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        افافافاف     رستم رستم رستم رستمشوكتشوكتشوكتشوكت

  »شرفنامه«اي چند در بارة فرهنگ  نكته

 

اية زبان و ادب تأليف ابراهيم قوامي فاروقي از جمله آثار گرانم» شرفنامه«فرهنگ 
  .شود كه تا به حال پژوهش جدي روي آن صورت نگرفته است فارسي محسوب مي

/  هجري 878را سال » شرفنامه«نظر به اطالع منابع علمي، ابراهيم قوامي فاروقي 
 ميالدي در بيهار هند به پايان رسانده، آن را به حاكم بنگاله ابوالمظفر باربكشاه 1473- 74

  ). 19، 62( است  تقديم كرده .) ـ  ه878- 862حكومت (
معلومات ساير منابع علمي در ذكر زمان زندگي مؤلف و شخصيت او خيلي عجيب بوده، 

چارلز . كنند هاي ادبي موصوف كفايت نمي براي وقوف الزم از شرح حال، سبك و شيوة بيان و رابطه
 چشتيه مرشد خويش، پيرو طريقت را به شرف الدين فاروقي فرهنگ  ريا در بارة اين كه ابراهيم قوام

است، معلومات داده، از وجود چهار منبعي كه در آنها  الدين احمد بن يحيي منيري نام گذاشته شرف
  ).7، 491(نمايد  است، اشاره مي ذكر شخصيت اين شيخ بزرگ رفته

همچنين اين محقق يكي از نخستين كساني بوده كه از آثار گرانبهاي احمد منيري و 
اي جريان زندگي ابراهيم  سخن رانده، تا اندازه» المعاني معدن«لمي ادبي كتاب او ارزش ع
  .است را براي خوانندگان روشن ساخته فاروقي 

اهللا صفا،  ذبيح» تاريخ ادبيات در ايران«گزارش منابع ديگر از قبيل 
نويسي فارسي در هندو  فرهنگ«، »فرهنگ نظام«دبيرسياقي، » فرهنگ فارسي«

 Ранняя персидская»ي سيد ضياءالدين هاجري، »فرهنگ نامها« نقوي، »پاكستان

лексикграфия XI-XV вв.»-Баевский )11 -  15نويسي فارسي قرون  فرهنگ 
و امثال اينها پيرامون مسئلة مذكور بسيار موجز » دانشنامة ادب فارسي«بايوفسكي، ) ميالدي
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بارها يادآور شده، » شرفنامه« ادبي برخي مؤلفان كتب فوق از ماهيت علمي و ارزش. است
  .دهند همزمان از طبع و نشر نيافتن نسخة علمي انتقادي آن خبر مي

هاي خطي، راجع به موجود بودن، مندرجه و شكل و  هاي مختلف گنجيه در فهرست
طبق . معلومات فراوان است» شرفنامة منيري«هاي گوناگون فرهنگ  زمان كتابت نسخه

هاي زيادي به ما رسيده، در  علمي و منابع ادبي، از اين فرهنگ نسخههاي  معلومات رساله
هاي خطي ممالك مختلف مانند ايران، انگلستان، فرانسه، روسيه و نيز در تاجيكستان  گنجينه

 نسخة اين فرهنگ كه در هند و 11همچنين احمد منزوي در فهرست خود در بارة . محفوظند
  .است اند، معلومات داده هپاكستان و مصر و ايران پيدا گرديد

را » شرفنامه«پنج نسخة » فهرست نسخ خطي آثارخانة بريتانيا«چارلز ريا در 
هايي كه ذكر نام و احوال  الدين فاروقي، مرشد او و منبع توصيف نموده، از روزگار ابراهيم قوام

  .دهد است، خبر مي اجتماعي مؤلف و احمد منيري در آنها آمده
 Описание персидских и таджикских«فسكي در كتاب بايو. ي. همچنين س

рукописей Института народовАзии «)تاجيكي - هاي خطي فارسي فهرست نسخه
  ).2 ، 12(است  اطالعات مفيد داده » شرفنامه«راجع به سه نسخة ) انستيتوي مردمان آسيا

