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چکیده
پس از استقرار سلجوقیان در آسیای صغیر ،زبان فارسی در آنجا از رونق فراوانی
برخوردار شد و سبب شد آثار متعددی به فارسی در آن سرزمین به رشتۀ تحریر درآید.
درخصوص اینکه چه اثری برای اوّلین بار به فارسی در آناتولی تألیف شده،
پژوهشهای زیادی صورت گرفته است و محقّقان ایرانی و ترکیهای در این زمینه
مقاالتی را تألیف کردهاند .پیشتر حبیش بن ابراهیم تفلیسی (متوفی  227یا  277قمری)
را نخستین فارسینویس دیار روم دانستهاند که چند اثر به فارسی آن سرزمین نوشته
است .امّا در سالهای اخیر رسالۀ دیگری با عنوان «کشفالعقبه» که در مجموعهای از
رسائل که در قرن هشتم کتابت شده ،مندرج است ،بهعنوان اوّلین اثر به زبان فارسی
در آناتولی مطرح شده است .تاریخ تألیف این اثر اواخر قرن پنجم تخمین زده شده که
بسیار جالبتوجّه و قابلتأمّل است و در صورت اثبات این فرضیه ،تاریخ تألیف اوّلین
اثر به فارسی در آناتولی بیش از نیم قرن عقبتر میرود و از لحاظ سابقۀ زبان و ادب
فارسی در آسیای صغیر بسیار حائز اهمیت است .در این مقاله ضمن معرفی اجمالی
رساله به قراینی اشاره شده که نشان میدهد این اثر میتواند بهعنوان اوّلین اثر احتمالی
در دیار روم پذیرفته شود.
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مقدمه
زبان فارسی در آسیای صغیر قدمتی دیرینه دارد .بسیاری از محققان و صاحبنظران رسمی شدن
زبان فارسی در آن دیار را به بعد از استقرار سلجوقیان و امرای دستنشاندۀ آنها در آنجا میدانند
(نک :ریاحی32 :0271 ،ـ .)34آشنایی و خوگرفتن سلجوقیان با زبان فارسی و نیز فرهنگ ایرانی
پیش از رسیدن به روم از یک طرف و ایرانی بودن دیوانیان آنها و نوشتن و خواندن و تکلّم آنها
به زبان فارسی از طرف دیگر سبب برتری زبان فارسی به سایر زبانهای آن سرزمین (نظیر ترکی،
رومی و ارمنی) و نیز رسمی بودن آن زبان شده است.
تحقیق در خصوص سابقۀ زبان فارسی و دالیل حضور و نفوذ آن در آسیای صغیر فرصت و
مجال دیگری میطلبد .آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده ،معرفی یکی از آثاری است که احتماالً
قدیمیترین اثر شناختهشده به زبان فارسی تاکنون در آن دیار است .در خصوص آثار اوّلیّۀ فارسی
در آناتولی تحقیقات زیادی صورت گرفته و مقاالتی به زبانهای ترکی و فارسی از سوی محقّقان
ایران و ترکیه نوشته شده است .از محققان اوّلیۀ ترک میتوان به احمد آتش اشاره کرد که در قالب
مقاله ای نسبتاً مفصّل نزدیک به چهل کتاب و رساله معرفی کرد که از اوّلین نوشتههای فارسی در

دیار روم است (نک 0.)Ateş, 1954: 97-135 :از ایرانیان نیز محمدامین ریاحی در کتاب زبان
و ادب فارسی در قلمرو عثمانی بر اساس مقالۀ مذکور و اضافه کردن موارد دیگر به بررسی آثار
فارسی در آناتولی و پیشگامان فارسیگو در آن قلمرو پرداخت (نک :ریاحی27 :0271 ،ـ.)72
محقّقان ،کمالالدین حُبَیش تفلیسی را اوّلین فارسینویس روم میدانند و آثار او را بهعنوان اوّلین
آثار شناخته شدۀ فارسی قلمداد میکنند (نکAteş, 1954: 97-101 :؛ ریاحی ،همان27 ،ـ.)40
البته این نظر که استادان پیشگفته با قطعیت آن را ارائه دادهاند ،دور از واقعیت نیست و آنها پس
از بررسی آثار متعدد فارسی در کتابخانهها و یا فهرست نسخ و منابع کتابشناختی این نتیجه را
گرفتهاند که از اعتبار بسیار باالیی برخوردار است .آنچه در این مقاله بدان پرداختهایم ،معرّفی اثری
است که احتماالً اوّلین اثر شناختهشده به زبان فارسی در دیار روم است یا شاید بهتر باشد موضوع را
بهصورت سؤالی طرح کنیم که با توجّه به دالیلی که گفته خواهد شد ،آیا میتوان این اثر را بهعنوان
اوّلین اثر احتمالی فارسی در آناتولی دانست؟ گفتنی است در مورد این اثر که کشفالعقبه نام دارد،
یکی از محقّقان ترکیه بحث کرده و اوّل بار آن را بهعنوان اوّلین اثر فارسی در آناتولی قلمداد کرده
است (نک .)Bayram, 2009: 57-79 :امّا تا جایی که نگارنده جستجو کرده ،این اثر در ایران
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شناخته شده نیست .درحالیکه در بین محققان ترک ،بعد از مقالۀ میکائیل بایرام ،این اثر بهعنوان
اوّلین اثر فارسی در آناتولی شناخته شده است .ما در این مقاله ضمن کمک گرفتن از منابع مختلف

و تالش برای یافتن شواهد و قراین دیگر برای اثبات یا تقویت این احتمال ،به معرفی کشفالعقبه
پرداختهایم.
