
  ٢٠  قند پارسي

  

  ي در سبک هنديقد ادبن
  ∗محمد رضا شفيعی کدکني

 بر من مسلّم يروشن  بهن نکتهيهنوز ا, يخ شعر فارسي جستجو در تاريبعد از عمر
 ي نقِد ادبکميتت و يفي و کي ادبيها  و انحطاط دورهيان تعاليا مينشده است که آ

 يوندين مورد پيا دريم است يا مستقين ارتباط آيست و اگر هست ايا ني هست يارتباط
  باژگونه برقرار است؟

ن ادواِر شعر يد که بهتريم رسيجه خواهين نتيا احتماالً به, از مطالعة اسناِد موجود
» ينقد ادب« است که ييها دوره, ي و سعديا عصر مولويام ي و خيعصر فردوس, يفارس
 و يفواواخر دورة ص, ب است و برعکسياغ ما ادبياتخ يکامالً از صحنة تار, در آن
 ييد دورة اوج و شکوفايباـ   استيکه عصر انحطاط آشکار شعر و شاعر ـه را يزند

  .شمار آورد  بهي در زبان فارسينقد ادب
ز اگر ي نـ ١٣٧٠ تا ١٣٢٠ور ياز شهر ـن پنجاه سالة رواِج شعِر نو را ي هميحتّ

م ي نظر خواهنيد اييتأ م بهي مورد نظر قرار دهير شعر فارسيمس» عالم اصغر«عنوان  به
ن است که با ظهور يست و پنج ساِل نخستيهمان ب, م قرنيمة آن نين نيد که بهتريرس

ن ي همراه است و اي و اخوان و شاملو و فروغ و سپهري و تولّليالنين گيامثال گلچ
  .مي دارينقد و انتقاد کمتر است که در آن يا دوره, مهين

                                                   
استاد است » شاعري در هجوم منتقدان«اين مقاله بخشي از کتاب  ( دانشگاه تهران و شاعر معاصر ايرانيداستا  ∗

که حق اين  ضمن آن. ايم درج آن کرده منظور آشنايي بيشتر استادان زبان فارسي هند با اين کتاب اقدام به که به
  )سردبير. ()ن منتشر شود انکار ناشدني استاي که با ياد حزي نامه پژوهشگر بزرگ زبان فارسي براي هر ويژه
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که هرچه بر حجِم نقد و انتقادها  ـد  وجود داشته باشين رابطة عکسياگر واقعاً چن
 برد و  ي پيتر دهيچيرمِز پ د بهي باـ شود ي شعر کاسته ميت و تعاليفياز ک, شود يم افزوده
ِت ي آن که از خلّاقيجا به, شعرا, ي انتقاديها هيهنگام گسترش نظر ن است که بهيآن ا
پردازند و از آنجا که شعر  ي ميکاِر شاعر به, ها»هينظر «ياز رو,  برند ش بهرهي خويذات

 خواهد بود يعيار طبيبس, ر آگاهيها حاصل ضم هين نظريِر نابخود است و ايمحصول ضم
دست  به ـر آگاه است ي خود را که ضميعيرا منشأ طبيز,  آورديانحطاط رو اگر شعر به
  در قلمرِويول. ام دهي نرسيجة روشنينت  بهن باره من هنوزيدر, هرحال به. آورده است
که –ستم يمة اول قرن بيم نينيب يِت خود را دارد که مين قاعده کلّيز اي نيفرهنگ جهان

 و ٦ و لورکا٥وتي و ال٤تسنيي و ٣ي و الر٢لکهي و ر١ از نوع بلوکيدر آن شاعران بزرگ
 يلحاظ نقد ادب هرگز به, پردازند ي ميت شعريخلّاق  بهگر در آنين شاعر بزرِگ ديچند

 ـ م و اصطالحاتيها و مفاه دگاه تنوع مکاتب و نحلهي و چه از ددگاه حجميچه از د ـ
 ٩وزي و تده٨نسنزبرگري و ا٧ي از نوع وزنه سنسکيمة دوم آن که عصِر شاعراني نيپا به

 از يکي اعتراض کنند که تو فالن شاعر را که يرسد ممکن است کسان ينم, است
زة نوبل هم برده ي و احتماالً جاس استيا انگليآلمان ا ي معاصر فرانسه ين شعرايبزرگتر
 ي ندارم از چنان کسيکس  بهينيچ قصِد توهياما من ه, يا ه خواندهيما انيم, ناروا هب, است

 و يا وزنه سنسکي و لورکا مهمترند يوت و والريتسن و الييلکه و يا ريپرسم که آ يم
 فرنگ ي شعرايندب تر از آنم که دربارة درجه وز؟ بنده شخصاً کوچکينسنزبرگر و تدهيا

ن حکم کرده است که يختة فرنگ چنياجماِع مردم فره.  بکنمياز خودم اظهار نظر
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 يمقصود اصل. مي بگذر١وزيتسن بزرگتر از تدهيينسنزبرگر است و يلکه بزرگتر از اير
 در زبان ي نقد ادبييشکوفا  چند بهي بود و آن اشارتيگرين گفتار نکتة ديمن از ا

  .ه استي و دورة زندي صفوان عصِري در پايفارس
خ ياند که در تار سنج ظهور کرده ار و نکتهين ناقد هوشيچند, ن دوره در هنديدر
ق و يبا دقِّت نظر و دانِش عم, همانندند يب,  مايست سالة دورة اسالمي و دوار هزادبيات

 يمي و شعر او مرکز بخِش عظيجين الهياز آنجا که حز. اري بسيسنج  و نکتهييبايشک
 از متوِن نقد يا ارائه حجم قابل مالحظه  بهن کتابيدر, و ما, ن نقد و انتقادهاستيزا

 ي بر آفاِق نقِد ادبيا چهيعنوان در دم که بهيمناسبت ند يب, ميا داشتهن دوره توجه ي ايادب
ن يوة کاِر ايف شي داشته باشم بر کم و کيمرور,  بعد ازويها ن شاعر و دورهيعصر ا
  .ناقدان
رم و آن ي چند ناگزيجا هم از اشارت ني در ايام ول ادآور شدهيل يتفص گر بهي ديجا

ل يدل  بهيوقت) ه ۱۱۰۳-۱۱۸۰( شاعر و دانشمند قرن دوازدهم يجين الهين که حزيا
 که يد با همة حرمتيترک وطن شد و در هند اقامت گز ران ناچار بهي اياسيتحوالت س

شان و يا  بهيمهر ياو گاه با ب, او قائل بودند ي برايبان و شاعران هندياهل هند و اد
 يبان هندي از ادي بعضين کار سبب شد که پس از چنديهم, ستينگر يشان ميشعر ا
 که شعر او را مورد نقد و ين معنيا به. مثل پرداختند معاملة به  بهزه برخاستند ويست  بهبا او

 خان آرزو ين عليالد  سراجن کار پرداختيا  به کهين کسيد نخستيشا. نظر قرار دادند
 در نقد يا ن قرن بود که رسالة مفردهيالشأن ا مي شاعر بزرگ و ناقد عظ)ه ۱۱۶۹-۱۰۹۹(

                                                   
که تقريباً , کوِهن. ام.  جي. زباني ديگر بيان کرده است به, يکي از مورخان برجستة شعِر اروپا, همين نکته را  .1

را در زبان اصلي اين شعرها ). و ايتاليايياسپانيولي , آلماني, انگليسي, فرانسه(مجموعة شعر معاصر اروپايي 
 با نگاهي گسترده مورد نظر قرار ١٩٠٨-١٩٦٥بررسي و نقد کرده است و شعِر اروپايي قرِن ما را در فاصله 

, توان دشواري مي به«: گويد مي» ايم؟ اکنون در کجا ايستاده«در فصِل پاياني کتاب خويش با عنوان , داده است
,  پنجاه ساله يافت که مورِد قبوِل همگان باشند–اروپا و امريکاي شمالي چند شاعر چهل در تمام , اين روزها

وقتي که اودن و ديلن تماس و نرودا و ) ١٩٣٠هاي حدود  در سال(در صورتي که سي و پنج سال پيش از اين 
د و مورِد قبول کامالً صاحب تشخّص بودن, دادند هاي شعر خود را انتشار مي پاز در جواني نخستين مجموعه

 Cohen, J.M.: Poetry of this Age: 1908-1965, Harper: برا تفصيل ماجرا مراجعه شود به» .همگان
and row Publisher, New York, 1968, P. 235.  
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قبل از هر بحث ديگري بايد ستايش 
کرد احاطة شگفت آوِر ناقدان اين 

فارسي که در عصر را بر قلمرِو شعر 
اي از  هر ميداني و براي هر مسأله

هاي بسيار  مثال, ترين مسائل جزئي
 .دهند دقيق و مناسب ارائه مي

 يها نکته, ديش کوشي و دانش ژرف خويارين نوشت و در آن با دقّت و هوشيشعر حز
ن پرداختند يدفاع از حز  از اهل هند بهيا رد و در عوض عدهين بگي بر شعر حزياريبس
م در مرحلة اول ينجا با آن سروکار داريآنچه ما در ا.  را جواب دادندي آرزويرادهايو ا

» پاسخ«ن و يست در نقد حز»آرزو«نوشتة 
 يقار» يوردا«آرزو و   به استيصهباي

ر يشاعر قرن اخ) ۱۲۸۸-۱۳۶۶(عبداهللا 
و » يدعو«ن يافغانستان است دربارة ا

 ن سه اثر با چند متنيدر کنار ا. »پاسخ«
ن عصر وجود ي ايکه در حوزة نقد ادب, گريد

ن است و ي حزيدارد و گاه مرتبط با ماجرا
ل يم از قبيشو يز آشنا مين, گاه مستقل از آن

ده است ين پرداخته و کوشيکشِف سرقاِت حز قت بهيکه در حق» ثبات«م ينقِد محمد عظ
ن را يشعر حزال ين و صُور خي و مضامي از معانيميبخش عظ, يبا احاطة شگفت آور

 که يزيگران است چين کارش غارت شعر ديدر آثار قدما نشان دهد و ثابت کند که حز
ن يدر. نديگو ي مsource huntingا شکاِر مواضِع الهام يِد منابع يآن ص  بهها يفرنگ

 ي و فرهنگين حوزة فکريگر که از همي دين با سه چهار رسالة انتقاديهمچن, ادداشتي
» آرزو«ر يو سراِج من) ۱۰۱۹-۱۰۵۴ (ير الهوريمن» کارنامة«ل ي از قبميشو ياست آشنا م

  … وصهبايي» صليقوِل ف«و 
 در حوزة يچند نکتة اصل  بهش رايشتر توجه خويب, ي اجمالين بررسينگارنده در ا

هنگام  ادآور شود که بهين اوراق يخوانندگان ا  بهکند تا يمصروف م, ن ناقدانيکار ا
  داشته باشند و اگريشترين ناقدان دقِّت بي کار ايها در ظرافت, دهان انتقايمطالعة ا

قصدش , پردازد ي مي ناقدان فرنگيها  حرفين ناقدان با بعضي آراء ايمشابهت بعض به
در , ين کاريضرورت چن ست اگرچه بهي نيقي نقِد تطبيجاد نوعي ايچ رويه به

  .اعتراف کامل دارد, گراني دينده و براي آيها مجال
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 زبان ي نقد ادبيها م بر چشم اندازي داشته باشين فرصت مروريتر  آنکه در کميبرا
 يبررس به, يرة چند مسألة اساسيبهتر آن است که در دا, ن دورة مورد نظري دريفارس
  .مين ناقدان بپردازيآراء ا

موضوع بحث ناقدان بزرگ و , در سراسر جهان, ن روزهاي که اي از مسائليکي -١
ا ين که آي است و اادبياتدر هنرها و » يمعن«مسألة ,  استيشناس فالسفة جمال

ن يشتريا نه؟ امروز بيدر نظر گرفت » يمعن«نام   بهيزيچ» متن«ک ي يتوان برا يم
, ٢گرفته تا اُومبرتواکو ١ از روالن بارثيشناس  ناقدان بزرگ و فالسفة جماليسع
ن يدر, »متن«ه است و ر خوانندين است که ثابت کنند هرچه هست ذهن و ضميبر
» يمعن«نام   بهيزيخواهند منکر چ يار ساده ميزبان بس به. ستيش ني بيا بهانه, انهيم

و » يمعن«نة ين زميم که در همينيب ياکنون م. ژه شعر شوندي و بوادبياتدر هنرها و 
. اند بارث و اکو داشتهد يه عقاي شبيا دهين ناقدان خودمان عقيا,  آن از شعرينف

, نابغة بزرگآن , يالقضاِت همدان نيع, ي است که در آغاز قرن ششم هجردرست
ست ي نينه را صورتيي که آيدان آخر دان نهين شعرها را چون آيا! جوانمردا«: گفت

دان که شعر را  ين ميهمچن. ديصورت خود تواند د, اما هرکه درو نگه کند, در خود
دن که نقِد روزگار او بود و يواند د ازو آن تيست؛ اما هر کسي نيچ معنيدر خود ه

