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خانآرزو و مسألۀ سبکشناسی در تذکرۀ مجمع النفایس

حجت برهانی

4

چکیده
تذکرهها از منابع قابل تأمل در پژوهش ادب فارسی هستند و به جز کاربرد شنناتتهشندهای
که در گزارش تراجم شاعران دارند ،میتوانند منبعی برای مطالعه و بازانديشی داننش ادبنی

باشند؛ بهويژه تذکرههايی کنه رويرنردی انتدنادی دارنند تنذکر مجمنع النفناي
سراجالدين علی تانآرزو اديب و سخنشننا

نگاشنت

برجسنت هنندی سند دوازدهنم ،يرنی از

تذکرههای مهم انتدادی است مدال حاضر چگونگی رويررد تانآرزو را به مسأله سبک در

مجمع النفاي

بررسی میکند به اين منظور دادههای تحدیق بر اسا

واژ طرز و مترادف-

های آن و همچنین گزارههای مربوط به مسأل طنرز ،گنردآوری شنده و سنس
اسا

دادههنا بنر

مفهوم و کاربردِ عنوان طرز ،نامگذاری طرز و رويرردهای تذکرهننوي  ،توصنیف و

تحلیل شده است در مجمع النفاي  ،عنوان طرز به هر نوع هنجارگريزی زبانی و احسنا
تمايز با ديگر قوالب ،انواع ادبی ،محتوا ،شاعران ،زمان يا مران تاص اطنق شنده اسنت
طرزهايی که تانآرزو از آنها نام برده است ذيل سه عنصر اصلی ساتتار ،بافت تناريخی-
جغرافیايی و نام شاعر قرار میگیرد بر اين اسا

میتوانیم رويرردهای تانآرزو در زمین

سبکشناسی را در سه رد اصلی جای دهنیم کنه عبنار

از رويرنرد سناتتاری ،رويرنرد

تاريخ ادبی و رويررد تطبیدی است
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جستارهای ادبی (ادبیا و علوم انسانی سابق)

 -1درآمد

مفهوم «طرز» در تذکرههای زبان فارسی همواره مورد توجه بوده است توجه بنه طنرز و توصنیف
سبکهای گوناگون در تذکرههای عصر صفوی نسبت به گذشته نمنود بیشنتری دارد دلینل اينن امنر،
گوناگونی طرزهای شعری ،گرايشهای مختلف شاعران ،اتتقفا قومی ،کاربردی شدن علنوم بقينی
در آثار منتددان دور صفوی و وسعت جغرافیايی زبان فارسی در اين دوره است

يری از تذکرههای محددانه و انتدادی عصر صفوی ،تذکر مجمع النفاي

اثر سنراجالندين علیخنان

آرزوست اين تذکره اگرچه از کلیگويیهای متداول تذکرهنويسی گذشتگان به دور نیست ،بنه نرنا
بسیار ارزشمند و دقیدی در مسائل سبکشناسی داللنت دارد دقنت و تیزبیننی تنانآرزو در تمنايزا
سبری شاعران و اصطقحا بسیاری که برای توصیف اين تمايزا به کار گرفته ،وجنه تمنايز آشنرار

تذکر مجمع النفاي

و ديگر تذکرههاست

در جستار حاضر میکوشیم به اين پرسشها در بناب شنیو تنانآرزو در مجمنع النفناي
دهیم :اصطقح طرز و مترادفا آن در تذکر مجمع النفاي

پاسنخ

چه مفهنومی دارد و شنامل چنه مدنوالتی

میشود؟ طرزهای مختلف شعری در اين تذکره چیسنت و بنر چنه مبننايی ننامگنذاری شنده اسنت؟
تذکرهنوي

در داوریها و توصیفا سبکشناسان تود چنه ويژگنیهنايی را مطمن نظنر قنرار داده

است؟
 -2پیشینۀ پژوهش

محمدرضا شفیعی کدکنی نخستین کسی است که در مدالن «مسنائل سنبکشناسنی از نگناه آرزو»
( ،)3134تأمق سبکشناتتی آرزو را تصوصاً در باب شاعران منثثر در تحنول سنبک و دورهبنندی
سبکها بسیار صائب دانسته است؛ اما شواهد متنی اين مداله عمدتاً برگرفته رسال مثمنر اسنت و هنی

نشانی از تذکر مجمع النفاي

ديده نمیشود محمود فتنوحی در اثنر ارزشنمند ندند ادبنی در سنبک

هندی ( ،)171 :3131ضمن تأکید بر ارزشهنای سنبکشنناتتی مجمنع النفناي  ،فصنلی را بنه بینان
ديدگاههای انتدادی تانآرزو اتتصاص داده و بنای کار را به طنور تناص بنر انتدنادیتنرين اثنر وی،
تنبیهالغافلین گذاشته است از ديگر پژوهشهايی که دربار تحلیل آثار تانآرزو و نظنرا انتدنادی وی
به رشت تحرير درآمده ،میتوان به مدالههای محددان مهدی رحیمپور با عنناوين« :بنازبینی ينک سننت؛
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ندد و بررسی ديدگاههای تانآرزو در حوز ساتتار معنايی» ( )3137با تأکید بر رسنال مثمنر« ،سنیری
در احوال و آثار سراجالدين علنیتنان آرزو» ( )3137در شنرح احنوال تنانآرزو و معرفنی مختصنر
آثارش و نیز «نظري دريافت :از تانآرزو تا روبر يا » ( )3133که بررسی آرای انتدنادی آرزوسنت در
رسال داد سخن ،اشاره کرد همچنین سعید شفیعیون در دو مدال ارزشنمند «پژوهشنی ننو در احنوال و

آثار سراجالدين علیخان آرزو» ( )3133و «ندد و بررسی مجمع النفناي

تنانآرزو» ( ،)3131گزارشنی

دقیق و مبتنی بر منابع اصیل از شرح احوال آرزو ارائه کنرده و شنیو آرزو در نگنارش تنراجم و ابعناد
اعتدادی و اتق فردی و علمی وی را مورد تأمل قرار داده است «تحلیل ديدگاههنای انتدنادی تنان-
آرزو در تذکر مجمع النفاي » جستار ديگری است از سیرو

شمیسنا و شنهق فرقندانی ( )3133در

ابعاد متنوع سخنسنجی آرزو هم پژوهشهای مذکور کم و بیش بر تیزبینی سنبکشناسنان تنانآرزو
تأکید کردهاند؛ اما مسأل اصلی هی کدام ،تبیین دستگاه سبکشناسی وی در مجمع النفاي  ،نیست
 -3خانآرزو و تذکرۀ مجمع النفایس

سراجالدين علی اکبرآبادی گوالیاری (3313يا  ،) 3313-3133که تذکرهپژوهنان ايلنب از وی بنا

عنوان تانآرزو ياد میکنند ،اديب ،لغتپنژوه ،شناعر و منتدند برجسنت هنندی اسنت يینر از مجمنع
النفاي  ،آثار متعددی در زمین لغت ،ندد ادبی ،علوم بقيی ،و شرح و تفسیر آثار ادبی دارد که میتنوان
گفت نداوه و زبد ديدگاههای انتدادی ،سبکشناسی و زبانشناسی سد دوازدهنم اسنت از آن جملنه

است :سراج اللغا و چراغ هدايت در لغت ،رسال مثمر در لغنت و زبنانشناسنی ،سنراج منینر و داد
سخن در ندد ادبی ،عطی کبری و موهبت عظمنی در علنوم بقينی ،تیابنان و شنروفهزار در شنرح و
تفسیر

مجمع النفاي

تذکرهای عمومی است در شرح حال شاعران متددم و متأتر تعنداد بناالی شناعران

صاحب طرز در اين تذکره نشان از توجه تاص نويسنده به سبک فردی دارد وی بارها بنه مختصناتی
که تود از تواندن بیت به بیت ديوان شاعران دريافته است ،اشاره میکند و برای اثبنا مندعای تنود
ابیا متعددی را که به منظور اثبا مدعايش از ديوان شاعران گزينش کرده به دست میدهند؛ ولنی از
شاعرانی که ديوانشان را نديده و نتوانسته مختصا سبرشان را شناسايی کند ،ضمن اذعان بنه اينن کنه
آن قدر از ايشان شعر نديده تا سبرشان را دريابد ،ابیا کمتری عرضه میکند گاهی از بینا

صنائب
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تبريزی که در اتتیارش بوده استفاده میکند تا نمونههای شعری به سبک فردی شاعر نزديکتنر باشند
اکثر شاعرانی را که در اين تذکره دارای طرز تاص شناتته شدهاند ،امروز هم سبکشناسنان و تناريخ-
پژوهان به عنوان شاعران تأثیرگذار و صاحب سبک میشناسند
 -4مفهوم طرز در تذکرۀ مجمع النفایس

در تذکر مجمع النفاي  ،بنرای «طنرز» اصنطقحا مترادفنی ماننند «روش»« ،شنیوه»« ،اسنلوب»،
«طريق» و «طور» بیان شده است تانآرزو به ريم توجنه فراواننی کنه بنه مسنأل سنبک و طنرز دارد،
تعريف مشخصی از اين مفهوم ارائه نمیکند اصطقح «طرز» و مترادفا آن کاربرد مشخصنی نندارد و
از توصیفا دقیق سبکشناسانه تا توصنیفا ذوقنی را در بنر منیگینرد امنا بنا توجنه بنه شنواهد و
توصیفا

