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  النفايس خان آرزو نقد و بررسي مجمع  
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  مقدمه
 ،ادبي ةهر پژوهند. آيند ميترين منابع تحقيقي ادبيات فارسي به شمار  از مهم ها تذكره

طبعاً ناگزير است بخش زيادي ، در كنار منابع اصلي مثل آثار شاعران و نويسندگان
ه ب، اطالعاتشان ارائةدر  ها البته تذكره. از اطالعات خود را از چنين مراجعي اخذ كند

، متكي به و يا حتي نقل شواهد شعراي پيش از خود اي نامهويژه حول مسائل زندگي
اند و فانهانجا كه اغلب خالي از نگاه منتقدانه و موشكتا آ ،ندا تر خويشمĤخذ قديم

ين امر موجب شده است تا جز هم. شوند ميتنها رونوشتي از اسالف خود محسوب 
در اين ميان . آغشته به انواع اشتباهات قدما نيز باشند، خبري و غيرتحليلي بودن

كه جز افادات ي خاصي دارد هاالدين عليخان آرزو ارزش تأليف سراج النفايس مجمع
شناسي و نقد ادبي براي  مواد مغتنمي هم در باب مسائل سبكشامل ، تاريخ ادبي

اهميتش متأسفانه تا به امروز تصحيح  همةبا  ،از اين كتاب. پژوهشگر ادبي است
هم تنها در  آن ،فايده است بس بي اي منقحي ارائه نشده است و آنچه هست گزيده

ه به كوشش مرحوم عابد رضا بيدار چاپ شده باب تراجم شعراي معاصر مؤلف ك
تفاريق و در  كوش پاكستاني بهبه دست سه محقق سختكه نيز تصحيحي  آن 1.است

نده انواع اغالط روشي و علمي و فني آگبه ، تهيه و منتشر شده، بارناهماهنگي تأسف
به ارزيابي اين  ،عالوه بر بررسي و نقد محتواي كتاب ،نگارنده در اين مقاله. است

آن را  به اميد آنكه اهميت تصحيح مجدد و البته محققانة، تصحيح هم خواهد پرداخت
  .يادآور شود

   
  خصايص آن النفايس و مجمع
، امروز تقريباً به يمن ق و منتقد ادبي برجستة هنديمحق، الدين عليخان آرزو سراج

قاره و ايران  پارسي در شبهيز توجه بزرگان ادب حان آثارش و نهمت و تالش مصح
اديبي كه با وجود . مندان ادبيات فارسي آشنا و برجسته است براي اغلب عالقه

بسياري از  ،با عصر ما دارد )سه قرن حدود( نسبتاً طوالني كه به لحاظ زماني فاصلة
بالغت به  ةي نظري در حوزها ترين جرقه توان نخستين و جدي مينظرياتش را 

كامالً  2يو گاه زبانشناختضي از آنها با مباحث جديد نظري بالغت حساب آورد و بع
است موجب شده  ،هات دقيق انتقادي ويروحية نقادي آرزو و توج. همپوشاني دارند
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 ةچنانكه اغلب آنها چه در حوز، شندتمام آثار او ماهيت انتقادي داشته باتقريباً تا 
ادبي در پي انتقاد به آثار تأليفي نويسي و تحقيقات  فرهنگ ةنقد ادبي و چه در حوز

تنوع و تعدد . نگاشته شده است، اند مشابه كه احياناً پيشتر از او شهرت خاصي داشته
ترين اديبان و  وي را از مهم، آثار آرزو حتي در عالم شاعري و ترتيب دواوين شعري

  . دهد ميدانشمندان ادبي قرن دوازدهم جلوه 
در اصل بيشتر حالت ، چنانكه از نامش نيز پيداست ،آرزو النفايس مجمع   

و اين امر  ،اي گونه و جنگ شعر دارد تا ريخت و حال و هواي معمول تذكره بياض
، آن تهيةاساسي  انگيزةشود و در واقع  ميوضوح ديده ه مؤلفش هم ب مقدمةالبته در 

لذا تنها . است ،اقليمي سرايندگان آن ةفارغ از حوز ،فارسيي ها شعر ثبت بهترين
اطالعات تاريخي و  ئةترتيب حروفي دارد و مؤلف در آن هيچ اصراري بر ارا

البته اين بدان معنا نيست كه به طور . مفصل در باب گويندگان نداشته است زندگينامة
اين اثر بعضاً مشحون از اشارات تاريخي و . ها باشدكلي عاري از اين دست آگاهي

با . رشناسي و فني در باب شعرا و زندگي و شعرشان استهمچنين اظهار نظرهاي كا
ثبت اشعار مورد ، چنانكه خود گفته، توجه آرزو در اين كتاب ةاين حال عمد

  .شان هم همراه شده استاصالح انتقادي پسندش بوده كه گاهي با بحث در باب آنها و
   
  مؤلف و سال تأليف ةانگيز. 1

كه وي حداقل از مبني بر اين، النفايس مجمعآرزو در مطاوي  ةبا وجود اشارات پراكند
سال  ،)1669/ 3: 1385 آرزو(مشغول نگاشتن اين تذكره بوده است  1159سال 

هجري قمري دانست  1164بايد ، اش اين كتاب را مطابق تصريح نگارندهختم تأليف 
  :كند كه ميكتاب چنين عنوان  مةمؤلف در مقد. )44/ 1: 1383 همو(

محبت  از تباشير صبح طفلي تا اآلن كه آفتاب زرد پيري است شوق تمام و ]اين جانب[
شمارد و  ميال كالم به خواندن اشعار فارسيه دارد و خويش را از فدائيان حسن سخن ما

نمود  ميكتب بزرگان مطالعه  غيرة و سفاين و ها دواوين و تذكره، چون مدتي سابق بر اين
كثرت  نتيجةاهللا عليه رحمةكه به قول وكيع ، گزلك سوء الحفظ آمد به ميو هر چه خوش 

ي شرح اين حال بر زبان روزي در پيش آشناي. زدود ميخاطر  صفحةاز ، معاصي است
اتفاقاً آن عزيز بعد دو سه روز . گذشت كه خوانده و نخوانده از نسيان ما برابر گشت

پيش ، ينه رخسار محبوبان بودآيتر از  تر از عذار خوبان و صاف ضخيمي كه ساده سفينة



 174 / آينة ميراث، شمارة 48
 
فقير آورده تكليف نمود كه حاال هر چه از اشعار اساتذه انتخاب شود بر اين ثبت بايد 

الذهن گفته بود ليكن پاس گفتار خود ضرور شد و  هر چند حرف مذكور خالي. فرموده
 أخرين كه بعضي از آنهاشروع در انتخاب نموده تا آنكه يك صد ديوان متوسطين و مت

مذكور و  سفينةهزار و برخي بيش از پانصد بيت نبود به انتخاب رسيد و در  كم از چهل
از حاالت اين عزيزان  اي اجزاي ديگر قلمي گرديد و در اين بين به خاطر رسيد كه پاره

