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٥٥  وشیر نوایی و اثربخشی مکتب ساز اامیرعلی ادبی –سیاسی شخصیت 

  

  ساز او ادبی امیر علیشیر نوایی و اثربخشی مکتب- شخصیت سیاسی    

  

  1عطاءاهللا حسنیدکتر 

  2امیر نعمتی لیمائی

  چکیده

 روزگار تیموري، واجد جایگاهی ي امیرعلیشیر نوایی، سیاستمدار و فرهنگمرد پرآوازه

 - سیاسی نماید، شخصیت آنچه هویدا می. درخور و واال در تاریخ فرهنگ ایران است

چگونگی و چرایی .  دالیل دستیابی او به چنین جایگاهی استي ادبی خاص وي از جمله

 ادبی امیرعلیشیر نوایی موضوعی است که در این مقاله  -خاص بودن شخصیت سیاسی 

رعلیشیر، یاز این رهگذر، عملکرد سیاسی ام. مورد بررسی و واکاوي قرار گرفته است

ساز  فرهنگ ایرانی، اثربخشی مکتبلمرِو وي بر گسترش قثیرنقش او در ادب ترکی، تأ

  .هاي متعدد با تکیه بر آثار وي، بازبینی شده استلغتاو و همچنین تدوین فرهنگ

 امیرعلیشیر نوایی، عملکرد سیاسی، فرهنگ ایرانی، ادب ترکی، :واژگان کلیدي

  هاي لغاتساز نوایی، فرهنگاثربخشی مکتب
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  مقدمه     

 به جهان برگشود دیده) م1441/ خ. هـ819(مريق هجري 844 که به سال شیر نواییامیرعلی

 سیاستمدار و چشم از دنیا فروبست،) م1501/خ. هـ879(مريق هجري 906و در سال 

حضور توانمندانه و تکاپوهاي افزون وي در . بود روزگار تیموري ي فرهنگمرد پرآوازه

-  از اهل فرهنگ، ساخت و ساز بناهاي عامهاي گوناگونی چون سیاست، پشتیبانیعرصه

محبوبیت و شهرت فراوانی براي او ...  ادب ترکی و ي المنفعه، نگارش و سرایش، توسعه

آنچه . به ارمغان آورد و جایگاهی پرفراز و رفعت در تاریخ فرهنگ ایران بدو بخشید

 همچنین بخش گفته وهاي پیشنواز امیرعلیشیر در عرصهنماید، کارکرد چشمهویدا می

  .  ادبی خاص وي پیوند داشته است-بزرگی از آوازه و اشتهار او، با شخصیت سیاسی 

 ادبی امیرعلیشیر نوایی موضوعی -چگونگی و چرایی خاص بودن شخصیت سیاسی      

توان به گمان، موضوع یادشده را می. است که این جستار بنا بر بررسی و واکاوي آن دارد

  نقش او، دومسیاسی امیرعلیشیر؛نخست، عملکرد : ختلف بازبینی نمود مي از پنج دریچه

 اثربخشی ، چهارم فرهنگ ایرانی؛ثیر وي بر گسترش قلمروِي، تأ سومدر ادب ترکی؛

  .  هاي متعدد با تکیه بر آثار ويلغت تدوین فرهنگ،آخر؛ و دست ساز اومکتب

  عملکرد سیاسی امیرعلیشیر نوایی 

 چون ،ر درازناي زندگانی سیاسی خویش، مناصب حکومتی گوناگونیدامیرعلیشیر نوایی 

دار شدمهرداري، امارت دیوان اعلی، حکومت هرات و حکومت استرآباد را عهده

اما آنچه ). 59/4: 1380 خواندمیر، ؛5759/11 و 5725-5722: 1385، میرخواند(

- میتر ي افزونر اهمیت و اعتبارشخصیت وي را در سلسله مراتب قدرت آن روزگا

هاي زمانی به عنوان ندیم و مشاور اصلی پادشاه وقت، بخشید، آن بود که در بیشتر برهه

ها  سالي این مهم همراه با آگاهی افزونی که ثمره. شدسلطان حسین بایقرا، شناخته می

ثیرگذار در تأهایی  او همیشه گامشد بود، سبب میي آموزي مجدانهاندوزي و علمدانش
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حضور پرقدرت نوایی در این آوردگاه موجب پدیدار گشتن این . میدان سیاست برنهد

ي حکومت چه اندازه  شدههاي اعمالشود که نقش وي در سیاستپرسش در ذهن می

سی رخ داده در آن عهد نهاده هاي سیاها و واکنشثیري بر چند و چون کنشبوده و چه تأ

  .است

- روي ناشی از کمبود دادههاي پیشارنده، این مهم را با وجود تمام دشواريبه باور نگ     

 یکم، نقش :توان مورد واکاوي قرار دادوي میها و پراکندگی اطالعات، از دو س

ثر او در ، حضور مؤ و دوم؛بایقراهاي سیاسی سلطان حسینگیريامیرعلیشیر در تصمیم

  . نیروهاي سیاسیچگونگی ترکیب و آرایش

  هاي سیاسی سلطان حسین بایقراگیري امیرعلیشیر نوایی و تصمیم.1

 نشان از آن دارد که ،دهند اطالعاتی که منابع روزگار تیموري به دست میي مجموعه

ثیرگذار در از سوي سلطان حسین بایقرا نقشی تأشده هاي اعمالامیرعلیشیر در سیاست

چرایی و چگونگی رسمیت . موده استنتمامی مراحل آن، از تصمیم تا اجرا، ایفا می

ترین مواردي است که اهمیت نقش  از برجسته،نیافتن تشیع به عنوان مذهب رسمی

  . دهدهاي او را بازتاب می سپاري سلطان حسین بایقرا به مشاورهامیرعلیشیر و گوش

منین لمؤ و جان شیعه و غالم حضرت امیرااز دل«برابر با تاریخ، سلطان حسین بایقرا که      

پیوسته دست توال به والى اهل «و ) 140: 1388، آراي شاه اسماعیلعالم(بود » السالمعلیه

اي از زمان درصدد آن برآمد تا خطبه و در برهه، )126/4: 1380خواندمیر، (داشت» بیت

بابر، (برقرار دارد، اما بعضی او را مانع شدند) ع( شیعهي گانهسکه به نام امامان دوازده

 و الصفاروضه، السیرحبیببیشتر نویسندگان منابع دسته اولی چون ). 104: ق.هـ1308

-  چندان بدین موضوع که مخالفان رسمیت تشیع را چه کسانی تشکیل می،الوقایعبدایع
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هاي با وجود این، اشاره. اند و تنها از متعصبان حنفی مذهب سخن گفته نپرداخته،اندداده

دارد که امیرعلیشیر  آشکار می،لفانگر از مؤیاي مبهم برخی دازهکوتاه، گزیده و تا اند

 329-2/330: 1338زمچی اسفزاري، (بزرگترین مخالف اجراي چنین سیاستی بوده است

هاي تاریخی نگاشته شده به روزگار در برخی کتاب). 148-147: 1371و نظامی باخزري، 

 از نقش ،، بلکه به صورت مفصلصفوي نیز، نه با اشاراتی گذرا و سرشار از ابهام

لف گمنام کتاب شرحی که مؤ. شیع سخن گفته شده استامیرعلیشیر در رسمیت نیافتن ت

ترین گزارشی است که امروزه در  کامل،، دراین باره بیان داشتهآراي شاه اسماعیلعالم

تواند رمز و راز چرایی و چگونگی درپیش گرفتن چنین اي میدست است و تا اندازه

  . دارد از سوي امیرعلیشیر عیان  راسیاستی

روزي سلطان کل مردم هرات را فرمود که در مسجد جامع جمع 

نموده، اراده خطبه به نام نامی حضرات ائمه معصومین نموده، چون 

خطیب به منبر رفته شروع به خطبه کرده، هنوز به اتمام نرسیده بود که 

االي منبر کشیده، پاره پاره مردم هرات از جاي درآمده، خطیب را از ب

دماغ شده به امیر علیشیر فرمودند که مردم هرات سلطان بی. کردند

اند، باید اکثر ایشان را ادب هم شدهاند و بیحیا و ادب بودهبسیار بی

امیرعلیشیر عرض نمود که هرگاه نواب پادشاهی . به جزا رسانید

 خاطـر شریف راه ها را بـهخواسته باشند، بایـد کـه ایـن خیال

  ).344-343: 1388، آراي شاه اسماعیلعالم(ندهند

 شیرین بیانی، مانع شدن امیرعلیشیر بر رسمیت یافتن ، چونشماري از کاوشگران تاریخ     

توان اما می). 233: 1387بیانی، (اندمذهب بودن وي دانستهتشیع را برهانی روشن بر سنی
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به عنوان نمونه، .  چیز دیگري بوده باشد، از این اقدام امیرعلیشیري احتمال داد انگیزه

 ، شاید او:توان دلیلی بر این مهم پنداشتمیسنجی او را دوراندیشی سیاسی و مصلحت

گونه که امراي شیعی مذهب آل بویه، به رغم تسلط کامل بر تختگاه خلفاي عباسی، همان

 خالفت سنی را برنینداختند، بر بغداد، براي جلوگیري از به خطر افتادن ارکان حکومت،

توانسته بهاي سنگینی چون نابودي سلطنت را آن اندیشه بوده که رسمیت یافتن تشیع می

آنچه آشکار است، منابع تاریخی به هنگام گزارش مخالفت امیرعلیشیر . در پی داشته باشد

اند و از این هاي درونی و قلبی او سکوت اختیار نموده انگیزهي با رسمیت تشیع، درباره

 ي هرچند اشاره نویسنده. توان به صورت متقن اظهار نظر کردروي چندان در این باره نمی

میرزا بایقرا توصیه ، مبنی بر این که امیرعلیشیر بـه حسینآراي شاه اسماعیلعالمناشناس 

