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 چکیده:
شده كه تا كنون كمتر مطالعه شده است.  زمینه و هدف: بر آثار پررمزوراز نظامی شروحی نوشته 

شروح، رمزورازهای مطرح     روش سان این  سازند و     شده در آنها را برای مخ شنا شکار می اطبان آ

بر معرفی آنها، محققان امروزی را در نوشییتن توضیییحات دقیق و علمی راهنمایی میکنند.  عالوه

 های خطی شرحهای شرفنامج نظامی دنجوی است.شناسی نسخههدف این پژوهش، روش

 شناسی چهار شرح خطی شرفنامه مبتنی بر دو جنبج ساختاردر این تحقیق، روش روش مطالعه:

و محتوا مطالعه شییید. ابتدا در جنبج ویژدیهای سیییاختاری و شیییکلی به روش نگارش مقدمه و  

شرح، عنوان       شرح، چگونگی معرفی متن مبنا، چگونگی پایان  شروح، علت  شانی  شرح،   پی بندی 

شانه  س س ازنظر          ن ست.  شده ا صاری پرداخته  شروح و كاربرد عالئم اخت دذاری و تعداد ابیات م

  شده است.ان برای تفهیم ابیات شرفنامج نظامی توضیح دادهمحتوایی روش شارح

شتر از ابزار و دزاره     یافته شروح خطی بی شارحان  ستناد، بیان معانی       ها:  شهاد، ا ست هایی مانند ا

ستفاده كرده     ستوری ا ضیح نکات ادبی و قواعد د اند. به عبارتی مفردات و ابیات و مفاهیم آنها، تو

 زبانی، ادبی و فکری را توضیح دهند.اند بیشتر نکات سعی كرده

های شرح استنادی لغات دشوار، معانی دیری: مقایسج این شروح خطی نشان میدهد مؤلفهنتیجه

و مفاهیم ابیات، استشهاد آیات، روایات و اشعار، پرداختن به موضوعات متنوع، توضیح اصطالحات 

رعایت شده است « مجک»و « مجس» ،«عم»های بدلها بترتیب در نسخهدونادون، توجه به نسخه

درفته و میتوان آن را  شرح لغات و مفاهیم موجز، مختصر و تلگرافی انجام« مجن»اما در شرح 

 .ای با توضیحات محدود ابیات دانستوارهفرهنگ
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  A description has been written on the works 
of Sharafname Nezami that has been less studied so far. The methodologists of 
these explanations reveal the mysteries presented to them to the audience 
and, in addition to introducing them, guide modern researchers in writing 
accurate and scientific explanations. The purpose of this research is the 
methodology of manuscripts of Ganjavi's Sharafname Nezami. 
METHODOLOGY: In this research, the methodology of four linear descriptions 
of honor based on two aspects of structure and content was studied. First, in 
terms of structural and formal features, the method of writing the introduction 
and forehead of the explanations, the reason for the description, how to 
introduce the base text, how to end the description, the title of the description, 
the marking and the number of detailed verses and the use of abbreviations 
are discussed. Then, in terms of content, the commentators' method for 
understanding the verses of the Sharafname Nezami is explained. 
FINDINGS: The commentators of linear explanations have mostly used tools 
and propositions such as testimony, citation, expression of the meanings of the 
words and their meanings, explanation of literary points and grammatical rules. 
In other words, they have tried to explain most of the linguistic, literary and 
intellectual points. 
CONCLUSION: Comparison of these linear descriptions shows the components 
of citation description of difficult words, meanings and concepts of verses, 
testimony of verses, narrations and poems, dealing with various topics, 
explaining various terms, paying attention to the versions of exchanges in the 
versions of "Am", "Majs", respectively. And "Majk" has been observed, but in 
the description of "Majn" the description of words and concepts is concise, 
concise and telegraphic, and it can be considered as a cultural dictionary with 
limited explanations of verses. 

 

 
DOI: 10.22034/bahareadab.2023.15.6666 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 0 13 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 30 October 2021 
Reviewed: 01 December 2021 

Revised: 12 December 2021 
Accepted: 30 January 2022 
 
 
KEYWORDS 
Methodology, Copywriting,  
Sharafname Nezami 

 
 
*Corresponding Author 
 abasatahmadi@yahoo.com 
 (+98 41) 33341300 

https://www.bahareadab.com/


 413/ شناسی نسخ شروح خطی شرفنامج نظامی دنجویتأملی در روش

 

 مقدمه

در اقاره، شرح متونی است كه تأثیر بسیاری بر اهل ادب فارسی دذاشته است. از جریانات مهم ادب فارسی شبه

انگیز و پرمحتوا باشد اقبال و استقبال مردم بیشتر میشود. این عجیب نیست كه سخنی مانند سخن نظامی خیال

قاره با رویکرد و توجه جدی عوام و خوای مواجه ر شبهتنها در ایران بلکه در خارج از ایران خاصه داین شروح نه

مرزی در آن روزدار جهت راهنمایی مشتاقان ادب فارسی و رفع شده است؛ بطوریکه شارحان متون ادب برون

اند كه ظاهراً از درفته، به نظر و دریافت خود مواردی را شرح دادهابهامهای حاصل از دذر زمان، شیوۀ خاصی پیش

قاره داه بخاطر عدم نمیگردد. شاید به این دلیل است كه شارحان شبهمرزی مشکل محسوب ن دروندید شارحا

د اما انآداهی از بافت فرهنگی و تاریخی محلِ آفرینشِ متون و ذهنیت خای آفرینندۀ آنها به شرح ذوقی پرداخته

رو شناختن و هم تازدی دارد. ازاینشده كه حتی برای مخاطبان خای  اول ارائهاطالعات دستداه در این شروح 

 .ضروری است ای كه دارد،دامنج مطالعاتی دستردهشناساندن شروح خطی شرفنامه، با 

ورزی روشهای پیشینیان را از نظر ساختار دور از هردونه غرضبا دیدی علمی، انتقادی و به با این تحقیق میتوانیم

راه و  ،اطالعات بر افزایشه، از نقاط قوّتشان بهره بجوییم تا عالوهو محتوا بشناسانیم و نقاط ضعف آنان را دریافت

اث مکتوب این میرای در شرح نگاری متون بیابیم و بسوی آیندۀ استوارتر و روشنتر دام برداریم و سرآخر الگوی تازه

 زبانفارسی جامعج بهاسالمی احیا و بازسازی كنیم و -و مهجور فارسی را برای حفظ و تقویت فرهنگ و تمدن ایرانی

 دسترۀ زبان فارسی عرضه نماییم.  پژوهادب و

مسئلج موردبحث در این مقاله منظومج پنجم نظامی است كه از جهات مختلف اهمیت داشته و از دیگر آثارش 

متمایز میشود؛ نخست ازنظر روایت و شکل داستانی، انسجام، آمیختگی انواع ادبی غنا، حماسه و تعلیم و وجود 

