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علی ا کبر فراتی

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ǜǡǪǭǜǯǤǶǰǯǜǞǤǭ

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی

ُ
أسلوب شرف الدين اليزدي (ق  9هـ ) يف شرح قصيدة
ّ
ُ
الفارسية
البردة للبوصيري وترمجهتا للغة

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ

چکیــده :یکــی از شــرحهای کامــل و ارزشــمند بــر قصیــدۀ
بــردۀ شــرف الدیــن بوصیری(درگذشــته 696هـــ) ،شــرح
دانشــمند قــرن نهــم هجــری شــرف الدیــن علــی یــزدی اســت
کــه تاریــخ دقیــق وفــات او مشــخص نیســت ،مســلم آن اســت
کــه وی در نیمــۀ قــرن نهــم درگذشــته اســت ،و صاحــب آثــار
مختلفــی ماننــد ظفرنامــه اســت .ایــن نوشــته در پــی پاســخ بــه
ایــن ســوال اســت کــه :شــارح در شــرح قصیــده از چــه روش و
شــیوههایی بهــره بــرده اســت؟ شــرح یــزدی بــه زبــان فارســی
اســت و بــا مقدماتــی تحــت عنــوان تنبیهــات (بیســت تنبیــه)
در جایــگاه پیامبــر ا کــرم (ص) و مراتــب عرفانــی و جایــگاه
ایشــان در جهــان هســتی اســت .شــرح در ســه ســطح اســت،
ســطح واژه تحــت عنــوان «المفــردات» کــه بیــان لغــوی ابیات
اســت ،و بــا نــکات صرفــی همــراه اســت و گاه بــه کتــب لغــوی
مســتند میگــردد .ســطح دوم شــامل نــکات نحــوی و بالغــی
ابیــات اســت ،و مــواردی چــون فصــل و وصــل را ذکــر میکند ،و
تحــت عنــوان «الترکیــب» اســت .ســطح ســوم بــه نــام «حاصــل
الفحــوی» اســت کــه بــه بیــان معنــا و ترجمــۀ ابیــات بــر اســاس
دو ســطح پیشــین اســت ،و ارتبــاط ابیــات پــس و پیــش باهــم
را میــآورد .ایــن شــرح دارای پنــج نســخه اســت .ایــن شــرح بــه
اشــتباه بــه شــخص دیگــری بــه نــام عبــد الوهــاب اســترآبادی
نســبت داده شــده اســت ،ولــی در بررســی و مقایســه بــه قطــع
میتــوان شــرح را از آن یــزدی دانســت.
کلیــدواژه :شــرف الدیــن علــی یــزدی ،شــرح فارســی بــرده،
قصیــدۀ بــرده ،بوصیــری ،مدایــح نبــوی.
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والقيمــة لقصيدة ُ
اخلالصــة :من الشــروح الكاملة ّ
البردة
الــي نظمهــا شــرف الديــن البوصيــري (م  696هـــ ) هــو
شرح شرف الدين عيل اليزدي ،أحد علماء القرن التاسع
ّ
بالدقة ّ
اهلجري والذي مل ّ
التامة ،مع
يمت حتديد سنة وفاته
ّ
ّ
ّأن املســلم أ ّنــه قــد توف يف منتصف القرن التاســع ،بعد
ً
أن ترك وراءه عددا من اآلثار املختلفة اليت محل أحدها
عنوان ظفرنامه.
واملقــالُ احلــايل هيــدف إىل اإلجابة عن الســؤال التايل:
ما هو األســلوب الذي ّاتبعه الشــارح ،واملهنج الذي سار
عليه يف شرحه للقصيدة ؟
الفارســيةّ ،
ّ
وقــدم لــه
وقــد كتــب اليــزدي شــرحه باللغــة
ً
ّ
عشــرون تنبهيا،
مقدمــات بعنوان (تنبهيات) بلغ عددها ّ
ّ
حتــدث فهيــا عن مكانــة الرســول األ كرم صــى اهّلل عليه
ّ
العرفانية ومنزلته يف عامل الوجود.
وآله ومراتبه
واملهنــج الذي ّاتبعه الشــارح يف تقــدمي عمله للقارئ هو
العمــل يف إطــار ثالث مســتو يات ،واملســتوى ّ
األول هو
ّ
يتضمن بيان
الذي يأيت حتت عنوان (املفردات) والذي
ّ
املعــى اللغوي لألبيات مع بعــض املالحظات الصرفية
ً
املقترنة أحيانا باإلسناد إىل الكتب اللغو ّية.
واملســتوى الثــاين هو الذي يأيت حتت عنــوان (التركيب)
ّ
ّ
والبالغية لألبيات مع
التوضيحات النحو ّيــة
و يتضمــن ُ
بيان بعض األمور كالفصل والوصل.
واملســتوى الثالــث واألخيــر هو الــذي يأيت حتــت عنوان
(حاصــل الفحــوى) وفيــه يقــوم الشــارح ببيــان معــى
ً
ّ
الفارســية اســتنادا إىل املستو يني
األبيات وترمجهتا للغة
ّ
الســابقني ،مع بيان صلة كل بيت مبا سبقه من األبيات
وما يتلوه مهنا.
واملوجــود مــن هــذا الشــرح هــو مخــس نســخ ،وهــي
ً
شــخص آخر يدعى عبد الوهاب
منســوبة اشــتباها إىل
ٍ
ّ
االســترآبادي ،مع ّأن البحث واملقارنة يؤكدان مبا ال يقبل
ّ
الشك ّأن الشرح يعود إىل اليزدي.
ّ
املفردات األساســية :شــرف الدين عيل اليزدي ،الشــرح
الفــاريس لقصيــدة البــردة ،قصيــدة البــردة للبوصيــري،
املدائح النبو ّية.
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Methodology of Sharaf od-Din Yazdi’s Commentary on and Persian
Translation of Al-Busiri’s Al-Burda
By: Ali Akbar Forāti
Abstract: One of the most complete
and valuable commentary on Sharaf
od-Din al-Busiri’s Qasidat al-Burda
is Sharaf od-Din Ali Yazdi’s, the ninth
century scholar whose death date is
not known; however, it is certain that
he died in the middle of the ninth
century and has various works such as
Zafarnāme. The present essay seeks to
answer the following question: What
methods did the commentator use in
describing the ode? Yazdi’s commentary is in Persian, and its introduction,
titled “al-tanbihat”, includes twenty
tanbih (remarks) with regard to the
position of the Prophet (Peace be upon
him) and his mystical status in the
universe. This commentary consists
of three levels. The first one or the
word level titled “al-mufardāt” is
the literal explanation of the verses,
accompanied by morphological points,
and sometimes refers to the dictionaries. The second level which is titled
“at-tarkib” contains the syntactic
and rhetorical points of the verses,
and also talks about conjunction and
disjunction. The third level is called
“hāsel al-fahvā” and is about the
meaning and translation of the verses
based on the two preceding levels, as
well as about the relationship between
the verses. This commentary has five
manuscripts. It has been attributed to
another person named Abdulwahhāb
Istarābādi by mistake; however, after
studying and comparing, one can
definitely conclude that it belongs to
Yazdi.
Key words: Sharaf od-Din Ali Yazdi,
the Persian commentary of al-Burda,
Qasidat al-Burda, al-Busiri.

