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  پژوهشي نو در احوال و آثار سراج الدين عليخان آرزو
  

  ∗∗∗∗ونيعيد شفيسعدكتر 
  دانشگاه اصفهان

  
 چكيده   

 و آثـار  احـوال ي   همتعددي دربار هاي    هر چند كه تا به حال مقاالت و كتاب        
آرزو نگاشته شده است و بعضاً تصنيفاتي نيز از وي تصحيح و منتشر گـشته؛ بايـد    
اذعان كرد كه هنوز آن گونه كه شايسته است كـاري در خـور  نـام و مقـام وي                    

. اقوال منابع متأخر است   اي    صورت نگرفته و تحقيقات موجود، اغلب تكرار كليشه       
تني بر منابع اصلي و دست اول در اين         بدين لحاظ انجام تحقيقي جدي و مستند مب       

حاضر، تمام همت خـود را بـر ايـن هـدف          ي    همقال. رسد  مي  به نظر  يباره ضرور 
  . گماشته است

  .خطيهاي  نسخه. 4   آثار.3   زندگي.2  آرزو .1: يديكلهاي  واژه
  

  مقدمه .1
بـود،  ل ي قايتوان براي ادبيات قرون ده تا دوازده هجر  مي ي كه هاي  ضعفي    هبا هم 

كـه در  اي  زماني آن شد؛ بـه گونـه  ي   هي و گستر  يجغرافياي    هتوان منكر توسع    نمي هرگز
تـاريخي و  هـاي    چون شبه قاره، در پي زمينههايي  اندك مدتي، به غير از ايران، سرزمين      

در ايـن دوره   .آوري به زبان و ادبيات فارسي اقبال نشان دادنـد          فرهنگي، به طور شگفت   
                                                        

   يرسات فايار زبان وادبياستاد ∗
  1/4/1389: پذيرش مقاله      24/8/1388: دريافت مقاله



84  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 89، تابستان 2، شماره 2دوره / ي بوستان ادب   مجله

  بـه شـمار  يات فارسـ  يـ ن زبـان و ادب    ي شبه قـاره نـه تنهـا از مـروج          بانين گروه از اد   يا
كردنـد و در برابـر     مـي ادب فارسي قلمدادهاي  آمدند،بلكه گاه خود را از سر سلسله      مي
ي و حزين الهيجي كه ادب و زبان فارسي را ملك      ي ايراني، چون جالالي طباطبا    ياديبان

اهل ] ها هندي[ما  «:گفتند  مي مسخرشمردند، با طعن و ت      مي طِلق و ميراث پدري خويش    
سند اسـت؛ نـه قـول    ] ايراني ها [گوييم براي ديگران      مي زبانيم و قادر سخن، هر چه ما      

) 1766/ 3 : ش1385ارادت خان واضح،به نقـل از آرزو،       (» .براي ما ] ايراني ها [ديگران  
 و مبنـاي   قطعاً اين نظرِ افراطي، بازتاب خود خواهي و بي انصافي اديبان ايرانـي اسـت              

اديبان و شاعران شبه قـاره،     ي    هبا اين حال، بي اعتقادي به خدمات برجست       . علمي ندارد 
بخصوص در حوزة نقد ادبي و سبك شناسي و فرهنگ نويسي چندين بار نامنصفانه تر              

ـ بزرگان ايشان مانند نظر   هاي    است، خاصه آن كه برخي از نظريه       خـان آرزو بـا   هـاي     هي
  .جديد بالغت غربي همپوشاني داردهاي  تعدادي از تئوري

ادبـي در امتـداد تـصحيح    هـاي   سته ترين پژوهش  يبر اين اساس، امروزه يكي از با      
هـاي   ي و تحليـل نظرگـاه    يادبـي ايـن روزگـار، شناسـا       هاي    انتقادي و تذكره  هاي    رساله
در ايـن ميـان، سـراج الـدين علـي خـان        . ن ديار اسـت   ياديبان اين دوره و ا    ي    همحققان
واالترين جايگاه را داراست كه هم اشراف قابل مالحظه اش بـر زبـان و               ) م1169(آرزو

او موجب شده اسـت تـا       ي    هادب فارسي و عربي و فرهنگ اسالمي و هم ذوق شاعران          
از نگـاه  ها  ف آثار بديع و متنوع بسياري كند كه تقريباً تمامي آن         يعمر خود را صرف تأل    

  .ژرف و انتقادي برخوردار هستند
  

   منابعنقد. 2
مختلف فارسي و اردو و انگليسي، هاي  كنون حدود شصت مقاله و كتاب به زبان    تا

المعارفي به تفصيل، در قالب تك نوشـتار   ةتحصيلي يا مدخل دايري  هدر قالب پايان نام 
ن همـه؛  يو گاه به اشاره و شناسه وار؛ در باب احوال و آثار آرزو نوشته شده است كه ا         

در اين بين، طبعـاً اولويـت اصـلي متعلـق بـه        .از يكديگرند اي    هاغلب رو نويسي شتابزد   
 خود ي است كه حاومجمع النفايس و سرو آزاد و سفينة خوشگو هاي    آثاري مثل تذكره  

ي   ه، نگاشـت  خوشـگو ي    هنيسـف ژه در   ي مثـال آرزو بـو     يبـرا .  از آرزو هستند   هايي  نوشت
 نوشـتش  خودي   هنام يدگمختلف، زن هاي    ن بار در زمان   يابن داس، چند   بندر شاگردش،
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 در ياد شده، سند جالبين نظر اثر يروز كرده است كه از اه  قرار داده و بينيرا مورد بازب
ـ م . اوسـت  ياتيـ ر تحوالت ح  ي س يبررس ـ  ي در كتـاب  ) م1200(ي آزاد بلگرامـ   يرغالم عل
، به سبب فراهم آوردن آن پس از سرو آزاد، اطالعات شامل تر             عامرهي    هخزانگرش،  يد

در مرتبة بعـد، منـابعي وجـود    .تر آورده است  متفاوت مرگ آرزو،ي  هژه درباري، بو و گاه 
دارند كه به قلم معاصران يا دوستان وي است و قولشان به هر لحاظ، قابل استناد است؛   

والـه  (كتـابِ نخـست  ي  هنگارنـد .باغ معاني و مردم ديده و رياض الشعرا هاي    مثل تذكره 
 بوده است، هم گـزارش گـر     ين در دهل  يت آرزو و حز   زبان و دوس  ي، چون م  )يداغستان

  آن روزگـار اسـت و هـم      ين دو بزرگ در اوضـاع دهـشت بـار دهلـ           ين احواالت ا  يام
ـ  ا ي دعـوا  ي برا يتواند داور منصف   مي ـ نو.ن دو باشـد   ي حـاكم  (سندگان دو كتـاب آخـر     ي

ي  ه دربـار  يمغتنمـ هـاي     يكه گفته خواهـد شـد، آگـاه        ز چنان ين) ي و نقش عل   يالهور
  .آخر عمر آرزو ارائه داده اندهاي  سال

اما منابع مهم متأخر، جز نقش تأييدگرانه شان در استنادات و ارجاعات منابع دست 
مثالً خازن الشعرا در . اول بعضاً نسبت به منابع دست اول، اقوال مغتنم و متمايزي دارند   

العات مهمـي    اط مفتاح التواريخ دارد و يا    اي    مذهب و شخصيت آرزو قول تازه     ي    هنيزم
  .دهد  ميفرجام كار و خاكسپاري آرزو به دستي  هدر بار

 مثـل   يآثار در بين تحقيقات معاصران نيز تنها چند اثر برجسته و شايان اعتناست؛           
احوال و آثار سراج « از منوهر سهاي انور و كتاب »خان آرزو و آثارش«انگليسي ي  همقال

گر كارها تكرار يمتأسفانه د. ريحانه خاتون ي   ه به زبان اردو، نوشت    »الدين علي خان آرزو   
انور بايد گفت كه بـه  ي  هدر توضيح مقال. اين دو منبع هستند هاي    كليشه وار اغلب گفته   

ي مؤلف، يدانشجوي  هسبب خصلت تلخيصي و صورت بي استناد گونه اش از پايان نام       
ر مـستقيم آن بـه   منبع كامالً مطمئني نيست و نيز كتاب ريحانه خاتون به علت رجوع غي   

هـا    قسمتيدر برخها    آني    هشتر موارد و يا تحليل و توصيف شتاب زد        يآثار آرزو در ب   
آرزو پرداختـه  هـاي   از ميان منابعي كه به نقد آرا و معرفي ديدگاه . خالي از اشتباه نيست   

ـ شـاعري در هجـوم منتقـدان   كتاب  ي    هاند، تحقيقات شفيعي كدكني در مقدم      ي  ه و مقال
 از كتـاب نقـد ادبـي در سـبك هنـدي          و فصل پنجمِ      شناسي از نگاه آرزو    مسائل سبك 

  .محمود فتوحي بسيار مفيد و قابل استفاده است
محمـد بـاقر و   هاي  محققان، مثل مقدمههاي  د به تعدادي از پژوهشيدر آخر هم با  
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زيب النساء و مهر نور محمـد خـان و سـيروس شميـسا و محمـد اكـرم كـه در قالـب             
هـاي    يحي آثار آرزو نگاشته شده اشاره كرد كه با وجود برخـي تـالش             تصحهاي    مقدمه
ل نقل منابع دست چندم آميختـه  يدر تبيين احوال و آثار و افكار آرزو، اغلب به دل         ها    آن

د از بعـضي پژوهنـدگان تـاريخ ادبيـات، مثـل            ين با يهمچن.  عجيب هستند  يبه اشتباهات 
آرزو و ي  هي دربـار هاي ام بردكه دقتاستوري و علي رضا نقوي و احمد گلچين معاني ن      

