اسووتیز

در میان كتب مهم دورة عثمانی تنها نامی از  "زبان و ادبیّات فارسی در قلمرو عثمانی

نسخ خطی "ای با عنوان ود اصفهانیان در مقاله(. داو86ص است.) ریاحی:برده "التواریخبهجه"

بطور مختصر به معرفی  "سرای استانبولقاپویتاریخی به زبان فارسی در كتابخانۀ توپ

ای با عنوان (. جالل متینی در مقاله5است.) اصفهانیان: صای از این كتاب پرداختهنسخه

ویژگیهای كتابت قرن ده،  در بخش "الخط از قرن ششم تا قرن سیزدهم هجریتحوّل رسم"

التواریخ موزة بریتانیا بهجه 2775كرده كه یکی از آنها نسخۀ شمارة  نسخه را بررسی23

های فراوان آن در (. امااز آنجا كه علیرغم اهمیت این كتاب و نسخه5است.)متینی: ص

ر آن شدند است، نگارندگان بهای جهان، تاكنون معرفی و به زیور طبع آراسته نشدهكتابخانه

نگاری و نقل تا به بررسی و معرفی این اثر مهم تاریخی و ویژگیهای سبکی آن و شیوه تاریخ

 منبع مؤلف بپردازند.

 ریصغیایدر آس یزبان فارس نفوذ -5

 طوری كهبه ای دیرینه داردصغیر پیشینه و فرهنگ ایرانی در آسیایفارسی  نفوذ زبان

طی و زیبا آغازگاه آن را باید در عصری از روزگار باستان جست كه این سرزمین زرخیز »

ادب فارسی در قلمرو  زبان و) «است.استانهای شاهنشاهی هخامنشی بوده ءقرن جزسه

ارسالن در جنگ شود كه البه.ق آغاز می463واقعی از سال  (. اما نفوذ2ص ی:احیر،عثمانی

صغیر را به های آسیایداد و دروازهانس قیصر روم شرقی را شکستمالزگرد، رومانس دیوج

 ریصغیایدر آس انی، سلجوقهم از فتح مالزگرد پسایرانی گشود. روی اسالم و فرهنگ

 یتوسط شاهزادگان سلجوق یمتعدد یمحل یرفته حکومتهاو رفته دهندمیحکومتلیتشک

 یچگونگ ییآقسرامیآن عصر مانند كر سانینوخیاز تار یبعض .دیآمی وجوددر بالد روم به

 ج،یو را ین دربارها زبان رسمیاند. در تمام اخود آورده یحکومتها را در كتابها نیا لیتشک

باستان و اغلب  رانیمأخوذ از نام پادشاهان ا ،یو نام اكثر پادشاهان سلجوق هبود یزبان فارس

پادشاه  16، تا حدی كه از اندزبان بودهیو فارس یرانیا ،یاسیمختلف س یهاهآنان و گرو یوزرا
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 در دورهاند. سه كیخسرو، سه كیقباد، دو كیکاووس. تن نام ایرانی داشتهآن خاندان، هشت

 دواندن زبانیافت و ریشهخطی بیش از شعر رواج كتب فارسی و تألیف نثر هم، ایلخانان

نامه محلی و وقف الت، اسناددیوانی، ترس های منشآتجامعه در مجموعه فارسی در متن

 ناصرالدیندست امیرمنشیانه به و فصیح بی با نثریبیابن تاریخ داد.خود را نشان حشمت

خبار نیز األةاست. مسامرشدهنگاری نوشتهبا وقایع رغدی جعفری علی محمدبن بنحسین

 بی از منابعبی ابن تاریخ به آقسرایی مکمل معروف ،محمد محمودبن الدینتوسط كریم

السلطنه از فی قواعدۀ العدالشود. فسطاطمیایلخانان محسوب استیالی گرانبها در دوره

 عبدالمؤمن بنحسن الکتب ازهۀشیرازی، نز الدینمظفری از قطب اتخطیب، اختیار محمود

صغیر  موجود در آسیای هایتركیه مجموعه هایخطی دیگر در كتابخانهۀ نسخ خویی و دهها

 باشند.ایران می ادبی فرهنگزبان فارسی و  شکوهرپۀ گذشت هستند كه یادآور

 موی،ار بکرابی بنالدینسراجۀ الحکمفیلطاارزشمندی همچون خطی های نسخه

یحیی و  ت بدرالدینآشیرازی، منش الدینالتاج قطبةدر سعیدفرغانی، معادلاالی العبادمناهج

كه  تندگویان آن دوره هسهای فارسینمونه كه همگی قونیوی الکتاب ابوبکرۀروض

دوره نزول را كم كمزبان و فرهنگ فارسی  ،در اواخر حکومت ایلخانانالبته  اند.یادماندهبه

شماری از امرا هستند كه نسبت به زبان و ادب فارسی وفاداری ند و تنها تعداد انگشتکمی طی

بیگ از پسر زكریا گیبعیسیو  سیواس فرمانروای الدینقاضی برهان. دهندمیخود را نشان

 فترت كه تا ظهور دوره دراند. در ادامه و از آن جمله رصغی آسیایآیدین در غربۀ امرای ناحی

رزم، وبزم یابد و آثاری چونمینام حروفیان رواجمذهبی به نیز انجامدمی طولعثمانیها به

سجلوق، كنزالتحف در موسیقی، آلتاریخ الحایق، رسالهدقایق ،ةالسلوجلیس و ةالخلوانیس

 .شودیمنامه و... دیدهالجواهر، عقودالجواهر، فلکسلک

. رخ میدهددست هالكو، پس از سقوط بغداد به ر،یصغ یایبه آس انیمهاجرت دوم سلجوق

 وجودبه یزبان و ادب فارس اتیدر ح یاوضع تازه مور،یو پس از آن هجوم ت زیحملۀ چنگ

آثار  جهیكنند و در نتمیمهاجرت ریصغ یایو شعرا به آس سندگانیآورد و دانشمندان و نومی

