تأثیر زبان در ارتباطات میان فرهنگی
(با تأکید بر جایگاه فرهنگی امیر علیشیر نوایی در ترکی غربی و
ملی گرایی نوایی)
بهروز بیک بابایی
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تاریخ دریافت 1396/7/27 :تاریخ پذیرش1397/3/20 :

چکیده
در این مقاله سعی شده است در مورد جایگاه فرهنگی علیشیر نوایی در ترکی غربی بررسی
شود ،سپس تأثیرات ارزندهای که نوایی در ترکی و علیالخصوص در ترکی غربی گذاشته پرداخته
شده است .همچنین ویژگیهای زبانی ترکی جغتایی که مانند ترکی عثمانی یک زبران سراختگی
است مورد بحث قرار گرفته و همینطور در این مورد تأثیرات زبانی و ادبی که نوایی با ملهم شدن
از زبان و ادبیات فارسی بر ترکی جغتایی و ترکی غربی علیالخصوص بر ترکی عثمرانی گذاشرته ،
بررسی شده است .در بخش دیگری از این مقاله نحوه شرکوفایی زبران و ادبیرات ترکری در کنرار
ادبیات پیشرفته فارسی از نظر نوایی و همچنین نروع نگررش نروایی بره زبران ،ادبیرات و فرهنرگ
فارسی در کنار زبان ،ادبیات و فرهنگ ترکی مورد تجزیره و تحلیرل قررار گرفتره و در ادامره نیرز
دیدگاهها و نظریات ترکشناسان برجسته ترکیه مانند کؤپرولوزاده ،سماء باروتچو اؤزاؤندر ،احمرد
بیجان ارجیالسون ،احمد جعفر اوغلو ،کمال اراسالن و ...در مورد زبان و ادبیات به کار گرفته شده
در نوشتههای نوایی ،تأثیرگذاری و آیندهنگری نوایی آورده بیان شده است .نتایو این تحقیق نشرا
میدهد که زبان میتواند در تقویت ارتباطات میان فرهنگی نقش به سزایی داشته باشد
واژگان کلیدی :ارتباطات میان فرهنگی ،ترکی غربی ،امیر علیشیر نروایی ،ترکری عثمرانی،
زبان فارسی.

 -1استادیار گرو زبان های خارجی دانشگا عالمه طباطبائی
bekbabayi@atu. ac. irbehruzbaba@yahoo. com
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مقدمه
با وجود حاکمیت ترکان بر جغرفیای وسیعی از جهان قبل از گرؤک ترورکهرا مثرل
امپراطوری هون ها ،هیچگونه متن نوشتاری تا به حال پیدا نشده است .مترون نوشرتاری و
ادبی ترکان از دوره دوم گؤک تورکها یعنی کتیبههای اورخون مورد بررسی قرار میگیرد
و از آن زمان به بعد زبان ترکی بدون انقطاع هم زبان رسمی بوده و هرم زبران ادبری بروده
است .با این تفاوت که مرکزیت حاکمیت و به طفیلری آن مرکزیرت ادبری و رسرمی زبران
ترکی در دورههای مختلف تغییر میکرده است .با وجود این تغییر مکانی ،وحردت ادبری و
زبانی همیشه حف میشده است؛ اما از زمانی که ترکان سلجوقی بر ایران و آسیای صرغیر
تسلط یافتند آن وحدت ادبی و زبانی ذکر شده دو تکه شد یعنی ترکی شرقی با محوریرت
ترکی جغتای و ترکی غربی با محوریت ترکی عثمانی به توسعه و پیشرفت خود ادامه داده
و محصوالت ارزندهای تقدیم بشریت کردند .البته ناگفتره نمانرد ترکری شررقی در ابتردای
تسلط ترکان بر فالت ایران و آناطولی در این محیط رایو بود ولی رفته رفته ترکری غربری
از دل ترکی شرقی به عرصه ظهور در آمد.
دیدگاه ترکهناسان برجسته در م رد علیشیر ن ای
نوایی با وجود اینکه تأثیر معنروی حیررت انگیرز زبران و ادبیرات فارسری را برر روی
ترکهای آن دوره میدید از سختی و بزرگی کاری که می خواسرت انجرام دهرد نترسرید.