البته از ميان ايشان، تحقيق اسـتوري    . داشته اند    مجمع النفايس بويژه معرفي اثر مهم وي      
هـاي   اما نقوي بـه سـبب تكيـه اش بـر پـژوهش     . با دقت و شمول بيشتري همراه است   

ده غريبي شـ  هاي    يديگران، از جمله مقالة انگليسي منوهر سهاي انور مرتكب غلط كار          
كه اثـري تـازه و    را اطهر خوانده و ضمن آن     ) اثر( Atharي    هبه طوري كه يك جا كلم     

مجعول به آرزو نسبت داده، شاعري را هم به نام اطهر شيرازي به لشكر انبـوه شـعراي                 
گلچين معـاني هـم بنـا بـه سـنّت اسـالف          )332: ش1343 نقوي،.(فارسي افزوده است  

در حق كتاب مجمع النفـايس      اي    داوري نا منصفانه  ) دايرانيان بي اعتنا به ادباي هن     (خود
  .همين مقاله به آن پرداخته خواهد شدي  هكرده است كه در ادام

خالصه آن كه در بين اين شصت منبع، تنها تعدادي معـدود قابـل اتكـا هـستند و                 
در گذشـتني   چمنستان شعرا    و شمع انجمن    والخواطر  ي    ه نزه  و الذريعهمابقي اگر مثل    

 و نتايج االفكـار  وبي نظير ي  ه تأييد اقوال منابع اصلي نظير تذكري، در نهايت برا   نباشند
  .  به كار خواهند آمدحسينيي  ه تذكروصحف ابراهيم 

  
   زندگي و احوال.3

ي  هسراج الدين علي اكبر آبادي گوالياري، اديب، لغت پژوه، منتقد و شاعر برجـست   
 و خـان صـاحب و مـتخلص بـه آرزو     فارسي گوي هنـدي، ملقّـب بـه اسـتعداد خـان           

كـه  » نُـزل غيـب   « مطابق ماده تاريخ     1099، در سال    )331،  319،  312 :1378 خوشگو،(
بـه دنيـا آمـد    ) يآگـره كنـون   ،Agra(پدرش به يمن زاد روز او ساخته بود در اكبرآبـاد      

در آغاز، سراج الدين بيشتر عمر خود را بـه سـبب آن كـه پـدرش             ). 314-313همان،  (
در مأموريت لشكري بود، كنار مادر و در شهر مادري خـود ، گواليـار، گذرانـد                 هميشه  

هم از اين روست كه بيشتر منابع وي را گواليـاري معرفـي كـرده انـد و يـا                ). جا  همان(
؛ بنارسـي،  1/347: ش1384داغـستاني،  (يـد كـرده انـد    اكبر آبادي بـودنش ترد  ي    هدربار
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ب النسا علي يزي  ه؛ آرزو، مقدم48: 1292؛ سنبهلي، 90،گ 711ي  هخطي شماري  هنسخ
 صـديقي،  ؛12/ 4: ش1380؛ برزگر،   1/295: ش1374ي،    ي؛ مجتبا 13/ 1: ش1383خان،  
شـيخ نـصير الـدين،     ي هخـواهر زاد ي  هنبيـر خان آرزو از طريق پـدر،     ). 2/691: م1987

 ر، مريد و جانشين خواجه نظام الـدين اوليـا، بـه شـما       )757م  (مشهور به چـراغ دهـلي   
و از او ) 970م(از طرف مادر هم نسبش به شيخ محمد غوث گوالياري شـطّاري          . آيد مي

بدين لحاظ منابع، اين خـانواده       .)1(رسد  مي با چند واسطه، به فريدالدين عطار نيشابوري      
؛ 1/188 :ش1383 ؛ آرزو،جـا  همـان خوشـگو،  (را هم عطّاري و هم شطّاري خوانده انـد   

  ).79 :م1940 ي، و گوپا مو27 :م1940 افتخار،
 داران لـشكر شـاهي بـه شـمار     پدر آرزو، شيخ حسام الدين، بـا آن كـه از منـصب           

آمده، ولي اهل پرهيز و حكمت و شعر بوده و با حكيماني چون فاضل خان منشي و        مي
يكي دو مثنوي بزمي   . كرده است   مي مير محمد امين، مصاحبت داشته و حسامي تخلص       

اي  پارهي  ه به اضافحسن و عشق يا 2 مدهومالت و منوهرو  كامروپ و كام لتا هاي    با نام 
؛ 360-1/359 :ش1383 آرزو،( .انـد  و فهرست نسخ به او نـسبت داده  ها    ابيات در تذكره  

در اصل نخستين محرك آرزو در شعر و شاعري، پدر          ).886�887/ 7 :ش1365 منزوي،
شـده،    مـي برايش حاصلي كه در كنار خانواده هاي حسام الدين در فراغت   . او بوده است  

دويـست بيـت از    خوانده تا آن جا كه توانسته بـود   ميشعرهاي معاصران را براي فرزند 
 بعـدها  همـان چيـزي كـه بـه قـول آرزو،     . اشعار ايشان را در ذهن كودك خود بنـشاند       

  )جا همانخوشگو، . (اش شد اصلي شاعريي  هسرماي
 و گلـستان  س متـوني مثـل  مطالعات فارسي آرزو در ايـن دوران، بـر اسـا     ي    هعمد
ولي بعد از پنج شش سالگي، سالها تحصيالت او عموماً .  شكل گرفت پند نامهوبوستان 

ذوق شـعري او نيـز اول بـار در چهـارده سـالگي و ظـاهراً در پـي             . در ادب عربي بود   
خوشـگو،  (هيجانات عشقي هنگامي كه با پدر در شهر متهرا اقامت داشت به وجود آمد   

آرزو در بازگشت به گواليار، دو سه ماه نزد ميـر           ).2/7: ش1385و، مقدمه،    آرز ؛جا  همان
فن شعر آموخت، اما با اتمـام مأموريـت ماليـاتي سـخن و              ) 1141م  (عبدالصمد سخن   

خود در شعر هاي  رفتنش از گواليار، در محضر غالم علي خان احسني به تكميل آموخته
الگي سـرود و بـه نظـر اسـتادش     ؛ نخستين غزلش را در شـانزده سـ      و شاعري پرداخت  

كه با مرگ نا بهنگام پـدر     اي    اين اوقات خوش البته ديري نپاييد به گونه       . احسني رساند 
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ناچار به سر پرستي خانواده و ادامة شغل پدر شد و اين گواه تأييـد          ) 1115(در اين اثنا    
حداقل فرزنـد  قابل تأملي خواهد بود بر اين احتمال كه آرزو گويا يگانه پسر يا      ي    هكنند

  .ارشد خانواده اش بوده است
آرزو بعد از نُه ماه رنج سفر براي رسيدن به دكن و ورود به خدمات لشكري شاه،              

ناچار، بي درنگ، به همراه شاهزاده محمـد اعظـم فرزنـد            ) 1118(با مرگ اورنگ زيب     
 :ش1383 ؛ آرزو،جـا  همانخوشگو، ( 3داعيه دار سلطنت پادشاه فقيد، راهي اكبر آباد شد  

پس از مدتي آرزو با اصرار مادر به سبب نزاع دو فرزند اورنگ زيـب، محمـد        ). 1/186
اما به محض پادشاهي . اعظم و محمد معظم، بر سر تصاحب تخت، به گواليار بازگشت       

 سـامان دادن    يبـرا  و تسكين مـوقتي اوضـاع،     ) 1124م(» بهادر شاه «محمد معظم با نام     
نهار يي و احتماالً زي در آن جا برخالف انتظار، با بي اعتنا.ميراث پدري به اكبر آباد رفت

ـ                  يخوار ي   ه خويشان و آشنايان قديم مواجه شد و با دل سـردي از كـسب حقـوق حقّ
متداول عربـي را نـزد شـيخ        هاي    پنج سال تمام كتاب    .خود، به تحصيل علم روي آورد     

ه از مصاحبت شعراي    عماد الدين مشهور به درويش محمد خواند و در اين بين هم البت            
بزرگ آن ديار مثل شاه گلشن و ميرزا حاتم بيگ و عظمت اهللا كامل و  مقيم آزاد و علي 
عظيم، پسر ناصر علي سهرندي برخوردار بود تاآنجا كه در شعر مهارتي نسبي پيدا كرد                

  ).جا همان؛ خوشگو، جا همانآرزو، (
دوباره آرزو ناچار . در هم ريختبا مرگ بهادر شاه، باز اوضاع هند بويژه اكبر آباد، 

محمد معزالدين كه توانـسته بـود بـا غـدر و          . شد به خواهش مادر، به گواليار باز گردد       
سياست، بين برادرانش تفرقه بيندازد و هر سه، محمد عظيم الشان و محمد رفيع الـشان       

هي بـه  براي مـدت كوتـا  ) 1124م(و جهانشاه، را از سر راه بردارد، با لقب جهاندار شاه  
آرزو به گمان ثبات حال كشور، باز به اكبر آباد رفت؛ اما فرصت خدمت          . تخت نشست 

انتقـام خـون پـدر و      ي    هبه بهان ) 1130م  (زيرا در اين زمان، محمد فرخ سير        . پيدا نكرد 
بـه   موفـق  ه عمويش جهاندار شاه قيام كرده بود كـه سـرانجام هـم         يديگر عموهايش عل  

ويا كمي بعد از اين تاريخ، آرزو بخت خدمت در ديوان گ. شكست شاه و فتح دهلي شد
 البته اقوال متفاوتي از وي در ايـن بـاره وجـود دارد كـه چنـدان معلـوم         . كند  مي را پيدا 
توان گفت   مياما به ضرس قاطع. كند كه وي چه مدتي در دهلي اقامت داشته است    نمي

