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 چکيده
صورت ها بهمنظومه از بسیاری پايان در که است فارسی هایمنظومه اکثر ساختاری اجزای از يکی خاتمه

های شود. هدف اين مقاله بررسی محتوای اختتام منظومهمی درجابواب اصلی کتاب  ةمستقل يا در ادام

بررسی، های موردخش در بسیاری از مجموعهتم است. اين بمنظومه تا قرن هف 24بر  تأکیدفارسی با 

مايه و فصول اصلی اثر دارد و در فهم و جايگاه آن نقش ها و تناسبات عمیقی با درونپیوندها، ارتباط

های مبسوط های کوتاه و خاتمهفاقد خاتمه، خاتمه ةهای فارسی به سه دستمنظومه .کندايفا میثری ؤم

دارای باب مستقل  ةدری، نخستین منظوم ةدور ادبیّات ةماندهای باقییان منظومهاز م شود.تقسیم می

)تاريخ و  مبسوط به مواردی چون مباحث تاريخی ةاسدی طوسی است. در خاتم ةنامگرشاسپخاتمه، 

موضوعات ة کار و تفسیر منظومه و امثالهم(، توصیف اثر، تعداد ابیات، شیو) مدت سرايش(، معرفی اثر

بنا  انشاعر شود.)پند و موعظه و نکوهش و اعتراض(، مدح، مناجات و حسن ختام پرداخته می یاجتماع

به داليلی چون رعايت سنت ادبی، نیاز متن به پیرامتن و ايجاد فضايی برای پرداختن به مباحثی غیر از 

يکسان  تقريباً پیرامتنِاند. بستر سرايی پرداختهبه خاتمه ،آن اهمیّتو ارتقای جايگاه و  محتوای اصلی اثر

های شاعر و تالش در ارتقای جايگاه و برخی موضوعات چون مدح، عقايد و انگیزه تأکید ،مؤخرهو  مقدّمه

تفاوتی  مؤخره و مقدّمه میان موضوعات، برخی ذکر محلّ در شاعران برخی است شده موجب ،اثر مقبولیت

 ستايش اثر را در هر دو محل ذکر کنند. و تاقائل نباشند و برخی مباحث چون مدح، تعلیم اخالقیّ
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 مقدّمه. 1

به اشعار بلند روايی يا گاه  در اصطالح ،نیث سخن منظوم استأع تمنظومه که در واق

است و  ارای طرح قبلیشود که استقالل و وحدت موضوعی دارد و دغیرروايی گفته می

 .(2: 1395 )دهرامی، شودقوالب ديگر سروده میدر ندرت هبیشتر در قالب مثنوی و ب

آستانه  ؛است شده تشکیل «اختتام» و «اصلی ةتن» ،«نهآستا» بخش سه از موالًمع منظومه

ه کتاجايی ،دهدارائه می او ةارزشمندی از شاعر، اثر و زماناطّالعات بسیار اختتام،  و

منظور از  آيد.میدستاز همین دو بخش به ،شاعر يا اثر وی دربارةات اطّالعمعتبرترين 

اصلی منظومه های بعد از اتمام روايت داستانی يا بابآن ابیات پايانی  ،ومهظاختتام من

 ،خاتمه شود.می درج اثر اصلی محتوای ةادام در هگا و مستقل بابی صورتبه گاه که است

و به همین دلیل، دربارة آثار فاقد  نشانی از اتمام آن است وجود آن نظومه وپايان م ةنقط

شاعر منظومه را به پايان رسانده است يا  پیوسته اين پرسش مطرح است که آيا ،خاتمه

آيا مثنوی »اين است که  مثنوی معنوی دربارةکه يکی از موضوعات مبهم چنانآن نه؟

فر و )بهنام «ه بود يا با درگذشت او ناتمام باقی ماند؟گی مولوی به پايان رسیدددر زمان زن

 وجود دارد کهمنسوب به خاقانی نیز  الغرائبختم بارةهمین ابهام در .(33: 1393 کیا،قبادی

سراينده با يقین بیشتری  بارةتوانستند درن میپژوهشگرااگر دارای اختتام بود، شايد 

در بیشتر اگرچه عنصری پیرامتن است که  ،های فارسیاختتام در منظومهسخن گويند. 

 یوندهای عمیقی با فصول اصلی دارد وپ ،نیستمحتوای اصلی منظومه  اوقات جزو

  .استن پژوهشگراهای رجوع ترين محلاز مهمّمندرج در آن، ارزشمند  اتاطّالع

 توجّهبه چه موضوعاتی خاتمه نشان دهد شاعر در  که اين پژوهش در پی آن است

خاتمه با ابواب و موضوعات اصلی کتاب چه ارتباطی  يل درج خاتمه چیست؟دال ؟دارد

 فتمها تا قرن هسیر اختتام منظومهدارد و آيا در جايگاه و منزلت اثر تاثیرگذار است؟ 

اين برای پاسخ به  رايی دانست؟سخاتمه توان آغازگرانچگونه است و چه شاعرانی را می

منظومه  هفده ،میاناينشد که ازآوری ن هفتم جمعفارسی تا قر ةمنظوم 24ها، پرسش

عیوقی،  ورقه و گلشاهبررسی شامل اين موارد است: های موردرای اختتام بود. منظومهدا

خسرو ، االسرارمخزنی منسوب به فردوسی، يوسف و زلیخااسدی طوسی،  ةنامگرشاسب
 العراقین ةتحف خاقانی، به منسوب الغرائبختم نظامی، پیکرهفت و مجنون و لیلی ،و شیرين

ربیع،  ةنامعلیسنايی،  بلخ ةکارنام شاه،مبارک التحقیقرحیق میسری، ةنامدانش خاقانی،

رشید وطواط در موضوع عروض و قافیه،  ةناصرخسرو، منظوم ةنامسعادتو  نامهروشنايی
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خسرو، امیر لرانی و خضرخانودُ، شیرين و خسرو، مجنون و لیلیفراهی،  نصاب الصبیان

 .مثنوی مولویسعدی و  بوستاناوحدی،  منطق العشاقو  جام جم

 کیاقبادی و فربهنام جملهاز اند؛کرده بررسی را هامنظومه برخی ةخاتم قانمحقّ برخی

که اين اثر ازآنجا اند.کردهرا بررسی  مثنوی معنوی ماندنتمام يا ناتمامابحث  (1393)

در ه البتّ ؛سرايی در آن نشده استمحتوای خاتمهبحثی از ساختار و  ،فاقد خاتمه است

( 1392) دی و بهارونده است. محمّشدبندی اشعار، تحقیقات بیشتری انجام پايان ةزمین

های بندیپايانة معتقدند شیو« های مثنویبندی در داستانهای پايانشیوه» ةدر مقال

گو وبه مخاطب و گفت جّهتوهای مثنوی براساس تداعی معانی، طرح، موالنا در داستان

 ت ادبی در متن و محتوای ساختار آن در پیوند است. همین محققانانجام گرفته و با نیّ

از  ،«تعلیمی ادبیّاتبندی در داستان با رويکرد پايان»ديگری با عنوان  ةدر مقال (1390)

