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ضل علّامی     شهور به ابوالف ضل بن مبارک م اریخ نگار  ، ادیب و تتحفۀ فتحیه اثری از ابوالف
ست    شیخ    دوّمین او. سدۀ یازدهم هجری، ا سر  ضی،  تركوچک برادر ناگوری و مبارک پ   فی

ار نگرفته، از این اثر كه تاكنون مورد تصحیح و پژوهش قر  .اكبرشاه است   دربار الشعرای ملک
ست.    سخۀ خطی موجود ا سخۀ اول  دو ن شمارۀ  ن  کمل ملی كتابخانۀ به و متعلّق 3811 به 

 ،1095 نستعلیق كتابت شده است و نسخۀ دوم به شمارۀ       خط به و برگ 116 ت كه دراس 
 .اســت شــده كتابت نســتعلیق خط به و برگ 128 و در میشــود نگهداری ملی كتابخانۀ در

ــت، د    ــایان توجه و تأمل اسـ ــت نگارندگان این مقاله، این اثر را كه از لحاظ ادبی شـ ر دسـ
ضمن پر    صحیح دارند. در این مقاله  س    ت شده ا سعی  ت به داختن به معرفی اثر و مؤلف آن، 

از جمله شود. و ادبی آن نیز پرداخته  سبکی ویژگیهای ترینتحلیلی به مهم -روش توصیفی
به گونه       ویژگیهای ادبی این اثر، كاربرد واژه   ــت كه  باتی اسـ ــل و   ها و تركی ای اظهار فضـ
  یاد ودخ های نوشته از افتخار با كتاب، مختلف جاهای در فخرفروشی مؤلف را میرساند. وی  

ــندگان اغلب برتر از را خود و میکند ــندگانی علّامی از میداند. نویسـ ــت نویسـ  زبان كه اسـ
سی، زبان  صلیش نبوده  فار ست،  ا ستادانۀ او چنان  شیوۀ  حال، این با ا  كه ایدمینم نگارش ا
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Abstract 

Tohfe Fathiyah is a work of Abuolfazl-Bin-Mubarak, pen-named as 

Abu al-Fazl Allami, the nobleman, and historian of the 11th century AH. 

He was the second son of Sheikh Mubarak Nagoori and the younger 

brother of Feizi, and he was known as poet laureate in Akbar palace. There 

are two versions of this work, which has not been corrected so far. The 

first copy of No. 3811 belongs to the National Library of Malek in 116 

pages and in Nastaliq form and the second copy of No. 1095 is kept in the 

National Library. The authors are correcting this article which is of great 

literary interest nowadays. One of the most important literary features of 

this work is the use of complex and multifaceted words and expressions 

that indicate the author's elegance and grace-telling. He is proud of his 

writings in various places of the book and considers himself to be the most 

authoritative writer. In this article, while addressing the general 

introduction of this work and its author, an attempt has been made to look 

at the most important features of its literary in a descriptive-analytical 

method. 
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 مقدمه -1

سخه  شمندان،  كارنامۀ عنوان به خطی هاین شت  گذشته، با  نوابغ و ادبا دان  نهادن سر  پ

شیب  و فراز ست ما  به زمان هاین سیده  د  هایارزش و فرهنگ تاریخ، تمدن، نمایانگر اند ور

های گرانبها و نگاشتن تعلیقات  تصحیح این ذخیره  .هستند  مختلف قرون در هنری و علمی

ست كه به دلیل    بر آنها، به نوعی زنده شتگانی ا كردن این آثار و بازخوانی فرهنگ و ادب گذ

ست. یکی      كم سته ا ش شناس مانده و گرد و غبار غفلت بر آنها ن سخه  این از توجهی، نا  هاین

سیر )فتحیه حفۀت كتاب خطی، ضل  اثر( اكبری تف .(    ق.ه1011-958)علّامی مبارک بن ابوالف

  .است نگردیده تصحیح تاكنون كه است

های  گیری از تركیبات و واژهاین اثر ادبی فارسی، مشتمل بر نظم و نثر است كه با بهره   

ضل بن مبارک علّامی و آثار و قل    ست. جایگاه مهم ابوالف م زیبای او زیبا به نگارش در آمده ا

ــی و اهمیتی كه تألیفات این مؤلف در میان كتاب تاریخی و ادبی دوران           در ادبیات فارسـ

تیموری هند پیدا كرده اســت به اندازه ای اســت كه بســیاری از نویســندگان بعد از علّامی   

شیوۀ وی در نگارش كتاب سعی كرده  های خود پیروی كنند هرچند به اندازۀ خود او اند از 

ــت و دور از افراط و تفریط  اه توفیق نیافتهدر این ر ــی هموار و یکدس اند. این اثر او، به پارس

سی     شان از عالقه و تمایل مؤلف به فار ست كه ن سی در آثارش دارد. ا در این پژوهش به  نوی

 معرفی این اثر و تحلیل مهمترین ویژگیهای سبکی و ادبی آن پرداخته شده است.

 بررسی و بحث -2

 نویسنده و روزگار وی. معرفی 2-1

  هندوســتان آنکه از پیش  زبان، این .دارد ایدیرینه ســابقۀ هند در فارســی ادب و زبان

ستعمره  ستان  م سمی  زبان دومین شود،  انگل شور  این ر  شمار به علمی و فرهنگی زبان و ك

 ابوالفضل  شیخ  یا دكنی عالمی، ابوالفضل  ابوالفضل  به معروف مبارک، بن ابوالفضل  میرفت.

ــی و نگار تاریخ  و ادیب  اگوری،ن  ــاه معتمد  منشـ ــت گوركانی  اكبرشـ  كوچکتر برادر او،. اسـ

 اكبرشــاه الدین جالل هندوســتان، پادشــاه دربار بانفوذ مردان از یکی فیاضــی، ابوالفیض

  .است گوركانی

یه  های آموزش ابوالفضـــل، تب  در را اول خت  پدر  مک یادی  حد  تا  امر این و آمو  در ز

ــکل ــه و یبلندنظر گیریش ــانی با اشكودكی دوران. بود مؤثر او معتدل هایاندیش  و پریش

ــامانی ــالگی پانزده تا حال این با بود؛ همراه الحاد تهمت به پدر احوال نابسـ ــهای سـ  دانشـ

ضل،  .گرفت را فرا خود زمان متداول شار،    هوش و دانش سبب  به ابوالف   سالگی  هفده از سر

 گرفت قرار اكبر اعتماد مورد مشاوران جزو پیمود، ودز را ترقی و رشد مراحل شد، دربار وارد

