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 چکیده:
ارزشترین منبع مهمی در تاریخ کردها و سرزمین کردستان است و یکی از با  کتاب شرفنامهزمینه و هدف:  

مآخذ در بررسی تاریخ محلی ایران و عثمانی بویژه در قرن دهم است که مؤلف آن، خود شاهد بسیاري از 
، رخدادهاي این دوره بوده است. این اثر، عالوه بر نقل وقایع، شامل آگاهیهاي فراوان دربارة شیوة حکومتی 

هدف این پژوهش، با توجه به ارزش این   دستگاه مالیاتی، دیوانی و اطالعات جغرافیایی منابع کردنشین است.
شناسانۀ هاي سبکدادن مؤلفهاثر و بقصد شناخت و معرفی بیشتر آن، بررسی ساختاري و محتوایی و نشان

تاري، ادبی ـ هنري و زیباشناسی  آن است. نگارندگان با توصیف و تحلیل شرفنامه در سه سطح زبانی ـ ساخ
 اند نکات ارزشمند و برجستۀ اثر را به مخاطب نشان دهند. و محتوایی ـ فکري، سعی کرده

منابع   مطالعه:  روش در  ازطریق جستجو  اطالعات  و  میباشد  تحلیلی  توصیفی  مقاله،  دراین  تحقیق  روش 
هاي فراوانی از ویژگیهاي یباشد که نمونهاي گردآوري شده است. گسترة مطالعه، کتاب شرفنامه مکتابخانه
 است.و محتوایی مبتنی بر شیوة استقرایی از آن ذکر گردیده  سبکی  
تیموریان    و از جانبی میراث دورة  کتاب شرفنامه همان ویژگیهاي نثرهاي تاریخی دورة صفویه را داردها:  یافته

نیز هست که با تأثیر پذیرفتن از عواملی همچون گسترش زبان ترکی در نتیجۀ تسلط حاکمان و فرمانروایان  
زبان و نفوذ علماي شیعه در ترویج زبان عربی و همچنین بستر فرهنگی سرزمین کردزبان، سرشار از ترك

 گونه است.واژگان ترکی، مغولی، عربی و احیاناً کردي یا کردي
جمله ویژگیهاي نثر این کتاب، استفادة هنرمندانه از صنایع بدیعی در حوزة بدیع لفظی و ازگیري:  تیجهن

میان سجع و جناس در حوزة بدیع لفظی و تشبیه فشرده، استعاره، تلمیح، کنایه و   معنوي است که از این
از نظر فکري، دربردارندة ویژگیهایی  شرفنامه    هاي ادبی هستند. اغراق در حوزة بدیع معنوي، پربسامدترین آرایه

آمیز به کردها است. از دیگر ویژگیهاي مداري انتقادي و درعینحال رویکردي ستایشگرایی، شریعتچون نخبه
این کتاب، اطناب و اسهاب و تکرار مترادفات است. مؤلف کتاب در دیباچه و همۀ سرفصلهاي کتاب، سخن   نثر

با نثري مسجع به درازا میکشاند و هرگاه مقصودش تنها ذکر واقعه و رویدادي    را تا آنجا که در توانایی اوست،
 الدین، روان و فهم مطالب، جز در مواردي نادر، آسان است.است، کالمش بسادگی میل میکند. قلم میرشرف
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sharafnameh is an important source in the history of 
the Kurds and the land of Kurdistan. Wiki is one of the most valuable sources in the study 
of the local history of Iran and the Ottoman Empire, especially in the tenth century. This 
work, in addition to narrating events, includes a wealth of information on the style of 
government, the tax system, the judiciary, and the geographical information of Kurdish 
sources . 
 Our aim in this research, considering the value of this work and with the intention of 
recognizing and introducing it further, is to study its structure and content and to show its 
stylistic components. By describing and analyzing Sharafnameh in three levels: linguistic-
structural, literary-artistic, aesthetic and content-intellectual, the author has tried to show 
the valuable and salient points of the work to the audience . 
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive, analytical and the 
information has been collected by searching library resources. The scope of the study is 
Sharafnameh book, in which many examples of stylistic and content characteristics based 
on inductive method have been mentioned . 
FINDINGS: The findings of the study indicate that Sharafnameh has the same 
characteristics of historical prose of the Safavid period and is considered as a legacy of the 
Timurid period, which is influenced by factors such as the spread of the Turkish language 
as a result of Turkish rulers and rulers and the influence of Shiite scholars in promoting The 
Arabic language, as well as being influenced by the cultural context of the Kurdish-speaking 
land, is rich in Turkish, Mongolian, Arabic, and possibly Kurdish or Kurdish-like words. 
CONCLUSION:  One of the features of the prose of this book is the artistic use of rhetorical 
industries in the field of rhetorical and spiritual rhetoric, among which; Prostitution in the 
realm of novel rhetoric and intensive simile, allusion and irony in the realm of spiritual 
novelty are the most frequent literary arrays. Sharafnameh intellectually includes features 
such as; Elitism is a critical Shari'a and at the same time a praiseworthy approach to the 
Kurds. Other features of the prose of this book are etymology and repetition of synonyms. 
The author of the book, in the preface and all the chapters of the book, stretches the 
speech as much as he can with a concise prose, and when his intention is only to mention 
an event, his words are simply desired. Mirsharafuddin's pen is fluent and easy to 
understand, except in rare cases . 
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 مقدمه 
کمک شایانی به   اسالمی است که در کنار انواع تاریخ،محلی یکی از شکلهاي مهم تاریخنگاري ایرانی  ي تاریخها

بدلیسی است که بعنوان نخستین    خانشناخت تحوالت گذشته میکند؛ از جملۀ این آثار، شرفنامه تألیف امیر شرف
مسئلۀ کرد و کردستان میپردازد که بخش خان در حالی به  اثر از نوع خود، به مسئلۀ کردستان پرداخته است. شرف

عمدة این منطقه از دایرة تسلط حکومتهاي ایرانی خارج شده و در اختیار عثمانیان قرار گرفته است؛ بنابراین تحلیل 
 مسئلۀ اصلی شرف خان در کردشناسی حائز اهمیت است. ساختار و محتواي اثر بر چند پایه یا عنصر اصلی است:

 ی و موقعیت سرزمینی کردستان جغرافیاي تاریخ .1
 شناسی کردستان شناسی و جامعهآگاهیهاي قوم .2
 . تحوالت سیاسی و نظامی مناطق کردنشین 3

هجري در دوران حکومت سلطان محمد سوم عثمانی به رشتۀ تحریر   1003امیر شرف، کتاب خود را در سال  
) و 301اتمام رساند (وه رگیرانه، ، ئی یی: ص    هجري آن را به  1005) و در سال  9شرفنامه، بدلیسی: ص  (   درآورد

شامل مقدمه، چهار صحیفه و خاتمه است. مقدمه در بیان جغرافیاي تاریخی و ریشۀ قومی و زبانی کردهاست و هر 
 بصورت زیر است. ها با عنوان مشخصکدام از صحیفه

 اند؛صحیفۀ اول: حکام مستقل کرد که داراي مقام سلطنت بوده
 اند؛دوم: حکام کردستان که دعوي استقالل نداشته، ولی داراي خطبه و سکه بوده  صحیفۀ

 صحیفۀ سوم: سایر امرا و حکام کردستان (در سه فرقه)؛ 
 صحیفۀ چهارم: در ذکر حکام بدلیس.

بخش دوم کتاب موسوم به «خاتمه» با عنوان «در بیان احوال سالطین حشمت آیین آل عثمان و پادشاهان ایران 
بوده  آنان  معاصر  توران که  پادشاهان و  و  عثمانی  فرمانروایی سالطین  دورة  وقایع  و  به حوادث  بخش،  این  اند». 

یا ساهم اساس کرونولوژیک  بر  و آسیاي مرکزي  ایران  آنها در  بررسی لشمار میپردازد.  عصر  به  این پژوهش،  در 
شرفنامه، از سه منظر فکري، زبانی، و ادبی پرداخته شده است؛ همچنین بدنبال پاسخگویی به    ویژگیهاي سبکی

 ترین ویژگی سبکی شرفنامه چیست؟ این پرسش است که برجسته
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
سیصد سال میگذرد و تاکنون هیچ کتاب دیگري    د این کتابارزش علمی کتاب شرفنامه تردیدناپذیر است. از وجو

شدن هرچه بیشتر کتاب  این اثر، به شناخته    شناسانکه در مقایسه با آن تألیف شده باشد، نیست.  بررسی سبک
 کمک میکند و باعث میشود پژوهشگران، بیش از پیش، به اطالعات بکر موجود در این اثر، توجه کنند. 