قات در اين تحقی بینیممیگونه که اند. آنبندی پرداختهمنظر ادب تعلیمی به پايان

منظومه که مبحثی متفاوت از  ةه و به خاتمشدپايان اشعار يا حکايات انجام  ةزمین

که نگارنده جايیسرايی منظومه تات خاتمهسنّ ةآنهاست، نپرداخته است. در زمین

 ه است.شدمستقلی انجام ن پژوهش ،داندمی
 

 دالیل درج خاتمه در منظومه. 2

دری نیست. در بسیاری  ادبیّاتو محدود به آثار قدمتی ديرين دارد  سرايیخاتمهسنت 

به دعای نیک اختصاص يافته است؛  که عموماً شودمی از متون پهلوی اين ويژگی ديده

. اين بندها استاز همین مقوله  يادگار زريران ةهفت بند پايانی منظوم مثال،برای 

و لهراسب و اصلی داستان همچون گشتاسب های شخصیت بارةمشتمل بر دعای نیک در

برای او  نسخه را ،فردی که کاتببارة میهن و اسفنديار و شاهزادگان ديگر، دعای نیک در

 یمتون ديگر ،آنبرعالوه .(63-1371:62سب آسانا، اجام.ک: ن) خود کاتب استنیز نوشته و 

 ةمنظومچندين و  خسرو قبادان و ريدک وی، شگفتی و ارزشمندی سیستانهمچون 

کاتب و  برایکه دعای نیک و ازآنجا (72-70)همان:است  اختتام يافته ديگر نیز با دعا

از بسیاری احتماالً ، است شده ذکر برداری شده نیزوی نسخه ةفردی که اثر به خواست

کاربرد  داليل از يکی تسنّ اين نیست. فمصنّ قلم به و افزوده کاتب را دعاها اين

 از بخشی و يافته استمرار نیز دری فارسی یهامنظومه در رود کهمیشماربه سرايیخاتمه

به دعا اختصاص  ،بیت يا ابیات پايانی ويژه، بهاين پژوهش بررسیموردهای منظومه اکثر

 يافته است. 
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از متن است اجزای پیرامتن ارتباط میان  از نظر ژنت .داردنیاز هر متنی به پیرامتن 

ديباچه،  سرتیتر، عنوان، مثل ؛ستا کرده احاطه را متن اصلی ةبدنهايی که طريق بخش

چندلر،  به نقل از)ضیح پشت جلد و غیرهها، تصاوير، تونويس، تقديمات، تشکّر، زيرلوحهسر

در  «اختتام»و  «آستانه»ترين عامل درج مواردی چون شايد مهمّ .(297-296: 1387

 ای پیرامتنِهلفهؤبسیاری از مبا رواج صنعت چاپ،  باشد. پیرامتنبه  متن نیازمنظومه، 

اختتام آنها در گذشته در برخی از ا امّ ،ف نیستهای کهن، در اختیار مصنّمنظومه

سرايی رواج اختتامیه موجب که عواملی از يکی ،مثال برای ؛است دهشمی منعکس منظومه

بستری ايجاد کرده ، در پايان منظومهبه اقتضای آن، اعر ش کهاست  «نامهتقديم»شده، 

به جايگاه قصايد مدحی و تجربه و مهارت بسیاری از شاعران  . نظرستايدممدوح را ب تا

منظومه نیز استفاده  ةقصايد در خاتماين مرور ساختار ، بهآنهاسرا در سرايش منظومه

شد؛ گنجانده  اصلی و شريطه و دعا ةص، تنتخلّل، تغزّ برخی از آنهاگونه در بدين وشد 

 روبهبا قصیده رو گويی صوری، ازحیث محتوايینظر از مباحث که مخاطب صرفیحدّتا

ساختار قصايد مدحی را  است که سعی کرده ويس و رامینصاحب  ،مثال ؛ برایشودمی

وار در توصیف بهار آغاز کرده و بیت تغزل هجدهخاتمه را با  ،به همین دلیل ؛رعايت کند

بیت ادامه داده  صده قريب ب را در مدحوار به مدح وارد شده و پس از آن با بیتی تخلص

-536: 1349 گرگانی،: ن.ک) و پايان منظومه را نیز با شريطه و دعای ممدوح بسته است

ت سرايش و مباحثی عنوان منظومه و چگونگی انتخاب آن، تاريخ و مدّآن، برعالوه. (540

 د. شومی در پايان منظومه بیان شود، معموالًمی قبیل نیز که پیرامتن محسوبايناز

 يعنی شاعر ؛دندار شدهتعیینپیش از طرحی ،فارسی هایمنظومه که داشت توجّه يدبا

در ساختاری  ،داشته مدنظر که محتوايی چارچوبی يا موجود پیش از داستانی براساس

به مباحث جانبی  پرداختن برای کمتری فضاهای ،روهمینازو  سروده را آن پیوستههمبه

دهد اين فضا را در اختیار شاعر قرار می ،اثر ةانه و خاتمآست؛ لیکن داشته استدر اختیار 

 عقايد خود يا موضوعاتی ديگر بحث کند. دربارةکه 

از اين  است. اثر ستايش بر شاعر تأکید منظومه، اختتام در پربسامد موضوعات از يکی

يافتن اثر و مقبولیت ةجايگاه و رتب سرايیدن دربارةترين اهداف درج خاتمه، ّنظر، از مهمّ

آمیز منظومه يا قدرت شاعری مفاخره کند با تمجید و تحسینآن است. شاعر سعی می

در نزد مخاطب افزايش دهد و برای اين منظور، هیچ  را شو منزلت خود و اثر خود، رتبه

رسد ها میستايش اين به هنگامی مخاطب زيرا يابد؛نمی منظومه پايان از ترمناسب حلیم
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، به وی در شناخت جايگاه آن و تمجیدها از اثر استا به پايان رسانده راثر  ةمطالع که

 ماند. میباقی بیشتر در ذهن او  آن ةرساند و مرتبياری می

شاعران در انواع ادبی، مضامین اخالقی و پند و اندرز است.  توجّهاز موضوعات مورد

 ادبیّاتدر شعر و  گر نفوذ حکمتزيادی نشانحدّرش ادب تعلیمی در آثار شاعران تاگست

اند. تاريخ است و بسیاری از شاعران نیز حکیم يا مسلط بر موضوعات حکمی زمان بوده

میان مردم رواج يافته و آثار کسانی ا امّ ،گويدات با آنکه از هزاران شاعر سخن میادبیّ

معیار فلسفی و  ،اند؛ از همین منظرکه پشتوانة فکری داشته است شاهکار محسوب شده

کند شود و شاعر سعی میهای ترازبندی شاعران محسوب میيکی از معیار، می شعرحک

آورد، بدان بپردازد. برخی از شاعران که میدستهای مختلفی که بهدر موقعیت

و دارند  توجّهآن تعلیمی و اخالقی در سرايش اثر خود دارند، در خاتمه نیز به های انگیزه

