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مهمقد  

هاي مختلف و گاه متفاوتي كه متفكران ادبي در فرهنگ اسالمي و ايراني بـه  در ميان رويكرد
بن جعفر از جهات بسيار، خاص و يگانه اسـت؛ قدامـه     ةـاند، شيوة نگاه قدامادبيات و شعر داشته

هـايي  و بحـث  با نوعي نگاه منطقي در تحليل شعر، بابي تازه به روي ادبيات ملل مسلمان گشود
انداخت و باعـث شـد تقريبـاً تمـامي      ورزان روزگار خود پينو در ذهن و زبان متفكران و انديشه

بـه صـورتي جـدي و جديـد بـه موضـوعات ادبـي         -از جمله ايرانيـان  -اقوام و طوايف مسلمان 
  تهدر اين مقاله ابتدا نگـاهي كوتـاه بـه جايگـاه قدامـه در ميـان ناقـدان ادبـي گذشـ         . بينديشند

كنيم و پس از آن بـه  او را به اختصار تحليل مي» نقد الشعر«اندازيم و سپس ساختار كتاب مي 
  .پردازيمهاي او در باب ماهيت شعر و اركان آن ميبيان آرا و انديشه

اوست؛ هر چند از ديگر آثار او و نيز  نقد الشعراساس كار ما در تحليل آراء قدامه، كتاب مهم  
  .ايمها و آثار او نوشته اند، بهره بردهدربارة انديشهآثار مهمي كه 

مثابـه فصـلي تـازه در     توان به را مي -نقد الشعرويژه كتاب  به -بن جعفر و آثار او  ةقدامـظهور 
شخصــيت قدامــه، هــم از جهــت ســلطة  . ايرانــي دانســت -ســير تحــول نقــد و ادب اســالمي 

چندان كه گاه نمونة  -ن ادبي و بالغي داشته هاي مختلف علوم و فنوانگيزي كه بر زمينه اعجاب
هاي ژرف و نويني كـه دربـارة   و هم به خاطر نوع نگاه و ديدگاه -آمدهاعالي اين فن به شمار مي

در كل، حدود هفده اثـر بـه   . أمل و تحقيق استهاي ادبي، پي انداخته است، قابل تشعر و شيوه
رساله و كتاب مستقيماً مرتبط با ادبيـات و نقـد   دهند كه از اين هفده اثر، پنج قدامه نسبت مي

  :ادبي است
  .)كه به تفصيل بدان پرداخته خواهد شد( نقد الشعر -1
  .)شودكه معموالً جواهر االلفاظ ناميده مي( كتاب االلفاظ -2
  في علي بن مقله  -3
  ما عاب به اباتمام الرّد علي  ابن المعتز في -4
  )6-7: 1978بن جعفر، قدامه ( الكّتاب  ةـصناع -5

است كه برخي انتساب آن را به قدامـه   نقد النثريك اثر مهم ديگر او در حيطة ادبيات، كتاب 
قدامـه اگـر چـه در     1.جد بر آن باورند كه اين كتـاب از اوسـت  دانند و برخي ديگر بهقطعي نمي

هـايي تـازه و   سـته مـوج  حيطة ادبيات و نقد ادبي آثار فراوان نيافريده، با همين آثـار انـدك توان  
را به معناي علمـي   نقد الشعرا اندازد و براي نخستين بار تركيبگشا در ادبيات و نقد آن پي راه
؛ او ) 26-27: تا بدوي طبانه، بي(به كار برد  -كه هدفش تمايز ميان آثار خوب و بد ادبي است  -
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ايرانـي   -در فرهنگ اسالمي با تكوين و تدوين اركاني علمي، نخستين طرح  نقد منطقي شعر را
  .پي انداخت

هاي نقدي پيش از خود و تحليل درست رويكردهاي روزگار خود، قدامه با درك عميق جريان
توانـد و نبايـد   به اين نتيجه رسيد كه راه رفته كافي و وافي به مقصود نيست و نقـد ادبـي نمـي   

اس كـار قدامـه بـه نـوعي علمـي      يكسره بر پاية ذوق و عواطف  انجام گيرد و بر همين مبنا، اس
سـاختار كتـاب   . ويژه نقد شعر بود كه تا روزگار او اصالً سـابقه نداشـت  كردن مباني نقد ادبي به

نقدالشعر او و شيوة طرح مباحث و موضوعات در آن، گواه تفاوت و تمايز عظـيم كـار قدامـه بـا     
ذهنـي خـويش بـه شـيوة      اين كه آيا قدامه بـا قـدرت  ) 184: 1981داوود سلّوم، (ديگران است 

ارسطو و گاه  (Poetical) فن خطابهويژه كتاب تحليل ادبي رسيده است يا با تكيه بر آثار يوناني به
او، چنين طرحي در انداخته است؛ موضوعاتي است كـه بايـد در جـاي خـود و بـه      » فن الشعر«

اده از آثار يوناني، صورتي مستدل و مستند مورد بررسي و تحليل قرار گيرد؛ هر چند اثبات استف
سازي مباني نقد يوناني و تطبيقش كاهد و عمل او را در بوميهاي كار قدامه نميچيزي از ارزش

آنچه كه در اين باب قطعي است آشنايي . داردبا مبادي نقد اسالمي، همچنان ارزشمند نگاه  مي
همچنـان كـه تقريبـاً    . سـت نسبتاً عميق او با آثار فالسفه يوناني مخصوصاً كتاب خطابه ارسطو ا

هـاي شـعري از طـرح رذايـل و فضـايل چهارگانـه       بنديمسجل است كه قدامه در مالك تقسيم
نهد  اش را بر همان اساس بنياد ميهاي ادبيجويد و برخي از اركان نظريهفالسفه يونان سود مي