شناسی شرفنامۀ بدلیسی در پیوند باشد، بسیار نادر است. کتاب «تقلید پژوهش، اثري که با سبک  در زمینۀ پیشینۀ
شناسی روزگار صفویه و ویژگیهاي انواع نثر میپردازد. ) به بررسی سبک1398و تنزل، پاییز نثر فارسی» (شیري،  

بطه با شرفنامه، پژوهشهایی که  گفت این کتاب دوجلدي، جامع تمام پژوهشهاي پیش از خود است. در را  میتوان
هاي شرفنامۀ صورت گرفته، کامالً از موضوع پژوهش حاضر فاصله دارند؛ از جمله مقالۀ «معرفی و مطالعۀ نگاره

هاي موجود در )؛ این مقاله به بررسی نگاره1394شرفنامۀ بودلیان)» (حاتم و همکاران،  (   خان بدلیسیامیرشرف
آن ندارد و صرفاً به معرفی تنها نسخۀ مصور   اي به سبک نگارشه است و اشارهشرفنامۀ نسخۀ بودلیان پرداخت
نگاري  نگري و تاریختحلیل رویکرد تاریخ«  اي دیگر با عنوانها پرداخته است. مقالهشرفنامه و بررسی سبک نگاره
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نگرش علمی و است که در این مقاله  ) نگاشته شده  1399خان بدلیسی در شرفنامه» (محمدي و فیضی،  شرف
خأل    انتقادي ادیبان و مورخان کرد و پژوهشگران و نویسندگان اروپایی به کتاب شرفنامه بررسی و تحلیل میشود.

 اثبات میرساند.تحقیقاتی در این مورد، ضرورت انجام پژوهش را به  
 

 روش مطالعه 
برداري از متن جامعۀ اي و فیشنهها و تحلیل آنها از روش اسنادي یا کتابخاآوري دادهدر این پژوهش در جمع

آماري (شرفنامۀ بدلیسی) استفاده شده است. ازلحاظ روش، این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است که با تجزیه و  
تحلیل ساختاري و محتوایی ـ فکري اثر انجام شده است. این پژوهش با بررسی نسخۀ مسکو (زرنوف) صورت گرفته 

 خان بدلیسی است.شناسی دربارة شرفنامۀ میرشرفگانۀ سبکمع سطوح سهاست. این مقاله اولین پژوهش جا
 

 بحث و بررسی 
 ایم.گانۀ زبانی، ادبی، فکري ـ محتوایی پرداختهشناسانۀ شرفنامه، در سطوح سهدر این پژوهش به بررسی سبک

 
 سطح زبانی 

 سطح زبانی به سه سطح آوایی، لغوي و نحوي تقسیم میشود. 
 لغوي؛ ج) نحويآوایی؛ ب) ) الف

در سطح آوایی، موسیقی بیرونی و درونی بررسی میشود؛ «آنچه خصوصیات زبانی یک اثر ادبی را  سطح آوایی:  
هاي اسمی و فعلی و جمله و ارتباط مؤثري که بین ها، واژگان، گروه، عبارت از ویژگیهاي آوایی واژهمشخص میکند

شناسی «آوا» در حقیقت امواج هواست که أثیرگذارند. در علم زباناجزا وجود دارد. آواها در شکل و محتواي متن ت 
. آواشناسی توانایی کلی انسان را در زمینۀ تولید و دریافت آواهایی که در زبان بکار  خود نوعی ماده محسوب میشود

 ).12ـ  11شناس: صص آواشناسی، حق( میرود توصیف میکند» 
 بدیع لفظی  موسیقی درونی؛) الف

 تاب شرفنامه، بسامد آرایۀ سجع بسیار است.در کسجع: 
)،  52)، محاصره و محاربه، مدارا و مواسا ( 62(   )، امت و حضرت42(   : خیاري و خباري، مرافقت و موافقتمتوازي

)،  64(  )، شمشیر و تسخیر63) ، مدافعه و مقاتله، ایوان و کیوان، سور و صور، صغیر و کبیر (63محاصره و محاربه ( 
 ).113)، مساهله و مسامحه ( 191(  )، عارف و واقف93(  )، حراست و صیانت74(  شامل و مایل

  )، اقران و امثال93(   )، حفظ و ضبط74(  )، تجهیز و تکفین74(   )، رافع و مایل62: لعین و عظیم و اسیر ( متوازن
 )188 .( 

)، عداوت 64(   یر و تیر)، شمش63(  )، کبیر و تکبیر منجنیق و تضییق62الدین و لعین، امت و رسالت ( صالح  مطرف:
 ). 102(  و مخالفت

را پیوسته یا نزدیک به یکدیگر بیاورند که در    آن است که در اثناي جملۀ نظم ونثر، کلماتیالمزدوج؛ «تضمین
بندي ازآنجاکه عالوه بر رعایت حدود سجع وقافیه، در اثناي جمله، کلمات مسجع، قرینه  حرف روي موافق باشند.

). این صنعت ادبی 48المزدوج میگویند» (فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: ص  تضمین  آن را نیز  شده باشد،
 نیز در کتاب شرفنامه پرکاربرد است.
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محاربهآغاز   و  باب    محاصره  در   ... مقاتلهکرد،  و  بضرب سنگ    مدافعه   ... تضییقمسلمانان،  در  نصاري   منجنیق 
 کوشیده 

 )63رسید،... ( بچرخ اثیر صغیر و کبیر  غلغلۀ تکبیر
 ) 64(  مصریان درآمد تسخیردر حیز  تیرو  شمشیربضرب 

 ) 2نماید (  صعود سعود تا معارجسینه  سکنۀ از
 )57(   نمود  اقدام وقیام الدین به تمشیت مهمات مصر و صالح

 جناس مضارع و الحق میباشد.  در کتاب شرفنامه، پربسامدترین جناس،جناس: 
 ). 73(  ؛ یُمن یَمنجناس تام

 ). 92(  کرات؛ بَکرات بِهجناس مرکب 
 ) صیام قیام 74)؛ صدد مدد ( 72(   )؛ لیل میل74(   حلم علم  )؛74(   )؛ مایل شامل63؛ ایوان کیوان ( جناس مضارع

 ). 43)، کار و بار ( 42) مرافقت موافقت ( 72)؛ رتق فتق ( 74( 
 .) 73(  ) رسایل رسل63(  )؛ صور صورت63کبیر تکبیر (جناس اشتقاق؛ 

) شعبه شعب 32) لر، لري ( 13) جد، جهد ( 189(   یاوري، یاري )  63) کبیر، تکبیر ( 63صورت، صور (   جناس مذیل؛
 ). 103) عنوان، عنفوان ( 52)، دم، قدم ( 32( 

 )، زبانم، 2229(   خیره، خیري   )،2150(   بیم، بید)  2400(   ) مرا، مرد2543(   ) ها، هو2535(   راه، راز  جناس مطرف؛
 ). 63) صوب، صور ( 2306(  دهانه )، دهانم،2306(  زبانه

 ). 2(  ) سعود صعود63)؛ صور سور ( 42خیاري خباري (  جناس: خط؛
تکرار در سطح واژه رخ میدهد و بعنوان مؤلفۀ سبکساز در الیۀ واژگانی نیز مطرح میشود. همۀ انواع تکرار  تکرار:  

هجا، واژه، ) آراییواج(   تند از: تکرار واك بنحوي در آهنگ و موسیقی شعر تأثیر میگذارد و انواع گوناگون تکرار عبار
). این آرایه در سراسر شرفنامه، بفراوانی دیده 57تکرار اساس موسیقی شعر، جمالی: ص( عبارت یا جمله یا مصراع 

 میشود. 
سیرت به صفت عقل و دیانت موصوف و به زیور عدل الدین امیري بود بغایت نیکوصورت و پاکیزهتکرار واج: و نجم

 ) (تکرار ن، م، د، یـ، بـ، ـو، آ، تـ، س/ص، فـ، ل، ز، ر).56(  نت معروفو اما
 . ) ) (تکرار ن، م، د، یـ، آ، تـ، ص57(   الدین به تمشیت مهمات مصر قیام و اقدام نمود و صالح

) (تکرار  58(   من حیث اإلستقالل به ضبط امور ملک و مال پرداخته رعیت و سپاهی را مستظهر و مستمال گردانید
 د، یـ ، آ، تـ /ط، س/ث، ض/ظ، ر). م، 

الدین الدین به عزت سلطنت رساند. چون این خبر به صالحخواست که به مصر رود و دیگري را به عوض صالح
) 58(   رسید پدر و خال و اقربا و امراي خود را جمع ساخته جهت دفع آن واقعه قرعۀ مشورت در میان انداخت

 س، خ، ر، ق  ز،  (تکرار واجهاي ع،
 ). 72(  بقبضۀ اختیار پسر خود ملک کامل داد بسط آن والیت را وقبض و فتق وزمام رتقصدایی: هم

 .) 69سخا (   وحیا و در نهایت عفت  واو جوانی بود در غایت حلم  و
 ). 12(  مغزِ سرِ گوسفند داخلِ مغزِ او مینمود

الوشات  و  ضبط  و  حراست    وو بواسطۀ حفظ   او    احشامات آن نواحی، چندو  صیانت  امراء قزلباش را تابع  از  نفر 
 ساخته.
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 ).92اري دارد ( حکومت حکاین شخص لیاقت همحروفی: 
 ). 43اجی تمام داده ( رونق و رودر کاروبار والیت 
 ). 89(  تله واقع گشتهمقابله و مقادر مابین ایشان 
 ). 52یان قصد گرفتن او کرد ( بیگلربیگآخراألمر یکی از 

)، فوج  6«تجربه» در سه سطر و دو بار «عقال» و چندین بار «شعور» و «علم» و «تواریخ» (سه بار آوردن  تکریر:  
 ).12(  ) آهسته آهسته جمعی کثیر مجتمع گشته132، 13)، آهسته آهسته (همان: 7(  در فوج و موج در موج

)، قرناً بعد 176(   وماً، گاه گاه)، یوماً فی6)، یوماً فیوماً آناً فآناً (خاتمه:275  ،273،  253،  182،  123روزبروز (همان:
 )، ... .186(  قرن و بطناً بعد بطن

 چنانکه مشخص است، بسیاري از تکرارها، قید هستند. 
 