و » تذكرة تقي اوحدي«مثل  ها لهذا بعضي از تذكره. دور نباشد، هم اگر مرقوم شود
هر چه از آنها ، و غيرها نيز ديده» سامي تحفة«و » الشعرا كلمات«و » تذكرة نصرآبادي«

موسوم ساختم و چون غرض اصلي  النفايس مجمعد به نوشتن آن پرداختم و به خوش آم
لهذا در تحقيق آن چندان نكوشيده ، نوشتن اشعار پسند خود است و نوشتن حاالت تبعي

در تالش آن چندان ندويده با وجود كثرت مشاغل و عدم معاون غير از يك كس كه و 
آنچه ] ...[الدين  شيخ مبارك محي ها عبارت است از عزيز دلها و منتخب دنيا و مافي

  )44ـ43/ 1: همان( »دست به هم داد به قيد قلم درآوردم
كتاب مثل تاريخ  مجانگارش تر قاعدة ي بسيار پراكنده و بيهااز روي بعضي تاريخ
به نگارش  )1162( كه زودتر از محمد نظام معجز )1159( تأليف شرح حال نثار

شود كه آرزو نگارش تذكره  ميمعلوم  )1669 و1/1533: 1385 همو(است  درآمده
و احوال شاعران را نه مطابق ترتيب تهجي اسامي شعرا كه بر مبناي خواندن دواوين 

او همچنين به مناسبتي . برده است ميارشان پيش دستش و انتخاب كردن اشع كنار
 3داشته مي الشعرا رياض تذكرةشود كه اگر پيشتر خبر از تأليف  ميمتواضعاً متذكر 

از اين نكته . )3/1812: همان( يازيده است ميهرگز به نگارش اين كتاب دست ن
بوده است  النفايس مجمعين سال متمادي در حال تأليف توان فهميد كه آرزو چند مي

و در واقع قصد او در ابتدا فراهم آوردن بياضي از اشعار دلپسندش بوده و چون 
خواسته تنها متكي به بياض صائب  ميوسواس داشته تا تمام دواوين را بخواند و ن

. طبعاً اين كار چندين سال طول كشيده است، باشد ها تبريزي و شواهد تذكره
است كه وي بخشي از مواد كارش را پيشتر به  همچنين از اشارات گهگاهي او معلوم
آمده كه آنها را  ميدر اين ميان نيز گاه پيش . صورت بياض فراهم آورده بوده است

آوردند تا آنجا كه  ميبعضاً ديگر برايش پس ن گرفته و ميبرخي دوستانش از او وام 
كرده  ميمأمور به دست آوردن آنها  را ،الدين شيخ مبارك محي، او اغلب شاگردش

  . )821/ 2 ،1649/ 3 :همان: نك(. است
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  محتوايي كتاب و ژرفاي ديد انتقادي مؤلف ةگستر. 2
كند بررسي  شاعر فارسي را 1950و زندگي  آرزو در اين كتاب سعي داشته تا شعر

اعتراف آرزو . تمركزش بر شعراي عهد صفوي تا روزگار خود اوست ةكه البته عمد
 ،ي نسبي به تواريخ حيات شعرااعتناي بياض و بي تهية مبني بر ،كتاب مةدر مقد

را فروتر از  النفايس معمج ،از همان دوره تا امروز ،موجب شده كه منتقدان بسياري
بست پيرو  تذكره بشناسند و نيز او را در بررسي احواالت شعراي پيش ازخود در

حال  ،)158: 1363 گلچين معاني؛ 118 :1817 بلگرامي :نك(كامل منابعش بدانند 
پرداخته  شانآرزو به نقد اطالعات منابع خود و ذكر اشتباهات، موارد متعدديدر  آنكه
   4.است

اي ي عالمانهها زني گمانه اطالعات دست اول و، آرزو با تكيه بر آثار شعرا
ويژه در ميان ه ب ،وي همچنين به لحاظ ذكر منابع 5.دهد ميدر باب احوال شعرا ارائه 

 ،او در اين كتاب حتي سعي داشته تا مانند مورخان. ستودني دارد يجايگاه ،قدما
 يا از قول فرد قابل اطميناني باشدكند يا حاصل مشاهدات خودش  ميآنچه را نقل 

شعرشناسي  ةبا وجود قو ،براي نمونه. )935، 2/603 :1385، النفايس مجمع :نك (
 باز هم از، كرده ميگزينش حتي در مواردي كه ديوان شاعري را داشته و  ،نظيرش كم

 :همان :نك(، به بياض صائب اشاره كرده است باب احترام و مستند كردن كارش
2/1167 ،3/1712 ،1862( .  

ال منصفانه در ح با اين. مند به صائب و معتقد شعر اوست سخت عالقه آرزو
بدان كه اكثر ايران شعر كليم را بر سخن صائب ترجيح «: باب وي گفته است

اما هر  ،هر چند انتخاب ديوان ميرزا صائب دو برابر ديوان غزل كليم باشد. دهند مي
 :همان( »چربد ميغزل كليم بر غزل صائب ، اند غزلي كه اين دو بزرگوار گفته

بزرگواري اين . نيز داردمعنوي  جنبةاعتقاد وي به صائب كه بايد گفت  .)3/1352
آنگونه آرزو را به تحسين برانگيخته كه الگوي مسلّمي در اين كتاب براي او  ،شاعر

فراهم آورده است و از اين طريق شواهد بسياري را از منتقدان خود به كتابش راه 
گويان و اشعار هجو تمام حتي سماحتكند كه چگونه صائب با  مياو نقل . داده است

 :نك( وارد بياض خود كرده است ، راطغراي مشهدي و سليمنظير  دشمنان خويش،
يا آنجا كه او از عالقه و توجه صائب به شعر غني كشميري  ).977ـ2/976 :همان
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، مثل اش نسبت به شعرا و ادباي مغرور اهل زبان ايراني از دلخوري، گويد ميسخن 
بنازم انصاف «: كند ميدارد و چنين عنوان  مي، پرده بريحزين و جالالي طباطباي

كالم ، صاحبان گنج بادآورد، را و اال قلقچيان حال ايران] صائب[ميرزاي مرحوم 
باطن اغنياي معني به كمر ايشان خواهد زد و . آورند گو نيارند ميهندي را به خاطر ن

  . )2/1166 :همان( »خود به داد خود خواهد رسيد، سخن
اعتنايان به خويش كرده  ين كار را آرزو در باب برخي از بآري مشابه همي

عران دواوين خويش را از نظر شا، تذكراً بايد گفت كه در قديم رسم بوده. است
و اصالحات  هاكردند تا استاد پيشنهاد ميگذراندند و التماس  ميشاعر استادي  كهنه

ايرادات و  اي پاره، بابهم از اين . خود را نسبت به شعر صاحب ديوان درج كند
شده  ميي دوستان و شاگردانش هاو كدورت هاادبي آرزو موجب دلگيري اصالحات