   ).17-18: 1984طه حسين،  ؛83: 1986شوقي ضيف، (
قدامه در تدوين آراء خويش كمترين بهره را از فن الشعر ارسـطو   از ديگرسو، برخالف مشهور،

ويژه فن خطابه  او بوده است كه نـوع مباحـث   برده است و تكيه او بيشتر بر آثار ديگر ارسطو، به
هاي نه چندان اندك آن هم با ساختار و موضوعات بوطيقا، مؤيد همين نقد الشعر قدامه و تفاوت

  2.نظر است
اي از قواعد فلسفي را پيش چشم ديدي نيست كه قدامه در تدوين نقد الشعر پارههرحال، تربه

گونه كه در داشته است و بر همان اساس به تبويب و تقسيم مباني نقد شعر پرداخته است همان
تعريف بسياري از مباحث نقد از جمله تعريف شعر، به صورتي دقيق و عميق از نحـوة تعريفـات   

  .گيردم آن بهره ميمنطقي و حدود و رسو
طرح تازة قدامه در تحليل ماهيت شعر و تبويب اركان آن، مخالفان و موافقـان فـراوان يافـت    

هـا و نـواقص   وجـود آورد كـه نـه زيـان    اي را در نقـد بـه  زيرا نقد الشعر قدامه، عمالً ميدان تـازه 
سـنّتهاي قـديم را    هاي نوخواه را در خود داشت و نه انسدادهاي فكري و زباني  پيـروان  افراطي

  .كردتحكيم مي
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ون  -قدامه از يك سو اشراف كامل بر دو مدرسة قديم نقدي  داشـت   -يعني لغويون و نحويـ- 
و از سوي  -مدارسي كه اساس ذهنيتشان در نقد شعر بر نحوة استعمال قدما و اعراب باديه بود 

لي و ترجمة كتابهاي اوائل  وارد ديگر، مسايل نوين نقد شعر را كه با متكلّمان و خردگرايان معتز
كرد و بـر همـان مبـاني، طـرح تـازة خـود را       جهان و فرهنگ اسالمي شده بود؛ دقيقاً درك مي

هـر چنـد   . اي مستحكم و تازه در درك و تحليل شـعر گشـت  انداخت و موجب پيدايي شيوه پي
هاي بر موضوع تكية بيش از حد او بر قواعد خشك منطقي و تطبيق تقريباً كامل مباحث شعري

منطقي، مانع از آن شد كه شيوة نگاه علمي او در فرهنگ اسالمي جا و پاي جـدي بگيـرد و بـه    
سازي مباحث نقد شعر، كامالً موفّق نبـود و نتوانسـت   ويژه آن كه قدامه در بوميثمر بنشيند، به

متأسـفانه  . موضوعات برگرفته از فلسفه و منطق يوناني را رنگ و بوي اسـالمي و عربـي ببخشـد   
اين عدم توفيق را  -در تحليل شعر  -گريزي حاكم بر آن دوره زمينة خاص خردستيزي و منطق

و موجب آن ) 152-153: 1362زرين كوب،  ؛126-127: 1988طه احمد ابراهيم، (تقويت كرد 
شد كه قدامه چندان رهروان و پيروان جدي و جديدي پس از خود نيابد و حتّي آمـاج حمـالت   

 -مداران اعم از تجددگرايان و سنّت -هاي فكري جهان اسالم ن و سهمگيني از همه جناحسنگي
  :سرودقرار گيرد؛ چنان كه مثالً بحتُري به صراحت در باب اين مسائل مي

  و الشعرُ يغني عن صدقُـه كَذ به كلّفتمونا حـدود منطقــكم
  و مـــا سببه منطق ما نوعـــه و لم يكن ذو القروح يلهبح بال
ــه و الشعر لمـح تكفـي اشــارته طولّـت خطبـ و ليس بالهذر  

  )64: 1986شوقي ضيف، (

پروا چنين نگاهي به شعر را اساساً مردود و و سالها بعد از او، ابن اثير هم در ضمن حمالتي بي
  ).4 :1939ابن اثير، (ديد  شمرد و هيچ فايده و منطقي را در آن نميمنسوخ مي

هاي عام نقد شـعر را در نـزد گذشـتگان مطـرح     قدامه در آغاز كتاب نقد الشعر خويش، زمينه
نمايد كه سنخ و جنس نگاه من به شعر از رنگي ديگر اسـت كـه   درنگ گوشزد ميسازد و بيمي

  :تا به حال احدي از آنها سخن نگفته است
ترجـاي  توان در چند شاخه اصـلي هاي مختلفي دارد كه تمامي آنها را ميشعر شناسي، شاخه

  :داد
  .شناخت عروض و وزن شعر -1
  .هاي شعرشناخت قافيه و پايانه -2
  .هاي آنشناخت اشعار غريب و واژه -3
  .شناخت معاني شعر و درك و مقصود آن -4
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  :شعر همچنين شاخه پنجمي هم دارد به نام
  .معيارهاي شناخت شعر بد از خوب -5

اند اما من نديـدم  اند و سخن را به آخر رساندهنه، كتاب فراوان نوشتههاي چهارگادربارة شاخه
كتـابي نوشـته باشـد     -يعنـي معيارهـاي شـناخت شـعر خـوب از بـد        -كسي در باب نقد شعر 

تواننـد راه  افتنـد و انـدك شـماري مـي    كه در اين زمينه است كه مردمان به گمـان مـي  درحالي
چـون مردمـان در   . همـين بـود  ) نقد الشـعر (تأليف كتابم  انگيزة اصلي من در. درست را دريابند