ها )رک. ساقینامه. دوم نودرایی درآوردن براعت استهالل در قالب (59 -54: 4371)شمیسا،  حماسه ر ویژدیچها

 دُرنمیخواهد حرفهای فردوسی را تکرار و در »بطوریکه نظامی با وجود تقلید به قول خودش  (؛6ش. 4375ترابی،

به موضوع تاریخی سردذشت اسکندر چ.(. سوم ازجهت پرداختن استنادی 31)عم:« شایسته دو سوراخ بسازد

كه « السپیر دیرینه»چ.(. چنانکه از بین اسناد كتبی و شفاهی مختلف به یک مأخذ صحیح و معتبر از  16)مجس:

 4349چ.( )ر.ک.ثروتیان،  64)مجن: چ.ح؛ سلطانیه( 14نگاران دذشته بوده اكتفا میکند )مجس:شاید یکی از تاریخ

به عالقه و توان خود از آن ، سیاسی و فرهنگی شرفنامه است كه محققان نسبتچهارم اهمیت اجتماعی(. 455:

 اند.بهره درفته، تحقیقاتی نوشته

شده دربارۀ شرفنامه، شروحی است كه بشکل خطی و چاپی نوشته شده است. شاید یکی از كارهای علمی انجام

دالیل عدم دسترسی، ناخوانایی و... مورد استفاده از شروح چاپی برای مخاطبان آسان باشد اما شروح خطی به 

رو تالش نگارنددان در بررسی شروح خطی شرفنامه ازاینتوجه واقع نشده و كار تحقیقی بر آنها انجام نگرفته است. 

ای را در شناسی اولین دام در معرفی، تجزیه و تحلیل آن است و میتواند دوهرهای درخشان نهفتهازجهت روش

 دهد و هم اشتیاق و انگیزۀ مطالعج اصل آثار را در ایشان بیدار و نیرومند سازد. اختیار مخاطب قرار

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
مطالعج دنجینج متون كهنی مثل شرفنامه، بدلیل دسست فرهنگی، برای مخاطبان امروزی واقعیت این است كه 

ن نیز فم و هضم كامل آنها را برای اهلدشوار شده و به آسانی دذشته نیست. وجود پیچیددیهایی در این متون، فه

لم قبهدشوار میسازد. برای شناساندن و رفع پیچیددیهای آن متون و تفهیم خواننده در هر زمان شارحانی دست



 414-455، صص 95، شماره پیاپی 45، دوره 4154ی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ دی  سبک شناس / 411

در پی دستیابی به »بر رفع ابهامات و عالوه( 95-43؛ 4394علوی مقدم،) اندشده، در سطح باالیی تالش كرده

(. 447: 4399فرزاد، « )انددرک حافظج عاطفی دیگر شاعران پس از خود نیز بوده تجربج شخصی شاعر و كلید

فاده استبسیاری از شروح این شارحان، نسخه خطی بوده و بخاطر كاربست روشهای خای در شرح خود براحتی قابل

اند رداختهنها پنیستند. این مشکل در شروح خطی شرفنامه بیشتر احساس میشود؛ زیرا تا كنون محققان اندكی بدا

 :با این ضرورت، اهداف تحقیق عبارتند از .و دربارۀ شرفنامه هم طبق منابع، تحقیقی انجام نگرفته است

 .روش بیان و ارائه توضیحات شروح خطی شرفنامه در حیطه شکلی و محتواییمشخص نمودن 

 .سطوح زبانی، ادبی و فکری مشخص نمودن روش شارحان در شرح

 مفردات و معانی و مفاهیم ابیات و نکات دستوری. معرفی روش توضیح

بررسی، تحلیل و معرفی سبک نسخه خطی شرح »یافته است مانند تن شروح خطی چند مطالعه انجام درمورد م

(، 4344« )برانگیز دفتر اولبررسی شروح مثنوی مولوی بر ابیات بحث»(، 4347« )فارسی بر كافیه ابن حاجب

خطی  نسخج سبکی و محتوایی بررسی»(، 4347« )جامی نامجمحبت شرح خطی نسخج یسبک رویکرد بر تحلیلی»

 (.4345« )تحلیل اولین شرح دیوان انوری»( و 4347« )طب القلوب رسالج شرح و ترجمه

(، 4341آبادی )افرادی مانند حاجیان حسین البالغهنهجشناسی شروح متون مختلف ازجمله شروح درمورد روش

اند اما دربارۀ شروح چاپی شرفنامه تحقیقات جامعی انجام ( كار كرده4397روحی دهکردی ) ،(4349خراسانی )

ای نوشته و شروح ثروتیان، حسن وحید دستگردی، زاده و همکارانش مقالهنشده جز اینکه غالمحسین غالمحسین

اند. دربارۀ شروح كهن ودهها، عبارت و كل بیت بررسی و  مقایسه نمزنجانی و عبدالحمیدی را در سه حوزۀ واهه

 نشده است.شناسی تحقیقی انجام خطی در دیگر متون ادبی هم از دیدداه روش
 

 روش مطالعه

ها را دردآوری داده (4345ای )نوشادی،بصورت كتابخانهكیفی( و -به روش تحلیل محتوا )كمّیدر این تحقیق 

ساختاردرایانه، هرمنوتیکی و شرفنامه را با نگرش های ساختاری و محتوایی شروح خطی روشها و مؤلفهكردیم و 

حیطج زبانی، ادبی و فکری تحلیل و شواهدی بر آنها ارائه نمودیم و با توصیف  ( در4396امثال آن )ر.ک. حقیقت، 

 دیری كردیم.عینی و سامانمند نتیجه

 

 بحث و بررسی

 معرفی مختصر شروح خطی شرفنامه 

ه اند كهای اختصاری نامگذاری شدهمه برای ارجاع كوتاه و آسان با نشانهدر این تحقیق نسخ شروح خطی شرفنا

 عبارتند از: 

كتابخانج مجلس تهران خط نستعلیق نوشته شده و در هی.. ق(: با  4643الدین علی آرزو )شرح اسکندرنامج سراج

 ایم.نامگذاری كرده« عم»موجود است كه ما آن را با نشانج 

كه ما با نشانج  تهران موجود استكتابخانج مجلس در  ،(: با خط نسخ43اشناس )قرن شرفنامه از فردی نشرح 

 ایم.نامگذاری كرده آن را« مجن»

ن را كه ما آموجود است كتابخانج مجلس تهران تا(: با خط نستعلیق ساده در شرفنامه از فردی ناشناس )بیشرح 

 ایم.نامگذاری كرده «مجک»با نشانج 
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آن  ه ماكتا(: با خط نستعلیق تحریری در كتابخانج مجلس تهران موجود است ین سفیانی )بیمحمد نصیرالدشرح 

 ایم.نامگذاری كرده« مجس»را با نشانج 

غیر از این چهار نسخه خطی شرح شرفنامه، بیش از دویست و پنجاه نسخه خطی شروح اسکندرنامه با كیفیتهای 

