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چکيده
خاتمه يکی از اجزای ساختاری اکثر منظومههای فارسی است که در پايان بسیاری از منظومهها بهصورت
مستقل يا در ادامة ابواب اصلی کتاب درج میشود .هدف اين مقاله بررسی محتوای اختتام منظومههای
فارسی با تأکید بر  24منظومه تا قرن هفتم است .اين بخش در بسیاری از مجموعههای موردبررسی،
پیوندها ،ارتباطها و تناسبات عمیقی با درون مايه و فصول اصلی اثر دارد و در فهم و جايگاه آن نقش
مؤثری ايفا میکند .منظومههای فارسی به سه دستة فاقد خاتمه ،خاتمههای کوتاه و خاتمههای مبسوط
تقسیم میشود .از میان منظومههای باقیماندة ادبیّات دورة دری ،نخستین منظومة دارای باب مستقل
خاتمه ،گرشاسپنامة اسدی طوسی است .در خاتمة مبسوط به مواردی چون مباحث تاريخی (تاريخ و
مدت سرايش) ،معرفی اثر (توصیف اثر ،تعداد ابیات ،شیوة کار و تفسیر منظومه و امثالهم) ،موضوعات
اجتماعی (پند و موعظه و نکوهش و اعتراض) ،مدح ،مناجات و حسن ختام پرداخته میشود .شاعران بنا
به داليلی چون رعايت سنت ادبی ،نیاز متن به پیرامتن و ايجاد فضايی برای پرداختن به مباحثی غیر از
محتوای اصلی اثر و ارتقای جايگاه و اهمیّت آن ،به خاتمهسرايی پرداختهاند .بستر پیرامتنِ تقريباً يکسان
مقدّمه و مؤخره ،تأکید برخی موضوعات چون مدح ،عقايد و انگیزههای شاعر و تالش در ارتقای جايگاه و
مقبولیت اثر ،موجب شده است برخی شاعران در محلّ ذکر برخی موضوعات ،میان مقدّمه و مؤخره تفاوتی
قائل نباشند و برخی مباحث چون مدح ،تعلیم اخالقیّات و ستايش اثر را در هر دو محل ذکر کنند.
واژههای کليدی :قالب مثنوی ،پیرامتن ،منظومه ،مقدّمة منظومه ،خاتمهسرايی.
* .اين پژوهش در قالب طرح پژوهشی به شمارة  3-96-7816و با بهرهمندی از اعتبارات پژوهشی دانشگاه
جیرفت انجام شده است.
dehrami3@gmail.com
** .رايانامة نويسنده:
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 .1مقدّمه
منظومه که در واقع تأنیث سخن منظوم است ،در اصطالح به اشعار بلند روايی يا گاه
غیرروايی گفته میشود که استقالل و وحدت موضوعی دارد و دارای طرح قبلی است و
بیشتر در قالب مثنوی و بهندرت در قوالب ديگر سروده میشود (دهرامی.)2 :1395 ،
منظومه معموالً از سه بخش «آستانه»« ،تنة اصلی» و «اختتام» تشکیل شده است؛ آستانه
و اختتام ،اطّالعات بسیار ارزشمندی از شاعر ،اثر و زمانة او ارائه میدهد ،تاجايیکه
معتبرترين اطّالعات دربارة شاعر يا اثر وی ،از همین دو بخش بهدستمیآيد .منظور از
اختتام منظومه ،ابیات پايانی آن بعد از اتمام روايت داستانی يا بابهای اصلی منظومه
است که گاه بهصورت بابی مستقل و گاه در ادامة محتوای اصلی اثر درج میشود .خاتمه،
نقطة پايان منظومه و وجود آن نشانی از اتمام آن است و به همین دلیل ،دربارة آثار فاقد
خاتمه ،پیوسته اين پرسش مطرح است که آيا شاعر منظومه را به پايان رسانده است يا
نه؟ آنچنانکه يکی از موضوعات مبهم دربارة مثنوی معنوی اين است که «آيا مثنوی
در زمان زندگی مولوی به پايان رسید ه بود يا با درگذشت او ناتمام باقی ماند؟» (بهنامفر و
قبادیکیا .)33 :1393 ،همین ابهام دربارة ختمالغرائب منسوب به خاقانی نیز وجود دارد که
اگر دارای اختتام بود ،شايد پژوهشگران میتوانستند دربارة سراينده با يقین بیشتری
سخن گويند .اختتام در منظومههای فارسی ،عنصری پیرامتن است که اگرچه در بیشتر
اوقات جزو محتوای اصلی منظومه نیست ،پیوندهای عمیقی با فصول اصلی دارد و
اطّالعات ارزشمند مندرج در آن ،از مهمّترين محلهای رجوع پژوهشگران است.
اين پژوهش در پی آن است که نشان دهد شاعر در خاتمه به چه موضوعاتی توجّه
دارد؟ داليل درج خاتمه چیست؟ خاتمه با ابواب و موضوعات اصلی کتاب چه ارتباطی
دارد و آيا در جايگاه و منزلت اثر تاثیرگذار است؟ سیر اختتام منظومهها تا قرن هفتم
چگونه است و چه شاعرانی را میتوان آغازگران خاتمهسرايی دانست؟ برای پاسخ به اين
پرسشها 24 ،منظومة فارسی تا قرن هفتم جمعآوری شد که ازاينمیان ،هفده منظومه
دارای اختتام بود .منظومههای موردبررسی شامل اين موارد است :ورقه و گلشاه عیوقی،
گرشاسبنامة اسدی طوسی ،يوسف و زلیخای منسوب به فردوسی ،مخزناالسرار ،خسرو
و شیرين ،لیلی و مجنون و هفتپیکر نظامی ،ختمالغرائب منسوب به خاقانی ،تحفة العراقین
خاقانی ،دانشنامة میسری ،رحیقالتحقیق مبارکشاه ،کارنامة بلخ سنايی ،علینامة ربیع،
روشنايینامه و سعادتنامة ناصرخسرو ،منظومة رشید وطواط در موضوع عروض و قافیه،
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نصاب الصبیان فراهی ،مجنون و لیلی ،شیرين و خسرو ،دُولرانی و خضرخان امیرخسرو،
جام جم و منطق العشاق اوحدی ،بوستان سعدی و مثنوی مولوی.
برخی محقّقان خاتمة برخی منظومهها را بررسی کردهاند؛ ازجمله بهنامفر و قبادیکیا
( )1393بحث اتمام يا ناتمامماندن مثنوی معنوی را بررسی کردهاند .ازآنجاکه اين اثر
فاقد خاتمه است ،بحثی از ساختار و محتوای خاتمهسرايی در آن نشده است؛ البتّه در
زمینة پايانبندی اشعار ،تحقیقات بیشتری انجام شده است .محمّدی و بهاروند ()1392
در مقالة «شیوههای پايانبندی در داستانهای مثنوی» معتقدند شیوة پايانبندیهای
موالنا در داستانهای مثنوی براساس تداعی معانی ،طرح ،توجّه به مخاطب و گفتوگو
انجام گرفته و با نیّ ت ادبی در متن و محتوای ساختار آن در پیوند است .همین محققان
( )1390در مقالة ديگری با عنوان «پايانبندی در داستان با رويکرد ادبیّات تعلیمی» ،از
منظر ادب تعلیمی به پايانبندی پرداختهاند .آنگونه که میبینیم اين تحقیقات در
زمینة پايان اشعار يا حکايات انجام شده و به خاتمة منظومه که مبحثی متفاوت از
آنهاست ،نپرداخته است .در زمینة سنّت خاتمهسرايی منظومه تاجايیکه نگارنده
میداند ،پژوهش مستقلی انجام نشده است.
 .2دالیل درج خاتمه در منظومه
سنت خاتمهسرايی قدمتی ديرين دارد و محدود به آثار ادبیّات دری نیست .در بسیاری