 و گردید پادشــاه مقرّبان از ســرعت به و داد انجام دوران همین در ارزشــمندی خدمات و

صّدور   منصب  شاهی  مزاج به»و  یافت صدرال   تا بود هاشاهزاده  محسود  كه كرد جا چنان پاد
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 امری و بود قائم  وهرج با  عرض چون پادشـــاه   خدمت   در همواره و رســـد چه  امرا به 

 (.610، ص2آبادی،جمآثراالمرا، اورنگ )«شدنمی متمشی صالحدیدشبی

.  یافت دست  عالی مناصب  به و شد می نظامی فرستاده  مأموریتهای پس از آن، علّامی به

.   ق1011 سال در وقتی و بود شده  اعزام بدانجا دكن امور تنظیم برای. ق1007 سال  وی در

  پادشاه  جهانگیر از بعد كه-سلیم  شاهزاده  عمّال دست  به راه بین در د،ش  احضار  پایتخت به

 (1699، ص5صفا، ج درایران، ادبیات تاریخ :نک.)رسید قتل به -شد

  و عبارات آنها در و پُرآرایه است  او آثار نثر مینوشت.   فارسی  زبان به را خود آثار علّامی 

 در و بود مســـلطعربی  فارســـی و زبانهای به وی. اندرفته بکار زیبایی به پارســـی تركیبات

 رباعی زیر از وی است: .داشت نیز تبحر مثنوی و قصیده و غزل ویژهبه شعر سرودن

ــی   فس    هر  كــهدارمنفســ  گردد  مــه ن

ــه چــنــدهــر  دارممــی الغــرش جــهــد ب

 

ــتش  كه گویم  یاضـ  گردد به  دهم ر

ــخن یک  از ــول سـ  گردد فربه  فضـ

 (1700: همان: ص)نک                       

 .آثار مؤلف2-2

 .اكبرنامه2-2-1

ست كه     «اكبرنامه»   یافته تحریر جلد سه  در مفصلترین كتاب در تاریخ دوران اكبرشاه ا

 (1699شود.)همان: صق. شامل می1010و وقایع دوران پادشاهی اكبرشاه را تا سال  است

 . آیین اكبری2-2-2

ت درباری هند است كه در پنج دفتر و خاتمه این كتاب در شرح رسمها و آیینها و مقررا

تدوین شده است. ذكر احوال گروه بزرگی از شعرا، ادبا و حکیمان از ویژگیهای آیین اكبری    

 اند،پنداشته اروپایى و پژوهشگران ایرانىدانشمندان ازگروهىآنچهبر خالف اكبریاست. آیین

 بار نخستین : است  رسیده  چاپ به هند در بار ندچ اكبری یینآ .نیست  اكبرنامه چهارم جلد

ــوم و اول جلــد  ــپس  دهلى،   در م1855/ق1271 در آن سـ  و م1869/ق1286 در سـ

نو؛       در م1893/ق1310 و م1882/ق1299 ه ک ــه م1877-1867/ق1294-1284 در ل  ب

 كتاب این از ایهخالص ترجمۀ و كانپور در م1883 /ق1300 در ؛كلکته در بلوخمان كوشش

شش  به م1786-1783 در سیس  كو شار  كلکته در گالدوین فران ست  انت  ترجمه این. یافته ا

ــد طبع تجدید  كلکته  در م1898 در دیگر بار و لندن  در م1800 در بار یک  نک: دائرۀ ).شـ

 (566، ص 2 ج اسالمی، مصاحب و دیگران، بزرگ المعارف

 دانش عیار.2-2-3

سی  اثر ن كتاب،ای  ستان  مجموعه از شده  بازنوی ست  دمنه و كلیله یهادا  بر مؤلف كه ا

 از اثر این.  است  كرده گردآوردی منشی  نصراهلل  دمنۀ و كلیله و كاشفی  سهیلی  انوار اساس 
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شتاز  هاینمونه سی ساده  پی عیار دانش را  مهدی هادی  . رودمی شمار  به یازدهم قرن در نوی

 به عنوان رسالۀ دكتری تصحیح كرده است. 1394سم رادفر در سال با راهنمایی ابوالقا

 مکاتبات عالمی.2-2-4

كه به نامهای مکاتبات عالمی وانشاء ابوالفضل نیز معروف است  مجموعۀ ترسالت عالمی

ست  به دفتر سه  در ضل محمد، خواهرزادۀ    د صمد بن اف ضل  عبدال  شده  آوری جمع ابوالف

(. از این اثر، دو نسخۀ خطی در ایران 1701: ص 5صفا، ج ان،درایر ادبیات است. )نک: تاریخ

شمارۀ   شمارۀ     معارف و الهیات كتابخانۀ 1314وجود دارد كه یکی به  سالمی و دیگری با  ا

 در كتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی نگهداری میشود. 1125902

 نامه لغت.2-2-5

ــی  به  عربی كلمات  انیمع  در دارد كه  «اللغات جامع » نام  به  اینامه   علّامی لغت      فارسـ

ست.   سعی كرد و كتاب        »ا ست كه در حل و فهم لغات دری  سی ا ضل قدیمیترین ك ابوالف

لغتی به فارسی نوشت، و با آنکه در اصل عرب بود و زاییدۀ هند، مع ذلک بر آن شد تا الفاظ 

  سی،شنا )سبک« عربی را از فارسی بیرون كشیده به جای لغات مذكور از لغات دری بگذارد.

 (289،ص 3 ج بهار،

 (كشکول)كچکول.2-2-6

 كجکول»دارد و ابوالفضل دربارۀ آن مینویسد:    خود در گوناگونی علّامی مطالب كشکول 

 صوفیه  علیۀ طایفۀ سخنان  بعضی  احوال، شوریدگی  در سطور  این راقم كه است  ایمجموعه

ــوّده را ــته،  طایفه   این از را خود نادانی،  از و بود كرده مسـ  خیال  آمده  عین به  علم از دانسـ

 (37)كچکول، عالمی، د:ص « .آمد بسیط جهل به مركّب جهل از الهی توفیق به آخر میکرد

 بهگوتترجمه گیتا .2-2-7

   به علّامی است. منسوب این اثر، 

 نخشبی ضیاءالدین نامۀ طوطی تلخیص.2-2-8

 فتحیه تحفۀ.2-2-9

: نک.)اســـت اخیر تحقیق وعموضـــ دارد، شـــهرت نیز «اكبری تفســـیر» به این اثر كه

