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تاریخ دریافت مقاله4939/50/50 :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله4939/47/40:

چکیده :
نسخه خطی « حلل مطرز در فن معما و لغز» اثر شاعر و مورخ مشهور نیمه دوم قرن هشتم  ،شرف
الدین علی یزدی است که به تعریف و توضیح اصطالحات دانش معما و لغز میپردازد.وی این کتاب
را میان سالهای  828و  832ه  .ق به نام ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ تیموری نوشته است.متن
ّ
کتاب مشتمل بر یک دیباچه  ،دو اصل و پنج حله است.هدف اصلی این پژوهش آن بوده است که با
استعانت از شیوه « تحلیل محتوا » ضمن تأمل مختصات اثر  ،شگردهای بیانی و ادبی اثر ،مورد
بررسی قرار گیرد و در پایان به سوال اصلی پژوهش  «:سبک ادبی و شیوه های ویژه شرف الدین در
چه مواردی خالصه میشده است ؟» پاسخ داده شود.
نتایج نهایی پژوهش بر تنوع در نگارش متن  ،استفاده از نثری ساده و استوار در شرح مفاهیم و
اصطالحات  ،ارجاع مکرر به آیات و احادیث  ،اصطالحات دانش معما و لغز ،توضیح مفاهیم عرفانی و
حسابی و موسیقی صحه میگذارد.
کلمات کلیدی  :بررسی محتوایی  ،نسخه خطی  ،حلل ّ
مطرز در فن معما و لغز  ،ویژگیهای ادبی و
سبکی
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مقدمه :
« تا کی در برابر هر فقره نثرش بدرسرای شرف الدین علی یزدی بکدیه روم و تا چند در عوض هر بیت
مثنویش بخانه شیخ گنجه بدریوزه دوم ؟ » ( سبک شناسی  ،بهار  ،ج  491 ، 3و  491به نقل از
ّ
حکیم رکنای کاشی  ،ملک الشعرای دربار شاه عباس ّاول ).
« حلل مطرز در دانش معما و لغز » پرآوازه ترین کتاب در دانش معما است ( بدایع االفکار فی
صنایع االشعار ،کاشفی سبزواری  ،به نقل از کزازی  ،ص ) 282که به خامه توانای «محیی نثر فنی »
( سبک شناسی  ،بهار  ،ج  ) 493 ، 3شرف الدین علی یزدی شاعر،منشی،منجم  ،موسیقی
شناس ،ریاضیدان و مورخ بزرگ نیمه دوم قرن هشتم و نیمه اول قرن نهم در کسوت آللی نثر به منصه
الفاظ و به جلوگاه عبارت و استعارت درآمده است.
ضرورت تحقیق:
با عنایت به این که کتاب " حلل مطرز " تاکنون تصحیح نشده  ،قطعا معرفی آن میتواند باعث
شناساندن یکی دیگر از مفاخر ادبی ما در قرن نهم هجری گردد همچنین با توجه به اینکه درباره
مختصات آن بررسی های سبکی و محتوایی در کتب سبک شناسی و تاریخ ادبیات اطالعاتی ارائه
نشده است  ،نیز با عنایت به جایگاه واالی شرف الدین علی یزدی که در کتب سبک شناسی محیی
نثر فنی معرفی شده  ،نگارنده به معرفی کتاب و بررسی سبکی و محتوایی آن پرداخت.
پیشینه تحقیق:
نگارنده با جستجوی بانکهای اطالعاتی و کسب اطالع از اساتید دریافت که کار مستقلی درباره حلل
ّ
مطرز در فن معما و لغز انجام نشده و اغلب کتب سبک شناسی  ،تاریخ ادبیات و تذکره ها تنها به ذکر
عنوان کتاب و موضوع ظاهری آن پرداخته اند .بنابراین در این مقاله با بررسی متن این کتاب به
بیان ابعاد محتوایی و سبکی آن پرداخته میشود .این کتاب مشتمل بر یک دیباچه  ،دو اصل و پنج
ّ
مسجع  ،منشیانه و براعت استهاللی زیبا که تناسبی
حله ،است .دیباچه کتاب با مقدمه ای
هنرمندانه با موضوع اصلی کتاب دارد ،آغاز میشود و در طی آن به ستایش خداوند و رسول ّ
مکرم
ّ
اسالم ( ص ) میپردازد  « :بعد از ّ
تیمن و اعتصام به نام خجسته فرجام عالمی که نوآموز مکتب
ّ
تعلیمش چون در محفل مأل اعلی حل معما کرده باقامت انباء اسماء قیام نمود ،کهن عابدان صوامع
نسبح بحمدک و ّ
قدس که دم از  :نحن ّ
نقدس لک می زدند،به سجود او مبادرت جستند :
فییییییوج مالیییییییک بییییییه سییییییجود آمییییییده
از پییییییی آن نییییییو بییییییه وجییییییود آمییییییده
ّ
و پس از ّ
توسل و تشفع به ذکر بزرگواری که اسم همایون آثارش که زیور کتابه عرش مجید است چون
با اسم ذی العرش در کلمه توحید الیف و ردیف آمد ّ
سر الغاز اعجاز عیسوی که از میامن بشارت  :و
مبشرا برسول یأتی من بعده اسمه احمد مرده به دم زنده گردانید ،بر هوشمندان رمزدان لغزگشای
روشن و هویدا گشت(» .نسخه مر.) 4:4
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شرف الدین در ادامه با عباراتی موزون انگیزه خود را از تالیف کتاب عنوان میکند «:نموده میشود که
باعث بر تحریر این سطور و تسطیر این زبور داعیه تدوین معماست و تبیین قواعد و ضوابط آن و
ّ
محرک سلسله این داعیه  ،اطالع بر مناسبتی شد که این نوع سخن را با کالم کامل اهل کمال ثابت
است چه مبداء فضل معما و خصوصیت امتیازی او که به آن ممتاز گشته از سایر اقسام شعر داللت
کردن است بر اسمی از اسامی و وجه این داللت منحصر نیست در آنکه به حسب اوضاع جعلی و
تخصیصات عرفی باشد بلکه هر چه از الفاظ و حروف آن استخراج توان نمود به وجهی از وجوه که
