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Abstract 
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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 از نقد الشّعر یریتحر ۀاشعار العجم به مثاب رییمعا یالمُعجم ف ی/ بازخوان/112

 نقد الشّعرتحریری از  ۀمثاببه  فی معاییر اشعار العجمجم عالمُبازخوانی 
 1یمجاهد غالم

 .رانیفارس، بوشهر، ا جیدانشگاه خل یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد
 05/07/1399 مقاله: پذیرش تاریخ ؛24/12/1398: مقاله دریافت تاریخ

 علمی ـ پژوهشی

 چکیده
ق.(  630حـدود  ) العجـم المعجم فـی معـاییر اشـعار    ی از احتیاط، آن هم به این دلیل که در ا هیما اندکبا 

.( تصـریحی وجـود نـدارد،    ق 260ـ337جعفر )بن  قدامة نقد الشّعرتأثیرپذیری شمس قیس رازی از  دربارۀ
پیرامون نقد شعر که بنا بر تلقّی قدمایی به معنای  قدامةو آرای  ها دهیاا در آشنایی شمس قیس ب توان یم

تردیدی به خود راه نـداد. آنهـه ایـن     المعجم،در  ها آناست و بازآوری  معرفت محاسن و معایب شعر بوده
 یی بـر سرـر   هـا  بحـ  عیوب شعر و  دربارۀیی است که ها یهمان این ژهیو به، بخشد یمادّعا را توش و توان 

عیوب معاظله، تناقض، تخلیع، خطاهای لفظی، خطاهای معنوی، کیفیّت مدح و... در این دو کتـاب وجـود   
نقـد  شدۀ شـواهد شـعری   دارد. برخی اشعاری که شمس قیس در کتاب خود به استشهاد آورده نیز فارسی

هم دارد کـه   در همان مواضع است. البته گاهی شمس قیس در مسائل بالغت و نقد شعر نظرهایی الشّعر
-تـرین ایـن  یکـی از جـذّاب  و گاه متفاوت بـا آن اسـت. خاهّـه     قدامةچیزهایی افزون بر نظر  دربردارندۀ

-قابل ردیابی است؛ دیـدگاه « مدح»های این دو نویسنده دربارۀ نقد الشّعر، در دیدگاهبا  المعجمی ها یهمان

اخالق را نیز آینگـی   مسئلۀو ارسطویی در  ی  حکما و ادبای اسالمی از فکر یونانیریرپذیتأثکه  هایی که
ای است که در آن، بالغت یونانی بـه بالغـت    یبالغنخستین کتاب  نقد الشّعرها، گذشته از ایننماید.  یم

هـا و آرای  ای کـه از برخـی ایـده   است. از اینرو شمس قیس رازی را به سبب تأثیرپذیری اسالمی آمیخته
یی از فکـر فلسـفی و بالغـی یونـانی بـه      ها گزارهت که به واسطۀ وی داشته است، باید کسی دانس قدامة
است و آثار بالغی و ادبی متأثّر از خود را نیز به قدر وُسع از آن برخوردار  ی بالغی فارسی راه یافتهها کتاب
آن آیـد کـه   بـه آشـکارگی برمـی    نقد الشّعرو  المعجم فی معاییر اشعار العجم. نهایتاً از مقایسۀ است نموده
برای بازشناساندن جیّد و ردی شعر از یکـدیگر هسـت و بـا     قدامةای که در الگوی پیشنهادی  یمند نظام

 نیست. المعجمتعریف وی از شعر پیوندی اندامیک دارد، در 
 

 ، عیوب شعر.نقد الشّعر، المعجم فی معاییر اشعار العجمبالغت، : کلیدی یها  واژه
 

 مه. مقد1
 العجـم المعجم فی معاییر اشعار باب پنجم از ق سم دوم  تألیف دراذعان شمس قیس رازی 

اوهـا  ناپسـندیده و    ۀدرباربه پیش چشم داشتن  آرای بالغیون پیشین ، ق.( 630حدود )
ایـن قبیـل مباحـ  بـدان شـکلی از       نبـود  عیوبی که در شعر روی تواند داد از یک سو، و 
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پیش بالغی فارسی  یها رسالهو  ها تابکدر  ،است آمده المعجمکه در  یبند گونهانسجام و 
و آرای شمس  ها دهیاهدد کشف مآخذ احتمالی از سویی دیگر، پژوهشگری را که در از آن

. کنـد  یمقیس رازی در باب عیوب شعر برآمده باشد، خواه ناخواه متوجّه آثار بالغی عربی 
در  ۀزیانگتا  ،ستا س قیس رازی به نقد شعر نیز بسندهتلقّی این قبیل مباح  از سوی شم

بن قدامة نقد الشّعرشمس قیس رازی با  المعجم فی معاییر اشعار العجمکنار هم قرار دادن 
نکه هر دو ویژه ای ها از این نظرگاه فراهم آید. به آن یبررسو دیدن و (، .ق 260ـ337جعفر )

عر و محاسن کالم منظوم و نقد شدر معرفت معایب  مند نظام یها کوششکتاب، نخستین 
 .کنند یمآینگی  را در ادب فارسی و ادب عرب

ر تصو د و از تبعات غفلت از آن، از جملهکره ارزشمندی که در آغاز باید بدان توج ۀنکت
تعریـف  ادبی اسالم و ایـران، برحـذر داشـت،     ۀگذشتنادرست  فقدان نظریه و نقد ادبی در 

است.  «نقد شعر»ی به بن جعفر و شمس قیس رازی از معرفت معایب و محاسن شعرقدامة
و  مـدار  هینظر خوانش، شود یمبیستم میالدی به این سو، آنهه از نقد ادبی فهمیده  ۀسداز 

این تلقّـی نـوین از   ست. ا ثانوی و معانی ضمنی آن یها داللتمتن برای کشف  مند روش
ه که معرّفی نمود (Selden & etc., 2005: 10) «یا هینظرعملی » ۀمثابنقد ادبی، آن را به 

بـازی، بـرای    ودل است و گـاه بـا دسـت    مشارکت دادهخواننده را در تألیف معنا با نویسنده، 
در نظـر  نیـز  بیشتری در معنا کردن متن ادبـی نسـبت بـه نویسـنده      ۀحصّخواننده بهره و 

یازیدن به چنـین نقـدی از متـون اسـت؛ آن هـم      دست  ۀالزمداشتن نظریه، است.  گرفته
 بودن است:« یا رشته انیم» شخّصات آن،که از جمله م یا هینظر
 .اهلی خود ۀحوزبا تأثیراتی بیرون از گفتمانی است  است؛ یا رشته انیم. نظریه، 1
جـنس یـا   فهم اینکه چیزهایی را که . نظریه، تحلیلی و فرضی است. تالشی است برای 2

 .ردیگ یم بر درچه چیزی را ، مینام یمزبان یا نوشتار یا معنا یا سوژه 
 .شوند یمی که طبیعی تلقّ نظریه، نقد عقل سلیم است؛ نقد مفاهیمی .3
مسائلی است که برای دانسـتن  واکاوی  ۀ تفکّر است؛تفکّر دربار است؛ زیآم تأمّل. نظریه، 4

 .(Culler, 2000: 14- 15) میبر یمبه کار  در ادبیات و دیگر ارشکال گفتمانی چیزها
غفلت از این  نیز ادبی اسالم و ایران و ۀگذشتدبی در از نقد ا  یتلقّو  تجربهچنین  نبود 

متغیّر نیست و ماهیّـت آن در اعصـار و   شده و غیر تکلیف تعیین یا مسئلهنکته که نقد ادبی 
ـ نظرانکار وجود نقـد و   ۀورطبرخی را به اشتباه به  متفاوت باشد، تواند یممختلف  ۀازمن  ۀی
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از نقـد  هـم   ،ادبی اسالم و ایـران  ۀگذشتنکه حال آاست.  ادبی انداخته ۀگذشتادبی در این 
در  حتّـی اساساً مبتنی بر نظریـه،   ادبی؛ چراکه نقد ۀینظراست و هم از  ادبی برخوردار بوده

ـ هر قرائتی از مـتن،  » است و آن یها شکل نیتر یشخصو  نیتر یبدو متضـمّن   شـک  یب
ات کافی و یا نامنسجم و عالآگاهانه یا ناآگاهانه و منسجم و مبتنی بر اطّ یا هینظرپذیرش 
حتّــی در پشــت »و  (76: 1393)برســلر،  «از ســوی خواننــدهت اســت] قیــدقالعــات فاقــد اط
و  هـا  انگاشـت هـم،   هـا  یابیارزشـ تفسـیرها یـا    نیمدارتر متننقد و  یها شکل نیتر یعمل

ـ بـه   همهنـین، . (11: 1393)هارلنـد،   «است ضمنی نظری پنهان شده یها داللت لُـیس   ۀگفت
 تایسن:

ـ     یها برداشتحتّی » ، مـا   یسـت یز ات و جهـان شخصـی و طبیعـی مـا از ادبی
ـ پا، بـر  انـد  نشدهکه به نظریه آلوده  ییها برداشت از  ییهـا  وهیشـ ات یـا  فرضـی  ۀی
دارد و ما آگاه نیسـتیم کـه    یا هینظربنیادی  ،که خود اند گرفتهشکل  ینگر جهان
وجود ندارد. ما ممکن  یا هینظر؛ به تعبیر دیگر، برداشت غیراند شده مان ذهن ۀملک

آگـاه نبـوده    ،دهنـد  یمـ ر ما جهـت  بنیادینی که به تفک ۀینظراست از مفروضات  

 .(Tyson, 2006: 4) «دارنداین مفروضات وجود  ،ا در هر حالیم، امنباش
، مجابات و مناظرات منظوم و منثور شاعران و ها تذکرهبالغی،  یها نوشتهبا درنگی بر 

ب نقد ادبی، پیشینیان در با یها دهیاو  ها انگارهآبشخورهای استنباط  نویسندگان، یعنی اهمّ
فکـر   یهـا  فـرآورده و آشـنایی بـا    یخواه مشروطه حوالینقد ادبی تا  تواند شد که دریافت
است که در زیبایی و زشـتی آثـار    ته به شناخت ظرایف و لطایفی بودهعمدتاً بازبساروپایی، 