لیلی و نظامی در  کهچنان کنند؛می به پادشاه نیز بیان ی پند و اندرز خود را خطابحتّ
دارد و در منوچهر نیز دريغ نمی بن پند و اندرز خود را از شروانشاه اخستان مجنون

جیل در نامی و پرهیز از تعداری، کسب نیکاثر، او را در اموری چون حکومت ةخاتم

 جدول پايان مقالهنگاهی به . (273 :ب1313 نظامی،.ک: ن) کندکشتن و غیره موعظه می

و  رويکرد تعلیمی را در پايان منظومه رعايت کرده ،شاعراناز  بسیاریکه دهد نشان می

 اند. افزودهخود های محتوايی اثر از اين طريق به جنبه
 

 پيوند خاتمه و محتوای ابواب منظومه. 3

ضوعات مندرج در خاتمه با داشت که ارتباط میان مو توجّهدر اين بحث بايد به اين نکته 

و  آشکار پیوندی ،موضوعات و اتاطّالع از بخشی نیست. يکسان کتاب اصلی محتوای

؛ استهنری و محتوايی  های خاصّارزشدارای اين موارد  کهعمیق با ابواب اصلی دارد 

کند جوانب مختلف اثر می جمله است که شاعر سعیاينفی اثر ازموضوعاتی چون معرّ

نظامی در  ؛است اثررمزی های ، اشاره به جنبهاين معرّفیان کند. يکی از وجوه خود را بی

ها بودن آن افسانهبه رمزی خواهد به نقل هفت افسانه بپردازد،که میآنجا ،هفت پیکر

 :کنداشاره می
ـ ـــ رونیــش بیـپی  زــــ ش نغـان برون

 هرچه در نظـم او ز نیـک و بـد اسـت    
       

 مغــــــز ان راـش درونیــــــــــــــوز درون 

 همــــه رمــــز و اشــــارت خــــرد اســــت
 

                                                                                                 (1315: 363) 
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کند که ورای مباحث ظاهری و سطحی، به هايی مخاطب را هدايت میچنین گزاره

ثیر أدر خوانش متن ت ،بالتبعضوع اين موداشته باشد و  توجّههای رمزی آن نیز جنبه

ه دخل و تصرف کرده های اولیّوی به اينکه در داستان ةدارد. باز از همین نوع است اشار

کند که نبايد به مخاطب گوشزد می و از اين طريق است را کوتاه و بلند ساخته هاو آن

بلکه با اثری تازه ، نعل مقايسه کندبههای خود را با آن نعلتاريخی و شنیدههای داستان

 :روستبهرو
 آنچـــه کوتـــاه جامـــه شـــد جســـدش

 وآنچـــه بـــودش درازی از حـــد بـــیش
       

ــدش   ــود دراز قــ ــم خــ ــردم از نظــ  کــ

ــوتهی دادمــش بــه صــنعت خــويش      ک
 

 (363: همان)                                                                                                        

ند و اندرزهای پايانی منظومه نیز در بیشتر مواقع در ارتباط با محتوای اصلی اثر و پ

 انديشیمرگ دربارة امیظن شیرين و خسرو اخالقی تعالیم اعظم بخش کهچنان است؛ آن مفسرّ

 است و مناسبتی دارد با پايان سرنوشت قهرمان داستان که به مرگ آنها انجامیده است:
 

ــالی   ــم جـ ــود علـ ــر خـ ــیوگـ  نوس دانـ

 چـــو عـــاجزوار بايـــد عاقبـــت مـــرد    

ــاد   ــیحت ي ــاين نص ــه ک ــان ب ــريم هم  گی
                        

 ه جالینوس مانیــد بـرگ آمــــو مـــچ 

 ردــه آن کـی چــونانـون يــه افالطـــچ

 ريمــرگ يک نوبت بمیــه پیش از مـــک
 

 (443 :الف1313 )نظامی،                                                                                            

ی ابواب اخالقی پايان اثر با محتواهای حکیم میسری، پیوند آموزه ةنامدانشدر 

و  درد بارةدر ،آن پزشکی موضوع همانند اثر اين اخالقی هایگزاره است. آشکارتر اصلی

 بیماری و درمان است:
 

ــدانم    ــاره نــ ــرگ را چــ ــیکن مــ  ولــ

 کیمـــان جهـــان هرگـــز نمـــردی   ح 

 بـــه هرجـــايی طبیبـــان را نگــــه دار    
                  

 مــاره بمانــــرگ بیچـــای مـــجــه ب 

 در خاک بردی...ــن انـــزه تـــه پاکیـــن

 ازارـز میـــــرگـــو هـــر ايشان را تـــم
 

 ( 268: 1373، )میسری                                                                                        

است که اگرچه ارتباطی عمیق و پیوندی آشکار میان آنها و  مباحثی ،ديگر ةدست

، نقش که در شناخت بیشتر اثر ی استاتاطّالعمتضمن  ،محتوای اصلی کتاب وجود ندارد

خرات شامل مواردی چون مباحث تاريخی، ممدوح، عقايد شاعر و مفا مطالباين  ؛دارد

، مانند آناعم از ذکر نام ممدوح، تاريخ سرايش و  ،ات تاريخیاطّالعناخواه هر است. خواه

سیر انديشگانی  و آن منزلت و جايگاه و اثر شناخت در ،گیردمی قرار متن ةحاشی در آنکه با

 ،مثال برای ؛آن گاه متن را نیز بهتر بازشناخت ةتوان برپايمی دارد و اهمیّت شاعر

 : است خود آورده ةنامدانشدر پايان میسری 
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 مــن ايــن را گفــتم انــدر مــاه شــوال     
           

 به شصـت و سیصـد و هفـت آمـده سـال      

 

 (7: همان)                                                                                                      

