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  در نقد ادبي در هند يآثار

م. يزبانان هست يد، شاگرد فارسيشک و ترد ي، بيات فارسيها در زبان و ادب يما هند
م که يداد يحه خود شکليموارد طبق ذوق و قر يرا در بعض م، آنياد گرفتيآنچه از آنها 
 ريخوانند و از آن تقد يم يات فارسيرا سهم ما در زبان و ادب زبانان آن يخود فارس

م و ياز استادان خود سبقت گرفت حتّيخود  يازهايها، بنابر ن نهيزم يکنند. ما در بعض يم
ر شدند از آن استفاده کنند. خوشبختانه از يزبانان ناگز يم که فارسيرا انجام داد ييکارها

ذوق  و صاحبان اکثر دانشمندان توجهنگاشته شده در هند،  يچند سال گذشته آثار فارس
ن گونه آثار را يا يخود جلب کرده است و آنها با ذوق و شوق فراوان هبرا  يرانيا

  رد.يصورت گ يرسانند تا از آنها استفاده عموم يچاپ م ند و بهينما يح ميتصح
هستند  يره از جمله انواع ادبيو غ يسينو ، انشا، داستانيسينو ، فرهنگينگار تذکره

در  ين سبک هندياست. افزون بر ا يسات فارينه ادبيما در زم ستهيکه نشانگر سهم شا
آثار  رويقت است که ما فقط پين حقيانگر اي، بيژه در شعر فارسي، بويات فارسيادب

شعر و نثر  م و بهيرا کشف کن يديجد يها افق ميا م بلکه توانستهيا استادان خود نبوده
  م.يبده يا ة تازهيقة خود رنگ و روحيذوق و سل به يفارس

نه ين زمين که ما قبالً در ايم با ايا نکرده توجه ،ديچنان که با يادب نقد ما به تاکنون
، يدر نقد ادب يگري، اثر دينعمان يعالمه شبل شعرالعجمم. بعد از يا ش قدم بودهيهم پ

که  يا هيلنه صورت نگرفت. آثار اوين زميدر ا يشرفتين پيدر هند نگاشته نشد و بنابرا
قرار  يمورد مطالعه و بررس اي نحوِ شايسته به د، همشدن تأليفنه در هند ين زميدر ا

ن گونه آثار يا م که آنها بهيباش يرانيا ين ادبيون دانشمندان و منتقديد مدينگرفتند. ما با
از آنها استفاده  يدر زبان فارس يخ نقد ادبيکردند و در آثار خود درباره تار توجه يفارس
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ن يدر ا چاپ هم رساندند. هاز آنها را ب يکردند، ارزش آنها را روشن ساختند و بعض
  شوند. يم يفطور اجمال معر به ن گونه آثاريا مقاله
 منير کارنامهنام  به ياست که کتاب ين شاعر و منتقديل) اوه ۱۰۵۴(م:  ير الهوريمن

 ي، ظهوري، طالب آمليرازيش يعرف يعني يرانيا شاعر ت از چهاريب ۶۰در نقد حدود 
است  يهم دارد که پاسخ يگريرا بنگارش آورد. او اثر د يوانسارخ يو زالل يزيترش

  .يدمشه يجان قدس محمددة يبر قص يدا فتحپورينقد منظوم ش منظوم به
  م بودند.يرو طرز قديو پ ياند، حام ار هجو کردهيگر را بسيکه همد داير و شيمن
است. او هدف خود از روان طرز تازه را مورد انتقاد قرار داده ير پير در کارنامه منيمن
  کند: يان مين بين رساله را چنيا تأليف
ان آمد. همگنان نکوهش يم ، حرف از ارباب سخن بهيدر مجلس يروز”

  .“ان آوردندين در ميش صاحب طرازان پسين سرکردند و ستايشيسخنوران پ
را ستودند و آنها را  يو ظهور يو طالب و زالل يد که شعر عرفيگو ياو باز م