اصالحات استادش در شعر و  مجموعةاگرچه آرزو خود اينگونه نبوده و مثالً . است
كرده و خود اظهار  مي را تا آخر عمر به يادگار نگهداري، عبدالصمد سخن، شاعري

ي كاغذهاي شعر كه ها پاره تا حال كه پنجاه سال تخميناً بر آن گذشته« استكرده 
آن را ، مايگيِ جنس خويشآن است پيش خود دارد تا به گران اصالح ايشان بر

البته محتشم عليخان و حاكم ، در اين بين. )2/716 :همان( »خود را گم نكند، ديده
با آنكه حاكم اعتقاد داشته است  ؛خواه او بودنداحترام آرزو را داشتند و منت، الهوري

آن از راه سهو و فراموشي مرقوم نموده بود مگر در بعضي جا دخل بجا  كه اكثر«
  . )57، صحاكم الهوري(است  »كرده

از كساني كه به اين سبب خاطرشان اندوهگين شده و ديگر شعر پيش آرزو 
با اين همه آرزو . كربخش حضوري اشاره كرد و توان به پيام اكبرآبادي مي، نفرستادند
 همو( ا را ياد كرده و اشعار زيادي از ايشان نقل كرده استآنه همةاش  در تذكره

  . )1363/ 3: 1385 همو؛ 369، 269/ 1: 1383
واقعيت اين است كه . البته مسأله كمي فرق دارد، باب حزين الهيجي در

جدال وي با اين شاعر بداخم و ، شخصيت روشن و منصف آرزوچشم اسفنديار 
) 3/1363 :همان(» االيالت گداي متكبر منتظر«ه به قول آرزو ايراني است ك آزردة

اين  ظاهراً ريشة. )1/380: 1383 همو(» طن و غربت بر او يكسان بودو«بود و 
تعريضش به شعر آرزو دلچركيني را بايد در دو برخورد سرد حزين با وي و همچنين 
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، اش هر جا مجالي يافته آرزو در تذكره. )3/1363: 1385 همو :نك(جستجو كرد 
بيان  ،رسد ميشعرش اش را تخطئه كرده و چون به نقل  ميزين و شعر و مقام علح
انتقاد آرزو از ، به راستي. )1/380: 1383 وهم :نك(» گويد ميكي شعر«كند كه  مي

دامن ، اوقات اي شود و پاره ميخودپسندان تنها منحصر به حزين و شعراي ايراني ن
و اين در حالي ) 1766/ 3 ،2/677: 1385 همو :نك(گيرد  ميبيدل و واضح را هم 

: همان :نك(ستايد  مييشان شروياست كه سرخوش و ناجي را به سبب فروتني و خو
  .)3/1691، 677ـ 2/676
   
  اديب و منتقد اخالقي :آرزو. 3

 ،)2/931: همان :نك(خود باليده  اش گهگاه بر هرچند آرزو در باب آثار تحقيقي
 كرّاته مثالً در باب شعرش ب. ده استاظهار نظر كر شعر خود فروتنانه بارة عموماً در

مدت پنجاه سال است كه ناموس  مخفي نماند كه«: جمالتي از اين دست گفته است
شمارم اما هنوز  ميي به گردن دارم و اوراق كتب و دواوين چون روز و شب سخنگوي

 :همان(» شنود ميبض حرف ني چنانكه بايد به دست نيفتاده و نمربوط گوي شتةرسر
2/189( .  

ستيزي او در همة  تعصب، ترين وجه شخصيت اين اديب برجسته مهم
 او همانقدر شفابي و مظهرِ جانجانان و والة. يت و زبان استاز مذهب تا مل ها حوزه

داغستاني و قزلباش خان اميد را به سبب تساهل در عقيدة شيعي و طريقت عرفاني و 
نكوهيدة كه از تعصب  )3/1619، 2/801 :همان :نك(ستايد  ميشان زبانيسليقة 

اهل سنّت مثل جميل بيگ فرياد  قاضي نوراهللا شوشتري و متعصبين شاهان صفوي و
او خود هم در واقع به اين اصل . )3/1619، 1083و  2/1071: همان :نك(آورد  ميبر

به ، دوستدار اهل بيت استشيع و عاشق و ظاهراً متمايل به تپايبند است و با آنكه 
از در اند داند كه اشعار تفرقه مين ها ولي مناسب تذكره؛ گذارد ميان احترام عقايد سنّي

كس  كه تا امروز هيچاست همين امر باعث شده . )2/827: همان :نك(آنها ذكر شود 
 نةآلود و دشمنا در اين ميان قول بغض. مذهب او را تشخيص دهد به درستي نتواند

آرزو مذهب «: گويد ميآنجا كه ، نويسان نزديك به زمان او مغتنم است يكي از تذكره
اماميه دارد و در مذهب خود غلو بسيار داشت و در تصانيف منثور و منظوم خود او 
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دو طرف آبا و امهات او  تر آن است كه از هر توان يافت و طرفه مياز اين نوع بسيار 
» ندانم كه كي و از كجا اين مذهب اختيار كرد؟. ودنداهل سنّت و جماعت ب ةطريق بر
من «كند كه  مينقل  ،ميرزا مظهر ،و يا با واسطه از يار آرزو )64ص، آبادي هللا(

به كدام فرصت تصانيف را نسخه به اين كثرت ، روزي حيرانم كه با اين عياشي شبانه
يند چند ماه پيش گو. با وصف اين قابليت و عمدگي هزل بر مزاجش غالب بود. نمود

هر چند هم اين قول و هم . )همانجا( »مناهي نمود از موت خود توبه از ميخواري و
 :نك(غير قابل قبول است ، اند عارف پنداشتن آرزو چنانكه منابع جديد متذكر شده

با اين همه بايد اذعان كرد كه وي ، )4/10: 1380 برزگر؛ 295/ 1: 1367 يمجتباي
خواندن متون عرفاني نزد عرفاي زمانش مثل شيخ سعداهللا  مدتي از عمرش را صرف

: 1385 آرزو :نك(هم از او نقل كرده است  اي گلشن كرده بوده است و كرامات گونه
چلپي  )خوره( آكلةمعتقد است بيماري  ،نصرآبادي همچنين به تبع او. )3/1369

رد «كفرآميز  رسالةبيگ و سوراخ سوراخ شدن بدنش در آخر عمر به دليل نگارش 
 :همان :نك(اعتقاد اصيل مذهبي اوست  دهندة بوده است و اين نشان» ةالنبو

2/1236( .  
احترام به بزرگان نيز اصلي ديگر از تفكرات اخالقي آرزوست و اين امر    

داستانهايي مثل مرگ شاعران . نويسان بوده است شايع اغلب تذكره عقيدةگويا 
: همان :نك(سبب طعن استادش لساني شيرازي  جواني چون شريف تبريزي به

مرگ مردنش را غالباً نفرين حكيم  نةجوا«يا آقاتقي كه به قول وي ) 2/868
جاي . )1/291: 1383 موه :نك(» ركناست زيرا كه با بزرگان هر كه درافتاد برافتاد

