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چکیده
در این مقاله به بررسی تاثیر غزل فارسی بر غزل دیوانی ترک خواهیم پرداخت و نقش غزل فارسی را
در شکل گیری و تکامل این قالب شعری در ادبیات دیوانی ترک خواهیم آورد  .در بخش آغازین مقاله ،
به اهمیت زبان و ادبیات فارسی و نقش آن در آناطولی و عالقه ای که شاهان این دیار به این زبان می دادند
خواهیم پرداخت و سپس به طور اجمالی از تاثیر ادب فارسی بر ادبیات دیوانی ترک  ،سخن خواهیم راند
و پس از آن  ،تاثیری را که غزلیات فارسی در سه بعد زبانی،مضمون و درونمایه و تصاویر شعری بر غزل
دیوانی ترک گذاشته اند مورد بررسی قرار خواهیم داد و نمونه های از تاثیر پذیری در این سه بعد را ذکر
خواهیم کرد .
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زبان و ادب فارسی در آناطولی
ادبیات فارسی که پس از اسالم و به تاثیر از تعالیم دین مبین اسالم و فرهنگ غنی اسالمی شکل گرفته
و رشد و بالندگی یافته است ،محصول تمدن درخشان اسالمی است .این ادبیات با غنا و گستردگی که از
آموزه های دین اسالم گرفته  ،تکامل یافته و در دوره های بعد ،ادبیات سایر ملل مسلمان را که بخشی از
پیکره امت واحد اسالمی بودند متاثر ساخته است.ترکها از جمله گروههای مسلمان بودند که به شدت
تحت تاثیر این ادبیات قرار گرفتند و مسحور زبان و ادب فارسی شدند و عالوه بر تاثیرپذیری از آن  ،در
رشد و گسترش و بالندگی این ادبیات نیز نقش مهمی داشته اند .دربار پادشاهان ترک جایگاهی مناسب
برای بالندگی و رشد این ادبیات بوده است .عالوه بر پادشاهان غزنوی و سلجوقی که بر بخش وسیعی از
ایران حکومت می کردند و تحت سیطره فرهنگ ایرانی و زبان فارسی قرار گرفته بودند و در ترویج و
گسترش آن می کوشیدند  ،اخ الف آنان ،سالطین عثمانی نیز که بر محدوده فرهنگی متفاوتی حکمرانی می
کردند در اشاعه این زبان و ادبیات می کوشیدند.آنان زبان و ادبیات فارسی را با خود به بالکان و شرق اروپا
بردند وسهمی بسزا در شناساندن و ترویج این ادبیات داشته اند«.سالطین عثمانی در اشاعه زبان فارسی ،چه
در مکاتبات درباری و فرامین دیوانی و چه در خلق آثار فارسی گویندگان و نویسندگان نقشی موثر همچون
مخدومان سلجو قی خود داشته اند .میراث فرهنگی ایرانی که از ترکان غزنوی به ترکمانان سلجوقی در شرق
و از اینها به هم کیشانشان در غرب رسیده بود ،اینک به دست ترکان عثمانی در اروپا انتشار می یافت
.حاصل کار و نتیجه فعالیت ادبی دربار عثمانی ،پرورش گروه بی شماری از شاعران و سخنوران پارسی
گوی در متصرفات آسیایی و اروپایی دولت عالی عثمانی بود که بیش از پانصد سال در نشر زبان فارسی و
اشاعه فرهنگ ایرانی کوشیدند»(گلشنی.)53-92 ،4531 :پیش از پادشاهان عثمانی ،سلجوقیان آناطولی که
پایه های حکومت خود را بیشتر با اتکای به ترکان بنا نهاده بودند در کنار زبان ترکی  ،که زبان محاوره و
زبان ادبیات عامه بود  ،زبان فارسی را به مدتهای مدیدی به عنوان زبان رسمی رواج دادند«.زبان ترکی قبایل
آنروز پختگی و ورزیدگی الزم را برای رفع نیازهای جامعه و دولت نداشت ،زبان رومی نیز که زبان قوم
مغلوب و کفار شمرده می شد .به این دالیل بود که زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی دوره سلجوقی و
آسیای صغیر در آمد و در آن دیار جا خوش کرد و چند قرن زبان رسمی منحصر به فرد آن سرزمین بود
.طبقه مبرز بدان سخن می گفتند و شعر می سرودند و کتاب می نوشتند .نامه نگاری به فارسی و وعظ و
تدریس نیز به فارسی بود » (الهامه مفتاح،وهاب ولی) 92، 4531:بیشتر کتابها در این دوره (دوران حکمرانی