ن او از شعر ير قرار نگرفت. بنابر ايخواندند که مورد پسند من يران عالم سخنداندگايآفر
و غموض در  يدگيچير پيداست که منين شعرا انتقاد کرد. از مطالب کارنامه پيو سبک ا

ظاهر سخن و  برد که معاصرانش به يرا دوست نداشت. چون پ يشعر فارس
تازه  ن طرزيآنهاست، با ا توجهمورد استعاره  ييبايش دارند و زيگرا يپرداز عبارت

نقد آن پرداخته است،  ر بهي، آنچه را که من١يمخالفت کرد. بقول دکتر محمود فتوح
  کرد: ين گونه طبقه بنديتوان ا يم
 ياصل ةزين انگيد ايمان و شاران و شکستن حرمت متقدخّأاعتراض بر تفاخر مت .۱

 .نگارش کارنامه است
 يخواهد که کس ير نميشاعرانه است. مثال من که خالف عرف ييها نقد ساخت .۲

 ه کند.يگر تشبيد يزيچ ا بهيگل  سنبل، به يجا چنان که مرسوم بوده، زلف را به
را که در  يديجد يها ر استعارهيه: منيژه استعاره مکنيو ب بهيغر يها نقد استعاره .۳

گوش زلف صبا،  پسندد. مثالً يآمده نم يو طالب آمل ي، ظهوري، زالليشعر عرف
                                                   

  .۳۱۵ص  ۱۳۸۵، دکتر محمود فتوحي، تهران، نقد ادبي در سبک هندي  .١
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نجا يد ايست. باير قابل قبول نيمن يبالد، استخوان علم، کمر درس، خمار بوسه برا
 است. يشعر سبک هند يه عنصر اساسينگونه استعارة بالکنايادآور شد که اي

در زبان است.  يبرجسته ساز ين گونه استعاره نوعيا :هيتبع يفعل يها نقد استعاره .۴
و » ياليخشک و خ«ن گونه استعاره را ير ايه، منيدن گريدن آفتاب، خنديمثال تراش

 که ته ندارد، خوانده است.» مغز ياستعارة ب«
ر را استعاره دوست گفته و اشعارش را يمن شه بهاريهم مؤلّفست که ا نيجالب ا

 ١کرده است. يتلق »مشهور يتازگ« به
مسخر استهزا و ت ين چهار شاعر تند و خصمانه و همراه با نوعير در نقد ايرفتار من

 يده معروف عرفين مطلع از قصير را درباره اين ضمن نظر منيد در اياست. اجازه بده
  :نقل کنم يرازيش

  و نعم را ٢شتر آرييهمت نخورد ن  گزد اربـاب همـم را   اقبال کرم مي
ن يندارد، از ا يکه معن ين معنيا توان خواند، به يز را ابرو ميآو ت دلين بيگفتم ا

 يشانيطاق بوده، با من کج شده، چرا که پ ييگرا ابرو در کج ز که چونيسخن آن عز
د که از آهو گرفتنم آن خطا ين انفاسم دينداشت. چون دم ساز مشک يراست گفتار

ت را ين بيافکنده مضمون ا يشانين در پيش را چون نافه مو بر تن برخاسته و چياند
  درآورده، گفت: يزشه را جست و خياند يبت سرکرده، آهويط به

وسته ارباب يدر آن ده بوده که اقبال کرم نام داشت و پ ياست و سگ يهيم نام دمه
ده بود و هم در يرسان س آن ده است که فساد خون بهميت نام رئد و هميگز يآن ده را م

گفتند و  يم يرا آر يکيفصّاد دست تمام داشتند،  ةويآن ده دو برادر بودند که در ش
سگ و احوال ارباب آن ده و  يدگينکوهش گز ر است بهن شعر مشعيرا نعم. ا يگريد
  فصّادان آن ده. يزدستيس و تيت رئهم يماريت بيفيک

