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Because In Al-Mu'jam fi Ma'a'ir Ash'ar alAjam there is not Reference to the
Naqd al-shi'r and its writer, Qudama-ibn ja'far, only with A little cautious
can talking about familiarity of Shams Qays Razi with Qudama-ibn ja'far’s
opinions and ideas in Poetry Criticism, that in last Centuries means
Understanding good and bad poetry, and Reproduce them in AlMu'jam fi
Ma'a'ir Ash'ar alAjam. What reinforces this idea, are similarities in these two
books about the Defects of poetry like contradiction, Verbal and semantic
errors, Features praise and other. For example, “Takhli” in Al-Mu'jam is
equal to the three parts of “Deviation from metre” in Naqd al-shi'r;
“Monaqeze” in Al-Mu'jam can be considered “Estehale & Tanaqoz” in Naqd
al-shi'r; “Verbal errors” in Al-Mu'jam can be equated with word-weight’s
Coordination in Naqd al-shi'r; the defect of "Tafwif" in Al-Mu'jam can be
seen in the Qudama-ibn ja'far’s words about the defects of the word etc. The
similarity between Shams Qays Razi and Qudama-ibn ja'far’s ideas and
opinions about praise and its quality, in the period of dependence of
literature and poetry on the courts and institutions of power and the period of
the spread of court poems, is also very interesting. Of course, it is reminded
that sometimes Shams Qays Razi’s ideas are different or more voluminous
Compared with Qudama-ibn ja'far’s ideas. Also Because Naqd al-shi'r is the
first rhetorical book that has combined Islamic rhetoric with Greek rhetoric,
so Shams Qays Razi according to His influences from Naqd al-Shi'r, is the
first to introduce Greek philosophical and rhetorical material into Persian
books and in this way it has influenced Persian rhetorical books. But Naqd
al-shi'r, Due to having rule in introducing poetry criticism and having Pattern
for knowing the good and bad standards of poetry is more methodical than
AlMu'jam fi Ma'a'ir Ash'ar alAjam.
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مجاهد غالمی
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استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1398/12/24 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1399/07/05 :
علمی ـ پژوهشی

چکیده
با اندکمایهای از احتیاط ،آن هم به این دلیل که در المعجم فـی معـاییر اشـعار العجـم (حـدود  630ق).
دربارۀ تأثیرپذیری شمس قیس رازی از نقد الشّعر قدامةبن جعفر (337ـ 260ق ).تصـریحی وجـود نـدارد،
میتوان در آشنایی شمس قیس با ایدهها و آرای قدامة پیرامون نقد شعر که بنا بر تلقّی قدمایی به معنای
معرفت محاسن و معایب شعر بودهاست و بازآوری آنها در المعجم ،تردیدی به خود راه نـداد .آنهـه ایـن
ادّعا را توش و توان میبخشد ،بهویژه اینهمانیهایی است که دربارۀ عیوب شعر و بحـ هـایی بـر سرـر
عیوب معاظله ،تناقض ،تخلیع ،خطاهای لفظی ،خطاهای معنوی ،کیفیّت مدح و ...در این دو کتـاب وجـود
دارد .برخی اشعاری که شمس قیس در کتاب خود به استشهاد آورده نیز فارسیشدۀ شـواهد شـعری نقـد
الشّعر در همان مواضع است .البته گاهی شمس قیس در مسائل بالغت و نقد شعر نظرهایی هم دارد کـه
دربردارندۀ چیزهایی افزون بر نظر قدامة و گاه متفاوت بـا آن اسـت .خاهّـه یکـی از جـذّابتـرین ایـن-
همانیهای المعجم با نقد الشّعر ،در دیدگاههای این دو نویسنده دربارۀ «مدح» قابل ردیابی است؛ دیـدگاه-
هایی که که تأثیرپذیری حکما و ادبای اسالمی از فکر یونانی و ارسطویی در مسئلۀ اخالق را نیز آینگـی
مینماید .گذشته از اینها ،نقد الشّعر نخستین کتاب بالغیای است که در آن ،بالغت یونانی بـه بالغـت
اسالمی آمیختهاست .از اینرو شمس قیس رازی را به سبب تأثیرپذیریای کـه از برخـی ایـدههـا و آرای
قدامة داشته است ،باید کسی دانست که به واسطۀ وی گزارههایی از فکـر فلسـفی و بالغـی یونـانی بـه
کتابهای بالغی فارسی راه یافته است و آثار بالغی و ادبی متأثّر از خود را نیز به قدر وُسع از آن برخوردار
نمودهاست .نهایتاً از مقایسۀ المعجم فی معاییر اشعار العجم و نقد الشّعر بـه آشـکارگی برمـیآیـد کـه آن
نظاممندیای که در الگوی پیشنهادی قدامة برای بازشناساندن جیّد و ردی شعر از یکـدیگر هسـت و بـا
تعریف وی از شعر پیوندی اندامیک دارد ،در المعجم نیست.
واژههای کلیدی :بالغت ،المعجم فی معاییر اشعار العجم ،نقد الشّعر ،عیوب شعر.

 .1مقدمه
اذعان شمس قیس رازی در تألیف باب پنجم از قسم دوم المعجم فی معاییر اشعار العجـم
(حدود  630ق ،).به پیش چشم داشتن آرای بالغیون پیشین دربارۀ اوهـا ناپسـندیده و
عیوبی که در شعر روی تواند داد از یک سو ،و نبـود ایـن قبیـل مباحـ بـدان شـکلی از
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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انسجام و گونهبندی که در المعجم آمدهاست ،در کتابها و رسالههای بالغی فارسی پیش
از آن از سویی دیگر ،پژوهشگری را که درهدد کشف مآخذ احتمالی ایدهها و آرای شمس
قیس رازی در باب عیوب شعر برآمده باشد ،خواه ناخواه متوجّه آثار بالغی عربی میکنـد.
تلقّی این قبیل مباح از سوی شمس قیس رازی به نقد شعر نیز بسندهاست ،تا انگیزۀ در
کنار هم قرار دادن المعجم فی معاییر اشعار العجم شمس قیس رازی با نقد الشّعر قدامةبن
جعفر (337ـ 260ق ،).و دیدن و بررسی آنها از این نظرگاه فراهم آید .بهویژه اینکه هر دو
کتاب ،نخستین کوششهای نظاممند در معرفت معایب و محاسن کالم منظوم و نقد شعر
را در ادب فارسی و ادب عرب آینگی میکنند.
نکتۀ ارزشمندی که در آغاز باید بدان توجه کرد و از تبعات غفلت از آن ،از جمله تصور
نادرست فقدان نظریه و نقد ادبی در گذشتۀ ادبی اسالم و ایـران ،برحـذر داشـت ،تعریـف
قدامةبن جعفر و شمس قیس رازی از معرفت معایب و محاسن شعری به «نقد شعر» است.
از سدۀ بیستم میالدی به این سو ،آنهه از نقد ادبی فهمیده میشود ،خوانش نظریهمـدار و
روشمند متن برای کشف داللتهای ثانوی و معانی ضمنی آن است .این تلقّـی نـوین از
نقد ادبی ،آن را به مثابۀ «عملی نظریهای» ( )Selden & etc., 2005: 10معرّفی نموده که
خواننده را در تألیف معنا با نویسنده ،مشارکت دادهاست و گـاه بـا دسـتودلبـازی ،بـرای
خواننده بهره و حصّۀ بیشتری در معنا کردن متن ادبـی نسـبت بـه نویسـنده نیـز در نظـر
گرفتهاست .داشتن نظریه ،الزمۀ دست یازیدن به چنـین نقـدی از متـون اسـت؛ آن هـم
نظریهای که از جمله مشخّصات آن« ،میانرشتهای» بودن است:
 .1نظریه ،میانرشتهای است؛ گفتمانی است با تأثیراتی بیرون از حوزۀ اهلی خود.
 .2نظریه ،تحلیلی و فرضی است .تالشی است برای فهم اینکه چیزهایی را که جـنس یـا
زبان یا نوشتار یا معنا یا سوژه مینامیم ،چه چیزی را در بر میگیرد.
 .3نظریه ،نقد عقل سلیم است؛ نقد مفاهیمی که طبیعی تلقّی میشوند.
 .4نظریه ،تأمّلآمیز است؛ تفکّر دربارۀ تفکّر است؛ واکاوی مسائلی است که برای دانسـتن
چیزها در ادبیات و دیگر ارشکال گفتمانی به کار میبریم (.)Culler, 2000: 14- 15
نبود چنین تجربه و تلقّی از نقد ادبی در گذشتۀ ادبی اسالم و ایران و نیز غفلت از این
نکته که نقد ادبی مسئلهای تعیینتکلیفشده و غیرمتغیّر نیست و ماهیّـت آن در اعصـار و
ازمنۀ مختلف میتواند متفاوت باشد ،برخی را به اشتباه به ورطۀ انکار وجود نقـد و نظریـۀ
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ادبی در این گذشتۀ ادبی انداختهاست .حال آنکه گذشتۀ ادبی اسالم و ایـران ،هـم از نقـد
ادبی برخوردار بودهاست و هم از نظریۀ ادبی؛ چراکه نقد اساساً مبتنی بر نظریـه ،حتّـی در
بدویترین و شخصیترین شکلهای آن است و «هر قرائتی از مـتن ،بـیشـک متضـمّن
پذیرش نظریهای آگاهانه یا ناآگاهانه و منسجم و مبتنی بر اطّالعات کافی و یا نامنسجم و
فاقــد اطالعــات دقیـق [از ســوی خواننــدهت اســت» (برســلر )76 :1393 ،و «حتّــی در پشــت
عملیترین شکلهای نقد و متنمدارترین تفسـیرها یـا ارزشـیابیهـا هـم ،انگاشـتهـا و
داللتهای ضمنی نظری پنهان شدهاست» (هارلنـد .)11 :1393 ،همهنـین ،بـه گفتـۀ لُـیس
تایسن:
«حتّی برداشتهای شخصـی و طبیعـی مـا از ادبیـات و جهـان زیسـتی مـا،
برداشتهایی که به نظریه آلوده نشدهانـد ،بـر پایـۀ فرضـیات یـا شـیوههـایی از
جهاننگری شکل گرفتهاند که خود ،بنیادی نظریهای دارد و ما آگاه نیسـتیم کـه
ملکۀ ذهنمان شدهاند؛ به تعبیر دیگر ،برداشت غیرنظریهای وجود ندارد .ما ممکن
است از مفروضات نظریۀ بنیادینی که به تفکر ما جهـت مـیدهنـد ،آگـاه نبـوده
نباشیم ،اما در هر حال ،این مفروضات وجود دارند» (.)Tyson, 2006: 4