 ،كند كه در اوقاتي كه به ديدن آقا محمدحسين ناجي رفته بوده ميديگري هم نقل 
گويش و گفت از طور«فيضان را ديده كه پيش پدر پا دراز كرده نشسته و ، پسر او

خر مبارك نشد و دريافت شد كه خيلي بر خود چيده است و آن برچيدگي بر خود آ
  .)3/1691: 1385 همو :نك( »جوان از عالم رفت

   
  ي اجتماعي هاو ارزش ها زمينه. 4

براي مثال پسنديده و  ميهزل را نرسد آرزو در شعر هجو و  مياگر چه به نظر 
: همان :نك(يش نقد كرده است ها ي در سرودهاوحدي را به دليل بدگويي از شفاي
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ي ركيك عبيدوار كم ها آميز و قصه ي هزلهاداستان، النفايس مجمع، اما در )2/801
نزآميز و البته داستانهاي ط. )280، 186ـ185، 1/110: 1383 همو :نك( نيست

  . كرده كه ذكرش خالي از فايده نيستعبرتي نقل پر
كه خوارق  اي اتفاقاً در آن وقت شخصي حاضر بود كه از والد خود نقل كرد كه به ديدن جوگي«

جوگي در اظهار كماالت خود آمده گفت كه نه ماه مادر من . كردند برفتم ميعادات از او روايت 
دارم و از اين حرف استعجاب  ميمرا در شكم داشت حاال شش ماه است كه او را در شكم نگاه 

فقير . جوگي گفت مادر من مرده بود او را خوردم. پس استفسار حال نمودم. بسيار به هم دست داد
بعد نگاه داشتن در ، اش آنكه گفتم كه عالوه ميبودم  ميمن  من گفتم كه اگر در آن وقت :آرزو گويد

  .)1/185 :همان( »شكم مادر تو را از راه پيش برآورد و تو او را از راه پس به در كردي
سخره گرفتن ر باب اختالف شهرهاي ايران و به ي بسياري دهاداستان 

خراساني و اصفهاني و قزويني و شيرازي و كاشي و گيلكي يكديگر را نقل كرده كه 
. )1/418: 1383 همو ؛1844ـ3/1842: 1385 همو :نك( بسيار طوالني دارد سابقة

به مناسبت مصرعي از مثنوي كند كه چون وي  ميپيرحسن عطار نقل  ترجمةدر 
گيرد كه با وجود  ميمورد اعتراض قرار ، اي زادهخر بود خر هيكي كر، اش خروسيه

 همو :نك(» زاد بيرون روند خرهاي آدمي تا كره«: خرزاده چيست؟ گفت، خر كره
چون حاكم فرموده بود «گفته كه  6يا در باب باباحسيني قزويني .)1/232: 1383

خاتون صاحب حسني را به علت حركت ناشايسته از منار بيندازند پيش داروغه 
 همو :نك(» ياست كند و او را به من دهندرفته التماس كرد كه زن مرا به جاي او س

1385 :3/1393( .  
در «: بودويژه براي شاعران عصر ما خواهد  هو سرانجام اين حكايت كه پند گراني ب

بعضي تواريخ مسطور است كه امير نظام الدين شيخم متخلص به سهيلي اين مطلع را 
  :خواند

  فرو برد اژدهاي سيل اشك ربع مسكون را شب غم گردباد اهم از جا كند گردون
  . )575/ 2: همان(» ؟ترساني ميخواني يا شنيده فرمود كه شعر مي  ميجا

ي و گاه تأسف برانگيز هم در اين كتاب كم نيست كه ي جدهاالبته داستان
ي شعرا بر ها دعوا. ن اجتماعي و ادبي باشدخوبي براي مورخا مايةتواند دست ميخود 

، شعرشناسي قدما از كودكان تا پادشاهان، رضايت طرفين ةص و نحوسر تخل
ي است كه بر مطالب، از نادرشاه افشار هانفرت هندي، هاناسپاسي ايرانيان نسبت به هندي



 180 / آينة ميراث، شمارة 48
 

ضمن آنكه آرزو اطالعات مهمي در باب تاريخ هند و . اهميت اين كتاب افزوده است
: همان :نك(سي در هند نيز ارائه كرده است بزرگان شبه قاره و نشر و شيوع ادب پار

  آرزو نقل كرده است كه. )1/135: همو؛ 1250، 2/951، 1420، 3/1321
آباد دهلي فارغ گشته مشغول  جهان عام دارالخالفة شاه ن نادرشاهي از قتلدر هنگامي كه قشو«

عبدالباقي خان كه يكي از وزراي نادرشاهي بود بر سبيل شكايت به ، تحصيل مال آماني گرديدند
الدوله محمداسحاق  مؤتمن(نواب مسطور . خواهند ميايشان گفت كه مردم دهلي باز يك قتل عام 

  :جواب او اين بيت خواندالفور در  في) حامي و ممدوح آرزو، خان
  »مگر كه زنده كني خلق را و باز كشي كسي نماند كه ديگر به تيغ ناز كشي

)1/182: همان(    
دارد كه روند نشر و گسترش شعر از  اي ميرزا محسن تأثير اشاره ترجمةو يا در 

قريب چهل سال است «: گويد ميآنجا كه  ،دهد ميايران به هند را بسيار آشكار نشان 
اول پيش حكيم الممالك شيخ حسين شهرت . كه ديوان او از ايران به هند آمده

داستان ديگري از . )1/309: همان(» بر داشتند ها رسيده از آنجا مردم نسخه
كند كه نقل  ميپادشاه تيموري به نقل از سرخوش ذكر ، شعرشناسي جهانگير

   :ناكردنش دريغ خواهد بود
  : اه مذكور گفته گذرانيده كه اين مصرع بيت اول آن استدر مدح پادش اي شاعري قصيده«

  اي تاج دولت بر سرت از ابتدا تا انتها
پادشاه فرمود كـه اگـر   . نه: پادشاه از شاعر پرسيد كه تو از علم عروض آگاهي داري؟ شاعر گفت

. حاضران بزم خاص بـه حيـرت رفتـه استفسـار نمودنـد     . زدم ميبودي ترا گردن  ميعالم عروض 
» لت بـر سـرت  «مستفعلن  »اي تاج دو« :شود ميشاه فرمود كه اگر مصرع را تقطيع كنند چنين پاد

  .)1620ـ2/1619: 1385 همو( »مستفعلن
، در اين كتاب آرزو به سبب آنكه مردي از جنس مردمان قرون وسطي است

داند و در  ميعنوان مثال او زنان را شاعر ن هب. اشتباهاتي هم مرتكب شده است
  اش تصريح دارد كه چون تذكره