رقابت موفق ترکی جغتای با زبان فارسی را با دادن مثالهای پربار و ارزنده به هر موضروع
توضیح داده است؛ و باز هم نوایی در سای یک فعالیت ادبی پیدرپی و حیرتانگیز با ارائر
مثال های نغز نشان داده است که ترکی جغتای نه یک زبان سادة شعر کالسیک بلکه یرک
زبان فرهنگی و دارای قدرت بیان انواع نظم و نثر است که در هر خصوصی توانایی رقابرت
2

با زبان فارسی را داراست (کؤپرولو .)301 :1945 ،
فوأد کؤپرولو ،در مورد سبک و زبان نوایی اینگونه میگوید« :نوایی در عین حال که
صاحب سبکی آهنگین و روان است دارای حسهای بسیار لطیف ،خیاالت رنگی و پرر زرق
و برق ،هنری و حتی گاهی اوقات بیش از اندازه غیر طبیعی است .در آثار منثور و منظروم،
2- Fuat Köprülü
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بنابر شکل و نوع و موضوعاتشان ،تفاوتهای انواع سربک را نشران داده ،بعضری سرنگین و
متکلف ،بعضی ساده و واضح اند ولی همیشه دارای قدرت بیانی آهنگرین و گیررا هسرتند»
(.)302 :1945
3

احمد جعفراوغلو  ،نظرات حاکی از تقدیر ادیبران و شراعران دوره را در مرورد نروایی
اینگونه نقل میکند« :حسین بایقرا حاکم و دوست او ،راجع به نوایی اینگونره مریگویرد:
ستارة قابلیت را از درجهای ابتدایی به بلندترین نقطه رسانده و از خاک ذلت تا آسرمانهرا
برده است .بابر شاه هم میگوید :علیشیر با هیچ کرس قابرل قیراس نیسرت ،از زمرانی کره
شروع به نوشتن شعرهای ترکی کرده در بسیاری و زیبایی اشعارش کسی همانند او نبروده
است» (.)215 :1984
تأثیر و شهرت نوایی بعد از دورة او بیشتر هم شده است .این نکته را بار دیگر از قلرم
فؤاد کؤپرولو دنبال میکنیم« :با تالشی آگاهانه و برنامهریزی شرده بره هریچ وجره ترکری
جغتای را از فارسی کمتر ندانسته و در حقیقت یک زبران شرعر کالسریک را بنرابر همران
قالب ها حاضر نموده و به صورت زبان فرهنگی درآورده است که در اصرل ترأثیرات برزرگ
نوایی ،در دوره های بعدی خود را نشان میدهد .در دوره نروایی برذرهای مقراومی کره بره
دنیرای تررک افشررانده شرده بودنرد از قرررن  16در همره جرا نتررایو پرثمرری داده اسررت.
بزرگ ترین کاری که نوایی در سای شهرت زوال ناپذیر و فراگیررش در نرزد معرروفتررین
اساتید ایرانی موفق به انجام آن شده است ،بخشیدن اعتبار معنوی به ترکری جغترای ،نره
4

5

تنها در میان تیموریها و جغتاییهرا بلکره از کاشرغر بره قرازان  ،از کریمره ترا تبریرز و
استانبول و در هم محیطهای ادبی ترک بوده است.
از قرن  16زبان نوایی یعنی ترکی جغتای در خراسان ،مراوراءالنهر ،کراخهرای تررک
واقع در هندوستان ،خوارزم ،قازان ،کریمه و حتی در ایران ،نه تنها در بین جغتاییها بلکره
در میان ترکمنها به صورت زبان فرهنگی غنی تلقی شده است .شرناختن آثرار نروایی بره
عنوان مثالی ایده آل که دست یابی به آن ناممکن تلقی شده ،برای کامرل کرردن فرهنرگ
�3- Ahmet
�Cafero
lu
4- Kazan
5- K�r
�m
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ادبی ضروری دانسته شده است و به همین خاطر هم ،یرک سرری فرهنرگ لغرت ،دسرتور
زبان و گلچین های ادبی ترتیب داده شده است درنتیجه نوشرتن نظیررههرای جغترای بره
نوایی در میان شاعران آذربایجانی و عثمانی را تا قرن  19شاهد هستیم» (.)305 :1954
احمد جعفراوغلو در این باب اینگونه میگوید« :علیشیر کره همر زنردگیاش را بره
صورتی آگاهانه وقف زبان و فرهنگ ترک نموده بود اگرچه ثمرات کاری را کره انجرام داده
بود ندید ،بعد از مرگش صدها شراگرد او از هرزاران کیلرومتر ،ایرران ،ترکیره ،آذربایجران،
سوریه ،هندوستان و هرات لهج ادبی ترکی جغتای و مکتب ادبی را که ایشران بنیانگرذار
