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 سیالنفامجمع  تذکرۀدر  شناسیسبک ۀلأمسو آرزو خان
 

  3دکتر مريم صالحی نیا

  4حجت برهانی

 چکیده

ای شنده هشنناتت  کاربرد در پژوهش ادب فارسی هستند و به جز قابل تأمل ها از منابعتذکره

ه و بازانديشی داننش ادبنی   توانند منبعی برای مطالعتراجم شاعران دارند، می که در گزارش

 نگاشنت   النفناي  مجمنع  تنذکر    ی کنه رويرنردی انتدنادی دارنند     يهاويژه تذکرهبه باشند؛

يرنی از   ،دوازدهنم  هنندی سند    شننا  برجسنت   اديب و سخن آرزولدين علی تاناسراج

در  سبکآرزو را به مسأله چگونگی رويررد تان حاضر مدال انتدادی است   مهمهای تذکره

-طرز و مترادف  بر اسا  واژ قیتحد یهاداده کند  به اين منظورمی بررسی النفاي مجمع 

هنا بنر   دادهسنس    وه شند  یورآگنرد  طنرز،  های مربوط به مسأل گزاره ی آن و همچنینها

و  فیتوصن  ،ننوي  تذکرهرويرردهای  و طرز یگذارنام ز،مفهوم و کاربردِ عنوان طر اسا 

و احسنا    یزبان یزگريطرز به هر نوع هنجار عنوان ، النفايمجمع در   است دهش لیتحل

  ه اسنت شند  مران تاص اطنق   ايمحتوا، شاعران، زمان  ،یقوالب، انواع ادب گريبا د زيتما

-بافت تناريخی ، ساتتارعنصر اصلی  هسذيل  ها نام برده استاز آنآرزو ی که تانيطرزها

  نیآرزو در زمتان یرردهايروتوانیم بر اين اسا  می گیرد و نام شاعر قرار می جغرافیايی

رويرنرد   ،سناتتاری  رنرد يرو از عبنار  کنه   میدهن  یجا اصلی رد  سهدر  را شناسیسبک

   است تطبیدی رويررد و تاريخ ادبی

  طرز)سبک( ، يالنفاع مجمآرزو، تان ،تذکره: هاکلیدواژه
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 درآمد -1

 فیتوجه بنه طنرز و توصن    همواره مورد توجه بوده است  یزبان فارس هایتذکرهدر  «طرز»مفهوم 

امنر،   نين ا لین رد  دلدا یشنتر یبه گذشته نمنود ب  نسبت یعصر صفو هایتذکرهگوناگون در  هایسبک

علنوم بقينی    کاربردی شدن می،مختلف شاعران، اتتقفا  قو هایشيگرا طرزهای شعری، یگوناگون

    استصفوی و وسعت جغرافیايی زبان فارسی در اين دوره   در آثار منتددان دور

خنان  یعل نيالند اثر سنراج  النفاي مجمع  تذکر  ،یعصر صفو یمحددانه و انتداد یهاتذکرهاز  یري

نرنا   بنه   ،ستیدور نگذشتگان به  یسينوتذکرهمتداول  یهايیگویچه از کلاگر تذکره نيآرزوست  ا

در تمنايزا   آرزو تنان  دقنت و تیزبیننی    داردداللنت   یشناسدر مسائل سبک یدیارزشمند و دق اریبس

آشنرار   وجنه تمنايز  ، به کار گرفتهتمايزا  اين برای توصیف که  یاریاصطقحا  بس و سبری شاعران

   هاست تذکره ديگرو  النفاي مجمع  تذکر 

پاسنخ   النفناي  مجمنع  آرزو در در بناب شنیو  تنان    هاه اين پرسشکوشیم بدر جستار حاضر می

شنامل چنه مدنوالتی     و دارد یچه مفهنوم  النفاي مجمع  تذکر اصطقح طرز و مترادفا  آن در دهیم: 

؟ اسنت  شنده  یگنذار ننام  مبننايی  چنه  بنر و  چیسنت  هتذکراين در  یمختلف شعر هایطرز شود؟می

اده د را مطمن  نظنر قنرار    هنايی یژگن يتود چنه و   شناسانسبک فا یها و توصیداور در نوي ذکرهت

 ؟است

 پژوهش ۀیشینپ -2

 «شناسنی از نگناه آرزو  مسنائل سنبک  »مدالن    نخستین کسی است که در محمدرضا شفیعی کدکنی 

نندی  بدورهو  شاعران منثثر در تحنول سنبک    در باب تصوصاً راآرزو  شناتتیتأمق  سبک (،3134)

هنی    مثمنر اسنت و   برگرفته رسال  عمدتاً اين مداله شواهد متنی اما انسته است؛ها بسیار صائب دسبک

ندند ادبنی در سنبک     حمود فتنوحی در اثنر ارزشنمند   م شود ديده نمی النفاي مجمع  تذکر نشانی از 
فصنلی را بنه بینان     ،النفناي  مجمنع  ی شنناتت سنبک هنای  ضمن تأکید بر ارزش ،(171 :3131) هندی

 تنرين اثنر وی،  بنر انتدنادی  اص به طنور تن  بنای کار را و  آرزو اتتصاص دادهادی تانای انتدهديدگاه

 و نظنرا  انتدنادی وی   آرزوتان تحلیل آثار  که دربار هايیپژوهشاز ديگر  گذاشته است  الغافلینتنبیه

 ک سننت؛ بنازبینی ين  »با عنناوين:   پورمهدی رحیم محددان های توان به مداله، میدهتحرير درآم به رشت 
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سنیری  »، مثمنر  ( با تأکید بر رسنال  3137) «معنايی ساتتار  زو در حوزآرهای تاناهندد و بررسی ديدگ

آرزو و معرفنی مختصنر   ( در شنرح احنوال تنان   3137« )آرزوتنان  الدين علنی در احوال و آثار سراج

سنت در  آرزو انتدنادی  که بررسی آرای (3133) «آرزو تا روبر يا دريافت: از تان نظري »آثارش و نیز 

پژوهشنی ننو در احنوال و    » ارزشنمند  سعید شفیعیون در دو مدال  همچنین اشاره کرد ، سخن داد رسال 

گزارشنی   ،(3131« )آرزوتنان النفناي   مجمع ندد و بررسی »( و 3133« )آرزوالدين علیخان آثار سراج

ش تنراجم و ابعناد   در نگنار    آرزوشنیو و  ارائه کنرده ز شرح احوال آرزو اصیل اابع مبتنی بر من و دقیق

-هنای انتدنادی تنان   هتحلیل ديدگا» را مورد تأمل قرار داده است  اعتدادی و اتق  فردی و علمی وی

( در 3133) شنهق فرقندانی   سیرو  شمیسنا و است از  جستار ديگری« النفاي مجمع   آرزو در تذکر

آرزو تنان  شناسنان  سنبک  و بیش بر تیزبینی های مذکور کمپژوهش    همسنجی آرزوابعاد متنوع سخن

         ستنی ،النفاي مجمع در  ویشناسی دستگاه سبک تبیین ،کداماصلی هی  سأل ماما  ؛اندتأکید کرده

   النفایسمجمع  ۀآرزو و تذکرخان -3

بنا  از وی پژوهنان ايلنب   که تذکره ،(   3313-3133يا 3313) آبادی گوالیاریالدين علی اکبرسراج

مجمنع  يینر از   اسنت   هنندی  و منتدند برجسنت    شناعر پنژوه،  اديب، لغت کنند،آرزو ياد میعنوان تان

تنوان  که می سیر آثار ادبی داردتف، و شرح و علوم بقيی ،ادبی لغت، ندد آثار متعددی در زمین ، النفاي 

آن جملنه   از  هنم اسنت   دوازد شناسی سد شناسی و زباندادی، سبکهای انتگفت نداوه و زبد  ديدگاه

 داد و سنراج منینر   شناسنی،  در لغنت و زبنان  مثمر   ، رسالدر لغت چراغ هدايت وللغا  ا سراج است:

در شنرح و   زارروفهشن  وتیابنان   در علنوم بقينی،   موهبت عظمنی  وکبری   عطی در ندد ادبی، سخن

   تفسیر 
بناالی شناعران    تعنداد   و متأترشاعران متددم در شرح حال است  یعموم یاتذکره  يالنفامجمع 

 وی بارها بنه مختصناتی    دارد سبک فردیبه  نويسنده تاص نشان از توجه اين تذکرهرز در صاحب ط

و برای اثبنا  مندعای تنود     کند، اشاره میتواندن بیت به بیت ديوان شاعران دريافته است  تود از که

ولنی از   دهند؛ به دست می گزينش کرده عرانديوان شااثبا  مدعايش از  که به منظور را یابیا  متعدد

ضمن اذعان بنه اينن کنه     ختصا  سبرشان را شناسايی کند،و نتوانسته م را نديده شاعرانی که ديوانشان

از بینا  صنائب    کند  گاهیابیا  کمتری عرضه می ،شان را دريابدده تا سبرقدر از ايشان شعر ندي آن
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تنر باشند    نزديک شاعر سبک فردیشعری به  یهانمونه ند تاکر اتتیارش بوده استفاده میتبريزی که د

-شناسنان و تناريخ  هم سبک امروز ،اندکه در اين تذکره دارای طرز تاص شناتته شدهرا شاعرانی  اکثر

    شناسندمیپژوهان به عنوان شاعران تأثیرگذار و صاحب سبک 

 سیالنفامجمع  تذکرۀ مفهوم طرز در -4

، «اسنلوب » ،«وهیشن »، «روش» ماننند  اصنطقحا  مترادفنی   «طنرز »بنرای   ، يالنفامجمع  تذکر در 

 ،دارد طنرز سنبک و    لأبنه مسن   ی کنه فراوانن  توجنه   ريمبه  آرزوتان شده است  انیب «طور» و «قيطر»

 و ردنندا ی کاربرد مشخصن  و مترادفا  آن «طرز» اصطقح د کنیارائه نم اين مفهوماز  یمشخص فيتعر