ي آنجا شده و شـش  كه وي به محض كسب سمت سوانح نگاري گواليار، از دهلي راه           
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در واقع، با تسلط وزراي با نفوذ شـاه،معروف بـه           . ار سپري كرده است   يسال را در گوال   
سادات بارهه، كه سرانجام به عزل پادشاه و بر تخت نـشاندن پـسر عمـوي بيمـارِ شـاهِ         

، پسر رفيع الشان و بعـد بـا مـرگ او و بـه پادشـاهي       )1130م  (معزول، رفيع الدرجات    
 آن قـدر اوضـاع واژگونـه       انجامـد،   مـي  ،)1130م  (زرگش، رفيع الدولـه     رساندن برادر ب  

نيكوسير و قيامش ي  هتنها در هنگام. شود  ميشود كه آرزو از شغل خود كنار گذاشته    مي
ز به مدت ده ماه به يپيوندد والبته اين بار ن  ميدر اكبرآباد است كه آرزو به اردوي شاهي      

با مرگ رفيع الدوله    ) جا  همانخوشگو،  . (گردد  مي سمت سوانح نگاري گواليار منصوب    
و از ميان رفتن سادات بارهه و پادشاهي روشن اختر، پسر جهانشاه با نام محمـد شـاه،              

آرزو، . (گـردد   مي سي و پنج ساله منتهي  يسفري كه به اقامت   . 4شود  مي آرزو راهي دهلي  
  )جا همان

قمـر الـدين    ( در اعظـم  يكي از وكالي ص     با آنندرام مخلص،   يي و يدر واقع، آشنا  
و اعيان پرنفوذ هند كه سري هم در شعر و شاعري داشت و مـدتي نيـز                 ) اعتماد الدوله 

آنندرام به پاس .  طوالني كرديل آرزو را بدل به اقامت    يشاگرد بيدل دهلوي بود، عزم رح     
ول و يلطف آرزو در آموختن دقايق شاعري به وي، از امير برايش منصب هفتصدي و ت              

 ها ول هم در زمان كوتاهي به غارت مرهتهيهر چند اين ت. را گرفت » داد خان استع«لقب  
 ؛ داغـستاني،    319،331 :همان خوشگو، ؛3/159 :ش1385 آرزو،. (رفت) انِ دكن يمراته(

  )2209/ 4: ش1384
برجسته از اميران هند ارتبـاط پيـدا كـرد كـه     اي  ن آرزو در دهلي با خانواده     يهمچن

نخستينِ اينان، مـؤتمن الدولـه اسـحق    . امن ايشان گذراندي    هي را در سا   ياديزهاي    سال
ه مقرر كرد؛ وجهي كه بعد از مؤتمن ي روپ150بود كه براي آرزو، ماهانه ) 1153م (خان 

؛ بلگرامـي،   جا  همان ،آرزو. (پرداخت  مي الدوله، پسرش، نجم الدوله، نيز همچنان به وي       
رادر كوچكترش، ميرزا محمد علي ساالر با مرگ نجم الدوله، آرزو به خدمت ب) جا همان

 از دهلي ويران و جنگ زده به اَوده، شهر آباء     1168جنگ، درآمد و بعد به همراه او در         
زمان رسـيدن ايـشان بـه اَوده مـصادف بـا      ). جا همانبلگرامي، (اجدادي اش، روانه شد     
 جنـگ،   بوده كه چند ماهي پس از فوت پدرش، صفدر        ) 1189م  (وزارت شجاع الدوله    

او نيـز بـراي آرزو    . 5به حكومت اَوده منصوب شده بـود      1167در روز هفده ذي الحجه      
  ).جا همان( سيصد روپيه ماهيانه تعيين كرد
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زندگي آرزو سكوت كرده اند و تنها يكي دو ي  هاز اينجا به بعد، اغلب منابع در بار
مردم ديـده  ي  ه تذكرمؤلف.  كرده انديي به اين بخش تاريك از زندگي و  هاي  منبع اشاره 

بعد فوت نـواب مرحـوم، خـان آرزو نيـز           «: گويد  مي كه هم عصر و دوست آرزو بوده،      
همراه ساالر جنگ، برادر نجم الدوله در لكهنو رسيد و نواب علي قلي خان واله هم در             

آخر از نيرنـگ فلـك دو رنـگ،    . طرفه رو دادهاي  آنجا همراه شجاع الدوله بود صحبت   
بعـدِ چنـدي   . واله به جهان آباد روانه شدم و خان آرزو همان جا مانـد      من همراه نواب    
در كتاب باغ معاني قول بسيار مغتنم       ). 57: ش1339حاكم الهوري،   (» خبر فوتش رسيد  
چـون در  «:گويـد   ميدوستي و معاشرتش با آرزو،ي  همؤلف بنا به سابق. تري وجود دارد 
راجـه بنـارس بـه    ي  هفتني  هو اطفاي نايربه دفع هنگامه ] شجاع الدوله[آن هنگام نواب    

كراه كـه دو كروهـي      )  آب ي جو يعني( لوند آن صوب عازم بودند در اثناي راه، در ناله         
جونپور واقع است و زمين ناهموار، اجسار و شارع دشوار گذار و عالوه بر موسـم، بـه       

ته از بهلـي    و شدت گل و ال گذار گـش       ] ر تا مهر  يل ت يموسم باران، از اوا   [شگالسبب بر 
به زير افتاد، استخوان پايش از جا بـي جـا شـد و ضـرب             ] ي هند يگاو سوار [سواري  

بعد يك . بعد مدتي از آن عارضه شفا يافت. عظيم رسيد و از الم آن تصديع بسيار كشيد
سال، سنه هزار و يكصد و شصت و هشت در لكهنو حيات مقدرش به نهايت انجاميـد            

 :م1992 نقـش علـي،  . (»ضا و قدر تشريف فنا پوشـيد و شخص هستي اش از كاركنان ق 
آرزو رفـت از جهـان،   «عجيب آن است كه اين تاريخ بـه همـراه مـاده تـاريخ             )15-16

آن جـان معنـي   «هاي   و ماده تاريخ1169مولفِ همين كتاب با تاريخ ي   هسرود» افسوس
بلگرامي، (. فاوت استبلگرامي، متي   هسرود» رحمت كامل به روح آرزو    «و  » آرزو رفت 

ــوي،119 :م1871 ــا م ــر،؛8 :1336 ؛ گوپ ــي نظي ــين در ) 28: م1940  ب ــي همچن بلگرام
 23ش براي فوت آرزو دو تاريخ ثبت كرده كـه بـا هـم  متبـاين اسـت، يكـي             هاي  كتاب

ــاني   ــادي الث ــي،  (1169جم ــري  )231: م1913بلگرام ــر  23و ديگ ــع اآلخ . 1169 ربي
 وي كـه متعلـق بـه آخـرين كتـاب او اسـت               طبيعتاً قول اخير  ) 119: م1871بلگرامي،  (

  .رسد  ميدرست تر به نظر
در باب تدفين وي نيز اغلب منابع گفته اند كه جسد آرزو مدتي بعد به دهلـي، در        

قول شاذ منبع نـسبتاً   ). 28: م1960؛ انور،   جا  همان( خانه اش كنار رودِ جمنا انتقال يافت      
ي  هگفته، محمد حسن خان، برادر زاد هم در اين باب قابل تأمل است كه         يمتأخر ديگر 
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بــــه  ). 338: 1384بيـل،  (و تدفين وي، بوده اسـت    آرزو وصي آرزو در انتقال جدش       
آرزو، برادر محمد تقـي ميـر شـاعر بـزرگ          ي    هرسد اين فرد همان خواهر زاد       مي نظــر

نزديـك و مريدانـه   ي    هي اش، آرزو، رابطـ    ياردو،حافظ محمد حسن خان، باشد كه با دا       
برادر، موجب تيرگي روابط آرزو و مير تقيِ ي  هش دربارهاي يياشته تا آن جا كه تلخگو  د

  )65: م1987ريحانه خاتون، . (ردي آرزو شدمير و سپس طرد او از محضر شاگ
ي اش، حفيظ اهللا آثم، شاعر فارسي گوي، بـه عنـوان       يي نيز از پسر دا    يآرزو در جا  

اين در حالي است كه در  . تمجيدي بيش نيست  برادر بزرگ ياد كرده كه قطعاً تعارف و         
از ) 1/181: ش1383آرزو،  . (ي بـراي آرزو نيـست     هيچ نشاني دال بر وجود برادر      منابع

توان گفت وي هيچ گـاه در عمـر خـود      ميآرزو همچنين فرزندي سراغ نداريم و حتي      
   .ازدواج نكرده است

  
   اخالق و عقايد.4

ي اخـالق مـدار و منتقـدي منـصف و اديبـي             توان عـالم    مي در ميان قدما، آرزو را    
 يشاگرد پروري و احترام بي حـد بـه بزرگـان از او دانـشمند و اسـتاد           . متواضع خواند 

آمال بسياري از تشنگان تحقيق و ذوق ورزان شـاعر بـه   ي  همحبوب ساخته بوده كه كعب   
يـز  و ناو ضمن وقار و بزرگي، در حد امكان، بديهه سنج و بذله گ .)6(آمده است   مي شمار

شايد در ميـان    ) 56: ش1339؛ حاكم الهوري،    347/ 1: ش1384داغستاني،  . (بوده است 
معاصران و يا منتقدان وي، تنها دو نفر را بتوان يافت كه از او بـه بـدي و دشـمني يـاد            

ـ    آرزو بـه  ي  هكرده باشند؛ يكي حزين الهيجي است كه به سبب انتقادهاي سـخت گيران
 ريحانـه خـاتون،  (نام برده است » اكبر آبادهاي   از حرامزادهيكي«شعرش، از او با عنوان  

 پـس از وي زنـدگي     هـا     و ديگري، يكي از تذكره نويساني است كه سال        ) 144 :م1987
پر واسطه از معاصران آرزو است و ظاهراً هاي  كرده و اطالعاتش محدود به نقل قول     مي