با درنگی بر نوشتههای بالغی ،تذکرهها ،مجابات و مناظرات منظوم و منثور شاعران و
نویسندگان ،یعنی اهمّ آبشخورهای استنباط انگارهها و ایدههای پیشینیان در باب نقد ادبی،
دریافت تواند شد که نقد ادبی تا حوالی مشروطهخواهی و آشـنایی بـا فـرآوردههـای فکـر
اروپایی ،عمدتاً بازبسته به شناخت ظرایف و لطایفی بودهاست که در زیبایی و زشـتی آثـار
ادبی دخالت داشتهاند .از آثار ادبی نیـز پـیآیـۀ نگرشـی دیرسـاله کـه ادبیـات را در شـعر
میدیدهاست و نثر را در جنب نظم چندان به چیزی نمیگرفته ،عمدتاً آثار منظوم خواسـته
میشدهاست و رویهمرفته علم نقد شعر به تعبیر معیار األشعار ،از جمله هناعاتی به شمار
میرفت که به عوارض شعر تعلّق داشـتهاسـت (ر.ک؛ طوسـی .)171 :1369 ،بـا ایـن درآیـه،
بهروشنی برمیآید که چرا شـمس قـیس رازی و قدامـةبن جعفـر بایـد نوشـتههایشـان را
پیرامون معیارهای بازشناساندن خوب و بد شعر از یکدیگر ،نقد ادبی دانسته باشند!
گذشته از اینها ،آنهه جستار پیش رو درهدد بـرمال کـردن آن برآمـده ،تأثیرپـذیری
شمس قیس رازی از قدامه و حدود و ثغور این تأثیرپذیری و نیز ثمرات و برکاتی است که
پیآیۀ آن ،نصیب بالغت فارسی شدهاست :نخست آنکه در سراسـر المعجـم ،از قدامـةبن
جعفر و کتاب نقد الشّعر نامی برده نشدهاست که به استناد آن بتوان به قطعیت از آشـنایی
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شمس قیس رازی با قدامه و آرای بالغـی وی سـخن گفـت .بنـابراین ،بـه پشـتگرمـی
شواهدی نظیر مشابهتهای آنهه در باب عیوب شعر بر قلم شمس قـیس رازی رفتـه ،بـا
آنهه در این زمینه بیش از سیصد سال 1پیش از وی بر قلم قدامه رفته بودهاست ،میتوان
تقریباً با یقین نقد الشّعر را در سیاهۀ مآخذ المعجم فی معاییر اشعار العجم قرار داد .دودیگر
آنکه چون قدامةبن جعفر از طالیهداران جریان تطبیق و تلفیق بالغت اسالمی با بالغـت
یونانی بودهاست و مواردی از فکر بالغی و منطقی ارسطویی با وی وارد بالغـت اسـالمی
شده ،هاحب المعجم را نیز به دلیل آنکه نخسـتین بالغـی اسـت کـه تـا بـدین انـدازه از
قدامةبن جعفر تأثیر پذیرفته ،2باید نخستین کسی دانست که به واسـطۀ وی ،چیزهـایی از
بالغت و منطق یونانی و عمدتاً نیز ارسطویی وارد بالغت فارسی شدهاسـت و بـهویـژه در
آثاری که به تأثیر و تقلید از مطالب المعجم نوشته شده ،بازتاب یافتهاست.
یادآور میگـردد قدامةبن جعفر احتماالً فنّ شعر ارسطـو را خوانده بوده ،بـا آرای معلّـم
اوّل آشنایی داشتهاست .ایـن آشنایی میتواند با مطالعۀ ترجمۀ ابوبشر متّیبن یـونس ( .
 328ق ).از فنّ شعر ارسطو و تلخیص کندی (  252 .ق ).از آن کتاب و نیز دو ترجمه از
فنّ خطابۀ ارسطو که ظاهراً یکی از آنها ترجمۀ اسحاقبن حنین (  298 .ق ).بوده (ر.ک؛
ابنندیم 1391 ،ق ،)310 :.حاهل آمده باشد .اغلب کسانی که دربارۀ قدامةبن جعفـر و کتـاب
وی سخنی بر زبان آوردهاند نیز با تعابیر گوناگون ،گرایش وی به فلسفه و بالغت یونانی را
گوشزد نمودهاند؛ از جمله آنکه:
«پس از ترجمۀ دو کتاب معرو الخطابه و الشـعر ارسـطو بـه زبـان عربـی،
بعضی از متفلسفان کوشیدند که قواعدی برای بالغت عرب ،بـه شـیوهای کـه از
کتب یونانی آموخته بودند ،تدوین کنند .یکـی از آن افـراد ،قدامـه اسـت کـه تـا
اندازهای در کتاب نقد الشّعر از اسلوب کتابهای ارسطو متأثّر است و تأثیر کتـب
یونانی در نقد الشّعر قدامه بهخوبی جلوهگر است( »...علوی مقدّم.)373 :1372 ،

 .2پیشینۀ پژوهش
دور از انتظار هم نیست که پژوهشهای نویسندگان و ناقدان عرب ،از قبیل البالغة تطـوّر
و تاریخ (شوقی ضیف 1965 ،م ،).تاریخ النقد األدبی عندالعرب (احسان عبّاس 1983 ،م،).
شعر و آینه :تئوری شعر و مکاتب شعری (احسان عبّاس )1388 ،و گرایش های فلسفی در
نقد ادبی :آرای ادیبان و حکمای اسالمی در سدههـای میانـه (سـعید عـدنان )1376 ،کـه
بهویژه جایگاه نقد الشّعر در تاریخ تطوّر بالغت اسالمی و نظریۀ ادبیـ بالغی نویسندۀ آن
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را مورد مداقّه قرار دادهاند ،متعرّض تأثیرگذاریهای این کتاب بر آثـار بالغـی فارسـی ،از
جمله المعجم فی معاییر اشعار العجم نشده باشند .پژوهشگران ایرانی نیز اگرچه از واکاوی
نقد الشّعر غافل نبودهاند ،اما جز بهندرت و آن هـم در حـدّ اشـارههـایی کوتـاه و گـذرا ،از
تأثیرپذیری هاحب المعجم از نقد الشّعر سخن نگفتهاند .حمید زرّینکوب در مقالۀ «آشنایی
با کتاب نقد الشّعر» ( ،)1351برخی اهطالحات بالغی مذکور در المعجم را نام بـردهاسـت
که یادآور نقد الشّعر و یا یادآور کتابهایی است که به نقد الشّعر توجّه داشتهاند .وی متذکّر
نفوذ نقد الشّعر در نظرهای انتقادی شمس قیس نیز شدهاست .هرچند چنین مینماید کـه
تأثیر نقد الشّعر بر بالغت و ادب فارسی ،از آن مقدار «انـدک» کـه شـادروان زرّیـنکـوب
تشخیص دادهاست ،بیشتر باشد .همهنین ،عالوه بر عبدالحسین زرّینکوب کـه در کتـاب
نقد ادبی ( ،)1356گاه از نظرهای قدامةبن جعفر در بالغت و نقد سـخن بـه میـان آورده،
محمّدرضا شفیعی کدکنی که در هُورر خیـال در شـعر فارسـی ( )1350بـه آرای قدامـه و
شواهد ابیات نقد الشّعر ارجاع دادهاست و نصراهللا امامی که در مبانی و روشهای نقد ادبی
( )1385بهاجمال به معرّفی قدامه و کتاب وی پرداختهاست ،محمّـد علـوی مقـدّم نیـز در
مقالههای «علم بالغت در قرن سوم هجری» و «تأثیر دو کتاب ارسطو در بالغت عربـی»،
دربارۀ نقش نقد الشّعر در بالغت اسالمی و تأثیرپذیری او از رتوریـک یونـانی ،مطـالبی را
بیان داشتهاست که همگی به قدر خود سودمند هستند.
 .3طرحهایی در بیان عیوب شعر
قدامةبن جعفر پس از هر نام بردن از فروعات پنجگانۀ علم شعر ،یعنی مباح بازبسـته
به عروض ،قافیه ،لفظ ،معنا و نقد ،از آنجا که برآنست دربارۀ نقد شعر و تمییز جیّد از ردی
آن کتابی نوشته نشده ،به نوشتن نقد الشّعر دسـت یازیـدهاسـت .جـز ایـن ،بـرای قدامـه،
پرداختن به نقد شعر از دیگر فروعات علم شعر سزاوارتر است؛ زیرا از آن میان ،فقط دو فنّ
عروض و قافیه را بیچون و چرا خاصّ شعر میداند و ضمناً بح دربارۀ همـین دو را نیـز
غیرضروری قلمداد مینماید؛ زیرا برآنست که وزن و قافیه بـهآسـانی و بـدون آمـوزش در
طباع اغلب مردم وجود دارد و آنهه بر این معنا داللـت دارد ،ایـن اسـت کـه تمـام اشـعار
سختهای که بدانها استشهاد شده ،سرودۀ کسانی است کـه پـیش از تـألیف کتـابهـای
عروض و قافیه میزیستهاند و اگر ضرورتی به این دو دانش وجود داشت ،تمـام یـا اغلـب
این اشعار ،فاسد و معیوب میبود .دیگر اینکه پـس از وضـع علـوم عـروض و قافیـه نیـز
بینیازی مردم از آنها مشهود است و آن که این علوم را میداند و آن که نمیداند ،بدون
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رجوع بدانها و هرفاً به اتّکای ذوق خود است که شعر میگوید (ر.ک؛ قدامةبن جعفر ،بـیتـا:

61ـ .)62آنهه پیآیۀ این مقدّمۀ کوتاه به قلم قدامه رفتهاست ،رسالهای است یکسره دربارۀ
شناخت معاییر نیک و بد شعر عرب که از نظر فنّی و علمی ،توفیق مؤلّف آن در تطبیـق و
تلفیق بین نقد عربی و نقد یونانی ،قطعی و محرز است و «بدون شک ،قدامه از این طریق
توانستهاست نقد ادبی را تحت ضابطه و قاعدۀ علمی و منطقی دربیاورد و مـالک و معیـار
درست مشخّصی برای آن به دست دهد» (زرّینکوب.)152 :1386 ،
در مقابل ،شمس قیس رازی فربهترین و نخستین بخش از المعجـم را بـه عـروض و
قافیه اختصاص دادهاست و بیپرده و پروا به کسانی که قدر و قرب معرفت عروض را انکار
میکنند ،تاختهاست:
«و آنهه بعضی (شاعران) کوتاهنظر گویند که مقصود از علم عروض آن اسـت تـا
مردم بر نظم کالم قادر گردند و چون راستطبع در معرفـت مـوزون و نـاموزون
سخن بدان محتاج نیست و کژطبع را که در جبلّت ،اسـتعداد وزن و ذوق معرفـت
آن نباشد ،به واسطۀ عروض ،تخریجی نمیافتد ،فنّ عروض علمی بـیمنفعـت و
تحصیلی مستغنیٌعنه باشد ،خطای محض است و جهـل هـر و دالّ اسـت بـر
آنکه قائل آن نه از علم اسرار شاعری بهره دارد و نه از معرفت علـوم نصـیبی ،و
مقدّمه و نتیجۀ این دعوی غلط است؛ چه هرچند ممکن است کـه کژطبـع را بـه
دوام ممارست اشعار و طول مداومت بر تقطیع ابیات مختلف ،قریحـت اسـتقامت
پذیرد و سکر طبع گشاده شود تا نظم شعر دست دهد و متکلّف اشـعار او مطبـوع
گردد ،امّا وضع این فن ،خود نه از بهر آن است تا کسی شعر گویـد ،یـا بـر نظـم
سخن قادر شود ،بلکه مقصود اهلی از این علم ،معرفت اجناس شـعر و شـناختن
هحیح و متکسّر اوزان است ،برای آنکه شعر گفتن به هیچ سبیل واجـب نیسـت،
لکن معرفت اشعار منظوم و اوزان مقبول برای شر نرفس و دانستن تفسیر کالم
باری ،عزّ شأنه ،و معانی اخبار رسول(ص) الزم است» (رازی27 :1360 ،ـ.)28

از این رو ،مطالب مختصر وی در نقد شعر درری ،تتمّهای بر مبح قافیه به نظر میآید
و نیز میان آن با مطالبی که به دنبالش در تعریف محسّنات و هنایع شعر بیان شده ،چندان
ارتباطی نیست .آیا شمس قیس رازی بـا ایـن اظهـار نظـر ،قصـد تعریضـی بـر قدامـه را
داشتهاست؟ چندان بعید نیست .بنابراین ،میتوان بر آن بود که اگرچه شمس قـیس رازی
به ظنّ قریب به یقین ،در تألیف المعجم به نقد الشّعر توجّه داشـتهاسـت و از مطالـب آن،
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خاهّه دربارۀ عیوب شعر بهرهها برده ،یکسره هوادار آرا و ایدههای قدامه نیز نماندهاست و
در مواضعی بیآنکه از او نامی به میان آورده باشد ،با نظر او به مخالفت برخاستهاست .بـه
هر حال ،بخش نقد شعر از المعجم ،هرچند نسبت به پراکندهگوییهای گذشـتگانی چـون
رادویانی و وطواط دربارۀ محاسن و معایب شعر ،بافتار و انسجامی مثالزدنـی دارد ،امـا در
کنار بافتار و انسجامی که در نقد الشّعر هست ،تا اندازهای بیبُنیـه اسـت .ایـن بـیبُنیگـی
خاهه در طرحریزی بیان مطالب به چشم میآید .هاحب نقد الشّـعر در ابتـدا شـعر را بـه
«سخن موزون و مقفّایی که بر معنایی داللت داشته باشد» (قدامةبن جعفر ،بیتا ،)64 :تعریـف
میکند .سپس از گذر این تعریف ،برای شعر چهار سبب مفردۀ وزن ،قافیه ،لفظ و معنـا ،و
بر مبنای اینکه هر کدام از این اسباب میتواند با سایر اسباب ائتال داشـته باشـد ،چهـار
سبب مؤتلفۀ «لفظـ معنا»« ،لفظـ وزن»« ،معنی ـ وزن» و «معنیـ قافیه» در نظر مـیگیـرد.
البته از ائتال اسباب مفردۀ شعر با یکدیگر ،قاعدتاً شش سبب مؤتلفـه مـیتوانـد حاهـل
شود .اما قدامه بنا بر دالیلی 3قافیه را فقط با معنا قابل ائتال میدانـد و «ائـتال لفـظ ـ
قافیه» و «ائتال وزنـ قافیه» را اساساً زاید مـیشـمارد .قدامـه بـا ایـن طـرح سـنجیده و
اندیشیده توانستهاست بافتارمند و باندام ،بیاختالط و اشتباه ،محاسـن و معایـب شـعری را
پیآیۀ این اسباب هشتگانه و در پیوند با هر کدام از آنها بیان نماید.
اگرچه شمس قیس رازی نیز از تعریف شعر سر باز نزدهاسـت و از تعریـف وی دربـارۀ
شعر نیز شش عنصر یا شش سبب (لفظ ،معنا ،وزن ،قافیه ،تسویت یـا متحـدّالوزن بـودن
مصاریع ،ذومصراعین بودن) قابل استنباط است ،اما وی برخال قدامه ،به متعلّـق کـردن
عیوب شعر با آنهه از عناهر و اسباب شعر که در تعریف وی از شعر مندرج اسـت ،چـه در
حالت انفراد و چه در حالت ائتال  ،چندان توجه و تصریحی ندارد .تنها هنگام بح دربارۀ
«عدول از جادۀ هواب در شعر» است که ضمن گونهبندی آن ،گونهای از آن را در پیوند با
وزن و قافیه بررسی کردهاست:
«عدول از جادّۀ هواب در شعر چند نوع است :نوع اوّل آن است که شـاعر بـرای
هحّت وزن یا درستی قافیـه ،لحنـی بـه شـعر خـویش درآورد و خطـای لفظـی
(زیادات ،حذو  ،تغییر الفاظ از منهج هواب) یا معنوی را جایز دارد» (رازی:1360 ،

.)297
چنانکه بهروشنی برمیآید ،در دید و داوری شمس قیس ،خطاهای لفظی و معنوی در
شعر ،یا بازبسته به وزن است ،یا بازبسته به قافیه که البته این با نظـر قدامـه تفـاوت دارد.
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ضمن آنکه جای این خردهگیری بر شمس قیس هست که شواهدی که در المعجم بـرای
خطاهای معنوی در شعر آورده ،از عهدۀ اثبات مدّعای وی در اینکـه ایـن خطاهـا بنـا بـر
ضرورت وزن و قافیه به وجود آمدهاست ،برنمیآیند و تواند بود که عیبی که شمس قـیس
در این ابیات سراغ دادهاست ،ربطی به ناگزیری وزن و قافیه نداشته باشد.
 .5عیوب شعر در نقد الشّعر
چنانکه گفته شد ،قدامه با یک الگوی سنجیده و اندیشیده که از سامانمنـدی اندیشـگی
وی حکایت دارد ،به سروقت نقد شعر و تبیین معیارهای بازشناساندن جیّـد آن از ردی آن
رفتهاست .وی پس از مشخّص کردن اسباب مفرده و مؤتلفۀ شعر در فصلی جداگانه ،ابتـدا
دربارۀ نعوت هر کدام از این اسباب و نیز محسّنات و هنایعی کـه در پیونـد بـا آنهـا بـر
استتیک شعر تأثیر دارد ،سخن گفتهاست .سرانجام ،در فصل سوم نقد الشّعر که یکسره به
عیوب شعر اختصاص یافته ،با مرزگذاری مشخّص ،به تشریح و توضیح عیوبی پرداخته که
به هر کدام از اسباب هشتگانۀ مذکور متعلّق است:

