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چکیده
اميرعليشير نوایی ،سياستمدار و فرهنگمرد پرآوازه روزگار تيموری ،واجدد جایگداهی واد در تداریخ
فرهنگ ایران است .آنچه هویدا می نماید ،جدا از توانمندی و نفوذ سياسی فوقالعاده ،شخصيت علمی
 ادبی وی از جمله ددیل دستيابی او به چنين جایگاهی است .شخصيت علمدی  -ادبدی اميرعليشديرنوایی موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است .از این رهگذر ،با یاری
جستن از روش تحقيق تاریخی ،نقش او در ادب ترکی ،تاثير وی بر گسترش قلمروی فرهنگ ایراندی،
اثربخشی مکتب ساز او و همچنين تدوین فرهنگ لغت های متعدد با تکيه بر آثدار وی مدورد بررسدی
واقع گردید .نتایج حاصله نشان داد وی از سویی در ادب ترکی پيشرو و پيشتاز بوده و از دیگدر سدوی
نقش به سزایی در معرفی و نشر فرهنگ ایرانی در ميان اقوام ترک زبان ایفا نموده اسدت .گدام هدایی
که او در سال های عمر خویش در این رهگذر برنهاد ،به نزدیکی فرهنگدی بديش از پديش ایرانيدان و
ترکان انجاميد.
کلید واژه ها :اميرعليشير نوایی ،فرهنگ ایرانی ،ادب ترکی ،اثربخشی مکتبساز نوایی ،فرهنگهای
لغات(سدههای مختلف)

 ۱دکترای تاریخ ایران اسالمی /دانشگاه عدالت  amir.nemati.limaee@gmail.comتلفن759-88817888 ،71959335791 :
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مقدمه
اميرعليشير نوایی سياستمدار و فرهنگمرد روزگار تيموری اسدت .حودور توانمندانده و تکاپوهدای
افزون وی در عرصههای گوناگونی چون سياست ،پشتيبانی از اهدل فرهندگ ،سداخت و سداز بناهدای
عام المنفعه ،نگارش و سرایش ،توسعه ادب ترکی و  ...شدهرت فراواندی را بدرای او بده ارمغدان آورد و
جایگاهی قابل تامل در تاریخ فرهنگ ایران به او بخشيد .آنچه هویدا مدینمایدد ،عملکدرد چشدمندواز
اميرعليشير در حوزههای پيشگفته و همچنين بخش بزرگی از آوازه و اشتهار او با شخصديت علمدی و
ادبی وی مرتبط بوده است  .زیرا در منابع تاریخی و ادبی به یادگار مانده از آن روزگار ،به رغدم آن کده
اميرعليشير در دستگاه قدرت سلطان حسين بایقرا عهدهدار مناصب گوناگونی چون مهدرداری ،امدارت
دیوان اعلی ،حکومت هرات ،حکومت استرآباد و  ...بود و حتی در برهههایی از زمان به واسطه نددیمی
و مشاورت سلطان پرتوانترین سياستورز روزگار به شمار میآمد ،بيشتر به عنوان یک امير دانشدور و
ادیب که دوستدار دانش و هنر بوده ،یاد شده است 9.درحقيت ،اگر اینگونده نبدود پژوهشدگرانی چدون
ابوالقاسم رادفر ،شيرین بيانی ،سيدمحمد عبداهلل ،عبدالرحيم قاضی و  ...را بدین مهم وا نمیداشت کده
خارج از درستی یا نادرستی نظرشان ،در مقادت خویش به قياس او بدا سياسدتمداران و فرهنگمدردان
پرآوازهای هچون خواجه نظامالملک طوسی و خواجه رشيدالدین فولاهلل همدانی دست

یازند5.