ني آن اقدام هاي تاجيكستا و نسخه» شرفنامة منيري«از محققان وطني كه در معرفي 
 Каталог восточных«زند در كتاب ارزشمند . برتلس، م. ا. ميرزايف، ا. اند، ذكر ع نموده

рукописей АН Таджикской ССР « )هاي شرقي آكادمي علوم جمهوري  فهرست نسخه
فهرست مذكور مربوط به شكل، حجم، . در اينجا به مورد خواهد بود) شوروي تاجيكستان

معلومات مشخص پيشنهاد » شرفنامة منيري«ل كتابت و محتواي دو نسخة ها، سا حالت نسخه
فهرست نسخة خطي فارسي «ضمناً بايد گفت كه كتاب مذكور به عنوان ). 6، 20(است  نموده 

اف در دو  زير نظر سيد علي موجاني و امريزدان عليمردان» انستيتوي آثار خطي تاجيكستان
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است، اما كيفيت اطالعات اين كتاب نظر به كتاب  ده  در تهران به طبع رسي1376مجلد سال 
  .باشد اولي خيلي مختصر مي

كه با » شرفنامة منيري«مواد مقالة حاضر بر مبناي دو نسخة تاجيكستاني فرهنگ 
شناسي و ميراث خطي جمهوري  هاي نادر انستيتو شرق  در شعبة دستخط525 و 418شمارة 

  .تاجيكستان محفوظند، تهيه گرديده است
داراي » شرفنامة منيري«دهد كه  تحقيق و تحليل اين دو نسخة فرهنگ نشان مي

هاي جالب و صفتاً نويني انشا گرديده  كه ظهور  ارزشهاي مهم علمي و ادبي بوده، با اصول
  .نمايد  مجسم مي15را در قرن  مرحلة مهم رشد و تكامل اين عرصه 

اي تركيب لغوي آن است كه در اساساً يكي از مهمترين عوامل ارزش هر فرهنگ غن
هاي مختلف از   واژه و تركيب و عبارات و افاده8000با تفسير بيش از » شرفنامه«اين راه 
تواند بدون تأثيرپذيري  البته آثار لغوي نمي. است هاي پيش از خود امتياز اساسي يافته  لغتنامه

هاي قديمند، در اين فرهنگ  مههايي كه خاص لغتنا بسيار واژه. هاي ديگر تدوين يابد از نسخه
هاي مخصوص شعري، كلمات و  اما انتخاب و تفسير عبارات و افاده. اند نيز بررسي شده

هاي مختلف علمي و ادبي را نيز در اين فرهنگ دريافتن ممكن است كه فراگير رسايل  تركيب
 لغوي جايگيرند هاي هاي شعري كه در ماده ها و افاده طرز انتخاب تركيب. لغوي قديمي نيستند

نيز خيلي عجيب و قابل توجه بوده، تمايالت تدوين آثار لغوي در قرون ميانه را به طور بارز 
بنياد عمر «، »در لوزينه سير داد«، »چون حرف آخر است ز ابجد«هاي  مثالً، افاده. دهد نشان مي

، » را چشم مستتبنازم «، »اين دو رومي و زنگي«، »از پشت كوه چادر ايام بركشيد«، »بر يخ
، بدون تجزيه »دامن باغي گرفت«، »حوادث افيون خرد«، »پر آمد قفيز«، »بوقلمون شد بهار«

ها  نامه اند كه اين روش تفسير معني بيشتر خاص شرح عيناً از اسناد شاهد انتخاب و شرح يافته
 قسمت نهايت ثانياً،. است بوده، ارتباط قوي فرهنگ مذكور را با رسايل تشريحي تجسم نموده 
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 را استعارات و تعبيرات شاعرانه، به افادة ديگر مصطلحات جالب  مهم ذخيرة لغوي اين فرهنگ
.  خيلي مفيدند12 – 14اند كه در شرح و تحليل آثار سخنوران قرون  ادبي تشكيل داده
، »سركه فروختن«، »علم جهل صبح«، »عروسان درخت«، »شحنة ديار عشق«مصطلحات ادبي 