سلجوقیان روم)به زبان فارسی نوشته می شد «اصوال در قرن هفتم و هشتم در آسیای صغیر اکثر کتابها به
فارسی نوشته شده و در مقدمه ی آنها تصریح گردیده است که زبان فارسی بیش از عربی مفهوم عامه مردم
آن دیار است» (ریاحی.)49 ، 4533:به سبب همین رواج زبان فارسی در آن دیار بود که زبان وادبیات ترکی
به شدت تحت تاثیر این زبان و ادبیات قرار گرفته است.درصد ورود لغات و اصطالحات فارسی در دوره
های آغازین ادبیات ترکی و دوران شکل گیری آن بی شباهت به ورود لغات و اصطالحات عربی در فارسی
نیست .در این دوره « عناصر زبان پارسی ،به همان روندی که در قرون نخستین عصر اسالمی کلمات عربی
وارد زبان فارسی شد ،در مقیاس وسیع تر وارد زبان ترکی گردید.به طوری که هفتاد و پنج درصد لغات
نوشته های رسمی و دیوانی ،فارسی بود» (ریاحی .) 23 ،4533:عالوه بر آن ،این روند ورود لغات و
اصطالحات فارسی به شعر ترکی و زبان عثمانی در دوره های بعد شدیدتر هم شد«بعد از اینکه استانبول به
عنوان پایتخت انتخاب می شود از درصد کلمات ترکی کاسته می شود و این کلمات جای خود را به
کلمات عربی و فارسی می دهند.این روند ناشی از دوری شاعر از خلق و تحقیر زبان عامه بود و شاعر
شعرش را تنها برای دربار و اطرافیان می نوشت» (.) fahır ız :4223, 92همانطور که محققان ترک نیز
اذعان کرده اند ،بعد از تشکیل دربار بزرگ استانبول  ،شعر رفته رفته از خلق دور می شود و در نتیجه
کلمات بیگانه از جمله فارسی و عربی وارد شعر دیوانی ترک می شوند که درک آن برای عامه نیز مشکل
می شود «.در دربار عثمانی در استانبول است که «گوز» چشم می شود و «قاش» ابرو وبه «باش» سر می
گویند و به« دیش» دندان»(.همان)53،
ادبیات دوره اسالمی ترکهای عثمانی به شدت متاثر از ادبیات فارسی است.محققان ترک به این ادبیات
،ادبیات دیوانی نام نهاده اند  .این ادبیات  ،در دربار و تحت حمایت دستگاه حکومتی شکل گرفته و
شکوفا شده است و علت نامگذاری این ادبیات به ادبیات دیوانی نیز همین نقش پادشاهان و دربار در
گسترش و توسعه و رشد و بالندگی این ادبیات بوده است « .علت اصلی اینکه ادبیات دیوانی را ادبیات
طبقه عالی(  ) yuksek zumreنامیده اند این است که در دربار عثمانی شکل گرفته و بالیده است»
( )tanpinar:4232,43این ادبیات « اسمش را هم از همین دربار گرفته است.دربار عثمانی از همان آغاز
مامن و پناهگاهی برای شاعران بود »(.) budak: sayi 43

این ادبیات  ،ادبیاتی است که « به تاثیر و به پیروی از ادبیات فارسی از سده هشتم تا سیزدهم در قلمرو
عثمانی پیدا شده و بخش بزرگی از آثار ادبی ترکی از نظم و نثر این دوره را در برمی گیرد اصطالح ادبیات
دیوانی را در سال  4291نخستین بار علی جانب ،پژوهشگر ترک به کار برد»(یازیجی.)23 ، 4534:
نام نهادن این ادبیات به ادبیات دیوانی خود گویای حمایت شاهان آن دیار از ادبیات فارسی بود .شاعران
ادبیات دیوانی  ،سعی داشتند هرچه بیشتر خود را در سخنوری به استادان شعر و ادب فارسی نزدیک کنند و
به همین سبب لغات و اصطالحات و ترکیبات دست ساخت شاعران ایرانی را به کار می بردند و به همین
سبب درصد لغات و تعبیرات و اصطالحات فارسی در شعر آنان باالست و از این لحاظ  ،درست در مقابل
ادبیات خلق قرار می گرفت که شاعران آن زبان عامه را به کار می گرفتند و زبانشان مردمی تر است .تاثیر
ادب فارسی از لحاظ مضامین و درونمایه ها و اصطالحات و ترکیبات در شعر شاعران دیوانی و درباری
ترک به حدی است که گروهی معتقدند شاعران ترک فقط الفاظ و عبارات فارسی را به ترکی ترجمه کرده
اند وگرنه مضمون و درونمایه یکی است.خسرو شاهی در این باره می نویسد« :در حقیقت شعرای ترکی
گوی و شعر ترکی کامال تحت تاثیر شعر فارسی قرار گرفت و می توان گفت که شعرای مزبور فقط الفاظ و
عبارات فارسی را به ترکی ترجمه و تبدیل کرده اند و گاهی بعضی کلمات را عینا به زبان فارسی در شعر
خود به کار بر ده اند و شعر ترکی از صورت و معنی تحت تاثیر کامل شعر فارسی واقع شده است .می توان
به صراحت گفت که شعرای ترکی گوی به جز تبدیل الفاظ کار دیگری انجام نداده اند (».خسرو شاهی :
.)4531پاوه دکورتی در این باره چنین می گوید «:بی تردید می توانم بگویم که شعر میر حیدر برای من در
درجه دوم اهمیت قرار دارد چه اساس آن از حیث معانی و تمایالت عرفانی و تشبیهات و اساسا سبک ،
کامال فارسی است ،میر حیدر به فارسی فکر کرده و به ترکی نوشته است مهارت او در ترکی کمتر از رقیب
خود امیر علیشیر نیست و هر دوی ایشان از منابع ایرانی ملهم اند چنانکه همین نکته در باره نویسندگان
ترک زبان که در قرن پانزده میالدی در دربار امرای تیموری شهرت یافته اند نیز صادق است »(یار
شاطر، 4535:ص .)21
گروهی نیز بزرگترین شاعران ترک را مترجم اشعار ایرانی دانسته اند« :وجود شاعران ونثر نویسان ایرانی
دردوره سلطان محمد فاتح سبب شد که زبان فارسی در ترقی زبان ترکی تاثیر بسیاری کرد تا جایی که گفته
اند احمد پاشا بزرگترین شاعر قرن نهم ترکیه (درگذشته 235ه4123/م)که از پایه گذاران شعر ترکی شناخته
شده مترجم اشعار فارسی است»( ریاحی)993 :