حـضرت  «ته گفتـه اسـت كـه    كه با آرزو داشـ اي   بنا به تعصب مذهبي و اختالف عقيده      
مـن  : فرمـود   مـي كه با آرزو يـار بـود  [...] فرمودند كه ميرزا مظهر       مي مصيب قدس سرّه  

حيرانم كه با اين عياشي شبانروزي، به كدام فرصت تصانيف را نـسخه بـه ايـن كثـرت          
ـ  .با وصف اين قابليت و عمدگي، هزل بر مزاجش غالب بود . نمود ش يگويند چند مـاه پ

 هـم  ييجـا ).64: ش1386اهللا آبـادي،  (» .ي و مناهي نمود   خوار  مي  توبه از  از موت خود  
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مذهب اماميه دارد و در مذهب خود غلو بسيار داشت و در منثور « صراحتاً گفته كه وي   
توان يافت و طرفه تر آن است كه از هر دو طرف   ميو منظوم خود او، از اين نوع بسيار

ندانم كـه كـي و از كجـا ايـن مـذهب      .  بودندسنت جماعتي  هآبا و امهات او بر طريق 
  )جا همان. (»اختيار كرد؟

مـذهبي خـانوادگي آرزو و نيـز نـوع تربيـت ذهنـي بـا           ي    هاگر چه بر اساس سابق    
 و از طـرف ديگـر عالقـه و    يخواندن متون منظوم فقهي حنفي چون نام حق در كـودك       

توان بخـشي از      مي يش به آسان  هاي  در سطور كتاب  ) ص(محبت آرزو به خاندان پيغمبر      
 يد گفت كه بر خالف ادعايقول اله آبادي را مبني بر تغيير مذهب آرزو باور كرد؛ اما با      

زيـرا حرمـت   . ع اهل تعصب و غلّو نبوده اسـت  يچگاه در مذهب تش   ياهللا آبادي، آرزو ه   
گذاشتن به خلفاي راشدين و به بعضي علماي سنّي آن قدر در آثارش مشهود است كه                

، هـا  افـزون بـر ايـن   . ع در تشخيص مـذهب او درمانـده و سـكوت كـرده انـد           تمام مناب 
روشن بيني آرزو در دست است؛ مثل اصرارش        متعددي از تسامح عقيدتي و    هاي    نمونه

پادشاهان صفوي به سبب كـشتن  ي  هدر اظهار نفرت از تعصبات مذهبي مفرط و سفّاكان  
 قاضي نـور اهللا شوشـتري بـه    بزرگاني چون ميرعماد حسني قزويني و همچنين طعنه به      

. رساند  ميش در مذهب تشيع كه كامالً خالف قول اهللا آبادي را به اثبات هاي  سبب مبالغه 
  )1619، 2083/ 3: ش1385آرزو، (

هـاي   با اين همه، آرزو از آنجا كه آدمي معمولي است، همه جا نتوانسته در داوري              
قـدما و   ي    هراي مثال، مانند قاطب   ب. علمي خود از عواطف و افكار رايج دوره اش بكاهد         

نهد و حتي معتقد است كه ايشان به ويـژه زنـان              نمي مردمان قرون وسطي، زنان را ارج     
وت نرسـيده   ي  هزيرا چه هيچ زني به پاي  « ندارنداي    هموطن او از شعر هيچ بهره      نبـ [...]
ذا فقيـر آرزو    له[...] آيند كه مادر و خاله شخصي باشند          مي چرا كه آنها براي همين كار     

ــذكر  ــان شــاعره در ت ــم نوشــته ي  هاحــوال زن ــسيار ك : 3/1423آرزو، (اســت » خــود ب
توان گفت كه برخورد سـرد و تحقيـر آميـز حـزين بـا آرزو و مقـام          مي نيهمچن).همان

آرزو، . (شـعر حـزين نوشـت   ي  ه دربـار يي شد كه وهاي شاعري او دليل اصلي نقد نامه    
  )212: م1922، آزاد همان؛: 1363
ر از اين دو نمونه بايد گفت كه اسناد و شواهد متعددي از آرزو در دست است             يغ

به عنوان مثال، . كه همه داللت بر مهرباني وي در حق اغلب معاصران و معاشرانش دارد
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لغت، بي هـيچ چـشم داشـتي در اختيـار         ي    هخود را دربار  هاي    تمام تأليفات و اندوخته   
، بهـار عجـم   و پيوسته او را در اتمـام فـرهنگش،        دوستش، الله تيك چند بهار، گذاشته     

يـك بـار   ) 31-30/ 1 ، بهـار :589-2/588:  ش1380 آرزو،. (تشويق و ياري كرده است 
نويسد تـا    مي در سفارش حال خوشگو براي امير خان بهادر از امراي بنارس          اي    نيز نامه 

، 315، 313 :1378 خوشـگو، . (اش را به جـاي آوردنـد       مراعات خاطر شاگرد سفر كرده    
آرزو آن قدر رقيق القلب و سليم الذوق بوده است كه گاه با شنيدن شـعري    )321،  318

گشوده يا بارها از خواندن شعري مثل تركيب بنـد            مي آمده و لب به تحسين      مي به وجد 
  :ش1385 همــو، ؛1/444 :ش1383 آرزو،. (افتــاده اســت  مــيوحــشي بــافقي بــه گريــه

 3 /1794(  
  

  رانمعاصران و معاش. 5
مهم ترين گواه بزرگي آرزو، سلوك وي بـا اغلـب معاصـرانش اسـت كـه بخـش            

آرزو درطي زنـدگي خـود      . گردد  مي از اين ارتباطات حول شخصيت علمي او      اي    عمده
و بـاذل  ) 1126م ( و ميـرزا حـسين نـاجي   ) 1126م ( چندين مالقات مهم با سـرخوش     

، ديدار او با سـرخوش      داشته كه بخصوص  ) 1130م( و بيدل دهلوي  ) 1123م  ( مشهدي
در سر آغاز شاعري بسيار مهم بوده و موجب خوش آمد پير روشن دل شده بوده تا آن         

سـرخوش از شـعرِ آرزو نـزدِ ميرزاحـسين نـاجي، باعـث              هاي    جا كه تعريف و تمجيد    
ــاجي و آرزو شــد   ــين ن  :ش1385 همــو، ؛2/676 :ش1385 آرزو،(دوســتي محكمــي ب

اش كه   ييآرزو در نوجواني نيز يكبار به همراه دا       . )317-316 :1378 ؛ خوشگو، 3/1694
) 1/237 :ش1383 آرزو،( گواليار بوده، به خدمت باذل مشهدي رسيد      ي    هجزيي    هداروغ

و دوبار هم در اوايل حكومت فرخ سـير، محـضر بيـدل را درك كـرد كـه بـر خـالف                      
 ؛1/240: ش1383آرزو، (ي و غرور اين شاعر بزرگ رو به رو شـد      يتوقعش، با سرد رو   

آرزو به سبب بعضي تمايالت عرفاني، بـا چنـدتن از بزرگـان              ).2/676 :ش1385 همو،
آرزو،  (ِعرفانِ شبه قاره، مثل خواجه ناصر عنـدليب و سـعد اهللا گلـشن، محـشور بـوده              

تا آن جا كه برخـي منـابع، وي را عـارف           ) 2/1094 :ش1385 همو، ؛3/1369: ش1385
ي  هآرزو با بسياري از معاصرانش رابطـ     ) جا  همانرزگر،  ؛ ب جا  همانمجتبايي،  . (اند خوانده

ـ       خـود يـا شـاگردش،   ي  هشعري داشته و در جلساتي كه گاه ماهي يكـي دوبـار در خان
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محمد مـاه   شاعراني مثل ارجمند، سخا،. كرده است  ميشده، شركت  ميخوشگو، برگزار 
صاحت خان رازي،   صداقت، ميرزا هاشم، نسيم، اميد، ميرزا ابوتراب، خواجه مير درد، ف          

، 1/163: ش1383رزو، آ. (متين، معجز و نكهت همه از هم طرحان وي در شـعر بودنـد     
 :ش1385  همـــو،؛1110، 1095، 938، 2/703: ش1385 ؛ همـــو،467، 440، 302، 169
بعضي از شاعران نيز مثل حاكم الهوري، محمد عظـيم         ). 1701،  1614،  1592،  3/1564

رساندند و حتي   مي حضوري، ديوان خود را به نظر او      ثبات، نورالعين واقف و كربخش      
ي   هآرزو نيـز بـا همـ      . خواستند تا شعرشان را حك و اصالح كند         مي گاه از او به اصرار    
 ماليانه شعرشان را نقد كرده تا آنجا كه موجب يش، اغلب با وسواسهاي اكراه و ابا كردن
فرسـتادند و يـا گـاه         نمـي  اوشـده و آنهـا ديوانـشان را ديگـر بـراي               مي ناراحتي ايشان 

؛ همـو،  396، 322، 1/165: ش1383آرزو،   (.7نوشـتند   مـي  ي بر اصـالحات او    هاي  جوابيه
  )57 :ش1339 الهوري، ؛3/1807 :ش1385

آرزو به غير از شاگرداني چون پيام اكبر آبادي، بال مكند، خوشـگو، جـي كـشن ،           
ميرتقـي ميـر در شـعر    شاه مبارك آبرو، شرف الدين مضمون، غالم مصطفي يكرنـگ و            
شرح «و » شرح مطالع«فارسي و اردو، بعضاً شاگرداني هم داشته كه نزد او دروسي مثل           

  :ش1383؛ آرزو، 1/47: ش1369مــدرس تبريــزي، (انــد  خوانــده  مــي»العــيني  هحكمــ
ــو، 416، 269 /1 ــو، 1139، 855/ 2:  ش1385؛ هم ــر ). 1401/ 3: ش1385؛ هم از ديگ

