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سير نقد يونانيان ،شﻜوفايﻰ علمﻰ عﻈيمﻰ را ميان منتقدان عرﺏ عﺼر عباسيان بهسبﺐ
شيوﻉ كارهاﻯ ترجمه و نقﻞ تمامﻰ آثار عملﻰ باقيمانده از آثار يونانيان كه مﺤفوﻅ مانده
بودند ،بهويژه كتاﺏ شعر و سﺨنورﻯ ،موجﺐ شد .كمترين شﻜﻰ وجود ندارد كه اعراﺏ
اين دو كتاﺏ را مﻰشناختند و از مﺤتويات آنها ــ كه آرا و نﻈريات ارسطو را درباﺏ شعر
يونانﻰ و سﺨنورﻯ يونانﻰ دربر مﻰﮔرفت ــ آﮔاهﻰ داشتند .بهنﻈر مﻰرسد كه ادبيات
عرﺏ بهخﺼوﺹ در دوره عباسيان ،تﺤتتﺄثير يونانيان ،بهويژه در فلسفه و منطﻖ ،باعﺚ
ايجاد بعﻀﻰ جهتﮔيرﻯهاﻯ فﻜرﻯ در زندﮔﻰ عقلﻰ اعراﺏ شد ،كه در شﻜوفايﻰ علم
كالم نزد اعراﺏ و نيز پيدايﺶ فلسفه اسالمﻰ سهيم بود .بر همين اساﺱ ،بهطور حتم،
عرﺻه ادبيات عرﺏ در مﺤاﺻرﺓ تﺄثير فرهنگﻰاﻯ قرار داشت كه در مﺤيﻂهاﻯ فﻜر عربﻰ
و اسالمﻰ رواﺝ يافته بود و آن فرهنگﻰ بود كه تنها به آثار فﻜرﻯ عربﻰ يا اسالمﻰ اكتفا
نمﻰكرد ،بلﻜه تمامﻰ آنﭽه اعراﺏ از آثار يونانيان و ديگران بهدست آورده بودند را دربر
مﻰﮔرفت و اينﮔونه بود كه ادبيات عرﺏ توانست حيات فﻜرﻯ جديدﻯ را بهتﺼوير بﻜشد.
قدامهًْبنجعفر يﻜﻰ از منتقدان برجستﺔ عﺼر عباسﻰ اوﻝ است كه در افﻜار نقادانﺔ خود
از انديشههاﻯ ارسطو ،افالطون و نيز نقادان ديگر عﺼر خويﺶ بهره برده است .در مقاله
حاﺿر ،انديشههاﻯ مهمﻰ كه باعﺚ شد بسيارﻯ از علماﻯ بزرگ بالﻏت بعد از وﻯ از او
تبعيت كنند ،بررسﻰ مﻰشود.
كليدواژهﻫا :نقد ادبﻰ ،عﺼر عباسﻰ ،قدامهبنجعفر ،ارسطو ،افالطون.
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مقدمه

عﺼر عباسﻰ ،دوران بالندﮔﻰ فرهنگﻰ و علمﻰ عرﺏ بود .مركز خالفت عباسيان ،يعنﻰ

بﻐداد ،جايگاه تالفﻰ نژادها و اديان ،مﺬاهﺐ و فرهنﮓهاﻯ مﺨتلﻒ مﺤسوﺏ مﻰشد .شرايﻂ
مﺤيطﻰ و آميﺨتگﻰ و رواﺝ معارﻑ مﺨتلﻒ بهﺻورتﻰ مطلوﺏ در نقد ادبﻰ اثر ﮔﺬاشت ،و نقد
را كه در عﺼر اموﻯ مبتنﻰ بر ﺫوﻕ فطرﻯ بود ،متﻜﻰ بر فرهنﮓ علمﻰ ﮔستردهاﻯ كرد و نقد

ادبﻰ توانست از سرمايههاﻯ علمﻰ و ادبﻰ وافرﻯ بهرهمند شود .ناقدان عﺼر عباسﻰ درعين

بهرهمندﻯ از آيههاﻯ فطرﻯ انتقادﻯ ،در داورﻯهاﻯ خود از آراﻯ ايرانيان ،هنديان و يونانيان
در مفاهيم بالﻏت نيز بهره مﻰﮔرفتند.

آشنايﻰ علما و منتقدان عرﺏ با آثار يونانيان و راه و روﺵ آنان در آموزﺵ ادبيات و نقد

آن نمود بسيار زيادﻯ دارد؛ بهﮔونهاﻯ كه بهسﺨتﻰ مﻰتوان تمامﻰ اشﻜالﻰ را كه در نقد ادبﻰ
اعراﺏ نمايان شد ،تعيين كرد .علمايﻰ همانند جاحﻆ ،ابنوهﺐ ،حازم قرطاجنﻰ ،ابنمعتز،

قدامهًْبنجعفر ...،در بسيارﻯ از مباحﺚ انتقادﻯ خويﺶ از علماﻯ يونان بهره بردهاند كه

مهمترين اين افراد ،قدامهًْبنجعفر است.
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قدامهًْبنجعفر ،رومﻰاﻯ مسيﺤﻰ بود كه توسﻂ المﻜتفﻰ ــ كه بين ساﻝهاﻯ 295ـ289

هـ  .خالفت را دردست داشت ــ مسلمان شد .او بين ساﻝهاﻯ 276ـ 260هـ  .در بﺼره
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بهدنيا آمد .هنگامﻰكه به سن بلوﻍ رسيد ،به بﻐداد رفت .در آنجا رشد كرد و علم را نزد

عباسﻰ در بﻐداد بود
بزرﮔان آن شهر ،ازجمله مبرد ،آموخت .او مانند پدرﺵ از دبيران دستگاه ّ

كه بهسبﺐ علم عميقﺶ در فلسفه و منطﻖ مشهور شد .اما كار او در دستگاه عباسيان او را
به نوشتن دو كتاﺏ خراﺝ ،و فن نگارﺵ و كتابت واداشت؛ ﭼنانكه كتاﺏهاﻯ بسيارﻯ مانند

نقد شعر ،نقد نﺜر ،كتاﺏ سياست ،كتاﺏ جوابﻰ به علﻰابنمعتز كه اباتمام را عيﺐ ﮔفته بود و
كتاﺏ فن مجادله را نوشته است .او در ساﻝ  337هـ  .در بﻐداد ــ پايتﺨت حﻜومت عباسيان

ــ دار فانﻰ را وداﻉ كرد( .ياقوت121/17 ،؛ البﻐدادﻯ205/7 ،؛ الزركلﻰ)1980 ،

بهنﻈر مﻰرسد كه قدامهًْبنجعفر از فرهنﮓ يونانﻰ فايدهها برده است ،و براﻯ همين در

علم منطﻖ به او اشاره مﻰشد ،ﭼنانكه از فيلسوفان شناختهشده آن زمان بود و تفسير او از

برﺭسی

تطبی
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مقاله اولﻰ از شنيدن طبيعﻰ ،يعنﻰ »شنيدن كيهانﻰ« ارسطو ،در كتابﻰ مﺨﺼوﺹ مجادله ــ
ﭼنانكه پيﺶتر ﺫكر شد ــ آمده است؛ اما كتاﺏ او درمورد ماليات (خراﺝ) بر توانايﻰ او در

علم حساﺏ دﻻلت دارد .ابوحيان توحيدﻯ بهنقﻞ از علﻰبنعيسﻰ وزير مﻰﮔويد:

قدامه كتابﺶ را در ساﻝ  320هـ  .به من عرﺿه كرد .من آن را سنجيدم و آن را پﺨته و
نيﻜو يافتم .در توﺻيﻒ فنون بالﻏت در جايگاه سوم كه كسﻰ در آن از طريﻖ لفﻆ و معنا
با او مشاركت نداشت ،يگانه بود .خليﻞبناحمد در نهادن عروﺽ با او مشاركت داشت ولﻰ
او را زشتلفﻆ و در توﺻيﻒ بالﻏت سستبالﻏت يافتم؛ انگار كه آنﭽه توﺻيﻒ مﻰكند ،آن
نيست كه مﻰشناسد و انگار آنﭽه كه به آن دﻻلت مﻰكند ،آن نيست كه به آن راهنمايﻰ
مﻰكند( .التوحيدﻯ1939 ،م)2/145 :.

بهجرﺃت مﻰتوان ﮔفت فرهنﮓ يونانﻰ كه قدامهًْبنجعفر از آن متﺄثر است ،او را به نوشتن

و تﺄليﻒ موﺿوﻉ نقد ادبﻰ واداشته است؛ ﭼراكه در جايگاه سوم ،در كتابﺶ با عنوان ماليات،

بسيار از كتاﺏ هنر سﺨنورﻯ ارسطو تﺄثير پﺬيرفته است ،ﭼنانكه تﺄثر او از منطﻖ ارسطويﻰ
و نيز كتاﺏ شعر ارسطو ،او را به نوشتن كتاﺏ نقد شعر هدايت كرده است .بگﺬريم از اينﻜه

فرهنﮓ يونانﻰ بود كه او را به ايجاد قﻀيﺔ »معنﻰ« بهخﺼوﺹ در رسالهاﺵ با نام »جوابﻰ

به ابنمعتز در آنﭽه اباتمام را عيﺐ ﮔفته است« واداشت؛ با علم به اينﻜه پيوند او با ثعلﺐ يا
ديگر علماﻯ قرن سوم ،او را در بهدستآوردن نﻜتههاﻯ ادبﻰ مهمﻰ يارﻯ كرد كه بهقﺼد

نقد شعر

بهنﻈر مﻰرسد كه قﻀيﺔ نقد شعر از مهمترين قﻀاياﻯ ادبﻰ بود كه علماﻯ قرن سوم

را به خود مشﻐوﻝ مﻰداشت .در اين دوره ،كتاﺏهاﻯ بﻰنﻈيرﻯ مانند نقد شعر ناشﺌﻰ ،عيار
شعر ابنطباطبا ،قواعد شعر ثعلﺐ و بديﻊ ابنمعتز نوشته شد .قدامهًْبنجعفر بر بعﻀﻰآﮔاهﻰ
يافته و بهﺻورت مﺜبت يا منفﻰ از آنها تﺄثير پﺬيرفته است؛ ﭼنانكه از بعﻀﻰ ديگر از روﻯ

قﺼد يا نادانسته ﻏافﻞ شده است .اين موﺿوﻉ از ﮔفته ﺻريﺢ خود او مبنﻰ بر اينﻜه »كسﻰ

را كه كتابﻰ در نقد شعر نوشته باشد و خوﺏ را از بد جدا كند ،نيافتم( «.ابنجعفر ،نقدالشعر ،ﺹ
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استﺨراﺝ بيشتر آراﻯ نقدﻯ خود در آنها تعمﻖ مﻰكرد.
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 )1دريافت مﻰشود.