 (.188، ص36ایران، درایتی،ج خطی هاینسخه فهرستگان

 .نسخ موجود تحفۀ فتحیه2-3

 نسخه اولین. است موجود( ملک و ملی)ایران داخل هایكتابخانه در نسخه دو اثر، این از

سخه  دومین و ملی ملک كتابخانۀ در 3811 شماره  به   ملی كتابخانه در 1095 شمارۀ  به ن

 شود:می دارینگه
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سخۀ -1 ستعلی  خط به و برگ 116 در ملی ملک كتابخانه به متعلق 3811 شمارۀ  ن  قن

 ر قرنبه عنوان اث دنا، فهرســـت در اما ندارد كتابت تاریخ و كاتب نام. اســـت شـــده كتابت

ست  شده  معرفی یازدهم ست : نک)ا ست  فهر شته د  این(. 986،ص 2ج ایران، درایتی، هاینو

 .است شده كتابت «تمّت»عبارت   نسخه، پایان در و ندارد افتادگی نسخه

 آغاز نسخه:  

ــا» ــحَ ی ــات ــواب ف ــوم  اب ــُل ــَمِ و ع ــِک  ح

ــِکَ مــِن عــَرّفــنــا ــل  مــا الیــُعــرَفُ فَضــ

 

 نــِعــَمِ  و اَیــادِی رافــعَ اَعــالمِ  یــا 

 التــُعــلــَمُ مــا عــِلــمــِکَ مــِن عــَلــّمــنــا

 

ــلَ مَن یا  بِحَمدِکَ  ــوالً الخَلقِ الَی اَرسـ ــّرهُ امیناً وَ  رسـ   فَتحاً  فَتحنا لکَ   نّا إ بِخطابِ  بَشـ

 (.2ص بی تا الف: تحفۀ فتحیه، عالمی،«)مُبیناً

 انجام نسخه:

نده      ــ یده   نیســــت گر ناسـ ــور  مغزشـ

ــر  ــن ــد از  ه ــاب ــردم ت ــری  م ــوه  گ

 

هره      ب ــد   1ن ینــار  ز شـــنــاســ غز    د   ن

ــابش  و مــه از نور  چو  ــتری  از ت  مشـ

 (230)همان: ص                                   

برگ، به خط  128شــود و در ه ملی نگهداری میدر كتابخانكه  1095نســخۀ شــمارۀ  -2

سخه نیز تاریخ كتابت و نام كاتب ندارد ولی در        ست. این ن شده ا ستعلیق كتابت  ست  فن هر

، 2جایران، درایتی، هاینوشته دست  نسخ، اثر قرن دوازدهم دانسته شده است)نک: فهرست      

خانۀ ملی  ن نســخه همانند نســخۀ كتاب(. این نســخه نیز افتادگی ندارد. آغاز و انجام ای986

 ملک است و در متن نیز جز موارد اندک، اختالف چشمگیری با نسخۀ مذكور ندارد.

 عالمی در دیباچۀ این اثر به نام كتاب خود نیز اشاره دارد و مینویسد:

  وَ تعالی اهللِ بِلطفِ جیالملت الفقراءِ احقرِ مِن الدعاء بمنزلۀ  ااقبالیهٌ هدیهٌ و تحفهٌ فهذهِ» 

تحفۀ فتحیه، عالمی،  «) لهِافضا  و فضلهِ  ابوابَ علیهِ اهللُ فَتَحَ مبارک  شیخِ  بنِ تَبارَکَ ابوالفضلِ 

 (5بی تا الف: ص 

شاه بوده و آن  دلیل این نامگذاری آن طور كه از دیباچه برمی آید، به یمن فتوحات اكبر

 را به نام وی تألیف نموده است:

ــُ مِن الملوکِ اماجدَ»   الفَتحِ وَ الت واری وَ الت ســاوی فِی احدٌ الیَنفسُ و اركانهَ اقدامِ فلیس

ــقٌ ــاه اكبر الدّینِجاللُ اَبوالفتحِ المَغازِی،  و المَعارِکِ فِی لَهُ عاش  دولتِهِ اَعالمُ الزالَ الغَازِی ش

 (6همان:ص«)مرفوعۀً 

                                                      
 نماید.است كه صحیح نمی« به هرزه». در متن 1
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ــم آن  پرورتبنـده  نظر از دارم چشـ

 شاه مبه نا موشّح دلکشی است  تفسیر 

 

فات  عین كز    فه  برین الت  بنگری تح

سیر  شــده او نام و تاریخ  اكبری تف

 (9)همان:ص                                        

ست ولی با توجه به عناوینی كه در متن      ست تنظیم ننموده ا سنده برای این اثر فهر نوی

 به كار برده است میتوان فهرست مطالب آن را به شکل زیر ارائه كرد:

شرح آداب المریدین شیخ شرف الدین منیری/ در آخر ملتقط طبقات صوفیه  ختتاما
المریدین/خطبه بیاض/ نوشته/شرح انتخاب دیباچه كچکول خورد/ شرح انتخاب اختتام آداب

خاقانی/   دیوان منتخب خاقانی/ اختتام العراقین تحفه انتخاب معامالت/ اختتام بیاض دیباچه
 حدیقه منتخب تمۀ  منتخب دیوان ظهیر فاریابی/ اختتامانوری/خا دیوان منتخب اختتام
كمال اسمعیل /بر پشت كتاب اوصاف االشراف خواجه  سنایی/ اختتام منتخب]دیوان[ حکیم

 اند/ خاتمه مجموعه حکما/ خاتمه مركز ادوار شیخ ابوالفضل فیضی فیاضی/ خطبهنصیر نوشته
 نوشته/ خاتمه معنوی مولوی ویمثن منتخب ذیل پادشاهی/ خطبۀ كجکول بزرگ/ در مرقع
 اكبرنامه. سیوم دفتر اكبرنامه/ خاتمه دفتر دوم نامه/ خاتمه اكبر اول دفتر دانش/ خاتمه عیار

 . علّامی و دیگر شعرای و نویسندگان ادب فارسی2-4

ابوالفضل بن مبارک از جمله كسانی است كه با شعر و اندیشۀ فردوسی در تضاد بوده و         

به كار بزرگ وی در سرودن شاهنامه ننهاده است. او انشای خود را بسیار به هیچ وجه وقعی 

ــاهنامه میداند و میگوید:  ــعار ش ــدآمد وجود با»باالتر و برتر از اش ــاالرانقافله چندین ش   س

 بر خرد گوهر عیار امروز پســندی،دانش دبســتان هاینامهفرهنگ آمدن فراهم و خردمندی

 و آرایندمی فرماییفرمان سریر  بر را عقل سلطان  و دیگر ییترازو را سنجی گران و میگیرند