  ).9-10: 1978بن جعفر،  ةـقدام(باره كتابي ننوشته بودند اين
كه تدوين مالكي براي شناخت شعر نيك  -ترين بخش نقد ادبي در واقع از ديدگاه قدامه مهم

كه همگان از طريق ذوق  هايي بوددر پردة غفلت مانده بود و غالب آثار دربارة قسمت -از بد بود 
  .توانستند تا حدودي آنها را دريابندو عمل، مي

قدامه با تأليف نقد الشعر، مجموعة ميراث نقد شعر جهان اسالمي تا عهد خود را بـه صـورتي   
به همين جهت بسـياري او  . انداخت مضبوط و منضبط درآورد و نقد منطقي يا علمي شعر را پي

بخشند چون تمام نقد الشـعر  اي در نقد ادبي بدو ميد و جايگاه ويژهخواننرا پدر نقد منطقي مي
هـاي ذوقـي و پراكنـده بـه شـعر و نقـد       مندسازي نگاهتوان كوششي دانست براي قاعدهاو را مي

  3.وتحليل آن

  ساختار كتاب

شيوة خاصي پيش گرفت و تا حـدودي از هنجارهـاي زمـان     نقد الشعرقدامه در تأليف كتاب 
را با شتاب بخواند و احياناً تأمل و دقّت  نقد الشعراي كتاب ؛ چندان كه اگر خوانندهفاصله گرفت

هـا،  هـا و تقسـيم  تنوع باب. يابدكافي ننمايد، به برداشتهاي ناهمگون و گهگاه نادرست دست مي
كـه در واقـع چنـين    آنها از اسباب مهم اين آشفتگي خواهد بود؛ حـال ها و تمثيلكثرت تعريف

ريزي شده است و زيرساخت كتاب نقد الشعر، بر مبناي نگاهي بسيار منطقي و محكم پي نيست
  .اي علمي و هماهنگ، شكل و جهت بخشيده استو كلّ كتاب را شيوه
  :اي تكرارها، شايد بتوان كلّ ساختار نقد الشعر را چنين طبقه بندي كردصرف نظر از پاره

  مقدمة كتاب در باب معرفي علوم ادبي -1
  لفظ، وزن و قافيه: تعريف شعر و اركان آن يعني -2
  مدح، هجا، مرثيه، تشبيه، وصف: اغراض شعري شامل -3
  .معاني شعري كه دربرگيرندة برخي اصطالحات بديعي است -4
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كشد؛ اي از اصطالحات را به ميان ميهاي معنايي شعر كه در اين باب هم پارهانواع ويژگي -5
  :شامل
  ظ شعر با معناهماهنگي لف: 5 -1
  هماهنگي لفظ با وزن: 5 -2
  هماهنگي معنا با وزن: 5 -3
  :هاي هماهنگي اركان شعري و عيوب آنها؛ شاملويژگي -6
  عيوب لفظ: 6 -1
  عيوب وزن: 6 -2
  عيوب قافيه: 6 -3
  عيوب اغراض شعري مثل مدح، هجا، رثا، تشبيه، وصف و غزل: 6 -4
  عيوب معاني بديعي: 6 -5
  نگي لفظ و معناناهماه: 6 -6
  ناهماهنگي لفظ و وزن: 6 -7
  ناهماهنگي معنا و لفظ: 6 -8
-185: 1981و داوود سلوم،  12-27: 1978قدامه بن جعفر، ( ناهماهنگي معنا و قافيه: 6 -9
184(  

گويـد؛ گـاه در طـرح برخـي     البته قدامه در طرح و بسط اين موضوعات، يكسان سـخن نمـي  
گيرد  و گاه در ارائة شواهد و امثال شعري بـه  ايجاز را به كار ميمسائل مثل تعريف شعر، نهايت 

  .گرايداطناب مي
شيوة غالب او هم در كلّ كتاب آن است كه ابتدا به تحليل دقيق اجزاء  و عناصر كالم خويش 

گـردد و  هاي مباحث ادبي نزديـك مـي  ها و خوبينشيند و به مرز تعريف منطقي و ذكر بديمي
  .كشدوت موضوع را به ميان ميسپس اوصاف و نع

  ها و آراءانديشه

هاي او دربارة كـالم ادبـي،   شايد بتوان نقطة قوت قدامه در نقد الشعر را كيفيت آراء و انديشه
جـد در پـي آن اسـت كـه صـبغة      قدامه در سرتاسر كتـاب بـه  . ويژه نقد و تحليل شعر دانستبه

ات و توصيفاتش را به صورتي جامع و مانع ارائـه  فلسفي و منطقي كالم خود را نگه دارد و تعريف
خـوريم كـه   برمـي  نقـد الشـعر  نمايد و به همين جهت در كمتر تعريف يـا سـخني از او در كـلّ    

موضوعي را بيش از حد نياز، توصيف نموده باشد يا در تعريف موضـوعي، كاسـتي و اخـتالل راه    
  .داده باشد
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نگرد منطقي پيشيني، به شعر و ادب مي -فلسفيقدامه در بسياري موارد بر اساس يك الگوي 
كوشد موضوعات و مطالب شعري را در چهارچوب يكي از همان قواعـد مسـتحكم،   و پيوسته مي

  .كنيمترين آراء او را دربارة شعر و نقد آن را ياد مياي از مهمنقد و تحليل نمايد؛ در پي، پاره

  تعريف شعر و اركان آن -1
هاي اي؛ صورت شعر، شكلهاي ديگر صورتي دارد و مادههم مانند صناعتدر نگاه قدامه، شعر 

هـا را  گيرد و مادة آن معاني است كه قابليت اخـذ صـورت  متعدد آن است كه معاني را در بر مي
دارد و طبيعي است كه بهترين سازندة شعر، كسي است كه بتواند اين ماده و صـورت را بهتـر و   