آن بوده است را در همه حوزههای مربوط به زبان ترکی و ترکان گسترش دادنرد .شراعران
6

7

ادبیات عثمانی ،از جمله احمد دایی ،قارامانلی نظامی  ،بختی ،امری ،دوکاکینزاده احمد ،
ضعفی ،فضولی ،سید علی رئیس با تخلص کاتبی ،نردیم قردیم ،فصریح احمرد د،د،ه ،نردیم،
8

شیخ قالب ،موکدزاده م .پرتو  ،بنلیزاده م .عزت ب،ک ،رفیعی میدی شروع به نوشتن شرعر
به ترکی جغتای نمودند .این اشعار از جمله نمونههای مهم تأثیر علیشریر نروایی و ادبیرات
جغتای بر روی ادبیات عثمانی است (.)220-219 :1984
9

عثمان ف .سرت قایا در مقاالتی که برای مجل زبان و ادبیرات تررک نوشرته اشرعار
جغتای شاعران عثمرانی را چراپ کررده اسرت .(I: TDED XVIII, 1970; II: TDED
)XIX, 1971; III: TDED XX, 1972

نگاه ن ای به زبان ترک و ترکگرای او
10

احمد جعفراوغلو بعد از نقل سخن ایلمینسکی یعنری «نروایی در راه زبران ملری از
قدرتمندترین مجاهدان و حتی یگانهشان است» دربارة نوایی خودش نیز نوایی را «شریفته
ملّیت ترک» توصیف میکند (.)219-215 :1984
6- Karamanl�Nizami
7- Dukakinzade Ahmet
8- Muvakk�tzad
e M. Pertev
9- Osman Fuat Sertkaya
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کمال اَراَسالن بعد از نقل دیدگاههای زکی ولدی توگان که بیان میکند هدف نروایی
«به صورت زبان هنرری متعرالی در آوردن زبران ترکری و روح روشرن تررک را اوج دادن»
است ،خود نیز با اقتباس از ایشان ذکر میکند که هر اثر نوایی فرهنگ وسیع ،نبو هنری
و ملیتگرایی او را به وضوح به نمایش می گذارد .بره نظرر اراسرالن ،در همر آثرار نروایی
آگاهی ملی باالی او و عشق ابدیش به زبان ترکی دیده میشود .نوایی موفق مریشرود کره
با ذوق و روح ملی ،ادبیات آسیای مرکزی را به سطح کالسیکی برساند (.)644 :1986
اگر کمی هم راجع به عشق نوایی به زبان ترکی و ترکری گرایری (وطرن پرسرتی) او
نگاهی بیندازیم ،مفید خواهد بود:
نوایی در لسان الطیر اینگونه میگوید:
�T¡rknazm�da¡ min tart�palem eyledim ol memleketni
�yek-kalem
معنای این جمله را اینگونه میتوان نقل کرد« :از وقتی که من در شعر ترکی پررچم
برافراشتم ،هم کشور را یکپارچه و متحد کردم» (ارجیالسون.)411 :2008 ،
بعد از جمل باال ،این سخنان فؤاد کؤپرولو معنای بیشتری مییابد« :نوایی از بزرگری
کاری که به صورت کامالا آگاهانه و برنامهریزی شده انجام داده بود بسیار خوب مطلع برود
و در آثارش نیز به بیاناتی که برخاسته از حس غرورش از این موضوع است برمریخروریم.
خود نیزمیگوید؛ صاحبقرانی است که نه با شمشیر؛ بلکه تنها با قلمش ،کشورهای ترک و
حتی ترکمن را فتح کرده است و به این نیز قانع نشده و برا مشرخص کرردن وسرعت ایرن
کشورها از مرز چین تا تبریز ،مناطق تحت نفوذ زبان ادبی جغتای را نیز به وضوح تصرریح
کرده است» (.)301 :1945
شعور ملی علیشیر نوایی را به بهترین شکل میتوان در اثررش برا عنروان «محاکمرهّ
اللغتین» دنبال کرد.
به نظر نوایی «ترک از فارس ،تیزبینتر ،بلند نظرتر و در آفرینش دلی صراف و سراده
دارد .فارس نیز در علم و بررسی حساستر و نبو و بلو دقیقتری در تفکرش است...؛ امرا
از نظر کمال و نقصان و در زبانشان آنقدر باهم تفاوت دارند که با در میان گذاشتن کلمات
و عبارات ،ترکی از فارسی جلوتر است» (اؤزاؤندر.)203 :1996 ،
� 10- N.
lminskay
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ترک ها بسیار زیبا به زبان فارسی صحبت کرده و مینویسند ،اما فرارسهرا بره زبران
ترکی صحبت میکنند ولی نمیتوانند خوب بنویسند ،این را نوایی به عنروان اولرین دلیرل
ادعای خود مطرح میکند.