تانآرزو ،میتوان ماهیت و کاربرد اين اصطقح را به طور نسبی دانست

کاربرد اصطقح طرز در مجمع النفاي

شامل جنبههای مختلف تدسیمهای سبری منیشنود؛ طنرز

يک ناحیه مانند «طرز اهل کشمیر» ،طرز يک دور زمانی مانند «طرز قندما»« ،طنرز متوسنطین» ،جرينان
تاص مانند «وقوع» يا «طرز تیال» ،قوالب شعری مانند «طرز قصیده» و «طنرز ربناعی» ،طنرز شناعران
مانند «طرز سعدی» يا «طرز میرزا جقل» ،انواع ادبی مانند «طرز ساقینامه»« ،طرز شهرآشنوب» و «طنرز
هجو» ،و حتی گاهی وجود يک صنعت تاص مانند «طرز ايرا » ينا «التنزام برتنی حنروف» در ينک
قصیده ،دلیل بر «طرز تاص» داشتن آن قصیده است؛ تانآرزو در مورد جمالالدين بداؤنی منیگويند:
«در هر قصیده ،طرز تاص دارد بعضی بنه حنذف النف و بعضنی ب و يینره » (آرزو ،3131 ،ج:4
)711
اين موارد نشان از دو امر دارد؛ اول اين که نزد آرزو هر نوع هنجارگريزی زبنانی و تمنايز بنا ديگنر
قوالب ،انواع ادبی ،محتوا ،زمان يا مران تاص میتواند موجب شرلگیری سبک شود ،بننابراين مفهنوم
طرز در تمايز و برجستگی تمامی مسائلی که به شعر و شاعری مربوط بوده ،ديده میشود دوم اين کنه
اصطقح طرز ،طريق ،اسلوب ،روش و نشان از بسامد و امتداد دارد؛ بر اين اسا  ،تفاو اصنطقح
«طريق ايرا » با آراي «ايرا » در همین بسامد و ادامه يافتن آراي مذکور است وقتی میگويند «طرينق
ايرا » ،منظور اين است که ايرا از ويژگیهای سبک شاعر است که پیوسنته ترنرار منیشنود؛ بنرای
نمونه در باب تفاو شعر ثنايی مشهدی و عرفی شنیرازی ،سنبک ثننايی را «طريدن اينرا » تواننده،
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میگويد« :همان طريد ايرا را ورزيده است به پاي عرفی هرگنز نمنیرسند؛ چنه عرفنی بنا وجنود
مضامین و صفای گفتگو صاحب طرز تاص است» (آرزو ،3131 ،ج)137 :3
تانآرزو در توصیف سبک يک شاعر ،تطنوط و رگنههنای متمنايز سنبک را بنا نگناهی ذرهگنرا
شناسايی و گزارش میکند در ترجم محمد هاشم تسلیم میگويد« :اشنعارش پنارهای بنه طنرز مینرزا
جقل اسیر و قدری به طور ناصنرعلی کنه در آن وقنت در هندوسنتان رواج داشنت ماناسنت» (آرزو،
 ،3131ج )431 :3قطعاً يافتن رگههايی از نازکتینالی جنقل اسنیر و ناصنرعلی در شنعر اينن شناعر
نیازمند نگرش سبکشناتتی دقیدی است گاهی يک شاعر طرزهای مختلفنی در قالنبهنای گونناگون
شعری به کار میگیرد تانآرزو در مورد شاعری به نام مق ذهنی مینويسند« :در قصنیدهگنويی ،طنرز
قدما ورزيده و زبان يزل او هم بسیار رنگین است و در بعضی جاهنا ماناسنت بنه طنور اسنتاد طالنب
آملی» (همان )111 :گاهی يک شاعر تنها در يک قالب ينا محتنوای ادبنی دارای طنرز تناص اسنت
دربار شفايی اصفهانی مینويسد« :در فنّ يزل ،طرز تاصی دارد» (آرزو ،3131 ،ج)313 :4
نزد آرزو تتبع و پیروی الزاماً به معنای همانندی کامل طرز شعری نیسنت و ممرنن اسنت شناعری
در ويژگی زبانی ،بقيی يا محتوايی از شاعر ديگری تتبع کند؛ امنا در ديگنر مثلفنههنای شنعری بنا او
تفاو داشته باشد تانآرزو ،دربار شاعری به نام محمدباقر ترده مینويسند« :اکثنر تتبنع بابنا فغنانی
میکرد اگرچه طور او يیر طور باباست» (آرزو ،3131 ،ج )441 :3همچنین در بناب شناعران ديگنری
که در طرز شعر از بابا فغانی متأثر بودهاند ،میگويد« :اکثر صاحبتقشان ايران تصوصناً عنرا و هنند
و فار

مثل شهیدی و لسانی و شريف و محتشم و وحشی و میلی و عرفی و فیضی و يینرهم متتبنع

او گشتهاند» (آرزو ،3131 ،ج )3333 :4همانجا مینويسد« :و هر يری به راهی رفتند منثقً طنرز عرفنی
و نظیری و ظهوری و شرفجهان از طرز او بلره از طرز هم جداست» (همان)
 -5طرزهای شعری در تذکرۀ مجمع النفایس

تانآرزو از اصطقح طرز گاهی بهره برده و گناهی نبنرده اسنت؛ بنرای نموننه در توصنیف شنعر
سعیدای قصاب میگويد« :اکثر اشعارش ساده است» (آرزو ،3131 ،ج )3141 :1و در باب شنعر موالننا
بهشتی میگويد« :گمان دارم که از شاگردان میرزا فصیحی انصاری هنروی اسنت شنعر را بسنیار بنه
درد میگويد» (آرزو ،3131 ،ج )431 :3در هر دو مورد از اصطقح طرز استفاده نرنرده امنا در سنبک
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لسانی میگويد« :وی جامع است در طرز تقش و سادهگويی و طرز وقوع و دردمنداننه» (آرزو،3131 ،
ج )3171 :1گويا به زعم او شعر دو بعد دارد در صور « :تقش» در برابر «سنادهگنويی»؛ و دو قطنب
دارد در محتوا« :وقوع» در برابر «دردمندی» ،و در اين عبار هر چهار را «طرز» میتوانند منا در اينن
پژوهش به منظور يکدستی ساتتار نوشتار در مواردی که بر مبنای قراين متن ،تلدی طرز داشنتهاينم ،از
اصطقح «طرز» استفاده کردهايم رجوع به شواهد متعدد متنی کنه در هنر منورد ارائنه شنده ،راهنمنای
توبی برای تواننده تواهد بود
 -1-5طرز ادابندان

اين اصطقح به شیو شاگردان و پیروان عبدالغنی بیگ قبول اطق میشود عبندالغنی بینگ قبنول
از شاعران شات هندی دور صفوی بود به پیروان او «قبولینه» منیگفتنند کنه در آنهنا گنرايشهنای
عرفانی وجود داشت به طرز او و هوادارانش «طرز ادابندان» يا «ايهامبندان» میگفتند چرا کنه در اشنعار
تود توجه تاصی به ايهام داشتند تانآرزو دربار عبدالغنی بیگ قبول میگويند« :در بنند الفنات تنازه
بود اکثر تتبع ادابندان مثل سلیم و يیره نمود و بلره باالتر از آن رفته» (آرزو ،3131 ،ج)3111 :1
با اين توصیف به نظر میرسد عنوان اين طرز قبل از عبدالغنی بیگ قبول هنم بنوده اسنت ايلنب
آن طرز را به محمدقلی ادابند منسوب میداشتهاند نصرآبادی ذيل نام شاعری به نام میرعطا منینويسند:
«از واليت طهران است طبعش در نهايت شوتى و لطف؛ اما به طريق محمدقلى سنلیم ادابنند اسنت»
(نصرآبادی )111 :3173 ،اين طرز با ورود در فرق قبولیه عقوه بر طرز شاعری حالت مرتبی به تنود

گرفته و عقوه بر طرز ايهامبندان ،طرز قبولیه نیز به آن اطق شده اسنت در مجمنع النفناي

در بناب

معارض میرزا گرامی فرزند عبدالغنی بیگ قبول با محمدعلی حزين ،داستانی تواندنی آمنده اسنت« :از
ثدا مسموع است که اوايل که شیخ محمدعلی حزين به شاهجهانآباد آمد و آواز شنعر او بنه گنوش
رسید ،میرزا گرامی با ده بیست ک

از شاگردان و مخلصان جايی که شیخ بنود رفنت و بنه لهجنه کنه

مرسوم فرق قبولیه است يريو در گنبد افقک نواتت شنیخ بیچناره بنه ينک آواز کلنهاش پريند و در
گوشه تاموش نشست بعد از ترلیف سخن شايد شیخ هم چند بیت تنود بنا آواز حنزين توانند
مررر از شاگردان او شنیده شده که سخن شیخ پايه ندارد اما اين قدر هم بنیانصنافی اسنت و در واقنع
مخالف طرز و طور فرق قبولیه است» (آرزو ،3131 ،ج )3111-3114 :1آرزو فصناحتتنان رازی را
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نیز از پیشقدمان اين طريده میداند و میگويد« :شعر تود را بر طريد استاد تود عبدالغنی بینگ قبنول
گذاشته بلره پیشقدمی نموده و در اين طرز سرآمد گشته» (آرزو ،3131 ،ج)117 :3
 -2-5طرز مدعا -مَثل