 امنا بنا توجنه بنه شنواهد و       ردین گیرا در بنر من   یذوقن  فا توصنی  تا شناسانهسبک قیدق فا یاز توص

  دانست یبه طور نسباصطقح را  نيو کاربرد ا تیماهتوان یم ،آرزوتان فا یتوص

طنرز   ؛شنود یمن  یسبرهای میمختلف تدس هایشامل جنبه  النفايمجمع طرز در  قحطاصکاربرد 

 انين جر ،«نیمتوسنط طنرز  »، «طرز قندما »مانند  یزمان يک دور  طرز، «طرز اهل کشمیر»نند ما هیناح کي

طنرز شناعران    ،«یربناع طنرز  »و  «دهیطرز قص»مانند  یقوالب شعر ،«الیطرز ت» اي «وقوع»تاص مانند 

طنرز  »و  «شهرآشنوب طرز » ،«نامهیطرز ساق»مانند  یانواع ادب ،«جقل رزایمطرز » اي «یطرز سعد»مانند 

 کين در  «حنروف  یبرتن  التنزام  »ينا   «طرز ايرا » صنعت تاص مانند کيوجود  یگاه یحتو  ،«هجو

 :دين گویمن  ینؤبدا نيالدرد جمالآرزو در موتان است؛ دهیداشتن آن قص «طرز تاص»بر  لیدل ،دهیقص

 :4ج، 3131 ،آرزو)  «    رهین ب و ي یبنه حنذف النف و بعضن     یطرز تاص دارد  بعض ،دهیدر هر قص»

711)    

 گنر يبنا د  زيتمنا  و یزبنان  یزيگرنوع هنجارهر  نزد آرزو که نياول ا ؛ددو امر دارموارد نشان از  نيا

مفهنوم   نيبننابرا  گیری سبک شود،تواند موجب شرلمیمران تاص  ايزمان  محتوا، ،یقوالب، انواع ادب

 کنه  نيدوم ا د وشیم دهيدمربوط بوده،  یکه به شعر و شاعر یمسائل یتمام یو برجستگ زيطرز در تما

تفاو  اصنطقح   ،اين اسا  بر؛ ددار اددتمابسامد و نشان از     و  اسلوب، روش ق،يقح طرز، طراصط

طرينق  »گويند    وقتی میاستمذکور   يآرا افتنيبسامد و ادامه  نیدر هم« ايرا »  يآرابا « ايرا  قيطر»

شنود؛ بنرای   شاعر است که پیوسنته ترنرار منی   های سبک منظور اين است که ايرا  از ويژگی ،«ايرا 

تواننده،  « ا اينر  طريدن  »، سنبک ثننايی را   و عرفی شنیرازی  نمونه در باب تفاو  شعر ثنايی مشهدی
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چنه عرفنی بنا وجنود      رسند؛   عرفی هرگنز نمنی  ايرا  را ورزيده است  به پاي همان طريد »گويد: می

 (   137: 3، ج3131)آرزو، « امین و صفای گفتگو صاحب طرز تاص استضم

گنرا  بنا نگناهی ذر ه  هنای متمنايز سنبک را    تطنوط و رگنه   ،وصیف سبک يک شاعردر تآرزو تان

ای بنه طنرز مینرزا    اشنعارش پناره  »گويد: محمد هاشم تسلیم می در ترجم کند  شناسايی و گزارش می

آرزو، « )سنت وقنت در هندوسنتان رواج داشنت مانا   اسیر و قدری به طور ناصنرعلی کنه در آن    جقل

علی در شنعر اينن شناعر    تینالی جنقل اسنیر و ناصنر    نازک از یهاييافتن رگه (  قطعا431ً: 3، ج3131

هنای گونناگون   های مختلفنی در قالنب  گاهی يک شاعر طرزشناتتی دقیدی است  نیازمند نگرش سبک

طنرز   ،گنويی در قصنیده »نويسند:  در مورد شاعری به نام مق ذهنی می آرزوتان  یردگکار می شعری به

ان يزل او هم بسیار رنگین است و در بعضی جاهنا ماناسنت بنه طنور اسنتاد طالنب       قدما ورزيده و زب

گاهی يک شاعر تنها در يک قالب ينا محتنوای ادبنی دارای طنرز تناص اسنت         ( 111 همان:« )آملی

 ( 313 :4، ج3131آرزو، ) «طرز تاصی دارد ،يزل در فنّ»نويسد: ی اصفهانی میبار  شفايدر

ی شناعر  اسنت و ممرنن   یسنت ن یکامل طرز شعر یهمانند یبه معنا الزاماً یرویع و پتتب نزد آرزو 

بنا او   یشنعر  یهنا لفنه ثم گنر يامنا در د  ؛ندک عتتب  عر ديگریاز شا يیمحتوا اي یبقي ،یزبان یژگيو در

 یتتبنع بابنا فغنان   اکثنر  : »سند ينویدباقر ترده مبه نام محم  یشاعر  آرزو، دربارتان تفاو  داشته باشد 

در بناب شناعران ديگنری    همچنین   ( 441: 3، ج3131آرزو، ) «طور باباست ریچه طور او يرکرد اگیم

تقشان ايران تصوصناً عنرا  و هنند    صاحباکثر »گويد: میاند، فغانی متأثر بوده بابا شعر از طرزکه در 

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

 یطنرز عرفن   منثقً رفتند  یبه راه يریو هر : »سدينویهمانجا م  (3333 :4، ج3131 آرزو،) «اندو گشتها

   ( همان« )هم جداست طرز  ازجهان از طرز او بلره و شرف یو ظهور یریو نظ

 سیالنفامجمع  ۀتذکر در یشعر یهاطرز -5

بنرای نموننه در توصنیف شنعر      ؛و گناهی نبنرده اسنت    بهره بردهگاهی از اصطقح طرز آرزو تان

شنعر موالننا   ( و در باب 3141 :1، ج3131آرزو، « )اکثر اشعارش ساده است»گويد: سعیدای قصاب می

ر را بسنیار بنه   شنع      گمان دارم که از شاگردان میرزا فصیحی انصاری هنروی اسنت  »گويد: بهشتی می

قح طرز استفاده نرنرده امنا در سنبک    در هر دو مورد از اصط  (431: 3ج ،3131 آرزو،«  )گويددرد می
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 ،3131)آرزو،  «دردمنداننه  گويی و طرز وقوع ووی جامع است در طرز تقش و ساده»گويد: می لسانی

 و دو قطنب  ؛«گنويی سناده »در برابر  «تقش» :صور  دارد در بعد(  گويا به زعم او شعر دو 3171: 1ج

منا در اينن   توانند   می« طرز»در اين عبار  هر چهار را و  ،«ردمندید» در برابر «وقوع»: حتوام دارد در

از  ،اينم تلدی طرز داشنته  ،قراين متن که بر مبنایمواردی در دستی ساتتار نوشتار پژوهش به منظور يک

ی راهنمنا  کنه در هنر منورد ارائنه شنده،      رجوع به شواهد متعدد متنی ايم ستفاده کردها «طرز» اصطقح

 بود   توبی برای تواننده تواهد 

 بندانداا طرز -5-1

عبندالغنی بینگ قبنول    شود  روان عبدالغنی بیگ قبول اطق  میشاگردان و پی  شیو بهاين اصطقح 

 هنای هنا گنرايش  گفتنند کنه در آن  منی  «قبولینه »صفوی بود  به پیروان او   دور هندی  از شاعران شات

گفتند چرا کنه در اشنعار   می« بندانايهام»يا  «بندانطرز ادا»به طرز او و هوادارانش   عرفانی وجود داشت

در بنند الفنات تنازه    »گويند:  عبدالغنی بیگ قبول می  آرزو دربارتان تود توجه تاصی به ايهام داشتند 

 ( 3111 :1، ج3131آرزو، ) «از آن رفته لیم و يیره نمود و بلره باالترع ادابندان مثل سبود اکثر تتب 

هنم بنوده اسنت  ايلنب     قبول  گیب یعبدالغننوان اين طرز قبل از رسد عبا اين توصیف به نظر می 

نويسند:  عطا منی اند  نصرآبادی ذيل نام شاعری به نام میرداشتهقلی ادابند منسوب میآن طرز را به محمد

« قلى سنلیم ادابنند اسنت   طبعش در نهايت شوتى و لطف؛ ام ا به طريق محم د است  از واليت طهران»

تنود   ه عقوه بر طرز شاعری حالت مرتبی به(  اين طرز با ورود در فرق  قبولی 111 :3173 )نصرآبادی،

ر بناب  د النفناي  مجمنع   یز به آن اطق  شده اسنت  در ه نبندان، طرز قبولی گرفته و عقوه بر طرز ايهام

از »ت: ستانی تواندنی آمنده اسن  اد، علی حزينحمدفرزند عبدالغنی بیگ قبول با م گرامی میرزا  معارض 

آباد آمد و آواز  شنعر او بنه گنوش    جهانعلی حزين به شاهدمحم  که شیخثدا  مسموع است که اوايل 

ه کنه  هجن ان جايی که شیخ بنود رفنت و بنه ل   خلصرسید، میرزا گرامی با ده بیست ک  از شاگردان و م

پريند و در   اشاره بنه ينک آواز کلنه   بیچن د افقک نواتت  شنیخ  بقبولیه است يريو در گن مرسوم فرق 

     گوشه تاموش نشست  بعد از ترلیف سخن شايد شیخ هم چند بیت تنود بنا آواز حنزين توانند    

در واقنع   انصنافی اسنت و  یخ پايه ندارد اما اين قدر هم بنی مررر از شاگردان او شنیده شده که سخن ش

را  ان رازیتن فصناحت آرزو (  3111-3114: 1ج ،3131آرزو، ) «قبولیه است مخالف طرز و طور فرق 
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 لوقبن  گین ب یاستاد تود عبدالغن  ديشعر تود را بر طر»گويد: داند و میطريده میقدمان اين نیز از پیش