درآمد
یکی از مهمترین و مشهورترین مدایح نبوی از نظر اقبال مترجمان و شارحان و پژوهشگران
بدان ،قصیدۀ شــرفالدین بوصیری (درگذشــتۀ 696هـ) معروف به برده اســت .ســدۀ نهم
ترین آنها
هجــری در خــود چنــد شــرح از برده را بــه یادگار دارد که شــاید این شــرح از مفصل ِ

باشــد .مرحــوم محــدث نیز از این شــرح با این عنوان یاد کرده اســت 1.در ایــن میان یکی از
مشــاهیر ادیبان در ترســل و انشــا و از عالمان نامدار این دوره شرفالدین علی یزدی است
که او را بیشــتر با ظفرنامۀ تیموری شــناختهاند .در این مقاله به معرفی و روششناسی شرح
دستنویس یزدی بر برده پرداخته شده است.
مالحظه :نســخهای که در این مقاله به آن اســتناد و ارجاع داده شــده ،به دلیل خوانابودن،
کاملبودن و تاریخ کتابت ،نسخۀ دانشگاه فردوسی مشهد به شمارۀ  601است.

سؤالهای تحقیق
 .1مؤلف شرح حاضر کیست؟ چه مستنداتی در اینباره میتوان ارائه کرد؟
 .2روش شارح در شرح قصیدۀ برده چطور ارزیابی میشود ؟

پیشینۀ تحقیق
تا کنون دربارۀ شرح حاضر پژوهشی انجام نشده و تنها در کتب تراجم یا مخطوطات از آن
یاد شده است .دربارۀ مؤلف ،شرح و روش وی نیز هیچ اثری قلمی نشده است ،اما دربارۀ
زندگی شرفالدین یزدی مدخلی در دایرةالمعارف وجود دارد و نیز در نشریۀ آشنامقالهای
به نام «شــرح احوال و آثار شــرفالدین علی یزدی» نوشــتۀ محمدکاظم کهدویی هســت.
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همچنین مقالهای با عنوان «شرفالدین علی یزدی و ظفرنامۀ او» ،نوشتۀ حسین احمدی
در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا 3وجود دارد.

مؤلف شرح
در صفحات ثبت مشخصات نسخهها به اختالف در نام شارح برمیخوریم:
 .1شرفالدین علی یزدی صاحب ظفرنامه تیموری
 .2امیر عبدالوهاب بن طاهر بن علی بن داود حسینی استرآبادی
این شرح را شیخ آقابزرگ بهاشتباه به استرآبادی نسبت داده است 4و برخی از نسخههای
شــرح نیــز به نام اســترآبادی ثبت شــده اســت .برای ســبب این اختالف ،ســه امــر محتمل
انجام نسخه  .2اشتراک هر دو نفر در شرح قصیدۀ
است .1 :ذکرنشدن نام شارح در آغاز یا
ِ
 .1محدث ،علی ،شرح قصیدۀ برده ،ص .7
 .2کهنودی ،محمدکاظم« ،شرح احوال و آثار شرفالدین یزدی» ،ش  ،13ص .80-72
 .3احمدی ،حسین« ،شرفالدین علی یزدی و ظفرنامه او» ،ج  ،34ص .24 – 21
 .4آقابزرگ تهرانى ،محمدمحسن ،الذریعة إلی تصانیف الشیعه ،ج  ،14ص .6
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یریصوب ۀدرب رب )مهن نرق( یدزی نیدلا فرش یسراف ۀمجرت و حرش یسانش شور

برده  .3معاصرت و همروزگاری آن دو در قرن نهم.
بررســی محتوای کتاب نشــانگر ّ
صحت قول نخســت است ،لذا شــرح به دالیل ذیل از ِآن شرفالدین یزدی صاحب
ظفرنامه است:
 .1شــرح اســترآبادی بر برده ،مختصر و در  16برگ ( 32صفحه) در کتابخانۀ آیتاهلل مرعشــی به شــمارۀ  10799ضمن
ً
مجموعهای موجود است و با شرح حاضر تفاوت آشکار دارد .استرآبادی در مقدمه نام خود را آورده است .ضمنا برای
او دو شرح بر برده ذکر نکردهاند .حال آنکه در کتب تراجم برای یزدی شرحی مفصل بر قصیدۀ برده ذکر شده است.

 .2کتاب ُحلل ّ
مطرز که از آثار یزدی است ،در دو جای شرح به عنوان کتاب شارح ذکر شده است .نخست در تنبیه
هشــتم( ،نســخه ،تنبیه  ،8برگ  )6دوم :در حاصل الفحوی در شــرح بیتهای  86و ( ،87همان ،برگ  )67ســوم در
مفردات بیتهای  109و ( .110همان ،برگ )81

زندگینامۀ شرفالدین علی یزدی
ن على تفتی يزدى معروف به معمائى و متخلص به شــرف در شــعر 5منشــى بليغ و ســرايندهاى فصيح
مالشــرفالدي 
بــود و در فــن انشــا و نگارندگى بر تمام منشــيان عصرش برترى يافتــه و در فنون علميه با ديگر اعــام همگامى مىکرده
اســت 6.برخی به دلیل بیت شــعری او را از ســادات دانستهاند 7.تاریخ والدت او روشن نیست .او در روزگار امير تيمور
گوركان ،بلكه پس از او هم مىزيسته است. 8به روزگار سلطان ابراهيم بن شاهرخ در فارس و عراق مرجع فضال و اكابر
بوده .شاهزاده همواره طالب صحبت شريفش بودى و اعتقاد تمام داشتى 9.صاحب تذکرۀ شعرای یزد مینویسد:
در زمان سلطنت امير تيمور گوركانى ابتدا در يزد مىزيسته ،ولى صيت شهرتش در آفاق منتشر گشته به كمال دانش
و ســخنورى معروف بوده اســت .شــرفالدين براى كمک به الغبيک و اتمام رصدخانه سمرقند به جانب ماوراءالنهر
فرســتاده شــد ،بعــد از فوت اميــر تيمور به يزد مراجعت كرده و ســپس بقيه عمر خود را در تفت از توابــع يزد گذرانيده و
اواخر عمر عزلت اختيار نموده و در خانقاه تفت به طاعت و عبادت مشغول گشته است.
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او در روزگار اميــر تيمــور گــوركان ،بلكــه پــس از او هم مىزيســته اســت. 11اين مرد از علماى بزرگ شــيعه اماميه اســت،