از متون پهلوی اين ويژگی ديده میشود که عموماً به دعای نیک اختصاص يافته است؛
برای مثال ،هفت بند پايانی منظومة يادگار زريران از همین مقوله است .اين بندها
مشتمل بر دعای نیک دربارة شخصیتهای اصلی داستان همچون گشتاسب و لهراسب و
اسفنديار و شاهزادگان ديگر ،دعای نیک دربارة میهن و فردی که کاتب ،نسخه را برای او
نوشته و نیز خود کاتب است (ن.ک :جاماسب آسانا .)63-1371:62 ،عالوهبرآن ،متون ديگری
همچون شگفتی و ارزشمندی سیستان ،خسرو قبادان و ريدک وی و چندين منظومة
ديگر نیز با دعا اختتام يافته است (همان )72-70:و ازآنجاکه دعای نیک برای کاتب و
فردی که اثر به خواستة وی نسخهبرداری شده نیز ذکر شده است ،احتماالً بسیاری از
اين دعاها را کاتب افزوده و به قلم مصنّف نیست .اين سنّت يکی از داليل کاربرد
خاتمهسرايی بهشمارمیرود که در منظومههای فارسی دری نیز استمرار يافته و بخشی از
اکثر منظومههای موردبررسی اين پژوهش ،بهويژه بیت يا ابیات پايانی ،به دعا اختصاص
يافته است.
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هر متنی به پیرامتن نیاز دارد .از نظر ژنت پیرامتن ارتباط میان اجزای متن است از
طريق بخشهايی که بدنة اصلی متن را احاطه کرده است؛ مثل عنوان ،سرتیتر ،ديباچه،
سرلوحه ،تقديمات ،تشکّر ،زيرنويسها ،تصاوير ،توضیح پشت جلد و غیره(به نقل از چندلر،
 .)296-297 :1387شايد مهمّترين عامل درج مواردی چون «آستانه» و «اختتام» در
منظومه ،نیاز متن به پیرامتن باشد .با رواج صنعت چاپ ،بسیاری از مؤلفههای پیرامتنِ
منظومههای کهن ،در اختیار مصنّف نیست ،امّا برخی از آنها در گذشته در اختتام
منظومه منعکس میشده است؛ برای مثال ،يکی از عواملی که موجب رواج اختتامیهسرايی
شده« ،تقديمنامه» است که شاعر به اقتضای آن ،در پايان منظومه ،بستری ايجاد کرده
تا ممدوح را بستايد .نظر به جايگاه قصايد مدحی و تجربه و مهارت بسیاری از شاعران
منظومهسرا در سرايش آنها ،بهمرور ساختار اين قصايد در خاتمة منظومه نیز استفاده
شد و بدينگونه در برخی از آنها تغزّل ،تخلّص ،تنة اصلی و شريطه و دعا گنجانده شد؛
تاحدّیکه مخاطب صرفنظر از مباحث صوری ،ازحیث محتوايی گويی با قصیده روبهرو
میشود؛ برای مثال ،صاحب ويس و رامین سعی کرده است که ساختار قصايد مدحی را
رعايت کند؛ به همین دلیل ،خاتمه را با هجده بیت تغزلوار در توصیف بهار آغاز کرده و
پس از آن با بیتی تخلصوار به مدح وارد شده و مدح را در قريب به صد بیت ادامه داده
و پايان منظومه را نیز با شريطه و دعای ممدوح بسته است (ن.ک :گرگانی-536: 1349 ،
 .)540عالوهبرآن ،عنوان منظومه و چگونگی انتخاب آن ،تاريخ و مدّت سرايش و مباحثی
ازاينقبیل نیز که پیرامتن محسوب میشود ،معموالً در پايان منظومه بیان میشود.
بايد توجّه داشت که منظومههای فارسی ،طرحی از پیشتعیینشده دارند؛ يعنی شاعر
براساس داستانی از پیش موجود يا چارچوبی محتوايی که مدنظر داشته ،در ساختاری
بههمپیوسته آن را سروده و ازهمینرو ،فضاهای کمتری برای پرداختن به مباحث جانبی
در اختیار داشته است؛ لیکن آستانه و خاتمة اثر ،اين فضا را در اختیار شاعر قرار میدهد
که دربارة عقايد خود يا موضوعاتی ديگر بحث کند.
يکی از موضوعات پربسامد در اختتام منظومه ،تأکید شاعر بر ستايش اثر است .از اين
نظر ،از مهمّترين اهداف درج خاتمه ،سرايیدن دربارة جايگاه و رتبة اثر و مقبولیتيافتن
آن است .شاعر سعی میکند با تمجید و تحسین مفاخرهآمیز منظومه يا قدرت شاعری
خود ،رتبه و منزلت خود و اثرش را در نزد مخاطب افزايش دهد و برای اين منظور ،هیچ
محلی مناسبتر از پايان منظومه نمیيابد؛ زيرا مخاطب هنگامی به اين ستايشها میرسد
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که مطالعة اثر را به پايان رسانده است و تمجیدها از اثر ،به وی در شناخت جايگاه آن
ياری میرساند و مرتبة آن بیشتر در ذهن او باقی میماند.
از موضوعات موردتوجّه شاعران در انواع ادبی ،مضامین اخالقی و پند و اندرز است.
گسترش ادب تعلیمی در آثار شاعران تاحدّزيادی نشانگر نفوذ حکمت در شعر و ادبیّات
است و بسیاری از شاعران نیز حکیم يا مسلط بر موضوعات حکمی زمان بودهاند .تاريخ
ادبیّات با آنکه از هزاران شاعر سخن میگويد ،امّا آثار کسانی میان مردم رواج يافته و
شاهکار محسوب شده است که پشتوانة فکری داشتهاند؛ از همین منظر ،معیار فلسفی و
حکمی شعر ،يکی از معیارهای ترازبندی شاعران محسوب میشود و شاعر سعی میکند
در موقعیتهای مختلفی که بهدستمیآورد ،بدان بپردازد .برخی از شاعران که
انگیزههای تعلیمی و اخالقی در سرايش اثر خود دارند ،در خاتمه نیز به آن توجّه دارند و
حتّی پند و اندرز خود را خطاب به پادشاه نیز بیان میکنند؛ چنانکه نظامی در لیلی و
مجنون پند و اندرز خود را از شروانشاه اخستان بن منوچهر نیز دريغ نمیدارد و در
خاتمة اثر ،او را در اموری چون حکومتداری ،کسب نیکنامی و پرهیز از تعجیل در
کشتن و غیره موعظه میکند (ن.ک :نظامی1313 ،ب .)273 :نگاهی به جدول پايان مقاله
نشان میدهد که بسیاری از شاعران ،رويکرد تعلیمی را در پايان منظومه رعايت کرده و
از اين طريق به جنبههای محتوايی اثر خود افزودهاند.
 .3پيوند خاتمه و محتوای ابواب منظومه
در اين بحث بايد به اين نکته توجّه داشت که ارتباط میان موضوعات مندرج در خاتمه با
محتوای اصلی کتاب يکسان نیست .بخشی از اطّالعات و موضوعات ،پیوندی آشکار و
عمیق با ابواب اصلی دارد که اين موارد دارای ارزشهای خاصّ هنری و محتوايی است؛
موضوعاتی چون معرّفی اثر ازاينجمله است که شاعر سعی میکند جوانب مختلف اثر
خود را بیان کند .يکی از وجوه اين معرّفی ،اشاره به جنبههای رمزی اثر است؛ نظامی در
هفت پیکر ،آنجاکه میخواهد به نقل هفت افسانه بپردازد ،به رمزیبودن آن افسانهها
اشاره میکند:
پیـش بیــرونیـــان برونــش نغــــز
هرچه در نظـم او ز نیـک و بـد اسـت