عیوب لفظ:
عیوب وزن:
عیوب قافیه:
عیوب معنا:
عیوب عامّه
معنا:
عیوب ائتال
لفظ و معنا:
عیوب ائتال
لفظ و وزن:
عیوب ائتال
معنا و وزن:
عیوب ائتال
معنا و قافیه:

مخالفت با نحو و لغت
خروج از عروض
تجمیع
عیوب
عیوب
هجا
مدح
فساد
اقسام

فساد
مقابالت

عیوب شعر در نقد الشّعر
استعمال کلمات
نامستعمل و وحشی
تخلیع
اقوا
عیوب
عیوب تشبیه
مرثیه
فساد تفسیر

استحاله و
تناقض

معاظله
زحا
ایطا
عیوب
وهف
ایقاع
ممتنع

سناد
عیوب غزل
نسبت دادن
چیزی به
چیزی که از
آن نیست.

مخالفت
عر

اخالل
حشو

تثلیم

تذنیب

تغییر

مقلوب

تعطیل
مبتور

تکلّف در قافیه و تأثیر قافیۀ دشواریاب بر معنای بیت

جدول  :1عیوب شعر در نقدالشّعر با توجّه به تعلّق آنها به هر کدام از اسباب مفرده و مؤتلفۀ شعر
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تصویر نظریۀ قدامةبن جعفر در نقد ادبی و اندیشـه و ایـدۀ وی دربـارۀ عیـوب شـعر و
رهیافتهای بازشناساندن خوب و بد شعر از یکدیگر را بهتمامی در الگوی پیشـنهادی وی
در این زمینه میتوان دید .قابل یادآوری است که مطالب قدامه دربارۀ نعتهای شعر که به
وجه ایجابی ،شعر خوب و کیفیّت اسباب آن در حالتهای انفراد و ائتال را آینگی میکند،
اگر به وجه سلبی خوانده شود نیز از زاویهای دیگر گزارشگر آرای مؤلّف دربارۀ عیوب شعر
میتواند باشد .کاتب بغدادی خود نیز با عنایت بدین مسـئله ،گـاه در بیـان برخـی عیـوب
شعری ،به آنهه پیشتر دربارۀ نعوت شعری ارجاع دادهاست؛ مثالً گفته که از مطالب وی در
فصل نعتهای شعر دربارۀ هحّت مقابله میتوان موارد فساد مقابله را دریافت.
سرانجام ،عیبهایی که در نقد الشّعر قدامةبن جعفر از آنها سخن رفتهاست ،به اشکال
گوناگون در کتابها و رسالههای بالغی فارسی ،از جمله المعجم فی معاییر اشعار العجـم،
قابل رهد کردن است:
ـ برخی از عیوب مذکور در نقد الشّعر ،در المعجم و کتابهای بالغی فارسـی پـیش از آن
(ترجمانالبالغه و حدائقالسّحر) نیز به چشم میآیند.
ـ برخی از عیوب مذکور در نقد الشّعر ،با نامهایی غیر از آنهه که قدامه بر آنهـا گذاشـته،
در المعجم آورده شدهاست.
ـ عیوبی هم هستند که بدون آنکه قدامةبن جعفر نامی بر آنها گذاشته باشد ،بـه توضـیح
آنها پرداختهاست .این عیوب در نوشتههای بالغی عربی و فارسی چند سده بعد است که
با «نامهای تثبیتشده» بازنشر میشوند.
 .6اینهمانیهای عیوب شعر در المعجم و نقد الشّعر
چنانکه از برابر نهادن عیوب شعر در المعجم و نقد الشّعر برمیآید ،آنهه شـمس قـیس از
آن به «مناقضه» (تناقض) نام بردهاست ،در نقد الشّعر با عنوان «استحاله و تناقض» پیشینه
دارد .مینماید که خود قدامه نیز در این زمینه وامدار فکر یونانی است و ایـن عیـب را بـه
گفتۀ شوقی ضیف ،از کالم ارسـطو دربـارۀ متناقضـات در فـنّ خطابـه و بحـ اسـتحاله
(محالگویی شعرا) در فنّ شعر ارسـطو بـه عاریـه گرفتـهاسـت (ر.ک؛ ضـیف 1965 ،م.)92 :.
تفضیل و دستکم ،تفصیلی که نقد الشّعر در این زمینه بر المعجم دارد ،آن است که قدامه
ابتدا جهات چهارگانـۀ تقابـل اشـیاء (مضـا  ،تضـاد ،نیسـت و هسـت ،نفـی و اثبـات) را
برشمردهاست و بر بنیاد آن ،تناقض را «جمع شیء با مقابل آن ،به شرط اینکه این اجتماع
از یک جهت باشد» (قدامةبن جعفر ،بیتا )196 :تعریف نمودهاست .این کار باعـ شـدهاسـت
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تشخیص تناقض از حوزۀ بازبستگی هر به ذوق ناقد ،یعنی آنهه که در المعجـم اسـت،
خارج گردد و تشخیص آن بر عهدۀ یک استنتاج منطقی گذاشته شود؛ بـرای نمونـه ،ایـن
بیت که در المعجم ،ذیل تناقض بدان استشهاد شدهاست:
«هجــران تــو بــا مــرک برابــر کــنم ایــراک

از مـــرک برترـــر باشـــد هجـــران تـــو دانـــی»

بر مبنای نظر شمس قیس متناقض است ،چون معنای دوم ،ناقض و نافی معنـای اول
است و بر مبنای نظر قدامه ،متناقض است ،چون در آن ،میان دو متقابل که تقابل آنها از
سنخ نفی و اثبات (گونۀ چهارم) است ،از یک جهت جمع شدهاست.
شمس قیس رازی برای آگاه کردن ما از اعتمادش بر ذوق ناقـد در تشـخیص غـ ّ و
سمین شعر ،طوری که گاه ناقد را از ارائۀ هر گونه دلیلی نیز در این زمینه بینیـاز گردانـد،
سخاوتمندی نیز به خرج دادهاست:
« ...و چون هاحبهنری به معرفـت شـعر شـهرت یافـت و بـه نزدیـک نحـاریر
سخنوران به نقد شعر محکومٌعلیه شد و مشارٌالیه گشت ،سخن او را در ردّ و قبول
هر لفظ و معنی که گوید ،نصّی هریح شناسد و او را [در آنت مجتهـدی مصـیب
داند و به هرچه گوید ،از وی حجّتی قاطع و علّتی واضح نطلبد که "بسیار چیزهـا
بُورد که به ذوق درتوان یافت و از آن عبارت نتوان کرد"» (رازی.)461 :1360 ،

طرفه آنکه این بیت کـه شـمس قـیس بـرای عیـب مناقضـه بـدان استشـهاد کـرده،
فارسیشدۀ بیتی است از عبدالرّحمنبن عبداهللا القس که اتّفاقاً در نقد الشّعر ،پیآیۀ همـان
عیب تناقض بدان استشهاد شدهاست:
«أری هجرهــا والقرتــل مثلرــین فاقصــروُا

مرالمرکــــم فالقرتــــلُ أعفــــی و أیسرــــرُ»