ای ، بگونهدیآمی وجودبه ریصغ یایدر آس یشعر فارس یوانهایو د یخیو تار یمکتوب و علم

 میگیرندفرا یصورت علمرا به یزبان فارس ،زبانانرفته، ترکرفته» ،یبر محاورة عموم عالوهكه 

 یهابكتا فیاندركار تألدست یبه زبان فارس یرانیمهاجر ا سندگانیو مانند دانشمندان و نو

 .(16: صالموشتاریخ تركیه،)«.میشوند یخیتار یكتابها ژهیومختلف به
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آنها را غزو  یمسلمان آنان را سپاه اسالم و جنگها سانینوخیكه اكثر تار یعثمان انیلشکر

 نیا یرا كه از جمله اجزا یاسالمو تمدن و فرهنگ نیی. آکردندیمهرجا حمله به ،انددهینام

 سیو كنا امعبه عوض صو» و بردندیم نهایبود، با خود به آن سرزم یفارسزبان یکیفرهنگ، 

 «.بر اوج آسمان برافراختند مانیو ا دیمساجد و جوامع و معابد اهل توح سان،یرهبانان و قس

 یعنی یشرقیی ممالک اروپا نیشتریاست كه ما امروز در ب لیدل نیبه هم (.434)همان:ص

بنابراین میتوان . مینیبیم یبرجا یفارس از زبان ینشان ،یعثمان پادشاهان ییاروپا متصرفات

شد تا  سی باعثگفت كه نوع برخورد شاهان و سالطین عثمانی با شعر و زبان و ادب فار

زبان در جستجوی پناهگاه، گریزان از برابر دانشمندان، شعرا و نویسندگان و متفکران فارسی»

صغیر رفته و در دربار پادشاهان سلجوقی به عزت و احترام رسیده و در مدح  مغول به آسیای

هار، ی نثر، بشناسسبک)« بنویسند.ها گفته و در باب اسالمشان تاریخها آنها قصیده

دیوانی مینامند،  (. خود محققان ترک هم، ادبیات گذشته دوره عثمانی را كه ادبیات20:ص3ج

و الفت مداوم شاعران و ادیبان ترک  ایران میدانند. در واقع انساز همه حیث تقلیدی از ادب 

شده كه همان صنایع ادبی ایرانی و عشق سرشارشان به شعر فارسی سببادب با شاهکارهای 

كار برند. همین كافی بود تا در دیوان شاعران بزرگ ترک، فارسی را در شعر و نثر خود به

بغدادی كه یک دیوان عالوه بر شعر تركی، شعر فارسی هم ظهور یابد. مثالً فضولی 

از آن سبب »است: تری به تركی دارد گفتههزاربیتی به فارسی و دیوان كوچکشش

تر است كه در زبان تركی شعر لطیف و نازک سرودن دشوار سرایی به زبان فارسی بیشنظم

 (. 235، استرآبادی: صبزم و رزم)« است.

  نهم و دهمو سبک آن در قرن  فارسی ویژگىهاى نثر -6
بهترین محل بروز و ظهور ضعف و فتورى كه در این عهد در اركان زبان و ادب فارسى راه 

 نهادن پاى و پیشینیانزیرا در نظم از دیرباز سنت بر پیروى شیوه  ،نثر فارسى است ،جست

 به مقیّد را خود شاعران از كمتر نویسندگان حالی كه در است، بوده آنان گامهاى اثر بر

 چون و داشتند محاوره زبان از تأثیرپذیرى در بیشتر آزادى و کردندیم پیشینیان قیدهاى

، میدادسرعت اختصاصات قدیم فارسى را از دست ز قرن دهم بهآغا و نهم قرن محاوره زبان

در میان نویسندگان این » .میشد نزدیکتر عهد آنلحن نویسندگان هم به زبان تحول یافته 

 دشوار انشای و كردند حفظ را ترسّل قدیمیابیم كه همان شیوه عهد، بیشتر مترسالن را مى

هاى تاریخى تنبیشتر به نثر مرسل توجه داشتند. م دیگران وگرنه پسندیدند،مى را مزیّن و

 ،"یزدى على الدینشرف ظفرنامه"مزیّن در این زمان تحریر یافته، مثل كتاب  یهم كه با انشا
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 و هفتم قرن زبان به بازگشتى جستجوى در اگر و است دربارى منشیان كار حاصل عادتاً

شناسی سبک«).ر این دسته توجه كنیمآثا به باید باشیم عهد آن در شیوه نویسندگى و هشتم

 (326:ص3نثر،بهار،ج

هاى صنعتى و فنّى تدریج از مبالغهتوان گفت كه نثر فارسى در این دوره بیبطور كلى م

 هاىواژه نفوذ منتهى گرفت، رواج عارى قرنهاى پیشین آزاد گشت و نگارش به سبک ساده

ست و علت آن ورود ا مشهود بخوبى ریخىتا متنهاى در بویژه عهد این آثار از برخى در تركى

ى در زبان فارسى دیوانى و ادارى آن ییک دسته از كلمات و اصطالحات مغولى و تركى جغتا

زمان است و این خود نظیر سستى دیگرى است كه از راه ضعف تألیف و عدم توجه به 

مطالب  ،ده قرن در عهد پایان قرن هشت تا اوایل .هاى دستورى زبان در نثر راه یافتقاعده

نویسى در این عهد همان رونقى را كه در قرن و موضوعهاى نثر متعدد و متنوع است. تاریخ

تیمور و فرزندانش به ثبت وقایع و حوادث عهد خود توجه »هفتم و هشتم داشت حفظ كرد. 