ليكن مانند بسيارى از همگامان او به بالى تقيه گرفتار شده بود 12.دیگرانی نیز همین نظر را به نقل از صاحب ریاض
العلماء آوردهاند.
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وی در قريۀ تفت يزد درگذشت 14.دربارۀ تاریخ وفات او اختالف وجود دارد ،لذا برخی گفتهاند :آخراالمر در اوسط مائۀ
تاســع بــه دار عقبــى گراييد 15.بنا بــه قولی او در  830وفات یافته اســت 16.برخی دیگر وفــات او را  850گفتهاند 17.قول
ّاول نمیتواند درســت باشــد؛ زیرا اتمام نگارش ظفرنامه در  848بوده اســت .پس قول دوم صحیحتر اســت 18.رياض
 .5آقابزرگ تهرانى ،محمدمحسن،طبقات اعالم الشيعه ،ج ،6ص .102
 .6افندى ،عبداهلل ،رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،4ص .358
 .7کهنودی ،محمدکاظم« ،شرح احوال و آثار شرفالدین یزدی» ،ش  ،13ص .80-72
 .8همان.
 .9لودى ،شيرعليخان ،تذكره مرآة الخيال ،ج  ،1ص .54
 .10فتوحى يزدى ،عباس ،تذكره شعراى يزد (مقدمۀ ايرج افشار) ،ص .20
 .11افندى ،عبداهلل ،رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،4ص .358
 .12همان ،ص .359
 .13خوانساری ،محمدباقر ،روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات ،ج  ،3ص 244؛ امین ،محسن ،اعيان الشيعه ،ج ،8ص .371
 .14افندى ،عبداهلل ،رياض العلماء و حياض الفضالء ،ص .359
 .15گوپاموى ،محمد قدرتاهلل ،تذكره نتائج االفكار ،ص .417
 .16افندى ،عبداهلل ،رياض العلماء و حياض الفضالء ،ص .360
 .17حاجی خليفه ،مصطفى ،كشف الظنون عن أسامی الكتب و الفنون ،ج ،1ص .290
 .18امین ،محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،8ص .371
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العارفين وفاتش را  856گفته است.

19

از آثار اوست .1 :ظفرنامه در تاریخ تیموریان  .2حلل مطرز در معما و لغز  .3منتخب حلل  .4مواطن یا مناظر در معما
 .5کنه الزاد در علم وفق اعداد  .6الکتاب فی علم االسطرالب  .7حقایق التحلیل  .8شرح اسماء اهلل  .9تحفة الفقیر
و هدیة الحقیر  .10منشات  .11دیوان شعر.

20

دورنمای شرح یزدی بر برده
شرح یزدی شامل بخشهای ذیل است:
 .1خطبــۀ شــرح :خطبــۀ آغازیــن بــا حمــد و ثنای الهــی و درود و صلــوات بر پیامبــر اعظــم(ص) و خانــدان پاکش آغاز
میشود .وی انگیزۀ خود در شرح را امتثال امر سلطان محمد بهادر از سالطین و شاهزادگان تیموری گفته است .وی
شرح چنین قصیدهای را نیازمند بیان مقدمات و اصولی چند به نام تنبیهات خوانده است.
 .2تنبیهــات :وی پــس از دیباچــه ،توضیحاتــی بــا عنوان «تنبیهات» مشــتمل بر بیســت «تنبیه» در کرامــات و فضایل
پیامبــر(ص) و نیــز مســائل عرفانــی و مقامــات نبــوی آورده اســت کــه از نظــر ادبیــات صوفیانــۀ ســدۀ نهم هجــری و نیز
مضامین آن قابل پژوهش است.
آوردن ابیات که به فراخور مضامین و ارتباط مفهومی از یک یا چند بیت را در هر
 .3متن شــرح :وی قصیده را پس از
ِ
فقره شامل میشود ،در سه بخش توضیح و تفصیل میدهد :مفردات ،ترکیب و حاصل الفحوی.
 .4خاتمه :تنها خاتمۀ شرح سخنی است متصل به حاصل الفحوای بیت پایانی ،دربارۀ کیفیت صلوات بر پیامبر و
لزوم عطف «آل» ـ و نه زوج و اصحاب ـ به نام پیامبر .سپس توفیق خود به این صلوات را بیان کند:
بحمداهلل تعالی در مواضعی که خامه به ثبت آن استسعاد یافته ،فایز گشته به توفیق اقتدا ( . ...نسخه ،برگ )108

روش یزدی در شرح برده
ایراد تنبیهات بیســتگانه ،شــرح را آغازیده و بهتفصیل به شــرح آن پرداخته اســت .شــارح خود در پی
شــارح پس از ِ
ِ
تنبیهات و پیش از شروع شرح ،روش خود را چنین بیان میکند:
ّ ّ
 ...چون از آیات کمال اخالص ناظم و صدق ّنیتش ـ جعل اهلل ســعیه مشــکورا ثم لقاه نضرة و ســرورا
ـ شــمول قبــول ایــن قصیــدۀ حمیده اســت و وفــور توجه خواطــر و ِه َمم بــه حفظ و قرائــت آن در عرب

و عجــم او را شــروح بســیار فایده ســاختهاند ،و ترجمههــای فصیح بلیغ پرداختهانــد ،و در تحقیقات
ّ
عربیــت و ّ
فنــون ّ
ـعی
غایت جهد مبذول داشــته ،و هیچ از
و
ِ
ادبیات ِ
ِ
تدقیقــات متعلــق بــه ِ
ِ
وظایف سـ ِ
ّ
ّ
فضلیات ،ایراد
جمیــل بــه کثیر و قلیل نامرعی نگذاشــته ،و با تحق ِق این حــال در این مجال از مقولۀ
معنی بیت را از آن گزیر نباشــد ،نزد زیرکان ،دلپذیر نیفتد ،الجرم وجهۀ قصد آنکه
غیر از آنچه تبیین ِ ِ
ّ
فواید کثیر العواید
عمده در مســرح اندیشــه و مطرح انوارش امری بود که به علو مراد و
معنی مستفاد از ِ
ِ
ِ
ِ
اهل کشف و تحقیق.
فواید
و
قواعد
بر
آن
تطبیق
عاید شود ،و
ِ
ِ
ِ
وجوه محتملۀ اعرابی ،به ذکر وجهی انسب به سیاق سخن اکتفا خواهد رفت ،و در ترجمۀ مفردات آنچه
بنابراین از
ِ
ّ
ّ
مشــتق منه صیــغ متنوع متکثر یافت شــود ،منقــول گردد ،و در هــر فریده با
مفســر اصل و
مأخــذش در کتــاب مصــادر
ِ
َ
َ
َ
حاصل مغزا و فحوایی گزارش پذیرد روشــن و ّ
حکام ماده و صورت
مبین به ســه اســلوب از کالم برای اعالم و احوال و ا
ِ
و غایت نسبت با مقصد و مرام و من اهلل اإلعانة و به االعتصام.
 .19جناب ،على ،رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص .610
 .20احمدی ،حسین« ،شرفالدین علی یزدی و ظفرنامه او» ،ص .24 -21
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ّ
یجر الــکالم» فایدۀ مجدد ســنوح یابــد از ّ
و در هــر مقــام کــه بــر حســب «الکالم ّ
اقناعیــات خطابی یا
یقینیات ذوقــی یا
ّ
ّ
مخیالت شعری که فی الجمله از نکته خالی نبود ثبتش ،گلگونۀ چهرۀ مخدره بیان گردد ( . ...همان ،برگ )14
با این مقدمه به روش وی در سطوح سهگانه میپردازیم.