صۀ   هنگامه این در تازه، آیینی را جهانبانی  و شادكامی  ترانۀ و كرد باید فراخ ایثار و نثار عر

(. وی در ادامه،   156تا الف:   تحفۀ فتحیه، عالمی، بی«) گردانید. بلندآوازه را كامیابی زمزمۀ

سی با   به سر    »صفات   صراحت از فردو سبک ست فطرت و  سخن را به بهای  « پ نام میبرد كه 

  پردۀ و در شد  خواهش و سبکسری   در فطرت پست  فردوسی  چون نه»اندک فروخته است:  

)همان:  « نمیدانســـت... بها بود، فروشســـخن او برگرفت. ســـتد و داد گفتگوی در را آزرم

 (.157ص

ــبت به خاقانی ارادت ویژه       ــاگرد وی میخواند:     ای دارد و خود علّامی نسـ  »را بارها شـ

سیّه،  كلمات پذیردانش سافر  درنیافته، خودی از بِه صحبتِ  كه خاقانی حکیم قد   بقا ملک م

 مرا فطرت و بشوراند  مرا همّت گشته.  محتجب اختفا پردۀ در نیامده، فعل به او فوت و شده 

ست    سته    قول از را سخن  خوردۀفریب منِ داد. شویی  و ش ست  عمل به شای  در گَو كه هبای

 .(48همان: ص  )«گردانیده مرتبه شناسای بود مانده اشتباه
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ــیف دیوان وی میگوید:       ــتاید و در توصـ ــعر وی را نیز میسـ » او مقام ادبی انوری و شـ

 در بوقلمون كمند هزار و رنگین دام صد  كه انوری دیوان، صورت  آراینقش معنی، نگارخانه

 (49همان: ص )«افکنده. سراییحرف خطۀ كارشناسان گردن

ــخنان وی را خردافزا و به دور از         ــنایی نیز با عنوان حکیم یاد میکند و سـ عالمی از سـ

 آبادظلمت از كه غزنوی ســـنایی حکیم آرایعقل معانی خردافزا، ســـخنان» تقلید میداند: 

 پذیرای رســیده، او  فرجام جان مشــام به بویی تحقیق عذب مشــرب از رفته، فراترک تقلید

 (52همان: ص )«. است شده اطالق نور پرتو

ــاعرانی كه وی در تحفۀ فتحیه از آنان نام برده و با احترام از آنان یاد كرده            از دیگر شـ

اما اشعار و   (52نک: همان: ص)نصیر توسی است.     و خواجه كمال الدین اسماعیل اصفهانی  

نای نثر خود از اندیشۀ مولوی، بخصوص در مثنوی نزد نویسنده جایگاه دیگری دارد و در اث   

 معنوی مثنوی انتخاب به پیمایهوش خاطر پیوسته» ابیات مثنوی به وفور استفاده میکند: 

 (96همان: ص)«داشت میل

علّامی گاهی اطالعات مفیدی از دیگر شعرای همعصر خود به ما میدهد كه در نوع خود   

 فارِس» وی است، جالب توجه است؛ به عنوان مثال، فیضی فیاضی دكنی را كه برادر بزرگ   

 نامیده و آثار وی را برمیشمارد:« سخنوری عرصۀ

  شد آن را راسخ سخنوری عرصۀ فارِس آن هجری، سه و نود و نهصد  الهی امسی  سال » 

سه  زمین كه سمان  طبع جوالنگاه را خم سرار،  مخزن برابر .سازد  گرایآ  هزار به ادوار مركز ا

ــرو مقابل   و گیرد بینش گوهرافزای بیت  ــیرین، و خسـ ــلیمان  شـ  از اینوباوه  بلقیس، و سـ

  باستانی  داستانهای  از كه  دمن و نل مجنون، و لیلی جای به و سر برزند  دانش سرای بستان 

ستان  ست  هندو ضی  باطن از ا   بلندنامی پیرایه بیت چهارهزار به یک هر و نماید تراوش فیا

شور  هفت پیکر،هفت وزن در و گیرد همان: ص «). شود..  دیآبا پذیرای هزاربیت، به پنج ك

56) 

 اش.جایگاه تحفۀ فتحیه در بین كتابهای همدوره2-4

صی را دنبال كند، مانند        صود خا شتر از آنچه مفهوم و مق محتوای كلی تحفۀ فتحیه، بی

 اكثر كتابهای این دوره، در پی تفاخر و اظهار فضل نویسنده است.

شتۀ خود با عناوین   صفاتی از   عالمی در جای جای این اثر، از نو اقبال نامه، گوهر، زر و 

ستفاده مینماید و نثر خود را همپایۀ     شکوه ا این قبیل نام می برد و از الفاظ پرطمطراق و با

 نظم قرار میدهد:  

ــه خــون را قــلــم ــتــه دل ب  ام آغشــ

ــثــر آن از ــه را ن ــای ــر پ ــرت ــهــنــد ب  ن

 

ثری    كــه  ظم    از كم  ن نوشـــتــه     ن  ام ن

فتــه   كــه ــ ــاسـ هر   ن هنــد  تر گران  گو  د

 (158تا الف: ص یه، عالمی، بی)تحفۀ فتح
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كتابی اخالقی با صبغۀ  حقیقت در و صوفیانه اندرزهای و كلمات حاوی فتحیه تحفۀ كتاب

 سپس و منیری الدین شرف «المریدین آداب» وی میگوید، آن مؤلف چنانکه. است عرفانی

 در و ستا پرداخته كتاب این نگارش به بعد و خوانده را سلمی عبدالرحمن الصوفیهطبقات

 كه( كشکول)كچکول دیباچۀ از كتاب این در . است داشته عرضه شاه اكبر به را آن پایان

 صوفیه هایفرقه برخی از همچنین. آیدمی میان به سخن بعضاً است، عالمی آثار از دیگر یکی

 :میکند یاد خود هاینوشته نیز در

 دانایی سترگ و منشیبزرگ آیین یافته، تمام عیارمندی دستگاه، افروزشب گوهر آن »

 چشتیه و طیفوریه و شطاریه از را سالسلباستانی بسیاری و فرمود تلقین كبرویه طرز به را

 (185 ص تا الف: عالمی، بی فتحیه، تحفۀ«) آمدند پذیرفیض دریافته، سهروردیه و

 كتاب محتوایی و ساختاری بررسی. 3

آن عبارات و تركیبات پارسی به زیبایی به نثر انشای ابوالفضل عالمی پرآرایه است و در 

نویسد: كار رفته است. وی سبکی ویژه، گاهی همراه با تکلفات منشیانه دارد. ذبیح اهلل صفا می

