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  آزاد بلگراميروش تحقيق و انتقاد و خزانة عامره 

ت ين ساخته و با وصف خالقيمزشه يرا با عقل و شعور و اند يدگار وجود انسانيآفر
رنگ و بو فرستاده است و از همان زمان انسان سرگرم جداکردن خزف از  ياين دنيدر ا

 ينگرش ون احساس ينش هنر و احساس سنجش هر دو همزادند و چنيآفر. گهر است
ار سکه از آن يع يها برا است که عرب يا نقد واژه. نديگو مي نقد يرا در محک علم

به  هم يريخرده گ يمعن به نقد ١!شناختند مي باز» سره را از ناسره«کردند و  مي استفاده
. آمده است يقضاوت و داور يمعن  به يونانيشه ياز ر ين کلمه در آلمانيا. رود مي کار
 و آن را رود مي ادب بکار يو کلّ يشناخت تمام موارد جزئ ت که درن قضاوت اسيهم
جز بحث و  يدر واقع نقد ادب .اند هرت گفتيخبرت و بص ياز رو يشناخت آثار ادب”

ن يست و از اين يگريز ديآثار منظوم و منثور چ يو معنو يق درباره ارزش صوريتحق
  .٢“شمرد يذوق ف آثاريو شناساندن لطا ييتوان آن را شناسا مي قرار

 .اند م کردهيگوناگون تقس يها بخش  به را آناست و يا فن نقد موضوع گسترده
نقد ، ينقد اجتماع، ينقد حکم ،يننفتنقد ، يفينقد توص، ينقد نظر :مثالطور   به

 .و جز آنها ينقد ادب، يروانشناس
کند  يد داورين است که نقّاد بايندارد، آنچه الزم است ا يت خاصيم کلنظر بهنقد 

 يفکرهاي  ن است که مکتبينکته جالب توجه ا .دتفين يگمراه به طيتا از افراط و تفر
و پر ارزش، نقد در  يات غنيادب نيا اما با وجود کردند رشد رانين ايدر سرزم يمختلف

ست؟ يل آن چيدل. ک علم بروز نکرده استيعنوان  به عقب مانده و يزبان و ادب فارس

                                                   
 .۱، ص ۱عبدالحسين زرين کوب، نقد ادبي، ج   .١

 .۱۶، ص همان  .٢



  ٣١٤  قند پارسي

. مينينه ببييم و ادب را در آن آيفرهنگ را مطالعه کناول د يباما ه ن باشد کيد پاسخ ايشا
شود و  مي دهيد يبشر دوست ةژيفرهنگ و ،در اجتماع شرق. ادب بازتاب جامعه است

ات کهن و يادب يبا بررس. نفوذ داردها  و فلسفه ين احساس در تمام موارد زندگانيا
بوده  يه براساس اخالق و جوانمردد که ساختار جامعيآ مي دست  به جهين نتيد ايجد

 زبان ان که دستورزومنوآ: داده شود يشرقهاي  از دستور زبان ياگر مثال ستيبد ن. است
در و ) حاضر( شخص بعداً دوم ،)بيغا(ر سوم شخص يآنان ضم  بهاول  ،گرفتند يم ادي

د ياست که از د آن انگرينما امر نيدادند و ا مي اديشخص را اول ر يآخر ضم
ن يت آن است که حضور ندارد و بعد از آن، شما، و اين شخصيمهمتر يشناس امعهج

نه فکر ما ين فلسفه در هر زميهم .دهد و من در آخر مي را نشان ياحساس فداکار
در  افتهي ريتحر يکه در فارس يا اندازه  هب ياگر اشتباه نکنم ادب اخالق. کارفرما است

 يآزار دل ينوع ،ک هنرمند را آشکار کردنيثر ب ايمعا .شود يده نميگر ديچ ادب ديه
ها  ارتباط داشتند و سروده يسندگان و شاعران با دربار شاهين، تمام نويعالوه بر ا .است

ن گفت و نگارش را يا ياگر کس. آنان با معاش آنان ارتباط داشته استهاي  و نوشته
 مندآن هنر  به امحتما شاهان مقتدر از پرداخت و انع ،کرد ير اعالم ميپست و حق

  .کردند يم يخوددار
 سندگانيان ادراک خوب و بد نداشتند بلکه نوينيشيه آن نبود که پيبه هر حال قض

مورد بحث  يکردند و آنها را در مجالس علم مي ن متون را شرحيشارحان ا نوشتند و مي
 نشان داده و يارين مورد معيدر ا يسمرقند يعروض يچنانکه نظام. دادند مي قرار
  .ار با دوام استيها خوانده شود آن مع ها نوشته و بر زبان نهياگر سخن در سف :ديگو مي

گذر از از بعد  د ويآغاز گرد يبا از زمان محمود غزنويدر هند تقر يات فارسيادب
علم و ادب، شعر و سخن، . ديرس خود اوج به نايدر عهد گورکان ،گوناگون حلامر

ر نظارت شاهانه يره زيخ و فرهنگ و غيغت، تارو نجوم، ل ياضيفلسفه و حکمت، ر
 ها از تذکره يريکث تعداد ور و منظوم وثآثار من يها مختلف و شرح يها کتاب. بروز کرد

 دهيذوق و ظرافت نقد در آنها د يول ،نبود يظاهر آن آثار انتقاد هاگرچه ب. افتندير يتحر
  :سد کهينو مي آفتاب اصغر. شود مي
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سبقت از  يز گوينه نين زميپرداخته است اما بابر در ا انتقاد به يکمتر کس”
ر يش ير عليل ميش از قبيمعاصر خو ياو کالم شعرا. معاصرانش ربوده است

و امثال آنها را بدقت تمام مطالعه کرده و  يين معماي، حسيعبداهللا هاتف ،ينوائ
 راجع يکه و يمورد انتقاد قرار داده است و الحق نظر انتقاد يطرف بيبا کمال 

قدان تمن يق است که برايجامع و دق .مذکور داده است يمرتبه و مقام شعرا  به
ر ممکن ياضافه بر آن غ دارند ييآن آشنا مراحل تکامل و ديفن تنق با امروز که

  .١“بوده است يفارس يانگذار نقد ادبيتوان گفت که او بن ين ميبنابرا. است
و  بيم، صايرجهان، ابوطالب کلنوهاي  مشاعره و جلسه مجالس نهين زميدر ا

و محمود  يغالب دهلو ،الشعرا ةصاحب تذکر ر،يم ير تقيم .ظفرخان قابل ذکر است
 ين نفرياول يرانيمحمود ش .ما گشودند يبر رو يا تازه ينه نقد افقهايدر زم يرانيش

آغازگر  ينعمان يشبلدر علم نقد  .است هکرد يرا نقد و بررس ياست که شعر العجم شبل
  :سدينو مي يدرباره و يدکتر رضا مصطفو .استوار کرد يوه فنيرا بر ش ت که نقداس

است که در اثر ارزشمندش  ياز جمله پژوهشگران يهند ينعمان يشبل”
 ش مستنديها سخن گفته و هم پژوهش يبات قوم، دور از تعصّ»شعرالعجم«
ات يادب يرا در نقد و بررس ييقان اروپااست؛ روش کار محقّ يعلم يمبان  به

