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  چكيده
نقد آثار برجسته در تمام اعصار آفرينشهاي ادبي حضور داشته است، اما توجه به آن به دليل 

هـاي   در سير تكامل آثار ادبي، نقد آن نيز به عنوان يكي از شـاخه . شفاهي بودنش اندك بود
در تاريخ ادبي ايران، اين گسترش نقد . اي داشته است فنون و علوم ادبي، رشد قابل مالحظه

ن رو توجه به آثار اين از اي. بيشتر در عصر صفويه و سبك موسوم به سبك هندي نمود دارد
از آثاري .  ، كشف نحوه نقدهاي آن روزگار و نگاه ايشان به نقد داراي اهميت استدوره ادبي

هـاي   تذكره  روش خاص . ها است كه در اين دوره نقد ادبي در آنها به چشم ميخورد، تذكره
از جمله آوردن اصطالحات خاص براي توصيف و تحليل اشـخاص يـا متـون ادبـي     اين دوره 

خصوص اشعار نگاشـته شـده   از خود، انتخاب اشعار شاعران ب آنها، تقليد از تذكره هاي پيش
هـدف ايـن مقالـه    . در عصر معاصرشان خاص همان دوره بوده است، كه بررسي خواهد شـد 

هندي و آشنايي با اين آثار ارزشمند و ابعـاد  شناخت نقد ادبي در تذكره هاي موجود سبك 
  .انتقادي آنها ميباشد
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  مقدمه
از آنجايي كه هميشه در بررسي مطالعات انجام شده، سهم مطالعه در حوزه سبك هنـدي و  

است، اين مقاله پيشـينة تحقيقـاتي پربـاري نداشـته      تاريخچه نقد ادبي در ايران اندك بوده
رد توجـه قـرار گرفتـه    نقد ادبي در غرب و رويكردها و انواع نقد از منظر ساير ملل مـو . است

ازميـان آثـار   . اند اعتنا بوده كه محققين در اغلب موارد به نقد ادبي در ايران بياست؛ در حالي
هاي فارسي در  ب آقاي نقوي دربارة تذكرهارزشمندي كه در اين خصوص كار شده است، كتا

از معنـا تـا   «اثر دكتر فتوحي و آقاي محبتـي در كتـاب   » نقد خيال«، كتابپاكستان هند و
ها، نقـد ادبـي در سـبك هنـدي و رويكردهـاي مختلـف در        به مباحثي چون تذكره» صورت

  دهندة نشـا اي در اين خصوص يافت نشـده اسـت و ايـن ن    اند؛ اما مقاله سبك هندي پرداخته
  مقالـه پـيش رو، ضـمن بررسـي     . لطفي به نقد ادبي در ايران كهن و سـبك هنـدي دارد   كم

ها و ارتباط آنها با نقد و نيـز نقـش و تـأثير ايشـان در رونـد نقـد ادبـي، بـه مطالعـة           تذكره
رويكردهاي انتقادي اين سبك نيز ميپردازد و در پايان در پي جلب توجه محققين به سبك 

  .صر مذكور بوده استعقد ادبي در هندي و ن
  

  ها كليتي در باب تذكره
يادداشـت و بمعنـي   «اين واژه در معني . است» ذَكَرَ«اي از مقوله اسم و با ريشه  تذكره كلمه

گوپاموي نويسنده تـذكره نتـايج االفكـار     ).»تذكره«فرهنگ آنندراج، (ميباشد » ياد آوردن و پند دادن
: ه مد نظـر ماسـت، بكـار بـرده اسـت     آن در دوره صفويه و آنچلفظ تذكره را در معني دقيق 

اين شيفته كالم نغز و دل باخته سخن پرمغز را گاه گـاه بـه خـاطر خطـور ميكـرد كـه در       «
در ايـن  . بياضي اشعار شعراي نامدار متقدمين و متأخرين و بعضي از معاصرين نگاشته آيـد  

ت كه چيزي از احوال هر يكي از آنها هـم  ضمن رأي اكثري از اجلّه و احباب بر اين قرار گرف
صـاحب كتـاب   .  )33 -32: نتـايج االفكـار  (» اي يادگـار باشـد   قل و دل به قلم در آيد تا از تو تـذكره 

گرانقدر  شعر العجم  نيز به اين معني واقف بوده است و از بكـار بردن اين واژه بـراي كتبـي  
     ميكنـد و عمـالً معنـي و حـدود كـاري      ، شـكايت  ننـد كه صرفـاً اشعار شـاعران را ذكـر ميك  

: وي اينگونه اذعـان دارد كـه  . كندنويسـان را در دوره صفويه و پس از آن مشخـص مي تذكره
هاي زيادي تأليف شده ولي اگر بدقت مالحظه شـود ايـن تـذاكر در     شكي نيست كه تذكره«

انـد،   و نوشـته شـده  ، اشعار عمده شعر انتخاب از اشعارند كه در آن 1حقيقت جنگ يا بياضي
ليكن شرح احوال شعرا و حوادث و موانعي كه بر آنها رويداده خيلي كم متعرض شده خاصه 
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كه در هر عصر در شعر ادب پديد آمده و نيـز از علـل و اسـباب آن انقـالب هـيچ       از انقالبي
   ) . 4:  1شبلي نعماني ،ج(ذكري بعمل نيامده است 

. او بايد داراي ويژگيهاي خاص و توانايي الزم باشد. هر كسي نميتواند تذكره نويس باشد
و اكثر با هم ياور شده بـه معاونـت   «: كنندنگاران را اينگونه توصيف مي چنانچه شرايط تذكره

چـون قصـه خـواني    يكديگر راه پيمايش تاريخ و سير نگارش تذكره واگيرند به گمـان آنكـه   
سـنجي اسـت امـا موقـوف اسـت بـه        ، غافل از اينكه هر چند افسـانه است آسان ميسر است

بضاعتي و تحقيق حكايتي و معرفت هر روايتي و صدق مقالتي و جـودت قريحتـي و صـفاي    
   ) .91ص:تذكره المعاصرين، حزين الهيجي(» طويتي الي غير ذلك من اشراط االزمه 

 بررسي انتقادات ايشان. تذكره نويسان خواه ناخواه درگير نقد اشخاص يا ابيات آنها بودند
  .در ذيل عناوين زير جاي ميگيرد

  
 شفاهي بودن اغلب نقدها.1

اي كـه   هاي مختلف انجام گرفته است، نتيجه در ايران، با بررسيهايي كه بر روي نقد در دوره
حاصل شده اين ميباشد كه در بعضي مواقع، انتقادات به صورت شفاهي بوده و ثبت و ضبط 