ـ ادبی نیـز   . از آثاراند داشتهادبی دخالت  ـ آ یپ نگرشـی دیرسـاله کـه ادبیـات را در شـعر       ۀی
، عمدتاً آثار منظوم خواسـته  گرفته ینماست و نثر را در جنب نظم چندان به چیزی  دهید یم
از جمله هناعاتی به شمار  ،شعارمعیار األ به تعبیر علم نقد شعر رفته هم یروو  است شده یم
بـا ایـن درآیـه،     .(171: 1369طوسـی،  ر.ک؛ ) اسـت  داشـته که به عوارض شعر تعلّق  رفت یم
را  شـان یها نوشـته  بن جعفـر بایـد  شـمس قـیس رازی و قدامـة   که چرا  دیآ یبرمروشنی  به

 نقد ادبی دانسته باشند! ،یکدیگرپیرامون معیارهای بازشناساندن خوب و بد شعر از 
رپـذیری  تأثی جستار پیش رو درهدد بـرمال کـردن آن برآمـده،   ، آنهه ها نیاگذشته از 

ثمرات و برکاتی است که نیز و حدود و ثغور این تأثیرپذیری و  شمس قیس رازی از قدامه
بن از قدامـة ، المعجـم اسـر  در سرنخست آنکه  :است ارسی شدهآن، نصیب بالغت ف ۀیآ یپ

از آشـنایی   تاست که به استناد آن بتوان به قطعی نامی برده نشده نقد الشّعرو کتاب  جعفر
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 یگرمـ  پشـت بـه   ،و آرای بالغـی وی سـخن گفـت. بنـابراین     با قدامه شمس قیس رازی
بـا   ،آنهه در باب عیوب شعر بر قلم شمس قـیس رازی رفتـه   یها مشابهتشواهدی نظیر 

 توان یماست،  بوده رفته پیش از وی بر قلم قدامه 1سالبیش از سیصد  زمینهدر این آنهه 
دودیگر قرار داد.  لمعجم فی معاییر اشعار العجمامآخذ  ۀاهیسرا در  نقد الشّعرتقریباً با یقین 
با بالغـت   اسالمیتلفیق بالغت تطبیق و جریان  داران هیطالبن جعفر از آنکه چون قدامة

وارد بالغـت اسـالمی   مواردی از فکر بالغی و منطقی ارسطویی با وی است و  بوده یونانی
از  تـا بـدین انـدازه    کـه  اسـت   یبالغـ نخسـتین   آنکه دلیلرا نیز به  المعجمشده، هاحب 

چیزهـایی از   ،وی واسـطۀ به باید نخستین کسی دانست که  ،2بن جعفر تأثیر پذیرفتهقدامة
ویـژه در   اسـت و بـه   شدهارسی ی وارد بالغت فبالغت و منطق یونانی و عمدتاً نیز ارسطوی

 .است ، بازتاب یافته شدهنوشته  المعجمآثاری که به تأثیر و تقلید از مطالب 
بـا آرای معلّـم    و را خوانده بوده،ـارسط فنّ شعربن جعفر احتماالً قدامة گـردد یمر یادآو

ـ  بن یمتّب شر ابو ۀترجم ۀمطالعبا  تواند یمن آشنایی ـاست. ای ل آشنایی داشتهاوّ  . ) ونسی
ق.( از آن کتاب و نیز دو ترجمه از  252 . ) یک ندارسطو و تلخیص  فنّ شعرق.( از  328

ر.ک؛ )بوده ق.(  298 . ) نیحن بن اسحاق ۀترجم ها آنکه ظاهراً یکی از  طوارس ۀفنّ خطاب

ب بن جعفـر و کتـا  قدامة ۀدرباراغلب کسانی که  ، حاهل آمده باشد.(310.: ق 1391ندیم،  ابن
بالغت یونانی را وی به فلسفه و  گرایش ،با تعابیر گوناگون نیز اند آوردهوی سخنی بر زبان 

 جمله آنکه:از  ؛اند نمودهگوشزد 
ارسـطو بـه زبـان عربـی،      الشـعر و  الخطابهدو کتاب معرو   ۀترجمپس از »

کـه از   یا وهیشـ بعضی از متفلسفان کوشیدند که قواعدی برای بالغت عرب، بـه  
اسـت کـه تـا     وین کنند. یکـی از آن افـراد، قدامـه   کتب یونانی آموخته بودند، تد

ارسطو متأثّر است و تأثیر کتـب   یاه کتاباز اسلوب  نقد الشّعردر کتاب  یا اندازه

 .(373: 1372)علوی مقدّم،  «است... گر جلوهخوبی  قدامه به نقد الشّعریونانی در 
 پژوهش ۀنیشیپ. 2

تطـوّر   غةالبالنویسندگان و ناقدان عرب، از قبیل  یها پژوهشدور از انتظار هم نیست که 
 .(،م 1983احسان عبّاس، ) العربعندتاریخ النقد األدبی .(، م 1965شوقی ضیف، ) خیتارو 

فلسفی در  ش هاییگراو  (1388احسان عبّاس، ) یشعرشعر و آینه: تئوری شعر و مکاتب 
 کـه  (1376سـعید عـدنان،   ) انـه یم یهـا  سدهنقد ادبی: آرای ادیبان و حکمای اسالمی در 

آن  ۀسندینو بالغی ـ ادبی ۀینظردر تاریخ تطوّر بالغت اسالمی و  نقد الشّعرجایگاه  ویژه به
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این کتاب بر آثـار بالغـی فارسـی، از     یها یرگذاریتأث، متعرّض اند دادهرا مورد مداقّه قرار 
پژوهشگران ایرانی نیز اگرچه از واکاوی  نشده باشند. المعجم فی معاییر اشعار العجمجمله 

گـذرا، از  کوتـاه و   ییهـا  اشـاره ندرت و آن هـم در حـدّ    ، اما جز بهاند نبودهغافل  نقد الشّعر
آشنایی » ۀمقالدر  کوب نیزرّحمید . اند نگفتهسخن  نقد الشّعراز  المعجمتأثیرپذیری هاحب 

اسـت   را نام بـرده  المعجم، برخی اهطالحات بالغی مذکور در (1351) «نقد الشّعربا کتاب 
متذکّر  . ویاند داشتهتوجّه  نقد الشّعربه  که است ییها کتابو یا یادآور  نقد الشّعرکه یادآور 

کـه   دینما یمچنین  است. هرچند شدهانتقادی شمس قیس نیز  در نظرهای نقد الشّعرنفوذ 
ـ زرّکـه شـادروان   « انـدک »بر بالغت و ادب فارسی، از آن مقدار  نقد الشّعرتأثیر   کـوب  نی

کـه در کتـاب    کوب نیزرّعالوه بر عبدالحسین  ،همهنیناست، بیشتر باشد.  تشخیص داده
، سـخن بـه میـان آورده    بن جعفر در بالغت و نقدگاه از نظرهای قدامة، (1356) یادبنقد 

و  ( بـه آرای قدامـه  1350) یفارسـ ر خیـال در شـعر   ورهُمحمّدرضا شفیعی کدکنی که در 
 یادبنقد  یها روشمبانی و هللا امامی که در او نصر است ارجاع داده نقد الشّعرشواهد ابیات 

حمّـد علـوی مقـدّم نیـز در     ماست،  کتاب وی پرداخته اجمال به معرّفی قدامه و ( به1385)
، «تأثیر دو کتاب ارسطو در بالغت عربـی »و « علم بالغت در قرن سوم هجری» یها مقاله
از رتوریـک یونـانی، مطـالبی را     او یریرپذیتأثدر بالغت اسالمی و  نقد الشّعرنقش  ۀدربار

 سودمند هستند. که همگی به قدر  خود است بیان داشته
 در بیان عیوب شعر ییها طرح .3

مباح  بازبسـته   ، یعنیعلم شعر ۀگان پنج پس از ه ر  نام بردن از فروعاتبن جعفر قدامة
جیّد از ردی و تمییز  نقد شعر ۀدرباراز آنجا که برآنست  ،و نقد ناظ، مععروض، قافیه، لفبه 

بـرای قدامـه،    ،جـز ایـن   اسـت.  دسـت یازیـده   نقد الشّعربه نوشتن آن کتابی نوشته نشده، 
 دو فنّ آن میان، فقط از زیرا سزاوارتر است؛ علم شعر پرداختن به نقد شعر از دیگر فروعات 

نیـز  همـین دو را   ۀبح  دربار ضمناًو  داند یمو چرا خاصّ شعر  چون یبعروض و قافیه را 
 آسـانی و بـدون آمـوزش در    فیه بـه وزن و قاکه  ؛ زیرا برآنستدینما یمقلمداد ضروری غیر

اشـعار   اسـت کـه تمـام    ن، ایـ وجود دارد و آنهه بر این معنا داللـت دارد  طباع اغلب مردم
 یهـا  کتـاب کسانی است کـه پـیش از تـألیف     ۀسرود ، شدهاستشهاد  ها بدانکه  یا سخته

یـا اغلـب    وجود داشت، تمـام  دانش و اگر ضرورتی به این دو اند ستهیز یمعروض و قافیه 
نکه پـس از وضـع علـوم عـروض و قافیـه نیـز       . دیگر ایبود یم معیوبفاسد و  ،این اشعار

بدون ، داند ینمکه  و آن داند یمکه این علوم را  و آن مشهود است ها آنمردم از  یازین یب
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: تـا  بـی بن جعفر، ر.ک؛ قدامة) دیگو یمبه اتّکای ذوق خود است که شعر و هرفاً  ها بدانرجوع 

 ۀدرباراست یکسره  یا رساله ،است به قلم قدامه رفتهکوتاه  ۀمقدّماین  ۀیآ یپآنهه . (62ـ61
فنّی و علمی، توفیق مؤلّف آن در تطبیـق و   نظرکه از  نیک و بد شعر عرب عاییرشناخت م

این طریق  از بدون شک، قدامه»انی، قطعی و محرز است و تلفیق بین نقد عربی و نقد یون
منطقی دربیاورد و مـالک و معیـار   علمی و  ۀقاعداست نقد ادبی را تحت ضابطه و  توانسته

 .(152: 1386، کوب نیزرّ) «درست مشخّصی برای آن به دست دهد
را بـه عـروض و    المعجـم بخش از  و نخستین نیتر فربهدر مقابل، شمس قیس رازی 