ارزش او در نثر زیبای منتخب و استوار و درست اوست... پارسی هموار و یکدست و دور از »

 (.1701: ص 5صفا، ج درایران، ادبیات تاریخ«) افراط و تفریط

شیوه و نگارش تحفۀ فتحیه نیز متأثر از همین ویژگی، همان شیوۀ معمول و متعارف 

رو قرن دهم است. از نظر ادبی، نثر تحفۀ فتحیه، مسجّع و مزیّن به آیات و نویسندگان میانه

اشعار و انواع جناس و كلمات مترادف و ... است اما در كاربرد موارد مذكور جانب اعتدال را 

 و سعی نموده تا معنی را فدای لفظ نسازد. گرفته

نگاهی نیز به تصوف دارد و راه وصول به حقیقت را از دو مسیر عقل و دل میداند او نیم

 و به مقایسۀ اهل عرفان و اهل استدالل میپردازد:

 جویندگان و -جالله جل- است ایزدی صفات و ذات دریافت انسی، مطلب و اصلی مقصد»

 و اندزده مقصود دامن به همت دست شهود و كشف به گروهی اند:گروه دو بهابی گوهر این

 كامیاب برآمده ارجمند مقصد این علیای سدۀ بر برهان و دلیل جمیلۀ وسیلۀ به ایطایفه

  گرنه و گویند صوفیه را جماعت آن گرویده نبی وجود به اگر اولی فرقۀ. اندگشته دانایی

 حکمای االّ و نامند متکلمین دارند  اعتماد را نبی اگر خریا طبقۀ و خوانند اشراقیه حکمای

 (22الف، ص تابی همان:«).دانند مشائین

 عرفانی نیز به فراخور موضوع استفاده میکند. او از اصطالحات

استفاده از اصطالحات فن خوشنویسی نیز یکی دیگر از مواردی است كه نشان از تسلط 

 دانش بزرگان میان هندوستان و روم و توران و ایران در مروزا آنچه»نویسنده بر این فن دارد: 

 ثلث،... و  دهندمی نسبت مقله ابن به را خط شش جمله آن از خط دارد، هشت شهرت

 (77تا الف:صبی  :همان) «نستعلیق و تعلیق و رقاع ریحان، نسخ، محقق، توقیع،
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.... در این اثر به مخاطب علّامی همچنین اطالعاتی دربارۀ حروف، مخرج آنها، اصوات و

  میدهد و به نوشته های كسانی چون خلیل بن احمد و ابن سینا در این باره استناد میکند:

 بزرگان از جمعی و گوید حرف را صوت خاص كیفیت این شفا در سینا ابوعلی شیخ»

 (76ص تا الف:، بی همان:«)شمرند. حرف را خاص كیفیت آن معروض صوت دانش

 به را آن آسانی برای  متأخرین از ایطایفه و نمیکردند اِعراب را حرف ابقهس ازمنۀ در»

 هر داده، تغییر را آن عروض احمد ابن خلیل چندگاه از بعد دادند... قرار  غیررنگ نقطه

 نیز و است  مشهور و مزبور امروز چنانچه داده قرار مخصوص جای و صورتی  را حركتی

 است اشتباه ازاله معنی به اعجام چه دارنقطه حروف یعنی معجمه سازند؛ قسم دو را حروف

 (77ص تا الف: ، بی )همان:« خوانند. مهمله را غیرمنقوطه  حرف و

 نحوی ای وواژه .ساختار4

صنیفات این   ص های ادبی ویژگیسایر دوره  مانندنیز  دورهتألیفات و ت  دارد یهایی خا

ــود. برخی از این ویژگیها عبارتند   كه این ویژگیها كم و بیش در تحفۀ فتحیه نیز دیده میش

 از:

 كاربرد تركیبات وصفی و اضافی به صورت مقلوب.4-1

صفی        ضافی و و سبکی علّامی در این كتاب، به كار بردن تركیبات ا یکی از ویژگیهای 

 به صورت مقلوب و به صورت اسم مركّب است كه باعث ادبی شدن نوشتۀ وی شده است:

ــرا، تازه دولت  ــی 33)ص چند  ( ورقی32ن)صجنو سـ  ( دولتخانه  35)ص چند  ( بیاضـ

( 41خاطر،  )ص( نگارخانه،  بیداردالن، شـوریده 38)ص چند چند، نفسـی  ( سـخنی 36)ص

ــته بهار، ( تازه43روز)صتیره  ص)دل  (، كوچک159مردم)ص  ( گوناگون84نگار)ص خجس

 (  160نامه)ص ، نگارین(159

 فارسی كهن كلمات .كاربرد4-2

ــت كه در زیر  عالمی در ای ــیل و كهن زیادی به كار برده اس ــی اص ن اثر كلمات فارس

 ها آورده شده است:نمونه های از این واژه

ــیچی، گیهان (77ص)هژده ــور)ص 60خدیو)ص ، واالبسـ ــپهبد)ص 63(، ناسـ ( 64( اسـ

( 184( دریوزه، سترگ)ص 69نشین)ص ( اورنگ68( انباز)ص66خیرپسیجی)ص  سگالی، نیک

( گروهاگروه،  192نامه، پیشــطاق، نزهتگاه)ص( شــگرف191( جهانبانی)ص190دهادش)ص

نان  یدی)ص   193)ص همگ غال بادافراه )ص  195( گوهرآمود)ص194( برآ ــیوم،  ( 196( سـ

ــپنجی)ص199( غرزن)ص198نظــارگیــان)ص ــتــا)ص201( سـ ــیــده202( نــاشـ  ( تفسـ

 (  206( دیوالخ)ص203دالن)ص

 .كاربرد صفت مفعولی مركّب مرخّم4-3

ــخ  ــت  گوهرآمود زبان  بر چنان  نقل  آن پاسـ   اند نفهمیده  روایت  آن معنی كه  گذاشـ
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 (، در160بودی... )ص دســتتهی صــورت بازار چهار فرســوددســت كاالیی (،  اگر195)ص

ــگالیچاره ــت زویرآمودت روزگار نامالیم س  ( نیروی127میزند )ص حیله و مکر دامان به دس

غاز   از كردار و دانش ــرآ ــو سـ ما  و نشـ یان كج به  ن  ( آن127ندادی)ص  راه آلوددامن گرا