موش شدن آنها شد و اين عاملي براي انكار برخي كتبي نبودن انتقادات باعث فرا. نشده است
اكنون بـا بررسـيها و تحقيقهـاي دقيقتـر     . از محققين در مورد وجود تاريخ نقد در ايران بود

ميتوان وجود نقد را اثبات كرد و حتي شفاهي بودن آن را نشان داد كه در اين جا به برخـي  
  . از اين موارد اشاره ميشود

ر، به مقام ملـك هـاي پـادشـاهان و يـا تاريخ ادبي كشـو سلسلـه در هنگام مطالعة تاريخ
الشعراء در واقع شاعر برجسته در دربار پادشاهان بوده است كـه   ملك. ميخوريمالشعرائي بـر

او آثار منثور يـا منظـوم   . عالوه بر سرايش اشعار بر كار ديگر شاعران نيز نظارت داشته است
  آثـار  . ميخواند و انتقادات خود را شـفاهاً بيـان ميكـرده اسـت    ديگر نويسندگان يا شاعران را 

الشعراء الگويي براي كار ديگر افراد بود و اين خود از كارهاي منتقدان است كـه شـيوه    ملك
  . درست نگارش را به ديگران چه تئوري و چه عملي نشان دهد

ايران و چه در هنـد   ها، دربار پادشاهان چه در خانه در دوره صفويه مجالس ادبي در قهوه
در ايـن مجـالس شـاعران بـه خوانـدن اشعارشـان       . و در خانه اديبان برگـذار ميشـده اسـت   

طور مثال دربارة مال غرور آمـده  ب .ميپرداختند و ديگر افراد آن آثار را شنيده و نقد ميكردند
ياران اهـل معنـي جهـت درك صـحبت او بـه قهـوه خانـه        . در قهوه خانه ساكن بود«: است
Ĥنقل صحيح است كه روزي «: و يا دربارة مير رضي دانش )439ص: تذكره نصرآبادي، نصرآبادي( »مدندمي

ميرزا رضي دانش غزلهاي خود را پيش . خانه اصفهان كه ميرزا صائب جا گرم داشت در قهوه
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اي از اشـعار   همچنـين نمونـه   ).238ص: سفينه خوشـگو، خوشـگو  (» ميرزا غزلها را شنيد. ميرزا ميخواند
به عنوان يك الگو طرح ميشد تـا شـاعران بـا    ... شاعران بزرگ چون حافظ، نظامي، خاقاني و

اين الگو قـرار دادن و  . توجه به شاخصهاي موجود در آن شعر، شعري متناسب با آن بسرايند
و يا طرح اشعار، خود نوعي اظهار خط مشي براي شاعران بـوده اسـت و    »تتبع«در اصطالح 

گفتم غزلي «: يني ميگويدچنانچه در اين باب فخرالزماني قزو .رار ميگيرددر حيطة كار نقد ق
االطـالق خـوب گفـتم و هرچـه در ميـان       ، غزلي طرح كردند، بتوفيق فياض عليطرح كنيد

  ).88ص:تذكره ميخانه(» ميĤوردند همچنان ميگفتم كه به از آن نتوان گفت
  

  ها در حيطة نقد ادبي فعاليت تذكره. 2
هـر چـه پـيش ميرفـت بـه نكـات       . در ايران رسم شد االباب عوفي بعد از لباب نويسي تذكره

يافـت و در بعضـي از    در ابتدا تنها شرح احوال شاعران نگارش مي. انتقادي آنها افزوده ميشد
شعر يا شخصيت شاعر نقد ميشد؛ اما با گذشـت   -آن هم در لفافه -مواقع و از برخي جهات 

هر چند قريب به اتفاق تـذكره نويسـان تـا پايـان     . تر شدپررنگها  زمان جنبه انتقادي تذكره
انـد، امـا بررسـي نكـات نقـدهاي       سازي مباحث تئوري نقد نپرداختـه  دوران صفويه به شفاف

  .          عملي آنها نيز خـالي از لطف نيست
از جملـه  . ها در هر سطح و هر زماني كه باشند به نوعي در حوزه نقد كار ميكننـد  تذكره

  : ها و نويسندگان آنها در نقد موارد زير ميباشد ش تذكرهنق
هاي گذشته ادبي و شعر  نقش انتخاب اشعار از ميان انبوه سنت شعري باقي مانده از دوره .1

خصوص در دوره صفويه كه تعداد شاعران به شدت نسـبت بـه ديگــر    ب. نويس معاصر تذكره
شد كه بهترين اشعار شاعران را انتخاب كنـد  نويس مقيد مي ها افزايش يافته بود؛ تذكره دوره

اي از بهترين آنها را كه نشان دهنده ويژگيهاي سـبكي او نيـز باشـد،     و در كتاب خود نمونه
 بياورد؛

هـا و   هـا ، شـنيده   گزينش گفتارهاي ديگر كتب براي نگارش در تذكرة خود از ميان گفته.2
دقت داشته باشد و با ديدگاهي انتقـادي  نويس بايد در منابع خود  تذكره. هاي موجود خوانده

به مĤخذ به دست آمده، نگاه كند و آنچه بر ديگر مطالب ارجحيت دارد را ذكر كند؛ گاه يك 
 سخن دربارة يك فرد در چند تذكره ديده ميشود و ايـن موضـوع حـاكي از آن اسـت كـه      

از «: كهم شفايي چون سخني درباب حكي. ها رونويسي ميكردند نويسان از ديگر تذكره تذكره
اي، اما بـه خربـوزه    خوب گفته«: ست كه مال محتشـم مـيگويـد كهبديهه طرازي او يكي اين

: حكيم در جواب ميگويد كه »گرمك اصفهان ميماند كه به حسب ندرت شيرين واقع ميشود
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و ملّـا محتشـم روي خـود را     »الحمدهللا به گرمك كاشان نميماند كه در كل شيريني ندارد«
 ).314 - 313ص: تذكره نصرآبادي، نصرآبادي(» ميدارد و خندان ميشودتازه 

 نحوه بيان شعر شاعر و احوال او اهميت دارد ؛.3

هـا خـوب    اينكه يك شعر از ديد تذكره. هاي انتقادي در باب شعر و هنر شاعري ايراد نكته.4
هـا   ر وارد تـذكره باشد يا بد و يا اظهار عقيده در مورد شخص شاعر و نحوة زندگي او به مـرو 