شخصيت علمی -ادبی اميرعليشير نوایی موضوعی است که این مقالده بندا بدر بررسدی آن دارد.
موضوعی که به رغم پارهای کوششهای ارزشمند پژوهندگان مختلف ایرانی و خدارجی بدرای معرفدی
درست اميرعليشير نوایی و از جمله آنان افدراد فدوقالدذکر و همچندين ماریدا اوا سدابتلنی در مقدادت
مختلف ،مهدی فرهانی منفرد در کتاب پيوندد سياسدت و فرهندگ در عصدر زوال تيموریدان و هدور
صفویان ،صغری بانو شگفته در کتاب شرح احوال و آثار فارسی اميرعليشير نوایی و  ...چندان که باید و
شاید بدان پرداخته نشده و مورد واکاوی قرار نگرفته است .از این روی ،هدف در این نوشتار آن اسدت
که درک گردد شخصيت علمی – ادبی اميرعليشير نوایی چگونه بوده و چه ویژگدیهدایی را دارا بدوده
است؟ نگارنده بر آن گمان است که با یاری جستن از روش تحقيق تاریخی و اسدتفاده توامدان از سده
ویژگی توصيف ،انتقاد و مقایسه میتوان پرسش یادشده را از چهار جهت مختلف بررسی نمود و پاسخ
داد :نخست ،نقش اميرعليشير در ادب ترکی ،دوم تاثير وی بر گسترش قلمروی فرهنگ ایرانی ،سدوم
اثربخشی مکتبساز او و سرآخر تدوین فرهنگ لغتهای متعدد با تکيه بر آثار وی.
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امیرعلیشیر نوایی ،بنیانگذار و پدر ادب ترکی:
اميرعليشير ،نویسنده و شاعر پرکار اواخر روزگار تيموری از دو زبان ترکی جغتایی و فارسی بدرای
خلق آثار خویش سود میجست .با وجود این ،اگرچه او عالم و ادیبی دو زبانه بدوده ،امدا آنچده آشدکار
می نماید آن است که بيشينه آثار خویش را با بهره گرفتن از زبان ترکی مدون داشدته اسدت .نگداهی
هرچند گذرا به سياهه آثار او بر درستی این مدعا گواهی میدهد و از آن جمله میتوان به آثاری ترکی
همچون دیوان خزائن المعانی ،خمسه یا پنچگانه ،محاکمهاللغتين ،زبدهالتدواریخ ،تداریخ ملدوک عجدم،
نسائمالمحبه ،ميزان ادوزان ،مجالسالنفائس منشات ،وقفيه ،تاریخ ملوک عجم ،تاریخ انبيا و حکمدا ،و
 ...اشاره داشت .گفتنی است ،پيش از اميرعليشير نوایی تنی چند از ترکتباران ،ترکدیسدرایی را آغداز
کرده بودند .البته اميرعليشير در کتاب محاکمهاللغتين ،تنها ترکیسدرایی بده ندام لطفدی را بده عندوان
پيشگام این مهم نام برده ،3اما آنچه روشن است ،ادیبانی چدون ميرحيددر خدوارزمی ،گددایی ،نقيبدی،
ميرسعيد کابلی ،مير محمدعلی کابلی ،اميری ،سکاکی و  ...نيز در این راه همگام و همراه لطفی بدوده-
اند 8.با وجود این  ،آنکه توانست قدرتمندانه در این مسير قدم بردارد و یدارای آن یافدت بدا سدرایش و
نگارش به زبان ترکی جغتایی جایگاه ادبی این زبان را ترقی دهد و به جرگه زبانهای علمدی و ادبدی
وارد سازد ،کسی جز اميرعليشير نوایی نبوده است .درحقيقت ،ادعایی منصفانه خواهد بود ،اگر از او بده
عنوان نخستين ادیب بزرگی که به ترکی نوشته و سروده است ،نام برده

شود2.

یکی از جنبههای اهميت کار اميرعليشير کده بده نظدر برخدی تدرکشناسدان همدراه بدا محمدود
کاشغری ،مولف دیوان لغت ترک ،شيخ عاشق پادشاه ،نویسنده غریبنامه و قددری برغمدوی ،صداحب
صرف ترکی مسيرهالعلوم ،در زمره چهار مدافع بزرگ زبان ترکی قرار دارد ،آن است که وی موفق شد
ترکی جغتایی را چنان توسعه بخشد که شایسته یک زبان ادبی باشد .این موفقيت زمانی جلوه بيشتری
مییابد که درک گردد نظم و نثر فارسی با توجه به پيشينه دیرینش و در گذر روزگار تکامل عظيمدی
را شاهد بوده و با نام ادیبان بزرگ و سخنسرایان وادمقام مزین و بدون هيچگونه رقيبی بوده اسدت.
به عبارت دیگر ،ترکی جغتایی هویت خود به عنوان یدک زبدان ادبدی را بالشدک مددیون و مرهدون
اميرعليشير نوایی بوده است.9
پژوهشگر اهل کشور ترکيده ،زکدی وليددی طوغدان ،دربداره روندد تکامدل ادب ترکدی و نقدش
اميرعليشير در پيشرفت آن چنين ا هار داشته است:
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آن فعاليت ادبی که بيش از هور مغودن ،به ویژه در دوره قراختائيدان
در ميان مسلمانان ترک ترکستان شرقی ،مناطق یدی سو (هفدت آب) و تدا
اندازهای در دلتای جندوبی و ميدانی سدحون جریدان یافدت و در جندوب تدا
دلتاهای ميانی و زیرین سيحون گسترش یافت ،در دوزه مغودن در خدوارزم
شکل ترکی به خود گرفدت و بدرای پيشدرفت آن در مداوراهالنهر(فراورود) و
خراسان شمالی تدابير ویژهای اتخاذ شد ... .سرانجام در دوره برخی تيموریان
مانند ابوالقاسم بابر ...و نيز حسين بایقرا این زبان در خراسان ،بدده ویدژه در
هرات گسترش یافت و عليشير نوایی بزرگترین عامدل گسترش ایدن نهوت
ادبی در هرات به شمار

میرفت7.