طباع مستقیمه به صحت آن گواهی دهد و اذواق سلیمه از قبول آن اباء ننماید شاید که مطمح نظر
اعتبار گردد خواه که طریق استنباط آن مستند به وضع جعلی متعارف باشد و خواه مبتنی بر اوضاع
ّ
ذاتی و احوال اصلی حروف بود از تشکالت رقمی و معانی عددی و نظایر آن و اصل این زبان آن است
که سخن به نوعی ادا کرده شود که آن را به حسب ظاهر مفهومی باشدکه خاص و عام در ادراک آن
متشارک باشند و ذکی و غبی از فهم آن محظوظ و بهره مند و ورای آن مقاصد ّ
خفیه را متضمن بود که
زیرکان به غور آن رسند و واقفان لسان رمز و اشارت آن را دریابند( ».نسخه مر .) 4:4وی بهانه شروع
به این اثر را اینگونه بیان میکند ... « :و آن داعیه پیوسته سمیر ضمیر می بود تا در تاریخی که النصر
من عندالله العلیم بلسان عدد افصاح از آن میکند رایت فرقد فرسای کشورگشای  ...از دارالملک
شیراز  ...متوجه آذربایجان شد و نگارنده این تصویر از لطایف تقدیر بسعادت انخراط در سلک
مالزمان موکب گیتی ستان سرافراز گشت  ...بعد از فتح و تسخیر آن دیار و بالد و قلع و قمع زمره
عناد و فساد فوجی از عساکر گردون مآثر به مراجعت و معاودت به دارالملک شیراز مأذون گشتند و
این فقیر حقیر بسبب ضعف بنیه و عجزی که داشت داخل ایشان شد و چون دیده امید از ذرور غبار
موکب ظفر قرین محروم و بی بهره ماند نیران اسف و اندوه بنوعی اشتعال یافت که تسکین بهیچ
وجهی صورت نمی بست تا خاطر شکسته از بهر دفع سآمت و مالل خود را بامضاء عزم مذکور مشغول
ساخت ( ».نسخه مر.)7: 4
دیباچه کتاب با بیان اقبال و توجه گسترده به نوع ادبی «معما» ادامه داده میشود «:مگر در این عهد
همایون و لله الحمد که سطوع صبح روز موعود آفاق جان و جنان بیداران آگاه را منور گردانیده و
بسی از مقدمات و اصول آن علم شریف ظاهر گشته و آنچه حوصله زمان حاضر گنجایش اظهار آن
دارد صورت ضبط و تدوین یافته و می یابد ...و در این نظم منخرط است آنکه معما را از میان سایر
اقسام اشعار باهالی این روزگار فرخنده آثار مزید اختصاصی هست چه صاحبان مزیت سخندانی و
متمتعان ریاض نزهت آباد الفاظ و معانی که ازهار و اثمار ظرایف لطایف از بساتین دواوین ّ
ّ
متقدمان و
ّ
متاخران به وسایل انامل تتبع و تصفح اقتطاف و اجتنا نموده باشند به یقین دانند که معما در هیچ
عهد و اوان به لطافت و خوبی و سالست و نازکی اهل این زمان نگفته اند و تا راقم این حروف از این
معانی وقوف یافته احیانا به خاطر فاتر میگذشت که معمیات را تتبع و استقرا نموده قواعد آن را به
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تحت ضبط درآورد و ضوابط و قوانین آن را کسوت تالیف و تدوین بپوشاند( ».نسخه مر  ) 4:7وی در
ادامه قصد باطنی خود را از تالیف این کتاب عنوان می کند  « :به اندیشه آنکه چون طباع اهل زمان
را مزید میلی به این نوع سخن هست شاید که بعضی از اصول حقایق و معارف در آن اثنا باز توان
نمود:
طفییییییل فریبنیییییید بییییییه جییییییوز و مییییییویز
کیییییییز پیییییییی تعلییییییییم کتیییییییاب عزییییییییز
و نکته ای چند از خصوصیات نوباوه وقت به بهانه آن سخنان خطابی به سمع قابلیت طالبان توان
رسانیدکه امثال آن از ممارست برهانیات و احتمال اعبای آن حاصل نگردد ( ».مر. ) 7: 4
ّ
اصول و حله های این کتاب به ترتیب زیر است:اصل اول :در بیان صور حروف و مجالی بروز و ظهور
ّ
آن.اصل دوم  :در تبیین معنی داللت و اشارت به بعضی از وجوه و طرق آن در پنج حله .حله اول :
ّ
شرح ّ
ماهیت معما و لغز و ذکر اقسام و احکام آن  ،حله دوم را به  :نمایش و آرایش وجوهی که تعلق
به تکمیل صورت اسم داشته باشد ،حله سوم را به  :بیان تحصیل ماده حرفی به حسب صورت
کالمی که اشهر و اظهر صور حروفی است ،حله چهارم را به:در بیان مقصد به حسب صورت کتابی و
حله پنجم را به :درتبیین قواعدی که مبتنی بر صورت معنوی عددی حروف اختصاص داده و امهات
مباحث هر یک از حلل پنجگانه را با لفظ "طراز" معنون گردانده است.
وی با صراحت عنوان کتاب را ذکر نموده  « :و چون اصول ابواب کتاب معنون به حله و طراز بود ،به
حلل مطرز در فن معما و لغز موسوم گشت( ».مر) 4:18
ّ
معمیات این کتاب تراوش ذهنی اوست و پاره ای از
شرف الدین به این نکته تصریح می کند که اکثر
ّ
معمیات و الغاز که به اندیشه تحریر این رساله در هر وقت
آن ها ارتجاال سروده شده اند «:و چون
جمع کرده می شدو آنچه احیانا از خاطر فاتر سر بر می زد و به آن انضمام می یافت مجموع در اثنای
بعضی اسفار عرضه ضیاع گشت در ایراد امثله به شکسته بسته ای خاصه که هنگام احتیاج به یاد آید
با قریحه خامده بر سبیل ارتجال به نظم آن مسامحه نماید اکتفا خواهد رفت( ».مر.) 17: 4شرف
الدین در ادامه با نثری شیوا  ،روشن و سلیس مباحث مختلفی از جمله  :فلسفی  ،عرفانی  ،حروفی