وز درونــــــــش درونیــــ ــان را مغــــــز
همــــه رمــــز و اشــــارت خــــرد اســــت
()363 :1315
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چنین گزارههايی مخاطب را هدايت میکند که ورای مباحث ظاهری و سطحی ،به
جنبههای رمزی آن نیز توجّه داشته باشد و اين موضوع بالتبع ،در خوانش متن تأثیر
دارد .باز از همین نوع است اشارة وی به اينکه در داستانهای اولیّه دخل و تصرف کرده
و آنها را کوتاه و بلند ساخته است و از اين طريق به مخاطب گوشزد میکند که نبايد
داستانهای تاريخی و شنیدههای خود را با آن نعلبهنعل مقايسه کند ،بلکه با اثری تازه
روبهروست:
آنچـــه کوتـــاه جامـــه شـــد جســـدش
وآنچـــه بـــودش درازی از حـــد بـــیش

کــــردم از نظــــم خــــود دراز قــــدش
کــوتهی دادمــش بــه صــنعت خــويش
(همان )363:

پ ند و اندرزهای پايانی منظومه نیز در بیشتر مواقع در ارتباط با محتوای اصلی اثر و
مفسرّ آن است؛ چنانکه بخش اعظم تعالیم اخالقی خسرو و شیرين نظامی دربارة مرگانديشی
است و مناسبتی دارد با پايان سرنوشت قهرمان داستان که به مرگ آنها انجامیده است:
وگـــر خـــود علـــم جـــالینوس دانـــی
چـــو عـــاجزوار بايـــد عاقبـــت مـــرد
همــان بــه کــاين نصــیحت يــاد گیــريم

چـــو مــــرگ آمـد بــه جالینوس مانی
چـــه افالطــون يـونانــی چـه آن کــرد
کـــه پیش از مــرگ يک نوبت بمیــريم
(نظامی1313 ،الف)443 :

در دانشنامة حکیم میسری ،پیوند آموزههای اخالقی پايان اثر با محتوای ابواب
اصلی آشکارتر است .گزارههای اخالقی اين اثر همانند موضوع پزشکی آن ،دربارة درد و
بیماری و درمان است:
ولــــیکن مــــرگ را چــــاره نــــدانم
حکیمـــان جهـــان هرگـــز نمـــردی
بـــه هرجـــايی طبیبـــان را نگــــه دار

بــه جـــای مـــرگ بیچــــاره بمانــم
نـــه پاکیـــزه تـــن انــدر خاک بردی...
مـــر ايشان را تـــو هـــرگـــــز میـازار
(میسری)268 :1373 ،

دستة ديگر ،مباحثی است که اگرچه ارتباطی عمیق و پیوندی آشکار میان آنها و
محتوای اصلی کتاب وجود ندارد ،متضمن اطّالعاتی است که در شناخت بیشتر اثر ،نقش
دارد؛ اين مطالب شامل مواردی چون مباحث تاريخی ،ممدوح ،عقايد شاعر و مفاخرات
است .خواهناخواه هر اطّالعات تاريخی ،اعم از ذکر نام ممدوح ،تاريخ سرايش و مانند آن،
با آنکه در حاشیة متن قرار میگیرد ،در شناخت اثر و جايگاه و منزلت آن و سیر انديشگانی
شاعر اهمیّت دارد و میتوان برپاية آن گاه متن را نیز بهتر بازشناخت؛ برای مثال،
میسری در پايان دانشنامة خود آورده است:
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مــن ايــن را گفــتم انــدر مــاه شــوال

به شصـت و سیصـد و هفـت آمـده سـال
(همان)7 :