اقدامات فرهنگی اميرعليشير درباره زبان ترکی ،جدا از توانمندی فوقالعاده زبان فارسی در آن
عهد ،از آن جهت اهميت فراوانتری مییابد که به زعم تالشهای برخی شاعران و دانشمندان ترک-
تبار ،یکی از وجوه معنایی واژه ترک در روزگار مورد بحث بیتوجهی به دانش و دوریگزیندی از علدم
بوده است .شایان توجه است ،اميرعليشير خود بدین مهم معترف بوده است و اگر چنين نبود در تذکره
مجالسالنفائس خود در شرح حال دانشوری ترکتبار چون حاجی ابوالحسن ،هيچگاه نمینوشت«ترک
است ،اما به قدر خود طالب علمی کرده» 8.دعوی دولتشاه سمرقندی ،مولف تذکرهالشعرا ،دربداره پددر
اميرعليشير مبنی بر آنکه «با وجود ترکيت ،ترک فوایل نمینمود» 1نيز نا ر به همين منظور است.
خواندمير در مکارمادخالق روایتی را ذکر کرده که اگر مقرون به صدحت پنداشدته شدود ،آشدکار
می سازد حتی مودنا لطفی که از پيشقراودن ادب ترکی بوده و خود اميرعليشير هم او را دوست مدی-
داشته ،نيز به برتری مقام اميرعليشير اقرار کرده است:
مودنا لطفی که به لطف سخن یگانه آفاق بود و پديش از وی بده
زبان ترکی کس شعر نگفته ،در مبادی سن رشدد و تميدز آن حودرت
روزی به مالزمتش رسيد و التماس نمود که از نتایج ابکار افکار خود به
خواندن غزلی مرا بهدرهور سدازید .آن حودرت غزلدی خواندد ...جنداب
مولوی از استماع این غزل غرا در بحر حيرت افتاده بر زبدان راندد کده
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واهلل اگر ميسر شدی ده دوازده هزار بيت ترکی و فارسی خود را به این
غزل بدل میکردم و حصول این معامله را فوزی عظيم

میشمردم97.

اميرعليشير آگاهانه آنچه امروزه شعر ترکی جغتایی کالسيک خوانده میشود را آفرید 99.نقشی که
او در پروراندن سخن ترکی ایفا کرد ،چنان چشمنواز است که برخی پژوهشگران او را همپایه سدخن-
سرایانی چون دانته ،در احيای زبان ایتاليایی و فردوسی در پيشرفت زبان فارسی،

برشمردهاند95.

از مجموعه آنچه گفته شد درک میگردد که پژوهشگران امروزی چرا و به چه سبب اميرعليشير
را پدر و بنيانگذار ادب ترکی خواندهاند .با این وجود ،ذکر دو نکته دیگر نيز ضروری است .نخسدت آن
که ،برخی از این پژوهندگان اميرعليشير را با پدر شعر فارسی ،رودکی ،مقایسده کدرده و از نظدر ابدداع
شعر به یک زبان جدید آن دو را همطراز دانسته اند ،معالوصدف ،اميرعليشدير را بده سدبب گسدتردگی
دامنه کارهایش و به کار بستن موامين متنوع و قالبهای شعری متفاوت ،بدر رودکدی برتدری داده و
مقام او را همپایه شاعرانی چون حافظ ،مودنا و فردوسی فرض نمدودهاندد93.دوم آن کده ،گروهدی از
محققان ترکتبار هور اميرعليشير را نشانی از پيروزی زبان ترکی بر فارسی پنداشته و اعالم داشتهاند
که در پی حوور او عصر تسلط بیچون و چرای زبان فارسی پس از صدهاسال در آسيای ميانه پایدان
پذیرفت و از آن پس این زبان ترکی بود که یگانه یکهتاز ميدان

شد98.