نكات انتقادي بايد به دور از غرضورزيهاي شخصي و صريح اعالم شـده باشـد تـا مفيـد     . شد
معنـي هـم    اشعارش تأمل طلب، بلكه اكثر بـي «: دربارة قاسم ديوانه چنين گويند. واقع شود

از همين جهت مبتدي را مطالعة تتبع ديوانش زيـان  . دارد، چنانچه بر متتبع پوشيده نيست
با اين همه طرز خاص او بر همة طرزها چرب افتاد و در تازگي و دقت پسندي و بلنـد  . رددا

 ).555ص: سفينه خوشگو، خوشگو(» تالشي و معني بندي نظير نداشته

 
  ها روش انتخاب اشعار در تذكره.  3

هـا مربوط بـه حـوزه انتقـادات مــيشود، چــرا كـه هـر شـاعر بـا        انتخـاب اشعـار در تذكره
ترين كند تا شاخصـ انتخاب اشعار به خوانندگان كمك مي. ش شناخته و سنجيده ميشودشعر

  . نمونه اشعار را بخوانند و به يك ديـدگاه منسـجم دربـاره شـعر و شخصـيت شـاعر برسـند       
ابيات محققانه هر يك را نسبت به ساير ابيات وي انتخاب ساخت و به ضـبط  «نويسان  تذكره

چه اگر از بسـياري، بسـياري نگاشـته، سـبب     . ش آن پرداختاشعار هر كتاب به قدر گنجاي
ظاهر است كه اشعار بسياري داشته و الحق جمعي في الحقيقه گنجايش آن دارند كه همـة  
افكار ايشان را نگارند و مانع تحرير نمودن باعث تطويل كتاب و موجب تعطيل كتـاب بـودن   

  ).10ص: رياض الشعرا، داغستاني(» خواهد بود
او ميتواند يا تمام اشـعار  . نويس به دو صورت اشعار را گزينش و مرقوم ميكند يك تذكره

را مطالعه كـرده و در ضـمن مطالعـه بـه      -يا حداقل آنهايي كه در دسترس قرار دارد -شاعر
را ... هـا و  هاي ديگـر، جنگهـا و سـفينه    انتخاب ابيات يا اشعار برجسته دست بزند و يا تذكره

      طـور حـتم اگـر    ب. وب كنـد وجـود در آنهـا را در تـذكره خـود مكتـ     مطالعه كـرده و اشـعار م  
تـري را تحويـل    نويس وقت بيشتري را صرف گزينش اشـعار كنـد، كتـاب بـا كيفيـت      تذكره

شخصي كه اشعار را انتخاب ميكند بـه خـود اشـعار تشـخص ميبخشـد و      . مخاطبان ميدهد
عرش بسـيار بـه تـازگي و    شـ «: اهميت آن شاعر را نشان ميدهد، چون جـالل الـدين اسـير   

سـفينه  (» ندو ايـن چنـد شـعر انتخـاب زدة صـائب      شوخي، رنگيني و صافي و حسـن ادا واقـع  

  ).31ص: خوشگو،خوشگو
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  ابهام در گفتار تذكره نويسان. 4
اش معياري  و در نظم اشعار و معما سليقه«: چنين است سخن نصرآبادي در مورد ميرزا باقر

چطور سليقة يك فرد تبديل به معياري براي سنجش قرار  ).250ص: ديتذكره نصرآبادي، نصـرآبا (» است
ايـي ديگـر از    ميگيرد؟ و اصالً آن معيارها و موازين چيست كه دانستن آنها مهم است؟ نمونه

سيد قاسـم بروجـردي در تـذكره     ست كه حزين دربارهها، چون گفتاري ابهام در سخن تذكره
معمـا چنـان آشـنا كـه بـه انـدك تأمـل گفتـي و         و به شعر و «: المعاصرين خود گفته است

اي  پسنديده گفتن به چه چيزي بستگي دارد؟ اين نمونه ).136ص: حزين الهيجي(» پسنديده گفتي
ها مطرح ميشود و جواب قطعـي بـراي آن يافـت     تذكرهر مطالعه اكثر از سؤاالتي است كه د

 ).148ص: سـفينه خوشـگو، خوشـگو   ( »خيلي به نـازكي ميگويـد  «نميشود و يا عبداللطيف خان تنها كه 
اشـعار آبـدار و ابيـات غـراي آن خسـرو      «: اميرخسرو دهلوي هم در لفافه گفتـه شـد  دربارة 

» نياز از توصيف ارباب امتيـاز و اصـحاب اخبارسـت    خورشيد اشتهار مستغني از تعريف و بي
، و المثـل  و فراست ضـرب در فهم «: عبدالرحيم خان خانان هم ).57: 1340تذكره ميخانه، فخرالزماني، ص(

» در داد سخن دادن اداها نموده كه چشـم كسـي نديـده   . بدل در دقيقه يابي و ادا فهمي بي
اما افسوس كه تذكره نويس ادافهمي، داد سخن دادن، فهم و فراست و  ).79ص:سرخوشكلمات الشعرا،(

اي ديگـر   رهتـذك در  .دقيقه يابي را تعريف نميكند و سخن خـود را در ابهـام بـاقي ميگـذارد    
طـبعش خـالي از   . شعر به كمـال همـواري ميگفـت    «: دربارة شخصي با تخلص معني ميĤيد

   ).630ص: سفينه خوشگو، خوشگو( »انگيزي نبوده
  نقش اغراض شخصي در انتقادات .5

بنديهاي سبكي را در نقد آثار وارد كرده يسان حب و بغض شخصي يا گروهنو بعضي از تذكره
اين نظرات شخصي و بدون پايه و اساس درست، بعدها در . ارائه ميدهندو انتقاداتي يكسويه 

طـور  ب. Ĥوردها هم وارد ميشود و ذهنيت منفي نسبت به يـك شـخص پديـد ميـ     ديگر تذكره
اي از ايـن   الغـافلين از خـان آرزو اكبرآبـادي نمونـه     مثال نقد اشعار حزين الهيجي در تنبيه

عران ايــراني و وابسـته بـه گذشـته ادبـي ايـران       مسئلـه ميبـاشد كه حـزين در گـروه شــا 
خان آرزو نيز در مقابـل ايـن   . پرده از تندرويهاي شاعران هندي سخن ميگويد او بي. ميباشد
كاسـه  «خـان آرزو ايرانيـان را   . بر شعر او وارد ميكند -جا گاه ناب-را نوشته و ايراداتي  كتاب
. گروهي شاعران هند با ايرانيان نـدارد  هند ميخواند و اين هم دليلي جز دشمنيهاي »ليسان