�Am
m‰ T¡rkni�ulugd�nkiigige digine ve n›kerdin bigige
diginçe sart tilidin behre-mendd¡rler. Andak kim ›z hord ahv‰l�ga
��köre ayta alurlar. Belki ba �z
fes‰hat u bel‰gat bile hem tekell¡m
�k�lurlar.Hatt‰ T¡rk �uar‰s
kim F‰rs• til bile rengin e��‰rve �•r•n
g¡ft‰r z‰hir k�lurlar.Amm‰ �artulus�n�n
erz‰lidin e�r‰f
�gaave
‰m•sidin d‰ni�m
endigaa h• kays�T¡rk tili bile tekell¡m k�la
��almaslar ve tekell¡m k�lgann
ma �n‰s�n
hem bilmesler. Eger
�y¡zdin, belki mi
din biri bu tilni ›rgenip s›z aytsa hem her ki�i
�i�itsebil¡r ve an
�n Sart ikenin fehm k
lur ve ol m¡tekellim ›z
�tili bile öz r¡sv‰l�g
�ga ›zi ikr‰r k�lgandikd¡r. ø (…z›nder�1996:
)169
11
جمالت باال را سماء باروتچو اؤزاؤندر به ترکی امروزی برگردانده که معنی فارسری
آن این چنین است« :اما ترکها ،از کوچک به بزرگ تا نوکر و ارباب ،بهرة خرود را از زبران
فارسی بردهاند ،همانطوری که توانایی صحبت نسبت به هر موقیعتی را دارند ،قطعاا برخی
نیز زیبا و صحیح صحبت میکنند .در حالی که شاعران ترک زبران اشرعار نراب و سرخنان
دلنشینی به زبان فارسی گفته اند ،هم اقشار مردم فارس از بی سواد تا با سواد ،هیچکردام
به زبان ترکی نمیتوانند صحبت کنند ،حتی منظرور کسری را کره صرحبت مریکنرد هرم
نمی فهمند .اگر در صد یا شاید هزار نفر از آنها ،یک نفر ترکی را آموخته و صحبت کند و
کسی بشنود نه تنها میفهمد که ترک نیست بلکه به فارس بودنش نیز پی میبررد .بردین
ترتیب آن کسی که صحبت می کند با زبان خودش ،خودش را فاش مریکنرد» (اؤزاؤنردر،
.)204-203 :1996
به نظر نوایی فارسها در اصل معذورند؛ چون در زبان آنها بره انردازة ترکری ،نکرات
دقیق و ظریف نیست .نوایی صد فعل ردیف کرده و توضریح داده کره فرارسهرا مجبورنرد
برای فهماندن این فعل ها از چندین کلمه استفاده کنند .سپس معنای دقیق این کلمات را
با مثالهایی از ابیات شرح میدهد .مثالا  tamşımakیعنی«،قطره قطرره نوشریدن ،بررای
11- Sema Barutçu Özönder
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چشرریدن طعررم آن بررا تمررام وجررود»« Bohsamak ،برره حالررت خفگرری گریرره کررردن»،
« yıglamsınmakادای گریرره درآوردن»« iŋremek, siŋremek ،بررا درد بررهطررور
پنهانی گریه کردن»« sıktamak ،با مبالغه گریه کردن»« ökürmek ،برا داد و فریراد و
فغان گریه کردن ،جیغ کنران گریره و زاری کرردن»« inçkirmek ،باصردای آرام گریره
کردن» .بنابراین فارسها از تمام این ظرافتها محروماند (اؤزاؤندر.)206-203 :1996 ،
کلمات موجود در زبان ترکی در آرایههای ایهام و جناس از فارسری بیشرترند .اینرک
یک چهاربیتی:
‚¡n per• v¡ hŸrdur at�n bigim
S¡r�atire d•v ir¡r at�nbigim
Her hadengi kim ulus and�nkaar
)Nâ-t¡v‰n c‰n�msar�at�n bigim(…z›nde r 1996: 174
اکنون که نامت حور و پری است اربابم
در سرعت ،اسبت همچو دیو است اربابم
هرتیر را -که مردم از آن گریزانند-
بر جان خسته من بزنید اربابم!