نگارنده بر آن باور است ،دعاوی این چنينی چندان منصفانه و عاددنه نيسدت .آندان کده جایگداه
رودکی را پایينتر از اميرعليشير دانستهاند ،این نکته را مد نظر قرار ندادهاند ،که رودکی بده تقریدب از
هيچ و بدون بهره برگرفتن از هيگونه ماده خامی ،ادب منظوم فارسی را بنيان نهاده است ،این در حالی
است که اميرعليشير خود به کرات و از جمله در محاکمهاللغتين92،خمسه 99و  ...اقرار داشته از پشدتوانه
چند قرنه زبان فارسی و موامين کهن آن به طور کامل سود جسته و تنها با به کار بستن اسلوبهدا و
سبکهای شاعران نامی زبان فارسی یارای آن یافته است ادب ترکی را پایدهگدذاری کندد .آندانی کده
دعوی داشتهاند حوور اميرعليشير ،زبان فارسی را از آن موقعيت ممتازی که در مناطق ترکنشين دارا
بود ،برانداخت نيز توجه نداشتهاند که به رغم کم رونق گشتن بازار زبان فارسدی ،ایدن دایدره فرهندگ
ایرانی بود که با برآمدن اميرعليشير در ميان اقوام ترکزبان گسترشی بيش از پيش یافت ،چرا کده بده
تقریب ماده اوليه و خميرمایه تمامی آثار اميرعليشير به اعتراف چندین باره خود وی چيزی بدود کده از
آثار پارسیسرایان به عاریه گرفته بود .این نکتهای است که از توضيحات پيشگفته درباره هر یدک از
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آثار اميرعليشير نيز برمیآید ،معالوصف شرح مفصلی که در سطور آتی ارائه خواهد گشت ،درستی این
دعوی را بيشتر آشکار خواهد داشت.
امیرعلیشیر ،دستپرورده و مبلغ فرهنگ ایرانی
اميرعليشير نوایی را میبایست پيش از آنکه بنيانگذار ادب ترکی برشمرد ،دسدتپدرورده ،تربيدت-
یافته و صدالبته مبلغ راستين فرهنگ ایرانی برشدمرد .در درسدتی ایدن مددعا همدان بدس کده خدود
اميرعليشير بارها اعالم داشته با آثار مکتوب فارسی آشنایی تام داشته و بزرگان ادب ایرانزمين را می-
شناخته و از آثار آنها بهره بسيار برگرفته است 97.در پرورش فکر و پردازش اندیشه اميرعليشير ،نقش
تاثيرگذار شاعر و عارف نامی ایرانزمين ،نورالدین عبدالرحمن جدامی ،را نيدز نبایدد فرامدوش

کدرد98.

درحقيقت ،اميرعليشير از همان روزگار کودکی ،متاثر از سنت علمی روزگار به خواندن و آمدوختن آثدار
مکتوب فارسی پرداخت و این مهم سبب گشت اندیشه ایرانی ملکه ذهنش شود .اندیشهای که با وجود
گرایش افزونش به ترکیسرایی و ترکینگاری در هيچ برههای از زمان از خاطرش زدوده نشد.
داشتن بنمایه تفکر و پيشزمينه ذهنی این چنينی موجب شد ،اميرعليشير ،بده مثابده یدک مبلدغ
برجسته فرهنگ ایرانی جلوه کند .او از سویی آثاری به فارسی چون دیوان فانی 91و رساله مفردات 57آفریدد
و بدین ترتيب بر گنجينه پربار ادب فارسی گنجهایی دگر افزود و از دیگر سوی عمده آثار ترکی خود را بدا
الهام گرفتن از موامين آثار فارسی پدید آورد .نفوذ بسياری که آثار او در بين ترک زبانان یافت موجب شد
تا فرهنگ ایرانی بيش از پيش در ميان ترکان رواج یابد .درحقيقت ،با یقين کامل میتوان اذعدان داشدت،
فرهنگ ایرانی که پيشتر به کمک زبان فارسی و تا حد زیادی با یاری جستن از زبان عربدی توانسدته بدود
خود را به جهانيان بشناساند ،با حوور تاریخی اميرعليشير زبان سومی را که همان ترکی باشد بده خددمت
گرفت و موفق شد بر شتاب نشر خویش و آن هم در گسترهای وسيعتر از پيش بيفزاید.

نگاهی دوباره به آثار اميرعليشير از طرفی نشان میدهد که وی تا به چه اندازه از فرهنگ ایراندی
در جهت مکتوب ساختن آثار خود یاری جسته است و از طرف دیگدر نمایدان مدیسدازد کده آبشدخور
فرهنگ ترکی تا چه حد وابسته به سرچشمههای فرهنگی ایران بوده است .به عندوان نمونده ،مثندوی
لسانالطير او ملهم از منطق الطير عطار نيشابوری ،است و این اثر او نه تنها قوم خدود وی را بده زبدان
مادری با اندیشههای عطار آشنا کرد ،بلکه اسباب آشنایی دیگر اقوام ترکزبان را با تفکر و جهانبيندی
یکی از فرهنگمردان شاخص تاریخ ایران فراهم

آورد59.
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اميرعليشير مثنویهای پنج گانه خویش ،خمسه ،را نيز با الهام گرفتن از خمسههدای دو فارسدی-
سرای نامی یعنی نظامی گنجوی و اميرخسرو دهلوی سدرود و از ایدن روی در سراسدر دفداتر خمسده
خویش از آنان به نيکی یاد کرده است .ابيات زیر که اميرعليشير آن را در نخسدتين صدفحات مثندوی
فرهاد و شيرین ،جای داده است ،بهترین
آنينگ بو گنجدین تاپمای تابچای کيشی کام
نيچدددوککيدددم گنددجپدداش گنجدددده آرام
اگدددر چدددده گندجددددهده آرامدددی آنديدندگ
ول ددی گنددج اوزره دائدددم گامددی آنديدندگ...
تددوتددوب گدوهدددرلددری یکسددر جهددداندی
نيچدددوککيددم خيددل اختددددر آسمددداننی
یدوق اول گوهددر کده چون تورراقغه قالغای
ایداغ آستيغدده چددون قالغدددای اوشالغددای...
کيشی موندداق بددود آلمدددای گهددرریدز
مگددر اول هنددددویزاد