انستان و هند وجود دارد كه دستیابی به آنها بسیار دشوار است. عنوان های ایران، پاكستان، افغمختلف در كتابخانه

ه است. شد كل شرفنامه یا قسمتی از آن پرداختهاست اما در اكثر آنها به « شرح اسکندرنامه»ها بیشتر این نسخه

ر بیت وچهاهی.ق. در سی4554كهنترین نسخه شرح خطی، شرح شرفنامج خسروان عبدالکریم است كه در رمضان 

هی./  4574الدین نظام در )صفر كه محی« فواید علیشیر»شده كه در كتابخانج پنجاب است. بعدازآن، شرح دزارش 

هجری قمری  43و  46، 44م.( نوشته است. بقیج شروح خطی اسکندرنامه )شرفنامه( مربوط به قرون 4445اوت 

بدالرزاق ملتانی قادری است كه در جهنگ بن عاست. نزدیکترین نسخه خطی به زمان حاضر شرح محمد اكرم

بن از مؤلفانی مانند بخشی افغان« شرح شرفنامه»براین عناوین مستقل با عنوان چنیوت هند نگهداری میشود. عالوه

هی.(، محمد 43هی(، ناشناس )سدۀ  4444خان آرزو اكبرآبادی )الدین علیهی.(، سراج4697شوال 41محمدامین )

شده است )ر.ک. نامه ثبت هی.( در فهرست4447تا(، ناشناس )هی.(، محمد اشرف )بی43)سدۀ  اهلل احمدآبادیسیف

 (.495-474: 4374رادفر،

 

 بررسی شیوۀ شرح شرفنامه در چهار نسخه خطی

 بررسی ساختاری 

شروح خطی شرفنامه ازنظر شکل و ساختار سه قسمت دارند: مقدمه، شرح و خاتمه كه مقدمه، متن، پایان: 

یشانی مقدمه و پ داری ناسخان بستگی دارد.یت و كمیت آن بیشتر به ذوق، سلیقه و هدف شارح و دقت و امانتكیف

شده اال اینکه در شرح شروع « اهلل الرحمن الرحیمبسم»به سنّت مرسوم با آیج شریفج این شروح  تمامی

. است هآمد« وتم بالخیر»و پس آن « رب یسر»جملج دعایی « اهلل... بسم»محمدنصیرابن سلطان سفیانی در پیش 

ای كوتاه اما كامل با عبارات عربی یا فارسی مسجع در ستایش در هركدام تحمیدیه« اهلل الرحمن الرحیمبسم»بعد از 

 آمده است.( ی)نعت و صلوات رسول اكرم خدا و 

 ر(4)عم:« لی اهلل ... السالم صلوه متوافراً و عتعالی حمداً مُتکاثراً و یصلی محمداً علیهبحمداهلل»

 ر.( 5)مجک:« العالمین والصلواه و...الحمداهلل رب»

 .(ر 1:مجس...« )حمد و س اس و ثنای متکاسره خالقی را»

آرزو پس از تحمیدیه، موضوع كتاب را بیان كرده و با جمالتی آهنگین و مسجّع به مدح سرایندۀ منظومج شرفنامه 

كشور كهنگی و نوی، خواجه ح ابیات اسکندرنامه ملک الکالم ... دارای هفت است شر ایاین نسخه»پرداخته است: 

 چ.(. 4)عم:« نظامی كه پنج دنجش خراس.... این فن است

بدان »نسخج مجن با شروع نادهانی بدون مقدمه، با اشاره به انگیزۀ سرودن شرفنامه به توضیح بیت اول می ردازد: 

فرمانروایی آن بخاطر حضرت خواجه جای كرد به آن استرحام نمود از وی  كه در پایش روایات قصج اسکندر ... و

 . ر(.4)مجن:« روی دردانید به كار مشغول دشت و دفت: خدایا...

متن همج شروح شامل توضیح مفردات، عبارات، معانی و مفاهیم ابیاتی بردزیده است كه ازنظر شارح برای مخاطبان، 

از شروح خطی مجن، مجک و مجس بخاطر افتاددی نامعلوم است؛ بجز  دشوار و مشکل است. انجام سه نسخه
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خ... تعالی. تمام شد بروز جمعه به تاریاین نسخه اتمام یافت بحمداهلل»نسخه خان آرزو كه اینگونه پایان یافته است: 

 «. هجری بوقت صبح تمام شد 4655

ا این نسخه ببعد ازآن افتاددی دارد.  شرح شده« به پادشاهی نشستن اسکندر در اصطخر»نسخج مجس تا بخش 

مده ها در اوایل شروح آپایان مییابد كه این بخش در دیگر نسخه« هادر شرف این نامه بر دیگر نامه»توضیح بخش 

 كننددان باشد.است. این جابجایی شاید ناشی از تصرف نساخ یا خطای صحافان و مرمت

جه به كمیت ابیاتی كه در آخر شرفنامه توضیحش آمده، شاید بیشتر بیت افتاددی دارد و با تو یکصدمجک تقریباً 

 .از دو صفحه افتاددی نداشته باشد

ای از یاران محرم و دوستان همدم بخاطر هریک از شروح خطی هدف و علت از تألیف خود را درخواست طایفه

 اند:عدم تعمق و كافی نبودن شروح ماقبل خود بیان كرده

 چ(.4)عم:« لی درآید و... شاید به نظر صاحبد»

 1:مجس.کر« )اند ارتباط معانی و صنایع ادبی را استنباط كنند این شرح را به درخواست نوشتاما فضال نتوانسته»

 (.ر

« جای درفتن قصه اسکندر و عظمت او در دل نظامی میداند»هم علت سرایش اسکندرنامه را « مجن»نسخج 

 ر.(. 4)مجن:

 .لت تألیف، به شرح می ردازدبدون بیان ع( مجک)نسخه 

و خود شارحان، خالف شروح چاپی ( كدام از نسخ شروح خطی دربارۀ متن مبدأ )مثنوی شرفنامهدر مقدمج هیچ

 دهیبرای همین مؤلفان مجک و مجن ناشناخته مانده اما نگارنددان با توجه به ارجاع. است توضیحی داده نشده

جاعی با نوشتج مجن، پی بردند كه این نسخه ظاهراً تألیف محمد اكرم نسخه مجس و عم و یکسان بودن مطالب ار

اعت و بضلهذا فقیر بی»نویسی معرفی میکند: ملتانی است. فقط آرزو ضمن دعا خود را با رعایت اصول تحمیدیه

 ر(.4)عم:« الدین علی آرزو تخلص، آن را تحریر نمودهاستطاعت سراجحقیر بی

 شده است. ی در حواشی با ذكر مآخذ توضیح داده در تمامی نسخ نکات حواشی:

 اند مثالً درهای مترادف استفاده كردهازنظر تعداد عنوان با هم برابر و یکسانند؛ جز اینکه از واههبندی: عنوان