 ( 117: 3ج ،3131آرزو، ) «طرز سرآمد گشته نيو در ا نموده قدمیشیگذاشته بلره پ

 ثلمَ -مدعاطرز  -5-2

در قرن دهنم از رواج   پ(، 374: 134شماره    3131 )کاشی، رواج يافتدر قرن نهم که اين طرز 

-لثن مَ»ينا   «ثلمَمندعا »طنرز   ( 111 :3131، کاشنی ) شداز آن ياد می «طرز متروک»با عنوان افتاده بود و 

اسنلم سنالم ادامنه يافنت و جنانی      شاعرانی مانند صنائب و حناجی محمد   در قرن يازده توسط «گويی

تینال هنندی قنرار    طرز در مدابنل طنرز دور  بعدها اين   (111 و 311: 4، ج3131آرزو، )دوباره گرفت 

مثل که طرز مینرزا صنائب   با مدعا»گويد: می اهلل واض میرزا مبارک آرزو در ترجم گرفت به طوری که 

هنندی بنه طنرز      بنه دلینل گنرايش شناعران شنات       (3711 :1، جهمان) «است بسیار ناتوشی داشت

 يابیم نشان چندانی از اين طرز نمی  يالنفامجمع در  ،تیال و رواج اين طرز در آن نواحیدور

 ریخته طرز -5-3

هنای مدابنل ابینا  فارسنی، هنندی      بینت  است با اين تفاو  کنه ع عربی شعر ملم  ندهمان «ريخته»

هنای فرهنگنی و علمنی روزگنار آرزو مجنال  شنعری       يری از مهمترين و منثثرترين برنامنه    ندهست

 شند برپنا منی   آرزوتنان اين محافل در منزل  ترين بزرگد  گفتنمی« مراتته»گويان است که آن را ختهري

در های سنبری اسنت    گويی هم قايل به تفاو ريخته آرزو در شیو   (مددمه 33: 3، ج3131تان، )علی

پیشتر گاه گاه، ريخته که شعر آمیخته به هنندی و فارسنی اسنت، بنه     »نويسد: جانان مظهر میمورد جان

مثنل  گويی اسنتاد بنی  در فن ريختهآبرو  شاه مبارک» ( 3131 :1، ج3131آرزو، ) «گفتمی طريق تاصه

 ( 3113 همان:) «است

 طرز وقوع -5-4

ينزل از   به واسط  آن، ای در شعر فارسی به وجود آمد کهمرتب تازه ،در ربع اول قرن دهم هجری

ا د رسنید و تن  دوم همان قرن به اوج کمال تنو   د و در نیممروح قرن نهم بیرون آصور  تشک و بی

واقنع بنود   بیان کردن حاال  عشق و عاشدی از روی  ،و ير  از آن ربع اول قرن يازدهم ادامه داشت

دع طنرز وقنوع   نويسنان در منورد مبن   تنذکره  نامیدند می «وقوع»اين طرز را  ؛(1: 3171)گلچین معانی، 

مبدع طرز وقنوع   را ینيجهان قزوشرفآرزو تان ( 313-311: 3131 فتوحی،: کاتتقف نظر دارند )ر
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و اتتنراع   دهين آفر اين وقوع در ينزل گو  طرز»  نويسد:کند  میداند اما اين مطلب را با احتیاط بیان میمی

 ظناهراً  ( 714 :4، ج3131آرزو، ) «هدیدر آن کوشن  یاز او کم کس شیپ نیاوست و از متأتران و متوسط

در اقسام طنرز وقنوعی   »گويد: می بهان صبریروز داند  در ترجم میدارای اقسامی را وقوع  آرزو طرز

 :1همنان، ج قلی میلنی ) مینرزا محمند    (317همنان:  ) «و نگفتها هی  ک  به از ،که آن زمان متداول بود

همنان،  ولی دشت بیاضنی )  ،(3171: 4همان، جقلی علوی )تواجه علی ،(3171 همان:لسانی ) ،(3133

    آرزو هستندتان نزد ان اين طرزشاعراز ديگر  (3731 همان:والهی ) و (3771: 1ج

 واسوخت طرز -5-5

-شعر وقوعی قرن دهم بیشتر دينده منی   ک درونماي  تغزلی است که در تجرب  عاشدان واسوتت ي

گويند کنه دل بنه ديگنری     باکانه و صري  منی گردانده و بیاز معشو  روی  اشقشود  در اين تجربه، ع

کنه آينازگر آن را وحشنی     ادب فاسنی  محددنان زبنان و   داده است  به ريم نظر عمومیت يافته در بین

کنند، اين طرز با محتشم کاشانی آياز شد و بعد از آن توسط وحشی بنافدی گسنترش   بافدی معرفی می

  در تنذکر  ( 11-3 :3131 فتنوحی، : کردو طرفنداران بسنیاری پیندا کنرد )ر    يافت و بعدها در ادبیا  ا

نويسند:  تنوريم  در منورد محمدرضنا مشنهدی منی     طرز برمیتنها به يک شاعر از اين  النفاي مجمع 

آرزو، )« واسوتتی دارد مثل مق وحشی که بسیار گنرم گفتنه   ،اشعارش تالی از تازگی و تقش نیست»

 ( 131: 4، ج3131

 طرز خیال -5-6

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

 از قبینل  یاتطرز تیال بنا توصنیف  النفاي  مجمع  تذکر در  اند رزا جقل اسیر شهرستانی بودهاسلوب می

 ،  در طنرز تینال  همراه اسنت  «معنیبیاشعار » و گاهی «انیبتصرفا  ز» ،«از فهم ردو»، «یايق  معان»

بنار   آرزو در  شند ها منی باعث نامفهوم بودن اشعار آنهای دور از کار، گاهی استعارا  انتزاعی و تیال

اسنت، منظنور کلنی او بنود و بنا      متأتران  طرز تیال که طريد : »گويدمیاهلل واض  کمیرزا مبارسبک 

 يوسنفِ محمند طنرز   و  (3711 :1همنان، ج ) «مثل که طنرز مینرزا بنود بسنیار ناتوشنی داشنت      مدعا

ا جنقل اسنیر   ز سخنش پاره بنه طنرز مینرز   طر»گويد: داند و میرا مانند جقل اسیر می تخلصيوسف

  (3311همان:) «اکثر اشعار او دور از فهم واقع شده ،در ايق  معانیماناست و 
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 طرز تزریق -5-7

بنه  »شنود   ها ديده منی نیز در تذکره «نمامعدول»و « معنیاشعار بی» ،«المعانی مسلوب»با نام  «تزريق»

ع ادبنی و قنالبی کنه در آن بنه کنار      ريم نحو سالم زبانی و نوشود که علیای اطق  میمعنیعبار  بی

 (   11: 3133 ون،یعی)شف« رفته، عمداً از هر معنای محصلی تالی است

 سننده يوار از طنرف شناعر و نو  ضنه یبه طور آگاهانه و ند قيطرز تزر ،آيدبرمیطور که از شواهد آن

همنل و  يعننی م  ؛قيزرتدر »نويسد: می یاهلل رازتينام هدا ليذ  يالنفامجمع در  ه است دش ینگاشته م

  (   3341 :1، ج3131آرزو، )« نظیر عصر تودبی يیگویمعنیو ب يیگومهمل یبه معنا

بنرد؛ در  بنه کنار منی    «گنويی مهمنل »ينا   اصطقحی است که آرزو در مدابل تزرينق « گويیمعدول»

  گناه  آن مشهور است وطرز شعر او با مقفوقی يری است »گويد: میمق طرزی افشاری توصیف طرز 

   ( 371: 4 ج همان،) «کندگويی نیز میگاه معدول

 بیان طرزهای ناظر بر شیوۀ -.5-8

 ساده -5-8-1

طینف متننوعی از     نامد که نه سهل و ممتنع باشند و ننه مصننوع   می« ساده»آرزو سبک شاعرانی را 

آرزو، ) د:گوين دانند و منی  فردوسی را در قیا  با اسندی سناده منی    اشعار را ساده توانده است  سبک

، در شنعر  «معنی و تشنبیه دارد  شعر فردوسی ساده و روان است و شعر اسدی تقش: »(74 :3، ج3131

اشنعارش سناده اسنت امنا بنه      »گويند:  بیند و منی ای از پختگی میرگه یاسعد جرجان نيفخرالد ساد 

ی از شنعر    پیداست کنه در اينن منوارد منراد و    (3331 :4ج ،3131آرزو، ) «پختگی و قو  مملو است

بنرای همنین     نظر است بیانی نیست بلره میزان ابهام و پیچیدگی مد  و ساده، شعر تهی از عناصر بديعی

ننه در توصنیف افنزايش سنادگی شنعر       کند که شعر فردوسی به چه معنا ساده اسنت  و گنر  تبیین می

  (717 همنان: ) «گويند می بسیار ساده»گويد: می استفاده کرده« بسیار»هوشمندانه از قید  ،یملتان یدایسع

وقوعی است  در ترجم  شنريف تبرينزی    هايی که از شعر سعیدا آورده، به سادگی شعرهای ساد مونهن

گويند:  بندون قیند و صنفت منی     ،گويد و نه سادگی شعرش قابل توجه استکه در نظر او نه پخته می

شنعر مینر منثمن عرشنی نینز        بنار   در(713همان: ) «اشعارش ساده و آنچه به نظر آمده چندان نیست»

رسند در دو  بنه نظنر منی     (3311همنان:  ) «های بلند دارداکثر اشعارش ساده است اما دعوی»گويد: می

 مايگی هنری است   سادگی به معنای بی ،مورد اتیر
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 ممتنع و سهل -5-8-2

را ديگنری  »  و« پینروی آن بسنیار مشنرل اسنت    »گويند:  می «ممتنع و سهل» تعريف درآرزو تان 

طرز بینان او و متتبعنان او سنهل    »نويسد: دربار  عنصری می  (111: همان) «گفتن مثل آن مددور نیست

  سلسنل فنن و سر شیخ مدتدای کامل»گويد: در توصیف شعر سعدی می ( 3143)همان:  «و ممتنع است