بغداد «، »حريف گلوبر«، »آخرين حرف«، »دود دل«، »جبة خورشيد و ماه«، »اجامهچرخ ترس«
و امثال اينها تا » قلب يم«، »بخت دندان خايي«، »زادة شش روز«، »پيمايي چشم شب«، »معمور
را به خاطر آورده، در شرح و توضيح اشعار شعراي  اي لغت امثال و حكم شعر فارسي  اندازه

. يعني چون بلبل است»  چون حرف آخر است ز ابجد«م دارند، مانند سبك عراقي ارزش مه
  .را گويند چه حرف آخر ابجد غين است و غين به حساب جمله هزار و هزار بلبل 

  :انوري
  »وز راستي چو حرف نخستين ابجد است        چون حرف آخر است ز ابجد گه سخن،

  :سلمان. يعني يد، دست»قلب دي«
  من كارد به قلب دي،دم كلك تو سنبل بر س

  »د ز قلب يمــــل رويانـــدل پاك تو در عق
  .»مأكوالت پيالة آبگينه و بلوري و آب مجرّد بي» آب خشك«
  :»هماي و همايون«
  »دم از آتش تر زد و از آب خشك    چو در آتش الله افتاد مشك، 

ولهاي در كاربرد اصولهاي شرح معني، مؤلف قبل از هر چيز، پيگير و جانبدار اص
دار برخي لغات كه در  اما برخي تفسيرهاي مفصل و حتي شرح دامنه. نگاري است معمول لغت

حتي تفسير . سازد هاي سابق آشكار مي را از لغتنامه آمده، امتياز كلي اين فرهنگ » شرفنامه«
 هاي معمول اين علم مختصر و نظر استقبالي مؤلف فرهنگ از منابع لغوي در كمال آگاهي از سنت

 آنچه بدان –انجير  كبك«: چنانكه. شود صورت گرفته، در بيان معني نظر خاص تنقيدي او ظاهر مي
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گويند و مقرر » دراج«اي است تيزرو بلندپرواز و مرغي است سپيد و بعضي  سنگ فرستند و پرنده
آورده » با«مع » كاف«) باب(را در  خان اين لغت  ضماير خداوندان معاني و فضايل باد كه موالنا قاضي

 سوراخ –است، چه انجيردن » انجير كشك«كه شايد به سهو نوشته باشد، زيرا چه به معني نخست 
 –كنندة كشك بود و اصل كتابت كشك   سوراخ-» انجير كشك«كردن و سنبيدن بود و معني 

رده آو» انجير كشك«كشك با واو است، بلكه جا به جا اظهار واو هم آمده و اثبات تأييد اين محل 
  .»ها نوشته انجير كاخ» انجير كشك«شده و به معني 

است كه   را در تدوين فرهنگ خويش به كار گرفته   منبع مختلف36در مجموع فاروقي 
اما ذكر اين منابع در مقدمة فرهنگ كه مؤلف . ارزش علمي و عملي نسخة مذكور را باال برده است
از مجموع منابع فرهنگ . ه نموده، نرفته استپيرامون وجه نامگذاري و دستور زبان فارسي تهي

هايي  هاي فراوان فاروقي به لغتنامه  عنوان فرهنگ تفسيري بوده، حواله و اشاره و اقتباس16مذكور، 
و غيره از » الفضال  �ادا«، »پويا گويا و جهان زفان«، »الشعراء ، لسان»الفوايد مؤيد«، » النصير رسالة«مانند 
  . مذكور استهاي علمي فرهنگ جنبه

ها به اين منابع به طور مختلف صورت گرفته، جا جا قيد اختالف  اصول اقتباس و حواله
را در شرح واژة  نمونة بارز آن . شود هاي جالب تنقيدي مؤلف ظاهر مي ها و نكته هاي لغتنامه نسخه