است. او هم مانند  يازدهم هجري) شاعر معروف قرن ه ۱۰۴۲ :(م يدا فتحپوريش
مخالف سرسخت طرز تازه است. او با چند شاعر معاصر خود اختالف  ير الهوريمن

                                                   
  .۲۳۲، ص  ۱۹۷۳، کشن چند اخالص، کراچي، هميشه بهار  .١
  أت ديگر: ال.قر  .٢
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سعداهللا خان  يمنش و روزيساخت. مناظره مال ف يد را برمال مخو ينظر داشت و نظر منف
ده يت از قصيجده بيدا هير اعظم شاهجهان در منابع مختلف نقل شده است. شيوز

ده در ين قصيطور منظوم نقد کرده است. ا را به يجان قدس محمد يتيک بيشصت و 
  ن مطلع:يه السالم است با ايالرضا عل يبن موس يمنقبت امام عل

  کــه ســپند از ســر آتــش نتوانــد برخاســت  تو، چنان تنگ فضاست عالم از ناله من بي
 هاي گيري کاربرده است و نکته بيني بيش از حدي به شيدا در نقد خود دقّت و باريک

ده، عدم يچيها، استعارات پ يزيهنجار گر يو نانه است.يق و ژرف بيار دقيبس يو
  ا مورد اعتراض قرار داده است.ره ريو غ يها، اشتباهات دستور تناسب
خان  يعل الدين منظوم نوشته است و سراج يدا نقدين نقد شيبر ا ير الهوريمن

نثر روان در رساله داد سخن پاسخ داده و  ) هر دو نقد را بهه ۱۱۶۹(م:  يآرزو اکبرآباد
 يدمشه يات قدسياب يمعن توان به يو تالش فهم م دقّتده است که با يجه رسين نتيا به

ر هم پاسخ ياز مالزمان شاهجهان و عالمگ يئباهص يد عبدالباقيافت. سيدست 
داد سخن  ةرا در رسال صورت منظوم داده است که خان آرزو آن دا را بهياعتراضات ش

  خود نقل نموده است.
، الغافلين تنبيهنوشته که عبارتند از  يخان آرزو سه رساله در نقد ادب يعل الدين سراج

هند  يمعروف و معتبر ادب يها تياز شخص يکيحق  . آرزو بهسخن دادو  منير سراج
در  يات فارسيخ ادبيدر تار يگاه عاليجا او را به يدر نقد ادب يرومندياست. قدرت و ن

را بر  د و آنيمستقل بخش يتيهو يرا در فارس يض نموده است. او نقد ادبيقاره فا شبه
 ينامبرده و يها کرد. رساله يزير يو بالغت و لغت پ يشناس زبان يعلم يه مبانيپا

ا يو  نقد شعر شاعران ن آثار خود بهيدر ا اختصاص دارند. آرزو ينقد ادب به منحصراً
 يک فرهنگ فارسيکه  هدايت چراغپرداخته است. او در  گرانيد ينقدها پاسخ به

ن تذکره يهمچن بحث و انتقاد کرده است. و يل زبان و شعر فارسيدرباره مسا ،است
 ييها ، نقد شعر دارد و در شرحيگريد ةهر تذکر ش ازي، بالنفايس مجمعنام  او به يشعرا

  ان نوشته، نقدها و اعتراضات را پاسخ داده است.ينيشيکه او بر آثار پ
از هرگونه  ياند. نقد او عار گران را ستودهياو در نقد آثار د يطرف يانصاف و ب

 يياعتنا يد منطبق است. بين تنقيبا اصول و مواز کامالً است و يو شخص يب ملّتعصّ
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محک نقد  ن را بهيز هجو مردم هند، او را وادار کرد که شعر حزين او و ن نسبت بهيحز
هجو و  گر هم بهين را نگهداشت. او در آثار ديدر نقد خود، حرمت حز يبگذارد ول
ت شاعران ندارد. يت و ملّيقوم نسبت به يتياسب و حستعصّ يو نپرداخت. نفايهزل حر