شاعران ترک خود این تقلید و تاثیر پذیری از شاعران ایرانی را در شعرشان آورده اند .سیری در دیوانهای
شعری این شاعران و بررسی آن از لحاظ لفظ و محتوی و همچنین نام شاعران ایرانی که جای جای در
آثارشان آمده  ،گویای این تقلید و تاثیرپذیری است .آنان «سعی داشتند تا در نظم ونثر ،خیال و معانی از
سخنسرایان ایران تا حد امکان تقلید کنند و این را همیشه هنر می شمردند»(. )kalpakli : 4222. 93در
ادبیات دیوانی «مضمونها و درونمایه ها و صور خیال به حدی حاصل فرهنگ مشترک اسالمی است که
شاعران دیوانی عالوه بر آوردن نام شاعران همزبان خود و پیروی از آنها  ،نام شاعران ایرانی را نیز جای
جای در شعر خود آورده و تاثیر پذیری خویش را از آنان بیان کرده اند و خود را در شعر و شاعری با آنان
مقایسه کرده اند»() tanpinar:4232,ciltI ,42-93
به سبب همین تاثیر شدید ادبیات فارسی بر شعر دیوانی و تقلید شاعران دیوانی از شاعران ایرانی است که
محققان ترک ادبیات دیوانی را ادبیاتی ملی نمی دانند وآنرا متاثر از ادبیات دیگر ملل اسالمی بخصوص
ایرانیان می دانند .از محققان ترک  ،ضیاء پاشا معتقد است که «:شاعران دیوانی با تقلید از شاعران ایرانی و
شاعران عرب،ادبیاتی خلق کرده اند که به شدت متاثر از ادبیات این دو زبان است و بیشتر حالت ترکیبی
دارد و ادبیاتی ملی نیست و این تقلید صرفا در اسلوب نظم نیست بلکه در افکار و معانی و مضامین نیز
سرایت کرده و شعرای کالسیک ما را در نحوه بیان و ادا و صور خیال و مضامین به شدت متاثر از این دو
ادبیات کرده است.)sukru elcin : muhtar oglu, 3( ».
در اینجا به بررسی تاثیرپذیری شاعران ترک در سه بعد زبان ،مضامین شعری و درونمایه ها و تصاویر
شعری از شاعران ایرانی خواهیم پرداخت تا کم و کیف این تاثیرپذیری را آشکارتر کنیم و ابعاد این تاثیر و
تقلید روشن تر شود.
زبان:
زبانی که در شعر دیوانی ترک به کار رفته زبانی است به شدت متاثر از زبان فارسی  ،در صد لغات فارسی
در آن بسیار زیاد است  ،تاثیر زبان فارسی در زبان شعر ادبیات دیوانی به حدی بوده که در بسیاری ابیات ،
همه اصطالحات و کلمات و ترکیبات فارسی است و فقط ساختار جمالت (نحو) ترکی است و در بسیاری
موارد  ،نحو و ساختار جمله بندی زبان فارسی نیز تاثیر می گذراد .
در بیت زیر از ندیم تقریبا کل کلمات فارسی است.

Bigane gamzen aşike nadane aşina
Ta key tağaaful ey buti bigane- aşina
غمزه بیگانه ات برای عاشق نادان آشناست ،تا کی تغافل می کنی ای بت بیگانه آشنا(دیوان ندیم)912،
همانطور که می بینیم کلمات بیگانه،غمزه،نادان،آشنا،تا کی،بت فارسی هستند .همچنین آوردن عبارت ta
( keyتا کی) نشان تاثیر نحو فارسی است و ساختار نحوی جمله را نیز دگرگون کرده و منطبق با ساختار
نحوی ترکی نیست.
در بیت زیر ترکیب ( ser der hevaسر در هوا) برگرفته از زبان فارسی و از اشعار غزلسرایان بزرگ
ایرانی گرفته است.
Ser der hevayi işki idi diller olmadan
Bade sebaye kakuli canane aşina
(دیوان ندیم ،ص .)912
گاهی ترکیبات فارسی  ،بدون اینکه با ساختار زبان ترکی منطبق شوند به صورت مستقیم وارد شعر این
شاعران شده اند.
Ey nusha I kemalidi menzume I vucud
Lafzi dil olsa mani-I irfane aşina
منظومه وجودت نسخه کمالی است اگر دلت آشنا به معانی عرفانی باشد(.دیوان ندیم ،ص .)912
در زبان شعری غزلیات شاعران ترک ادات تشبیه فارسی ؛مانند ،همچون ،چو ،مثل و دیگر ادات بسیار به کار
رفته

اند.مانند

یوسف(دیوان

نجاتی)،همچون

ندیم(دیوان

ندیم،)934،چو

رود(ندیم،)931،مانند

سرو(نابی،)329،مانند تار(نابی )323،و نمو نه های بسیار دیگر که در جای جای دیوانهای شاعران ترک به
چشم می خورد.عالوه بر این  ،قیود فارسی نیز در شعر دیوانی بسیار مورد استفاده قرار گرفته و کاربرد
بعضی از این قیدها به صورتی بوده  ،که منطبق با نحو زبان ترکی نیست و ساختار جمله بندی را به هم
زده است  .در بیت زیر  ،قید زمان فارسی «شب تا به سحر» بدون هیچ تغییری در آغاز جمله به کار رفته
است و شیوه کاربرد آن منطبق با نحو فارسی است.