و پروا به کسانی که قدر و قرب معرفت عروض را انکار  پرده یبو  است قافیه اختصاص داده
 است: تاخته ،کنند یم

سـت تـا   ا گویند که مقصود از علم عروض آن نظر کوتاهشاعران( ) یبعضو آنهه »
 نـاموزون  در معرفـت مـوزون و    طبع راستمردم بر نظم کالم قادر گردند و چون 

معرفـت   اسـتعداد وزن و ذوق   طبع را که در جبلّت،سخن بدان محتاج نیست و کژ
و  منفعـت  یبـ ض علمی فنّ عرو ،افتد ینمتخریجی  ،عروض ۀبه واسط ،آن نباشد
ـ   عنه یٌمستغنتحصیلی  ر  و دالّ اسـت بـر   باشد، خطای محض است و جهـل ه 

و  ،عرفت علـوم نصـیبی  شاعری بهره دارد و نه از م ل آن نه از علم اسرار ئکه قاآن
چه هرچند ممکن است کـه کژطبـع را بـه     دعوی غلط است؛این  ۀجینتمقدّمه و 

اسـتقامت   تقطیع ابیات مختلف، قریحـت  اومت بر اشعار و طول مد دوام ممارست 
اشـعار او مطبـوع    تکلّف شعر دست دهد و م گشاده شود تا نظم پذیرد و س کر طبع 

 یـا بـر نظـم     ،ست تا کسی شعر گویـد ا آن خود نه از بهر  امّا وضع این فن، ،گردد
شـناختن   ین علم، معرفت اجناس شـعر و ا بلکه مقصود اهلی از ،سخن قادر شود
 ،برای آنکه شعر گفتن به هیچ سبیل واجـب نیسـت   سّر اوزان است،هحیح و متک

س و دانستن تفسیر کالم ف نر لکن معرفت اشعار منظوم و اوزان مقبول برای شر  

 .(28ـ27: 1360رازی، ) «ستا الزم )ص(، عزّ شأنه، و معانی اخبار رسولباری
 دیآ یم  قافیه به نظر بر مبح یا تتمّه ،ی در نقد شعر درریو مطالب مختصر ،رو از این

چندان  ،شعر بیان شده هنایع ات ونتعریف محسّ مطالبی که به دنبالش درمیان آن با نیز و 
ـ  آیا شمس قیس رازی  ارتباطی نیست. ن اظهـار نظـر، قصـد تعریضـی بـر قدامـه را       بـا ای

شمس قـیس رازی   بر آن بود که اگرچه توان یم ،. بنابراینبعید نیستاست؟ چندان  داشته
 ،و از مطالـب آن  اسـت  توجّه داشـته  نقد الشّعربه  المعجمظنّ قریب به یقین، در تألیف  به
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و  است ماندهنیز ن قدامه یها دهیا، یکسره هوادار آرا و برده ها بهرهعیوب شعر  ۀدربارخاهّه 
بـه  . است به مخالفت برخاسته می به میان آورده باشد، با نظر اوآنکه از او نا در مواضعی بی

گذشـتگانی چـون    یها ییگو پراکنده به نسبت هرچند ،المعجمبخش نقد شعر از  ،الح هر
ـ  مثالبافتار و انسجامی  ،محاسن و معایب شعر ۀدربار رادویانی و وطواط ا در امـ دارد،  یزدن

ـ بُن یب یا اندازهتا  ،هست نقد الشّعربافتار و انسجامی که در  کنار ـ ایـن   اسـت.  هی  یگـ ینبُ یب
در ابتـدا شـعر را بـه     نقد الشّـعر هاحب . دیآ یمبیان مطالب به چشم  یزیر طرحه در خاه
تعریـف   ،(64: تا بیبن جعفر،  )قدامة «که بر معنایی داللت داشته باشد ییامقفّسخن موزون و »
و  ،وزن، قافیه، لفظ و معنـا  ۀمفردبرای شعر چهار سبب  ،این تعریف سپس از گذر  .کند یم

چهـار   ،ال  داشـته باشـد  ئتبا سایر اسباب ا تواند یمباب سن اکه هر کدام از ایبر مبنای این
ـ » ،«وزن ـ لفظ»، «معنا ـ لفظ» ۀمؤتلفسبب   .ردیـ گ یمـ در نظر  «قافیه ـ معنی»و  «وزن معنی 

حاهـل  توانـد   مـی قاعدتاً شش سبب مؤتلفـه  شعر با یکدیگر،  ۀمفردالبته از ائتال  اسباب 
ائـتال  لفـظ ـ    »و  دانـد  یمفقط با معنا قابل ائتال   قافیه را 3یلیدالبنا بر  شود. اما قدامه

سـنجیده و   بـا ایـن طـرح    قدامـه   .شـمارد  یمـ را اساساً زاید « قافیه ـ ائتال  وزن»و « قافیه
 ی رامحاسـن و معایـب شـعر   و اشتباه،  اختالط یب بافتارمند و ب اندام،است  توانسته اندیشیده

 بیان نماید. ها آنکدام از  رگانه و در پیوند با ه ۀ این اسباب هشتیآ یپ
 ۀدربـار اسـت و از تعریـف وی    زی نیز از تعریف شعر سر باز نزدهاگرچه شمس قیس را

لفظ، معنا، وزن، قافیه، تسویت یـا متحـدّالوزن بـودن    سبب )شعر نیز شش عنصر یا شش 
 به متعلّـق کـردن   اعین بودن( قابل استنباط است، اما وی برخال  قدامه،مصاریع، ذومصر

چـه در  که در تعریف وی از شعر مندرج اسـت،  آنهه از عناهر و اسباب شعر  وب شعر باعی
 ۀهنگام بح  دربار تنهاندارد. ه و تصریحی چندان توجائتال ، در حالت حالت انفراد و چه 

از آن را در پیوند با  یا گونهآن،  یبند گونهضمن  است که «در شعر هواب ۀعدول از جاد»
 است: کردهبررسی وزن و قافیه 
که شـاعر بـرای   ست ا ل آننوع اوّهواب در شعر چند نوع است:  ۀجادّعدول از »

ـ قافهحّت وزن یا درستی   یلفظـ خطـای  رد و ولحنـی بـه شـعر خـویش درآ     ،هی
: 1360)رازی،  «جایز دارد را  یمعنویا  هواب( هجتغییر الفاظ از من ،حذو  زیادات،)

297). 
خطاهای لفظی و معنوی در  ،د و داوری شمس قیسدر دی، دیآ یبرمروشنی  که به چنان
تفـاوت دارد.   با نظـر قدامـه  این البته  افیه کهیا بازبسته به ق ،تیا بازبسته به وزن اس ،شعر



 1399/119 زمستان،  4ۀ، شمار9سال ،ژپوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 

بـرای   المعجم که درشواهدی  بر شمس قیس هست که یریگ خردهجای این ضمن آنکه 
 ه ایـن خطاهـا بنـا بـر    اثبات مدّعای وی در اینکـ  ۀعهداز ، خطاهای معنوی در شعر آورده

شمس قـیس   تواند بود که عیبی کهو  ندیآ یبرنماست،  ضرورت وزن و قافیه به وجود آمده
 است، ربطی به ناگزیری  وزن و قافیه نداشته باشد. در این ابیات سراغ داده

 عیوب شعر در نقد الشّعر. 5
اندیشـگی   یمنـد  نسامابا یک الگوی سنجیده و اندیشیده که از  که گفته شد، قدامه چنان

وقت نقد شعر و تبیین معیارهای بازشناساندن جیّـد آن از ردی آن  وی حکایت دارد، به سر
ابتـدا  ، در فصلی جداگانه شعر ۀمؤتلفسباب مفرده و ص کردن امشخّاست. وی پس از  رفته
بـر   هـا  آننعوت هر کدام از این اسباب و نیز محسّنات و هنایعی کـه در پیونـد بـا     ۀدربار
که یکسره به  نقد الشّعردر فصل سوم  ،سرانجاماست.  یک شعر تأثیر دارد، سخن گفتهاستت
که پرداخته مشخّص، به تشریح و توضیح عیوبی   یمرزگذاربا شعر اختصاص یافته،  عیوب

 مذکور متعلّق است: ۀگان هشتبه هر کدام از اسباب 

 شعر ۀمؤتلفکدام از اسباب مفرده و  به هر ها آنبا توجّه به تعلّق  الشّعرنقدیوب شعر در ع: 1جدول 

 عیوب شعر در نقد الشّعر

 مخالفت با نحو و لغت عیوب لفظ:
 تعمال کلماتاس

 نامستعمل و وحشی
 معاظله

 زحا  تخلیع خروج از عروض عیوب وزن:

 سناد ایطا اقوا تجمیع عیوب قافیه:

 عیوب معنا:
عیوب 
 مدح

عیوب 
 هجا

عیوب 
 مرثیه

 عیوب تشبیه
عیوب 
 وهف

 عیوب غزل

عیوب عامّه 
 معنا:

فساد 
 اقسام

فساد 
 مقابالت

 فساد تفسیر
ه و استحال
 تناقض

ایقاع 
 ممتنع

خالفت م
 عر 

نسبت دادن 
چیزی به 
چیزی که از 
 آن نیست.