گران يو د, لش خواستي آن است که قاي شعر را معنييو اگر گو. کماِل کاِر اوست
نه ييصورت آ: دي گوين همچنان است که کسيا, کنند از خود يگر وضع مي ديمعن

 يغموض  راين معنيو ا.  است که اول آن صورت نموديي يقلي صيصورت رو
, شينة خويية آيو عمالً با نظر ٣»زم از مقصود بازمانميح آن آوهست که اگر در شر

شاهنگ امثال بارث و يِک جهان پيناسش  جماليها هيخ نظرين بار در تاري اوليبرا
 يحيآنکه تصر ين ناقدان فرهنگ خودمان هم بياما جمع ا. گران شدياکو و د

                                                   
1. Barthes, Roland (1915-1980). 
2. Eco, Umberto (1932 متولّد). 

, بنياد فرهنگ ايران, نقي منزوي و عفيف عسيران اهتمام علي به.) ق ه ٥٢٥-٤٩٢(القضات همداني  هاي عين نامه  .3
  .١/٢١٦, ١٩٦٩ مقدمه  تاريخ, بيروت
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در شعر کمر » يمعنانکاِر «  بهالقضات داشته باشند ني از سخن عيريرپذيتأث به
  :ديگو  ي مي خاِن لودير علي شيعنيال يالخ اند و صاحب تذکرة مرآت بسته
 و يبند اليخ(= ن صنعت يا.] ق ه ١١٠٢ف يساِل تأل[ زمان حال ياما شعرا”

ن نکته يو ا. يخفيکما ال, اند درجة اعال برده  بهرا)  زبانيکاربرد دو پهلو
توان  ين مشاهده ميالع يرأ آنجا به ندارد در يمعن» شعر خوب«مشهور که 

  .١“کرد
ازدهم يب قرن ين ادين نکته بر حسب تصادف بر قلم ايد که اي آنکه تصور نکنيبرا

ن که يمثل ا. ديگو ين اصل سخن ميعنوان نکتة مشهور از  بهشوم که او يادآور مي, رفته
اشته است که ن فکر رواج ديعمالً ا, ان متفکران مايالقضات در م نياز همان عصر ع

.  ثبت نشده باشديين نکته در جايا, صورت مکتوب رم بهيگ»  ندارديمعن, شعر خوب«
م ي با آن هستيير آشناي که ما اکنون در مسين مکتب نقد ادبي ايريگ اما در عصر شکل

چند نکته در حوزة دالالت و  ن مسأله اشارت دارند و بهيا وسته بهيز پيگر ناقدان نيد
 ما و مورخان ياند که امروز برا  آن پرداختهsemanticک يا سمانتير  شعي شناسيمعن
  :ت استي کماِل اهميدارا, شه در فرهنگ ماياند

, نينام عبدالرضا مت به,  از استادانيکين از ين رسالة نقد اشعار حزيدر هم» آرزو”«
و » يمعن «:م کرده بوده استيدو درجه تقس  بهکند که او مسألة داللت را در شعر ينقل م

ه و يتوج است و آنجه به» يمعن«تکلّف حاصل شود  يآنچه از شعر ب: گفته است يم
از يآن ن  به است که در نقد معاصر هم مايفيار ظرين نکتة بسيو ا »يعني«د يتکلّف برآ

شود که در کلمة  ينجا حاصل مين کاربرد از اي؛ دقّت در ا»يعني«و » يمعن«تفاوِت : ميدار
ن يهم شود و به يدر آن لحاظ نم» فاعل«,  داردي و مصدريهوم اسمچون مف» يمعن«
د در نظر يفاعل را با, چون فعل است, »يعني« در کلمة يکسان است ولي همه يل برايدل

ن يهم به. ت باشدينها يتواند ب يقلمرو داللت م, اند تينها يها بالقوه ب گرفت و چون فاعل
گر از اعتبار خارج يرا د» يعني «ورقلم,  از شعرشناسان همان عصريل بعضيدل

                                                   
  .١١٢ص , ق ه ١٣٣٤چاپ سنگي بمبئي , مير علي شير لودي, الخيال تذکرة مرآت  .1
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, در همان رسالة کارنامه, ير الهوري من١اند کرده ي ميتلقّ» يعنيال«اند و آن را  دانسته يم
  :که گفته بوده است) ۹۶۳-۹۹۹ (يرازي شين شعر عرفيدر نقِد ا

 زناِک ما بري  بر دماغ خندهيمشِت خون ارغوان را از حنا شد پايمال زعفران
 از يکيند يگو. ديتا ي برنميچنان نازک شده که بار معنت ين بيا”: ديگو يم
ار سخت ي و کار بر سخن بسيپرداخت) ينازک(نزاکت  ار بهيدر سخن بس, طبعان نازک

راند و  ي سخن ميها يسخن از نازک, شناسان  از سخنيکي با يروز, ينازک ساخت
… ديون سخنان او را شنچ, رس يوِر معن آن سخن, خواند يش را مي نازِک خويها گفته
  .٢“ ندارديچ معني که هيا دهي رسانييجا سخن را به!  طرازيپرداز معن  سخنيا: گفت

 ما سبب شده يانة سنِّت فرهنگيک گراي و هرمنوتيلي تأويها ن همه کوششيبا ا
 يمعن, دانسته است ي آن را نمي شاعرش معني را که حتيي از شعرهايارياست که بس

 در شرح ينصرآباد,  قبل از عصر مورد بحث مايو اندک, ن دورهيهمدر . اند کرده يم
ار ي نشده از تتبع بسيآن راض  مشغول بوده همتش بهيطباخ به”: ديگو ي ميحاِل نافع قم

ت را ين بيچنانچه ا. ديآ يزبانش م  بهي عاليخود را در سلِک موزونان درآورده معان
  :گفته بود

 ن چه حدوث و قدم استيان ايم  بهيست فرقين دم استگر عيک سِررشته وجود و سِر دي
 يکي صاحب شوارق و يجي ملّا عبدالرزاق الهيعني(خدمت موالنا عبدالرزاق  و به
آخوند . دانم ي آن نميام و معن  گفتهيتيآمده که ب) ي عصر صفوين حکمايتر از بزرگ

  .٣“ت نوشتهي بر آن بيشرح
رواج داشته , ان منتقدانيدر م, ن دورهيرشدت د  که بهيگر از مسائلي ديکي -٢

 از ياريدرست است که بس. شعر است» ساخت و صورت«بحث از مسائل مرتبط با 
ف ينکات و ظرا به, ها»يعني« قلمرِو ي براياند ول در شعر بوده» يمعن«نان عمالً منکر يا

  : نيت حزين بيآرزو دربارة ا مثالً خان. اند افته بودهي دست يبيعج
                                                   

  .١٧١متِن حاضر   .1
با مقدمه و تصحيح ,  علي خان آرزوالدين تأليف سراج) ضميمة سراِج منير به(ابوالبرکات منير الهوري , کارنامه  .2

  .١١ ص ١٣٩٧/١٩٧٧, آباد اسالم, مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان,  اکرم اکراممحمدو تحشية دکتر سيد 
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٢٧

  

 ي هجران را ارگر صاحب نظر باشي روينينب نا شديک چشم بي,  اويم از فروغ رودو عال
آن » ريتعب«ح است و يت صحين بيا» يمعن«ست که يده نيبر متأمل پوش”: ديگو يم

ت چندان تنگ ين بيجامة الفاظ ا”: ديگو ي ميتيگر دربارة بي ديا جاي .١“نامربوط
» يمعن«: ديگو ي ميگريت ديو دربارة ب. ٢“گنجد ي در آن نمياند که قامِت معن دوخته
 ,گاه, ن گونه اظهار نظرهايدر مقابل ا. دلنا يالفاظ سخت م» ينامساعد«از , شعر
 است مثالً   کلمات اشارت دارند که مهميبودن بعض) fonctionفاقد نقش (» کاريب« به

  :نيت حزين بيدربارة ا
 با گستاخيد در آن چهرة زينتوان د  است شمع را بال و پِر مرِغ نظر سوخته

ا در ي.  فاقِد نقش استيني. ٣“کاِر محض استينجا بيدر ا» بايز«لفظ ”: ديگو يم
  :تين بيمورد ا

 ديغبار ند, نة خاطرشيچو صبح آ ش هرکه در عالميشمرده زد نَفَس خو
گر يات دياس در مورد ابين قي و بر هم٤کار محض استيب» شيخو«لفظ : ديگو يم

 ييها صورت و ساخت است دقّت ن حوزة مسائل مربوط بهي در هم٥رگيدر صفحات د
است نه در » تياولو«دارند و معتقدند که مالِک شعر در » تياولو«که دربارة مسألة 

  : نيت حزين بيخان آرزو دربارة ا. واِجب فن شعر است, تيو راِه اولو» صحت«
 جگر زد ا شد بهنه خطيرش اگر از سيت نازم  شکار افکن آن غمزه بهيبازو

ند و يگو» دل و جگر«. ستين» نهيس«مقابل » جگر«داند که  يفهم م سخن: ديگو يم
  : ن بهتر استين صورت چنيشهرت دارد در» پا و دست«و » نهيسر و س«ن يهمچن

 جگر زد ر خطا شد بهيکز دل اگرش ت
ن ي ان ويالمصرع نيب«شود که رابط است  يدا ميز پين» بنازم«علّت » کاف«معهذا 

  : نيت حزين بي باز دربارة ا.٦“ت بود که واجب فِن شعر بودياز راِه اولو«سخن 
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  ٢٨  قند پارسي

  

, نقِد مدرن فرنگي آنچه ما با توجه به
مورِد توجه اينان , ناميم زدايي مي آشنايي

نيز بوده است ولي بيشتر در حوزة 
مثالً . ها و معني شناسي داللت

, در حوزة بيان و تصويرزدايي  آشنايي
آن را , همان چيزي است که اين ناقدان

 .خوانند تالش معني بيگانه مي

 دياِت جاودان آمد پدي حيگر گشت جلوه د آشکاري جنّت موعود گرديرخ نمود
»  گشتنرگ جلوه«و » رخ نمودن«ست که ي نيفهم مخف بر سخن: ديگو يخان آرزو م

  :ن بهتر استيت ان صوريدر. هم است ک بهيست نزدي نيکياگر 
 دياِت جاودان آمد پدي حيلب چو بگشود  ظهور جنّت موعود شديرخ چو بنمود

اگر گفته شود که رخ نمودن و 
و ,  دارنديريگر گشت در واقع تغا جلوه

سخن در «م ييگو,  استين قدر کافيا
 ياروي از رو١»ت است نه در صحتياولو

» تياولو«و » صحت«قرار دادِن 
درست «ان ي کند که مخواهد ثابت يم

»  داشتنييشکل نها«ان تا يک بي» بودن
شعر ,  است وشعرياديار زيآن فاصلة بس

 است که در آن ي آن شعريواقع
 ي اداين صورت و ساخِت ممکِن برايتر يينها
اق يس «يمعن را به» تياولو«. باشد» حيصح«ن که فقط يک مفهوم وجود داشته باشد نه اي
  :نيت حزين بيبرد مثالً در بحث از يار مک به» ريرفته و دلپذيپذ

 سوز و خانه نگهدار آمده هم خانه گه آتش چمن شده گه شمع انجمن
» هم«خواهد که در مصرع دوم لفظ  ياق عبارت مينسق و س”: ديگو يخان آرزو م

توان  يگشت پس نم يمصرع اول م  مربوط بهياللفظ و المعن ثيآورد تا من ح يگر ميد
» اقيس«ست در ين» صحت«چه سخن در , کند يم» هم« عطف افادة »واو«گفت که 

  .٢“ت آن واجب بوديش بلغا رعايپ] که[عبارت است 
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٢٩

  

 و ي ذوقيها   است که مالک١»يقة شاعريسل«و » اقيس«و » تياولو«ن مسألة يدر هم
ت و ياولو  بهدني رسيها برا ا ترک سنّتيها  ِت سنّتيرعا, شود ي وارد عمل ميشخص

ت يو رعا» سنّت«فتة يسخت ش» آرزو«ل ياز قب, ن ناقداني ازينجا بعضي در ا.اقيس
 ي سنّتيها ها و تناسب سنّت گر چندان بهي دياند و در مقابل بعض يسنّت» تناسب«
  : نيت حزين بيدهند مثالً در مورد ا ي نشان نميبند يپا

 انهايافتاده خراب آش ِن زلفتيتا دام گشاده چ
, ِن زلفيچ» مناسب« مداانها داللت بر مرغان دارد و يآشلفظ ”: ديگو يخان آرزو م

… مشک نسبت دارد  که بهييدوم خوشبو, ني از لفظ چيکي: دو مناسبت  بهآهو است
 يرين مورد نقد معقول و دلپذي در اصهباييو …» قة شعر استيت لفظ طريکه رعا

داند  ياحب ذوق مص« عصر که ي خان آرزو و سنّت ادبيشناس ن اصِل جماليکند از يم
, شهيدام اند به, زيِن زلف باشد آهو نيکه هرجا ذکر چ  ـن اموريامثال ا  بهد شدنيکه مق