Guldur çemeni sinede dağ-I ğame hasret
şeb ta-be sahar eşki terim şebnemi hasret
شب تا به سحر شبنم اشک ترم حسرتی جانگداز است(.ندیم.)933،
قید زمان فارسی« تا به کی» در شعر ندیم(دیوان ندیم« ،)932،بعد از این» (ندیم،)923، 933 ، 933 ،تا
چند(همان ،)533،قید تصدیق «راستی » در شعر شیخی (دیوان شیخی ،)423،قید دمادم نیز در شعر شاعران
دیوانی بسیار به چشم می خورد و کثیر االستعمال است(دیوان شیخی،)423،433،پی اندر پی(ندیم )533،و
قیدهای بسیار دیگر .آنچه ذکر شد تنها نمونه هایی اندک

از کاربرد های بی شمار این قیدها در شعر

دیوانی است.
کلماتی که مربوط به ادبیات عرفانی و قلندرانه فارسی است و در شعر شاعران عارفی چون سنایی،عطار
،مولوی  ،حافظ و دیگر شاعران آمده است در شعر شاعران دیوانی نیز آمده است .کلماتی همچون
مغ،مغبچه،پیر مغان،پیر میکده،بنت العنب ،دختر رز ،رند و ،....و این نشان از این دارد که ادبیات دیوانی ترک
از ادبیات ایرانی منشا گرفته و بدین خاطر است که عناصر شعر فارسی را بدون کم و کاست در خود دارد و
شاعران ترک از کلمات برساخته شاعران ایرانی و میراث غنی این ادبیات  ،نهایت تاثیر را پذیرفته اند و تاثیر
پذیری از ادبیات ق لندرانه فارسی شدت عالقه این شاعران را به ادبیات قلندری و طبع آزماییشان در این
زمینه دارد.
مغبچه،پیر مغان(دیوان ندیم595،ص،ص،)932، 932بنت العنب  ،مغبچه(دیوان ندیم،)923، 933،خرابات
(دیوان نفعی،)934،کافر بچه(دیوان ندیم،)931،خانه خمار(دیوان ندیم،)542،رند می نوش(دیوان
ندیم،)123،فن میخواری(همان،)123،پیر میکده (دیوان حمدی،آیدین )54،رندانه،خرابات،میخانه (دیوان
شیخی،ص ،)943زاهد خودبین(دیوان شیخی،)933،رندان خرابات (شیخ غالب،ص( )39دیوان نفعی،
ص ) 5339پیر مغان(دیوان نفعی،)539،دختر رز(همان.)541،
افعال و مصادر فارسی نیز در شعر دیوانی بدون هیچ قید و بندی مورد استفاده قرار می گیرند .در اوایل
افعال و مصادر فارسی چندانی در شعر ترکی به کار نمی رفته  ،ولی رفته رفته درصد آن افزونی یافته و
شعری نیست که نتوان در آن نشانی از این افعال و مصادر یافت وافعال و مصادر فارسی  ،پا به پای افعال

ترکی کاربرد دارند .شاعران ترک به جهت مداقه ای که در دواوین شعرای ایرانی داشتند و هم به جهت
انطباق شعر با وزن عروضی این مصادر را به کار گرفته اند.
پرسیدن حال بیمار(دیوان ندیم،)932،آمد و شد(دیوان نابی،)133،بود و نبود(همان )132،گفت و
شنید(همان،)123،پرسیدن حال دل،جوینده(همان) 339،گریان و پویان(دیوان باقی).از این نوع کاربرد افعال و
مصادر فارسی در شعر دیوانی ترک نمونه های فراوان می توان آورد.
صفات فارسی نیز در شعر شاعران دیوانی به وفور به کار گرفته می شوند و این صفات بیشتر از اشعار
غزلسرایان بزرگ ایرانی به عاریت گرفته شده اند و شاعران دیوانی در واقع از دید شاعران ایرانی به جهان
نگریسته و مقلد آنها بوده اند و در این زمینه چندان نوآوری نکرده اند و صفات حاضر و آماده ای را که در
دسترس بوده  ،بدون هیچ محدودیتی در شعر خود به کار برده اند.ندیم دل خونکده را به کار برده (دیوان
ندیم، .)932،که نمونه های آن در شعر فارسی بسیار است همچون دل خونبار و ....
صفت «خوشخرام » برای معشوق (دیوان ندیم،ص ،)933سیه کاسه(همان،)592،صفات« بزم آرا» برای شمع
و «پرسودا» برای زلف(دیوان عدلی)،صفت «خسرو شیرین دهن» برای معشوق و «گلگون »برای اشک(دیوان
احمد پاشا)،صفات فارسی «موزون قدان» «،سیم تنان» و «شکرلبان» برای معشوق(دیوان نابی،)343،صفت
«گران» برای رطل(رطل گران)(دیوان شیخی«،)431،غضب آلوده »و «خنده آمیز» (نابی«،)339،سیه چشم» و
«شوخ» برای معشوق(ندیم.)935،
صفاتی

همچون«یار،جانان،نگار،صنم،شوخ،سلطان،پادشاه،مه

جمال،دلبر،دلفریب،دلربا،بت،دوست،خوب،خوبان،سرو سیم اندام،غنچه ،سیم تن،نازک بد،طبیب جان،خسرو
صاحب قران،پری،دلدار،آفت،غنچه لب،مه صاحب جمال،شهسوار،ماه،مهوش،بت شکر شکن،نهال باغ
حسن،سرو خوش رفتار،جانا،شیرین دهن سرو روان ،پری صورت ،الله عذار و بسیاری صفات دیگر که
برگرفته از ادبیات ایرانی است» ()Kandemir:9333092
اصطالحات و ترکیبات دیگری نیز در فارسی هست که به شعر دیوانی ترک راه یافته است.