از نسخة منحصربهفرد اين اثر که در سال 852ق کتابت شده ،نخستین بار بلوشه ياد
کرده و سپس ژيلبر الزار مقالهای در معرّفی آن نگاشته و سال سرايش را براساس آنچه
شاعر آورده  367دانسته است (ن.ک :الزار .)193 :1387 ،صرفنظر از اينکه برخی «سیصد»
در اين مصراع را «شصد» و اثر را متعلق به قرن هفتم میدانند (ن.ک :متینی-594 :1351،
 ،)595ذکر اين تاريخ نقش مؤثری در جايگاه و منزلت آن دارد که براساس آن ،میتوان
اين اثر را قديمیترين منظومة علمی و کهنترين اثر در زمینة پزشکی به زبان فارسی
دانست که حتّی پیش از هدایةالمتعلمین نگاشته شده است .باز از همین نوع است ستايش
ها و مفاخراتی که برخی شاعران در پايان منظومة خود آوردهاند تا بر جايگاه و منزلت
اثر خود بیفزايند و بر بديع بودن آن تأکید کنند.
باوجوداين ،دستة ديگری از موضوعات در نگاه نخست ،تناسبی آشکار با متن اصلی
ندارد و اطّالعات مفیدی برای شناخت اثر نمیدهد و اگر آن را با خاتمة منظومة ديگری
در همان وزن جايگزين سازند ،تفاوتی میان آنها ايجاد نمیکند و در معنای اثر چندان
تأثیری نمیگذارد؛ ازآنجمله است برخی از ادعیه و مناجاتنامههای پايانی منظومهها
که سبک مشترک و يکسانی دارند و موضوعاتی چون طلب عفو و بخشايش از خداوند،
سپاسگزاری از نعمتهای او و امثال آن کموبیش در آنها ديده میشود؛ البتّه باز هم،
همة آثار از اين نظر يکسان نیستند و برخی شاعران در مناجاتنامههای پايانی از اشاره
به اثر خود غافل نبودهاند؛ چنانکه اوحدی سراسر مناجاتنامة پايانی منظومة خود را به
دعاهايی دربارة آن اختصاص داده است:
بـــــر دل اهـــــــل ذوق راهــــــش ده
جلــــــوهای ده ز رونـــــق و نـــــورش

وز قبـــول نفـــــوس جـــاهش ده
خاصّـــه در دســــتگاه دســــتورش

()671 :1340
نیز ناصرخسرو در پايان روشنايینامه خدای را سپاس گفته که توفیق سرايش چنین
اثری به وی داده است:
خداونــــــدا مـــــــرا توفیــــــــق دادی
ســـــپاس و شـــــکر از دارای ذوالمـــــن

در معنــی بــه رويــم بـــرگشــادی
کــه بکــری تـازه پیـدا کـردی از من
()542 :1307
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چنین دعاهايی نشاندهندة دغدغة شاعر است که دوست دارد حاصل طبع او جايگاه
خود را بهدستآورد و لذا نمیتوان آنها را بیارتباط با محتوای اصلی اثر دانست.
 .4ارتباط خاتمه و آستانة منظومه
خاتمه و آستانة آثار در برخی از مباحث مشترکاند .اجزای بسیاری از مقدّمههای
منظومههای فارسی شامل تحمیديه و مناجات ،نعت رسول(ص) و صحابه ،آفرينش جهان
و مراتب آن (معموالً بر مشرب فالسفه قديم) ،بخش وصفی (پند و اندرز ،شکايت از حسودان ،وصف
حال شاعر و مانند آن) ،سبب تألیف کتاب (انگیزه و هدف سرايش ،نام اثر ،منبع و پیشینة اثر ،محتوا
و فهرست اثر ،مدت زمان سرايش و  ،)...مدح ممدوح و بستر نهايی است (دهرامی.)47 :1397 ،
چنانکه در ادامه نشان داده خواهد شد ،خاتمه نیز شامل موضوعاتی چون مباحث
تاريخی (تاريخ سرايش و مدت زمان سرايش) ،وصف اثر (ستايش اثر ،نام اثر ،غرض سرايش و تعداد
ابیات) ،موضوعات اجتماعی (پند و اندرز ،گاليه و شکايت و مانند آن) مدح ،مناجات و حسن
مقطع است .در برخی منظومهها ،میان آستانه و خاتمه موضوعات مشترکی وجود دارد؛
ازاينحیث بهنظرمیرسد شاعران در جايگاه ذکر برخی موضوعات ،میان مقدّمه و مؤخره
تفاوتی قائل نبوده و اين دو جايگاه را بستری برای طرح مباحث جانبی و پیرامتن می
دانستهاند يا آنکه برای تأکید بر موضوعی يا برحسب محتوای اثر و عقايد خود ،مبحثی را
در هر دو بخش آوردهاند:
مباحث تکرارشده در مقدّمه و مؤخره

نام اثر

ورقه و گلشاه
گرشاسپنامه
ويس و رامین و هفت پیکر
خسرو و شیرين نظامی
لیلی و مجنون
مخزن االسرار
دولرانی و خضرخان امیرخسرو و دانشنامه میسری و بوستان
شیرين و خسرو و مجنون و لیلی امیر خسرو و منطق العشاق
اوحدی
جام جم اوحدی

مباحث تکرار شده
منبع اثر ،درود بر پیامبر

(ص)