پیشینۀ پژوهش
رسالۀ کشفالعقبه در ضمن مجموعهای است به شمارۀ  5426کتابخانۀ فاتح استانبول که خود حاوی
بیش از سی رسالۀ فارسی است .این مجموعه ظاهراً اوّلین بار بهوسیلۀ هلموت ریتر ( 1938: V 9,
 )50-56در  Der islamاجماالً معرفی شده و پس از او احمد آتش ( )122-124 :1945نیز
به آثاری که از نظر او در آناتولی نوشته شده و در این مجموعه مندرجاند ،پرداخته و با اینکه
کشفالعقبه را هم معرفی کرده ،ولی نه او و نه ریتر اشارهای به این نکته که این اثر اوّلین اثر فارسی
در آناتولی است ،نکردهاند و تنها به معرفی کلّی و مختصر مجموعه پرداختهاند .اوّلین کسی که به
اهمیت کشفالعقبه از این لحاظ توجّه کرد ،میکائیل بایرام بود که در قالب مقالهای مفصّل به این
موضوع پرداخت و محتوای رساله را نیز معرفی و خود رساله را بهصورت عکسی منتشر کرد (نک:
 .3)Bayram, 2009: 57-114اغلب محققان ترک بعد از او این مسئله را ظاهراً پذیرفتهاند و
کشفالعقبه در بین محققان ترک بهعنوان اوّلین اثر فارسی در آن سرزمین شناخته میشود ،ولی تا
جایی که نگارنده اطالع دارد در ایران و به زبان فارسی کسی در این زمینه مطلبی ننوشته و حتی
اطلّاعی از این موضوع ندارد .چرا که با جستجوی نگارنده ،حتی یک اشارۀ کوچک هم در این
زمینه به دست نیامد.
نام اثر و مؤلّف آن
نام رساله عبارت است از کشفالعقبه ،نوشتۀ الیاسبن احمد قیصری معروف به ابنکمال .چنانکه
گفتیم این رسالۀ کوتاه در مجموعهای سیویکرسالهای مضبوط است که کلّ این مجموعه به شمارۀ
 5426در کتابخانۀ فاتح استانبول نگهداری میشود .در دو موضع از نسخه تاریخ کتابت آن مندرج
است .یکی در برگ 021ر که در آنجا تاریخ کتابت ،روز دوشنبه  07جمادیاالول سال  737قمری
به دست شیخ علیبن دوستخدا االنقری گفته شده و دیگری در برگ 223ر که تاریخ 739ق را در
خود دارد .صورت کامل ترقیمه چنین است« :آغاز این تحریر در اول جمادیاالول بوذ و انجامش
در آخر جمادیاآلخر ،وقتی که جرم آفتاب روزافزون از جرم بزغالۀ گردون میتافت و صورت ماه
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بر چرخ گردان از گوشۀ قبضۀ کمان نظاره میکرد ،...در چنین وقتی این اتفاق افتاذ بر دست بندۀ
ضعیف نحیف ...شیخ علی بن دوستخذا بن خواجه بن حاج قماری الرفاعی االنقری جدّه الخالطی،
سال بر هفتصد و بیست [و] ششم از هجرت سیّدالمرسلین و امامالمتقین و رسول ربّ العالمین محمّد
رسول اهلل».
طبق این ترقیمه ،نسخه در عرض دو ماه کتابت شده است .همچنانکه مالحظه میشود این تاریخ
با تاریخی که در برگ 021ر آمده یک سال تفاوت دارد .اوّلی اشاره به تاریخ 737ق دارد و دومی
به 739ق تصریح کرده است .به احتمال زیاد سهوی در ذکر تاریخ از طرف کاتب رخ داده است.
در غیر این صورت احتمال ضعیفی را میتوان در خصوص این تفاوت تاریخ ذکر کرد و آن اینکه
از ابتدا تا برگ 021ر در سال 737ق کتابت شده باشد و بعداً به ابتدای این نسخه اضافه شود .این
کار به این دلیل که رسالهها از طرف خود کاتب بر اساس شماره مرتب شدهاند ،بعید است .یعنی
نمیشود گفت از رسالۀ سیزدهم تا سیویکم را در سال  739و از رسالۀ اوّل تا رسالۀ دوازدهم را
دقیقاً یک سال بعد و در  07جمادیاالول 737ق کتابت کرده است .از طرفی با مراجعه به تقویمهای
تطبیقی معتبر 07 ،جمادیاالول  737روز جمعه است و نه روز دوشنبه و هفدهم این ماه در سال
739ق مصادف با روز دوشنبه است که با تاریخ مرقوم در برگ 021ر مطابق است .بنابراین سهو
کاتب در نوشتن تاریخ کتابت محتملتر است.
همچنین از همین ترقیمه برمیآید ،کاتب از انقره (= آنکارا) بوده و جدّش از خالط یا اخالط
( )Ahlatاز شهرهای بتلیس ترکیه بوده است .بنابراین احتمال اینکه نسخه در همان انقره کتابت
شده باشد ،بسیار زیاد است .این مجموعه ،همچنانکه اشاره شد ،حاوی  20رسالۀ فارسی است که
از اهمیت بهسزایی برخوردارند .2رسالۀ کشفالعقبه برگهای 342پ تا 390ر را شامل میشود .در
جایی از رساله نام آن ذکر نشده است .این عنوان در صفحۀ قبل و بعد از رساله بهوسیلۀ کاتب ذکر
شده است که در مورد همۀ رسالهها چنین کرده است .یعنی در صفحۀ آخر رسالۀ قبلی عنوان و
ترتیب رسالۀ بعدی را ذکر میکند .بدین صورت« :تمام شد رسالۀ بیست و سهام از آنِ...؛ از این پس
رسالۀ بیست و چهارم است ،کشفالعقبه از آنِ الیاس بن احمد قیصریه ،رحمه اهلل» (گ344ر) .در
انتهای رساله نیز آمده است« :تمام شد رسالۀ بیست و چهار ،کشفالعقبه از آنِ الیاس بن احمد
قیصریه ،نوّر اهلل قبره؛ پس از این رسالۀ بیست و پنجم است( »...گ 390ر) .موضوع رساله علوم طبیعی
است و دارای یازده «فصل» و چهار «مقالت» است که در ادامه در مورد محتوای رساله خواهیم گفت.