جنامی او   لهذا موالنا تاص است که در کقم هی  يک از اکابر نیست   در شعر او مز اهل سخن است 

 ( 111 همان:)« کقمش سهل ممتنع است را پیامبر سخن گفته 

 مصنوع   -5-8-3

ورزی بنرای  آرزو عمدتاً دربار  قصايد به کار برده اسنت  آنچنه در صننعت   را تان« مصنوع»عنوان 

و ا مصننوع کنه از   قصید »گويد: ذوالفدار شروانی می وی اهمیت دارد ابداع شاعر است  در ترجم  سید

-و قدر  صننعت   تاص بودن صنعت ( 114همان: )« شود، از مخترعا  اوستدايره استخراج میدو 

الجملنه  ن فنی در صنايع و بندايع سنخ  »گويد: بار  عطايی گیقنی میکند؛ درشاعر را برجسته می ورزی

 ی چنناری مقنوا  و در ترجمن   (3111همنان:  ) «ذوبحرين مع تجنی  گفته صاحب قدر  است  قصید 

در صنايع و بدايع سخن به يايت ماهر بود  قصید  مصنوعی گفته که جمیع صننايع شنعر در   » گويد:می

اعا  شعری متنداول  صنای تاص از به بسامد باالی گونه  (3111 :1: ج3131آرزو، ) «آن مندرج است

و سنرايش قصنايد موشن  توجنه دارد؛      گويیاز قبیل تاريخ گیری سبک شودتواند موجب شرلکه می

قصیده که هر مصرعش تاريخ باشد مررر گفتنه  »گويد: می شعوری کاشیمونه در وصف قصايد برای ن

 همنان: )« گفنت قصايد موش  بسیار می» نويسد:می ضیايی ملتانی و در ترجم  (733: 4، جهمان) «است

 جبلنی  ععبدالواسن چننان کنه دربنار      دانند؛ منی وجه بارز سبک شاعر  را گاهی ترلف در تصنع  (311

تنرين نرتنه اينن    مهم رسدو سرانجام به نظر می (3113 همان:)« مشرله دارد قصايد مصنوع »د: گويمی

ا  شنعری  شاعرانی که صنناع  بسامد باالی صناعا  شعری از رتب  سخن نراهد؛ در میان هم  است که

 ترجی  و تجننی  »ی در نظر آرزو دارای اين ويژگی است: رازیش یاهلشعر در شعرشان پربسامد بوده، 

: 3، ج3131آرزو، ) «شنود سخن که با ترلف صننايع کنم جمنع منی     و رتب      آن و ديگر صنايع عقو 

31)  
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 جغرافیایی -بافت تاریخی  طرزهای شعری ناظر بر -5-9

تنوان بنه   انند منی  بندی شدهتدسیم بافت تاريخیاسا   بر النفاي مجمع از طرزهای شعری که در 

 گین ب تدی  در منورد شناعری بنه ننام محمند     اشناره کنرد  تنأترين  مطنرز  طرز قدما، طرز متوسطین و 

ی بنه ننام   ديگنر  (  در منورد شناعر  3713 :1همنان، ج ) «به طرز قدما دارد یمختصر وانيد» نويسد:می

اشنعار او در مجموعنه بنه نظنر آمنده و احنوالش معلنوم         يیر هر دو صبری مذکور،»گويد: صبری می

 (   371 :4ن، جهما) «طرزش مانا به متوسطین است نیست 

 ،الخنواص  مجمنع  هایتذکرهشدند  اين موارد در گذاری میجغرافیايی نام  بر منطد گاهی طرزها بنا

-اءشناعران مناور    شنیو »، «طرز اهل تراسان»مانند  است؛بسیار مشهود  المآثر نفاي و  التواريخ منتخب

طنرز  »د و تنها از توربه چشم نمی زياد فاي النمجمع  تذکر در اين موارد       و « طرز قزوينانه» ،«النهر

آيد  در منورد شناعری بنه    سخن به میان می «طرز اهل تراسان» یو گاه «نانهيطرز قزو» ،«اهالی کشمیر

 «قزوينانه بسیار از او سر زده، اشعار مضنحره گفتنه    سخنان مضحر» د:سوينتان قزوينی مینام حسین

 )اوحندی،  کردنند منی  توصیف طور و طرز مضحرانه را عموماً (  طرز قزوينانه174: 3ج ،3131آرزو، )

    (11:    3314 ،یلود ؛3317: 4، ج   3141

 نام شاعر ناظر بر هایطرز -5-11

 اينن شناعران   اما همن  ؛ دهدتوصیف سبری ارائه می ،اتفا  شاعران بهآرزو در مورد اکثر قريب تان

در واقع طنرز تناص     دکنمیمعرفی ن «طرز تاص»نويسان تذکرهشخصی و به اصطقح  دارای طرز را

 یدر مورد شاعران صاحب طنرز گناه  ود  شیم ق اط انیو ابداع و شرل تاص ب یزيگرهنجار کيبه 

تناص   یطنرز  یشناعر دارا  که نيا انیو تنها به ب ستین گونهنيشود و گاه ایم دهيد سبری فا یتوص

 شود  یاست اکتفا م

 نين بنا ا  اشعارشنان عمومناً   ،انند شنده  یتناص معرفن   با صفت طرز  يالنفامجمع که در  یشاعران

منورد  ، (137همنان:  اينرا  )  ،(333: 3: ج3131آرزو، ) دور از کنار  اال ین شود: تیم فیصفا  توص

 ،(111 همنان: ) یدردمنند  ،(111 همنان: ) هیکثنر  تشنب   ،(131: 4ج ،3131آرزو، ) واقنع شندن   یرویپ

 ینناتوان  ،(311 همنان: ) یريپنذ نافیتوصن  ،(314 همنان: ) دهیچیبرر و پ نیمضام ،(714 همان:اتتراع )

: 1، ج3131آرزو، ) يیگنو دنه یدق ،(3313همنان:  ) یتصنرفا  زبنان   (،3111همان: شاعران در تتبع آن )

  (3341 همان:) يیگوصافو  (3141



   اولسابق(                       شمار   جستارهای ادبی )ادبیا  و علوم انسانی                                     311

 یچنندان  و توضنی   فیتوصن همیشه برد اما یم یپ های سبک تاصبرجستگی آرزو عموماً بهتان

طنرز    یاز توضن   يننو تنذکره  یامر را درماندگ نيا لیدل یکدکن یعیشف  دهدنمیبه دست  هاآن یبرا

ننام شناعر   گناه عننوان تناص و گناه      رسند به نظر منی  بنابراين ( 431: 3133 ،کدکنی یعی)شف داندیم

رانی شناع تننوع   ازامنا  پذير نیست  با عبارا  و اصطقحا  روشن تبیینشود که جانشین نام سبری می

در « يگاننه »عقوه بنر معننای    آيد که آرزو تاص راسبک تاص موسومند اين چنین برمی داشتن که به

 ديگنری نظینر  ی قاموسنی  نادر معن که به فرديت شاعر و کیفیت بقتوصیف شعر اشاره دارد، « عام»برابر 

، شناعران   ذکرهچرا کنه در سراسنر تن   به کار برده است  « آمیزش و تالصبی» و« االتر در جن  تودب» 

متعنددی نامشنان جانشنین عننوان سنبک       و در منوارد  شونددارای طرز تاص توانده مینیز  آشناطرز

 شود می

 یرضن  رزاین مانوری، شفايی اصنفهانی،   توان بهمی النفاي مجمع شاعران صاحب طرز در از جمله 

ی، ظهنور  نينورالند  ،سنحا  اطعمنه  ابوا ،یکمنال تجنند   ،یسلمان ساوج ،لیاسماع نيالدکمال ،دانش

 ی، وحشن بخناری شنوکت  ی، توانسنار  یزاللن  ی،انصار یحیفص رزایم ی،محتشم کاشان عرفی شیرازی،

صنائب تبرينزی، ناصنرعلی    اسنیر شهرسنتانی،    جنقل مینرزا   ی،طالب آملن  ی،نيجهان قزوشرف ی،بافد

محمند  مینرزا  هقلنی، الدين سحابی، بدرالندين  ل، کمالوبیگ قبالغنیعبد، تان تنهاعبدالطیف، سرهندی

 اشاره کرد    بیدل و قاسم ديوانه، مقساطعتان واض ، محمد، اراد راسخ

 النفایسمجمع آرزو در خان ۀشناسانرویکردهای سبک-6 

و عناصنر اصنلی    سنازند شاکل  شنعر را منی   ،پیوسته کنشیهمدر بر 1يا موضوع 4و محتوا 3صور 

)جرجنانی،   «المعننی  ةصنور »می بنا پیشننهاد اصنطقح    اسق -چه بقيیون ايرانیساز هستند، گرسبک

 (Brooks, 1968:15-159) 1سنناتتارپیشنننهاد اصننطقح  گننرا بننا( و منتدنندان فننرم117:    3131

(، در 37-31: 3131ادينب،   ابنو  )رک: ناپذيری اين عناصنر تأکیند کننند   و جدايی اند بر يگانگیکوشیده

ناگزير از برجسنته کنردن ممی زاتنی اسنت      ،پردازدمی سبک اثری شنا  به مطالع عمل وقتی سبک مدام

                                                           
1. fom 

2. content 

3. subject matter 

4. structure 
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نمايد و اين ممیزا  گاه نه به تمامی  مختصا ِ سنبری  ينک شناعر، کنه بنه      که اثری را از ديگری بازمی

کند  پژوهش حاضر مبتنی بر دقت در نوع بینان آرزوسنت  اقسنام    بخشی از شاکل  سبری وی اشاره می

کنرد کنه عبارتنند از:     بندیدسته تدسیم در چهار توانبه طور کلی میگذاری طرزها در زبان آرزو را نام

ساتتار )صور + محتنوا + موضنوع(، و طرزهنای نناظر بنر       متن؛ يعنیای ناظر بر عناصر درونطرزه