سطح نخست :واژگان با عنوان «المفردات»
بیان واژگان مفردۀ ابیات در دو بخش معجمی و صرفی به شرح ذیل جای میگیرد:
مصادر آن را شرح میکند .در فعل غیرثالثی به بیان مصدر و معنا اکتفا میکند
 .1فعل و شبه فعل :در افعال و مشتقات،
ِ

ـاب ثالثی آن را نیز بیان م ـیدارد تا نکات
و در فعــل ثالثــی ضمــن ذکــر مصدر یا مصادر
مســتعمل آن و معنای هر کدام ،بـ ِ
ِ
ّ
صرفی را در کنار معنا گفته باشد .برای مثال میگوید :از اول ،از دوم تا ششم .شارح در مقدمه اشارهای به چگونگی این
ابواب و مفهوم آن ندارد ،اما این ابواب ثالثی شــشگانه همان شــیوۀ معهود نزد صرفیان و لغویان اســت 21.این شــش باب
به قرار زیر است:
ضم (فتح عین الفعل در ماضی و ّ
الف) باب اول :فتح و ّ
ضم آن در مضارع):
ْ
ُ
ً
ُْ
َ
مثال در شرح مفردات بیت سوم «فما ِل َع ْي َن ْيك ْإن قل َت اكففا  »...میگوید:
َّ
َالقــول و َ
المقــال :گفتــن ،و از او ارادۀ عنایــت نماینــد ،و اینجــا چنــان اســت ...الکف :بازایســتادن و
بازداشتن ،هر دو از ّاول( .نسخه ،برگ )16
ب) باب دوم :فتح و کسر (فتح عین الفعل در ماضی و کسر آن در مضارع):
ّ ْ
َّ ْ
در بیان ّ
«شب» و ّ
كالطفل  »...میآورد:
«الرضاع» و «تفطمه» از بیت 18
«والنف ُس ِ
َ
َ
الشــباب ،و الش َ
الفطام :از شــیربازکردن ،هر ســه از
ــبیبة:
بالیدن کودکَّ .الرضاع بالفتح :شــیرخوردنِ .
ِ
دوم( .همان ،برگ )22
ج) باب سوم :فتحتان (فتح عینالفعل در ماضی و نیز در مضارع):
ُّ
ْ
الن ْص َح »...میگوید:
شارح در بیت «َ 11م َحض َت ِني
َّ
النصح و َّ
المحض :ویژهکردن ،از سوم ُ ...
الن َ
َ
صاحة بالفتح :نصیحتکردنُ ،یعدی بالالم ،و بنفسه،
و بالالم أجود ،از سوم( .همان ،برگ )21
د) باب چهارم :کسر و فتح (کسر عین الفعل در ماضی و فتح آن در مضارع):
َّ
ْ ْ
«واس َتف ِرغ الد ْم َع »...میخوانیم:
در بیت 23
ِ
ُّ
َ
ّ
َ
طلب آن اســت ... .اللزوم :الزمشــدن ،یعدی
الفــراغ :ریخته ِ
فرغ :اینجــا ِ
شــدن آب ،از چهــارم؛ و اســت ِ
َ
َ
ّ
َ
الندم و ّ
بنفســه و بالباء ،از چهارمّ ... .
الن َ
دامة :پشیمانشــدن ،از چهارم ،و یعدی بـ «علی»( .همان،
برگ )28
و) باب پنجمّ :
ضمتان ّ
(ضم عین الفعل در ماضی و نیز در مضارع):
در قصیدۀ فعلی از باب پنجم نیامده و فقط وصف و شبه فعل یا مصدر وجود دارد ،برای مثال در الفاظ شرف و عظم
ْ
در بیت « 44وان ُس ْب إلى ذا ِت ِه »...میگوید:
َ
َّ
َش َــرفّ :
العظــم :بزرگوارشــدن ،از پنجــم.
علــو اســت و بلنــدی؛ و الشـ َـرف :بزرگوارشــدن ،از پنجــم ِ ...
(همان ،برگ )41
ز) باب ششم :کسرتان (کسر عین الفعل در ماضی و نیز در مضارع):
 .21رازی ،محمد بن ابی بکر ،مختار الصحاح ،ص 15و 16؛ مدرس افغانی ،محمدعلی ،جامع المقدمات ،کتاب التصریف ،ج  ،1ص .132
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َ َ
به طور کلی کاربرد این باب در عربی کم است و به تبع آن در قصیده کمتر است .در بیت « 136ول ْن ت َرى ِم ْن َو ِل ّي »...
ٍ
معنی ّ
ولي دو مصدر آورده و گفته است:
در
ِ
ُ
َْ
الولي :نزدیکشــدن .الوالیة :بالفتح و الکســر :والیشدن و دوستداشتن؛ و األولی فی األولی الفتح ،و
وال ،و فی الثانی الکسر ،و النعت ّ
ولي ،و کال المصدرین من السادس( .همان ،برگ )92
النعت منه ٍ
ً
َْ
َْ
مثال در «ال ُ
تقنطي » از بیت « 155يا نف ُس ال تق ُن ِطي
اگر دو یا چند باب در فعلی مســتعمل اســت ،یادآور میشــود که
َّ ُ
ِم ْن َزل ٍة َعظ َم ْت  »...گوید:
َ
ـدر چهــارم القنــط و
القنــوط :نومیدشــدن و جملــۀ ابــواب از وی مســتعمل اســت ،مگــر پنجــم و مصـ ِ
ّ
القناطة است و سوم و ششم مرکب است( .همان ،برگ )104

معنی آن را میآورد .قابل توجه در
 .2اسمها :نکات صرفی از قبیل تأنیث و تذکیر ،افراد و جمع و مانند آن را بیان میکند و ِ

میان واژهها است .اسمهای مشتق و مصادر مانند افعال شرح میشود.
بیان اسمها بیان فروق اللغات و تفاوت ِ
نمونهای از بیان اسم :در بیان ّ
«ضرة» در بیت  154گفته است:

ضرة آن دیگر گویند ،مأخوذ از ّ
دو عروس یا زیاده که در ِحبالة یک شــوهر باشــند ،هر یک را ّ
مضرة که
ّ
متضرر خواهد گشت ،الزم است( .همان ،برگ )102
میل به هر یک را اعراض از آن دیگر که از او

امتیازات شرح لغوی
 .1بیان دقایق لغوی
وی در بیان معانی مفردات بسیار دقیق است ،ضمن استنادات و استشهادات ،دقایق لغوی و ظرافتهای معنایی
واژهها را متناسب با همنشینان هر واژه و بافت ابیات آورده است .در بیان «طفل» در بیت  18گوید:

طفــل :کــودک اســت ،مــادام کــه از شــیر بینیاز نباشــد ،قــال الراغــب« :الطفــل الولــد مــا دام ً
ناعما».