  افزون است.« دوید»عنوانی بجای انجام، سرانجام آورده و در نسخه مجس 
 .(.ر 69و نیز )مجس: چ.( 66)مجس:« ویدروزدار دسرانجام[ حال و انجام ]در حسب»

براین عناوین مجک در داخل عالوه. اندجدا شده مجس و مجک با رنگ قرمز از دیگر قسمتها عناوین در نسخه عم،

 .نشده استانجام  بندیدر نسخه مجن عنوان كادر جای درفته و

یر برای دریافت آسان متن استفاده شده ز« های سجاوندینشانه»شروحِ خطی از « ویرایش فنیِ»درگذاری: نشانه

ها، و برای برجسته و مشخص كردن واهه مجک و مجس و عم برای جدا كردن مصراعها و بیتهااست؛ ازجمله اینکه 

مثلثی در آغاز بیت یا در دو طرف مورد برجسته شده « نقطجسه»وار یا لوزی« چهار نقطج» ها و اصطالحات،مثل

 55اند )مجک:بکار برده« ستاره»یا « ممیز»و داه وسط دو مصراع و پایان بیت بجای  چ.( 69)مجک:اند قرار داده

 .ر.( 44ر( )مجس:

ن،] به مرغ زبا»)افتاددی ادامه مصراع( استفاده كرده است مانند »...« نقطه بجای سه« ،»مجن داه از ویردول نسخج 

اندكی فاصله ایجاد میکند اما از آن صفحه به  41وی همچنین برای مرزبندی توضیحات ابیات تا صفحج ... [ «. 

بعد برای مشخص و جدا كردن آغاز توضیحات، بعد از آوردن دو كلمج ابتدایی و حذف بقیج بیت، از عالمتی شبیه 
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چ.(. دركل همج شروح برای تأكید، زیر بعضی لغات و عبارات مشکل یا  4استفاده میکند )مجن:« نقطهدو سه»

ر.(. در دیگر شروح هم برای جدا كردن 56اند )مجس:عبارات عربی خط قرمز یا سیاه كشیدهتركیبات دشوار و 

با رنگ قرمز و سیاه مخصوصاً در نسخه آرزو استفاده « بیت»یا « قوله»توضیحات و نشان دادن استقالل ابیات از واهۀ 

مجن برای نشان دادن كلمجه  ر.(. نسخج 445و از ویردول هم داهی برای مکث كوتاه بهره برده شده است )عم:

د علت در آغاز سطر پایین مینویسد كه شای ای بکار نمیبرد بلکه بقیج كلمه را بدون نشانهناتمام در آخر سطر نشانه

 ر(. 9آن اختصارنویسی باشد )مجن:

 ا نظرینشده است اما ب كدام از شروح خطی شمارش ابیات و صفحات انجامدر هیچگذاری ابیات: تعداد و شماره

بیت را  4455بیت و در كل بیش از  هفتادبیت بیش از  یکصدكوتاه میتوان دفت كه همه نسخ شروح خطی در 

شده به مجس و بیشترین، به نسخه مجن اختصای دارد. تعداد ابیات دادهاند.كمترین تعداد ابیات شرحشرح داده

گر نکتج دی شمارش نیست.دیگر دقیقاً قابل در نسخه مجن هم بخاطر ذكر كلمج اول بیت یا مصراع خالف شروح

اند: پس ظاهر آن است كه كردهاینکه شروح خطی عم، مجک و مجس به الحاقی بودن ابیات همراه با دلیل اشاره

چ.(. ظاهراً این بیت الحاقی است و ضعف تألیف آن بر این داللت  63چ( )مجک: 64این دو بیت الحاقی باشد )عم:

 چ(. 13دارد )مجس:

 در چهار شرح خطی عالئم اختصاری زیر بکار رفته است:الئم اختصاری: ع
است )مجس(. چنانکه در نسخ « علیهاهللسالم»ءم: در مقابل اسامی بزردان، امامان و پیامبران، عالمت اختصاری 

« فقهاءتذكره ال»به معنای كتاب « كره»مرحوم كلینی است و نشانج « الکافی»به معنای كتاب « فی»خطی نشانج 

، «السالمعلیه»(. در نسخه عم و مجک بجای این عالمت اختصاری از 433؛4344علّامه حلی است )عطایی، 

 چ.(. 44ر( )مجک: 49استفاده میکند )عم:« علیهاهللصلوات»و « علیهاهللسالم»

زیرا این عالمت در نصف در كاربرد امروزی زبان است؛ « الخ»معادل « ادامه»یا « آخره؟»آه: ظاهراً عالمت اختصاری 

 (.ر 41میدهد )مجس:« تا آخرش»مصراع یا بیت قرار درفته كه معنای 

بجای افتاددی ادامج ابیات و حرف « الخ»الخ یا ش: در بعضی از نسخ آرزو و نسخه مجن قبل از شرح بیت، كلمج 

 چ.(. 45شده است )مجن: است، با شنگرف مشخص « شرح»كه ابتدای كلمج « ش»

 چ.ح.سلطانیه(. 46بکار رفته است )مجس:« امیرالمومنین عباس )رض(»اهلل علیه درمورد معنای رضوانرض: در 

 كه در حواشی«: اشسع سلطان»و «سلطانیه»، «سلطان»، «اشسع خیراهلل»، «خیراهلل»، «اشسع»، «شسع»، «ش»

شسع هارون و در »... وضیح با توجه به ت چ.ح.( و 46 -ح.ر  7 -ر.ح  49سفیانی بعنوان منبع آمده است )مجس:

 منظور از این عالئم، هارون متقی است. ر.(. 39)مجس:« نوعی دیگر وارد استاین مرادات به  متقی

 .(.چ 4است )مجس:« نصیرسفیانی»یقین اختصار اس: عالمت اختصاری كه نزدیک به 

م تعبیر به مالمحمد اكرم صاحب ]ملتانی[ یقیناً مال« مال. م»با توجه به عدم كاربرد عالئم نگارشی در میان «: مالم»

 ر(. 443میشود )عم:

« ی»در شرح خان آرزو ناسخ افتاددیهای نسخه را در حاشیه نوشته است و محل افتاددی را با عالمت «: ی»

 ..(ر 464:مجک -چ  95/6نشان داده كه ظاهراً به معنای صدر توضیح یا صادر است )عم:

 بررسی روش شرح ازنظر محتوا

قاره همج شارحان خاصه در نسخه عم و مجک با قضاوت خویش براساس محدودۀ شبهها: لغات و واژه شرح

های غریب، ناآشنا و مهجور را با ذكر حركت حرف اول، دوم و یا سوم چگونگی و كیفیت معنی و تلفظ لغات و واهه
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كسر تای فوقانی و غین معجمه و الم ر( یا تغلیس: به  9مجن:-چ.ح. 45مطرح میکنند. مانند كی: بالفتح اول )عم:

 .(.چ 471مذكور و یای رسیده و سین مهمله )مجک: 