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جایگاه کشفالعقبه در تاریخ زبان فارسی در آسیای صغیر
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که احتمال اوّلین اثر فارسی بودن کشفالعقبه در آسیای صغیر
یک فرضیه است که ممکن است با یافته شدن منابع جدیدتر یا فهرست شدن نسخ خطی همۀ
کتابخانهها اثری به لحاظ تاریخی قدیمی تر از این رساله پیدا شود و این فرضیه را رد کند ،اما تا آن
موقع میبایست این اثر را بر اساس دالیل ذیل ،بهعنوان اوّلین اثر احتمالی فارسی در آن قلمرو
پذیرفت .همچنانکه گفته شد ،مؤلّف اثر الیاسبن احمد قیصری معروف به ابنکمال است که شغل
خودش را «ناظر بمدینه المذکوره» بیان کرده است (گ 342ر)« .ناظر» احتماالً رتبهای دولتی بوده به
معنی دیدهبان و نگاهبان و یا چیزی شبیه به آن .4نام شخصی که رساله به او تقدیم شده ،نیامده است
و فقط با القاب و عناوینی چون «صاحبقران» (ابنکمال:گ 344پ ـ 342ر321،ر) و «حضرت»
(همان:گ 344پ ـ 342ر390 ،ر) از او یاد شده است .دعای «خلّد اهلل دولته» پس از عبارت
«صاحبقران عالم» (گ 344پ) ،نشان میدهد شخصی که کتاب به او تقدیم شده نه وزیر ،بلکه
«پادشاه» یا «ملک» است .جز این هیچ اطالعی از این سلطان نداریم .اما اطالعاتی در متن رساله وجود
دارد که به مخاطب سرنخهایی در خصوص ممدوح احتمالی نویسنده به دست میدهد .ذیالً به برخی
از این دالیل که بسیاری از آنها را میکائیل بایرام نیز گفته است و در جای خود بدان ارجاع خواهیم
داد ،نقل میکنیم:
ـ در برگ 321ر هنگامی که از تقسیم اقالیم سخن میگوید ،در اشاره به اقلیم چهارم ،آن را برتر
از سایر اقالیم دانسته و در دلیل این مزیّت و برتری مینویسد« :و اقلیم چهارم بر کلّ اقالیم فضیلت
دارذ ،از آنچ در غایت اعتدالست و ازینست که اغلب حکما و عقال از آن اقلیم سر برداشتهاند و علوم
در عالم از آنجا منتشر گشت ...غایت بلدان این اقلیم شهرهای عراق است و از اطراف ربعی مسکون
عراق در وسطست و قلب عراق حضرت اصفهانست ،مداهلل ظاللها و بسط جاللها ،که ذات پاک
صاحبقران عالم ،خلداهلل دولته ،از آن حضرت طالع شد که تمامت ممالک روم و شام و ارمن از فیض
سیمای وجوذ صاحبی اعظمی اعظم اهلل شانه مزیّن گشت.»...
در این چند سطر ،تمجید نویسنده از شهر اصفهان و «طالع شدن ذات پاک صاحبقران عالم» از
آن خطّه قابل توجّه است .قبالً نیز به این نکته اشاره شد که این رساله به احتمال بسیار زیاد در قیصریه
نوشته شده است .حال باید ارتباطی بین «صاحبقرانی» که «ذات پاکش» از «اصفهان» «طالع» شده را با
شهر «قیصریه» مشخص کرد .ذکر این نکته نیز ضروری است که چنانکه پیشتر اشاره شد ،کلّ
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مجموعهای که کشفالعقبه در آن مندرج است ،در سال  739قمری کتابت شده است .بنابراین این
رساله قبل از این تاریخ نوشته شده است.
اوّلین ترکهای مسلمانی که «قیصریه» را تحت سیطرۀ خود درآوردند ،خاندان دانشمندیه بودند
که در رأس آنان ،ملک احمد غازی (حک494 :ـ473ق0170/ـ0012م) ،مؤسّس و بنیانگذار این
سلسله قرار داشت که به گوموشتگین غازی نیز معروف بود .وی پسر دانشمند طایلو ،معلم خاندان
سلجوقیان و دارای اصالتی ماوراءالنهری بود (ابناثیر .)211/01 :0799 ،دانشمند غازی در جنگ
مالزگرد ( 09ذیالقعده 492ق) از لشکریان آلپارسالن بود که در آنجا رشادتهایی از خود نشان
داد و باعث شد بعد از پیروزی در جنگ ،سیواس بهعنوان «اقطاع» به او واگذار شود که بهوسیلۀ خود
غازی فتح شده بود .2وی در سیواس اوّلین هستۀ سلسلۀ دانشمندیه را پس از سالهای 494ق0170/م
و احتماالً بین سالهای  472تا 473ق تشکیل داد .9سپس به کمک امرای همراه خود ،ضمن انتخاب
سیواس بهعنوان مرکز حکومت خود ،شهرهای قیصریه ،آماسیه ،توکات ،نیکسار ،چوروم ،دَوَلی،
البستان و چند شهر دیگر را به تصرف خود درآورد و بدین شکل اوّلین پایههای حکومت خاندن
ترک را در آناتولی تشکیل داد (نک :ظهیرالدین نیشابوری32 :0223 ،7؛ رشیدالدین فضلاهلل
همدانی33 :0239 ،؛ آقسرایی04 :0744 ،؛ قاضی احمد ،ولدالشفیق049 ،ر؛ شمسالدین کاشانی،
320رـ323پ) .3بنابراین شهر قیصریه از تاریخ تشکیل این سلسله تا حدود سال  272قمری که سلسلۀ
دانشمندیه بهوسیلۀ قلچارسالن دوم (حک220 :ـ230ق) سقوط کرد ،تحت سلطنت آنان بود
(نک .)Özaydın, 1993, 467-496:با این اوصاف آیا ممکن است منظور ابنکمال از
«صاحبقران اعظم» همین دانشمند غازی باشد؟ اگر بتوان ارتباطی بین این خاندان ،و در رأس آنها
دانشمند غازی ،با «اصفهان» ایجاد کرد ،شاید این حدس تقویت شد.