(قدامةبن جعفر ،بیتا.)200 :
در جاهایی نیز نظریّات و توضیحات شمس قیس دربارۀ عیوب شعر ،فربهتر از آن قدامه
است؛ چنانکه در نقد الشّعر ،از میان گونههایی که شمس قـیس آنهـا را «تضـمین» و از
عیوب شعر دانسته ،هرفاً گونهای که در آن معنای بیت به بیت پس از خود موقو اسـت،
عیب شعر تلقّی شدهاست؛ آن هم با اسم «مبتور» و به مثابۀ یکی از فروعات عیوب ائتال
معنا و وزن.
عیب «تخلیع» در المعجم را با پیش چشم داشتن گسترهای که شمس بدان اختصـاص
داده ،میتوان با اقسام سهگانۀ عیوب وزن در نقد الشّعر ،یعنی خـرج از عـروض ،تخلیـع و
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زحا یکی دانست .البته قدامه در این زمینه تصلّبی نـدارد و خـروج از وزن و تزحیـف در
شعر را به هورت محدود و چنانکه تمام قصیده را به خود درگیر ننماید ،جایز میداند.
خطاهای لفظی از منظر شمس قیس که شامل «زیادات»« ،حذو » و «تغییـر الفـاظ از
منهج هواب» میشود ،همگی پیش از وی پیآیۀ عیوب ائتال «لفظ ـ وزن» و به ترتیـب
با نامهای «تذنیب»« ،تثلیم» و «تغییر» در نقد الشّعر قدامه سابقه دارد؛ با همان تعریفهـا و
تلقّیها .تنها برمیآید کاربرد «سُلریم» به جای «سلیمان» کـه در مصـراع «ور نــسج سُلیــم
کــلّ قصـاءر ذائــل» آمده و از نظر قدامه ،مصداق «تغییر» است (ر.ک؛ همـان ،)207 :داخـل
در عیب «تثلیم» باشد و به هر حال ،حسابش را باید از کاربرد «سرلّام» (به جای سلیمان) که
پیآیۀ عیب «تغییر» بدان استشهاد شده ،جدا نمود.
حدود دو قرن پس از المعجم است که عیوب مذکور با نامهایی که در نقـد الشّـعر بـر
آنها گذاشته شده ،در یکی از نوشـتههـای بالغـی فارسـی ،موسـوم بـه بـدایع الصّـنایع،
خودنمایی میکنند:
«تثلیم :آن است که در نظم ،لفظی آرند که محتاج باشند بـه آنکـه چیـزی از وی
کم کنند ،تا وزن درست باشد و کم کردن آن چیز میان شعرا شایع نباشد...
تذنیب :آن است که در نظم ،لفظی آرند که محتاج شوند به آنکـه چیـزی در وی
زیاده کنند ،تا وزن درست باشد. ...
تغییر :آن است که لفظی را از هورتی که دارد ،به هورتی دیگر گردانند ،از بـرای
ضرورت وزن( »...حسینی نیشابوری300 :1384 ،ـ.)301

گذشته از عیوب تذنیب ،تثلیم و تغییر ،دو عیب «حشو» و «تعطیل» نیز در نقد الشّـعر از
فروعات عیوب ائتال «لفظـ وزن» هستند .شمس قیس جداگانه از ایـن دو عیـب حرفـی
نزدهاست .البته پیآیۀ نوع دوم «عدول از جاده هواب در شعر» از مـواردی کـه بـه عنـوان
مصادیق این نوع برشمرده شده ،یکی «تقدیم و تأخیرات ناپسـند» در شـعر اسـت کـه بـا
تعریف هاحب نقد الشّعر از «تعطیل» ،اینهمانی دارد.
همهنین ،استعارههای رکیک را که به نظر شمس قـیس از عیـوب شـعرند ،مـیتـوان
یکسره با عیب «معاضله» در نقد الشّعر برابر نهاد .قدامـه بـه پشـتگرمـی داوری عمـربن
خطّاب دربارۀ شعر زهیر و آنهه در پاسخ به پرسش خود دربارۀ چیستی معاظله از کسی به
نام احمدبن یحیی شنیده« ،تداخل کلمات ناسازگار و نامتجانس در یکدیگر» را عیب شـعر
دانستهاست و از آن با عبارت «فاحشاإلستعاره» (قدامةبن جعفر ،بیتـا )174 :نـام بـردهاسـت.
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قلمداد شدن استعارههای ناخوش به عنوان عیبی از عیوب شعر ،البته به پیش از نقد الشّعر
بازمیگردد .دور نیست که قدامةبن جعفر این مسئله را از کتـاب البـدیع ( 274ق ).گرفتـه
باشد که پایان باب اوّل آن (ر.ک؛ ابنمعتز1402 ،ق23 :.ـ )24به توضیح استعارههـای نـاخوش
اختصاص یافتهاست .امّا نامگذاری این عیب به معاظله ،ابداع قدامه است.
نظر شمس قیس رازی دربارۀ «خطاهای معنوی» و «معانی واهی» در شعر که به ترتیب
از فروعات نوع اول و نوع دوم ،عدول از جادّۀ هواب در شعرند و بـا توجـه بـه تجـانس و
تشهابهی که دارند ،جدا شدن آنها از یکدیگر اساساً محلّ تأمّل است ،چندان بیشـائبه و
روشن نیست .وی بدون آنکه تعریفی از این دو عیـب و ارشـکال احتمـالی و سـنجههـای
تشخیص آنها به دست داده باشد ،تعدادی بیت را که در دیوانهای شعر فارسـی مطالعـه
نمودهاست و یا از مصاحبان شعردان خود شنیده ،در معانی آنها نقص و خللی یافته ،پیآیۀ
خطاهای معنوی و معانی واهی در شعر آورده ،بدانها استشهاد کردهاست .اگر بر سرر ایـن
شواهد ابیات درنگی کنیم و آنها را با شواهد ابیات نقد الشّعر ،در برخی جاهای این کتاب،
بررسی کنیم و بسنجیم ،هم میتوانیم سریان باواسطه یا بیواسـطۀ اندیشـههـای بالغـی
قدامةبن جعفر در المعجم را پی بگیریم و هم برای این دو عیب تعریف روشنتری بیـابیم
که دستافزار ما در نقد شعر درری باشد و به جای واگذاشتن هر ناقد به شمّ ادبی خـود،
وی را به معیارهای علمی نقد نیز تجهیز کند .با این درآیه ،بـرای معیـوب دانسـته شـدن
گزارههای «دستان زدن جرس بسان عندلیبی از عنادل» (منوچهری)« ،از نور خود جدا شدن
زهره» (سنائی) ،و «تعاطی» را از باب تفاعل تصوّر کردن (رافعی) در المعجم مـیشـود ،بـا
تمسّک به توضیحات قدامه ،به ترتیب پیرامـون عیـوب «حشـو»« ،مخالفـت بـا عـر » و
«مخالفت با قوانین نحو و لغت» ،دالیلی استوار بر سرر دست گرفت .ضمناً قدامـةبن جعفـر
برآنست که آگاهی ما از این مسئله که شاعر میخواسته کلمهای را در شعرش بیـاورد کـه
آن را استوار سازد و به جای آن کلمهای را بهکار برده که شعرش را محال و ناقص کـرده،
تأثیری در اهل قضیه ندارد و الزم نیست ناقد ،تصوّرات خود را به پـای شـاعر بنویسـد و
تصریحات وی را نادیده بگیرد (ر.ک؛ قدامةبن جعفر ،بیتا.)200 :
اینهمانیهای المعجم با نقد الشّعر دربارۀ عیوب شعر ،البته به باب پنجم از قسـم دوم
کتاب موقو نیست و بیرون از این بخش نیز ضمن تعریف برخی هنایع بدیعی یا رهنمود
دادن به شاعران و آگاه کردن آنها از ویژگیهای شعر خوب ،نکاتی بر قلم شمس قـیس
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رازی رفتهاست که باز با نظرات قدامه سنجیدنی است؛ برای نمونه ،شمس قـیس یکـی از
نمودهای هنعت «تفویف» را آن دانسته که شعر «از غرایب الفاظ و مهجورات لغت فـرس»
خالی باشـد (رازی .)329 :1360 ،وی ایـن نظـر را پـیآیـۀ «متکلّـف و مطبـوع» بـازآورده و
گفتهاسـت« :و از متکلّفـات اشـعار ،یکـی آن اسـت کـه کلمـات تـازی کـه در محـاورات
پارسیگویان غریب باشد ،یا کلمات فهلوی که در لغت درری مهجوراإلستعمال باشد ،در آن
بهکار دارند» (همان .)437 :شمس قـیس پـا از ایـن نیـز فراتـر مـیگـذارد و حتّـی کـاربرد
«مصطلحات هر والیت» و لغات بومی و محلّی در شعر را مخلّ مطبوع بودن آن در شـمار
میآورد .این عیب که از التّلخیص خطیب قزوینی (666ـ 739ق ).به ایـن سـو بـا عنـوان
«غرابت استعمال» (ر.ک؛ خطیب قزوینـی 1350 ،ق )25 :.شناخته میشود ،یکی از عیوبی اسـت
که قدامه پیآیۀ عیوب لفظ به آن اشاره نمودهاست ،امّا قدامةبن جعفر با دقتی که از توجه
زودهنگام وی نسبت به مسائل نـوین سـبکشناسـی خبـر مـیدهـد ،میـان گذشـتگان و
همروزگاران خود در کاربرد این گونه کلمات کـه بـه آنهـا «وحشـی» مـیگویـد ،تفـاوت
میگذارد و باز بر همان خلق و خوی نسبیگرا ،ناپسند بودن کاربرد الفاظ مهجور در شعر را
به کیفیت و کمیت بهرهمندی شعر از آنها متعلّق نمودهاست .در واقع ،قدامةبن جعفـر بـا
توجه به این نکته که استعمال الفاظ وحشی در شعر شاعران گذشته ،نه از سبب استحسان،
بلکه به واسطۀ ناهمواری و خشونتی بودهاست که بر شعر این شاعران اعرابی تسلّط داشته
(ر.ک؛ قدامةبن جعفر ،بیتا ،)172 :دقّت خود نسبت به مسئلۀ فرم و ضـرورت انـدامیک بـودن
شعر را که از جنبههای مغفولماندۀ بالغت اسالمی است ،نشـان دادهاسـت .وی یـک بـار
دیگر نیز پیآیۀ عیوب غزل ،به این نکتۀ نغز در نقد ادبی توجه داده و گفتهاست:
«چون مذهب غزل ،نرمی ،لطافت ،زیبایی و همـواری اسـت ،نیـاز اسـت کـه
واژههای آن نیز لطیف ،خوشگوار ،پسندیده و مطبوع باشند و خشـونت و خشـکی
در الفاظ غزل ،عیب است ،امـا نـه همیشـه ،بلکـه گـاه در مـواردی مثـل بیـان
جنگاوری ،بیپروایی ،ستیزه و ترس که مقتضای خشونت میکند ،کاربرد اینگونه
الفاظ میتواند حسن هم باشد ،ولی شایستهتر است این احوال به واسـطۀ تنـافر و
تباعدی که با غزل دارد ،عیب آن به شمار آید» (همان.)191 :