هاي جامع بعدي،  اما روش نقد فاروقي تا به درجة مؤلفان فرهنگ. توان مشاهده كرد مي» انجير كبك«
و عدم اين » شرفنامه«از ظهور عنصرهاي نقد در . جسورانه نيست» فرهنگ رشيدي«به خصوص 

گيري اين اصول مهم  هاي نخستين شكل توان از مرحله هاي تفسيري سابق مي تمايل در فرهنگ
دهد كه  مييعني تحقيق اين مسئله در قياس با لغات قديمي نشان .  نتيجه گرفت15نگاري در قرن  لغات

، كه »الفضال  �ادا«و » الشعراء لسان«اي تازه است، در صورتي كه اگر در  ظهور نقد در اين فرهنگ پديده
  .اند، اين روش رايج نباشد تا ما نرسيده
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برخي معلومات فرهنگ مذكور شامل ارزش مهم علمي بوده، در راه آموزش تاريخ ادبيات، 
» ايارده«مثالً، فاروقي ضمن لغت . و تاجيك خيلي مفيدندنگاري فارس  علوم ادبي و تاريخ فرهنگ

» را«ايارده به فتح، با «: است اشاره نموده، نوشته» گويا زفان«نسبت اوالدي داشتن خود را با مؤلف 
است و آن نيز » نسك«كه تصنيف ابراهيم زردشت است و گويند كه تفسير » زند«موقف، نام تفسير 

    . »را ن  كتابي است مغا
) 1473(» شرفنامه«با سال تدوين ) 1433(را » گويا زفان«قعاً، اگر سال تأليف وا

. معلومات مذكور در تحقيقات س. توان به صحت نقل قول فوق اطمينان كرد قياس نماييم، مي
است، جاي  ميليه نشر كرده  را به صورت فاكسي» گويا زفان« متن 1974بايوفسكي كه سال . ي

در » بخشي پنج« را از روي يك نسخه با عنوان   طالبي كه اين فرهنگاهللا ندارد و حتي حبيب
، در قسمت روزگار مؤلف و شخصيت وي به علت عدم مواد الزم، مختصر  ايران طبع نموده

  ).16 ، 16(اي ندارد  معلوماتي داده و در خصوص مسئلة فوق اشاره
فها و اوزان و از ويژگيهاي ديگر اين فرهنگ، ذكر حركات لغات، تفسير با مراد

هاي مستند  مسلم است كه فرهنگ. ذكر جامع معاني است كه ارزش زباني منحصر به فرد دارد
  . شاهد، ارزش علمي و ادبي بيشتري دارند هاي تفسيري اما بي در قياس با فرهنگ

نخست، : اقتباس و اشارات با استناد به شواهد به دو طريق صورت گرفته است» شرفنامه«در 
نمايد و  اين يا آن آثار ادبي يادآور شده، به جاي ذكر كامل استناد، مفهوم عمومي سند را نقل ميمؤلف از 
، »، قُقنوس»اسكندر«، »صنعان«، »خورنق«هاي  اين اصول ضمن شرح واژه. سازد را مشخص مي مطلب 

.  گرفته استو غيره با تكيه بر آثار نظامي، عطار، امير خسرو، فردوسي و امثال آنها صورت» سودابه«
 سخنور به 50در مجموع از  (11 – 14هاي  را از اشعار شعراي ورزيدة قرن مؤلف بيشتر شواهد لغات 

ها، پايبند اقتباس استناد مكرّر  رغم برخي مؤلفان فرهنگ انتخاب نموده، علي)  بيت2000تعداد بيش از 
ضمن قياس و مقابلة . است نيست و طبيعي است كه اين روش ارزش علمي نسخة مذكور را باال برده
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اند كه داللت بر معتمد  استناد مذكور با ديوان و آثار سخنوران اسناد قاطع و صحيح نيز به دست آمده
  . سازند را ثابت مي» شرفنامه«شناسي  بودن نسخة مذكور نموده، ماهيت مفيد نسخه

ي جنبة ديگر ارزش ادبي فرهنگ مذكور را قسمت كاربرد اصول شرح معاني برخ
» شرفنامه«ها ضمن استناد شواهد در   مورد شرح معني بيت120بيش از . دهد شواهد تشكيل مي