مدح ،غرض سرايش (باقیماندن نام نیک و دعای
خیر خواننده در حق سراينده) ،ستايش اثر
مدح
پند و اندرز ،مدح
پند و اندرز ،مدح ،مناجات
توصیف اثر
پند و اندرز
مناجات
مدح ،مناجات
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طبق جدول فوق ،بیشترين تکرار موضوع ،به مدح اختصاص دارد و اين شیوهای است
که شاعران برای واال نشاندادن ممدوح و پذيرفتهشدن اثر از سوی وی برگزيدهاند .پند و
اندرز نیز از مباحث تکرارشونده است .اين موضوع عالوه بر آنکه برخاسته از روحیة
حکیمانه و گرايش و توجّه شاعر به ايراد تعالیم اخالقی و موعظه دارد ،عنصری است
برای عمومیّتبخشی بیشتر به اثر و افزايش جنبههای محتوايی آن تا اثر را از تکبعدی
رهايی بخشد و مخاطبانی از طبقات مختلف را به سوی خود جلب کند.
 .5انواع منظومه از نظر خاتمه
منظومههای فارسی از منظر خاتمه ،به سه دسته تقسیم میشوند :فاقد اختتامیه،
اختتامهای کوتاه و اختتامهای مبسوط .منظومههای فاقد خاتمه بسامد کمی دارند .اين
دسته از منظومهها شامل منظومههايی کوتاه يا تفنّنی يا آموزشی همچون منظومة رشید
وطواط در عروض و قافیه و نصاب الصبیان فراهی است که شاعران آنها به دلیل انگیزههای
صرف آموزشی ،کوتاهی اثر ،تقديمنکردن به ممدوح و فردی خاص و خودداری از انتشار
آن بهعنوان اثر و منظومهای مستقل ،ضرورتی نديدهاند به مباحث جانبی و تدارک
خاتمه و اجزای ديگر بپردازند .عالوهبرآن ،يکی ديگر از عوامل نبودِ اختتام در برخی
منظومهها ،پاياننیافتن آنهاست؛ همچون مثنوی معنوی که به عقیدة برخی کهولت سن،
بیماری و مرگ ،مولوی را مهلت نداد تا مثنوی را بهپايانرساند (بهنامفر و قبادیکیا:1393 ،
 .)33اين موارد که بسامد اندکی دارد ،در مقالة پیش رو بررسی نمیشود .در اختتامهای
کوتاه ،شاعر بیآنکه بابی مستقل برای آن درنظربگیرد ،در چند بیتِ محدود در ادامة باب
پايانی منظومه ،خاتمه را میآورد .اين نوع خاتمهها  ،هرچند در ابیات اندک ،به قصد رعايت
سنت خاتمهسرايی در انتهای منظومهها آمده است؛ از اين نوع است منظومة ورقه و
گلشاه با اختتامی در دو بیت ،مشتمل بر ذکر منبع اثر و ثنای پیامبر اسالم(ص):
چنــین بــود ايــن قصّــة پــر عجــب
ز عیـــوقی و امّتـــان خـــاصّ و عـــام

ز اخبــــار تــــازی و کتــــب عــــرب
ثنــــا بــــر محمــ ـد علیــــهالســــالم
(عیوقی)122 :1343 ،

بیت نخست با کمی تغییر ،در مقدّمة اثر نیز آمده و تکرار آن بیشتر نشانگر رعايت
ناقص سنّت اختتامیهسرايی است .نوع ديگر از اختتامیهها ،بهصورت مبسوط است که در
اين پژوهش بهصورت مستقل دربارة آن بحث میشود.
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 .6خاتمههای مبسوط و محتوای آن
در اين نوع اختتامیهها ،شاعر بابی مستقل و نسبتاً مبسوط تدارک میبیند .از میان
منظومههای باقیماندة ادبیّات دورة دری ،نخستین منظومهای که دارای باب مستقل
خاتمه است ،گرشاسپنامة اسدی طوسی است .اين نوع اختتامیهها نیز به دو دسته
تقسیم میشود :در برخی از آنها به موضوعات مختلفی پرداخته شده که در بسیاری از
منظومهها يکسان است؛ برخی نیز همچون بوستان سعدی تنها به مناجات و پند و اندرز
اختصاص يافته است .بايد توجّه داشت که شاعر ،بسیاری از مباحثی را که در اختتام
ذکر میکند ،در مقدّمه و آستانة اثر نیز میآورد .شايد دلیل ذکرنشدن موضوعات ديگر
در خاتمة بوستان ،آن باشد که سعدی نخواسته است مباحث آستانه همچون مدح
ممدوح و وصف اثر را مجدداً در پايان بیاورد و دوبارهگويی کند .بههرحال خاتمههای
جامع و مبسوط ،ازحیث محتوايی ،شامل مباحث تاريخی (تاريخ و مدت سرايش) ،معرّفی اثر
(توصیف اثر ،تعداد ابیات ،شیوة کار و تفسیر منظومه و مانند آن) موضوعات اجتماعی (پند و موعظه
و نکوهش و اعتراض) ،مدح و حسن ختام است که به اقتضای محدوديت حجم مقاله ،تنها
به برخی موارد پرداخته میشود.
 .1-6مباحث تاریخي
 .1-1-6زمان سرایش

در بسیاری از داستانها و حکايات سنّتی ،حوادث به زمانی خاص و مشخص تعلق ندارند
و در نگاه شاعران و نويسندگان اهمیّت حوادث و کنشهای داستانی يا گزارههای اخالقی
مهمّتر از مباحث تاريخی و زمانی حقیقی است .برخالف آن ،شاعر در خاتمة منظومه،
بیشتر در فضايی حقیقی سیر میکند و به زمان تقويمی و واقعی بازمیگردد و بدان
توجّه میکند .يکی از مهمّترين مباحثی که در خاتمة منظومه ذکر میشود ،تاريخ
سرايش آن است که در بیشتر مواقع مهمّترين سند دربارة تاريخ سرودن اثر است و
پژوهشگران برای تعیین سال سرايش ،ترتیب آثار و موارد ديگر ،بسیار بدان رجوع
میکنند .ذکر تاريخ به طرق مختلفی همچون ذکر عددی ،ابجدی و اشاره به قراين
تاريخی انجام میگیرد که البتّه مرسومترين شیوه ،ذکر آن بهصورت مستقیم و عددی
است:
چــــون ز تــــاريخ برگــــرفتم فــــال

هفتصــد رفتــه بــود و ســی و ســه ســال
(اوحدی)672 :1340 ،
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ز هجــرت بــرو بــر ســپهری کــه گشــت

شــده چارصــد ســال و پنجــاه و هشــت

به سال «واو» و «ذال» از سـال هجـرت

(اسدی)476 :1354 ،
بــه پايــان بــردم ايــن در حــال ضــجرت
(اوحدی)479 :1340 ،

برخی شاعران عالوه بر ذکر تاريخ ،به قراين ديگری نیز اشاره کردهاند؛ باوجوداين،
گاه نسّاخان در تاريخ سرايش دخل و تصرفاتی کردهاند که نمیتوان آن را سندی قطعی
محسوب کرد؛ از آن جمله است منظومة روشنايینامة ناصرخسرو:
بــه ســال چارصــد ســه بیســت بــر ســر
رســیده جــرم خــور در بــرج مــاهی
مــــــه شــــــوال از روز نخســــــتین

کـــه هجـــرت کـــرد آن روح مطهــــر
گرفتــــه در حمــــل مــــه پادشــــاهی
قـــران افتـــاده انـــدر بـــرج شـــاهین
()541 :1307