 و ارزش ييمعناهاي  يژگيل آثار شاعران و ويلحت …دانسته مي يخوب  هب يفارس
  .٢“را براساس خود آن آثار مورد فحص و بحث و مداقه قرار داده يآثار ادب
در  هامروز. کرد يرا نقد و بررس يعجم شبللشعرا ربا نياول يبرا يرانيد شومحم

 از يهاد ير احمد و پروفسور نبينذ، پروفسور ير حسن عابديد اميهند پروفسور س
  .هستند يآثار ادب يانتقاد يابيق و ارزيدنبال تحق يات فارسيسرشناسان زبان و ادب

ن يا در را مطرح نموده و موجب تحول يل انتقاديمسا ينيران عبدالوهاب قزويدر ا
 ج رويتدر  به يات فارسيدر قرن حاضر نقد در زبان و ادب. شده است يسندگيطرز نو
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آثار هاي  ترجمه يول ،نوشته نشده است ياديز يها کتاباگرچه . شرفت استيپ  به
استاد  ،ن کوبين زريعبدالحس .کمبود را جبران نموده است نيا ييسندگان اروپاينو

ن يدر ا رهيو غ يل حاکمياستاد اسمع ،يوسفين ي، غالم حسيدياستاد شه ،فروزانفر
که در ادب  يطور آن شرفتها،ين پيود ابا وج. اند انجام داده ياساس ينه کارهايزم

  .ران تازه گل کرده استينقد بارور شده در ا يسيانگل
وه ياز ش ما نويسندگان ج نبود ويرا ييقان اروپاروش کار محقّ يدر زمان آزاد بلگرام

خان  يعل الدين مثل سراج ين وياما آزاد و معاصر ،نداشتند يشان خبريا ينقد و بررس
ن است که در يا ين نقد آن دوره و نقد فنيفرق ب. سرگرم کار بودندن يخ حزيآرزو و ش

د سازنده و قدر اصطالح اخوان ثالث ن يعني. ط بوديو تفر طآن روزگار نقد در حال افرا
رانگر يو و يفيتوص يعنيوه نقد يهر دو شها  در آن زمان در تذکره عموماً. ١رانگرينقد و

خ يتار. فا کرده استيا يخ هم نقش مهميتار نه قطعاتين زميدر ا. شد مي بکار برده
 ک هنرمند را آشکاريب يمحاسن و معا کوتاه کامالًهاي  ان با کمک مصرعهيگو
ر يبعد از ام يعنيبود،  »خسرو هند بوده« يدهلو يخ وفات جماليمثال تار. کردند مي

» ٢لماز عا يرفت نقاد معن«ن يشاه آفر يبرا. آن قرن بود يشاعر توانا يجمال ،خسرو
  .و تبحر او است يسنج نکته، يشعر فهم انگريب

است  ير الهورين مثال کارنامه منيبهتر. متعصبانه داردو  رانگر لهجه خشن، موهنينقد و
  :رديگ مي باد انتقاد  به ن نحويرا بد ير عرفيت زيب يو .افتيکه در زمان شاهجهان نگارش 
  ال و نعـم را همت نخـورد نيشـتر     گزد ارباب همـم را  اقبال کرم مي

افته ينگار او نگارش  يش طاق شهرت است از ملک معنيت که کتابه پين بيا”
ت يب ين است و بانيل اهللا شهره زمياز ارباب خلّت که باسم خل يکيبا  يروز

ت ين بيا …يزيکدة سخن صحبت داشتم ناگاه عز الحرام سخن، در خلوت
ن يا به توان خواند مي ابروز را يت دالوين بيگفتم ا .دياز من پرس …مذکور را

جست و  به شه راياند يآهو …زين سخن آن عزيندارد از ا يکه معن يمعن

                                                   
 .۱۳۶۸سراي بابل  دي کتابعلي موسوي گرمارو …درباره هنر و ادبيات گفت و شنود با مهدي اخوان ثالث  .١

 .۲۹آزاد، خزانه عامره، مطبع نولکشور، کانپور، ص   .٢
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در آن ده بود که اقبال کرم  ياست و سگ يهيد يز در آورده گفت همم ناميخ
س آن ده است که يهمت نام رئ .ديگز مي وسته ارباب آن ده راينام داشت و پ

صاد فوه يه در شکآن ده دو برادر بودند  ده بود و هم دريفساد خون بهم رسان
ن شعر مشعر است يا .را نعم يگفتند و دوم ي ميرا آر يکي. تمام داشتند دست

س يهمت رئ يماريت بيفيسگ و احوال ارباب آن ده و ک يدگيبر نکوهش گز
  .١“فصادان آن ده يزدستيو ت

که از عنوانش خشونت  نوشت» نيالغافل هيتنب« به نام يا رساله خان هم يعل الدين سراج
و  ده گرفتينادعلم و فن استادان هند را  ،ن از غرور و نخوتيحز يخ عليش. آشکار است
 نوع نيا عامره  خزانه مؤلّف و راه گفتن استينگونه انتقاد بد و بيا. گرا گفت همه را پوچ

  .گردد مي ت منتقد تباهيد که شخصيگو مي انتقاد را دوست ندارد و
و  يو ارزش آثار ادب ي، معنويلفظهاي  يژگيو ،ل آثار شاعرانيتحل در يبلگرامآزاد 

و  يخيق تاريپر از حقا عامره  خزانهکرده و  يتوارد را بررس و يتحوالت موضوع
ن است که او سبک يهم عامره  خزانه مؤلّفاز يامت. است يو ادب يق علميو دقا يفرهنگ

نظرم گزافه   به .را انتخاب کرد ينويس تذکرهن کار يا يکرد و برا يتازه نقد را معرف
  .در شعرالعجم ادامه داد آن را ينعمان يشبل ،که او آغاز کرد يم که روشيست اگر بگوين

 يز را مورد بررسيسد در ضمن نقد چند چينو مي ک شاعر راينامه  يزندگ وقتي کهآزاد 
 لين مسايا تمام لبتهکه ا سه کالمي، مقاي، منابع شعري، اوزان و قوافها نقد واژه: دهد مي قرار

ک يشه يآزاد در نقد شعر درباره موضوع و اند. است يو لفظ يمحاسن صور  به مربوط
تمام  انيو ب يشرح هزل نعمت خان عالآزاد بعد از . کم صحبت کرده است يليشاعر خ

  :ديگو مي کند که هزل و هجو را دوست ندارد و مي اظهار آن، يو معنو يحسن و قبح لفظ
ــا ــردم ف ــردن عيــبعيــب م   ٢پرده عيب خـويش را  کند بياول عيب کو   هاســت ش ک

  :سدينو مي يخاقان ةدربار

                                                   
ابوالبرکات منير الهوري، کارنامه، تصحيح سيد محمد اکرم، انتشارات مرکز تحقيقات فارسي ايران و   .١
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  ٣١٨  قند پارسي

از مثل  ن قسم هجويکار برده ا به عهيد را هجو کرده و چه الفاظ شنيرش”
  .١“وان استيننگ د يخاقان