اين طرز که در قرن نهم رواج يافت (کاشی 3131 ،شماره  374 :134پ) ،در قرن دهنم از رواج
افتاده بود و با عنوان «طرز متروک» از آن ياد میشد (کاشنی )111 :3131 ،طنرز «مندعامَثل» ينا «مَثنل-
گويی» در قرن يازده توسط شاعرانی مانند صنائب و حناجی محمداسنلم سنالم ادامنه يافنت و جنانی
دوباره گرفت (آرزو ،3131 ،ج 311 :4و  )111بعدها اين طرز در مدابنل طنرز دورتینال هنندی قنرار
گرفت به طوری که آرزو در ترجم میرزا مبارکاهلل واض میگويد« :با مدعامثل که طرز مینرزا صنائب
است بسیار ناتوشی داشت» (همان ،ج )3711 :1بنه دلینل گنرايش شناعران شنات هنندی بنه طنرز

دورتیال و رواج اين طرز در آن نواحی ،در مجمع النفاي

نشان چندانی از اين طرز نمیيابیم

 -3-5طرز ریخته

«ريخته» همانند شعر ملمع عربی است با اين تفاو کنه بینتهنای مدابنل ابینا فارسنی ،هنندی
هستند يری از مهمترين و منثثرترين برنامنههنای فرهنگنی و علمنی روزگنار آرزو مجنال

شنعری

ريختهگويان است که آن را «مراتته» میگفتند بزرگترين اين محافل در منزل تنانآرزو برپنا منیشند
(علیتان ،3131 ،ج 33 :3مددمه) آرزو در شیو ريختهگويی هم قايل به تفاو های سنبری اسنت در
مورد جانجانان مظهر مینويسد« :پیشتر گاه گاه ،ريخته که شعر آمیخته به هنندی و فارسنی اسنت ،بنه
طريق تاصه میگفت» (آرزو ،3131 ،ج« )3131 :1شاه مبارک آبرو در فن ريختهگويی اسنتاد بنیمثنل
است» (همان)3113 :
 -4-5طرز وقوع

در ربع اول قرن دهم هجری ،مرتب تازهای در شعر فارسی به وجود آمد که به واسط آن ،ينزل از
صور تشک و بیروح قرن نهم بیرون آمد و در نیم دوم همان قرن به اوج کمال تنود رسنید و تنا
ربع اول قرن يازدهم ادامه داشت و ير

از آن ،بیان کردن حاال عشق و عاشدی از روی واقنع بنود

(گلچین معانی)1 :3171 ،؛ اين طرز را «وقوع» مینامیدند تنذکرهنويسنان در منورد مبندع طنرز وقنوع
اتتقف نظر دارند (رک :فتوحی )313-311 :3131 ،تانآرزو شرفجهان قزوينی را مبدع طرز وقنوع
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میداند اما اين مطلب را با احتیاط بیان میکند مینويسد« :طرز وقوع در ينزل گوينا آفرينده و اتتنراع
اوست و از متأتران و متوسطین پیش از او کم کسی در آن کوشنیده» (آرزو ،3131 ،ج )714 :4ظناهراً
آرزو طرز وقوع را دارای اقسامی میداند در ترجم روزبهان صبری میگويد« :در اقسام طنرز وقنوعی
که آن زمان متداول بود ،هی ک

به از او نگفته» (همنان )317 :مینرزا محمندقلی میلنی (همنان ،ج:1

 ،)3133لسانی (همان ،)3171 :تواجه علیقلی علوی (همان ،ج ،)3171 :4ولی دشت بیاضنی (همنان،
ج )3771 :1و والهی (همان )3731 :از ديگر شاعران اين طرز نزد تانآرزو هستند
 -5-5طرز واسوخت

واسوتت يک درونماي تغزلی است که در تجرب عاشدان شعر وقوعی قرن دهم بیشتر دينده منی-
شود در اين تجربه ،عاشق از معشو روی گردانده و بیباکانه و صري منیگويند کنه دل بنه ديگنری
داده است به ريم نظر عمومیت يافته در بین محددنان زبنان و ادب فاسنی کنه آينازگر آن را وحشنی
بافدی معرفی میکنند ،اين طرز با محتشم کاشانی آياز شد و بعد از آن توسط وحشی بنافدی گسنترش
يافت و بعدها در ادبیا اردو طرفنداران بسنیاری پیندا کنرد (رک :فتنوحی )11-3 :3131 ،در تنذکر

مجمع النفاي

تنها به يک شاعر از اين طرز برمیتنوريم در منورد محمدرضنا مشنهدی منینويسند:

«اشعارش تالی از تازگی و تقش نیست ،واسوتتی دارد مثل مق وحشی که بسیار گنرم گفتنه» (آرزو،
 ،3131ج)131 :4
 -6-5طرز خیال

اين طرز عمدتاً شیو شاعران شات هندی شعر دور صفوی بود شاعران پیشنرو اينن طنرز ،پینرو

اسلوب میرزا جقل اسیر شهرستانی بودهاند در تذکر مجمع النفاي

طرز تیال بنا توصنیفاتی از قبینل

«ايق معانی»« ،دور از فهم»« ،تصرفا زبانی» و گاهی «اشعار بیمعنی» همراه اسنت در طنرز تینال،
استعارا انتزاعی و تیالهای دور از کار ،گاهی باعث نامفهوم بودن اشعار آنها منیشند آرزو دربنار
سبک میرزا مبارکاهلل واض میگويد« :طرز تیال که طريد متأتران اسنت ،منظنور کلنی او بنود و بنا
مدعامثل که طنرز مینرزا بنود بسنیار ناتوشنی داشنت» (همنان ،ج )3711 :1و طنرز محمنديوسنفِ
يوسفتخلص را مانند جقل اسیر میداند و میگويد« :طرز سخنش پاره بنه طنرز مینرزا جنقل اسنیر
ماناست و در ايق معانی ،اکثر اشعار او دور از فهم واقع شده» (همان)3311:
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 -7-5طرز تزریق

«تزريق» با نام «مسلوب المعانی»« ،اشعار بیمعنی» و «معدولنما» نیز در تذکرهها ديده منیشنود «بنه
عبار بیمعنیای اطق میشود که علیريم نحو سالم زبانی و نوع ادبنی و قنالبی کنه در آن بنه کنار
رفته ،عمداً از هر معنای محصلی تالی است» (شفیعیون)11 :3133 ،
آنطور که از شواهد برمیآيد ،طرز تزريق به طور آگاهانه و ندیضنهوار از طنرف شناعر و نويسننده

نگاشته میشده است در مجمع النفاي

ذيل نام هدايتاهلل رازی مینويسد« :در تزريق؛ يعننی مهمنل و

به معنای مهملگويی و بیمعنیگويی بینظیر عصر تود» (آرزو ،3131 ،ج)3341 :1
«معدولگويی» اصطقحی است که آرزو در مدابل تزرينق ينا «مهمنلگنويی» بنه کنار منیبنرد؛ در
توصیف طرز مق طرزی افشاری میگويد« :طرز شعر او با مقفوقی يری است و آن مشهور است گناه
گاه معدولگويی نیز میکند» (همان ،ج )371 :4
 -.8-5طرزهای ناظر بر شیوۀ بیان
 -1-8-5ساده

آرزو سبک شاعرانی را «ساده» مینامد که نه سهل و ممتنع باشند و ننه مصننوع طینف متننوعی از
اشعار را ساده توانده است سبک فردوسی را در قیا

با اسندی سناده منیدانند و منیگويند( :آرزو،

 ،3131ج« :)74 :3شعر فردوسی ساده و روان است و شعر اسدی تقش معنی و تشنبیه دارد» ،در شنعر
ساد فخرالدين اسعد جرجانی رگهای از پختگی میبیند و منیگويند« :اشنعارش سناده اسنت امنا بنه
پختگی و قو مملو است» (آرزو ،3131 ،ج )3331 :4پیداست کنه در اينن منوارد منراد وی از شنعر
ساده ،شعر تهی از عناصر بديعی و بیانی نیست بلره میزان ابهام و پیچیدگی مد نظر است بنرای همنین
تبیین میکند که شعر فردوسی به چه معنا ساده اسنت و گنر ننه در توصنیف افنزايش سنادگی شنعر
سعیدای ملتانی ،هوشمندانه از قید «بسیار» استفاده کرده میگويد« :بسیار ساده میگويند» (همنان)717 :
نمونههايی که از شعر سعیدا آورده ،به سادگی شعرهای ساد وقوعی است در ترجم شنريف تبرينزی
که در نظر او نه پخته میگويد و نه سادگی شعرش قابل توجه است ،بندون قیند و صنفت منیگويند:
«اشعارش ساده و آنچه به نظر آمده چندان نیست» (همان )713 :دربنار شنعر مینر منثمن عرشنی نینز
میگويد« :اکثر اشعارش ساده است اما دعویهای بلند دارد» (همنان )3311 :بنه نظنر منیرسند در دو
مورد اتیر ،سادگی به معنای بیمايگی هنری است

جستارهای ادبی (ادبیا و علوم انسانی سابق)

313

شمار اول

 -2-8-5سهل و ممتنع

تانآرزو در تعريف «سهل و ممتنع» میگويند« :پینروی آن بسنیار مشنرل اسنت» و «ديگنری را
گفتن مثل آن مددور نیست» (همان )111 :دربار عنصری مینويسد« :طرز بینان او و متتبعنان او سنهل
و ممتنع است» (همان )3143 :در توصیف شعر سعدی میگويد« :شیخ مدتدای کاملفنن و سرسلسنل
اهل سخن است در شعر او مز تاص است که در کقم هی يک از اکابر نیست لهذا موالنا جنامی او
را پیامبر سخن گفته کقمش سهل ممتنع است» (همان)111 :
 -3-8-5مصنوع