(نسخه ،برگ )22
َ ُ
َ ُّ
َ َ
اقت َطف ْت  »...آورده است:
نیز در بیان قطف در بیت «َ 151ول ْم أ ِر ْد َز ْه َرة الدنيا التي

القطــف :میــوه و انگور بار کردن ،از دوم؛ و چون مرغوبات دنیوی به «زهرة الدنیا» َّ
معبر شــده ،تعبیر از
َ
خذ آن به «قطف» مناسب افتد و زیادة اللفظ لزیادة المعنی( .همان ،برگ )101
ا ِ

معنی مجازی یا کنایی
 .2بیان ِ

َ
تبییــن مجــازات ،تعابیــر کنایی و اصطالحی ،امثال و مانند آن در شــرح وی بســیار نمود دارد .در بیــت ...« 119ل ْح ًما
َ
على َوض ِم» گوید:
َ
وضم :چیزی که گوشت بر باالی آن نهند از چوب یا سنگ تا نیاالید به زمین ،و چون اعراب را عادت
ُ
سر چوبی یا سنگی مینهادند ،و به نوعی
بوده که اشتری را ذبح کرده ،به ده پاره میکردند ،و هر یک بر ِ
ّ
ّ
آخر لعب ،کــودکان و غالمان
قمــار کــه در محلش کیفی ِت آن شــرح پذیرفته مشــغول میشــدند ،و تا ِ
نزد عرب کنایت اســت از
و
کنیــزان قبیلــه را که تراشــی کردند ،کس مانع نمیشــد .لحــم علی وضمِ :
ِ
ّ
ض معارض از خود( .همان ،برگ )85
غایت ضعف و عجز از
ِ
دفع تعر ِ
ِ
ً
«...آخذا ِب َي ِدي »...میخوانیم:
در بیت 147
ِ
ّ
أخــذ یــد کنایتی مشــهور اســت از معاذت و فریادرســی.
األخــذ :فاگرفتــن ،یعــدی بالبــاء و بنفســه ،و ِ
(همان ،برگ )99
َ َ
در بیت ...« 31فأراها ّأيما ش َم ِم» میگوید:
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َ
معنی ش َمم ارتفاع است و بلندی؛ و در انف بلندی قصبۀ بینی است با همواری باالی آن،
اصل
ِ
ِ ...
و وصف انف به شــمم نزد عرب کنایت اســت از ّ
عزت نفس ،و میل ننمودن جز به مراتب بلند و امور
ارجمند( .همان ،برگ )30
َ ُ َ ُّ
َ َ َّ
ُ
الوجوه به  »...در تبیین تشبیه گوید:
الح ْوض ت ْب َيض
در بیت « 101كأنها
ّ
روز قیامت جمع گناهکاران را بعد از نجات
و در صحــاح احادیــث به
ِ
روایات متنــوع ورود یافته که در ِ
ِ
و رســتگاری از دورخ ،روی از ســوختگی ســیاه باشــد ،و چون به جویی از جویهای بهشــت درآیند
غایت خوبی و زیبایی بود ،و این هم وارد اســت که منبع انهار ّ
جنت
روی ایشــان ســفید گردد ،و در
ِ
ِ
ِ
حوض کوثر است؛ و الکوثر ٌ
نهر من أنهار الجنة نیز مروی است .بنابراین آیات قرآنی که قرائتش سبب
ِ
سفیدرویی قاری است در دنیا و آخرت تشبیه رفته به حوض کوثر( .همان ،برگ 74و )75
ِ

 .3بیان فروق اللغات
از مواردی که جزء دقایق لغوی شــرح به شــمار میرود ،فروق اللغات اســت .برای نمونه در بیت  ،119فرق میان «قناة»
و «رمح» را میگوید:
قنا :که یکی از آن را قناة گویند ،شــجری اســت که از آن نیزه ســازند ،و بعد از ّ
ضم ســنان به آن رمح
خوانند ،و تعبیر از ُرمح به قنا ،کما وقع هنا ،شیوعی تمام دارد( .همان ،برگ )85

 .4بیان واژه در سیاق و بافت

ّ َ َ َ
َ
العدا
بیان معنای الفاظ در سیاق و بافت از ویژگیهای شرح است .در
كل ق ْر ٍم إلى ل ْح ِم ِ
معنی قرم در بیت ِ :122
ِ
«...ب ِ
َ
ق ِر ِم» گوید:
َ
ـس اشــتر اســت کــه او را نیکــو رعایــت نماینــد ،و هیچ کار
معنــی حقیقــی
قــرم را
فحــل گرامــی از جنـ ِ
ِ
ِ
نفرمایند ،و بر بزرگ و پیشوای قوم اطالق رود به مجاز ،و هو المراد ههنا( .همان ،برگ )87

َّ َ َ
در بیت ْ 86
الس َنة الش ْه َب َاء »...میگوید:
«وأح َي ِت
َس َنة :که در اصل َس َن َهة بوده به حذف هاء ،یا َس َن َوة به حذف واو علی اختالف القولین ،سال است،
سال قحطی و تنگی اراده کنند  ...و قرینۀ این معنا است وصفش اینجا به شهباء :که
و افتد که از او ِ
َ
ُ
معنی او بیاضی اســت مختلط به سواد ،چه؛ هامون در چنان
فعالء صفت اســت از شــهبة که اصل ِ
رنگ زمین ،أشهب نماید( .همان ،برگ )66
سال از
گیاه خشک و ِ
سپیدی ِ
ِ