  ها نقد واژه
کم حا يبار. آورد مي د مثاليط کامل داشت و از کالم اساتتسلّ يآزاد در کاربرد لفظ

. اش نظرات خود را نگاشت هيآرزو بر حاش. ش آرزو فرستاديوان خود را پيد يالهور
» يجواب شاف«نام  به اي هآرزو رسالهاي  شارهاو  ها اعتراضبر  يتالکويوارسته سآنگاه 

اما . بدهند يهر دو عاجز ماندند و نتوانستند جواب درست موارد يبعض در ينوشت، ول
  :ديسرا مي حاکم .کند مي را هم رفع ها اشکالآن  ،قيالعه دقبا مط عامره خزانه مؤلّف

  گره رنگ سهاه ز شرم ب شد ديخورش
 تأثير ب وياز صا يوارسته مثال. د گره شدن نامانوس استيخورش: ديگو مي آرزو

  :بيصا. وردآ مي
  ر شرم بر لب اظهـار مانـده اسـت   مهتا   طوفان گره شده ست مـرا در دل تنـور  

  :ريتأث
  ديگره کشا چو گره شد چه کـار بگشـا    ديار بگشــايــدلــم از زلــف شــود  ينمــ

ز از يو خودش ن است يمطالب ناکاف يت در ادايکند که هر دو ب مي آزاد مطرح
  :آرد مي ليب دلئصا

  ٢آفتــابي در تــه دل چــون ســحر دارد گــره  گردد بلنـد  آه سردي از لب هر کس که مي
 به يو. ژه همزاد را بکار برده استوا عروس و داماد يبرا يتيدل در بيرزا بيم

سد و طبع ينو مي زاده شده ک شکمياز  يعنيهمزاد را توام  يمعن يديحواله فرهنگ رش
لفظ همزاد در ”د که يگو مي رت استعجابيکند و با ح يب را قبول نمين ترکيبلندش ا

  .٣“حق عروس و داماد طرفه واقع شده
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شرح داده  ينحو عاله انشوران را بدهاي  ات و قطعات شاعران و نوشتهياب آزاد
  :ديسرا مي يسرهند يناصر عل. است

  ١چشم مردم مژه شکسته باشـد  به مه نو  ان نشسته باشـد يمه الل ابرو بهاگر آن 
د که يگو مي کند و مي ابرو و مه نو را نقد ،هالل يبات لفظيت و ترکين بيا يو

ر کردن يه شکسته چشم تعبمژ بهالل ابرو وصف محبوب است، باز همان هالل را ه
  :گفته است يدا در مصرعيش .ح استيرصمذمت 
ـ چون  بهم ام بسته مژه  از خـون  يکه بنگاشته اشکم رخ کاه بس   ٢از خـون  ير مـاه پ

سد که مقصود شاعر ينو مي کاربرد بنگاشته معترض است و به عامره  خزانه مؤلّف
  .ب استيراستعمال غ يد از چشم است و کار نگاشتن بر پر ماهيشد يزيخون ر

  اوزان و بحور
ن تذکره هم از تواردات بحث کرده و هم يآزاد بر اوزان و بحور تسلط داشت و در ا

  .تصرفات و سرقات را نشان داده است
  :ديسرا مي نيشاه آفر

  ٣مييم و پارساير رنديتصو چو کف  به ساغر  ستين يم آلوده دامنيکه مائ يدر مشرب
خود   نام به رييتغ يالشعرا با کم اتيرا در تذکرة ح تين بين هميمت يمحمد عل
  :نوشته است

  ميکه مائ يست در مشربين يآلوده دامن
ج يرا. ن استيشاه آفر يرسد که شاعر اصل مي جهين نتيا به يوکالم  يآزاد با بررس

ن وزن يا” :که کند مي هيآزاد توج يت ناموزون است وليمعترض است که ب يالکوتيس
 يه، گااست عش مفعول فاعالتن، مفعول فاعالتن، دو باريتقط .بحر مضارع است

که در آخر جزو افتد،  يقيالف بود در سبب حق ناده کرديغ زيد و تسبيفاعالتن مسبغ آ
ان هم در آخر مصراع افتد و هم در وسط يآن فاعل يپس فاعالتن فاعالتان شود، بجا
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  ٣٢٠  قند پارسي

  .١“ت ناموزون نشوديد بيآگر فاعالتن يان و در مصراع ديک مصراع فاعلياگر در 
  :ردوآ مي و از کالم مرزا صاحب شاهد

  ست يين باغ جام جهان نمايدر ا يهر شبنم  سـت  ينگشت رهنمـائ اابان ين بيهر خار ا
 کهدر نقد ندارد، بل يکند و نگاه منف مي نقد آن را يبا دقت نظرفنکارانه و  آزاد
 يع لفظياع و بدياصن ينجش شعردر س يو .ماندب يباق شاعر کيکند که اثر  مي کوشش
هم شناخته  يقياز لحاظ آهنگ و موس يرا هم در نظر دارد تا ارزش شعر ادب يو معنو
که  يکند، بلکه شعر مي سهيمقا يفارس يعيبد اريعرا نه فقط با م ياو اشعار فارس. شود

 ريزت يدرباره ب. ارتباط دارد آن را هم مورد بحث قرار داده است يبوم يبا صنعت هند
  :يگنجو ينظام از

  ٢يهـم تـوئ   آن باشـد  يچو تو گر کسـ   يرده هــر دو عــالم تــوئ  کــن يزگــ
 يو نه در فارس يچ کس نه در عربيه که را بکار برده يصنعت يسد که نظامينو يم

ع يبد ين علماين نوع صنعت بيا ،باشد يکي  به مشبه مشبه و يعنيآن را به کار نبرده 
  :ريت زين طور در بيهم. دنيگو مي ارنکَلَاَ هينونَو را اَه وجود دارد که ايهند در تشب

  ٣گفت ني صاحب اين قصه عزيز دگر است  گفتم اين واقعة يوسف مصري ست مگـر 
اگر آزاد در . است يهام خوبيز ايعز د کهيگو مي و سازد مي را روشن يهام شعريا

  .شد مي داشت نادره روزگار مي شعر را هم در نظر ينقد خود محتو

  پژوهشگر يآزاد مرد
ک شاعر يمثال اگر او درباره سال تولد طور  به .موشکاف است ق کامالًيآزاد در کار تحق

با شواهد و  ،را در نظر گرفته يسد تمام امکانات پژوهشيخواهد بنو مي سندهيا نوي
  .نگارد مي برهان

 ها و نمونهقرار داده شود  يز مورد بحث و بررسين کتاب نيا يقيتحقهاي  د جنبهيبا
سد ينو مي او. آشکار گرددصاحب اثر  قانهشه محقّياز متن آورده شود تا اند قيدق طور  به
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  آزاد بلگراميروش تحقيق و انتقاد خزانة عامره و   ٣٢١

ط داشت، تسلّ يد شده بود و بر زبان هندوستانکه مسعود سعد سلمان در هند متولّ
نه يقر«شود، البته  يقانع نم ين استدالليخودش با چن يدارد ول يزبان هندو به يوانيد
کند و از  يرا هم که او در همدان چشم گشوده بود قبول نم يوفعو گفته  داند مي »يقو
  :آورد مي ات شاعر مثالياب