وﻯ در جاﻯ ديگر ﮔفته است:

اما علم تشﺨيﺺ شعر خوﺏ از بد :زمانﻰ كه مشاهده كردم عدهاﻯ از مردم به علمآموزﻯ
پرداختند و در آن تفﺤﺺ و جستوجو كردند و معلوم شد كه ﭼنين سﺨنانﻰ بهخﺼوﺹ در
شعر بيشتر از ساير انواﻉ ديگر است و مردم در نوشتن كتابﻰ در اين مورد كوتاهﻰ كردهاند،
سعﻰ كردم در اين مورد تا جايﻰ كه امﻜان دارد ،ﺻﺤبت كنم( .همان ،ﺹ )2

هدﻑ قدامهًْبنجعفر ،فهم علم شعر و مطالعﺔ آن بهﺻورت دقيﻖ بود و اين امر او را

بهسمت نوشتن كتاﺏ تﺄثيرﮔﺬارﺵ ،يعنﻰ نقدالشعر ]نقد شعر[ ،سوﻕ داد .او كتاﺏ خود

را با اين جمله شروﻉ كرده است» :علم شعر به بﺨﺶهاﻯ زيادﻯ همانند علم عروﺽ شعر،

كالم ،علم معانﻰ شعر ،هدﻑهاﻯ آن و علم حسن و قبﺢ شعر تقسيم مﻰشود« .وﻯ يادآور
مﻰشود كه مردم سعﻰ كردند كتاﺏهايﻰ در تمامﻰ اين علوم بهجز علم خير بنويسند ،كه

آن ،علم تشﺨيﺺ شعر خوﺏ از بد است؛ البته عدهاﻯ در آن همت ﮔماردند ولﻰ تعداد كمﻰ

به مقﺼود رسيدند.
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از ابتداﻯ كتاﺏ احساﺱ مﻰشود كه قدامهبنجعفر بسيار از تفﻜر يونانﻰ تﺄثير پﺬيرفته

است .كتاﺏ نقد شعر از سه بﺨﺶ تشﻜيﻞ شده است؛ كه قدامه بﺨﺶ اوﻝ را به تعريﻒ شعر
اختﺼاﺹ مﻰدهد و از مفهوم يونانﻰ آن درمﻰﮔﺬرد و دانﺶ منطﻖ خود را ترسيم مﻰكند .او

موزون قافيهدارﻯ است كه بر معنايﻰ خاﺹ دﻻلت مﻰكند« .سﭙﺲ
سﺨن
مﻰﮔويد» :شعر،
ِ
ِ

كالم خود را بهشﻜﻞ منطقﻰ در اين تعريﻒ از هم جدا مﻰكند:

ﮔفتيم سﺨن بر اﺻﻞ كالم دﻻلت مﻰكند كه مواد اوليه شعر است .همﭽنين به موزون
اشاره كرديم ،كه آن را از هر ﭼه ﻏيرموزون است ،جدا مﻰكند؛ ﭼراكه كالم يا موزون است
يا ﻏيرموزون .اعتقاد داريم بين آنﭽه كالم موزون قافيهدار است با آنﭽه قافيهاﻯ و مقطعﻰ
ندارد ،بايد حدﻯ قايﻞ شويم؛ ﭼراكه اﮔر كسﻰ بﺨواهد به اين شﻜﻞ ﭼيزهاﻯ زيادﻯ بگويد،
امﻜان دارد و هيﭻ مالمتﻰ بر وﻯ نيست( .همان ،ﺹ )10

قدامهًْبنجعفر از منطﻖ ارسطويﻰ تﺄثير مﻰپﺬيرفت؛ بهويژه در مواردﻯ كه از حدود ،تعريفات
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و اجزايﻰ كه آنها را شﻜﻞ مﻰدهد ،مطالبﻰ ﺫكر كرده است ،مانند جنﺲ و فاﺻلههايﻰ كه

جوهر شناختهشده را تﺼوير مﻰكند .او مﻰﮔويد:

اين حد ،از جنﺲ عمومﻰ شعر و بﺨﺶهايﻰ كه آن را از ﻏير آن متمايز مﻰكند ،ﮔرفته
شده است .معانﻰ اين جنﺲ ،همانند اين مطلﺐ است كه براﻯ هر مﺤدودﻯ معناﻯ خاﺹ
خود وجود دارد؛ ﭼراكه انسان مﺜ ً
ال خود را به اينﻜه جاندارﻯ ناطﻖ و ميرا است ،مﺤدود
مﻰكند .ابتدا معنﻰ زندﮔﻰ ،تﺤرك و احساﺱ ــ كه همان جنﺲ انسان است ــ در انسان
وجود دارد؛ سﭙﺲ ،معنﻰ نطﻖ ،تﺨيﻞ و يادآورﻯ و فﻜر كه او را از آنﭽه ناطﻖ نيست ،جدا
مﻰكند؛ و نهايتا معنﻰ مرگ كه همان قبوﻝ پايان حركت است .عالوه بر اين ،لفﻆ كه
جنﺲ شعر است ،در آن موجود است ،و آن حروفﻰ خارجﻰ است كه بهشﻜﻞ پشتسرهم
بر آن وارد مﻰشوند ،اعم از وزن و قافيه و آنﭽه كه لفﻆ بر آن دﻻلت مﻰكند.

قدامهًْبن جعفر در تعريﻒ عمومﻰ خود از شعر ،از تعريﻒ ارسطو در سوﮔنامه تﺄثير ﮔرفته

است؛ ﭼراكه آن را مجموعهاﻯ از عناﺻر تشﻜيﻞدهندهاﺵ مﻰداند .وﻯ دريافته بود كه
ارسطو درمورد هر عنﺼرﻯ از اين عناﺻر ،سﺨنﻰ جداﮔانه ﺫكر كرده است؛ پﺲ از او پيروﻯ
مﻰكند و در تعريفﺶ از شعر ،تمامﻰ عناﺻر تشﻜيﻞدهنده آن را برحسﺐ آنﭽه مﻰبيند و لفﻆ

و معنا و وزن و قافيه را شامﻞ مﻰشود ،مﻰﮔنجاند .عالوه بر اين ،او به پيوند لفﻆ و وزن و

پيوند معنا و قافيه در جميﻊ حاﻻت از حيﺚ ك ّمﻰ يا كيفﻰ اشاره مﻰكند.

در لفﻆ فروﻏﻰ از شيوايﻰ وجود داشته باشد .اما عيوﺏ لفﻆ آن است كه بد ادا شود ،يا بر ﻏير

راه زبان اعراﺏ و كالم جارﻯ شود؛ يعنﻰ ﻏريﺐ و برپايه پيﭽيدهﮔويﻰ استوار باشد كه زيبايﻰ
و كيفيت آن را از آن مﻰﮔيرد .همﭽنين ،وزن بايد راحت و سبﻚ باشد؛ اما عيﺐ آن اين

است كه در خروﺝ از عروﺽ و تﺨليﻊ مﺤدود باشد .قافيه بايد سليﺲ ،روان و مﺼرﺡ باشد.
عيﺐهاﻯ مشهور قافيه عبارتاند از اقواء (عدم رعايت حرﻑ روﻯ) ،تﺨميﻊ ،ايطاء و اسناد.

او به پيوند لفﻆ و وزن اشاره مﻰكند و اعتقاد دارد كه شﻜﻞﮔيرﻯ اسمها و افعاﻝ در شعر

بايد ﭼنان كه هستند ،كامﻞ و مستقيم باشد .موﺿوﻉ وزن نبايد شﻜﻞ آنها را با كم و زياد

كردن تﻐيير دهد كه اين به دو فن منطﻖ و نﺤو برمﻰﮔردد .بهنﻈر او ،عيﺐ لفﻆ و وزن در

حشو و تﺬبيﺐ و تﻐيير و تفﺼيﻞ رﺥ مﻰنمايد .امادرمورد پيوند قافيه با معنﻰ ،قدامه بهﺿرورت

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی
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متعلﻖبودن آن با آنﭽه قب ً
ال ﺫكر شد ،و همساز بودن با آن درجهت نﻈم كه با توشيﺢ يا ايﻐاﻝ

همراه است ،اعتقاد دارد.