ها و معاني است و او قادر به گزينش و دل شاعر، ميدان بروز اين صورت .تر در هم آميزدمناسب
همچنين طبيعي است كه اگر شاعر تناقضي . ها استها و مادهباز آفريني هر كدام از اين صورت

اش يافت شد، بر اين اساس، مقصر نيست چون هدف او بيان درسـت  در ديوان و يا حتّي قصيده
  4.گذرد، نه در صداقت در گفتارميمعنايي است كه درخاطرش 

: شود كه خود چهار ركـن اصـلي دارد  از همين تناسب آميختگي ماده و صورت، شعر زاده مي
تواند با يكديگر تركيـب شـود و اركـان    لفظ، معنا، وزن و قافيه كه هر يك از اركان چهارگانه مي

  :صورتديگري را پديد آورد؛ بدين
  ائتالف لفظ با معنا -1
  الف لفظ با وزنائت -2
  ائتالف معنا با وزن -3
  ائتالف معنا با قافيه -4

چهار ركن  مفرد  و چهار ركن آميخته و هر كدام : بنابراين، اقسام شعر هشت گونه خواهد بود
شـعر خـوب، شـعري    . تواند به صفت خوب يا بد متّصف گـردد از اين هشت گونة شعري هم مي

در آن بيشتر باشـد و شـعر بـد شـعري اسـت كـه       است كه نسبت خوبي و نسبت تركيب خوب، 
اسـاس   »نسبيت«و  »نسبت«ها در مفردات و تركيبات آنها وجود داشته باشد و چون ناپسنديده

اي كه از خـوب  بينش همه است؛ شعرِ مطلقاً بد يا خوب وجود ندارد بلكه شعر به نسبت سرمايه
-21: 1978بـن جعفـر،    ةـقدامـ (ست يابد، بد اگيرد، خوب و به نسبت نقصي كه از بدي ميمي
19.(  

تحليلي كه او از اركان مفرد و مركب شعر مي كند، نخستين تحليل فلسفي و منطقي از اجزاء 
گامانه، شعر و اركـان منطقـي   اودر نگاهي دقيق و پيش. ايراني است -شعر در تاريخ ادب اسالمي

  :كنيممه را ذكر مينمايد كه به خاطر اهميت آن، عين كالم قداآن را تعريف مي
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. نخستين مسأله در شناخت شعر، تعريف دقيق آن است تا شعر از ناشعر، جدا گردد
شـعر  : توان گفت آن است كـه اي كه در تعريف شعر ميترين نكتهگوياترين و كوتاه

جا بـه  در اين »كالم«كند؛ دار كه بر معنايي داللت ميكالمي است آهنگين و قافيه
فصــل آن زيــرا كــالم شــامل همــه  »آهنگــين«عر اســت و مثابــة جــنس بــراي شــ

ا آهنگـين، جملـه    جمله دارقافيـه «رانـد و  هـاي غيرمـوزون را از آن مـي   هاست امـ« 
هاي جمله »معنادار«راند و مقطع را از ساخت شعر ميقافيه بيهاي موزون بي جمله

 .نمايـد متمـايز مـي  دار بامعنـا  هاي مـوزون قافيـه  معنا را از جملهداِر بيموزونِ قافيه

  )80: 1986و شوقي ضيف،  11: 1978بن جعفر،  ةقدامـ(

گـرا در  هاي غيرمطلقبودن خوب و بد آن، جزء نخستين نگاههمچنين نسبيت تعريف و نسبي
كه شعر يا خـوب   -چون نگاه او به مسألة شعر، نگاهي ايستا و ثابت نيست . جهان اسالمي است

درونـي ميـان مفـردات و تركيبـات اركـان       ديالكتيك بر نوعي بلكه نگاهش مبتني -است يا بد 
شعري است كه شعر را از خوبِ خوب تا بد بد و متوسط مايل به خوب يا بد در نوسان مي دارد 

  ).11،16،17،20: 1978بن جعفر،  ةـقدام(
همچنين در كلّ، نگاه او به تعريف شعر نگاهي كامالً منطقي است كه درنهايت قابل طـرح بـه   

  :ورت يك قضية رياضي هم هست به اين صورت كهص
  )مقدمة كبري( ةـالشعر صناع -الف
  )مقدمة صغري( و الغرض في كلّ صناعة اجراء المصنوع علي غاية التجويد -ب
 )نتيجـه ( فكلّ من كان معه من قوة صناعة الشعريه يبلّغه غاية التجويـد، فهـو شـاعر حـاذق     -ج

  )156-157: 1975ي ضيف، و شوق 21: 1978قدامه بن جعفر، (
اين تعريف كامالً منطقي قدامـه را از شـعر، از جملـه    ) 191-192:تابي( هرچند احسان عباس

اي اخـتالل  تعريف را به گونه »مقفّا«داند و بر آن اعتقاد است كه قيد اسباب ضعف تعريف او مي
دو صـورت لزومـي بـه     سازد چون مقفّا يا جزئي از قول است يا ركني از لفـظ و در هـر  دچار مي

  .افراد آن نيست

  شعر خوب -2
هاي خود را دربارة اسـباب ارتقـاء و تعـالي شـعر     پس از شناخت و تعريف شعر، قدامه، ديدگاه

دارد؛ در نظر او، شعر خوب آن است كه  لفظ و معنا و وزن و قافيه در عـين همـامنگي   بيان مي
  :مفردات در موارد ذيل استهر كدام به تنهايي خوب هم باشند و خوب بودن اين 
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لفظ خوب آن است كه راحت ادا و مخارج حروفش ساده باشـد و فصـاحت، آن را رونـق     - 1
؛ وي در تأييد اين نظـر، اشـعاري از نابغـة ذبيـاني و     )21- 28: 1978بن جعفر، ةـقدام(دهد 