چون فردي بـا تخلـص طـالع كـه     . گراييها است گاهي نام برخي از افراد به دليل همين گروه
چنانچه ميرزا حسـن  . در خانه وي مجمع شعرا هميشه ميبود«ها ميĤيد زيرا  نامش در تذكره

 ).424ص: آبادي، نصـرآبادي تـذكره نصـر  (» ايجاد و محمد حسين بهجت و ديگر شـعرا صـحبتها داشـتند   
مسيحاي پاني پتي هم شعرش ويژگي خامي را به خود ميگيرد، چون مطابق با نظـر تـذكره   
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گويان عرفـي   اش اگرچه خام است و موافق تازه روزمره«: دربارة وي آمده است. نويس نيست
  ).175ص: كلمات الشعرا، سرخوش(» ...نيست

  
  ه نويسانگرايي و لفظ پردازي در كالم تذكر سجع.6

پردازي و سـجع كـه    برخي از ويژگيهاي تذكره سبب مفصل شدن آنها شده است مانند لفظ
ها كه گـاهي   تذكرهالقاب و عناوين مسجع براي شاعران مذكور در . در نثر آنان ديده ميشود

. و مقام شاعري آنها هماهنگي ندارد، باعث افزايش حجـم كتـاب ميشـود    با شخصيت، شعر 
: نقد خيال، فتـوحي (ي و توصيفاتي متوالي گاه به خاطر رعايت سجع و موازنه آيد جمالتي پي در پ

هـايي از   تذكره نگاران نيز به سجع و آرايش الفاظ متن خود توجه ميكردنـد و نمونـه   ).239ص
چون سخن حزين الهيجـي دربـارة   . گرايي به خصوص در مقدمه آثار ديده ميشود اين سجع

چند افسانه سنجي است اما موقوف است به بضاعتي و تحقيق  هر«: نويسي كه ميگويد تذكره
حكايتي و معرفت هر روايتي و صدق مقالتي و جودت قريحتـي و صـفاي طـويتي الـي غيـر      

هـا باعـث گزافـه     گاهي لفّاظيهاي تذكره).91ص: تذكره المعاصرين،حزين الهيجي(» ذلك من اشراط الزامه
در مـورد مـال   .نقطه ضعفهاي آنها به شمار ميرودگويي و مهمل بافي ميشود كه اين البته از 

به كالم دل فريب شكار جانها مينمـود و بـا اشـعار آبـدار دلهـا از دسـت       «: بقايي آمده است
بـر  «: ميگويـد » تعريـف و شـرف شـعر   «نثـاري بخـاري در    ).97ص: نتـايج االفكـار، گوپـاموي   (» ميربود

بود كه هر كالمي كه بـه منطـق   اهد ومهندسان اساس معاني و مدرسان سخنداني مكتوم نخ
شيرين از كتم عدم قدم در پيداي وجود نهاد اگر ناطق آن در رشته انتظام چـون عقـد ثريـا    
صورت جمعيت را منعقد داشته و وزني از اوزان شعري را بي قصد نگذاشته آن نظم را نظـم  

  ).5ص: مذكر احباب(» ميخوانند
  نقد شعر يا نقد شاعر: دو گونه از نقد. 7

نويسان شعر شاعران را ميسنجند و گاهي به خود شخص شاعر توجه ميكننـد و   ي تذكرهگاه
هاي نقد شعر شاعران سخن مال فخرالزماني در تذكره  از نمونه. شخصيت شاعر را نقد ميكنند

ابيـات او حكيمانـه و منظومـاتش    «: ميخانه دربـاره حكـيم عـارف ايگـي قابـل توجـه اسـت       
ف ميزند، و مطلق گرد روش شعراي اين ايـام نميگـردد و در   دانشمندانه است بطرز قدما حر

» واردات آن حكيم سخنور لغت عربي كم است و الفـاظ معـاني او اكثـر فارسـي واقـع شـده      
. اشعار سنجيده و گفتار پسنديدة بسيار دارد«: و يا دربارة الهي بخاري كه)628ص: فخرازماني قزويني(

مذكر احباب، نثـاري  (» صاحب ديوان استنمايد، ي ميدر تحصيل معناي و دقيقه سنجي تتبع آصف

ميخواست كه . در تالش و شوخي الفاظ، ثاني زاللي بود«: دربارة فالني نيز گويند ).81ص: بخـاري 
  ).169ص: مردم ديده،حاكم الهوري(» جواب سبعه سياره او بگويد
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فـوق بـه    سام ميرزا صفوي در جايي درباره شرف الدين علـي بـافقي بـرخالف نمونـه    اما 
وي در ملـك سـخنوري و طالقـت بيـان سـحبان زمـان،       «. سنجش شخص پرداختـه اسـت  

التكلف، تا اختر فضايلش بافق كمال برآمده از پرتو طلوع آن عرصه ساحت فصـاحت روشـن   
افضالش در جويبار سرابستان كماالت سركشيده فضاي دلگشـاي بالغـت از    و تا گلبن. است

در «: در خصوص  فيضي فياضي هم چنين گفته شد ).84ص:ساميتحفه (» ...سايه گلشن او خرم و
شاعري و نكته سنجي و طالب علمي و دانش اندوزي و لغت داني و انشا طرازي از بي بدالن 

  ).510ص: سفينه خوشگو، خوشگو(» وقت خود بوده است

ر نويسـان ايـن عصـر د    اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه قريب به اتفاق تـذكره 
گاهي شعر شاعران و . اند مورد نقد شاعران و شعر آنها نمونه هايي را در كتب خود جاي داده

ي خاص از ا هاند و اين مسئله مختص به تعدادي نويسنده يا فرق گاهي خود شاعر را نقد كرده
  .ها اين ناهماهنگي در نقد ديده ميشود آنها نيست، بلكه در قريب به اتفاق تذكره

ويس شعر و شخصيت شـاعر را همزمـان مـورد توجـه قـرار ميدهـد چـون        ن گاهي تذكره
دم رنگ قبـول بـر چهـرة عـالم بسـته و      نازكي ايهامش چون صبح«: قبول كه سخني دربارة