»ها را به خاطر شریف راه ندهندبایدکـه این خیال «،خواهـد اگـر پادشاهی می،نموده

 ، ويي د این نکته است که انگیزهی مؤاي، بـه گونه)344: همان، آراي شاه اسماعیلعالم(

هاي سیاسی اندیشیهاي مذهبی مرتبط بوده باشد، با مصلحتبیش از آن که با آرمان

  .پیوند داشته است

اي دیگر است که ، نمونه سیاست خارجیي ثر امیرعلیشیر در پهنه     حضور مؤ

هاي کلی دولت تیموري در آن عهد آشکار بر سیاسترا ري افکار و عملکرد او ثیرگذاتأ

 به دلیل کمبود ،ها بـراي فهـم دقیق نقش امیرعلیشیر در  این عرصهالبته، دشواري. سازدمی

 از جمله  کهآید بـا وجـود این، چنین به نظر می افزون است؛و پراکندگی اطالعات،

 سلطان حسین بایقرا از سوي دشمنان خارجی و عواملی که سبب گردید حکومت

ر یتوان در عملکرد امیرعلیش می،هاي همسایه مورد تهدید و تجاوز قرار نگیردحکومت

  . بازیافت
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هاي نگاري منابع تاریخی و اسنادي از روابط دوستانه و نامهنیازمند یادآوري است که

یسار قویونلو و فرخزا آقمیر چون یعقوب،امیرعلیشیر بـا برخی حکومتگران دیگر

این . اندپرده برداشته) 420-419:  ش2536 نوایی،  ؛4/348: همانخواندمیر، (شروانشاه

 ،کرداي نمایانگر آن باشد که امیرعلیشیر هوشمندانه کوشش میتواند تا اندازهمهم می

  به قلمرِوضمن برقراري ارتباط نیکو با پادشاهان همسایه، از هرگونه تعرض احتمالی آنان

 دادن این کار نیز موفق بوده  در انجامسلطان حسین بایقرا ممانعت به عمل آورد و ظاهرًا

اي  زیرا، تا بدان هنگام که او زنده بود، سلطان حسین بایقرا به تقریب با هیچ بیگانهاست؛

 درگذشت امیر علیشیر بود که حقیقت، چند صباحی پس ازدر. به هماوردجویی نپرداخت

میرزا بایقرا مورد تهدیدي خطرناك واقع شد و سرانجام نیز تنها شش سال  حسینرِوقلم

-  فرمانرواي ازبک، محمد شیبانیدستپس از مرگ امیرعلیشیر بود که تصرف هرات به 

زمین برچینند ومت خویش از ایران حکي خان، سبب گردید تیموریان به طور کل سایه

  ). 375: همان(

  شیر در ترکیب و آرایش نیروهاي سیاسیثر امیرعلیضور مؤح. 2

توان تنها به روابطش با سلطان حسین  نمی،هاي سیاسیبا جریانرا پیوندهاي امیرعلیشیر 

اي به هم پیوسته از روابط و  و منظومهاو همواره در متن مجموعه. بایقرا محدود ساخت

 نقش اساسی در امور  براي ایفايامیرعلیشیر خود را به چند دلیل،. داشتپیوندها قرار 

 دوم آن آمد؛مار مینخست آن که دوست و همنشین سلطان به ش. دانستسیاسی محق می

اي از اشراف ترك بود که از دیرباز و بنا به سنت، خواستار سهیم شدن  طبقهي که نماینده

شد  و سرآخر آن که دانش وافر و فرهنگمردیش موجب می؛هرچه بیشتر در قدرت بودند

ها با این زمینه. داشتبرتر و واالتر از هرکسی بداند که در امر سیاست دخالت میخود را 
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ویژه  و به،ورزان درگاه او در بسیاري اوقات در تعارضی سخت با سیاست،و این دالیل

- رسیدند و سرنگون میقدرت می وزیرانی که یکی در پی دیگري به بود؛می،وزیران

یقرا بیش از ده وزیر کوچک و بزرگ به خود دید حسین باعصر حکومت سلطان. شدند

الملک خوافی، توان به خواجه علی صانعی، خواجه نظامها میکه از مشهورترین آن

آنچه . نمودالدین محمد کرمانی و خواجه مجدالدین محمد خوافی، اشاره خواجه افضل

 ي  ادامهروشن است، امیرعلیشیر در فراز و فرود موقعیت سیاسی و حتی در چگونگی

  .اي ایفا نموده بود نقش عمده،زندگی هر یک از این وزیران

به واسطه انتساب به آل برمک همواره رایت «الدین علی صانعی، که خواجه عالء     

میرزا  نخستین وزیران حسیني ، از جمله)329/4: همانخواندمیر، (»افراشتمفاخرت می

.  مورد غضب واقع گردید و به زندان افتاد،ابییاو اندك زمانی پس از قدرت. بایقرا بود

 ي در منابع تاریخی، انگیزه. ترین مخالف وي کسی نبود جز امیرعلیشیر نواییسرسخت

چون بر  عجز رعایا حیف و تعدي «اند که  چنین نگاشته، با او را راهاي امیرعلیشیرمخالفت

»ر با وي متغیر گردیدمزاج شریف مقرب حضرت سلطانی امیرعلیشی... داشتجایزه می

خذه قرار گرفت، اموالش مصادره شد  مورد موآدر نتیجه، او) 5919/11: همانمیرخواند، (

هاي طوالنی حبس، صانعی غزلی غرا سرود و براي امیرعلیشیر در سال. و به زندان افتاد

ر آن هیچ فایده بـ«اما .  دیرین از قلب بزدایدي فرستاد، شاید دل وي به رحم آید و کینه

خواجـه ). 329: همان(»مراسله مترتب نگشته و امیـرعلیشیر از سـر ایذاي او درنگذشت

. ها رنـج زندان بـرد و سرانجـام نیـز بـه فرمان سلطان بـه قتل رسیـدعلی صانعی، سال

هاي امیرعلیشیـر بـا خواجـه علی صانعی تنهـا بـه آزار و مخالفتکه شایـان توجـه است، 

  . نینجامیـده، بلکه بـه خانـدان او نیـز سرایت کرده بودزنـدان وي 
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اي کـه نورالدین عبدالرحمن جامی، عارف و شاعر پرآوازه، بـدو نوشته و در آن نامه

د این یمؤبرادر خواجه علی، مورد تعدي و آزار واقع نگردد، که درخواست داشته بود 

 که بودلملک خوافی، دیگر وزیري االدین نظامخواجه قوام).38: 1378جامی، (مهم است

فراز و فرود روابطش با امیرعلیشیر و نقشی که امیرعلیشیر در سرنوشت وي، چه در 

- از جمله تربیت«وي . زندگی روزمره و چه در حیات سیاسی داشته، بسیار چشمگیر است

ابتدا و امیرعلیشیر در ) 345: نوشته دستیخواندمیر، نسخه(»مکان بودیافتگان امیر عالی

خواندمیر، ( بهره جست، خواجه علی صانعی از کرسی وزارتکردناز او براي سرنگون 

الملک خوافی بر کرسی هنوز اندك زمانی از تکیه زدن خواجه نظام). 419: ش2535

وزارت نگذشته بود که خوي امیرعلیشیر را با او کژ افتاد و در نتیجه با همراهی جمعی از 

-  چندان اشاره،رویدادنویسان آن روزگار. کندا او را سرنگون ارکان دولت تالش نمود ت

، از الصفاروضهي نویسنده. اندهکرداي به دالیل این دگرگونی رویکرد امیر علیشیر ن

، و )5855/11: همانمیرخواند، (الملک علیه امیرعلیشیر سخن گفته خواجه نظامي توطئه

خواندمیر، (استکرده اظهار » ران نعمتبه واسطه کف«، علت آن را االخبارخالصهلف مؤ

با امیرعلیشیر طریق مشورت «که سلطان  پس از آن،سرانجام). 345: نوشته دستي نسخه

: 1380خواندمیر، (الملک صادر شد فرمان دستگیري خواجه نظام،»سلوك داشت

و شد، خود و فرزندانش زندانی شدنددر پی این رخداد، وي از وزارت برکنار ). 219/4

البته چند گاهی دیرتر، پادشاه فرمان عفو و آزادي او را صادر . اموالش مصادره گردید

  .  اما دیگر قدرتی برایش باقی نمانده بود؛)5772/11: همانمیرخواند، (نمود

الملک، خورشید اقتدار خواجه مجدالدین محمد با غروب آفتاب قدرت خواجه نظام     

 وي سبب شد تا دگربار آتش رشک در میان ي زایندهاقتدار ف. خوافی، تابیدن گرفت
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ور گردد و از این روي با همدلی و  شعله،ویژه امیرعلیشیرامیران و اعیان دولت و به