  ).32- 29: همان(آورد كه گواه خوبي لفظ هستند محمد بن عبداهللا سالماني مي
اي از وزن ترصـيع، نمونـه  . ن خوب آن است كه در عروضي ساده نمايـان شـده باشـد   وز - 2

كه چنين ترصيعي شـعر  را مي افزايد؛ چنان شعركار رود، رونق خوب است كه اگر درست به
  ).51- 42:همان(شاعران خوب را رونق بخشيده است 

ويـژه اگـر بيـت اول    ادا داشـته باشـد و بـه   قافية خوب آن است كه حروفي گوارا و آسانْ - 3
 - ويـژه در قصـيده   بـه  - مصرع باشد، قافيه گيراتر و زيباتر خواهد بود؛ غالباً شـاعران بـزرگ   

شعر بر سـجع  ] شكلي[اند و علّت آن هم اين است كه بنياد متمايل به تصريع بيت اول بوده
عريت خويش، كه بيشتر از سجع و قافيه بهره بردارد، در ش شعريو قافيه، استوار است و هر 

  ).51: همان(پيشتر خواهد بود و از قلمرو نثر دورتر خواهد شد 

  معناي خوب در شعر - 3
كند؛ از نظر او معنـاي  بن جعفر، معناي شعر را در ارتباط با شكل آن بيان، تعبير مي ةـقدام

با اين تأكيد قدامه دري ديگر نيز بـه  . حقيقي شعر خوب، هماهنگي كامل صورت و محتواست
بـه همـين   . گشايد و آن انواع ارتباطش با اهداف و اغـراض شـعري اسـت   ي معناي شعر ميرو

  :در نگاه او آن است كه - از نظر معنايي - جهت شعر خوب 
  )130: همان(هاي شاعرانه باشد معنا همخوان با انگيزه - الف
و  130و  59- 74: همـان (معاني به ترتيب شايستگي و اهميت در كالم جا گرفته باشد  - ب

90 -78.(  
دهـد و  اي از كتابش را به شناخت معاني و اغراض شعر اختصاص ميوي سپس بخش عمده

را بـراي آن سـروده   ) و معـاني شـعري خـود   (شعر را از جهت  انگيزه و غرضي كه شاعر، شعر 
  .كنيمكند كه به خاطر اهميت موضوع آن را جداگانه بررسي مياست، نقد و تحليل مي

  اغراض شعري - 4
ها و اغراض زير نيـز  انگيزه - به جز بيان مسائل عاطفي - ر نظر قدامه هدف از سرودن شعر د

ناچار يكي از قواعد اي براي سرودن پيش رو دارد و بههست؛ به اين معنا كه هر شاعري انگيزه
نهد تا شعرش فرو نكاهد، اغراض مهم شعر و اصول شكلي ساختاري و معنايي آن را گردن مي

  :عبارتند از از نظر او
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  مدح -1-4
مدح در نگاه او صرفاً نوعي سـتايش كـور نيسـت    . ترين اغراض شعري، مدح استيكي از مهم

در . بلكه غالباً احياء و اشاعة چهار فضيلت اصلي آدمي يعني عقل، شجاعت، عدل و عفّـت اسـت  
يز آدمـي  كه وجه مم -سازي اين چهار اصل كند، به برجستهواقع هر كس كه كسي را مدح مي

هر آدمي به صرف داشتن يكي از اين فضائل، مستوجب مدح اسـت  . پردازدمي –از حيوان است 
قدامه پس از ذكر ايـن مطالـب انـواع مـديح و ترفنـدهاي      . و اگر هر چهار را داشته باشد، بيشتر

شمارد و اقسام چهارگانة آن يعني مدح شاهان، مدح صـاحبان هنـر، مـدح    شاعرانة مدح را برمي
او بهترين مدح را در هر جايي قول ). 58: همان(نمايد اهنمايان و مدح صاحبان حرَف را باز مير

و ايـن   »بما يكـون للرجـال    انّه لم يكن يمدح االّ«: كهداند مي -در وصف زهير -عمر بن خطّاب 
 :1978بن جعفـر،   ةـقدام(داند مي جاري و كهنخصيصه را نه فقط براي رجال كه در همه چيز 

58-90.(  

  هجا -2-4
هـر چـه اضـداد مـديح بيشـتر شـود، هجـو شـديدتر         «هجو در همه چيز ضد مـدح اسـت و   

شمارد برمي) 90-98صفحات (قدامه در ادامه، انواع هجو و طبقات قابل براي هجو را . »گردد مي
  ).85-90: 1986و شوقي ضيف،  98-105: همان(

  رثا -3-4
شـود كـه   ت جـز اينكـه در مرثيـه كلمـاتي آورده مـي     بين مرثيه و مدح نيز جدايي ذاتي نيس

و اين نه در معناي ... كلماتي مانند كان، تولي، قضي نحبه و. ممدوح است »گذشتن در«گر  بيان
گويـد و خاطرنشـان   وي سپس انواع مرثيه و بكـا را بـاز مـي   . كاهدافزايد و نه از آن ميمدح مي

ريم همان چهار عنصر اصلي و گريه بر فقدان كند كه حقيقت مرثيه هم چيزي نيست جز تك مي
گونـه خواهـد   بزرگواري چه«و  »گرم در خاك رفت«: هايي گيراتر در فراق نظيرآنها و ذكر جمله