عیوب ائتال  
 لفظ و معنا:

 اخالل

عیوب ائتال  
 لفظ و وزن:

 تعطیل تغییر تذنیب تثلیم حشو

عیوب ائتال  
 معنا و وزن:

 مبتور مقلوب

عیوب ائتال  
 معنا و قافیه:

 بر معنای بیت ابیدشوار ۀیقافتکلّف در قافیه و تأثیر 
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ـ ااندیشـه و  بن جعفر در نقد ادبی و قدامة ۀینظرتصویر   عیـوب شـعر و    ۀدربـار وی  ۀدی
الگوی پیشـنهادی وی  تمامی در  به شناساندن خوب و بد شعر از یکدیگر راباز یها افتیره

شعر که به  یها نعت ۀدربار قابل یادآوری است که مطالب قدامهدید.  انتو یم در این زمینه
، کند یمانفراد و ائتال  را آینگی  یها حالتوجه ایجابی، شعر خوب و کیفیّت اسباب آن در 

عیوب شعر  ۀدرباردیگر گزارشگر آرای مؤلّف  یا هیزاواز اگر به وجه سلبی خوانده شود نیز 
با عنایت بدین مسـئله، گـاه در بیـان برخـی عیـوب      خود نیز  یکاتب بغدادد. تواند باش می

در که از مطالب وی  مثالً گفته است؛ نعوت شعری ارجاع داده ۀدربارشعری، به آنهه پیشتر 
 موارد فساد مقابله را دریافت. توان یم ت مقابلههحّ ۀدربارشعر  یها نعتفصل 

به اشکال است،  سخن رفته ها آنز بن جعفر اقدامة نقد الشّعرکه در  ییها بیع ،سرانجام
، المعجم فی معاییر اشعار العجـم بالغی فارسی، از جمله  یها رسالهو  ها کتابگوناگون در 

 قابل رهد کردن است:
 بالغی فارسـی پـیش از آن   یها کتابو  المعجم، در نقد الشّعربرخی از عیوب مذکور در ـ 
 .ندیآ یمبه چشم نیز  (السّحر حدائقو  البالغه ترجمان)
، گذاشـته  هـا  آنبر  غیر از آنهه که قدامه ییها نامبا  ،نقد الشّعربرخی از عیوب مذکور در ـ 
 .است شدهآورده  المعجمدر 
  حیتوضـ گذاشته باشد، بـه   ها آنبن جعفر نامی بر  بدون آنکه قدامة عیوبی هم هستند کهـ 
 است که سی  چند سده بعدبالغی عربی و فار یها نوشتهاین عیوب در  است. ها پرداخته آن
 .شوند یمبازنشر  «شده تثبیت یها نام»با 
 نقد الشّعرو  المعجمعیوب شعر در  یها یهمان این. 6

آنهه شـمس قـیس از    ،دیآ یبرم نقد الشّعرو  المعجمکه از برابر نهادن عیوب شعر در  چنان
پیشینه  «حاله و تناقضاست»با عنوان  نقد الشّعردر است،  بردهنام  ()تناقض «مناقضه»آن به 
فکر یونانی است و ایـن عیـب را بـه     دار وامه زمیننیز در این  که خود قدامه دینما یمدارد. 
اسـتحاله  و بحـ    فـنّ خطابـه  متناقضـات در   ۀاز کالم ارسـطو دربـار   ،شوقی ضیف ۀگفت
 .(92: .م 1965ضـیف،  ر.ک؛ )اسـت   گرفتـه ارسـطو بـه عاریـه     فنّ شعردر  شعرا( ییگو محال)
 قدامهکه ست ا آن ،دارد المعجم ه برزمیندر این  نقد الشّعریلی که صتف م،ک فضیل و دستت

ـ هات ابتدا ج را  (، نفـی و اثبـات  نیسـت و هسـت  مضـا ، تضـاد،   ) اءیاشـ تقابـل   ۀچهارگان
به شرط اینکه این اجتماع  ،جمع شیء با مقابل آن»تناقض را  ،بر بنیاد آناست و  برشمرده

 اسـت  شـده باعـ    کار این. است نمودهتعریف  (196: تا بیبن جعفر،  مة)قدا «ز یک جهت باشدا
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 ،اسـت  المعجـم در  آنهه که، یعنی اقدر  به ذوق نه  بازبستگی ۀحوزتناقض از  تشخیص 
ایـن   شود؛ بـرای نمونـه،  گذاشته  منطقییک استنتاج  ۀعهدآن بر خارج گردد و تشخیص 

 :است بدان استشهاد شده تناقض ذیل ،المعجمدر بیت که 
ــراک  » ــر کــنم ای ــرک براب ــا م ــو ب  هجــران ت

 

ــرک بر  ــاز مـ ــی ترـ ــو دانـ ــران تـ ــد هجـ  «ر باشـ
 

ل معنـای او  و نافی ضناق، چون معنای دوم، بر مبنای نظر شمس قیس متناقض است
از  ها آن میان دو متقابل که تقابل ،چون در آن ،است ضمتناق و بر مبنای نظر قدامه، است
 .است شدهاز یک جهت جمع  ،ستا چهارم( ۀگوناثبات )خ نفی و سن

در تشـخیص غـ ّ و    ذوق ناقـد ما از اعتمادش بر  کردن برای آگاه شمس قیس رازی
ـ ن یب زمینهگونه دلیلی نیز در این  هر ۀئاراسمین شعر، طوری که گاه ناقد را از  گردانـد،   ازی

 است: نیز به خرج داده  یسخاوتمند
 نحـاریر افـت و بـه نزدیـک    به معرفـت شـعر شـهرت ی    یهنر هاحبچون ... و »

و قبول  او را در ردّسخن گشت،  هیال مشارٌشد و  هیعل محکومٌبه نقد شعر  ورانسخن
نصّی هریح شناسد و او را ]در آنت مجتهـدی مصـیب    ،هر لفظ و معنی که گوید
بسیار چیزهـا  "از وی حجّتی قاطع و علّتی واضح نطلبد که  ،داند و به هرچه گوید

 .(461: 1360رازی، ) «"کردتوان یافت و از آن عبارت نتوان د که به ذوق دروربُ
 هاد کـرده، بـدان استشـ  بـرای عیـب مناقضـه    این بیت کـه شـمس قـیس     فه آنکهرط
همـان   ۀیآ یپ، الشّعر  نقددر اتّفاقاً س که لقهللا ااعبد بن عبدالرّحمناز بیتی است  ۀشد یفارس

 :است عیب تناقض بدان استشهاد شده
ــا والأری هج ر» ــل مثلرــ قره ــروُات  ین فاقص 
 

ــم فالقرمر  ــلُالمرکــ ــی و أ تــ ــیأعفــ  «رُسرــ
 .(200تا:  بن جعفر، بی )قدامة                 

 قدامهن  آاز  تر فربهعیوب شعر،  دربارۀ شمس قیس ات و توضیحاتنظریّ نیزجاهایی در 
و از  «تضـمین »را  هـا  آنکه شمس قـیس   ییها گونهاز میان  ،نقد الشّعردر که  چنان است؛

موقو  اسـت،   پس از خودبه بیت معنای بیت  که در آن یا گونه هرفاً ،عیوب شعر دانسته
از فروعات عیوب ائتال  یکی  ۀمثاببه و  «مبتور»؛ آن هم با اسم است شدهی عیب شعر تلقّ
 معنا و وزن.
که شمس بدان اختصـاص   یا گستره با پیش چشم داشتنرا  المعجمدر  «تخلیع»عیب 

از عـروض، تخلیـع و   ، یعنی خـرج  نقد الشّعرعیوب وزن در  ۀگان سهبا اقسام  وانت یم ،داده
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و خـروج از وزن و تزحیـف در    ی نـدارد به تصلّزمیندر این  قدامهالبته  زحا  یکی دانست.
 .داند یمرا به خود درگیر ننماید، جایز که تمام قصیده  محدود و چنان هورتعر را به ش

تغییـر الفـاظ از   »و  «حذو »، «یاداتز»س که شامل خطاهای لفظی از منظر شمس قی
و به ترتیـب  « وزن ـ  لفظ»عیوب ائتال   ۀیآ یپهمگی پیش از وی  ،شود یم «بواه منهج
و  هـا  فیتعربا همان  دارد؛ سابقه قدامه نقد الشّعردر  «تغییر»و  «تثلیم»، «تذنیب» یها نام با
ـ » کـه در مصـراع    «سلیمان»ی جاه ب «سُلریم» کاربرد دیآ یمتنها بر .ها یتلقّ ـ ـور ن م ـسج  سُلی
داخـل   ،(207همـان:  ر.ک؛ )است  «تغییر»مصداق  قدامه،آمده و از نظر  «ل ــاءر ذائـلّ قصــک

به جای سلیمان( که ) «سرلّام» از کاربردحسابش را باید  ،حال به هرو  باشد «تثلیم» در عیب
 بدان استشهاد شده، جدا نمود. «تغییر» عیب ۀیآ یپ

بـر   نقـد الشّـعر  که در  ییها ناماست که عیوب مذکور با  المعجم حدود دو قرن پس از
، الصّـنایع بـدایع  بالغـی فارسـی، موسـوم بـه      یهـا  نوشـته گذاشته شده، در یکی از  ها آن

 :کنند یمخودنمایی 
: آن است که در نظم، لفظی آرند که محتاج باشند بـه آنکـه چیـزی از وی    تثلیم»

 ...نباشددرست باشد و کم کردن آن چیز میان شعرا شایع تا وزن  ،کم کنند
: آن است که در نظم، لفظی آرند که محتاج شوند به آنکـه چیـزی در وی   تذنیب

 .... باشدتا وزن درست  ،زیاده کنند
به هورتی دیگر گردانند، از بـرای   ،آن است که لفظی را از هورتی که دارد تغییر:

 .(301ـ300: 1384، حسینی نیشابوری) «...وزنضرورت 
از  نقد الشّـعر در نیز  «تعطیل»و  «حشو»، دو عیب تذنیب، تثلیم و تغییر گذشته از عیوب

عیـب حرفـی   دو از ایـن   جداگانه هستند. شمس قیس «وزن ـ لفظ»فروعات عیوب ائتال  
از مـواردی کـه بـه عنـوان      «در شعر عدول از جاده هواب»نوع دوم  ۀیآ یپالبته است.  نزده
در شـعر اسـت کـه بـا      «م و تأخیرات ناپسـند یتقد»یکی  ، شدهشمرده وع برق این نمصادی

 دارد. یهمان نیا، «تعطیل»از  نقد الشّعرتعریف هاحب 
 تـوان  یمـ  ،رکیک را که به نظر شمس قـیس از عیـوب شـعرند    یها استعاره ،همهنین
اوری عمـربن  د یگرمـ  پشـت بـه   قدامـه برابر نهاد.  نقد الشّعردر  «معاضله»با عیب یکسره 
کسی به از چیستی  معاظله  ۀدرباریر و آنهه در پاسخ به پرسش خود شعر زه ۀدرباراب خطّ
را عیب شـعر   «در یکدیگر و نامتجانس کلمات ناسازگار تداخل»شنیده،  احمدبن یحیینام 