داغستاني اشاره كرد كه خانه اش در اوضاع دهشت بار          دوستانِ شفيق آرزو بايد به واله     
رسـد يكـي از     مـي  نظـر  بـه . دهلي، پناهگاه او و بسياري از اديبان و شاعران بوده است          

در واقع، واله نيز مانند قزلباش خان       . ه بوده باشد  ديدارهاي وي با حزين نيز در اين خان       
اميد از جمله اديبان ايراني است كه در نزاع ادبي آرزو و حـزين، ايـرادات آرزو را بـي                   

در حـالي كـه اغلـب اديبـان     . وجه نشمرده و مقام علمي اش را خاطر نشان كرده است         
 و حـاكم الهـوري جانـب    ، مثل آزاد بلگرامي»كاسه ليسان هند «هندي يا به تعبير آرزو،      

 ؛ همـو، 1/380 :ش1383 ؛ آرزو،635 -1/634 :ش1384 داغـستاني، (حزين را گرفته اند  
  )3/1783: 1385؛ همو، 2/1169 :ش1385
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  آثار منظوم و منثور. 6
  نظومات م6. 1

هر چند از او شعر زيادي به زبان اردو نمانـده، ولـي            . آرزو شاعري دو زبانه است    
ا از استادان و مروجان شعر اردو دانست تا آن جا كـه مقـامش را     توان وي ر    مي شك بي

در آن جا همانند مقام ارسطو در فلسفه دانسته اند و ديگـر شـعراي اردو را عيـال آرزو         
آرزو با سوق دادن اين نوع شعر به سمت شعر فارسي و معيارهاي بالغي  . لقب داده اند  

؛ 36-34 :م1966 چاندپوري، ؛118-117 :م1922 آزاد،( آن؛ به غنايش افزود   ي    هجا افتاد 
   )2/148: م1982، ي جالب؛2/691 :م1985 صديقي، ؛1/701: م1979هاردي، 

انه رو سبك هندي است؛ زيرا كه او        ياما شعر فارسي آرزو به طرز اشعار شعراي م        
از منتقدين سرسخت شعراي خيالگراي افراطي چون زاللي و اسير و عبداللطيفِ تنها به        

اطالعات ) 1534-3/1533: ش1385 ؛ همو، 478-1/477: ش1383 آرزو،. (آيد  مي شمار
 2006ما از شعرهاي او در حال حاضر منحصر به ديوان چاپي مغلوط اوست كه به سال 

وان در جـواب  ين ديا. ح نور االسالم صديقي در هند چاپ شده است   يميالدي به تصح  
ي از كتابخانـه موالنـا آزاد دانـشگاه     ناقـص ي    هديوان بابا فغاني سروده شده و ديگر نسخ       

 50 متعلق به مركز ميكـروفيلم نـور در جـواب حـدود            2/99عليگر به شماره ميكروفيلم   
و چند صد بيـت ازمنتخبـات   ) 1/96 :ش1379 خواجه پيري،(غزل شفيعاي اثر شيرازي     

البته در آخر . مجمع النفايس به ثبت رسيده استي  هاوست كه به قلم خود وي در تذكر  
دانشگاه عليگر، يكي دو مثنوي كوتاه و تعدادي قصيده هم هست كه دست كم          ي    هسخن

در . د آن، به سبب اشاراتش به شاه چراغ ، شـيراز و غربـت هنـد، از آرزو نيـست          يقصا
  نگهداري 3809/ 12از اشعار آرزو ،به شماره خطي       اي    دانشگاه پنجاب الهور نيز نسخه    

و پـس دادن  هـا   به علـت آب خـوردگي بـرگ     كه )8/1121 :ش1366 منزوي،(شود   مي
ايـن مقالـه مالحظـه كـرده اسـت،      ي   هجوهر بسيار، ناخواناست و آن گونه كـه نگارنـد         

 مـصحح   -لذا بنا به ادعاي نور االسالم صديقي      . آيد  نمي ي به حساب  يقابل اتكا ي    هنسخ
 متعلق 3702ي  هشماري  هقابل استناد كليات آرزو، همان نسخي  ه تنها نسخ -ديوان آرزو 
اين مقاله بنا بر اشتباهات عجيب و غريب    ي    ههرچند نگارند  رامپور است؛ ي    هبه كتابخان 

ز سرايت كرده است، سخت به صحت نسخه و ايـن كـه         ينسخه كه به ديوان چاپي آن ن      
آرزو، (دسـتخط شـخص شـاعر باشـد، ترديـد دارد              مـصحح محتـرم،    يبر اساس ادعا  
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  )27 :م2006 نور االسالم صديقي،ي  همقدم
آرزو مجموعه اشعاري هم در جواب سـليم تهرانـي و نـوعي خبوشـاني و كمـال                

-3/1533: ش1385 همو، ؛478-1/477: ش1383 ؛ آرزو،جا همان( داشته است    يخجند
مشهور آن روزگار سروده  هاي    او همچنين مثنويات متعددي در تقليد از منظومه       ). 1534

  :رندياست كه از قرار ز
 در سـوز و سـاز   و يا شور عشقا ي سوز عشق  يا   حسن عشق  مثنوي هزار بيتي  . 1 

   زاللي خوانساريمحمود و ايازتقليد از 
  ظهوري ترشيزيي  هساقي نام در تقليد از 8عالم آبمثنوي . 2 
   نوعي خبوشاني سوز و گداز در جواب جوش و خروشمثنوي . 3
  .9 سليم تهرانيقضا و قدر در جواب مثنوي عبرت فسانهمثنوي . 4
ـ  تـازه سـروده و   ي در بحـر مهر و وفا يا مهر و ماهنيز با نام   اي    نويمث ك مثنـوي  ي

بايـد بـر ايـن اشـعار ترجيـع بنـد و             .  10ف گفته است  ي در بحر خف   يناتمام سه هزار بيت   
 آرزو،. (مخمسات و مقطعات تواريخ را هـم كـه البتـه تعدادشـان انـدك اسـت، افـزود             

 معـاني،  ؛ گلچـين  جـا  همـان  خليل،  خان؛315 ؛1378 ؛ خوشگو، 191-1/190 :ش1383
 آرزو،. (انـد  تعداد اشعار آرزو را از پنج هـزار تـا سـي هـزار گفتـه                )29 -28 :ش1359
  )1/347: 1384 ؛ داغستاني،315-314 :1378 ؛ خوشگو،1/189 :ش1383

  نثورات  م6. 2
ـ آرزو تعدادي آثار ذوقي هم به نثر داشته است ؛ برخـي از ا    : يآثار ادب  6. 2. 1 ن ي

  :رعبارتند ازآثا
  دوستان هاي  پيام شوق مشتمل بر جواب نامه. 1
   هندوستان 11گلزار خيال در تعريف فصل هولي. 2
ها  آبروي سخن در وصف حوض و فواره و فواكه و تاك به همراه بعضي خطبه       . 3

در كتابش، صفات و    ) 1180م(الهوري  ي    هكه تنها اين بخش اخير را وارست      ها    و ديباچه 
تـرين بخـش     اما مهم ) 27: ش1385 ؛ آرزو، 50 :ش1381 آرزو،.( كرده است  كاينات، نقل 

تحقيقي هاي  آيند، نوشته  مين تاليفات وي هم به حساب   يآثار منثور آرزو كه برجسته تر     
درايـن ميـان،   .  ماهيتي انتقادي و خالي از تعصب دارند     يمتنوع اوست كه در واقع همگ     

فـردي  هـاي    ل شخـصي و غـرض     يوده به مسا  او بر شعر حزين، آل    ي    هشايد تنها نقد نام   
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  .باشد
ك ترتيب تاريخي قطعي معلوم كـرد؛ زيـرا تمـام         يتوان    مي براي آثار آرزو، سخت   

ز در ميان ساير آثار او چندان   يليفاتش ن أتاريخ تاليفات او ضبط نشده و اشارات وي به ت         
رايـج بخـش بنـدي موضـوعي آنهـا      ي  هن رو، شيوياز ا  .12مشخص و يك دست نيست    

  . رسد  ميتر به نظر منطقي
  يقيآثار تحق 6. 2. 2
، برهـان قـاطع  هـاي    ح اغالط فرهنگ  ي، درنقد و تصح   1147آرزو در   : ها  فرهنگ .1

 در معني و تشريح چهل هزار لغت قديم         سراج اللغه ، كتابي به نام     رشيدي و   جهانگيري
راج  سـ مـشهور بـه  (چـراغ هـدايت  فارسي تاليف كرد و هم زمان فرهنگ ديگري به نام     

چـراغ  از اين دو فرهنگ، تنهـا  . در باب لغات و اصطالحات روزمره نوشت      ) االصطالح
 كه سراج اللغهاما فرهنگ معظم      .13 چاپ شده است   غياث اللغات  بارها در ذيل     هدايت

چاپ است، هنوز در دسترس ي  هبه كوشش ريحانه خاتون در انجمن آثار و مفاخر آماد         
 در توضـيح   زوايـد الفوايـد   ن فرهنگ فارسي او به نام       آخري. مخاطبان قرار نگرفته است   

لم آن بـا همـين نـام، در      يكـروف يمصادر و مشتقات غريـب فارسـي تـأليف شـده كـه م             
شـماره   آرزو،. (شـود   مـي   نگهداري 17631ي    هآستان قدس رضوي به شمار    ي    هكتابخان

اي  زبانهآرزو فرهنگ دو    ) جا  همان؛ صديقي،   جا  هماني،  يمجتبا ؛1گ :17631لم  يكروفيم
 در شرح لغات مشكل اردو به فارسي نوشته كه در اصل، تـصحيح         نوادر الفاظ نيز با نام    