نگاري در  را افزوده و از ظهور اصول جديد فرهنگ رسند كه تمايل ادبي اين نسخه  به نظر مي
ها پيرامون ابيات مختلف قصايد و اشعار  بيشتر اين گونه شرح. دهد قرون وسطي خبر مي

الدين اصفهاني، ظهير فاريابي،  ، همانند انوري، خاقاني، نظامي، كمال12 – 13هاي  شعراي قرن
 در روند  بوده، توضيحات دقيق و مشخص معاني... سعدي، بدر چاچي، سلمان ساوجي، حافظ و 

 را آشكار  تحليل و معرفت اشعار سخنوران مذكور ماهيت خوب علمي و ادبي اين فرهنگ
  :نهسازد، همانند اين نمو مي

  :سلمان. نيز آيد» تكبر« معروف و به معني –باد « 
  را دهد انفاس لطف عيسي  به باد مي   را احيا كند اموات خاك هوا كه مي 

اما فاروقي در ). 10 ، 125(است  آمده » ياد«، »باد«سلمان ساوجي به جاي » ديوان«در 
 را  هوا كه مردگان خاكيعني «: نويسد اين خصوص انديشة عجيب دارد  كه در ادامة بيت مي

  .»دهد را به باد مي) ع(گرداند، انفاس لطف عيسي  زندگان مي
كند كه واژة مورد بحث در  منطقاً ايجاب مي» خاك«و » هوا«تناسب خاص كلمات 

  .»ياد«باشد، نه » باد«مصراع دوم بايد 
ها و   حسن توضيحات خاص مؤلف فرهنگ در تفهيم كالم و درك معني برخي واژه

  : شود تر مشاهده مي رات متن در مثال پايين باز هم روشنعبا
  » السعدين قران«، » شراب–باده «
  كيست كزان باده نگردد خراب  لعل تو چون سرمه دهد در شراب 
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 كيست كه از آن شراب لعل را دماند،معني آن است كه لب تو چون خط «: شرح
  .»ند، بيهوشي آردبيهوش و مست و طامع نگردد و نيز چون سرمه در شراب ده

مثال مذكور بار ديگر ثابت . است نيامده » زبان تاجيكي فرهنگ«در » سرمه دادن«عبارت 
  :نمونة ديگر.  را روشني تمام بخشد است، معني نمايد كه مؤلف در نهايت موجزي توانسته  مي

 روشني ماه و آفتاب و فروغ هر چيز كه روشن بود و گرمي آن؛ و توانائي –تاب «
  :سلمان. خوانند؛ و آن پيچ كه در زلف خوبان و رشته افتد» طاقت«ه تازي كه ب

  بندند مردم، ليك او ته ميــــتب و تاب رش
  هر شبي بندد به تاب رشته تب بر خويشتن

معني آن است كه تب را به تاب رشته مردم از خود «: است نوشته » شرفنامه«مؤلف 
 را به تاب  تب«و . بندد به تاب رشته بر خود ميكنند، اما او يعني شمع، هر شب تب  دور مي

 چنان است كه دخترك نارسيده به دست چپ به مويينة قد صاحب تب ،رشته دور كردن
  .» بندند و دفع تب كندمهمومرا بر   و آن )بخوانند (رشته بريسد، بر آن افسون

يق اين براي تقويت و تصد. مثل معلومات باال برخي معلومات فاروقي خيلي نادرند
ها به جز  در اين فرهنگ. ي دهخدا مراجعت نموديم»لغتنامه«و » فرهنگ نظام«هاي او به  گفته

و » ...ازالة تب كردن به حيلة افسون«به معني » تب بستن«معلومات مختصري براي عبارت 
  .به معني تب هرروزه، چيز ديگري به دست نيامد» بندي تب«

آني، احاديث نبوي، قصص مختلف ديني و چون شعر شعراي اين دوره از آيات قر
ضمن . اند ها در آثار لغوي نيز انعكاس يافته است، ناگزير اين مفهوم مذهبي نيز برخوردار 