اولین « ،atاسم ،نام» دومین « ،atحیوان سواری» و سومین « ،atانرداختن» معنری
میدهد.
فارسها هم به «خوردن» هم به «نوشیدن»  khordenمیگویند .در ترکی ایرن دو،
فعل جداگانه دارند .در زبران فارسری در کلمرات  birâderو khâherبرزرگ و کوچرک
بودن مشخص نیست .در زبان ترکی به برادر بزرگ  ،agaبه کوچک  ،iniبه خواهر برزرگ
 ،igeçiبه کوچک نیز  siŋilمیگویند .نوایی با دادن مثرال هرایی از گونرههرای حیوانرات
شکاری ،پرندگان ،انواع اسب ،اسمهای مختلف کره طبرق سرن بره حیوانرات خرانگی داده
میشود ،انواع غذا و از این قبیل ،مشخص میکند که هیچکدام از اینهرا در زبران فارسری
نیست (اؤزاؤندر.)211-210 :1996 ،
نوایی بعد از هم این مثالها ،از شاعران و جوانران دورهاش شرکایت کررده ،از آنهرا
انتقاد میکند« :این نوع ظرافتها در کلمات و عبارات ترکی بسیارند .از آنجایی کره ترا بره
امروز کسی به طور مفصل روی این حقیقت فکر نکرده ،این موضروع مخفری مانرده اسرت.
جوانان بیکار و بیهنر ترک به تن پرروری روی آورده ،بره شرعر گفرتن برا کلمرات فارسری
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مشغول شدها ند .اساساا اگر فرد جامع و کامل فکر کند ،با توجه به وسعتی که در کلمرات و
فراخی که در زمینه سخن گفتن مییابد ،به سهولتِ زیبا و صحیح سخن گفرتن و شراعری
و نویسندگی در این زبان پی خواهد برد .واقعاا بسیار آسران اسرت .کمرال و عظمرت زبران
ترکی هم با این همه دلیل اثبات شد .افراد خالق (شعرا) پدید آمرده از میران ایرن مرردم،
نباید خالقیت ها و نیروهای هنرمندان را با زبان دیگری جز زبان خودشان نشان داده و بره
این سمت سوق مییافتند .شاید اگر قابلیت سخن گفتن به هر دو زبان را داشتند و با زبان
خودشان نسبت به زبان دیگر بیشتر شعر میگفتند .اگر هم اغراق میکردند به هر دو زبان
یکسان شعر میگفتند .حتی آوردن این احتمال به ذهن غیرممکن است که« ،نویسرندگان
زبردست مردم ترک همگی با زبان فارسی شعر گویند ،و اصالا با زبان ترکی شعر نگوینرد!»
بدون شک اکثراا نمیتوانند بگویند .حتی اگر بگویند هم مانند شعر گفتن فارسها به زبران
ترکی است و در حضور ترکهای زبانآور (فصیح) نمی توانند بخوانند و مرورد قبرول واقرع
نمیشوند .اگر بخوانند هم ،به هر سخن آنها نقص و به هرر ترکیرب آنهرا اعتراضری وارد
خواهد شد» (اؤزاؤندر.)213 :1996 ،
نوایی ،تقریباا به سمت فراموشی رفتن زبان ترکی ،چگرونگی پری برردن وی بره ایرن
موضوع و نجات دادن زبان ترکی از ورطه نابودی را اینگونه توضیح مریدهرد« :از برترری
کلمات ترکی نسبت به فارسی و در اصل از اینهمه ظرافت و وسعت برای شعر کسی خبرر
نداشت و مخفی مانده بود و قطعاا رو به فراموشی میرفت».
نوایی اسامی قابل توجهی به اولین دیوانش «عجایب دوران کودکی» ،دومین دیوانش
«نوادر دوران جوانی» ،سومین دیوانش «زیبایی های میانسالی» ،چهارمین دیوانش «فوایرد
پیری» داده است .همگی این دیوانها ،عنوان خزاین المعانی به معنای گنجینههرای معنرا
را گرفتهاند .مثنویهایش به موضوعاتی میپردازنرد کره خمسره نویسران فرارس از جملره
نظامی و خسرو دهلوی کار کردهاند( .ارجیالسون.)409 :2008 ،
در اوایل دوران پریشان کودکیام ،مرواریدها یکری یکری از صردف دهران شرروع بره
بیرون آمدن میکردند ولی هنوز به رشته نظم در نمیآمدند .جواهراتی که از دریای دل به
رشته نظم در می آمدند با تالش غواص آفرینش ،با آمدن به ساحل دهران شرکل یافتنرد و
تمایل ،رو به فارسی رفت؛ اما از زمانی که پا به سرن آگراهی گذاشرته شرد ،از زمرانی کره
خدای متعال آفریدگان را به سمت ناشناخته هدایت کرد ،دقرت و مشرکل پسرندی را بره
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صورت خوی در آورد ،از آن زمان مرور کردن با دقت کلمات ترکی را نیز ضرروری دانسرت.
