
  
  
  
  

  
  

  شرح ادوار
ش توسط مركز نشر دانشگاهي منتشر 1370را بينش در سال  شرح ادواركتاب 
. برتري دارد جامع االلحانو مقاصدااللحان اين كتاب از هر حيث نسبت به . كرد

تجربه در تصحيح متون عبدالقادر مراغي و ها مصحح آن با ميراثي كه از سال
جامع بر اين كتاب نگاشته اي  مقدمه ،آوردهتحقيق در احوال و آثار او به چنگ 

هاي  است كه اهل فن پختگي و سالمت و جامعيت اين مقدمه را نسبت به مقدمه
  . دننك مي آن دو كتاب پيشين تأييد

شايع و رايج ها همچنين حروفچيني كتاب با امكانات جديدي كه در آن سال
اما  ،صورت عكسي است جداول البته همچنان به. تر يافته است تي شكيلئهي ،شد

به سبب چاپ مناسب، وضوح و كيفيت بسيار بهتري نسبت به تصاوير 
  .دارد جامع االلحانو  مقاصدااللحان

اگرچه  ؛تري انجام شده است تر، و با روش عالمانه اي تصحيح متن نيز حرفه
بايد يافت كه ها در اين اثر هم بسياري از مطالب مفيد متعلق به متن را در پانوشت

يعني ديگر در پايين صفحه  ،نوشت تغيير يافته است البته در اين كتاب به پي
بلكه در پايان هر فصل توضيحات  ،خورد بدل يا توضيحات به چشم نمي نسخه

  .مربوط به مطالب آن فصل آمده است
نسخة مدرسة عالي . 1 :متن بر اساس سه نسخة خطي تصحيح شده است

نسخة . 3، )ملي(نسخة كتابخانة ملي تهران  .2، )سپهساالر سابق(شهيد مطهري 
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  .)نور(نورعثمانية تركيه 

برخالف معمول از حروف رمزي ها بدل بينش در توضيحات براي نشانة نسخه
. نور، مطهري، ملي: را نوشته استها  بلكه نام خود كتابخانه ،استفاده نكرده

اغالط تايپي  حروف ابجدي داخل گيومه يا پرانتز قرار نگرفته است و كتاب از
 768ترين اين اغالط سال تولد مراغي است كه حدود  فاحش. هم خالي نيست
  .)31ص(ثبت شده است 

تري از تعليقات دو  به نسبت با مطالب پخته ،در بخش تعليقات آخر كتاب
اما پيداست كه منابع مورد رجوع مصحح  ،رو هستيم كتاب ديگر مراغي روبه

المثل اگر در تعليقات  في. است چندان تغييري نكرده و دامنة آن وسعتي نيافته
در آثار دورة « :خوانيم مي بارة عمادالدين عبدالملك سمرقندي در االلحان جامع

 »اسفزاري ذكري از اين سمرقندي نشده است روضات الجناتتيموري و كتبي نظير 
بينيم كه مصحح نه فقط بر اين مطلب چيزي  مي شرح ادواردر تعليقات  .)293ص(

كه در   حالي نظر كرده است، در نيفزوده، بلكه از اظهارنظر در اين مورد به كلي صرف
چند نقطه از كتاب ذكر عمادالدين سمرقندي آمده است و اين عمادالدين همان كسي 

چندان دور از دسترس بينش هم نبوده ــ از است كه در منابع آن عصر ــ كه اتفاقاً 
؛ 118  رجال: 1324نوايي : نك ،براي نمونه(الدين مكرر ياد شده  پدرش عصام

و از خود عمادالدين نيز در منابعي  )811و  466، 365 ، صزبدةالتواريخ ابرو، حافظ
ذكر خلف «آنجا كه در . توان سراغ گرفت دولتشاه سمرقندي مي يالشعراةتذكرچون 