نخستین بار بلوشه ياد  ،کتابت شدهق 852فرد اين اثر که در سال بهة منحصراز نسخ

فی آن نگاشته و سال سرايش را براساس آنچه ای در معرّکرده و سپس ژيلبر الزار مقاله

« سیصد»برخی نظر از اينکه صرف. (193: 1387الزار،  :.کن) دانسته است 367شاعر آورده 

-594: 1351.ک: متینی،ن) دانندمی و اثر را متعلق به قرن هفتم« شصد»ع را امصراين در 

توان می ،آنبراساس  که ثری در جايگاه و منزلت آن داردؤذکر اين تاريخ نقش م، (595

فارسی  به زبانپزشکی  ةدر زمینترين اثر علمی و کهن ةترين منظومقديمی را اين اثر

است ستايش نوع همیناز  باز است. شده نگاشته المتعلمینةیهدا از پیش یحتّ که دانست

جايگاه و منزلت  بر تا اندآورده ة خوددر پايان منظوم انشاعربرخی ا و مفاخراتی که ه

  کنند.تأکید  آن بودنبديع بر و  بیفزايند خود اثر

تناسبی آشکار با متن اصلی  ،ديگری از موضوعات در نگاه نخست ةدستاين، باوجود

ديگری  ةمنظوم ةبا خاتم اگر آن را دهد وشناخت اثر نمی برای یات مفیداطّالعندارد و 

کند و در معنای اثر چندان تفاوتی میان آنها ايجاد نمی جايگزين سازند،در همان وزن 

 هامنظومههای پايانی نامهجمله است برخی از ادعیه و مناجاتآن؛ ازگذاردمیثیری نأت

و موضوعاتی چون طلب عفو و بخشايش از خداوند،  دارندمشترک و يکسانی  سبککه 

هم، باز  هالبتّ ؛شودمی دهديبیش در آنها وکم آن های او و امثالاسگزاری از نعمتسپ

اشاره های پايانی از نامهبرخی شاعران در مناجات ند وآثار از اين نظر يکسان نیست همة

 را به منظومة خود پايانی ةنامکه اوحدی سراسر مناجاتچنان ؛انداثر خود غافل نبوده به

 اختصاص داده است: آن ةباردعاهايی در
 

 بـــــر دل اهـــــــل ذوق راهــــــش ده

ـــوه ــورش جلـــ ــق و نـــ  ای ده ز رونـــ
        

 وز قبـــول نفـــــوس جـــاهش ده   

 ه در دســــتگاه دســــتورشخاصّــــ

                                     (1340 :671) 

خدای را سپاس گفته که توفیق سرايش چنین  نامهروشنايیخسرو در پايان نیز ناصر

 است: به وی داده اثری
 

 خداونــــــدا مـــــــرا توفیــــــــق دادی

 ســـــپاس و شـــــکر از دارای ذوالمـــــن
           

 رگشــادیـــه رويــم بــی بــدر معن 

 ردی از منـدا کـازه پیـری تــه بکــک
 

                                                                                                (1307 :542) 
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حاصل طبع او جايگاه  دوست دارد شاعر است که ةدغدغ ةدهنددعاهايی نشان ننیچ

 ارتباط با محتوای اصلی اثر دانست.توان آنها را بینمی لذا و آورددستخود را به
 

 منظومه ةارتباط خاتمه و آستان. 4

های مقدّمهبسیاری از اند. اجزای آثار در برخی از مباحث مشترک ةخاتمه و آستان

و صحابه، آفرينش جهان  )ص(شامل تحمیديه و مناجات، نعت رسول های فارسیظومهمن

و اندرز، شکايت از حسودان، وصف پند ) ، بخش وصفیبر مشرب فالسفه قديم( )معموالً و مراتب آن

اثر، محتوا  ة)انگیزه و هدف سرايش، نام اثر، منبع و پیشین لیف کتابأ، سبب ت(مانند آنو حال شاعر 

 .(47: 1397 )دهرامی، ، مدح ممدوح و بستر نهايی است(...اثر، مدت زمان سرايش و  و فهرست

خاتمه نیز شامل موضوعاتی چون مباحث  ،که در ادامه نشان داده خواهد شدچنان

و تعداد ستايش اثر، نام اثر، غرض سرايش ) ، وصف اثر)تاريخ سرايش و مدت زمان سرايش( تاريخی

مدح، مناجات و حسن ( مانند آنپند و اندرز، گاليه و شکايت و ) ی، موضوعات اجتماعابیات(

 ؛وجود دارد ، میان آستانه و خاتمه موضوعات مشترکیهامنظومهمقطع است. در برخی 

 مؤخرهو  مقدّمهرسد شاعران در جايگاه ذکر برخی موضوعات، میان مینظرحیث بهازاين

مباحث جانبی و پیرامتن می طرح برایتفاوتی قائل نبوده و اين دو جايگاه را بستری 

را  مبحثی ،بر موضوعی يا برحسب محتوای اثر و عقايد خود تأکیديا آنکه برای  انددانسته

 اند:در هر دو بخش آورده
 
 

 مباحث تکرارشده در مقدّمه و مؤخره

 تکرار شده  مباحث نام اثر

 )ص(منبع اثر، درود بر پیامبر ورقه و گلشاه

 نامهگرشاسپ
ماندن نام نیک و دعای )باقی مدح، غرض سرايش

 (، ستايش اثرندهخیر خواننده در حق سراي

 مدح هفت پیکرو  ويس و رامین

 پند و اندرز، مدح نظامی خسرو و شیرين

 پند و اندرز، مدح، مناجات لیلی و مجنون

 توصیف اثر مخزن االسرار

 پند و اندرز وستانبمیسری و  نامهدانشامیرخسرو و  دولرانی و خضرخان

 منطق العشاقامیر خسرو و  مجنون و لیلیو  شیرين و خسرو

 اوحدی
 مناجات

 مدح، مناجات اوحدی جام جم
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ای است ، به مدح اختصاص دارد و اين شیوهموضوعبیشترين تکرار طبق جدول فوق، 

پند و . ندابرگزيده شدن اثر از سوی ویپذيرفتهدادن ممدوح و برای واال نشان انکه شاعر

 ةاندرز نیز از مباحث تکرارشونده است. اين موضوع عالوه بر آنکه برخاسته از روحی

 استشاعر به ايراد تعالیم اخالقی و موعظه دارد، عنصری  توجّهو  حکیمانه و گرايش

بعدی های محتوايی آن تا اثر را از تکبخشی بیشتر به اثر و افزايش جنبهتبرای عمومیّ

 د. کنمخاطبانی از طبقات مختلف را به سوی خود جلب  رهايی بخشد و
 

 انواع منظومه از نظر خاتمه. 5

د: فاقد اختتامیه، نشومی دسته تقسیمظر خاتمه، به سه فارسی از منهای منظومه

د. اين ندار یکم های فاقد خاتمه بسامدمنظومههای مبسوط. های کوتاه و اختتاماختتام

 رشید ةهمچون منظوم يا آموزشی نیهايی کوتاه يا تفنّنظومهشامل م هادسته از منظومه

 هایدلیل انگیزه به آنها انشاعر که است فراهی الصبیان نصاب و قافیه و عروض در وطواط

 خودداری از انتشارو  خاص فردی و ممدوح به نکردنتقديم ،اثر کوتاهی آموزشی، صرف

 و تدارک به مباحث جانبی انديدهضرورتی ند ،ای مستقلاثر و منظومه عنوانآن به

برخی  در اختتام نبودِ عوامل از ديگر يکی آن،برعالوه د.نبپرداز ديگر اجزای و خاتمه

کهولت سن، ة برخی که به عقید مثنوی معنویهمچون  ؛ستهانیافتن آن، پايانهامنظومه

 :1393 کیا،فر و قبادی)بهنام رساندپايانرا به مثنوینداد تا ، مولوی را مهلت مرگبیماری و 

های . در اختتامشودنمیپیش رو بررسی  ةکه بسامد اندکی دارد، در مقالاين موارد  .(33

باب  ةمحدود در ادام بگیرد، در چند بیتِبرای آن درنظرآنکه بابی مستقل شاعر بیکوتاه، 

 يترعا قصد به، ، هرچند در ابیات اندک هاخاتمه نوع اين آورد.می را خاتمه ،منظومه پايانی

