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  یک فصل تاریخ در چهره های ماندگار
  :فرھنگی بھ سلسلھ ی پژوھشھای تاریخی، ادبی و

  )تیموریان عصر شکوھمندی ھرات در(

  )صباح( پژوھشی از

  ٣بخش 

  نوایی علی شیر امیرواال مقام  متفکر

  

  

میالدی در ھرات  ١۴۴١شاعر، در سال  ،استاد بی چون و چرای ادب، فرھنگ، اندیشھ، دانشمند

ارسی بھ دنبالھ رو از پاشعار او ابتدا بھ زبان . تحصیالت او در مشھد صورت گرفت. متولد شد

. تغییر داد )ترکی( بعد ھا نوشتھ ھایش را بھ زبان مادری. بزرگترین مقلدان نظامی، صورت گرفت

با وجود غزل . ودندنوایی بھ ھمراه جامی بزرگترین تعقیب کنندگان شعر عاشقانھ ی سبک نظامی ب

منظومھ ی ھزارودوصد بیتی فرھاد و . سرایان بزرگ در ایران، نوایی در غزل یکھ تازی کرده است

  . شیرین نوایی نیز بسیار غنی ست

امیرعلی شیر بن آلوس ملقب بھ نظام الدین از مشاھیر درباریان و وزرای سلطان حسین، در سال 

. سرود و بھ ذواللسانین معروف بود  و تركی شعر می ارسیپوی بھ زبان . ق بھ دنیا آمد -٨۴۴

. گشت  ی علمی غافل نمی مطالعھ امیرعلی شیر با آن كھ وزیر سلطان بود ولی ھیچ گاه از تألیف و

. گیری كرد و با شاعر ھم عصر خود، عبدالرحمن جامی مصاحبت گزید  سرانجام از وزارت كناره
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او بھ ساخت و تعمیر . ھا اثر دیگر از تالیفات اوست وب و دهاربعین منظوم، دیوان اشعار، محبوب القل

نوایی، . ی شیخ عطار ھمت گماشت  بناھای اسالمی فراوانی از جملھ ایوان حرم امام رضا و مقبره

متفكر بزرگ، شاعر، ادیب و نویسنده چیره دست روزگار، مرد سیاست، شخصیت معروف و شناختھ 

 ٨۴۴میالدی مصادف با ھفدھم رمضان المبارك سال  ١۴۴١ال شده جھانی بھ تاریخ نھم فبروری س

علی شیر نوایی در . ھجری قمری در ھرات، در یك خانواده متدین و روشنفكر چشم بھ جھان گشود

  . چھار سالگی تحصیالت ابتدایی خویش را آغاز و در ده سالگی شروع بھ شعر گویی كرد

او . علی شیر نوایی بھ زبانھای تركی و پارسی، اشعار و داستانھای زیادی را بھ رشتھ تحریر در آورد

یكی از آثار . در نبشتھ ھایش توده ھا را بھ نیكی، راستی، تقوا و آموزش و پرورش فرا خوانده است

و در نبشتھ » نوایی«او در آثار و اشعار تركی اش . گرانقدر علی شیر نوایی كلیات خمسھ وی است

چون كھ علی شیر نوایی شاعر مبتكر و دانشمند . تخلص می كرد» فانی«ھای خود بھ زبان پارسی 

مدبر و نویسنده و سیاستمدار با تدبیر بود و در عین حال برادر رضاعی سلطان حسین بایقرا بود، 

نمود و بھ مقامھای  مورد اعتبار و اعتماد سلطان قرار گرفت و در پستھای حساس دولتی ایفای وظیفھ

امیر علی شیر نوایی نیز تالشھای پیگیر و مساعی خستگی ناپذیری را جھت تقویت . عالی نایل گردید

نوایی در آبادانی و . و استحكام حكومت سلطان حسین بایقرا بھ خرج داد و پیروزمندانھ از آب درآمد

  . شكوفایی كشور نقش سازنده و عمده ای را بازی كرد

درسھ ھا، مساجد و بیمارستانھا و پلھا ایجاد نمود كھ تعدادش از سھ صدوھفتادتجاوز می مكتبھا، م

با در نظر داشت این حقیقت مسلم و انكار ناپذیر تاریخی علی شیر نوایی در خراسان و تركستان . كرد

در این خصوص و ھمچنین تجدید و . از نظر ایجاد مراكز خیریھ شخصیت كم نظیر شناختھ شده است