گاهی چرا و گاهی چون خواندن(ندیم،)923،در کمین کسی یا چیزی بودن(ندیم،)939،دلگیر شدن
فتنه(ندیم،)534،سر تا به پا(نابی،)123،بر وفق مراد(نابی،)121،پا در گل بودن (نابی ،)329،دیوار به
دیوار(نابی.)354،
مضامین و درونمایه غزلیات:
ادبیات دیوانی ترک که ادبیات فارسی را به عنوان الگویی برای خود برگزیده ،نه تنها در زبان بلکه در
اندیشه  ،محتوی ،درونمایه و مضمامین شعری نیز به شدت متاثر از ادبیات فارسی است.مضامینی که در
شعر این شاعران دیده می شود اکثرا مضامینی تکراری هستند که در ادبیات فارسی آمده اند و این شاعران
به سبب آشنایی که با شعر و ادب فارسی داشته اند این مضامین را گرفته و در شعر خود آورده اند و چنان
در کاربرد درونمایه ها و مضا مین مشترک مبالغه کرده اند که گروهی از محققان بر این اند که ادبیات
دیوانی به شدت رنگ ایرانی دارد و تقلیدی از شعر فارسی است ()Gibb:4229052و این بدین سبب است
که شاعران دیوانی ترک چندان خالقیت و ابداعی در مضامین شعری نداشته اند و بیشتر از اینکه به فکر
ابداع مضامینی نو و جدید باشند  ،مقلدند و مضامینی را که در غزل فارسی به کار رفته و به صورت کلیشه
درآمده در شعر خود به کار برده اند  .در غزل دیوانی ترک هم «دل عاشقان پر از آتش عشق یار است »
(. ) Horata:93390534عاشق تا صبح با خیال یار گفتگو می کند(دیوان نابی )121،مرگ برای عاشق
،آسانتر از یکدم فراق معشوق است(.دیوان نفعی.) 925،معشوق اهل جور و جفاست(نجاتی،آیدین )43،ولی
با اینهمه گله از جور یار  ،ابلهی است(دیوان شیخی.)453،نازکی کمر یار و کوچکی دهانش که مضمونی
کلیشه ای در غزل فارسی است به کرات در شعر این شاعران آمده است .دهان یار چون راز پنهانی
است(ندیم) 933،از دهان و میان یار نمی توان نشانی یافت(ندیم )934،عاشق خواهان است که حالش را
تنگ و مختصر همچون دهان معشوق عرض کنند ،میان معشوق از نازکی به خیالی می ماند و به چشم دیده
نمی شود(ندیم.)925،
بی خوابی عاشق از دیگر مضامینی است که از ادبیات فارسی وارد شعر دیوانی ترک شده است.این مضمون
مکرر در شعر فارسی آمده است.بیماری عشق یار  ،خواب به چشمان عاشق راه نمی دهد(ندیم.)932،
شرابخواری زاهدان و تظاهر آنان به دینداری و ریاکاریشان و بی توجهی به امور زاهدانه نیز در غزل
فارسی بخصوص در اشعار حافظ بسیار آمده است و «حافظ هر جا فرصتی یافته زاهدان و صوفیان ظاهری

و ریاکار را رسوا کرده است» ( صبور . )931،4533:مطرح کردن مضامینی چون «بی بند و باری بسیار و ال
ابالیگری و تظاهر به میخوارگی و بی خ ودی و بی اعتنایی به رویدادها و مسایلی که پیرامون آدمی می گذرد
و بی توجهی به امور زاهدانه» (همان )931،از مضامینی است که در غزل قلندرانه فارسی آمده و به شعر
دیوانی ترک نیز منتقل شده است و آوردن چنین مضامینی در غزل ترک متاثر از غزل فارسی است .ندیم بر
این است که زاهد پنهانی شراب می خورد و دیگران را از شرابخواری منع می کند(ندیم )933،زاهد ریاکار
است و مکار ،پنهانی با صهبا سر و سری دارد و به ظاهر چنین وانمود می کند که دیندار است و مخالف
شرابخواری(ندیم ) 932،زرق و ریا کاری برای رسیدن به جاه و مقام ،وسیله قرب نیست به همین سبب باید
زاهد از آن پرهیز کند(نابی ) 135،زاهد باید صفا و خلوص پیشه کند و از ریاکاری بپرهیزد(دیوان
شیخی ) 433،اگر صوفی سهمی از صفا داشته باشد،ریاکاری را ترک می گوید(شیخی .)993،پاکبازی رندان
نیز در ادب فارسی مضمونی تکراری است .زاهدان ریاکارند و رندان پاکباز .علت بیزاری از زاهد ریاکاری
اوست وسبب ترجیح رند به او صفا و پاکبازیش(نابی ) 334،رند پاکباز است و با سالوس و ریا و تظاهر که
پیشه زاهد است بیگانه(نابی ) 333،شرابخواری و پاکبازی کار رندان است و ریاکاری و سالوس کار
صوفی(نابی.)293،
زاهد از عشق چیزی نمی فهمد .زاهد ثقلت وجودی دارد و از عشق چیزی نمی فهمد و اهل کتاب است و
این از کتابی قطور که بر آستین دارد معلوم است(نابی )933،البته زیبایی معشوق ،زاهد خشک مذهب را نیز
بی تاثیر نمی گذارد .زاهد با دیدن شکرخنده معشوق ،ترک زهد ورزی کرده و از اعتقاد خود دست می
کشد(ندیم ) 532،و با دیدن چشم معشوق عاشق می شود(دیوان شیخی )933،معشوق با زنجیر زلفش هزاران
زاهد خشک مذهب را مبتالی عشق می کند (دیوان شیخی.)451،
این مضمون که زاهد از عشق بویی نبرده و بدین سبب آن را انکار می کند ،از مضامین دیگری است که از
غزل فارسی وارد غزل ترکی شده است .در غزل دیوانی نیز ،زاهد خشک مذهب و خودبین از عشق بویی
نبرده است وبه همین سبب معنی عشق را درنمی یابد(نابی ) 549،زاهد چون مبتال به عشق نشده ،عاشق را
به پرهیز از شرابخواری و عشق می خواند(نجاتی) زهد صوفی پرده چشمان اوست و مانع درک عشق و
زیبایی آن می شود(دیوان شیخی )459،زهد و ریا ستر و حجاب زاهد شده است(شیخی.)943،