 .5اختالف نسخه
وی در بیــان مفــردات در مــوارد متعــدد بــه نســخههای دیگر اشــاره میکنــد و مفهوم هر یــک را در صورت تفــاوت بیان
میدارد.
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
در بیــت  ...« :134فمــا تف ّــرق َ
البه ِم ُ
بيــن َ
خالف معهود مقصود
والبه ِم» ،برای فعل «ت ّفرق» میگو یــد ... :و از این نقل بر
ِ
ِ
ّ
آنکه در ُن َـسخ متعدد ّ
«تفرق» به صیغۀ ماضی از باب تفعل تصحیح یافته( .همان ،برگ )92
ِ
در جای دیگر در شرح بیت «َ 144و َم ْن َيب ْع آج ًل ُ
عاج ِل ِه  »...گوید:
ب
منه
ِ ِ
ِ ِ
ّ
ّ
ضد عاجل و عاجلة است ،و شارحی که به صح ِت روایتش وثوقی تمام هست عاجله
آجل و آجلةِ :
ّ
را به صیغۀ مؤنث رانده نه مذک ِر مضاف به ضمیر ،چنانچه در ُن ُسخ متعدد تصحیح یافته ،و حمل بر
ِ
دنیا فرموده ( . ...همان ،برگ )97

 .6استشهاد به آیات قرآن و متون نظم و نثر
وی گاه به استعمال قرآنی که دیدیم یا به متون دیگر نظم و نثر عربی از جمله دیوان متنبی استشهاد کرده است.
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َ
ََ
در شرح کلمه «بان» در بیت  ...« 5وال أر ْق َت ِل ِذ ِكر َ
والعل ِم» گوید:
الب ِان
ِ
ِ
َ َ ً
ّ
بــان :درختــی اســت به اعتــدال برآمده که قــد خوبان را به آن تشــبیه کنند .قــال المتنبيَ :بــدت ق َمرا
َ َ
ً
َ
مالت َ
خوط بان َو َ
فاحت َع َنبرا َو َر َنت غزاال( .همان ،برگ )17
و
ٍ *

 .7استناد به منابع لغوی
از امتیازات شرح یزدی استناد به کتب لغت و منابع لغوی به شرح ذیل است:

الف) مفردات الفاظ القرآن :راغب اصفهانی(م )425

َ َْ
وی بارها از «قال الراغب» ،بهره برده اســت .گاه نیز گزارشــی از مفردات میآورد .برای مثال در بیت  ...« 143ل ْم تشـ َـت ِر
ّ َ ُّ
ين بالدنيا  »...گوید:
الد
ِ
الشراء واالشتراء :خریدن و فروختن ،و کذا البیع کالهما من الثانی ،و ّ
مفردات
محص ِل آن چه از
ِ
الشرا و ِ
ِ
راغــب (الراغــب )453 :1412 ،مســتفاد میشــود آنکــه شــری و بیــع متالزمانانــد ،و مشــتریدهندۀ
بهاست و ستانندۀ کاال ،و بایع به عکس ( . ...همان ،برگ )97

ب) الصحاح :جوهری(م)393

َ
«...م ُنه ِبالـک َت ِم» آمده است:
از منابع مهم لغوی شارح کتاب الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة است .در بیت ِ 15
َ
َ
ُ َ َ
«الک َتــم [بالتحریــك] ٌ
ََ
ُ
نبــت ُیخلـ ُـط بالوســمة یختضــب بــه.
ورق نیلــج اســت ،فــي الصحــاح:
کتــمِ :
(الجوهری( »)2019 :5 ،1376 ،همان ،برگ )21

ج) اساس البالغة :زمخشری(م)538
از ایــن کتــاب بــا الفاظ« :فی األســاس» یا «قال صاحب األســاس» و «صاحب االســاس فی مجازاتــه» بیان لغت کرده
است .در بیت َ ...« 14
غير ُم ْح َت ِش ِم» میگوید:
َ
ّ
أحت ِش ُمك َ
بـ«من» .في األساس« :أنا َ
وأحت ِش ُم
االحتشــام :از کســی حشمت داشتن ،و ُی َعدی بنفسه ،و ِ
ِ
َُ
َ
ُ
َ
الحشمة( .الزمخشری( .»)127 :1979 ،همان ،برگ )21
منك ،وما يمنعني إال ِ

د) الفائق فی غریب الحدیث :زمخشری

ّ
ُ ُُ
الد َي ِم» از آن نقل کرده است:
ول ِ ...م َن ِ
تنها یک بار در واژۀ «دیمة» در بیت «َ 39وك ّلــه ْم ِم ْن َر ُس ِ
َ
ّ ُ
«الديمة :المطر
دیم :جمع دیمة اســت و آن بارانی که فیضانش یک شــبانروز بود یا زیاده .في الفائقِ :
ً ْ
َّ
ُ
َيدوم أياما ال ُيق ِلع؛ فهي ِف ْعلة من الدوام (الزمخشری( .»)386 :1 ،1417 ،همان ،برگ )37
همچنین به شارحان دیگر بدون ذکر نام استناد کرده است؛ چنانکه در مثالهای پیشین گذشت( .نسخه ،برگ 92؛
همان ،برگ  )97این امر نشان از بهرهمندی شارح از شروح دیگر دارد.

سطح دوم :دستور زبان و بالغت ،با عنوان «الترکیب»
دومیــن ســطح شــرح یزدی پس از بخش المفردات بــه الترکیب اختصاص دارد .این بخش مر بــوط به مباحث ادبی و
معنایی در ترکیب و سیاق (مباحث نحوی و بالغی) مانند مباحث ذیل است.

 .1فصل و وصل (ارتباط با بیت سابق)
شاید مهمترین بخش در سطح ترکیبی ،بیان مواضع فصل و وصل ابیات و بیان سبب آن باشد .تبیین شارح در این
جایگاهها بهخوبی مشهود است:
بیت « 5لوال الهوی :»...
فصل :الف) در ِ
چون ّ
مظنه آن بود که عاشق گوید :این انسجام و اضطرام نه از عشق است ،جوابش را فریده مفصول
سالیسُام،مشـارۀچهارم،مهــــــــــــــروآبـــــــــــــــــان1398

178

85

یریصوب ۀدرب رب )مهن نرق( یدزی نیدلا فرش یسراف ۀمجرت و حرش یسانش شور

افتاده ( . ...همان ،برگ )17
َ َّ ُ َ
«أحل أ ّم َت ُه :»...
ب) در بیت 137

ّ
ّّ
ـکام مذکوره و
وجــه فصلــش از ســابق
ِ
کمــال اتصال اســت ،و اشـ ِ
ِ
ـتمال مضمونش بر منشــأ لمی ِت احـ ِ
حقیقت آن( .همان ،برگ )93
ِ

وصل الف) در بیت «َ 150و َلن َي ُف َ
وت:»...