 از جمله  شامى الدین شنب غازانى گماشند. نظامو عالقه داشتند و كسانى را بدین كار مى

 عالقه همین سبب به. نوشت تیمور اشاره به را شامى خود ظفرنامه كتاب و بود كسان همین

 :كتبی همچون است. متعدد دوره این در اختصاصى یا عمومى تاریخ از اعم تاریخ كتابهاى

، التواریخفردوس ،تاریخ مباركشاهى، ظفرنامه شامى ،التواریخمجمع ،التواریخاصحّ

 ،تاریخ تركمانیه، آراى امینىعالم، السعدینمطلع ،فصیحى مجمل ،التواریخمنتخب

 تاریخ كتاب فارسىترجمه ، الجنات فى اوصاف مدینۀ هراتروضات، السیرحبیب، الصفاهروض

به بعد، ( 855ـ  850، 848ـ  824با وجود این، از اواخر سلطنت مراد دوم ) .و تاریخ یزد قم

تر و های توصیفیساده، گاهشماری هایسالنامه :پدیدارشدی نگارتاریخسه نوع اصلی 

وم د دتر سرشار از صناعات لفظی كه به سفارش بایزیتر و تاریخهای عالمانهكنندهسرگرم

  (.81: صیاحی)زبان وادب فارسی در قلمرو عثمانی، ر «.شدتدوین می

 آثار و احوال شکراهلل رومی -7

از مردم  یاست. و یملقب به روم یزك نیالدنیاحمدبن ز نیالدنام او شکراهلل فرزند شهاب

به خدمت اشتغال  یدر دربار پادشاهان عثمان یودو سالگستیبوده كه از سن ب یولتآنا

سه سال هفتادو دهیرسان انیپارا به خیالتواركه كتاب بهجه یمؤلف هنگام ظاهراً است. داشته

خود را به مثابۀ  یز هفتاد گذشته و زندگانمخلص ا یدعاگو نیاگر چه عمر ا»است.داشته

كه بازمانده را هم به  دیدالزم ده،یعثمان گذرانآل یاست، اما در دعا و هواخواهمرگ دانسته

طول دو سال به خیالتواركتاب بهجه فیتأل. (313ص:التواریخبهجه«).راندگذ شانیا یدعا

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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 یاگر بر خود گمان نصاب !ریمتح یا» است:آورده نیمؤلف در مقدمه كتاب چن رایز ،دهیانجام

دهر  یسال مشاهد جمال علما کیآخر نه هفتادو ی،نیبیصدد نم نیو خود را در ا یبرینم

 یاافتهی یاتوشه یاگوشه هرو از  یاخوشه یاگر از هر خرمن ؟یاعصر بوده یو مجاور فضال

كه مؤلف هنگام شروع  شودیمسخن دانسته نی( كه از ا13ص:بهجه التواریخ«)تمام است.

 کویو هفتاد 1قول خودش از دهه هفتم كه مقطع قوت و نشاط است گذشتهكتاب به فیتأل

 است.سال داشته

نوشته است  خیالتواردربارة مؤلف كتاب بهجه ""Persian Literaturدر كتاب  یاستور

مشغول كار  یدر خدمت دولت عثمان یسالگ22بود كه از سن  یولطآنا یاز اهال یکیكه: او 

( به دو مناسبت و در دو 1421/824-1451/855بود و در زمان سلطنت سلطان مراد دوم )

اول او به دربار  تیشد. مأمورفرستاده یخاص یتهایدستور سلطان مراد به مأمورنوبت به

 نلویجهانشاه قراقو رزایبه دربار م یهجر 852دوم در سال  تیو مأمور دیقرامان کیب میابراه

 بود.

در زمان سلطنت سلطان محمد دوم  یالروم یكز نیالدنیاحمدبن ز نیالدشهاب بنالهشکر

فاتح با  و سلطان محمد افتیعزت و احترام  زنی( 1451/855 – 1481/866ملقب به فاتح )

 یهجر 894را  خیالتوارسال وفات مؤلف بهجه یاستور رفتار كرد. یاستهیشا اریاو به نحو بس

 یاز صدسال زندگ شیداشته و ب ینسبتاً طوالن یعمر یو شودیمعلوم ماست و كردهثبت

 است.داشته اتیح گریودو سال دیدر حدود س خیالتواركتاب بهجه فیپس از تأل یعنی ،كرده

 مؤلف 2.بردیرا نام م "منهاج الرشاد"و  "نیالعارف سیان"او  یهااز نگاشته هم فهیخل یحاج

خاص  یاحترام غمبریاوالد پ یحال برا نیاهل سنت و جماعت است و در ع خیالتواربهجه

 ،و آله هیعل اهللیصل ی،را به آن سبب كه محمد نب ،السالممیعله ،نیچنانکه حسن ،استقائل

است و جزء اوالد رسول منظور داشته و شرح حال نوشته ،داشتهیمدوست یآن دو را بس

كرده و بر آنان كه انیو اندوه فراوان ب غیرا با در ،السالمهیعل ،نیحس هادتواقعۀ كربال و ش

كردند لعنت فرستاده و عمل آنها را نکوهش و ستم یحرمتیاكرم ب نسبت به فرزندان رسول

 م در استانبول درگذشت.1488-9هـ / 894به سال  یاست. وكرده

                                                             
ای افتاد كه چون مدت عمر عزیز از دهۀ هفتم كه به حقیقت مقطع قوت اندر خاطر این فقیر گذر كرد و  اندیشه -1

 (12التواریخ:صو نشاط است، و مبدأ زحمت و عذاب است...)بهجه
.)در این باب رک: ادبیّات 2110، شمارة  299، ص Leiden ،4 بنگرید به  "منهاج الرشاد"دربارة نسخۀ خطی  -2

 (.1362:519،فارسی بر مبنای تألیف استوری 
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 التواریخنظری به بهجه -8

 سال در هك اشدبمی انیمثع انرادخم طانلس انزم ات مالع یخاریت وادثح اویح ابتك

ای شامل حمد و ستایش و چگونگی تألیف كتاب و مشتمل بر سیزده باب با دیباجه ه 861

 : تاس شده زیر، تألیف رحش هب

 و لصف اردههچ رب ینبم دوم ارتفگ هك ارتفگ دو رب لمتشم و شنریآف انیب در: اول ابب

 بسن انیب در: ومس ابا. بیبان ریاهشم ضیعب خواریت انیب در: دوم ابب .تاس هالقم دوازده

 انیب در: مجنپ اب. بصلف تفه رب ینبم د)ص(محم الدیم در: ارمهچ اب. ب(ص)الماس ربمغیپ

 لیضفت و لیصفت دران: مشش ابل. بصف ارهچ رب ینبم ولرس اتمع و امماع و اوالد و ازواج

 انیب در: متشه اب. بلصف ارهچ رب ینبم رماك هابحص تلیضف در: متفه اب. برهشبم رهشع

 بیرتت و لیصفت در: مهن ابب .لصف هس رب ینبم اهامام اتوف خاریت و رمع و والاح و باقنم