شدکدددرریددددددز55

ترجمه :هيچکس از این گنج سخن مانند آن که در گنجه آرميده کام نگرفته است ،اگرچه آرامگاه
وی در گنجه است ،ليکن او هميشه بر روی گنجها قرار گرفته است ...گوهرهدای او سراسدر جهدان را
گرفته است ،همانگونه که خيل ستارگان ،آسمان را فرا گرفتهاندد .گدوهر او هرگدز زیدر خداک شددنی
نيست ،اگر به زیر پا هم افتد از توانش نمیکاهد ...کسی مانند او گوهرپاشی نتوانسته اسدت ،مگدر آن
هندوزاده شکرریز.
کتابهای نسائمالمحبه مدن شدمائمالفتدوه ،محبدوبالقلدوب ،تداریخ ملدوک عجدم و  ...را هدم
اميرعليشير با سود جستن از آثدار فارسدیزباندانی همچدون جدامی ،سدعدی ،بيوداوی و  ...نگاشدت .
درحقيقت ،تاثيری که اميرعليشير از آثار مرتبط با فرهنگ ایرانی برگرفته ،چنان افدزون اسدت کده بده
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اعتراف خود وی در نگارش رساله وقفيه ،که در وهله نخست متنی اسنادی و یا بده تعبيدر بهتدر اداری
بوده و نه ادبی و در آن درباره چند و چون اداره مجتمع آموزشی اخالصديه سدخن رفتده اسدت 53نيدز
نتوانست از آثار پارسینویسان یاری نجوید و آن را به صورت خالصه و چکيددهای از وقدفنامدههدای
رسمی موجود به زبان فارسی

نگاشت58

اميرعليشير در نگارش ميزانادوزان ،که با فن عروض ترکی مرتبط است نيز خود را بینياز از آثار
فارسیزبانان نيافته و بنا به اقرار خدویش دسدتکدم از آثدار خواجده نصديرالدین طوسدی و نورالددین
عبدالرحمن جامی مدد گرفته است 52.شاید در ميان تمام آثار اميرعليشير بتوان ،محاکمهاللغتدين را کده
در آن اميرعليشير به مقایسه دو زبان ترکی و فارسی پرداخته و حکم به برتری زبان ترکی داده اسدت،
استثنایی خاص برشمرد ،زیرا ایدهاش نو و بدیع بوده و به تقليدد و یدا پيدروی از بزرگدان ادب فارسدی
نگاشته نشده است .با وجود این ،نباید این نکته را فراموش کرد که این اثر خود نشان از آشنایی کامل
اميرعليشير به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی دارد.
درواقع ،اميرعليشير با فراگرفتن همه ميراث ادبی زبان فارسی ،تمامی قواعد و همچندين مفداهيم
آن را در سرایش و نگارش ت رکی به کار برد .پاوه دوکورتی ،مترجم بابرنامه بده زبدان فرانسده ،اذعدان
داشته ،سبک شعر اميرعليشير و تشبهات او اساسا همان سبک فارسی است و چنين برمیآید که او بده
فارسی فکر میکرده و به ترکی مینوشته است 59.لوسين بوات ،نویسنده کتاب تاریخ مغول (تيموریان)،
نيز مشابه چنين اعتقادی داشدته و اذعدان نمدوده کده الهدام ،فدرم و در پدارهای مدوارد خدود عبدارات
اميرعليشير از زبان فارسی برگرفته شدهاند .به باور او ،اميرعليشير اگر چه یدارای آن یافدت تدا ادبيدات
نوینی پدید آورد و چه بسا برخی از آثار او با بهترین آثار ادبی زبان فارسی توان هماوردی دارد ،اما نده
خود او و نه پيروانش هيچکدام نتوانستند خود را بالکل از ودیت و سروری ایرانيان برکنار

دارند57.

حلقه گسترده دانشمندان و ادیبان ایرانی که به اميد حمایتهای اميرعليشير از اقصی نقاط فدالت
ایران به هرات کوچيده و گرد وی فراز آمده بودند و از جمله این فرهنگمردان ،جدای از مراد و مقتدای
نامی نوایی یعنی نورالدین عبدالرحمن جامی ،میتوان بده بزرگدانی چدون دولتشداه سدمرقندی مولدف
تذکرهالشعرا ،زینالدین واصفی نویسنده کتاب بدایعالوقایع ،ميرخواند نگارنده کتاب مشهور روضهالصفا،
خواندمير مولف تاریخ حبيبالسير ،کمالالدین بهزاد تصویرگر پرآوازه ،سلطانعلی مشهدی خوشدنویس
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نامآور و دهها نام دیگر اشاره داشت ،خود گواهی دیگر بر آن است که او نه ناخواسته ،بلکده عالمانده و
آگاهانه تبليغ اندیشهای مینموده که ملکه ذهنش بوده است ،یعنی اندیشه و تفکر

ایرانی58.