چنان عالمی جلوی چشم آمد ،بیش از هیجده هزار عالم! در آنجا زینت آسمان به طبیعرت
نمایان شد ،بیش از نه فلک! در آنجا به گرنو ابردیت و رفعرت رسرید .دانرههرایش از دانر
ستارگان هم درخشانتر! به بوستان گل رفت؛ گلهایش از ستارگان آسمان هم نرورانیترر!
اطراف این جای مبارک از پای بیگانگان محفوظ و انرواع حیررت انگیرزش از خطرر دسرت
اغیار دور است! ولی مار این مخزن خونخوار و خار این بوستان بی حد و حصر ....به خیرال
این آمد :انگار از کشندگی زهر این مارها عاقالن خالق (منظور شعرا) بدون بهرهای از ایرن
مخزن گذشتهاند؛ و در دل چنین طنینانداز شد :گویا ناظمان از خطر تمراس ایرن خارهرا
بدون چیدن گلی به راهشان ادامه دادهاند؛ زیرا در این راه ،واال همت باید بود که طبیعرت
گذر بی باک و بی خیال را تحمل ننموده است .در بینهرایتی آن عرالم ،طبیعرت ،سرواران
تکتازش را آماده کرده و پرنده خیال در هوای آن آسمان به اوج پر کشریده اسرت .صرراف
دل از جواهرات آن خزینه ،لعلهای گرانبها و مرواریدهای ارزشمند برداشت .گلچین دل از
گلهای آن بوستان گلهرای خوشربو و یاسرمینهرا بره سرینهاش زد .از زمرانی کره ایرن
احسانها با غنایم و این غنایم با قناعتمندی امکانپذیر شد ،گلهرای ایرن ثمررات بررای
اهل زمانه بی حساب شروع به شکفتن نموده و خواه ناخواه برسرشان افشانده شد.
از آن جمله ،دیوان غرایب الصغار نقش گرفته از تحریرم در دوران کودکی اسرت کره
عجایب م عنا را به لبراس سرخنان عجیرب پوشرانده ،دل مرردم را برا آترش آن غریبسرتان
سوزانده است.
در دوران جوانی دیوان نوادر الشباب که از قلم بیانم به مجلس خودنمرایی و بوسرتان
زیبایی وارد شده ،از تماشای این نوادر در دنیای جوانان آشوبی به پرا کررده ،آسرایش را از
دل جوانان مملکت گرفته است.
در میانسالی قلم خیالم به واسطه چیزهای کمیاب در دیروان بردایع الوسرط کره برا
جان و دل نوشته ام ،درپ قلوب دیوانگان را با سنگ عشق حجاری کرده ،در آن خانره هیرزم
فتنه و آفت سوزانده است.
در اواخر دوران زندگی ،قلرم تخریلم ،دیروان فوایردالکبار را محسرود معردن چرین و
کو ششی برای بهشت اعال پدید آوردم ،مزة فواید را که مانند آب ،زندگی بخش است را بره
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بزرگان چشانده و از منبع نصایح به شعل خواسته هرای گرذرا آب زده اسرت( « .اؤزاؤنردر،
.)215-214 :1996
درپایان نوایی با تأکید بر اینکه کسی سازگار بودن طبعش برا کلمرات ترکری و کرم
عالقه بودنش به کلمات فارسی را دلیل رد و انکار آن فرض نکنرد ،مهرارت و اطالعراتش را
در زبان فارسی و برتریاش را در ادبیات به میان میگذارد .اینگونره مریگویرد« :بریش از
سی سال غریب چهل سال ،شهری که صراحبان کمرال و فضریلت را در خرود جرای داده،
بزرگ ترین سرزمین کشورهای عالم هم شاعران مملکرت خراسران ،اگرر شراعران خروش
سخن و زبان آوران قابل احترامش با هر قصدی که باشد ،بر روی کاغرذ نگرارش نماینرد و
فرقی نمی کند با زبان فارسی یا ترکری ،جزئیرات را نشران دهنرد و برا صرحبت ایرن فقیرر
مقایسه نمایند و در حضور ایرن ضرعیف عرضره کننرد ،از مرن درخواسرت اصرالح کرردن
مینمایند .نکات ظریفی گفته شده ،آن ها نیز از روی انصاف حق را به مرن دادهانرد و اگرر
برخی راضی نشده اند ،با زبان خودشان به آنها خاطرنشان شده است که بعد از قبول ایرن
