دکتر بصیر کامجو
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امير علی شير نوايی جغتائی ،ملقب به نظام الدين فرزند امير كيچكنه از امرای
بسيار معروف سلطان حسين بايقرا ونديم و مقرب خاص او بود  .درسال 844
هـ.ق .در هرات متولد وبسال  906هـ.ق .به سکته دچار شد ودر هرات فرمان
يافت .او از کودکی با « سلطان حسين بايقرا » همدرس و هم مكتب بود و پس از
اينكه او به سلطنت رسيد به وزارت او منصوب شد.
علی شيرنوائی شاعر و نويسندۀ ذواللسانين ( ترکی وفارسی )  ،اديب و دانشمند ،
صاحب خيرات ومبرات بسيارومشوق بزرگ اديبان وشاعران و نويسندگان و
اهل معرفت و کمال بود .محضرش محل اجتماع خردمندان  ،روحانيون ،
نقاشان و موسيقی دانان بود .
او متواضع با ادب و نيکوکار بود و وجود مبارکشان با داشت ُحسن نيت و
تواطؤنيک وعشق ورزی به رشد فرهنگ ادب و هنر ناب خراسانيان دردوران
سلطان حسين ميرزای بايقرا تأثير سازنده داشت وهمگامی سلطان با وی در اين
راه هرات را درپايان قرن نهم وآغاز قرن دهم بصورت يکی از بزرگترين
مراکز حوزۀ تمدنی ادب و هنر در منطقه وجهان در آورد.
وی که شعر ترکی وفارسی می سرود در ديوان ترکی خود« نوائی » ودر
ديوان فارسی خود « فانی » تخلص می کرد )*( .
جامی از خاصان عليشير بود .امير عليشير شرح حال « جامی » را درکتاب
« خمسة المتحيرين » آورده و جامی نيز در اشعارش او را ستوده و به دستور
وی « نفحات االنس » را به فارسی گردانيد.
امير عليشير ،به فارسی و تركی شعر می سرود.
آثار او عبارتند از:
 1ـ تاريخ االنبياء (تركی)،
 2ـ تاريخ ملوك عجم (تركی)،
 3ـ ترجمة اللغة التركية بالفارسية،
 4ـ خمسه نوايی به تقليد و استقبال از خمسه نظامی سروده و آن پنج مثنوی
است به زبان تركی جغتايی ،شامل مثنويهای  :حيات االبرار( در برابرمخزن
االسرار )  ،فرهاد و شيرين  ،ليلی و مجنون  ،سبعۀ سياره در برابر هفت گنبد ،
 ،سد سکندری ؛
 5ـ خمسه المتحيرين (رساله ای به تركی جغتايی در شرح حال جامی). ،
 6ـ ديوان تركی غزليات (شامل چهار ديوان) :
اول ـ ديوان فارسی نزديک به ( 6000بيت) شامل قصيده وغزل و مسدس
و ترکيب ومقطعات ورباعيات ،
دوم ـ ديوان سراج المسلمين،
سوم ـ مثنوی لسان الطير،

چهارم ـ ديوان محاكمة اللغتين (محاكمه بين زبان فارسی و زبان تركی)،
 7ـ محبوب القلوب،
 8ـ منشآت تركی،
 9ـ تواريخ،
 10ـ عروض تركی،
 11ـ مفردات (در فن معما))1( ،
 12ـ وقفيه و مجالس النفائس را در شرح حال شاعران عهد خود بترکی
نوشته و تر جمه يی از آن بنام لطائف نامه از فخری هراتی وترجمۀ ديگری از
حکيم شاه محمد قزوينی داريم و هردو به همت استاد علی اصغر حکمت تحت
عنوان « مجالس النفائس » در تهران بطبع رسيده است .
یک غزل از دیوان اشعار فارسی او نقل میشود :
شکــــفت چون گل رخسار ساقی از می ناب
بنای زهـــــد من از سيل باده گشت خـــــراب
مــــــرا که نقـــــد دل و دين برفت درسر می
زنام و ننگ در اين کهنه دير خود چه حساب
بنـــــوش باده و ديــــــوانـــه بــــاش در عـالم
کــــه بهـــــر عالــــــم ديوانگيست بزم شراب
چــــو امن خــواهی از اين کار گاه پر آشـوب
ميا زميکـــده بيرون وباش مست و خــــراب
اگــــر خـــــراب بود خـــانۀ جهان چه عجب
کـــه ديد خانه کـــــه آباد ماند بر ســـــــر آب
اگــــر فنا شــــدنش ميل هست چـــــون فـانی
برويت آنچــــه دهـــــــد از سپهر روی متاب
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(*) در بارۀ تخلص فانی ( امير علی شير نوائی ) افزون بر شهره بودنش در
قرن نهم و دهم  ،مقاالت قابل توجه دربارۀ او نگارش يافته  ،بويژه مجموعۀ
مقاالت و اطالعاتی که بمناسبت پانصدمين سال والدتش در سال 1948ميالدی (
 1327شمسی و هجری ) در تاشکند ازبکستان فراهم آمده وشرح آن در شمارۀ
چهارم وسال چهارم پيام نو در تهران بچاپ رسيده است
 1ـ فرهنگ فارسی  ،مؤلف  :داکتر معين  ،چاپ يازدهم  ، 1376 ،ايران تهران
 ،در شش مجلد  ،ص 1204و . 1205