نگاران تاریخ. همراهی یکدیگر بر آن شدند او را از دخالت در امور حکومت مانع شوند

 نه سوداي ،ه مجدالدینبا خواجرا هاي وي  علت مخالفت، هوادار امیرعلیشیرعمدتًا

خواندمیر، (اند  هاجه مجدالدین معرفی کرد بلکه کردار خود خو،طلبی امیرعلیشیرقدرت

اي از عبدالواسع نظامی باخزري، از دانشوران و منشیان نامه). 401-400: ش2535

 روزگار، خطاب به امیرعلیشیر وجود دارد که در آن از خواجه مجدالدین ي برجسته

منشی ( از امیر علیشیر طلب یاري شده است،هاي وي براي رفع و دفع فتنهشکایت شده و

  ). 22/1-20: 1357خوافی، 

این نامه خود بهترین سند و رساترین مدرکی است که بر مخالفت امیرعلیشیر با      

هاي درباریان علیه خواجه مجدالدین گواهی مجدالدین محمد و شرکت وي در توطئه

 سرانجام در ذهن ،هاي دشمنان خواجه مجدالدینچینیها و سخنزيانگیفتنه. دهدمی

در . سلطان رسوخ یافت و به دستور او خواجه از وزارت برکنار و به محاکمه کشیده شد

 تقصیر بر وي ثابت نشد و از این روي مقرر  شد شصت هزار دینار به  ظاهراً،محکمه

  ). 404-403: همانخواندمیر، ( و آزاد گرددبپردازدعنوان سپاسگزاري به دیوان 

در پی برکناري خواجه مجدالدین، وزیر جدیدي برگزیده شد که نامش خواجه      

لوح دل را به نقوش «این وزیر تازه به وزارت رسیده که . الدین محمد کرمانی بودافضل

 مقام امیرعلیشیر آراسته گردانیده بود، با پشتیبانی امیرعلیشیر بدین» اخالص و دولتخواهی

چندصباحی دیگر، سلطان که از اوضاع چندان رضایت نداشت، ). 434: همان(نایل آمد

تجویز این  «، اما امیرعلیشیرگرداند؛کوشید تا خواجه مجدالدین را دگربار به قدرت باز

  ). 180/4: 1380خواندمیر، (»فرمودمعنی نمی
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لدین را بار دیگر وزارت سرانجام، سلطان دودلی را وانهاد و عزم راسخ ساخت تا مجدا

حسین میرزا .  حتی امیرعلیشیر، برخورد کرد،بخشد و در این راه با هر مخالف و مانعی

بایقرا براي نیل به مقصود، امیرعلیشیر را از هرات دور نمود و با تبعیدي محترمانه به 

زم حکومت استرآباد فرستاد، زیرا این کار براي آرامش خاطر خواجه مجدالدین محمد ال

  ). Subtelny, 1988: 197(نمودمی

الدین محمد، که دیگر به محض رهسپاري امیرعلیشیر به استرآباد، خواجه افضل     

پشتیبان توانمندي چون امیرعلیشیر را در دسترس نداشت، به دستور سلطان از وزارت 

). 405: ش2535خواندمیر، (برکنار شد و خواجه مجدالدین محمد جایگزین او شد

الدین محمد نیز که بر جان خویش بیمناك بود، با وقوع این رخداد به واجه افضلخ

سرعت از هرات خارج شد و سر در پی امیرعلیشیر نهاد و خود را به استرآباد رساند

در پی این گریز ، خواجه مجدالدین سفیران متعددي ). 6765/11: 1385میرخواند، (

اما امیر علیشیر . الدین را درخواست نموده افضل و استرداد خواجکرد استرآباد ي روانه

: ش2535خواندمیر، (بود» درپناه عاطفت خویش ماوي داده«الدین را که خواجه افضل

الدین سفارش نمود که رهسپار ،از پذیرش این فرمان سرباز زد و به خواجه افضل)435

  ).6765/11: همانمیرخواند، (عراق عجم و آذربایجان شود

، اما همچنان با گرفت بازگشت امیرعلیشیر به هرات، قدرت مجدالدین از نو کاستی با     

امیرعلیشیر و دیگر مخالفان وي نیز که اوضاع را . حمایت سلطان بر سر کار باقی ماند

 امیرعلیشیر و ي وقفهتکاپوهاي بی. هاي نابودي او برآمدند به جستجوي راه،چنین دیدند

مجدالدین در تضاد بودند، فرجامش آن شد که سلطان صالح دیگر کسانی که با خواجه 

»خواجه مجدالدین چندگاهی در مهمات سرکار سلطنت دخل ننماید «،ملک در آن بیند
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با کناره جستن خواجه مجدالدین از مقام وزارت، خواجه ). 188/4: همانخواندمیر، (

: همان( امور پرداختالملک دگربار مصدر امر وزارت شد و با استقالل به تدبیرنظام

سخن گفتن از . کناره جستن خواجه مجدالدین نیز منجر به پایان یافتن ماجرا نشد). 188

 راهی شد براي ،معایب وي نزد سلطان و هنگفت جلوه دادن ثروتش از سوي بدخواهان

ها نتیجه داد و سلطان بر آن شد چینی سخن،سرانجام. تحریک سلطان بر ضد وزیر معزول

اي تشکیل  جلسه محاکمه،بنابراین. اي شدیدتر با خواجه مجدالدین برخورد کندونهتا به گ

 و خودش مورد شکنجه گردد نهایی محاکمه آن شد که اموال وي مصادره ي نتیجه. شد

-خواجه مجدالدین، پس از آن که از  شکنجه. نمایدقرار گیرد تا ثروت پنهانش را فاش 

اي دنج پنهان شد،  نخست در گوشهي د، در وهلهفرسا جان سالم به در برهاي طاقت

 اما در مسیر حجاز گردید؛گاه از بیراهه به کرمان رفت و از آنجا رهسپار حج آن

  ).417-418: ش2535خواندمیر،(درگذشت

الملک خوافی نیز هدف آماج حمالت مخالفان واقع شد و دیري نپایید که خواجه نظام     

هاي  سیاست،البته و صد، امیران و وزیرانيهاجوییها و ستیزهقربانی رقابت،در پی آن

 ي الدین محمد کرمانی به هرات که به اشارهبازگشت خواجه افضل. امیرعلیشیر گردید

امیرعلیشیر از آذربایجان مراجعت نموده و وارد تختگاه هرات شده بود، با به ثمر نشستن 

الملک از ، به طوري که خواجه نظامهاي امیرعلیشیر و همراهانش مقارن شددسیسه

  ). 407:همان(دار وزارت گردیدالدین دوباره عهدهوزارت معزول و خواجه افضل

الدین محمد از همان هنگام که افسار توسن وزارت را به دست خویش خواجه افضل     

 ي وي درباره. الملک بربستدید، کمر همت بر آزار و حتی نابودي کامل خواجه نظام

 با امیر علیشیر رایزنی کرد و گویا امیرعلیشیر هم مخالفتی ،الملکدستگیري خواجه نظام

Archive of SID

www.SID.ir



  ٢۵شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                             

  

٦٦

الملک و فرزندانش آمده در منابع تاریخی سخن از مرگ دهشتناك خواجه نظام. ننمود

  : آمده، چنین استتاریخ الفی برابر با آنچه در ،شرح ماجرا. است

لک ساعی شد تا او را المامیرعلیشیر در به همراه انداختن نظام

محبوس نساخت آرام نگرفت و مجموع فرزندان و خویشان خواجه 

هر جا که بودند گرفتار شدند و اموال بسیار از سر کار ایشان به دیوان 

 نخست فرزندان و  ....واصل شد و در قلعه اختیارالدین محبوس شدند

ن او را و بعد از آ... خویشاوندان خواجه را در نظرش به قتل آوردند

  ).5390/8: 1378، ...تتوي و (پوست کندند

و بالطبع ) 220/4: 1380خواندمیر، ( امیرعلیشیر خود از دنیا برفت،صباحی دیگرچند     

الدین محمد پشتیبان اصلی خود را از دست داد و  به تنهایی درگیر ستیز با افضلخواجه

  .دیگر دیوانیان و امیران شد

  یانگذار و پدر ادب ترکیوایی، بنامیرعلیشیر ن

سرایی را آغاز تباران، ترکی تنی چند از ترك،برابر با تاریخ، پیش از امیرعلیشیر نوایی

سرایی به نام لطفی، نام ترکیاز ، تنها اللغتینمحاکمهکتابامیرعلیشیر در . بودندنموده 

ی، میرسعید برده، اما آنچه روشن است، ادیبانی چون میرحیدر خوارزمی، گدایی، نقیب

راه همگام و همراه  نیز در این دیگرانکابلی، میر محمدعلی کابلی، امیري، سکاکی و 

با وجود ). 209: 1381فرهانی منفرد، ؛ 39: 1340رسول رهین، عقرب . ع(اند لطفی بوده

که توانست قدرتمندانه در این مسیر قدم بردارد و یاراي آن یافت با سرایش و این، آن

بان ترکی جغتایی و به تعبیر پژوهندگان روس، ازبکی قدیم، جایگاه ادبی این نگارش به ز

هاي علمی و ادبی وارد سازد، کسی جز امیرعلیشیر زبان را ترقی دهد و به جرگه زبان
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درحقیقت ادعایی منصفانه خواهد بود، اگر از او به عنوان نخستین ادیب . نوایی نبوده است