 اب. بانونی لاه ایمکح ریاهشم خاریت در: مده ابا. بهآن رمع دتم و اتقطب خایشم ریاهشم

: مزدهیس ابل. بصف ارهچ رب ینبم ،ثیش نبوشان نابینق انزم از اناهادشپ خاریت در: مازدهی

 ان.رادخم ندبمحم طانلس امای ات انمثعآل نالطیس خواریت انیب در

 شیوه نقل منبع شکراهلل رومی در بهجه التواریخ -9

التواریخ الدین زكی رومی، خود در مقدمۀ كتاب بهجهالدین احمدبن زینشهاببن شکراهلل

به این نکته اشاره میکند كه كتاب او گردآوری و التقاط است و چندین كتاب تفسیر و تاریخ 

برد و تأیید میکند كتابهایی در علم حکمت و هیأت و نجوم و هندسه و ریاضی و را نام می

است. مثالً در همان ابتدای التواریخ مورد استفاده او بودهتاب بهجهطبیعی و طب، در تدوین ك

 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 

امیه و حمه و از تواریخ حکما و ملوک و كیان و اشغانیان و خلفای بنیطبقات علیهم الر

خلفای عباسیان و علویان و سالطین سلجوقیان و هرآنچه به اتفاق علمای اهل تواریخ به 

االصول و صحت رسیده و مختصر و مفید افتاده است، نوشته شد و غیر از اینها از كتاب زبده

ز علم هندسه و از علم نجوم و از علم ریاضی و از علم طبیعی از علم حکمت و از علم هیأت و ا

كرده و و از علم طب و از كتاب صوراألقالیم و از كتاب الممالک و از كتاب المسالک درج
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شد تا خواننده از این سیزده علوم بهرمندگردد و قدرت هریکی از اینها در محل بایسته نوشته

 (1بهجه التواریخ: ص«)وقات معلوم كند.باری تعالی دانسته و كیفیّت همه مخل

التفاسیر منصوری و از علوم تفاسیر مثل عیون» و یا در جایی دیگر چنین مینویسد:

العیون و از تفسیر الدین سیواسی، و تفسیر كواشی، و تفسیر قرهالتفاسیر شیخ شهابعیون

كشف بیان ثعلبی، و از علم حکمت و هیأت و نجوم و هندسه و ریاضی و طبیعی و طب و 

بن حماد بن علیالنا حسناالصول و از شصت كتب تواریخ مثل تواریخ موسیرالملوک و زبده

االرواح نام است و از تواریخ شیخ ابوجعفر محمد طبری و از تواریخ ابوعبداهلل محمدبن كه قوت

اسمعیل بخاری جعفی و از تواریخ ابن خلکان و از تواریخ قاضی بیضاوی و از تواریخ ابن جوزی  

نا محمد عدنان كه  برای الدین هروی، و از تواریخ مجدالدین موالو از تواریخ موالنا شمس

االقالیم و از كتاب الممالک، خان نوشته است در خطای، و از كتاب اصولسلطان ابراهیم تمغاج

و از كتاب المسالک، بر سبیل ایجاز از بسیار اندكی بلکه از هزار یکی التقاط كرد، بنوعی كه 

اند فوت نشد. رج كردهای از لطایف و نصیحتی از نصایح كه دای از دقایق و لطیفهدقیقه

 (13همان: ص)«
التواریخ در ذكر منبع به این گونه است كه مآخذ و منابعی را كه در شیوة مؤلف بهجه

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.

 آوریم:حاً از دیگران نقل كرده است میاینک چند مورد را كه صری

در كتاب مرصادالعباد دل را و قوت  -اهلل علیهرحمه-الدین رازیو امام ماضی موالنا نجم» -

است و فرموده كه دل در بدن آدمی در مثابت عرض است. دل را به غایت لطیف آورده

 «چنانچه عرض صفت آسمان است دل نیز عرش بدن آدمی است.

اند كه حکمای كردهب صوراالقالیم و كتاب المسالک و كتاب الممالک چنان تقریردر كتا» -

اند و گفته كه جمله ربع ما تقدم میزان قانون مقدار زمین به روش و حركت انسان نهاده

 «مسکون صدساله راه است.

االنساب است گوید: آدم را در خواب بن محمد كه مؤلف تواریخ مجمعو محمدبن علی» -

 «وجود آمد.وم شد كه چندین هزار بار آدمی از پشت وی بهمعل

اهلل را التواریخ چنین است كه چون سیدالنسوه آمنه، محمد رسولاندر كتاب صحیح» -

 «گشت، در آن سال در مکه قحط بود.حامله
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اند: اصحاب حدیث صحابی آن را خوانند كه از و از ابومظفر سمعانی مروزی نقل كرده» -

 «ای روایت كند.حدیثی یا كلمه اهللرسول

اند... در كتاب كنند یازدهفقیهان مشهور كه صالحان پیشینیان به فقاهت ایشان انکار نمی» -

 «است.اآلثار چنین آمدهمستفیض

بعد از وفات كیومرث اوشاهنگ بر تخت نشست. در زمان ادریس. هم اندر تواریخ طبری » -

بن االرواح گوید اوشاهنگاست. اما در تاریخ قوتبن كیومره بن سایلگوید: اوشاهنگ

 «بن كیومرث است.فروال

االرواح تألیف شیخ التواریخ در منابع و مآخذ خود بیش از همه از كتاب قوتمؤلف بهجه

درمدت پادشاهی »ویژه هنگام شرح تاریخ باستان: بن حماد یاد میکند. بهبن علیحسین

بن علی در سال، شیخ حسینمحمد طبری گوید سیطهمورث هم اختالف است. ابوجعفر 

«. االرواح گوید فیلقوس وزیر ملک روم بوددر تواریخ قوت«. »سال استاالروح گوید چهلقوت

بن حماد گوید یازده ملکند بن علیدارا بودند. حسنبنهجده امیر بودند همه از اوالد اشک»

االرواح گوید بن حماد در قوتن علیباما حسن»و یا: « چهارصدوده سال برقرار بودند.