  : نويسد مي» اكابر سلف خواجه عبدالملك سمرقندي نور قبره
به وقت سلطنت اميركبير تيمور گوركان . از جملة اكابر سمرقند بوده

نظير بوده و اليوم  االسالم بلدة محفوظه بوده و در علم و فضيلت و جاه بي شيخ
بارك او بزرگي بر قاعدة اول است و خواجه را با وجود فضل و در خاندان م

دولتشاه، ( يافتة اوست علم، اشعار ماليم است و موالنا بساطي تربيت
   .)591ـ590، صالشعراءةتذكر
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بينيم كه مطالبي از  مي دستخط او را الدين احمد وزير تاج بياض همچنين در

صفحة مختصر، اطالعاتي دربارة اما در همين دو سه . پدرش كتابت كرده است
خصوص اينكه پيش از مشاهدة دستخط  هب ؛آيد مي خود عمادالدين نيز به دست

  :خوانيم مي او به خطي ديگر
هذَا ما وشّح بِه المولي األعظَم شيخ االسالم االعلم االكرم المستغني عن االلقاب 

الشيراز رسوالً من  ةخطـوالدين عبدالملك السمرقندي حين شرف  ةعماد الملّـ
  .)441ص(ين ثمانين و سبعمائه تاثن ةسنسمرقند في الحادي عشر من شعبان المعظم 

  
از سمرقند به شيراز  782توان دريافت كه عبدالملك در تاريخ  مي از سطور فوق

  .)به رسالتيعني (آمد به عنوان مقامي دولتي 
  : نويسد مي .ترقيمة مطلب نيز حاوي اطالعات جديدي است

بن  بن ابي بكربن محمدبن عبدالرحيم كاتب هذه السطور ابواحمد عمادبن عصام
ي بن علي صاحب الهدايه، رحم اهللا الماضي و عصم الباقي، كتبها حامداً هللا تعالبكر

  .)446ص (
    

يعني فرزندي نيز به نام احمد  ،آيد كه كنية او ابواحمد بوده از اين نوشته برمي
حتي دو بيتي كه بينش در نسخة نورعثمانيه اضافه بر سه بيت منقول  .داشته است

زائد يا  را )يعني هر پنج بيت(ديده و تمام آن  جامع االلحاناز عبدالملك در 
نوشت نقل كرده  مكرر تلقي كرده و هم از اين رو آن را نه در متن، كه در پي

است كه در  ص عبدالملك در شعرو آن تخل مفيد استاي  است، حاوي نكته
  :مقطع غزل مورد بحث آمده است

 چون برفكند قاعدة مال و جاه را  نام قلندر درست كرد»ابن عصام«
  )151، ص شرح ادوارمراغي، ( 

شك تحريف عصامي  كه بيــ ذيل نام عصياني  منتخب اللطايفو نيز در تذكرة 
  : خوانيم مي ــ است
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رش گ: منه. تيمور شيخ االسالم بودعبدالملك عصياني سمرقندي در عهد امير 

  .)274، صمنتخب اللطايفرحم عليخان، (... به عاشق بيچاره ماجرا بودي
  

كه اسم » اعالم«اول : در انتهاي كتاب دو فهرست عام وجود دارد. و اما فهرستها
» لغات، تركيبات و اصطالحات«اشخاص و اقوام و كتب و امكنه است؛ دوم فهرست 

  .رسد فوايد بسيار، برخي موارد آن غيرمعمول به نظر ميرغم  است كه به
عمدة اشكال اين عبارات و تركيبات اين است كه كمتر كسي براي پيدا كردن 

و يا براي پيدا كردن » شكل تربيع«در بخش حروف شين به دنبال » تربيع«مثالً 
  .گردد مي» بي زمان دور ايقاعي«دور يا دور ايقاعي در بخش حروف باء به دنبال 

 .است» كتابنامه«و نكتة آخر اينكه كتاب فاقد فهرست منابع و مĤخذ يا به تعبير امروز 