اسـت.   نـام بـرده   (174تـا:   بیبن جعفر،  )قدامة «ستعارهاإل فاحش»و از آن با عبارت  است دانسته
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 نقد الشّعرناخوش به عنوان عیبی از عیوب شعر، البته به پیش از  یها استعارهقلمداد شدن 
گرفتـه   ق.( 274) عیالبـد کتـاب  بن جعفر این مسئله را از  دور نیست که قدامة. گردد یبازم

نـاخوش   یهـا  استعارهبه توضیح  (24ـ23: ق.1402معتز،  ر.ک؛ ابن)آن باشد که پایان باب اوّل 
 است. قدامه ابداع ، معاظلهاین عیب به  یگذار نامامّا  است. افتهاختصاص ی
در شعر که به ترتیب  «معانی واهی»و  «نویعخطاهای م» ۀدربار رازی شمس قیس نظر

بـه تجـانس و    هتوجـ و بـا   نددر شعر هواب ۀجادّعدول از  ،از فروعات نوع اول و نوع دوم
و  شـائبه  یبتأمّل است، چندان  ساساً محلّاز یکدیگر ا ها آن شدنجدا  ،تشهابهی که دارند

 یهـا  سـنجه و   یاحتمـال ارشـکال  و  عیـب  آنکه تعریفی از این دو نیست. وی بدون روشن
مطالعـه  ارسـی  شعر ف یها وانیددر را که تعدادی بیت به دست داده باشد،  ها آن صیتشخ
 ۀیآ یپفته، للی یانقص و خ ها آندر معانی  شنیده، خود شعردانحبان و یا از مصا است نموده

ایـن   ر است. اگر بر سر استشهاد کرده ها بدان هی در شعر آورده،عانی واخطاهای معنوی و م
، در برخی جاهای این کتاب، نقد الشّعررا با شواهد ابیات  ها آنابیات درنگی کنیم و  شواهد 
بالغـی   یهـا  شـه یاند ۀواسـط  یبیا  واسطهباسریان  میتوان یمو بسنجیم، هم  یمی کنبررس
بیـابیم   یتر روشنپی بگیریم و هم برای این دو عیب تعریف را  المعجمبن جعفر در  قدامة
 ،خـود  ر  ناقد به شمّ ادبیه  باشد و به جای واگذاشتن درریما در نقد شعر  افزار دستکه 

 شـدن  دانسـته بـرای معیـوب   با این درآیه، یز کند. جهنیز ت نقدمعیارهای علمی  هوی را ب
از نور خود جدا شدن » ،)منوچهری( «دستان زدن جرس بسان عندلیبی از عنادل» یها گزاره
ـ  ،شـود  یمـ  المعجمدر  (رافعیکردن )ر را از باب تفاعل تصوّ« تعاطی»و ، )سنائی( «زهره ا ب

و  «عـر   بـا  مخالفـت »، «حشـو »عیـوب   پیرامـون به ترتیب ، تمسّک به توضیحات قدامه
بن جعفـر  دست گرفت. ضمناً قدامـة  ر ی استوار بر سرلدالی، «مخالفت با قوانین نحو و لغت»

ش بیـاورد کـه   عررا در ش یا کلمه خواسته یمشاعر  آگاهی ما از این مسئله که که برآنست
 ،و ناقص کـرده  محالش را عرکار برده که ش به را یا کلمهجای آن ه ر سازد و باستواآن را 

و  به پـای شـاعر بنویسـد   خود را  اتتصوّر ناقد،و الزم نیست  ندارد قضیه تأثیری در اهل
 .(200تا:  بیبن جعفر، ر.ک؛ قدامة) ردیبگتصریحات وی را نادیده 

 ماز ق سـم دو  باب پنجمعیوب شعر، البته به دربارۀ  نقد الشّعربا  المعجم یها یهمان نیا
رهنمود  ضمن تعریف برخی هنایع بدیعی یا کتاب موقو  نیست و بیرون از این بخش نیز

قلم شمس قـیس   نکاتی بر ،شعر خوب یها یژگیو از ها آن آگاه کردن شاعران و دادن به
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یکـی از  نمونه، شمس قـیس   قدامه سنجیدنی است؛ برای اتاست که باز با نظر رازی رفته
« از غرایب الفاظ و مهجورات لغت فـرس »که شعر  دانستهرا آن « ویففت»نمودهای هنعت 

ـ آ یپـ وی ایـن نظـر را    .(329: 1360رازی، )باشـد  خالی  بـازآورده و  « مطبـوع  متکلّـف و » ۀی
کلمـات تـازی کـه در محـاورات     سـت کـه   ا یکـی آن  ،و از متکلّفـات اشـعار  » اسـت:  گفته
در آن  ،ستعمال باشدری مهجوراإلیا کلمات فهلوی که در لغت در ،غریب باشد انیگو یپارس
کـاربرد   و حتّـی  گـذارد  یمـ . شمس قـیس پـا از ایـن نیـز فراتـر      (437)همان:  «کار دارند به
در شـمار  و لغات بومی و محلّی در شعر را مخلّ مطبوع بودن آن « ات هر والیتلحمصط»
به ایـن سـو بـا عنـوان     ق.(  739ـ666) ینیقزوخطیب  لخیص التّ. این عیب که از آورد یم
یکی از عیوبی اسـت   ،شود یمشناخته  (25: .ق 1350 خطیب قزوینـی،  ر.ک؛) «غرابت استعمال»
 هتوجتی که از دق بن جعفر بااست، امّا قدامة نمودهعیوب لفظ به آن اشاره  ۀیآ یپ قدامهه ک

میـان گذشـتگان و    ،دهـد  یمـ خبـر   یشناسـ  سـبک نـوین   مسائلنسبت به  زودهنگام وی
تفـاوت   ،دیـ گو یمـ « وحشـی »هـا   خود در کاربرد این گونه کلمات کـه بـه آن   روزگاران هم
را در شعر  رکاربرد الفاظ مهجو ناپسند بودن، گرا ینسبخوی خلق و ان و باز بر هم گذارد یم
 بـا  ، قدامةبن جعفـر در واقع است. متعلّق نموده ها آنشعر از  یمند بهرهت کیفیت و کمیبه 
 ،نساحاست سببنه از  ،در شعر شاعران گذشتهوحشی استعمال الفاظ  نکته که به این هتوج
داشته تسلّط  یکه بر شعر این شاعران اعراب است ناهمواری و خشونتی بوده ۀواسطه بلکه ب

 نـدامیک بـودن  فرم و ضـرورت ا  ۀمسئلدقّت خود نسبت به  ،(172تا:  بیبن جعفر، ر.ک؛ قدامة)
یـک بـار    وی اسـت.  اسالمی است، نشـان داده بالغت  ۀماند مغفول یها جنبهکه از را شعر 
 است: ه داده و گفتهنغز در نقد ادبی توج ۀنکتبه این  ،عیوب غزل ۀیآ یپ نیزدیگر 

اسـت کـه    نیـاز  ،اسـت  و همـواری  زیبایی ،لطافت نرمی، ،مذهب غزلچون »
، پسندیده و مطبوع باشند و خشـونت و خشـکی   گوارخوش نیز لطیف، آن یها واژه

 بیـان  در مـواردی مثـل   امـا نـه همیشـه، بلکـه گـاه      ،عیب است ،در الفاظ غزل
کاربرد اینگونه  ،کند یمشونت ستیزه و ترس که مقتضای خ، ییپروا یبجنگاوری، 

و  تنـافر  ۀبه واسـط  این احوالاست  تر ستهیشاولی  سن هم باشد،ح تواند یمالفاظ 

 .(191: همان) «دیآبه شمار آن  بیعکه با غزل دارد، تباعدی 
و طوری که گویا دسـت مـا را    است نغز غافل نبوده ۀنکتاز این  نیز رازی شمس قیس

و زینت غزل  آنهه زیببرده، از بن جعفر  و آرای قدامة ها دهیا غبا کوچهبه تماشا در  گرفته،
 است: تواند بود، سخن گفته
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بایـد کـه    ،س اسـت ف نر مداخوشترویح خاطر و  به حکم آنکه مقصود از غزل،»
سلس و معانی رایق مروّق نهند و  مطبوع و الفاظی عذب  بنای آن بر وزنی خوش 

 .(416: 1360)رازی،  «خشن محترز باشنددر نظم آن از کلمات مستکره و سخنان 
را بایـد   نقد الشّعربا  المعجم یها یهماناین  نیتر رنگو  آب خوشیکی از  گمان یبا ام

ح، در آن بـه  مـد  ۀدربـار  شـمس قـیس و قدامـه    یهـا  یداوردر میدانی دید که دیـدها و  
حکمـا و   یهـا  یریرپذیتأثساحتی از  که ضمناً ییها یداوردیدها و  است، خودنمایی درآمده

، هزمیندر این  .کند یماخالق را آینگی  ۀمسئلادبای اسالمی از فکر یونانی و ارسطویی در 
است که با دیـد    ق.(421ـ325) یراز ۀیمسکوبا ابوعلی  م و گویا تقدّم فضل نیزفضل تقد

تهـذیب األخـالق و تطهیـر    ، موسوم به در جهان اسالمرا  فلسفی، نخستین کتاب اخالقی
و سرمشـقی بـه دسـت مشـاهیری چـون خواجـه        اسـت  تحریـر درآورده  ۀرشت به، عراقاأل

و...  ریـ م شـاه دوانـی، مهـدی نراقـی،     نیالـدّ  جـالل نصیرالدّین طوسی، امام محمّد غزّالی، 
 ست که حکمتا آن ها نوشتهاین  ۀعمد در افتهی انعکاسفکر اخالقی  مرکز ثقلاست.  داده
شاخه دارد: تهذیب اخالق، تدبیر منزل و  سهد خو ا نظری است و یا عملی. حکمت عملیی

، تقسـیم فضـایل انسـانی    ها بح  نیتر یاساسیکی از در تهذیب اخالق نیز  دن.سیاست مُ
قلمداد نمـودن سـایر فضـایل بـه      فضیلت حکمت، شجاعت، عفّت، عدالت، به چهار ،است

ضایل اربعـه را  فمسکویه که در کتاب خود،  به دنبال ابن عنوان فروعات این چهار فضیلت.
 نیرالدّینص، خواجه (67: 1381مسکویه،  ر.ک؛ ابن)است  دیده« سف متباین نر ۀقوّسه »در پیوند با 