 ،بیانی  ،بدیعی ،حسابی موسیقی را ،توضیح و کتاب را به آن خاتمه میدهد.
زندگی و آثار شرف الدین علی یزدی :
ّ
ّ
شرف الدین علی بن شمس الدین علی یزدی ملقب و معروف به ( مخدوم ) و متخلص به ( شرف ) از
جمله شاعران و منشیان و مورخان و علمای مشهور نیمه دوم قرن هشتم و نیمه اول قرن نهم هجری
است  .وی از خاندان معروفی در یزد برخاسته بود و خود بسبب مقام معنوی ّ ،
عزت و احترام بسیار
نزد معاریف آن دیار داشت.
شرف الدین از رجالی است که عهد آل مظفر و دوران تیموری هر دو را درک کرده و در هر دو دستگاه
ّ
متنفذ عهد خود  ،همواره ّ
معزز و
پادشاهی حرمت و اعتبار داشته و نزد شاهان و شاهزادگان و رجال
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ّ
مکرم بوده است.پدرش شمس الدین علی از رجال قدیم درگاه آل مظفر و مردی عالم و شاعر بوده
است (.تاریخ ادبیات در ایران  ،صفا.)299-322: 1 ،
نسبش برابر اشاره ای که در یکی از اشعارش دارد به خاندان طهارت (علیهم السالم ) میرسد و در
بعضی از اشعارش تمایل به ّ
تشیع و حتی اعتقاد به این مذهب دیده میشود.وی جوانی را در کسب
علوم گذرانید و این معنی هم از اطالعات وسیع ادبی او که در آثارش مالحظه میکنیم و هم از ّ
تنو ع
ّ
مؤلفاتش در مسائل علمی و ادبی بنیکی آشکار است.چون با تسلط قطعی تیمور بر سراسر ایران ،
ّ
بساط نیمه گسترده آل مظفر بکلی برچیده شد  ،شرف الدین آهنگ خدمت سران تیموری کرد و از
مقربان و ندمای ّ
ّ
خاص مغیث الدین ابوالفتح میرزا ابراهیم سلطان  ،فرمانروای فارس  ،پسر شاهرخ ،
گردید( همان .) 322-324 :وفات وی را به سال  818نوشته اند(.همان .) 321 :
آثار شرف الدین علی یزدی:
شرف الدین در اکثر علوم عهد خود دست داشت و از این روی تالیفات متنوعی از او ذکر کرده اند و از
آنهاست  :شرح قصیده برده شرف الدین بوصیری  ،کنه المراد فی علم وفق االعداد در ارثماطیقی ،
رساله حساب عقد انامل  ،حقایق التهلیل  ،کتاب اسطرالب  ،منشآت  ،تضعیف خانه شطرنج از
ابواسحاق کوبنانی  ،منتخب الحلل المطرز فی المعمی و اللغز(.همان .) 183 :
برخی عالوه بر آثار فوق  ،کتاب شامل  ،رساله شهودیه  ،تاریخ جهانگیر  ،دیوان اشعار  ،منظومات و
حلل المطرز را نیز از وی معرفی کرده اند (.مقدمه ظفرنامه ،شرف الدین علی یزدی  ،تصحیح نوایی
 ،میرمحمدصادق  ،ج  ، 4سی و هفت تا چهل و چهار).مرحوم استاد ایرج افشار تحفقه الفقیر و هدیه
الحقیر و فتوحات صاحبقرانی را نیز ضمن آثار شرف الدین علی  ،ذکر نموده و شرح اسماءالله و
مناظر در معما ( مواطن ) را به نقل از عصام الدین اورنبایف منسوب به وی دانسته اند(.منظومات
شرف الدین علی یزدی  ،افشار  9 ،و .) 8
تأملی بر جایگاه ادبی و علمی  «:شرف الدین علی یزدی »
از مطالعه و امعان نظر در حلل مطرز چنین برمی آید که شرف الدین شخصیتی فاضل ،
متبحر ،مسلط بر زبان فارسی و عربی  ،و دائره المعارفی بود که در دانش های مختلف و
متداول آن زمان از جمله  :نجوم  ،موسیقی  ،جفر  ،علم اعداد  ،نامه نگاری  ،شعر  ،دبیری ،
حساب  ،انگشت شماری (عقد انامل )  ،شطرنج  ،شرح اشعار از جمله  :قصیده برده ( در مدح
رسول اکرم ص ) و مخصوصا تاریخ نگاری و دانش معما و لغز شهره بود و بسیار مهارت داشت.
تنها اظهار نظر بخشی از بزرگان مانند  :جامی  ،امیر علیشیر نوایی  ،تقی الدین محمد بن
محمد اوحدی بلیانی  ،نصرآبادی  ،امین احمد رازی  ،حکیم رکنی  ،کمالالدین حسین بن
معینالدین میبدی  ،دولتشاه سمرقندی  ،غیاث الدین خواند میر  ،محمد مفید مستوفی ،
احمد بن حسین بن علی کاتب یزدی  ،رضا قلیخان هدایت  ،واله داغستانی  ،میرزا محمد
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حیدر دوغالت ،کمال الدین حسین گازرگاهی میتواند سندی روشن و شاهدی بر جایگاه
واالی علمی وی نزد همعصران و متأخران باشد.
کاربرد استادانه و فراوان آیات  ،احادیث  ،امثال  ،طرح و بیان اصطالحات مختلف علوم از
جمله  :معما و لغز  ،حساب جمل  ،خواص اعداد  ،بحثهای بالغی  ،و استشهاد او به اشعار
امام علی ( ع ) و شاعران فارسی سرای و عربی گوی مانند  :انوری  ،نظامی  ،اوحدی مراغه ای
 ،کمال الدین اسماعیل اصفهانی  ،عراقی  ،فردوسی  ،بدرالدین چاچی  ،شمس الدین طبسی
 ،ابن یمین  ،زمخشری  ،صائن الدین علی ترکه اصفهانی  ،امامی هروی  ،موالنا قطب الدین
شیرازی  ،حافظ  ،سعدی  ،خواجوی کرمانی  ،متنبی  ،ابن عربی  ،بوصیری  ،صاحب قصیده
مشهور برده  ،دال بر وسعت دانش وی میتواند باشد.اکنون به پاره ای از داوری معاصران و
پسینیان شرف الدین علی راجع به وی میپردازیم:
الف  :جامی  :وی که در نگارش کتاب خود ـ حلیه حلل ـ پیرو شرف الدین علی یزدی است،
درباره حلل مطرز و شرف الدین چنین میگوید« :چون منشی این نامۀ نامی عبدالرحمان بن