ــ يا ــمان   يا  ن را بحــق شــده خســرو  يزم ــرده ض ــول ک ــان را قب   زم
ــلمان   شصت سال است تا که خدمت کـرد  ــعد بـــن سـ ــده سـ ــدر بنـ   پـ

ــر يدختــــر ــرد دارم و پســ ــا دو خــواهر  يخُــ   ١بــوم هندوســتان بــه ب
  .او خود دند، نهوب يهمدان يسد که اجداد وينو مي او

ن با يخ حزيش.آورده بود) نيقال(را با نون » يقال«ک شعر واژه ين در يرفشاه آ
 نيدانشمندان ا به چون اهل زبان بود و يو. بدون نون است يت گفت قالين بيدن ايشن

 يجواب آمادگ يجه اهل نظر برايکرد، در نت مي يريگ شه خردهيکرد و هم ياعتنا نم خطه
 النظر بود و اشعار متقدمان را مطالعه قيدق يمرد عامره  خزانه مؤلّفچون . کامل داشتند

  :ردوآ مي کرد، از عطار شاهد مي
  ٢ن بـود يبالعاقبت  خشتشزانکه   ن بـــوديا قـــاليـــره را بور مـــرد

سه يهم مقا  اب را که در دست داشت ييها تمام تذکره يو. بود يپرکار آزاد مرد
لذا در . بود يو النفائس مورد عالقه وافر مجمع. ديسنج مي آنها را يها ده و تفاوتکر

  .٣ذکر کرده است عامره خزانهموارد اختالفات خود را در  يبعض
 تخلّصنه فقط درباره نام و  يعنيمحتاط است  يليان خياسخن سر يمعرف در آزاد

  :سدينو مي قيتحق  به را هم يو کند، بلکه نام پدر و خانواده مي ک شاعر بحثي
 يدانستند ول مي رزا محمد طاهر التفات خانيرزا ابوتراب را فرزند ميان منويس تذکرهاکثر 

  .٤دهد مي حيقول آرزو را ترج عامره  خزانهصاحب . خواند مي يآرزو او را پسر محمد عل
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  ٣٢٢  قند پارسي

هنگام  ن است کهيدهد ا مي را نشان عامره خزانهکه دقت نظر صاحب گر يمورد د
چ شک و يت هيدهد که در نقل ب ياجازه نم يادانه ود نقّيد ،اشعارهاي  دهيگز ريتحر
استفاده  ،ن او نوشته بودياز معاصر يکيس که ئالنفا شتر از مجمعياو ب. داشته باشد يا شبه

 دا منسوبيش  به را يم تهرانيسل يت محمد قليدو ب ييدر جا خان آرزو. کرده است
در  را يمطالب ،شعر يها نهيها و سف وانيد ،اشعار پراکندههمه  يآزاد پس از بررس. کند مي

  :ريت زيدو ب از جمله. کند مي نقل مورد شاعر
ــايــحر ــه را ر شــعله م ــد مــي آب ب   بافنـد  مـي  شـب ماهتـاب   بـه  ان مـا تک  بافن
  ١بافنـد  يبه کارخانه مخمل که خواب م  دل يبـرو ا  يکن يعشق خواب طلب م ز
 ياز محمد قل اصالً يول دا نوشته شده استيشنام   به النفائس که در مجمعد يگو يم

ها با اشعار  وانيد يت او در بعضيچون ب. وجود دارد يوان وياست و در د يم تهرانيسل
ار سنجش قرار يسبک را مع يالحاق يق شعرهايآزاد در تحق .گران مخلوط شده استيد

 جهينت  به سنجد و مي يو ييار شعرگويدا را بر معين سبب اشعار شيهم  به و است داده
دا در يش” :سد کهينو مي رخانيش نقل از به ره دست بود ويچ يدا شاعريرسد که ش مي

ناموزون در کالم  يل چون غزلين همه داليبا ا “المثل بود ضرب يعلم عروض و قواف
ات ين ابيمخاصمت و از راه استهزا ا ياز رو يرد که کسيگ مي جهيشود نت مي دايدا پيش

  .٢است داخل نموده يان وويرا در د
کار کرده است تا  يروش درست علم يوا بر مبنايش يانين اثر ژرف با بيآزاد در ا
ند آنرا يب مي خ وقوعيدر مورد تار ياديو ز يکم يخيتار يدر مصراعها يآنجا که وقت

خ اتمام عمارت چهل ستون يتار  به ع راجعيرزا بديم. کند ميان يب مفصل با شرح و بسط
  :خانه اصفهان گفته است و دولت

  صـفاهان در مدينـه علـم    گشوده شد به  نگاشت کلـک بـديع از بـراي تـاريخش    
ک يست و يصد و ب يخ هزار و سين تاريد از ايگو مؤلّفملخصاً  …”
فاحش از  ين خطايه باشد، واهللا صدور چنيت سابق تعميد در بيد، شايآ ميبر
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  آزاد بلگراميروش تحقيق و انتقاد خزانة عامره و   ٣٢٣

کرد ناقدان  مي فرض اگر او خطابال. ش ندارديران گنجايتخت ايپا يالشعرا ملک
خ يگذاشتند که تار ميبر يک داشتند و ميدست از مواخذه بر يآن عصر ک
نکه پرده غفلت بر ابصار همگنان يا .شود يبه عمارت سلطانينادرست کت

 يخ نحويو احتمال دارد که ماده تار …شود يعقال نم لوعقفروهشته شد م
  .١“شدبا يگر و قصور از حافظة واله داغستانيد

  :سد کهينو مي يآباد گر در ذکر محمد افضل الهيد ييجا
ر کرده يتحر يقمر يهجر ۱۱۵۰ول اال عيرب ۱۲خ وفاتش را يجانان تار رزا مظهر جانيم

 تر حيآخرالذکر را صح عامره  خزانهصاحب . نوشته است يهجر ۱۱۵۱ يو واله داغستان
  .گرفت مي کمک يآباد ف تذکره از فرزند الهيلأدر وقت ت يانتسغنکه دايا يداند برا مي

خ يتار  به يسد که وينو مي محققانه ين طور درباره سال وفات سلمان ساوجيهم
ن يهر دو در ا يزيناظم تبر دولت شاه و. فوت کرد يقمر يهجر ۷۷۸دوازدهم صفر سال 

زده يسلمان که سوان يخ استنساخ دياز تار وفات ق سالياما آزاد در تطب. اند مورد اشتباه کرده
ناگفته نماند آزاد در کتاب خود تمام  .، استفاده کردنوشته شده بود يسال بعد از رحلت و

ق يحقا ،ان استنباطيدر جر ياهن جهت گيبه هم .دسينو مي قيد تحقيات را از ديجزئ
گران يد يها کتابنه اگر در ين زميدر ا. شود  امکان خطا کمتا کند  مي جمع را هم ميرمستقيغ

ت يآرزو بخان . ن کتاب عنوان کرده استيرا هم در ا آنها او ،داده باشد يرو يهم تسامحات
  :کند مي ديي، تأاند هثبت کرد ينام تفرش  به ن هردوير را که واله و حزيز