د توجه ي البتّه با.٢“لزم استي لزوم ماالـ  دهنديمشک را در طبلة فکر جاد کنند و يص
ه ج بلکي راي و بالغيعي بدينه در آن معنا, را» لزميلزوم ماال«ر ي تعبصهباييداشت که 

 که حق با يراست کند و به ي ميتلقّ,  ندارديچ گونه ضرورتي که هيامر  بهدي تقيمعن به
ها  ها و مراعات ن گونه تناسبي عصِر ما از اي از شعرايکي, چند قرن بعد ازو, اوست

  :گونه انتقاد کرد که نيبد
ــ ز مراعــاِت نظياشــعاِر تــو خــال   ر اســتي

 نباشد» چاه«چرا » راه«آنجا بود 
  ر اسـت يـ ذکر پن ي و افسوس که ب ييوگ نان
 ٣نباشد» شاه«هست چرا » گدا« که ييجا

ده بوده است که خان آرزو در ي رسييجا ن عصر بهيها در ا ن گونه مراعاتيکار ا
  : نيت حزين بينقِد ا

 خرابم, از نکهت آن طرة طرار  گل و سنبليبو بلبل رود از دست به
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  ٣٠  قند پارسي

  

ر مصرع دوم نامربوط محض ين تقديبر. ستيط نچ ربيبلبل را با سنبل ه”: ديگو يم
با همه  ـ در پاسخ او صهباييو . “ستيچ نسبت نيز گُل را با طره هيو ن. شود يم

 ـ ها داشت ن گونه تناسبين دربارة انکاِر ضرورت ايش ازي که پياستدالل معقول
ز يزها ني چگريد  نسبِت آن بهيگُل است اما گاه عشق بلبل به, هرچند متعارف”: ديگو يم
  : نيت حزين بيا دربارة اي .١“…دهينظر رس به

 ن راي تو چيرون نتوان برد ز ابرويب ن استيجب  زهرهيت ايشانيا خط پيگو
. ستينجا مناسب نيروشن است که در ا» نيجب هزهر«لفظ ”: ديگو يمخان آرزو 

بات شدن و بند مناس يپا”: ديگو ي در پاسخ او مصهباييو . “است» بِت بدخو«, موافق
مالحظة آن در دهن  يمراعات آن برندارند و لقمه ب ي بيکه گام ـن قدر يا آنگاه به
ن يا در مورد اي .٢“دن استي را لنگ و مائدة سحن را تنگ گرداني سعي پاـ نگذارند

  :نيت حزيب
  بهاران برخاستيبو, وقِت تو خوش!  جنونيا نيا بنشيدر غِم دن, عمِر تو کم!  خرديا

و مقابل » نيبنش«است نه » بنشست«, »برخاست«مقابِل ”: ديگو يزو مخان آر
ن چه سخن است که يا: ديگو ي در پاسخ او مصهباييو » برخاست«نه » نيبنش«, »زيبرخ«
ن از يبودِن متقابلَ, اند؟ ماهِر فن بالغت داند که در صنعِت طباق  گفتگو بر آن نهادهيبنا

 تقابل در “۶/۱۲۲ناه ييأ ومن کان ميتاً فأح: مه يرة کيهرگاه در آ. ستي نطنوع واحد شر
ز نباشد؟ يگر امر است چرا جاي و دي ماضيکيدر دو فعل که , ز شدهياسم و فعل جا

ن مقابله يز نکند که ايچ عاقل تجويه» نيبنش«: برخاست و مرا گفت يفالن”: ندياگر گو
  : گفتهيجرجانن اسعد يرالوقوع است فخرالديمع هذا در اشعار کث. ستيح نيصح

 ٣ش من کز جان من کاستيفزا عيب ن که دود از جاِن من خاستيا بنشيب
 که يکرده و پاسخ» يکفر و تقو«از تقابل » آرزو« که ياس است نقدين قيو بر هم

 است که يبحث, ها يورن گونه نقد و داين موارد اي و از بهتر١او داده است  بهصهبايي
  : نيت حزين بيآرزو دربارة ا
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٣١

  

  تو بوديه مست سواِد خِط هندويس, شب گشت يبان ميوانة آن چاک گريد, صبح
صبح و شام و شب ! است ]ي[مقابلة صبح و شب عجب مقابله”: ديگو يکرده و م 

 است که يتالش مقابله وقت”: ديگو ي در پاسخ او ميصهبايو …“ نديگو يو روز م
 يو اظهار امِر واقع) يني تجربة عيعني(االمر  و چون نفس. مقصود از آن صفت باشد

وقِت   بهيهرگاه شخص. ر مقصود استيتعب يبرا, چه لفظ. ضرورت ندارد, منظور باشد
من ”: ن چه خواهد گفت کهير از اي از شب گذشته رود غيد و در هنگام پاسيصبح آ

د؟ ي آن توانند نشانيجا چه گونه به, که اول شب است, شام. “صبح آمدم و شب رفتم
 و ينيتجربة ع: ديخواهد بگو ي است که مصهباييو حق با . ٢“ست يافتني درين معنيا

 که يهنگام.  شعِر قدما کردي سنّتيها  تقابليتوان قربان ي را چه گونه ميت زندگيواقع
  :ت اوين بيرد که دريگ ي مدراين ايخان آرزو بر حز

 ديآ ير مي شيجِو  بهکه خوِن کوهکن آخر شه دانستميار عشق چون زد بر محک انديع
 صهبايي. » نداردتچ مناسبيه» ر و کوهکني شيجو«با » ار و محکيع«لفظ 

دن يت تنگ گردانيغا ن قدر پابنِد مناسبات الفاظ بودن دائرة سخن را بهيا«د يگو يم
  . ٣“است

 دارند ين جمع ناقدان اصطالحيا, ن حوزة مباحث ساخت و صورتيدر هم
 که ما يزيبرند همان چ يکار م  بهtextureمفهوم   بهباًيکه آن را تقر» يبند کلمه«عنوان  به

مثالً در مورد . ميبر يکار م است به» بافت« آن را که يسيناً ترجمة معادل انگليامروز ع
  :نيت حزين بيا

 !ي قمري بار طوِق آهن ايکه بر گردن ندار  دان متي غنين سبکباريا, رانيان ما اسيم
  : دين صورت درآيا  به آنلواع است مصرا شنهاد کردهيپ» آرزو«که 

 مت دانيغن, يان ما گرفتاران سبکباريم
پس الزم , نامناسب است» انيم« با لفظ ي مصدرياي  به,يسبکبار”: نکهيل ايدل به

و » انيم«ن لفظ ي در بيوجه نامناسب”: ديگو ي عبداهللا ميقار. “ خطاب بودياي به] است[
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  ٣٢  قند پارسي

  

 مصرع مذکور يبند ن رهگذر باشد که کلمهيز ا]ني حزيعل[خ يدر مصراع ش» يسبکبار«
خ تنها اتّصاف ي که مراد شيدر صورت, يران است در صفِت سبکباريموهم اشتراِک اس

و . ١“گردد ي مقصود نميِد معنيمف, ريبدون تقد, خين مصرع شيبنابرا. آن  است بهيقمر
  : نيِت حزين بي در مورد اصهبايي

 دياِت جاودان آمد پدي حيگر گشت لوهج د آشکاري جنِّت موعود گرديرخ نمود
ن يو ا. ٢“ استيمصرعة اول از مغِز فصاحت ته» يبند وانتخاس”«: ديگو يم

کار   بهstructureساختار  ک بهي نزديوسته در مفهوميرا پ» يبند استخوان«اصطالح 
بلکه . از بافت و ساخت بهتر است» يبند کلمه«م يخواهم بگو يبنده نم. ٣برند يم

 ما ي در نقد سنّتstructure  وtextureن نکته است که مفهوم ي نشان دادِن امقصودم
با . اند کرده ير ميتعب» يبند استخوان«و » يبند کلمه«  بهوجود داشته است و آنها از آن

ِک خود را دارد نه آنچه يشناس نجا همان مفهوم زبانين نکته که ساختار در اي ايادآوري
هم , در نقِد مدرن, ن همه مفهوم ساختي با ا.افه شده است بدان اضيدر نقِد ساختگرا
آن پرداخته  ادداشت بهين يگر در همي ديوده است جانبب يغا, ر قدماياز ذهن و ضم

 آنان از واحد يمشکِل تلقّ» ساخت«ن ناقدان در برخورد با ياشکال کار ا. شده است
ک منظومه يکُِل   به واست» تيب« بوده است که محور تمام مباحِث آنان text» متن«

ها و  دقّت به, ک واحِد شناخته شدة خوديرة همان يو در دا, اند پرداخته يهرگز نم
  .اند ده بودهي رسياري بسيها ظرافت

نام ساخت و ساختار خواهد   بهيا مقوله هر حال به  که بهيمسألة تناسِب لفظ و معن
در , ير الهوريمن. اند  توجه داشتهآن ن ناقدان بهي است که ايگر از مسائلي ديکيد يانجام
  :يت عرفين بينقد ا

 رخ و روز شود مستقبل ميشب شود ن حمل رخت کشد چون به, پرداز جهان چهره
 نگاِر  ضياز ِکلِک ف, نقش درست ننشسته, يت که لفظش را با معنين بيا”: ديگو يم

آب و  که به ـاشناس  نيپرستاِن معن صورت. افتهينگارش , يپرداِز صوِر معان آن چهره
                                                   

  ٣٦٦, همانجا  .1
 .۱۸۷, همانجا  .2

 . متن حاضر١٦٩, ١٦١از جمله صفحات   .3



  نقد ادبي در سبک هندي  ٣٣

  

چ يه به,  آنيدانند اما معن يتر از چهرة نگاران م ني آن را رنگـ رنِگ عبارت خرسندند
  .١“رديپذ ي نميدرست, صورت

ش کرد احاطة شگفت يد ستاي بايگرين گفتار و قبل از هر بحث ديان ايقبل از پا
 از يا  هر مسألهي برا ويداني که در هر مين عصر را بر قلمرِو شعر فارسيآوِر ناقدان ا

 که يدر روزگار. دهند يق و مناسب ارائه ميار دقي بسيها مثال, ن مسائليتر يجزئ
, ينان در قلمرو شعر فارسيذهِن ا,  چ وجه وجود نداشتهيه ض بهقبة برگه و يته» سنِّت«

ش ي که پيِک موارديک ي يکرده است و برا يوترها کار مين کامپيتر دهيچيمانند پ
 يچ جاي که در هيشواهد, اند داشته يق و استوار عرضه ميار دقي شواهد بس,آمده يم
افت و يتوان آنها را  ي نمـ ها ها و تذکره نهيها و سف و جنگ, از قبل کتب لغت ـگر يد

تواند  ي آن مِل و تمام اشکاي ادواِر شعر فارسمط بر تماي و محيک حافظة قويتنها 
  .اند آن توجه داشته نان بهي که اين نکات انتقاديترگر از مهمي ديکي.  آن باشديگو پاسخ

  نقد شعر در حوزة باستانگرايي
ژه يو  و بهير شعري و نوع تصاوarchaism ييزباِن شعر در حوزة باستانگرانقد 

ن يتر عياز بد» استعاره«نان در باب ي ايتوان گفت که مالحظات انتقاد يم. هاست استعاره
 در باب ير الهوري که منياز جمله نکات. رود يشمار م ه ب نهين زميها در ينکته سنج

فاقد ,  معلّقيها استعاره(» پا بر هوا«ها  استعاره بدان توجه کرده است مسألة استعاره
مثالً در . »ته ندارد« است که ييها ا استعارهي» مغز يب «يها ا استعارهي)  الزمينقش و فضا

  ): توسنيش اسبيدر ستا (ين شعِر عرفينقِد ا
 ده از دمي زلِف صبا بريو  همچو فلک نوشته بر سميا

 يي زلِف صبا استعاره, دهي است که قلِم او تراشينوشتن بر سم اختراع”: ديگو يم
در آن » استخوان علم«ر ي او که تعبيگر از شعرهاي ديکي و در مورد .٢“است پا بر هوا

 يها گر از استعارهي ديکيو دربارة . ٣“مغز ي است بيي استعاره”: ديگو يکار رفته است م به
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 است که ته يي استعاره: ديگو يعرضه شده است م» رحِم مادر مشرب«صورت  او که به
  :يت عرفين بيو دربارة ا. ١“ندارد

  سِر آرزوينقش کدو به  آبروي ميرشح سبو به
بر آن دن و يکدو سنج  بهدآوردن و آن سر راي پديآرزو با سر”: ديگو ياستهزاء م به

ن و مخصوص يي است نوآيي وهيش, آن نقش سوگند خوردن کدو نقش نگاشتن و به
  :نيت حزين بي در نقِد اصهبايي. ٢“شة آن تازه گفتار استيشة سحر پياند

 خواب گل د اگر فسانة بلبل بهيآ  ز تاب شود بوتة گذاريا هر بوته
افسانه را شخص قرار , دهکار بر ه بهيزعِم خود استعارة بالکنا به] نيحز[”: ديگو يم

ور ين استعاره بدان کهنه زيکن ايل. هست, البتّه, الزِم شخص, داده و آمدن در خواب
سر و گردن , تير باِر عاري زـ نت گوش و گردن دهديآنکه ز يب ـمستعار ماند که 