اقتباس از قرآن كريم و احاديث نيز به نظر » شرفنامه«ها و شرح برخي ابيات  تفسير معني
  .امين قرآني استرسيد كه داللت بر وقوف مؤلف فرهنگ  از تعليمات اسالمي و مض

  :ها داللت دارد نيز به اين گفته» شرفنامه«كاربرد به موقع آية قرآن در مثال زيرين 
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 فراخ و گشاده و رجعت و مسافت دو دست، چون فراز كني؛ و نيز همان باج –باز « 
خسرو . مذكور و به معني جانور درندة معروف كه به شكار پادشاهان است، تازي است

  .):ر. ش–سرو امير خ(شاعران 
  در كه آبيــان قـــــت همـــآب اس       سيب است همان قدر كه سيب است

  ابيــاز يـــزا كه بـــه جــردا بـــف       رغيـــو مــــر دهي تـــروز اگـــام
گشايي اين قطعه، حساب ابجد را به كار گرفته، چند معني مرموز  مؤلف در معني

عدد » هفتاد و دو«بود و » ده«به حساب جمل » باز«و نيز «: و چنين نوشته شاعر را دريافته 
يكم، اگر مرغي دهي، فردا بازش يابي : و بيت سه معني دارد» آبي« عدد - » سيزده«و » سيب«
به معني مرغي ديگر يا باز (دوم، اگر مرغي دهي، باز يابي ). هل جزاء االحسان  االحسان(

  .»يابي باز مي.) ر. ش–مرغ ديگر (ه سوم، اگر يك مرغ دهي، د.). ر. ش–شكاري 
 را مؤلف در ارتباط با آية قرآني توضيح داده، ظاهراً بنا  بينيم، معني يكم چنان كه مي

آية مذكور از . است را ضروري ندانسته  ها يا به خاطر شهرت آيه، ترجمة آن  بر اشتهار مفهوم
فات نيكوكاري جز نيكوكاري آيا پاداش و مكا«: اش اين است بوده، ترجمه» الرحمن«سورة 
ثانياً، آگاهي مؤلف از علم ابجد و تطبيق قواعد آن امكان ). 60، آية »الرحمن«سورة (» است؟
  .است كه مؤلف در كشف عميق معاني قطعة مذكور دست يابد داده 

اند و در آثار  اند، قبل از همه خاص آثار تشريحي هائي كه در اين موارد بيان گرديده مفهوم
هاي باال ديديم، باعث تطويل كالم نگرديده،   استفاده كردن از عناصر شرح، چنان كه در مثاللغوي

  .اند الدين فاروقي مساعدت نموده هاي ابراهيم قوام دار انديشه بلكه در زينت معاني و دامنه
گفتندي و نيز نام سرلشكر هرمز بن » بهرام گور« نام پادشاه ايران كه –بهرام «

 كه بر فلك پنجم اي سيارهكنيت داشت و نام پسر گودرز و » بهرام چوبين «نوشيروان، كه
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گويند، خانه در برج حمل و عقرب دارد و منسوب به اقليم سوم » كوتوال فلك«است و او را 
  :سلمان. گويند» نحس اصغر«و منجمان » مرّيخ«به تازيش . كه بالد تركستان است

  را انب آتشگه بهرام عنان ــــجبر       پرويز فلك تافت ز سرچمشة ماهي
معني «: است شرح اين بيت از جانب فاروقي مختصر، ولي خيلي مفيد انجام پذيرفته   

  .»اضافت است» سرچشمه«آن است كه آفتاب از حوت به حمل آمد و در 
اند، اصول ذكر معاني   اصلي بيشتر توضيح يافته هاي لغوي كه معموالً با معاني ماده

هاي دورة نسبتاً متأخر است و اكثر براي درك  م ديگر آن خاص فرهنگمجازي و مفاهي
از اين لحاظ، شرحهاي موجز فرهنگ . هاي ديگر واژه و اصالحات متن كافي نيستند تابش