ــاد  يا ر طاووس گشـته پاده چون يکاکل ز ــته   ةآم ــوس گش ــن ب ــزار ده   يا ه
 منسوب يو تفرش خان سخا يلزاهد ع  بهرا  يتفرش يغن از ريز يرباع خان آرزو

با  نهين زميدر ا آزاد .اند دهدابت نس هم يطالب آمل  به کند و در همان تذکره آن را مي
  :سدينو مي وايش يانيب

 يو زاهد عل يتفرش ير عبدالغنيمنام   به ين رباعيالنفائس ا ن در مجمعيهمچن”
  .“هر دو گرفته تخلّصخان سخا 
ــر ــ يعم ــا نشه ب ــتره وف ــثيس ـ تجز دل   م عب   م عبـث ينبسـت  يگـر يد هو ب
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  ٣٢٤  قند پارسي

  م عبـث ين همه اسـتخوان شکسـت  يما ا  ماست ش ازيب يش تو قدر هر سگيدر پ

  توارد
  :ديگو يم يسلمان ساوج مثالً. ز مورد بحث قرار داده استيتوارد را ن ،متيق ن اثر گرانيدر ا آزاد

 اهيـين مـد چنــرود آيـا فـنجه آزلي کـارک منـمب
 سويش رخ چنين شاهي  رد بهآه اي ک همايون عرصه

  :نمونه توارد است ن مضمون دارد کهيبا هم يتيز بين يسبزوار ير شاهيام
  دـن باشـيچن ياهـانه را مـکان خ يزلـارک منـمب

  ١همايون کشوري کان عرصه را شاهي چنين باشد
ر در کالم ييتغ ين همان مصرع با کميکند که ع مي ف ذکرياز شر را يتيبن يچنهم

ت ياز شاعران معاصر آزاد با ب يکيمطلع گشته و کالم  يجاد سامانوين امحمد حس
  .وارد استتمن غزل يثالث هم
  :ديگو مي فيشر

  به ره تو خاک گشتم که گذر کني نکـردي   ز دو ديده خون فشاندم که نظر کني نکـردي 
  ٢ز تو بود چشم آنم که نظـر کنـي نکـردي     دم مرگ هيچ دانـي ز چـه بـاز مانـد چشـمم     

  :ن استيجاد چنيلع غزل امط
  ز تو بود چشم آنم کـه نظـر کنـي نکـردي      ه خون فشاندم که نظر کني نکرديددو دي ز

  :از شعرا گفته يکي
  ٣به فلک ترا رساندم که اثر کني نکـردي   مـن  اي تو با گله آه از تو دارم که چه کرده

  :ديگو مي فيشر
  )کـذا ( يد آنم که اثر کنـي نکـردي  ز تو ام  چو نکرد يار رحمي ز تو اي فغان چـه حاصـل  

 بدست يادياست که درباره فرهنگ و جامعه اطالعات ز اي هنيگنج عامره خزانه
هم ذکر شده  يو فرهنگ يل اجتماعيمسا ،يخيتار اتآن واقع يبالالو در  دهد مي
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  آزاد بلگراميروش تحقيق و انتقاد خزانة عامره و   ٣٢٥

ر و اطراف آن را يوگيسد که ساکنان دينو مي درباره فرهنگ و قوم مرهته يو. است
 است مرهته در قومير. شود مي گفته يمرهت آنها شيزبان و گو  به ند ويگو مي مرهته

پور طبق اظهار  يادهاي  راجه. پور نسبت داشتند يداُهاي  شان با راجهيبود و ابهونسله 
 يگر بر تخت شاهيکه راجه د يوقت .راجپوتانه تفوق داشتندهاي  سنده بر تمام راجهينو

راجه  آن يبرا ،پور که با نام رانا شهرت داشت يدا يفرمانروا يعنيراجه  کرد يجلوس م
گر با ادب يدهاي  راجه و ن موجب افتخار بوديفرستاد و ا مي قشقه ،تازه بر تخت نشسته
  .دنديمال مي يشانيو احترام آن را بر پ

بعد از حمله سعد وقّاص اوالد . ديرسان مي روان عادلينوش  به رانا نسب خود را
جالب است  يليکه خ يزيچ هند آمد و به شانياز اجداد ا يکي روان پراکنده شدند،ينوش

را دختر  ين و شهربانو که ويرا که از اوالد امام حس ينيشان سادات حسين است که ايا
 ييشمردند و خودشان را دا مي ار محترميند بسيگو مي روانيجرد و نوه نوشدزي
لطف و  ينيات حسدسا به آوردند و مي آوردند و حق صلة رحم را بجا مي حساب  به

کرناتک کوچ کردند، از  به پور يه و بهونسله که از اديقوم انتول. داشتند يمراعات خاص
ن دو ملت يبي ها و نفاقي ، مراعات باهمتيميصم ،نيعالوه بر ا .١نسل رانا هستند

  .ذکر کرده است هم راهند ران و يا بزرگ
مثال طور  به .گذرم مي اشاره به فقط يد گفته شود ولينجا بايزهاست که ايچ يليخ
تأثير  و پر ارزش ياه گرانبها و انعام يايشاهان از دانشمندان و شاعران با هدا يسرپرست

 ينه پژوهش اجتماعيدر زم اي هشاهان و امرا از علم و دانش بحث جداگان يبانيپشت
کشور،  يعلت نابسامان وجود دارد مثالً يگوناگوني ها موضوعطور  نيهم. است
تسلط مردان در اجتماع، توهم  ،، سبب زوال مسلماناني، جلسات علميشعرات جلس
سد ينو مي ييجا يو. شده است يشاعران بررسهاي  در ضمن تذکره که رهيو غ يپرست

 ک در هند موجب برکت محسوبيشمردند و عدد  مي شوم را زدهيران عدد سيکه در ا
 يروز. وعده نکرد يفايبا وحشت ا بود، امرا از يکي که داهللا خانيچنانکه عب شود مي

د من يداهللا پرسيعب .شناسم مي داهللا راين شهر دوازده نفر عبيمن در ا«او گفت   به وحشت
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از لحاظ  هخزانه عامر. غ استيهام بلبکه ا» ١ديادايداهللا زيشما عب يشانم؟ گفت نيا هم از
ران را يد و اهن يها موضوعمطالب و  يو .است يسبک هند به ها ، سبک و واژهيمحتو
  .شود مي ط هند مجسميش خواننده محينوشته که پ يطور

  سبک نگارش
ده يده جنگيجنگ: مثالطور   به.آورده شده است يهند يها بيمرصع با ترک يها عبارت

  .٣شور آورد به زنبور خانه. ٢رديگ يده رنگ ميا آلو آلو را ديب پونه رساندند يقر

  ها واژه
که  يپولهندي =  دشاگر يعنيله يمثال چ .کار برده شده است به ماًيمستق يهندهاي  واژه
  .رنديگ مي پس و با سود هندد يمازمندان ين به دهندگان ضقر