ورقه و  ةن نوع است منظوماز اي ؛استها آمده در انتهای منظومه سرايیخاتمه سنت
 :)ص(اثر و ثنای پیامبر اسالم منبعذکر مشتمل بر  ی در دو بیت،اختتام با گلشاه

 

 پــر عجــب   ةچنــین بــود ايــن قصّــ    

ــوقی و امّ  و عـــام تـــان خـــاصّ ز عیـ
     

ــرب   ــب عــ ــازی و کتــ ــار تــ  ز اخبــ

 الســــالمد علیــــهثنــــا بــــر محمــــ
 

 (122: 1343)عیوقی،                                                                                   

گر رعايت نیز آمده و تکرار آن بیشتر نشان اثر ةمقدّمبیت نخست با کمی تغییر، در 

در  مبسوط است کهصورت ها، بهنوع ديگر از اختتامیهسرايی است. ت اختتامیهناقص سنّ

 .شودبحث می دربارة آنصورت مستقل به اين پژوهش
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 مبسوط و محتوای آنهای خاتمه. 6

از میان بیند. مبسوط تدارک می ها، شاعر بابی مستقل و نسبتاًدر اين نوع اختتامیه

مستقل  ای که دارای بابنخستین منظومه ،دری ةدور ادبیّات ةماندهای باقیمنظومه

ها نیز به دو دسته اين نوع اختتامیه اسدی طوسی است. ةنامگرشاسپت، خاتمه اس

 بسیاری ازشده که در  ی پرداختهبرخی از آنها به موضوعات مختلفدر شود: تقسیم می

و پند و اندرز به مناجات تنها  سعدی بوستانهمچون  برخی نیز ؛يکسان استها منظومه

که در اختتام را بسیاری از مباحثی  ،اعرش که داشت توجّهبايد اختصاص يافته است. 

نشدن موضوعات ديگر . شايد دلیل ذکرآوردمیاثر نیز  ةو آستان مقدّمهکند، در می ذکر

مباحث آستانه همچون مدح  است بوستان، آن باشد که سعدی نخواسته ةخاتم در

 هایاتمهخرحال هبه .گويی کندو دوباره در پايان بیاورد مجدداًممدوح و وصف اثر را 

 فی اثر، معرّ)تاريخ و مدت سرايش( مباحث تاريخی شامل حیث محتوايی،از، و مبسوط جامع

)پند و موعظه  موضوعات اجتماعی (مانند آنکار و تفسیر منظومه و  ةتعداد ابیات، شیو توصیف اثر،)

 ، تنها، مدح و حسن ختام است که به اقتضای محدوديت حجم مقالهو نکوهش و اعتراض(

 .شودپرداخته می موارد برخیبه 
 

 مباحث تاریخي. 6-1

 زمان سرایش. 6-1-1

 تعلق ندارندو مشخص حوادث به زمانی خاص  ،تیها و حکايات سنّدر بسیاری از داستان

های اخالقی های داستانی يا گزارهحوادث و کنش اهمیّتو در نگاه شاعران و نويسندگان 

 منظومه، ةدر خاتم برخالف آن، شاعر .استو زمانی حقیقی تر از مباحث تاريخی مهمّ

گردد و بدان میباز و واقعی به زمان تقويمی کند وبیشتر در فضايی حقیقی سیر می

تاريخ  ،شودمی منظومه ذکر ةترين مباحثی که در خاتميکی از مهمّکند. می توجّه

ريخ سرودن اثر است و تا بارةسند درترين که در بیشتر مواقع مهمّ آن است سرايش

بسیار بدان رجوع  ،تعیین سال سرايش، ترتیب آثار و موارد ديگر برای انپژوهشگر

همچون ذکر عددی، ابجدی و اشاره به قراين  ذکر تاريخ به طرق مختلفی کنند.می

صورت مستقیم و عددی ذکر آن به ،ترين شیوهمرسوم هالبتّ که گیردانجام می تاريخی

 است:
ــار  ــون ز تــ ــال چــ ــرفتم فــ  يخ برگــ

        

 هفتصــد رفتــه بــود و ســی و ســه ســال  

 

 (672: 1340، )اوحدی                                                                                    



 135/ 23، شمارۀ پياپي 1398، بهار و تابستان 1، شمارۀ 9ادب فارسي، سال 

 ز هجــرت بــرو بــر ســپهری کــه گشــت 
       

ــت    ــاه و هش ــال و پنج ــد س ــده چارص  ش
 

 (476: 1354 )اسدی،                                                                                             

 از سـال هجـرت  « ذال»و « واو»به سال 
         

ــن در حــال ضــجرت   ــردم اي ــان ب ــه پاي  ب
 

 (479: 1340 ،)اوحدی                                                                                    

اين، باوجود ؛انداعران عالوه بر ذکر تاريخ، به قراين ديگری نیز اشاره کردهبرخی ش

توان آن را سندی قطعی اند که نمیکردهدخل و تصرفاتی در تاريخ سرايش اخان گاه نسّ

 ناصرخسرو: ةنامروشنايی ةمنظوم از آن جمله است ؛محسوب کرد
 

 بــه ســال چارصــد ســه بیســت بــر ســر 

 اهیرســیده جــرم خــور در بــرج مــ     

 مــــــه شــــــوال از روز نخســــــتین
           

 کـــه هجـــرت کـــرد آن روح مطهــــر    

ــاهی  ــه پادشــ ــل مــ ــه در حمــ  گرفتــ

ــاهین    ــرج شـ ــدر بـ ــاده انـ ــران افتـ  قـ
 

                                                                                               (1307 :541) 

و دچار تحريف شده که تاريخ دقیق آن مختلف است  هاقدر در نسخهآن نخستبیت 

 ،ناصرخسرو.ک: ن) توان آن را بازيافتو براساس قراين فلکی نیز نمی محل ترديد است

ترين سند تاريخ سرايش، آن است که خود شاعر اين، باز مهمّباوجود ؛نز(/مقدّمه :1307

 ره داشته است.بدان اشا
 

 ت زمان سرایشمدّ. 6-1-2

زمانی است که  تمدّ ،اندداشته توجّهشاعران در خاتمه بدان از موضوعات ديگری که 

 ،شاهنامههمچون ، بلندهای منظومهبرخی ه در البتّ ؛اندکردهصرف سرودن منظومه برای 

نظامی  لیلی و مجنونيا گاه همچون  شدهاشاره ت زمان سرايش در موارد مختلف به مدّ

منظومه  ةاشاره به آن در خاتم ،اينجاا مقصود در امّ ،است شده آوردهدر آغاز منظومه 

دادن قدرت تواند داليل مختلفی همچون ثبت تاريخ، نشانمی است. اشاره به اين موضوع

و  آنت سرايش مخاطب به مدّ توجّهشاعر در سرودن شعر و اتمام سريع منظومه، جلب

 :است آورده دولرانی و خضرخانباشد. امیرخسرو در  ...
 