او در اشارهاﻯ ديگر به عيوﺏ قافيه مﻰﮔويد :شاعر بايد بر سجﻊ بدون اينﻜه انتﻈار

فايدهاﻯ در معنا داشته باشد ،تﻜيه كند.
ستودﻥ معانﻰ

قدامه در ستودن معانﻰ درمﻰيابد كه هدﻑها و اﻏراﺽ شعر بسيارند؛ اما فقﻂ درمورد

اﻏراﺽ خاﺻﻰ سﺨن مﻰﮔويد .بهنﻈر او ،اهداﻑ شعر شامﻞ مدﺡ ،هجو ،مرثيه ،تشبيه،
توﺻيﻒ و نسيﺐ است كه هركدام از اين اﻏراﺽ دو لبه خوﺏ و بد دارند .حركت قدامه با
شرﺡ ستايﺶهاﻯ پسنديده آﻏاز مﻰشود و هنگامﻰ كه به مدﺡ مﻰرسد ،مشاهده مﻰكند كه

ﻏالبا ستايﺶ از مردان است مگر اينﻜه شعرا در اوﺻاﻑ زنان ﭼيزﻯ ﮔفته باشند .اين خود
شﻜﻞ ديگرﻯ از شعر است كه مراد آن تشبيﺐ است و قدامه آن را فروﻉ مدﺡ مﻰداند.

قدامه معتقد است كه ستايﺶ مردان بايد با ﺫكر فﻀايﻞ آنها كه طبﻖ نﻈر او به ﭼهار

فﻀيلت اﺻلﻰ بازمﻰﮔردد ،باشد؛ زيرا تيزفهمﻰ ،شرم ،بيان ،سياست ،كفايت ،زيركﻰ ،علم و
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شﻜيبايﻰ درباره نادانﻰ جاهالن و ﻏير از آن ،از عقﻞ ناشﻰ مﻰشود ،ﭼنانكه از آن شجاعت،
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حمايت ،دفاﻉ و حركت بهسوﻯ مشﻜالت سﺨت مﻰتراود .مهماننوازﻯ و بﺨشﺶ به ساﺋﻞ،
مﺤﺼوﻝ عدﻝ است و قناعت و كمخوردن و پاكدامنﻰ ،نتيجه عفت.

او شﺶ ﺻورت را نتيجه اين اﺻوﻝ مﻰداند :از تركيﺐ عقﻞ و شجاعت ،ﺻبر بر پيشامدها

بهوجود مﻰآيد و از تركيﺐ عقﻞ با بﺨشﺶ ،خوبﻰ و نيﻜﻰ و خوﺵقولﻰ شﻜﻞ مﻰﮔيرد؛
همﭽنين ،از تركيﺐ عقﻞ با عفت ،پاكﻰ و سادهزيستﻰ ناشﻰ مﻰشود؛ تركيﺐ شجاعت و
بﺨشندﮔﻰ ،فرﺻت جبران ازدسترفتهها را فراهم مﻰكند؛ تركيﺐ شجاعت و عفت ،دورﻯ از
زشتﻰها و ﻏيرت بر ناموﺱ را بهوجود مﻰآورد و از سﺨا و عفت حاﺻﻞ مﻰشود.

تﺄﺛير از كتاﺏ سﺨنورﻯ ارسﻄو

بهنﻈر مﻰرسد قدامه در مدﺡ و هجو از كتاﺏ سﺨنورﻯ ارسطو تﺄثير ﮔرفته است كه در

برﺭسی

تطبی
قی اندﻳشﻪهاﻯ
نقدﻯ ﻗدامﻪب ًْنجﻌفر...

بﺨﺶ منافرات اين كتاﺏ ــ كه بﺨﺶ مربوﻁ به مدﺡ و نﻜوهﺶ است ــ آن را بسﻂ مﻰدهد.
قدامه بدون اينﻜه مباحﺚ را بهطور كامﻞ تطبيﻖ دهد ،از ارسطو پيروﻯ مﻰكند و اين امر
هنگامﻰ نمايانتر است كه پايﺔ اساسﻰ فﻀيلت و يا فروﻉ آن را شرﺡ مﻰدهد.

او سرانجام نﻈريﺔ ارسطو در فﻀيلت را كه اعتقاد دارد بين دو رﺫيلت واقﻊ مﻰشود ،تﺄييد

مﻰكند؛ همﭽنين ،به ستايﺶ از ﻏلو در شعر و شﻜﻞهاﻯ مﺨتلﻒ مدﺡ اشاره مﻰكند و آنها
را با توجه به كسانﻰ كه هدﻑ مدﺡ شعرا قرار مﻰﮔيرند ،همانند خلفا ،امرا ،وزرا ،نويسندﮔان،

رهبران ،فرماندهان ،اهﻞ باديه و ﺻﺤرا و شهرنشينان ،تقسيم مﻰكند و روشن مﻰكند كه بر
شاعر است كه در بﺨشﻰ از معانﻰ آنها را بياورد كه البته اين نيز از تﺄثيرات ارسطو است.

ستايﺶ ﻫجو

قدامه معتقد است »هجو« ،از خﺼلتهاﻯ بد و يا فﻀايﻞ متﻀاد ،مانند خيانت،

هرزﮔﻰ ،خست و نادانﻰ يارﻯ مﻰﮔيرد .او رﺫايﻞ را ﭼنانكه جالينوﺱ در كتاﺏ اخالﻕ روﺡ

شرﺡ داده است ،كورﻯ قوﺓ تمييز مﻰانگارد و ﮔفتههايﺶ را با بﺤﺚ دربارﺓ نوحهسرايﻰ ادامه

مﻰدهد .او بين مرثيه و مدﺡ تفاوتﻰ قايﻞ نمﻰشود ،جز اينﻜه از ديد او ،آنﭽه در لفﻆ مﻰآيد،

دليﻞ بر ازدسترفتن است؛ مانند »كان« ]بود[ و »تولّﻰ« ]رفت[ .اﮔر اين امر در نوحهسرايﻰ
تﺄثير ارسطو را مشاهده كرد؛ ﭼراكه مترجمان كتاﺏ هنر شعر ،اين را از ﮔفتههاﻯ ارسطو

درمورد مدﺡ و تبديﻞ آن به سوﮔنامه كه نوحه را نيز شامﻞ مﻰشود ،دريافتهاند .بر همين
مبنا ،مشاهده مﻰكنيم كه ابنسينا در خالﺻهاﻯ كه از كتاﺏ هنر شعر ارسطو اراﺋه داده است،

مﻰﮔويد» :طراﻏلوديا (تراژدﻯ) ،مدحﻰ است كه از انسان مرده يا زنده مﻰشود( «.بدوﻯ،
فنالشعر ﻻرسطاليﺲ ،ﺹ .)169

تﺸبيه

»تشبيه« ازنﻈر قدامه اين است كه شﻰءاﻯ به شﻰء ديگر فقﻂ در يﻚ مورد شبيه باشد؛
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درست باشد ،در بيان تسليت و سرسالمتﻰ كاربردﻯ ندارد كه البته باز هم در اينجا مﻰتوان
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ﭼراكه اﮔر شباهت كامﻞ وجود داشته باشد ،عين همان ﭼيز خواهد شد .اما وﺻﻒ ،ﺫكر ﭼيزﻯ

از حاﻻت يا اشﻜاﻝ است .هنگامﻰكه قدامه به بﺤﺚ درمورد نسيﺐ مﻰرسد ،ﺫكر اخالﻕ ،رفتار
و آثار عشﻖ زنان توسﻂ شاعر را ﺿرورﻯ مﻰداند .قدامه بين نسيﺐ و ﻏزﻝ فرﻕ مﻰﮔﺬارد .از
ديد او ،ﻏزﻝ همان معنايﻰ است كه انسان در عالقه به زنان و ﮔفتن نسيﺐ براﻯ ايشان ابراز

مﻰدارد .بنابراين ،ﻏزﻝ ازنﻈر قدامه ،جوانﻰكردن و دنباﻝ عشﻖ زنان رفتن است؛ درحالﻰكه
»نسيﺐ« همان ﺫكر ﻏزﻝ است و در آن ،از ازدسترفتن جوانﻰ ،افراﻁ در مﺤبت ،درد عشﻖ
و ترحم سﺨن بهميان مﻰآيد ،ﭼنانكه در آن ،ميعادهاﻯ عاشقان و جايگاههاﻯ لهو و اشتياﻕ

را يادآورﻯ مﻰكنند.

بهنﻈر قدامه ،اين اﻏراﺽ ،ازجمله معانﻰ شعر هستند؛ همﭽنانكه معانﻰ ديگرﻯ نيز وجود

دارد كه شاعر بايد به آنها توجه كند .اولين معنﻰ كه بايد به آن توجه شود» ،درستﻰ تقسيم«
است كه ﮔويﻰ شاعر تمامﻰ اين معانﻰ را بهجا آورده است .در اين باره سرودﺓ نﺼيﺐبنرباﺡ

ــ شاعر عمربنعبدالعزيز ــ را مﺜاﻝ مﻰآورد كه ﮔفته است:
فقاﻝ فريﻖالقوم :ﻻ ،و فريقهم نعم
و فريﻖ قاﻝ :و يﺤﻚ ما ندرﻯ

ﮔروهﻰ از آن قوم ﮔفتند نه و ﮔروهﻰ ﮔفتند بله ،و ﮔروهﻰ ﮔفتند :واﻯ بر تو ،نمﻰدانيم.
(ابنجعفر ،نقدالشعر ،ﺹ )94
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مقابله

قدامه از درستﻰ »مقابله« ﺻﺤبت مﻰكند و اعتقاد دارد كه شاعر بايد معانﻰ موافﻖ و

بعﻀﻰ معانﻰ مﺨالﻒ را در شعر قرار دهد و با موافﻖها ،موافقت و در مﺨالفتها ،آنﭽه را كه

با درستﻰ آن مﺨالﻒ است ،بيان كند؛ ﭼنانكه شاعر ﮔفته است:
و اﺫا حديﺚ ساءنﻰ لماكتﺌﺐ
و اﺫا حديﺚ سرنﻰ لمآشر

اﮔر سﺨنﻰ به من توهين كند ،افسرده نمﻰشوم و اﮔر ﮔفتهاﻯ خوشﺤالم كرد ،سرمست
نمﻰشوم.