 ،کوچ کردن= دن يکوچ ،ل کردنزمن ، جايگاه اقامت=  يچهاون، شکل= روپ 
  پسپا کردن = چت کردن ،تفرقه و فرق=  ديانترب، گناه= پاپ  ،ديمروار=  يموت

 درباره افته و ضمن بحثي فيلأت زيانگ فتگبا و شيز يروش به عامره  خزانهغرض 
فهم  در .مطرح کرده است ينحو عال  هرا ب يفنون ادب ،و عبارات اصولها  از جمله يبرخ

 ،در توضيح مبهمات. مطرح کرده است زين ها دستور ادبي را ها و عبارت برخي از جمله
از لحاظ  .ا صراحت نوشته شده استاست که ب ها کتابيکي از شيواترين  ن اثريا

  . ن استينابينثر خزانه نثر ب يفن يبند ميتقس
برجسته  يکدل و شاعرين ير مرديضم .شکار استآر يز يها از اقتباس ينثر وهاي  نمونه

  :سدينو يمن يچن ن سخن کوتاه را در عبارت مصنوعيا يو. د شددر هند متولّ که بود
بود و پرتو ذوقا و  يبا مسم يت اسمر اسيضم رزا روشنيم تخلّصر يضم”

هند آمد  به رانيت ايوال از از اجداد او يکي. نمود مي نيشبستان سخن فروغ آگ
 در عهد شاهجهان. افتهيزا بودن غلط شهرت  تيوال. د او در هند واقع شدو تولّ

                                                   
 ۱۶۸-۹ص  خزانه عامره،  .١
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  .١“بندر سورت مامور بود يع نگاريو وقا يگر يخدمت بخش  به پادشاه
در عهد شاهجهان از  ير مهديد که ميخواهد بگو مي ندهسير نويت زردر عبا

ده يقص. احان بوداز مد يکي يو .شد داخل دربار ۱۰۰۵ هند آمد و در سال  به اصفهان
  :زه گرفتيه جايهزار روپ يال بود باريخ بلند گفت چون شاعر يم

ان يده و ماهيچيال را دام در دست و پا پيان دشت خيوحش يتهران يديص ريم”
د و يهند خرام به ده آغاز حال از اصفهانيکش ينيب سخن را حلقه دربحور 

شاهجهان  يثان ينامالزمت صاحبقر  به سنه خمس و الفول اال عيپنجم رب
  .٢“وختاند  هزيه جايده هزار روپيعرض رسان به شيده ستايگشت و قص ياهمب

  :سدينو مي يو. شود مي دهين کتاب ديز در اينثر ساده نهاي  نمونه
چون وارد . ديه هندوستان گردمتوج يرين شباب آخر عهد جهانگيدر ع او”

ناظم کابل  يتيابت پدر خود خواجه ابوالحسن تربين  به ظفرخان که ،کابل گشت
ه سته بيوجه شا بر يد و لوازم قدردانيرزا را در دام حسن خلق خود کشيم ،بود
د زنده ساخت و چون نام او را تا ابداالبا يمداح  به زيرزا نيم. ديم رسانيتقد

لشکر خان   به يشاهجهان يل جلوس صاحبقران ثانيحکومت کابل در اوا
ز در رفاقت يرزا نيماک عتبه خالفت شتافت راد به افت و ظفرخانيض يتفو

ن و يت صاحبقران در سنه تسع و ثلثيد و چون راير هند خراميس به ظفرخان
 يسر يرکاب موکب سلطانرزا با ظفرخان در يم. اهتزاز آمد  به الف جانب دکن

 رزا خود را از اصفهانيپدر م ،پور ام اقامت برهانيد و در ايار دکن کشيد  به
 ر قدوم پدربچون خ. وطن مالوف بازگرداند  به تا او را ،ديهندوستان رسان  به
ده در مدح خواجه ابوالحسن و ظفرخان مشتمل بر استدعاء يقص ،ديرزا رسيم  به

و  يب در سه احدياتفاقاً موکب صاحبقران عنقر. ديرخصت انشاء کرده گذران
  .٣“ف عنان نمودطاکبرآباد ع به ن و الف از دکنياربع
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  کار برده است به عامره خزانهکه آزاد در  يهاي فهرست محاوره
، )۵۰(ضا رفتنققلم ، )۳۷( النعش شدن بنات ،)۴۱( نمودن/نگ ساختنترا  يه کسيقاف
، )۵۱ ( ختنيغبار فتنه بر انگ، )۵۰( فرورفتن اسيدر چاه ، )۵۰( مودنيل رفاقت پيسب
 ،)۵۲(  دنيل کشيرا م يچشم کس، )۵۲ ( دنيچشم زخم رس، )۵۱ ( دنيحالت کسوف رس  به

بر  يروزيم فينسا، )۵۴( دنيجرعه شهادت چشان، )۱۰۲( دنيرسان ييپاشنه کوب را جا
، )۶۳( دنفتنه گل کر، )۶۳( وش باختن، ه)۵۶ ( دادن دماغ ياري، )۵۵( دنيپرچم وز

 دست، )۶۸( عمارت طرح کردن، )۶۷( قابض ارواح سپردن به جان، )۶۶( رهگرا شدن
دست ، )۷۱( زنهار شدن يرزق آتش ن، )۷۰-۷۱( دراز کردن قرايجنگ کوته   به

تحفه ، )۷۳( مودنيتعاقب پ، )۷۳( دنير بر رو ماليخاک تشو، )۷۳( دنييحسرت خا
اد در يحلقه انق، )۷۵( زخم گل کردن، )۷۴( ل برگشتنين يب، )۷۴( م ساختننآتش جه
زنبور ، )۷۷( ت پرتو انداختنيچه رايماه، )۷۷( دنين عجز ماليجب، )۷۶(دن يگوش کش

ن يالنعش سپاه پرو بنات، )۸۲( م کردنيقچ خورده مستيپ ،)۸۰( شر آوردن  به خانه
حواله ، )۸۴( دان افشردنيم  به قدم ،)۸۲( ار کردنياخت رداغ فرا، )۸۲(  شدن
، )۸۶( مودنيمسلک فنا پ، )۸۶( قلع قمع نمودن، )۸۵( غبار خاطر افزودن، )۸۵( دننمو

، )۸۹( ختنيسرکن برکن گر، )۸۹( دنينگ فنا گردهطعمه ن، )۸۷( ان نشاندنيب يبر کرس
به علت ، )۱۰۶( سنگ تفرقه افتادن، )۱۰۰( کردن يپهلوته، )۸۹( کردن يچهاون
رقص بسمل ، دينگ گردت ياز کثرت موتعرصه عدم ، )۱۰۸( کردن يقالب ته يگرسنگ
 ي، صال)۱۱۲( ر رفتنيقلم تقد، )۱۱۰( دست از دثار غربا کوتاه ساختن، )۱۰۹( نمودن

 ،)۱۱۳( رنگ استقالل باختن، )۱۱۲( والن در آوردنج  به متيز عزيشبد، )۱۱۲( عام زدن
، )۱۱۵(  ت ساختندغ جاليسر مشق ت، )۱۱۵(دن يکش يشبالل، )۱۱۳( ر ساختنيس يب