شمس قیس رازی نیز از این نکتۀ نغز غافل نبودهاست و طوری که گویا دسـت مـا را
گرفته ،به تماشا در کوچهباغ ایدهها و آرای قدامةبن جعفر برده ،از آنهه زیب و زینت غزل
تواند بود ،سخن گفتهاست:
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«به حکم آنکه مقصود از غزل ،ترویح خاطر و خوشامد نرفس اسـت ،بایـد کـه
بنای آن بر وزنی خوش مطبوع و الفاظی عذب سلس و معانی رایق مروّق نهند و
در نظم آن از کلمات مستکره و سخنان خشن محترز باشند» (رازی.)416 :1360 ،

اما بیگمان یکی از خوشآب و رنگترین این همانیهای المعجم با نقد الشّعر را بایـد
در میدانی دید که دیـدها و داوریهـای شـمس قـیس و قدامـه دربـارۀ مـدح ،در آن بـه
خودنمایی درآمدهاست ،دیدها و داوریهایی که ضمناً ساحتی از تأثیرپذیریهـای حکمـا و
ادبای اسالمی از فکر یونانی و ارسطویی در مسئلۀ اخالق را آینگی میکند .در این زمینه،
فضل تقدم و گویا تقدّم فضل نیز با ابوعلی مسکویۀ رازی (325ـ421ق ).است که با دیـد
فلسفی ،نخستین کتاب اخالقی را در جهان اسالم ،موسوم به تهـذیب األخـالق و تطهیـر
األعراق ،به رشتۀ تحریـر درآوردهاسـت و سرمشـقی بـه دسـت مشـاهیری چـون خواجـه
نصیرالدّین طوسی ،امام محمّد غزّالی ،جـاللالـدّین دوانـی ،مهـدی نراقـی ،شـاهمیـر و...
دادهاست .مرکز ثقل فکر اخالقی انعکاسیافته در عمدۀ این نوشتهها آن است که حکمت
یا نظری است و یا عملی .حکمت عملی خود سه شاخه دارد :تهذیب اخالق ،تدبیر منزل و
سیاست مُدن .در تهذیب اخالق نیز یکی از اساسیترین بح ها ،تقسـیم فضـایل انسـانی
است ،به چهار فضیلت حکمت ،شجاعت ،عفّت ،عدالت ،قلمداد نمـودن سـایر فضـایل بـه
عنوان فروعات این چهار فضیلت .به دنبال ابنمسکویه که در کتاب خود ،فضایل اربعـه را
در پیوند با «سه قوّۀ متباین نرفس» دیدهاست (ر.ک؛ ابنمسکویه ،)67 :1381 ،خواجه نصیرالدّین
(597ـ 672ق ).نیز بر همین وتیره ،فضایل اربعۀ حکمت ،عدالت ،شجاعت و عفّـت را بـه
ترتیب ،حاهل تهذیب قوّتهای نظری ،عملی ،غضبی و شهوی دانستهاست (ر.ک؛ طوسـی،
109 :1356ـ )110و از آن پس ،کسانی که در نوشتن اثری اخالقی ،اخالق ناهـری خواجـۀ
طوسی را پیش رو و الگو قرار دادهاند ،به همین شیوه عمل نمودهاند .4دور از انتظار نیسـت
که این مسائل ،گذشته از کتابهای اخالق و حکمت عملـی ،در کتـابهـای ادبـی مثـل
قابوسنامه ،اخالق األشرا  ،نقد الشّعر و المعجم نیز بازتاب بیابد.
بنا بر چنین الگویی ،هاحب نقد الشّعر نیز گفتگـو پیرامـون «نعـت مـدح» را بـا بحـ
فضیلتهای نفسانی پیوند زدهاست و ضمن برشمردن فضایل اربعه ،بقیۀ فضایل را داخـل
در آنها یا برآمده از ترکیب بعضی از این چهار فضیلت با بعضی دیگر قلمداد نمودهاسـت؛
چنانکه قناعت ،قلّت شره ،پاکدامنی و آنهه بدینها میماند ،از توابع عفّت اسـت و انکـار
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فواحش و ناموسپرستی برآمده از ترکیب شجاعت با عفّت میباشد .بیان این عبارات ،البته
خودبهخود اعتباری برای قدامةبن جعفر نیست .اعتبـار وی در داخـل کـردن ایـن مسـائل
فلسفیـ اخالقی در نقد ادبی و دستافزار قرار دادن آنها برای تحلیل مدح است .در ایـن
راستا ،قدامه مدحی را شایسته میداند که در آن به اثبات فضایل اربعه برای ممـدوح ،چـه
مستقیم و چه از گذر فروعات آنها توجه شده باشد .در مقابل ،هجو خوب نیز هجوی است
که در آن ،فضیلتهای چهارگانه از ممدوح سلب شده باشد ،نـه اینکـه وی بـه هـفات و
خصالی از قبیل زشتی ،بدقوارگی ،الغری و تنگدسـتی نکوهیـده شـده باشـد کـه جـزو و
عوارضارند (قدامةبن جعفر ،بیتا .)187 :همهنین ،قدامه مدح را به اعتبار پایگاه طبقاتی ممدوح
بخشبندی کردهاست و ویژگیهای مدیحه در باب شاهان ،لشکریان ،هـاحبمنصـبان و
عوام مردم را متفاوت از هم دانستهاست .در اینجا ،همانندی عبارات نقد الشّعر بـا عبـارات
المعجم که جز به تأثیرپذیری شمس قیس از قدامه قابل تفسیر نیسـت ،چنـان اسـت کـه
نمیشود از بازآوریشان سر باز زد:
«شایسته است دانسته شود مدیحههای مردمان که در آن باب سخن گفتـیم،
اقسامی دارد که بر حسـب ممـدوحان و احـوال ایشـان از جهـت بلنـدمرتبگی و
فرومایگی ،پیشه ،بداوت و مدنیّت متفاوت است و بـرای مـدح هـر کـدام از ایـن
هنو  ،ناگزیر باید به نکاتی وقو داشت .اما مدح شاهان ،چنان باید کـه نابغـۀ
ذبیانی گفتهاست و در آن نعمانبن منذر را ستوده . ...امـا مـدح هـاحبمنصـبان
چنان است که وزیر و دبیر به آنهه به اندیشه ،تـدبیر و سیاسـت بازبسـته اسـت،
ستوده شوند و چون بر این اوها  ،دوراندیشیهای بیتأمّل و تیزهوشی در فهـم
درستیهای امور افزوده شود ،نیکوتر و مدح تمامتر است . ...اما مدح سرداران باید
در اجناس دالوری و جنگاوری باشد و اینها داخل در باب خشونت و بـیپروایـی
است و چون بر این اوها  ،ستایش بخشندگیهای ناب و دهشهای بـیپایـاب
افزوده شود ،مدیح نیکوتر و ستایش تمامتر باشد؛ چراکه سخاوت بـرادر شـجاعت
است و این هر دو در بیشتر مواقع در مردمان بلندهمّت و اهـالی عمـل و هـولت
وجود دارد و از این روست که برخی شاعران ،دلیری و بخشش را در مدیحههـای
خود به هم آمیختهاند ...و مدح مردم عادّی از روستایی تا شهری اقسـامی دارد و
به حسب اینکه ایشان از پیشهها و مکاسب زنـدگی خـود را مـیگذراننـد و یـا از
هعالیک ،دزدان و از این قبیل باشند ،متفاوت است .سـتایش دسـتۀ نخسـت بـه
فضیلتهای نفسانی گفتهشده است ،امـا چنـانکـه بـا مـدح شـاهان ،وزیـران و
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سرداران به فضایل نفسانی یکی نباشد ...و ستایش دستۀ دوم بر طبق رسـم و راه
ایشان است؛ یعنی به تهوّر ،خـونریزی ،چـاالکی ،سـختکوشـی ،بیـداری ،هـبر
آمیخته به رادی ،و بیواهمگی از کارهای بزرک و خطیر» (قدامةبن جعفـر ،بـیتـا:

106ـ.)110
آنهه در المعجم ،شمس قیس درباره مدح و اقسام آن آمدهاست و تأثیر از آرای قدامـه
را آینگی میکند ،در فصل محسّنات و بدایع ،ذیل هنعت «اغراق» است:
« ...و وجوه مدایح به حسب تفاوت درجات ممـدوحان مختلـف اسـت [وت بـر
موجب اختال احوال ایشان در ارتفاع و اتّضاع متفاوت .و از عیوب مدح ،یکی آن
است که از حدّ جنس ممدوح به طرفی افراط و تفریط بیرون برنـد ...و ایـن نـوع
مدیح جز پیغامبر را [هلوات اهللا علیه و آلهت نشاید و بیرون از او در حقّ هر کـس
که گویند ،تجاوز باشد از حدّ مدح ...و جنس ملوک را خواجه و وحید دهر ،مـدحی
قاهر باشد و جنس خواجگان را شه و ملک ،ناالیق .و چون این مقـدّمات معلـوم
شد ،بدان که خالل و خصالی که مردم را بدان بستایند بسیارست و حصر اسـباب
آن متعذّر .االّ آنکه عمدۀ مدایح حقیقی در مدح مردان هفتی توانـد بـود کـه بـه
فضایل نفسانی بازگردد ،چون عقل ،علم ،جود ،حلم ،رأی ،شجاعت ،عدل و عفّت،
و اگرچه جمال و هباحت را در وجوه مدایح مدخلی تمـام اسـت و منظـر انیـق و
وجه جمیل در هیبـت و حشـمت هـاحبمنصـب بیفزایـد و عـرب بـدان تـیمّن
کرده[اندت و از دالیل خصال حمیده شمرده ،چه در احادی آمدهاست که [اُطلُبـوات
الخریرر عندر حسان الوُجوه ،و قبح منظر و دمامت هورت موجـب سـقوط هیبـت و
دلیل خالل مذموم دانسته ،لکن باید که در وجوه مـدایح رجـال معـوّل بـر ذکـر
طراوت خلق و جمال هورت نکنند و آن را جز به تبعیّت بعضی از فضایل نفسانی
به کار ندارند و در مدایح خلفا و سالطین [کبار اعتمادت بر ذکـر سـخا و شـجاعت
هم پسندیده نداشتهاند ،از بهر آنکه بذل مال ،خود از ضرورات پادشـاهی اسـت و
کسی را که چندین هزار مرد و زن نانخوار باشند و همه را علی اختال طبقاتهم
مکفیّالمؤنه بباید داشت ،چگونه به سخا و مروّت وهف تـوان کـرد و مبـارزت و
حفظ نواحی مملکت نصیبۀ بندگان دولت و اعیان عساکر باشد و خلفا و سـالطین
بزرک قهارمۀ عالمند و مستعمالن ارباب شجاعت ،بدین دو خصلت در مدح عبید
و موالی ایشان ،اگر مبالغتی رود ،آن هم به بزرگی قدر ایشان بازگردد و اگر کسی
خواهد که البُد ایشان را بدین وجوه بستاید ،بر وجهی [بایـدت کـه غیـر ایشـان را
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الیق نیفتد ...و در مدح خواتین ملوک و سالطین ،ذکر جمال و خوشخویی نبایـد
کرد و در کرررم و سخاوت مبالغت نباید نمود و لفظ عفّـت را در مـدیح ایشـان بـه
عصمت بدل باید کرد» (رازی358 :1360 ،ـ.)360

در پژوهش پیرامون اینهمانیهای المعجم با نقد الشّعر به نحوی که اثبات تأثیرپذیری
شمس قیس از این کتاب را در پی داشته باشد ،توجّه شمس قیس در عبـارات مـذکور بـه
«فضایل نفسانی» و پیوند دادن هفات برآمده از آن به مدح «مردان» ،بسـیار قابـل درنـگ
است .از این رو ،در نقد الشّعر نیز آمده که چون مدح ،اسم مشترکی است که مدح مردان و
جز ایشان را شامل میگردد ،سخن از مدح مردان میگوییم؛ زیرا انگیزۀ بیشتر شـاعران از
مدح ،ستایش مردان است (ر.ک؛ قدامةبن جعفر ،بیتا.)96 :
از این رو ،مالحظه میشود که در نخستین دورههای رواج و روایی شعر درری ،شاعران
قصیدهسرا در مدح شاهان و هاحبمنصبان ،جانب عدالت و واقعیت را فرونمیگذارند و بـا
مدیحههای خود از ذوق ادبی خبر میدهند که در جامعه سریان دارد و بر بنیـاد آن ،مـدح
خوب ،مدحی است که از عهدۀ توهیف ممدوح با عنایت به ویژگیهایی که بـهراسـتی در
وی است ،برآمده باشد و احکامی از قبیل یرجوزُ للشاعر ما الریرجوزُ لغریره نگذاشته باشـد ،تـا
شاعر در مدح ،به ورطۀ اغراقهای آنهنانی بیفتد و ممدوح را به اوهافی بستاید که در وی
نیست .بنابراین دور از انتظار نیست که امیر عنصرالمعالی ،فرزند خود را اندرز داده باشد که:
«و غزل و ترانه ،تر و آبدار گوی و مـدح قـوی و دلگیـر .و بلنـدهمّت بـاش؛
سزای هر کس بشناس و مدح چون گویی قدر ممدوح بدان .کسی را کـه هرگـز
کاردی بر میان نبسته باشد ،مگوی که تو به شمشیر شیر افکنی و بـه نیـزه کـوه
بیستون برداری و به تیر موی بشکافی ،و آن که هرگز بر چیزی ننشسـته باشـد،
اسب او را به دلدل و براق و رخش و شبدیز مانند مکن .بدان که هرکسی را چـه
باید گفتن» (عنصرالمعالی190 :1378 ،ـ.)191

مؤلّف تاریخ سیستان نیز آشکارا بیان داشتهاست که قصدش از بازآوری قصیدۀ رودکی
به مطلع «مادر می را بکرد باید قربان» در مدح امیر باجعفر آن است «تا هرکـه ایـن شـعر
بخواند امیر باجعفر را دیده باشد که همه چنین بود که وی [= رودکـیت گفتـهاسـت» و در
ادامه ،دربارۀ واقعنمایی آن نوشتهاست:
«این شعر اندر مجلس امیر خراسان و سادات ،رودکی بخواندهاست .هیچ کس
یک بیت و یک معنی از این که درو گفته بود ،منکر نشد ،االّ همه به یـک زبـان
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گفتند که اندرو هرچه مدیح گویی ،مقصر باشـی ،کـه مـرد تمـام اسـت» (تـاریخ
سیستان.)324 :1314 ،

در پیوند با اینهمانیهای آرای شمس قیس و قدامه دربارۀ مشخّصههای مدح ،از این
نکته نیز نباید سرسری گذشت که شمس قیس رازی روایتگر هر آرای قدامه نیسـت و
بهویژه پرهیزی ندارد از اینکه در جاهایی اعتقادات و باورداشتهای دینی خود را بـه آرای
قدامه بیفزاید و در نظریۀ ادبی خود متعرّض نکاتی گردد که از رهگذر مذهبی قابل فهم و
تفسیر است؛ چنانکه قدامه با وجود نگاه ستایشآمیزی که به اغراق و غلّـو در مـدح دارد،
میان آن و آنهه که «ایقاع ممتنع» دانستهاست و در عیوب عامّـۀ معـانی از آن نـام بـرده،
تفاوت گذاشتهاست .از نظرگاه وی ،غلوّ ،تجاوز در تعریف از چیزی است ،بـدان گونـه کـه
خارج از طبیعت وی نیست و وقوع آن برای وی ممکن باشد .اما خطاب «جاودانه بـزی» و
«به پای روزگاران بپای» و از این دست با ممدوح ،از حدّ غلـوّ نـاروا بـه حـدّ ممتنـع نـاروا
رسیدهاست (ر.ک؛ همان .)202 :قدامه دیگر اغراق را از جنبۀ مذهبی ورانداز نکردهاسـت .امـا
شمس قیس رازی در این زمینه بیالتفات نیست .او دو گونه اغراقهـای دارای عیـب را از
یکدیگر بازشناساندهاست1 :ـ گونهای از اغراق که افـراط در آن بـه حـدّ اسـتحالت عقلـی
کشیدهاست (ر.ک؛ رازی .)317 :1360 ،شمس قیس تا اینجا با قدامه و نظر وی پیآیـۀ ایقـاع
ممتنع همراهی دارد2 .ـ گونهای که مصداق تجاوز از مدح و ترک ادب شرعی است و بنـا
بر باور مذهبی شمس قیس« ،دلیری بر شریعت و دلیلکننده بر بیاعتقادی شـاعر و فتـور
قوّت هدق او در دین» (همان )322 :است و بـهویـژه اتّفـاق آن در شـعر انـوری را سـخت
نکوهیدهاست ،حال آنکه توجهی به اغراقهایی از این دست ،در نقد الشّعر قدامةبن جعفـر
نیست.
در اینجاهاست که باید سـعدی شـیرازی را قـدر دانسـت و توجـه داشـت کـه وی بـا
بیالتفاتی به «ممدوح» و نشاندن «معشوق» به جای او 5و تسرّی تأثیرات این بهگزینـی در
خلقوخوی شاعرانهاش ،چگونه خود را از قفس الزامها و اجبارهای خاصّ قصـیدهگـویی و
مدیحهسرایی رهانیده ،روی در روی سنّت قصیدهسرایی ایستاده ،با آن دسـت بـه گریبـان
شدهاست ،به طوری که بیپرده و بیپروا همۀ توهیههای مصلحتاندیشانۀ قدامه ،شـمس
قیس و نظایر ایشان دربارۀ رعایت احوال ممدوح و جز این را به هـیچ مـیگیـرد و وقتـی
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میخواهد برای نمونه ،یکی از حکّام فارس (= امیر انکیانو) را در قصـیدهای مـدح بگویـد،
چنین میگوید:
«دنیــا نیــرزد آنکــه پریشــان کنــی دلــی
ایـــن پـــنجروزه مهلـــت ایـــام آدمـــی