قصه بر ّ
عطف ّ
قصه ( . ...همان،
نظیر
مضمون بیت بر
عطف
««واو» عاطفه اســت،
ِ
ِ
ِ
ِ
مضمون ســابقِ ،
برگ )100

 .2جایگاه اعرابی و نقش کلمات
شارح از پرداختن به مسائل اختالفی نحوی دوری میکند ،چنانکه پیش از شروع شرح گفته است:
وجوه محتملۀ اعرابی ،به ذکر وجهی انسب به سیاق سخن اکتفا خواهد رفت( .همان ،برگ )14
از ِ
ٌَ ُ َ َ
ولی گاه قابلیت تعدد اعراب را برمیشمرد .برای مثال دربارۀ ّ
«سید» در بیت «ُ 34م َح ّمد َس ِّيد الك ْون ْي ِن  »...میخوانیم:
ّ
لفظ ّ
متصو ر است ،خفض به تابعیت فقط و رفع و نصب هم به
«سید» را هم استیفای انواع اعراب
تابعیــت و هم به اســتقالل ،پس اعــراب این دو کلمه به وجوه متعدد توجیــه پذیرد ( . ...همان ،برگ
)33

 .3انواع و معانی حروف
معانی حروف است.
از نقاط قوت بخش ترکیب ،بیان نوع و
ِ

الف) انواع «ال»:

ََ
 .1عهدی :در بیت ِ ...« 5ل ِذ ِكر َ
والعل ِم»:
الب ِان
ِ

بان در ذي سلم و کوه اضم( .همان ،برگ )17
الف الم از برای عهد و اشارت به ِ

َ ُ
اآلم ُر :»...
 .2موصولی :در بیت « 35ن ِب ّي َنا ِ

ّ
ّ
الــف و الم در آمــر و ناهی اســم موصول اســت به تقدیــر الذي یأمر و الذي ینهی ،لیــدل علی التجدد و
االستمرار ( . ...همان ،برگ )33

َّ
َّ
 .3عهد ذهنی :در بیت  ...« 137كالل ْي ِث َحل :»...
َّ
َّ
«اللیث» چون َّ
موصوف «حل» واقع شده ( . ...همان ،برگ )93
عهد ذهنی است،
ِ
معرف به ِ
ْ
الخلق :»...
 .4استغراقی :در بیت « 152يا أ ك َر َم
ِ

«خلق» به معنی «مخلوق»ّ ،
ـامل ما ســوی اهلل باشــد ( . ...همان،
معرف به
ِ
ِ
تعریف اســتغراقی که شـ ِ

برگ )102

ب) انواع «فاء»:

َ
ّ
 .1جزایی :در بیت ســوم «فما ِل َع ْي َن ْيك « :»...فاء جزایی اســت و شــرط مقدر ،أي :إن لم یکن کذلک فما لعینیک ...
( .همان ،برگ )18
َّ َ ْ َ
اهلل  »...میگوید:
سول ِ
 .2سببی :در بیت « 45فإن فضل َر ِ
ّ
ُی َ
عرب :منصوب است به أن مقدر بعد از فاء سببی مسبوق به نفی ( . ...همان ،برگ )41
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َ َ َ ُ
 .3تعقیبی :کیف در بیت « 9فكيف ت ْن ِك ُر :»...
ّ
مصدر به فاء تعقیبی( .همان ،برگ  )18نیز در بیت  31آن را دال بر ترتیب بال مهلتی گفته است( .همان ،برگ )30
 .4فصیحه :در بیت « 17فال َت ُر ْم َ
عاصي  »...میگوید:
بالم ِ

فاء فصیحه است به تقدیر آنکه :إذا کانت النفس ّ
األمارة بهذه المثابة فال ُترم ( . ...همان ،برگ )22

بیان معانی در حروف دیگر مانند «الم» و ِ«من» و «في» و «باء» و غیره نیز جاری است.

 .4اختالف نسخ

َ
«وذاك َ
حين ُبلوغ
شــارح در اختالف نســخ به ترجیح یا توجیه آن میپردازد .به نمونهای بســنده میکنیم :در بیت 83
ٍ
ُ
َ
ْ ُ ُ َّ
َ
فيــه حــال ُم ْح َت ِل ِــم» دو مــورد اختالف روایت وجــود دارد که شــارح به توجیــه و تعلیل هر یک
فليــس ُي ْنك ُـــر ِ
ِمــن نبو ِت ِــه *
میپردازد:
ّ
ّ
ّ
روایت «واو» و عطف بر مســتأنفة مصــدر به «إن» ،و تفریع
اســمیه حــال از
فاعــل متعل ِق «من رؤیاه» به ِ
ِ
روایت «فاء».
بر آن به ِ
و در ادامه نیز چنین آورده است:
معنی
کیف که در بعضی نســخ به جای «لیس» وارد شــده ،مراد از او انکار و اســتبعاد باشــد ،و مآل
ِ
همان بود که در روایت اشهر( .همان ،برگ  )64نیز بیت ( .87همان ،برگ  66و )67
بدیهی است که این امر در معنا و ترجمه نیز مؤثر است و شارح در بخش حاصل الفحوی بدان توجه کرده است.

 .5استشهاد به آیات قرآن و متون
آیات قرآن یا متون دیگر در تمام شرح نمود دارد و در بیان معانی حروف یا موارد دیگر به کار رفته است.

 .6استناد به منابع
در بخــش ترکیــب نســبت بــه بخش مفردات اســتناد چندانی وجود ندارد .در یک مورد اســتناد به کتــاب رضیالدین
َ
َ
عان ك َم ْوج  »...در ابتدای به نکره گوید:
استرآبادی کرده است .در بیت « 97لها م ٍ
ِ
ّ
ّ
الرضي للکافیة( .همان ،برگ )73
کما حققه الشارح
گاه بــدون ذکــر نامــی ،به «بارعــان در ّ
عربیت» (همان ،برگ  )14یــا «بارعان در فصاحت و بالغــت» (همان ،برگ  )51و
مانند آن اشاره شده است.

سطح سوم :معنا و داللت و ترجمه با عنوان «حاصل الفحوی»
چنانکه از نام این بخش پیداست ،شارح در آن به بیان مفهوم و ترجمۀ ابیات بر اساس دو سطح پیشین میپردازد.
ترکیــب و مفــردات در حاصــل الفحوی تأثیر دارد .وی در پایان حاصل الفحوی ســخن را با ربط میان دو بیت جاری و
الحــق بــه بیــت بعد متصل میکند که بســیار در ربط لفظ و معنا اهمیت دارد .برای مثــال در بیت « 58ال ِط َ
يب »...
میگوید:
کرامت زیارت ـ رزقنا اهلل بالخیر و الحســنی ـ شــروع در نشــر معجزات زاهرات که
و بعد از استســعاد به
ِ
َ َْ ُ
ّ
ُ
عموم امت ارجمند از آن محظوظ و بهرهمند میتوانند شد به توفیق ربانی رفته که« :أبان مو ِلده .»...
(همان ،برگ )51
و در ترکیب بیت  59در دلیل فصل میگوید:
چــون در ایــن فریــده مصــدری خــاف ســابق بــه فعلیه شــروع رفتــه در ذکر دالیــل و امــارات معجزات
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باهرات ،و آغاز اسلوبی جدید است از سخن ،وجه فصلش بسی ظاهر است( .همان)