 سطح لغوي 
  لغت زبان فارسی، کردي، عربی و ترکی مغولی   بررسی و تحلیل این اثر ازلحاظ لغوي بیانگر تسلط نویسنده بر دایرة

سازي و کهن کاربردهاست. در این کتاب شاهد لغات و ترکیباتی هستیم که روزگاري رواج داشته و  ازجهت ترکیب
 کم به فراموشی سپرده شده و یا دچار دگرگونی شده است.کم
 اند.تکرار شده  است که برخی از آنها ة فارسی در شرفنامه بکار رفتهواژ  31004هاي فارسی: در مجموع واژه
واژة کوردي مانند اردالن، اکري، ایروان، بانه، بانوکی، پایز، پرتال، پالس، تاتا،   441وار:  هاي کوردي یا کوردي واژه

روژکی، گرمیان و ... و    توران، جار، جلکی، چالدران، چته، چمشگزك، چمگ، چناران، حسنکیف، خانی، خوار، داله،
، اي از الفاظ رایج در کوردي است؛ مانند بددعا، دامان، دخترزادهگونه که از ظاهر آن پیداست ترجمهي یا کورد

 اند.هاي کوردي، بندرت تکرار شده طالش و ... واژه 
 اند.شده هاي مرکب، از آمیختگی دو زبان ساختههاي ترکیبی: ناگفته پیداست برخی واژهواژه
ایی که سبب دشواري فهم مطالب اند؛ بگونههاي ترکی و مغولی بسیار زیاد بکار رفته هواژ   هاي ترکی و مغولی:واژه
 اند. مغولی در شرفنامه بکار رفته است که بیشتر آنها، بارها تکرار شده -واژة ترکی 2357اند. در مجموع، شده

بار)،   25بار)، استاجلو: (   1(   بار)، ازبک:  1ق: ( لبار)، ارپه  1بار)، ارپاخان: (   1(   بار)، اتابکی:  1بار)، اتابکان: (   7اتابک: ( 
بار)،   4بار)، اغورلو: (   1بار)، اغور: (  1اغزوار: (   بار)،  7بار)، اغاج: (   1بار)، اطرنوس: (   1بار)، اصالن: (   5(   خان:اسمی
 بار) و...  17بار)، آقچه: (  1بار)، اقبوقا: (  2بار)، اقاصی: (  7آق: ( 
واژة عربی در   32097درمجموع،    ها؛عربی: آوردن واژگان عربی و پیروي از نحو عربی در بسیاري زمینه  هاي واژه

ها انواع کلمه هست، از اسم و لقب و کنیه و اند. در این واژهبارها تکرار شده  این اثر بکار رفته است که بیشتر آنها
 جمع مکسر تا صفت و مصدر و اعداد.

بحمداله  فآناً،  بدیعآناً  التبلیغ،  بدیع  بقیه،  اهللا،  بعون  بالمضایقه، الزمان،  بالمشارکت،  بالمجادله،  بالزیاده،  السیف، 
بیتبنات هذا،  علی  بناء  بیتالنعش،  بیناألحزان،  تذکرهالمال،  األقران،  بین  حسباألتراك،  اإلمکان، الشعراء، 

 الفرمان، خیراألنام و... الرضا، حسبالحکم، حسبحسب
  )، اسیر و دستگیر 12(   و استرداد صحت  )، ازالۀ علت13(   مترادفات بیش از حد: اختالط مردمان و تردد بلدانآوردن  

 )، اطراف و اکناف، اطراف و جوانب، اطراف و نواحی12(   و پنج مورد دیگر)، اطباي حاذق و حکماي مدقق  124( 
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(دو بار)، آثار  92،  64،73(   م، اعزاز  و احترام) اعزاز و اکرا152(   و بیست و هشت مورد دیگر)، اطراف و نواحی  183( 
 و هجده مورد دیگر) و...92(  شجاعت و عالمت شهامت، شجاعت و تهور، تهور و شجاعت

الدین از کودکی در دستگاه شاه تهماسب پرورش مییابد. از سرداران سپاه شاه تهماسب و امیرشرف  هاي اداري:واژه
بخش زیادي از کتاب، دربارة سران و بزرگان است؛  به همین سبب این کتاب امیراألمراء اکراد بوده است. همچنین  

 و مجازاتها و... است. گیري دادوستد و مسافتهاپر از اصطالحات اداري و درباري و واحدهاي اندازه
 ). 22قومش و شهر زول بوده ... (  دارالملکش

دارالخالفه(   داراإلماره بار)،  دارالسالم(   یک  بار)،    مجاز(  دوبار)،  شش  بغداد،  شهر  معنی  به  خاص  اسم  جاي  به 
  یک بار)، دارالملک (   یک بار)، دارالمرز(   یک بار)، دارالقرار(   یک بار)، دارالضیافه(   پانزده بار)، دارالشفا( دارالسلطنه  

 پنج بار). ( 
 آوردن مصراع یا بیتی در میانۀ متن که گاهی از خود مؤلف است.

ازین وحشــــت د  ـــی رنظم چو جمشـ اد  ت آـب  ـف
ــع ســـــب ــم  ــی ــال اق ــک  ــل م ــرد  ک  قضـــــا 
ــاد ــه ن ــن  دی ــن  دشـــــم ــه  ک ــی   اســـــام
بــود  عــام  ــخــن  ســـ ایــن  او  ایــام   در 

 

تــخــت  ــحــاك  ضــ ــگــرفــت  ب ــرد  ب ــیــرون   ب
طـــبـــع ــداد  شـــ ــحـــاك  بضـــ  مـــقـــرر 
هــاد ـن ن  یشـــــی ـپ ــاهــان  شــ وضــــع  ر  ـب ــه   ن
ــود  بـ ــام  ایـ شــــــرّ  او  ــام  ایّـ ــه   کـ

                                                   )12 ( 
 

 سطح نحوي 
 ساختار دستوري، اعم از صرف و نحو مورد تحلیل قرار گرفته است که موارد مهم آن عبارتند از:در این قسمت 

بکار رفته است. میزان کاربرد انواع    : انواع ترکیبات وصفی و اضافی در شرفنامه بفراوانیترکیبات وصفی و اضافی
اضافه، تقریباً دوبرابر ترکیبات وصفی است. بسیاري از وصفها عربی هستند و یا ویژگیهاي صفت و موصوف عربی را  

 دارند. همچنین برخی از وصفها مرکب و یا چندجزئی هستند. 
 )، اطوار پسندیده 12باي حاذق ( )، اط143(   اخالق حمیده  )،212)، ( 193)، ( 182)، ( 153)، ( 152(   اجل موعود

)، اکثر جهان 42)، اکثر اوقات، ( 192(   )، اکثر امرا12(   )، اقوال مختلفه12(   )، اقالیم سبع184(   )، اعالء علیین143( 
ایام   )،192)، ( 184)، ( 182(   )،174(   اوالد ذکور  )،184(   )، اوایل حال 192(   )، انواع رعایت203(  )، امراء عظام12( 
 ) و...33(  )، این اقوام203(  ، این اخبار12 او

کاربرد واژگان و مفردات، جمالت، عبارات، ترکیبات، اسماء مصادر، صفت تفضیلی و ذکر تاریخ به عربی: 
شرفنامه سرشار از واژگان، مصدرها و ترکیبات عربی است: لئیمان، مضمون، بالغت، مشحون، اکثر، امور، دنیوي،  

البصر، سنن  ، عتاب و خطاب، مکفوفجهد تمام و اقدام ماالکالم، صوم وصلوه  الطریقی، بالتمام، طوایف اکراد،قطاع
حضرت خیر األنام علیه الصلوه و السالم و متابعت صحب و خلفاي عظام کرام، سنه تسع و ثالثین و اربعمائه، در  