اقامت ، )۱۱۷(  دنير کشيدر سلک تحر، )۱۱۷ ( ات بودنيوست تخت حن پينش مربع
، )۱۲۴( بر لوح خاطر نقش بستن، )۱۲۵( ختنيرنگ اقامت ر، )۱۲۳( مباهات آراستن

ه بلند فّبر ص يبساط شاعر، )۱۲۴( رحل اقامت افکندن ،)۱۲۴( ه انشراح اندوختنيسرما
 ،)۱۵۱( نشاندن يسخن را بر کرس، )۱۵۱( تنهشوار فرصپرده غفلت بر اب، )۱۴۷( گستردن

 ،)۱۷۳( نواختن يشاعر ،)۱۷۲(افتنيات انقطاع يرشته ح، )۱۵۱( گرفتن يراه عالم عقب
، )۱۷۳( رون آوردنيات از ظلمات دوات بيآب ح، )۱۷۳( دنيبرچ يدامن از غبار هست
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نقد  ،)۷۸( دست آوردن به مهره مار گنج شهادت ،)۲۲۴( مرض سپردن به اتيعه حيود
  .)۷۸( م نمودنيحق تسل به جان

ن يچن هااز آن يريگ بهرهر و يمنابع و ماخذ کث يآور جمعو  اريبس مطالعهپس از  آزاد
جالب . ل آورده شده استيدر ذ ن ماخذيا ياجمال فهرست .خلق کرد را يشاهکار

خورد که  مي ن منابع به چشميان ايز در مين مسعود سعد سلمان يوان عربياست که د
  .افت شوديباز يکن است روزمم

  عامره خزانهخذ آم
 ۶ص ، يتذکره دولت شاه سمرقند .۱
 ۶ص ، يصفو يرزايسام م ،يتذکره سام .۲
  ۶، ص يکاش ير تقيتذکره م .۳
  ۶، ص يرآباديرزا طاهر نصيتذکره م .۴
  ۶، ص رخانيش ،اليالخةمرا .۵
  ۶، ص شسرخو ،الشعراء کلمات .۶
  ۶، ص يآباد شه بهار اخالص شاهجهانيهم .۷
  ۶، ص يرين کشميخان مت يمحمد عل ،ءات الشعرايح .۸
  ۷، ص يخبر بلگرامير عظمت اهللا بيم ،خبر بي نةيفس .۹

  ۷، ص يآزاد بلگرام ،ضايد بي .۱۰
  ۷، ص يخان داغستان يقل يعل ،الشعرا رياض .۱۱
  ۷، ص خان آرزو يعلين الد سراج ،النفائس مجمع .۱۲
  ۷، ص يآزاد بلگرام ،زادآسرو  .۱۳
  ۷، ص يآباد ر عبدالوهاب دولتيم ،رينظ يب .۱۴
  ۷، ص يم الهوريشاه عبدالحک ،دهيمردم د .۱۵
 وانيمجموعه شش د .۱۶
 ۸، ص يکاتب ابوبکر عثمان بن عل يوان ابوالفرج رونيد .۱۷
 يابيظفر فار الدين شمس يوان قاضيد يوان انوريد .۱۸



  ٣٣٠  قند پارسي

 وان ناصر خسرويد يعدل يز لسانيخ عبدالعزيوان شيد .۱۹
  ۶، ص يباب از محمد عوفلاال لباب .۲۰
  ۷، ص يگنجو يترجمه نظام آخرتا  ينسخه ناقص از نصف ترجمه رودک .۲۱
  ۶، ص ين رازيرزا اميم ميهفت اقل .۲۲
  ۶، ص يونيخ عبدالقادر بدايالتوار منتخب .۲۳
  ۶، ص ييمال بقا ،الفضال مجمع .۲۴
 ۱۴ ، صبرهان قاطع .۲۵
  د وطواطيرش ،السحر قيحدا .۲۶
 ۱۶ ، صفرشته از محمد قاسم .۲۷
 ۲۲ ، صبود مؤلّفشود که در مطالعه  مي وملنامه از قرائن مع بهمن .۲۸
 ۲۸ ، صيمحدث دهلو ،اريخباراالخا .۲۹
 ۳۰ ، صنيات شاه آفريانتخاب غزل .۳۰
 ۳۴ ، صعطار الدينديخ فريش ،هندنامه .۳۱
 نيالمومنةحتف .۳۲
  ۴۸، ص رياز تالمذه فق ينامه برهمن .۳۳
 ۱۱۱ ، صيد الهوريخ عبدالحمينامه ش شاهجهان .۳۴
  يوسف بلگرامير محمد يکتوب مم .۳۵
 ۱۱۸ ، صترجمه خان آرزو .۳۶
 ۱۱۹ ، صاشعار خان آرزوهاي  جزوه .۳۷
 ۱۳۴ ، صنامه قاموس لغت .۳۸
 ۱۳۶ ، صيمشهد يترجمه محمد رضا .۳۹
 ۱۴۶ ، صيگنجو ين خسرو نظاميريش .۴۰
 ۱۵۳ ، صيتيوالفتح ببا يده عربيترجمه قص .۴۱
  دليرزا بيات ميکل .۴۲
 ر جانجانانهتوب مظمک .۴۳
 ۱۷۸ ، صيخ محدث دهلويار شياخباراالخ .۴۴
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 ۱۷۹ ، صيده حمداهللا مستوفيخ گزيتار .۴۵
 ۱۸۱ ، صالصفاةمرا .۴۶
 ۱۸۲ ، صيآباد اله ييحيخ محمد ياالنام ش اعالم .۴۷
 ۱۸۳ ، صيحنف الدين قطب يقاض يخ قطبيتار .۴۸
 ۱۸۴/۶ ، صينير عالء الدوله قزويالمآثر ام نفائس .۴۹
 ۱۸۶ ، صيکاش ير تقياثر نامعلوم م .۵۰
 ۱۸۸ ، صيوطيس الدين خ جالليش يوطير در منثور سيتفس .۵۱
 ۱۸۸ ، صيخ طبريتار .۵۲
 ۱۸۹ ، صيامام محمد غزال ،بداءالخلق .۵۳
 ۱۸۹ ، صيآزاد بلگرام ،العنبرمةشما .۵۴
 ۱۹۰ ، صيخ معروف بکريش ،نيالخواتةريذخ .۵۵
 ۱۹۱ ، صم ابوالفتحيمنشات حک ،چهار باغ .۵۶
 ۱۹۳ ، صياالنس عبدالرحمن جام نفحات .۵۷
 ۲۲۵ ، صيد ذوالفقار شروانيمجموعه کالم س .۵۸
 ۲۶۵ ، ص)مير مستقيغ( ياطعقتذکره مال  .۵۹
 ۲۷۳ ، ص)مير مستقيغ(خ صبح صادق يتار .۶۰
 ۲۸۲ ، صنيحز يخ عليره شتذک .۶۱
 ۲۸۴ ، صهيکاف .۶۲
 ۲۹۴ ، صيدير صيات ميغزل .۶۳
 ۲۹۶ ، صالدوله امصمص ،ثراالمراآم .۶۴
 ۲۹۷ ، صيآباد اخالص شاهجهان ،شه بهاريهم .۶۵
 ۳۰۴ ، ص)مير مستقيغ(خ صبح صادق يتار .۶۶
 ۳۱۳ ، صيمعصوم کل يد عليس ،عيانواع البد يع فيانوارالرب .۶۷
 سرخوش يالشعرا کلمات .۶۸
 ۳۲۲ ، صير الهوري منمال يد عرفيشرح قصا .۶۹
 ۳۲۳ ، صيخ رضيه شيشرح کاف .۷۰
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 ۳۲۴/۳۹۰ ،صثمرات القدس .۷۱
 ۳۶۱ ، صيوطيخ جالل سيش للغةزهرام .۷۲
 ۳۷۵ ، صيدهلو الدين ر شمسير ميکتوب فقم .۷۳
 ۳۲۷ ، صف حاليتا رد ين اصفهانيوان متيد .۷۴
 ۳۸۵ ، ص)يمسودات کاتب( يکالم کاتب .۷۵
 ۳۹۷ ، صرزاين ميالعشاق سلطان حس مجالس .۷۶
 ۳۰۳ ، صيعباس يراآم خ عاليتار .۷۷
 ۳۱۰ ، صيد تتوير عبدالرشياللغات م منتخب .۷۸
 ۳۱۱ ، صيسرهند يخ مال خاکيالتوار منتخب .۷۹
 ۱۵، ص يو فارس يوان مسعود سعد سلمان عربيد .۸۰
 ۲۲، ص يوان آذريد .۸۱
 ۲۶، ص رزا شرف جهانيوان ميد .۸۲
 ۵۶، ص دالف يد مرحوم تا رديوان نواب شهيد .۸۳
 ۱۳۱ ، صيامآزاد بلگر مؤلّف يو عرب يوان فارسيد .۸۴
 ۱۷۴ ، ص)انتخاب( يآباد وان ثابت الهيد .۸۵
 ۱۷۶ ، صم ثباتير محمد عظيوان ميد .۸۶
 ۱۸۷ ، صيدريوان حيد .۸۷
 ۱۹۱ ، صيشابورين الدين يوان رضيد .۸۸
 ۱۹۱ ، صيوان خاقانيد .۸۹
 ۲۰۳ ، صوان حاکميد .۹۰
 ۲۱۱ ، ص)ر مردفيم و غيضخ(ر خسرو يوان اميد .۹۱
 ۲۱۵ ، صات خواجويوان غزليد .۹۲
 ۲۳۸ ص، يوان راقم مشهديد .۹۳
 ۲۵۴ ، ص)…کاتب ناصربن بزر( يوان سلمان ساوجيد .۹۴
 رجنوان سيد .۹۵
 ۲۷۳ ، صدايوان شيد .۹۶
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 ۲۷۴ ، صدايوان غزل شيد .۹۷
 ۲۸۳ ، صيوان شوکت بخاريد .۹۸
 ۲۹۱ ، صبيصا يرزا محمد عليوان ميد .۹۹