اصـل آن جنـاب از جنـب نظيـر     . براقي معانيش چون مهر منير، شأن تابش انجـم شكسـته  
د ميرزا داراب بيگ جويا تخلص شاعر غرّا و شاگر. نظير در تمام اقسام سخن بي. كشمير است

بلند همت و آراسته و خوش خيال، نـازك  . شكفته پيشاني و بزرگ منش، فراخ حوصله. بوده
يا در خصوص شخصيت خان آرزو اكبرآبادي  ).561ص:همان( »تالش، ايهام بند صاحب كمال بود 

ه و بي عزيز صاحب كمال و شاعر شيرين مقال، به وسعت مشرف موصوف، بي ساخت«: گويند
   ).95ص: مردم ديده، حاكم الهوري(» تعين كسي بود

  بيان انتقادات در تذكره ها نحوة. 8
گاهي اوقـات . عموم تذكره نويسها ابتدا شرحي هر چند مختصر از احوال شاعر ارائه ميدهند 

صرفـاً به ذكر نـام و تخلّـص شـاعر و يا اينكـه اهـل كجــاست و چـه شـغلي دارد، بسـنده     
هـا و   هن، اما گاهي چندين صفحـه از كتـاب را به شـرح حـال شـاعر و بيــان افســا  ميكنند

  .ميپردازند -كه شايد واقعي هم نباشد -هايي درباره او قصه
طور مثال در كتاب كلمات الشعراء در شرح احوال فردي به نام ميرزا محمـدعلي رايـج،   ب

، )91ص: كلمات الشعرا، سـرخوش (» اد مشربمردي قلندر وضع و آز. از سادات سيالكوت«: نوشته است
اما در چند صفحه قبل از آن وقتي از احواالت عبدالرحيم خان خانان سخن ميگويد چيـزي  
قريب به پنج صفحه نام و نسـب، شـغل و داسـتانهايي كـه دربـاره او مشـهور اسـت، سـخن         

از سادات «: ههمچنين در دفتر دوم سفينه خوشگو چنين درباره شاه كرم نوشته شد. ميگويد
ولـي از شـكيبي كـه ميگويـد، حـدود دو       )343ص: همـان (» صاحب كرامات واليت خوانسار است
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حاكم الهوري، نويسنده كتـاب  . صفحه را به شرح حال و سه صفحه از اشعار وي نقل ميكند
مردم ديده، يك خط را به ذكر احـوال فردي با تخلص فصـاحت اختصـاص ميدهـد و شـش  

هـا هم به هميـن منـوال شرح  ديـگر تذكره. ان آرزو اكبر آبادي ميگذراندصفحه را به ذكر خ
ميكنند كه گاهي منطقي به نظر ميĤيد، چرا كه كنجكاوي درباره زندگي حال شاعران را ذكر 

اشخاص مهم بيشتر از افرادي است كه شهرت چنداني ندارنـد؛ در نتيجـه شـرح زنـدگاني و     
  .وقايع گذشته آن افراد نيازمند بسط و گسترش بيشتري است

هم در  -از آنها البته با اغراق در مورد برخي -تدريج نقاط قوت شاعران خوبپس از آن ب
ميان شرح حال آنها و يا قبل يا بعد از اشعار انتخاب شده از آن شاعر، اضافه شد و از آن بـه  

همزمان با اين امر، تعداد . نويسان بحث از نقاط ضعف شاعران را هم به ميان آورند بعد تذكره
ابيـات را   شاعران حاضر در تذكره هم زياد شد و تذكره نويسان هر شخص با حـداقل تعـداد  

در آن دو . صاحب دو بيت بيش نبـود «: چون ملّا رضوان كه. هم در كتب خود معرفي كردند
  ).93ص: همان(» بيت نيز ياران، ابتذال برآوردند و بيچاره را بي مايه ساختند

  معيارهاي سنتي نقد ادبي در تقابل نگاه مدرن .9
دي و بنيادهـاي كـاري هـر ناقـد     ها بر اساس مالكهاي نقـ  نوعي ديگر از تقسيم بندي تذكره

اي از آنها نگاهشان بيشتر بر اساس معيارهـاي سـنتي و كـار اسـتادان سـخن در       عده. است
آنها هنوز چشم به طرز قدما دارند و عبور از مرز قدما را عملي ناشايست . زمانهاي قبل است

اي ديگـر   عـده  .از جمله آنها منير الهوري و شيدا فتحپـوري و آزاد بلگرامـي اسـت   . ميدانند
جريان روان و پوياي ادبيات و نقـد ادبـي را درك كـرده انـد و معيـار آنهـا بـراي اثـر بهتـر،          

از جملـه ايـن ناقـدان    . هماهنگي با معيارهاي زباني، ذوق سليم و عرف ادبي زمانه ميداننـد  
جملـه تـذكره   فخر الزمـاني قزوينـي از    ).837ص: 2از معنا تا صورت، محبتـي، ج (خان آرزو اكبرآباد است 

ابيات او «: نويساني است كه به دنبال ويژگيهاي سبك هندي در شعر شاعران  ميگردد؛ چون
حكيمانه و منظوماتش دانشمندانه است، به طرز قدما حرف ميزند و مطلق گرد روش شعراي 

و از عامالن تازه گويي ميرزا محمد طـاهر كـه درمـورد ا    ).638ص: تذكره ميخانه(» اين ايام نميگردد
در شعر، طرز تازه كه مختار بعض متأخرين است رواج يافته و رونق بخشـيدة  « : آمده است 

  ).141ص: تذكره المعاصرين، حزين الهيجي(» او است
  رويكردهاي نقد ادبي در سبك هندي. 10
  نقد صوري در سبك هندي. 10-1

انتخـاب  نويسان در هجوم خيل شـاعران بـه نوشـتن سرگذشـت آنهـا و       افرادي چون تذكره
اشعارشان براي سهولت در انتخاب خوانندگان و گاهي بيان اغالط شـاعران، نقـاط ضـعف و    
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كـه در  . ناقدان از دو منظر صوري و معنايي به نقد اشعار دست ميزدنـد . قوت آنها پرداختند
  . ادامه به بيان نمونه ها و شرح آنها پرداخته ميشود

اشعار خود را بر ميرزا «: صفهاني بيان ميشودامتياز ا چنانچه دربارة: نقد عروض و قافيه
هرگـز در قـوافي و   . صائب خوانده و با آنكه سواد خط نداشت ديوانش بيست هزار بيت باشد