  ). 2Gibb,1903: 10/ (وده است، نام برده شودبزرگی که به ترکی نوشته و سر

شناسان در  کار امیرعلیشیر که به باور برخی تركي هاي اهمیت فزایندهکی از جنبهی     

،  دیوان لغت تركلف زبان ترکی یعنی محمود کاشغري، مؤ چهار مدافع بزرگي زمره

-مسیره ترکی ، و قدري برغموي، صاحب صرفنامهغریبشیخ عاشق پادشاه، نویسنده 

 و گستردگی ی، قرار دارد، آن است که وي موفق شد ترکی جغتایی را چنان فراخالعلوم

کند که تر جلوه میاین موفقیت زمانی  فزون.  یک زبان ادبی باشدي بخشد که شایسته

 دیرینش و در گذر روزگار تکامل ي درك گردد، نظم و نثر فارسی  با توجه به پیشینه

سرایان واالمقام مزین و بدون قدر و سخنورزان عالیبوده و با نام ادبعظیمی را شاهد 

به عنوان یک را به دیگر سخن، ترکی جغتایی، هویت خود . گونه رقیبی بوده استهیچ

  1. مدیون و مرهون امیرعلیشیر نوایی بوده استتردید بیزبان ادبی 

 روند تکامل ادب ترکی و ي     پژوهشگر اهل کشور ترکیه، زکی ولیدي طوغان، درباره

  : چنین اظهار داشته است،نقش امیرعلیشیر در پیشرفت آن

آن فعالیت ادبی که بیش از ظهور مغوالن، به ویژه در دوره 

قراختائیان در میان مسلمانان ترك ترکستان شرقی، مناطق 

اي در دلتاي جنوبی و میانی و تا اندازه) هفت آب(یدي سو 

و زیرین جنوب تا دلتاهاي میانی سحون جریان یافت و در 

ه مغوالن در خوارزم شکل سیحون گسترش یافت، در دور

اي پیشرفت آن در ترکی به خود گرفت و بر

. اي اتخاذ شدلی تدابیر ویژهو خراسان شما) رودفرا(ماوراءالنهر

                                                
درکـه ی  شیـ همادرمقالـه نیـ ااسـت ی  گفتن. 211ص،»یینوااثرسهدری  فارساصطالحاتکاربرد « ک،یآبزیدن. يا. ١

وشیهمـا آنمقـاالت مجموعـه دروشـد ارائهد،یگردبرگزارچاکوروادانشگاهدرتركاتیادبخیتاريدرباره1997سال

  . استشدهمنتشرریزتیسادر2003سالدرنیهمچن

h�p://www.tdkdergi.gov.tr/TDA/2003_1/2003_1_01_Abik.pdf

Archive of SID

www.SID.ir



  ٢۵شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                             

  

٦٨

و نیز ... سرانجام در دوره برخی تیموریان مانند ابوالقاسم بابر...

ن در خراسان، بـه ویژه در هرات گسترش حسین بایقرا این زبا

یافت و علیشیر نوایی بزرگترین عامـل گسترش ایـن نهضت 

  ).39: 1377پاییز طوغان،(رفتادبی در هرات به شمار می

 زبان ي العاده زبان ترکی، جدا از توانمندي فوقي      اقدامات فرهنگی امیرعلیشیر درباره

هاي اندك یابد که به زعم کنکاشتري می فراوان اهمیتروفارسی در آن عهد، از آن 

 ترك، در روزگار مورد بحث، ي شاعران و دانشمندان ترك، یکی از وجوه معنایی واژه

 امیرعلیشیر شایان توجه است که. از علم بوده استتوجهی به دانش و دوري گزیدن بی

در شرح ، خود لنفائسامجالسي  در تذکره،خود بدین مهم معترف بوده و اگر چنین نبود

ترك است، اما  «:نگاشتگاه نمی حاجی ابوالحسن، هیچتبار، چونحال دانشوري ترك

لف ، مؤدعوي دولتشاه سمرقندي). 22ص: 1363نوایی، (»به قدر خود طالب علمی کرده

با وجود ترکیت، ترك فضایل «که  مبنی بر آن، پدر امیرعلیشیري ، دربارهالشعراتذکره

  .نیز ناظر به همین منظور است)495: 1382سمرقندي، (»نمودنمی

 که اگر مقرون به صحت پنداشته کرده روایتی را ذکر االخالقمکارم     خواندمیر در 

 حتی موالنا لطفی که از پیشقراوالن ادب ترکی بوده و خود ،سازدشود، آشکارا نمایان می

  :مقام امیرعلیشیر اقرار کرده استداشته، نیز به برتري امیرعلیشیر هم او را دوست می

موالنا لطفی که به لطف سخن یگانه آفاق بود و پیش از وي 

به زبان ترکی کس شعر نگفته، در مبادي سن رشد و تمیز آن 

حضرت روزي به مالزمتش رسید و التماس نمود که از نتایج 

آن . ور سازیدابکار افکار خود به خواندن غزلی مرا بهره

جناب مولوي از استماع این غزل . ... ندحضرت غزلی خوا

غرا در بحر حیرت افتاده بر زبان راند که واهللا اگر میسر شدي 

ده دوازده هزار بیت ترکی و فارسی خود را به این غزل بدل 
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٦٩  وشیر نوایی و اثربخشی مکتب ساز اامیرعلی ادبی –سیاسی شخصیت 

شمردمکردم و حصول این معامله را فوزي عظیم میمی

  ).70-69: 1378خواندمیر، (

 ،شودامروزه شعر ترکی جغتایی کالسیک خوانده میرا کهامیرعلیشیر آگاهانه آنچه      

نقشی که او در پروریدن سخن ترکی ایفا نمود، ). Dale,Apr 1998: 44(آفرید

 در سرایانی چون دانتهي سخن نواز است که برخی پژوهشگران او را همپایهچنان چشم

شرعی جوزجانی، (انداحیاي زبان ایتالیایی و فردوسی در پیشرفت زبان فارسی، برشمرده

  ). 10: 1373آبان 

گردد که پژوهشگران امروزي چرا و به چه سبب،  درك می، آنچه گفته شد     از مجموع

، ذکر دو  اینبا وجود. اندالقول، امیرعلیشیر را پدر و بنیانگذار ادب ترکی خواندهمتفق

 امیرعلیشیر را  نخست آن که، برخی از این پژوهندگان:نماید می دیگر نیز ضروري ي نکته

، آن دو را با پدر شعر فارسی، رودکی، سنجیده و از نظر ابداع شعر به یک زبان جدید

 کارهایش و به ي  به سبب گستردگی دامنه،الوصف، امیرعلیشیر را معاند؛ همسنگ دانسته

هاي شعري متفاوت، بر رودکی برتري داده و مقام او را  کار بستن مضامین متنوع و قالب

- 228: 1387شگفته، (اند شاعرانی چون حافظ، موالنا و فردوسی فرض نمودهي ههمپای

 ظهور امیرعلیشیر را نشانی از پیروزي ،تباردوم آن که، گروهی از محققان ترك). 229

-  بیي اند که در پی حضور او، عصر سیطره و اعالم داشتهزبان ترکی بر فارسی پنداشته

 پایان پذیرفت و ،کم در آسیاي میانهدهاسال، دستچون و چراي زبان فارسی پس از ص

  Erkinov, 2008: 22.(1(تاز میدان شدزان پس این  زبان ترکی بود که یگانه یکه

                                                
،یینـوا ریشیـ رعلیامتولدسالروزنیپانصدمشیهمادراويمقاله. استنظرنیابهباورمندانازگریدی  یکازکاننیحس.١

نیـ اکـه اسـت ی  گفتنـ .4ص،»تـرك ي  ایدنمعلم«ازکان،نیحس: بهدیبنگر. اوستباورنیاگواهازبکستان،درشدهبرگزار

  : بهدیبنگرآنبهی دسترسي برا. استشدهمنتشر) هیترک(چاکوروادانشگاهتیسادرمقاله

h�p://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/huseyin_ozcan_turk_dunyasininbilgesi_
ali_sir_nevai.pdf
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آنان که جایگاه .  که دعاوي این چنینی چندان منصفانه نیست     نگارنده بر آن باور است

 که رودکی به اندد نظر قرار ندادهن نکته را ماند، ایرودکی را فروتر از امیرعلیشیر دانسته

 خامی، ادب منظوم فارسی را بنیان ي گونه مادهاز هیچ و بدون بهره برگرفتن از هر تقریب 

 چند ي نهاده است، این در حالی است که امیرعلیشیر خود به کرات اقرار داشته از پشتوانه

ها با به کار بستن  زبان فارسی و مضامین کهن آن به طور کامل سود جسته و تني قرنه

 ادب ترکی را ،هاي شاعران نامی زبان فارسی، یاراي آن یافته استها و سبکاسلوب

 را از آن  زباناند حضور امیرعلیشیر، فارسیآنانی که دعوي داشته. گذاري کندپایه

نشین دارا بود، برانداخت، نیز توجه موقعیت ممتاز و دست باالیی که در مناطق ترك

 فرهنگ ایرانی بود که ي که به رغم کم رونق گشتن بازار زبان فارسی، این دایرهاند دهکرن

 فراخی و گستردگی بیش از پیش یافت؛زبان، با برآمدن امیرعلیشیر در میان اقوام ترك

 به اعتراف چندین ، تمامی آثار امیرعلیشیري  اولیه و خمیرمایهي  ماده،چرا که به تقریب

  . سرایان به عاریه گرفته بود که از آثار پارسی چیزي بود، خود ويي باره

  غ فرهنگ ایرانیپرورده و مبّلامیرعلیشیر، دست

پرورده، که بنیانگذار ادب ترکی برشمرد، دستبایست پیش از آنامیرعلیشیر نوایی را می

در درستی این مدعا . به حساب آوردغ راستین فرهنگ ایرانی یافته و صدالبته مبّلتربیت

بس که خود امیرعلیشیر بارها اعالم داشته با آثار مکتوب فارسی آشنایی تام داشته و همان 

نوایی، ( بسیار برگرفته استي  بهرهناشناخته و از آثار آنزمین را میبزرگان ادب ایران

ثیرگذار شاعر و ي امیرعلیشیر، نقش تأ پردازش اندیشه در پرورش فکر و 1).81-89: 1387

در. ایران، نورالدین عبدالرحمن جامی، را نیز  نباید فراموش کردعارف نامی تاریخ 

ثر از سنت علمی روزگار، به خوانش و میرعلیشیر از همان اوان کودکی، متأحقیقت، ا

                                                
: 12ج،یینـوا ریشیـ علآثـار مجموعه،یینوا: بهدیبنگره،نمونعنوانبهاست،نمونرخیی  نواآثارازي  اریبسدرمهمنیا.١