میدانیم که خاندان دانشمندیه برکشیدۀ سلجوقیان بودند و بهویژه دانشمند غازی ،مؤسّس سلسلۀ
دانشمندیه ،از آلپارسالن حمایتهای فراوان دید و با حمایت او توانست پایههای دانشمندیه را در
آناتولی مستحکم کند (برای تفصیل در مورد نقش سلجوقیان در شکلگیری دانشمندیه ،نک:
 .)Sefer Solmaz, 1996, 49-60شغل پدر ملک احمد غازی ،دانشمند علی طایلو ،تعلیم
خاندان سلجوقی بوده و اصالتاً بخارایی بوده است .7میکائیل بایرام ( )2009: 65معتقد است به
فرض بخارایی بودن او ،01هنگام اقامت سلجوقیان در اصفهان ،همراه آنها بوده است که به تعلیم
فرزندان این خاندان ادامه داده و حتی به دلیل نفوذ در این خاندان با آنان رابطۀ خویشاوندی نیز برقرار
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کرده است .00پسر او ،دانشمند احمد غازی نیز در اصفهان در کنار پدرش پرورش یافته و به دلیل
برخورداری از دانش باال ،برخی مورخان از او بهصورت «دانشمند» یا «ملک دانشمند» یاد میکنند.
اینکه نام این خاندان محلّی «دانشمندیه» است ،به احتمال زیاد به همین دلیل است .بنابراین آنچه
ابنکمال در کشفالعقبه در خصوص اقلیم چهارم و نیز اصفهان گفته است که «اغلب حکما و عقال
از آن اقلیم سر برداشتهاند و علوم در عالم از آنجا منتشر گشت» و به نوعی اصفهان را منبع علم و
دانش و نیز مرکز رشد و بالندگی علما و حکما دانسته است ،احتماالً ناظر به این نکته است.
از طرفی میدانیم که اصفهان در دورۀ سلجوقی عالوه بر اینکه پایتخت حکومت بود ،از اهمیت
فوقالعاده ای نیز برای حاکمیت برخوردار بود ،تا حدی که طغرل پس از انتقال پایتخت از ری به
اصفهان هزینههای زیادی صرف بازسازی و اعتالی اصفهان کرد (نک :مافروخی032 :0232 ،ـ.)039
از این نکته نیز نباید غافل شد که تقریباً همۀ سالطین سلجوقی پس از سال  291قمری بزرگشدۀ
آناتولی هستند ( )Bayram, 2009: 63و طبیعتاً نمیتوان آنها را اصفهانی دانست .بنابراین تا
اینجا روابط بین «اصفهان» و «صاحبقران اعظم» در متن رساله تا حدی روشن میشود و این احتمال
که مؤلّف کشفالعقبه رسالهاش را به «ملک احمد غازی» اتحاف کرده است ،تقویت میشود.
قرینۀ دیگری که میتوان برای نزدیک شدن به این فرضیه بدان اشاره کرد ،در مطلب دیگری
است که مؤلّف گفته است« :تمامت ممالک روم و شام و ارمن از فیض سیمای وجوذ صاحبی اعظمی
اعظم اهلل شانه مزیّن گشت» .در اینجا نیز این احتمال وجود دارد که منظور نویسنده از «صاحبی
اعظمی» ،مؤسّس دانشمندیّه« ،ملک احمد غازی» باشد .چراکه هموست که در شهرهای کاپادوکیا،
سیواس ،نیکسار سواحل کارادنیز با رومیان ،و در مالطیه و همسایگی اورفا با ارمنیان و در نزدیکی
انطاکیه ،یعنی شام ،با سپاهیان صلیبی به جنگ پرداخت و موفقیتهای فراوانی در این راه به دست
آورد (در این مورد ،نک :آقسرایی37 :0293 ،؛ رشیدالدین فضلاهلل همدانی .)33 :0239 ،او همچنین
در جایی از کشفالعقبه ،اشارهای گذرا به اتفاقی کرده که از آن اتفاق به «طوفان بال» تعبیر میکند:
«پیش از این گفته شد ...همچنین ابدالش ضیاء سیمای وجود صاحبقران عالم جذب طوفان بال کرد
تا محیط این قدر ممالک شد( »...ابنکمال :گ 321ر).
آیا ممکن است منظور از «طوفان بال» در اینجا مربوط باشد به زمانی که ملک احمد غازی ملطیه
را محاصره کرده بود و مردم شهر و نیز جنگجویان صلیبی که برای آزادی حاکم شهر ،که توسّط
احمد غازی اسیر شده بود و در نیکسار زندانی بود ،عازم ملطیه شده بودند ،دچار قحطی شدیدی
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شدند؟ (در مورد این واقعه ،نک :ابناثیر .)211/01:0799 ،میکائیل بایرام ( )2009: 66که معتقد
است منظور نویسنده دقیقاً به این واقعه برمیگردد ،این رویداد را دلیل اصلی در اختیار گرفتن سواحل
کارادنیز و شمال آناتولی تا اورفا و حوالی ملطیه ،بهوسیلۀ ملک احمد غازی میداند (نیز نک :ابناثیر،
.)211 :0799
مواردی که ذکر شد و تطابق اشارات درون متن با وقایعی که در آن دوران بنا به گزارش منابع
رخ داده ،حاکی از آن است که کشفالعقبه در دوران ملک احمد غازی تألیف شده است.
از لحاظ تاریخ تألیف نیز میتوان گفت ،با توجّه به اینکه فتح ملطیه در سال  474قمری رخ داده
(ابناثیر ،همانجا) و ملک احمد غازی در سال  477یا  473قمری درگذشته ( ;kesik, 2014: 159
 ،)Bayram, 2009: 67بنابراین این رساله بین این سالها نوشته شده است .از عبارت «پیش از
این گفته شد» در متن ،برمیآید این واقعه را او قبالً بهصورت مستقل و شاید مفصلتر نوشته است.
چون در این رساله هیچ گزارشی از رویدادی ارائه نشده که بتوان مرجع این جمله را بدان گزارش
معطوف کرد .بنابراین میتوان گفت نویسنده اثر دیگری جز این در این زمینه داشته است.