شه يوسته در اصالح روش و اندياست و پ ينقد ادب يها ن چهرهيتر از منصف يکياو 
  ندارد. يياشتباه پروا ده است و از اعتراف بهيش کوشيخو

 يفرفتن هرگونه تصريچرخد. پذ يم ينقد او بر ارائه سند” :ين نقد ادبيبقول مورخ
جلوه کند، مستلزم آوردن  يت شعرو خالف سنّکه تازه باشد  يدر حوزه لفظ و معن

ت ف در زبان، حجر و تصرييمان است. صحت و تغاز شعر متقد يا شاهد و نمونه
ها و  ن همه، لغزشيا، با ااز شعر بزرگان است. ام يت آن شاهد و سندخواهد و حج يم

  .“ستيت نان حجينيشياشتباهات پ
نقد  مختلف به ياين را از زوايت حزينجاه بست و پيحدود دو الغافلين تنبيهآرزو در 

 ييگرا م، کهنهياستادان قد يت شعرر با سنّير مغاينقد کلمات و تعاب ده است. مثالًيکش
ف خالف قاعده در زبان ت، تصريب يان اجزايو عدم تناسب م يدر زبان، فقدان معن

در  ييغوغا غافلينال تنبيهره. يگران و غياز د يو سرقت معان نين، ابتذال مضاميشعر حز
  مخالفت نمودند. يت و برخيها از آرزو حما يجاد کرد. بعضيان ادبا و شعرا و فضال ايم

از نظريات  الشعرا محاکمات، با تأليف ه ۱۱۸۰مير محمد محسن اکبرآبادي در سال 
يعني ه  ۱۲۶۲را در سال  قول فيصلحمايت کرد. امام بخش صهبايي  الغافلين تنبيهآرزو در 

دفاع از حزين  آن پاسخ داد. صهبايي به نگاشت و به الغافلين تنبيهال پس از نگارش س ۱۰۸
  پرداخته ولي از جادة انصاف انحراف نکرده و نقدهاي بجاي آرزو را قبول کرده است.

 ةالسداد يف مزلّ حتقيقنام  اي به سخنور بلگرامي از معاصرين آزاد بلگرامي رساله
بيت آزاد و اصالحات آزاد بر ابيات خود بلگرامي است.  ۱۹نوشت که نقد بر  اآلزاد

. در است اين رساله دو فصل و يک خاتمه دارد. فصل اول در تحقيق عيوب کالم آزاد
ها اندر کالم  نقد کشيده شده است. فصل دوم تدقيق تشنگي اين بخش دو بيت آزاد به

نقد آزاد بر ادبيات  ور بهبيت آزاد را در بردارد، و خاتمه در جواب سخن ۸آزاد که نقد 
  خود سخنور است.
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از  يتيب يعنيج در هند را دنبال کرده است يوه رايگر، شين ديسخنور هم مثل منتقد
شاعرانه  يبات و ادعاهايا ترکياز لحاظ صرف و نحو زبان  اشعار شاعر را که احتماالً

درباره  او يرادهايسد. اغلب اينو يراد خود را ميکند و سپس ا ينقص دارد، مطرح م
  بات است.يرات و ترکيکاربرد الفاظ و تعب
در جواب رسالة سخنور نوشت  يا رساله يشاگرد آزاد بلگرام يآباد مهربان اورنگ

 ن رساله از استاد خود دفاعينام دارد. مهربان در اق يب الصديتکذ يق فيب الزنديتادکه 
  ق را رد کرده است.يصد يو نظرها
چهار صد ايراد بر نام  به يا م. رساله ۱۱۹۹در سال  يدراسباقر آگاه م محمد يمولو
شعر  يها آگاه و ضعف يد عربيآزاد بر قصا يرادهايا نگاشته که در پاسخ به کالم آزاد