بیت نخست آنقدر در نسخهها مختلف است و دچار تحريف شده که تاريخ دقیق آن
محل ترديد است و براساس قراين فلکی نیز نمیتوان آن را بازيافت (ن.ک :ناصرخسرو،
 :1307مقدّمه/نز)؛ باوجوداين ،باز مهمّترين سند تاريخ سرايش ،آن است که خود شاعر
بدان اشاره داشته است.
 .2-1-6مدّت زمان سرایش

از موضوعات ديگری که شاعران در خاتمه بدان توجّه داشتهاند ،مدّت زمانی است که
برای سرودن منظومه صرف کردهاند؛ البتّه در برخی منظومههای بلند ،همچون شاهنامه،
در موارد مختلف به مدّت زمان سرايش اشاره شده يا گاه همچون لیلی و مجنون نظامی
در آغاز منظومه آورده شده است ،امّا مقصود در اينجا ،اشاره به آن در خاتمة منظومه
است .اشاره به اين موضوع میتواند داليل مختلفی همچون ثبت تاريخ ،نشاندادن قدرت
شاعر در سرودن شعر و اتمام سريع منظومه ،جلبتوجّه مخاطب به مدّت سرايش آن و
 ...باشد .امیرخسرو در دولرانی و خضرخان آورده است:
بــــه قــــدر چارمــــاه و چنــــد روزی

فــروزان شــد چنــین گیتــی فــروزی
()305: 1916

تعداد ابیات منظومه طبق آنچه شاعر گفته 4هزارو 519بیت است که بهطور میانگین
روزانه نزديک به  35تا  40بیت از آن سروده است .مبارکشاه رحیق التحقیق خود را که
مشتمل بر  1020بیت است در کمتر از يک ماه سروده است:
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ايــن رســالت بــه کمتــر از يــک مــاه

گفـــت از فضـــل حـــق مبـــارکشـــاه
()105 :1381

به استناد اين بیت ،میتوان گفت او تقريباً هر روز نزديک به  35بیت سروده است.
نظامی نیز براساس آنچه در مقدّمة لیلی و مجنون آورده است ،اين منظومه را با
4هزاروهفتصد بیت در کمتر از چهار ماه و با میانگین روزانه نزديک به چهل بیت سروده
است .عبید عشاقنامة هفتصد بیتی خود را در دو هفته و روزانه قريب به پنجاه بیت
سروده است .براساس اشاراتی که شاعران در خاتمه داشتهاند ،میتوان گفت اکثر آنها
روزانه کمتر از پنجاه بیت میسرودهاند؛ البتّه برخی شاعران سرعت بیشتری در سرودن
منظومههای خود داشتهاند؛ مثالً ناصرخسرو مدّت سرايش روشنايینامه را با  592بیت،
يک هفته ذکر کرده است (هر روز تقريباً  85بیت):
يــه يــک هفتــه رســانیدم بــه آخــر

مقــــــاالت مقــــ ـدّس را سراســــــر
()541 :1307

خاقانی تحفة العراقین خود را که نخستین سفرنامة منظوم فارسی محسوب میشود،
در 3هزارو 158بیت ،طیّ چهل روز سروده است (بهطور میانگین روزانه  79بیت):
مــن ايــن همــه گــوهر از ســر کلــک

رانـــدم بـــه چهـــل صـــباح در ســـلک
()249 :1333

بهطورکلّی ،اين دسته از شاعران بهصورت میانگین هشتاد تا  85بیت در روز می
سرودهاند.
 .2-6معرّفي اثر
 .1-2-6وصف اثر

از بخشهای ديگر پربسامد خاتمه ،توصیفاتی است که شاعر از اثر خود و محتوای آن
دارد .اين بخش معموالً بیشترين حجم خاتمه را شامل میشود .يکی از داليل شاعر برای
سرودن آن ،اهمیّتدادن به خود و اثری است که میسرايد؛ و ازآنجاکه معموالً اکثر
منظومهها به فردی تقديم میشود ،شاعر از اين طريق قصد دارد جايگاهی بلند برای
خود يا اثر رقم زند .توصیفات برخی شاعران از آثار خود ،جنبهای ادبی دارد و ناظر به
ظرافتهای هنری آن است و بیانگر شرح و تفسیر و تأويل محتوای اثر نیست .از
پربسامدترين توصیفات ،تشبیه اثر به باغ و بوستان است که ناظر به طراوت و تازگی آن
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است و بستری برای ساخت تصاوير مرتبط و متناسب ديگری ايجاد کرده تا ويژگیهای
مختلف اثر به اجزای باغ و بوستان مانند شود:
بـــه فرمانــــــت بگفتــــــم داستـــــانی
درو چـــون میـــوه از حکمـــت مثـــلهـــا
میـــــوه دادمــــت ز بــاغ ضمیــــــر
ذوق انجـیـــــــر داده دانــــــــــة او
بهشــتیاســت بــومش ز کــافور خشــک
همــه پــر گــل و ســبزه و و میــــوه دار

ز خــوبی چــون شــکفته بوســتانی
چو ريحـان بهـاری خـوش غـزل هـا
(گرگانی)540 :1349 ،
چــرب و شــیرين چــو انگبــین در شــیر
مغـــــــز بـــادام در میــانـــــــــة او
(نظامی)363 :1315 ،
گیـــاهش ز عنبـــر درختـــانش مشـــک
نگـــردد کـــم ار چنــــد چینـــی ز بـــار
(اسدی طوسی)478 :1354 ،

اگرچه اين شیوه ،توصیفاتی منسجم ايجاد کرده ،امّا از فرط تکرار ،گیرايی و تازگی
خود را از دست داده است .از میان منظومههای موردبررسی ،حکیم میسری در وصف اثر
خود به محتوا توجّه خاصی داشته و توصیفات او بیانگر مباحث مندرج در اثر است؛ اين
موضوع بیشتر به دلیل جنبههای آموزشی و علمی اثر است که به شاعر مجال و موقعیت
کمتری برای پرداختن به جنبههای هنری و توصیفات داده است:
مــن ايــن نامــه بــه کــام دل بگفــتم
نشــــان دردهــــای گــــــونه گونـــــه
عــــالج دردمنــــدان نیــــز گفتــــــم
و نـــــام دارو و هـــــم طبـــــع دارو

بســـی علـــــم انـــدرين نامـــه نهفـــتم
بگفـــتم مـــن تـــو را چـــون و چگونـــه
بــه هــر دردی عالجــی چنــد جســتم
در ايــن نامـــه بگفتیـــــم هـــــر دو...
(میسری)267 :1373 ،