 

ــاه و چ   ــدر چارمــ ــه قــ ــد روزیبــ  نــ
        

 فــروزان شــد چنــین گیتــی فــروزی     
 

                                                                                                 (1916 :305 ) 

طور میانگین بیت است که به 519هزارو4تعداد ابیات منظومه طبق آنچه شاعر گفته 

خود را که  رحیق التحقیقشاه از آن سروده است. مبارکبیت  40تا  35روزانه نزديک به 

 بیت است در کمتر از يک ماه سروده است: 1020مشتمل بر 
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ــاه     ــک م ــر از ي ــه کمت ــالت ب ــن رس  اي
        

ــارک    ــق مبـ ــل حـ ــت از فضـ ــاهگفـ  شـ

 

                                                                                              (1381 :105) 

بیت سروده است.  35نزديک به  هر روز تقريباً توان گفت اوبه استناد اين بیت، می

 بارا اين منظومه  است، آورده لیلی و مجنون ةمقدّمنظامی نیز براساس آنچه در 

سروده  نزديک به چهل بیت روزانهمیانگین  و بابیت در کمتر از چهار ماه  هزاروهفتصد4

بیت  پنجاهبیتی خود را در دو هفته و روزانه قريب به هفتصد ةنامعشاق. عبید است

توان گفت اکثر آنها می ،اندسروده است. براساس اشاراتی که شاعران در خاتمه داشته

ه برخی شاعران سرعت بیشتری در سرودن البتّ ؛اندسرودهمی روزانه کمتر از پنجاه بیت

، بیت 592را با  نامهروشنايیت سرايش رو مدّناصرخس ؛ مثالًاندهای خود داشتهمنظومه

 :بیت( 85)هر روز تقريباً  ذکر کرده است  يک هفته
 

ــر    ــه آخ ــانیدم ب ــه رس ــک هفت ــه ي  ي
        

 س را سراســــــرمقــــــاالت مقــــــدّ 

 

                                                                                          (1307 :541) 

 ،شودمی منظوم فارسی محسوب ةخود را که نخستین سفرنام العراقین ةتحفخاقانی 

 :بیت( 79طور میانگین روزانه )بهاست  چهل روز سروده طیّبیت،  158هزارو3در 
 

ــک   ــر کل ــوهر از س ــه گ ــن هم ــن اي  م
        

 رانـــدم بـــه چهـــل صـــباح در ســـلک 
 

                                                                                        (1333 :249) 

می در روز بیت 85میانگین هشتاد تا  صورتبهی، اين دسته از شاعران کلّطوربه

 اند. سروده
 

 في اثرمعرّ. 6-2
 اثر وصف. 6-2-1

و محتوای آن پربسامد خاتمه، توصیفاتی است که شاعر از اثر خود ديگر های از بخش

 شاعر برای يکی از داليل .شودمی بیشترين حجم خاتمه را شامل . اين بخش معموالًدارد

اکثر  که معموالًآنجااز و ؛سرايدی است که میاثر و خود دادن بهاهمیّت، آن سرودن

شاعر از اين طريق قصد دارد جايگاهی بلند برای  ،شودمی فردی تقديم به هامنظومه

و ناظر به  دارد ای ادبیر خود، جنبهتوصیفات برخی شاعران از آثا .رقم زنداثر خود يا 

. از ويل محتوای اثر نیستأگر شرح و تفسیر و تو بیان هنری آن استهای ظرافت

که ناظر به طراوت و تازگی آن  پربسامدترين توصیفات، تشبیه اثر به باغ و بوستان است
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ای هکرده تا ويژگیايجاد  ديگری مرتبط و متناسبساخت تصاوير است و بستری برای 

 :مختلف اثر به اجزای باغ و بوستان مانند شود
 

 بـــه فرمانــــــت بگفتــــــم داستـــــانی

 هـــا درو چـــون میـــوه از حکمـــت مثـــل
       

ــتانی     ــکفته بوس ــون ش ــوبی چ  ز خ

 هـا چو ريحـان بهـاری خـوش غـزل    

 

 (540: 1349 ،)گرگانی                                                                                  

ـــر    ــاغ ضمیـــ ـــت ز ب ـــوه دادمـ  میــ

 او ةذوق انجـیـــــــر داده دانــــــــــ 
        

ــیر    ــین در ش ــو انگب ــیرين چ ــرب و ش  چ

 او ةمغـــــــز بـــادام در میــانـــــــــ  

 

 (363: 1315 )نظامی،                                                                                    

ــت ــک  یبهش ــافور خش ــومش ز ک ــت ب  اس

ـــوه دار       ــبزه و و میـ ــل و س ــر گ ــه پ  هم
       

 گیـــاهش ز عنبـــر درختـــانش مشـــک 

 نگـــردد کـــم ار چنــــد چینـــی ز بـــار

 

 (478: 1354 طوسی، )اسدی                                                                             

از فرط تکرار، گیرايی و تازگی ا کرده، امّاگرچه اين شیوه، توصیفاتی منسجم ايجاد 

 بررسی، حکیم میسری در وصف اثرموردهای از میان منظومهخود را از دست داده است. 

توصیفات او بیانگر مباحث مندرج در اثر است؛ اين خاصی داشته و  توجّهبه محتوا  خود

مجال و موقعیت به شاعر  آموزشی و علمی اثر است کههای موضوع بیشتر به دلیل جنبه

 :داده استهنری و توصیفات های جنبه کمتری برای پرداختن به
 

 

ــتم     ــام دل بگف ــه ک ــه ب ــن نام ــن اي  م

 نشــــان دردهــــای گــــــونه گونـــــه

ـــم  ــز گفتـــ ــدان نیــ  عــــالج دردمنــ

 و نـــــام دارو و هـــــم طبـــــع دارو   
            

ــتم   ــه نهفـ ــدرين نامـ ـــم انـ ــی علــ  بسـ

ــه  ــون و چگونـ ــو را چـ ــن تـ ــتم مـ  بگفـ

 ی چنــد جســتم بــه هــر دردی عالجــ  

ـــر دو...    ـــم هــ ـــه بگفتیــ ــن نام  در اي
 

 (267: 1373 ،میسری)                                                                                    

 ةزايید اين است که آن را ،اندبردهکاراثر خود به بارةاز صفات مرسومی که شاعران در

 :خود تأکید کنندتازگی اثر بر ترتیب، بدين تا اندخويش دانستهطبع و فکر 
 

 

ــت    ــر اس ــاوه بک ــن نوب ــه اي ــد ک ــدا دان  خ
       

 ز مــن زاد اســت  او را دايــه فکــر اســت 
 

 (541: 1307 ،)ناصرخسرو                                                                                  

 شگــرفاننــــد يکســـــر بـــالغ و بکـــر   
        

ـــر   ـــی زاده از فکــ ـــد الهــ ــه تايیــــ  بـ
 

 (479:  1340 )اوحدی،                                                                                         

 خــــود ةدلــــم از خاطـــــــر فســـــــرد
       

 خــود ةچــون کــه خرســند شــد بــه خــرد 

 

 (672 همان:)                                                                                                      
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ــت  ــاش نیسـ ــه همتـ ـــم کـ ــر معانیــ  بکـ
         