؛ 129: م1987 ريحانـه خـاتون،  ( عبدالواسع هانسوي اسـت غرايب اللغات و نقد فرهنگ    
 ميالدي با تـصحيح سـيد عبـداهللا در    1961 در نوادر االلفاظ). همان: 41 مظهر،  -قاسمي

  . كراچي چاپ شده است
  :  شروح متون.2
 شـروع بـه     1119آرزو ابتدا در    :  شرح گلستان سعدي موسوم به خيابان گلستان       .1

نگاشتن اين كتاب كرد اما پس از سي سال، باز آن را تكميل و با اضافاتي بـه مخاطبـان       
اساس اين شرح بر نقد و اصالح شروح پيشينيان، نظيـر ميـر نـور اهللا                . خود عرضه كرد  

اين اثر بعدها به دست بدر علـي ميـرزا پـور          .  سعد تتوي است   و مال ) 1073م(احراري  
دكتر نـور محمـد خـان بـه سـال           ). 7: ش1382عابدي،  (رد سرقت ادبي قرار گرفت      مو

  .  شمسي اين كتاب را در اسالم آباد به چاپ رساند1375
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منظوم چهار اديب با نام نثاري و مـاهر و          ي    ه سراج وهاّج، شرح و تفسير منازع      .2
باد شرطه برخيز، اي  وشن ضمير بر سر شعر معروف حافظ، كشتي شكستگانيمعزت و ر

تـرجيح  » نشسته«را بر» شكسته«لي ضبط يآرزو در اين اثر، موافق نظر ماهر، با دال       . است
ي  هبه شـمار اي  از اين رساله، نسخه ) 15، گ   HL-89: نسخهي    هآرزو،شمار. (داده است 

89- HLشود  مياريعمومي پتنا نگهدي  ه در كتابخان.  
 شـارح . 14نظامي به نام شـكوفه زار اسـت       ي    ه آخرين شرح آرزو، تفسير شرفنام     .3

ضمن شرح لغوي منظومه، به مباحث بالغي هم پرداخته و به سبب نقدي كه بر شروح                 
ي كه به نسخ متفاوت شـرفنامه داشـته اسـت، ايـن اثـر را بـه               يديگر داشته و نيز با اتكا     

ـ ارااي     نسبتاً مصحح گونه   يكلصورت شرح جامع شرفنامه و ش      آرزو،  (.ه كـرده اسـت    ي
) 9، 7، 3، گ1/309: ميكـرو فـيلم   شـماره  ؛ آرزو،315: 1378 ؛ خوشگو،510: ش1381

 در هنـد چـاپ   1291 و 1261هـاي   اين شرح چندين بار در هامش آثار ديگران به سال   
ــز از آن در هــاي  نــسخه). 2/2123 :ش1352 مــشار،(ســنگي شــده اســت  متعــددي ني

 و دانشگاه پنجـاب الهـور بـه         18786ي    همجلس شوراي اسالمي به شمار    هاي    كتابخانه
 در مركـز  357/ 1 و 309/ 1هـاي    و دو ميكرو فـيلم بـا شـماره   B  APell250ي  هشمار

اي   د عرفي داشته كـه نـسخه      يآرزو شرحي نيز بر قصا    . شود  مي ميكروفيلم نور نگهداري  
محمـد شـفيع در الهـور و ميكروفيلمـي بـه      ي    ه در كتابخان  3414ي    ههم از آن به شمار    

 )7/716: ش1365منـزوي،  ( .آستان قدس موجود اسـت ي   ه در كتابخان  28427ي    هشمار
نيـز اطالعـي در دسـت    » قـصائد خاقـاني  «مير نجـات و   » گل كشتي «از دو شرح مثنوي     

  )جا همان؛ برزگر، 141: م1987ريحانه خاتون، ( 15نيست
  تحقيقي هاي  رساله .3

 در معيار االفكار در تحقيق آداب عشق و ادب عشقمفقود ي  هير از دو رسالآرزو غ
انتقادي و تحقيقي مشهوري دارد كـه بـر   هاي  رساله )50 :ش1381 آرزو،(صرف و نحو    

 تنبيـه  ،ريـ سراج مناز اين ميان، برخي مثل      . خالف حجم كمشان بسيار قابل اعتنا هستند      
برخـي نيـز بـا      . چرخـد   مي مل حول نقد متن    مشخصاً و به طور كا      داد سخن  والغافلين  

ـ تحقيقي به شمارمي آيند مثـل     هاي    انتقادي شان ماهيتاً رساله   هاي    وجود ديدگاه  ي  هعطي
  :اين آثار به شرح ذيلند.  مثمروكبري، موهبت عظمي 

ن اثر آرزو سـعي     يدر ا .الهوري است منيري    هكارنامدر نقد و جواب     : سراج منير  .1
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آرزو .هوري را بر اشعار عرفي و طالب زاللي و ظهوري داوري كندكرده انتقادات منير ال
تعاره دانسته انتقادات منير را در بي توجهي او به عنصر خيال و اسي  هدر اين كتاب، ريش

منير و آرزو به پيوست يكديگر، با كوشش ي  ههر دو رسال) 54-53: 1397آرزو، . (است
  .د به چاپ رسيده است در اسالم آبا1397 سيد محمد اكرم به سال،

 1157كه در حـدود     انتقادي آرزو است    ي    هبحث انگيزترين رسال  : تنبيه الغافلين . 2
و ظاهراً به تقليد از نام كتـاب مـشهور ابولليـث سـمرقندي     ) چهل و يك  : 1401آرزو،  (
احقـاق  به نام اي   نگاشته شده است پيش از اين كتاب رساله       ) 77/ 1 :ش1354بخارائي،(

، آثار بسياري در   تنبيه الغافلين جده بيت حزين نوشته شده بود؛ اما پس از           در نقد ه   حق
 امام بخش قول فيصل فتح علي خان گريزي و ابطال الباطلرد و نقد آن نوشته شد مثل       

ان گروهـي مثـل آزاد بلگرامـي و    يـ ن ميـ در ا ).91-71 :ش1382 نجم الرشيد، (ي  يصهبا
ته سيالكوتي اشـاره وار يـا مفـصالً جانـب        حاكم الهوري و قاري عبداهللا كابلي و وارس       

ي و ميـر محـسن اكبرآبـادي       يگروهي هم مثل صـهبا    . حزين را گرفتند و جوابيه نوشتند     
 چهـل و    :1401 ؛ آرزو، 378-188 :ش1375 شفيعي كدكني، ( .سعي بر بي طرفي داشتند    

اين كتاب نيـز بـه كوشـش محمـد         ). 390-384 :ش1385  فتوحي، ؛ چهل و شش   -پنج
  .، در اسالم آباد چاپ شد1401الاكرم به س
انتقـادي آرزو اسـت كـه در شـرح نقـدهاي منظـوم       ي  هآخرين رسال : داد سخن . 3

معـروف قدسـي مـشهدي در مـدح امـام           ي    هشيداي فتحپوري و منير الهوري بر قصيد      
آرزو بـه   ) بيست و يك  : ش1352آرزو،  . (تاليف شده است   1159و احتماالً در    ) ع(رضا

ي را هم آورده و سعي كرده      ينقدهاي اهللا آبادي و مير عبدالباقي صهبا      ،  ها  همراه اين نظم  
داوري وي در اينجا به نفـع منيـر   ي  هحكم كند كه البته كفّها  با انصاف تمام، در باب آن 

اين كتاب نيز به سال     ). همان: 22،  18،  2آرزو،  (كند    مي الهوري، مدافع قدسي، سنگيني   
  .حمد اكرم به چاپ رسيد شمسي در راولپندي به كوشش م1352
 خطيـب قزوينـي   تلخيص المفتاحآرزو اين رساله را با پيروي از     : كبريي    هعطي. 4

  . در علم بيان نگاشت
 خطبيـب، در علـم      تلخيص المعـاني  اين رساله نيز به تبعيت از       : موهبت عظمي . 5

ـ معاني نوشته شده كه بنا به ادعاي مولفش هم اين اثر و هم               ـ  كبـري ي    هعطي ات  در ادبي
هر دو رساله به پيوست يكـديگر، بـه كوشـش           . فارسي تا آن زمان بي سابقه بوده است       

   .رسيد  شمسي به چاپ1381سيروس شميسا به سال 
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  تذكره نويسي .4
 دارد تـا صـورت تـذكره اي؛ مـثالً       ياين كتاب بيشتر ساختار بياض    : مجمع النفايس 
عات تاريخ زندگي شعرا نكـرده  اطالي  هين اثر، خود را ملزم به ارا      ي ا يآرزو در همه جا   

اما بايد گفت كه اين اثر به لحاظ   ). 118: م1871؛ بلگرامي،   1/43 :ش1383 آرزو،(است  
انتقادي و انتخاب شعر، آنهم با ديد ژرف نگر سبك شناسانه و زباني مـؤلفش و تـسلط        

  . رشك برانگيز او بر هزار سال ادب فارسي بسيار ارجمند است
آرزو در مـورد     )2/158 :ش1363 گلچـين معـاني،   ( محققانبر خالف نظر يكي از      

عرفـات   و سـامي ي  هتحفـ شعراي پيشين نه تنها در بست راوي قول منـابع خـود مثـل       
بـه اصـالح قـول    ها  ي نبوده بلكه در بسياري جا     كلمات الشعرا  و   نصرآبادي و   العاشقين

هـا   رايج تـذكره ي  ههمچنين بايد اذعان كرد كه آرزو بر خالف شيو       . پرداخته است ها    آن
، اغلب به طور مستقيم از دواوين ايشان اسـتفاده  مجمع النفايسدر انتخاب شعر شعراي   

ـ      يد از ذكر بياض صا    يالبته در اين ميان نبا    . كرده است  ي   هب كه شايد نخستين دست ماي
 شيخ مبارك محي يعنيوي در اين تأليف بوده است و نيز تنها ياور او در اين كار بزرگ؛