احمد الجامی  ...بشرف مطالعۀ حلل مطرز و منتخب آن که در فن معما و لغز رقم زده قلم
لطایف نگار بدایع آثار مدون این صناعت و مروج این بضاعت  ،قدوة ارباب دانش  ...شرف
المله و الدین علی الیزدی  ...مشرف گشت  ،الحق هر یک از آن دو بکر حجله نشین فکر را
چو حوری یافت» (.حلیه حلل  ،جامی ) 1 ،
ب  :در کتاب تذکره مجالس النفائس امیر علیشیر نوایی از شرف الدین اینگونه یاد شده است
:
«صاحب کمالی موالنا پیش اهل عالم مسلم است ...و فن معما را او تدوین کرد ...موالنا در باب
همت و کرم از تعریف مستغنی بوده است » ( .تذکره مجالس النفائس  ،امیرعلیشیرنوایی  ،ص
) 52
ج :دولتشاه سمرقندی ذیل عنوان « ذکر قدوه الفضالء و زبده العرفاء موالنا شرف الدین علی یزدی
رحمه الله علیه مینویسد  ... «:فضیلت او از شرح مستغنی است در فنون علم مشارالیه بوده است و با
وجود فضل و علم از مشرب فقر با نصیب است و در تهذیب اخالق و صفای ظاهر و باطن زینت یافته و
بسی با عارفان و محققان صحبت داشته و استفاده نموده و مؤلفات او در اکثر علوم مشهور است
خصوصا در علم معما که در این طریق صاحب فن است ( ».تذکره الشعراء ،دولتشاه سمرقندی ،
) 378
د  :نصرآبادی در تذکره خود از وی چنین یاد می کند « :مال شرف الدین از والیت یزد است.از جمیع
علوم بهره وافی برده و آب حیات معانی از چشمه فیوضات ربانی خورده در ترتیب نظم ونثر کمال
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قدرت داشته چنانچه ظفرنامه و حلل مطرز و کنه المراد شاهدی است در این معنی.غرض که کماالت
او محتاج به اظهار نیست »(.تذکره نصرآبادی  ،محمد طاهر نصرآبادی  ،ج  ، 2ص .)747
ه  :امین احمد رازی در هفت اقلیم خود اینگونه نگاهی به شرف دارد :
«در عصر خود اشرف فضالی ایران و الطف علمای دوران بوده
مجلییییس فییییروز و انجمیییین آرای و سییییرفراز
روشیییین بیییییان و تیییییز زبییییان و بلندقییییدر
و او همیشه به قلم لطایف رقم مولفات بدایع آثار بر صحیفه روزگار تحریر می نموده از آن جمله یکی
کتاب بالغت ایاب ظفرنامه است که در فن تاریخ به لطافت آن در فارسی نسخه ای مکتوب نگشته و
آن کتاب به وسیله اهتمام میرزا ابراهیم سلطان بن میرزا شاهرخ در شهور سنه ثمان و عشرین و ثمان
و مائه  828به اتمام رسیده چنانچه کالم صنف فی شیراز حساب جمل از آن سال خبر می دهد .و
حلل مطرز و منتخب آن در فن معما و لغز و شرح قصیده برده و کنه المراد در علم وفق اعداد از جمله
نتایج بالغت نظام اوست .و او را اشعار آبدار از قسم مثنوی و غزل و رباعی بسیار است»(.تذکره هفت
اقلیم ،امین احمد رازی ج 417 ، 4و.)411
و  :خواند میر صاحب حبیب السیر درباره او میگوید « :به کمال دانش و سخنوری علم گشته  ...و
عقود منثوراتش کأمثال اللؤلؤ المکنون فرح بخش خاطر ...حلل مطرز و منتخب آن در فن معما و لغز
و  ...از جمله نتایج و اقالم بالغت نظام آن فاضل عالی مقام است» (.تاریخ حبیب السیر فی اخبار
افراد بشر  ،خواند میر  ،ج  47 ، 1و .) 41
ز :محمد مفید مستوفی صاحب جامع مفیدی درباره وی می گوید «:جناب اشرف الفضالء و
المحققین جامع کماالت صوری و معنوی موالنا شرف الدین علی الیزدی  ،آن حضرت به کمال دانش
و سخنوری علم گشته»(.جامع مفیدی  ،محمد مفید مستوفی بافقی  ،ج ) 299 ، 3
ح  :صاحب کتاب تاریخ جدید یزد اینگونه با احترام از وی یاد می کند « :جناب فضائل مآب مخدوم
و موالنای اعظم افتخار العلماء العرب و العجم ،صاحب اللطف و الکرم و الجود والنعم شرف المله و
الدین علی یزدی» ( تاریخ جدید یزد  ،احمد بن حسین بن علی کاتب ) 214 ،
ط :رضا قلیخان هدایت درباره وی چنین آورده « :و هو موالنا شرف الدین علی  ،در همه فنون
ّ
کماالت قصب ّ
گورکانیه بودی .احوال خجسته مآلش
السبق از همگنان ربودی و مصاحب سالطین
در تواریخ مسطور و تصانیفش بین المورخین مشهور .حسب الخواهش شاهرخ میرزا تاریخ ظفرنامه
تالیف فرموده.غرض  ،در طریقت مرید سلطان حسین اخالطی است.کتاب کنه المراد و حلل حقایق
التهلیل و مواطن و شرح قصیده برده از آن جناب است»( تذکره ریاض العارفین  ،رضا قلیخان هدایت
137 ،و.)137
ی  :ریاض الشعراء داغستانی درباره وی چنین گفته است « :شرح فضیلت و بزرگواری وی در این
مختصرات نمیگنجد .رفعت شأنش از آن گذشته که محتاج به تعریف باشد .در کتب تواریخ مبسوط و
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از تصانیف عالیه اش ظاهر است اگرچه تاریخ نوشتن دون مرتبه موالناست لیکن بنابر مبالغه شاهرخ
میرزا تاریخ ظفرنامه _ که در سالست و پختگی و عذوبت و شکستگی الفاظ و قوت تحریر و صفای
تقریر و صدق مقال ناسخ جمیع کتب تواریخ است ریخته کلک گوهر سلک اوست و موالنا از