  :نيت حزين بي در نقد اصهبايي, دور از ذهن يرهاينة تصوين زمي در هم.٣“بشکند
 ام چشِم حجاب آلوده را ماند مانهيخط پ ن دارميب خشک از زباِن شرمگ ليمخمور به
چه مرادش آن است . ت قاصر افتادهيغا به, ي معنيداان شعر در يعبارت ا”: ديگو يم
ن يدر. امديگردش ن اله بهيپ, که در سؤال نکرد ـن خود يسبب زباِن شرمگ به, که من

و .  گردش نکنديا جانِب کسيم اهل حچه چش. ن مشابه شديلِب شرمگ اله بهيصورت پ
   .٤“ست ياالِت بنگياز عالم خ, چشم  بهِه خطيتشب

نان يشة اي زبان شعر در انديمسألة مجازها  شامل و عام نسبت بهين که نظري ايبرا
 است يا دهيار معقول و سنجي بسيبند که طبقه ـرا » آرزو «ين داوريم ايداشته باش

  :ديست بخواني بد نـ ش شاعرنيدربارة قلمرِو انتخاب و گز
 عامل يعني(» مصحح«را چند )  کاربرد و استعمال زبانيعني(اطالق و حمِل الفاظ ”
  :است)  و صحتيه کنندة درستيتوج
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 زبان کوچه و بازار و حوزة يعني. (قت استيکه حق,  مره و محاوره روزيکي -۱
د از اهل ي بايعني. (است» سماع«ن صورت اقتصار بر يدر.)  کلماتي معانيقاموس

کنند  يرا نسبت م» شکستن« که يزيچ مثالً به.) افتيس آن را يا در قواميد يزبان شن
وان يل«و » طناب شکست«: توان گفت ي نميعني. توان کرد ينم] نسبت[را » گسستن«

  .اند ل شدهيکشِف آن نا  از معاصران ما تازه بهي که بعضيکار. »گسست
 استعمال شدن و رواج يعني( موقوف است برآمدن زينن ي و اياطالق مجاز, دوم -۲

] نهر: [نديگو, تيت و مظروفينظر بر نسبِت ظرف, مثالً. در کالِم اهِل زبان) داشتن
 ي صاحب خانه وقتيعني» خانه روان شد«: ند کهيو نگو.  آِب نهريعني»  استيجار

 و حوزة انتخاب» عالقاِت مجاز«ن است که در يمنظورش ا. (شود يکه روان م
 .)ستيت نينها يار محدود است و بياخت

  استعاره
خصوصاً  ـن ين طرز در اشعاِر قدما کم است و در کالم متأخّريو سوم استعاره است و ا

شتر در حوزة ينان استعاره را بيم ايادآور شويد يبا(» .اريبس ـ ي اکبر شاهياز عهد شعرا
 ).برند ي مکار ص بهيتشخ و personification يعنيه ياستعارة مکن

پردازد و عمالً  يندگان مين گويدر سبک ا» استعاره «يدفاع از بسامِد باال نجا بهيدر ا
ت يمحدو,  زبان و حوزة عالئق مجازهايد اگر در قلمرِو کاربرد قاموسيخواهد بگو يم

 شعر يشناس ار باز است و اساس جماليدان انتخاب و اختيوجود دارد در عالم استعاره م
امثاِل » نبوغ«تواند  يدهد و هرکس نم يل مي نو تشکيها يبند الي تازه خيها را استعاره

 و ي و حافظ و نظامي و سعديکه در نظر او بزرگتر از فردوس ـ را ي و ظهوريزالل
ن ي در هم.١»ستين طرز آشنا نيلذّت ا به«ابد ي درـ اند يام و مولوي و عطّار و خيسنائ

ن يري ديگر دارند که خبر از جدالي دي مباحثزيزبان شعر ن حوزة مسائل مربوط به
وة ي دو شيه و حتّيم دو نظرياز قد.  زبان شعر استيدهد و آن دربارة حوزة واژگان يم

اند و غالباً   غلبه نکردهيگريچ کدام بر ديرفتار در زبان شعر وجود داشته است که ه
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اما , اند ار خود پرداختهک ن نزاع بهيرون از قلمرو اي بوده است که بي از آن کسانيروزيپ
 يگرانيو د» د زباِن روز و زبان عصر باشديزباِن شعر با«اند که  گفته ي ميا شه عدهيهم

تمام . ١»زبان روز باشد  بهتواند يشعر هرگز نم«اند که  ده داشتهياند که عق هم بوده
دان يفاتِح م ي چند تنيا دوره در هر يول, اند ستادهيدان اين ميرون ازيعمالً ب, بزرگان

ار و افراشته در يرج و شهريو ا,  از قدماي و سعديانور. اند طرف مقابل شده نسبت به
اند و بهار  زبان روز توجه داشته  عمالً بهيزاد و سپهر و از نوپردازان فروغ فرخ. عصر ما

  .يزباِن باستانگرا  بهييو اخوان و خو
 يتالش تازگ«ر صائب يتعب و به,  زباِن روزيسو ل بهيز تمايدر عصر مورد بحث ما ن

ن در شعِر يحز  که يليل اندک تماين دليهم غلبه داشته است به, ه و عمليدر نظر» لفظ
ن در يحز.  نشان داده است مورد انتقاد حضرات قرار گرفته استييباستانگرا ش بهيخو
  : گفته استيغزل

 ن پرند آرديشکان از نالة ميدرفِش کاو ن تويسپاه درد را شوِر حز, شب هجران
ن است يمنظورش ا(کند  يچ کار نمينجا هيان در ايدرفِش کاو”: ديگو ي مخان آرزو

 معتقد يليخ خيظاهراً چون جناِب ش)  استfonctionفاقِد نقش , يلحاظ ساختار که به
ان در غزل يگذارد گاه گاه لفِظ باستان يمتأخّران را مطلقاً وجود نم, کالِم قدماست

  :تين بيگفته است در ا» ميو «,»مياو «يجا ن بهير آنجا که حزا دي .٢“آرد يم
 داند يگانه ميرآشنا بيهنوزم آن بِت د ابمي يم خود را نميز ويکه لبر سراپا بس
ش بلغا يواقع شده و پ» زيکه لبر بس«و » سراپا«در مصراع اول لفِظ ”: ديگو يآرزو م

سراپا «: ن مصرع بهتر باشدي اپس. ح توان گفتي از آن حشِو محض است که قبيبعض
 هم از ـ م استي قديکه فارس ـ» ميو«ن صورت لفِظ يدر» ابمي يجلوة معشوقم و خود را نم

کند و طرِف  ياعتراض م» مياو «يجا به» ميو«ک بودِن يآرکائ که عمالً به“ رود يان ميم
» يو«ظ لف”: ديگو ي مـ  در باب زبان شعر دارديگرية ديکه نظر ـ يصهبايمقابل او 

  :ديراز فرمايجة شامتأخّر است خو يمستعمل فصحا
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  رايدم نالة دل سوِز نيشن  رايشب از مطرب که دل خوشباد و
خ محِل انکار تواند يدر کالم ش, ن سرکردة فصحا آمده باشديهرگاه در کالم ا

ن انکاِر زبان يهم. ستي نيه پاسخ درستياصل نظر  که البتّه با توجه به.١“بود؟
ن يدر, گر هم دارد و در مسألة شرط و حذف جزاي ديانه را خاِن آرزو جاينگراباستا

  :يِت سعديب
 محتسب را درون خانه چه کار؟ ستي که در دِل او چيگر ندان

 از غرابت ين خالين طور مخصوص قدماست و در متأخّريکن ايل”: ديگو يم
ت شعرا و يرِد اکثروة عمل کية غالب و شيتوان گفت که نظر ي هم ميبر رو .٢“ستين

ن نکته يو ا. د محور شعر باشد نه زباِن قدمايبا» زبان عصر«همان است که , ناقدان عصر
دست آورد که تمام  توان به يز مينان ني مورد نظر اي شواهد شعري آماريرا از بررس

م قرن قبل ي همان قرن و حدِّ اکثر ني است از شعر شعراييها دشان بر نمونهيه و تأکيتک
ا يگو. دهند يشعر شاعران قرن ششم و قرن پنجم و چهارم ارجاع م ندرت به و به.  آناز

 ي را فقط در همان حال و هواييباياست که زن يچن, ناني ايشناس انداز جمال چشم
 ي انتزاعيرهاير و مقابله و تصويکه شعر صنعت و مراعات نظ. نديش بجويعصر خو

 يدر مبان, يم نظامياز شعر حک, آورند يهد م که از قدما شايل گاهين دليهم به, است
تنها مالِک  نان نهيا. ک استينان نزدي اي از اصوِل سبکيبعض به,  شعرشيشناس جمال

 هم که ييها دهياند بلکه در گز  استوار کردهيا قهين گونه سلي را بر اينقد و استناد شعر
ن ي حجم انتخاب را بر همنيشترياند ب ب دادهيترت, از آغاز تا عصر خود, ياز شعر فارس

ف يو لط يعيغ است که از شعر طبي درياند و جا انتخاب کرده, يشناس جمال يمبنا
 مطلقاً لذّت ي و فردوسيک و روديشعر عصِر منوچهر, ي زبان فارسي آغازيها دوره
 که يا ا جامعهيگو. دهند ي از آن استادان ارائه نميا ن نمونهياند و طبعاً کمتر برده ينم
در خود استعداد التذاذ از , سته استيز يمارگونه ميب, ينيب  و جهانيحاظ تفکّر فلسفل به

 جامعه يتوانسته است از هنر دوران سالمِت عقل ي را نداشته است و نميآن گونة هنر
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ن همه در گوشه و کناِر يبا ا.  لذّت ببردـ  و ناصر خسرويهنر دوران فردوس ـ
ست و از يراه ن يافت که چندان هم پرت و بيتوان  ي مينان گاه مالحظاتي ايها يداور
ن مصراع يرامون ايش پي در بحث خويمثالً قار. دهد ي اعتدال و سالمت خبر مينوع
  :نيحز

 جوش آمد  به خونميختيآم يم  بهيگالب از خو
 اگرچه عرِق معشوق باشد و ـ يم زش عرقِِ انسان بهين که آميگذشته از ا”: ديگو يم

د عواطف را زنده کرده يبا. ست که شعرش توان گفتي نيزي چـ ابديه يگالب تشب به
ن گونه يا, ن بحث استين داوِر اي چون آخريکه در مورِد قار. ١“سامع را تکان داده

ر ناقدان يرا او دورادوار تحِت تأثيست زيچندان دور از انتظار ن,  و معقوليعيسخِن طب
 هر ي برايشواهد شعر  بهناني مسألة احاطة ادر کنار. تواند قرار گرفته باد ي ميفرنگ

نان ي که ايم از تسلّطيم و در شگفت شوياد کنيد يبا, يا موضوع و هر مسأله و هر نکته
 تا يشناس در عصر ما که مسائل سبک,  مثاليبرا. اند  داشتهيشناس ق فن سبکيبر دقا
 از اهل يبعض, ل در باب آن مسائياتيمطرح شده است و کلّ, ان اهل ادبي در ميحدود
هر قدر  ـمثالً در نظر ما . نان قابل مالحظه استيسنج ا ق و نکتهينگاِه دق, دانند يادب م

,  ندارندي چندانيم تفاوت سبکيوان صائب و کلي دـ مي آشنا باشيشناس با مسائل سبک
 ,اد بوده استيار زين تفاوت بسياند ا  داشتهيقينان که شم حساس و دقيدگاه اياما از د

. اند کرده ي را درک مييها م و صائب تفاوتيان کليم, نانيا,  شعريقي در حوزة موسيحتّ
”… : ديگو يم» آرزو«, ي در شعر سبک هندي عروضيها يژگي از ويمثالً در باِب نوع

م يوان کلين قسم سکته تمام ديکن ازيل, شود ين مصرع سکته مين قدر هست که در ايا
  :نيت حزي بنيا در مورد اي .٢“مملو است
 دمي تو دي همه در شکن مويها دل  شکن افتديش که در زلف تجلّيزان پ

افتادِن شکن «ن از يبا وجوِد ا!  طرفه استعاره استيتجلّزلف ”: ديگو يخان آرزو م
» طرز«و » طور«نجا خواسته که يخ در ايا جناب شي گوچه قصد فرموده؟» يدر زلف تجلّ
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٣٩

  

د  بهيو طالب آمل يزي ترشين ظهورياستاد نورالدرداند که از عهدة  يکن متّبع ميل. کار ب
رها و ي نوِع تصويعني,  هر دو مورد که در.١“ دشوار استيليزان برآمدن خين عزيطرِز ا
ن يا, غزلات يدر اب”: ديگو ي که آرزو ميا وقتي. ق سخن گفته استيار دقيبس, ها سکته
 است که در آن ي و اسلوبيتة سبکک نکي منظورش .٢“ ندارديآوردن معن» يمعن«قسم 

 قائل ي غزليمعان حوزة يت براي محدوديعصر مورد نظر شاعران بود است و نوع
شناسانة  افت که درِک سبکيتوان در يدقّت م نان بهي ايها از تأمل در نوشته. اند بوده
وع ين شيکه در متأخّر»  غامضيها استعاره«در باب » آرزو«اند مثالً   داشتهيقيار عميبس
ن جهت ياز ا, م داردينظر بر طرز قد, ير الهوري منيعني, چون معترض”: ديگو يافته مي