  جاهالنش سحر خوانند از خري شاعري جزوي است از پيغمبري
همين كار  چرا كه آنها براي«زنان هيچگاه نه پيمبري را سزاوارند و نه شاعري را «
ير آرزو احوال زنان شاعر در لهذا فق] ...[شخصي باشند  لةآيند كه مادر و خا مي
  .)3/1423: همان(است  »خود بسيار كم نوشته ةتذكر
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  ي علمي و نظريهاارزش. 5
ترين وجه اين كتاب بيانات انتقادي و طرح اصطالحات ادبي است كه  در اصل مهم 

 ،و كالً بالغت ادبي ،شناسي بسياري از مسائل تاريخ نقد و سبكتواند روشنگر  مي
صائب وي در باب عروض و موسيقي و ساير هنرها نيز قابل توجه  نظريات. باشد
پردازي در شعر و توارد و استعاره و حد و مرز خيالي دقيق در باب هابحث. است

استقالل . معني كالم بسيار جالب توجه است ةهمچنين گستر ،جوازات زباني شاعر
شده تا با ديد موجب او در اين زمينه  ي او در اين زمينه و اطالعات شگرفرأ

آرزو . انتقادي به اقوال و اسناد گذشتگان بنگرد و تنها راوي صرف اسالفش نباشد
با  ،آنكه اطالعي دقيق از احوال تاريخي شاعر داشته باشد در بسياري جايها گاه بي

زند و حتي طرز و مقتداي شاعر را مشخص  مياو را تخمين  ةدور ،توجه به شعرش
تا به است موجب شده ، ي كه از شعراي فارسي در ذهن دارديگرانبها ةذخير. كند مي

قول خودش معاني و مضامين مبتذل يا دست فرسود شاعران را بيرون كشد و 
يكي دو مورد آن را بيان  ،براي مثال 7.سرقات ادبي بسياري از ايشان را رسوا كند

  . لوم گرددشناس برجسته بيش از پيش مع م تا بزرگي اين اديب نحرير و سبككني مي
  

شيخ علي حزين تخلص كه از مدت پانزده سال تخميناً از ايران به هند آمده و صاحب 
دهد و مال جامي را در  ميبابا را بر جميع شعرا تفوق و تقدم  ،است اي سخن قرار داده

غزل را خوب ورزيده است  ةاما انصاف آن است كه فغاني شيو. داند مياعتبار  جنب او بي
تالشان ايران خصوصاً عراق و هند و فارس مثل شهيدي و لساني و شريف  اكثر صاحبو 

اما در ديگر  ؛اند و محتشم و وحشي و ميلي و عرفي و فيضي و غير هم متتبع او گشته
هفت چه مثنويات . اقسام سخن شعر گفتن مثل مال جامي مقدور هزار فغاني نيست

. جواب آن برآيد ةكه از عهد نزاد مردي. خوان رستم طبيعت اوست جامي هفت اورنگ
او نرسيده و همچنين در ديگر فنون شعر كه ادعاي فغاني بدان  يةبعد از او هيچ يك به پا

. تفصيل اجمال طرز غزل آن است كه قدما را در غزل طرزي بود بسيار ساده. رسد مين
و بعد از او شيخ سعدي . الدين اسماعيل رسيد او رنگي ديگر داد چون نوبت به كمال

پس امير خسرو و خواجه حسن دهلوي حرف را شورانگيز . خواجو نمك ديگر ريختند
بعد ايشان سلمان ساوجي كه در واقع متتبع طرز ايشان است سخن را شيرين . ساختند

الدين حافظ شيرازي كالم را چاشني ديگر بخشيد و مي و  پس شمس. مذاق گردانيد
حده  جامي به طرز علي از آن باز مال. معني را رواج و رونق ديگر حاصل گرديد ميخانة
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پردازي در آمد و متأخران به  شد و در همان ايام فغاني به نغمهانگيز اين كارخانه  قيامت
مثالً طرز  ؛هر يك به راهي رفت ضرب و نطق او به رقص آمده پيروي او اختيار كردند و

چنان كه  ،شرف جهان از طرز او بلكه از طرز هم جداستعرفي و نظيري و ظهوري و 
تر ميرزا محمدعلي صائب رنگ ديگر ريخت و طور جدا پس. بر متتبع پوشيده نيست

بعد از صائب در ] ...[. ق ديگر رفتندمتابعانش به طرميرزا جالل اسير و  اختيار نمود و
 :، درستكذا[ نپسنديدندشعر آب و تاب ديگر يافت و طرز صائب را ، هندوستان
بدالقادر بيدل هر يك كه شاه ناصر علي و ارادت خان واضح و ميرزا عچنان ؛]پسنديدند

  .)1192ـ1191/ 2: همان( »سرا گشتندحده سخن به وجهي علي
   

  آرزو همچنين در اصالح اين شعر شوكت
  صد دسته سنبل از شب آدينه بشكفد چون زلف موج دختر رز وا شود ز هم

تواند  ميباشد  »موج زلف«ورت اگر در اين ص ،دختر رز بيجاستموج  :گويد مي
 او. )2/844: همان(شود  ميمحمول ن »موج« بر» وا شود«؛ ليكن در اين شكل شد

آنجا كه به مناسبت اتهام سرقت به شاه ، در باب سرقت و ابتذال بحث جالبي دارد
  :گويد ميرضوان 

 بندد نرگس به هر انگشت خود پيمانه ميكه چون بنددمگر ساقي كمر در خدمت ميخانه مي
  همه را از ديوان حاجي محمد جان قدسي برآوردند    

گر نرگس كاش چو]نبرد:كذا[يك جام خمارم نبود ي د غر  سا ا  ر م گشت  ن ا هر  ه  ب ودي    ب
  فقير آرزو گويد از اتفاقات است كه سيد حسين خالص نيز همين معني بسته     

  ها كم به حرص من گدايي هست در ميخانه تـدريوزه اسةـكاسبر هر انگشتم چو نرگس
چنانكه بيتي گفته كه . و محمد اسحاق شوكت نيز معني مذكور در شعر خود آورده

  :مصرع آخرش اين است
  دارم اي كه چون نرگس به هر انگشت خود پيمانه

، چه .فرق در سرقه و ابتذال تواند نمود، بدان كه صاحب تتبع كه فهم كامل داشته باشد
امتياز در كسي كه در تالش معني تازه نفس فكر سوخته و شخصي كه مضامين ديگران 

ظاهر است و پيش تتبع كامل و ادراك داني  ]گردد[ و را چون مال غصبي متصرف كرد
  يم گفتهلكچنانكه ابوطالب . الثبوت را بسيار واقع شده اين نوع استادان مسلم

  مگر زبان به سخن گفتن آشنا نكنم    توانم كردكنون عالج توارد نمي    
افتخار اين كس  ماية، تري از خود اتفاق توارد افتاد بلكه در اين صورت اگر با كامل

توارد و ابتذالش پيش ، تمام باشد توسعةراستي آنكه كسي را كه در ايجاد معاني . است
انداز صحراي معني را كه در كوه قاف جهد االمر آن است كه شكار ليكن نفس] ...[آيد  مي
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ن صياد صيد بسته گردد و فهماد چه ضرورت پيش آيد كه چون شعركن ميصيد پريزاد 
كسي كه خود قادر بر اختراع سعي و سخن تواند ] ...[اكثر توارد اتفاق افتاده  استادان را