.(. چ463:مجک -ر 93/6)عم:ها را با تشخیص خود ذكر میکند مجک داهی افزون بر عم، تلفظ بعضی واههصاحب 

خطی معنی و توضیح تمامی شروح  ر(. 54آورد. كیفر: بالفتح )مجن؛ها را بندرت میتلفظ صحیح كلمه سفیانی هم

اند؛ اما در نسخه عم و مشکل را بیشتر در آغاز توضیحات و داه در درون توضیحات كلی آوردهو تركیبات مفردات 

 -ر 45ذكر میشود )عم:« مراد از»ها، مفاهیم كنایی اصطالحات و تركیبات با عنوان داه بعد از توضیح واههمجک 

 ضیخات یکدست نیست. بندیها و تور.(. البته این دسته 4مجک:

شرح لغات و دیگر توضیحات  با ذكر عبارتهایی، از تکراربرای پرهیز از اطناب  های عم، مجک و مجسنسخه

چ.(  441عم: -چ. 477)مجک: «چنانکه مکرر دفته شد« »شدهسابق از قاموس دفته»اند ازجمله: خودداری كرده

 ر.ح(. 99)مجس:« ته آمدهدر تمهید دف» .(چ435:مجک) چ( 99)عم: .(ر 431:مجک)

اصطالحات موسیقی اند. مانند نیز پرداختههای مختلف در زمینههمج نسخ بجز نسخه مجن به شرح اصطالحات 

، ر( 55ر.( )مجک: 15)عم:، ادبی مانند معانی، بیان و بدیع چ.( 15ر( )مجس: 44مجن:، نجوم ).(چ 31مجس:)

چ.(  16چ.( پزشکی )عم: 34ی و سردرمی مثل شطرنج )عم:چ( باز 45)مجن: ر.ح؛ محمد حق( 44)مجس:عرفانی 

ر.ح.( و قواعد دستوری كه در حل مشکل ابیات نقش اساسی دارند و كلید دشایش  46فلسفی و كالمی )مجس:

ر( و زبان محاورۀ ایران بر آنها تأكید شده است. مانند  93)عم:« روزمره هندوستانیانه»معنا هستند و با تکیه بر 

 چ.(. 64چ.(، تركیب وصفی مقلوب )مجن: 91ر.( )مجک: 44و محاوره )عم: زبان معیار

حات و المعانی، تلمیجنبج تحلیل و تفسیر را ازبین برده و به ابیات موقوف« مجن»ها در نسخه اكتفا بر معنی واهه

افی فنامه كاشارت الزم برای درک معنی ابیات در آن پرداخته نشده است كه بتنهایی در رفع مشکالت ابیات شر

ها و معادل آنها هم توجه نیستند. نسخج عم و مجک و مجس از نظر زبانی با ذكر مآخذ به اتیمولوهی و ریشج كلمه

 -چ 44)مجک:« آنکه لفظ یونانی استلقوماجس: صاحب مؤید این لفظ را در لغات تركی آورده و حال» دارند.

 ر.( و ... 47)مجس:« دویندفتراک: دوالهای زین كه به تركی قنجغه »چ( و  56عم:

شناسی خود معنی ابیات مشکل را با توجه به معنی مخاطببا همج شارحان در نگاه كلی معنی و مفهوم بیت: شرح 

بسیاری از ابهامها و با نفوذ تدریجی به درونج شعر و پرداختن به كنایات و استعارات موجود، ها نوشته، واهه

معنی بیت را چند بار و به چند شکل با مفهوم و نکات فکری،  تحلیلبرای  كرده ورا برطرف بیت  پیچیددیهای

نانکه چاند تا شنونده آسانتر به مفهوم بیت دست یابد؛ بدلهای مختلف یا شأن نزول آن بیان كردهتوجه به نسخه

جک و سفیانی ر.ح؛ سلطانیه( این قاعده را رعایت میکند. از این لحاظ شرح آرزو، م 13مجس در شرح بیتی )مجس:

ار قصد اظهكدام از این شروح در كار خود بر معنی كردن ابیات و شرح مجن بر معنی نمودن مفردات استوارند. هیچ

وشنتر و تصاویر راند كه در رساندن معنی و مفهوم و فضل در صنایع ادبی نداشته بلکه فقط ظرایفی را بیان كرده

و « اَیّ»درصورت وجود ابهام در توضیحات خود با آوردن واهۀ نظور ابیات نقش اساسی دارند. برای این مواضحتر 

ه تکرار شد« یعنی»سه بار واهۀ ...« خیال نظر خالی از راه تو »اند؛ مثالً در توضیح بیت آن را رفع كرده« یعنی»

ی یکند معانپذیری ذاتی شعر برمیگردد كه شارحان را مجبور مچ(. این روش رفع ابهام شاید به تأویل 4است )عم:

هرداه نمیتوانند ابهام ذهنی مخاطب را چ.(، اما  96مجک: -چ 45مختلف را با سلیقج فردی استنباط نمایند )عم:

های خود را توجیه میکنند ر( دفته475)عم:« در ظاهر این بیت خللی است...»با عبارت رفع و خود را قانع نماید، 

البته این موارد نسخه مجن را شامل چ(. 54ر.( )مجن؛ 77چ( )مجس:  46را بکار میبرند )عم:« اعلمو اهلل»عبارت  یا
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  نمیشود.

ها یا معنی ساده بسنده میشود؛ بجز شرح تر بوده و به توضیح واههتوضیحات در تمامی شروح بعد از نیمه، كوتاه

ول را مفصل اكرم محمد كه در كل شرح یکدست عمل نموده است؛ چنانکه خان آرزو، سفیانی و مجک صد بیت ا

 تک مینویسند و هرچه به پایان نزدیک میشوند از تفصیل توضیحات كاسته میشود.توضیح داده، معنای ابیات را تک

اند و در بیشتر های مشکل را توضیح ندادهیکی از نقاط ضعف این شروح آن است كه همج ابیات و بعضی واهه

نسخه مجک ابیاتی را كه به نظر خود آسان است با ذكر  مؤلفاند؛ مثالً توضیحاتشان نظر خود را دخیل داشته

چ.(. اساس كار وی بیشتر به معنی كل بیت  44بدون معنی كردن رد میکند )مجک:« معنی بیت ظاهر»عبارت 

مثالً ؛ ر( 5مجک: همچنانکه خود در مقدمه میگوید ) اند؛دیگر شروح بدانها توجه نکردهكه است؛ مخصوصاً ابیاتی 

و ابهام موجود را رفع  را بیان .(ر 417:مجک)بین شروح خطی فقط او، معنای بخشودن )رحم كردن( در بیتی از 

، اضافه ازطریق حذفتوضیحات آرزو تلخیص، تصحیح و بازنویسی آید مجک با برداشت، بنظر میكرده است. البته 

 در نسخه عم از كلمج «ولقب» به معنای كل بیت رسیده؛ چنانکه در عبارت زیر بجای كلمجو ساده كردن آن 

ادر تو را خواهش دنج باشد دور نیست زیرا كه »استفاده كرده و نوشتج عم را تصحیح كرده است:  «مقبولیت»

 . ر(.41/6)عم: .(ر 414:مجک)« مقبولیت/قبول تو منحصر بر دنج است

در مواردی كه  .( ور 465چ و عم: 491نظر كرده )رک. مجک:مجک داهی از ذكر معانی مختلف نسخه آرزو صرف

حتی بجای است؛  .(ر 434:مجک) به معنی كل بیت پرداخته« حاصل آنکه»آرزو معنی بیت را ننوشته با عنوان 

 ر(؛ اما باوجود این ایراد،415ر.( )عم: 664استفاده كرده است )مجک:« بعضی»ذكر نام مآخذ داهی از واهۀ مبهم 

نی روشن و زبان روان برای آموزش مبتدیان و حتی منتهیان توضیحات منظم، مختصر و روان ایشان بدلیل معا

 ادب فارسی میتواند مفیدتر باشد.