  رزمان، مران و شاعمتن که عبار  است از: عوامل برون

 کنه  کلنی جنای دهنیم     دسنت  سهتوانیم در شناسی را میسبک  آرزو در زمینرويرردهای کلی تان

کنه بنرای    اسنت  های شنعری شناعران  سبک و تفاو   لأرويرردهای مختلف مثلف به مس  دهندنشان

  گیردها بهره میآن از جدا کردن و تمايز سبک شعری شعرا،

 رویکرد ساختاری -6-1

ويند  گها سخن منی سه رکن اصلی ساتتار که آرزو ايلب در توصیف سبک با تعابیر مختلف از آن

بسنته بنه    «های بقيیويژگی» ،و آنچه مربوط به گزينش و چینش واژگان است «زبان»عبار  است از: 

کنه   «هنای محتنوايی  ويژگنی »بنرد و  یتوصیف آن به کار من  برای ای کهصدايق دامن  واژگانی گستردهم

هنم تنیندگی    وی کنه در هنای معنن  تا دورترين اقسام داللنت  و شودمعنا آياز می مضمون و اش ازدامنه

 نناگزير بنر  کنیم که اگنر بنه   نشاندارد تاطريابد  ضرور  امتداد می آشراری با عناصر بقيی متن دارد،

نیسنت کنه آرزو     کنیم، هرگز به اين معنااستفاده می «ساتتار»های نظری امروز از اصطقح مبنای ديدگاه

ارزشنمند او چننین اصنطقحاتی امرنان      از اين تعبیر استفاده کرده است، بديهی است که در تمامی آثار

    ظهور نداشته است   

 یبانزهای ویژگی

صنفر شناعری در    سند درجن   ر  به نظر میهای زبانی توجه داردهآرزو به مثلفتان ،در اين رويررد

برای نموننه در  گو باشد  دست کم بايد درست ،نباشد «گوپخته»  شاعر اگر است «گويیدرست»نظرش 

(  در 331و  773: 4، ج3131آرزو، نامند ) گنو منی  ايشان را درسنت  ،«شریبی عطار»و « شاملی» ترجم 

را بنه معننی   « سنرنگ »و « تین  »را به معنی « فرنگ»گوست اما لفظ بسیار پخته: »نويسدمی« باقر»ترجم  

 :3، ج3131آرزو، « )و سنببش هنی  معلنوم نشند      که در فارسی ديده نشده در اشعار تود آورده« ندب»

434 ) 
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زبنان   ،، بسنامد واژگنان محلنی   ا  واژگنانی ئلی از قبیل تازگی الفنات و ابنداع  مسا ،بعدی در مرتب  

در نظنرش اهمینت   تننافر کلمنا     تعدید لفظی و ،ساتتارهای نحوی يا به قول بقيیون صنف تاص،

 یگرامن  رزاین مبک صنیف سن  در تو  کنند يناد منی  « ت نابسنته االف» از واژگان تازه و ابداعی با عنواندارد  

   «  یو فرنگن  یباشند مثنل هنند    رین گو از زبان ي تازه بود  یدر بند الفات نابسته و معان اریبس»: گويدمی

هنای تنازه بسنیار    تقش معننی »: نويسدمی سعید اشرفمحمدو در ترجم   ( 3114 :1، ج3131آرزو، )

 آرزو،« )است سببش همنین بنود  کرد و فررش مصروف همین است  الفات نابسته که در اشعار او اکثر 

به سبب فراوانی واژگان هندی در نظنرش تشنخص دارد و    مقطغرای مشهدیشعر  ( 341: 3، ج3131

در بند الفات نابسته و معنانی تنازه        ربطگی داردبب کثر  الفات هندی بعضی جاها بیبه س»: گويدمی

و شعر مخلنص کاشنانی بنه     ،(471: همان) «است  مذهب او اين که لفظ تازه چون معنی صاحب دارد

  (3133: 1ج ،3131آرزو، ) «در بعضی جاها بنای شنعر را بنر لهجنه گذاشنته    »: سبب کاربرد زبان لهجه

چنون  »گويند:  میر عبندالعال نجنا  منی    گل کشتیبرد اصطقحا  ورزش کشتی در مثنوی ردربار  کا

 «مشنرل اسنت   زهل هند و اهل ايران نیتانه در آن به کار برده، فهمیدن آن بر ااکثر اصطقحا  ورزش

    ( 3173همان: )

آن قدر به زبان فارسی آشنايی دارد که تصنرفا  شناعرانه    ،با آن که زبان مادری آرزو فارسی نیست

در ترکیبا  فارسنیه تصنرفا  نماينان    » :گويدمی واض  تاناراد را تمییز دهد؛ برای نمونه در ترجم  

از ديگنر منوارد اساسنی     نامند می« شعر بندیاستخوان»آن را  حوی کهن ساتتار(  3711 همان:) «داشت

بنندی  واناسنتخ » ،مورد توجه وی در رويررد زبانی اسنت  بنرای نموننه در توصنیف شنعر مقعامنل      

 (   3133 :4همان، ج) داندمی «مضبوطتر از سخن مق شوکت»را « شعرش

 یبالغهای ویژگی

کنه شناعر در    ی استهايظرافت تر، هم در معنايی گستردهو  های بقيتاين رويررد ناظر بر مثلفه

، «منزه بنودن  بنه »آرزو ايلب بنا تعنابیر   تان  گیردرنگین ساتتن زبان شعر به کار میساتت موسیدی و 

 نگنر اسنت   کند  در اين رويررد نیز تیزبین و ذرهاز آن ياد می« يیادانازک» و «تیالیتازه»، «تیالینازک»

در  اشعار در تک تک ابیا  به اين مهم توجه دارد؛ برای نموننه  آيد که در مطالع رمیکقمش چنین باز 

 «ديوان مختصنری دارد، هنر بینت او تنالی از تقشنی نیسنت      »نويسد: الدين فرر  میمورد میر يیاث

علی محمند ینر  مدر توصنیف سنبک    ؛کنديابد و برجسته میرا درمی (  تازگی و فرد بودن3431 همان:)
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هايش طرحی تود است و در بحور يیر مشهور کنه مینرزا بیندل گفتنه     اکثر زمین يزل: »گويدمی رايج

حناجی   (  و نینز در ترجمن   133: 4، ج3131آرزو، ) «و داد تنقش داده  ها گفته و توب گفتهاکثر يزل

اکثر اشعارش دو سه تشبیه بديع تازه دارد کنه کمنال مراعنا  علنم بینان      »نويسد: محمد اسلم سالم می

و از آنجنا   ( 111 :همنان ) «آيدفهمان کم میبه سبب نزاکت تشبیه به فهم ناقص است و بعضی از ابیا 

: نويسند بار  مقطغرای مشهدی منی در ماند؛ترفندهای شاعرانه از نظرش پنهان نمی ،که تود شاعر است

 ( 377 همان:) «شد، شیفته تخلص آوردهی که تخلص او موزون نمیطغرا در بحرهاي»

 های محتواییژگیوی

اشنعار    ماين محتوا و درون در آن به که شودمی آرزوهای تاناين بخش شامل بسیاری از توصیف 

 یت بیشتری دارد و نخسنت آنچنه  مدر بعد محتوايی دو گونه محتوا در نظر آرزو اه  شاعران توجه دارد

از کافراننه تنا عارفاننه و     گسنترده  طیفنی  و شناتتی شناعر دينی و هستی با اعتدادا  پیوند استکه در 

منزه  با رنگینی و بنه ايلب رسد نامد و به نظر میگیرد و ديگر آنچه وی دردمندی میمیمحددانه را در بر

سنخن اسنت و   زبردسنت قادر  یشناعر : »دنويسن منی  یکاشنان  میدر منورد کلن     همراه استبودن شعر 

هنای بنارز کنقم    یرنگینی از ويژگن  انیمدو می ،(3114 :1همان، ج« )اکثر دارد یأسيدردمند و  یشعرها

بنرای نموننه در    اسنت؛  دردمندی و رنگینی قابل مقحظه نانیعهم یم است  در موارد متعدد ديگر نیزکل

 همنان: )« مختصری دارد تیلی رنگنین و دردنناک اسنت     نامساقی»توانیم: نوعی تبوشانی می ترجم 

ديوانی مختصر دارد لیرن بسیار بنه منزه   : »است آمده نوری اصفهانی قاضی ، و در توصیف شیو (3111

فدینر آرزو تیلنی   : »گويند منی  موالنا نسنبتی باب در طور همینو  (،3113 همان:) «زندو درد حرف می

گنری اينن قندر سنخن درد نباشند و          کقم ديدر معتدد سخن و طور سخن اوست و اعتداد دارد که 

همنان:  ) «م     اين قدر اشعار بامزه هنی  کن  نندارد   بیست سال پیش از اين ديوانش را ور  ور  گشت

3113 ) 

کنار  ه بن  «ويشنانه رد» و «محددانه» ،«صوفیانه»اصطقح  اما شاعرانی که در توصیف محتوای شعرشان

: 4ج ،3131آرزو، ) الندين سنحابی  کمنال  ،(413: 3ج ،3131 آرزو،عبارتنند از: بیندل دهلنوی )    ،ودرمی

آرزو، جعفنر کاشنی )   ،(313همان: ) اصفهانی فائیش، (177همان: ) سرتوش، میرزا محمد افضل (131

-علنی  و (3317: 4، ج3131آرزو، عبداهلل عرفنان )  ،(313همان: سعید اعجاز )محمد ،(114: 3ج ،3131

عننان رنگیننی اسنت،    عرن  دردمنندی کنه ايلنب هنم     بر  ( 3334: 1همان، جتخلص )الهقلی بهادر و
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گويند:  اند برهنه و عاری از هر رنگ باشند  در ترجمن  منق شناه منی     تومحتوای صوفیانه و عارفانه می

 «و صاحب مشرب تصوف است  رباعیا  بسیار دارد همه به مذا  تصوف و اکثر تنند   گوتیلی برهنه»

 (   3131: 4همان، ج)