 بـــاالش نیســـــت ةجامـــــه بـــه انـــداز 
 

 (179: 1386 ،نظامی)                                                                                          

دادن قدرت و اثر و برتر نشان يشات اين بخش، ستايش شاعر از خواز موضوع

آمیز به تمجید خود و جايگاه ديگران است. شاعر با لحنی مفاخره ازسخنوری خود 

بردن جايگاه و سعی شاعر در فرا گرای نشانگونهاين موضوع نیز به ؛پردازدمی اششاعری

 ی که به ویاثر جايگاه کند کهمی گوشزد نیز به ممدوح تلويحاً تا منزلت اثر است

 :را قدر بشناسدآن  ةو سرايند است هکرد کشپیش
 

 چــو بــر اســب ســخن آيــم بــه جــوالن

ـــری   ــود روشــن چــو شع ــن ب ــان م  بی
        

 وانـــره جای و کیــرا باشــد مجـــم 

 ر تاج کسریــون ز گوهــه چــبه نکت
 

 (541: 1349 ،)گرگانی                                                                                    

 در ملــک ســخن مــرا رســــد فخــر    
        

 ســـلطان ســـخن منــــــم والفخــــــر 

 

 (1333:250 )خاقانی،                                                                                       

 ز گوينـــدگانی کشـــان نیســـت جفـــت
     

 به خوشـی چنـین داسـتان کـس نگفـت      
 

 (477 :1354 ،طوسی )اسدی                                                                               
 

 اشاره به تعداد ابيات و دالیل آن .6-2-2

 نامهگرشاسپشود. در برخی نسخ می تعیینو گاهی تقريبی ت دقّتعداد ابیات گاهی با

 :تاس آمده
 بــود بیــت مــن ســر بــه ســر نــه هــزار

         

ــار    ــد روزگ ــار ش ــدرين ک ــال ان ــه س  س

 

 (477: 1354 طوسی، )اسدی                                                                        

 که  اخان استدقیق به ابیات، جلوگیری از دخل و تصرف نسّ ةيکی از اهداف اشار

د در متن و دستبرکردند. تغییراتی در متن ايجاد می که گاه تعمداًتنها از روی سهو، نه

     نکوهیده و ناپسند قان حان و محقّاقان میان مصحّتحريفات و تغییرات کاتبان و ورّ

رسد مینظربهاند. ندادهنشان . شعرا نیز گاه روی خوشی به تغییرات کاتبان رودمیشماربه

 ،بعد از ذکر تعداد ابیات ين نکته اشاره کرده وبد نامهگرشاسپبار صاحب یننخست

 :اخان داده استهشداری به نسّ
 

 مبـــــاد آن نويســـــنده را آفـــــرين  
         

 کــه يــک بیــت کمتــر نويســد ازيــن 

 

 (478 :همان)                                                                                                     

نگار و خوان خام، کاتب ناقصکند: غزلاز سه دشمن شعر خود شکايت می خسروامیر

 گويد:ف میکاتبان محرِّبارة دراو جو. انصاف و عیببی
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 خامـــه چـــو تیـــری بـــه روانـــی از او    

 ش کـرده جـای  طـ هر سـخنی کـان بـه خ   
         

 

 کـــور شـــده عـــین معـــانی از او   

 گم شده زان تیرگیش دسـت و پـای  
 

                                                                               (1975 :346) 

مخاطب  کمدستکند خود، سعی می ةروی با درج تعداد دقیق ابیات منظومهمیناز

 تأکیدمیان شاعران، امیرخسرو دهلوی کند. از  کم يا زيادشدن آن آگاهرا از شعر خود 

خود بدان اشاره کرده های ته و در بیشتر منظومهی به درج شمار دقیق ابیات داشخاصّ

 شود:می است. چنین وسواسی در کمتر شاعری ديده
 

 وگــر داننــده پرســد بیــت چنــد اســت

ـــره    ـــد همــ ــر گردنـ ــر و زب ــر زي  اگ
                

 درين نامه که از عشق ارجمند است... 

 چهار الف است و پانصد با نه و ده
 

 (307 :1916 امیرخسرو،) 

ا امّ ،اندافزودههم گاهی بر آن می و کاستهاقان هم از شمار ابیات میاخان و ورّنسّ

تک تک اهمیّت ةدهندنشان اين و است ابیات شدنکاسته جهتاز بیشتر امیرخسرو نگرانی

نیز همین شیوه را پی گرفته و  مطلع االنوار وقران السعدين در ابیات در نگاه شاعر است. 

 از آن کم نکنند:را د چیزی خواهاخان مینسّ از
 

ــمار  ــانی شـــ ــل بازکشـــ  ور ز جمـــ

 زنـــان گـــزين خـــواهمش از خامـــه 

ــید  ــه خراشــ ــود   ةزانکــ ــردم بــ  مــ
                  

 ل و سه هزارـد و چار و چهــه صـن 

 م از اينـی کــردد رقمــه نگــآنک

 م بودــش خلفش گــی کــآه کس
 

                                                                                            (1962 :59) 

 125هرکدام دارای  کند کهبه ابیات هر خزينه و مقالت نیز اشاره می االنوار مطلعدر 

فراتر رفته و  نیز از اين شیرين و خسروو  مجنون و لیلیدر . (346: 1975)ن.ک:  بیت است

هیچ بیتی  اصلی مقابله کنند و عمداً ةا با نسخکتابت، آن ر از خواهد که بعدمی از کاتبان

 جويد:می ، از نیروی نفرين مددتأکیدمورد را کم نکنند و برای رسیدن به اين مقصودِ
 

ـــت    ــتی هســ ــمار راسـ ــتش بشـ  بیـ

ـــل     ــع قاب ــه طب ــد ب ـــو نکن ــر کــ  ه

 يــا بیتــی از ايــن عــدد کنــد کـــم     
         

 جمله دو هزار و ششصد و شصت 

 قـــابـــلاز بـعـــد نبشتنــش م

 کــم باد گهی خالصش از غـــم
  

                                                                                             (1964 :285) 

 وگر پرسـی کـه بیـتش را عـدد چیسـت     

ــت معمــور  ــدين بی ــو ز چن  خــراب آن ک
             

 چهار الف و چهارست و صد و بیست 

 ز جـای خويشتـــن دورکنـد بیتی 
 

                                                                                                 (1961 :360) 
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 حسن مقطع. 6-3

شاعر  معموالً کهاثر است  ةآخرين بیت يا ابیات پايانی اختتامی ،منظور از حسن مقطع

حسن ختامی بر اثر باشد.  ،خود ةدادن دغدغوه بر نشانعال تاسرايد می ای آن راگونهبه

که بیش از هرچیز به دلیل رعايت  ها اين بخش به دعا اختصاص دارددر بیشتر منظومه

 کهرا با دعای ممدوح به پايان رسانده  العراقین ةتحف. خاقانی ت ادبی و مذهبی استسنّ

 ست:اوثیری از قصايد مدحی أگويا ت
 

ـــوار رهب ــادنوراالنــــ ـــرش بـــ  ـــــ

ــ ــوت را بـ ــلـايـــن دعـ ــاه تهلیـ  ه گـ
               

 ادــــاورش بـــاب يــــاالرب ربّ 

 يلرـاد جبـــن کنـــن آمیـــآمی
 

                                                                                     (1333 :250) 

بیان شده، حسن مقطع نیز  باطناهايی که مدح ممدوح در خاتمه با در منظومه

، ساختار ويس و رامین ةفخرالدين اسعد گرگانی نیز که در اختتامیدعای ممدوح است. 