 «هزار مرد بیعت كردند و به حسین نامه فرستادند.هجده

التواریخ ضمن بیان مآخذی كه مورد استفاده قرار داده از شکراهلل رومی در تألیف بهجه

تاریخ طبری نام میبرد ولی آنجا كه مطالبی از این تاریخ نقل میکند، تشابهی بسیار با ترجمۀ 

نی با تاریخ بلعمی مشاهده میشود و این تشابه در داستان پادشاهی جمشید و آمدن آن یع

 آوریم:خوبی آشکار است. برای نمونه چند جمله از هر دو متن را میشیطان نزد او، به

 التواریخاز متن بهجه  از متن تاریخ بلعمی

 ابلیس به روزن فروشد. -1

 پیش او بیستاد. -2

 آسمانی.تو خدای زمین و  -3

كار آسمانها راست كردی و بر  -4

 زمین آمدی تا كار زمین راست كنی.

 شیطان به روزن فرود آمد. -1 

 پیش جمشید بیستاد. -2

 تو خدای زمین و آسمانی. -3

 بهبودی،  كرده ستكار آسمان را -4

 .كنیسترا همرا  زمینكار  كه مدیآ زمین

شد، آمد گذاشته شده است. در جملۀ دوم هم  جایجای ابلیس شیطان و بهدر جملۀ اول به

 های سوم و چهارم تقریباً واژه به واژه برابرند.است و جملهجای ضمیر او، جمشید آمدهبه

 نکاتی در باب سبک تاریخ نگاریِ شکراهلل رومی -10
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توجه « صحاح ستّه»با توجه به اینکه شکراهلل رومی سّنی مذهب بوده، در بیان روایات به 

ابن مسعود »خاصی دارد و گاهی به تحلیل كیفی و كمی روایات در صحاح ستّه میپردازد: 

بن عباس راست به ترجمان قرآن مجید. مسروق گوید هرگاه كه گوید نیکبختی، عبداهلل

رد کزاد است. و هرگاه كه سخن میگفتم خوبترین آدمیدیدم، میبن عباس را میعبداهلل

میگفتم ازین كس بهتر نباشد و هرگاه حدیث روایت میکرد میپنداشتم كه در عالَم مثل این 

اهلل هزار بن عباس بیرون از شمار است. و مشهور است از رسولعالِم نیست. هنرهای عبداهلل

ودوپنج حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم است. نو ششصدوشصت حدیث روایت كرده

ونه حدیث اندر صحیح مسلم است. وهشت حدیث در صحیح بخاری است. چهلاست. بیست

عمر و انس و ابوالطفیل باقی احادیث هزاروچهارصدوهشتادوهشت، در سایر جوامع است. ابن

ا روایت بن عباس حدیثهبن سهل و از تابعین جماعت بسیار از عبداهللو ابوامامه

بن كعب احادیث بسیار در باب فقاهت و علم و ورع ابی( »168التواریخ:صبهجه«)اند.كرده

است. سی حدیث اندر صحیحین وچهار حدیث روایت كردهاهلل )ع( صدوشصتهست. از رسول

است و سی حدیث دیگر در صحیح بخاری و هفت حدیث در صحیح مسلم است و 

بن علی ابوعلی( »174التواریخ:ص)بهجه« جوامع است.ویک احادیث در سایر صدوپنجاه

حجاج اگر گوید بننیشابوری گوید، در روی زمین از احادیث نبوی صحیحتر از كتاب مسلم

بن سلمه گوید: دیدم ابوزرعه و ابوحاتم را در خدمت باشد. امام احمد حنبلهست غلط كرده

محمدبن احمدبن حمدان حیری گوید حجاج میرفتند بهر تصحیح احادیث. ابوعمرو بنمسلم

بن عقده پرسیدم كه ابوعبداهلل محمدبن اسمعیل بخاری عالم است یا ابوالحسن از ابوالعباس

مسلم؟! گفت: هر دو عالمند. باری چند پرسیدم جواب داد. آخر گفت: یا اباعمرو! در شام 

باز آن شخص را در است، بخاری را غلطی افتاده است؛ یکی را در جایی به كنیت یاد كرده

حده شخصی است. اما مسلم را هرگز یاد آورده، پنداشته هر یکی علیجای دیگر به نامش به

است، در معنی آن كالم گفتهاین نیست. محمدبن یعقوب اخرم گوید: هر كالم كه بخاری می

رده است معنی آن به حدیث اثبات میکاست. اما مسلم هر كالم كه میگفتهشدهاندكی فوت می

بن حجاج از حد بیرون است. چون تمام نتوان است. و مناقب ابوالحسین مسلمآنگاه میگفته

 (185: صالتواریخبهجه «)بیان كرد، به دعا یاد آوردن بهتر
اما »استناد میکند: « مغازی واقدی»همچنین در تاریخ اسالم گاهی به منابع دیگر مثل 

بن ثابت بن عفان و اوسغالباً این در میان ایشان در اول برادری پیش از هجرت بود. و عثمان

بن عمیره و بن كعب و مصعببن مالک و سعیدبن زید و ابیبن عبیداهلل و كعبمنذر و طلحه
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الیمان، بنبن عتبه و عبادبن بشیر و عماربن یاسر و خذیفهالدبن زید و ابوخذیفهابوایوب خ

الشماس برادر شدند. خذیفه نشد. و ابوذر و المنذر. بنبن قیسگویند كه با عماربن یاسر، ثابت

« ند و گوید كه ابوذر در غزای بدر و احد و در خندق بهم نبود.کاما واقدی به این انکار می

 (115:صتواریخالبهجه)

بن االرواحِ حسنقوت»و « تاریخ طبری»در تاریخ پادشاهان و حکما بیشتر به دو منبع 

پادشاهی »  میکند و به ذكر اختالف نظر این دو مورخ میپردازد:استناد«  بن حمادعلی

 و این یزدجرد آخر ملوک عجم است.  روان:یزدجردبن شهریاربن هرمزبن نوشین

است. كرده و به زندان كردهروان به پسرش شهریار خشمهرمز بن نوشینمگر كه » حکایت: -

كرده و شده و با زن صحبتاست. شهریار را شهوت غالبو زنی حجامه پیش شهریار آمده

بن است حسنوجودآمده یزدجرد نامیده...چنین گفتهگشته و از آن پسری بهزن حامله

ساله بر جعفر طبری گوید، این یزدجرد شانزدهاالرواح اما ابوبن حماد در كتاب قوتعلی

 (273:صالتواریخبهجه«)تخت شاهی نشست و چهارسال پادشاهی كرد.