را نقد میکند و در مواردی كه آن  «خیرالشارحین»آرزو برخالف مجک و مجن توضیحات شارحان قبلی مانند 

خالف عدم پذیرش قول مُ بینی و شرح منتقدانه دردر عین باریکتوضیح مخالف فحوا و سیاق بیت یا نظر او باشد، 

 «راقم دوید كه بنای فاسد بر فاسد است»جانب انصاف، ادب و تواضع را رعایت میکند و با عبارتهایی نظیر 

من ادّعی فعلیه « »ظاهراً از تصرّفات عزیزان است»، ....«عجب است »چ(، 451عم: -چ 669جک: -ر454)عم:

های دیگران را رد میکند از جهتی با توجه به اینکه ر.( نوشته 651عم: -چ 645)مجک: و ر.چ.( 4،43)عم: «( السند.

ناعی اق« شناس یا سخن فهم پوشیده نیست و...بر سخن»كالم معنی شعر در بطن شاعر است آرزو با ذكر تکیه

های مختلف معنی و مفهوم بیت با ر.(. او به جنبه 655عم: -چ 646بودن معنی اشعار را به اثبات میرساند )مجک:

بدلها نیز می ردازد. ابهام بیت را با استفاده از مفاهیم كنایی، چینش قافیه، نکات بالغی، دستوری و... توجه به نسخه

بدل را ذكر میکنند اما معنی و مفهوم را با توجه به نسخه دیگر شروح با اینکه داهی نسخه چ(. 97رفع میکند )عم:

در جلوه» ات، داه توضیحات اضافی و ماالیلزم آورده و ظاهراً درسفیانی در معانی ابی .اساس خود ارائه میدهند

علت  بازنویسی و شاخ و برگ دادن پرداخته است. بیشتر به( ر 1:مجس)« ساختن لطایف بدیع از پردۀ اخفا

چ( و كلمج آغازین بیت  55)مجن:برای توضیح مفاهیم ابیات « بیانِ»نویسی نسخج مجن آوردن واهۀ آغازین كوتاه

م آید این به اختالف سلیقج نساخ هاند. البته بنظر میاما نسخ دیگر كل بیت یا یک مصراع را آوردهمصرع است یا 

 نظرهای شروح خطی ممکن است ناشی از عوامل زیر باشد:اختالفبستگی داشته باشد. اما 

 چ.(. 46ر.( )مجس: 44ر( )مجک: 45)عم:« سفید بر»ها و بالطبع در طرز خواندن؛ مثالً در ساده یا مركب بودن واهه

 چ(. 47شده است )عم:در نقش اجزای جمله مانند فاعل و مفعول كه در نسخه عم بیشتر بدان پرداخته 
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 چ(. 9چ( )مجن: 47)عم:« لولوسم»ها مانند در معانی حقیقی یا استعاری یا كنایی واهه

 بدلها كه در شروح عم و مجس بیشتر دیده میشود.در نسخه

ی كرده و بنا به دریافت ادب اشاره« در بعض نسخ»ها با لفظ اكثر شروح موردمطالعه به اختالف نسخه لها:بدنسخه

بدل را بیان نموده و برتری قائل ها، حداقل یک و حداكثر سه نسخهخود بدون ذكر دلیل و مرجع و مأخذ نسخه

مند ستون خرد»اند كه در اكثر نسخ نسخه عم و مجک دفته« ستون خرد مسند پشت او»اند؛ مثالً در مصراع نشده

 44مجک: -چ 45)عم:« واقع است و پیش مؤلّف صحیح دوم است« ستون شد خردمند از پشت او»و در بعضی « شد

 مندستون خرد: در بعضی نسخه این مصرع بدین نمط است»چ.(. مجس هم این بیت را اساس قرار داده و دفته 

 ر.(. 14مجک: -ر.ح 35:مجس -ر 43:مجن« )شد پشت او

و منتقدانه آورده و با ذكر دلیل  بدلهای بیشتری را بطور مفصل، عالمانه، محققانهاز شارحان شرفنامه آرزو نسخه

 66ر( )عم: 55نسخه صحیح را انتخاب نموده است )عم:  بطور نظری یا از منابعی مانند خیرالشارحین تحلیل كرده و

شناسی، به مسئلج تصحیح متون و تشخیص الحاقی بودن ابیات بر نسخهچ.(. نسخ عم و مجک عالوه 65مجک: -ر 

چ.(. همچنین این 63مجک: -چ.64)عم:« پس ظاهر آن است كه این دو بیت الحاقی باشد»اند؛ مانند توجه نموده

اند كه در طول و تحریفها را متذكر شدهاول و اطالعات وسیع، تصحیفها از منابع دستدو نسخه بعلت استفاده 

های بعد بخاطر عدم مقابله با متون صحیح، به متون خطی و نویسان و در دورهتاریخ و با توجه به عدم دقت نسخه

ه تصحیف دانسته شد« چوبه»بدل به معنی تركش نسخه« جعبه»بدل در بیان نسخه چاپی وارد شده است. مثالً

 ر.(. 94عم: -چ 45مجک: -چ 54است )عم: 

نظرهای اندک، بیشتر توضیحاتشان، مشترک یا بهم بنا بر توضیحات شروح خطی شرفنامه، باوجوداین اختالف

اند چنانکه با مقایسج توضیحات مجک و عم، میتوان آید شارحان آثار همدیگر را مطالعه نمودهنزدیکند و بنظر می

تر ناشی از تغییر و تحریف نساخ است. داهی اشتباهاتی هم بعضی از ابهامات عم را برطرف كرد كه ظاهراً بیش

احساس میشود كه شاید بعلت دوری از مركز ادب فارسی و عدم دسترسی به منابع معتبر و نسخ اصیل فارسی 

لیل ، داهی به تحارزش نمیکند. دویا شارحان چند نسخه از شرفنامه را در دسترس داشتهبوده، كه كار ایشان را بی

اند كه با ذوق خویش یا با وزن، قافیه و آهنگ ای نهادهاند اما شرح خود را بر اساس نسخهبدلها پرداختهخهاین نس

 متناسب باشد. با این اوصاف نسخ شروح خطی میتواند منبع خوبی برای مصححان امروزی شرفنامه باشد.