در «: از نمونه هاي ديگر.)99ص: تذكره شمع انجمن، حسن خان(»استعمال لفظ به موقع خود غلط نكردي
خـان   ).217ص: تحفه سامي، سام ميرزا صـفوي (» ر استاقسام شعر بد نبود اما در شعر او قافيه غلط بسيا

او را بيان ميكند به ايـن صـورت    آرزو از اشعار حزين الهيجي شعري را ميĤورد و ايراد قافية
  :]در ذكر اشعار او[ «: كه

  حال دل آسوده دالن سوخت دلم                بي دردي اين بي خبران سوخت دلم
  بـر حال سالمت طلبان  سوخت  دلم                درد  دل  هيچكس  مرا  ياد نكرد

مخفي نماند كه اين رباعي، قوافي شايگان جلي دارد كه مكروه محض اسـت و بعضـي از   
  ). 75ص: مجمع النفايس(»متأخران آورده باشند ليكن در واقع مكروه است

بك هاي فوق مشاهده ميشود كه بررسي اشعار از منظر عـروض و قافيـه در سـ    در نمونه
سواد اين عصـر، بـدون اطـالع از قـوانين ادبـي بـه       مردم عموماً بي. فراواني دارد هندي جلوة

  . رادات عروض و قافيه در اشعار استسرايش اشعار دست ميزنند و نتيجـة آن وفور اي
. انـد  نويسان شعار را از منظر قالبهاي شعري آنها هم بررسي كرده تذكره: نقد قالب شعر
ر در حـد بيـان قالـب شـعري بـاقي ميمانـد و نقـد عملـي خاصـي انجـام           اين بررسيها بيشت

و در غزل و قصيده و مثنـوي داد سـخن   «: دربارة هاللي جغتايي آمده است: چون. نميپذيرد
اما گاه در آن ميان مباحثي انتقادي و دقيقتر هـم يافـت    ).153ص: تحفه سامي، سـام ميرزا صفوي(» داده

قصايد و مثنويات و غزليـات و رباعيـات دارد؛ امـا    ... «: ته شددربارة غالب دهلوي گف. ميشود
مخالص قصايد خوب واقع نشده و قصيده بهتر از غزل ميسـرايد و غالـب قصـايد او در مـدح     

  ).517-516ص: تذكره شمع انجمن، حسن خان(» حكام فرنگ و رؤسا و اكابر هندوستان است

 در مورد شاه . سته و كارآمد نيستاين نوع از انتقادات چندان برج: نقد انواع ادبي
و از اقسام شعر طبيعتش بـه هجـو سـر راسـتتر     «: حسين سياقي در تحفه سامي آمده است

و قطع نظر ... «: الدين حيدر معمايي آمده درمورد امير رفيع )216ص: تحفه سامي، سام ميرزا صفوي( »بود
همـواره بـه   . سرآمدة شعر است از عبارت آرايي، در فن شريف معما و تاريخ، يگانة فضال و بر

افكار دوربين معميات متين و تواريخ رنگين دلنشين بر لوح بيان مينگارد و معميات بالغـت  
صفاتش در غايت خيال انگيزي است و تواريخ لطايف آياتش در نهايت رنگ آميزي ، و الحق 

نة اخير نوع ادبـي معمـا و دليـل    شايد در نمو ).21ص: خالصه االشعار و زبده االفكار، كاشي(» ذوفنون است
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اهميت آن در اشعار يك شاعر بيـان شده باشد، امـا چـرا رفيع الدين حيدر اينقـدر بـه ايـن   
حكـيم  . نوع ادبـي مشغول بوده است و معمـاهاي او چه ويـژگيهايي دارد، تحليـل نميشـود  

ـ    «: شفايي ه طريقـة  بسيار خوش طبيعت بوده، در فنون شعر هم بدستور، لـيكن هجـا كـه ب
  ).314ص: تذكره نصرآبادي، نصرآبادي(» فرضيه بر شاعر واجب ميشود مانع شهرت او شده

بـه  . بعد ديگري از نقد صوري سخن گفتن در بالغت و فنـون بالغـي اسـت   : نقد بالغي
از بـديعترين نكتـه    »استعاره«ميتوان گفت كه مالحظات انتقادي اينان در باب « طوري كه 

از جمله نكاتي كه منير الهوري در باب استعـاره بـدان . به شمار ميرودسنجيها درين زمينه 
هاي معلق، فاقـد نقـش و فضـاي     استعـاره( »پا بر هوا«هاي  توجه كرده است مسئلة استهاره

شـاعري در هجـوم   (ميباشـد  » ته نـدارد «هايي است كه  يا استعاره »بي مغز«هاي  يا استعاره) الزم

اين قدر هست كه طبعش «: خان آرزو دربارة منير الهوري ميگويد ).37-36ص: منتقدان، شفيعي كدكني
 »به سبب ابهام و تشبيه ذائقه نمك استعاره ندارد با آن كه مكرر مرتكب اين معني گرديـده 

از مشخصات ديگر اين طرز صنعت پردازيها در اشعار اسـت؛ ماننـد اشـعار     ).117ص: مجمع النفايس(
اين غزل ذوقافيتين و تجنيس را در تتبع استادان قديم ، « : ويددارا كه خوشگو دربارة وي گ

  )229ص: سفينه خوشگو(» به صنعت بسته 
اين نوع نقد كه در حوزة رويكرد صوري قرار ميگيرد، به گونه اي است كه : نقد اصالحي

ناقد در اصالح بخشي از اشعار يا عبارات آن ميكوشد و جايگزينهاي پيشنهادي براي آن بيان 
چون كتاب تنبيه الغافلين اثر خان آرزواكبر آبـادي اسـت كـه دربـارة عيـوب اشـعار       . يكندم

خـان آرزو در قسـمتي كـه    . حزين الهيجي ميباشد و در بيان اصطالحاتي بر ابيات او اسـت 
دربارة مير محمد افضـل ثابـت ميـĤورد؛ ابتـدا شـعري از او را آورده و سـپس اصـالحاتي در        

  :او و اصالح آن عبارت است از شعرش انجام ميدهد كه شعر
  تكيه بر سرو زدي چون به گلستان رفتي       قـامتـت  كـرد  دو  بـااليي  رعنـايي  را«

تكيه بر سـرو زدي مسـت چـو    « :و پيش فقير آرزو مصرع اول اين بيت چنين بهتر است
 ).69ص: مجمع النفايس(» رفتي در باغ

  :شعري از مير محمد زمان راسخ
  م غم بزم خموشان كرديم           مشتي از سرمه گرفتيم و پريشان كرديميادي از شا«