محتنوای کافراننه بنا     از ،دهدعدیده بودنش گواهی میآن که شواهد متنی متعددی بر درستآرزو با 

 قصنیده گفتنه  تمهیندش تعرينف    »گويند:  مق شیدای هندی میدربار    گويدقی پوشیده سخن میشتیاا

 ( 111: 3، ج3131آرزو، ) «شراب است و بسیار کافرانه گفته

 کند:اين بیت را گزارش میحریم فغفور از   

 بت شرستنی نیست  کفار  صد کعبه تلیل گو بنا کن

« بنت شرسنتنی  »واقع است  مناسنب مدنام   « دل شرستنی»ين بیت ا در بعضی نسخ در»گويد: و می

 ( 3437-3431: 4، ج3131آرزو، ) «کافرانه است اًاست لیرن صريح

 :کندتان فارسی اين بیت را ندل میاز شريف

 ها که مرا بر عنايت ازلی استچه تنده  م که سخن در لبا  جلوه دهمامن آن نی

و اينن تأکیند    ،(731همنان:  ) «هی  لطفی نندارد  ،نه استبا وجود آن که اين بیت کافرا»گويد: می و

های محتوايی پربسامد در شعر بعضی از شناعران اينن دوره   موتیفاز دهد محتوای کافرانه که نشان می

  دانسته استمی افزايش لطف سخن ببسآن را  وآرزو بوده مورد توجه تان ،است

   ادبی رویکرد تاریخ -6-2

هنای مختلنف و   اتتقفنا  طنرز شنعری در زمنان و مرنان      ه آرزو بنه ج ن گر تونشاناين رويررد  

-توصیفی که تنان  ،اين موارد افزون بر  استچگونگی تدسیمبندی و تعدد طرزها و جريانا  مختلف 

او   بسنیار دقینق و راهگشاسنت    ،دهدجهان قزوينی میتاريخی يزل از آياز تا میرزا شرفآرزو از سیر 

اسنماعیل، سنعدی، تواجنو،     نيالند تدريج توسط کمنال کند که بهوصیف میا بسیار ساده تطرز قدما ر

حنافظ و جنامی،    بعند از »نويسند:  تحول يافت و هر کدام طرحی تازه ريختند  منی  امیرتسرو و حافظ

پردازی درآمد و متأتران به ضرب و نطق او به رقنص درآمدنند و پینروی او اتتینار     بابا فغانی به نغمه

جهان با طرز فغنانی بلرنه   طرز عرفی و نظیری و ظهوری و شرف ه راهی رفتند مثقًکردند و هر کدام ب

بنه  » نويسند: سنالم منی   اسنلم دربار  طرز حناجی محمد  ( 3334 همان:) «ديگر نیز جداستاز طرز هم

در آنجنا کنم اشنتهار     ،سبب طرزی که حاال در کشمیر رواج دارد و حاجی مذکور از آن محظوت نبنود 
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-بابنا  یطرز شعرعدم پذيرش  توان از توجه تاص وی بهبه عنوان نمون  ديگر می ( 111 همان:« )دارد

 عدنوب يمقزم سنلطان   یفغانی مورد قبول شعرافغانی در تراسان )هرا ( نام برد در حالی که شعر بابا

   ( 3333 همان:) بود قرار گرفته پادشاه عرا 

 رویکرد تطبیقی -6-3

شناسنی بنر   چرا که اسا  سنبک  ؛توردبسیار به چشم می النفاي مجمع  تذکر اين روش نیز در  

شنده  اشناتته بنا شنعرای معنروف و شنناتته    ن اعرانعموماً ش ،در اين توصیفا  تطبیق و مدايسه است 

هنا  آن بنین هستند و گاهی تفاو  زمانی زينادی   طرحاين شاعران گاهی معاصر و هم  دنشومی مدايسه

همیشنه بنه توصنیف صنرف      آرزو  تاندشودو شاعر ديگر مدايسه می گاهی يک شاعر با  وجود دارد

  پردازدمیتود نیز  نظرهای انتدادی به طرح گاهی کند بلره در اين میانبسنده نمی

اسنیر   جنقل  اگرچنه معاصنر و جلنی  مینرزا    : »گويند در توصیف طرز شاه ابنراهیم سنالک منی    

ری در طرز تنود اسنتاد بودنند، در شنعر ينزدی      اما قماش هر دو سالک جداست هر ي ،شهرستانی بود

 ( 111 همان:) «مندی و متانت و رزانت بیشتردردمندی و سادگی بسیار است و در نظم قزوينی تیال

سخنان کشنمیر کنه   اکثر صاحب»: گويدبیگ قبول می دالغنیبو ع  بیگ جويا میرزا داراب در مدايس 

شنعر    گرد میرزا جويا بودند هرچند طريدن شا ،نی بیگ قبولمثل مق ساطع و عبدالغ ،در عهد فدیر بودند

دی و از متأتران بنه روش سنلیم و   چه قبول از قدما به سلمان و کمال تجن ؛قبول و جويا يری نیست

 :3، ج3131آرزو، ) «ثیر راه رفته و جويا اکثر متتبع صائب است و اندکی به روش مینر معنز نینز رفتنه    أت

111 ) 

  النفایسمجمع آرزو در شناسانۀ خانبکارزیابی دیدگاه س -7

عاينت  ربنا   ،های قومیتی بنوده اسنت  ای که پر از جانبداریدر دوره ،آرزو با نگاهی هوشمندانهتان

 ایتنذکره  وی اسنت  ورزينده   اجتناب یتعدید -های قومیاز تعصب و تصومت زيادی حد تاانصاف 

دچنار آفنت رونويسنی و     ،ایاز ديگر منابع تنذکره  بردن بهره و استفاده امتیاز داشتن با که داده ترتیب را

 ممینزا   انند  بنوده  مبنتق  آن بنه  فارسی آن دوره زبان هایکه بسیاری از تذکرهآفتی  ؛استه تدلید نشد

   کند، بدين شرح است:شناسی وی را از همگنانش متمايز میسبک هایگاهديد ای کهبرجسته
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 ها و طرزهای مختلف شعریهتعصب در برخورد با شیو عدم -7-1

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

 شنیو   و تنازه  طرز از النفاي مجمع  تذکر  جایدر جای   اوهای آنو تناسب یهای سنترعايت  دلبست

بنه طنرز     ودمعاصر تن  ی هند سانينوتذکرهاز  یاریهمانند بس اما کرده است؛ تمجید و تعريف متأترين

تنوبی بنا     از طرفنی میانن    يسنته اسنت  گرننها تحدیر در آن  يا به ديد نبودهاعتنا سرايان بی قدما و کهن

ها انتداد کنرده و هماننند برتنی    از آن ،آنجا که بايد و هنداشتگويان و تیاال  دور از فهم  معنی بی  شیو

گاهی فهم تنود را در   ،احترام لیهرچند به دل  ها نسرداتته استآن  نويسان به توجیه طرز و شیو تذکره

احتنرام و   تاما در آن منوارد نینز شنعر اينن افنراد را بنا نهاين        ،دانددرک شعر برتی از شعرا ناقص می

عبندالعال نجنا     (  در توصیف طرز میر433همان: ) دشمارتارج می «منهج فصاحت و فهم»زيرکی از 

 اينن  کنه  ستا آن انصاف و داندمی لوطیانه را او زبان و کندرا شاعر محسوب نمیحزين او » د:سوينمی

از آن ظناهر   شنعر  رزاننت  و متاننت  آمنده  نظر به دارد که مختصری ديوان است  انصافیبی کمال معنی

 ( 3173 :1، ج3131آرزو، )« کم گفتن و به طرز قدما گفتن ندصانی به کمال سخن ندارد است 

 سنتايد می روانی و سقست تاطر به را گوشاعران ساده شعر شاعران طرز قديم و گاهیآرزو تان 

شناعران   یبقين  هایو لغزش زبانی تصرفا  از و پردازدمی يابمضمون طرازانمعنی ستايش به گاه و

 و (3111 همنان: « )بناب معنذور اسنت    نيدر ا چارهیبند بیچه کند! معن: »دگويیم کند ونوگرا دفاع می

 یکنند  گناه تنوارد را بنرا    شعر و شاعری را در هندوستان آن روزها در حال انحطاط توصنیف منی  گاه 

  کندتوصیف می «کنتانه تراب»صفت  آن را با یداند و گاهگويان ناگزير میتازه

 دين در پاسنخ با  اسنت   شنده گنويی  آرزو دچار تناقضد که تانشوگونه برداشت  نياست ا ممرن

و بنه طنور کلنی، گفتمنان يینر علمنی        هاتذکره گريبه مانند د نیز تذکره نيا دردرست است که گفت: 

منوارد و بعند از    نين اما اگر با توجه بنه ا  ،وجود دارد یاحساس یو گاه ینظرا  ذوق حاکم بر گذشته،

مبانی نظنری و فرنری او    ،آرزو توجه کنیمبه نظرا  تان ديگر  لأنرردن دو مس محسوب و جدا کردن

 مشناهده  حنزين  منورد  در بیشتر که اوست شخصی ايرا  و قومی تعصبا  اول ل أمس  یميابمیرا در

 منثقً  ينا  بیندل  مانند بزرگی شاعران ادبی و اجتماعی مدام به او احترام و عققه ل أمس ديگری و شودمی

  تنها تانعبدالطیف
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کنند بنا او   نصنافی منی  ابی آنجا که بیدل در حق انوری ،با آن که به بیدل اعتداد وافر داردآرزو تان 

نمود چننان کنه قطعنه در    میرزا بیدل طرز او را ناپسند می»گويد: انوری می  در ترجم؛ همداستان نیست

ش بشاش و بر الفات او بری  لنیرن انصناف آن   ااين باب گفته که در مصرع آترش اين است: بر معنی

ددم و متأتر است تا حنال بنه پاين  او    است که اين معنی دور از حساب است  انوری سرآمد شعرای مت