عنوان «مصنوع» را تانآرزو عمدتاً دربار قصايد به کار برده اسنت آنچنه در صننعتورزی بنرای
وی اهمیت دارد ابداع شاعر است در ترجم سید ذوالفدار شروانی میگويد« :قصید مصننوع کنه از او
دو دايره استخراج میشود ،از مخترعا اوست» (همان )114 :تاص بودن صنعت و قدر صننعت-
ورزی شاعر را برجسته میکند؛ دربار عطايی گیقنی میگويد« :در صنايع و بندايع سنخن فنیالجملنه
صاحب قدر است قصید ذوبحرين مع تجنی

گفته» (همنان )3111 :و در ترجمن قنوامی چنناری

میگويد« :در صنايع و بدايع سخن به يايت ماهر بود قصید مصنوعی گفته که جمیع صننايع شنعر در
آن مندرج است» (آرزو :3131 ،ج )3111 :1به بسامد باالی گونهای تاص از صناعا شعری متنداول
که میتواند موجب شرلگیری سبک شود از قبیل تاريخگويی و سنرايش قصنايد موشن توجنه دارد؛
برای نمونه در وصف قصايد شعوری کاشی میگويد« :قصیده که هر مصرعش تاريخ باشد مررر گفتنه
است» (همان ،ج )733 :4و در ترجم ضیايی ملتانی مینويسد« :قصايد موش بسیار میگفنت» (همنان:
 )311گاهی ترلف در تصنع را وجه بارز سبک شاعر منیدانند؛ چننان کنه دربنار عبدالواسنع جبلنی
میگويد« :قصايد مصنوع مشرله دارد» (همان )3113 :و سرانجام به نظر میرسد مهمتنرين نرتنه اينن
است که بسامد باالی صناعا شعری از رتب سخن نراهد؛ در میان هم شاعرانی که صنناعا شنعری
در شعرشان پربسامد بوده ،شعر اهلی شیرازی در نظر آرزو دارای اين ويژگی است« :ترجی و تجننی
و ديگر صنايع عقو آن و رتب سخن که با ترلف صننايع کنم جمنع منیشنود» (آرزو ،3131 ،ج:3
)31
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 -9-5طرزهای شعری ناظر بر بافت تاریخی  -جغرافیایی

از طرزهای شعری که در مجمع النفاي

بر اسا

بافت تاريخی تدسیمبندی شدهانند منیتنوان بنه

طرز قدما ،طرز متوسطین و طنرز متنأترين اشناره کنرد در منورد شناعری بنه ننام محمندتدی بینگ
مینويسد« :ديوان مختصری به طرز قدما دارد» (همنان ،ج )3713 :1در منورد شناعر ديگنری بنه ننام
صبری میگويد« :يیر هر دو صبری مذکور ،اشنعار او در مجموعنه بنه نظنر آمنده و احنوالش معلنوم
نیست طرزش مانا به متوسطین است» (همان ،ج)371 :4
گاهی طرزها بنا بر منطد جغرافیايی نامگذاری میشدند اين موارد در تذکرههای مجمنع الخنواص،

منتخب التواريخ و نفاي
النهر»« ،طرز قزوينانه» و

المآثر بسیار مشهود است؛ مانند «طرز اهل تراسان»« ،شنیو شناعران مناوراء-

اين موارد در تذکر مجمع النفاي

زياد به چشم نمیتورد و تنها از «طنرز

اهالی کشمیر»« ،طرز قزوينانه» و گاهی «طرز اهل تراسان» سخن به میان میآيد در منورد شناعری بنه
نام حسینتان قزوينی مینويسد« :سخنان مضحر قزوينانه بسیار از او سر زده ،اشعار مضنحره گفتنه»
(آرزو ،3131 ،ج )174 :3طرز قزوينانه را عموماً طور و طرز مضحرانه توصیف منیکردنند (اوحندی،
 ، 3141ج3317 :4؛ لودی)11 : 3314 ،
 -11-5طرزهای ناظر بر نام شاعر

تانآرزو در مورد اکثر قريب به اتفا شاعران ،توصیف سبری ارائه میدهد؛ اما همن اينن شناعران
را دارای طرز شخصی و به اصطقح تذکرهنويسان «طرز تاص» معرفی نمیکند در واقع طنرز تناص
به يک هنجارگريزی و ابداع و شرل تاص بیان اطق میشود در مورد شاعران صاحب طنرز گناهی
توصیفا سبری ديده میشود و گاه اينگونه نیست و تنها به بیان اين که شناعر دارای طنرزی تناص
است اکتفا می شود

شاعرانی که در مجمع النفاي

با صفت طرز تناص معرفنی شندهانند ،اشعارشنان عمومناً بنا اينن

صفا توصیف میشود :تیناال دور از کنار (آرزو :3131 ،ج ،)333 :3اينرا (همنان ،)137 :منورد
پیروی واقنع شندن (آرزو ،3131 ،ج ،)131 :4کثنر تشنبیه (همنان ،)111 :دردمنندی (همنان،)111 :
اتتراع (همان ،)714 :مضامین برر و پیچیده (همنان ،)314 :توصنیفناپنذيری (همنان ،)311 :نناتوانی
شاعران در تتبع آن (همان ،)3111 :تصنرفا زبنانی (همنان ،)3313 :دقیدنهگنويی (آرزو ،3131 ،ج:1
 )3141و صافگويی (همان)3341 :
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تانآرزو عموماً به برجستگیهای سبک تاص پی میبرد اما همیشه توصنیف و توضنی چنندانی
برای آنها به دست نمیدهد شفیعی کدکنی دلیل اين امر را درماندگی تنذکرهننوي

از توضنی طنرز

میداند (شفیعی کدکنی )431 :3133 ،بنابراين به نظر منیرسند گناه عننوان تناص و گناه ننام شناعر
جانشین نام سبری میشود که با عبارا و اصطقحا روشن تبیینپذير نیست امنا از تننوع شناعرانی
که به داشتن سبک تاص موسومند اين چنین برمیآيد که آرزو تاص را عقوه بنر معننای «يگاننه» در
برابر «عام» که به فرديت شاعر و کیفیت بقتوصیف شعر اشاره دارد ،در معنانی قاموسنی ديگنری نظینر
«باالتر در جن

تود» و «بیآمیزش و تالص» به کار برده است چرا کنه در سراسنر تنذکره ،شناعران

طرزآشنا نیز دارای طرز تاص توانده میشوند و در منوارد متعنددی نامشنان جانشنین عننوان سنبک
میشود

از جمله شاعران صاحب طرز در مجمع النفاي

میتوان به انوری ،شفايی اصنفهانی ،مینرزا رضنی

دانش ،کمالالدين اسماعیل ،سلمان ساوجی ،کمنال تجنندی ،ابواسنحا اطعمنه ،نورالندين ظهنوری،
عرفی شیرازی ،محتشم کاشانی ،میرزا فصیحی انصاری ،زاللنی توانسناری ،شنوکت بخناری ،وحشنی
بافدی ،شرفجهان قزوينی ،طالب آملنی ،مینرزا جنقل اسنیر شهرسنتانی ،صنائب تبرينزی ،ناصنرعلی
سرهندی ،عبدالطیفتان تنها ،عبدالغنیبیگ قبول ،کمالالدين سحابی ،بدرالندين هقلنی ،مینرزامحمند
راسخ ،اراد تان واض  ،محمدقاسم ديوانه ،مقساطع و بیدل اشاره کرد
-6رویکردهای سبکشناسانۀ خانآرزو در مجمع النفایس

صور  3و محتوا 4يا موضوع 1در برهمکنشی پیوسته ،شاکل شنعر را منیسنازند و عناصنر اصنلی
سبکساز هستند ،گرچه بقيیون ايرانی -اسقمی بنا پیشننهاد اصنطقح «صنورة المعننی» (جرجنانی،
 )117 : 3131و منتدنندان فننرمگننرا بننا پیشنننهاد اصننطقح سنناتتار)Brooks, 1968:15-159( 1

کوشیدهاند بر يگانگی و جدايیناپذيری اين عناصنر تأکیند کننند (رک :ابنو ادينب ،)37-31 :3131 ،در
مدام عمل وقتی سبکشنا

به مطالع سبک اثری میپردازد ،ناگزير از برجسنته کنردن ممیزاتنی اسنت

1. fom
2. content
3. subject matter
4. structure
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که اثری را از ديگری بازمینمايد و اين ممیزا گاه نه به تمامی مختصا ِ سنبری ينک شناعر ،کنه بنه
بخشی از شاکل سبری وی اشاره میکند پژوهش حاضر مبتنی بر دقت در نوع بینان آرزوسنت اقسنام
نامگذاری طرزها در زبان آرزو را به طور کلی میتوان در چهار دسته تدسیمبندی کنرد کنه عبارتنند از:
طرزهای ناظر بر عناصر درونمتن؛ يعنی ساتتار (صور  +محتنوا  +موضنوع) ،و طرزهنای نناظر بنر
عوامل برونمتن که عبار است از :زمان ،مران و شاعر
رويرردهای کلی تانآرزو در زمین سبکشناسی را میتوانیم در سه دسنت کلنی جنای دهنیم کنه
نشاندهند رويرردهای مختلف مثلف به مسأل سبک و تفاو های شنعری شناعران اسنت کنه بنرای
جدا کردن و تمايز سبک شعری شعرا ،از آنها بهره میگیرد
 -1-6رویکرد ساختاری