حیای تمدن و فرھنگ اصیل ناب و انسانی از نویسنده ھای بزرگ جھان و مورخان ممتاز چون دولت ا

علی شیر نوایی كتابھای . شاه سمرقندی و خواند میر و دیگران معلومات مستند و موثق بھ دست آورد

است كھ حاوی شصت وچھارھزار » خمسھ«زیادی از خود بھ ارمغان گذاشتھ است كھ مھمترین آن 

بخش اول خمسھ را تحیة االبرار تشكیل . این كلیات اشعار مشتمل بر پنج مثنوی است. یت می باشدب

می دھد كھ بیشتر درباره اخالق و تصوف اسالمی است و چھار بخش دیگر آن داستانھا و افسانھ ھای 

ترس منظومی است كھ بھ نامھای فرھاد و شیرین، لیلی و مجنون، سد سكندری و سبعھ سیاره در دس

قرار دارد كھ بھ سبك امیر خسرو دھلوی و نظامی گنجوی سروده شده و دارای مفھوم و محتوایی 

اثر گرانبھای دیگر نوایی كتاب خزاین المعانی اوست كھ حاوی پنجاه وپنج ھزار بیت می . عالی است

  . باشد

ار بیت را در بر می ھمین گونھ نوایی كتابی ھم بھ زبان پارسی نگاشتھ است كھ متجاوز از دوازده ھز

را بھ رشتھ تحریر در آورد كھ حاوی ھفت » لسان الطیر«نوایی در اواخرعمر عزیزش كتاب . گیرد
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. شیخ فریدالدین عطار پیروی گردیده است» منطق الطیر«ھزار بیت می باشد و در آن از سبك كتاب 

لقلوب، مجالس النفایس و ھمچنین علی شیر نوایی كتاب محاكمھ اللغتین، خمسھ المتحیرین، محبوب ا

علی شیر نوایی بر زبانھای عربی، اوزبكی و . غیره را نوشت كھ از شھرت جھانی برخوردار است

بھ ویژه بھ زبانھای اوزبكی و پارسی آثار گرانقدری از خود بر جای . پارسی تسلط كامل داشت

  . گذاشتھ است كھ بدین مناسبت بھ شاعر ذواللسانین شھرت یافتھ است

ایی ھمیشھ از اشخاص نیك، مخیر، ساعی، كوشا و پركار قدردانی بھ عمل آورده و در تقویت و نو 

تشویق ایشان از ھیچ نوع ھمكاری دریغ نورزیده است اما بر عكس از عناصر تنبل و بیكاره و بار 

بھ در این مورد ھمنوا » لسان الغیب«با حافظ » ذواللسانین«نوایی . دوش جامعھ انتقاد نموده است

  : نظر می رسد كھ حافظ شیراز با انتقاد از اھل زمانھ سروده بود

  اسب تازی شده مجروح بزیر پاالن 

  طوق زرین ھمھ در گردن خر می بینم 

  : نوایی گفتھ است

  ای نوایی خلق نی كور د یم عجایب بی تمیز 

  سو كیلتیر گن خوار و زار و كوزه سیند ییرگن غریز 

از دانشمندان، فضال و شاعران قدردانی بھ عمل می . و بخشنده بودعلی شیر نوایی شخصی كریم 

پروفیسور براون او را بھ مالیناس سیلینوف رومی تشبیھ كرده است، زیرا كھ علما و دانشمندان . آورد

علی شیر نوایی یكی از ارادتمندان خاص موالنا نورالدین عبدالرحمن . دور و برش حلقھ می زدند

. تر نبشتھ ھایش را بھ تقاضای علی شیر نوایی بھ رشتھ تحریر در آورده استجامی بود، جامی بیش

چشم از . م چھارده نودودومصادف با . ھشتصدونوئوھشتموالنا نورالدین عبدالرحمن جامی بھ سال 

جھان فرو بست و علی شیر نوایی مرثیھ ای را بھ شكل تركیب بند نوشت كھ مشتمل بر ھفتاد شعر 

  : وایی با شعر زیر آغاز می شودتركیب بند ن. است

  ھر دم از انجمن چرخ جفایی دگرست 

  ھر یك از انجم او داغ بالیی دگرست 

امیر علی شیر نوایی بھ زبانھای تركی و پارسی كتابھای زیادی نوشتھ است كھ كتابھای زیر را می 

  : توان از مھمترین آنھا شمرد

صغر ب ـ نوادر الشباب ج ـ بدایع الوسط د ـ فواید الف ـ غرایب ال: ـ چھار دیوان غزلیات مشتمل بر