كه در ازاﻯ سرنﻰ (خوشﺤاﻝ) ،ساءنﻰ (توهين) ،و به ازاﻯ اﻻكتﺌاﺏ (افسردﮔﻰ) ،اﻻشر

(سرمستﻰ) را قرار داده است( .همان ،ﺹ )96
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اﮔر سﺨن از »مقابله« نزد ابنمعتز وارد »مطابقه« و »طباﻕ« مﻰشود ،قدامه از ارسطو

در سﺨنورﻯ و ﮔفتهاﺵ درباره نوشتن عبارت بهره مﻰﮔيرد و مﻰﮔويد :ﭼنانكه در هنر

سﺨنورﻯ ابنسينا شرﺡ داده است:

شايد اتﺼاﻝ كالم موﺻوﻝ ﭼند بﺨﺶ باشد كه مقسم (تقسيمشده) نام دارد ،ﭼنانكه
ﮔفتهاند :من از فالن كﺲ كه ﭼنين و ﭼنان ﮔفت ،تعجﺐ كردم .پﺲ اينان اقسام مورد
تعجﺐ هستند .شايد اقسام در مقابله مانند اين ﮔفته ايشان باشد :از آنها بعﻀﻰ مشتاﻕ ثروت
و بعﻀﻰ مشتاﻕ لهو و لعﺐ بودند؛ اما عاقالن ،كمكارﻯ كردند و نااميد شدند ،درحالﻰكه
احمقان پيروز و موفﻖ شدند .مقابلهها اﮔر درست پشت هم قرار بگيرند ،درخشﺶ و زيبايﻰ
بهوجود مﻰآورند( .بدوﻯ ،فنالﺨطابه عند ابنسينا ،ﺹ )228

از معانﻰ ستوده نزد قدامه» ،درستﻰ تفسير« است و آن وقتﻰ است كه شاعر در بيتﻰ

دو معنﻰ متقابﻞ اراﺋه دهد و سﭙﺲ در بيت بعدﻯ شرﺡ اين دو معنﻰ را بياورد و ﭼه بسا كه

در مﺼرﻉ اوﻝ معنﻰ معينﻰ بياورد ،سﭙﺲ در مﺼرﻉ دوم همان بيت را شرﺡ دهد .بعد از آن،

درمورد »التتميم« سﺨن مﻰﮔويد :او كسﻰ است كه كيفيت خوﺏ معنا را با اعتراﺽ يا احتياﻁ
تمام كند؛ همان ﭼيزﻯ كه ابنمعتز اين شﻜﻞ را اعتراﺽ نام نهاده بود .در جايﻰ مﻰﮔويد:

»اعتراﺽ كالم در كالمﻰ رﺥ مﻰدهد كه معنايﺶ ناتمام مانده است؛ درنتيجه ،رجوﻉ كند و
معناﻯ آن را با يﻚ بيت تمام كند« .قدامه اين اﺻطالﺡ را از تعريﻒ ابنمعتز اخﺬ كرده است
فسقﻰ ديارك ـ ﻏيرمفسدها

ﺻوﺏالربيﻊ و ديمه تهمﻰ

سرزمينت را بدون تﺨريﺐ ،هنگام بهار با بارﺵ بارانﻰ نمنم و ممتد آبيارﻯ كرد( .ابنجعفر،
نقدالشعر ،ﺹ )99

تكافوء

از مزيتهاﻯ كيفيت معنﻰ درنزد قدامهًْبنجعفر» ،تﻜافوء« است كه ابنمعتز از آن بانام

»المطابقه« يا »الطباﻕ« ياد كرده است؛ ﭼنانكه بشار از قوﻝ مﺤدثان ﮔفته است:
اﺫا ايقﻈتﻚ حروﺏالعدﻯ

فنبه لها عمرا ثم نم

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

سﺨن طرفهبنعبد را ﺫكر مﻰكند كه:
و براﻯ آن
ِ
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اﮔر سواران دشمن ،تو را از خواﺏ بيدار كردند ،عمرو را بيدار كن و سﭙﺲ خود بﺨواﺏ.

قدامه مﻰﮔويد» :بيدارﺵ كن و بﺨواﺏ ،تﻜافوء است ،كه اثرﻯ قوﻯ بر كيفيت شعر دارد.
(همان ،ﺹ )105

التفاﺕ

قدامه »التفات« را به بﺨشﻰ از بﺨﺶهاﻯ التفات كه ابنمعتز در البديﻊ آورده است،

مﺨتﺺ مﻰكند و آن هنگامﻰ است كه تﺼور مﻰشود شاعر معنﻰ را رها كرده و به ﭼيز

ّ
ّ
عبداﷲبنجعفر از اين جنﺲ است:
عبداﷲبن معاويهًْبن
ديگرﻯ روﻯ آورده است .سﺨن
اجمﻞ اﺫا ما كنت ﻻبد مانعا

و قد يمنﻊالشﻰءالفتﻰ و هو مجمﻞ

اﮔر مانعﻰ پيﺶ روﻯ نمﻰبينﻰ ،خوﺵرفتار و معتدﻝ باﺵ؛ زيرا كه ﭼيزهايﻰ مانﻊ از اعتداﻝ
مرد مﻰشوند( .همان ،ﺹ )106

كيفيﺖ شعر

قدامه همﭽنين از مزيتهاﻯ كيفيت شعر ازطريﻖ پيوند لفﻆ و معنا سﺨن مﻰﮔويد؛ و در
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اين ميان ،به مساوات اشاره مﻰكند و آن اين است كه لفﻆ مساوﻯ معنا باشد .او همﭽنين
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درباره ﺻنعت »اشاره« بﺤﺚ مﻰكند كه از ديد او آن است كه لفﻆ اندك با ايما يا لمﺤهاﻯ
كه به آن دﻻلت مﻰكند ،معانﻰ زيادﻯ را شامﻞ شود؛ همانند ﮔفتﺔ امرﻯءالقيﺲ در توﺻيﻒ

اسبﺶ:

علﻰ هيﻜﻞ يعطيﻚ قبﻞ سﺆاله

ﺃفانين جرﻯ ﻏيركز وﻻوانﻰ

1

بر اسﺐ قوﻯهيﻜلﻰ سوار است و پيﺶ از آنﻜه از او بﺨواهﻰ ،او را به تو مﻰبﺨشد و با تو
انواﻉ همراهﻰها را بدون هيﭻﮔونه خست و سستﻰ انجام مﻰدهد.

يﻜﻰ از انواﻉ پيوند لفﻆ و معنا در ديدﮔاه قدامه» ،مترادﻑها« هستند» .مترادﻑ« عبارت

است از اينﻜه شاعر معنايﻰ بر معانﻰ بيفزايد ،و درنتيجه ،همانند بيت زير كه در توﺻيﻒ ﮔردن
.1هيكل:اسبقوﻱ؛،أفانين:انواﻉ؛ﻏيركز:بدونهيﭻگونهامساكي.(←نقدالشعر،ص)111

برﺭسی

معشوﻕ است ،عمﻞ نمﻰكند:

بعيده مهوﻯالقرﻁ اما لنوفﻞ

تطبی
قی اندﻳشﻪهاﻯ
نقدﻯ ﻗدامﻪب ًْنجﻌفر...

ﺃبوها ،و اما عبد شمﺲ ،فهاشم

در اين بيت ،تمﺜيﻞ وجود دارد» .تمﺜيﻞ« عبارت است از هماهنگﻰ لفﻆ و معنا؛ و آن

زمانﻰ بهوجود مﻰآيد كه شاعر بﺨواهد به يﻚ معناﻯ ويژه اشاره كند ،اما كالمﻰ را بيان
مﻰكند كه به معنايﻰ ديگر دﻻلت دارد كه آن معناﻯ ديگر بههمراه كالم شاعر نشاندهنده

قﺼد اﺻلﻰ او است .مانند سﺨن عبدالرحمنبنعلﻰبنعلقمهبنعبده كه ﮔفته است:
ﺃوردتهم و ﺻدورالعيﺲ مسنفه

والﺼبﺢ بالﻜواكﺐالدرﻯ منﺤور

1

ﺻبﺢ زود ،آنها را بهسمت آﺏ بردم .شترها هنگام راهرفتن ،ﮔردن كشيده بودند و رنﮓ
آسمان قرمز بود ،انگار كه با ستارهها ،سرﺵ را بريده بودند.

قدامه از ﺻفت هماهنگﻰ لفﻆ ،وزن و معنا با قافيه ﺻﺤبت مﻰكند و آن را وسيله

»توشيﺢ« مﻰداند؛ مانند شاعرﻯ كه مﻰﮔويد:
تمنيت ﺃن ﺃلقﻰ سليما و مالﻜا

علﻰ ساعه تنسﻰالﺤليماﻷمانيا

در ساعتﻰ كه انسان عاقﻞ آرزوهايﺶ را ازياد مﻰبرد ،آرزو داشتم سليم و مالﻚ را ديدار
كنم( .همان ،ﺹ )105

در اين بيت ،كلمه »تمنيت« و كلمه »قافيه« ،بر هماهنگﻰ با يﻜديگر ﮔواهﻰ دارند.