زاهد خواهان بهشت است و عاشق خواهان دیدار یار ،این مضمون ،مضمونی کلیشه ای است که در غزل
فارسی مکرر آمده است .زاهد سایه طوبی را می طلبد و عاشق باالی سرو مانند یار را(شیخی )439،زاهد
مقام سدره را می خواهد و عاشق قامت دوست را (شیخی )939،صوفی و زاهد ،فکر و ذکرشان کسب
ثواب اخروی است و عاشق خواهان لذات دنیوی(شیخی)433،
از دیگر مضامینی که به تقلید از شعر فارسی در ادبیات دیوانی ترک آمده است این مضمون است که
معشوق در هر تار مویش دلهای عاشقان را به اسارت گرفته و زلف معشوق ،محل گرفتاری دلهای عاشقان
است « .در شعردیوانی دل خواهان آزادی از قید و بند عقل است ولی به رغم اینکه خواهان آزادی است
هیچگاه نمی تواند از زنجیر زلف معشوق رهایی یابد .از غم عشق یار خسته نمی شود و بی پروا ست.دل با
صفاتی چون هرجایی بودن ،بی پروا بودن شناخته می شود»( ulucan:9332022 (.ندیم از شاعران دیوانی
بر این است که در هر شکن طره یار هزاران دل گرفتارند(ندیم ) 929،البته دل دیوانه خود اسارت و بسته
شدن با زنجیر زلف یار را خواسته است(عدلی) وخواهان رهایی از این زنجیر نیست (شیخی )431،دل ،
دیوانه ای است که با زنجیر زلف بسته شده  ،همانطور که هر دیوانه ای را با زنجیر می بندند(نابی)132،
مجموعه دلهای عاشقان در بند بند زلف یار اسیر و گرفتارند و اگر باد این مجموعه را به هم بریزد (زلف
معشوق را پریشان کند) دلهای عاشقان آشفته و پریشان می شوند(احمد پاشا) دل عاشق بدین سبب که اسیر
زلف معشوق است با وزش باد صبا و پریشان شدن طره معشوق  ،پریشان می شود(.ندیم )925،دل زار در
چین زلف یار گرفتار است(نفعی ) 921،از هر تار موی یار هزاران دل و جان آویخته اند و با تکانی به خاک
فرو می ریزند(شیخی )433،شاعر دیوانی همچون حافظ از باد صبا می خواهد که احوال دلش را در زلف
معشوق جویا شود(ندیم )593،دل عاشق  ،دیوانه زلف مسلسل یار است(شیخی.)453،
مضامینی چون سرخی رخسار معشوق و زیبایی خط یار نیز که به کرات در شعر فارسی آمده به سنت
غزلسرایی ادبیات دیوانی راه یافته است.در این ادبیات نیز پرتو شراب  ،رخسار معشوق را سرخرنگ می
کند(ندیم ) 923،پرتو شراب سرخ ،چهره معشوق را چون خورشیدی درخشان کرده است(ندیم )532،زیبایی
خط یار در شعر ندیم آمده  ،وی خط معشوق را در زیبایی رشک باغ و بهار می داند و نشئه و سرمستی
خود را از خط معشوق می داند(ندیم.)922،

ماه ر مضان و ترک شرابخواری در این ماه و فرا رسیدن عید فطر و شرابخواری دوباره عاشقان از دیگر
مضامینی است که شاعران ترک از ادبیات فارسی گرفته اند و نمونه های آن در شعر فارسی بسیار است.
شاعر دیوانی بر این است که با فرا رسیدن عید،باید روزه غم را شکست و باده پیمایی کرد(ندیم )933،چه
سختیهایی که در ماه رمضان ،باید به سبب ترک می خوشگوار باید تحمل کرد(ندیم.)933،
توبه از می در موسم گل حرام است .این مضمون بارها در غزل فارسی آمده است و از طریق سنت شعری
فارسی وارد شعر دیوانی شده است.بهار توبه شکن است .توبه از می در فصل گل،مایه پریشانی خاطر و
آشفتگی است(ندیم.) 925،باید به عیش و عشرت طلبی پرداخت ونهایت لذت را از زندگی برد .این اندیشه
های خیام گونه از شعر فارسی به ادبیات دیوانی راه یافته است و شاعرانی همچون باقی  ،این اندیشه را
بارها در اشعار خود آورده اند.محققین ترک نیز آوردن این اندیشه ها را در شعر شاعران دیوانی متاثر از
شاعران ایرانی بخصوص ،خیام دانسته اند«.در ادبیات ایرانی همه رباعیات خیام در پی تبلیغ این نگرش
است که عمر کوتاه آدمی باید با عیش و عشرت و خوشگذرانی سپری شود و انسان باید در حال زندگی
کند و غم گذشته و آینده را به فراموشی بسپارد .چنین مضامینی در شعر باقی نیز انعکاس دارد».
()Kandemir:933303
شاعر دیوانی از ساقی می خواهد که شراب را پی در پی بر او بپیماید و بر این است که الله زار چندان
عمری ندارد .او بر این است که باید بیشترین لذت را از زندگی برد(عونی،آیدین )94،در فصل بهار چون
حافظ ،فراغتی و گوشه چمنی و معشوقی را خواهان است و این عیش را به دنیا و عقبی نمی
دهد(ندیم ) 543،در فصل نوبهار نباید عمر را در کنج غم به غفلت گذراند  ،درفصل بهار و دور الله باید باده
نوشی کرد(دیوان شیخی )994،با اعتقاد به این اصل لذت گرایی است که هیچگاه از می و معشوق توبه نمی
کند(دیوان نفعی.)533،
چشم خمار یار و مستی و زیبایی آن نیز از دیگر مضامینی است که ساخته شاعران ایرانی است و در شعر
دیوانی آمده است .معشوق با چشم خمار خود عاشق را بیمار می کند(ندیم )921،چشمان معشوق به حدی
مست است که خواب برا ی او الزم نیست(جم سلطان) چشم مست یار در مردم افکنی،چاالک تر از جادوان
است(ندیم ) 531،لب معشوق زندگی بخش عاشق است و با وجود لب معشوق عاشق نیازی به آب حیات
ندارد و منت خضر را نمی کشد .شاعران ایرانی بارها و بارها این مضمون را در شعر خود آورده اند و نمونه