 (141شد)ص خواهد پراكندگی غبارآلود سراینزهت

 .فراوانی كاربرد اسم مصدر4-4

یکی دیگر از ویژگیهای سبکی ابوالفضل بن مبارک، كاربرد اسم مصدر با بسامد باال در 

های جدید دست ها و ساخت واژهنوشتار است. وی با این امکان زبانی، به گسترش دایرۀ واژه

 و گاه در جهت ساختن سجع از آنها بهره برده است: زده است 

ــتش47،79)ص ( آفرینش44بینش )ص و دانش ( 52( نگــارش)ص51)ص ( پرسـ

ــش)ص یایش 55( نوازش)ص54كوشـ  ( تراوش، ریزش58( گزارش)ص57)ص ( خرامش، ن

(  66)ص ( آرایــش، نــمــایــش64( آرامــش)ص63( تــبــش)ص61( خــرامــش)ص59)ص

ــورش)ص ــگالش،  106مایش)ص( فر101( طپش)ص95( آموزش)ص84شـ ــایش، سـ ( آسـ

( 134( ســتایش، نکوهش، روش، پرورش، آویزش)ص88،130( آمیزش)ص129كشــش)ص

 (194،70( افزایش)ص136)ص( گردش، تابش135خواهش)ص

 پرداز و...( -گزین -انگیز -افزا –سازی با بن مضارع )آرا واژه .4-5

  تسـلی  فرموده افزا هوش سـخنان  ( بسـا 128)ص.گشـت  یافزاشـورش  آگهی مسـتی 

ــر انجمن در نیز غرورافزا فروش رعونت ( آن195دادند)ص ــد)ص حاضـ ــخنان198شـ  ( سـ

 آیین و دلگشا  طرز ( به205انداختند)ص میان در مقدس زبان از انگیزدهشت  افزای حشت و

ضه  افزاعاطفت شتند)ص  عر ست 222)ص.آمد نظارگیان افزای حیرانی( 216دا شم    و ( بی  ش

  هنگامۀ آرایچهره گوناگون طرزهای ( به229)صگشـــت روزی افزا ســـعادت فرزند گرامی

ــد خودبینی ــازنیرنگ آن آراینخوت بزرگ دانش چنین با (128ص.)ش  در روی بوقلمون س

 جال مندیبخت ناصــیه آرایفرهنگ نشــیناورنگ داســتان ســجود به (128ص.)نهد  كمی

ستای  آن آرایلعبت ( همانا130افزود)ص شتن  خود ست)ص  آیین  را خوی شم 134ا  نان( د

 ســرای( مدحت166نســبت.)ص چه آرایكثرت بادســرایان و گذاران حرف با را گزینخمول

 گزارش چنان   عینی آرایپیام  اثنا  این ( در171همایون)ص  دولت آرایانشد خالفت، بارگاه

ــودا رفتن واپس ( اندیشــه180نمود)ص ــعبده ( زمانۀ31اســت)ص انگیز س  چرخ و انگیز ش

نه  قت 42)صپردازفت نه  را زیطرا ( حقی ــرایی افســــا ــورانگیزی و سـ ــوگواری را شـ  سـ

ــته)ص ــنی  مایۀ حقیقت، كارپرداز آن ( لیکن201دانس ( 111برگیرد)ص حواس راه از روش

 ربایعقل پردازحیله اندوزیفتنه ( و115دارند)ص یکتایی زبان پردازخامه زمانیان بســیاری 

 (146نیفتاده)ص گزینیهچار نظر را سحرپرداز بینشان( شگرف142بود)ص دراز اندیشۀ در
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 .كاربرد مصدر مرخّم4-6

 زدهحیرت انصاف،  و تمیز رشتۀ گسیخته  فرتوت این  آمد شد  به كه دانشی  مایهبی آن

ــادی ــت)ص اندوه و ش ــنود و گفت بدان ( و126اس نیامدی)همان:   فرود خاطر هیچگونه ش

 (128ص

 .تنسیق صفات و اضافات4-7

ست كور باطن ك   آن بی»  شی ا شد این پیر ف مایه دان نادان  حقیقتِیب رتوتِه در آمد 

 (21همان: ص«) زدۀ شادی و ماتم است.خسران دانا افکن برآورِ

 نقطۀ حامدیت قدیرمنصــبت كلک، (159)جوانمرد خوشــخوی دیربقای فرزند گرامی 

 ( 67است) ننوشته تکوینی نقوش و ایجادی صور بر را  موجود

ناس    خدیو  این میامن  از و ــ ــدر واالنژاد گوهرعالی   خداشـ  برخورداری  جالیل  مصـ

ستجمع  سندی حق شمایل  شرایف  م صیۀ  غرۀ گذاری،حق و پ صرۀ  قرۀ اقبال، و سعادت  نا   با

مت  تاجِ دره جالل، و عظ نت  ال ــلط فتِ  الصـــدقِخلف گیری،سـ مانِ  فروغِ عظمی، خال   دود

 (69اجالل....)

 به شیوة عربیصفت آوردن موصوف و  .4-8

 (36همان:ص «)میشود. كرده سیاه مختلفه ازمنه در است جمله آن از بیاض این»

«) نمیکردند. اِعراب را حرف سابقه ازمنۀ در كه نماند مخفی و الم الف دل و است الف»

 (77همان:ص 

  «شد»به جای فعل كمکی « آمد».كاربرد فعل 4-9

 (206همان:ص «).آمد گرفته آسایش دم لختی و شد پدیدار منزل را تالمذه از یکی»

 (208همان:«).آمد نهاده راه در قدم  گردانده لباس زمان همان»

 (208ص:همان)«آمد برداشته حسرت  نامعین مقصدگاه به درشدند خواب به مردم چون»

 برای غیرانسان« او».كاربرد ضمیر شخصی 4-10

 (77نگارند)ص ساخته متصل حرف یک به را او ناگزیر  است ساكن همیشه الف چون

 «برای»به معنی « ار»كاربرد  .4-11

 تیزروان كه اخالص چهارگانه (، مراتب66آید)ص تنومندی سرمایۀ را آسوده دلهای

 تهنیت آن غیبی  مشیران را دولت ( افزونی70آید)ص فراهم دشواری به را آگاهی عرصۀ

 را نفس ( بدآنچه71آوردند)ص سعادت زیادتی نوید را او قدس، عالم ( منهیان71كردند)ص

 (186آورد)ص تازه فروغی را شناسایی ( بستان861آید)ص دشوار

 ی فک اضافه«را».كاربرد 4-12

( 86گشـــت)ص فراخ میدان را (، حوصـــله68بود)ص نیامده برجا پای را دانش روزآن
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 (188رسیده)ص مغز به را (، حکمت62برآمد)ص هم به دل را شناسحقیقت پادشاه