ن قسم يا”: ديگو ين خصوص ميگر در همي ديا در جاي .٣“ازو اعتراضات سرزده
ن ي در کالم متأخر“) اندambguity غموض ي که داراييها  استعارهيعني(استعارات 

ر يمن(= در نظِر معترض ن ي متأخر و چون طرِز.ار کم بوديار است و در قدما بسيبس
ن ي از ظهور ايخيق و تاريصورت دق  بهي حت.٤“بر آن اعتراض دارد, ستين) يالهور

سبِب اشتباه است که   بهريبدان که اکثر اعتراضاِت من”: کهد يگو يها سخن م گونه استعاره
ت که استعاره در ق آن اسيو حق تحق. ه داردي و استعارة بالکنايهيدر اضافِت تشب

 که بعِد يي آنهاي و عرفيمثل ظهور,  عهد اکبر شاهيخصوص شعرا ـن يمتأخّر
 هو در مستعار و مستعارمن, گر برآوردهي رنگ دـ .شان دارندياند و تتبع طرِز ا شانيا

است ) ن کنندهيي عامِل تعيعني(ا فارق يو گو. ياز جهت نازک, د و دور باشدينسبت بع
ن فن ي مهارت دريلي که خين را مگر کسيابد اي ين و در نمي و متقدمنيدر طرز متأخّر

و . زند يطور قدما حرف م به, ن طرز ملحوظ نداردي که اين کسيو از متأخّر. داشته باشد
ن ي برـ الرحمه هير خسرو است عليکه بر طرِز ام ـر ين سبب است که ابوالبرکات منيهم

 و يزالل, طالب, يعرف: ي سبک هندي افراط جناحي چهار رکن اصليعني(چهار شاعر 
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  ٤٠  قند پارسي

  

و .١“ محقّق شدين معني و پنج ساله ايو راقم را بعد تتبع س.  اکثر اعتراض دارد)يظهور
ب و ين ادي ايشناس  و سبکيزة شناسي و غريارين جد از هوشين گفت بر ايد آفريبا

گاِم  ام به و دقت در تحوالت گيناقد بزرگ که آنچه گفته است از سِر کمال آگاه
ن يج در آثار اي اصطالحات رايد از بعضيجا با نيدر هم.  استي شعر فارسيها سبک

اند و طبعاً مصطلحات   کردهي را وارد نقِد شعر فارسيا م تازهينان مفاهيا. اد کرديناقدان 
ز يهم اکنون ن,  از آنهاياند که بعض وجود آورده م بهيهن مفايتناسب ا  را هم بهيديجد

ا ياست » بيغر«و نقطة مقابل آن که » ابتذال«ل ياز قب. از نقّادان عصر ماستيمورد ن
 يدر معنا(» لزميلزوم ماال«و »  عبارتيختگير«و » يندرت معن«و » حسن اسلوب«
و » يتراشدادگ«و » مدعا مثَل«و » لفظ الزم«ا ي.) ه رواج داردي جز آنچه در فن قافيگريد
و » شعِر دو لخت«و » فهيسکتة خف«و » يتة حرفسک«و » يسکتة حرکت«و » طرف وقوع«
» راه لزوم«و » نيزم«و » يبند استخوان«و » يبند و کلمه» فينشست رد«و » تيراِه اولو«

 يچندتا نک بهي از آنها جداگانه اشارت رفت و ايبعض  بهو امثال آن که» ة الزامظنّم«و 
  :ميافکن ي ميگر نگاهيد

. فشيه و ردياعتبار وزن و قاف  بهک شعري يلعبارت است از طرح کُ» نيزم«: الف
سابقه بود  يف بيه و رديلحاظ نوع وزن و قاف  بهسرود که ي مي غزلي شاعريوقت
غزل فالن شاعر » نيزم«ن شعر را در يا اين شعر از فالن شاعر است يا» نيزم«گفتند  يم

» فيه و رديو قافوزن  «يجا از که بهي است مورد نيرسد که اصطالح ينظر م به. اند گفته
ن دوره اصطالح ي ايها در اغلب تذکره. ار هم کوتاه استيد و بسيآ ي هم ميبر رو

ز بدان اشارت يتوان مشاهده کرد و در شعر امثال صائب ن ي مين معنيا  بهرا» نيزم«
را يخاص غزل است ز» نيزم«جه گرفت که يتوان نت يم» آرزو«ح ياز توض. افتيتوان  يم
کار  به» ن نظميزم«که ) غ و قلميمناظرة ت( از آثار منثورش يکيدر , ري منريبر تعب» آرزو«

  .٢»ِن غزليزم«د گفت و يبا» نظم لفظ«: ديگو يراد گرفته و ميا, برده
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٤١

  

ه مفهوم ي شبيزيچ,  امکان تحقِق در خارج استيمعن به» طرف وقوع«: ب
verisimilitudeيقت ماننديحق«و » ينمائ قتيحق«  بهاز آن, يسينو  که در هنر داستان «

در حوزة . ا ندارديدارد » يقت ماننديحق«ن داستان يد ايگو يکنند و م ير ميتعب
 يقت ماننديحق ک بهي نزديداشتن مفهوم» طرِف وقوع«, ن گروِه ناقدانياستعماالت ا

  :نيت حزين بيمثالً دربارة ا. دارد
 ماند يکِف الله داغ م ز رفتنت به ديرو گرد  ز رخت باغ سرخيچو آمد

 محض يبا آنکه دست بر سر زدِن الله ادعا”: ديگو يدر پاسخ خان آرزو م, يصهباي
  : نيحزت ين بيا دربارة اي .١…“ ندارديچ طرِف وقوعياست و ه

  رايوسِف ما کاروانيابان گرد دارد يب يي کرد صحرايلي را چو مجنون حسِن ليجهان
ن ي هميليرا که عاشق ليطرف وقوع ندارد ز, مصرع اول”: ديگو يخان آرزو م
 و يصهباياِن يم» پا دراز کردِن سرو«ر ي که دربارة تعبيا در بحثي. ٢“مجنون بود و بس

, ستي نيپا دراز کردن سرو هم مضمون بد”: ديگو ي ميصهباي, وجود دارد, خان آرزو
طرف «ن يتاده و اش پا افي است پي که در قامِت سرو است مضمونيچه دراز

  .٣“م دراز کردن نباشديپا از گل) رم کهيگ(= گو . ست »يوقوع
از يآن ن  بهما,  شعري شناسين ناقدان که در حوزة معني از اصطالحات ايکي: ج

ر يآرزو در خاتمة سراج من. است» مظنّة الزام«و » راه لزوم«م اصطالح يار داريبس
 اراده توان کرد که مراد شاعر نباشد و يي ينبدان که گاه باشد که از شعر مع: ديگو يم

 الزم يچ قباحتيه, در صورت لزوم.  مظنّة الزاميا از رويا از راه لزوم بود ي مذکور يمعن
  :جهان گفته است  در مدح شاهيآورد که شاعر ين باره مي دريمثال» ديآ ينم

 يصبح ثان, گواه صبح اول يقران فروغ جبهة صاحب
ن سبب مذمِت يو ا, صبح اول کاذب است: دي بگويه اگر کسدهد ک يح ميو توض

ه شده و کاذب يصبح اول تشب مور است و عمالً بهير تيممدوح خواهد بود که جد او ام
است و در صورت » لزوم«ن يا: ديگو ين باره ميآرزو در. ز ثابت شده استيبودن او ن
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  ٤٢  قند پارسي

  

 ي در مدح داراشکوه شعريرشاع, گري و نمونة د.١“ديآ ي الزم نميچ قباحتيه, لزوم
  :ت را آورده استين بيگفته و در آن ا
 دم قراِن مهر با ماهيرقم د لوح محمل شاه ن بهييصد تز به

قراِن «شاه گفته   بهـ که در مجلس حاضر بوده  ـن عصريا» ناقدان ـ شاعر« از يکيو 
ت که پادشاه و سبب شده اس. »اند نحس گفته, نيمحاق باشد و آن را منجم, مهر و ماه

ح يتوض, آرزو. جه بماندينت يچاره بي شاعر بياندازد و تمام سعين شاعر را از نظر بيشعر ا
ک يگر در ي ديا شاعري» مظنّة الزام«است و نه » لزوم«ن هم از مقولة يدهد که ا يم

  : گفته استيرباع
  ييال هــر دو عــالم مــايــفـانوس خ 

 شيصورت خو يب, مينة صورتييآ
ــاا و جــوِشيــشــوِر در   ميي شــبنم م

 مييآنهم ما,  استيدني که نديزيچ
مگر عورت است که سترش واجب ”: گفته است, طبع عصر  شوخي از شعرايکيو 

 مقصودش يدهد ول ي ميح کمتريتوض» ة الزاممظنّ« آرزو دربارة .٢“ استيدنياست و ند
جتناب ز اين, گري دي معنيداند که تداع ي مييرا در جا» مظنّة الزام«روشن است که 

 يامر,  سخن را گرفتنيا جانب منفي مخالف يطرف معن  رفتن بهيعني, ر باشديناپذ
ن که يا  بهر است که اعتراف کنديشاعر ملزوم و ناگز» مظنّة الزام« در ييگو. مسلّم باشد
» راه لزوم« که در يدر صورت,  هم در سخن او ضرورتاً وجود دارديچنان مفهوم

ن دو اصطالح در حوزة يا. ستي ني بر او ضرورييرفتن چنان مفهوم و معنايپذ
  .از ماستيمورد ن, امروز,  شعريشناس يمعن

, ن دسته ناقدانيان اين متون و در ميج در ايار راي از اصطالحات بسيکي: د
علّت  ن اهل ادب بهي است که متأخّريزيهمان چ, مدعا مثَل. است» مدعا مثَل«اصطالح 

» ليتمث«  بهآر) صورت و ساخت است  بهه بازگشِت آنک(ِف کال يعدم دقّت در ظرا
  : ديريصائب را در نظر بگت ين بيکنند مثالً ا ير ميتعب

 شة فردا خوش استياند يعشرِت امروز ب شنبه تلخ دارد جمعة اطفال رافکر 
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٤٣

  

  :تين بيبا ا
 شود يب پوش سکندر نمينه عييآ اند روشندالن خوشامِد شاهان نگفته

 يل مفهومي که تمثياند در صورت ل خواندهيان را تمثيوة بين شي اما معاصران يبعض
ناچار , ار نگاشته شده استيعام دارد که در کتب ادب در باب آن فصول و ابواب بس

ن سطور از حدود ينگارندة ا,  داشته باشديقيان نام درست و دقيوة بين شينکه اي ايبرا
 از اهل ادب در يان بعضينک در ميهم اد که ينام» اسلوب معادله«ست سال قبل آن را يب

» مدعا مثَل«ن گونه موارد را ين دستة ناقدان ايا,  مورد استفاده استيشناس درس سبک
 يآن معرف» مثَل«گر را يو مصرع د, »مدعا«, ليدر تحل, ک مصراع راي ياند و حتّ دهينام

  . ١اند کرده
گر دارند که يک اصطالح دي» مدعا مثَل« است که در نقطة مقابل يادآوريقابل 

 است که هر يو منظور از آن شعر» يدولخت«ا ي» شعر دو لخت«عبارت است از 
   .٢ مستقل دارديي معنايمصراع
 و جعِل coinageا ي coins يمعن  بهن دسته از ناقدانيرا ا» يتراش دادگ«: ه 

 با توجه کنند که ظاهراً ي مير تلقّيا تعبيب يک ترکيوجود آوردِن  اصطالح و به
است و در عرف اهل لغت و » تراش «يمعن ز بهي است که آن نيعرب» نحت«اصطالح  به

ب يژه در صورِت ترکيو به, ر خاص استيب و تعبيوجود آوردِن ترک به,  آنيادب معن
هنگام  به,  عبداهللايقار.  که اهل طبرستان و خوزستان استي کسيعني» يطَبرخُز«مثل 
: ديگو يم, » نژادانيخرابات«ر يو آرزو در باِب تعب اييصهب دربارة بحث يداور

خ يش» يتراش دادگ« نژاد که يبر خالِف خرابات, راالستعمال استيره کثيشه و غيپ عاشق«
 مفهوِم جعل يبرا» تراش«ا ي ين تراش دادگيم امروز از هميد بتوانيشا .٣»]است[«

دکتر » تراش«, »اصطالح«ا ي» واژه«ن يم اييمثالً بگو. مير استفاده کنياصطالح و تعب
  .مصاحب است
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  ٤٤  قند پارسي

  

دهد که  ياشارت کرده و نشان م» سکته«ن نوع يچند به,  شعريقيدر حوزة موس: و
» سکته«که ما آن را ) ياراِت عروضياخت (= يرات وزنييک از انواع تغي هر ينان برايا
و » يحرفسکتة «و » يسکتة حرکت«ل ياز قب(اند   جداگانه قائل بودهيها م نامينام يم
, ن عصريبان همي از اديکياف که يتوان در يشان ميو از خالل مباحث ا) »فهيسکتة خف«
 مفرد دربارة ي کتابيا ششتري ي شبستري قوسين علينام مجدالد به,  قبل از آنيا اندکي