سه رکن اصلی ساتتار که آرزو ايلب در توصیف سبک با تعابیر مختلف از آنها سخن منیگويند
عبار است از« :زبان» و آنچه مربوط به گزينش و چینش واژگان است« ،ويژگیهای بقيی» بسنته بنه
مصدايق دامن واژگانی گستردهای که برای توصیف آن به کار منیبنرد و «ويژگنیهنای محتنوايی» کنه
دامنهاش از مضمون و معنا آياز میشود و تا دورترين اقسام داللنتهنای معننوی کنه در هنم تنیندگی
آشراری با عناصر بقيی متن دارد ،امتداد میيابد ضرور دارد تاطرنشان کنیم که اگنر بنهنناگزير بنر
مبنای ديدگاههای نظری امروز از اصطقح «ساتتار» استفاده میکنیم ،هرگز به اين معنا نیسنت کنه آرزو
از اين تعبیر استفاده کرده است ،بديهی است که در تمامی آثار ارزشنمند او چننین اصنطقحاتی امرنان
ظهور نداشته است
ویژگیهای زبانی

در اين رويررد ،تانآرزو به مثلفههای زبانی توجه دارد به نظر میرسند درجن صنفر شناعری در
نظرش «درستگويی» است شاعر اگر «پختهگو» نباشد ،دست کم بايد درستگو باشد برای نموننه در
ترجم «شاملی» و «شریبی عطار» ،ايشان را درسنتگنو منینامند (آرزو ،3131 ،ج 773 :4و  )331در
ترجم «باقر» مینويسد« :بسیار پختهگوست اما لفظ «فرنگ» را به معنی «تین » و «سنرنگ» را بنه معننی
«ندب» که در فارسی ديده نشده در اشعار تود آورده و سنببش هنی معلنوم نشند» (آرزو ،3131 ،ج:3
)434
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در مرتب بعدی ،مسائلی از قبیل تازگی الفنات و ابنداعا واژگنانی ،بسنامد واژگنان محلنی ،زبنان
صنف تاص ،ساتتارهای نحوی يا به قول بقيیون ،تعدید لفظی و تننافر کلمنا در نظنرش اهمینت
دارد از واژگان تازه و ابداعی با عنوان «الفات نابسنته» يناد منیکنند در توصنیف سنبک مینرزا گرامنی
میگويد« :بسیار در بند الفات نابسته و معانی تازه بود گو از زبان يینر باشند مثنل هنندی و فرنگنی »
(آرزو ،3131 ،ج )3114 :1و در ترجم محمدسعید اشرف مینويسد« :تقش معننیهنای تنازه بسنیار
کرد و فررش مصروف همین است الفات نابسته که در اشعار او اکثر است سببش همنین بنود» (آرزو،
 ،3131ج )341 :3شعر مقطغرای مشهدی به سبب فراوانی واژگان هندی در نظنرش تشنخص دارد و
میگويد« :به سبب کثر الفات هندی بعضی جاها بیربطگی دارد در بند الفات نابسته و معنانی تنازه
است مذهب او اين که لفظ تازه چون معنی صاحب دارد» (همان ،)471 :و شعر مخلنص کاشنانی بنه
سبب کاربرد زبان لهجه« :در بعضی جاها بنای شنعر را بنر لهجنه گذاشنته» (آرزو ،3131 ،ج)3133 :1
دربار کاربرد اصطقحا ورزش کشتی در مثنوی گل کشتی میر عبندالعال نجنا منیگويند« :چنون
اکثر اصطقحا ورزشتانه در آن به کار برده ،فهمیدن آن بر اهل هند و اهل ايران نیز مشنرل اسنت»
(همان)3173 :
با آن که زبان مادری آرزو فارسی نیست ،آن قدر به زبان فارسی آشنايی دارد که تصنرفا شناعرانه
را تمییز دهد؛ برای نمونه در ترجم اراد تان واض میگويد« :در ترکیبا فارسنیه تصنرفا نماينان
داشت» (همان )3711 :ساتتار نحوی که آن را «استخوانبندی شعر» مینامند از ديگنر منوارد اساسنی
مورد توجه وی در رويررد زبانی اسنت بنرای نموننه در توصنیف شنعر مقعامنل« ،اسنتخوانبنندی
شعرش» را «مضبوطتر از سخن مق شوکت» میداند (همان ،ج)3133 :4
ویژگیهای بالغی

اين رويررد ناظر بر مثلفههای بقيت و در معنايی گستردهتر ،هم ظرافتهايی است کنه شناعر در
ساتت موسیدی و رنگین ساتتن زبان شعر به کار میگیرد تانآرزو ايلب بنا تعنابیر «بنهمنزه بنودن»،
«نازکتیالی»« ،تازهتیالی» و «نازکادايی» از آن ياد میکند در اين رويررد نیز تیزبین و ذرهنگنر اسنت
از کقمش چنین برمیآيد که در مطالع اشعار در تک تک ابیا به اين مهم توجه دارد؛ برای نموننه در
مورد میر يیاثالدين فرر مینويسد« :ديوان مختصنری دارد ،هنر بینت او تنالی از تقشنی نیسنت»
(همان )3431 :تازگی و فرد بودن را درمیيابد و برجسته میکند؛ در توصنیف سنبک مینر محمندعلی
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رايج میگويد« :اکثر زمین يزلهايش طرحی تود است و در بحور يیر مشهور کنه مینرزا بیندل گفتنه
اکثر يزلها گفته و توب گفته و داد تنقش داده» (آرزو ،3131 ،ج )133 :4و نینز در ترجمن حناجی
محمد اسلم سالم مینويسد« :اکثر اشعارش دو سه تشبیه بديع تازه دارد کنه کمنال مراعنا علنم بینان
است و بعضی از ابیا به سبب نزاکت تشبیه به فهم ناقصفهمان کم میآيد» (همنان )111 :و از آنجنا
که تود شاعر است ،ترفندهای شاعرانه از نظرش پنهان نمیماند؛ دربار مقطغرای مشهدی منینويسند:
«طغرا در بحرهايی که تخلص او موزون نمیشد ،شیفته تخلص آورده» (همان)377 :
ویژگیهای محتوایی

اين بخش شامل بسیاری از توصیفهای تانآرزو میشود که در آن به محتوا و درونماين اشنعار
شاعران توجه دارد در بعد محتوايی دو گونه محتوا در نظر آرزو اهمیت بیشتری دارد و نخسنت آنچنه
که در پیوند است با اعتدادا دينی و هستیشناتتی شناعر و طیفنی گسنترده از کافراننه تنا عارفاننه و
محددانه را در برمیگیرد و ديگر آنچه وی دردمندی مینامد و به نظر میرسد ايلب با رنگینی و بنهمنزه
بودن شعر همراه است در منورد کلنیم کاشنانی منینويسند« :شناعری زبردسنت قادرسنخن اسنت و
شعرهای دردمند و يأسی اکثر دارد» (همان ،ج ،)3114 :1و میدانیم رنگینی از ويژگنیهنای بنارز کنقم
کلیم است در موارد متعدد ديگر نیز همعنانی دردمندی و رنگینی قابل مقحظه اسنت؛ بنرای نموننه در
ترجم نوعی تبوشانی میتوانیم« :ساقینام مختصری دارد تیلی رنگنین و دردنناک اسنت» (همنان:
 ،)3111و در توصیف شیو قاضی اصفهانی نوری آمده است« :ديوانی مختصر دارد لیرن بسیار بنه منزه
و درد حرف میزند» (همان ،)3113 :و همینطور در باب موالنا نسنبتی منیگويند« :فدینر آرزو تیلنی
معتدد سخن و طور سخن اوست و اعتداد دارد که در کقم ديگنری اينن قندر سنخن درد نباشند و
بیست سال پیش از اين ديوانش را ور ور گشتم اين قدر اشعار بامزه هنی کن

نندارد» (همنان:

)3113
اما شاعرانی که در توصیف محتوای شعرشان اصطقح «صوفیانه»« ،محددانه» و «درويشنانه» بنه کنار
میرود ،عبارتنند از :بیندل دهلنوی (آرزو ،3131 ،ج ،)413 :3کمنالالندين سنحابی (آرزو ،3131 ،ج:4
 ،)131میرزا محمد افضل سرتوش (همان ،)177 :شفائی اصفهانی (همان ،)313 :جعفنر کاشنی (آرزو،
 ،3131ج ،)114 :3محمدسعید اعجاز (همان ،)313 :عبداهلل عرفنان (آرزو ،3131 ،ج )3317 :4و علنی-
قلی بهادر والهتخلص (همان ،ج )3334 :1بر عرن

دردمنندی کنه ايلنب هنمعننان رنگیننی اسنت،
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محتوای صوفیانه و عارفانه میتواند برهنه و عاری از هر رنگ باشند در ترجمن منق شناه منیگويند:
«تیلی برهنهگو و صاحب مشرب تصوف است رباعیا بسیار دارد همه به مذا تصوف و اکثر تنند»
(همان ،ج)3131 :4
آرزو با آن که شواهد متنی متعددی بر درستعدیده بودنش گواهی میدهد ،از محتنوای کافراننه بنا
اشتیاقی پوشیده سخن میگويد دربار مق شیدای هندی میگويند« :قصنیده گفتنه تمهیندش تعرينف
شراب است و بسیار کافرانه گفته» (آرزو ،3131 ،ج)111 :3
از حریم فغفور اين بیت را گزارش میکند:
صد کعبه تلیل گو بنا کن