با توجه به توضیحات باال ،مشخص میشود که اگر این رساله به ملک احمد غازی تقدیم شده
باشد ،طبق توصیفی که نویسنده ارائه داده است ،وی فردی عالم ،دانشدوست و حکیم بوده که
اهالی علم و دانش و فلسفه گرد او آمده و از حمایتهایش برخوردار میشدهاند .ابنکمال در جایی
میگوید...« :مادام همّت ج هانداری صاحبی اعظمی اعظم اهلل شانه بران مصروف داشته است که
جواهر علوم در خزاین حکمت ذخیره سازد و در شرف نفس بیهمال و روح پروری راغب بوده
است و مالزمان حضرت مُعلّی اغلب حکما و فضالاند و از اقطار عالم اهل عقول روی بذان حضرت
جاللت نهادهاند و بر قدر علم و سعادت طالع هریکی آبروی یافتند و از بحر کرم سیراب شدند،
چه مقصد عالم و عالمیان حضرتست ،پس این بنده ضعیف خواست که بر قدر سعادت طالع در حریم
بارگاه جهانپناه آید و پرتوی از نور سیمای وجود صاحب صاحبقران عالم خلداهلل دولته برین ضعیف
بتابد( »...گ 344پ)
همچنانکه پیشتر نیز برخی گفتهاند ،خاندان دانشمندیه توجّه ویژهای به علم و دانش داشتند و
در دورۀ آنان علومی چون فقه و فلسفه و هیئت رونق زیادی داشت و آثاری در این دوره اغلب به
زبان عربی نوشته شده که نشان از حمایتهای این خاندان از اهالی علم و حکما دارد (برای نمونه،
نک.)Inanir, 2016: 357-367 :
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بنابراین بر اساس آنچه تا اینجا گفته شد ،این احتمال وجود دارد که کشفالعقبه از الیاس بن
احمد قیصری معروف به ابنکمال  ،رسالۀ مختصری است که در اواخر قرن پنجم در قیصریه نوشته
شده و می توان گفت اوّلین اثر احتمالی به زبان فارسی در آناتولی است .البته همچنانکه پیشتر نیز
تأکید شد ،این احتمال صرفاً بر اساس شواهد درون متن به وجود آمده و تا زمانی که اثری با دالیل
متقنتر ،واضحتر ،صریحتر و آشکارتر یافت نشود ،میتوان این احتمال را پذیرفت که عنوانِ اولین
اثر فارسی در آناتولی به کشفالعقبه اختصاص دارد.
از لحاظ قراین سبکی نیز میتوان گفت این رساله به اسلوب نگارش متون علمی سدۀ پنجم نوشته
شده است .میدانیم که ایرانیان در دورۀ اسالمی کارهای خود را در زمینههای مختلف علوم از
نیمههای قرن دوم هجری در بغداد شروع کردند و مدتها مشغول ترجمۀ علوم به زبان عربی بودند
و چندان به استفاده از زبان فارسی توجّه نداشتند .امّا در دورۀ سامانیان به دلیل حمایتهایی که امرای
سامانی از زبان فارسی داشتند و به احیای آن همّت گماشتند ،نوشتن کتابها به فارسی و نیز ترجمۀ
کتب مهم عربی به زبان فارسی در موضوعات مختلف علوم عقلی رایج شد .از نیمههای قرن پنجم
تعداد تألیفات این کتب افزایش یافت و دلیل آن اوّالً تالش مؤلّفان سدۀ چهارم و نیمۀ اوّل سدۀ پنجم
در تألیف و ترجمه به زبان فارسی و به تبع آن ایجاد برخی اصطالحات علمی فارسی بوده است که
سبب راحتی کار آیندگان شد؛ ثانیاً هرچه بر عمر زبان فارسی افزوده میشد ،توجّه ایرانیان به تألیف
آثار به این زبان در برابر زبان عربی بیشتر میشد و به استقالل زبان فارسی کمک میکرد (نک :صفا،
.)32 ،0247
سبک نگارش این کتابها عموماً ساده و به دور از تکلّفات و تصنّعات سایر موضوعات بهویژه
شعر و ادب بود و هدف اصلی نویسنده بیان اهداف عالمانه و توضیح مطالب به زبان روشن برای
مخاطب بود .به دلیل اینکه مؤلّفان آثار علمی با منابع عربی انس و آشنایی بیشتری داشتند ،بنابراین
نوشتن کتاب علمی به زبان فارسی برایشان دشوار بود و از این رو در تعداد کمی از این کتابها
اصطالحات علمی به فارسی ترجمه میشد و اغلب همان اصطالح عربی به کار میرفت (برای
تفصیل ،نک :بهار .)242/3 :0279 ،حال با این اوصاف رسالۀ مورد بحث ما ،یعنی کشفالعقبه ،نیز
از همین دست رساالت است و سادگی زبان چه در کاربرد واژهها و چه در جملهبندیها به سبک
همین دوران ،یعنی نیمۀ قرن پنجم و حداکثر اوایل قرن ششم نزدیکتر است .03البته تأثیر ترجمه از
متون عربی در آن دیده میشود که این جمله برای نمونه کفایت میکند« :و غایت طول نهار
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بیستوچهار ساعت بوذ بال لیل» (گ 320پ) .آوردن قید «باللیل» در انتهای جمله تأثیرپذیری از
متون عربی است .نمونههای متعددی از این نوع در متن رساله دیده میشود.
مؤلّف در اکثر موارد واژۀ «در» را به همین صورت به کار برده ،ولی در سه یا چهار موضع به
جای «در» از واژۀ «اندر» استفاده کرده است (گ 320ر323 ،پ322 ،پ) .میدانیم که «اندر» در
متون کهن نثر فارسی به جای «در» به کار میرفته و از نیمههای قرن پنجم کمکم «اندر» جای خود
را به «در» داد و از قرن ششم به بعد بهتدریج ،به تعبیر ملکالشعرای بهار «اندر از نثر فارسی رخت
بربست» (نک :بهار273/0 :0279 ،ـ272؛ همو ،همان .)904/3 :امّا در این رساله در دستکم سه
موضع «اندر» به کار رفته است .اگر این تبدیل «اندر» به «در» بهوسیلۀ کاتب قرن هشتم صورت نگرفته
باشد ،می توان آن را از بقایای استفادۀ جسته گریختۀ بعضی نویسندگان از این کلمه در آثار خود،
در اواخر قرن پنجم به حساب آورد.