موضوع خود را ناشی دانسته و راضی شدهاند( ».اؤزاؤندر.)221 :1996 ،
به نظر نوایی وقتی که حکمرانی ،از آن خلیفههای عرب بود زبان عربری و وقتری کره
سلطان های فارس زبان ،در بعضی ممالک مستقل شدند زبان فارسی رایو شد .از زمانی که
حکمرانی ،از سالطین عرب و فارس به خانهای تررک از هوالگرو خران ترا دوران سرلطان
صاحبقران تیمور گورکن انتقال یافت ،شاعرانی که به زبان ترکی ،آثار شناخته شده و قابل
ثبت ارائه دهند به میان نیامدند .چنین چیزی حتی از سالطین هم ارائه نشده است؛ اما از
زمان سلطان صاحبقران تیمور کورگن ،تا پایان سلطنت پسرش سرلطان شراهرخ ،شراعران
ترک زبان به میان آمدند .از فرزندان و نوادگان آن اعال حضرت ،سالطین ادبیراتشرناس و
هنرمند هم دیده شده است .سکاکی ،حیدر خروارزمی ،عطرایی ،مقیمری ،یقینری ،امیرری،
گدایی از جمله آن شاعران هستند .لیکن کسی به ارزشمندی شاعران فارس نرویس پدیرد
نیامد ،بجز موالنا لطفی با چند مطلع از وی که میشد در حضور آنهائیکه از شرعر چیرزی
میفهمیدند بیان نمود( ».اؤزاؤندر.)224-223 :1996 ،
نوایی بعد از توضیح تغییر وضعیت در دوران سلطان حسین بایقرا و ارائر آثرارش در
سای او ،با این سخنان به اثرش پایان میدهد« :با تکیره براسرم المرتکلم (گوینرده) بررای
روشن کردن ماهیت و کیفیت دایره لغت فارسی و ترکی ،این رساله را جمعآوری نمروده و
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ن وشتم و نام محاکمه اللغترین یعنری محاکمره دو زبران را بررآن نهرادم .چنران شریوایی و
ظرافت ،بالغت و وسعتی در دنیای زبان ترکی ایجاد نمودم که آن حکمران برا عظمرت ،برا
این زبان و عبارات ،زمین نظم را فراهم کرده ،راه زنرده کرردن مردگران از نفرس حضررت
عیسی و آب حیات خضر را نشان داده است.
بدینگونه زبانآوران مردم ترک را ،از ماهیت سخن و عبارات ،کیفیت کلمات و زبران
خود آگاه ساخته و از سرزنشهای بی تعارف صحبت کنندگان به زبان فارسی در خصروص
عبارات و کلمات زبان ترکی ،نجات دادهام ،امیدوارم به آنها امتیاز بزرگی داده باشم .آنها
نیز ،در قبال زحمت و مشقتی که کشیدهام ،اگر از این علم پنهانی که آشکار نمودهام آگراه
شوند ،به این امیدم که این فقیر را برا دعایشران یراد و روحرم را شراد کننرد( ».اؤزاؤنردر،
.)227 :1997
علیشیر نوایی یک سال و یک ماه قبل از وفرات خرود در چهرارم مراه دسرامبر سرال
« 1499محاکمه الُغتین» را به اتمام رساند .از آن تاریخ تا به امروز همیشه با دعای خیر از
او یاد شدن و شادی روحرش ،از بره قروت خرویش براقی برودن شرهرتش در ایرن اعصرار،
استنساخ آثارش در هر گوشه از دنیای ترک ،نظیره نوشتنها به اشعارش و از قررن  19بره
بعد در تمام دنیا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتن و منتشر شدن آثارش پیداست.
بعضی انسان ها وقتی از آثار نوایی به محاکمه الغتین نگاه میکنند در نگاه اول چنین
تصور میکنند که نوایی یک ادیب بسیار متعصب و تا حدودی تبیضگرا میباشد زیرا خود
نوایی در کتاب محاکمه الغتین بوضوح از برتری زبان ترکی به زبان فارسی سخن به میران
آورده است .آما ایا واقعاا نظر و عقیده نوایی به معنای عام برتری زبان ترکی به زبان فارسی
است و یا اینکه در پشت این جمله هدف دیگری را تعقیب کرده است.