ابوجعفر »است: نظرها را ذكر كردهدر بعضی موارد نیز بدون اشاره به منبع فقط اختالف

جریربن یزید طبری گوید عمر كیومرث هفتصدسال است. پانصدوشصت سال محمدبن

كرد و صدوچهل سال در حکومت نبود. بعضی گویند چهارصد سال پادشاهی كرد.  پادشاهی

سال همان پادشاهی كرده. اول بر تخت وی نشست و تخت را كیومرث بعضی گویند چهل

پیداكرد و به دست خود ساخت. عاقبت جام اجل نوشید و فوت 

جای یزید پسرش هو شراب خوردن آشکارا از یزید پیدا شد. ب(»223:صالتواریخبهجه«)شد

االول و چهل روز بر خالفت شد. بعضی گویند سه ماه و بیست روز معاویه نشست در ماه ربیع

بن علی حماد گوید بیست روز حکم شد. در تواریخ طبری گوید، یک ماه حکم كرد. حسن

در تواریخ ملوک است. اول ایشان ( »280:صالتواریخبهجه«)كرد و به ارادت ترک كرد.

و در كیومرث بسی اختالف است. اهل عرب گویند این كیومرث نیست كیومرت  كیومرث،

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 

 (220التواریخ:صبهجه«)است.شده
 لغوی بهجه التواریخبرخی نکات دستوری و  -11

نویسی است و التواریخ ایجاز و خالصهروش نگارش شکراهلل رومی در سرتاسر كتاب بهجه

در این ایجاز، از تکرار فعل ابایی ندارد. مثالً در باب سیزدهم در تاریخ سالطین عثمانیان 



 91/نویس دولت عثمانی ...نگاری شکراهلل رومی، تاریخبررسی شیوه تاریخ

 

 

د. بک پادشاه شد و آیات دین ظاهرتر گشت. تدبیر كافر پست شاورخان»چنین مینویسد: 

به هر »یا در جایی دیگر: « كفر را شوكت نماند، بلکه ناپدید شد. اهل اسالم را فر زیاده شد.

آمد. والیت كفار را خراب میکرد و پیران و جوانان را به كرد، غالب میطرف كه عزیمت می

 « ایمان دعوت میکرد.

اهل »مانند: گاهی افعال را حذف میکند تا جایی كه به سالمت جمله نقص وارد میشود، 

تواریخ در این باب بسیار چیزها گفته، اما این كمینه را آن طاقت نیست كه آل محمد 

 «اهلل را هم به چنین فحشها بر زبان راند، قضایاست مشهور.رسول

است. از برای شکراهلل رومی در بسیاری جاها عالمت صفت تفصیلی )تر( را حذف كرده

 آوریم:نمونه چند جمله می

 «اندر عرب از عایشه فقیه و عالمه و فصیحه و عارفه نبودو » -

 «استها نبودهگویند از جویره با بركت در حل قوم اندر سرپوشیده» -

 «بن صایغ با هیبت شیخ ندیدم.ابوعثمان مغربی گوید: اندر مشایخ از ابوالحسن» -

 «فتم از این، فصیح كس نباشد.گهرگاه كه سخن میکرد می» -

 «خواست، اسبانی كه از آن خوب نبود آوردند. روزی اسب» -

 «عمر این فرعون از همۀ فرعونها دراز بود» -

قدیمۀ خود صحابی را یاد كرده و بسی تعریف  احمد بیهقی گوید كه امام شافعی در رسالۀ» -

 «كرده و فرموده است...دید ایشان در باب راه دینداری از دید ما خوب است.

 «پسرانش گرامی میداشتدخترش را از » -

 «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 آخرین » -

 «.های پشت همه از غضروف استاز مهره

 «اینچنین عجایبها در چین بسیار است.» -

 «اند از عرب و سیاهانند، اوالد حامند.ایها كه هر یکی طایفهو در جمیع سواحلها و جزیره»  -

است. حتی جا صفات را برای مؤنثهای لفظی و جمعهای مکسر عربی، به مؤنث آوردههمه

ستارگان متحیره را  زیرا همۀ»مانند: است. كار بستهاین قاعده را در جمعهای فارسی نیز به

 «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 شفقتی » -

 «پیداگشت.

اند كه ادراک علوم یقین و معرفت عقل معاش و رعایت علمای سلف و حکمای قدم گفته» -

لکت را بهتر از علم تواریخ نیست و بعد از ادای فرایض روزگار به مطالعۀ اخبار و مصالح مم

 «اند.السالم و ذكر حکما و ملوک ماضیه مصروف داشتهآثار انبیا علیهم

 «اند.اما عالم ملکوت به اساس مختلفه ذكر كرده» -

مشهود است و التواریخ هنر مؤلف در ایجاز و خالصه كردن مطالب در سرتاسر كتاب بهجه

یک نوع هماهنگی در سبک تحریر آن مالحظه میشود. البته این هماهنگی در آن حد و به 

ای تازه نمودار صورت شیوهآن قدرت نیست كه اسلوب نثر پیشینیان را در هم ریزد و خود به

آنجا كه  -شود، بلکه لغت و تركیبات مخصوص هر عصری، همچنان مقام و موقع خود را

حفظ میکنند و در  -دست شکراهلل رومی ساییده و پرداخته و خالصه میشوند ها درجمله

نتیجه در خالل سطور این كتاب كه در قرن نهم هجری نوشته شده به جمالتی چنانکه در 

هایی مانند اندر و افعالی از مصدرهایی مانند تراویدن، است بر میخوریم كه واژهزیر آمده

 است:كار رفتها بهبالیدن، پزاندن و غیره در آنه

 «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 خود غبن صریح و عیب عظیم »چهرگی، شیدازبانی: شکمی، سگگرمو تركیباتی نظیر 

است، جوهری كه اصل او از عالم الوهیت است و فلک و ملک بندة وی است خود را به 

چهرگی كه آن شهوت است و فرماندهی كه مایۀ عجب و كفر است ذلیل شکمی و سگگرم

عقل و شیدازبانی ... مانند خدیجه  اند كه در توانگری وگفته»؛ «و رذیل هر دو عالم سازد.