کفار بت شرستنی نیست

و میگويد« :در بعضی نسخ در اين بیت «دل شرستنی» واقع است مناسنب مدنام «بنت شرسنتنی»
است لیرن صريحاً کافرانه است» (آرزو ،3131 ،ج)3437-3431 :4
از شريفتان فارسی اين بیت را ندل میکند:
من آن نیام که سخن در لبا

جلوه دهم

چه تندهها که مرا بر عنايت ازلی است

و میگويد« :با وجود آن که اين بیت کافرانه است ،هی لطفی نندارد» (همنان ،)731 :و اينن تأکیند
نشان میدهد محتوای کافرانه که از موتیفهای محتوايی پربسامد در شعر بعضی از شناعران اينن دوره
است ،مورد توجه تانآرزو بوده و آن را سبب افزايش لطف سخن میدانسته است
 -2-6رویکرد تاریخ ادبی

اين رويررد نشانگر توجنه آرزو بنه اتتقفنا طنرز شنعری در زمنان و مرنانهنای مختلنف و
چگونگی تدسیمبندی و تعدد طرزها و جريانا مختلف است افزون بر اين موارد ،توصیفی که تنان-
آرزو از سیر تاريخی يزل از آياز تا میرزا شرفجهان قزوينی میدهد ،بسنیار دقینق و راهگشاسنت او
طرز قدما را بسیار ساده توصیف میکند که بهتدريج توسط کمنالالندين اسنماعیل ،سنعدی ،تواجنو،
امیرتسرو و حافظ تحول يافت و هر کدام طرحی تازه ريختند منینويسند« :بعند از حنافظ و جنامی،
بابا فغانی به نغمهپردازی درآمد و متأتران به ضرب و نطق او به رقنص درآمدنند و پینروی او اتتینار
کردند و هر کدام به راهی رفتند مثقً طرز عرفی و نظیری و ظهوری و شرفجهان با طرز فغنانی بلرنه
از طرز همديگر نیز جداست» (همان )3334 :دربار طرز حناجی محمداسنلم سنالم منینويسند« :بنه
سبب طرزی که حاال در کشمیر رواج دارد و حاجی مذکور از آن محظوت نبنود ،در آنجنا کنم اشنتهار
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دارد» (همان )111 :به عنوان نمون ديگر میتوان از توجه تاص وی به عدم پذيرش طرز شعری بابنا-
فغانی در تراسان (هرا ) نام برد در حالی که شعر بابافغانی مورد قبول شعرای مقزم سنلطان يعدنوب
پادشاه عرا قرار گرفته بود (همان)3333 :
 -3-6رویکرد تطبیقی

اين روش نیز در تذکر مجمع النفاي

بسیار به چشم میتورد؛ چرا که اسا

سنبکشناسنی بنر

تطبیق و مدايسه است در اين توصیفا  ،عموماً شاعران ناشناتته بنا شنعرای معنروف و شنناتتهشنده
مدايسه میشوند اين شاعران گاهی معاصر و همطرح هستند و گاهی تفاو زمانی زينادی بنین آنهنا
وجود دارد گاهی يک شاعر با دو شاعر ديگر مدايسه میشود تانآرزو همیشنه بنه توصنیف صنرف
بسنده نمیکند بلره در اين میان گاهی به طرح نظرهای انتدادی تود نیز میپردازد
در توصیف طرز شاه ابنراهیم سنالک منیگويند« :اگرچنه معاصنر و جلنی

مینرزا جنقل اسنیر

شهرستانی بود ،اما قماش هر دو سالک جداست هر يری در طرز تنود اسنتاد بودنند ،در شنعر ينزدی
دردمندی و سادگی بسیار است و در نظم قزوينی تیالمندی و متانت و رزانت بیشتر» (همان)111 :
در مدايس میرزا داراب بیگ جويا و عبدالغنی بیگ قبول میگويد« :اکثر صاحبسخنان کشنمیر کنه
در عهد فدیر بودند ،مثل مق ساطع و عبدالغنی بیگ قبول ،شاگرد میرزا جويا بودند هرچند طريدن شنعر
قبول و جويا يری نیست؛ چه قبول از قدما به سلمان و کمال تجندی و از متأتران بنه روش سنلیم و
تأثیر راه رفته و جويا اکثر متتبع صائب است و اندکی به روش مینر معنز نینز رفتنه» (آرزو ،3131 ،ج:3
)111
 -7ارزیابی دیدگاه سبکشناسانۀ خانآرزو در مجمع النفایس

تانآرزو با نگاهی هوشمندانه ،در دورهای که پر از جانبداریهای قومیتی بنوده اسنت ،بنا رعاينت
انصاف تا حد زيادی از تعصب و تصومتهای قومی -عدیدتی اجتناب ورزينده اسنت وی تنذکرهای
را ترتیب داده که با داشتن امتیاز استفاده و بهره بردن از ديگر منابع تنذکرهای ،دچنار آفنت رونويسنی و
تدلید نشده است؛ آفتی که بسیاری از تذکرههای زبان فارسی آن دوره بنه آن مبنتق بنودهانند ممینزا
برجستهای که ديدگاههای سبکشناسی وی را از همگنانش متمايز میکند ،بدين شرح است:
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جستارهای ادبی (ادبیا و علوم انسانی سابق)
 -1-7عدم تعصب در برخورد با شیوهها و طرزهای مختلف شعری

تانآرزو «منتددی برزتی» است از طرفی طرفدار طرز تازه و تیناال هنندی اسنت و از طرفنی

دلبست رعايتهای سنتی و تناسبهای آن او در جایجای تذکر مجمع النفاي

از طرز تنازه و شنیو

متأترين تعريف و تمجید کرده است؛ اما همانند بسیاری از تذکرهنويسان هندی معاصر تنود بنه طنرز
قدما و کهنسرايان بیاعتنا نبوده يا به ديد تحدیر در آنها ننگريسنته اسنت از طرفنی میانن تنوبی بنا
شیو بیمعنی گويان و تیاال دور از فهم نداشته و آنجا که بايد ،از آنها انتداد کنرده و هماننند برتنی
تذکرهنويسان به توجیه طرز و شیو آنها نسرداتته است هرچند به دلیل احترام ،گاهی فهم تنود را در
درک شعر برتی از شعرا ناقص میداند ،اما در آن منوارد نینز شنعر اينن افنراد را بنا نهاينت احتنرام و
زيرکی از «منهج فصاحت و فهم» تارج میشمارد (همان )433 :در توصیف طرز میر عبندالعال نجنا
مینويسد« :حزين او را شاعر محسوب نمیکند و زبان او را لوطیانه میداند و انصاف آن است کنه اينن
معنی کمال بیانصافی است ديوان مختصری که دارد به نظر آمنده متاننت و رزاننت شنعر از آن ظناهر
است کم گفتن و به طرز قدما گفتن ندصانی به کمال سخن ندارد» (آرزو ،3131 ،ج)3173 :1
تانآرزو گاهی شعر شاعران طرز قديم و شاعران سادهگو را به تاطر سقست و روانی میسنتايد
و گاه به ستايش معنیطرازان مضمونياب میپردازد و از تصرفا زبانی و لغزشهای بقينی شناعران
نوگرا دفاع میکند و میگويد« :چه کند! معنیبند بیچاره در اين بناب معنذور اسنت» (همنان )3111 :و
گاه شعر و شاعری را در هندوستان آن روزها در حال انحطاط توصنیف منیکنند گناه تنوارد را بنرای
تازهگويان ناگزير میداند و گاهی آن را با صفت «تانه ترابکن» توصیف میکند
ممرن است اين گونه برداشت شود که تانآرزو دچار تناقضگنويی شنده اسنت در پاسنخ بايند
گفت :درست است که در اين تذکره نیز به مانند ديگر تذکرهها و بنه طنور کلنی ،گفتمنان يینر علمنی
حاکم بر گذشته ،نظرا ذوقی و گاهی احساسی وجود دارد ،اما اگر با توجه بنه اينن منوارد و بعند از
جدا کردن و محسوب نرردن دو مسأل ديگر به نظرا تانآرزو توجه کنیم ،مبانی نظنری و فرنری او
را درمیيابیم مسأل اول تعصبا قومی و ايرا

شخصی اوست که بیشتر در منورد حنزين مشناهده

میشود و ديگری مسأل عققه و احترام او به مدام اجتماعی و ادبی شاعران بزرگی مانند بیندل ينا منثقً
عبدالطیفتان تنها
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تانآرزو با آن که به بیدل اعتداد وافر دارد ،آنجا که بیدل در حق انوری بیانصنافی منیکنند بنا او
همداستان نیست؛ در ترجم انوری میگويد« :میرزا بیدل طرز او را ناپسند مینمود چننان کنه قطعنه در
اين باب گفته که در مصرع آترش اين است :بر معنیاش بشاش و بر الفات او بری لنیرن انصناف آن
است که اين معنی دور از حساب است انوری سرآمد شعرای متددم و متأتر است تا حنال بنه پاين او
هی ک