مثالً، در خصوص . را داراست كه فرهنگهاي تشريحي دارند مذكور، به انديشة ما، همان ارزشي 
اي كه   شب و شباهنگ و نيز ستاره–شباهنگ «: آمدهچنين » شرفنامه«، در »شباهنگ«واژة 

  :»بوستان«. خوانند» شعري«به تازي 
  ن بگشتوشباهنگ بر چرخ گرد    گذشت) در(شب   از تيرههچو يك بهر 
  م دو نيم كردـــاهنگ در ميــشب    ط ميم كردــــــق نقــده عقيـــبه خن 

. علي فروغي يافت نشداما بيت مذكور در كليات سعدي شيرازي به تصحيح محمد
فاروقي . اند اما مراد ما در اينجا ذكر معني ابيات باالست، كه با صراحت توضيح يافته

: نويسد هاي شاعرانه را خوب درك نموده، زيرا در توضيح مثالً همين بيت اخير مي بازي لفظ
رد و از را از هم باز ك را ميم كرد، يعني لبان  يعني به خنده نقطة عقيق، يعني دهان «
  .»در اين بيت دندان مراد است» شباهنگ«

انعكاس تام معني و انتقال مفاهيم اشعار سخنوران، موضوع اساسي در علم شرح به 
را  را به اعتبار گرفته، معني  شارح اثر مذكور، ارتباط اين يا آن جزء بيت . رود حساب مي

در مثال . عنايي خيلي مفيد استاست كه اين اصول نيز براي درك عمق م توضيح و بيان ساخته 
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 به كسرتين و از –تهي «: ذيل كه بيتي از سعدي است، اين اشارة مؤلف فرهنگ جالب است
  :»گلستان«. شيخ واحدي به ضم مصحف است، خالي

  ترسمت پر نياوري دستار          اي تهيدست رفته در بازار
  .»ارد، چون به چهار طريقه خواننداين بيت چهار معني د«: نويسد در معني اين بيت فاروقي مي

سعدي چند معني دارد كه بعدها از جانب شارحان » گستان«واقعاً هم بيت مذكور 
  .مانند محمد اكرم مولتاني، مير نوراهللا احراري به معاني آنها اشاره كردند» گلستان«

هاي جالب در مورد شرح ابيات شاعراني به مانند مولوي،  خالصه، اين گونه مثال
اقاني، نظامي، انوري، حافظ، سلمان، بدر چاچي، منصور شيرازي، سعدي، سپاهاني، ظهير ح

به شرح و توضيح ابيات ظهير » شرفنامه«فاريابي، قوامي و امثال آنها فراوان بوده، دقت مؤلف 
 برخي ابيات  مؤلف در مواردي ديگر. شود فاريابي، انوري و سلمان ساوجي بيشتر احساس مي

  .دهد از لحاظ معني توضيح داده، اظهار ذوق بلند در درك و فهم اشعار ميخود را نيز 
-Таджикско-персидская лексикография в Индии XVI«كاپرانف در كتاب . ا. و

XIX вв. «)ارتباط عناصر شرحي)  ميالدي19-16 فارسي در هند در قرون -نويسي تاجيكي  فرهنگ  
هاي اين دوره با موشكافي توضيح داده و نوشته   را در فرهنگرا با آثار لغوي و ظهور عناصر تذكره

 شرح –نگاري  اصول و فرهنگ» فرهنگ جهانگيري«در لغات مكاتب هند، عموماً در ابتدا از «: است
بعداً موصوف براي تأييد . »رود، رواج يافت هايي در ارتباط با آنها سخن مي و توضيح استناد يا مفهوم

فرهنگ را از » شفاهي در هجو ذوق گويد«، »شاعر در صفت اسپ گويد«اي ه هاي خويش مثال گفته
سندهاي بازيافتة ما بار ديگر ثابت . آورند  عناصر تذكره و شرح فرهنگي نمونه ميچون حسين اينجو

نگاري فارس و تاجيك تظاهر نكرده، بلكه دو   ميالدي لغت17سازد كه اين سنت محض در قرن  مي
در » شرفنامة منيري«هاي معتبر فرهنگي مانند  است كه نسخه و معمول بوده قرن قبل از آن مكشوف 