 «است شایسته» معنای به «شاید».كاربرد 4-13

 مفرد شخص سوم صیغۀ صورت به شایستن، معنای در «شاید» ناقص فعل از هنویسند

 :استفاده میکند

  پدید سیری  كاریسیه  از را دل كنندۀتباه و كاغذ كنندۀسیاه  این آز معدۀ كه شاید »

 (41همان: ص).«گراید نقاش به نقش از پرداخته، مکتوب به كتاب از و آید

 عربیكاربرد جمع سالم و مکسر  .4-14

عالمی با آنکه تعمدی در نیاوردن و حذف لغات عربی و تعصبی »بهار اعتقد دارد كه 

جاهالنه مانند برخی كه پس از او یا در عهد او در هند و ایران پیدا شدند به خرج نمیداد، 

مع هذا بعضی عبارات او به فارسی خالص است و در نثر او لغات عربی كه صدی هشتاد 

، 3بهار، ج شناسی، سبک«)ه بود به صدی ده دوازده لغت تنزل كرد.سراپای كتب را فراگرفت

( با این وصف، در تحفۀ فتحیه نمونه هایی از كاربرد لغات عربی مخصوصاً جمعهای 289ص

 عربی، كه مؤلف گریزی از آوردن آنها نداشته است، مشهود است:

ش  دوربینان ظن  حسب  به كه سالفه  ازمنه اخوان دریافت  دیده»   از ما زمان ۀخردپی

 (23الف:ص  تا بی عالمی، فتحیه، تحفۀ«) است فاضله ایام

 (35)همان:ص« برده الزماناخوان از السبق قصب مساهالت و مداهنات در 

 (36دانسته)همان:ص دوراندیش خاطر مکنونات

 آن در»  (187همان:ص «) اندجرجانی شریف  سید  تالمذه سرآمد  از بزرگ دو این» 

 مالزمت ســعادت بود زمانه اولیای اكابر از كه بنوی عمر شــیخ به را رگوارپدربز فیض مدینه

 ( 189داشت)ص آگاهی قبور خفایای و قلوب صفایح بر (188 ص:همان«).داد رو

 .ویژگی های بالغی و ادبی5

 .ابداع تركیبات تازه5-1

  بادیۀ گرایان(، ره160زودزوال)  سیمیای  لعبتان (، سیمین 160طبیعت)ص آبادوسعت 

جهــان 62غربــت)ص  هی    نوردان (،  گ خن  (، شــــغــل62طلــب)ص آ ــا  و  دل بر  زدن ن

 (127رای)صشوریده بخت( غنوده65مدان)ص هیچ دلِآشفته (، من64جگرپالودن)ص

 های تشبیهیاضافه.5-2

 زله انداخته خاطر گردن در این عشــق كمند مردم همه چون هم من كه بهتر همان»

 (41همان: ص«)باشم بردار

 هایی آورده میشود:ی این نوع تركیبات بسامد باالیی دارد كه در زیر نمونهدر نثر عالم

ــیه 62ناكامی)ص   خار   ــتم خانۀ  (، سـ   ص(، غازۀ 66آگهی) ص(، لجّۀ 64روزگار)  زار سـ

ــن یک   (، ارغنون66تألیف)ص  حسـ گالی ن ــ ــیجی)ص و سـ كاخ 66خیرپسـ ماخی  (،  ــ    صـ
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(،  19دنیا)ص رعنای ۀ(، قحب18عدم)ص خلوتخانۀ  (،18)ص وجود آباد(، كثرت67فطرت)ص

 (21دنیا)ص بدروی عجوزۀ

 كالم فحوای در احادیث و امثال به استشهاد.5-3

 (36فنونٌ )همان:ص  الجُنونَ فَإن  الجُنونِ اَقسَامِ مِن اَیضَاً هَذا و

 ( 37 ص:همان)المُقَرَبینَ سَیّئاتُ اربرارِ حَسَناتُ

 ( 39ص: همان) صِراطٍ مستقیم   الی یَهدِینا اهللُ و

 (34)همان: ص.هَوَس مَابَقِیَ وَ بَس واهللُ

ســیله وعالمی در اكثر بندها، جملۀ اخیر را در آخر ســخن خود تکرار میکند و بدین  

 همه چیز غیر از وجود خداوند را نفی میکند.

 موضوع تناسب به شعرا اشعار تضمین.5-4

شاعران بزرگی چون نظا   ضمین ابیاتی از  سعدی، م مؤلف هرجا الزم بوده، با ت ولوی، می، 

 وشیده است.اسماعیل و و ... در هر چه پربارتر كردن این اثر كخاقانی، ظهیرفاریابی، كمال
ــم عشــق داغ كه كه بکردم جهد هزار  بپوش
 

ــر بر نبود  ــرم آتش س ــم كه میس  نجوش

تا  و عالمی: ، بی 785)كلیات سعدی، ص 

 (42الف:  

ــقم  ــه قهرت   بر  و لطف  بر  عــاشـ  جــدب

 

ــق  من عجب ای  ــد دو هر این عاشـ  ضـ

تا    و عالمی، بی 73)مثنوی، مولوی، ص

 (15الف: ص 

ــوی بردمی راه گر نه كبود    این سـ  خا

 

ستمی    گه آن  ش ستمی    طنابش كه ن س  گ

تا   ، عالمی: ، بی 801)دیوان خاقانی، ص  

 (40الف: ص

 كاربرد كنایات.5-5

 (. 10ص: تا الفبی خایم.)تحفه فتحیه، عالمی،این چه ژاژ است كه می-

(در این كنایه منظور نویســنده آن اســت  12ز عبداللهی به عبدالطبیعی آوردن)همان:ص ا-

 كه شخص بندگی خدا را رها كرده و بندۀ امور مادی و دنیوی شود.