  :بهدیبنگرترآسانوبهتری دسترسي برا. SLXXXIX،بخش)2003-1987فن: تاشکند(،ریالطلسان

http://navoi.natlib.uz/uz/lisonut_tayr_un_ikkinchi_tom/187_/194
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٧١  وشیر نوایی و اثربخشی مکتب ساز اامیرعلی ادبی –سیاسی شخصیت 

ي  ي ایرانی ملکه آموختن آثار مکتوب فارسی پرداخت و این مهم سبب گشت اندیشه

 در ،نگاريسرایی و ترکیرکیاي که با وجود گرایش افزونش به ت اندیشهذهنش شود؛

  .اي از زمان از خاطرش زدوده نشدهیچ برهه

 امیرعلیشیر، ، موجب گردید که ذهنی این چنینیي زمینه تفکر و پیشي مایهداشتن بن     

او از سویی آثاري به فارسی آفرید .  فرهنگ ایرانی جلوه کندي غ برجستهبه مثابه یک مبّل

 و از دیگر سوي ،هایی دگر افزودپربار ادب فارسی گنجي و بدین ترتیب بر گنجینه

نفوذ بسیاري .  آثار ترکی خود را با الهام گرفتن از مضامین آثار فارسی پدید آوردي عمده

 موجب شد تا فرهنگ ایرانی بیش از پیش در میان ،که آثار او در بین ترك زبانان یافت

  .ترکان رواج یابد

دهد که وي تا چه اندازه از  از طرفی نشان می،یرعلیشیرنگاهی دوباره به آثار ام     

 و از طرف دیگر ، آثار خود یاري جسته استنمودن مکتوب راستايفرهنگ ایرانی در 

هاي فرهنگی سازد که آبشخور فرهنگ ترکی تا چه حد وابسته به سرچشمهنمایان می

 عطار نیشابوري الطیرمنطقز  او ملهم االطیر لسانبه عنوان نمونه، مثنوي . ایران بوده است

هاي عطار آشنا کرد،  نه تنها قوم خود وي را به زبان مادري با اندیشه،است و این اثر او

ترین بینی یکی از شاخصزبان را با تفکر و جهانبلکه اسباب آشنایی دیگر اقوام ترك

  ). 61: 1390خدایار، تابستان(فرهنگمردان تاریخ ایران فراهم آورد

هاي ، را نیز با الهام برگرفتن از خمسهخمسه خویش، ي گانههاي پنج مثنوي،یرعلیشیرام     

 یعنی نظامی گنجوي و امیرخسرو دهلوي، مدون ساخت و از این ،سراي نامیدو فارسی

ابیات زیر که .  خویش از آنان به نیکی یاد کرده استي خمسهروي در سراسر دفاتر 

، جاي داده است، خود بر این مثنوي فرهاد و شیرینحات امیرعلیشیر آن را در نخستین صف

  :مهم گواه است

  آنینگ بو گنجدین تاپماي تابچاي کیشی کام        

  پــاش گنجــــه آرامکیـــم گنــجنیچـــوك
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  ده آرامـــی آنـیـنـگ                              اگـــر چــــه گنـجــــه

  ...مــی آنـیـنـگولــی گنــج اوزره دائـــم گا

  تــوتــوب گـوهـــرلــري یکســر جهـــانـی                             

  نیکیــم خیــل اختــــر آسمـــاننیچـــوك

  یـوق اول گوهــر کـه چون تورراقغه قالغاي                

  ...ایـاغ آستیغــه چــون قالغـــاي اوشالغــاي

  اي گهــرریـز                         کیشی مونـداق بــوال آلمـــ

  زاد شـکــــــرریــزمگـــــر اول هنـــدوي

  )161: م1981نوایی، (

کس از این گنج سخن مانند آن که در گنجه آرمیده کام نگرفته است، هیچ: ترجمه     

... ها قرار گرفته استاگرچه آرامگاه وي در گنجه است، لیکن او همیشه بر روي گنج

گونه که خیل ستارگان، آسمان را فرا رهاي او سراسر جهان را گرفته است، همانگوه

- از توانش نمی،گوهر او هرگز زیر خاك شدنی نیست، اگر به زیر پا هم افتد. اندگرفته

  .کسی مانند او گوهرپاشی نتوانسته است، مگر آن هندوزاده شکرریز... کاهد

را ...   و تاریخ ملوك عجم، القلوبمحبوب، لفتوهاالمحبه من شمائمنسائمهاي کتاب     

... زبانانی همچون جامی، سعدي، بیضاوي و هم امیرعلیشیر با سود جستن از آثار فارسی

ثیري که امیرعلیشیر از آثار مرتبط با فرهنگ ایرانی برگرفته، چنان أدرحقیقت، ت. تنگاش

 نخست متنی ي ، که در وهلهیه وقفي افزون است که به اعتراف خود وي در نگارش رساله

نویسان یاري  اداري است و نه ادبی، نیز نتوانست از آثار پارسی،اسنادي و یا به تعبیر بهتر

هاي رسمی موجود به زبان نامهاي از وقفنجوید و آن را به صورت خالصه و چکیده

رتبط است ، که با فن عروض ترکی ماالوزانمیزانامیرعلیشیر در نگارش 1.فارسی نگاشت

                                                
بخـش ه،یـ وقفمنـشئات، القلـوب، محبـوب : 14ج،یینـوا ریشیرعلیامآثارمجموعه،یینوا: بهدیبنگرشتر،یبی آگاهي  برا.١

  .هیوقف
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کم از آثار،  دست،زبانان نیافته و بنا به اقرار خویشنیاز از آثار فارسی خود را بی،نیز

: تانوایی، بی(خواجه نصیرالدین طوسی و  نورالدین عبدالرحمن جامی، مدد گرفته است

 به  که در آن امیرعلیشیر، رااللغتینمحاکمه، بتوان شاید در میان تمام آثار امیرعلیشیر1).69

 دو زبان ترکی و فارسی پرداخته و حکم به برتري زبان ترکی داده است، ي مقایسه

اش نو و بدیع بوده و به تقلید و یا پیروي از بزرگان ادب استثنایی خاص برشمرد، زیرا ایده

با وجود این، نباید این نکته را به باد نسیان سپرد که این اثر . فارسی نگاشته نشده است

  . زبان فارسی و فرهنگ ایرانی دارداز تام و آگاهی افزون امیرعلیشیر شناختخود نشان از

 میراث ادبی زبان فارسی، تمامی قواعد و ي واقع، امیرعلیشیر با فراگرفتن همهدر     

پاوه دوکورتی، مترجم . همچنین مفاهیم آن را در سرایش و نگارش ترکی به کار برد

 همان  سبک شعر امیرعلیشیر و تشبهات او اساسًا کهداشته، به زبان فرانسه، اذعان بابرنامه

نوشته کرده و به ترکی میآید که او به فارسی  فکر میسبک فارسی است و چنین برمی

، )تیموریان(تاریخ مغول کتاب ي لوسین بوات، نویسنده). 95-94: 1383یارشاطر، (است

اي موارد خود  و در پارهشکلام، نیز مشابه چنین اعتقادي داشته و اذعان نموده که اله

 اگر چه یاراي ،به باور او، امیرعلیشیر. اندعبارات امیرعلیشیر از زبان فارسی برگرفته شده

آن یافت تا ادبیات نوینی پدید آورد و چه بسا برخی از آثار او با بهترین آثار ادبی زبان 

کدام نتوانستند خود را بالکل فارسی توان هماوردي دارد، اما نه خود او و نه پیروانش هیچ

  ). 161-160: 1382بوات،(از والیت و سروري ایرانیان برکنار دارند

                                                                                                                        
http://navoi.natlib.uz/uz/mahbub_ul_qulub_munshaot_vaqfiya_un_turtinchi_tom/vaqfi
ya/

، امیر علیشیر به کوشش اللغتینمحاکمهحسین محمدزاده صدیق، که کتاب، بایسته یادکرد است پژوهشگر محترم، . 1

ي فارسی  اي از اثر در دست چاپ خود، یعنی ترجمهوي بر نگارنده منت نهاد و نسخه. ایشان امکان نشر یافته است

مجموعه آثار نوایی، : رید بهبراي دسترسی به متن اصلی کتاب نیز بنگ.  را، در اختیار راقم این سطور قرار داداالوزانمیزان

المسلمین، مناجات، االوزان، تاریخ انبیا و حکما، تاریخ ملوك عجم، اربعین، سراجاللغتین، میزانمحاکمه: 16نوایی، ج

  .االوزانبخش میزان. ي تیرانداختن رساله

http://navoi.natlib.uz/uz/muhokamat_ul_lugatayn_mezon_ul_avzon_tarixi_anbiyo_va_
hukamo_tarixi_muluki_ajam_arbain_siroj_ul_muslimin_munojot_risolai_tiyr_andoxtan
_un_oltinchi_tom/mezon_ul_avzon
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هاي امیرعلیشیر از  دانشمندان و ادیبان ایرانی که به امید حمایتي  گستردهي حلقه     

 خود گواهی دیگر 1 ایران به هرات کوچیده و گرد وي فراز آمده بودند،نجداقصی نقاط 

 ذهنش ي ملکهنموده که اي مینه، تبلیغ اندیشه که او نه ناخواسته، بلکه آگاهاستبر آن ا

  . بوده است، یعنی اندیشه و تفکر ایرانی

غ  این مهم که امیرعلیشیر پرورش یافته و مبّلي یادآوري است که بایسته و شایسته     

از اهل علم و ادب هایش  آثار مکتوب و یا پشتیبانیاز طریقفرهنگ ایرانی بوده، تنها 

 نشر فرهنگ که با ساخت زیربناهاي ي شود، بلکه از عملکرد او در حوزهایران مستفاد نمی

نگر اوکه بنیان آموزشی، مذهبی و طریقتی همراه بود و همچنین با توجه به اقدامات جامعه