از صفات مرسومی که شاعران دربارة اثر خود بهکاربردهاند ،اين است که آن را زايیدة
طبع و فکر خويش دانستهاند تا بدينترتیب ،بر تازگی اثر خود تأکید کنند:
خــدا دانــد کــه ايــن نوبــاوه بکــر اســت

ز مــن زاد اســت او را دايــه فکــر اســت

شگــرفاننــــد يکســـــر بـــالغ و بکـــر

(ناصرخسرو)541 :1307 ،
بـــه تايیـــــــد الهـــــی زاده از فکـــــر

دلــــم از خاطـــــــر فســـــــردة خــــود

(اوحدی)479 : 1340 ،
چــون کــه خرســند شــد بــه خــردة خــود
(همان)672 :

 /138سنت خاتمهسرایي در منظومههای فارسي و ساختار و محتوای آن (تا قرن هفتم)

بکـــر معانیـــــم کـــه همتـــاش نیســـت

جامـــــه بـــه انـــدازة بـــاالش نیســـــت
(نظامی)179 :1386 ،

از موضوعات اين بخش ،ستايش شاعر از خويش و اثر و برتر نشاندادن قدرت
سخنوری خود از ديگران است .شاعر با لحنی مفاخرهآمیز به تمجید خود و جايگاه
شاعریاش میپردازد؛ اين موضوع نیز بهگونهای نشانگر سعی شاعر در فرابردن جايگاه و
منزلت اثر است تا تلويحاً به ممدوح نیز گوشزد میکند که جايگاه اثری که به وی
پیشکش کرده است و سرايندة آن را قدر بشناسد:
چــو بــر اســب ســخن آيــم بــه جــوالن
بیــان مــن بــود روشــن چــو شعـــری

مــرا باشــد مجــــره جای و کیــوان
به نکتــه چــون ز گوهــر تاج کسری

در ملــک ســخن مــرا رســــد فخــر

(گرگانی)541 :1349 ،
ســـلطان ســـخن منــــــم والفخــــــر

ز گوينـــدگانی کشـــان نیســـت جفـــت

(خاقانی)1333:250 ،
به خوشـی چنـین داسـتان کـس نگفـت
(اسدی طوسی)477 :1354 ،

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

تعداد ابیات گاهی بادقّت و گاهی تقريبی تعیین میشود .در برخی نسخ گرشاسپنامه
آمده است:
بــود بیــت مــن ســر بــه ســر نــه هــزار

ســه ســال انــدرين کــار شــد روزگــار
(اسدی طوسی)477 :1354 ،

يکی از اهداف اشارة دقیق به ابیات ،جلوگیری از دخل و تصرف نسّاخان است که
نهتنها از روی سهو ،که گاه تعمداً تغییراتی در متن ايجاد میکردند .دستبرد در متن و
تحريفات و تغییرات کاتبان و ورّاقان میان مصحّحان و محقّقان نکوهیده و ناپسند
بهشمارمیرود .شعرا نیز گاه روی خوشی به تغییرات کاتبان نشان ندادهاند .بهنظرمیرسد
نخستینبار صاحب گرشاسپنامه بدين نکته اشاره کرده و بعد از ذکر تعداد ابیات،
هشداری به نسّاخان داده است:
مبـــــاد آن نويســـــنده را آفـــــرين

کــه يــک بیــت کمتــر نويســد ازيــن
(همان)478 :

امیرخسرو از سه دشمن شعر خود شکايت میکند :غزلخوان خام ،کاتب ناقصنگار و
بیانصاف و عیبجو .او دربارة کاتبان محرِّف میگويد:
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خامـــه چـــو تیـــری بـــه روانـــی از او
هر سـخنی کـان بـه خطـش کـرده جـای

کـــور شـــده عـــین معـــانی از او
گم شده زان تیرگیش دسـت و پـای
()346 :1975

ازهمینروی با درج تعداد دقیق ابیات منظومة خود ،سعی میکند دستکم مخاطب
شعر خود را از کم يا زيادشدن آن آگاه کند .از میان شاعران ،امیرخسرو دهلوی تأکید
خاصّی به درج شمار دقیق ابیات داشته و در بیشتر منظومههای خود بدان اشاره کرده
است .چنین وسواسی در کمتر شاعری ديده میشود:
وگــر داننــده پرســد بیــت چنــد اســت
اگــر زيــر و زبــر گردنــــد همـــــره

درين نامه که از عشق ارجمند است...
چهار الف است و پانصد با نه و ده
(امیرخسرو)307 :1916 ،

نسّاخان و ورّاقان هم از شمار ابیات میکاسته و هم گاهی بر آن میافزودهاند ،امّا
نگرانی امیرخسرو بیشتر ازجهت کاستهشدن ابیات است و اين نشاندهندة اهمیّت تکتک
ابیات در نگاه شاعر است .در قران السعدين و مطلع االنوار نیز همین شیوه را پی گرفته و
از نسّاخان میخواهد چیزی را از آن کم نکنند:
ور ز جمـــــل بازکشـــــانی شـــــمار
خـــواهمش از خامـــهزنـــان گـــزين
زانکــــه خراشــــیدة مــــردم بــــود

نـه صــد و چار و چهـل و سه هزار
آنکــه نگــردد رقمــی کـم از اين
آه کســی کــش خلفش گــم بود
()59 :1962

در مطلع االنوار به ابیات هر خزينه و مقالت نیز اشاره میکند که هرکدام دارای 125
بیت است (ن.ک .)346 :1975 :در مجنون و لیلی و شیرين و خسرو از اين نیز فراتر رفته و
از کاتبان میخواهد که بعد از کتابت ،آن را با نسخة اصلی مقابله کنند و عمداً هیچ بیتی
را کم نکنند و برای رسیدن به اين مقصودِ موردتأکید ،از نیروی نفرين مدد میجويد:
بیـــتش بشـــمار راســـتی هســـــت
هــر کـــــو نکنــد بــه طبــع قابـــل
يــا بیتــی از ايــن عــدد کنــد کـــم

جمله دو هزار و ششصد و شصت
از بـعـــد نبشتنــش مقـــابـــل
کــم باد گهی خالصش از غـــم

وگر پرسـی کـه بیـتش را عـدد چیسـت
خــراب آن کــو ز چنــدين بیــت معمــور

()285 :1964
چهار الف و چهارست و صد و بیست
کنـد بیتی ز جـای خويشتـــن دور
()360 :1961
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 .3-6حسن مقطع