این مهم که اميرعليشير پ رورش یافته و مبلغ فرهنگ ایرانی بوده ،تنها به واسطه آثار مکتوب و یا
پشتيبانیهایش از اهل علم و ادب ایران مستفاد نمیشود ،بلکه از عملکرد او در حوزه نشر فرهنگ که
با ساخت زیربناهای آموزشی ،مذهبی و طریقتی همراه بود و همچنين با توجه به اقددامات جامعدهنگدر
اوکه بنيان نهادن سازههایی چون پل ،سد ،حمام ،کاروانسرا و  ...را در بر میگرفت ،نيز بر میآید .زیدرا
ساخت و ساز عامالمنفعه روندی بود که سدههای متمادی در ميان بزرگان ایرانی رواج داشت و افرادی
چون خواجه نظامالملک طوسی ،خواجه رشيدالدین فولاهلل همدانی و  ...از مدتها پيشدتر بده عندوان
بانيان این قبيل امور نامور گشته بودند .اذعان اميرعليشير به نگارش رساله وقفيه با توجه وقفنامههای
فارسی ،بیگمان میتواند تدداعیکنندده و بيدانگر ایدن مودمون باشدد کده او در سداخت و سدازهای
نيکوکارانه خود نيز مقلد و پيرو رویه مرضيه سياستورزان و نامداران فرهنگ ایرانزمين در گذر تاریخ
بوده است.
جان کالم در اینباره را شاید بتوان در کالم پژوهشگر پرآوازه تاجيک ،صدرالدین عينی ،جستجو کرد:

نوایی دستپرورده فرهنگ بزرگ فارسی  -تاجيکی اسدت و در مکتدب
فلسفه سياسی و ادبی ایرانی تربيت یافته ،در سياستمداری و کشدورداری ،در
عقيدههدای اجتمداعی و سياسدی و فلسدفی و اخالقدی جسدتارهای معندوی
اندیشهپردازان جهان ایرانیتباران ادامه داده

است51.

چنين برمیآید که اميرعليشير در آن هنگام که میسرود:
نگار ترک تاجيکم کند صد خانه ویرانه
بدان مژگان تاجيکانه و چشمان

ترکاندده37

خود به خوبی متوجه این نکته بوده که تا چه اندازه فرهنگ ایرانی بر ترکتبداری چدون او تداثير
نهاده است.
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اثربخشی مکتبساز امیرعلیشیر نوایی
اميرعليشير که به تعبير مولف بابرنامه« ،بینظير کسی بود و هيچکس بده انددازه او شدعر ترکدی
نگفته بود» 39،با آفرینشهای خود ،ادیبان ترکتبار را شيفته ساخت و از آن پس روش او از سوی هدر
آن کس از ترکان که اندک مایهای از ادب در چنته داشت ،الگوبرداری شد .در اندکزمانی ،آوازه کالم
اميرعليشير به دیگر نقاط جهان هم رسيد .بسدياری از شداگردان و دسدتپروردگدان او کده از منداطق
مختلف به هرات آمده بودند ،در پی درگذشت وی و فرارسيدن زمان زوال حکومت تيمدوری هدرات را
ترک کردند ،رهسپار سرزمينهای دیگدر شددند و بددین سدان شدعر و روش ادبدی او را در دیارهدای
گوناگون پراکندند .در زمانی کوتاه شدعر اميرعليشدير در نقداطی چدون عثمدانی و آذربایجدان و حتدی
هندوستان هم گسترده شد و شاعرانی بهسان ،کا م سالک ،نشاط ،فوولی ،احمدپاشا بورسدایی ،شديخ
غالب ،ندیم ،خيالی و ميرعليشير ثانی ،به سبک و سياق او به ترکدی شدعر سدرودن را آغداز

نمودندد35.

شاعران زبانهای ترکمنی ،اویغوری ،تاتاری و دیگر لهجههای ترکی نيز پيدروی از اميرعليشدير پيشده
داشته و شيوه او را به سنتی فراگير در ميان خود مبدل

ساختند33.

شایان توجه است ،اميرعليشير چنان تاثيری در عمدوم تدرکتبداران دوسدتدار ادب نهداد کده
شاعران ترک نه تنها تقليد از وی را ارج نهادند ،بلکه حتی برخی تخلص او را نيز بر نام خویش اضدافه
داشتند .ترکیس رایانی چون خيالی نوایی ،حسينی نوایی ،حالی ندوایی و شدکری ندوایی از ایدن دسدت
مقلدان اميرعليشير به شمار

میآیند38.