، 1166،  821،  653،  2/575: ش1385،   همو ؛1/44: ش1383 آرزو،. (فلت ورزيد الدين غ 
 خورشيدي به كوشـش  1385 -1383هاي    اين كتاب به تفاريق، طي سال     ) 1253،  1230

دكتر زيب النساء عليخان، دكتر مهرنور محمـد خـان و دكتـر محمـد سـرفراز ظفـر بـا                     
ن كتـاب،   يـ ذكـر اسـت كـه از ا       ان  يشـا  .اشكاالت فراوان، در اسالم آباد به چاپ رسيد       

دار و يـ ص عابدرضـا ب يتوان بـه تلخـ    ميانين ميز در دست است كه از ا ي ن هايي  خالصه
  )297-2/214: 1386 ،ينوشاه :ك.ر(.  اشاره كرديعارف نوشاه

  
  يريجه گينت. 7

دوازدهم، متولد اكبرآباد هنـد و  ي  هسدي  ه برجستيب و شاعر و منتقد ادب   يآرزو اد 
 دارد  ي انتقاد يتي، ماه ييتنوع محتوا ي    ه با هم  يآثار و .ش است ي اند  تعصب و روشن   يب

ـ  و منتشر گرديابي و ارزي از آنها معرف يكه تا كنون فقط تعداد اندك      متأسـفانه  .ده اسـت ي
 يا احـواالت و ي كه در باب آثار و يق محدود و البته ارزشمنديهمان چند كتاب و تحق   

ح مجـدد قـرار   يانـاً تـصح  ي و احيرد بررسـ د دوباره مـو ير آمده است با  يتحري    هبه رشت 
ـ  هنوز تا پ   يآثار و ي    ه درست دربار  يبا آن كه داور   .رديگ  مـورد  يدا شـدن نـسخ خطـ     ي
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ن تر  يي پا ي و يد گفت مقام شاعر   ير مطمئن است، با   ي سخت و غ   ياعتماد و متعدد، كار   
 و سـپس    يوهـاي     ز طبعـاً نقـد نامـه      يـ ان آثـار منثـور او ن      يـ در م . اوست   ياز مقام علم  

سـبك  .  برخوردار است  يژه نسبت به شروح او از ارزش باالتر       يلغت او بو  هاي    هنگفر
 ي فارسيانشاهاي    اري از مع  ي وار و با بعض    ي شبه قاره، هند   ير ادبا ي همچون سا  ينثر و 
  . استي سبك هنديانه روي مين شعرش به طرز شعرايهمچن.ن استيدر تبا

  
  ها ادداشتي

آرزو، ( .را به عطار از طريق پدر دانـسته اسـت  محمد باقر به اشتباه نسبت آرزو      . 1
  )2/4 :ش1385 مقدمه،
كـامروپ و  خود مدعي شده كه پدرش موفق به اتمام مثنـوي     ي    هآرزو در تذكر  . 2
بـه مثنـوي   اي  جالب آن كه وي هيچ اشاره.   نشده و دار فاني را وداع كرده است  كام لتا 

 آرزو،(ت اسـت، نكـرده اسـت     ، تنها اثري كه از حـسامي در دسـ      مدهو مالت و منوهر   
  )7/886: ش1365؛ منزوي، 360-1/359 :ش1383
اغلب منابع متأخر به غلط گمان كرده اند كـه آرزو از گواليـار تـا دكـن همـراه              . 3

لشكر اورنگ زيب بوده و نُه ماه طول سفر او را به حـساب خـدمتش در كنـار اورنـگ         
  )1/40: ش1384 مظهر؛ -؛ قاسميجا هماني، يمجتبا( .اند زيب گذاشته

  )228: م1913بلگرامي، . ( نقل شده است1132 سال ورود آرزو به دهلي. 4
به اشتباه گفته كـه آرزو در اَوده مهمـان   ) 24: م2007آرزو، (نور االسالم صديقي  . 5

بـا  ) 28: م1940افتخـار،   (بي نظير ي    ههر چند منابعي مثل تذكر    . صفدر جنگ بوده است   
انـد، بايـد    اين قول را نقل كرده )231-230 :م1913 بلگرامي،(سرو آزاد ي   هاتكا به تذكر  

-118 :م1971 بلگرامي،(عامره، ي    هدانست اين اشتباه در كتاب آخرِ آزاد بلگرامي، خزان        
اصالح شده است و نام ميزبان به جاي صفدر جنگ، خلف صـفدر جنـگ آمـده                 ) 119
  .است
مخفي نماند كـه    «گويد  مي درس  مي براي مثال، وقتي به ذكر احوال و اشعار خود        . 6

 به گردن دارم و اوراق كتب و دواويـن چـون           ييمدت پنجاه سال است ناموس شعرگو     
كه بايد به دست نيفتاده و  مربوط گويي چناني  هشمارم، اما هنوز سررشت  ميروز و شب

ي  هوي با هجو ميان  ). 2/189: ش1383آرزو،  (است» [...]دست نداده نبض سخن شناسي    
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 :ش1385 آرزو،(ي سرزنش كرده اسـت  يته و اوحدي را به سبب هجو شفا       چنداني نداش 
آرزو، انتخاب شعر حافظ را حد خود ندانسته و به منتخبات اوحدي از حـافظ     ). 2/800

وي با آن كه انتقـاداتي سـخت بـه شـعر حـزين         ) 1/356: ش1383آرزو،  (كند  مي بسنده
جسته و پوزش طلبيده است     داشته ولي هرجا به نادرستي نظر خود يقين كرده انصراف           

  )3/1363 :ش1385 آرزو،(
 كـه بـه جـواب       جـواب شـافي   ي    هسيالكوتي در رسال  ي    هبه عنوان مثال، وارست   . 7

حـاكم در نوشـتن     هـاي     اعتراضات خان آرزو بر شعر حاكم الهوري نوشـته، از تـالش           
  )29-28 :ش1383 سيالكوتي،. (گويد  ميجواب انتقادات آرزو سخن

 كـه  محاكمات الـشعرا ي  هآبادي، پسر حافظ حسن خان در رسال  مير محسن اكبر  . 8
 خرابات سـخن ي پدر خويش در برابر حزين نوشته، نام اين ساقي نامه را   يبه دفاع از دا   

  )20گ: 4486ي  هشماري  هاكبر آبادي، نسخ. (نقل كرده است
ريحانـه  .(ط كـرده اسـت   يگر آرزو تخلـ   ي د ين مثنوي را با مثنو    يريحانه خاتون ا  . 9

  )106-105: م1987اتون، خ
گلچين . ( نقل كرده است   گلچين معاني به اشتباه ابيات اين مثنوي را سي هزار         . 10
  )28: ش1359معاني، 
ـ  در هند مصادف با فصل بهار اسـت كـه از اع            يفصل هول .11  ي هنـد  ياد باسـتان  ي

  .ن جشن استيهاست و مراسم شاد رنگ پاشان مربوط به هم
ترتيب تاريخي آثار آرزو كرده كه ي  هبسياري در ارائنور االسالم صديقي سعي . 12

توان بـر اسـاس ذكـر         مي تنها) مقدمه: م2007آرزو،  : رك. (ي نبرده است  يالبته راه به جا   
 را آخرين كتاب وي دانست زيرا نـام ايـن   مثمراسامي تأليفات آرزو در مطاوي آثارش،       

 و بسياري آثار مجمع النفايس نيامده است ولي نام) 1164(، تحرير مجمع النفايساثر در 
  . آمده است) 32ص (مثمرديگر در كتاب 

، بـه كوشـش محمـد دبيـر     غياث اللغـات اين فرهنگ حداقل دوبار به پيوست  . 13
  .  شمسي چاپ انتقادي شده است1375 شمسي و منصور ثروت در 1338سياقي در 
قاسمي مظهر، ( را ضبط كرده رازي  هشكوفبرخي منابع، نام مغلوط و تصحيفي . 14
 :ش1365 منـزوي، . ( را نيـز بـر آن اطـالق كـرده انـد        بهار بـاران  و برخي نام    ) جا  همان
7/140(  
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مجتبايي،  :ك.ر( . ضبط شده استشرح گلگشتيدر يكي از مراجع نام اين اثر،  . 15
اي  نهيست اما بنا به قر  ي آرزو، در دست ن    يد خاقان ي از شرح قصا   يهرچند نشان ) جا  همان
ن بـاب  يـ ز در اي نياالتون كار مشغول بوده است و سيسد كه خان آرزو به ا ر  مي به نظر 

ن يـ ن نوشته بوده، مطرح كرده است و اسـاس ا يكه به حزاي   را در نامه  يداشته كه بعض  
مـرداد   251ي  هغما شـمار يي  هكبار در مجل ين نامه   ي؛ان است يحزهاي     از نامه  يكيگفته  
ي  هخالصـ ي  ه اســاس مندرجات تذكر ــار بر يد سروش ي به كوشش جمش   يشمس 1348
اگرچـه در آن نـسخه مخاطـب    .ده اسـت  يملك به چاپ رسي  هكتابخاني  ه نسخ االفكار

ــــز جـــز در   ي عنـوان شـده اسـت و بنـده ن    ي مـدع ي آرزو، متـذوق ينــامه بــه جـا 
اي   دال بـر انجـام مكاتبـه      يگريچ منبع د  ي، ه 17631ه  آستــان قدس به شمار   ي    هنسخــ