 آید؛میگرفت، نیز بر را در بر می... سرا و هایی چون پل، سد، حمام، کارواننهادن سازه

هاي متمادي در میان بزرگان ایرانی المنفعه روندي بود که سدهزیرا ساخت و ساز عام

اهللا الملک طوسی، خواجه رشیدالدین فضلرواج داشت و افرادي چون خواجه نظام

اذعان . ها پیشتر به عنوان بانیان این قبیل امور نامور گشته بودند از مدتدیگران،همدانی و 

تواند گمان میهاي فارسی، بینامه با توجه وقف، وقفیهي ه نگارش رسالهامیرعلیشیر ب

 خود نیز ي کننده و بیانگر این مضمون باشد که او در ساخت و سازهاي نیکوکارانهتداعی

  .زمین بوده استپیرو نامداران فرهنگ ایران

لدین عینی، باره را شاید بتوان در کالم پژوهشگر تاجیک، صدرا     جان کالم در این

  : جستجو کرد

 تاجیکی است و در مکتب فلسفه -پرورده فرهنگ بزرگ فارسی نوایی دست

هاي سیاسی و ادبی ایرانی تربیت یافته، در سیاستمداري و کشورداري، در عقیده

پردازان جهان اجتماعی و سیاسی و فلسفی و اخالقی جستارهاي معنوي اندیشه

  ).46: 1384شکوري بخارایی، (تاس ادامه داده راتبارانایرانی

                                                
آثارواحوالشرحشگفته،: بهدیبنگرشتر،یبی آگاهي برا. داردوجودی خیتارمنابعدری فراواناطالعاتبارهنیادر.١

 .358-321ص،یفانبهمتخلصیی نواریشیرعلیامی فارس
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  :سرودآید که امیرعلیشیر در آن هنگام که می    چنین برمی

  نگار ترك تاجیکم کند صد خانه ویرانه              

  ،بـدان مژگـان تاجیکانه و چشمـان ترکانه

  )125: 1375نوایی، (

تباري چون او تركخود به خوبی متوجه این نکته بوده که تا چه اندازه فرهنگ ایرانی بر 

  .ثیر نهاده استأت

  ساز امیرعلیشیر نواییاثربخشی مکتب

نظیر کسی بود و هیچکس به اندازه او شعر بی«، بابرنامهلف امیرعلیشیر که به تعبیر مؤ

تبار را شیفته هاي خود، ادیبان ترك،با آفرینش)108: ق1308بابر، (»ترکی نگفته بود

اي از  ادب در  آن کس از ترکان که اندك مایهساخت و زان پس روش او از سوي هر

 کالم امیرعلیشیر به دیگر نقاط ي زمانی، آوازهدر اندك. چنته داشت، الگوبرداري شد

پروردگان او که از مناطق مختلف به هرات آمده و گرد بسیاري از دست. جهان هم رسید

کومت تیموري، او فراز آمده بودند، در پی درگذشت وي و فرارسیدن زمان زوال ح

هاي دیگر شدند و بدین سان شعر و روش ادبی ترك هرات را به یافتند و رهسپار سرزمین

دیري نپایید که شعر امیرعلیشیر در نقاطی چون . او را در دیارهاي گوناگون پراکندند

 کاظم سالک، سانبهعثمانی و آذربایجان و حتی هندوستان هم گسترده شد و شاعرانی 

 بورسایی، شیخ غالب، ندیم، خیالی و میرعلیشیر ثانی، به سبک و سیاق او نشاط، فضولی،

-126: م2002 آکاس، ،215: همانفرهانی منفرد، (به ترکی شعر سرودن را آغاز نمودند

هاي ترکمنی، اویغوري، تاتاري و دیگر شاعران زبان). 212/3: تا کوپرولو،  بی؛129

 او را به سنتی فراگیر در ي  و شیوهکردندیر پیشه هاي ترکی نیز پیروي از امیرعلیشلهجه

  ). 52:  همانخدایار،(نمودند میان خود مبدل 
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تباران دوستدار ادب نهاد که شاعران ترك نه ثیري در عموم ترك     امیرعلیشیر چنان تأ

تنها تقلید از وي را ارج نهادند، بلکه حتی برخی تخلص او را نیز بر نام خویش اضافه 

 از ،سرایانی چون خیالی نوایی، حسینی نوایی، حالی نوایی و شکري نواییترکی. کردند

  1).37: 1375نوایی،(آینداین دست مقلدان امیرعلیشیر به شمار می

ها ادامه یافت و حتی در قرن نوزدهم میالدي عالقه به شعر و زبان امیرعلیشیر تا مدت     

نامق . سرودند به ترکی جغتایی شعر میمیرعلیشیر، مانند انیز بودند شاعران بسیاري که به

 نوزدهم میالدي، تقلید از امیرعلیشیر را چنان رو ي نام عثمانی در سدهوران بکمال، از سخن

دید که آن را تهدیدي براي ترکی استانبولی برشمرد و اعالم داشت رجعت به به تزاید 

  ).7/1: 1390پور، دلبري(دترکی جغتایی خطري بزرگ است که پیش روي آن قرار دار

آور نخواهد بود اگر گفته آید بنابراین، با توجه به آنچه تا به اکنون بیان گشت، شگفت     

 با وجود گذشت ، و از جمله شاعري قرقیزتبار نیز،سرایان معاصربسیاري از ترکیکه 

  .خوانندبخش خویش می همچنان او را الهام،هاي طوالنی از روزگار امیرعلیشیرسده

  علیشیـر پو منگو اولمـاس شعري حیات  

  هـر پیـرسوزي دیلیمیـز کارکار کانت

  دعوت کبی یانگرپ تورگن کوي لریدن   

  ورك مدد الهـام آلـور تـاپــار نجاتی

  اولـوغ شاعـر نینگ تیلینگ فینگ تیلیم   

  قارداشمیسن فینگ تیلیم نینگ تیلینگ

  نفس سن زمانامگـار  کدیلی رگیـن هم

  آه شعـریت چراغـاندیـز نینگ یرلینگ

  )344: 1365هیئت، (

                                                
  :شودمراجعهریالطلسانی سیانگليترجمهبرباباجانفدلمراديمقدمهبهشتر،یبی آگاهي برا.١

Alisher Nava’i, THE LANGUAGE OF THE BIRDS, translated by Dilmorad 
Babajanov(Bloomington, Indiana: Author House, 2006), p5-6. 
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- هر کالمش در دل ما بال می. میردعلیشیر این زندگی شعري است و نمی: ترجمه     

شاعر . یابدگیرد و نجات میمانندت دل مدد و الهام میهاي پرشور دعوتاز نغمه. گشاید

نفس نغمه بخوان، هم. ان تو استبزرگ، زبان تو زبان من است، برادر منی زبان من زب

  .زمان من شو، اي دنیاي شعر راه تو چراغان است

 همان بس که هنوز چندصباحی از ،ساز امیرعلیشیر نوایید اثربخشی مکتبیی     در تأ

گویان بلکه همراه آنان اهل ظهور وي سپري نگشته بود که ادبیان، آن هم نه فقط ترکی

هاي احتمالی براي درك و فهم دشواريکه ن شدند زبان، ناگزیر از آادب فارسی

  . هایی بنگارند فرهنگ لغت،اصطالحات و واژگان آثار او

   لغات ترکی و فارسی متکی بر آثار امیرعلیشیر نواییهايفرهنگ

- ها به سرزمین آني آثار ترکی امیرعلیشیر در اندك زمان اشتهاري فراوان یافت و آوازه

یت ادیبان به آثار امیرعلیشیر و همچنین فزونی نسبی تعداد آثار عنا. هاي گوناگون رسید

 ،هاي احتمالی اصطالحات و واژگان آثار وي سبب شد براي درك و فهم دشواري،وي

ها را نامهنماید، برخی از این فرهنگآنچه آشکار می. هایی چند نگاشته شودفرهنگ لغت

  :اندانان مدون نمودهزبها را ترك آناز زبانان و بعضی دیگر فارسی

  اللغتبدایع. 1

 1053-1052(مريق هجري 1084طالع ایمانی هروي در سال این کتاب را، 

 فرهنگی جغتایی به فارسی است و برابر با ،این اثر. نگاشته است)  م1674-1673/خ.هـ

در طلسم « تدوین گشته تا واژگان مورد کاربرد امیرعلیشیر به منظور نویسنده ي گفته

) 1: نوشته دستي ایمانی، نسخه(»سخن لغت فرقه جغتائیه و طایفه مغولیه مختفیچاه 

  . ها براي  اهل ادب و فضل، بهتر و  آسانتر درك گرددنمانده و معنا و مفهوم  آن
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  ) ابوشقه–ابوشکا ( النواییه و استشهادات الجغتائیهاللغات. 2

از آثار امیرعلیشیر و تنی چند دیگر اش گمنام است، با توجه به کتاب یادشده که نویسنده

 ظهیرالدین محمد بابر، نگارش یافته و فرهنگی است زبان، همچونفرهنگمردان جغتایی

 ي برخی آن را نوشته. اندکه در آن واژگان جغتایی به ترکی استانبولی شرح داده شده

، آن تباهی فاحش و شماري نیز با اش،اندالشریف پنداشتهالدین بن محبیفردي به نام عالء

  ). 127: 1365هیئت، (اندلیفات خود امیرعلیشیر دانستهرا از تأ

 گویا این نکته را ، آثار امیرعلیشیر استي اند این کتاب از جملهآنان که  اذعان نموده     

. اند که در این کتاب از آثار ظهیرالدین محمد بابر نیز سود جسته شده استدر نظر نداشته