مصاحبان خاص امیر تیمور صاحبقران بوده و امیر صاحبقران رعایت شأن موالنا بسیار می فرموده
است.در تاریخ هشتصدو پنجاه و هشت از عالم رفته ،قبرش در دارالعباده یزد است» (.تذکره ریاض
الشعرا  ،علیقلی واله داغستانی  ،ج 4273 ، 2و.)4272
ک  :در کتاب مجالس العشاق کمال الدین حسین گازرگاهی درباره وی چنین آمده است« :مطلع
انوار جلی،موالنا شرف الدین علی در علوم ظاهری و باطنی مهارتی تمام داشته و مصنفات دارد در
غایت خوبی و معانی خاص_ در آن رسایل بسیار است که به خاطر کسی نرسیده  .از جمله رسائل او "
کنه المراد" است و "حلل " و "حقایق التهلیل" و "مواطن " و " شرح قصیده برده " و اشعار آبدار به
طریق شعر حافظ دارد.دایم عاشق پیشه بودند و در آن عالم غزل ها دارد.در تاریخ هشتصد و پنجاه و
هشت از عالم رفت و مرقد منورش در دارالعباده یزد است»(.مجالس العشاق  ،امیر کمال الدین
حسین گازرگاهی 231 ،و.) 231
ویژگیهای سبکی حلل مطرز در فن معما و لغز :
شرف الدین به ّ
تأسی از اسالیب حاکم بر شیوه نگارش نثر در دوره خود از هر دو شیوه مصنوع و
مرسل استفاده میکند.از نثر مصنوع بدلیل اینکه « در این دوره نثر فارسی  ،در پی ایجاد مناسبات
لفظی بطرق مختلف میگردد و برای رسیدن به این هدف  ،در صنایع بدیعی از قبیل  :انواع جناس ،
ترصیع  ،ترادف  ،سجع و غیره ّ
تفنن میکند » ( گزیده ای از نثرهای مصنوع و ّ
مزین  ،حاکمی  ) 3 ،و
از نثر مرسل بدلیل اینکه « در این نوع نثر نویسنده مقاصد خود را در کمال بی پیرایگی می انگارد
.نثر ساده مجموعه ای از عبارات ساده و آسان است که مراد از نگارش آن آموختن پیشه ای و علمی
است این نوع نثر با سخنان ساده عادی تفاوتی ندارد( » .انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی  ،رزمجو
 411 ،و .) 413بنابراین نثر شرف الدین علی در حلل ّ
مطرز  ،یکدست نیست و دایما در ح ّد وسطی از
ّ
نثر مصنوع و مرسل در نوسان است .بدین معنی که وی در مقدمه زیبای کتاب و حله ها از نثر ّفنی و
مصنوع که مبتنی بر :استشهاد به آیات  ،احادیث ،امثال  ،ابیات عربی و فارسی  ،کاربرد صنایع
مختلف لفظی و معنوی ،کاربرد واژه های غریب و مهجور و اصطالحات مختلف علوم است استفاده
میکند.اما آنجاییکه در مقام توضیح مطلب و اصطالحات بر می آید از نثر ساده  ،روان  ،پیراسته از
آرایشهای سخن و در عین حال استادانه استفاده میکند و البته در اینگونه مواقع بنا بر بیان مقصود
ّ
منحصر میشود.نگارنده در این بخش از مقاله بحث محتوایی و سبکی را تحت سه عنوان کلی  :ادبی
 ،زبانی و فکری ارائه خواهد نمود:
.4محور ادبی :
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ّ
محسنات لفظی و معنوی ( بدیع ) و شیوه های ادای معنای واحد بطرق
در محور ادبی ابتدا به
مختلف ( بیان ) موجود در کتاب حلل مطرز در فن معما و لغز پرداخته خواهد شد.
« بدیع  ،مجموعه شگردهایی است که کالم عادی را کم و بیش تبدیل به کالم ادبی میکند و یا کالم
ادبی را به سطح واالتری تعالی میبخشد( ».نگاهی تازه به بدیع  ،شمیسا )44 ،
.4سجع  :شرف الدین در حلل بفراوانی از سجع ( چه در سطح کلمه و چه در سطح کالم ) استفاده
کرده است.که جهت نمونه مثالهایی ذکر میشود.
الف  :سجع متوازی :
نموده می شود که باعث بر تحریر این سطور و تسطیر این زبور؛ داعیه تدوین فن معماست)4(.
ب :سجع ّ
مطرف :
سکان جبال و رساتیق تا ارباب مکاشفات و اهل تحقیق از فواید آن تسکین غله طلب توانند نمود()2
ج :سجع متوازن :
آگاهانیدن خالیق از دقایق حقایق الهی و لطایف معارف ربانی ( ) 2
د:موازنه :
یکییی شیید کییار ملییک از عییدل او راسییت ()7
یکیییییی دولیییییت سیییییرای ملیییییت آراسیییییت
ه  :ترصیع :
به کمال این قوت ؛ از درکات سافلۀ حیوانی ترقی نمایند و به درجات عالیۀ ملکی رسند()32
 .2جناس  :این آرایه نیز در این کتاب بهره بسیاری را بخود اختصاص داده است که برای نمونه
تعدادی از انواع آن ذکر میشود :
الف :جناس تام :
شیییمار صیییبح تیییا کیییردم مساگشیییت ()427
مییییییرا روزی کییییییه روزی شیییییید وصییییییالی
ب :جناس زائد :
کمند انظار نظار بر کنگره ادراک آن نمی افتد( )41اگر عشر عشیر آن به طریق نقل از افواه استماع
رفتی( )7که هست زهره زهرا عدیل ام مسیح()211
ج :جناس قلب :
ّ
اگر از برای تحصیل مادۀ اسم نجم لفظ سپر ذکر کنند و مجن خواهند ()471
د :جناس مضارع:
همیییینم بیییس دگیییر کیییامی نخیییواهم ()441
اگییییر گییییامی نهیییید بییییر دیییییده بییییا هییییم
ه  :جناس اشتقاق :
از شاه راه افواه و دهنه دهان مالکان کشور بیان و تقریر روی به صوب صماخ اهل خطاب و بالغ می
نهند()8
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ز  :جناس خط :
راییییییت خاقیییییان چیییییو گیییییردد مرتفیییییع