خ محمد يشي  هرقع( مــــذكوري  هه به عنوان نسخيام، اما با تك افتهين نيرزو و حزان آيم
 يخان آرزو كه مــعنين عليت سراج الدسواالن در جواب ي متخلص به حزيالني ج يعل
ن و يز حـز يـ ز لحـن تمـسخر آم  يـ و ن)  نمـوده بودنـد  يات مـــلك الــكالم خاقان يبر اب 
ـ  هاي     طعنه يمحتوا ست، يـ ر آرزو نيـ  و خـرده گ يت انتقـاد يبا شخص مناسبت ياو كه ب
  مـنابع نامطمئن ذكـــر كرده اند،ي به آرزو كه برخين انتساب شرح اشعار خاقان  يهمچن
  .ن رقعه، همان خان آرزو بوده استيتوان گفت كه احتماالً مخاطب ا مي

  
  منابع

  اردو و فارسي. الف
ي   هشـمار ). اثـر (ي شـيرازي  ديـوان آرزو در جـواب شـفيعا        .آرزو، سراج الدين عليخان   

  .99/ 2ميكروفيلم 
ـ ). ش1381( .آرزو، سراج الـدين عليخـان      تـصحيح  . كبـري و موهبـت عظمـي     ي    هعطي
  .فردوس: سيروس شميسا، تهران
دانـشگاه  : تصحيح ريحانه خـاتون، كراچـي     . مثمر). م1991( .آرزو، سراج الدين عليخان   

  .كراچي
: تصحيح سيد محمد اكرم، راولپنـدي   . داد سخن ). ش1352( .آرزو، سراج الدين عليخان   
  . ايران و پاكستانيمركز تحقيقات فارس
: تصحيح سيد محمد اكرم، اسـالم آبـاد       . سراج منير ). 1397( .آرزو، سراج الدين عليخان   



104  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 89، تابستان 2، شماره 2دوره / ي بوستان ادب   مجله

  . ايران و پاكستانيمركز تحقيقات فارس
تـــصحيح ســـيد محمـــد . تنبيـــه الغـــافلين). 1401( .آرزو، ســـراج الـــدين عليخـــان

  .دانشگاه پنجاب:راكرام،الهو
تــصحيح مهــر نــور محمــد .خيابــان گلــستان).ش1375( .آرزو، ســراج الــدين عليخــان

  . ايران و پاكستانيمركز تحقيقات فارس: خان،اسالم آباد
امير :تصحيح منصور ثروت، تهران. چراغ هدايت). ش1375( .آرزو، سراج الدين عليخان  

  .كبير
تصحيح زيـب النـساء عليخـان،    . لنفايسمجمع ا). ش1383( .آرزو، سراج الدين عليخان   

  . ايران و پاكستان، جلد اوليمركز تحقيقات فارس: اسالم آباد
تصحيح مهر نـور محمـد خـان،    . مجمع النفايس). ش1385( .آرزو، سراج الدين عليخان 

  . ايران و پاكستان، جلد دوميمركز تحقيقات فارس: اسالم آباد
تـصحيح محمـد سـرفراز ظفـر،     . ع النفايسمجم). ش1385( .آرزو، سراج الدين عليخان 

  . ايران و پاكستان، جلد سوميمركز تحقيقات فارس: اسالم آباد
 تصحيح نور االسـالم     .ديوان در جواب بابا فغاني    ). م2007( .آرزو، سراج الدين عليخان   

  .هندي  هه اسالمييملي  هدانشگاه جامع: صديقي، دهلي
،مركـز  357/ 1ميكـروفيلم  ي   هشـمار . مـه شـرح اسـكندر نا     .آرزو، سراج الدين عليخـان    

  .لم نوريكروفيم
ـ   17631نـسخه خطـي     ي    هشمار. زوايد الفوايد  .آرزو، سراج الدين عليخان    ي   ه ، كتابخان
  .يآستان قدس رضو

ـ HL -79نسخه خطـي    ي    هشمار. سراج الوهاج  .آرزو، سراج الدين عليخان    ي  ه، كتابخان
  . خدابخشيعموم

ـ  ،28427ميكروفيلمي    هشمار. ي عرف ديرح قصا ش .آرزو، سراج الدين عليخان    ي   هكتابخان
  .يآستان قدس رضو

  .علم و ادبي  هخزين: الهور .آب حيات ).م2001(. محمد حسين آزاد،
  .كريمي پريس:الهور. نگارستان فارس). م1922(. آزاد، محمد حسين

  .چاپ سنگي: الهور. سرو آزاد). م1913( .آزاد بلگرامي، ميرغالمعلي
  .چاپ سنگي: كانپور. عامرهي  هخزان). م1817( .رامي، ميرغالمعليآزاد بلگ
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: تصحيح سيد منظور علـي، اهللا آبـاد  . نظير بيي    هتذكر). م1940.(افتخار، سيد عبدالوهاب  
  .ت هاوسيس

انجمـن آثـار   :تصحيح اختر مهدي، تهـران  . خازن الشعرا ). ش1386.(اهللا آبادي، شاه علي   
  .مفاخر و فرهنگي

ايـران و   ي    ه احـسان يارشـاطر، دانـشنام      .آرزو). ش1354( .ييعلي رجا ي، احمد   يبخارا
  .علمي فرهنگي :اسالم، تهران
 بـه   ،) در شـبه قـاره     يادب فارسـ  (ادب فارسي ي    هدانشنام). ش1380( .برزگر،محمدرضا
  .وزارت ارشاد اسالمي:  حسن انوشه، تهرانيسرپرست

  .711نسخه خطي توبينگنشماره . صحف ابراهيم. بنارسي، ميرزا ابراهيم خليل خان
  .طاليه: ، تصحيح كاظم دزفوليان، تهرانبهار عجم). 1380(. بهار، الله تيك چند
  .چاپ سنگي: ، كانپورالتواريخي  هخالص ).1284(. بيل، طامس و ليم

 . ادب الهوريخ ادب اردو،الهور،مجلس ترقيتار ).م1982(. لي،جميجالب

مجلـس  :، تصحيح اقتدا حسن،الهور   زن نكات مخ). م1966( .چاندپوري، قيام الدين قائم   
  .ترقي ادب

، تـصحيح سـيد عبـداهللا،       مـردم ديـده   ي    هتـذكر ). ش1339( .حاكم الهوري، عبدالحكيم  
  .يانتشارات پنجابي ادبي آكادم: الهور

خطـي فارسـي و     هـاي     نـسخه هاي    فهرست ميكروفيلم ). ش1379(خواجه پيري، مهدي  
  .مركز ميكروفيلم نور: ، دهليعربي
ح شــاه عطــا رحمــان يتــصح. خوشــگوي  هســفين). 1378( .، بنــدر ابــن داسخوشــگو
  .چاپ سنگي: ،دفتر ثالث، پتنايكاكو

 تصحيح محسن ناجي نصرآبادي، .رياض الشعرا). ش1384( .داغستاني، عليقي خان واله  
  .اساطير: تهران

 نياندوپرشـ : ، دهلـي  احوال و آثار سراج الدين علي خان آرزو        ).م1987.(ريحانه خاتون 
  .سوسايتي

  .چاپ سنگي:  لكهنو.حسينيي  هتذكر). 1292( .سنبهلي، مير حسين دوست
  .آگاه :تهران.  در هجوم منتقدانيشاعر ).ش1375( .محمد رضا ،ي كدكنيعيشف

ـ  . از نگـاه آرزو    يل سـبك شناسـ    يمـسا  ).1382(. محمـد رضـا    شفيعي كدكني،  ي   همجل
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 .141ي  هشمار ، مشهديات دانشگاه فردوسيادبي  هدانشكد

  .22، شماره قند پارسي. شرح گلستان). 1382( .عابدي، امير حسن
 .سخن :تهران .ي در سبك هندينقد ادب ).ش1385( .،محموديتوحف

دانشنامه زبان و ادب فارسي، به      . آرزو ).ش1384( .قاسمي، شريف حسين؛ سليم، مظهر    
  .يفرهنگستان زبان و ادب فارس: تهران  اسماعيل سعادت،يسرپرست

 .سنايي:  تهران.فارسيهاي  تاريخ تذكره). ش1363(.  معاني، احمدگلچين

  .ييسنا:  تهران.پيمانهي  هتذكر ).ش1359( .گلچين معاني، احمد
  .چاپ سنگي:  بمبئي.نتايج االفكار). ش1336.(اهللا گوپا موي، محمد قدرت

ـ المعـارف بـزرگ اسـالمي، ز   ي    هداير. آرزو ).ش1367(مجتبايي، فتح اهللا   م ر نظـر كـاظ  ي
  .المعارف بزرگ اسالميي  همركز داير: موسوي بجنوردي، تهران
  .خيام:  تهران.االدبي  هريحان). ش1369( .مدرس تبريزي، محمد علي

 بنگاه ترجمه و نشر     :تهران .ي فارس يچاپهاي    فهرست كتاب  ).ش1352( .مشار،خان بابا 
  .بكتا
 يفارسـ  يخطـ هـاي     فهرسـت مـشترك نـسخه     ). ش1366ش و   1365( .احمـد  ،يمنزو

  .مجلد هفتم و هشتم  ايران و پاكستان،يمركز تحقيقات فارس :اسالم آباد. پاكستان
ـ . يسه رساله در نقد ادب   ). ش1382( .دينجم الرش   يگـروه فارسـ   :الهـور  ،نهيسـف ي  هجل

  .1ي  هشمار دانشگاه پنجاب الهور،
  . تصحيح عابد رضا بيدار، پتنا.باغ معاني). 1992.(نقش علي

مؤسـسه  :  تهـران  . در هنـد و پاكـستان      يتذكره نويسي فارسـ   ). ش1343.(نقوي، عليرضا 
  .مطبوعاتي علمي

  .اد موقوفات افشاريبن:تهران. مقاالت عارف ).1386(،عارفينوشاه
:  تهـران  .تـصحيح سـيروس شميـسا      .جـواب شـافي   ). ش1383.(وارسته، سيالكوتي مل  

  .ييدانشگاه عالمه طباطبا
  يسيانگل .ب
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