  . الكبر

  . تحیة االبرار، فرھاد و شیرین، لیلی و مجنون، سد سكندری و سبعھ سیاره: ـ خمسھ كھ مشتمل بر 

  ـ مثنوی لسان الطیر،  
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  ـ تذكره مجالس النفائس،  

  ـ سراج المسلمین،  

  اربعین منظوم،  –

  ـ نظم الجواھر،  

  ـ محبوب القلوب، 

  ـ تاریخ انبیا 

  ـ تاریخ الملوك العجم،  

  ـ نسائم المحبھ،  

  ـ رسالھ عروضیھ،  

  خمسة المتحیرین،  –

  ـ محاكمة اللغتین، 

  ـ حاالت پھلوان اسد، 

  ـ حاالت سید حسن اردشیر، 

  ـ مفردات در فن معما، 

  ـ قصھ شیخ صنعان، 

  ـ مناجات نامھ،  

  ـ منشأت تركی،  

  ـ دیوان پارسی،  

  ـ منشأت پارسی،  

  ـ میزان االوزان،  

  . ـ مكارم اخالق

  . علی شیر نوایی بھ سال ھزاروپنجصدویک میالدی پدرود حیات گفت

عمل می ھ از دانشمندان، فضال و شاعران قدردانی ب. كریم و بخشنده بود یعلی شیر نوایی شخص

ف رومی تشبیھ كرده است، زیرا كھ علما و دانشمندان پروفیسور براون او را بھ مالیناس سیلینو. آورد

علی شیر نوایی یكی از ارادتمندان خاص موالنا نورالدین عبدالرحمن . دور و برش حلقھ می زدند

  . رشتھ تحریر در آورده استھ جامی بود، جامی بیشتر نبشتھ ھایش را بھ تقاضای علی شیر نوایی ب

وی بیشتر . بود كھ بھ جاه و جالل دنیوی توجھ چندانی نداشت شیر مردی وارستھ و فرھیختھ امیر علی

با شعرا و فضال و ھنرمندان در تماس بود و با صرف مبالغ ھنگفتی از دارایی خویش در این راه 

شیر بھ  اشعار امیر علی. نقش بسزایی را در رشد و بالندگی فرھنگ و ھنر قرن نھم ھجری ایفا كرد
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اند، ھر چند گرایش وی  لقب داده» ذواللسانین«رسی سروده شده و از این رو او را پادو زبان تركی و 

اشعار تركی . كرد تخلص می» فانی«ارسی پو در » نوایی«وی در تركی . بھ تركی بیشتر بوده است

  . اند ی دیوانی و در اوزان عروضی سروده شده وی ھمگی بھ شیوه

بان مادری خود تركی جغتایی داشت و غالب آثار خود را چنان كھ پیداست نوایی دلبستگی خاصی بھ ز

از شاعران » مجالس النفایس«ی  وی در اثر سترگ خود تذكره. بھ این زبان تألیف كرده است

وی در اواخرعمر كتاب . خواھد كھ بھ زبان مادری خود توجھ بیشتری نشان دھند گوی ترك می پارسی

ارسی و تركی رجحان و برتری زبان پثالھایی از دو زبان را نوشتھ و با آوردن م» محاكمھ اللغتین«

نوایی در زبان تركی چھار . تركی را از لحاظ غنای واژگانی و قواعد دستوری یادآور شده است

  . ی خمسھ نظامی پدید آورده است دیوان شعر ترتیب داده و ھمچنین پنج مثنوی را بھ شیوه

ھمچنین دیوانی بھ . تركی زبان انتشار یافتھ استی تركی وی در بیشتر كشورھای  دیوان و خمسھ

میرخواند بلخی ازمورخان برجستھ درسنشصت ھمچنان . ارسی دارد كھ بھ طبع رسیده استپزبان 

وی پس ازطی تحصیالت ابتدایی بھ تحصیل فقھ و فلسفھ اسالمی . وسھ سالگی دارفانی را وداع گفت

میرخواند درجوانی عازم ھرات شد ومورد . تپرداخت و دراین رشتھ ھا ازاعاظم روزگارخود گش

وی درھمین دوران کتاب ارزشمند . توجھ خاص امیرعلی شیرنوایی ادیب برجستھ عصرقرارگرفت

  . خود با نام روضھ الصفا را بھ رشتھ تحریردرآورد
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