همچنین کاربرد عبارت «درست کردن» به معنی اثبات کردن در متون قرن پنجم فراوان اتفاق
افتاده و در اینجا نیز حداقل یک بار مورد استفاده قرار گرفته است« :چون درست کردیم که در
انسان جوهری موجودست فایض از عالم علوی و باز درست کردیم که بعد از وجود قابل عدم

نیست( »...گ 327پ) .این عبارت به همین معنی در اغلب متون مهم قرن پنجم چون شاهنامۀ
فردوسی ،تاریخ سیستان ،تاریخ بیهقی ،آثار ناصرخسرو ،گرشاسبنامۀ اسدی ،دیوان قطران و  ...چند
بار به کار رفته است (برای دیدن شواهد ،نک :دهخدا ،لغتنامه ،ذیل درست کردن).
موضوع دیگر که ذکر آن خالی از فایدتی نیست ،ذکر نام ابن سینا در یکی از صفحات این رساله
است که در واقع تنها اسم ذکرشده از یک دانشمند مسلمان ـ بهجز اسم خود مؤلّف ـ در رساله است
(گ 323پ) .با توجّه به اینکه در قرن پنجم و ششم علما و حکمای زیادی صاحب تألیفات مهم و
عدیدهبودند ،فقط آوردن اسم ابنسینا که متوفی 433ق است ،شاید به این دلیل است که او تنها عالم
معروفی است که اثر یا آثارش قبل از تألیف کشفالعقبه بوده و آثار سایر علما ،یا همزمان با ابنکمال
بوده یا بعد از او بوده است .گرچه این دلیل محکمی نمیتواند باشد ،ولی قابل توجّه و تأمّل است.
ساختار و محتوای رساله
کلّ رساله در این مجموعه دارای  07برگ ( 24صفحه) است که از چهار «مقالت» تشکیل شده است
و هر «مقالت» نیز خود دارای تقسیماتی با عناوین مختلف مثل «فصل»« ،وجه» و «برهان» است .موضوع
«مقالت»ها از این قرار است:
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مقالت اوّل :در هیئت عالم سفلی
مقالت دوم :در اثبات بهشت و دوزخ
مقالت سوم :در ماهیّت نفوس ناطقه
مقالت چهارم :در شقاوت و سعادت نفوس
مقالت اوّل خود سیزده فصل دارد که نویسنده در هر «فصل» دالیل فلسفی بحث خود را ذیل
عبارت «برهان» یا «برهانی دیگر» ذکر میکند .مقالت اوّل مفصلترین مقالت در بین مقالتهای
چهارگانه است (گ 342ر ـ 322پ) که در آن موضوعاتی چون کرویشکل بودن زمین ،محیط
بودن آب بر زمین ،مساحت زمین ،تقسیم اقالیم ،در عرض اقالیم و اختالف شبوروز و ...بحث شده
است.
در ابتدای مقالت دوم ،با اینکه مؤلّف گفته است این بخش «مبنی است بر فصول» ،و بالفاصله
بحث خود را ذیل عنوان «فصل اول» مطرح کرده ،امّا بیش از همین یک فصل ندارد و پس از اتمام
بحث به «مقالت سوم» میپردازد .این مقالت نیز در قالب چند قسم ذیل عنوان «وجهی دیگر» نوشته
شده و در «مقالت چهارم» نیز که بخش کوتاهی است از دو «برهان» و سه «قسم» تشکیل شده و پس
از پایان قسم سوم ،رساله نیز تمام میشود.
به نظر میرسد ابنکمال در نوشتن این رساله از منابع مختلف علمی بهویژه نوشتههای دورۀ
اسالمی استفاده کرده است .از جمله در خصوص بحث فصل اوّل (کروی بودن زمین) احتماالً به
رسائل اخوانالصفا ( )093/0 :0279یا مروجالذهب (مسعودی )32/0 :0233 ،و یا قانون مسعودی اثر
ابوریحان بیرونی نظر داشته است .یا محتوای فصل چهارم که به موضوع محیط بودن «هوا» بر دریا

و آب میپردازد ،با بحث مشابه در منابعی چون احسنالتقاسیم (مقدسی )34 :0290 ،و البدء و التاریخ
(همو372/0 :0274 ،ـ )372یکی است .همچنین در جایی از رساله که به مساحت کرۀ زمین

میپردازد ،اعداد و ارقامی را که بیان کرده کامالً مطابق با ارقامی است که منابعی چون مروجالذهب
(مسعودی32 /0 :0233 ،ـ )39ذکر کردهاند .با مقایسۀ محتوای کشفالعقبه با منابع با موضوع مشابه
میتوان به این نتیجه رسید که ابنکمال در تألیف این رساله به منابع مختلف توجّه داشته است،
درحالیکه در جایی به منبع خود اشاره نکرده و به عبارت «بعضی گویند» (گ347پ) اکتفا کرده
است .مقایسۀ محتوای این اثر با منابع دیگر خود میتواند جالب توجّه باشد ،امّا نگارنده در اینجا
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صرفاً به دنبال منابعی بود که قبل از تاریخ احتمالی نوشته شدن کشفالعقبه (بین  474تا  473قمری)
تألیف شدهاند تا شاید از این طریق منابع احتمالی رساله را نیز معرفی کرده باشد.