د ان، روایات و اشعار استفاده كردهآیات قرآنیاز  شارحان داه برای روشن ساختن توضیحات خودروش استشهاد: 

 نشان از مطالعه و تتبع ایشان در آنهاست. كه

طبق مفهوم آیج شریف، تلمیح »در همج نسخ به آیات، بدون ذكر نام سوره و شمارۀ آیه با عبارات استشهاد قرآنی: 

ود سی بیت است كه با درنظر شده است. تعداد ابیاتی كه در آن آیات قرآنی آمده در كل حد اشاره« دارد به، لقوله

مورد است. شارحان  3مورد و عم  5مورد، مجک  69مورد، مجس  6درفتن آیات مشترک، سهم نسخج مجن 

فته. دنیا را فریبنده داستفاده از توضیح آیات قرآن معانی بیت را روشن میکنند؛ مثالً شرفنامه در نسخ خطی با 

 چ.ح؛ سلطانیه(. 17)مجس:« لغرورما الحیوه الدنیا اال متاع ا»لقوله تعالی 

 34( مورد دركل 7( و در مجن )47( در مجس )7در نسخ عم و مجک )استشهاد به روایات، احادیث و اقوال: 

بیت شناسایی شد كه روایات و احادیثی از مشایخ صوفیه و فالسفه، حضرت محمد )ی( و حضرت علی )ع( به سه 

 د. انشکل استفاده كرده به شرح بیت پرداخته
و كذا فی مدار االفاضل و افضل المحدثین موالنا علی فارسی »معرفی راوی با القاب و ذكر لفظ عربی حدیث:  -الف



 454/ شناسی نسخ شروح خطی شرفنامج نظامی دنجویتأملی در روش

 

 ر.(. 49/6)عم:« در شرح الشرح نحبه دوید: البغداد یجوز .... 

نوشته؛ ... .  خان آرزو .«تر تاج آزاددان ... مایهدران»بدون معرفی راوی و ذكر لفظ عربی حدیث: در شرح بیت  -ب

 چ(. 41)عم:« أنَأ سَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ و ال مُعجزَ»

 فقط به مضمون حدیث« ادر پردۀ كج نیاری به هست»...بدون ذكر لفظ عربی اشاره به مضمون: مثالً در مصرع  -پ

« حرف كج عبارت است از حرف بد و در حدیث شریف منع است از دفتن حرف بد در حق خود» اشاره میکند.

 چ.(. 474جک:)م

تناسب و مقتضای بیت از اشعار شاعران متقدّم و همعصرانش  در شروح خطی شرفنامه بهاستشهاد شعری: 

بصورت مصراع یا بیت بهره برده شده است. این شواهد بیشتر از اشعار خود نظامی در خمسه و شاعرانی چون 

(، 4(، صائب )3امیرخسرو )(، 4نظامی عروضی ) (،4جامی ) ،(1خاقانی )(،  6(، سنایی ) 9(، سعدی ) 7فردوسی )

و نویسندۀ  شاعر، حکیم، عارف(، مالناصر علی 3الدین علی شفایی )(، حکیم شرف4(، مالناظم هروی )47حافظ )

(، امیر خسرو 4(، نظیری )6(، كلیم كاشانی )4(، فخری نیشابوری )4(، بیدل دهلوی )4ه.ق ) 43اصفهانی در قرن 

(، حکیم رازی 4(، مالعربی؟ )6(، انوری )4(، باقر كاشی )6(، سوزنی سمرقندی )4كرمانی ) (، خواجوی6دهلوی )

دو مورد نام شاعر ذكر نشده و بصورت  شده است. فقط در یکی ( و غیره انتخاب4( و اثیرالدین اخسیکتی )4)

عار حداكثر دو بیت آورده، اند. شارحان در استشهاد به اششاهد آورده« اند یا شاعری دفتهچنانکه بعضی دفته»

مفاهیم و مستند ساختن و اثبات قواعد عروض و قافیه بیش روشن كردن اند اما داه در توجیه و دچار اطناب نشده

 ر.(. 95/6اند )عم:از دو بیت آورده

شاعر  با معنی كردن لغتی، ابهام را از شعر داهمورد( اختصای دارد؛ بطوریکه  16بیشتر شواهد شعر به نسخه عم )

( مورد آمده است. این 5( و مجن )49(، مجس )35دیگری هم برطرف میکند. در دیگر شروح بترتیب مجک )

فتنی اند. دشواهد نشانگر آن است كه شارحان با بیشتر شاعران مخصوصاً شاعران سبک هندی آشنا و مأنوس بوده

رفته برداند؛ جز آنکه مطلب استشهاد نکردهسازی المثلها برای شرح و روشنكدام از شروح خطی به ضربهیچاست 

 .(.چ 454:مجک)ر(  456)عم:چ(  45)مجس: از متن ابیات است

 های خود از منابع و مآخذ مختلف در متن و حاشیهمستند كردن نوشتهشارحان برای روش ارجاع و استناد: 

  اند.استفاده كرده

 ارجاع در متن:

چ(، سراج 49اللغه )عم:ف كه در نسخ عم و مجک؛ از جمله كتابهای كشف الف( ارجاع به نام كتاب بدون ذكر مؤلّ

لطایف ر.(، 455)عم: چ.(454)مجک: چ.(11مؤیّد )مجس: چ.(،447مجک: -ر15چ.(، مداراالفاضل )عم16اللغه )عم:

االشیا یقچ.( حقا54ادات )مجس:چ(، 55/6ر.(، تاج االسامی )عم: 55و جهانگیری )عم: زوفانگویا چ.(،53المعنوی )عم:

 چ.(.54و تبختری )مجس:

اند حضرت مولوی شیخ محمد دهلوی فرمودهب( ارجاع به نام مؤلف فقط یک مورد در مجس دیده شد. 