  ).155: 1981و احسان عباس،  98-105: همان(  »...بود پس از او

  )يا نسيب(عشق  -4-4
ا و بيان حاالت عشق در آنهاست هاي اخالقي آنهعشق، يادآوري ظرافت زنان و يادكرد ويژگي

نسيب خوب، در نگاه قدامه آن است كه شـاعر از دردهـاي فـراق و    . هايي داردكه با غزل تفاوت
ها در وادي محبت بگويد و دلدادگي و سرسپردگي خـويش را هـر چـه    هاي عشق و شيداييرنج

سـرافرازي برتـري    كشي و چيرگي وبيشتر وانمايد و افتادگي و شكست و خاكساري را بر گردن
  ).108و  118: همان(دهد 
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گونه نگاه به معشوق از منظر جامعه شناسي ادبي، آغاز تحول در روابط عاشقانه در جهـان  اين
  .ايراني به شمار مي آيد -اسالمي

  وصف و تشبيه -5-4
. ديگر از اغراض شعر در نگاه او آفرينشِ همانندي ميان دو شئ و بيان واقعيت يك شئ اسـت 

نگاه او تشبيه خوب شاعرانه آن است كه اشتراكات دو شئ  در نظـر گرفتـه شـود و بـه هـم      در 
مانند شود چون اگر دو چيز از همه جهت همسان باشند كه ديگر دو چيز نيستند و قابل بـراي  

وصف . نخواهند بودباشند و اگر وجه اشتراكي نداشته باشند نيز پذيراي همانندي همانندي نمي
و بهتـرين وصـف هـم     »هايي كه داردذكر هر چيز است از جهت احوال و صورت«و هم در نگاه ا

ترين وجـوه آن را  ترين و مهموصفي است كه شاعر معاني تركيبي موصوف را ذكر نمايد و روشن
  ).130و118،198: 1978بن جعفر،  ةـقدام(برشمارد 

  :كندبندي ميدكتر احسان عباس مجموعه اغراض شعر را از نگاه قدامه چنين طبقه

اغراض شعر يا خصلتي است مرتبط با انسان مثل مدح، هجـو، مرثيـه و تغـزّل و يـا     
گـردد و يـا رابطـه    ويژگي خاصي در يك شعر و بيان است كه وصف از آن پيدا مـي 

اگـر  . شـود كـه تشـبيه، زادة آن اسـت    ششمي است كه بين اين دو ركن برقرار مي
يزي نيست جز تثبيت يا سلب صـفات  وصف را حذف كنيم، چهار موضوع نخست چ

هـاي خـوب و سـلب    از كسي يا چيزي؛ مثالً مدح چيزي نيست جـز اثبـات صـفت   
قدامه از همين ديدگاه بـه اثبـات چهـار ركـن اصـلي خـود در شـعر        . هاي بدصفت
توان گفت رسد كه برگرفته از اصول چهارگانة افالطون است و بر همين معنا مي مي

 اي اخالقي استوار اسـت؛ منهـاي  نظر قدامه اساساً بر پايه كه شعر انساني و خوب از
  )195-197: 1981احسان عباس، ( .غزل

بر آن باورند كه اساس شعر بر مبنـايي   -برخالف نظر احسان عباس -برخي ديگر از منتقدان 
سـعيد  (غيراخالقي استوار است و او دو مقولة شعر و اخالق را بر پاية يكـديگر بنـا نهـاده اسـت     

  ).59: 1987نان، عد

  ساختار كتاب

توان جزء نخستين نويسندگان جهان اسالمي دانست كـه بـه شـعر و سـاختار آن     قدامه را مي
گانة شعر و حسن تركيـب آنهـا،   از نگاه او، به جز اركان هشت. نگاهي منسجم و يكپارچه داشت

و يـا از كمـال خـود     نمايدنوع برخورد شاعر با ساخت نهايي آن هم، شعر را به كمال نزديك مي
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سامان در شعر به اين معنا كه وقتي مفردات و مركبات و اغراض شعري درست و به. كشدفرو مي
  :نويسدبه صراحت مي  وي. گرددآمد، مرحلة نهايي ساختار شعر آغاز مي

 -هاي معنايي در شعر، نظير بديع و هجـا و غيـر آن را   اي از اوصاف و انگيزهما پاره
آورديم و برشمرديم و شرح داديـم؛ ايـن    -صاحب فهم و نظر را كافي بودقدر كه آن

اغراض و معاني را كه گفتيم در واقع بخشـي از كـل بـود و مثـالي بـراي توضـيح و       
گيـرد از  ها؛ اما آنچه همـه حقيقـت معـاني شـعر را در بـر مـي      الگويي براي نا گفته

بـن   ةقدامــ ( .شماريما بر ميهايش ر آغازيم و ويژگيرا ميجاست كه يادكرد آن اين
  )148: 1978جعفر، 

گشايد در پي اين گفتار است كه قدامه ديدگاهي نو را در ساختار شعر و معنا شناسي  آن مي 
 :همان(و تفسير ) 133 :همان(، مقابله )131:تابن جعفر، بي ةـقدام(هايي همچون تقسيم و بحث

هـاي تناسـب لفـظ بـا معنـا،      حت عنوان ويژگـي كند و بحثي مهم را ترا در شعر معنا مي) 135
هـاي تناسـب معنـا بـا وزن     ويژگـي ) 164 :همـان (هاي لفظ با وزن، ويژگي) 151-164 :همان(
  )165-170 :همان. (شمارد ي قافيه مناسب براي شعر را بر ميهاو ويژگي) 165 :همان(

از جهـت   -خـود   كند بسـيار تـازه و در نـوع   هايي كه قدامه دراين موضوعات مطرح ميبحث
هاي تناسب لفظ بـا معنـا در   توان از ويژگيسابقه است؛ براي نمونه ميبي -ساختار شناسي شعر