حکمت، عدالت، شجاعت و عفّـت را بـه    ۀاربعفضایل نیز بر همین وتیره،  ق.( 672ـ597)
طوسـی،   ر.ک؛) است دانسته نظری، عملی، غضبی و شهوی یها قوّتترتیب، حاهل تهذیب 

 ۀخواجـ  اخالق ناهـری و از آن پس، کسانی که در نوشتن اثری اخالقی،  (110ـ109: 1356
از انتظار نیسـت   ردو .4اند نموده، به همین شیوه عمل اند دادهرا پیش رو و الگو قرار طوسی 

ـ  یهـا  کتـاب در اخالق و حکمت عملـی،   یها کتابگذشته از که این مسائل،   مثـل   یادب
 بیابد.نیز بازتاب  المعجمو  نقد الشّعر ، شرااخالق األ، نامه قابوس

 را بـا بحـ   « نعـت مـدح  »گفتگـو پیرامـون   نیز  نقد الشّعربنا بر چنین الگویی، هاحب 
داخـل  ایل را ضف ۀیبقضمن برشمردن فضایل اربعه، و  است پیوند زده نفسانی یها لتیفض
اسـت؛   قلمداد نمودهفضیلت با بعضی دیگر از این چهار یا برآمده از ترکیب بعضی  ها آن در

انکـار  عفّت اسـت و   از توابع  ،ماند یم ها نیبد، پاکدامنی و آنهه قلّت شرهکه قناعت،  چنان
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بیان این عبارات، البته  .باشد می برآمده از ترکیب شجاعت با عفّت یپرست ناموسو  فواحش
سـائل  وی در داخـل کـردن ایـن م   بن جعفر نیست. اعتبـار  خود اعتباری برای قدامة به خود

در ایـن  تحلیل مدح است. برای  ها آن قرار دادن افزار دستاخالقی در نقد ادبی و  ـ فلسفی
دوح، چـه  برای ممـ  اربعهاثبات فضایل که در آن به  داند یممدحی را شایسته  راستا، قدامه

 استهجوی نیز هجو خوب  ،در مقابل .شده باشد هتوج ها آنمستقیم و چه از گذر فروعات 
اینکـه وی بـه هـفات و    نـه   ،سلب شده باشد دوحاز مم چهارگانه یها لتیفض، که در آن

و  ونکوهیـده شـده باشـد کـه جـز      از قبیل زشتی، بدقوارگی، الغری و تنگدسـتی  الیخص
 ح مدح را به اعتبار پایگاه طبقاتی ممدو ، قدامههمهنین .(187 :تا بیبن جعفر،  قدامة)ند ار عوارض
و  منصـبان  هـاحب  در باب شاهان، لشکریان، مدیحه یها یژگیواست و  کرده یبند بخش
بـا عبـارات    نقد الشّعرهمانندی عبارات  ،. در اینجااست متفاوت از هم دانستهرا مردم عوام 
قابل تفسیر نیسـت، چنـان اسـت کـه     به تأثیرپذیری شمس قیس از قدامه که جز  المعجم

 :سر باز زد شان یبازآوراز  شود ینم
ـ  بابکه در آن  ناممرد یها حهیمد ودست دانسته ششایسته ا» یم، سخن گفت

ن و احـوال ایشـان از جهـت بلنـدمرتبگی و     اقسامی دارد که بر حسـب ممـدوحا  
هـر کـدام از ایـن     متفاوت است و بـرای مـدح    بداوت و مدنیّت پیشه،فرومایگی، 
 ۀنابغـ چنان باید کـه   ،اما مدح شاهان ناگزیر باید به نکاتی وقو  داشت. هنو ،
 منصـبان  هـاحب مـدح  امـا   . ...را ستودهبن منذر  نعمان است و در آن گفته ذبیانی
 ،دبیر به آنهه به اندیشه، تـدبیر و سیاسـت بازبسـته اسـت    است که وزیر و  چنان
و تیزهوشی در فهـم   تأمّل یب یها یشیاندده شوند و چون بر این اوها ، دورستو
اما مدح سرداران باید  . ...تاستر  نیکوتر و مدح تمام ،امور افزوده شود یها یدرست
ـ خشونت و داخل در باب  ها نیااشد و و جنگاوری ب س دالوریاجندر ا  یـی پروا یب
ـ  یها دهشو ناب  یها یبخشندگستایش  اوها ،بر این و چون  است ـ پا یب  ابی

 شـجاعت بـرادر   سخاوت کهچرا ؛باشد تر تمام نیکوتر و ستایشمدیح  ،افزوده شود
عمـل و هـولت   ی لات و اهـ همّان بلندممردمواقع در ر بیشت این هر دو دراست و 

ی هـا  حهیمددلیری و بخشش را در  ،برخی شاعرانروست که  وجود دارد و از این
روستایی تا شهری اقسـامی دارد و  ی از .. و مدح مردم عادّ.اند ختهیآمبه هم  خود

از  و یـا  گذراننـد  یمـ زنـدگی خـود را    سب و مکا ها شهیپبه حسب اینکه ایشان از 
بـه  نخسـت   ۀدسـت متفاوت است. سـتایش   ،هعالیک، دزدان و از این قبیل باشند

وزیـران و   ،شـاهان کـه بـا مـدح     ا چنـان ، امـ است  شده گفته نفسانی  یها لتیفض
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رسـم و راه   طبقبر دوم  ۀدستو ستایش  ...نباشدسرداران به فضایل نفسانی یکی 
، بیـداری، هـبر   یکوشـ  سـخت یعنی به تهوّر، خـونریزی، چـاالکی،    ؛ایشان است

تـا:   بـی بن جعفـر،   قدامة) «ریخطاز کارهای بزرک و  یواهمگ یبآمیخته به رادی، و 

 .(110ـ106
 از آرای قدامـه  و تأثیر است آمدهشمس قیس درباره مدح و اقسام آن  ،المعجمآنهه در 

 است:« اغراق» نعتدر فصل محسّنات و بدایع، ذیل ه، کند یمآینگی را 
 ت بـر و]ایح به حسب تفاوت درجات ممـدوحان مختلـف اسـت    و وجوه مد »...

 یکی آن ،عیوب مدح و از .فاوتضاع متو اتّموجب اختال  احوال ایشان در ارتفاع 
... و ایـن نـوع   برنـد وح به طرفی افراط و تفریط بیرون مدجنس م ست که از حدّا

هر کـس   حقّر دو ا نشاید و بیرون از تهللا علیه و آلهاهلوات ]ر را مدیح جز پیغامب
مـدحی   ،هرد... و جنس ملوک را خواجه و وحید مدحتجاوز باشد از حدّ  ،که گویند

مات معلـوم  و چون این مقـدّ  .و ملک، ناالیق هباشد و جنس خواجگان را ش رقاه
خالل و خصالی که مردم را بدان بستایند بسیارست و حصر اسـباب   هک بدان ،شد

یقی در مدح مردان هفتی توانـد بـود کـه بـه     مدایح حق ۀعمد هذّر. االّ آنکعآن مت
 ،تعدل و عفّ ، شجاعت،یرأ لم،ح جود، چون عقل، علم، ،فضایل نفسانی بازگردد

و  نیـق چه جمال و هباحت را در وجوه مدایح مدخلی تمـام اسـت و منظـر ا   و اگر
ـ      وجه جمیل در هیبـت و حشـمت هـاحب    ن یمّمنصـب بیفزایـد و عـرب بـدان ت

 تبـوا طلُ]اُاست که  احادی  آمده ، چه درمردهال حمیده شصخو از دالیل  تاند]کرده
، و قبح منظر و دمامت هورت موجـب سـقوط هیبـت و    جوه الوُ سان ح  ندرع  یررلخرا

ل بـر ذکـر   وّرجـال معـ  لکن باید که در وجوه مـدایح   ،دلیل خالل مذموم دانسته
نفسانی ت بعضی از فضایل نکنند و آن را جز به تبعیّ خلق و جمال هورت طراوت

ا و شـجاعت  ذکـر سـخ   ت برکبار اعتماد]مدایح خلفا و سالطین  کار ندارند و دره ب
از ضرورات پادشـاهی اسـت و   خود  ،از بهر آنکه بذل مال ،اند نداشتههم پسندیده 

تهم اباشند و همه را علی اختال  طبق خوار نانکسی را که چندین هزار مرد و زن 
هف تـوان کـرد و مبـارزت و    ت وو مروّ ه سخاچگونه ب ،بباید داشت المؤنه یّمکف

کر باشد و خلفا و سـالطین  بندگان دولت و اعیان عسا ۀبینصحفظ نواحی مملکت 
بدین دو خصلت در مدح عبید  ،ن ارباب شجاعتالعالمند و مستعم ۀارمبزرک قه

بازگردد و اگر کسی آن هم به بزرگی قدر ایشان  ،ی رودلغتاگر مبا ،و موالی ایشان
کـه غیـر ایشـان را     تبایـد ]بر وجهی  ،د ایشان را بدین وجوه بستایدبُکه الخواهد 
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خویی نبایـد  سالطین، ذکر جمال و خوشو در مدح خواتین ملوک و  ...فتدینالیق 
م و سخاوت مبالغت نباید نمود و لفظ عفّـت را در مـدیح ایشـان بـه     ررکرد و در کر

 .(360ـ358: 1360رازی، ) «کردعصمت بدل باید 
تأثیرپذیری به نحوی که اثبات  نقد الشّعربا  المعجم یها یهمان نیاوهش پیرامون در پژ

 شمس قیس در عبـارات مـذکور بـه    توجّه، این کتاب را در پی داشته باشدشمس قیس از 
بسـیار قابـل درنـگ    ، «مردان»و پیوند دادن هفات برآمده از آن به مدح « فضایل نفسانی»

مردان و  که مدحاسم مشترکی است  نیز آمده که چون مدح، نقد الشّعردر  رو، از این .است
 بیشتر شـاعران از  ۀزیانگزیرا  ؛مییگو یمسخن از مدح مردان ، گردد یمرا شامل ایشان  جز
 .(96تا:  بیبن جعفر،  ر.ک؛ قدامة)است ستایش مردان  ،مدح