 ، رقم، حکومت، شهور سنه خمس و تسعین و اربعمائه، شوال سنه خمسمائه، اشتهار، اطالق، مذکور، موضع، اعتبار 
)، بالمشارکت،  131(   الواقع)، فی123(   )، بالکلیه، بالفعل122(   )، درساعت92(   )، قضا را42(   ، البتهبغایت، بالنهایه 

 ). 212(  باستقالل 
با این که نثر کتاب، یکدست نیست، وجه وصفی در سرتاسر متن بفراوانی وجود دارد: ... وجع کاربرد وجه وصفی:  

 بر ایشان   تا شیطان لعین  نشدهاثري بر آن مترتب    و  نمانده  او را... تاب توانایی  چنانچه  شده  مستولی  بر ضحاك
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... و بقول برخی از مورخان   گشتهو بعضی ازیشان صاحب اموال و اغنام    گفتهو بضحاك    ظاهر شدهبصورت طبیبی  
 ).13و  12... (  پیدا شدهطایفۀ اکراد ازیشان  ازدواج کردهدیو با انسان 

افعالی مانند «نمودن» و «گردیدن» در معناي مجازي بمنظور جلوگیري از تکرار افعال که کاربرد فعل مجازي:  
). 289: ص  2شناسی بهار،  ج  آغاز شده بود و تا به امروز نیز رواج دارد (سبک  کلیله و دمنه توسط نصراهللا منشی در  

 رد هستند. این افعال در کتاب شرفنامه نیز پرکارب
 ). 22شرفنامه، بدلیسی: ( از دار فنا بدار بقا رحلت نمود 

)، از دار فنا بدار بقا 13(  )، منتهی میگردد 13(   )، داخل مینمود12(   عمل نمودندکاربرد نمودن به جاي کردن:  
وض ... )، معر84(   )، روانه گشت83(   )، سبب استنکار عقول گردد42(   )، مقهور گردانیدند22بدلیسی:  ( رحلت نمود  

 ). 202 )، اقدام نمود122(  )، مشغولی نمود122)، گشت{به معنی شد}( 102(  گردانید
گزاردن، دادن و ادا کردن در ترکیبهایی چون نماز گزاردن و خدمت    گزاردن» در معناي انجام«کاربرد گزاردن:  

). بگذاردن 64الن رفته ( بصورت «گذاردن» نوشته شده است: و نماز عید اضحی در آن مقام متبرکه گذارده بعشق
 ).152(  گذار دارد). دوازده هزار نفر کفره خراج134(  فریضیۀ عصر رفته بود

 هاي ابدال، حذف، تخفیف و اشباع آورده میشود.در این بخش نمونه کاربرد حذف، تخفیف، اشباع کلمات: 
صاحب   ازیشان... بعضی    جوانست... مغز سر آدمی  پیشدادیانست... پنجم سالطین    برانندحذف: از آنجمله بعضی  

 ). 12پیدا شده ... (  ازیشاناموال و اغنام گشته ... طایفۀ اکراد 
 و پانزده مورد دیگر). 134(  )، خزینۀ عامره106(  بکار بردن «خزینه» و «خزانه» به یک معنی: خزینۀ پاشا

 ).13(  در خزانه محبوس داشتن
 . ) ، ...454 ،364، 335، 212(  ده موردآذربیجان و آذربایجان بیش از 

«درین» به جاي در این، «درو» به جاي در او، «ازین» به جاي از این، «بدو» به جاي به او و «او» به جاي   همچنین
 د. آن در شرفنامه دیده میشو

 ).13)، سیم (به جاي سوم) ( 183، 13دویم (به جاي دوم) (  )، شعبۀ153(  پدرود کرد ابدال: عالم فانی را
 )، قضایاي به جاي قضایایی 14(   وادي   درین)،  12(   اندتعبیر کرده  ازوادغام: کـاهش یا ادغام: برخی از مورخان، شداد  

 )112 .( 
 )،... .34(  )، درخواستند24(   بازخورده، درآمد، بخایید، بازگشته پیشوندي: کاربرد افعال

افعال بکاررفته در شرفنامه، هم ساده هستند، هم مرکب و هم پیشوندي؛  افعال ساده، مرکب، پیشوندي:  کاربرد  
نمونه  بکار میبرد.  را  افعال  بازمیگردد و صورت کهن  اینها، گاهی مؤلف، به سبک خراسانی  بر  افعال افزون  از  اي 

ید، سر بدر کرده بوده است، گویند، تاب نمانده، اند، است، شد، گواند، عیان کردهتعبیر کرده  بکاررفته در شرفنامه:
 .) 12(  جهد مشکور نمودند، مترتب نشده، گفته است، ظاهر شده، کنند، عمل نمودند، موافق افتاده، تسکین یافته

 )، است 14) دارند ( 14(  )، میدهند14(   )، مینهند 13(   ید)، میآ13(   )، رفتند12: گوید، است، کنند، ( فعل ساده
 ) و...33(  )، خواهد شد33(  اند)، بوده24(  )، انداختند23(  )، بردند14( 

) 202(   )، درآورد214،  184(   )، درکشید34(   )، درخواستند24(   بازخورده، درآمد، بازگشته  فـعل پیـشونـدي:
 و...

)،  12( نمودند، عمل نمودند، موافق افتاده، تسکین یافته اند، جهد مشکوراند، عیان کرده: تعبیر کردهفعل مـرکب
 ) و...13( )، استعمال میشده13(  بقتل رسیده
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اجزاي فعـل مـرکب:   افتادن میان  ن  جهدفاصله  تیغ شمس  تاب)،  12(   مودندمشکور  ... نیاوردهالدوله  لمعۀ 
)، چون 92(  دمیشوشرح احوال ایشان    در  شروع)،  63(   کردمحاصره و محاربه  آغاز)، 23... (   کردهبلیغ    سعی)، 22( 

ایالت جزیره بدو    تفویض)،  122(   کردسفر شام    ترغیب)،  93(   کردهاوضاع و اطوار اسدالدین زرین چنگ    مالحظۀ
خیزان بالمشارکت   حکومت)،  192(   زدهالمتین مدارا  در حبل  دست)،  184(   کردندامید از آن جانور    قطع)،  133(   شد

 )، ... .213( کردهلفظ حاکم  اطالق)، 212(  کردمعاندان باستقالل  
 

 وابسته): ( هسته) با صفت پیشین( جابجایی موصوف
 )13آثار ( طبع رحیمدل ولی شعار مرحمتمرد کریم

 ، ) 34فرجام (خاتمه: خواجۀ نیکوسیرت، وزیر خجسته
)، سطر 15تمه:  ، روزي چند (خا) 414(   )، قطرات چند405، وشاق چند () 384اي چند ( )/ کلمه324نواحی چند ( 

، نذورات ) 244، سخنی چند (خاتمه:  ) 234خاتمه:  ( )، مقدماتی چند  164خاتمه:  (   )، اعتراضی چند15خاتمه:  (   چند
 ).295چند (خاتمه: 

مورد، مردم چهل و یک مورد، طایفه هشتاد و شش   سپاه چهارده مورد، لشکر هشتادوهفت  کاربرد اسم جمع:
 قبیله سه مورد، گروه ده مورد.  مورد،

 هاي «اسم جمع» با «ان»: مردمان. جمع بستن واژه
 هاي «اسم جمع» با «ها»: در شرفنامه مشاهده نشد.جمع بستن واژه

 طوایف بیست و چهار مورد.هاي «اسم جمع» بصورت «جمع مکسر»: قبایل شانزده مورد، دوباره جمع بستن واژه
)،  12(   )، علت غریبه12(   )، طایفۀ اکراد12(   )، طوایف اکراد12(   : اقوال مختلفهتأثیـر صـرف و نحـو عـربـی

 ). 13(   )، عهد بعید13(  )، مدت مدید12(  )، جهد مشکور12(   )، سعی موفور12(   )، حکماي مدقق12(   اطباي حاذق
 ). 12(  ان : سالطین پیشدادیمطابقت بین صفت و موصوف

). بیش از یک مورد، 213دوستی بدشمنی خصوصیت بعداوت مبدل شده (   ساز:کـاربـرد «یّت» مصـدر جعـلی 
 مشاهده نشد.