 ر.(.73)مجس:

چ.( 47/6ر.(، عبداهلل هاتفی در تیمورنامه )عم:39شسعِ هارونِ متقی )مجس:پ( ارجاع به نام مؤلف و نام كتاب: 

 چ.(.53در شرح مثنوی )عم:عالمه احراری  ر.( و99)مجک:

ام ت( ارجاع به تألیفات خود كه فقط در شرح آرزو دیده شد: در رسالج فن معانی زبان فارسی بتفصیل نوشته

 چ.(.   34نیز: -ر45)عم:
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آشکارا ارجاع میدهد  با مقایسج توضیحات مجک و عم آشکار میشود اولین منبع اساسی مجک شرح آرزو بوده كه

و بدون هیچ عنوانی استفاده كرده است « بعضی»ین مرجع آن، خیرالشارحین است كه با ذكر چ.( و دوم43)مجک:

 از منابع زیادی استفاده كرده و نام آنها را ذكر نموده است.   ر(. عم نیز411)مجک:

متنی، نسخه مجس و عم مستندترند و در ارجاع مطالب با از نظر ارجاع در حواشی و درونارجاع در حواشی: 

و داه « خیراهلل«»اشسع»چ.(، 74)مجس: « سلطانیه« »علیشیر»اند؛ مانند داری كردهنام شارح اصل امانت ذكر

از اند. ر.ح(. ظاهراً توضیحات حواشی را نساخ در حین رونوشت به اصل شرح، افزوده 49)مجس:« اشسع خیراهلل»

هر چهار شرح از این  ره نشده و در كلمیان شروح خطی در شرح اكرم محمد )مجن( به منابع مورد استفاده اشا

 اند ولی بنظر میرسد روش ارجاع در عصر شارحان اینگونه بوده است.شروح خود را دچار كاستی نمودهجهت، 
برای بیان معنی حقیقی چ.( 54چ.( حقایق االشیا و تبختری )مجس:54ادات )مجس: شارحان از مآخذی مانند

 فرهنگ رشیدی و توضیح اصطالحات نجومی و مسائل تاریخی از منابعی ماننداند و در شرح ها استفاده كردهواهه

 اند.چ.( بهره برده44چ.( منتخب معجم )مجس:44)مجس:

خسرو مانند كی»اند نسب اشخای را داه مختصر در حد بیان نام پدر و پسر و داه مفصل همراه با حوادث توضیح داده

ایشان درعین استفاده  ر.ح.(. 34)عم:« الدین از نسل كیقباد باشدكه نصرت و كیقباد پادشاهان باستانی بودند و تواند

 اند و شروح متأخر نیز از اطالعاتاز مآخذ مختلف از آنها نیز تأثیر پذیرفته، بر اعتبار و استحکام شروح خود افزوده

ی عم با مرجع تراكات حواشبا مقایسج اشاند؛ چنانکه دونادون شروح پیشین، مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر پذیرفته

بر اثبات این تأثیرپذیری، مؤلف ناشناس نسخه مجن با توضیحات مجن عالوه« محمد اكرم صاحب و مال محمد و...»

ر( كه به صورتهای )مال.م م( )مال( و )مال محمد 41چ( )عم:46نیز مشخص شد كه اكرم محمد ملتانی است )عم:

   اكرم صاحب( به رنگ قرمز ارجاع میدهد. 

 

 گیرینتیجه

این تحقیق با هدف بررسی روشهای شرح و تبیین ساختار و محتوای شروح خطی شرفنامه تالشی است درجهت 

اند. معرفی كار شارحانی كه در آشنایی سرزمینهای دیگر با ادبیات فارسی و كمک به بقا، تداوم آن سهیم بوده

روحی قدم شده، روش شتاقانه برای فهماندن شرفنامه پیشنتیجه اینکه شارحان با علم و آداهی ادبی خود شاید مش

قارۀ هند در قرون دذشته تألیف شده بود )رک. شادی آبادی(. روشهایی اند كه قبل از ایشان در شبهرا بردزیده

 شده مانند توضیح مفردات، معانی و مفاهیم ابیات با استفاده از شواهد شعری، آوردن امثال، آیات و احادیث،تثبیت

های فارسی های مختلف مانند فلسفه، تاریخ، نجوم، طب، ذكر معادلهای هندی و تركی واههآوردن نکاتی از حوزه

 و...

از نظر تمامی شروح خطی موردمطالعه با اندكی اختالف در نسخه مجن روش، ساختار و محتوای یکسانی دارند. 

مستقیماً وارد شرح و توضیح « اهلل الرحمن الرحیمبسم»ای كوتاه و كامل با آیج ساختار در مقدمه بعد از تحمیدیه

ندی، بپایان مییابند. در عنوان« این نسخه اتمام یافت »ابیات میشوند و درصورت نداشتن افتاددی با عبارت 

 دذاریها و عالئم اختصاری تا حدودی مشتركند. نشانه

ها و س س به معنا و مفهوم به تلفظ و معنای واههاز نظر محتوا در شرح سطوح زبانی، ادبی و فکری هر بیت ابتدا 

اند. برای تفهیم و روشن ساختن مطالب خود از بدلها توجه نمودهابیات پرداخته و در شرح معنای ابیات به نسخه

شواهد قرآنی، روایات، احادیث، سخن عارفان و مشایخ و اشعار استفاده كرده و برای مستند كردن نوشتج خود به 
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ایج آن زمان به نام كتاب، مؤلف، یا هردو داه با ذكر نام كامل در درون متن و با ذكر عالمت اختصاری روشهای ر

اند. البته جای شروح از دادن اطالعات ادبی، زبانی، نجومی، طبی و... مضایقه نکردهدر حاشیه ارجاع داده و در جای

ظهور هریک از اینها به اشارات ابیات و به میزان آداهی میزان كاربرد هریک از این موارد در نسخ متفاوت است؛ زیرا 

 ذهنی شارح بستگی داشته است.

آن را  اند تا مخاطبداده استدالالت كالمی، اقناعی و ذوقی خود قرار پایج شارحان از نظر فکری، توضیحات را بر

« ویدمؤلف د»ادی خود را با عبارت بر افکار نظامی، افکار و نظرات اخالقی و حکمی و انتقب ذیرد. برای همین عالوه

 اند.بیان كرده

با توجه به مطالب ذكرشده ازجمله توضیحات كامل در سطوح مختلف، ارجاعات و منابع دقیق و دونادون، شرح 

آرزو )عم(، شرح سفیانی )مجس(، شرح ناشناس )مجک( و شرح اكرم محمد )مجن( بترتیب اهمیت و ارزش پیدا 

وجود ارزش نمیکند. بلکه بااستیها و خطاهای اندكی دیده میشود كه هردز كار ایشان را بیمیکنند. در این شروح ك

ای را به محققان انتقال میدهد. به های تازهنشستن غبار تحریف، ددردونی و كهنگی بر آنها همچنان تجارب و ایده

 تحقیق دشوده شود. امید آنکه راه پژوهشهای دیگر بر شروح خطی شرفنامه و دیگر متون خطی با این

 

  نویسندگان مشاركت

 دانشگاه تبریز ادبیات و زبانهای خارجی دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی ابراهیم اقبالیآقای دكتر  .استشده استخراج

 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله اینو نویسنده مسئول  پژوهشگر نوانعب اباصلت احمدی دیزج آقای. اندبوده

ها و به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده محمدرضا عابدیآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی متن

  هر مشاركت و تالش لحاص مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  .استبوده پژوهشگر سه
 

  قدردانی و تشکر

ادبیات و زبانهای  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، یاریپژوهش  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهخارجی دانشگاه تبریز 

 

  منافع عارضت

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت لبیتق و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ بهپژوهش  مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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