از نقطه نظر زبانشناسی همگانی همه زبانها به یک اندازه کارایی دارند و هیچ زبرانی
به زبان دیگر برتری و ارجحیت ندارد حتی زبانهائیکره تعرداد گویشروران آنهرا بره عردد
انگشتان دست میباشد کارایی آنها مثل زبان هایی است کره گویشروران میلیرونی دارنرد
(اُگریدی .)16-14 :1391 ،بنرابراین برترری زبرانی موضروع بحرث جامعره شناسری زبران
میباشد که شاخصه های مؤثر در آن هم ،تماماا غیر زبانی می باشد .البته به عقیده ما نوایی
بر این عقیده نیست که واقعاا زبان ترکی از زبان فارسی برتر است بلکه نوایی با نوشتن این
جمله خواسته مبالغه کند تا بتواند حساسیت و توجه جوانان و نویسندگان ترک زبان را به
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زبان ترکی برانگیزد زیرا بعضی وقتها با بزرگنمایی موضوعی توجه به آن موضروع بیشرتر
می شود .درحالی که در اواخر کتابش گفته اسرت وی در زبران و ادب فارسری از نوابرغ آن
دوره است و آثار به یادگار گذاشته در آن دوره هم گویای این مطلب مریباشرد .در ضرمن
علم زبانشناسی در آن دوره به معنای امروزی رشد و نمو نکرده بود تا نوایی بتواند منظرور
خود را با آن اصطالحات و مفاهیم بگوید .از طرفی اگر واقعاا نروایی یرک ادیرب متعصرب و
نژادپرست می بود مطمئناا به جای ترتیب مجالس شعر و ادب و تقویت زبان و ادب فارسری
(که زحمات وی در این زمینه بر اهل ادب آشکار است) سرعی مریکررد محردودیتهرایی
برای زبان و ادب فارسی ایجاد کند که هیچوقت چنین کاری را نکرد در حالیکره خرودش
وزیر بود و دوست نزدیکش یعنی سلطان حسین بایقرا شاه بود و هر دو ترک زبان بودند و
اگر میخواستند می توانستند به راحتی این کار را بکنند .پس منظور نوایی از مطرح کردن
چنین مسائلی چه بوده است.
به عقید ه ما نوایی یک ادیب و محقق تنوع و تکثرگرا بوده و اهمیت تنوع و کثرت در
یک جامعه را به خوبی میدانسته است .شکوه و ناله نوایی از اهمال و غفلت جوانران تررک
زبان و ادیبان فارسی زبان نسبت به زبان ترکی است که به خراطر ویژگریهرای زبرانی در
بعضی جهات از ظرافتهای خاصی برخوردار است .البته هر زبرانی ویژگری و ظرافرتهرای
خاص خودش را دارا میباشد .ویژگی و ظرافت موجود در یک زبان ممکرن اسرت در زبران
دیگری نباشد و بالعکس (اُگریدی.)17-15 :1391 ،
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نتیجهگیری
از نوشتههای نوایی این بر میآید که ایشان در آن زمران از آسریمیله شردن جوانران
ترک احساس نگرانی میکرده و با این کار میخواسته است مردم و جوانران تررک زبران را
بیدار کند .بدیهی است در این کار هم موفق بوده است.
ناگفته نماند عالوه بر فعالیتهای بیدارگری نوایی ،وی تأثیرات شگرفی در شرکوفایی
زبان ترکی به معنای عام داشته است .کارها و اقدامات وی زیر بنای پیشررفت و شرکوفایی
فرهنگ و زبان ترک بوده است .البته ترکی غربی به معنای اخص ترکی عثمانی هم در این
زمینه سهم برده است و این مهم از نظیرهها به اشعار نوایی و تقلیدهایی که از کارهای وی
شده است و از پژوهشهای انجام یافته بر کارهای نوایی کامالا آشکار است.
نگرانیهای نوایی از زوال یا تضعیف زبان ترکی در کشورهای ترک زبان دیگرر جرایی
ندارد زیرا در کشورهای مستقل ترک زبان ،زبان ترکی (گرویشهرای ترکری) دارای شرکل
رسمی ،ملی ،علمی و ادبی میباشد .همچنین به علت دارا برودن پشرتوانه دولتری هرر روز
بسوی قدرتمند شدن هم پیش میروند .ولی در همه کشورهایی که زبان ترکی به صرورت
اقلیت وجود دارد نگرانی نوایی قابل درک است.
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