نییییاقص نییییاق

شییییود زو منییییدفع ()449

ح:جناس لفظ  :به خواندن و دانستن تصانیف و توالیف ایشان توسل نمودند و توصل جستند ()3
مراعات نظیر :
در مصییر هرمحلییی از نییو فییزود چیییزی ()428
یوسییف رخییی طلییب کیین کزدولییت عزیییزی
حسن تعلیل :
زلییییف تییییو نشییییاید کییییه عییییذارت سییییاید

کییز پهلییوی آن رسیین قصییب فرسییاید ()411

اغراق :
جییوی اشییک میین زحیید بگذشییت و میترسییم شییود

شط محییط مرکیز گییالن کیه رییزان قطیره هاسیت

()429
ایهام تناسب :
شرف سر بر سیر کیویش چیو کیردی از سیر رغبیت

هییال آشییفته بییازلفش برآمیییز اربییود فرصییت ()71

طباق :
به نور دانش باطن و ظاهر و عالئن و سرائر هر غایب و حاضر و مستور و ساتر کما ینبغی به ظهور می
پیوندد()31
پارادوکس :
داریم زدولت غمت شادی ها (  / ) 474با درد تو شرف زدوا گشت بی نیاز () 412
حس آمیزی :
از نسایم ازهار نفس بزرگوارش مردۀ چندین ساله ،بوی زندگی شنید و آگاه گشت ( ) 11
لف و نشر :
شیوع فن سحر و صناعت طب و فضیلت فصاحت و بالغت پیش از ظهور معجزه کلیم و مسیح و خاتم
صلی الله علیهم و علی جمیع االنبیاء و المرسلین؛ واقف لبیب را صدق این تشبیب روشن گردد()1
جمع :
بییه بییوی زلییف تییو خییود را بییه یکییدگر بسییته
صییییبا و بنییییده دو دل داده ایییییم پیوسییییته
()422
تفریق :
خوبییییان سییییتارگان سییییپهر مالحییییت انیییید

ماهسییت در میانییۀ ایشییان نگییار میین)478(.

جمع و تقسیم :
قامیییت ار شیییرح میییی دهیییم متنیییی اسیییت

جیییزوی از سیییرو و جیییزوی از شمشیییاد () 94

تنسیق صفات :
آن سیییییرو قییییید اللیییییه رخ میییییوی مییییییان

چون نیام خیود و رقییب میی کیرد بییان ()83

تجرید ( خطاب نفس ) :
انصیییاف بیییده شیییرف بیییه ایییین شییییرینی

کیییس در عیییالم نشیییانی از نیییامی داد؟ () 78

ارسال المثل :
برخی ابیات شرف الدین علی را میتوان در شمار امثال پنداشت که بذکر دو نمونه اکتفا میشود:
ورسخی قلب بود تاج کرم بر سراوست ()412
ممسییک ارنیییز بییود راسییت ندارنییدش دوسییت
در حضییرت صیییرفی چییه حاجییت بییه سییخن

از رنییگ محییک عیییار دینییار بپییرس)423( .

براعت استهالل :
بعد از تیمن و اعتصام به ذکر خجسته فرجام عالمی که نوآموز مکتب تعلیمش چون در محفل مال
اعلی حل معما کرده با قامت انباء اسما قیام نمود؛ کهن عابدان صوامع قدس که دم از نحن نسبح
بحمدک و نقدس لک می زدند به سجود او مبادرت جستند)4( .
تلمیح :
عذرائی که وامق خامه به وعدۀ کشف حجاب او زبان داده بود این است ()247
ّ
ای شمس چهره ات را ماه تمام درخیل /در شان گیسوی تست گوئی نزول و اللیل ()489
قلب :
جناح نجاح گستر در تحت اقدام سعی و اهتمام طالبان حیازت آن فضیلت می گسترانند () 11
طردو عکس :
میدان میان نیدارد ییا جیز مییان نیدارد( ) 82
گفییتم میییان میییدان بییا او بییود شییرف گفییت
حشو ( اعتراض ) :
جهیان بیی سییر و بیی پیا کییه خیاک بیر سییر آن

تییو را بییه بییاد عییدم بییر دهیید زبییی آبییی ()82

کاربرد آیات و احادیث :
شرف الدین علی یزدی در این کتاب بیش از صد و چهارده بار به آیات نورانی قرآن کریم و احادیث
رسول اکرم ( ص ) استشهاد نموده است.و البته این  ،از ناحیه وی که یکی از شارحان قصیده برده در
مدح رسول ّ
مکرم اسالم است  ،چندان شگفت بنظر نمیرسد.اینک به چند نمونه از این کاربرد اشاره
میشود:
استشهاد به آیات قرآنی:

/171سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی  -72بهار 41

در قصه اهل نجران چون آیه کریمه قل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و
انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله علی الکاذبین نازل شد از طرف حق پنج فرد حاضر شده اند
چنانچه به روایت ثقات به ثبوت پیوسته :حضرت نبی و وصی و زهرا و سبطین علیهم افضل الصلوات و
اکمل التحیات ()23
قهرمان قدرت قاهره قدیر علیم و معمار حکمت باهره لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم
دارالخالفه هیکل انسانی را به صورتی پرداخته که آفرین فتبارک الله احسن الخالقین در معرض
تحسین آن نازل شده()22
استشهاد به احادیث نبوی ( ص ) :
آفتاب رسالت خاتمی بعد از همه طالع گشت تا بر وفق بعثت ألتمم مکارم االخالق منصب تعریف
حق و ارشاد عباد و تبیین مناهج خیر وشر و تعلیم مصالح معاش و معاد به أمد اقصی و غایت قصوی
رساند ()17
لهذا افضل و اکمل همه علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات چون مبعوث بود به کافه آدمی و پری
به کرامت اوتیت جوامع الکلم اختصاص یافت ()2
امثال عربی :
امثال از بایسته های نثر فنی هستند و این خصیصه در حلل مطرز به وضوح پیداست.لذا به ذکریک
نمونه از آن مبادرت میشود:
اصول اجناس عالیه اعراضی که در اقصی نهایت عالم ظهوری واقع شده اند مصراع:و لیس وراء
عبادان قریه()22
نکات بیانی :
« بیان علمی است که بواسطه آن شناخته میشود که یک معنی را چگونه بطرق مختلف میتوان ادا
کرد  .عمده مباحث فن بیان عبارت است از  :تشبیه و مجاز و استعاره و کنایه » ( معانی و بیان ،
همایی .) 431 ،
ّ
ادای معنای واحد بطرق مختلف  ،در حلل مطرز نیز نمود پیدا کرده است که مثالهایی برای آن ذکر
میشود:
مجاز :
از آب دو دیییییده کییییرده ام فراشییییی) 83 ( /
دی بیییییر سیییییر کیییییوی دلبیییییر از قالشیییییی
تشبیه :
دو دروازه گوش را که برج وار بر دو گوشه آن حصار واقع است به قوت سامعه تفوی فرموده تا از بن
گوش به ادراک اصوات و دریافتن حروف و کلمات استادگی نماید ()24
عییییین مضییییموم و الم مکسوراسییییت ()482
آنچییییه از چشییییم و زلییییف مشییییهور اسییییت

استعاره :
کییییامم چییییو نمییییی دهیییید مییییه مهرگسییییل

گفییتم کییه کیینم نشییان زنییامش حاصییل ()78

ای شییده از پسییته ات پییر زشییکر کییام جییان

چشم تیو بیادام دل نیام تیو آرام جیان () 472

کنایه :
حضرت شهسوار میدان الفتی علیه ّ
السالم (، )489
زیییین دییییر خیییراب هیییر کیییه آبیییاد برفیییت

بیییا نیییام نکیییو و خیییاطر شیییاد برفیییت()484

محور زبانی :
آوردن لغات و ترکیبات عربی :
( غزیره الفواید ) ( ، 37مبحوث عنه )  ( ، 17حینئذ )  ( ، 23رشحات عیون ) ، 31
آوردن مترادفات :
(عود  ،رجوع) ( ، 37معاونت  ،یاری ) ( ، 28وثوق  ،اطمینان ) 32
استعمال کلمات عربی بجای فارسی معمول :
ّ
( ذاهل )  ( ، 27متعطشان )  ( ، 29وصمت )  ( ،39صدغ ) 428
ساختن مصدر با یاء مصدری از کلمات عربی :
آن شیییییگرفی کیییییه نیییییداری ثیییییانی ( ) 89
در ظریفیییییییییییی و معمیییییییییییا دانیییییییییییی
کاربرد ضمایر برای غیر ذی روح :
ّ
صور کتابی حروف که در طی تراکیب طارئ او می شود ()493
حذف فعل:
بقرینه لفظی :
آن را به حسب ظاهر مفهومی باشد که خاص و عام در ادراک آن متشارک باشند و ذکی و غبی از فهم
آن محظوظ و بهره مند () 2
بقرینه معنوی :
رجاء واثق که از حلیۀ قبول عاری و عاطل نمانند و الحق حقیق بتحقیق رجاء اآلملین ()72
آوردن ادات مفعولی ( مر ) بر سر مفعول صریح :
مرمرا درشبی که خدمت تو ()71
فعل :
پیشوندی :
لب بر گشود و واستد دندانش از یاقوت دل ( ) 494
عبارت فعلی :
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شرف از پای درافتاد و ز روی کرمش ( ) 442
الزم یک شخصه :
شرمم بادا که راه جنت سپرم ( ) 448
فعل مرکب :
تا بوی برده از خوشی و ناخوشی نسیمی که از آن گذار به آن دیار وزد خبر دهد ( ) 24
مطابقت صفت با موصوف در تذکیر و تانیث :
طباع مستقیمه به صحت آن گواهی دهد و اذواق سلیمه از قبول آن ابا ننماید ( ) 4
بکار بردن ادوات استمرار ( همی – می ) :
طریق جفر مبارک به پای صدق همی پو (  ) 479از برگ درختان آب می چکید ( ) 472
کلمه ( سخت ) در مورد کثرت بصورت قید تاکید :
چون نام سوال کردمش دامن سخت  /بگرفت و به ناز گفت:باقی باشی ( ) 83
جمله معترضه در میان اجزای کالم :
از دارالملک شیراز -صینت عن اآلفات و االعواز -در ضمان حفظ و تایید ملک دیان متوجه آذربایجان
شد ()1
تقدیم و تاخیر در اجزای جمله :
نموده می شود که باعث بر تحریر این سطور و تسطیر این زبور؛ داعیه تدوین فن معماست ()4
کاربرد فعل وصفی با و بدون ( واو) :
ّ
عرایس نفایس ابحاث اش در طی حجله و دو طراز پیرایه بسته و به جلوه درآمده متعرض حسن
التفات مدارک منتهجان مسالک لطافت و ظرافت می شوند ( )72
دوازده فن معتبر از فنون عربیت در سلک انضباط انخراط داده تدوین کردند ( ) 3
ترکیبات عربی در سیاق عبارت فارسی :
( و لهذا )  ( ، 2علی اختالف طبقاتهم و تباین درجاتهم )  ( 2ولله الحمد ) 1
آوردن افعل وصفی بجای صفت تفضیلی :
گفتار گهربار هدایت آثارش ظاهرا به لغتی مخصوص بوده از افصح لغات طوائف امم ( )2
اسم نکره :
یکی دریاست از مه تا به ماهی (  ) 422هر یکی کعبی پس در مرتبۀ پانزدهم مثال پنج کعب باشد (
) 212
محور فکری :
موضوع کتاب حلل مطرز در فن معما و لغز آنگونه که از عنوان برمی آید  ،بیان اصطالحات و قواعد
دانش معماست که مقبولیت بسیار یافته بود « معما در این دوره از صورت ّ
تفنن بیرون آمده بشکل فن