ویژگیهای بارز شرح یزدی
بر اساس آنچه گذشت ،میتوان بارزترین ویژگیهای شرح را چنین برشمرد:
 .1بیان ارتباط معنایی ابیات پس و پیش
ّ
ارائــۀ قصیــده بــ ه مثابــه یــک کل و بیــان ارتبــاط ابیــات .1 :در ترکیــب با بیــان دلیل وصل یــا فصل بیــت  .2در حاصل
مفهومی ابیات پس و پیش.
الفحوی با بیان ارتباط
ِ
 .2استناد به منابع مختلف
برخی از منابع وی غیر از منابع لغوی که گذشت ،از این قرارند:

منازل الســائرین ،خواجه عبداهلل انصاری؛ (همان ،تنبیه  :10برگ  )7شــرح اللباب؛ شــرح اسماعیل
الفالــی بــر اللبــاب فــی علــل النحو اثــر ابــو البقــاء ُع َ
کبــري ()616؛ (همان ،ذیــل بیت  :22بــرگ )25

ّ
صاحــب َمفاحص صائن الدیــن علي بن محمد بن محمد بــن ترکه اصفهانی
«محمدیــه» از
رســالۀ
ِ
(836هـــ)؛ (همــان ،تنبیه  :9برگ  )7رســالة بســمله از همو؛ (همان) رســالة انزالیــه از همو؛ (همان،

ذیل بیت  :91برگ  )70شرح رضیالدین استرآبادی بر کافیۀ ابن حاجب؛ حلل مطرز ،اثر خود شارح؛
(همــان :بــرگ  6و  67و  )81شــیخ جنیــد بغــدادی؛ (همان ،ذیــل بیت  :93برگ  )71قــرآن و حدیث
اشعار فارسی (حدود  66بیت و مصراع که به نظر میرسد از خود او نیز باشد)
مانند صحیح مسلم،
ِ
و عربی (حدود  6بیت).
 .3اهتمام به اختالف روایات
 .4که بیان آن تحت عنوان اختالف نسخه آمد .جامعیت و دقت شرح (در سه سطح مفردات ،ترکیب و حاصل الفحوی)

نتیجه
 .1مشــخص شــد کــه شــرح و ترجمۀ فارســی موضــوع بحث ،تألیــف شــرفالدین علی یزدی اســت ،نــه عبدالوهاب
استرآبادی.
 .2شــرفالدین یزدی شــرح را در ســه سطح مفردات ،ترکیب و حاصل الفحوی و با مقدمهای طوالنی در بیست تنبیه
در بیان عرفانی شأن پیامبر(ص) تصنیف کرده است.
 .3وی در شرح خود از منابع مختلفی در لغت ،عرفان و قواعد عربی و شروح گذشته بهره گرفته است و از کتابهای

مهمــی کــه بــه آن ارجــاع داده اســت ،در لغت مفــردات راغب و صحــاح جوهری و اســاس البالغه و الفائق زمخشــری
است.
 .4از مهمتریــن ویژگیهــای شــرح یزدی میتوان به جامعیت شــرح در ســه ســطح مذکور ،اختالف روایات شــعر ،بیان
اتصال ابیات پس و پیش با هم ،بیان معانی حروف عطف و جر و  ...اشاره کرد.
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کتابنامه
 .1احمدی ،حسین؛ «شرفالدین علی یزدی و ظفرنامه او»؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،شمارۀ  ،34ص  21تا .1379 ،24
 .2آقابزرگ تهرانى ،محمدمحسن؛ طبقات اعالم الشيعه؛ چ  ،1بيروت ،دار احياء التراث العربی1430 ،ق.
 .3ـــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ الذریعة إلی تصانیف الشیعه؛ چ  ،1بیروت ،دار األضواء1403 ،هـ .
 .4افندى ،عبداهلل؛ رياض العلماء و حياض الفضالء؛ ترجمۀ محمدباقر ساعدىخراسانى؛ چ  ،2مشهد ،آستان قدس رضوى ،بنياد
پژوهشهای اسالمى.1389 ،
 .5امین ،محسن؛ اعيان الشيعه؛ تصحیح :حسن امين؛ بيروت ،دار التعارف للمطبوعات1403 ،ق.
 .6جناب ،على؛ رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان)؛ ترجمۀ رضوان پورعصار؛ چ  ،1اصفهان ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى
اصفهان.1385 ،
 .7جوهرى ،اسماعيل؛ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة؛ چ  ،1بيروت ،دار العلم للماليين.1376 ،
 .8حاجی خليفه ،مصطفى؛ كشف الظنون عن أسامی الكتب و الفنون؛ چ  ،2بیروت ،دار إحياء التراث العربی ،بیتا.
 .9خوانساری ،محمدباقر؛ روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات؛ چ  ،1قم ،دهاقانى (اسماعيليان)1390 ،ق.
 .10رازی ،محمد بن ابی بکر؛ مختار الصحاح؛ ترتیب :محمود خاطر؛ چ  ،1بیروت ،دار الفکر ،بیتا.
 .11راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ چ  ،1بيروت ،دار القلم.1412 ،
 .12زمخشرى ،محمود بن عمر؛ اساس البالغة؛ چ  ،1بيروت ،دار صادر1979 ،م.
 .13ــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ الفائق؛ چ  ،1بيروت ،دار الكتب العلميه1417 ،هـ.
 .14فتوحى يزدى ،عباس؛ تذكره شعراى يزد (مقدمۀ ايرج افشار)؛ چ  ،3یزد ،انديشمندان يزد.1382 ،
 .15کهنودی ،محمدکاظم؛ «شرح احوال و آثار شرفالدین یزدی»؛ مجله آشنا؛ سال سوم ،ش  ،13ص .1372 ،80-72
 .16گوپاموى ،محمد قدرتاهلل؛ تذكره نتائج االفكار؛ یوسف بيگباباپور؛ چ  ،1قم ،مجمع ذخائر اسالمى.1387 ،
 .17محدث ،علی؛ شرح قصیدۀ برده؛ شارح قرن نهم ،چ  ،1تهران ،مرکز انتشارات علمی فرهنگی.1361 ،
 .18لودى ،شيرعليخان؛ تذكره مرآة الخيال؛ اهتمام :بهروز صفرزاده؛ حمید حسنى ،چ  ،1تهران ،روزنه.1377 ،
 .19مدرس افغانی ،محمدعلی؛ جامع المقدمات؛ چ  ،24قم ،هجرت.1392 ،
 .20یزدی ،شرفالدین علی؛ شرح برده؛ نسخۀ خطی ،کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ،به شمارۀ .1392 ،601
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