 
 سطح ادبی 

 معنوي؛ بدیع معنوي  موسیقی 
به بیانی «  شناختی یک اثر تأثیرگذار است.  که بر جنبۀ  صنایع معنوي یکی از ارکان اساسی موسیقی معنوي است

را تشکیل میدهد.  اثر  یا یک مصراع، اجزاي موسیقی معنوي آن  ارتباطهاي پنهانی عناصر یک بیت  دیگر، همۀ 
آمیزي و ایهام و... در حوزة این موسیقی بسیاري از صنایع معنوي بدیع مثل ایهام، مراعات نظیر، تضاد، تلمیح، حس 

 ).13 و 12ردیف و موسیقی شعر، محسنی: صص گنجانده میشود» (
تا آنجا ( اند: در متون دستۀ نخست، پیامی خاص از راه زبانی روشن و ساده  بر اساس نظر یاکوبسن، متون دو دسته

که امکان دارد رها از هرگونه پیچیدگی کالمی) ارائه میشود. ما در زمان خواندن چنین متونی اساساً متوجه زبان 
جا زبان شفاف است و شاید بتوان گفت که زبان «حذف میشود»؛ توجه ما صرفًا به معناي نهایی پیام نمیشویم. این

است و زبان بیش از ابزاري براي درك پیام نیست. متون علمی در این دسته جاي میگیرند و روالن بارت چنین  
وة بیان است. پیچیدگی و حتی رازهاي زبانی را «نثر علمی» خوانده است؛ اما در متون دستۀ دوم پیام وابسته به شی
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ید، زیرا پیام چیزي جز این پیچیدگی نیست (ساختار و تأویل متن، احمدي: ص زبانی اینجا امتیازي بحساب میآ
علمی است و از آن انتظار نثر سادة علمی داریم، به    ) بر این اساس اگرچه شرفنامه، در جایگاه کتاب تاریخ،68

 متنی هنري و آراسته دارد. سنت پیشینیان و همعصران
 تشبیه

   و تشبیه مفصل الف) تشبیه بلیغ 
)،  173(   تشبیه فشرده یا بلیغ: در شرفنامه فراوان است و از انواع تشبیه، باالترین بسامد را دارد: باد غرور و نخوت

متابعت222(   بساط حکومت جادة  حکومت204(   )،  جام  فرزانگی183(   )،  و  مروت  چوگان  غم )،  143(   )،   زنگ 
)، نخل 173( )،  172(   )، گنج قناعت143(   )، گوي تفوق و رجحان144(   )، کاخ دماغ152(   )، ساحل نجات192( 

 ). 143)، مرغ آرزو ( 143احسان ( 
از وجود مخالفان   )، درون قلعه را12(   دو رگ از کتفهاي او مانند دو مار سر بدر کرده بوده است  تشبیه مفصل:

اطوار و قلوب محرمان سراپردة اسرار و صدور نشینان پاکیزهدرون خلوت  کردار چونروزگار بصیقل تیغ آینهپریشان
 ).93(   مشغوالن {مشموالن} آیۀ کریمۀ یستغفرون باألسحار مصفی ساختند

 
 جدول بسامد ارکان تشبیه در شرفنامه

 مفصل  بلیغ  نوع تشبیه 
 /.20 /.80 درصد

این  در  باالیی  بسامد  بلیغ  تشبیه  است که  این مسئله  بیانگر  تشبیهات کتاب شرفنامه  ارکان  به  نگاهی سطحی 
 منظومه دارد.

به است و مشبه  »اغلب تشبیهات کتاب شرفنامه  «محسوس به محسوس  ب) تشبیه از نظر معقول و محسوس:
 کاخ   )،172(   گنج  )،172(   )، ساحل204( )، جام  173( )، باد  193زنگ ( «آنها اغلب برگرفته از عناصر طبیعت مانند  

) و.... است. در حقیقت ارکان تشبیه 143(  )، گوي 214(   بساط  )،144(   صاعقه  )،12( )، آینه  143(   )، چوگان144( 
 معهود   هاي بهشدة سنن ادبی را به مدد مشبههاي شناختهشبهتازگی چندانی ندارد. همان وجه   در کتاب شرفنامه
؛ شده بودن، سبک شخصی خاصی را براي این نویسنده خلق نمیکندمین عامل معهود و شناختهبکار میبرد که ه

سخن وي دیده میشود. تشبیهات   هاي در تمام سطوح و الیه  شده بودن تقریباًالبته این ویژگی معهود و شناخته
معقول به  هم در این کتاب دیده میشود؛ اما شمار تشبیهات و تشبیهات محسوس به معقول و معقول به محسوس

 معقول نادر است.
اي حسی مانند شده است: باد غرور و  به حسی است و به مفهوم یا پدیدهدر بسیاري موارد مشبه عقلی و مشبه

 دة متابعت، جام حکومت، چوگان مروت، زنگ غم، ساحل نجات،... .نخوت، بساط حکومت، جا
مستخلص ساخت   کردارصاعقه  شمشیربه حسی است: والیت موروثی را  بضرب  و در بسیاري موارد مشبه و مشبه 
 )123 .( 

بهادري  هنگامۀ  و  شجاعت  و  دالوري  معرکۀ  ضرب    در  و  کامکار  بازوي  قوت  شهامت،  صاعقه و   کردار شمشیر 
 ).143دستبردهاي مردانه نموده ( 

 ).12سربدر کرده بود (  دو ماراز کتفهاي  او مانند  دو رگتشبیه محسوس به محسوس: 
 ). 82میسفت (   فکرت الماسرا با  معانی جواهرشعر در کمال جودت میگفت و  تشبیه معقول به محسوس:



 259/  خان بدلیسیشناسی ساختاري و محتوایی شرفنامۀ بدلیسی اثر شرفسبک

 

 انواع تشبیهجدول بسامد 
به محسوس   نوع تشبیه 

 محسوس 
 معقول به معقول معقول به محسوس محسوس به معقول

 /.10 /.25 /.25 /.40 درصد
 

 استعاره 
است و یا حداقل،   هاي متون گذشته و از نوع استعارة مصرحه و مکنیهشرفنامه تکراري و از نمونه   هايبیشتر استعاره

هاي  دند. واژهاست که نویسندگان سبکهاي مصنوع و سادة تاریخی، آن را بکار میبر  هاییاستعاره  آن دسته  نزدیک به
هاي تاریخی و پس از آن عناصر طبیعی بکار رفته، در وهلۀ نخست واژه  این استعاره بدلیل آنکه در یک متن تاریخی

 در برخی قسمتها، مصنوع  است، بسامد استعارة مکنیه و تخییله در آن باال است.  نثر کتاب شرفنامه ازآنجاکه    است.
 به را ذکر نماییم.آنست که مشبه را از تشبیه حذف کنیم و تنها مشبه استعارة مصرحه: 
 ).63شد (  اهل ضالل متوجه دیگر بالد 

 ). 63بود ( ارباب ضاللت تا آن غایت در تصرف 
 ). 72بصر حسرت دل برکند (  گلعالم آب و ملک عادل ازین 

 ).73را شامل (  اصحاب علم و فضلبسیار مایل و الطاف عمیقش  اهل خیر و صالحبناي ظلم و ستم بصحبت 
 از این دست در شرفنامه فراوان است. 

مناسبترین و وسیعترین قلمرو براي بلندپروازیهاي تخیّل شاعر   استعاره و زبان مجازي   استعارة مکنیه و تخییلیه:
و به عالم پر از شگفتی شعر وارد میکند. این زبان از  است که گفتار را از تنگناي زبان عرف و حقیقی خارج میکند

اي که چیزي میگوید و چیز زبان عادي نشئت میگیرد، تکامل مییابد و با تمهیدات هنري آراسته میشود. بگونه
 یشتر بصورت اضافی بکار رفته است.ب در کتاب شرفنامه، دیگري را اراده میکند. استعارة مکنیه

 استعارة مکنیه از نوع غیراضافی 
 ).92نداي فاعتبروا یا اولی األبصار را  بگوش هوش اقاصی و ادانی رسانیده (  

 ).93زبان روزگار مناسب این قصه غرابت آثار این طرفه ابیات انشا فرمود ( 
السیف بختی را بداللت و استمالت بر سر رایت خود  در اوج رفعت المع میشد تا بقیه  ساعت بساعت ستارة طالعش

 ).123جمع نموده ( 
 ).123رهنمونی طالع  ارجمند بارادة حکومت از کنج عزلت اسب همت بمیدان جرئت رانده ( 

 ). 143زمام مهام امور حکومت جزیره در قبضۀ اقتدار امیر شرف آمد ( 
 ). 63(  ست به بیداد برآوردهلشکر سرما و بارندگی د

 استعارة مکنیه از نوع اضافی
)،  152(   )، جیب حیات153(   )، جوار رحمت222(   پایۀ سریر خالفت مصیر  )،143(   )، بازوي کامکار192(   آواز چنگ

)،  144)، ( 163)، ( 143(  )، زمام مهام32(  )، روي حکومت183(   )، دنیاي فانی82(   )، دست تقدیر152(   چنگ اجل
)،  143)، قبضۀ اقتدار ( 123)، جبهۀ آمال ( 53)، عنان عزیمت ( 52)، کمر شمشیر ( 92زبان روزگار (   )،192(   نالۀ ناي 

 ). 94، 90همان:( آشامخنجر خون
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 جدول بسامد انواع استعاره در کتاب شرفنامه 
 استعارة مکنیه وتخییلیه  استعارة مصرحه 

39./ 61./ 
)،  22(   )، دار فنا و دار بقا21(   )، اوایل و اواخر7(   و متأخر، لیل و نهار، نو و کهن  )، متقدم6(   صدق و کذبتضاد:  