كه شاعر پﺲ از پايان معناﻯ بيت ،كلمهاﻯ را در قافيه مﻰآورد تا با آن كلمه اﺿافه ،معناﻯ
بيت را بهتر نمايان سازد .او در اين خﺼوﺹ به شعر زير از امرﻯءالقيﺲ استناد مﻰكند:
ِناالجزﻉالﺬﻯ لميﺜقﺐ
ﺃرحل
ُ
و ُ

الوحﺶ حوﻝ خباﺋنا
كﺄن
ﱠ
ِ
ﭼشمان حيوانات وحشﻰ در شبﻰ تاريﻚ و دراز در اطراﻑ ﭼادر ما همﭽون مهرههاﻯ
ﮔردنبندﻯ كه هنوز سوراﺥ نشده است.

امرﻯءالقيﺲ در اين بيت ،تشبيهﻰ كامﻞ قبﻞ از پايان قافيه بهوسيلﺔ ﭼشمان وحوشﻰ كه

برﻕ مﻰزنند ،ايجاد كرده است؛ اما در توﺻيﻒ خود باز هم تﺄكيد مﻰكند و مﻰﮔويد» :سوراﺥ
.1المسنف:آگاهيكهگردنخودراجهتحركتباالميكشد.(همان،ص)17

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

قدامه مﻰافزايد :از انواﻉ هماهنگﻰ قافيه با كﻞ بيت ،يﻜﻰ »ايقاﻝ« نام دارد؛ به اين معنا
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نشدهاند«.

و نيز شعر اعشﻰ:

كناطﺢ ﺻﺨره يوم ًا ليوهنها

فما وهنت و اوهﻰ قرنهالوعﻞ

بز كوهﻰ به سنگﻰ شاﺥ مﻰزند تا آن را سست و ﺿعيﻒ كند ،اما آن سنﮓ سست
نمﻰشود ،درحالﻰكه شاﺥ بز ﺿعيﻒ مﻰشود.

در اين شعر ،تشبيه و توﺻيﻒ تا كلمه »قرنه« كامﻞ است؛ اما او به قافيه نياز دارد كه

آن هم كلمه »وعﻞ« است؛ ﭼراكه او بز را از هر حيوان كوهﻰ ديگرﻯ كه شاﺥ مﻰزند ،برتر

مﻰداند .اين حيوان با شاخﺶ به قله كوه مﻰزند ولﻰ باعﺚ آسيﺐديدنﺶ نمﻰشود.

اين مقياﺱهاﻯ آﻏازين براﻯ زيبايﻰ شعر بود كه »ﺻفات زيبايﻰ شعر« ناميده شده است.

اين ﺻفات از كتاﺏهاﻯ ارسطو ،موسوم به سﺨن و شعر و نيز از نوشتههاﻯ جاحﻆ ،ابنمعتز،

اﺻمعﻰ و ديگران استنباﻁ مﻰشود.
عيبﻫاﻯ شعر

قدامه ،در فﺼﻞ سوم درباره عيوﺏ شعر ﺻﺤبت مﻰكند و در مقابﻞ هر شﻜﻞ از عيوﺏ
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شعر ،شﻜﻞ مناسﺐ آن را اراﺋه مﻰدهد .او همﭽنين درباره عيوﺏ لفﻆ بﺤﺚ مﻰكند و آن را

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

»معاﻇله« مﻰنامد .عالوه بر اين ،وﻯ درباره عيوﺏ قافيههاﻯ شعر ،معانﻰ ،عيوﺏ مدﺡ ،هجا،
مرثيهها ،ﻏزﻝ و عدم تطابﻖ معانﻰ با الفاﻅ كه آن را به »فساد« در تفسير نامگﺬارﻯ كردهاند،

مﺤاﻝ يا تناقﺾ در معانﻰ ،ريتم شعر و عدم هماهنگﻰ معانﻰ با اوزان شعر و يا معانﻰ با
قافيههاﻯ شعر نيز ﺻﺤبت كرده است.
معاﻇله

ناقدان قديم درباره »معاﻇله« و پيﭽيدﮔﻰ در شعر مباحﺜﻰ را بيان كردهاند .ازجملﺔ ايشان،
ِ

خليفه دوم عمربنخطاﺏ است .هنگامﻰ كه او درباره زيبايﻰ در تركيﺐ الفاﻅ ،معانﻰ و انتﺨاﺏ
كلمات شعر زهيربنسامان ﺻﺤبت مﻰكند ،مﻰﮔويد» :او (زهير) معاﻇله نمﻰكند« .قدامه نيز

برﺭسی

به ديدﮔاه عمر درباره زهير اشاره كرده است.

تطبی
قی اندﻳشﻪهاﻯ
نقدﻯ ﻗدامﻪب ًْنجﻌفر...

ولﻰ ازنﻈر قدامه» ،معاﻇله« ،نامناسﺐبودن استعاره و زشتﻰ آن است .پﺲ مﻰﮔويد:

»نبايد استعاره را در ﭼيزﻯ كه مناسﺐ آن نيست ،وارد كنيم«؛ و او در اينباره (استعاره

نامرتبﻂ) ،به نمونهاﻯ از شعر اوﺱ اشاره مﻰكند كه مﻰﮔويد:
و ﺫات هد ٍم عا ٍر نواشرها

تسمﻂ بالماء تولبا 1جدعا

همانند زنﻰ كه لباﺱ كهنه مﻰپوشد و پسرﻯ را مانند كرهخر با آﺏ داﻍ مﻰشويد.

كه در اينجا شاعر ،ﻏالمﻰ را »كرهخر« (تولﺐ) نام نهاده است.

او براﻯ نشاندادن زشتﻰ استعاره ،به شعر شاعرﻯ اشاره مﻰكند:
و ما رقدالولدان حتﻰ رايته

بساﻕ و حافر
علﻰالبﻜر يمريه ٍ

هنگامﻰكه بﭽهها خوابيدهاند ،او پايﺶ را مانند سم اسبان حركت مﻰدهد.

كه پاﻯ آدم را به سم (حافر) تشبيه كرده است .اينﮔونه استعارات نامناسﺐ ،هيﭻ

توجيهﻰ ندارند .تعداد فراوانﻰ از شاعران بزرگ از استعاره استفاده كردهاند اما به اين زشتﻰ

نبوده است و ناقد مﻰتواند درباره استعارات آنها توجيهﻰ پيدا كند ،مانند شعر امرﻯءالقيﺲ

هنگامﻰكه با شﺐ ﺻﺤبت مﻰكند:

فقلت له لما تمطﻰ بﺼلبه

و اُردﻑ اعجازا و ناء بﻜلﻜﻞ

در اينجا ،شاعر احساﺱ مﻰكند كه حركت شﺐ خيلﻰ كند و آهسته است .انگار شﺐ

فقرات استﺨوان و پشت دارد كه يواﺵ يواﺵ خميازه مﻰكشد و بدنﺶ را كﺶ مﻰآورد؛

درحالﻰكه شﺐ بدن ندارد( .همان ،ﺹ )130

بهنﻈر مﻰرسد قدامه درمورد معانﻰ »معاﻇله« و »استعاره« دﭼار اشتباه شده است؛ زيرا

»معاﻇله« را از معناﻯ اﺻلﻰ خود خارﺝ ساخته است و »استعاره« را از مفهومﻰ كه دارد،

تﻐيير داده و اين باعﺚ پيﭽيدﮔﻰ مفهوم اﺻطالحات نقدﻯ و نيز ازبينرفتن ارزﺵ تاريﺨﻰ

اين اﺻطالحات كه در ﺫهن منتقدان جا ﮔرفته بود ،شده است.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

من با شﺐ هنگامﻰكه دراز كشيده بود و دست و پاهايﺶ را كﺶ مﻰداد و بهكندﻯ حركت
مﻰكرد ،ﺻﺤبت مﻰكردم.
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»شوقﻰ ﺿيﻒ« در اينباره مﻰﮔويد:

قدامه »معاﻇله« را به زشتﻰ »استعاره« تشبيه كرده است؛ مانند اطالﻕ برخﻰ از شاعران
كه پا را با »سم« مترادﻑ كرده بودند .اما اين درواقﻊ معاﻇله نيست ،بلﻜه يﻜﻰ از عيوﺏ
استعاره است( .ﺿيﻒ)91 :1977 ،

قدامه تالﺵهايﻰ در موﺿوﻉ نقد در كتاﺏ خود با نام نقدالشعر انجام داد .اين كتاﺏ ،ثمره

فرهنگﻰ نقدﻯ وسيﻊ است و درنتيجه آﮔاهﻰ او از مﻜاتﺐ نقدﻯ يونانﻰ و كتﺐ ادبيات عربﻰ
تا زمان خودﺵ ــ مانند كتاﺏهاﻯ جاحﻆ ،ابنمعتز ،اﺻمعﻰ ،ثعلﺐ ــ نوشته شده است و به

همين دليﻞ مﻰتوان ﮔفت كتاﺏ نقدالشعر قدامه ،ثمره پيوند ادبيات عرﺏ با نقد يونان است.
مكاتب نقدﻯ جديد

قدامهًْبنجعفر ،آﻏازﮔر تﺄسيﺲ مدرسه نقد جديدﻯ است كه كتاﺏ نقدالشعر او پايههاﻯ

آن را بنياد ﮔﺬاشت .وﻯ در اين كتاﺏ ،از عناﺻر ساده شعر ــ مانند لفﻆ ،معنا ،وزن ،و قافيه
ــ شروﻉ مﻰكند و سﭙﺲ عناﺻر مركﺐ شعر ــ مانند لفﻆ و معنا ،لفﻆ و وزن ،معنا و وزن،
و معنا و قافيه ــ را شرﺡ مﻰدهد:
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علم شعر ،اقسامﻰ دارد كه عبارتاند از:
 .1علم عروﺽ و وزن شعر،
 .2علم قافيهها و مقاطﻊ،
 .3علم ﻏريﺐ شعر (و استفاده از كلمات و معانﻰ ﻏيرمعمولﻰ در شعر)،
 .4علم معانﻰ و اهداﻑ شعر،
 .5علم زشتﻰ و زيبايﻰ شعر( .ابنجعفر ،نقدالشعر ،ﺹ )10

قدامه ،علم پنجم ــ يعنﻰ علم زشتﻰ و زيبايﻰ شعر ــ را به ﭼهار مورد ديگر اﺿافه كرد.