های ف راوانی در شعرشاعران غزلسرا و بخصوص حافظ می توان یافت.بوسه لب معشوق ،آب حیاتی
است(ندیم )551،با وجود لعل لب یار  ،عاشق منت خضر را نمی کشد(نابی.)123،
در شعر دیوانی نیز ،خاک پای معشوق سرمه چشم عاشق است(دیوان احمد پاشا)(،دیوان شیخی،ص
 )443،23و عاشق جان خود را فدای گرد پای اسب معشوق می کند(دیوان نفعی.)931،
زیبایی و جمال معشوق الله را خجل می کند(احمدپاشا،آیدین )2،ماه و خورشید آیینه دار جمال معشوق می
شوند (دیوان باقی ) 539،و معشوق از ماه و خورشید زیباتر است(ندیم )931،سرو وصنوبر به قد بلند
معشوق رشک می برند(نابی()333،شیخی ) 442، 435 ،و گل از زیبایی رخسار یار غرق عرق می
شود(دیوان شیخی.)492،
شاعر دیوانی ،همچون حافظ تحصیل عشق را دشوار می یابد(دیوان شیخی )932،عاشق در بوته هجران
،کمال می یابد و پخته می شود (دیوان باقی ) 419،درد عشق برای شاعر دیوانی هم عطیه ای ازلی
است(نابی.) 123،مضامینی از این دست که از ادب فارسی گرفته شده باشد در شعر این شاعران بسیار است
و برای اثبات مدعای خود در زمینه تاثیرپذیری شاعران ترک از مضامین و درونمایه غزل فارسی آوردن این
نمونه ها را کافی می دانیم.
تصاویر شعری:
شاعر می تواند میان طبیعت و انسان پیون دی برقرار نماید که این پیوند هر چند عادی و ساده است  ،اما نوع
ترکیب آن یعنی طرز پیوند برقرار کردن میان آن دو تازه است و پرداختة تخیل شاعر «.این تصرف ذهنی
شاعر  ،در مفهوم طبیعت و انسان و این کوشش ذهنی او برای برقرار کردن نسبت میان انسان و طبیعت « ،
خیال » یا « تصویر » نام دارد  .درک این ارتباط میان انسان و طبیعت را تجربه ای شاعرانه و حاصل آن را
خیال شعری می نامیم که همین خیال عنصر اصلی شعر است » ( شفیعی کدکنی،4534:صص )1-5
از ویژگیهای مهم و برجسته ادبی در شعر ،جدا از مساله مضامین موجود در شعر صور خیال آن است.شکل
خاص به کارگیری صور خیال از سوی هر شاعری نه تنها سبک ادبی او را مشخص می سازد بلکه اگر آن
شاعر مبتکر باشد و اندیشه ای متمایز از دیگران داشته باشد قطعا صور خیال شعر او با شعر دیگران
تفاوتهای آشکاری خواهد داشت .صور خیال نشان دهنده مختصات سبکی هستند و نشان نگرش خاص