عالقه به شعر و زبان اميرعليشير تا مدتها ادامه یافت و حتی در قرن نوزدهم مديالدی نيدز
بودند شاعران بسياری که به مانند اميرعليشير ،به ترکی جغتایی شدعر مدیسدرودند .ندامق کمدال ،از
سخنوران به نام عثمانی در سده نوزدهم ميالدی ،تقليد از اميرعليشير را چنان رو به تزاید دید که آن را
تهدیدی برای ترکی استانبولی برشمرد و اعالم داشت رجعت به ترکی جغتایی خطری بزرگ است کده
پيش روی آن قرار

دارد32.

با توجه به آنچه تا به اکنون بيان گشت ،شگفتآور نخواهد بود اگدر گفتده شدود بسدياری از
ترکیسرایان معاصر و از جمله شاعری قرقيزتبار نيز با وجدود گذشدت سددههدای طدودنی از روزگدار
اميرعليشير همچنان او را الهامبخش خویش میخوانند.
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عليشيدر پو منگو اولمداس شعری حيات
هدر پيدرسوزی دیليميدز کارکار کانت
دعوت کبی یانگرپ تورگن کوی لریدن
یورک مدد الهدام آلدور تداپددار نجات
اولدوغ شاعدر نينگ تيلينگ فينگ تيليم
قارداشميسن فينگ تيليم نينگ تيلينگ
کدیلی رگيدن همنفس سن زمانامگدار
آه شعریت چراغاندیزنينگ

یرليددنگ39

ترجمه :عليشير این زندگی شعری است و نمیميرد .هر کالمش در دل ما بال میگشاید .از نغمه-
های پرشور دعوتمانندت دل مدد و الهام میگيرد و نجات مییابد .شاعر بزرگ ،زبدان تدو زبدان مدن
است ،برادر منی زبان من زبان تو است .نغمه بخوان ،همنفس زمان من شدو ،ای دنيدای شدعر راه تدو
چراغان است.
در تایيد اثربخشی مکتبساز اميرعليشير نوایی همان بس که هنوز چندصدباحی از هدور وی سدپری
نگشته بود که ادبيان ،آن هم نه فقط ترکیگویان بلکه همراه آندان اهدل ادب فارسدیزبدان ،نداگزیر از آن
شدند برای درک و فهم دشواریهای احتمالی اصطالحات و واژگان آثدار او فرهندگ لغدتهدایی بنگارندد،
مطالبی که در پی خواهد آمد اختصاص به معرفی این دسته از فرهنگهای لغات خواهد داشت.

فرهنگهای لغات ترکی و فارسی متکی بر آثار امیرعلیشیر نوایی
توجه ادیبان به آثار اميرعليشير و همچنين فزونی نسبی تعداد آثدار وی سدبب شدد بدرای درک و
فهم دشواریهای احتمالی اصطالحات و واژگان آثار او فرهنگ لغتهای متعددی نگاشدته شدود .اگدر
چه شاید به تفصيل سخن گفتن درباره این مبحث نتواند به طور مستقل به تبيين و بسط محور مقالده
بيانجامد ،اما ناگفته پيداست که این مهم خود میتواندد بيدانکنندده بخشدی دیگدر از اثربخشدیهدای
مکتبساز اميرعليشير نوایی باشد .گفتنی است برخی از این فرهنگنامههدا را فارسدیزباندان و بعودی
دیگر آنها را ترکزبانان مدون نمودهاند و از آن جمله میتوان به بدایع اللغت که توسدط طدالع ایمدانی
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هروی در سال 9788هد.ق( 9723-9725هد.خ9978-9973/م) نگاشته شده است ،اشاره داشت .ایدن
کتاب ،فرهنگ لغتی جغتایی  -فارسی ،است و برابر با گفته خود نویسنده از آن جهت تدوین گشته تدا
واژگان مورد کاربرد اميرعليشير «در طلسم چاه سخن لغت فرقه جغتائيه و طایفده مغوليده

مختفدی»37

نمانده و معنا و مفهوم آنها برای اهل ادب و فول بهتر و آسانتر درک گردد .فرهانی منفدرد مددعی
است ،این کتاب در همان روزگار حيات اميرعليشير و به دستور سلطان حسين بدایقرا نگدارش یافتده و
تنها بعدتر توسط طالع ایمانی بازنویسی شده است ،38اما او هيچگونه مدرک و سندی در اثبات درسدتی
دعوی خویش رو نکرده است ،مطالعه متن کتاب نيز به هيچوجه چنين چيزی را نشان نمیدهد.
اللغاتالنوایيه و استشهادات الجغتائيه( ابوشکا – ابوشقه)که نویسندهاش گمندام اسدت ،اثدری
دیگر از این دست آثار است که با توجه به آثار اميرعليشير و تنی چند دیگر از فرهنگمدردان جغتدایی-
زبان همچون هيرالدین محمد بابر ،نگارش یافته و فرهنگی است که در آن واژگان جغتایی به ترکی
استانبولی شرح داده شدهاند .برخی آن را نوشته فردی به نام عالهالدین بن محبیالشریف پنداشتهاند و
شماری نيز با اشتباهی فاحش آن را از تاليفات خود اميرعليشير دانستهاندد 31.گفتندی اسدت ،آندان کده
اذعان نمودهاند این کتاب از جمله آثار اميرعليشير است گویا این نکته را در نظر نداشتهاند که در ایدن
کتاب از آثار هيرالدین محمد بابر نيز سود جسته شده است .آنچه روشن است ،بابر در هنگامی دست
به قلم برد و به نگارش آثار دست یازید که اميرعليشير دیگر حيات نداشت .بابر در حدفاصل سالهدای
(137-888هد.ق) میزیسته و اميرعليشير در سال  179هدد.ق درگذشدته اسدت .بندابراین اميرعليشدير
نمیتوانسته کتابی بنگارد که در آن از نوشتههای بابر اثری موجود