اگر این رساله از قرن پنجم باشد ،نشان میدهد تا چه میزان توجّه به علم نجوم در آن دوره
اهمیت داشته است .ابناثیر ( )27/01 :0799وقتی در مورد قتلمش (متوفی 429ق0194/م) ،پدر
سلیمانشاه (حک471 :ـ477ق0177 /ـ0139م) بنیانگذار سلجوقیان روم بحث میکند ،او را در علم
نجوم فردی مطلّع و آگاه به این موضوع معرفی میکند که همین نشاندهندۀ توجّهی است که در آن
دوره به علم نجوم میشده است .بهویژه وقتی در برخی منابع ،ملک احمد دانشمند ،موسس
دانشمندیه ،دایی سلیمانشاه معرفی شده است (برای تفصیل ،نک ،)Turan, 1971: 115 :اهمیت
این موضوع دوچندان میشود.02
نتیجهگیری
زبان و ادب فارسی در طول تاریخ دارای قلمرو جغرافیایی بسیار وسیعی بوده که وجود آثاری چون
کشفالعقبه شاهد این مدعاست .فارغ از اینکه فرضیۀ مطرحشده در این مقاله درست باشد یا نه،
آنچه اهمیت دارد ،گستردگی و عمق زبان فارسی در فراسوی مرزهای ایران امروزی در طول تاریخ
است .سوای کشفالعقبه که در این مقاله بدان پرداختیم ،آثار زیادی در قلمرو آسیای صغیر به زبان
فارسی نوشته شده و مؤلّفان آن کتابها عامهفهم بودن زبان فارسی را دلیل انتخاب این زبان برای
تألیف آثار خود کردهاند بهعنوان نمونه در همین مجموعۀ  2439کتابخانۀ فاتح رسالهای است که از
عربی به فارسی ترجمه شده و مترجم نام آن را هدایهالغبی فی اخالقالنبی گذاشته است .در ابتدای
رساله (گ 230پ) مترجم صراحتاً دلیل ترجمۀ اثر به فارسی را «عام بودن فایدۀ آن» دانسته و آشکار
است که زبان فارسی در آن دوره و در آن سرزمین عالوه بر اینکه زبان رسمی بوده ،زبان عامهفهم
نیز تلقی میشده و این موضوع بهویژه در سرزمینی که تحت سلطنت ترکهای سلجوقی بود ،بیشتر
مورد توجّه قرار می گیرد .حال اگر ثابت شود که در قرن پنجم در سرزمینی که سالطین و حاکمان
آنجا ترکزبان بودهاند ،رساله ای علمی به فارسی نوشته شده ،اهمیت مسئله صدچندان میشود،
بهویژه اینکه به این موضوع نیز باید توجّه داشت که محقّقان فعلی آن دیار اوّلین بار چنین فرضیهای
را مطرح کردهاند.
بنابراین از این مقاله میتوان این دو نتیجه را گرفت؛ اوّالً قدمت حضور زبان فارسی در فراسوی
مرزهای کنونی ایران بهویژه در سرزمین آناتولی که با این فرضیه به دستکم اواخر قرن پنجم
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میرسد.ثانیاً همهفهم یا عامهفهم بودن زبان فارسی در آن قلمرو در حدّی که اکثر قریببهاتفاق
آثاری که در آن سرزمین نوشته شده و تعداد قابلتوجّهی از آنها هماکنون باقی ماندهاند ،به فارسی
نوشته شدهاند و فهرست بسیاری از این آثار کهن نه بهوسیلۀ ایرانیان فارسیزبان که بهوسیلۀ محققان
ترکزبانی چون فؤاد کوپرولو و احمد آتش منتشر شده است.
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پینوشت:
 )0این مقالۀ نسبتاً مفصل در ایران با عنوان «آثار فارسی در آناطولی ،از قرن ششم تا هشتم هجری» به قلم
دکتر صائمه اینال صاوی در سال  0227منشر شده است .عبدالرسول خیامپور نیز در سلسلهمقاالتی بین

سالهای  0242تا  0244مقالۀ احمد آتش را با عنوان «نشریات ترکیه» در نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه
تبریز سال هفتم شمارۀ  24و  29ترجمه و تلخیص کرده است.
 )3میکائیل بایرام چند سال پیش از این تاریخ مقالۀ خود را در این باره نوشته بود (0777م) ،ولی بعدها در
سال  3117بار دیگر در اثری دیگر همان مقاله را منتشر کرد و رساله را نیز بهصورت عکسی ضمیمۀ
پژوهش خود کرد که نگارنده نیز به همین منبع اخیر دسترسی داشته است.
 )2در جای دیگر به معرفی این مجموعه و محتویات آن خواهیم پرداخت.
 )4در لغتنامۀ دهخدا ذیل ناظر معانی متعددی آمده است که اغلب آنها شغل و رتبۀ دولتی است که به
اختالف اعصار فرق میکرده و معنا و مفهوم جدیدی مییافته است (نک :دهخدا :0277 ،ذیل ناظر).
 )2برخی محققان ( )Sefer Solmaz, 2002, 232به استناد برخی منابع (قاضی احمد ،ولدالشفیق ،گ
042رـ042پ) معتقدند دانشمند غازی پیشتر به دلیل اختالف با ملکشاه و نیز به دلیل محبوبیتی که بین
امرا ،و لشکریان داشت ،باعث نگرانی بیشتر ملکشاه شد ،تا جایی که ملکشاه قصد کشتن او را داشت ،امّا
با وساطت خواجه نظامالملک ،از کشتن دانشمند غازی صرفنظر کرد و تنها او را به دیار روم تبعید کرد
و او بهتدریج در آنجا قدرت گرفت و شهر قیصریه و نواحی آن را در اختیار گرفت .اما این نظر بعید
است .اوّالً اینکه قاضی احمد این اتفاق را ذیل سال 499ق گزارش میکند و حدود سه سال از جنگ
مالزگرد (492ق) میگذرد .بههرحال میدانیم که دانشمند غازی پس از جنگ مالزگرد در سرزمین
آناتولی استقرار یافته و حکومت دانشمندیه را تشکیل داده ،بنابراین فردی که خود صاحب حکومت
است ،چگونه میتواند بهوسیلۀ یک پادشاه تبعید شود .از طرفی همان محقق ( )Sefer Solmazدر
نتیجهگیری مقالهاش (ص  )246در ترتیب رویدادها دچار اشتباه شده و تبعید دانشمند غازی بهوسیلۀ
ملکشاه را (حتی درصورتیکه این اتفاق صحت داشته باشد) قبل از دیدار دانشمند غازی با آلبارسالن
و کمک به او در جنگ مالزگرد نقل کرده و ظاهراً توجّه نداشته که آلپارسالن پدر ملکشاه بوده و
نمیتوانسته ابتدا توسط ملکشاه تبعید شود ،بعد به کمک آلپارسالن بشتابد .محققان ترک در خصوص
نحوه و زمان عزیمت دانشمند غازی به دیار روم بحثهای مفصلی کردهاند و دنبال دالیل متعددی بودهاند
که بعضاً عجیب به نظر میرسد .بههرحال آنچه به واقعیت نزدیکتر است و معقولتر است ،این است که
به احتمال زیاد دانشمند غازی در جنگ مالزگرد از فرماندهان لشکر آلپارسالن بوده و بهخاطر
رشادتهایش حکومت بخشی از سرزمینهای شرقی آناتولی به او داده شده و او نیز با درایت و تدبیر
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خود حکومت مستقلی در آنجا تشکیل داده و حتی بعدها با خود سلجوقیان نیز به اختالف خورده و
توسّط سالجقه کشته شده است.