ست، بابر در هنگامی دست به قلم برد و به نگارش آثار دست یازید که آنچه روشن ا

 کتابی بنگارد که در  استتوانسته امیرعلیشیر نمی،بنابراین. امیرعلیشیر دیگر حیات نداشت

  1.هاي بابر اثري موجود باشدآن از نوشته

  اهللا خانیي فضل نامهلغت. 3

اهللا خان، نگارش توسط فردي به نام فضل هفدهم میالدي در هندوستان ي در اوایل سده

خان آن را بر اهللا است و گویا فضل ترکی به فارسی لغتی فرهنگي این رساله. یافته است

ر، ادیب مشهور ادبیات جغتایی و اساس درخواست یکی از نوادگان ظهیرالدین محمـدباب

  ).29: 1383کارگر، ( تیموریان هند، تدوین نمـوده بـودي سس سلسلهمؤ

  

                                                
براي. شودمیدیدهملک،يکتابخانهدرموجودرا،اثرنیاازي  انوشتهدستي هانسخهکهمایدنمیکرداد یيستهیبا. ١

وکتابخانهينوشتهدستينسخه،)هیالجغتائاالستشهاداتوهیالنوائاللغات–ابوشقه( یینواوانیدفرهنگ: بهدیبنگرآن،

- دستينسخه،)هیالجغتائاالستشهاداتوهیالنوائاللغات–ابوشقه( یینواوانیدفرهنگو. 347شملک،ی مليموزه

االستشهاداتوهیالنوائاللغات–ابوشقه( یینواوانیدفرهنگو؛349شملک،ی مليموزهوکتابخانهينوشته

رانسهفبهراکتابنیای کورتدوپاوهن،یابرافزون. 412شملک،ی ملموزهوکتابخانهنوشتهدستنسخه،)هیالجغتائ

،: ...بهدیبنگرآن،بهی دسترسي برا. استکردهمنتشرکتابی اصلمتنباهمراهي الدیم1870سالدرونمودهترجمه

). م1870،الیامپر:  سیپار(ی کورتدوپاوهحیتصحوي فرانسويترجمهبا،هیالجغتائاالستشهاداتوهیالنوائاللغات
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  زبان ترکی. 4

زیب،  این کتاب، یعقوب جنگی، آن را بـه فرمان پادشاه تیموري هنـد، اورنگي نویسنده

مضمون این کتاب که به فارسی تحریر گشته، .  هفدهم میالدي نگاشته استي در سده

هاي آثار امیرعلیشیر بسیار به کار  صرف و لغت زبان ترکی است و در آن نمونهي درباره

  ).  همان جاکارگر،(ترفته اس

  سنگالخ. 5

 مشهور روزگار ي خان استرآبادي، منشی مخصوص نادرشاه و نویسندهمیرزا مهدي

 را تنظیم و تدوین نموده و در مقدمه آن با  ترکی به فارسیافشاري، این فرهنگ لغت

اجه ها مو آثار امیرعلیشیر با آني صراحت اعالن داشته، براي رفع اشکاالتی که در مطالعه

 ،سنگالخدر ). 5-6: 1374استرآبادي، (، بر آن اندیشه شد تا چنین کتابی بنگاردگردیده

 چون ترکی ،هاي زبان ترکیعالوه بر واژگان و قواعد ترکی جغتایی، به لغات دیگر لهجه

  . نیز پرداخته شده است،فرارود، آناتولی و آذربایجان

  التمغاي ناصري. 6

لیف و تدوین نموده و به ا در عهد قاجار به فارسی تأ آن ریشیخ محمد صالح اصفهان

، بررسی لغات ترکی با تکیه بر التمغاي ناصريموضوع . شاه تقدیم داشته استناصرالدین

  ).29/1: م1965لوند، (آثار امیرعلیشیر نوایی است

  ) لغت اتراکیه-خانعلیلغات فتح(مقالید ترکیه . 7

شاه قاجار و به نی سپانلو، به روزگار فرمانروایی فتحعلی بن کلبعلی قزویاین اثر را فتحعلی

 لغات ي خان در این کتاب عالوه بر شرح و ترجمهفتحعلی. فارسی نگاشته است

 ي قزوینی سپانلو، نسخه ( او را نیز شرح داده استي نامهامیرعلیشیر، مختصري از زندگی

برخی ). 9-4: لغت اتراکیهي تهنوش دستي  قاجار، نسخه؛4-6: مقالید ترکیهي نوشتهدست

  ).30/1: همانلوند، (اند، یاد نمودهاللغاتبهجتنویسندگان از این کتاب با عنوان، 
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  لغات شیخ سلیمان افندي بخارایی. 8

شیخ سلیمان . این کتاب را شیخ سلیمان ازبک، در اواخر قرن نوزدهم، تالیف نموده است

کیه بر آثار امیرعلیشیر نوایی و دیگر در این کتاب، لغات ترکی جغتایی را با ت

ده  به ترکی استانبولی یا عثمانی شرح دا، چون بابر و لطفی،زبانفرهنگمردان جغتایی

کارگر، (شناسان قرار دارد جانبه و کامل تركد همهییکتاب یادشده گویی مورد تأ. است

  ).همان

   عباسیي خالصه. 9

شاه بلی، در روزگار فرمانروایی فتحعلیمحمد بن عبدالصبور خویی، معروف به حکیم ق

میرزا، آن را به صورت خالصه  وقت، عباس ي السلطنهقاجار و بنا به فرمان ولیعهد و نایب

 ي خویی، نسخه( میرزا مهدي استرآبادي، منتظم و مدون ساختسنگالخو مختصري از 

  ).2-1:  عباسیي خالصهي نوشتهدست

  اللغه علی لسان نوایی. 10

ي  نسخی از این کتاب در کتابخانه کهگر افغان، واحدي جوزجانی، مدعی استپژوهش

: 1346واحدي جوزجانی، ( وین وجود داردي  کتابخانهي خاورشناسی مسکو و مؤسسه

 با توجه به اطالعات ، زمان نگارش و این که به چه زبانی نگاشته شده بودي درباره). 162

  .توان گفت هیچ نمی،اندك موجود

  گیري هنتیج

 چنان عیان و آشکار است که چندان نیازي به ،نتایج به دست آمده از آنچه گفته شد

با وجود این، به عنوان برآیند سخن و . شودها احساس نمیبازپردازي و یا بازخوانی آن

 ادبی ممتاز و خاص - شخصیت سیاسی  کهتوان اظهار داشت می،پایانی بر این جستار

اي  از آن روي جلوه، او در تاریخ فرهنگ ایراني درخور و ارزندهامیرعلیشیر و جایگاه 

نموده، بلکه در ، بسیار توانمند میپیشهت یک سیاست نه تنها در هیئافزون یافته که وي
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شتاز بوده و از دیگر سوي یقالب یک فرهنگمرد نیز، از سویی در ادب ترکی پیشرو و پ

. کرده استزبان ایفا  در میان اقوام تركسزایی در معرفی و نشر فرهنگ ایرانینقش ب

هاي عمر خویش در این رهگذر برنهاد، به نزدیکی فرهنگی بیش هایی که او در سالگام

ویژه از نخستین ایرانیان و ترکانی که که از دیرباز و به. از پیش ایرانیان و ترکان انجامید

نمون  گرفته بود که رخاي شکل مسیر حرکتشان به گونه،هاي پس از ظهور اسالمدهه

ت بتوان گفت شاید به جرئ. نمودگشتن اشتراکات فرهنگی بسیار در میان آنان ناگزیر می

 نقش ي کس را یاراي آن نیست تا به واسطهدر درازناي تاریخ دیرین ایران، هیچکه 

  .خویش در تقریب فرهنگی ایرانیان و ترکان کوس برابري با امیرعلیشیر نوایی زند

  مهناکتاب

  شناسی منابع و مآخذ فارسی کتاب. فال

فرهنگ ترکی به فارسی از : سنگالخ، 1374. استرآبادي، میرزا مهدي.١

  .به کوشش روشن خیاوي، تهران، نشر مرکز،ي دوازدهم هجري سده

بابرنامه موسوم به توزك بابري ق، . هـ1308. بابر پادشاه، ظهیرالدین محمد.٢

واردات احوال ظهیرالدین و فتوحات بابري در وقایع حاالت و 

 عبدالرحیم خان خانان،  بمبئی، میرزامحمد ي ، ترجمهمحمدبابر پادشاه

  .الکتابشیرازي ملک

 محمود ي ، ترجمه)تیموریان(تاریخ مغول ، 1382. بوات، لوسین.٣

  .مهرآزادبهفروزي،تهران،

  . اساطیر، تهران،اي رو به تاریخپنجره،1387. بیانی، شیرین.٤

، تصحیح و 8، جتاریخ الفی، 1382.  قزوینیخان، قاضی احمد و آصفتتوي.۵

  .انتشارات علمی و فرهنگی: مقدمه غالمرضا طباطبایی مجد، تهران

، تصحیح  جامیها و منشئاتنامه، 1378. جامی، موالنا نورالدین عبدالرحمن.٦

  . میراث مکتوببایف و اسرار رحمانوف، تهران،رونالدین اوعصام
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فکري وي در عطار نیشابوري و میراث «، 1390تابستان. خدایار، ابراهیم.٧

ثیر میراث فکري عطار نیشابوري در بررسی تأ: آسیاي مرکزي

 ادبیات تطبیقی ي نشریه، »ازبکستان با تکیه بر آثار امیرعلیشیر نوایی

 ي  دوره،2، سدانشگاه شهید باهنر کرمان ادبیات و علوم انسانی ي دانشکده

  .73-47ص. 4جدید، ش

، با 4، جالسیرتاریخ حبیب، 1380. الدینالدین بن همام، غیاثخواندمیر.٨

  .4، چ خیامالدین همایی، تهران،ي جالل مقدمه

. یسینفدیسعيمقدمهوحینصحبا،دستورالوزراءش،2535. ـــــــــــــــــ.٩

  .2چاقبال،تهران،

شیر شرح احوال امیر علی: االخالقمکارم، 1378.ــــــــــــــــــ .١٠

  .  مقدمه و تصحیح و تعلیق محمداکبر عشیق، تهران، میراث مکتوب.نوایی

ر اول، آنکارا، رایزنی ، دفتگويترکان پارسی، 1390. پور، اصغردلبري.١١

  . فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

- 50، ص226، شآریانا، »امیرعلیشیر نوایی«، 1340.عقرب. رسول رهین، ع.١٢

56.  