 ۳۱۹ ، صيوان عرفيد .۱۰۰
 ۴۱۴ ، صيمختصر يوان غزليد .۱۰۱
 ۴۲۷ ، صنيوان متيد .۱۰۲
 ۴۳۳ ، صيوان نظام استرآباديد .۱۰۳
 ۴۳۶ ، صيخبوشان يوان نوعيد .۱۰۴
 ۴۴۱ ، صيوان نقيد .۱۰۵
 ۴۴۶ ، صن شهرتيخ حسيوان شيد .۱۰۶
 ۴۵۱ ، صوان واقفيد .۱۰۷
 ۴۵۷ ، صياسترآباد يوان هالليد .۱۰۸
 ۴۵۵ ، صمآثرالکرام .۱۰۹
 ۱۹۴ ، صخان آرزو ين سراج عليالغافل هيتنب .۱۱۰
 ۱۹۵ ، صيبوستان سعد .۱۱۱
 ۱۹۶ ، صيضاوير بيتفس .۱۱۲
 ۱۹۹ ، صيصحاح جوهر .۱۱۳
 ۲۰۰ ، ص)يم الهوريه عبدالحکشا(ده حاکم يمردم د ،)الشعراةتذکر( .۱۱۴
 ۲۰۲ ، صيالکوتيوارسته س ،رساله وارسته .۱۱۵
 ۲۰۲ ، صيرآباديال طاهر نصيخواب و خ .۱۱۶
 ۲۰۲ ، صيم شاهيابراه .۱۱۷
 ۲۰۲ ، صخان آرزوللغت ا سراج .۱۱۸
 ۲۰۲ ، صينيع واعظ قزوينان رفجال ابواب .۱۱۹
 ۲۰۴ ، صريالس بيحب .۱۲۰
 ۲۰۶ ، صين خاقانيالعراق حتفة .۱۲۱
 ۲۰۸ ، صيبنکالم مت .۱۲۲



  ٣٣٤  قند پارسي

 ۲۰۸ ، صيواحد يمتنبوان يشرح د .۱۲۳
 ۲۱۴ ، صيبهارستان عبدالرحمن جام .۱۲۴
 ۲۱۵ ، صيکرمان يخواجو ات خواجويکل .۱۲۵
 ۲۱۸ ، صيدانش مشهد يمثنو .۱۲۶
 ۲۱۹ ، صيانلقطا يعبدالعل يات حاجيمنش .۱۲۷
 ۲۲۴ ، صيد ذوالفقار شروانيس ،الکرام حيمدا يالکالم ف حيمفات .۱۲۸
 ۴۱۵ ، صيات نعمت خان عاليکل .۱۲۹
 ۴۳۲ ، صالنوادر مجمع .۱۳۰
 ۴۳۲ ، صيعروض يله نظامچهار مقا .۱۳۱

استفاده  زيگر نيد ياز شعرا ياريثار بسآن و يمذکور از دواو منابع آزاد عالوه بر
  .شود مي م اوست و از نقل آنها صرف نظرير مستقيخذ غأرده است که مک

  منابع
 . ه  ۱۸۷۱ ،ع نولکشوربچاپ کانپور مط ،عامره  خزانه ،يآزاد بلگرام .۱
 .۱ج  ،ينقد ادب ،ن کوبين زريعبدالحس .۲
فرهنگ  ةخان ،د سنزيچاپخانه س ،در هند و پاکستان يفارس ينويس تاريخدکتر آفتاب اصغر،  .۳

 .ش  ه ۱۳۶۴آذرماه  ،پاکستان، الهور ،رانيا ياسالم يجمهور
 .ش  ه ۱۳۷۳ز يي، پاي، مجله قند پارس)مقاله( ، عطار در شبه قاره هنديدکتر رضا مصطفو .۴
بابل  يکتاب سرا ،يگرمارود ،اخوان ثالث يمهد ات گفت و شنود بايهنر و ادب ةدربار .۵

 .ش  ه  ۱۳۶۸
 .يضيف يانشا .۶
 يقات فارسيح محمداکرم، انتشارات مرکز تحقي، کارنامه تصحير الهوريابوالبرکات من .۷

  .ق  ه ۱۳۹۷/يالديم ۱۹۷۷ آباد ران و پاکستان، اسالميا