از ديد او ،زيبايﻰ شعر مستلزم رعايت موارد زير است:

 .1لفﻆ آسان ،مﺨارﺝ حروﻑ آسان ،داراﻯ فﺼاحت و بهدور از زشتﻰ باشد .لفﻆ نبايد باعﺚ

زشتﻰ شعرﻯ شود كه لﺤن نامتناسبﻰ با قواعد عربﻰ دارد كه قابﻞ اعراﺏ نيست؛ و يا شعر

نبايد بهدور از لطافت و معاﻇله باشد.

 .2وزن و عروﺽ ،آسان و مرﺻﻊ باشد؛ درحالﻰ كه نقﺺ شعر ،خروﺝ از عروﺽ ،تﺨليﻊ

برﺭسی

و استفاده از مجازﻯهاﻯ سنگين است.

تطبی
قی اندﻳشﻪهاﻯ
نقدﻯ ﻗدامﻪب ًْنجﻌفر...

 .3استفاده از قافيه با حروﻑ زيبا و مﺨارﺝ سليﺲ .اما قافيه بد ،عيﺐهاﻯ قديمﻰ ،مانند

اقواء (اختالﻑ حﺬو و توجيه) ،تﺨميﻊ و ايطاء و سناد (اختالﻑ حﺬو و تﺄسيﺲ) دارد.

 .4هماهنگﻰ لفﻆ و وزن ،يعنﻰ اسماء و افعاﻝ در شعر بهﺻورت كامﻞ و مستقيم .شاعر

نبايد از روﻯ اجبار كلمات را براﻯ حفﻆ وزن كم يا زياد كند .حشو ،تﺜليم ،تﺬبيﺐ ،تﻐيير و
تفﺼيﻞ عيوﺏ آن است كه اين عمليات هماهنگﻰ طبيعﻰ ميان لفﻆ و وزن را برهم مﻰزند.

 .5هماهنگﻰ و انسجام قافيه با معنا بهﮔونهاﻯ كه كلمه بعد و قبﻞ درارتباﻁ باشد و

بهشﻜلﻰ هماهنﮓ و منسجم و منﻈم نمايان شود و نقﺺ آن ،وجود قافيه با تﻜلﻒ يا سجﻊ
بدون فايده در معنا است.

قدامه در كتاﺏ نقد شعر خود ،با اتﻜا به منطﻖ ،به توﺿيﺢ حﺼر معانﻰ اقدام كرد؛ زيرا

او متوجه شده بود كه سﺨتﻰ شعر ،بهعلت معانﻰ آن است .همﭽنين ،ﺻفات خوﺏ و بد در
معانﻰ را آشﻜار كرد و متوجه شد كه معانﻰ منﺤﺼر به اين موارد است :مدﺡ ،هجا ،مرثيه،

تشبيه ،توﺻيﻒ و ﻏزﻝ .ﺻفات خوﺏ آن عبارتاند از :ﺻﺤت تقسيم ،ﺻﺤت مقابله ،ﺻﺤت
تفسير ،ﺻﺤت اكماﻝ ،ﺻﺤت مبالﻐه ،ﺻﺤت برابرﻯ و التفات؛ و درمقابﻞ ،ﺻفات زشت آن

عبارتاند از :تناقﺾ و ريتم سﺨت و مﺨالفت با عرﻑ.

مشﺨﺼات حسن تركيﺐ معانﻰ با الفاﻅ است و عيوﺏ آن عبارتاند از :خلﻞ ،يعنﻰ نقﺺ يا

افزايﺶ كه باعﺚ فساد در معنا شود و اﮔر معنا و وزن بهخوبﻰ با هم تركيﺐ شوند ،ﺻﺤت و
كماﻝ شعر بهوجود مﻰآيد ،اما اﮔر اين هماهنگﻰ ميان معنﻰ و وزن فاسد شود ،شعر منقلﺐ

و دﭼار بريدﮔﻰ خواهد شد.

آنﭽه واﺿﺢ است ،اين است كه قدامهًْبنجعفر در كتاﺏ خود تﺤت عنوان نقد شعر و نقد

بالﻏت ،ماده بزرگ و مهمﻰ را جمﻊآورﻯ كرد كه ناقدان و ادباﻯ عرﺏ در مراحﻞ بعدﻯ

تالﺵ كردند آن ماده بزرگ را با ريشه عربﻰ اﺻلﻰ خود و ريشه منطقﻰ و فلسفﻰ و نقد
يونانﻰ مرتبﻂ كنند.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

از ديد قدامه ،مواردﻯ ﭼون مساوات و برابرﻯ ،اشاره ،تمﺜيﻞ ،مطابقت و هماهنگﻰ ،از
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مكتب نقدﻯ ﻗدامه

قدامهًْبنجعفر تالﺵ كرد انقالبﻰ در نقد ﺫوقﻰ »ناهنجار« سليقهاﻯ و نقدﻯ روشن

براساﺱ مبانﻰ علمﻰ ثابت پايهريزﻯ كند و مبانﻰ ،قواعد و اﺻطالحات را ميان نقد فنﻰ و

قاعده منطقﻰ فلسفﻰ مجتمﻊ سازد .اين امر باعﺚ ايجاد مفهوم نقد عالمﻰ مﺤﻜم نزد قدامه

ّ
عبداﷲ ﻇاهرﻯ از قدامه
شد كه اين اﺻطالﺡ با ناهنجارﻯ نقد سليقهاﻯ مقابله كرد .عيسﻰبن
پرسيد :منﻈور شما از اشارهاﻯ كه درباره نقد شعر مﻰكنيد ،ﭼيست؟ قدامه پاسﺦ داد» :اشاره

يعنﻰ معانﻰ زياد در يﻚ لفﻆ كوﭼﻚ و وجود ارتباﻁ ميان آن دو«؛
و براﻯ نمونه ،بيتﻰ از زهير را ﺫكر كرد:
فانﻰ لو لقيتﻚ و اتجهنا

لﻜان لﻜﻞ منﻜره كفاء

اﮔر تو را مﻰديدم و با هم مﻰرفتيم ،براﻯ هر مسﺌلهاﻯ ،راهحلﻰ پيدا مﻰشد( .همان ،ﺹ
)85

عالوه بر اين ،قدامه توجه زيادﻯ به معانﻰ در دو حالت ساده و مركﺐ داشت و تالﺵ

مﻰكرد مرزهاﻯ آن را مشﺨﺺ سازد .او براساﺱ يﻚ تﺼور نﻈرﻯ كه بر يﻜﭙارﭼگﻰ
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مبتنﻰ بود ،معناﻯ اﺻلﻰ را مانند تنه درخت و معانﻰ بعدﻯ را بهعنوان شاخههاﻯ آن درنﻈر

مﻰﮔرفت.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

درنﻈر قدامه ،انسان ،موﺿوﻉ اﺻلﻰ همه اهداﻑ شعر بود .انسان بهمﺜابه تنه درختﻰ بود

كه شاخه و ميوه و برگهايﻰ از آن منشعﺐ مﻰشد؛ زيرا انسان هدﻑ مدﺡ و هجو بود و

در مرحله بعد ،موﺿوﻉ مرثيهها ،ﻏزﻝ و توﺻيفات قرار مﻰﮔرفت .موﺿوﻉ ديگرﻯ كه قدامه

درباره آن ﺻﺤبت كرده ،رابطه تﺼويرﻯ يا تشبيهﻰ است كه درواقﻊ همه اين موﺿوعات

ﮔاهﻰ با موﺿوعات مﺜبت ،مانند مدﺡ ،و ﮔاهﻰ با موﺿوعات منفﻰ ،مانند هجو ،مرتبﻂاند.
ﻗدامه ،افالﻃوﻥ و ارسﻄو

براساﺱ نﻈريه فﻀيلت افالطون كه قدامه از آن تﺄثير ﮔرفته بود ،مدﺡ حاوﻯ ﭼهار

فﻀيلت است:

برﺭسی

تطبی
قی اندﻳشﻪهاﻯ
نقدﻯ ﻗدامﻪب ًْنجﻌفر...

 .1عقﻞ :كه شاخههاﻯ آن عبارتاند از تيزهوشﻰ ،حيله ،بيان ،سياست و كفايت ،اقرار و

پﺬيرﺵ با حجت و منطﻖ و دانﺶ ،بردبارﻯ و دورﻯ از سفاهت و نادانﻰ.

 .2شجاعت :كه شاخههاﻯ آن عبارتاند از حمايت از ديگران ،دفاﻉ ،انتقام ،قتﻞ حريفان

و حركت در مسيرﻯ پر از خطر و آزار دشمن و پرهيبتبودن.