مسـاوات آن  . گرددمساوات، ارداف، اشاره و تمثيل مي: نگاه او ياد كرد كه خود شامل چهار قسم
زياد و ايـن همـان    اي كه نه از آن كم باشد و نهلفظ كامالً همسان معنا باشد به گونه«: است كه

الفـاظش  «: انـد اند و دربارة فـردي گفتـه  رسايي كالم است كه برخي نويسندگان توصيفش كرده
لفظ اندك در بر دارندة معناي بسيار باشـد و بـه   «: و اشاره آن است كه» .درست قالب معناست

اي اسـت  اشـاره  :انـد اي ديگر در باب رسايي كالم گفتـه كه پارهاشاره و كنايه آن را بنمايد چنان
   ).206: 2002علي العاكوب ،  ؛184-185: 1981؛ داوود سلوم،151: همان(» راهنما

  آسيب شناسي نقد شعر

هـايي  پـردازد و نكتـه  در پي تعريف ساختاري شعر، قدامه به آسيب شناسي شعر و نقد آن مي
ه عيوب شعر اختصاص گويد و فصلي را ببسيار تازه و قابل تأمل دربارة هر يك از اركان شعر مي

  :كند از جملهوي عيوب عمدة شعر را در چند فصل دنبال مي. دهدمي
  )170-177:تابن جعفر، بي ةـقدام. (عيوب لفظ كه از شمار آن معاظله است: 5 -1
  )178-181:همان. (عيوب وزن: 5 -2
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  )181-183:همان. (تجميع، اقوا، ايطا، و سناد: عيوب قافيه شامل: 5 -3
  :وب اغراض و ابزار شعر شاملعي: 5 -4
  عيوب مديح: 1-4-5
  عيوب هجا: 2-4-5
  عيوب مراثي: 3-4-5
  عيوب تشبيه: 4-4-5
  عيوب وصف: 5-4-5
  )184-193 :همان. (عيوب غزل: 6-4-5
  :عيوب معنا شامل: 5 -5

  :عيوب عام معنا در بر گيرندة -الف
  ـ فساد اقسام

  ـ فساد مقابالت
  ـ فساد تفسير

  )194-107 :همان. (قضـ استحاله و تنا
  :تر شاملعيوب خاص -ب

  ـ ايقاع ممتنع
  ـ مخالفت عرف

  )217-218: همان(ـ نسبت شئ به آنچه ندارد 
  .عيوب ائتالف لفظ و معنا كه اختالل از آن جمله است: 5 -6
  :عيوب ائتالف لفظ و وزن شامل: 5 -7
  حشو: 1-7-5
  تثليم: 2-7-5
  تذهيب: 3-7-5
  تغيير: 4-7-5
  )214 -218 :همان(طيل تع: 5-7-5
  :عيوب ائتالف معنا و وزن شامل: 5 -8

  ـ مقلوب
  )217-218: همان(ـ مبتور 

  :عيوب ائتالف معنا و قافيه شامل: 5 -9
  تكلّف در طلب قافيه: 1-9-5
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  )218-220 :همان. (سازيآوردن قافيه براي سجع: 2-9-5
كنـد و بـا ذكـر    وشن تعريف مـي وي هر يك از اين عيوب را ابتدا به صورتي كامالً منطقي و ر

نمايد كه براي پرهيز از تطويل، از تعريف تفصـيلي آنهـا   هاي متعدد، زشتي و قبح آن را ميمثال
  .كنيمدوري مي

بسياري از موضوعات آسيب شناختي كه قدامه در نقد شـعر آورده، در زمـان حيـات خـود او     
  .كرده است بسيار تازه بوده است و تا امروز هم تازگي خود را حفظ

كه مي توان گفت قدامه نخستين متفّكر و اديب مسلمان بود كه نگاه منطقي و فلسفي خالصه آن
. هـا و موضـوعات آن سـود جسـت    را خادم نقد ادبي كرد و به صورتي وسيع از قضايا، مباحث، شيوه

سـيس و وارد  ازجهتي ديگر هم او حوزة نقد را بسيار گسترش داد و برخي صناعات بالغـيِ تـازه را تأ  
او در اين تلفيق و تطبيق چندان پـيش تاخـت    ).80- 83: 1986شوقي ضيف، (قلمرو نقد ادبي كرد 

اي پنداشتند كه در فهم و تحليل بالغت از فلسفه كه برخي مورخان و منتقدان، قدامه را اساساً بالغي
آغـاز جمـود مسـائل    اش، باعث هر چند با نوع نگاه خشك و سخت گيرانه. و منطق بهره گرفته است

و همچنين طرح منطقي او درنهايت شـاعر  ). 48: 1967 احمد امين،(نقد در جهان اسالم شده است 
هـاي چهارگانـة او   سازد كه الگوسـازي فضـيلت  را به وضع و كاربرد معاني محدود و معيني، مقيد مي

ضـمن آن كـه   ) 177 :1378رز غريـب،  (هاسـت سـازي براي شاعران و شاعرانگي، از جمله اين مقيد
تابد، چون كـار قدامـه در ايـن    هاي خشك را برنميبنديگونه تقسيممنطق دروني شعر در ذات، اين

چنان كه اشكال ديگر كار آن. كار بردن خصائصي كامالً منطقي در جايگاهي غيرمنطقي استمقام، به
 - 3تضـاد،   - 2اضـافي،   - 1: نـه هاي چهارگاديگر قدامه در تبيين ماهيت شعر، استفاده از وجوه تقابل

نفي و اثبات است كه برخاسته از متن سنّت و ادب عربي و اسالمي نيست و امري  - 4عدم و وجود و 
اگرچه هـدف  . وجه با هويت شعري عربي همخوان نيستهيچعاريه از يوناني است؛ امري كه به كامالً 