شاعران  ری،رواج و روایی شعر در یها دورهدر نخستین که  شود یممالحظه  ،رو از این
بـا  و  گذارند یفرونمرا  تعدالت و واقعی، جانب منصبان هاحبدر مدح شاهان و  سرا دهیقص
 در جامعه سریان دارد و بر بنیـاد آن، مـدح   که  دهند یمخبر   یادبخود از ذوق  یها حهیمد

در راسـتی   بـه که  ییها یژگیوتوهیف ممدوح با عنایت به  ۀعهدمدحی است که از  ،خوب
تـا   ،نگذاشته باشـد  یرجوزُ ل غریر ه شاع ر ما الرل یرجوزُ لاحکامی از قبیل مده باشد و ، برآوی است
که در وی  فتد و ممدوح را به اوهافی بستایدآنهنانی بی یها اغراق ۀورطبه در مدح،  شاعر

 که: داده باشدنیست. بنابراین دور از انتظار نیست که امیر عنصرالمعالی، فرزند خود را اندرز 
. و بلنـدهمّت بـاش؛   ریـ گدلقـوی و   ح گوی و مـد  دارآبزل و ترانه، تر و و غ»

کس بشناس و مدح چون گویی قدر ممدوح بدان. کسی را کـه هرگـز    سزای هر
نی و بـه نیـزه کـوه     اشد، مگوی که تو به شمشیر شیر افککاردی بر میان نبسته ب

 ،سـته باشـد  که هرگز بر چیزی ننش بیستون برداری و به تیر موی بشکافی، و آن
اسب او را به دلدل و براق و رخش و شبدیز مانند مکن. بدان که هرکسی را چـه  

 .(191ـ190: 1378، نصرالمعالیع) «باید گفتن
رودکی  ۀدیقصاست که قصدش از بازآوری  آشکارا بیان داشتهنیز  تاریخ سیستانمؤلّف 
تا هرکـه ایـن شـعر    »ست ا باجعفر آن در مدح امیر« بکرد باید قربان را یممادر »به مطلع 
در و « اسـت  گفتـه رودکـیت   =] یوباجعفر را دیده باشد که همه چنین بود که  بخواند امیر

 است: نوشته آن یینما واقع ۀدربار، ادامه
 کس  چیه ست.  ا ، رودکی بخواندهاین شعر اندر مجلس امیر خراسان و سادات»

همه به یـک زبـان    د، االّ، منکر نشیک بیت و یک معنی از این که درو گفته بود
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تـاریخ  ) «مقصر باشـی، کـه مـرد تمـام اسـت      ،گفتند که اندرو هرچه مدیح گویی

 .(324: 1314، سیستان
مدح، از این  یها مشخّصه ۀدربار آرای شمس قیس و قدامه یها یهمان در پیوند با این

و  نیسـت  روایتگر ه ر  آرای قدامهرازی شمس قیس نکته نیز نباید سرسری گذشت که 
دینی خود را بـه آرای   یها باورداشتکه در جاهایی اعتقادات و ز اینپرهیزی ندارد ا ژهیو به

خود متعرّض نکاتی گردد که از رهگذر مذهبی قابل فهم و   یادب ۀینظربیفزاید و در  قدامه
 ،که به اغراق و غلّـو در مـدح دارد   یزیآم شیستابا وجود نگاه  که قدامه چنان تفسیر است؛

ـ و در عیوب  است دانسته« نعایقاع ممت»آن و آنهه که میان   بـرده، معـانی از آن نـام    ۀعامّ
کـه   گونـه   بـدان  ،چیزی است تعریف ازتجاوز در  ،غلوّ ،وینظرگاه . از است تفاوت گذاشته

ـ » ا خطاب . امو وقوع آن برای وی ممکن باشد یستاز طبیعت وی ن جخار و  «یزجاودانه ب
ممتنـع نـاروا   حـدّ  نـاروا بـه    غلـوّ حدّ از  ،دوحمست با مدو از این  «به پای روزگاران بپای»

امـا  اسـت.   ورانداز نکردهمذهبی  ۀجنبغراق را از دیگر ا قدامه. (202همان: ر.ک؛ )است  رسیده
از را   بیـ عدارای  یهـا  اغراقاو دو گونه  نیست. التفات یب زمینهدر این  شمس قیس رازی
اسـتحالت عقلـی   حـدّ  بـه   افـراط در آن از اغراق که  یا گونه ـ1است:  یکدیگر بازشناسانده

ـ آ یپو نظر وی  شمس قیس تا اینجا با قدامه. (317: 1360رازی، ر.ک؛ )است  کشیده ایقـاع   ۀی
است و بنـا   ب شرعیادتجاوز از مدح و ترک که مصداق  یا گونه ـ2 همراهی دارد. ممتنع

شـاعر و فتـور    یاعتقاد یبده بر کنن دلیری بر شریعت و دلیل» بر باور مذهبی شمس قیس،
ـ و بـه و  است (322)همان:  «ندی هدق او در قوّت اتّفـاق آن در شـعر انـوری را سـخت      ژهی

بن جعفـر   قدامة نقد الشّعردر  ،از این دست ییها اغراقی به هتوجحال آنکه  ،است نکوهیده
 نیست.

بـا   ه داشـت کـه وی  سـعدی شـیرازی را قـدر دانسـت و توجـ      بایدهاست که در اینجا
ـ یگز بهاین  و تسرّی تأثیرات 5اوبه جای « معشوق»و نشاندن « ممدوح»به  یالتفات یب در  ین

و  ییگـو  دهیقصـ خاصّ  و اجبارهای ها الزاماز قفس چگونه خود را ، اش شاعرانهخوی  و خلق
با آن دسـت بـه گریبـان     ه،دایستا ییسرا دهیقصی در روی سنّت رو ده،یرهان ییسرا حهیمد
شـمس   قدامه، ۀشانیاند مصلحت یها هیتوه ۀهم پروا یبو  پرده یبکه  یطور  به ،است شده

و وقتـی   ردیـ گ یمـ به هـیچ  را رعایت احوال ممدوح و جز این  بارۀدرقیس و نظایر ایشان 
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، مـدح بگویـد   یا دهیقصـ در را  حکّام فارس )= امیر انکیانو(یکی از برای نمونه،  خواهد یم
 :دیگو یم چنین

ــرزد آنکــه» ــا نی ــی دنی ــی دل  پریشــان کن
ــنج ــن پـ ــام  ایـ ــت ایـ ــی روزه مهلـ  آدمـ

 

ــه    ــن ک ــد مک ــار ب ــردهزنه ــاقلی ســتا  نک  ع
 «آزار مردمــــان نکنــــد جــــز مغفّلــــی   

 (.994: 1385)سعدی شیرازی،               

و احتماالً با تعریضی به انـوری ابیـوردی کـه شـاعر      رسد یم زمانی که به تأبید قصیده
 :گوید ، میمحیّرالعقول است و ینشدن برآوردهابداً تأبیدهای 
ــال   » ــزار س ــویم ه ــاد نگ ــرت دراز ب  عم
 ســت همیشــه پیــرو فرمــان شــرع بــادف نر
 

 بــاطلی نپســندند حــق اهــل کــه زیــرا 
ــا ــر ت ــل ز  ســرش ب ــداری عق ــوکّلی ب                                                       «م

 (.994: همان)                                     

 نقد الشّعرو  المعجمعیوب وزن و قافیه در  یها یهمان نیاگرچه در این جستار، بررسی ا
عیوب وزن در هر دو این کتاب نظـری   یها یهمان نیاچندان مدّ نظر نبوده، از آنجا که به 

که عیوب اقوا، ایطـا و سـناد    شود یمانداخته شد، در باب عیوب قافیه نیز بدین قدر بسنده 
و  نقد الشّعرارسی دارند، هم در که در شعر عرب و ف ییها تفاوت، با اند هیقافبه  بازبستهکه 

و شـمس   اسـت  از اکفا سخنی نگفتـه  هست، قدامه المعجم فی معاییر اشعار العجمهم در 
هحبت  ۀیآ یپو  المعجمدر اواخر  ،باز کرده باشد« تجمیع»قیس بدون آنکه بابی جدا برای 

 است. نمودهرا نیز تعریف تجمیع  ،مصطلحات شعرا ۀدربار
 نتیجه. 7

بن جعفر و ، نامی از قدامةالمعجم فی معاییر اشعار العجماگر شمس قیس رازی در مطاوی 
عیوب شـعر و   ۀدرباراین دو کتاب  یها یهمان نیا شد یمیقین  برده بود، به نقد الشّعرکتاب 

و  ءی شمس قیس بـا آرا ، به پای آشنایرا از یکدیگرمعیارهای بازشناساندن نیک و بد شعر 
 نقد الشّعراز  المعجمو شبهه از تأثیرپذیری  شکّ یبنوشت و  قدامه بالغی و ادبی یها دهیا

 المعجـم مطالب مذکور و برخی دیگر از مطالبی که در  یهمان نیاسخن گفت. با این حال، 
بنا بر دلیلی که آن نیز ) اطیاحتاز  یا هیما اندکبا  توان یمست که ا چنان نقد الشّعربا  ،آمده

در مباح  مربوط بـه نقـد شـعر و شـناخت      نقد الشّعراز  المعجمگفته شد(، به تأثیرپذیری 
 بنابراین:عیوب آن حکم داد. 