نرسیده و کسی را طرز تاص او دست نداده» (آرزو ،3131 ،ج)71 :3

تانآرزو نه به طور کامل از سنت جدا شده و نه نسبت به آن بی اعتناست او تذکرهنويسنی اسنت
که هرجا نیاز باشد ،به تعريف و تمجید از شاعران و يا به ندد و اعترا

از آنها میپنردازد تنواه اينن

شاعر متتبع طرز قدما باشد ،تواه تازهگو و يا متعلق به طور تیال پیچیده آنچه برای تنانآرزو اهمینت

دارد ،طرز قديم و تازه نیست ،بلره فصاحت و بقيت شعر همراه با محتوايی ارزننده اسنت در رسنال
مثمر میگويد« :شعر را مخصوص تود دانستن و طرز ديگر را بیمعنی گفنتن سنخنناشناسنی اسنت»
(آرزو3377 ،م )13 :
 -2-7عدم رونویسی و تقلید

مدلد نیست او ديدگاهها و نظرا تنود را بنا توانندن و تتبنع در آثنار

تانآرزو يک تذکرهنوي

شاعران اظهار میکند اين امر از توصیفا تازه و برر سبری که اظهار میدارد مشنهود اسنت اتنتقف
نظرهايی هم که آرزو با ديگر تذکرهنويسان همعصر و قبل از تود دارد ،نشان میدهد کنه او بنه ترنرار
حرف ديگران نسرداتته است
اتتقف نظرهای او با تذکرهنويسانی چون سرتوش ،ساممینرزا ،تدنیالندين اوحندی ،نصنرآبادی،
حزين الهیجی و حتی اتتقف با اديبی چون جامی که اراد بسیاری بنه او داشنت ،نشنان از ديدين
تانآرزو در اين مسائل دارد تانآرزو در مورد عبدالرسول استغنا مینويسند« :آنچنه مینرزا سنرتوش
در تذکر تود گفته که به طرز قدما میگويد اصلی ندارد» (آرزو ،3131 ،ج )331 :3در توصنیف طنرز
تواجه حسین ثنايی با مولف تذکر عرفا العاشدین اتتقف نظر دارد و طرز شعر ثننايی را بنا وجنود
تقش معنی بسیار ،سلی

و روان نمیداند (همان )137 :در باب مقصنبوحی توانسناری منیگويند:

«هفت مثنوی دارد در بحر شاهنامه ،نصرآبادی ابیا بسیار از آن نوشته همه تنک به نظنر آمند» (آرزو،
 ،3131ج ،)347 :4و تنها دو بیت ندل کرده است

جستارهای ادبی (ادبیا و علوم انسانی سابق)

313

شمار اول

 -3-7دقت و موشکافی در توصیف طرز

تانآرزو در توصیف و تدسیمبندی طرز و سبک شاعران به نرا اساسی و متمايزکننده نظنر دارد
در توصیف طرز شخصی شاعران و ديدن مشابهتها و تفاو های آنها دقیقالنظر اسنت در توصنیف
طرز تاقانی شروانی مینويسد:
«شیخ ابوالفیض فیضی فیاضی که ملکالشعرای عهد اکبرشاه بود تیلی معتدد اوسنت و امیرتسنرو
اعتداد تمام به رضیالدين نیشابوری دارد و جناب موالنا جامی ،انوری را پیمبر سخن گفتنه الفنات يینر
مشهوره و اصطقحا فر ديگر و طريق تعمیه و لغز و آوردن ابیا عربنی در کنقم تاقنانی بسنیار
است ،و تازگی استعارا و سقست عبار در کقم رضی بیشتر و دقت معنانی و بسنتن معنانی تنازه
در سخن انوری بیشمار است» (آرزو ،3131 ،ج)133 :3
در اين توصیف ،تانآرزو با واژگانی اندک اما دقیق بین طرز سه شاعر تفاو قائل منیشنود و بنا
آوردن واژگانی مانند «بسیار»« ،بیشتر» و «بیشمار» به مسأل بسامد نیز در شرلگیری سبک توجنه دارد
توجه به اين مسأله در ديگر آثار تانآرزو نیز ديده میشود (شفیعیکدکنی)11 :3134 ،
در باب سیفالدين اسفرنگی« :تدی اوحدی گويد :متتبع روش تاقنانی اسنت و فدینر آرزو گويند:
شعر او صافتر و آسانتر از تاقانی است» (آرزو ،3131 ،ج)171 :4
از توصیفهای آرزو پیداست که ديوان شاعران را با دقت بسیار زينادی بینت بنه بینت تواننده و
حافظ توبی هم داشته که در تمامی موارد ،شعر شاعران را در بافت کلنی منتن شناعران روزگارشنان
ديده است
 -4-7توجه به قراین متنی و سبکی در ترجمۀ احوال شاعران

تانآرزو در تذکر مجمع النفاي

چندين بار از طريق قراين متنی و سبری به نتنايج تناريخی تنازه

میرسد او برای تحلیل برتی حوادث تاريخی  -ادبی و اظهار نظر دربنار شناعران از قنراين متننی و
سبری شعر شاعران بهره میبرد علت اين امر را میتوان توجه تانآرزو به مسائل سنبری و مهنار او
در حوز مسائل سبک شناسی دانست
در هنگام ترجم احوال قطران تبريزی مینويسد« :اشعار او با اشنعار رودکنی تلطنی عظنیم يافتنه
ديوانش از نه هزار بیت متجاوز است اگرچه طرز رودکنی و طنرز قطنران يرنی اسنت ،امنا در زمنان
ممدوح آن دو تفاو بسیار است» (همان ،ج )3433 :1در واقع تانآرزو علت اتتقط ديوان رودکنی
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و قطران را شباهت طرز شعری آنها میداند او به نوعی مسنائل تناريخی را از طرينق مسنائل سنبری
تحلیل کرده است
دربار شاعری به نام محمديوسفِ يوسفتخلص مینويسد« :احوال او مطلداً معلوم نیست در اينن
واليت ديوان مختصر از او به نظر آمده به تط واليت مرقوم اصفهان که در سن  3111به تحرينر آمنده
و از زبانش به يدین پیوسته که از قدما و متوسطین نیست طرز سخنش پاره به طرز مینرزا جنقل اسنیر
ماناست و در ايق معانی اکثر اشعار دور از فهم واقع شده» (همان)3311 :
تانآرزو هرجا با ندطهای تاريک مواجه میشود ،از قراين متنی و سبری بهره منیگینرد در منورد
نصر اهلل تان نثار مینويسد« :تود را از شاگردان عبدالطیفتان تنها که همشیرهزاده و شناگرد مینرزا-
جقل شهرستانی است ،میگرفت ايلب که باشد چرا که طنرز سنخن و ترکینب الفنات هنر دو عزينز
بسیار ماناست به هم» (همان )3113 :او از طريق و طرز شعری میريیاثالدين فرر بنه اسنتاد او پنی
میبرد؛ میگويد« :از کقمش معلوم میشود که شاگرد میرزا صائب است» (همان ،ج)3431 :4
 -5-7تناسب توصیف طرز و گزینش اشعار

تذکرهنوي

مدقق و سبکشنا

بعد از توصیف طرز شاعر ،با گزينش اشعار سعی دارد گفتنههنای

تود را اثبا کند بنابراين از منظر بررسی مسائل سنبری در تنذکرههنا ،بررسنی تناسنب توصنیفا و
اشعار گزينشی ،موجب آشرار شدن ذو ادبی ،میزان دقت ،تدلید و ابترار عمل تذکرهننوي

منیشنود

و از اين طريق ،تمهیدا الزم برای ندد و ارزشگذاری تذکره فراهم تواهد شد
اشعار منتخب تانآرزو عموماً با توصیفاتش همانندی دارند در توصیف طرز مخلص کاشنی منی-
نويسد« :آنچه ديده شد در بند الفات تازه است حتی در بعضی جاها بننای شنعر را بنر لهجنه گذاشنته»
(همان ،ج )3133 :1انتخاب او:
از برای اشتهای زتم توردن بر دلم

کار معجون کمونی میکند پیران او
(همان)3134 :

«فدیر آرزو گويد که بنیاد لطف اين شعر به لفظ «کمونی» است و کمون زيره را گوينند و بنه لهجن
بعضی از اهل عرا علیالخصوص کاشان کمان را کمون گويند لیرن گمان دارم که اين قسم درسنت
نباشد» (همان)

جستارهای ادبی (ادبیا و علوم انسانی سابق)
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در توصیف طرز سیفی بخاری مینويسد« :به طريق شهرآشنوب و شنهرانگیز گفتنه تیلنی معنانی
تازه و الفات به تشبیه و اصطقح بسیار دارد» (همان ،ج )171 :4توصنیف بنا بیتنی کنه انتخناب کنرده،
بسیار تناسب دارد:
تا به ندد جان من تباز من نان میدهد

عاشق دلخسته نان میگويد و جان میدهد

منظور از واژ «اصطقح» ،اصقحا اهل کوچه و بازار و اهل صننعت و حرفنه اسنت ايننچننین
توصیفی را تدیالدين کاشی به طور مفصلتری از شعر سیفی بخاری ارائه میدهند منینويسند« :چنون
او کسی در طريق مثلگويی شروع ننموده و از برای اهل صنعت و حرفت شنعرها گفنت گوينا در آن
فن مخترع است» (کاشی3131 ،

شمار 1 :31ر7-پ)