    ( 71: 3، ج3131آرزو، ) «و کسی را طرز تاص او دست نداده ک  نرسیدههی 

نويسنی اسنت   نه نسبت به آن بی اعتناست  او تذکره و آرزو نه به طور کامل از سنت جدا شدهتان

تنواه اينن     پنردازد ها میآناز ندد و اعترا  به  يا به تعريف و تمجید از شاعران و ،که هرجا نیاز باشد

 تین اهم آرزوتنان  یآنچه برا گو و يا متعلق به طور تیال پیچیده تازه هشاعر متتبع طرز قدما باشد، توا

رسنال   در  ارزننده اسنت    يیبا محتوا راهبلره فصاحت و بقيت شعر هم ،ستیو تازه ن ميطرز قد د،دار

« ناشناسنی اسنت  معنی گفنتن سنخن  ز ديگر را بیو طر شعر را مخصوص تود دانستن: »گويدمی مثمر

 ( 13:  م3377 آرزو،)

 دیو تقل یسیعدم رونو -7-2

و نظرا  تنود را بنا توانندن و تتبنع در آثنار       هادگاهي  او دستیمدلد ن  ينوتذکره کيآرزو تان

اتنتقف  مشنهود اسنت     داردیکه اظهار م یبرر سبر تازه و فا ی  اين امر از توصکندیشاعران اظهار م

کنه او بنه ترنرار     دهدینشان م ،عصر و قبل از تود داردهم سانينوتذکره گريهم که آرزو با د يینظرها

    نسرداتته است گرانيحرف د

 ،ینصنرآباد  ،اوحندی  الندين تدنی  مینرزا، چون سرتوش، سام یساننويتذکرهاو با  ینظرها اتتقف

  نشنان از ديدين   ،اراد  بسیاری بنه او داشنت  جامی که  اديبی چوناتتقف با  یو حت یجیاله نيحز

سنرتوش   رزاین آنچنه م » :سند ينومی استغنا عبدالرسول مورد در آرزوتان  دارد مسائل اين در آرزوتان

طنرز   فی(  در توصن 331 :3ج  ،3131آرزو، )« ندارد یاصل ديگویتود گفته که به طرز قدما م تذکر  در

را بنا وجنود    يیاتتقف نظر دارد و طرز شعر ثننا  نیالعاشد عرفا  تذکر با مولف  يیثنا نیتواجه حس

: گويند منی  مقصنبوحی توانسناری  در باب   (137 همان:) داندینمو روان   یسل ار،یبس یمعن قشت

آرزو، ) «از آن نوشته  همه تنک به نظنر آمند  ، نصرآبادی ابیا  بسیار شاهنامههفت مثنوی دارد در بحر »

  بیت ندل کرده است تنها دو و، (347: 4، ج3131

 



   اولسابق(                       شمار   جستارهای ادبی )ادبیا  و علوم انسانی                                     313

 طرز فیدر توص یو موشکاف دقت -7-3

نظنر دارد    کنندهزيمتما ی وطرز و سبک شاعران به نرا  اساس یبندمیو تدس فیدر توص آرزونتا

 فیتوصن  در  النظر اسنت یقها دقهای آنها و تفاو در توصیف طرز شخصی شاعران و ديدن مشابهت

 :  سدينویم یشروان یطرز تاقان

تسنرو  ریمعتدد اوسنت و ام  یلیعهد اکبرشاه بود ت یالشعراکه ملک یاضیف یضیف ضیابوالف خیش»

 رین الفنات ي   سخن گفتنه  مبریرا پ یانور ی،دارد و جناب موالنا جام یشابورین نيالدیاعتداد تمام به رض

 اریسن ب یدر کنقم تاقنان   یعربن  ا یو لغز و آوردن اب هیتعم قيو طر گريمشهوره و اصطقحا  فر  د

تنازه   یو بسنتن معنان   یو دقت معنان  شتریب یاستعارا  و سقست عبار  در کقم رض یو تازگ ،است

 ( 133 :3، ج3131آرزو، ) «است شماریب یدر سخن انور

بنا   و شنود یطرز سه شاعر تفاو  قائل من  نیب قیاندک اما دق یآرزو با واژگانتان ،فیتوص نيدر ا 

 توجنه دارد   سبک یریگشرل در نیزبسامد   لأبه مس «شماریب»و  «شتریب» ،«اریبس» انندم یآوردن واژگان

 ( 11: 3134 کدکنی،یعی)شف شودآرزو نیز ديده میله در ديگر آثار تانأاين مس هتوجه ب

تدی اوحدی گويد: متتبع روش تاقنانی اسنت و فدینر آرزو گويند:     »الدين اسفرنگی: در باب سیف

 ( 171: 4، ج3131آرزو، « )اقانی استتر از تتر و آسانشعر او صاف

تواننده و  بینت بنه بینت     بسیار زينادی دقت  اهای آرزو پیداست که ديوان شاعران را باز توصیف

روزگارشنان   اعران را در بافت کلنی منتن شناعران    شعر ش ،توبی هم داشته که در تمامی موارد حافظ 

 ديده است 

 وال شاعراناح ۀو سبکی در ترجم ین متنیه قراب توجه -7-4

تنازه   یخيتنار  جيو سبری به نتنا  ین متنيقرا قيچندين بار از طر  يالنفامجمع  تذکر آرزو در تان

ن متننی و  يشناعران از قنرا    اظهار نظر دربنار  و ادبی -ی تحلیل برتی حوادث تاريخ  او برای رسد می

به مسائل سنبری و مهنار  او   آرزو توان توجه تانامر را می نيعلت ا برد بهره می نسبری شعر شاعرا

 شناسی دانست  مسائل سبک  در حوز

 اشعار او با اشنعار رودکنی تلطنی عظنیم يافتنه      »نويسد: احوال قطران تبريزی می  هنگام ترجم در

امنا در زمنان    ،اگرچه طرز رودکنی و طنرز قطنران يرنی اسنت      هزار بیت متجاوز است  ديوانش از نه

آرزو علت اتتقط ديوان رودکنی  در واقع تان ( 3433 :1مان، جه) «ممدوح آن دو تفاو  بسیار است
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از طرينق مسنائل سنبری     را او به نوعی مسنائل تناريخی    داندها میشباهت طرز شعری آنو قطران را 

 است  کرده لیتحل

ينن  ا در معلوم نیست  احوال او مطلداً»نويسد: تخلص میيوسف يوسفِشاعری به نام محمد  دربار

به تحرينر آمنده    3111  تط واليت مرقوم اصفهان که در سن و به نظر آمده بها ان مختصر ازديو يتوال

طرز سخنش پاره به طرز مینرزا جنقل اسنیر      یستو از زبانش به يدین پیوسته که از قدما و متوسطین ن

 ( 3311 همان:) «از فهم واقع شده ورماناست و در ايق  معانی اکثر اشعار د

در منورد   گینرد  ن متنی و سبری بهره منی ياز قرا ،شودمواجه میای تاريک ندطه ابجا آرزو هرتان 

-زاده و شناگرد مینرزا  تان تنها که همشیرهدان عبدالطیفتود را از شاگر»نويسد: نثار می تان اهللنصر 

هنر دو عزينز    تکه طنرز سنخن و ترکینب الفنا     ايلب که باشد چرا گرفت می جقل شهرستانی است،

الدين فرر  بنه اسنتاد او پنی    يیاثاو از طريق و طرز شعری میر  (3113 همان:) «همه ر ماناست ببسیا

 ( 3431 :4همان، ج) «است صائب میرزا شاگرد که شودمی معلوم کقمش از»: گويدمی ؛بردمی

 اشعار   گزینش طرز و فیتوص تناسب -7-5

 هنای دارد گفتنه  یاشعار سع نشيبا گز ،وصیف طرز شاعرت از بعد شنا سبک و مدقق نوي تذکره

 توصنیفا  و  تناسنب هنا، بررسنی   تنذکره از منظر بررسی مسائل سنبری در   بنابراين  کند اثبا  را تود

 شنود ننوي  منی  تذکره، میزان دقت، تدلید و ابترار عمل ذو  ادبیشدن آشرار موجب  ی،نشياشعار گز

    فراهم تواهد شد تذکره یگذارندد و ارزش یبرا الزم دا یتمه ،قيطر نياز ا و

-یمن  یکاشن  مخلص طرز فیدر توص د ندار یهمانند فاتشتوصی با عموماً آرزوتان منتخب اشعار

« شنعر را بنر لهجنه گذاشنته     یجاها بننا  یدر بعض یشد در بند الفات تازه است حت دهيآنچه د» :دنويس

 :او انتخاب(  3133: 1همان، ج)

 او رانیپ کندیم یکار معجون کمون                    زتم توردن بر دلم یاشتها یاز برا

 ( 3134 همان:)                                                                                                         

  بنه لهجن   و نند يرا گو رهياست و کمون ز «یکمون»شعر به لفظ  نيلطف ا ادیکه بن ديآرزو گو ریفد»

قسم درسنت   نيگمان دارم که ا رنیل  نديالخصوص کاشان کمان را کمون گویاز اهل عرا  عل یعضب

 )همان(  «نباشد
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 یمعنان  یلن یتآشنوب و شنهرانگیز گفتنه     به طريق شهر: »ديسونیم یبخار یفیطرز س فیدر توص

 ،انتخناب کنرده  کنه   بیتنی بنا   فیتوصن  ( 171: 4همان، ج) «دارد اریو اصطقح بس هیتازه و الفات به تشب

 :تناسب دارد اریبس

 دهدیو جان م ديگویدهد               عاشق دلخسته نان میتا به ندد جان من تباز من نان م   

چننین  اينن  اصقحا  اهل کوچه و بازار و اهل صننعت و حرفنه اسنت     ،«اصطقح» منظور از واژ 

چنون  : »سند ينویمن  دهند  اری ارائه میتری از شعر سیفی بخالدين کاشی به طور مفصلی را تدیتوصیف

در آن  اين اهل صنعت و حرفت شنعرها گفنت  گو   یشروع ننموده و از برا يیگومثل قيدر طر یاو کس