) صغیر و کبیر و غنی و  110(   ) روز و شب109(   )، صغیر و کبیر و غنی و فقیر26(   صلح و جنگ، لطف و عطف
 )، صبح اقبال و شام اختالل120(   ) صغار و کبار118) فنا و بقا ( 114(   ) قبض و بسط112فقیر و کفره و اسالمیه ( 

)، آشنا و 136(   )، شیخ و شاب، صغار و کبار131(   )، جزئی و کلی128(   )، ظاهر و باطن127)، صبح و شام ( 123( 
ین )، شیر 150(   )، صغیر و کبیر، غنی و فقیر145(   )، قشالق و ییالق143(   بیگانه، دور و نزدیک، دوست و دشمن

آشنا   )،179،  176(   شب و روز  )،176(   )، خواص و عوام165(   )، بزرگ و کوچک159(   )، خرد و بزرگ156(   و تلخ
 ).4)، عرب و عجم، ذره و آفتاب (خاتمه:188(  و بیگانه، دور و نزدیک

اهنگی  بسیاري از مراعات نظیر یا تناسبهاي کتاب شرفنامه، عالوه بر جنبۀ زیباشناسی و ایجاد هممراعات نظیر:  
 براي توجه خواننده به معناي شعر است.  اي و تصرفی نیز در معنی دارد و وسیله و تناسب در شعر، دخل

 
 ). 12اند ( بیان چنان عیان کرده لوحتدبیر و هو علی شیء قدیر صورت این مقدمه بر  نامۀ محرران

و   اموال   و بعضی ازیشان صاحب  /کردند  آبادانیو زراعت و  عمارت  آثار    /  قالل و    بیشهدر میانۀ    جبال و    جنگلدر  
 ). 13(  رفتند بیابانو  بصحاري  /گشتهاغنام 

  صلوة خیراألنام علیه الصلوة و السالم و متابعت صحب و خلفاي عظام کرام و اداي  حضرت  و سنن    اسالم  شرایعدر  
 ).14ماالکالم دارند (  و اقدام جد و جهد تمام  صیامو حج و  زکوهو 

 شمار هستند. نظیر در شرفنامه بسیار اندك و انگشت موارد مراعات
 برعکس مراعات نظیر، مبالغه و اغراق و احیاناً غلو در شرفنامه، بسیار فراوان است. اغراق: 

 ). 42(  بر باد دادندي  اند که از براي خیاري خباري رااي مبالغه میکردهدر عدل و داد بمرتبه
 ) 102پادشاهی گردانید (  معروض پایۀ سریر خالفت مصیر

 ).453قتدار اسکندرمدار ( معدلت سلطان جم احشمت کسري )، پادشاه فریدون 163خواقین گردون احتشام ( 
 ). 63(  فریاد األمان به ایوان کیوان رسانیدند

 ). 72(  رایت سلطنت به ایوان کیوان رسانید 
 . ) 83(  استماع افتاده بکرات از بکرات قدسی سمات احواالت ایشان

الدین از تلمیحات در است. میر شرف  اکثر تلمیحات بکاررفته در شرفنامه، از نوع اشاره به آیه و احادیث  تلمیح:
بردن او از آیات قرآن کریم، گاهی بصورت درج و ترجمه است؛ گاهی بهره  راستاي مفاهیم تاریخی بهره برده است.  

و گاهی تنها یک عبارت، واژه یا اصطالح را از متن قرآن قرض میگیرد. میتوان گفت    ورداي از آیه را میآبخش عمده
یک نوع هنجارگریزي و   کم بخشی از یک آیه، بکار رفته است. همچنیندر هر صفحه از این کتاب حجیم، دست

جلب میکند و آن،  است که توجه خواننده را    سازي هنري و نسبتاً شخصی در شرفنامه بفراوانی بکار رفتهبرجسته
شیوة ساخت ترکیبهاي وصفی و اضافی است که در بسیاري موارد، جزء پس از کسره، یک عبارت عربی طوالنی و 

 در اکثر موارد، بخشی از یک آیه یا حدیث است که در افتتاح سخن، بیشتر است:
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 )2از صداي خطبۀ و جعلناکم خالئف فی األرض... ( 
. دارالسلطنۀ و رفعناه مکاناً علیاً، ... سریر سلطنت و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا،  آدم، ..به سکۀ و لقدکرمنا بنی

... خلعت فاخره و جعلناکم شعوباً و قبائل، ... فحواي کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین، ... مقتضاي و ماأرسلناك 
 ).3إال رحمه للعالمین، ... نهضت همایون سبحان الذي أسري ( 

 ). 6( ألولی األلباب  ت درین باب که لقدکان فی قصصهم عبرهعبرت و فکر
 ). 7مضمون ربنا والتحملنا ما الطاقۀ لنا به ( 

 ).12نامۀ تدبیر و هو علی شیء قدیر (  محرران
 ). 52(  صداي أنا والغیري

 ). 166( )، وَشاوِرهُم فی األمر94یَستَغفِرونَ بِاألسحار، ... فَاعتَبِروا یا أُولی األبصار ( 
ک راضیَۀً مرضِیۀً (  یا  فس المُطمَئِنَّه إرجِعی إلی ربـِّ تُها النـَّ  ). 170أیـَّ

 ).4(  )، لی مَعَ ا... وقت3همان: ( کُنتُ نَبیَّاً وَ آدَم بَینَ الماءِ وَالطّین حدیث: 
الدین ت. شرفاس  و کنایات، آیه، حدیث، روایت و اشعار فراوانی بکار رفته  المثلهادر شرفنامه، افزون بر ضرب  تضمین:
بار، بازگو کردن رویدادها را با چاشنی شعر، همراه کرده است. این اشعار گاهی تنها یک مصراع هستند   190بیش از  

اند. در برخی ها بیت میرسند که با واژة «نظم» از متن، متمایز شدهاند و گاه به دهکه با حرف «ع» مشخص شده
اجرا سروده شده است؛ برخی از خود مؤلف هستند و در بیشتر موارد، از  البداهه از زبان شخصیت مموارد، شعر فی 

شاعر نامی برده نشده است. تعدادي از این اشعار، در دیوان شاعران معروف نیست یا شاید یافتنشان بسیار دشوار 
 است.

ــیــم  ســ ــه  حــبّ یــک  ــی  پ از  دراز  ــت   دســ
ــوه عشــ یـرزن  ـپ ن  درـی مـبـنــددل  دهـر   گـر 

 

ــی  ــگ ــدان ب ــد  ــرن بُ ــه  ک ــه  (   ب ــم  ــی ن  )13و 
 )32کین عروسیست که در عقد بسی داماد است (

ها در نثر او جایگاه خاصی دارد. بیشتر  معموالً کنایه  تاریخ کردها را بیان میکند،  ازآنجاکه  الدینمیر شرف  کنایه:
 و ایماء است. ها در دیوان او از نوع فعلیکنایه

 ). 51عروس ملک را سه طالق گفته ( 
 ). 58(  مشورت در میان انداخت قرعۀ

 ).59اگر غباري از ممر این بنده بر ضمیر انور نشسته ( 
 ). 90(   سر از ربقۀ اطاعت و انقیاد تیموري کشیده

باقی زده  از دامان دنیاي فانی کوتاه کرده و چنگ در گریبان عالم  از آن دست  ... بعد  از روزگار برآوردند،  دمار 
 ).94بدارالبقا انتقال فرمود ( 

 ).96(  آخراألمر از وادي قتل او گذشته
 ). 105(  محل آنست که ابوبکر آقا را از پا درآورم

گاهی در عبارات شرفنامه، به تصاویر چندگانه و پشت سرهم درپی:  متعدد، فراوان و پی  تصاویر و صناعات
 سیم که از چندجهت قابل تحلیل و بررسی هستند.میر

اقتباس صورت این قصه در پردة رایان نور شناس و خاطر تصویرپذیر صافیسخنبر ضمیر منیر اکسیرتأثیر جوهریان  
 ).89( التباس نماند 
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جالدت بهادران  راالقصه  قلعه  درون  پریشان  آثار  مخالفان  وجود  آینهاز  تیغ  بصیقل  چونروزگار  درون   کردار 
پاکیزهخلوت مشغوالن{مشنشینان  و صدور  اسرار  سراپردة  محرمان  قلوب  و  یستغفرون اطوار  کریمۀ  آیۀ  موالن} 

بگوش هوش اقاصی و ادانی رسانیده مجدداً خیام حکومت   باألسحار مصفی ساختند و نداي فاعتبروا یا اولی األبصار را
 ).94(  دژ باوج مهر و ماه برافراختند عباسیانرا در سر قلعۀ

ها و صفات شاعرانه و زیبایی و شاعرانه نمودن سخن، آوردن واژه  آفرینییکی از راههاي زیباییتسنیق الصفات:  
از این  است که هر سخنور سحرآفرینی به شیوه نیز  اي خاص، به این کار دست میزند. نویسندة کتاب شرفنامه 

 دستی تمام استفاده کرده و بر جذابیت کالم خود براي بر سر ذوق آوردن و تحت تأثیر قرار دادن صنعت با چیره
 مخاطب خویش استفاده کرده است. 