 قصايد مدحی را رعايت کرده، حسن مقطع را به دعای ممدوح اختصاص داده است:
 

 

ــر   ــاه خنج ــت و گ ــه دس ــت ب ــی کلک  گه

ـــن  ــتم رســم و آيیـ ــه گف ــادا ک ــین ب  چن
             

 رــاه ساغـــو گی زلف بیات ــگه 

 نــده دعا وز بخت آمیـــن بنــز م
 

                                                                                           (1349 :542 ) 

از پربسامدترين  و است سراينده خود بارةدر مقطع، حسن در دعايی جمالت بیشترين

سرودن از  يکی از اغراض شاعربازتاب غیرمستقیم وع، . اين موض، طلب آمرزش استآنها

 :که همان طلب دعای خیر از خواننده استدهد را نشان می
 
 

 خـــدايا هرچـــه رفـــت از ســـهوکاری

 روانـــش بـــاد جفــــــت شادکــــامی
                  

 بیامـرز از کــرم کامرزگاری 

 که گويد باد رحمت بر نظامی
 

 (459: 1313 ،)نظامی                                                                                          

ــرو ســرآيد زنـــدگانی     ــو بــر خس  چ
        

ــی      ــو دان ــاقی ت ــن ب ــو ک ــاهش عف  گن
 

 (361: 1961)امیرخسرو،                                                                              

 اال امیـــدبضاعــــــت نیــــــاوردم  
        

 خـــدايا ز عفـــــوم مکـــــن ناامیـــد    
 

 (204 :1385 )سعدی،                                                                                 

خاتمه جزيی از ساختار دعا  است که موجب شده ،اختتام سخن با دعاتواتر و بسامد 

 ؛ندافزودمی بر آن ديگران رسید،نمیبه پايان  عادای با که اگر منظومهحدیتا ؛گیردرارق

 : که مصحّح احتمال داده است الحاقی باشد نامهگرشاسپآخرين بیت  مانند
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ــالم   ــزاران ســ ــزاران درود و هــ  هــ
         

 
 

 الســـالمز مـــا بـــر محمـــد علیـــه   
 

 (1354:480، طوسی )اسدی                                                                         

خود اختصاص  ةمنظوم بارةرا به دعايی در مجنون و لیلیامیرخسرو حسن مقطع 

 شود. شايد از اين نظر کهنمی بررسی ديدهمورد ديگرِهای که در میان منظومه است داده

او  ةکرد. دغدغ نظامی مقايسه خواهندهای گیران آثار او را با منظومهداند خردهمی

 :او با نظامی است شدناشاره کرده، مقايسه رهمؤخّاز  هايیبخشکه در چنان
 
 

 دانم بـه يقـین کـه حاسـد خـس     

ــامی ةنبــود چـــــو فســان  تــــو ن
                  

 ر اطلس...ـــد بـــم کنــپشمینه رق 

 یـــی از نظامــه الفـوده چـــبیه
 

                                                                                               (1964 :277) 

 :را پیدا کندجايگاه خود  اين است که اثرشاو در پايان منظومه  یاز همین نظر دعا
 

ــرين بــاد     ــه ســزای آف ــن نام  اي
        

 ان شـــا اه کـــه همچنـــین بـــاد     
 

  (286: همان)                                                                                    
 های مورد بررسيموضوعات مندرج در خاتمه منظومه
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 _ )ص(صلوات بر پیامبر - _ + + + + + + نامهگرشاسپ

 - دعای ممدوح + - + - - - + _ ويس و رامین

 + + - - - - + + نامهروشنای
طلب رهايی از نفس و 

 شیاطین
 يک هفته

 _ ص شاعرتخلّ + - - + - - + - نامهسعادت
 _ طلب آمرزش - - + - + - - + نظامی خسرو و شیرين

 _ طلب عاقبت به خیری - + + - + - - - لیلی و مجنون
 - ذکر تاريخ سرايش + - - - - - + + مخزن االسرار

 + پیکرهفت
+
/ 

 - دعای ممدوح - - +  - -

 کمتر از يک ماه تاريخ سرايش + + - - - - - + رحیق التحقیق

 طلب مشیت خداوند - - - + + - + + دولرانی و خضرخان
ماه و چند چهار 

 روز

 + امیرخسرو شیرين و خسرو
+
، 

 - طلب عفو از خداوند + + - + - +

 - ق الهییطلب توف + + - - - - + + قمنطق العشا

 - - - + - - + - + + نامه میسریدانش

 يک سال طلب سعادت - + + - - - +  جام جم اوحدی

 - طلب عفو و آمرزش - + - - + - - - بوستان

 چهل صباح دعای ممدوح - - + - - - + - العراقین ةتحف

 - افتن اثريجايگاه + + - + - - + + امیرخسرو مجنون لیلی
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 نتيجه. 7

، يکی از اجزای ساختاری اکثر در سرودن شعر ديرين یتعنوان سنّسرايی بهخاتمه

ابواب  ةصورت مستقل يا در ادامها بهآنهای فارسی است که در پايان بسیاری از منظومه

خاتمه را در ابیاتی محدود در پايان منظومه  ،شود. برخی شاعراناصلی کتاب ذکر می

اند. از مباحث برای آن تدارک ديده ای ديگر بابی مستقل و مبسوطو عدهآورده 

صورت عددی، ابجدی يا قراين اشاره به تاريخ سرايش به ،شاعران در خاتمه توجّهمورد

 شود.محسوب میتاريخ سرودن اثر  برای تعیینترين اسناد از مهمّاست که تاريخی 

اند که اين موضوع بیشتر به داليلی ه کردهت زمان سرايش نیز اشاربرخی شاعران به مدّ

منظومه صرف سرايش  ی که برایزمانمدّت مخاطب به  توجّهچون ثبت تاريخ، جلب 

 دادن قدرت شاعر در سرودن شعر است. براساس اين نکته، معموالًو نشانشده است 

اثر  اند. بیشترين حجم خاتمه به وصفسرودهبیت میهشتاد تا  بین چهلشاعران روزانه 

ه است. شداثر انجام  جايگاهآمیز اختصاص دارد که بیشتر با هدف ارتقای با لحنی مفاخره

اند ابیات منظومه نیز اشاره کردهتعداد صورت دقیق، به در اين بخش، برخی شاعران به

. آخرين بخش خاتمه، حسن مقطع است که جلوگیری کننداخان دخل و تصرف نسّ ازتا 

 ب آمرزش اختصاص يافته است.به دعا و طل معموالً
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