را عیوب شـعر   ۀدرباربن جعفر قدامة یها یداوردیدها و  ،المعجمشمس قیس در تألیف ـ 
نقـد  که پـس از   ییها کتاب از تأثیرکم دست  است و اقتباس کرده ها آن از رو داشته، پیش 
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 وی هـر یـک سـهمی در انتقـال نظـر      قدامـه، با بـازآوری نظـرات   و  اند شدهنوشته  الشّعر
 .است بر کنار نبوده، اند داشته

است،  سانی است که به بالغت یونانی توجه داشتهبن جعفر از نخستین ک ـ از آنجا که قدامة
، چیزهایی از تأمّالت فلسـفی و  نقد الشّعر از المعجم ۀباواسطبه تبع تأثیرپذیری مستقیم یا 

 .است شدهبالغی و ادبی فارسی  یها کتاببالغی یونانی وارد 
، تخلیع، مناقضهعیوبی چون  بارۀکه در ییها یهمان نیاعالوه بر  شایستۀ یادآوری است که

رات شباهت میان نظ... در این دو کتاب هست، خطاهای لفظی، خطاهای معنوی ومعاظله، 
، آورنـد  یمـ آن سخن بـه میـان    یها یژگیومدح و  ۀدرباربا شمس قیس، جایی که  هقدام

گزارشگر ه ر  آرای قدامه نیست و بسیار جالب است. اگرچه شمس قیس در این موضع، 
 وارد نماید، پروایی ندارد. خویش  یادب ۀینظرویژه از اینکه اعتقادات مذهبی خود را نیز در  به

 ها نوشت یپ. 8
 337تا  260خود که از  ۀسالهفت خّصاً در چه سالی از عمر هفتادوبن جعفر مش قدامةتی دانسته نیست که درس به. 1

نیـز اگرچـه دقیقـاً     المعجم فی معاییر اشعار العجـم است. تاریخ تألیف  را نوشته نقد الشّعر، گرفته یم بر درهجری را 
حدوداً سیصدوسـی تـا   میان تألیف این دو کتاب،  ،ناست. بنابرای هجری بوده 628امّا قطعاً پس از  مشخّص نیست،

 فاهله است.و چهل سال  سیصد
اگرچـه  بـه زبـان فارسـی در بالغـت،      دهیرس دست به ۀنوشت، نخستین البالغه ترجمانیادآوری است که  شایستۀ. 2
 کتـاب البـدیع   داروامـ  عمدتاًا بهره ببرد، ام نقد الشّعراز  توانسته یم، (.ق 507تا  481بین آن )حسب تاریخ تألیف بر
 یهـا  شباهتنیز بنا بر  کوب نیزرّاگرچه حمید  است. نصربن حسن مرغینانی مانده محاسن الکالممعتزّ و خاهّه  ابن

مثالً ، ترجمان البالغهرا در  نقد الشّعرهست، ردّ پای  نقد الشّعربا  ترجمان البالغهمختصری که میان بعضی مطالب 
و  رنگ کمهرچند بسیار » (،62: 1362رادویانی، ) «أعذبُهالش عرُ أکذبُه » دویانی به عبارت ذیل هنعت اغراق و استناد را

ترجمـان  گفـت کـه هـاحب     تـوان  ینم نیقی به»برآنست که به درستی ا وی نیز ، امداند یمقابل مشاهده « سطحی
ـ زرّ) «را دیده باشـد  نقد الشّعر، البالغه ـ   ر (.887: 1351، کـوب  نی  السّـحر  حـدائق ز در تـألیف  شـیدالدّین وطـواط نی

 بالغی دیگر. ۀرسالاست تا کتاب و  توجّه داشتهترجمان البالغه ، عمدتاً به همین (.ق 568ـ551)
نظـر، بـه سـایر الفـاظ بیـت      لفظی است که به هر حال بـر معنـایی داللـت دارد و از ایـن      ،، قافیهبه نظر قدامه. 3

 ۀهمـ زن بـر  دارد و وهم معنایی  ،لفظ بودن تبه تبع]بیت است و است و چون قافیه لفظی مانند دیگر الفاظ  پیوسته
قابـل  معنـا و وزن   لفـظ،  نیز با هر سه اسـباب که قافیه را  دیآ یم، ]ظاهراًت الزم شود یممعنادار شعر واقع  یها لفظ

چون این لفظ تنها  ئتال  آن با چیز دیگری واجب باشد وچیزی نیست که ا، قافیه ماهیّت نظرا از بدانیم. امائتال  
تی است که بلکه کیفی بیت آمدن از ذاتیّات قافیه نیست، و این در پایان ندیگو یمبه آن قافیه  ،دیآ یمدر انتهای بیت 

این بابت کـه قافیـه   برای قافیه از  ،از این روبر آن عارض شده و  ،پس از قافیه نیست ،به دلیل آنکه لفظی در بیت
داللت قافیه بر معنا، یک جهت تألیفی با معنا برای  نظرا از . امجود نخواهد داشتولفظ  با وزن و  یفیتأل سبباست، 

ـ   « ائتال  وزن ـ قافیه »و « ائتال  لفظ ـ قافیه »، قدامه دو سبب بنابراین .آن وجود دارد د و را بدون وجـه تلقّـی نمای
 (.70ـ69 تا: بیبن جعفر،  ر.ک؛ قدامةمعناست )فقط قائل به ائتال  آن با  ،قافیه بارۀدر
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اخالق نهم هجری و مؤلّف  ۀسد، از علمای ریم شاهعطاءهللا حسینی شیرازی، معرو  به  بن هللا. از جمله، شیخ هبةا4
است طنزآلود بر رسائل اخالقی، باز قطعاً از  یا ضهینقنیز اگرچه  شرا أخالق األ .در اخالق و حکمت عملی ،عالیی

فضیلت اخالق و  ۀدربارفت. عبید زاکانی در این رساله، پس از تمهیدی آثاری است که در این سیاهه جای تواند گر
: 1374عبید زاکـانی،  ) «االرخالق ثتُ ل اُتمّم  مرکار مر بُع » و استناد به حدی  تهذیب اخالق آدمیان رُسل به پیوند ارسال 

اوت، حلـم، حیـا، وفـا،    سـخ  ۀعالوو مختارهای اخالق در عصر خویش را ذیل فضایل اربعه به  ها منسوخ(، 51ـ50
 است. کرده هدق، رحمت و شفقت بررسی

5. 
 یگـو  هُـده یبسخن عشـق حـرام اسـت بـر آن     »

ــ ــتن او  حبّـ ــخن گفـ ــعدی و سـ ــت سـ  ذا همّـ
 

ــازد     ــدیح آغ ــت م ــزل گف ــت غ ــو ده بی ــه چ  ک
 «پـــردازد ینمـــمعشـــوق بـــه ممـــدوح  کـــه ز 
 (.1067: 1385)سعدی شیرازی،                   

 منابع

 دانشگاه طهران. ، تحقیق رضا تجدد. تهران: مطبعۀکتاب الفهرست .(،ق 1391رج محمد )ابوالف ،میند ابن
 اساطیر. ، تهران،یحلب اهغر یعلترجمۀ  ،خالقتهذیب األ (،1381) دمسکویه، احمدبن محم ابن
اغناطیوس  ارسو الفهر مةتعلیق المقدّ ور ه اعتنی بنشر  ،کتاب البدیع ،ق.( 1402هللا )امعتز، ابوالعبّاس عبد ابن

 .ةدارالمسیر: بیروت ،3 ط کراتشقوفسکی،
ویراسـتاری   ،فرد ینیعابدمصطفی ترجمۀ  ،نقد ادبی یها روشو ها هینظردرآمدی بر  (،1393چالز )برسلر، 

 نیلوفر. تهران، ،ندهیپاحسین 
 خاور. مؤسسۀ، تهران، بهار الشعراء ملک(، تصحیح 1314) تاریخ سیستان
، سـاکت ، تصحیح محمّدجعفر یاحقی و سـلمان  اخالق عالیی(، 1389) هللاهبة ا (،ریم شاه) حسینی شیرازی

 تهران، فرهنگستان هنر.
ـ قباد، تصحیح رحیم مسـلمانیان  بدایع الصّنایع(، 1384) نیالدّ برهان ریمحسینی نیشابوری، ا ی، تهـران،  انی

 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
 ن البرقـوقی، بیـروت،  بطه و شرحه عبدالرّحمض ،التّلخیص ،.(ق 1350محمّد ) نیالدّ جالل، ینیقزوخطیب 

 دارالفکر العربی.
، تصـحیح محمـد قزوینـی و    المعجم فی معاییر اشـعار العجـم  (، 1360محمدبن قیس ) الدّین ی، شمسراز

 ی، تهران، زوّار.رضومدرّس 
 اساطیر. ، تهران،2 چ، آتشاحمد تصحیح  ،ترجمان البالغه (،1362رادویانی، محمّدبن عمر )

انشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه      د ۀمجلّ ،«الشّعر نقدآشنایی با کتاب »(، 1351، حمید )کوب نیزرّ
 .889ـ870 ، هص32، ش 8 س ،فردوسی مشهد

و مباحـ  نقّـادی بـا بررسـی در      هـا  روشنقد ادبی: جستجو در اهول و  (،1386، عبدالحسین )کوب نیزرّ
 امیرکبیر. تهران،ج،  2، تاریخ نقد و نقّادان

 هرمس. ، تهران،یفروغمحمّدعلی تصحیح  ،سعدی تکلّیا (،1385عبدهللا ) بن مصلح، شیرازی سعدی
 دارالمعار . ،ةالقاهر ،7ط  ،تطوّر و تاریخ غةالبال .(،م 1965ضیف، شوقی )

 و جامی. ناهیدتهران،  تصحیح جلیل تجلیل،، یار االشعارمع(، 1369طوسی، نصیرالدّین محمّدبن محمّد )
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ی، دریـ ح، تصحیح مجتبی مینـوی و علیرضـا   اخالق ناهری(، 1356ــــــــــــــــــــــــــــــــ )
 تهران، خوارزمی.

 اساطیر. ، تهران،یحلب اهغر یعلتصحیح  ،شرا أخالق األ (،1374) نیالدّ نظامعبید زاکانی، 
، مشـهد، آسـتان   در قلمرو بالغـت  ،«عربی بالغت درتأثیر دو کتاب ارسطو » (،1372علوی مقدّم، محمد )

 .393ـ363 قدس رضوی. هص
علمـی و   ، تهـران، یوسفیغالمحسین تصحیح  ،نامه قابوس (،1378) اسکندر بن  کاووسیک ،عنصرالمعالی
 فرهنگی.

ق و تعلیـق محمّـد عبـدالمنعم خفـاجی،     تحقی ،نقد الشّعر (،تا بی) الفرج یبأکاتب بغدادی(، جعفر )بن  قدامة
 .ةالکتب العلمیدار بیروت،

به  ترجمۀ گروه ترجمۀ شیراز،، ادبی از افالتون تا بارت یۀنظردرآمدی تاریخی بر  (،1393هارلند، ریهارد )
 چشمه. ، تهران،4 .، چجورکششاپور سرپرستی 
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