ها امكان اين توفيق ها و زمانهما تفاوت زمينههاي عربي بود اعمدة او ائتالف بين اصول يوناني و نمونه
احسـان عبـاس،   (قدامه خود به اين تنگناها تا حدودي واقف بود و بدان اشـاراتي داشـت   . را بدو نداد

1981 :205.(  
اي توان ظهور و حضور قدامه را درحيطة نقد ادبـي، حادثـه  گيرانه، ميهاي سختصرف نظر از نگاه

هاي فراواني كه در برخورد با مسـائل شـعري و فرهنگـي    با افراط و تفريط ميمون دانست، اگر چه او
منـد را در  داشت، نتوانست نگاهي چندان موفّق پي اندازد، درنهايت توانست نخسـتين نگـاه دسـتگاه   

  .ريزي نمايدتبيين و تفسير شعر و موضوعات و اركان آن پي
  :كندبندي ميدكتر عاكوب كارنامة او را در نقد، چنين جمع

اي منسجم دربارة شعر و نقد كه مورد قبول بيشتر شعر شناسـان و اديبـان جهـان    ارائة نظريه - 1
  .اسالم  واقع شد
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بار شعر را به عنوان صناعت مطرح ساخت و كالم شاعرانه را صاحب دستگاه او بود كه نخستين - 2
  .و نظام دانست و آن را از نثر بيش از پيش متمايزساخت

مند مطرح ساخت و در حد امكان از تأثير و نفوذ ذوق و دار و روشچون علمي موضوع او نقد را - 3
عواطف كاست و نقد را به مرز علم و فلسفه نزديك نمود و قواعدي محكم پيش روي ناقدان نهاد تا از 

  .آن براي هميشه در تحليل و تفسير شعر سود جويند
ريگ يونان را نيز به خدمت شعر و شـاعري  مرده قدامه عالوه بر ميراث فرهنگي اسالم و عرب، - 4

  .تر كندتر و سنگينمسلمانان آورد تا بارنامه فرهنگي ناقد را فراخ
او توانست مسألة هماهنگي ساختار در شعر و وحدت موضوعي شعر را هر چه بيشتر جا اندازد  - 5

  .و پراكندگي كالمي و پريشاني موضوعي را در شعر بسيار كم سازد
بسياري از مصطحات و تركيبات علم نقد شعر را ساخت و جا انداخت تا آيندگان را سرمايه و او  - 6

  ).229- 230: 2002علي العاكوب، (ماية بيشتري فراهم نمايد 

نوشتپي
 

طـه حسـين و   : بـه . ك.بن جعفر از جملـه ر  ةـدربارة انتساب اين كتاب و عدم انتساب آن به قدام .1
البالغـه،  شـوقي ضـيف،   : نيز. به بعد 19صفحات ) 1948قاهره ( نقد النثرحميد عبادي، مقدمة عبدال

  .93 - 94تا، صفحات بي: ، دارالمعارف، قاهرهتطور و تاريخ
المجمـع  در مجلـة  (نظر نهايي شوقي ضيف با اتكاء به مقالة علمي و مستند علي حسن عبدالقادر 

نيسـت بلكـه    نقد النثرآن است كه اسم اين كتاب ) به بعد 73، صفحة 1948، دمشق، العلمي العربي
است نـه  ) شيعي مذهب(سليمان  است؛ مؤلّف آن هم اسحاق بن ابراهيم بن البرهان في وجوه البيان

مقـدم نيـز ايـن كتـاب را از     محمد علوي. بن جعفر و موضوع كتاب هم بيان است نه نقد شعر ةقدامـ
- 527، صـفحات  1372انتشارات آسـتان قـدس،   : ، مشهدمرو بالغتدر قل: به. ك.ر(داند؛ قدامه نمي

513.( 

اند كه  سخن بسيار گفته - ويژه ارسطوبه - دربارة نوع و ميزان استفاده قدامه از آثار فلسفي يونانيان . 2
كساني  مثل طه حسين و اتبـاع او   - 1: توان جاي دادمجموعة اين سخنان را در دو دستة عمده مي

- نظـران معتـدل  صاحب - 2.داننداسالم از جمله آثار قدامه را زير نفوذ آراء يونانيان ميكه كلّ بالغت 

عبدالجليل كه ضمن اقرار به اسـتفاده  . تري مثل احسان عباس و  شوقي ضعيف و حنا الفاخوري و م
شـتر در  براي تفصيل بي. (داننداز آثار يونانيان، اساس كار قدامه را برخاسته از ذهن و نگاه خود او مي

، البالغه تطـور تـاريخ  شوقي ضيف، . 19 - 35، صفحات نقد النثر طه حسين، مقدمه: به. ك.باره راين
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، در قلمـرو بالغـت  مقدم، علوي. 151- 153، ج اول، صفحات نقد ادبيكوب، زرين. 79 - 85صفحات 
 ).183- 186، صفحات مقاالت في تاريخ النقد االدبيسلوم، داوود، . 351- 362صفحات 

- 140، طـه احمـد ابـراهيم، صـفحات     تاريخ النقد االدبي: به. ك.براي تفصيل بيشتر در اين باب ر .3
 .79- 88؛ شوقي ضيف، صفحات 136

احسان عباس هم بـر  . 151- 152، صفحات نقد ادبيكوب، زرين: ؛ نيز16- 17، صفحات نقد الشعر. 4
عيب وقتي است كه تناقض در يك در دو موقف عيبي به شاعر نيست، » تناقض«اين عقيده است كه 

 .202، صفحة النقد االدبيمعني واحد باشد، 
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