,  مانده باشديکه اگر باق» رسالة سکته«نام   بهدر شعر پرداخته بوده است» سکته«مسألة 
 ي دارايک و عروضيشناس  است و در مطالعات سبکي خواندنيها  کتابگمان از يب

  .ت استيکمال اهم
ز ينان نيمورِد توجه ا, مينام ي مييزدا ييآشنا, ينقِد مدرن فرنگ ما با توجه بهآنچه : ز

 در حوزة ييزدا ييمثالً آشنا. ي شناسيها و معن شتر در حوزة داللتي بيبوده است ول
. خوانند يگانه مي بيآن را تالش معن, ن ناقداني است که ايزي چهمان, ريان و تصويب

  :شيت خوين بياگرچه صائب با ا
 ١کند يم» گانهي بيمعن«صائب تالش  کنند يم»  لفظيتازگ«اران تالِش ي
ن يز دري نيالهورر يعمالً نظر داشته است و من» ييزدا ييآشنا «ي قلمروهايتمام به

بد و يز ي مييلفظ را آشنا«ان داشته است که يله را بجاز تمام مسأيش با ايعبارت خو
ها  شهيرها و انديد زبان عصر باشد و تصوي زبان شعر بايعني .٢»يگانگي را بيمعن
 يمعن«, »بيغر«, »غرابت«ل ينان از قبيرات ايمجموعة تعب. ب و نادريسابقه و غر يب
ن ياند و در تقابل با ا داشته» ييزدا ييآشنا« است که از مقولة ينشان دهندة تصور» گانهيب

شود  يوسته تکرار مين ناقدان پيکه در عرف ا» مبتذل«و » ابتذال«م است اصطالح يمفاه
گر گرفته ي است که شاعر مضمون آن را از ديشعر» مبتذل«ِت يشان از بيو منظور ا

ز ا» ت مبتذليب«زان دو صد و پنجاه ي از عزيکي«: ديگو ي خان آرزو ميتمثالً وق. باشد
ت يست و پنجاه بين است که آن دويمنظورش ا» مآخذ نوشته, برآورده] نيحز[وان يد

                                                   
 .٤/٢٠٢٢, تهران, نگيمؤسسة انتشارات علمي و فره,  قهرمانمحمدتصحيح  به, ديوان صائب  .1

  .٢٢, کارنامه  .2
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ن با يبنابرا. گران گرفته بوده استين آنها را از ديخ مضامي بوده است که شييشعرها
  .ار دارديم تفاوت بسيفهم يم» ابتذال«آنچه ما امروز از کلمة 

 اصطالحات يا قابل مالحظهبخش , ژة نقديم و مصطلحات وين مفاهيدر کنار ا: ک
 خود قابل يجا ن متون وجود دارد که بهي در اي و کالمي فلسفي و حتّي و دستوريبالغ

» يبرائ«ک مورِد ي در يغائ, يفاعل, يصور, ي علّت ماديجا مثالً به. مالحظه است
ن يچن, نانيکه البتّه در عرف ا. آورد ي مي کرانيبرائ, ي کاريبرئ, يکري پيبرائ, يماد
 و مقدار ١شود يده ميها د ن نمونهي بهرحال اي سره وجود ندارد وليفارس  بهيشيراگ
وجود آمده  نحو و صرِف زبان عرب به  که غالباً با توجه بهي اصطالحات دستورياديز

ل يدل به, خواندن» حرف جر« امروز ندارد مثالً حروف اضافه را يچ لطفياست و البتّه ه
)  که دارندياعتبار عمل به(آنها   بهياند که در عرب» يف«و » يلع«برابر » در«و » بر«نکه يا

  .شود يحروف جرگفته م
 زبان ي تحوالت آوائيخيسابقة تار بان بهين دسته اديان ايج مياز خالِل مباحِث را

ان عصر خود را در باب واو و يرانيلهجة ا که ٢مثالً در صفحة. برد يتوان پ يز مي نيفارس
ن يدر, ان حاليرانيو لهجة ا«: ديگو يم, دهد يمورد نقد قرار م» هولمج«و » معلوم «ياي

با , خوانند ي مجهول را مجهول نمي»اي«و » واو«چ ينها هيرا که ايز. ستيباب مستند ن
گر زبان ي ديمقصودش اهل هند و نواح» گرانين ديا« از .٣“گران هستيآنکه در زبان د

ن مشاجرات ي همياز رو. از خراسان بزرگ ييها ر ماوراءالنّهر و بخشي است نظيفارس
ز در ي عصر نندر آ, حرف اضافه» به« که مکسور بودِن تافيتوان در ي است که ميادب
) حرف اضافه(= حرِف با : ديگو ير ميدر پاسخ من» آرزو«را ية عراق رواج داشته زيناح

ه کردن يفنهاِد قا شين مبحث است که پي و در هم.٤ان مکسور استيموافق محاورة عراق
.)  نمانده استيان آنها باقي در ميلحاظ آوائ  بهيگر تفاوتين که ديل ايدل به/ (ق/ ر/ غ

ن بار توسط يد هم نخستي که در دورة مشروطه و معاصر و شايزيچ, شود يمطرح م
                                                   

 .٣٣٢, متن حاضر  .1

  .١٢٦, متن حاضر  .2
 .٣٥٦ و ١٦٢, متن حاضر  .3

  .٤٦, سراج منير  .4
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و  ١اند ان با آن مخالفيگرا شود و هنوز هم سنّت يگر مطرح مي بار ديريمرحوم وز
/ زبان[باشد مثل » م«ا ي» ن« که بعد از آنها يدر موارد» او«  به»آ «ريين در مورد تغيهمچن
 و ٢ح باشديز صحي ن»مضمون«و » جان«ة ير قافين تقديد بريگو يم] جون/ جان[ و ]زبون

 خود را نشان ينوع ر بهين عصر اخيها در کي است که عمالً در شعر تاجيا ن مسألهيا
دقّت نظر و . ار برخوردار استي بسيها ي تازگاز, نانيوة نقد اي هم شيبر رو. داده است
 نقاِط ضعف را در کاِر يتوان بعض ين همه نميبا ا,  دارنديآور  شگفتيها يموشکاف

نان گاه در حوصلة خوانندة عصر يش از حد ايز اطناب بيقبل از هرچ: ده گرفتينان ناديا
ن سطر ادا ي گاه در چندندياند که در سه کلمه بگو توانسته ي را که ميگنجد مطلب يما نم
است   بودهي و انشاپردازيکار يعصر ب,  که عصرن بوده استياند و علّت آن هم ا کرده
ش ينما  و بهيا حرفه» يسينثرنو «ينوع» نوشتن نقد«اند ضمن  خواسته ينان ميو ا

ن احوال است که يجة هميدر نت. اد نبرنديز از يدرآوردِن سبک و اسلوب در نگارش را ن
 يرهايده و تعبيچيات دور از ذهن و اشاراِت پيها و کنا  سرشار از استعارهنثرشان

 و يگذار  خواننِدة عالئم نقطهيبرا, نيدر قرائِت نخست, نامأنوس شده است و فهم آن
ا در همه  قابل خواندن کنم اميشان را تا حديکاِر ا,  حذف و اختصاري در موارديحتّ

توانست عمالً  يم, يگريد دياز د, صيرا تلخي من حاصل نشد زيق براين توفيجا ا
د فراموش ي را نبايک علّت اساسي, شانيوة اطناب اين شيدر باب ا. نقِض غرض باشد

خواسته  يشان م ن دلي نبوده است بنابرايشان فارس  ينان زبان اصلين که ايکرد و آن ا
 يعيه از زبان طب است کيعيسند و طبي نظم و نثر بنوي ادبيها سرمشق  بهاست با توجه

  .٣اند افتاده يدور م
                                                   

 .٣٦٥, متن حاضر  .1

 .٣٦٥, متن حاضر  .2

 عصر خودمان را يمِد روز شدن بعضي از شعرا, هاي عجيب و غريبش خاطر استعاره به, مِد روز بودن ظهوري  .3
تماِم , علّت بيماري ذوق جامعه درين عصر بد نيست يادآورد شوم که به, آورد ياد مي هاي ايشان را به رهو استعا

اند و بدون اين که تصريح کنند او را بزرگترين شاعر تاريخ  اديبان مسحوِر سبِک شعِر ظهوري ترشيزي بوده
» گذشتگان احترام به «علّت به, اند ائل بودهيعني اگر براي سعدي و حافظ در برابر او احترامي ق, اند تصور کرده

هاي  مجموعة نقدهايي که شاعران و اديبان اين عصر بر ديوان مراجعه شود به. گرنه هرگزبوده است و
نويسند و بخشي از اين  اند و بسيار شبيه انشاهايي است که معاصران ما دربارة يکديگر مي شان نوشته دوستان
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  انصاف ادبي
 يادب» انصاف«  بهميتوان يم مينان که بگذري و نثر پر از اطناب و مصنوع اوة نگارشياز ش

دفاع از » ريمن« قابل احترام است مثالً خان آرزو که در برابر يم که تا حدوديآنان بپرداز
دار   را عهدهيآمل  و طالبي زالل,يظهور, ي عرفيعني, يچهار شاعر بزرگ سبک هند

از » دفاع« که صهباييا ي ١ر استيکند که حق با من ي اعتراف ميشده است در موارد
ن يکند که شعر حز يار موارد اعتراف ميدر بس, داند يش ميِت خويحوزة مسئولرا ن يحز

زانه گاه گاه خشک مغ, خيش”: ديگو يما ي ٣ا اصالً ارزش دفاع نداردي ٢ستيقابل دفاع ن
 معتقد است يدر موارد,  استي که داوِر مرحلة بعدين همه قاري با ا.٤“زند يحرف م

دهد که اگر  يخرج م  بهيهاتيتوج,  رفع انتقاديبرا , خياِت شي در شرح ابصهبايي”که 
 در خاطِر من هم خطور نکرده يهاتين توجيچن: ند خواهد گفتيخ زنده گشته ببيخوِد ش
  .٥“!است

 دربارة ير الهوريشود مثالً من ي مين و خواندنيريش, ن ناقدانيز ايمآ گاه لحِن طنز
 يمعن «يکه از الفاظش بو ـت ين دو بيا”: ديگو ي مي خوانساريات زالليت از ابيدو ب
ز است و هم يکه هم طنزآم“ !ستة آن است که کتابة لوِح مزار او گرددي شاـ ديآ يم» مرده
 بدان حاجت ي است که در نقد ادبيز اصطالحين»  مردهيمعن«ضمناً . ق و درستيدق
و طنز را گاه . ستنديات برخوردار نيگر از نعمِت حيها که د ي معنياريم و چه بسيدار
  :يت عرفين بين هم فراتر برده در نقِد اياز

  و نعم رايهمت نخورد نشتِر آر گزد ارباب همم را ياقبال کرم م

                                                                                                                        
 آمده است از ۲۹۴۴شمارة  نسخة خطّي کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران به, اطبايينقدها در کلّيات جالالي طب

  .۲۲۶, ۴۰جمله اواق 
 .٦٧, سراج منير  .1

 .٢٩٤, متن حاضر  .2
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  .١٨٨, متن حاضر  .4
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  ٤٨  قند پارسي

  

. ست يهينام د» همم«: پردازد که ي آن مينمع ن بهيز چني طنزآميل داستانيضمن تفص
د و يگز يوسته ارباب آن ده را مينام داشت و پ» اقبال کرم« در آن ده بوده که يو سگ

و هم در آن ده دو برادر . ده بوديهم رسان س آن ده است که فساِد خون بهيناِم رئ» همت«
 را يگريگفتند و د يم» يآر« را يکي. دسِت تمام داشتند] ي[وة فصّاديبودند که در ش

ت يفي سگ و احوال ارباب آن ده و کيدگيمشعر است بر نکوهش گزن شعر يا. »نعم«
 درخِت يِت طنزي که ظاهراً حکا.١“ فصّادان آن دهيزدستيس و تيرئ» همت «يماريب
ن ي اياست از رو» ک موشيل« آن يند و غذاينش يبر آن م» جغدالحق«که » اندر گل«

ن يا, ييها  نقِد چنان استعارهيهر حال برا به. ا بر عکسيت ت درست شده اسيحکا
ن يواترياز ش. ي و جديز بهتر است از صدها صفحه بحث انتقاديات طنزآميگونه حکا

تواند  ي است که ميسرقاِت شعر  بهيدگيقلمرو رس, ن سلسله نقدهاي ايها بخش
راث شعِر ي که بر ميا نان و احاطهيحضور ذهن ا. ردي مفرد قرار گيا موضوِع رساله

 يدگيمسألة سرقات و رس. آور است  شگفتيراست به, اند  قبل از خود داشتهيفارس
خ ادب و ي و کتب تاري ادبيها رباز موضوع بحث انجمنياز د, چند و چون آن به

ژة سرقات و ي وي خاصيها  کتابيدر زبان عرب. ن شاعران بوده استيها و دواو تذکره
  .٢رداخته شده استپ, ک شاعري سرقات يحتّ