 .3عدالت :كه شاخههاﻯ آن عبارتاند از بﺨشﺶ ،پاسﺦ به فقرا و اكرام مهمان.
 .4عفت :كه شاخههاﻯ آن ،قناعت و پاكﻰ است.

سلﺐ اين فﻀايﻞ و تﺤقير شﺨﺼﻰ است ك در شعر مﻰآيد .قدامه درباره
اما اساﺱ هجوِ ،

فﻀيلتهاﻯ مركﺐ متشﻜﻞ از عقﻞ و شجاعت ــ كه مدﺡ آن باعﺚ ايجاد ﺻبر و شﻜيبايﻰ

است ــ و درباره حالت مﺨالﻒ آن ،يعنﻰ نقﺺ عقﻞ و عدم وجود شجاعت ــ كه هجو آن
باعﺚ ايجاد تسليم و شﻜستگﻰ مﻰشود ــ ﺻﺤبت كرده است.

قاعده معنا نزد قدامه ،يا براساﺱ مدﺡ است كه مدﺡ و مرثيه و برخﻰ توﺻيفات را دربر

مﻰﮔيرد و يا براساﺱ هجو است كه برپايﺔ ﺿديت يا مدﺡ مطرﺡ مﻰشود و شاعر در آن

ﺻفات فﻀيلتﻰ را از فرد سلﺐ و ﺻفات او را به ﺻفات زشت و ناپسند تبديﻞ مﻰكند.

همانطور كه قدامه دربارﺓ قاعدﺓ اخالقﻰ ــ كه شعر فنﻰ بر آن پايدار است و ريشه آن

به نﻈريه اخالﻕ نمونه افالطونﻰ متﺼﻞ است ــ ﺻﺤبت مﻰكند ،از لﻐو و مبالﻐه در ﺻفات
برخﻰ از ﺻاحبنﻈران تﺼور كنند كه روﺵ نقدﻯ اخالقﻰ قدامه دﭼار تناقﺾ شده است.

درواقﻊ ،قدامه تﺤتتﺄثير اين سﺨن ارسطو قرار ﮔرفته است» :تشبيه ،پيروﻯ و تقليد

يعنﻰ ستايﺶ اخالقﻰ است( «.ارسطو .)99 :1980 ،او همﭽنين به تعريﻒ ارسطو از فﻀيلت

ــ »فﻀيلت يعنﻰ حدوسﻂ بين دو سمت« ــ اعتقاد دارد؛ اما معتقد است كه مبالﻐه يا اﻏراﻕ
در شعر ،براﻯ مبالﻐهآميز كردن تشبيهات و توﺻيفات است و به ماهيت و حقيقت شﻰء

توﺻيﻒشده مربوﻁ نيست.

منتقدان در زمان قدامه ،به دو ﮔروه تقسيم مﻰشدند:

 .1ﮔروهﻰ كه ﻏلو و افراﻁ در معانﻰ را قبوﻝ داشتند،

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

مﺜبت در حالت مدﺡ و ﺻفات منفﻰ در حالت هجو نيز سﺨن مﻰﮔويد .اين امر باعﺚ شد كه
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 .2ﮔروهﻰ كه به حدوسﻂ معتقد بودند.

قدامه با ﮔروه اوﻝ همعقيده بود و مﻰﮔفت:
ﻏلو و اﻏراﻕ درنزد من بهتر است و اين عقيده درنزد اهﻞ فن و اﺻﺤاﺏ نﻈر در شعر،
از قديماﻻيام وجود داشته است .من شنيدهام كه يﻜﻰ از آنها ﮔفته است :بهترين شعر،
دروﻍترين آن است .فالسفه يونان نيز بر اين عقيده بودند( .ابنجعفر ،نقدالشعر ،ﺹ )26

اين ديدﮔاه نقدﻯ جسورانه قدامه باعﺚ تمايز و برترﻯ كار شعرﻯ فنﻰ بر كار شعرﻯ

ﮔزارشﻰ شد .اين نگاهﻰ تازه به قاعده ﺻداقت اخالقﻰ است كه ابنطباطبا علوﻯ در عيارالشعر
و آمدﻯ در كتاﺏ الموازنه از آن دفاﻉ كردهاند.

بنابراين ،ﻏلو و اﻏراﻕ درنزد قدامه ،خروﺝ توﺻيﻒ از مرحله ﺻفات ممﻜن و رسيدن به

مرحلهاﻯ است كه احتماﻝ وقوﻉ آن بعيد است ولﻰ امﻜان وقوﻉ آن مﺤاﻝ نيست .شعر زير

از نمربنتولﺐ ،نمونه آن است:

تﻈﻞ تﺤفر عنه ﺇن ﺿربت به

بعدالﺬراعين والساقين والهادﻯ

اين ﺿربﺔ شمشير عالوه بر اينﻜه ﮔردن ،پاها و دستهاﻯ دشمن را قطﻊ كرد ،به زمين
رسيد و در آن فرو رفت.
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اين حالت كه شمشير ،دست و پاﻯ دشمن را قطﻊ كرد و به زمين فرو رفت ،از خاﺻيت

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

شمشير خارﺝ نيست ولﻰ امﻜان وقوﻉ آن بعيد است.

اما براﻯ نمونهاﻯ كه امﻜان آن مﺤاﻝ است و مبالﻐه در آن امﻜانپﺬير نيست ،شعرﻯ از

ابونواﺱ ﺫكر مﻰكند:

يا امين ّﷲ عﺶ ﺃبدا

دم علﻰاﻷيام والزمن

اﻯ امين خدا هميشه زنده بمانيد.

قدامه اين نمونه را بهعنوان افراﻁ و ﻏلو زشت نامگﺬارﻯ كرده است (همان ،ﺹ 133ـ،)132

ﭼراكه زندﮔﻰ ابدﻯ خارﺝ از طبﻊ انسان است و شايد ديدﮔاه قدامه در اين مورد با ديدﮔاه
ارسطو مرتبﻂ باشد .ارسطو در قانون احتماﻝ (ﺹ  )105مﻰﮔويد:

در رابطه با ﺻداقت شعر ،آنﭽه كه مﺤاﻝ است ولﻰ احتماﻝ وقوﻉ آن وجود دارد ،بهتر از
ﭼيزﻯ است كه مﺤاﻝ نيست ولﻰ وقوﻉ آن ممﻜن است.

برﺭسی

تطبی
قی اندﻳشﻪهاﻯ
نقدﻯ ﻗدامﻪب ًْنجﻌفر...

ارسطو به آنﭽه مﺤاﻝ است ،اشاره مﻰكند؛ زيرا وقوﻉ ﭼيزﻯ كه ممﻜن نيست ،با منطﻖ

و قانون عليت تناقﺾ دارد.
مبالغه

بااينﻜه قدامه به مبالﻐه و اﻏراﻕ اعتقاد داشت ،استعماﻝ كلمات ناپسند را براﻯ شاعر

تجويز مﻰكرد .اين ديدﮔاه ،بر اين قاعده فلسفﻰ كه ماده و ﺻورت اﺻلﻰ طبيعت بر آفريدن
و ابداﻉ استوار است ،متﻜﻰ بود .به عبارت ديگر ،معانﻰ شعر ،ماهيت كار شعر ،و شﻜﻞ شعر،

بهمﺜابه ﭼهره شعر است .شاعر جنبههاﻯ مﺜبت را براساﺱ اخالﻕ ترسيم مﻰكند و جوانﺐ
منفﻰ و رﺫالت را به ﺫهن خود راه نمﻰدهد و اﮔر اينﮔونه نباشد ،هجو در شعر ممنوﻉ خواهد

شد ،زيرا شاعر در حالت هجو ،از ﺻفات زشت موجود در انسان انتقاد مﻰكند كه هدفﺶ نيز

كسﺐ فﻀيلت است .به همين دليﻞ ،هجو بهعنوان يﻚ ساختار فنﻰ كامﻞ مﺤسوﺏ مﻰشود
كه هدﻑ اﺻلﻰ آن انسان است.

يكﭙارچﮕﻰ احساساﺕ روانﻰ

بﺤﺚ
وحدت و احساسات روانﻰ شاعر در يﻚ حالت و نيز قبوﻝ تﻀاد و تناقﺾ ،موﺿو ِﻉ ِ

معناﻯ تقابﻞ و علت تناقﺾ را نيز شرﺡ مﻰدهد؛ و در ادامه اشاره مﻰكند كه بنا به سﺨن

ارسطو ،اشيا در ﭼهارﭼوﺏ رويارويﻰ ﭼهارﮔونهاند:

 .1ازنﻈر اﺿافه :مانند پدر و فرزند ،و ﻏالم و موﻻ؛
 .2ازنﻈر تﻀاد ،مانند خير و شر ،و ﮔرم و سرد؛
 .3ازنﻈر عدم وجود ،مانند وجود و عدم وجود؛
 .4ازنﻈر نفﻰ و اثبات ،مانند :زيد نشسته است و زيد نشسته نيست( .ابنجعفر ،نقدالشعر،
ﺹ )124

وﻯ نمونهاﻯ از تناقﺾ ازحيﺚ تﻀاد را در شعر ابونواﺱ ﺫكر مﻰكند:

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

قدامه بوده است؛ و تفسير اين حاﻻت ،به ديدﮔاه ارسطو در كتاﺏ مقوﻻت متﻜﻰ بود .وﻯ
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كان بقايا ما عفا من حبابها
تردت به ثم انفرﻯ عن اديمها

تفاريﻖ شيﺐ فﻰ سواد عﺬار
تفرﻯ ليﻞ عن بياﺽ نهار

حباﺏ شراﺏ همﭽون تﻚموهاﻯ سفيد درميان موهاﻯ سياه است .حركت حباﺏها برروﻯ
سطﺢ جام مانند شبﻰ است كه بهپايان مﻰرسد و سفيدﻯ روز بعد از آن نمايان مﻰشود.