. بعضي از شعراي هند بر بيت دوم اعتراض نمودند كه جامه بر باال كوتاه ميباشد نه تنگ
كوتهي كـرد بـه بـاالي جنـون     «: سخ مصرع، دور كرد و چنين گفتلهذا مير محمد زمان را

و پيش فقير . ه در اين صورت، معني از پايه ميافتدليكن بر متأمل ظاهر است ك» جامة صبر
اما سراسر كتاب تنبيـه الغـافلين از ايـن     ).83ص: همـان (» صحيح است» جامه به باال تنگ« آرزو

  :قسم اصالحات است به طور مثال 
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  :حزين
  ظلمتكده عاشق از چهره منور كن                  تـا چنـد بروز آرم تـاريكي شبها را

اگر شـبهاي تاريـك مـوزون    . شب به روز آوردن است نه تاريكي به روز آوردن :خان آرزو
  .1)7،به نقل از تنبيه الغافلين ص 132ص: شاعري در هجوم منتقدان، شفيعي كدكني(» ميشد حسابي بود

 :عالء بيك مشكي تبريزي

  صد همچو مرا عاشق خود ساخته باشي  هر جا كه ز رخ پرده برانداخته باشي«
ترسـم كـه ز رخ پـرده    «. رد كه اگر مصرع اول را چنين بخوانند بهتـر اسـت  بخاطر ميگذ
  ).1372ص: تحفه سامي، سام ميرزا صفوي(» برانداخته باشد

  نقد معنايي در سبك هندي. 10-2
چون اين شعر كه از اهميـت معنـا   . معنا و مضمون در اشعار سبك هندي نمود فراواني دارد

  : ميگويد
  » دوبار بستن كفر است در طريقت من  معني خويش چگونه معني غيري برم كه«

  )331ص: تذكره نصرآبادي، نصرآبادي(                                                   

هر چند در اين قسم نيز تذكره نويسان بـه بيـان كليـات بسـنده ميكننـد و توضـيحاتي       
از روي اصطالحاتي كـه در ايـن    توجه آنان به معنا بيشتر. دربارة معنا و اهميت آن نميدهند

از نمونه هايي كه براي رويكرد معناگرايانه بـه مـتن در   . مورد ميĤورند، تشخيص داده ميشود
حاصـل سـخن در اغـراق    «: عبداللطيف خان تنها. ها ديده شد، موارد زير ذكر ميگردد تذكره

. قرار داده بودند گونيمعني سخن را به جايي رسانيده بود كه اكثر سخن سنجان، او را بي مع
: مجمـع النفـايس، خـان آرزو   (» الحق داد وقت داده در اين صورت فكر او از مـنهج ادراك دور ميافتـد  

  ).66ص

اسـت  ) »مضمون«آنندراج، (» در ميان گرفته شده«معني لغوي مضمون، : مضمون شعر
يـا   در معني اصطالحي به معني و مقصودي كه از يك گفتار. و از كلمه ضمن مشتق ميشود

فرهنگ سخن، (نوشتار فهميده ميشود يا به منظور و مقصود نويسندة يك اثر ادبي مضمون گويند

  )."مضمون"

عالوه بر آنچه كه امروز از آن مراد ميكنند، به خلق معاني خيال انگيـز بـا   «واژة مضمون 
ر ذات استفاده از تعبيرات و استعارات و تشبيهات بديع، اطالق ميشد، و غالبـاً ايـن معـاني د   

                                                 
ما براي اطالع بيشتر به كتاب شاعري در هجوم منتقدان از شفيعي كدكني مراجعه در اين قسمت به دليل اختصار به همين نمونه ها اكتفا شد؛ ا .1

  .شود
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خود حاصل نگرش به اشياء و امور عادي بود، و چيزي كه آن را بديع ميكـرد شـيوه اي بـود    
  ). 122ص: قدما و نقد ادبي، كيانوش(» كه شاعر يا نويسنده در انتخاب زاويه ديد به كار ميگرفت

هاي ما بوجـود   ها و يا خوانده ها، شنيده گذشتگان ما عقيده داشتند كه مضمونها از ديده
Ĥيد و مضمونهاي بكر كه در اين سه قسم ياد شده وجود ندارد، از راه خيال وارد اثر ادبـي  مي

ميشود، به اين معني كه مضامين بكـر در آثـار ادبـي از خيـاالت نويسـنده نشـأت ميگيـرد؛        
اكثر سخنان او شور انگيز و اغلب منظوماتش دالويزسـت، مضـمون   «: حيچنانچه ميرزا فصي

از عروسان پرده نشين شبستان خيال آن افصح المتكلمين است، كه  بكر اين رباعي، عروسي
در وصف حسن و جمال دلستاني و در وصف خط و خال نوجواني كه گرفتار او بود، بـر روي  

  ). 574ص: تذكره ميخانه، فخرالزماني(» كار آورده است
 »اده استدور افتت نيفتد نوبهار از جوش گل   در هزاران لفظ يك مضمون بصائب از وحد«

  )568ص: 2صائب،ج(                                                                           

 »مضمون ميبريم        از لب گوياي خوبان، چشم گويا بهترست به نگاهي پي پيش ما كز هر«

  )498ص: همان(                                                       

پس شعري كه متضمن بيان مراتـب عشـق و   «. رزش شعر را در معناي آن ميدانندآنان ا
همين اسـت و   »حكمهلإنّ من الشّعر  « محبت و مواعيظ و حكَم  بود مذموم نيست، و مورد

كالمي كه مشتمل بر هجو اهل اسالم و اظهـار عيـوب و سـب و شـتم باشـد قبـيح اسـت و        
  ). 35-34ص:نتايج االفكار، گوپاموي(» همين واقع شده »نوغاالشعراء يتبعهم ال«: مصداق آيه كريمه

گاه تذكره نويس مضامين يك شعر از شاعر را نقل ميكند و گاه بـه تمـام اشـعار او نظـر     
مثالً دربـارة ميـر   . دارد و كليتي در باب مضامين مورد استفاده در اشعار يك شخص ميگويد

و درمـورد   ).164ص: 1رياض الشعرا،داغسـتاني ،ج (» مداحي اهل بيت ميكرده«: حاج جنابدي آمده است 
سرش به اهل دنيا بسـيار كـم فـرود ميĤمـد لهـذا مـدح اغنيـا بسـيار كـم          «: فقير اهللا آفرين