 به کوشش عبدالحسین نوائی، ،التواریخاحسن، 1357. بیگ، حسنروملو.١٣

  . بابکتهران،

اوصافی فالجناتروضات،1338. مدمحنیالدنیمع،ياسفزاری زمچ.١۴

امام،کاظمدمحمدیسقاتیعلتوی حواشوحیتصحبا،2و1ج،هراتنهیمد

  .تهراندانشگاهتهران،

، االشعرتذکره، 1382. الدوله بختیشاه الغازيسمرقندي، امیر دولتشاه بن عالء.١٥

  .به اهتمام و تصحیح ادوارد براون، تهران، اساطیر

 آثار و ي ملی در گسترهتأ«، 1373آبان . جوزجانی، عبدالحکیم شرعی .١٦

  .15-10، ص14ش. 2، س شعر،»افکار امیر علیشیر نوایی

Archive of SID

www.SID.ir



٨٣  وشیر نوایی و اثربخشی مکتب ساز اامیرعلی ادبی –سیاسی شخصیت 

پژوهی صدرالدین ادبیات«، 1384بهار. شکوري بخارایی، محمدجان.١٧

، 5، س انجمني نامه،  )2(عینی و خودشناسی ملی تاجیکان فرارود

  .64-33، ص17ش

شرح احوال و آثار فارسی امیرعلیشیر ، 1387. شگفته، صغري بانو .١٨

  .، تهران، الهدينوایی متخلص به فانی

بزرگترین : امیر علیشیر نوایی«، 1377پاییز . طوغان، احمد زکی ولیدي.١٩

، 3، س پارسیي نامه مریم ناطق شریف، ي  ترجمه،»شخصیت ادبی ترك

  .57-39، ص3ش

منتظراصغرقیتعلوحیتصحمقدمه،اب،1388،لیاسماعشاهي آراعالم.٢٠

  .3چ،یفرهنگوی علمانتشاراتتهران،صاحب،

پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال ، 1381. فرهانی منفرد، مهدي.٢١

  .، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگیتیموریان و ظهور صفویان

ور،  پیشا،)الدین علیشیر نوایینظام(امیردانشمند ،1383. کارگر، عبداهللا.٢٢

  .االزهر

 فی سیره االنبیا الصفاتاریخ روضه، 1385. ، محمد بن خاوندشاهمیرخواند.٢٣

  .2 اساطیر، چ، تصحیح جمشید کیانفر، تهران،11ج ، و الملوك و الخلفا

تاریخازیی هاگوشه: یجاممقامات،1371.عبدالواسع،يباخزرینظام.٢۴

وحیتصحومقدمه،انیموریتعصردرخراسانی اجتماعوی فرهنگ

  . یننشرتهران،،يهرولیمابینجقاتیتعل

- علی، به سعی و اهتمام النفائستذکره مجالس، 1363. نوایی، امیرعلیشیر.٢٥

  . اصغر حکمت، تهران، کتابخانه منوچهري

الدین ، به اهتمام رکندیوان امیرعلیشیر نوایی، 1375. ـــــــــــــــــ .٢۶

  فرخ، تهران، اساطیر، همایون
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 و تصحیح و تحشیه حسین ي مقدمه. اللغتینمحاکمه،  1387.ـــــــــــــــــ .٢٧

  .  اخترران،ته. محمدزاده صدیق

 حسین ي ، ترجمه و تصحیح و مقدمهاالوزانمیزان، ]تابی[.ـ ــــــــــــــــ.٢٨

  .ناتهران، بی.  صدیقي محمدزاده

از تیمور : اسناد و مکاتبات تاریخی ایرانش، 2536. ، عبدالحسیننوایی.٢٩

  . بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،تا شاه اسماعیل

 - )فانی(شیر نواییامیرعلی،1346. جانی، محمدیعقوبواحدي جوز.٣٠

ي نظم و نثر  مشتمل بر شرح زندگانی، آثار عمرانی، مؤلفات و نمونه

  .، کابل، انجمن تاریخاو

 و تاریخ تیموریان(خلدبرین، 1379. قزوینی، محمدیوسفواله اصفهانی.٣١

  . میراث مکتوب تهران،، به کوشش میرهاشم محدث،)ترکمانان

، هاي ترکیسیري در تاریخ زبان و لهجه، 1365. هیئت، محمدجواد.٣٢

  .تهران، نشر نو

 اول قرن ي نیمه(شعر فارسی در عهد شاهرخ ، 1383. یارشاطر، احسان.٣٣

  . 2چ، ، تهران، دانشگاه تهرانیا آغاز انحطاط در شعر فارسی) نهم

  شناسی منابع و مآخذ ترکی  کتاب.ب

شخصیت تاریخی، ادبی نوایی و مسائل انسانی در «، 2002. آکاس، متین.١

  .132-123، ص19، ش مطالعات ترکیي موسسهي مجله، »شعرهاي نوایی

  . اُتاکناستانبول،. 3ج. تاریخ ادبیات ترك، ]تابی[. فواد. کوپرولو، م.٢

  . ناآنکارا، بی. 1ج، علیشیر نواییم، 1965. لوند، آگاه سري .٣

  . ]نابی[تاشکند،.  امیرعلیشیر نواییي خمسهم، 1901. نوایی، امیرعلیشیر.۴

 و 14، 12، جمجموعه آثار علیشیر نواییم، 2003-1987.ــــــــــــــــــ .۵

  .  تاشکند، فن،16
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  شناسی منابع و مآخذ انگلیسیکتاب. پ

1. Dale, Stephen Fredric. Apr 1998, « The Legasy Of The 

Timurids», Journal of the Royal Asiatic Society, thired 

series, Vol.8, No1, p43-58.
2. Erkinov, Afdtandil . 2008, « Persian – Chaghatay 

Bilingualism in the Intellectual Circles of Central Asia 
during 5-18th centuries (the case of political and 
theologies bayaz)», International Journal of Central 

Asian studies, Vol12 , pp.57-82.
3. Gibb, E.J.W. 1902, A history of Ottomon poetry, Vol2, 

london , luzac.
4. Nava’i, Alisher. 2006, THE LANGUAGE OF THE 

BIRDS, translated by Dilmorad Babajanov, Bloomington, 
Indiana, Author House.

5. Subtelny, Maria Eva. 1988 «Centralizing Reform and 

Opponets in the Late Timurid Period», Iranian studies, 

Vol.21, No1/2, pp. 123-151.

  نوشتهکتابشناسی منابع دست. ت

 عالی شهید ي  مدرسهي نوشته کتابخانه دستي ، نسخهاللغهبدایع. ایمانی، طالع.١

  .12، 11، 10مطهري، ش

 ي ، نسخه فی احوال االخیاراالخبارخالصه. الدینالدین بن همام، غیاثخواندمیر.٢

  .1447 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، ش ي نوشتهدست

خانه،  کتابي نوشته دستي ، نسخه عباسیي خالصه. خویی، محمد بن عبدالصبور.٣

  .10-192392موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی،ش ایران

 ي  نسخه،) اللغات النوائیه و االستشهادات الجغتائیه–ابوشقه (فرهنگ دیوان نوایی .۴

  .347 ملی ملک، شي  کتابخانه و موزهي نوشتهدست
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 ي ، نسخه) اللغات النوائیه و االستشهادات الجغتائیه–ابوشقه  (فرهنگ دیوان نوایی.۵

  .349 ملی ملک، شي  کتابخانه و موزهي نوشتهدست

 ي ، نسخه) اللغات النوائیه و االستشهادات الجغتائیه–ابوشقه  (فرهنگ دیوان نوایی.۶

  .512 ملی ملک، شي  کتابخانه و موزهي نوشتهدست

-  دستي ، نسخهلغت اتراکیه. قاجار، فتحعلی بن کلبعلی بن مرشدقلی بن فتحعلی.٧

  .1577650 ملی ایران، شي  کتابخانهي نوشته

 ي نوشته دستي ، نسخهمقالید ترکیه. علی خانعلی بن کلبقزوینی سپانلو، فتح.٨

  .396/1ي کتابخانه و موزه ملی ملک، ش هموسس

  )به زبان ترکی(کتابشناسی مآخذ اینترنتی. ث

     .211-222، ص»کاربرد اصطالحات فارسی در سه اثر نوایی«. دنیز. آبیک، اي. 1

           pdf.Abik_01_1_1/2003_2003/TDA/tr.gov.tdkdergi.www://http

  .  21-1، ص»معلم دنیاي ترك«. ازکان، حسین. 2

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/huseyin_ozcan_turk_dunyasi
ninbilgesi_ali_sir_nevai.pdf
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