 ). 13باشند (  متکبرو سخی و  متهورو شجیع اکثر این طایفه 
 قهار و    جبارداشتنی و عزالدین حسین  بود اما بال نهایه مزاح دوست  متدینو  دانا    و  زیركالدین حسن بغایت  فلک

 ). 42ور بوده و بر مجرم البته رحم نکردي ( و کینه
با سپاه گران از خوزستان   مردانگیو  سخاوت  و نهایت    مردانگیو  شجاعت  ی بود در غایت  الدین محمود جوانصمصام 

 ). 43بحدود خرم آباد آمد ( 
 

 هاي فکري و محتوایی اثر) سطح فکري (بنمایه
، بررسی متون در سطح فکري است. بررسی آثار از جنبۀ  شناسییکی از قلمروهاي قابل بررسی و کنکاش در سبک

هاي علوم انسانی در ارتباط باشد. اي است و میتواند با بسیاري از رشتهرشتهایدئولوژیک، موضوعی قابل تأمل و میان
 شناسی، روابط سیاسیشناسی، روانبا بررسی اندیشۀ شاعران و نویسندگان هر دوره، بسیاري از ویژگیهاي جامعه

بینی غالب در یک دوره، جامعه با شتابی روزافزون بسوي رشد و شکوفایی و... بر ما آشکار میگردد. بسته به نوع جهان
تنها از پویایی بازبماند، به پسرفت دچار گردد. با توجه نگري، نهبینی ایستا و کوتهو چه بسا با جهان  گام برمیدارد

ثار فارسی پیش از صفویان، محیط پرورش امیرشرف و اندیشه و افکار و  به سه عامل ایدئولوژي حاکم در سرتاسر آ
 مند مؤلف میپردازیم.مذهب پدران امیرشرف، به بررسی عبارات و جمالت اندیشه

اي بینی است؛ نکتهبینی مؤلف، مهمترین و مؤثرترین بخش جهانمیتوان گفت این بخش از جهان   جبر یا اختیار:
میبخشد و یا در نقطۀ مقابل، با اعتقاد به جبر، اختیار را از فرد، سلب مینماید. امیرشرف،    که به فرد، اراده و امید

همانند بسیاري از پیشینیان، جبرگراست. مروري بر عبارات و اصطالحاتی که بکار برده، این قضیه را مبرهن میسازد: 
)،  222)، فراش قضا ( 92(  )، اتفاقا83ً(  موعود)، اجل 82(  )، دست تقدیر73(  اختر)، پنج پسر نیک92 و 53قضا را ( 

)، نزدیک بآن رسیده بود که بیکدیگر افتاده فساد و فتنۀ عظیم پیدا شود که 275(   از امداد بخت و طالع مسعود
 ).245 فرمود (خاتمه: صحت ارزانی بیکبار حق تعالی نواب شاهی را

اختري،... در سرتاسر این اثر، دیده میشود.  عود، نیکجبرگرایی و اعتقاد به قضا و قدر و سرنوشت محتوم، طالع مس
 شناسی، آنجا که جبرگراست به حافظ نزدیک میشود:هاي جهانمؤلف در این بخش از مؤلفه

بگشاي گره  جبین  وز  بده  داده  به   رضا 
 

نگشاده        اختیار  در  تو  و  من  بر   ست که 
 

دادند کسی  به  هریک  دل  خون  و  می   جام 
 

دای         باشددر  چنین  اوضاع  قسمت،  رة   
) 161و  37(دیوان حافظ: غزل شمارة     
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اي بکارمیبرد که سرنوشت را در گردش اجرام آسمانی و آنجا که اصطالحات بخت و طالع و از این دست را بگونه
 میبیند، یادآور انوري و خاقانی است:

کردست  کبودپوش   گردون 
 

زرد     من  آفتاب  تو  هجر   در 
 )83(انوري: غزل شمارة                                 

 
مرا  آسمانستی  قضاي  او  عشق   گرنه 

 
مرا       امانستی  روزي  او  عشق  بالي   از 

 )8(دیوان خاقانی: غزل شمارة                         
 )48تر است (رباعی شمارة  می: چرخ از تو هزاربار بیچارهاما هیچ اثري از خردگرایی و جسارت نیست؛ نه از نوع خیا

 
مید اعالم  بارها  که  ناصرخسروا  نوع  از  هیچکارهنه  انسان،  سرنوشت  نگاشتن  در  آسمانی  اجرام  دیوان  (   اندارد 

 و موارد دیگر). 165 ،6ناصرخسرو: قصاید شمارة 
ره براي آرام نگاه داشتن اوضاع، به کشتار و  با اینکه شاه تهماسب، هموا  سلطان، سایۀ پروردگار بر زمین است:

الدین بارها و بارها به مدح و برشمردن سرکوب متوسل میشده و بویژه با کوردها دشمنی خاص داشته، امیر شرف
ازسوي پروردگار انگیز میپردازد. در جاي القاب دروغین و مالل  باور دیده میشود که حاکمان  این  جاي شرفنامه 

 د؛ از آن جمله است:انمنصوب گردیده
گزین را بر سریر سلطنت وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا بقانون ساي خوانین معدلتذوالجاللی که قدم فرقدان

نماي عروس فتح زوالی که صفحۀ شمشیر پادشاهان جهانگشاي را آینۀ چهرهعدالت قاعدة جلوس ارزانی فرمود بی
الجود سالطین آدم را بوجود فایضم مهام عالم وانتظام امور بنیاش نظاو نصرت نمود و به مقتضاي حکمت شامله

اش گروهی را در میانۀ عشایر و قبایل بخلعت فاخرة آیین منوط و مربوط گردانید و برحسب مشیت کاملهمعدلت
راتب وجعلناکم شعوبا و قبایل ممتاز ساخته بمنصب جلیل القدر امارت رسانید و فراخور قابلیت و استعداد هریکی م

 ).3پادشاهی و ملکی و امیري تعیین نمود ( 
نابودي و فنا است: نکرد که   از نظر امیرشرف، همه چیز محکوم به  اختر دولتی طلوع  افق حدوث  از  آري 

 ) 393پذیر نگشت ( بسرحد افول نرسید و در عرصۀ ظهور کاخ حشمتی سر بگردون نکشید که از زلزلۀ فنا اختالل 
نزدیک میشود   مرصادالعبادالدین رازي در  او در خط فکري و کاربرد واژگان متون نثر پیش از خود نیز گاهی به نجم

 و گاهی به بیهقی. 
از مرصادالعباد: «الحمدهللا رب العالمین و صلواته علی نبیه و حبیبه محمد و آله و عترته الطیبین الطاهرین و خلفائه 

اجمعین وسلم تسلیما کثیراً حمد بیحد و ثناي بیعد پادشاهی را که وجود هر موجود    الراشدین و اصحابه و ازواجه 
 نتیجۀ جود اوست...» (مرصادالعباد: سرآغاز).  

منیر چون خورشید  از ضمیر  ثناي ستایش  باید که  پادشاهی  ثناي  و  «افتتاح سخن حمد  بدلیسی:  از شرفنامۀ 
 تا مدارج سپهر برین برآید...» (شرفنامه: افتتاح سخن).  گیرجهان

و قضاي ایزد،   با استناد به آیۀ قرآن: «زندگانی خداوند عالم، سلطان اعظم، ولی النعم دراز باد...  تاریخ بیهقیاز  
نه عزوجل چنان رود که وي خواهد و گوید و فرماید نه چنانکه مراد آدمی در آن باشد که بفرمان وي است، سبحا

وتعالی، گردش اقدار و حکم او راست در راندن منحت و محنت و نمودن انواع کامگاري و قدرت، و در هرچه کند  
عدل است و ملک روي زمین از فضل وي رسد ازین بدان و از آن بدین إلی أن یرث اهللا األرض ومن علیـها و هـو 
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نامۀ اولیاي دولت امیرمحمد   :تاریخ بیهقیی اهللا عنه ( خیـرالوارثین» همچنین اصطالحاتی مانند ناراهللا برهانه و رض
 پس از خلع او به امیر مسعود). 

قرآن:  آیۀ  به  استناد  با  از کتاب شرفنامه  رفعت سالطین شوکت  بخشی  لواي  که  در «توانایی  را  بشر  آیین 
امصار و اقطار عالم به اوج    مرتفع ساخت قادري که رایت اقتدار خواقین کامکار را در  رفعناه مکاناًعلیاًدارالسلطنۀ و  

فرقدان فرمان برافراخت. ذوالجاللی که قدم  بر سریر سلطنت وساي خوانین معدلتدهی و کشورستانی  را   گزین 
بیزوالی که صفحۀ شمشیر پادشاهان   فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا ارزانی فرمود.  قاعدة جلوس  بقانون عدالت 

اش نظام مهام عالم و انتظام امور و نصرت نمود و بمقتضاي حکمت شاملهنماي عروس فتح  جهانگشاي را آینۀ چهره
اش گروهی را در آیین منوط و مربوط گرداند و برحسب مشیت کاملهسالطین عدالتالجود  فایضآدم را بوجود  بنی

امارت رو قبایل ممتاز ساخته بمنصب جلیل  جعلناکم شعوباسایۀ عشایر و قبایل بخلعت فاخرة و   سانید و القدر 
 فراخور قابلیت و استعداد هریکی مراتب پادشاهی و ملکی و امیري تعیین نمود... . (شرفنامه: افتتاح سخن). 