بر روي اعتبار  داغ بدنامي، بود چرا به بستن معني ديگري كه كم از ميته خوردن نيست
الرحمه بعضي از معاني خوب را كه شاعر  ائب عليهبدان كه ميرزا ص] ...[خود خواهد نهاد 

آورد و خود مقر اين معني بود ليكن اين را  ميبد بسته در عبارت خوب اسلوب بديع 
بعضي از لطايف بزرگان را كه در كتب ] ...[و نيز] ...[ اند ارباب معني سرقت نشمرده

 مسطور است كه يكي» نفحات«معاني آن در اشعار خود آورده چنانكه در ، ديدهتواريخ 
 و »بندد مياستماع مزامير در بهشت بر روي مستمع « از اكابر منكر سماع بود گفت كه

تو آن را صداي . صداي مزامير آواز در بهشت است«دانست گفت كه  ميديگري كه مباح 
صائب در غزلي  همين معني را ميرزا. »ن در رابري و ما آواز واكرد ميبستن دل گمان 
  :قطعه كرده بسته

  شنوم ميصرير باب بهشت از رباب     شنوم ميهو االغفور ز جوش شراب 
  شنوم ميتو بستن در و من فتح باب     نيدن من و توـت ميان شـتفاوت اس

كند  ميع بر آن گردد دور شود و هرگاه مطل ميفقير آرزو را بسيار ابتذال واقع شده و ] ...[
بر اين تقدير اگر معني مشترك در اشعار من . گذارد ميدماغي گاهي  و احياناً از جهت بي

 همو(ن محمول بر توارد نمايند نه سرقت و ابيات ديگران يافت شود صاحب انصافا
  .)466ـ1/464: 1383

   
ت به بالغ ةهم اغلب در حوز آرزو همچنين در اين كتاب اصطالحات خاصي را آن 

بطور «مثل  هايي هبراي نمونه واژ. وار و فارسيانه است كاربرده كه البته برخي هندي
هموار  شعر«، »تالش معني«، »به درد و به مزه سخن گفتن«، »زورِ فكر«، »گفتن
وضع «، »فهميد«، »فروكش كردن«، »برخود چيده بودن«، »گو برهنه«، »گفتن

   8.توان ذكر كرد ميرا  »قرابتيان«، »بزرگان داشتن آدميانة
شعر شعرا وارد دانسته است بعضاً هيچ  انتقادات و اصالحاتي را هم كه بر

زو رسد آر ميبه نظر  تا آنجا كه. زند ميارجحيتي ندارد و گاه به فخامت شعر ضربه 
مثالً در شعر زير  9؛اي داشته استالنظيرهاي كليشه بيشتر نظر به قالب تنگ مراعات

  . رسد ميو اين البته دخل احسني به نظر  استبهتر  »بلبل«به جاي »قمري«گفته 
  ريزد كه از خاكسترش، صياد رنگ خانه مي گرفتار محبت بلبل ما را توان گفتن

)841/ 3: 1385 و هم(   
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ده و او را خوان» تازگي« سامي تحفةاشتباه نام نازكي شاعر را در آرزو به 
 نسخةآورده است كه احتماالً اين غلط متوجه كاتب  »ت«همين نام ذيل باب با 

  . )289 ص ،سام ميرزا؛ 1/289: 1383 همو(مورد دسترس آرزو بوده است 
: 1383 آرزو(بسياري از رباعيات خيام شده آنكه متوجه الحاقي بودن  او با

نسبتي مثنوي  بي ،)1601 ، صالشعرا رياض( داغستاني نتوانسته مانند والة) 1/401
افزون بر اين . )2/1184: 1385 آرزو(با فردوسي را تشخيص دهد  يوسف و زليخا

ل و هم شاعر بوده توانسته د گفت كه چون آرزو هم اديب متوغمحاسن و معايب باي
اعتدال گرايش در سبك  سليقةاست ابيات خوبي را موافق طبع وقوعي پسند و 

  .هندي در اين كتاب بهگزين كند
   

  النفايس  ارزيابي چاپ و تصحيح مجمع
تالش و پايمردي كه مصححان پاكستاني و مركز تحقيقات فارسي  همةمتأسفانه با 

اين كتاب هرگز ، اند انجام داده النفايس مجمعان و پاكستان در تهيه و چاپ اير
زيرا جز  ؛تواند رضايت واقعي مخاطبان جدي و اهل تحقيق را فراهم كند نمي

چيني  ، اعم از شكل و صحت حروفآن فني ظاهري در شدةاستانداردهاي فراموش 
د كه ايرادهاي روشي و ذاتي فراواني دار، ي متنوع و كارآمدهاو در برداشتن فهرست

كه نخست بانو  اي به گونه ؛برنامگي مصححان بوده است طبعاً بخشي از آن به علت بي
دكتري بخشي از تصحيح كتاب از  رسالةدر قالب  1353از ) سلطان علي(النساء  زيب

در 1373را به عهده گرفته بوده است كه سرانجام هم به سال » ز«تا » الف«حرف 
جناب دكتر ، ناشر و مدير مركز مقدمةدر . مركز تحقيقات به چاپ رسانده است

ا همكاري آقايان دكتر مهر نور زاده وعده داده كه جلدهاي بعدي ب اهللا ايران نعمت
دآور شده است كه ولي يا، محمدخان و دكتر محمد سرافراز عرضه خواهد شد

اما با چاپ . را در جلد دوم كار خواهد كرد» س«النساء تا حرف  همچنان دكتر زيب
در جلد دوم و تأكيد مصححان جديد بر مغلوط بودن كار » زا«و » را«مجدد حرف 
محدود  النساء ي زيبهانها با وي نهايتاً به استفاده از استنساخهمكاري آ ،مصحح اول

  . شود مي
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باقر با  ناشر به اين نكته نيز اشاره شده كه پيشتر دكتر محمد مقدمةدر 
تالش . الهور مشغول تصحيح اين كتاب بوده است نسخة بر اساس، شاگردانش

برداري الهور  مصححان جديد از نسخه استفادةهم تنها منحصر به  ناكامي كه آن
د اين نكته است كه اين كتاب مؤي ها و دوباره كاري ها ابسامانياين ن همة. گردد مي

 ؛تر تصحيح و چاپ شود دستيابي به نسخ متعدد و مضبوطبا ، بايد يك بار ديگر
جامع  اي و اضافات مخل با مقدمه ها چاپي درست و عاري از اغالط تايپي و افتادگي

ي بارز زباني و ادبي اثر ها همراه تحقيقي شامل احوال دقيق مؤلف و ويژگي، و جديد
ي چاپي ها و سفينه و دواوين ها و تطابق مطاوي آن با منابع اصلي آرزو مثل تذكره