  سرقات شعري
 ي داشته است هنوز کسينة پهناورين که زمي با اياما در زبان فارسسرقات شعري 

ک رسالة يد يشا.  استي آن همچنان خالي مفرد در باب آن نپرداخته و جايقيتحق به
در .  آن نوشتيار خوب و گسترده بتوان دربارة مسألة سرقات و بررسي بسيدکتر
م ثبات ي که محمد عظيگذشته از بحث مفرد, ني حزيخ عليسرقات شنة ين زميهم

 يلحاظ سرچشمه و منبع الهام و منشأ سرقت مورد بررس به, خ رايت شيکرده و پانصد ب

                                                   
  .١٤, کارنامه  .1
 محمداز , السرقات في النقدالعربيمشکلة  بهسرقات در ابيات عربي مراجعه شود هاي مربوط به دربارة کتاب  .2

 Grunebaum, Gustave E. von,: The Concept of Plagiarism in:  و نيز١٩٥٨, قاهره, مصطفي هداره
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وان او برآورده و مآخذ آن ي از د١ت مبتذليست و پنجاه بيگر که دويقرار داده است و د
 اشارت ياريموارد بس  بهزين» يقار« و »صهبايي«و » آرزو «ي در نقد و نظرها٢ نوشتهرا
  :نيت حزين بيمثالً دربارة ا. رود يم

 گاه حاجت  تو حجت ماست از قبلهيرو امتي که حجت از خلق خواهند در قيروز
امت چند روز يق!  استيبيامت ترکيق» امتي که در قيروز”«: ديگو يخان آرزو م

مع . ديبا يتنها م» امتيق«ا ي» امتيروز ق«ا ين صورت يدر ا. ک روز استيهمان . ستين
  : است چنانکهيرازيهذا لطِف شعر از خواجة حافظ ش

 جماِل چهرة تو حجِت موجه ماست  که منِع عشق کننديانيرغم مدع به
اند  و آنچه گفته”: ديگو ي مصهبايي. “ن تا آسمان استيفرِق زم, انين همه در ميبا ا 

 است؟ يتر نگفتند که سرقه از فالن چرا واضح, راز استيکه لطِف شعر از خواجة ش
زور  سرقه کرده که رفته رفته به خ آنچنان عادِت بهيش. ستين که سخن نيدر.  هستيآر

ردِن معنا ا بهيگو. دهي کشيو تعدندانسته . دهيگران را زوِر قلم و زوِر طبع فهمي ديزور ب
 ين داوريکه ا. “گريد» گانه بستني بيمعن«گر است و يد» گانگان بستني بيمعن«که 

 کرده يهم عادالنه نظر داده و هم سع. پردازانه است ده و نکتهيبا و سنجيار زي بسصهبايي
» ي ادبيتعد«را از حد سرقت فراتر برد و آن را » يسرقت ادب« از مراحل يا است مرحله
گر ي ديواردرا در ميم زيازمندي ما بدان نينظرم در حوزة اصطالحات نقد ادب بنامد که به

ف يو نکتة ظر. خواند» يات ادبيتعد«د آن را يست و باين» يسرقات ادب«صحبت از 
لت در آوردِن يفض, ستي نيلتيشعر آوردن فض را در» گانگاني بيمعن«ن که يگرش ايد
  : نيت حزين بيدربارة ا. بي سخن تازه و غريعني, است» گانهي ب يمعن«

 گلو حلقة زنّار نبود وِق گردن بهط  سرويکتائيداشت جا فاخته در جامة 
ت ي بيگمان دارد که معن.  با مصرع اول ندارديمصرع دوم ربط”: ديگو يخان آرزو م

  :و هو هذا. ن بستهيچن, مد نظر داشته, تين بيدر وقِت گفتن ا, خيش را جناب يمال عرف
 در جامعة معشوق مرا گرم طلب کرد کوکو زدِن فاختة سرو در آغوش
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  ٥٠  قند پارسي

  

 که مقصود آرزو .١“ياخذ معان  که خوب عالم باشد بهين را مگر کسيند ادا يو نم
ن يتواند رابطة ا ي نداشته باشد نميرت کافي بصيکس, ن است که تا در حوزة سرقاتيا

 گرفته يِت خود را از عرفي بيخ چه گونه معنيابد که شيدو شعر را کشف کند و در
  :نيت حزين بيدربارة ا. است

 يد مجنونيشان کرده باشد بيسو پريمگر گ باشد ي نمياتم افروزمزار عاشقان را م
وان حضرت يدر د) گرانين ديتکرار مضام(= هرچند ابتذال ”: ديگو يخان آرزو م

وان يت مبتذل از ديپنجاه بو زان دو صد ي از عزيکيش از شمار است چنانکه يخ بيش
م مطلق يکل«: ديفرما يخ مين است که جناب شيکن عجب ايل, مآخذ آن نوشته, برآورده

  :ن استيم ايشعر کل. و مغز لفظ مضمون او بسته» ک شعر را آب ندادهي
 سو رايشان کرده گيمگر سنبل که بر خاکش پر ماند ي نميافروز او را ماتمد زلف يشه

 هم يگريال ديخ اگر به, ش پا افتادهين پيمضام”: ديگو ين باره مي درصهباييو 
ن حکم يسررشتة ا. »سرقه «يخواه, نام کن» توارد« را  آنيخواه. ستيبرسد عجب ن

  :نيت حزين بيدربارة ا. “در کِف صداقت و عداوت است
 محروم بوستانم و مردوِد آتشم اند ترم که تازه ز باغم درودهخاِر 

  :ي اردستانيدوم مال ذوق
 ما راچه کار کشت  رتم که دهقان بهيهمه ح دارم هي نه ثمر نه ساي نه برگيا نه شکوفه

ن سرقت يدفاع از ا نجا بهي در اصهبايي .٢“خ پر ظاهر استيشمع هذا لطافت شعر 
, آن دو شاعر,  را که با اطناِب عبارتيقت دو معنيخ در حقيش: ديگو يخ پرداخته و ميش

 يبرا«ن کار را يِت فشرده قرار داده است و احتماالً ايک بياند در ظرِف  عرضه داشته
کرات اعتراف  خ را بهيگر سرقات شي در موارد ديصهباي يول. ٣تکرده اس» اظهار قدرت

 گرفته شده است ين که از گلستان سعديات حزي از ابيکيکند از جمله دربارة  يم
واقع شده ) يفراموش(=  ذهولي شعر سعد ازخ رايز است که شيهرچند جا”: ديگو يم

ن يبزرگ را سرقة مضامن ياما چون ا. ز خطور کردهين مضمون در خاطرش نيباشد و ا
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٥١

  

باً قسمت اعظم ي تقر.١“ستيالت دور از کار را محل نين گونه تأويا, گران عادت شدهيد
نان يبا اطم, کنند ين نقل ميش از آثار قدما و متأخّري اثبات نظر خوي که برايشواهد

 هم يست اما چند مورديد ني ترديتوان گفت که درست است و در نسبت آنها جا يم
 يتيست از جمله بيوان او نياند و در د  آوردهينام شاعر  به رايشود که شعر يده ميد
  .٢نام حافظ به

ن ناقدان هستند اعتبار ين شعرا که مستنِد استدالل اي ازيارين که بسيم از ايبگذر
قرن با او  مي کمتر از نيا را فاصلهيست زين نيشتر از اعتبار سخن حزيشناسان ب سخن

, اگرچه در کماِل شهرت باشند,  شعر همگانيصحت و استوار  بهن دورهيدارند و در ا
وع نقد و يدربارة ش. را دوره دورة ضعِف زبان استينان حاصل کرد زيتوان اطم ينم

 ي و تا حديني عيها  استدالليد فراموش کرد که در موارديک نکته را نباي, نانيانتقاد ا
ن ين نقطة ضعِف ايشتريب. ر استفاقد اعتبا, ها نوع استدالل,  است و گاهيمنطق

 ي زبانيک زبان را مالِک استدالل براي است که عرف حاکم بر يها در موارد استدالل
  :ن گفته استيمثالً آنجا که حز. دهند يگر قرار ميد

 ديمال بگشا  بهکده مستانيدر تِه م داران محجوب  که بد از صومعهيسر راز
. ستي اما مسموع نـ اگرچه سرالِسر است ـافت اض  بهسر راز”: ديگو يخان آرزو م
, يرم که در عربي گيعني و حق با اوست .٣“ح نباشدي صحي در فارسيهر ترجمة عرب

.  نخواهد بوديدر فارس» سر راز«ن مجوز استعمال يا, رواج داشته باشد» سرالسر«ر يتعب
. پردازد ياس ميق  بهيمناسبتاندک   بهصهبايي, ها اط و دقّتين گونه احتيدر نقطة مقابل ا

  :نيت حزين بيمثالً در
  بر سرمببادة ناب در کَفَت شور شرا دهد ي م سنگ دل مرا چند بهانهيساق

شور بر «د گفته نه يبا» شور در سر«راد گرفته که يحق ا  و بهيدرست به, خان آرزو
 اهل زبان خيچون ش«د يگو ياط را از کف ننهاده است و مين همه جانب احتيبا ا» سر

ن ين است که اهل زبان هم اي حق اي ول.“ن استعمال را از اهل زبان دارديد اياست شا
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  ٥٢  قند پارسي

  

اس ينجا از راِه قي در ايدار طور خنده  بهصهبايي. دهند يکاربرد را ظاهراً اجازه نم
در » حرف اضافه«منظورش (چون استعمال حروف جاره «استدالل کرده است که 

ن يدر ـ» بر«گر مسلّم همگنان است يکديدر محلّ )  استاصطالح دستور زبان امروز
  :يين شعر شفايدر ا» بر «يمعن به» در«چنانکه , توان گفت» در «يمعن  بهـ مقام

 دين ناز در آيکو حوصله کز عهدة ا ييزه کرده کمان غمزه غماز شفا
نجا ي در ا١است» ديدرآ«ف بر يه و ردي مدار قافييدهد که در شعر شفا يح ميو توض
 و يين است که هم شفايحق ا. وجِه صحت داده است, گري دي را با غلطيظاهراً غلط

 از ين که در دو مورد خاص شواهد کافيمگر ا. اند ن هر دو مرتکب خطا شدهيهم حز
  : نيت حزين بيدربارة ا. ديآ دست قدما به

 پست و جلوة سرِو روان بلند, پرواز اني اندوِه قمريرحم است بر دراز
راِد ياست که البتّه اراد گرفته يا»  جلوهيبلند«و »  اندوهيدراز«ر يان آرزو بر تعبخ
 ٢»ليحزن طو «ين است که در شعر عربياند ا او داده  به کهي پاسخيست ولي نيدستور

 و از نوِع ي بحث ذوقينجا جاي ا.٣هم درست است»  اندوهيدراز«آمده است پس 
ش ي خويي نهايدر داور» يقار«ن همه ي با ا.رود ينمشمار   بهي زبانيها استدالل

چه هر زبان لحظة , ستيهم خوب ن» ليحزِن طو«بر »  اندوهيدراز«اس يق”: ديگو يم
ت يروا  بهين لحظة مخصوص است که وقتيهم  و با توجه به.٤“خود دارد  بهمخصوص

  :راد گرفتند که چرا گفته استين ايخان آرزو بر حز
 » چنديانيسه عرما دو « مکن از يپوش پرده

… ستير روا نين مقدمات غلط بر فقيد که در امثال ايبدان”: ن در پاسخ گفتيحز
 يخواجو. ستيان آن نيو محاورات عرب و عجم هر دو بر آن است و مرا فرصِت ب

  :ديکرمان گو

                                                   
 .٣٠٠, متن حاضر  .1

  : شواهد کتب بالغت است از جمله در مطولبيت عربي معروفي که از با توجه به  .2
  سـهر دائـم و حـزن طـويـل  قال لي کيف انت قلتُ عليل

  .٣٠٠, متن حاضر  .3
  .٥٠٤, کلّيات قاري  .4



  نقد ادبي در سبک هندي  ٥٣

  

 ندي خود را نبيخوديخرد از ب ندي چند اگر با ما نشيدو روز
  :يرازيو همچنان که مصرع خواجة ش

   چندياميم و شد اي ننوشتيسب حالح
ن ي خان آرزو ايول. “شتر استيا بيدو سه روز »  چندياميا«چه ظاهر است که 

عقل اگر در «ن است که ي ايمعن د در شعر خواجو بهيگو يرفته و مين را نپذياستدالل حز
است » ومي «يمعن به» اميا«و در شعر حافظ هم » نديچند ساعت با ما نش, مدت دو روز

 چند يو مراد در شعر حافظ روز) کنند ي مي را مفرد تلقّي زبانان جمع عربيکه فارس(
اند محاورات عرب و عجم هر دو بر آن است  د که آنچه نوشتهيافزا يو بعد م. است

  .١تيسح نيچه محاورة عرب را سنِد محاورة عجم نمودن هرگز صح, محلّ نظر است
د حرمن نهاد ي باي را در پاسداشت زبان فارسناني ايها ها و دقّت ن همه ظرافتيبا ا