بد و از جانب شاه تهماسب، الدین در قم و در دربار صفویان پرورش مییاامیرشرف  دوگانگی مذهبی ـ نژادي:
ی ترك هستند. سرگردانی و گرایش دوگانۀ فکري ـ  امیراألمرا لقب میگیرد. هم شاهان صفوي و هم شاهان عثمان

مذهبی مؤلف، نشانۀ فضاي سختگیرانۀ حاکم بر جامعه است؛ فضایی که مؤلف، جرئت ابراز مذهب خویش را نداشته،  
به مذهب جدید نیز دل نسپرده است. در روزگار صفویه، احتیاط مذهبی نیز بیش از هر زمان دیگري رایج است. 

فرهنگ و باورها، اثري ترکیبی است؛ از یک سو ترکیبی از فرهنگ کرد و فارس و ترك و عرب و شرفنامه از جنبۀ 
اي از عقاید مذهبی سنی ـ شیعی. از همین رو هرگونه باور و اصطالحی به هر زبان و فرهنگی از سوي دیگر، آمیزه

 در این کتاب یافت میشود. 
 

 ان وي نمود جهانبینی مبنی بر مذهب مؤلف و نیاکان و پدر
محمد المصطفی صلی ا... علیه و آله و صحبه و سلم، ... بر اصحاب و احفاد و امجاد او، {ابوالمظفر} حامی اهل 

مشهور است که چهارهزار   )،18(   ) بمقتضاي سنت نبوي 5(   )، ثالث عُمَرین4(  السنۀ و الجماعۀ، رافع رایات الخالفۀ 
) 103(  )، اداي نماز عصر74(  )، جادة سنن سنیه41داشته... ( مسئله در مذهب امام شافعی رضی ا... عنه در خاطر 

و بعضی ازین طوایف بطریق اهل سنت وجماعت عمل نموده بمذهب حضرت امام معظم شافعی رحمه اهللا علیه  
ایشان در شعائر سنت حضرت   مستنداند و برخی طریق ناصواب یزیدي پیش گرفته متابعت آن قوم میکند و امراء

)، در میان صدر 263خیراألنام و علماء اسالم جد وجهد ماالکالم دارند در میانۀ آن قوم زهاد و عباد بسیار است ( 
القضاه ممالک سلطانی مباحثۀ مذهب الملک شافعی اقضیجهان بخاري حنفی که عازم زیارت حج بود و خواجه عبد

س و  کردند  یکدیگر  تقبیح  کردافتاده  اختیار  عنه  اهللا  رضی  شافعی  امام  مذهب حضرت  شیخ    لطان،  بسعی  آخر 
و فرامین بممالک محروسه   الدین حسن بن سدیدالدین یوسف مطهر حلی مذهب امامیه قبول کرد احکامجمال 

)،  333(   )، قاعدة رفض والحاد23(   مذکور و منقوش گردانند  عشر رافرستاد که در خطبه و سکه اسامی ائمه اثنی
)، داخل بلده دارالسالم شد بزیارت مرقد مقتداي امم وامام معظم ابوحنیفۀ کوفی 343رواج داد (   ذهب روافض رام

 ).184خاتمه: (   مشرف شده
 

 اصطالحات دینی و فقهی جامع مربوط به شرع اسالم
کالنتر   )، و عنایت الهی شامل حال امت حضرت رسالت پناهی گشته 3(   حکمت شامله، مشیت کامله، روح األمین
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کاربرد ترکیب «عالم آخرت» در   )،93(   )، کفرة نصرانی84(   )، عالم آخرت، عالم جاودانی62نصاري اسیر گردید ( 
  62) و سه بار دیگر، کاربرد ترکیب «عالم فانی» در ص.  255عالم جاودانی» در ص ( «) و سیزده بار دیگر  53ص ( 

، 445،  414،  143،  134،  103،  29،  28جۀ شهادت ( ، عز شهادت و در73عالم آب وگل» در ص  «و نه بار دیگر  
)، از این جهان فانی به عالم  245(   )، حق تعالی3  خاتمه:(   )، رسول ا... و خاتم النبیین253  و  84...)، «جهان فانی» ( 

نمود ارتحال  شرع 253خاتمه:  (   جاودانی  حمیت  و  مبین  دین  غیرت  کافران،  اسالم،  شعایر  خاکسار،  کفار   ،(
)، عیاذاً باهللا 324(   الحمدهللا الملک المعبود)  113)، بعون اهللا الملک الحمید المجید ( 304  خاتمه:(   سیدالمرسلین

 ). 4 خاتمه،(  )، رحمهم اهللا تعالی1 خاتمه،( )، جزاهم اهللا تعالی خیرالجزاء375( 
شاره عبارتند افزون بر مواردي که ذکر شد، شرفنامه مطالب متنوع دیگري نیز دربردارد که به اچند نکتۀ دیگر:  

نگاري،  و چند مورد دیگر)، مردم  353(   شناسی، هواشناسی)، خاك335(   شناسیشناسی، آباز: تاریخ، جغرافیا، اقلیم
داري، حکم قصاص، دفاع از )، واحدهاي مسافت، وزن، واحد پول، آیین حکومت131(   علم پزشکی، آداب و رسوم

 حقوق زنان، ... . 
 

 گیري نتیجه
یامیرشرفشرفنامۀ   بدلیسی  بزرگان و   خان  اکراد و  نژاد  تاریخ کرد و کردستان، کتابی است در توضیح نسب و 

در دورة صفویه نگاشته شده است از جهت درونمایه، منحصربفرد است. نویسندة این    فرمانروایان. این کتاب که
ده و شعر عربی در این اثر یا نیست یا  کتاب، در زمینۀ استفاده از زبان شعر، از اشعار فارسی بیشترین بهره را بر

گاه مصنوع و مسجع، گاه دشوار   بسیار ناچیز است. نثر کتاب، در عین تأثیرپذیري از اصطالحات زبان مادري مؤلف،
نظران گاهی آن را  شناسان و صاحبو در اغلب اوقات، ساده و قابل فهم است و ازلحاظ متن و ساختار، اگرچه متن

پوشی از شمیسا)، بطور کلی با چشم(   اند (شیري) و گاهی در گروه نثر سادهطی و آمیخته آوردهدر دستۀ نثر التقا 
 برخی واژگان ترکی دشوار و لغات عربی نامأنوس، نثري ساده و قابل فهم دارد.

ارند.  بسامد را د  از جنبۀ ادبی، از میان صنایع بدیعی لفظی در این کتاب، سجع، جناس و پس از آن تکرار، باالترین
تشبیهات بکاررفته اغلب از نوع حسی به حسی است و کاربرد تشبیه بلیغ بسیار است. همچنین کاربرد صنایع ادبی 

ویژگی ممتاز   ترینچون کنایه، تلمیح، تمثیل، و اغراق نیز بسیار است. بسامد بسیار القاب و مترادفات، برجسته
 است. شرفنامه

داده  تنوع  و  مقدار  به  توجه  شربا  تبارشناسی،  هاي  عامه،  فرهنگ  بررسی  براي  کتاب  این  گفت  میتوان  فنامه 
مردمنگاري، جغرافیاي تاریخی، علوم رایج روزگار، احکام دینی و ... منبع باارزش و سودمندي است و بسیار جاي 

 اند آغازي براي این راه باشد.تحلیل و بررسی دارد. این پژوهش میتو
 

 مشارکت نویسندگان 
شده در دانشکدة ادبیات گرفته از رسالۀ دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشجو، لیال آقامجیدي، تصویباین مقاله، بر

و علوم انسانی دانشگاه ایالم است. راهنماي رساله، آقاي دکتر حسن سلطانی کوهبنانی هستند. مشاورهاي رساله،  
 آقایان دکتر علیرضا شوهانی و دکتر قهرمان شیري هستند.
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 قدردانی  و تشکر
 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 اعالم   دادند،  یاري   پژوهش  این  کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  کهرساله    داوران  هیئت  وایالم    دانشگاه  انسانی
 .نمایند

 
 تعارض منافع 

نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند که این اثر پژوهشی، در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و  
حاصل فعالیتهاي پژوهشی تمامی نویسندگان است و نسبت به انتشار مقالۀ مذکور، آگاهی و رضایت دارند. نویسندة  

 مسؤول، جناب آقاي دکتر حسن سلطانی کوهبنانی هستند. 
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