 «بود.

 است مانند:هایی خاص آورده شدهگونهاعداد و مخصوصاً اعداد ترتیبی به

 دوازدهم جایبه دوانزدهم

 دوازده جایبه دوانزده

 چهارصد و بیست و دو هزار جایبه چهارصدهزار و بیست و دو هزار
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 دویست و چهارده جایبه دویست و چهار و ده

 صد و پنج یا صد و شش هزار جایبه صد و پنج و شش هزار

 چهل یا پنجاه جایبه چهل و پنجاه

 سیصد و شصت جایبه صد و شصتسه

 صد و بیست و چهار هزار جایبه صدهزار و بیست و چهار هزار

از رسول )ع( »شود، مانند:در بعضی موارد مطابقت عدد و معدود مشاهده می

وچهار احادیث در صحیحین شصت»؛ «حدیثها روایت كرده استوهشت هشتصدوچهل

 «ویک احادیث در سایر جوامع استو صدوپنجاه»؛ «است

 بعضی از ویژگیهای سبکی بهجه التواریخ -12
مقدمه كتاب و توضیحاتی كه در شروع یا خاتمۀ فصول و در خالل مطالب آمده و همچنین 

دشاهان عثمانی، نوشتۀ خود شکراهلل رومی تمام فصل سیزدهم كه راجع است به تاریخ پا

گیری میکند و یا نظری از خود ابراز نویسی میپردازد و نتیجهاست. آنجا كه مؤلف به مقدمه

 میدارد، بیانش ساده و موجز و گاه با برخی صنایع لفظی همراه است.
 «الحال گشتهرفهبال و معلمای اهل اسالم رعایت تمام و اعتبار ماالكالم یافته، فارغ»مثالً: 

 «به كدام فضل و براعت و به چه نطق و بالغت، معتمد معنی و متکفل این دعوی توانی شد؟»

پروردگار را »؛ «ای تمام است.ای یافتهای توشهای و از هر گوشهاگر از هر خرمنی خوشه»

 «همه سرگردان راه این درگاه و حیران تماشای این بارگاهیم.

های شکراهلل اری از صنایع بدیعی مخصوصاً سجع و جناس در نوشتهدر فصل سیزدهم نیز آث

امیر اورخان صورت خوب و سیرت مرغوب و سخای غیر محجوب »رومی مشاهده میشود: 

داشت ... قضا از تیرش و مرگ از شمشیرش سبق میبرد. بر مؤمن رحمت و بر كافر زحمت 

 «بود.

عثمانیان و رواج متون فارسی كه پیش از این بدان با توجّه به اهمیت زبان فارسی در میان 

از بهر عالم اصلی و »اشاره شد، شکراهلل ررومی بارها به متون فارسی تضمین كرده است: 

ای حاصل نیست. جهان باقی كه عبارت از آن عالم عقبی و مقام حقیقی است، هیچ توشه

 «زی نخـــریـد و زر بینـداخـــتفـــایده هر كــه عمـــر دربـاخـــت            چیـــبی

  (170سعدی،گلستان ) 
زد چنانکه در شاهنامه كرد و بر بروسا خیمهدر این اثنا پسر قرامان به والیت عثمان طمع»

 گوید:
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 1«شیـــر             شغـــال اندر آیــــد به بیشـــه دلیربیشه تهـــی گــردد از نــرّه  چو

العالمین را بر موانست خآلن ناسوتی اختیار كرد به جوار رباحیای عالم ملک و ملکوت »

 پیوست. بیت:

 رسد كه تعـالخطــاب لفظ چو شکر همی            چگونه بر نپرد جان چو از جناب جــالل

 (525 ،)غزلیات شمس
ـتانگشای و ممالک بلند همــت و بســـیاردان و اندک سال            جهـان  «دارگیتیو  ـس

 (دیوان كمال اسمعیل)

 استفاده از بدیع لفظی برای آهنگین كردن نثر: 

چون بدین نصیحت مشفقانه مستأنس شدم از قریحۀ جامده و فطنت خامده شفقتی پیدا » -

 «گشت

اند و به جواهر معانی در اگر چه اهل تواریخ به الفاظ فصیح و عبارات بلیغ جمع كرده» -

 «جب ماللت افتاده است.اند؛ امّا به سبب اطالت موسفته

 «بر عیوب شماتت نبرند و برد همۀ برادر دینی ندرند» -

 «توقع از كرم عمیم اهل براعت و سروران علم بالغت» -

الغزاه و در ایام دولت پادشاه اسالم و المسلمین، سلطان»استفاده از مراعات النظیر:

منزلت، مشتری شوكت، مریخ الدین، مایۀ امن و امان، كیوان المجاهدین سایۀ مالک یوم

 «صولت، خورشید تخت، زهره بخت، عطارد قدر، قمر چتر

و محمّد رسول اهلل را شستند و »را جمع بسته:  "عجایب"مطابق متون قدیم فارسی واژه 

 «دیگر عجایبهایای سبز در پیچیدند و بسیار اندر حریر پاره

 مشط استخوان پشت دست كه به تازی»در بعضی موارد معنی واژگان را بیان كرده است: 

 «گویند.