  .اند صدد كشف و تطبيق اين اصول قرار داشته
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دهد كه ظهور عناصر شرحي در آثار لغوي و اهميت و ارزش واقعي  اين موضوع نشان مي
ي از مؤلفان آثار سبب هم نيست كه برخ بي. اند شروح فرهنگي هنوز بايد و شايد حل خود را نيافته

اگر مؤلفان . اند لغوي در كار شرح و توضيح اشعار سخنوران، شروح جالبي از خود به يادگار گذاشته
قلمان و دبيران نامي زمان خود باشند، برخي ديگر از مؤلفان  برخي لغات تفسيري سابق از صاحب

نگاري قرون  هاي خاص شرحها و اصول بعدي به حيث شارحان ورزيدة آثار ادبي نام برآورده، مكتب
توان از دانشمنداني مانند موالنا محمد بن داوود بن محمود  در اين جريان مي. اند وسطي را بنياد گذاشته

خان آرزو و  الدين علي الدين رامپوري، سراج الدين محمد بن قوام بن رستم، محمد غياث آبادي، افضل شادي
نگاري كمر بسته، شروح  هاي تفسيري به كار شرح  امهن ديگران يادآور شد كه عالوه بر تأليف لغت

اگر ظهور اين روند . اند اشعار انوري و خاقاني، نظامي و سعدي و امثال ايشان را تأليف و تصنيف نموده
هاي دقيق محقق  را در ارتباط با تأليف رسايل لغوي بررسي كنيم، بار ديگر بر اثبات انديشه مهم ادبي 

را با رسايل لغوي  ايشان ارتباط قوي شروح ادبي . اف مواجه خواهيم گرديد رالدينورزيده عبدالمنان نص
هاي جالب  انديشه»  تاجيك-نويسي در تاريخ ادب فارس شرح«در نظر گرفته، در كتاب ارزشمند 

نويسي پيوند  هاي فرهنگ نويسي فارس و تاجيك هميشه با سنت شرح«: را به قلم آورده است خويش 
» صحاح الفرس«اسدي، » فرس لغت«ي قطران تبريزي، »رساله«هاي نخستين چون  رهنگقوي داشته، ف

فخرالدين مباركشاه غزنوي در عين زمان به صفت شرح » فرهنگ فخر قواس«هندوشاه نخجواني، 
ها عنصرهاي شرح و در  هاي بعدي نيز در فرهنگنامه در دوره. اند اشعار شاعران نيز خدمت كرده

اكثر شارحان، البته در رديف منابع . اند نويسي به هم آميزش يافته ق فرهنگشروح اصولهاي تدقي
را به  نويسان نيز شروح  اند، در عين زمان فرهنگ را يادآور شده هاي تفسيري فارسي  آثارشان فرهنگ

  ).1 ، 1، 20( » اند صفت سرچشمه استفاده كرده
هاي و توضيحات   نكتهالبته، مؤلف فرهنگ مشخصي را پيشه نموده، به ندرت برخي

و ... «: دهد است كه در اين خصوص جلمة ذيل مقدمة فرهنگ داللت مي را به قلم آورده  خويش 
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القصايد شاعران ماهر است، از نتيجة طبع سقيم  بيت ام بعضي محل معني بيت مستشهد كه شاه
  .»و فهم سخيف مرقّم و مبين فرموده

نگاري  توان خالصه نمود كه علم لغت ه ميهاي باال و اسناد دريافت از مجموع گفته
را پشت سر گذرانيده، روش خاص و كشف و   تحوالت عجيبي 15فارس و تاجيك در قرن 

هاي  است كه بعدها براي ظهور فرهنگهاي جامع زمينه را به راه مانده  تطبيق اصولهاي جالبي 
به قيد گرفتن »  منيريشرفنامة«هاي ياد شده از فرهنگ  از نمونه. اند مفيد فراهم آورده

  .نمايد هاي اولية رشد و تحوالت اين بخش مهم بارز جلوه مي انگيزه
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