ي تاريخ ادبيات و سنن ادبي مورد ها بسياري از آگاهي، با اتكاي به آن تا، منقح
ضرورت دارد تا عبرتاً للناظرين بخشي از ايرادات و  در پايان. بررسي قرار گيرد

  .اشكاالت اين چاپ بيان گردد
  

  تصحيح شيوةي مورد استفاده و ها نسخه .الف
نسخه را نام برده كه تنها توانسته از دو  خود حدود دوازده مقدمةالنساء در  دكتر زيب

ناقص از  نسخةو نيز دو  4539و  12ي ها نسخة كامل كراچي و الهور به شماره
. در تصحيح كتاب استفاده كند 2445 دانشگاه پنجاب و پتنا به شمارة نةهمان كتابخا

ي متعدد ها فيلميا ميكرو ها كم از نسخه آنكه درصدد برآيند دست دو مصحح بعدي بي
تر شدن كار  وجود ديگر از اين اثر در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران براي غنيم

ناقص الهور و پتناي هند را به  نسخةهمان دو  اند يا نتوانستهسود ببرند نخواسته 
النساء بسنده كرده و از  قر و زيببا ي دكتر محمدها لذا به استنساخ 10.دست آورند

و جالب است كه يادآور  اند طريق آنها خود را متصل به آن دو نسخه مذكور كرده
خالي از ارجاعات دستيارانش  باقر و كه متن دستنويس دكتر محمد اند شده
با نسخ  مقابلهاين دستنويس نياز مبرم به تجديد نظر و «: گويند ميست و هابدل نسخه

النساء تهيه كرده بود گويا خيلي شتابزده از  متني كه خانم دكتر زيب. ]...[ديگر داشت 
بدين علت متأسفانه اغالط و اشتباهات زيادي . جاهاي مختلف گردآوري شده بود

  .)ذ/ 2: 1385 همو( »داشت
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مصحح جلد  ،و محمد سرافراز ،مصحح جلد دوم ،البته مهر نور محمدخان
اما باز  ؛از انبوه اشتباهاتي كه در جلد اول است بپرهيزند اند در طي كار توانسته ،سوم

با اغالط . تري نسبت به همكار نخستشان انجام بدهند كار سنگين اند هم نتوانسته
مصححان محترم اغلب به  ،رسد ميبه نظر  ،دهوارد شواني كه در اين كتاب فرا

گاهي هم كه بخت يارشان و هراز اند پرداخته) كراچي نسخة( رونويسي از متن اساس
، با ضبط اند بوده و غلط فاحشي يا افتادگي و نقص آشكاري در نسخه اساس ديده

شود كه  ميافته موارد متعددي نيز در اين سه جلد كتاب ي. اند جا كرده بهبدلها جا نسخه
، بدل چه در نسخة اساس و چه در نسخه، كند ايشان ضبط غلط را بر درست ميثابت 

و  اند ارجاع در متن را هم همه جا در مكان خود نياورده ارةشم. اند ترجيح داده
شود و گاهي  ميمورد اختالف نسخ  كلمة همتوجطرالب خواننده گاه با رمل و اس

  . حاشيه برابر ضبط متن است بدل در اوقات نيز ضبط نسخه
عبارات عربي مغلوط و اوزان ناقص و خراب بعضاً آنقدر زيادند كه خواننده 

الخط  رسم. كند ميدقتي مصححان در اين ابواب يقين  يا حداقل به بي به كم عمقي
خط كاتبان  شيوةكند كه ايشان به  ميمشوش كتاب چاپي نيز اين ادعا را ثابت 

و » پ«ناآشنايي اينان با شعرا موجب شده تا . اند نسخ واقف نشدهكار  سواد و كپي بي
شعرا تميز ندهند و نام آنها را غلط ذكر كنند و  ميرا در اسا »گ«و » ك«يا » ب«

غير » هاي«طرز وصل كلمات مختوم به . تاريخ ادبيات فارسي را به سخره بگيرند
نفي با كلمات پس از  »نون«تأكيد و صفت » با«ي نكره و پيوستن »يا«ملفوظ با 
آنها برخي . اند ازي را ارائه كردهاند دستو نهايتاً متن پر اند متوجه نشده، خود را
الخطي كاتبان آن روزگار را نيز تشخيص نداده و همچنان آنها را حفظ  ات رسممختص

جدول ذيل مشتي از خروار اشتباهات . اند كرده و به صورت معيار امروزي بدل نكرده
به معني اشتباهاتي است كه  هاجلوي نشاني »ش«قابل ذكر است حرف . تايشان اس

  .در اشعار وارد شده و مابقي اشتباهاتي است كه در نثر كتاب اتفاق افتاده است
  
  
  
   



 نقد و بررسي مجمع النفايس خان آرزو / 187
 

  درستنامه. ب
  نشاني درست غلط

  ت /1 شاني تكلو شافي تكلو
  ث/ 1 داوود داؤد

  1/26 ابرد من يخ ابر و من يخ
  1/43 زبانيتيز تيرزباني

  )ش( 1/71 )بدلها(بس )اساس(بسي
  )ش( 1/74 آدم آمدم

  )ش( 1/76 خسرو،كام كام خسرو
  1/77 شكفته است شگفت است

  )ش( 1/77 )بدل(همدلي )اساس(هم ولي
  )ش( 1/78 كشتي پر مردم كشتي بر مردم
  )ش( 1/78 اي درميتو هم آد تو آدمي در
  )ش( 1/78 آب ز مي آب زمي
  1/80 اميدي اميري
  1/81 زنده زند

  1/83 ترجيع ترجيح
  1/85 حيز بيان چند بيان

  )ش( 1/86 در آئي درآي
  )ش( 1/87 جز خبر

  1/92 )بدلها(زاللي )اساس(رودكي
  1/92 محمود و اياز ناز و نياز

  )ش( 1/92 خراج خرج
  )ش( 1/94 مردم مردم
  )ش( 1/98 نشئه نشه
  )ش( 1/98 )بدل(زخمبه )اساس(بزمم



 188 / آينة ميراث، شمارة 48
 

  )ش( 1/103 پرداز پردار
  )ش( 1/102 ققنس قفس

  )ش( 1/104 پريشانيِ پريشانئ
  )ش( 1/107 محبتم محنتم

  )ش( 2/452 حدايق السحر حدايق البحر
  )ش( 2/455 حبذا جندا

 2/1092 )بدل(شولستاني )اساس(سولستاني
  2/864 از در 

  2/676 نداشتن نه داشتن
  2/579 )اساس(بلخ )بدل(تلخ

  2/576  )بدلها(خليل عروض )اساس(حليل عروض
  )ش(3/1843 )بدل(ريد خانه )اساس(رند خايه

  )ش(3/1826 سنان ستان
  )ش(3/1826 وزغ ورق

  )ش(3/1800 گلرنگ گل رنگ
  )ش(3/1849 پرغلط برغلط

 3/1609 كالنتران كالن تران
 3/1592 يوسف بوسف
  )ش(3/1591 مقريان مقربان

  )ش(3/1472 در ور
  )ش(3/1390 اورگنج دركنج

  )ش(3/1390 مور،با قوت پيل با قوت پيل و مور
  )ش(3/1390 ايميآد آدمي

 
  