  است. يو
وان يد مردم ديده ةم) صاحب تذکر ۱۷۲۸/ه ۱۱۸۲(م  يم حاکم الهوريعبدالحک
 ن آرزو انتقادات خود را بردوست خود خان آرزو داد که مطالعه کند. خا خود را به

بر رد آن  يمل وارسته افتاد و و يالکوتيدست س وان بهيد ةن نسخيآن نوشت. ا يحواش
نقد  وارسته نخست به .موسوم کرد ١جواب شافيانتقادات همت گماشت و نقد خود را 
دهد. در هر  يجواب م ير الهوريمن انتقادات او به خان آرزو بر اشعار حاکم و سپس به

ر يکه خان آرزو در سراج من يمورد مجادلة او بر مدار لغت و زبان است در حال دو
  راد وارد کرده است.يهم ا يل بالغيلحاظ مسا به

است که شاعر معروف اردو  يدر نقد ادب يزبان فارس گر بهيد يا رساله الغافلين ةعبر
رزا يم يها اعتراض م) آن را در پاسخ به ۱۷۸۱/ه ۱۱۹۵: ع سودا (ميرف محمدرزا يزبان م

نگاشته است.  يمعروف فارس يم) بر اشعار شعرا ۱۸۰۶/ه۱۲۲۱ :ن (ميفاخر مک
  دارد: پنج فصل الغافلين ةعبر

؛ان موجب نوشتن رسالهيل: در بفصل او  
  ؛اند دهين برو خط کشيرزا فاخر مکيکه م يان اشعاريفصل دوم: در ب
  ؛هيماض ةعار استادان ثقموصوف بر اش يرزايان اصالح نمودن ميفصل سوم: در ب

                                                   
  .۱۳۸۳سا، تهران يحشيه دکتر سيروس شمتترتيب و   .١
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  ؛مسطور يرزايم اشعار معترض انيفصل چهارم: در ب
ه که بنده موافق فهم ناقص خود در آن يال يموم ياشعار مرزا انيدر ب :فصل پنجم

  ت:ين بين در ايرزا فاخر مکيدخل نموده. بطور مثال م
  هــا بــر قــرار بايســتي عهــد  دوســـتي پايـــدار بايســـتي

  سد:ينو يح مين تصحيح داد. سودا درباره ايرا ترج دار، استواريپا يجا به
اعتقاد خود، خوب  الواقع به ياصالح دادند. ف» استوار«، »داريپا« يجا رزا صاحب بهيم
ستون چوب و  يو برا يداريپا يدوست ين است که براياند الکن اعتقاد جمهور ا دهيفهم

  رزا صاحب.يدن ميفهم ياستوار يد. زهيبا يم يکمر استوار
دهند که سرودن شعر و شاعر  ينشان م يل مذکور در نقد ادبين که رسايالصه اخ

م که شعر را از جهات يا داشته يسان نبوده است. خوانندگانآ، يقيبودن، شاعر حق
ها و  هيل زاوين رسايساختند. ا يکردند و حسن و قبح آن را آشکار م يم يابيارز مختلف
 که از ييارهايسازند. مع يروشن م ،دادند يت ميت و ارجحيرا که در شعر اهم يجهات

ظاهر و باطن شعر  اند. ان شدهيل بين رساي، در املحوظ دارد رفت يک شاعر انتظار مي
، حسن در يو معنو يلفظ يها بوده است. استعمال عادالنه مناسبت توجههر دو مورد 

قواعد و ضوابط ها، قدرت بر زبان و ملحوظ داشتن  تکرار الفاظ، استعمال بر محل واژه
ع و يصنا يق لغت و محاوره، لحاظ فصاحت، بالغت، التزام منطقيدق يبند يآن. پا

ت در يکالم اساتذه فن، ملحوظ داشتن معنو با اصل روح شعر، استناد به ييع، آشنايبدا
اند که  بوده ييها س از جمله جنبهيب و تفرياط در تعريد، احتيب جديوضع کردن تراک

  کردند. يت مينها عناآ ن شعر بهيمنتقد
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