در مورد مشفدی میگويد« :تیلی تقش تازه دارد» ،به واقع ابیاتی که انتخاب کنرده اسنت نشنان از
تازگی مضمون و معنی دارند:
 تا ز يم چاک زدم جیب شریبايی را فتاد از الله آتش توب پرهیزگاران رااشعاری که تانآرزو از شاعران دورتیال انتخاب میکند ،عموماً ساده و قابل فهنم اسنت احتمناالً
اين امر همانطور که ذکر شد ،به دلیل میانهروی و پايبندی او به سنتهنای گذشنته و همچننین روی-
گردانی از طور تیال پیچیده است در گزينش ابیا بیندل منیگويند« :هنر چنند سنخن را بنه جنايی
رسانیده که چون شعر حافظ شیراز انتخاب ندارد ،لیرن اشعاری به قدر فهم تنود انتخناب زده نوشنته
است» (آرزو ،3131 ،ج)413 :3
در توصیف طرز مبارکاهلل واض میگويد« :اشعارش به طور تیال کنه دور از فهنم سنلیم اسنت»
(آرزو ،3131 ،ج)3711 :1؛ اما گزينشی که از اشعارش دارد ساده و قابل فهم است:
 -تورشید جلو تو به هر ذره همعنان

سلطان آرزوی تو مهمان هر گدا

 -به پای ناله رفتم بهر طوف مشهد مجنون

يباری بهر استدبالم آمد در بیابانها

نتیجه

تانآرزو علیريم توجه فراوان به مسأل سبک و طرز شعری تعريف مشخصی از طرز ارائه نمنی-

دهد اصطقح طرز در مجمع النفاي

برای جنبههای مختلف تدسیما سبری به کنار بنرده منیشنود
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تانآرزو طرزهای شعری را بر مبنای سه ويژگی ساتتار ،بافت تاريخی-جغرافیايی و شاعران صناحب
طرز نامگذاری میکند و طرزها بر مبنای مثلفههای ساتتاری ،تطبیدی و تاريخ ادبی توصیف منیشنوند
تانآرزو با تیزهوشی و احاطهای که به علومی مانند لغت ،بقيت و عرو

زبان فارسنی دارد ،دينوان

اکثر قريب به اتفا شاعرانی را که سبرشان را توصیف کرده ،بیت به بیت توانده است عندم تعصنب
در برتورد با طرزهای مختلف ،نگاه انتدادی و عدم رونويسی ،دقنت و موشنرافی در توصنیف طنرز،
توجه کردن به سبک شخصی شاعران و تناسب گزينش اشعار ،وجوه شاتص نگنرش سنبکشنناتتی
تانآرزوست وی تذکرهنوي

نوگرايی است که به ارزشهنا و سننت شنعری گذشنت شنعر فارسنی

اشراف دارد و به دقت از تحول و دگرديسی سنبک شنعری آگناه اسنت آنجنا کنه احسنا

کنند بنه

شناتت و درکی تازه از طرز شاعر رسنیده اسنت ،بنه بینان آن درک شنهودی منیپنردازد گناهی بنه
تشخیص تود وجوه بقيی را توصیف میکند ،گاهی به مسائل واژگانی و زبانی و گاه به ويژگنیهنای
معنايی و محتوايی توجه دارد هنگام توصنیف و ننام گنذاری طرزهنا هندف او تبینین برجسنتهتنرين
مشخص اثر شاعر و استنباطی است که از آن در ذهنش شرل گرفته است

مطالع ديدگاههای سبکشناسان تانآرزو در مجمع النفاي

اثبا میکند گرچه گذشنتگان منا بنه

صور منسجم به مسائل سبری و ندد ادبی نسرداتتهاند ،اما از طريق استنباطهنای ذهننی و توصنیفا
شمی و گاه علمی به اين مسأله توجه داشتهاند و در موارد قابل تأملی بر طريق صواب بودهانند سنبک-
شناسی و تاريخ ادبیا نويسی جديد برای رسیدن به جريانشناسی دقیق و جزئی تاريخ شنعر فارسنی
ضرور دارد تمرکز تود را به جريانهای متفاو شعری در میان تذکرهها و متنون دسنت اول بیشنتر
کند و از تدسیمبندیهای کلی بسرهیزد
کتابنامه

آرزو ،سراجالدين علیخان ( )3131مجمع النفاي
آباد :مرکز تحدیدا

ج  3به کوشش زيبالنسا علیخان اسقم-

فارسی ايران و پاکستان

____________________  )3131( .مجمع النفاي

ج  4به کوشش مهرنور محمدتان با

همراری زيبالنسا علیخان اسقمآباد :مرکز تحدیدا

فارسی ايران و پاکستان
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____________________  )3131( .مجمع النفاي

شمار اول

ج  1به کوشش محمد سرافراز ظفر با

همراری زيبالنسا علیخان اسقمآباد :مرکز تحدیدا

فارسی ايران و پاکستان

____________________  3377( .م ) مثمر تصحی  ،مددمه و حواشی ريحانه تاتون پیش
لفظ از پروفسور ابواللیث صديدی پاکستان

اوحدی بلیانی ،تدیالدين ( )3133عرفا

العاشدین و عرصا

العاشدین تصحی

محسن

ناجی نصرآبادی تهران :اساطیر
تدوی ،علیرضا ( )3111تذکرهنويسی فارسی در هند و پاکستان تهران :علمی
توشگو ،بنداربن دا

( 3313م ) سفین توشگو تصحی محمد عطاءالدين عطا کاکوی

جلد سوم پتنه (بهار) :انتشارا

ادار تحدیدا

عربی و فارسی

رحیمپور ،مهدی (« )3137بازبینی يک سنت ،ندد و بررسی ديدگاههای تان آرزو در حوز
ساتتار معنايی» آين میراث  13تابستان صص 11-41
____________ « )3137( .سیری در احوال و آثار سراجالدين علیتان آرزو» آين میراث ش
 11بهار صص 133-433
____________ « )3133( .نظري دريافت :از سراجالدين علیتان آرزو تا روبريا

آلمانی»

آين میراث ش  11بهار و تابستان صص 313-31

شفیعی کدکنی ،محمدرضا (« )3134مسائل سبکشناسی از نگاه «آرزو»» مجل دانشرد
ادبیا

و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ش  313تابستان صص 31-3

______________________ )3131( .شاعری در هجوم منتددان چاپ سوم تهران :آگه
شفیعیون ،سعید ("« )3133تزريق"؛ نوعی ندیض هنجارستیز طنزآمیز » ادب پژوهی ش 31
زمستان صص 11-43

________ (« )3133پژوهشی نو در احوال و آثار سراجالدين علیتان آرزو» بوستان ادب
ش  4تابستان صص 311-31

________ (« )3131ندد و بررسی مجمع النفاي

تان آرزو» آين میراث ش  13بهار و

تابستان صص 331-373
شمیسا ،سیرو

( )3131ندد ادبی ويرايش دوم تهران :میترا
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شمیسا ،سیرو ؛ فرقدانی ،شهق (« )3133تحلیل ديدگاهای انتدادی تان آرزو در تذکر

مجمع النفاي » مطالعا

شبه قاره زمستان ش  1صص 43-7

صفا ،ذبی اهلل ( )3111تاريخ ادبیا

در ايران جلد پنجم تهران :فردو

صفوی ،سام میرزا ( )3131تحف سامی تصحی و تحشیه رکنالدين همايون فرخ تهران:
اساطیر
فتوحی رودمعجنی ،محمود ( )3131ندد ادبی در سبک هندی ويرايش دوم تهران :سخن
________ ( )3131صد سال عشق مجازی؛ مرتب وقوع و طرز واسوتت در شعر فارسی
قرن دهم تهران :سخن

________ (« )3131سبک واسوتت در شعر فارسی» مجل فرهنگستان زبان و ادب
فارسی شمار سوم پیاپی پايیز و زمستان صص 11-7
کاشی ،تدیالدين ( )3131خالصۀ األشعار و زبدۀ األفرار بخش کاشان تصحی عبدالعلی
اديب برومند و محمدحسین نصیری کهنمويی تهران :میراث مرتوب
________ ( )3134خالصۀ األشعار و زبدۀ األفرار امالبنین صادقی تهران :میراث مرتوب
________ (ف 3141
دانشرد ادبیا

) خالصۀ األشعار و زبدۀ األفرار مشهد میرروفیلم کتابخان

نمر مسلسل [ 134نسخ تطی اينديا آفی ] تألیف 3331

تاريخ

کتابت 3131
________ (ف 3141

) خالصۀ األشعار و زبدۀ األفرار هند :کتابخان چشم رحمت

شهر يازیپور نمر مسلسل [ 31نسخ تطی] تألیف 3131

تاريخ کتابت :بیتا

گلچین معانی ،احمد ( )3171مرتب وقوع مشهد :دانشگاه فردوسی

لودی ،شیر علیخان ( )3177مرآ

الخیال به اهتمام حمید حسینی و با همراری بهروز

صفرزاده تهران :روزنه
نصرآبادی ،محمدطاهر ( )3173تذکرهالشعرا تصحی محسنناجی نصرآبادی تهران :اساطیر
ابو اديب ،کمال ( )3131صور تیال در نظري جرجانی ترجم فرزان سجودی و فرهاد
ساسانی تهران :علم
جرجانی ،عبدالداهر (3131

) دالئل االعجاز قاهره :مطبعۀ المدنی

شمار اول

)جستارهای ادبی (ادبیا و علوم انسانی سابق
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