در مواردی به تأثیر از زبان كهن فارسی از فعل ماضی استمراری به شیوه قدیم استفاده 

. در ایام وی از بصره شخصی خواندندیمیامیه چنانکه عبدالعزیز را زاهد بنی»است: كرده

 «واندندیمی پیدا شد در نصف شوال سنۀ مذكور، علی بن محمد نام صاحب زنج

 استفاده كرده است:« در »به جای « اندر»در مواردی هم به تأثیر از قدما از 

                                                             
 البته این بیت بدین صورت در شاهنامه یافت نشد. -1
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بروسا سلطان محمدبن بایزیدخان از آل عثمان هفت سال و یازده ماه و روزی چند  اندر» -

 «بر سریر غزا مقرر شد.

 « بوستانهای بصره سپاهان بسیار كار میکند. اندرمدتی در بصره شده. »  -

 «كرد.میرآی و آنچه كه به وی معین بوده باز به وجه معیشت خود صرفسرمن اندر»  -

در تواریخ ملوک است اول ایشان كیومرث، و در »است: گاهی به تحلیل نامها پرداخته

كیومرث بسی اختالف است. اهل عرب گویند این كیومرث نیست كیومرت است با تاء و 

والد قابیل است. و عجم كیومرث گویند به ثاء. بعضی بعضی حیومرت گویند. و گویند از ا

 «استعجم گویند كیومرث همچون آدم صفی از خاک آفریده شده

قرآن  اتیاز آمولف بهجه التواریخ كه خود در آغاز كتاب هم اشاره میکند، در اثنای اثرش 

 نماید:و كالم را مزیّن به آنها می استگرفتهبهره اریو احادیث بس

دهد كه؛ قوله تعالی: ثُم استَوی إلی السَّماء كالم مجید سبحانی از این معنی خبر می و »... -

 «وَ هِی دُخان.

اهلل تعالی: إنّا زَیَّنا السَّماء الدُنیا و آن حقه كه اندر وی است فلک هشتم است، كه؛ قال »... -

 «بِه زینه الکَواكِب.

تا به سالی مهلت دادند كه مثل آن آیتها  و به هر یکی آیتی از كالم قدیم دادند و»...  -

فَلَمّا إستَیَأسوا ِمنه، خلصوا »مودند. یکی آیۀ كنند و بیارند، نتوانستند، و همگی عجز نتركیب

در سورة هود. سوم آیۀ «  وَ قیلَ یا أرض إبلعی ماءک»در سورة یوسف. دوم آیۀ  بود،« نَجیاً

« الَّذینَ اتَّخذوا مِن دونه اولیاءَمثَلُ»ج. چهارم آیۀ در سوره ح« یا أیُّها النّاس ضُرِب َمثَل»

 «در سوره عنکبوت.

مگر وقتی از اعز اوقات، و ساعتی از اشرف ساعات، این بیچاره سر در جیب تفکر كشیده » -

و دل در بحر تحیّر غرق گردانیده، از احادیث و اخبار و آثار سیدالکونین هم در سواد اروع 

حدیث پیش آمد؛ یکی اندر تألیف ابوعبداهلل محمدبن اسمعیل  گذرانید. دوخلد می

بُعثت مِن خَیر قُروُن بَنی آدَم قَرناً فَقَرناً، حَتی كُنت مَِن القرن "هریره: البخاری، عن ابی

القشیری عن مسلمبنحجاجبنو دیگری اندر تألیف ابوالحسین مسلم ،"الَّذی كنت مِنهُ

صطفی اسمعیل من ولد ابراهیم، و اصطفی كنانه من ولد اسمعیل. اهلل اان"االسقع: بنواثله

و اصطفی اسمعیل من ولد ابراهیم، و اصطفی كنانه من ولد اسمعیل. و اصطفی قریشا من 

 «."هاشمبنی كنانه. واصطفی هاشما من بنی قریش و اصطفانی من بنی
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كرد كه؛ الهی! ما را بهر است از داوود نبی)ع( كه از حضرت آفریدگار سؤالچنانکه نقل»... -

كُنت كَنزاً َمخفیاً احببتُ َأن اعرف فَخَلقتُ الخَلق "آمد، حدیث: چه آفریدی؟! خطاب

 «"العرَف

الصلوات، در خبر چنانکه سید كاینات و هادی سبل عرفان الهی محمد، علیه افضل»... -

 «."مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبّه"است كه، حدیث: درست فرموده

 نتیجه گیری -13

خ است، در تدوین تاریبا توجّه به اینکه این اثر در آسیای صغیر به زبان فارسی تألیف شده

شناسی زبان فارسی چه در داخل و چه خارج نویسی و سبکزبان فارسی و سیر تحوّل فارسی

. چنانکه و بسزایی دارد نگاری اسالمی، اهمیت ویژهاز مرزهای ایران و همچنین سیر تاریخ

التواریخ، الدین زكی رومی در مقدمۀ بهجهالدین احمدبن زینبن شهابمعلوم شد، شکراهلل

میکند كه كتابش گردآوری و التقاط است و چندین كتاب تفسیر و خود به این نکته، اشاره

میبرد و تأییدمیکند كه كتابهایی در علم حکمت و هیأت و نجوم و هندسه و تاریخ را نام

است. در واقع التواریخ مورد استفاده او بودهو طبیعی و طب و...، در تدوین بهجه ریاضی

كرده و از آنجایی التواریخ از بیش از بیست منبع مهم استفادهشکراهلل رومی در تألیف بهجه

 است.، توجّه خاصی نیز  به صحاح ستّه داشتهكه سنّی مذهب بوده

تاریخ را میتوان به عنوان عبرت بدان نگریست، رومی با توجه به اینکه در یک نگاه كلی 

های اخالقی و حکمی اشاره میکند و در قالب داستان جای اثرش به نکات و آموزهنیز در جای

آموزی را برای مخاطب فراهم میسازد. شکراهلل رومی كه انس و الفت یا حکایت، زمینۀ عبرت

از این دو  1این مطلب اشاره كرده است،خاصی با قرآن و حدیث داشته و خود در اثرش به 

التواریخ بهره برده است تا بلکه تاریخی بنگارد تا چراغی را فراروی مقوله هم فراوان در بهجه

 مسیر دوستداران تاریخ و ادب روشن سازد.
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