وآللي « : درمورد موالنا كمال الدين حاتم صراحتاً بيان شده كه ).43ص: مجمع النفايس، خان آرزو(»كرد
خالصـه االشـعار و زبـده    (» ]اسـت [تر از عقود جـواهر منظوماتش در بيان حاالت عشق و نكات آن به

  ). 352ص:االفكار، كاشي

گاه تذكره نويس بنا بر مضمون اشعار، شعر را تصحيح ميكند؛ چون شعر ابو البركـة پـدر   
  :كه ميگويد

  ز آتـش دل تـا در آب چشـم باراني نماند  شد كشت اميد ما و شد قحط وفا خشك«
  ).124ص: همان(»رقم تزييف و تزريق بر آن كشيده. در آب خوانده بنابر سهو كاتب تا در آب را يا
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  گسترة مباحث انتقادي در تذكره ها. 11
از كوچكترين مسائل مربوط به نحوه استعمال حروف «مباحث مطرح شدة انتقادي در تذكره 

اضافه، قيود، افعال ساده و مركب تا شيوه هاي كاركرد مباحـث بالغـي و سـبكي و زبـاني و     
   ).845ص: همان(ميباشد » ح و ساختار ادبيطر

گسترة مسائل ذكر شده بسيار متنـوع اسـت، امـا تنهـا ايـرادي كـه ميتـوان بـه عنـوان          
بزرگترين عامل تأثيرگذار در كم توجهي به نقد ايـن دوره بـدانيم، عـدم نظـم و انسـجام در      

عموماً در ساحت تئوريهاي قابل توجهي در اين دوره يافت نميشود و چون نقد . مباحث است
هاي بعد از خود هـم تئـوري خاصـي را     عملي و كاربردي آن باقي ميماند، در نتيجه به دوره
اهل مجلس قدرت طبعش را از ايـن  «: منتقل نميكند چون اين سخن دربارة درويش دهكي

كـه علـت تحسـين     )186ص: تحفه سامي، سام ميـرزا صـفوي  (» بديهه قياس كرده و در تعظيمش افزودند
پس با گذشت زمان و تغيير سـنت ادبـي   . ار وي و ارزش بديهه سرايي او را بيان نميكنداشع

عصر، نقدهاي عملي با معيارهاي ادبي روزگار معاصر تطـابـق ندارد و نقدهـاي كــاربردي و  
متون انتقـادي آنها كنـار گذاشته ميشود و نقد ادبي هيچگاه چـون بـديع، بيـان، عـروض و     

در مورد اصطالحاتي كه در حيطة نقد ادبي در تـذكره  . رشد نميكند... ت و قافيه، تاريخ ادبيا
بر رأي عقالي بـا انصـاف ظـاهر    «بر همين منوال ميباشد؛ چنانچه  ها كاربرد دارد هم اوضاع

است كه هر طايفه را از علما و غيره اصطالحي مخصوص است كه در استعمال آن منفردند و 
لهذا اين طايفه عاليه، عبارات و اصـطالحات خاصـي   . نيستديگران را از آن حظّي و نصيبي 

مجمـع الفصـحا،   (» دارند كـه بـدون اطـالع و استحضـار از آن، درك كـالم ايشـان متعـذر اسـت        

وجود تئوريهاي نقد كمك ميكند تا هر اثر با توجه به يك سـري معيارهـاي   ).35ص: 3،ب2هدايت،ج
. ه تئوري نقد آن زمـان افـزوده شـود   كلي سنجيده شود و معيارهاي جزئي هم در هر عصر ب

تنها در اين شرايط ميتوان انواع مكتبهاي نقدي را تجربه كرد، اشعار را با توجه به ذوق زمانه 
هاي آنها سنجيد، سنتهاي ادبي هر عصر را با يكديگر مقايسه كرد، سبكهاي مختلف ادبي را 

را با وجود معيارهاي ادبـي   به نحوي مطلوب تقسيم بندي و نام گذاري كرد، دوره هاي ادبي
هاي انحرافي را شناسايي كرد و چندين كاربرد ديگر كه اگـر تئـوري    نحله. هر عصر شناخت

  .نقد نباشد، وضعيت نقد آن منطقه چون روزگار امروز ايران ميشود
اكنون به ندرت يك پيشينة انتقادي در كتب ما يافت ميشود و بدتر از آن هـر مقالـه يـا    

اين مسئله ما را . سوار بر تئوريهاي انتقادي غرب و مطابق با موازين آنها استكتاب انتقادي 
از سنت و سليقة ادبي بومي خود دور ميكند و نتيجه، آن ميشود كه آثار ادبي جدا از ساليق 
و نيازهاي افراد جامعه آفريده ميشود و نقد آن آثار هم ارتباطي با موازين ذهنـي مخاطبـان   

اكنون بايد به نقد ادبي . ه با معيارهاي غربي ساخته و پرداخته شده استموجود ندارد؛ چراك
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نديشيم و از آن مفاهيم در پيشـبرد نقـد امـروز    ا آثار ادبي ديار خودمان باشد، بيكه موافق ب
  . كمك بگيريم

  
  نتيجه 

در سبك هندي، نقد ادبي نه چون گذشته در حوزة تئوري و به صورت شفاهي، كه در حوزه 
هـاي ايـن عصـر يـك رونـد رو بـه جلـو در راسـتاي          تذكره. و عمل، قرار گرفته استكاربرد 

با اين وجود، آنها بيش از آنكه خـود را درگيـر شناسـاندن شـاعر از     . انتقادات خود داشته اند
طريق بيان زندگي آنها كنند، دست به انتخاب اشـعار و بيـان مطالـب كلـي دربـارة شـعر و       

هاي شخصي و دخالت احساسات ورزي هاي اين دوره اما، غرضت نقدآف. شخصيت آنها ميزدند
و افكار دروني نويسنده در آثار انتقادي و نيز سجع پردازيها و لفاظيهاي غيـر معمـول و بـي    

رو نويسي تذكره ها از كتـب  . دليل به خصوص در مقدمه يا تعريف از شخص و شعر او است
در . بودن آنها، حتي در نقدها ميشـود  پيش از خود و معاصرشان باعث افت مطالب و تكراري

كل نقد ادبي در سبك هندي با وجود كاستيها يك پيشـرفت بـراي كـاربرد نقـد در دنيـاي      
ادبيات ايران آن روزگار بوده است و شناخت آن به نقد بهتر آثار گذشـته از منظـر مالكهـا و    

  .معيارهاي خودشان و نيز كاربرد نقد ادبي در عصر معاصر كمك ميكند
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