باشد87.

لغتنامه فولاهلل خانی که فرهنگی لغتی ترکدی بده فارسدی اسدت در اوایدل سدده هفددهم
ميالدی در هندوستان توسط فردی به نام فولاهلل خان نگارش یافته است را نيز در این زمينده مدی-
توان گواه آورد 89.از دیگر اینگونه فرهنگ لغتها میتوان به کتابی با عنوان زبان ترکی اشاره داشدت،
که به فرمان اورنگزیب ،پادشاه تيموری هند در سده هفدهم ميالدی و به زبان فارسی توسدط یعقدوب
جنگی نگاشته شده است 85.اما مشهورترین فرهنگ لغتی که با عنایت به آثار اميرعليشير نوایی مددون
گردیده است ،سنگالخ نام دارد که ميرزا مهدیخان استرآبادی ،منشی مخصوص نادرشاه افشدار آن را
به فارسی تنظيم نموده و در مقدمه آن با صراحت تمام اعالن داشته ،برای رفدع اشدکادت و ایراداتدی
که در مطالعه آثار اميرعليشير نوایی با آنها مواجه گشته ،سنگالخ را نگاشته

است83.
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التمغای ناصری ،اثر شيخ محمد صالح اصفهانی88،مقاليدد ترکيده(لغات فتحعلدیخدان -لغدت
اتراکيه) نوشتهشده توسط فتحعلی بن کلبعلی قزوینی سپانلو82و خالصه عباسی تداليف شدده از سدوی
محمد بن عبدالصبور خویی 89که همگی آنها در روزگار قاجاری خلق شدهاند ،از دیگر فرهندگلغدت-
های مشهور مرتبط با آثار اميرعليشير نوایی است .به غير این آثار میتوان از فرهنگ لغت دیگری بده
نام لغات شيخ سليمان افندی بخارایی نيز یاد کرد که فرهنگی ترکی جغتایی  -ترکی استانبولی بدوده
و در سده نوزدهم ميالدی نگارش یافته

است87.

برآیند سخن
در م قدمه این نوشتار گفته شد هدف عمده آن اسدت کده درک گدردد شخصديت علمدی– ادبدی
اميرعليشير نوایی چگونه بوده و چه ویژگیهایی را دارا بوده است؟ نگارنده بر آن باور است که مطالب
گفته شده در در جای جای این متن خود توانسته است اگر نه به طور کامدل و جدامع ،دسدت کدم بده
صورت نسبی هدف اصلی را برآورده سازد و از این روی چندان نيازی به بازپردازی و یا بازخوانی آنها
احساس نمیشود .با وجود این ،به عنوان برآیند سخن و پایانی بر ایدن جسدتار ،مدیتدوان خالصدهوار
ا هار داشت ،شخصيت علمی – ادبی اميرعليشير ممتاز و خاص بوده و جایگداه او در تداریخ فرهندگ
ایران از آن روی جلوهای درخشان یافته که وی از سویی در ادب ترکی پيشرو و پيشتاز بوده و از دیگر
سوی نقش بهسزایی در معرفی و نشر فرهنگ ایرانی در ميان اقوام ترکزبان ایفا نمدوده اسدت .آنچده
روشن است ،گامهایی که او در سالهای عمر خویش در این رهگذر برنهاد ،به نزدیکی فرهنگی بديش
از پيش ایرانيان و ترکان انجاميد .ایرانيان و ترکانی که که از دیرباز و بهویژه از نخستين دهههای پس
از هور اسالم مسير حرکتشان به گونهای شکل گرفته بود که پدیدار گشتن اشتراکات فرهنگی بسيار
در ميان آنان ناگزیر مینمود .شاید به جرات بتوان گفت در درازنای تاریخ دیدرین ایدران ،هديچکس را
یارای آن نيست تا به واسطه نقش خویش در تقریدب فرهنگدی ایرانيدان و ترکدان کدوس برابدری بدا
اميرعليشير نوایی زند.
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