 (.7نفس را زنجیر گسستن.)همان:ص -

 (.43افتاد.)همان:ص  طشت ناموس این مرد را ز بام-

 1(. 63دل )همان:ص  بر زدن ناخن -

   (63 ص:همان) جگرپالودن:-

                                                      
 (473كنایه از تصرّف در كار مزاج كردن است )فرهنگ كنایات، ثروت،ص  -1
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 سجعجناس و . 5-6

ــت این  روی از دیرین تجردگه هنگام در» ــتۀ این بدایع خدایع از  انایا بادۀ مس  كمربس

  شـــد تواند اماره نفس آرایرزم و معنی بزم آمیزرنگ كه ایمجموعه. اســـت خدیعت و مکر

ــاحب  تا   دهد  ترتیب  ــحرای در رام الطبعمدنی  بوده رنجبی واعظ و غنجبی مصـ  از تفرد صـ

 (84ص تا الف: بی عالمی، فتحیه، تحفه «)نیاورد. شورش به تنهایی

  و فارغ او از دشـــمنان. گزندی او از دشـــمنان بر نه و بندی او خاطر بر دوســـتان از نه

 (33)همان:صخرسند او از دوستان

ضیض  از را علمی طالب سی  ح سی  اوج به ح  آوردن سپاهیان  سرآمد  درزی و بردن ك

 (38آمد)همان:ص  گردانیده خجالت عرق غرق نهاده اینها زبان و دل بر فلق

 استفاده از تمثیل.5-7

 (38همان:ص «)كه نوشتن آن مشتبه به جو فروشان گندم نمای میشود.»...

 (46دریا قشکی را كه به سوزن نتوان دوخت و به رشته نتوان بست )همان:ص-

  مرغی مثل یافته نجات الخاطف كالبرق گاهی گاه آشوب  پر تنگنای این از معنی عالم -

 و كند فراموش مطلب راه شده  سراسیمه   استخالص  بعد قفس در بودن امتداد از كه وحشی 

 (11رود.)همان:ص  اضطراب ممر از طرف هر به

 (97)همان:ص . است دل شیشه پیرزنان مثل ترسد. اینمی ریسمان از مارگزیده

 كتاب.برخی ویژگیهای رسم الخطی 6

(، 11(، مینمود)ص:11(، میرفت)ص: 9استمرار به فعل:میجوید)ص: « می»متصل نوشتن   . 1

 (14(، میدارد)ص: 13میگشت)ص

 (، 89حرف ربط به كلمه قبل: چندانکه)ص: « كه»متصل نمودن . 2

ضافۀ   . 3 (،  10(، بلغت)ص:10(، بمقتضای)ص: 10به متمم: بعمل)ص:« به»چسباندن حرف ا

 (43(، بآفتاب)ص: 11(، بانصاف)ص:11بصحبت)ص: 

شانۀ   . 4 (، همگنانرا)ص:  119(، آنرا)ص:89به مفعول: پادشاهانرا)ص:  « را»چسباندن حرف ن

119) 

(،  14(، بیحاصــلگی)ص:11بیتابانه)ص: :كلمه بعد از خود به «بی» پیشــوند چســباندن. 5

 (.  232(،  بیهمال)ص: 30(، كشتی بیمالح)ص: 25(،بیحوصله)ص: 20بیمداخله)ص: 

سباند . 6 شاره    چ صفت ا صوف خود: آنچنان)ص:  « آن»و « این»ن  (، آنجمله)ص: 19به مو

 (213(، آنصوب)ص: 51(، اینکس)ص: 48(، اینقدر)ص: 35

ــتن . 7 ــل نوشـ ــندیهای)ص:      «ها »متصـ   (، دامهای 13ی جمع به كلمه قبل از خود: خرسـ

 (45(، بوالعجبیهای)ص: 42برداشتهای)ص:  (،32)ص:
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(، 14در اصل باید جدا نوشته شوند: حیرتیست)ص:      پیوسته نویسی بعضی از كلمات كه   . 8

 (،  47(، بفسحتگاه)ص: 24خطرناكست)ص: 

نایی)ص:         . 9 ــ جای سـ به  نایی  های امالیی: حکیم ث گذارش=   53، 52، 50وجود غلط  ،)

كثری= كسری)ص:   و ماه (، یک194(، برخواستند= برخاستند)ص:   197، 188گزارش)ص: 

211) 

ــال به عالمت جمع ی غیرملفوظ «ها»عدم كتابت . 10 ــی از كلمات به هنگام اتصـ در بعضـ

 (89های)ص: كوچهكوچهای= پس(، پس50های)ص: جرعهای= جرعه«: ها»

ــی نقطه. 11 ــوار میکند: جمع نویس مانند كلمه ها در كلمات پرنقطه كه خواندن آنها را دش

 (57با هم كتابت شده است)ص: « ت»و « ن»انتظام كه سه نقطه 

 (89(، یکحرف)ص: 59، پنجهزار)ص: (51: ص)و معدود به هم: یکبارگیچسبیدن عدد . 12

ــتن همزه و . 13 ــان نوشـ (،  64ی غیر ملفوظ: گریوۀ= گریوۀ )ص: «ها»بر روی « ای»یکسـ

 (231ای)ص: (،نصبیۀ= نصیبه230ای)ص:(، لطیفۀ= لطیفه64جاذبۀ= جاذبۀ)ص: 

 

 گیری.نتیجه7

سته و      سندگان برج ضل عالمی یکی از نوی شمار میرود كه در       ابوالف سبک به  صاحب 

خارج از ایران آثار پرارزشــی را به فرهنگ و ادبیات فارســی معرفی كرده اســت. یکی از این 

آثار، تحفۀ فتحیه است كه علّامی در نوشتن آن،  نوعی اظهار فضل و فخرفروشی را چاشنی      

ــته های           ــت. وی در جاهای مختلف كتاب، با افتخار از نوشـ خویش یاد   كار خود كرده اسـ

میکند و خود را از بیشتر نویسندگان برتر میداند تا جایی كه خود را محسود دیگران دانسته 

کایت میکند. وی از چند تن از             ــ ها شـ ــادت آن و در جای جای این اثر از بدگویی و حسـ

صفهانی، ظهیر فاریابی و ... با احترام نام       شاعران مانند: مولوی، انوری، كمال ا سندگان و  نوی

ه و جایگاه آنها را ستوده است، اما با فردوسی سر ناسازگاری دارد و وی را سبکسر و بی          برد

مغز میخواند كه شــعر خود را به بهای اندک فروخته اســت. نویســندۀ این اثر در همه جا از 

اشــعار شــاعران و امثال مشــهور جهت پربار كردن نوشــتۀ خود اســتفاده میکند و كنایات و 

به كار میبرد كه نشـــان از عربی دانی وی دارد. ســـاخت لغات جدید و  احادیث عربی را نیز

ساخت واژه     واژه شته و خالقیت وی در  سعت دایرۀ لغات وی دا شان از و ها را نیز های ادبی ن

شان           سی ن شنوی صطالحات علوم و فنون مختلف بویژه فن خو شان میدهد. به كار بردن ا ن

 اهی داشته است.میدهد كه وی به زیر و بم این علوم نیز آگ
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