بررسی محتوایی و سبکی نسخۀ خطی «حلل ّ
مطرز در فن معما و لغز»427/

و هنری مستقل درآمد.تنها در فهرست نسخه های خطی منزوی حدود  287رساله در فن معما در
سده های هشتم تا دهم ذکر شده است (.معماگویی و فقدان اسطوره گرایی  ،فتوحی  « ، ) 4 ،در
این دوره ن ه تنها ساختن معما رواج قوی داشته بلکه مطالعه و تحقیق و تدوین معمیات نیز معمول
بوده است .چنانکه در تذکره ها اشاراتی بکسب و تحصیل فن معما می یابیم( ».شعر فارسی در عهد
ّ
شاهرخ  ،یارشاطر  )212 ،لیکن مؤلف نگارش کتاب را بهانه ای برای بیان حقایق و معارفی میدانست
که شاید در لباس زیبای همه پسند آن دوره یعنی معما خواهندگان بیشتری را بخود جذب میکرد:
« به اندیشه آن که چون طباع اهل زمان را مزید میلی به این نوع سخن هست شاید که بعضی از
اصول حقایق و معارف در آن اثنا باز توان نمود:
طفییییییل فریبنیییییید بییییییه جییییییوز و مییییییویز
کیییییییز پیییییییی تعلییییییییم کتیییییییاب عزییییییییز
و نکته ای چند از خصوصیات نوباوه وقت به بهانه آن سخنان خطابی به سمع قابلیت طالبان توان
رسانید که امثال آن از ممارست برهانیات و احتمال اعباء آن حاصل نگردد)1 ( ».
بر این اساس وی مطالب گوناگونی از جمله  :بحثهای فلسفی  ،عرفانی  ،حسابی  ،موسیقی  ،علم
اعداد  ،ادبی  ،مصطلحات فن معما را در طی بحث مطرح میکند و توضیح میدهد .بجز اشعار فراوان
خود که عمدتا به بدیهه سروده و به دو زبان فارسی و عربی بوده است  ،از شعرای عرب و فارسی
شواهد فراوانی نیز آورده است .وی پس از حمد خداوند و نعت رسول اکرم ( ص ) چندین بار ممدوح
خود را ( ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ تیموری ) ستایش مینماید .تعابیر بسیار محترمانه او نسبت به
پیامبر ( ص )  ،علی ( ع ) و حضرت زهرا ( س ) و سبطین ( علیهم السالم ) بیانگر اعتقاد راسخ او به
اهل بیت نبی ( ع ) است.
نتیجه :
ّ
نثر حلل مطرز در فن معما و لغز اثر شرف الدین علی یزدی  ،بینابین است .یعنی هم رعایت محسنات
ّ
ّ
دید.تعهد و
لفظی و معنوی در مقدمه و ابتدای حله ها و هم سادگی و پیراستگی را در آن میتوان
التزام وی باعث شده تا بیش از صد و چهارده بار از آیات نورانی قرآن کریم و احادیث نبوی ( ص )
استفاده نماید.وی از رجال فاضل و دایره المعارفی بود که در اغلب علوم عصر خود مهارت داشت و
این خصیصه در اغلب آثار وی مشهود است..استشهاد به اشعار شعرای فارسی سرای و عربی گوی و
سروده های وی به هر دو زبان  ،همچنین بیان مطالب مهم فلسفی  ،نجومی  ،عرفانی  ،موسیقی ،
حسابی  ،معمایی  ،ادبی  ،تاریخی خواننده را به وسعت دانش این محیی بزرگ نثر معترف خواهد
ساخت .اهمیت این کتاب در این است که در حکم پیشاهنگی بود که اغلب معماگویان و
معماسرایان آن دوره و دوره های بعد را به اقتباس از خود واداشت.
فهرست منابع :
 .4انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی  ،رزمجو ،حسین،مشهد:آستان قدس رضوی4372،
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 .2دایع االفکار فی صنایع االشعار،حسین واعظ کاشفی،ویراسته دکتر کزازی،تهران :مرکز4379،
 .3اریخ ادبیات در ایران،صفا،ذبیح الله  ،تهران :فردوس4374،
 .1اریخ جدید یزد  ،احمد بن حسین بن علی کاتب،بکوشش ایرج افشار،تهران:امیرکبیر4387،
 .1اریخ حبیب السیرفی اخبار افراد البشر،غیاث الدین بن همام الدین الحسینی
المدعوبه:خواندمیر،زیرنظردکتردبیرسیاقی،تهران:حیدری،خیام4372،
 .7تذکره ریاض الشعراء ،علیقلی واله داغستانی،تصحیح نصرآبادی،سیدمحسن
ناجی،تهران:اساطیر4381،
 .7تذکره ریاض العارفین ،هدایت،رضاقلیخان،تصحیح رادفر،اشیدری،تهران،پژوهشگاه علوم
انسانی4388،
 .8تذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی،تصحیح ادوارد براون،تهران  :اساطیر 4382،
 .9تذکره مجالس النفائس،نوایی،میرنظام الدین علیشیر،باهتمام علی اصغر
حکمت،تهران:منوچهری4372،
 .42تذکره نصرآبادی ،محمدطاهرنصرآبادی،تصحیح محسن ناجی نصرآبادی،تهران:اساطیر4378،
 .44تذکره هفت اقلیم،امین احمد رازی،تصحیح سیدمحمدرضاطاهری،تهران :سروش4378،
 .42جامع مفیدی،محمدمفیدمستوفی بافقی،بکوشش ایرج افشار،تهران:انتشارات کتابفروشی
اسدی4312،
 .43حلل مطرز در فن معما و لغز،شرف الدین علی یزدی،نسخه خطی کتابخانه آیه الله مرعشی
(،مر)4شماره 9232
 .41حلیه حلل  ،نورالدین عبدالرحمان جامی ،باهتمام نجیب مایل هروی،مشهد:نشرنوید4374،
 .41سبک شناسی،محمدتقی بهار،تهران :امیرکبیر4372،
 .47شعرفارسی در عهد شاهرخ  ،یارشاطر،احسان ،تهران  :دانشگاه تهران 4383 ،
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