 پ( 7-ر1: 31 شمار     3131 ،ی)کاش«  ستا عفن مختر

نشنان از   اسنت  دهکنر که انتخاب  یاتیبه واقع اب ،«تقش تازه دارد یلیت: »ديگویم یمورد مشفد در

 :دارند یمضمون و معن یگتاز

 را يیرسوا  عشق بنمود به من کوچ   را   يیبایشر بجی زدم چاک يم ز تا -

 که آتش برگ شد قو  قزح ابر بهاران را   را   زگارانپرهی  توب آتش الله از فتاد -

 احتمناالً   اسنت ساده و قابل فهنم   عموماً ،کندیانتخاب م تیالاز شاعران دور آرزوکه تان یاشعار

-و همچننین روی  گذشنته  یهنا او به سنت یبنديو پا یروانهیم طور که ذکر شد، به دلیلاين امر همان

هنر چنند سنخن را بنه جنايی      »گويند:  در گزينش ابیا  بیندل منی    است گردانی از طور تیال پیچیده

وشنته  رسانیده که چون شعر حافظ شیراز انتخاب ندارد، لیرن اشعاری به قدر فهم تنود انتخناب زده ن  

 ( 413: 3، ج3131آرزو، ) «است

 «اسنت  میکنه دور از فهنم سنل    الیاشعارش به طور ت»: ديگویاهلل واض  مطرز مبارک فیتوص در

 :استکه از اشعارش دارد ساده و قابل فهم  یشيناما گز ؛(3711 :1، ج3131آرزو، )

 همان هر گداتو م یسلطان آرزو عنان                به هر ذره هم تو  جلو دیتورش -

 هاابانیبهر استدبالم آمد در ب یيبار مشهد مجنون           ناله رفتم بهر طوف یبه پا -

  نتیجه

-یاز طرز ارائه نمن  یمشخص فيتعر یسبک و طرز شعر  لأفراوان به مس هريم توجیعلآرزو تان

 شنود  یمن  ار بنرده کن  ی بهسبر ما یمختلف تدس هایجنبه برای  النفايمجمع  طرز در قحطاص هد د
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صناحب  و شاعران  جغرافیايی-بافت تاريخی، ساتتارژگی وي سهمبنای  طرزهای شعری را بر آرزوتان

  دونشن منی  توصیف تاريخ ادبی و تطبیدی، ساتتاریهای مبنای مثلفه بر طرزها کند ومی گذارینامطرز 

 دينوان  ،يت و عرو  زبان فارسنی دارد بق ،لغت انندبه علومی م ای کههوشی و احاطهبا تیزآرزو تان

عندم تعصنب     اکثر قريب به اتفا  شاعرانی را که سبرشان را توصیف کرده، بیت به بیت توانده است

دقنت و موشنرافی در توصنیف طنرز،      نويسی،نگاه انتدادی و عدم رو مختلف، طرزهایدر برتورد با 

 شنناتتی وه شاتص نگنرش سنبک  وج ،تناسب گزينش اشعار و توجه کردن به سبک شخصی شاعران

شنعر فارسنی     سننت شنعری گذشنت    هنا و گرايی است که به ارزشنوي  نو تذکره وی آرزوست تان

د بنه  نن آنجنا کنه احسنا  ک    و به دقت از تحول و دگرديسی سنبک شنعری آگناه اسنت      دارد اشراف

اهی بنه  گن  پنردازد  یبنه بینان آن درک شنهودی من     ،شناتت و درکی تازه از طرز شاعر رسنیده اسنت  

 یهنا یژگن يو بهبه مسائل واژگانی و زبانی و گاه  یگاه ،دنکمی توصیف را بقيی وجوهتشخیص تود 

تنرين  برجسنته  تبینین  اوهندف   گنذاری طرزهنا   توصنیف و ننام   هنگام رد توجه دا محتوايی و يیمعنا

    شرل گرفته استکه از آن در ذهنش  است اثر شاعر و استنباطی  مشخص

گرچه گذشنتگان منا بنه    کند اثبا  می  يالنفامجمع آرزو در تان  شناسانسبک یهادگاهيد  مطالع

هنای ذهننی و توصنیفا     اما از طريق استنباط ،اندصور  منسجم به مسائل سبری و ندد ادبی نسرداتته

-سنبک   انند و در موارد قابل تأملی بر طريق صواب بوده اندله توجه داشتهأعلمی به اين مس شمی و گاه

شناسی دقیق و جزئی تاريخ شنعر فارسنی   نويسی جديد برای رسیدن به جريان ادبیا  تاريخ اسی وشن

ها و متنون دسنت اول بیشنتر    تذکرههای متفاو  شعری در میان تمرکز تود را به جريان ضرور  دارد

  هیزدربس های کلیبندیتدسیماز  کند و

 کتابنامه

-النسا علیخان  اسقمبه کوشش زيب  3 ج  النفاي  جمعم  (3131  )خانیعل نيالدسراج ،رزوآ

  و پاکستان رانيا فارسی دا یمرکز تحد آباد:

با  تان به کوشش مهرنور محمد  4 ج   يالنفا مجمع  (3131) ____________________ .

  و پاکستان رانيا یفارس دا یآباد: مرکز تحد  اسقمخانیالنسا علبيز یهمرار
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با   ظفر محمد سرافرازبه کوشش   1   ج يالنفا مجمع  (3131) ____________________ .

  و پاکستان رانيا یفارس دا یآباد: مرکز تحد  اسقمخانیالنسا علبيز یهمرار

  تصحی ، مددمه و حواشی ريحانه تاتون  پیش مرمث  م ( 3377)____________________ . 

 پاکستان  لفظ از پروفسور ابواللیث صديدی 

 محسن تصحی   العاشدین عرصا  و العاشدین عرفا (  3133  )الدينتدی ،یانیلاوحدی ب

 ساطیر ا: تهران  نصرآبادی ناجی

 ران: علمی ته  نويسی فارسی در هند و پاکستانتذکره  (3111تدوی، علیرضا  )

  یعطا کاکو نيمحمد عطاءالد  ی  تصحتوشگو  ینسف(   م 3313ربن دا   )اندتوشگو، ب

  یو فارس یعرب دا یتحد  جلد سوم  پتنه )بهار(: انتشارا  ادار

های تان آرزو در حوز  بازبینی يک سنت، ندد و بررسی ديدگاه»(  3137)پور، مهدی  رحیم

  11-41 صص  تابستان  13 ث آين  میرا«  نايیساتتار مع

 ش میراث  آين «  آرزوتان الدين علیسیری در احوال و آثار سراج»(  3137) ____________ .

  133-433   صصبهار  11

«  تان آرزو تا روبريا  آلمانیالدين علینظري  دريافت: از سراج(  »3133) ____________ .

  313-31 صص   بهار و تابستان 11ش  آين  میراث 

  دانشرد  مجل«  «آرزو»شناسی از نگاه مسائل سبک»(  3134) شفیعی کدکنی، محمدرضا 
  31-3 صص  تابستان  313 ش ادبیا  و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد 

  آگه: چاپ سوم  تهران  شاعری در هجوم منتددان(  3131) ______________________.

  31   شادب پژوهی  «آمیز   هنجارستیز طنز  نوعی ندیض ؛"تزريق"» ( 3133) شفیعیون، سعید 

  11-43 صص  زمستان

 بوستان ادب «  آرزو تانالدين علیپژوهشی نو در احوال و آثار سراج» ( 3133)  ________

  311-31 صص  تابستان  4 ش

  بهار و 13ش  ث میرا آين «  تان آرزو النفاي  مجمعندد و بررسی »(  3131)  ________

  331-373  صص تابستان

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

  43-7   صص1ش   زمستان  مطالعا  شبه قاره  «مجمع النفاي 

  تهران: فردو  لد پنجم ج  تاريخ ادبیا  در ايران  (3111  )اهللصفا، ذبی 

تهران:  الدين همايون فرخ تحشیه رکن تصحی  و  سامی  تحف ( 3131صفوی، سام میرزا  )

  اساطیر

 تهران: سخن   ويرايش دوم  ندد ادبی در سبک هندی  (3131معجنی، محمود  )فتوحی رود

رز واسوتت در شعر فارسی رتب وقوع و طم ؛صد سال عشق مجازی ( 3131 )________

 قرن دهم  تهران: سخن

رهنگستان زبان و ادب فمجل  «  سبک واسوتت در شعر فارسی»(  3131)  ________

  11-7  صص زمستان و پايیز  شمار  سوم پیاپی  فارسی

لعلی تصحی  عبدابخش کاشان    األفرار ۀزبد و األشعار ۀخالص ( 3131  )الدينکاشی، تدی

 تهران: میراث مرتوب  اديب برومند و محمدحسین نصیری کهنمويی 

 مرتوب  راثی  تهران: میصادق نالبنیام  األفرار ۀزبد و األشعار ۀخالص ( 3134  )________

  مشهد  میرروفیلم کتابخان  األفرار ۀزبداألشعار و  ۀخالص (    3141   )ف________

تاريخ    3331لیف   تأ[اينديا آفی  تطی   ]نسخ 134 مسلسل دانشرد  ادبیا   نمر 

    3131کتابت 

رحمت  چشم  کتابخان : هند  األفرار زبدۀ و األشعار ۀخالص (    3141 ف  )________

  تایکتابت: ب خي   تار 3131 فیتأل  [تطی نسخ ]  31 مسلسل نمر   پورشهر يازی

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

همراری بهروز با ید حسینی و به اهتمام حم  مرآ  الخیال  (3177لودی، شیر علیخان  )

 روزنه  :تهران  صفرزاده

 ناجی نصرآبادی  تهران: اساطیر   تصحی  محسنالشعراتذکره(  3173طاهر )نصرآبادی، محمد

فرزان سجودی و فرهاد  ترجم   انیجرج تیال در نظري  صور(  3131ابو اديب، کمال  )

 ساسانی  تهران: علم 

 المدنی   مطبعۀ  قاهره: االعجاز دالئل(     3131) جرجانی، عبدالداهر 
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