 يبو”: ن گفته استي که حزييجا. اند کرده يت مياط را رعايکه تا چه حد جانِب احت
ن را ياز آنجا که از زبان محاوره استفاده کرده و ا“ وار بلند استيار از در و ديخوِش 

» بلند شدن« آمده و »برخاستِن بو«ند ياگر گو: ديگو يم, ده بوده استيخان آرزو نشن
م اطالق لفظ بر استعمال ييگو, همان لفظ باشد است که بهچه الزم , ک بدان استينزد

ز يِر ترادف ني بر تقدين باب؟ حتي را چه دخل است دري معنيکينزد, موقوف است
 و ٢ستيح نيگفتن صح» کالغ کمان«ند و يگو» زاغ کمان«ست؛ مثالً يح نيصح

» رزدنيشمش«ن که چون يصرف ا به, داند ين درست نميرا در شعر حز» زدن غمزه«
  .٣ميداشته باش» زدن غمزه«م فعل يتوان يم پس , کند ير را ميهم کار شمش» غمزه«م و يدار

 يماري آنها در باب بيشناس بيبان که خبر از آسين دسته از اديارانة اينقد هوش
دهد که  ينشان م. ستت اي کمال اهميدارا, دهد ي شعر زمانه مي عموميحاکم بر فضا
 يعني, شعر«ن که يتصور ا  بهاند زده ي ميهر کار دست به, ز از بان روزي گريشاعران برا
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  ٥٤  قند پارسي

  

 از خدا ياند و معن گفته يل شعر مين دليهم به. » گفتاريعي طبيخروج از هنجارها
  :ين شعر عرفي در مورد اير الهوريچنانکه من. اند دهيطلب يم

 زنم ي کز مغِز حرمان ميي عطسه فشاند بر لبم خوِن مراد يم
ن ي طبِع رنگيها وهيساختن از ش نيختن و سخن را رنگي ريخون معن”: ديگو يم
 يا  که در عصِر ما عدِه ست که همان گونهي نيا دهيفا ين نکته بي ايادآوري و .١“اوست

و » ؟مييايت دور از فهم ما باشد که آن را اندر نين غايد تا بديچرا شعر با«ند يگو يم
ن يد که ايدار ين نگه ميين حد محدود و پايچرا ذهن خود را تا ا«ند يگو ي هم ميا عده

ان اهل ادب رواج داشته ين بحث ميز اين دوره نيدر ا» شعر دور از فهم شما بماند؟
اند مانند  چ اعتراض داشتهيچ در پي غامض و پيها ن گونه استعارهي که بريا عده. است

 يها ن گونه استعارهي که بريا اند و عده شناخته ي مير را فاقد معنن گونه شعيا, ريمن
 ين گونه شعر را فاقد معنيا, رياند مانند من چ اعتراض داشتهيچ در پيغامض و پ

اند مانند آرزو در پاسخ   ها بوده ن گونه استعارهي که سرگرِم خلِق ايا اند و عده شناخته يم
(=  گفتن يمعن يدن و شعر بلند را بي نرسيمعراج معن  به,فهم ياز پست”: اند گفته يآنها م

 يس عليل (يمقتضا کن بهيل, فهمان انداختن است خود را اگرچه از نظر صاحب, )دنينام
ن يدان جنگ و جدال ايرون از مي ما که بياما برا ٢»معذور است) ۲۴/۶۱ حرج ياالعم
 يبرا»  و اوجيبلند «يادعا. ستي کردن در کاِر آنها دشوار نيداور, ميا ستادهيان ايآقا

داغ فروِش دم طاووس «و » ناخن ترنّم زاغ«و » عطسة مغز حرمان« از نوِع ييها استعاره
 از يا  مجموعهيبرا» ييابعاد معنا«و » ساخت«و » عمق «يادعا ه است بهيار شبيبس» دل
کنند که  يار من ادعا را تکريهم, ندگانشي عصر ما که گويها ن منتشرة در روزنامهياباط

شه و ي انديد از فرِط کوتاهيتوان يد و نمين شعرها عاجزيچرا شما خوانندگان از فهم ا
 يد که ادعاينيب يم د؟ين شاهکارها خود را مفتخر سازيق ايمعراج درِک دقا به, ذوق

 ي از زندگي طرف را قبول ندارد و دوريشناس  جمالي که مبانيقصور فهم در حِق کس
 عصر ما يها  روزنامهيخاصّ شعرا, دهد ير شعِر او مورِد انتقاد قرار مو زمانه را د
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٥٥

  

ن گونه ي در مقابل اي که وقتياند کسان ن هم بودهيحد اقل سه قرن قبل از, ستين
عدم قدرِت پرواز «و » شهي انديکوتاه«  بهطرِف مقابل را, اند گرفته ياعتراضات قرار م

  .اند کرده يمتهم م» نر نابه«درِک » معراج  بهافتني راه«و » اليخ
ن ياسلوب قدما و متأخّر صراحت و فصاحت بهشتر هواداِر يکه ب(ر يدر جدال من

 و آرزو ) بودهي و انوريرش سرشار شعر سنائي ذهن و ضميسالگ است و در چهارده
 و طالب ي از نوع عرفيشاهنگي عصر و اسلوب شاعران پيکه مدافع تجدد و نوخواه(

 طرفداران يها  از جدالي از بخشيريتوان تصو يقاً ميدق ) استي و ظهوريآمل
  : گفته استيتي در بيطالب آمل. سم و سنّت را در عصر ما مالحظه کرديمدرن

 ن شهِد تبسم را در آغوش نمکدانشيبب از زهرخنِد خود, ي چاشنيا, يا چه واِله مانده
: ديگو ير ميمن, ال کرده است شاِخ غول را شکستهيش خودش خي که واقعاً شاعر پ

و . “خته گردد از مزه دور استي که با نمک آميماننِد شهد, يت از مالحِت معنين بيا”
ن شعر چه يدر دفاع از, سم عصريد مدافع مدرنينيحاال بب. زند ي ميواقعاً که حرف درست

» ن طرزيلذّت ا  بهچون ذائقة طبع معترض! االنسان عدو لماجهل! سبحان اهللا”: ديگو يم
و بعد . “زند ي مـ آمده» آسمان فکر بلند«که از  ـن مائده ي بريمزگ يطعن ب, ستيا نآشن
 قدما و در يدها در کارهايها و تجر ن گونه استعارهيدهد دربارة سوابق ا ي ميحيتوض

.  استين ظهوريتتبع استاد نورالد, ن طرِز طالبيا«نجا حرفش کامالً درست است که يا
دقّت تمام  ن طرز را قدما بهيکن ايل. گر دادهيرز را رنِگ دن طياگرچه طالب شاهِد ا

  :دي گوياند چنان که انور حرف زده
 ١عروس بخِت تو بر سر گرفته معجِر خود غالم ملک تو بر سر نهاده تاج شرف

 personification يعنيص يه و تشخيخواهد از بسامِد استعارة مکن ي هم ميکه بر رو
ن ي از آغازگران باال بردن بسامد ايکي ي انوريراست به. و درست استد يسخن بگو

 شان ي سعي در مراحل آغازيهند  سبکيل شعراين دليهم و به. هاست گونه استعاره
  .٢ کننديمعرف»  عصريانور«ن بوده است که خود را يبر
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 را مطرح يار مهميها مطلِب بس در مسألة تقابل سبک, خان آرزو, ن رسالهيدر هم
شعر را «ن که يرد و آن ايد سرمشق تمام هنرمندان قرار گيز باي عصر ما نکند که در يم

که . » استيناشناس سخن,  گفتنيمعن يگران را بيمخصوص طرِز خود دانستن و طرز د
  .ن گفتيد بر او آفريبا

کند  ي مادي ي در شعر زاللAmbiguity غموض ين رساله از نوعيگر همي ديدر جا
ش کرده و ي خوير غامض را تعمداً وارِد عناصر سبکيتصاون گونه ي اين که زالليو ا
شمار  گذاران تحول سبک به هي از پايکيل ين دليهم  بهو, در اشعار خود التزام نموده«
 در يال تازه و انتزاعيصور خ  آنها که بهيعني(» بند اليخ«او سرمشِق شعرا «رود و  يم

ن طرز که يو ا«. است» رهي وغيمثل ناصر عل) دهند يت ميگران اهميش از ديشعر ب
ص او يقدرِت تشخ د بهيباز با .١» گذاشته استي آن زالليا بناين است گويخاص متأخّر

 با يد آدمين که بداني اي برايول. ن گفتيآفر, يق سبک سخن فارسيو احاطة او بر دقا
  چهـ رت اهل فن استية حيکه واقعاً ما ـ ي و ظرافت و شعرشناسيسنج ن همه نکتهيا

, ي و عرفي و زالليمار گونة امثال ظهوري غامض و بيماژهايگونه بر اثر استغراق در ا
.  استيکند که مضحکة هر آدم با شعور ين صادر مي چنييشود و فتوا يم» يمسِخ ذوق«

 مستغرق ي شخصيکند وقت يچه کار م» يمسخ ذوق«د که يري و عبرت بگيمالحظه کند
ر ياعتقاد فق به”: کند که ين جور فتوا صادر ميا,  شدي و مکتبيک چشم انداز سبکيدر 
ن ي تا اـ  استيکه رودک ـالشّعرا  از آدم) ين ظهوري مثل نورالديعني(مثل او , آرزو

طرِز تازة او . چه در نظم و چه در نثر, دهيهم نرس  به)۱۱۵۷ سال حدود يعني(وقت 
د و از ي عبارات را بخواننيگر ايکبار دي. “دهيزِد تتبع هم نگرد دست, هنوز بکر است

 ياز رودک! انصاف يد که بيبپرس,  قرونيهمتا يشناِس ب جناب منتقِد بزرگ زمانه و سبک
اند نه  دهيرس ي نمي ظهوريپا چ کدام از بزرگان بهيه) ازدهمي قرن يعني (يتا عصر ظهور

ود ام و مسعي و خي و فردوسي شعِر او از شعر حافظ و سعديعني, در نظم و نه در نثر
 نثر او از نثر يعني بهتر است؟ ي و خاقاني و عطّار و نظاميسعد و ناصر خسرو و مولو
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  نقد ادبي در سبک هندي  ٥٧

  

ها و محمد  ي و غزاليسعد و نصراهللا منشمسعود  و يهقي و ناصر خسرو و بيسورآباد
  :زبهان بهتر است؟ گفتوبن منور و عطار و ر

  خدايبند رتم از چشميح ين عميچشم باز و گوش باز و ا
 تصور يول. ميار دارد که همة ما گرفتارش هستيق بسي خدا مصاديبند مواقعاً چش

را » آرزو«عظمِت   بهين جاست که مرديدر هم,  خدايبند ن چشميتر کنم بزرگ يم
. کند ي وادار مي مضحکين فتوايدادن چن  بهـ ها ياريها و هوش يسنج آن همه نکته با ـ
نگرند  يشعر م  بهکه از روزنة لورکا ـما  عصِر يف مطبوعاتي از معاري بعضيه فتواهايشب
عمد  ها را به ن نکتهيمن ا. ستي شاعر نيفردوس, ستي شاعر نيسعد: نديگو ي مـ و

 يبند ن گرفتاِر چشمين فتواها را و همين همين که عي ايدهم برا يد قرار ميمورِد تأک
 که متوجه يد کسانان  کميول. نميب ين ميالع يرأ ان معاصران خودمان بهيخدا شدن را در م
 يا اما با اندک فاصله, شان بشوندي اين و نوع فتواهاين معاصري ايها رکاکت حرف

الزم . ها را بر مال کنند ين گونه داوري که قبح ايد کمتر از ربع قرن خواهد آمد کسانيشا
را احساس کند آن گونه » آرزو «ي فضاحِت فتوايصد سال فاصله شود تا کسيس, ستين

  .ميکن يمروز احساس مکه ما ا
ق ينها را بر دقاي و احاطة شگفت آوِر ايها يها و موشکاف  دقّتيک سوي از يوقت

زة يگر از دست دادن غري دينم و از سويب ي ميشناس هنر شعر و بر مسائل سبک و سبک
اد داستاِن آن ي  بهارياخت يب, کنم ينان مشاهده ميل را در اي و سالم التذاذ از هنر اصيعيطب
  :آورده است» هيه مافيف«افتم که موالنا در  ياه و شاهزاده مش

پس . کو بدانستي کرد تا نيار سعيبس. رمل آموختن داد  به راي پسريپادشاه”
“ بگو تا چه دارم در دست؟!  پسريا”:  در دست گرفت و گفتي انگشتريپادشاه روز

. يها راست داد نهنشا”: گفت. “ان داردي در ميست و سوراخ يِگرد است و کان”: گفت
“ ! باشديا سنگيآس”ار گفت که يبعد از فکر بس“ ز باشد؟ين چياکنون حکم کن که چن

از قوت , ي دادـ شوند يران ميکه عقول در آن ح ـق ي دقيها نشانهن يآخر چند”: گفت



  ٥٨  قند پارسي

  

در مشت نگنجد در دست نتوان ] سنگ[ا ي که آسين قدر عقل نداشتيا, ل و دانشيتحص
 .١“گرفت
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