 )9در خصوص تاریخ برقرای حکومت دانشمندیه در آناتولی اختالفنظر وجود دارد .از  494گرفته تا 477
قمری تاریخهایی است که برای این رویداد در نظر گرفته شده .البته تاریخ  477قمری بیش از سایر
تاریخها مورد توجّه است ،امّا تاریخ دقیق پایهگذاری و شروع حکومت این خاندان در آناتولی هرچه
باشد ،تأثیری در نتیجهگیری ما در خصوص موضوع این مقاله ندارد.
 )7دربارۀ سلجوقنامۀ ظهیرالدین نیشابوری گفتنی است که پیشتر تصوّر میشد این اثر از بین رفته و باقی
نمانده است .امّا اسماعیل افشار تحریری از آن را از تاریخ زبدهالتواریخ یافت و با مقابلۀ نسخهای ناقص،
در سال  0223آن را منتشر کرد .در آثاری چون جامعالتواریخ هم تحریری از این اثر نقل شده است .امّا
عالوه بر اینها سه نسخۀ مستقل از سلجوقنامه در کتابخانههایی از کشورهای هند (کتابخانۀ دانشگاه
علیگره) ،فرانسه (کتابخانۀ ملی) و انگلستان (کتابخانۀ سلطنتی آسیایی) شناسایی شد که در سال 3114
الکساندر مورتون با مقابلۀ این نسخ سلجوقنامه را تصحیح و از طریق  E.G.w Gibbمنتشر کرد (برای
تفصیل ،نک.)Morton, 2004, 1-7 :
 )3در مورد دانشمند غازی و کارهای او تحقیقات زیادی انجام شده و مقاالت و کتابهایی نوشته شده
است .از بین آنها نگارنده دو پژوهش را مستندتر یافت که عبارت است ازKesik, 2011: 364-( :
388؛ .)Özaydın, 1993: 467-469
 )7بارتولد (477 :0223ـ )211بر اساس گفتۀ کسانی چون سمعانی و مقدسی معتقد است ،دانشمند یا
دانشومند در فارسی ماوراءالنهر به معنی معلم و استاد بوده است .بهطورکلّی ظاهراً در ماوراءالنهر به علما،
دانشمند میگفتند.
 )01برخی محققان در مورد خاستگاه دانشمندغازی اختالف نظر دارند .برخی بر اساس منابع ارمنی ،اصالتاً
وی را به نواحی غربی ایران و ناحیهای بین دریاچۀ ارومیه و دریاچه و شهر وان در ترکیۀ کنونی نسبت
میدهند و اغلب محققان او را از ماوراءالنهر میدانند که بنا به قراینی فرضیۀ دومی پذیرفتنیتر است (نک:
.)Tezcan, 2016: 133-147
 )00برخی نیز بر اساس مستنداتی گفتهاند برخی افراد خاندان دانشمندیه روابط خویشاوندی با سلجوقیان
داشتند و وصلتهایی نیز بین دو طرف صورت گرفته است (نک.)Solmaz, 2001: 271-282 :
 )03ذکر این نکته ضروری مینماید که به احتمال زیاد به دلیل اینکه فاصلۀ تقریباً دو و نیم قرنی که بین
تاریخ احتمالی تألیف رساله و تاریخ کتابت وجود دارد ،احتماالً سبب تغییراتی در جزئیات رسمالخط یا
سبک نوشتاری اثر گردیده است .چه ،در سایر متون که در مجموعۀ کتابخانۀ فاتح ،نظیر آثار ابنسینا
وجود دارد ،این تغییرات را میتوان دید که احتماالً یا بهوسیۀ خود کاتب انجام گرفته که سعی داشته متن

 131زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ،سال  ،41شماره  ،312بهار و تابستان  ،1111ص121-112
را به سبک عصر خودش استنساخ کند ،یا از روی متنی استنساخ کرده که تغییرات سبکی در آن رخ داده
بوده است .با این حال شاید بتوان موارد زیر را از ویژگیهای سبکی خود رساله بیان کرد:
 )02ـ استفاده از حروف «ک» و «ج» ،به ترتیب به جای «گ» و «چ» :بندکی (= بندگی) ،بارکاه (= بارگاه)،
کوییم (= گوییم) ،کفته شود (= گفته شود) و ...
 )04ـ جون (= چون) ،جنانک (= چنانک) ،آنج (= آنچ) .جالب است که که حرف «پ» به همین صورت
نوشته شده و تغییری در آن داده نشده است :مثل «پرسیدیم»« ،پیمودیم»« ،پنجاه»« ،پُر» و  ...کاربرد «ذ»،
به جای «د» در موارد متعدد در متن رساله دیده میشود :بوذ ،بذان ،شوذ ،امیذ ،آیذ ،بتابذ ،پرسیذیم و ...
 )02جالب اینکه در یکی از رسالههای مندرج در همین مجموعۀ شمارۀ  2439کتابخانۀ فاتح ،به نام «عقاید
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علم در آن سرزمین مورد توجّه ویژهای قرار داشته است.
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