منظور از حسن مقطع ،آخرين بیت يا ابیات پايانی اختتامیة اثر است که معموالً شاعر
بهگونهای آن را میسرايد تا عالوه بر نشاندادن دغدغة خود ،حسن ختامی بر اثر باشد.
در بیشتر منظومهها اين بخش به دعا اختصاص دارد که بیش از هرچیز به دلیل رعايت
سنّت ادبی و مذهبی است .خاقانی تحفة العراقین را با دعای ممدوح به پايان رسانده که
گويا تأثیری از قصايد مدحی اوست:
نوراالنـــــــوار رهبــــــــرش بـــــاد
ايـــن دعـــوت را بـ ــه گـــاه تهلیـــل

ربّ االربــــاب يـــاورش بــــاد
آمیـــن آمیـــن کنـــاد جبـريل
()250 :1333

در منظومههايی که مدح ممدوح در خاتمه با اطناب بیان شده ،حسن مقطع نیز
دعای ممدوح است .فخرالدين اسعد گرگانی نیز که در اختتامیة ويس و رامین ،ساختار
قصايد مدحی را رعايت کرده ،حسن مقطع را به دعای ممدوح اختصاص داده است:
گهــی کلکــت بــه دســت و گــاه خنجــر
چنــین بــادا کــه گفــتم رســم و آيیــــن

گهــی زلف بیات و گــاه ساغـــر
ز مــن بنـــده دعا وز بخت آمیــن
()542 :1349

بیشترين جمالت دعايی در حسن مقطع ،دربارة خود سراينده است و از پربسامدترين
آنها ،طلب آمرزش است .اين موضوع ،غیرمستقیم بازتاب يکی از اغراض شاعر از سرودن
را نشان میدهد که همان طلب دعای خیر از خواننده است:
خـــدايا هرچـــه رفـــت از ســـهوکاری
روانـــش بـــاد جفــــــت شادکــــامی

بیامـرز از کــرم کامرزگاری
که گويد باد رحمت بر نظامی

چــو بــر خســرو ســرآيد زنـــدگانی

(نظامی)459 :1313 ،
گنــاهش عفــو کــن بــاقی تــو دانــی

بضاعــــــت نیــــــاوردم اال امیـــد

(امیرخسرو)361 :1961 ،
خـــدايا ز عفـــــوم مکـــــن ناامیـــد
(سعدی)204 :1385 ،

تواتر و بسامد اختتام سخن با دعا ،موجب شده است که دعا جزيی از ساختار خاتمه
قرارگیرد؛ تاحدیکه اگر منظومهای با دعا به پايان نمیرسید ،ديگران بر آن میافزودند؛
مانند آخرين بیت گرشاسپنامه که مصحّح احتمال داده است الحاقی باشد:
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ز مـــا بـــر محمـــد علیـــهالســـالم

هــــزاران درود و هــــزاران ســــالم

(اسدی طوسی)1354:480 ،

امیرخسرو حسن مقطع مجنون و لیلی را به دعايی دربارة منظومة خود اختصاص
داده است که در میان منظومههای ديگرِ موردبررسی ديده نمیشود .شايد از اين نظر که
میداند خردهگیران آثار او را با منظومههای نظامی مقايسه خواهند کرد .دغدغة او
چنانکه در بخشهايی از مؤخّره اشاره کرده ،مقايسهشدن او با نظامی است:
پشمینه رقــم کنـــد بـــر اطلس...
بیهـــوده چـه الفــی از نظامـــی

دانم بـه يقـین کـه حاسـد خـس
نبــود چـــــو فســانة تــــو نــامی

()277 :1964

از همین نظر دعای او در پايان منظومه اين است که اثرش جايگاه خود را پیدا کند:
ان شـــا اه کـــه همچنـــین بـــاد

ايــن نامــه ســزای آفــرين بــاد

(همان)286 :
تاریخ سرایش
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طلب عفو و آمرزش
دعای ممدوح
جايگاهيافتن اثر

چهل صباح
-

سعادتنامه
خسرو و شیرين نظامی

لیلی و مجنون
مخزن االسرار

+

هفتپیکر

+

رحیق التحقیق

+

دولرانی و خضرخان

+

شیرين و خسرو امیرخسرو

+

منطق العشاق
دانشنامه میسری
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تحفة العراقین
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+

+
-
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-
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-
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+
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-
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صلوات بر پیامبر
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تخلّص شاعر
طلب آمرزش
طلب عاقبت به خیری
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اثر

(ص)

سرایش

تعداد ابيات

مدح
مناجات یا بخش

مستقل مناجات
نام اثر

موضوعات مندرج در خاتمه منظومههای مورد بررسي

_
يک هفته
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 .7نتيجه
خاتمهسرايی بهعنوان سنّتی ديرين در سرودن شعر ،يکی از اجزای ساختاری اکثر
منظومههای فارسی است که در پايان بسیاری از آنها بهصورت مستقل يا در ادامة ابواب
اصلی کتاب ذکر میشود .برخی شاعران ،خاتمه را در ابیاتی محدود در پايان منظومه
آورده و عدهای ديگر بابی مستقل و مبسوط برای آن تدارک ديدهاند .از مباحث
موردتوجّه شاعران در خاتمه ،اشاره به تاريخ سرايش بهصورت عددی ،ابجدی يا قراين
تاريخی است که از مهمّترين اسناد برای تعیین تاريخ سرودن اثر محسوب میشود.
برخی شاعران به مدّت زمان سرايش نیز اشاره کردهاند که اين موضوع بیشتر به داليلی
چون ثبت تاريخ ،جلب توجّه مخاطب به مدّت زمانی که برای سرايش منظومه صرف
شده است و نشاندادن قدرت شاعر در سرودن شعر است .براساس اين نکته ،معموالً
شاعران روزانه بین چهل تا هشتاد بیت میسرودهاند .بیشترين حجم خاتمه به وصف اثر
با لحنی مفاخرهآمیز اختصاص دارد که بیشتر با هدف ارتقای جايگاه اثر انجام شده است.
در اين بخش ،برخی شاعران بهصورت دقیق ،به تعداد ابیات منظومه نیز اشاره کردهاند
تا از دخل و تصرف نسّاخان جلوگیری کنند .آخرين بخش خاتمه ،حسن مقطع است که
معموالً به دعا و طلب آمرزش اختصاص يافته است.
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