زنهــار بــد مکــن کــه نکــردهاســت عــاقلی
آزار مردمــــان نکنــــد جــــز مغفّلــــی»
(سعدی شیرازی.)994 :1385 ،

زمانی که به تأبید قصیده میرسد و احتماالً با تعریضی به انـوری ابیـوردی کـه شـاعر
تأبیدهای ابداً برآوردهنشدنی و محیّرالعقول است ،میگوید:
«عمــرت دراز بــاد نگــویم هــزار ســال
نرفســت همیشــه پیــرو فرمــان شــرع بــاد

زیــرا کــه اهــل حــق نپســندند بــاطلی

تــا بــر ســرش ز عقــل بــداری مــوکّلی»
(همان.)994 :

اگرچه در این جستار ،بررسی اینهمانیهای عیوب وزن و قافیه در المعجم و نقد الشّعر
چندان مدّ نظر نبوده ،از آنجا که به اینهمانیهای عیوب وزن در هر دو این کتاب نظـری
انداخته شد ،در باب عیوب قافیه نیز بدین قدر بسنده میشود که عیوب اقوا ،ایطـا و سـناد
که بازبسته به قافیهاند ،با تفاوتهایی که در شعر عرب و فارسی دارند ،هم در نقد الشّعر و
هم در المعجم فی معاییر اشعار العجم هست ،قدامه از اکفا سخنی نگفتـهاسـت و شـمس
قیس بدون آنکه بابی جدا برای «تجمیع» باز کرده باشد ،در اواخر المعجم و پیآیۀ هحبت
دربارۀ مصطلحات شعرا ،تجمیع را نیز تعریف نمودهاست.
 .7نتیجه
اگر شمس قیس رازی در مطاوی المعجم فی معاییر اشعار العجم ،نامی از قدامةبن جعفر و
کتاب نقد الشّعر برده بود ،بهیقین میشد اینهمانیهای این دو کتاب دربارۀ عیوب شـعر و
معیارهای بازشناساندن نیک و بد شعر را از یکدیگر ،به پای آشنایی شمس قیس بـا آراء و
ایدههای بالغی و ادبی قدامه نوشت و بیشکّ و شبهه از تأثیرپذیری المعجم از نقد الشّعر
سخن گفت .با این حال ،اینهمانی مطالب مذکور و برخی دیگر از مطالبی که در المعجـم
آمده ،با نقد الشّعر چنان است که میتوان با اندکمایهای از احتیاط (آن نیز بنا بر دلیلی که
گفته شد) ،به تأثیرپذیری المعجم از نقد الشّعر در مباح مربوط بـه نقـد شـعر و شـناخت
عیوب آن حکم داد .بنابراین:
ـ شمس قیس در تألیف المعجم ،دیدها و داوریهای قدامةبن جعفر دربارۀ عیوب شـعر را
پیش رو داشته ،از آنها اقتباس کردهاست و دست کم از تأثیر کتابهایی که پـس از نقـد
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الشّعر نوشته شدهاند و با بـازآوری نظـرات قدامـه ،هـر یـک سـهمی در انتقـال نظـر وی
داشتهاند ،بر کنار نبودهاست.
ـ از آنجا که قدامةبن جعفر از نخستین کسانی است که به بالغت یونانی توجه داشتهاست،
به تبع تأثیرپذیری مستقیم یا باواسطۀ المعجم از نقد الشّعر ،چیزهایی از تأمّالت فلسـفی و
بالغی یونانی وارد کتابهای بالغی و ادبی فارسی شدهاست.
شایستۀ یادآوری است که عالوه بر اینهمانیهایی که دربارۀ عیوبی چون مناقضه ،تخلیع،
معاظله ،خطاهای لفظی ،خطاهای معنوی و ...در این دو کتاب هست ،شباهت میان نظرات
قدامه با شمس قیس ،جایی که دربارۀ مدح و ویژگیهای آن سخن بـه میـان مـیآورنـد،
بسیار جالب است .اگرچه شمس قیس در این موضع ،گزارشگر هر آرای قدامه نیست و
بهویژه از اینکه اعتقادات مذهبی خود را نیز در نظریۀ ادبی خویش وارد نماید ،پروایی ندارد.
 .8پینوشتها
 .1بهدرستی دانسته نیست که قدامةبن جعفر مشخّصاً در چه سالی از عمر هفتادوهفت سالۀ خود که از  260تا 337
هجری را در بر میگرفته ،نقد الشّعر را نوشتهاست .تاریخ تألیف المعجم فی معاییر اشعار العجـم نیـز اگرچـه دقیقـاً
مشخّص نیست ،امّا قطعاً پس از  628هجری بودهاست .بنابراین ،میان تألیف این دو کتاب ،حدوداً سیصدوسـی تـا
سیصدو چهل سال فاهله است.
 .2شایستۀ یادآوری است که ترجمانالبالغه ،نخستین نوشتۀ بهدسترسیده بـه زبـان فارسـی در بالغـت ،اگرچـه
برحسب تاریخ تألیف آن (بین  481تا  507ق ،).میتوانسته از نقد الشّعر بهره ببرد ،اما عمدتاً وامـدار کتـاب البـدیع
ابنمعتزّ و خاهّه محاسن الکالم نصربن حسن مرغینانی ماندهاست .اگرچه حمید زرّینکوب نیز بنا بر شباهتهـای
مختصری که میان بعضی مطالب ترجمان البالغه با نقد الشّعر هست ،ردّ پای نقد الشّعر را در ترجمان البالغه ،مثالً
ذیل هنعت اغراق و استناد رادویانی به عبارت «الشعرُ أکذبُه أعذبُه» (رادویانی« ،)62 :1362 ،هرچند بسیار کمرنگ و
سطحی» قابل مشاهده میداند ،اما وی نیز به درستی برآنست که «بهیقین نمیتـوان گفـت کـه هـاحب ترجمـان
البالغه ،نقد الشّعر را دیده باشـد» (زرّیـنکـوب .)887 :1351 ،رشـیدالدّین وطـواط نیـز در تـألیف حـدائق السّـحر
(551ـ 568ق ،).عمدتاً به همین ترجمان البالغه توجّه داشتهاست تا کتاب و رسالۀ بالغی دیگر.
 .3به نظر قدامه ،قافیه ،لفظی است که به هر حال بـر معنـایی داللـت دارد و از ایـن نظـر ،بـه سـایر الفـاظ بیـت
پیوستهاست و چون قافیه لفظی مانند دیگر الفاظ بیت است و [به تبعت لفظ بودن ،معنایی هم دارد و وزن بـر همـۀ
لفظهای معنادار شعر واقع میشود[ ،ظاهراًت الزم میآید که قافیه را نیز با هر سه اسـباب لفـظ ،معنـا و وزن قابـل
ائتال بدانیم .اما از نظر ماهیّت ،قافیه چیزی نیست که ائتال آن با چیز دیگری واجب باشد و تنها چون این لفظ
در انتهای بیت میآید ،به آن قافیه میگویند و این در پایان بیت آمدن از ذاتیّات قافیه نیست ،بلکه کیفیتی است که
به دلیل آنکه لفظی در بیت ،پس از قافیه نیست ،بر آن عارض شده و از این رو ،برای قافیه از این بابت کـه قافیـه
است ،سبب تألیفی با وزن و لفظ وجود نخواهد داشت .اما از نظر داللت قافیه بر معنا ،یک جهت تألیفی با معنا برای
آن وجود دارد .بنابراین ،قدامه دو سبب «ائتال لفظ ـ قافیه» و «ائتال وزن ـ قافیه» را بدون وجـه تلقّـی نمایـد و
دربارۀ قافیه ،فقط قائل به ائتال آن با معناست (ر.ک؛ قدامةبن جعفر ،بیتا69 :ـ.)70
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 .4از جمله ،شیخ هبةاهللابن عطاءهللا حسینی شیرازی ،معرو به شاهمیر ،از علمای سدۀ نهم هجری و مؤلّف اخالق
عالیی ،در اخالق و حکمت عملی .أخالق األشرا نیز اگرچه نقیضهای است طنزآلود بر رسائل اخالقی ،باز قطعاً از
آثاری است که در این سیاهه جای تواند گرفت .عبید زاکانی در این رساله ،پس از تمهیدی دربارۀ فضیلت اخالق و
پیوند ارسال رُسل به تهذیب اخالق آدمیان و استناد به حدی «بُعثتُ لاُتمّم مرکارمر االرخالق» (عبید زاکـانی:1374 ،
50ـ ،)51منسوخها و مختارهای اخالق در عصر خویش را ذیل فضایل اربعه به عالوۀ سـخاوت ،حلـم ،حیـا ،وفـا،
هدق ،رحمت و شفقت بررسی کردهاست.
.5
کــه چــو ده بیــت غــزل گفــت مــدیح آغــازد
«سخن عشـق حـرام اسـت بـر آن بیهُـدهگـوی
کـــه ز معشـــوق بـــه ممـــدوح نمــیپـــردازد»
حبّـــذا همّـــت ســـعدی و ســـخن گفـــتن او
(سعدی شیرازی.)1067 :1385 ،
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