  
 



 نقد و بررسي مجمع النفايس خان آرزو / 189
 

  نوشتها پي
اينكه از اين كتاب چند سال پيش در ايران چاپي منتشر شد كه در آن كس ديگري توجه جالب . 1

تنها كار افزون او خود بر اين كتاب يادآور شده است كه  مقدمةمصحح عنوان شده و هم او در 
يي در باب معرفي بيشتر شعراي كتاب است و بسا هايادداشت تهيةگر پيشين نسبت به گزينش

چون «: اند به اين وجيزه فرموده النفايس مجمعفزودن شواهد خود در ني تر كه در عذر قصور جيبع
را در  ]مصحح هندي ة[كدام از نسخ خطي اين كتاب در ايران نيست من نتوانستم اشعار نياورد هيچ

عكسي از اين  نسخة ست كه چندين و اين در حالي) 37 ـ 36: 1384 آرزو( »چاپ حاضر بياورم
، 4505 يها و مركزي دانشگاه تهران به شماره 14269 شمارةي مجلس به ها اثر در كتابخانه

بادليان  ك سوسايتي و پنجاب ويي ايشياتها از منابع خطي كتابخانه 4774، 4644، 4594، 4593
  . پور موجود است و بانكي

متعددي مقاالت ، وجوه نظري زباني آثار آرزوباب  ويژه در هب، مهدي رحيم پور، ق ارجمندمحق. 2
خان آرزو بر اساس  يعل ينالد سراج يآواشناخت يها يدگاهد« :نكبراي اطالع بيشتر . نگاشته است

از : يافتدر يةنظر«و نيز  23 ـ12 ، ص129 ةشمار، 1387 يرت ،ياتكتاب ماه ادب، »مثمر ةرسال
تابستان  بهار و، يراثم ينةآ »يآلمان ياسنس روبرها  تا يآباداكبر يخان آرزو يعل ينالد سراج
 ةآرزو در حوز يدگاههايد ينقد و بررس(سنت  يك ينيبازب«و  ؛109ـ  90ص ،44 ةشمار، 1388

  . )46 ـ 23 ، ص41 ةشمار، 1387تابستان ، يراثم ينةآ »)ييساختار معنا
همچنين مورد جرح و تعديل مؤلف قرار گرفته  1162تأليف شده و تا  1161در  رياض الشعرا. 3

مثالً نصرآبادي را در يكي گرفتن قاضي يحيي و ميريحيي و . )48/ 1: 1384 واله داغستاني(است 
ي هم قول سرخوش را بر قول نصرآبادي ترجيح جاي. يا غالم دانستن ناصر علي مواخذه كرده است

نهاده و به اوحدي هم ايراد گرفته است كه چرا در باب فيضي دكني اطالعات درستي ارائه نكرده 
  . )1844، 3/1317: همو ،1230و  2/1110: 1385 آرزو( است

با تكيه به اشعار شفيعا مدعي است كه وي شاگرد شرر بوده و يا بر همين اساس گفته كه سالك . 4
همچنين معتقد است كه  او. يزدي تخلص خود را از استادش حكيم ركناي كاشي گرفته است

بوده چرا كه طغرا مĤخذ چند  طغرا بعد از ظهوري به عرصه آمده و پيش از مال«نصيراي همداني 
، 2/628 :همان( »فقره نثر او از نثر ظهوري برآورده چنانچه در كليات انشاي طغرا مسطور است

823 ،3/1665(.   
  . آمده است )1/203،264( تذكرة نصرآباديبراي مثال داستان بابا حسيني و پير حسن در . 5
، 1186، 2/1225: 1385 همو؛ 444، 401، 399، 358، 344، 340، 1/292: 1383 آرزو :نك. 6

، 565، 720، 776، 801، 820، 835، 844، 846، 976، 1004، 1097، 1123، 1193 ـ 1192
  .)1845، 1843، 1840، 1766، 1757، 1534، 1498، 3/1439 :1385همو ؛ 549
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، 1463، 1691، 1784، 1386، 1619، 1664، 1794، 1828، 1806، 3/1826 :همان :نك. 7
1533 ،1404( .  

ن بسياري از اشعار سخت پابند آن است و توانسته با آ كه آرزو تناسب و اولويت نظريةاين . 8
زيرا او به درستي معتقد  ؛مورد انتقاد صهبايي قرار گرفته است، تخطئه كندرا از جمله حزين  راشع

مقيد شدن به امثال اين امور كه هرجا ذكر چين زلف باشد آهو نيز به دام انديشه صيد «كه  است
  . )32: 1375 شفيعي كدكني :نك( »يلزم استفكر جاي دهند لزوم ماال طبلةكنند و مشك را در 

الن ئودستي و جوانمردي مس گشادهبه ، بنا به سوابق ذهني خوداحتماالً مصححان محترم . 9
كه  اند فراموش كرده معلوم نيست از چه سببدر اين بين هم و  اند باور نداشتهي ايران ها كتابخانه
  . ناقص الهور را متذكر شوند نسخة ةشمار

در كلماتي چون داؤد يعني داوود و سياست » يا«زير  « ِ»و » واو«بر سر » ء«شكل كاربرد . 10
  .يعني سيياست

  
  :منابع

: اسالم آباد، )سلطان علي(النساء عليخان  تصحيح زيب، النفايس مجمع، الدين عليخان سراج، آرزو 
  .1383، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان

  .1385، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران، النفايس مجمعالدين عليخان،  آرزو، سراج 
  .ش 1385، اسالم آباد، محمدخانتصحيح مهر نور، النفايس مجمع ،ــــــــــــــــــــــــ 
  .اسالم آباد، تصحيح محمد سرافراز، 3، ج النفايس مجمع ــــــ،ــــــــــــــــــ 
   .ش 1386، تهران، يح اختر مهديحتص ،الشعرا خازن، شاه علي، اهللا آبادي 
  .تهران، به كوشش حسن انوشه، 1ج ، دانشنامة ادب فارسي، 1380ضا، محمدر، برزگر 
  .م 1817، چاپ سنگيكانپور، ، خزانة عامره، غالم علي، بلگرامي 
  .ق 1339الهور، ، تصحيح سيد عبداهللا، تذكرة مردم ديده، عبدالحكيم، حاكم الهوري 
  .تهران، ي فارسيها تاريخ تذكره، 1363، احمد، گلچين معاني 
  . ش 1378، تهران، تصحيح محسن ناجي نصرآبادي، تذكرة نصرآبادي، محمدطاهر، نصرآبادي 
  .تهران، المعارف بزرگ اسالمي ةداير، 1367 اهللا، فتح، يمجتباي 
 .ش1384تهران، ، تصحيح محسن ناجي نصرآبادي، رياض الشعرا، 1384عليقلي، ، واله داغستاني 