شاعر را با خود دارند .با بررسی شعر دیوانی از این لحاظ به این نتیجه می رسیم که شاعران دیوانی در این
زمینه نیز مبتکر نبوده اند به این صورت که درصد بیشتر تصاویر شعری آنان همان تصاویری است که در
شعر فارسی به کرات بکار رفته و حالت کلیشه ای یافته اند .این تصاویر شعری به سبب تقلید شاعران
دیوانی ترک از شاعران ایرانی به شعر آنان نیز راه یافته است و تصاویری که نشان از نگرش خاص آنان و
متاثر از محیط فکری و فرهنگی خود آنان باشد بسیار اندک است.در غزلیات شاعران غزلسرای ترک
،ابتکاری در تصویر آفرینی دیده نمی شود.در شعر این شاعران همچون غزل فارسی تصویر تیغ
نگاه(ندیم) 912،می آید یا غمزه معشوق را به تیغی مانند می کنند(ندیم )532،لعل استعاره از لب می
شود(ندیم. ) 933، 933،لعل لب بارها و بارها در شعر آنان آمده است(نابی()123،ندیم )551،لب معشوق را
به باده گلگون مانند می کنند(حمدی،آیدین() 54،دیوان باقی).معشوق در بلند قدی و راست قامتی به سرو
مانند می شود(ندیم()599، 933 ، 922 ، 933 ،باقی)95،و گاهی به او سرو ناز(ندیم )553،سرو
سرفراز(باقی ) 53،می گویند و گاهی نیز به شمشاد مانند می شود(نجاتی،آیدین.)43،
مانند کردن چشم معشوق به نرگس نیز از تشبیهاتی است که از ادبیات فارسی وارد شعر دیوانی شده است
و در شعر شاعران ترک به کرات آمده است وآنان به مستی و خماری چشم معشوق توجه داشته اند که در
شعر حافظ بسیارآمده است .نرگس مست یار همیشه خمار و خواب آلود است(ندیم )933،چشم یار به
نرگس بیمار مانند می شود(ندیم ) 553،در خطاب به معشوق نیز استعاراتی به کار برده شده که عاریت
گرفته از غزل فارسی است.بت طناز(ندیم )931،بت ترسا(ندیم )933،بت دلجو(ندیم )932،بت
نازنده(ندیم )923،صنم (دیوان شیخی )943،آهوی رمیده(نابی .)325،در ادبیات دیوانی همچون ادبیات
فارسی «دختر رز» و« بنت العنب» استعاره از شراب می شود .این تصاویر به کرات در غزل عاشقانه و
عرفانی فارسی آمده است.در دیوان حافظ به نمونه های بسیاری از این تصویر برمی خوریم.دختر رز(ندیم،
 )923، 933 ، 939، 933بنت العنب(ندیم.)933،تشبیهات سیب زنخدان(ندیم )591، 933 ،و سیب غبغب
(ندیم )933،ترنج غبغب (ندیم )533،چاه زنخدان (نابی )123،نیز برگرفته از شعر فارسی است.تصاویری که
برای مژه به کار رفته نیز برگرفته از تصاویر کلیشه ای غزل فارسی است.تیر مژگان(ندیم )924،لشگر
مژگان،دیوان نفعی )511،تیر غمزه(دیوان شیخی.)443،
رخسار معشوق در سرخی به ارغوان مانند می شود(ندیم )935،و یا به شرابی سرخ(ندیم.)912،تصویر آتش
عذار(احمد پاشا،آیدین ) 2،نیز برگرفته از شعر فارسی است.معشوق در زیبایی یوسف عهد است و فتنه آخر

زمان(نجاتی).معشوق در زیبایی به ماه مانند می شود(ندیم )923،و مهر عالم تاب است(عدلی) یا مهر
منیر(نابی.)132،
تصاویری که شاعران دیوانی برای زلف معشوق آورده اند تصاویری است که در ادب فارسی به کار رفته اند
و حالت کلیشه ای یافته اند .در ادبیات دیوانی زلف یار در خمیدگی به چوگان مانند می شود(ندیم )922،و
یا کمندی است که عاشقان را گرفتار می سازد(دیوان شیخی ) 443،و یا سلسله و زنجیری است که معشوق
با آن عاشقان را اسیر می کند و به بند می کشد(عدلی)(نابی )392،و یا هندویی خونریز است که خون
عاشقان می ریزد(ندیم ) 531،وگاهی نیز به سبب پیچ و خمی که در آن است و خوشبویی که دارد به سنبل
مانند می شود(احمد پاشا)(نجاتی)(دیوان شیخی.)442،
تشبیهاتی که برای ابرو نیز به کار رفته برگرفته از ادب فارسی است و شاعران ترک در این زمینه نیز نوآوری
نداشته اند و بیشتر تصاویر کلیشه ای را که شاعران ایرانی خلق کرده و به کار گرفته اند آورده اند.طاق ابرو
تصویری کلیشه ای در فارسی است که در شعر ندیم آمده(دیوان ندیم)535،کمان ابرو(ندیم531،
()553،خیالی بی)(عدلی)(احمد پاشا،آیدین()2،دیوان شیخی)953،خنجر ابرو(.)553زلف معشوق دام و
است خالش دانه این دام(دیوان شیخی.) 453، 452 ، 442،همچنین مانند کردن دهان به نکته و میان یار به
مو نیز که در شعر شاعران ترک بسیار آمده ،برگرفته از غزل فارسی است (.دیوان شیخی()422،ندیم)534،

نتیجه گیری
با بررسی غزلیات شاعران دیوانی ترک ،ب ه این نتیجه می رسیم که غزل فارسی به شدت شعر این شاعران را
متاثر کرده است و سیری در دیوانهای شعری این شاعران ابعاد این تاثیرپذیری و تقلید را آ شکارتر می کند و
نشان می دهد که شاعران ایرانی و غزلیات این شاعران در شکل گیری و تکامل شعر ترکی و قالب غزل در
این ادبیات نقش عمده ای داشته است .زبان شعری غزلیات این شاعران پر است از لغات و ترکیبات و
اصطالحاتی که در غزلیات فارسی به کار رفته است و این شاعران به سبب تتبعی که در دیوانهای شعرای
ایرانی داشته اند این اصطالحات و ترکیبات را از آنان به وام گرفته اند.عالوه بر این مضامین و درونمایه
هایی هم که در شعرشان آمده  ،برگرفته از غزل فارسی است و در این زمینه ابتکار و نوآوری نداشته اند و
آنچه را که در سنت غزلسرایی فارسی آمده است به سنت شعری خود انتقال داده اند  .همین پیروی از سنت
غزلسرایی ایرانی سبب شده که این شاعران نگرشی خاص خود نداشته باشند و نتوانند در شعر به فردیت
برسند و به همین سبب دامنه تخیلشان محدود است ودر تصویر پردازی چندان ابداعی نداشته اند و تصاویر
شعر ی را که در شعر ایرانی آمده و حالت کلیشه ای یافته در شعر خود به کار گرفته اند و در جای جای
آثارشان نشان تاثیر پذیری در این سه بعد آشکار است.
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