ابونواﺱ در توﺻيﻒ سفيدﻯ حباﺏ شراﺏ در بيت اوﻝ ،آن را به سفيدﻯ موﻯ سر و در

بيت دوم ،حركت حباﺏ روﻯ شراﺏ را به حركت شﺐ سياه توﺻيﻒ كرد.

قدامه درمورد تجويز افراﻁ ،فﺤاشﻰ و تناقﺾ ،به معناﻯ تفﻜرات يونانﻰ و بهويژه تفﻜر

ارسطو متﻜﻰ بود و آن را بهنﺤو جالبﻰ در شعر عربﻰ بهكار مﻰﮔرفت .او توانايﻰ باﻻيﻰ در

تطابﻖ ﺻﺤيﺢ شواهد شعرﻯ با مبانﻰ نقدﻯ خود از يﻚ سو و منطبﻖ كردن اين شواهد

با نﻈريات و ديدﮔاههاﻯ فلسفه يونانﻰ از سوﻯ ديگر داشت .وﻯ روشﻰ نقدﻯ متﻜﻰ بر
فرهنﮓ يونانﻰ براﻯ خود ساخت و براساﺱ آن تالﺵ كرد شعر عربﻰ را از نگاه جديد

بﺨواند؛ ولﻰ ميزان موفقيت يا عدم موفقيت او ،موﺿوﻉ بﺤﺚ ما نيست .بدون شﻚ ،وﻯ
تالﺵ بﻰسابقهاﻯ در اين زمينه كرد؛ زيرا او اولين منتقدﻯ بود كه سعﻰ كرد شعر و تفﻜر را
ادﻏام كند و هدفﺶ تﺄسيﺲ علم بيان عرﺏ و ايجاد پايههاﻯ علمﻰ انتقادﻯ سالم بهمنﻈور
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پيادهسازﻯ و استﺤﻜام اين علم بود .اين معادله ميان فﻜر و شعر و بيان ،او را مجبور كرد

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

نگاهﻰ عميﻖ به شعر ازحيﺚ ﺻﺤت تقسيم ،مقابله ،تفسير و تناسﺐ و برابرﻯ از يﻚ سو و

سقم تقسيم ،مقابله ،تفسير ،تناسﺐ و برابرﻯ از سوﻯ ديگر داشته باشد.
منﻄق شعر

منطﻖ شعر در نﻈر قدامه كه بر دو پايه باﻻ ــ يعنﻰ ﺻﺤت يا عدم ﺻﺤت موارد شعرﻯ

ــ استوار بود ،ابداعﻰ در شعر مﺤسوﺏ نمﻰشود؛ زيرا اين مشﺨﺼات ،شعر را از كالم معمولﻰ

و باﻻتر از آن جدا نمﻰكند .از اينرو ،قدامه به ويژﮔﻰهاﻯ ديگر و ساختار منطﻖ فنﻰ ديگر
كه به منطﻖ فلسفﻰ خودﺵ نزديﻚ بود ،نياز داشت؛ و آن ،رسيدن به منطﻖ شعر بود.

قدامه به اين امر واقﻒ بود؛ لﺬا به اشاره لطيﻒ و اختﺼار فنﻰ بهعنوان يﻚ عنﺼر اﺿافﻰ در

برﺭسی

تطبی
قی اندﻳشﻪهاﻯ
نقدﻯ ﻗدامﻪب ًْنجﻌفر...

شاهﻜار و ابداﻉ اقدام مﻰكند .او به شعرﻯ از ابوسمﻂ مروانبنابﻰحفﺼه كه در مدﺡ شراحيﻞ

ابنمعنابنزاﺋده است ،اشاره مﻰكند و مﻰﮔويد:
رﺃيت ابنمعن ﺃنطﻖالناﺱ جوده

و ﺃرخﺺ بالعدﻝالسالﺡ بﺄرﺿنا

فﻜلّﻒ قوﻝالشعر من كان مفعما
فمايبلﻎ السيﻒالمهند درهما

بﺨشﺶ ابنمعن باعﺚ زيباشدن سﺨن مردم شد؛ همﭽنين باعﺚ شد كسانﻰ كه قب ً
ال شعر
نمﻰﮔفتند ،به سرودن آن مشﻐوﻝ شوند .عدالت و امنيت باعﺚ شد سالﺡ در سرزمين ما
بﻰارزﺵ شود ،تاجايﻰ كه يﻚ شمشير خوﺏ يﻚ درهم ارزﺵ ندارد( .همان ،ﺹ )37

اين ،اختﺼارﻯ ﻇريﻒ و اشارهاﻯ زيبا در باﻻترين مراحﻞ مدﺡ است .شاعر در اين شعر

مﻰﮔويد :سﺨاوت و بﺨشﺶ اين مرد باعﺚ رشد نطﻖ مردم شده است و مردم بهدليﻞ

بﺨشﺶ او شاعر شدهاند .در بيت دوم آمده است :عدالت اين مرد باعﺚ امنيت و آسايﺶ

شده ،بهﮔونهاﻯ كه قيمت سالﺡ كاهﺶ يافته است و قيمت يﻚ شمشير خوﺏ حتﻰ به يﻚ
درهم نمﻰرسد .درواقﻊ قدامه بيشتر به پيروﻯ منطقﻰ در ابداﻉ شعرﻯ متﻜﻰ بود و به امور

عقلﻰ در شعر كمتر توجه مﻰكرد .اين امر باعﺚ تفاوت وﻯ با ابنطباطباﻯ علوﻯ در كتاﺏ

عيار شعر مﻰشود كه او منتقدان را به دقت در حقايقﻰ كه عقالنﻰ است ،دعوت مﻰكند .او
شعر ﮔزارشﻰ ،روشن ،ﺻادقانه و بااخالﻕ را نمﻰپسندد؛ درحالﻰكه ابنقدامه ،اﻏراﻕآميز بودن،
نﻜتﺔ جالﺐ توجه درباره قدامه ،ديدﮔاه وﻯ پيرامون استعاره است؛ ﭼراكه او طبيعت و

ارزﺵ تشﺨيﺺ استعاره را انﻜار مﻰكند و آن را قبوﻝ ندارد مگر اينﻜه آن را بهعنوان تشبيه
بهحساﺏ آورد ،همانند تفسير وﻯ از شعر امرﻯءالقيﺲ دربارﺓ شﺐ:
فقلت له ل ّم ّ
اتمطﻰ بﺼلبه

و ﺃردﻑ اعجازا وناء بﻜلﻜﻞ

و به شﺐ هنگامﻰكه دراز كشيده و دست و پاهايﺶ را كشيده بود و بهكندﻯ حركت
مﻰكرد ،ﮔفتم.

ابنقدامه درباره اين شعر مﻰﮔويد:

اين شﺐ در درازﻯ ،شبيه كسﻰ است كه تازه از خواﺏ بيدار شده است و عﻀالت و ستون
فقرات خود را كﺶ مﻰدهد ،نه بهعنوان اينﻜه شﺐ يﻚ بدن دارد كه مﻰخواهد آن را

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ناسزاﮔويﻰ و تناقﺾ در شعر را ترجيﺢ مﻰدهد.
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درازتر كند( .همان ،ﺹ )130

اين امر نشان مﻰدهد كه قدامه در معانﻰ ،مسامﺤه و سهﻞانگارﻯ مﻰكرده است،

درحالﻰكه در ساخت تﺼوير شعرﻯ سهﻞانگارﻯ را نمﻰپﺬيرد؛ به همين دليﻞ سعﻰ مﻰكند
از استعاره خالﺹ شود ،ﮔويﻰ كه استعاره براﻯ او جالﺐ نيست .مﻰﮔويد:

آن ﭼيزﻯ كه به اين شﻜﻞ بوده است و معناﻯ مجازﻯ دارد ،آسانتر و سبﻚتر از ﭼيزﻯ
است كه معناﻯ مجازﻯ ندارد و ﻏيرمعموﻝ و دور از استفاده مردم است( .همان)

ابنقدامه از استعارﺓ دور از تﺼور بسيار انتقاد كرده ،زيرا ساختار نقدﻯ او را كه مبنﻰ بر

منطﻖ است ،ويران مﻰكند .او متﻜﻰ بر عرﻑ و عادت در استعاره و برخﻰ از موﺿوعات ديگر
شعر بود ،بهﮔونهاﻯ كه مﺨالفت با عرﻑ را در شعر عيﺐ مﻰدانست و مﻰﮔفت :مﺨالفت با

عرﻑ ،از عيﺐهاﻯ معانﻰ است .همﭽنين ،از آوردن معانﻰ كه با عادت و طبﻊ مﺨالﻒ است،
انتقاد مﻰكند ،مانند بيت زير از مدار:

و خاﻝ علﻰ خ ّديﻚ يبدو كانه

سناالبدر فﻰ دعجاء باد دجونها

قدامه در اين مورد مﻰﮔويد :ﭼيزﻯ كه معموﻝ است ،اين است كه »خالﻰ كه سياهرنﮓ

است ،روﻯ ﮔونه سفيد است و اين شاعر هنگامﻰكه خاﻝ را مانند ماه و ﮔونه را مانند شﺐ
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توﺻيﻒ كرده ،معنا را منقلﺐ ساخته است( «.همان).

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

عدم توجه به حالﺖ روانﻰ

قدامهًْبنجعفر در ابداﻉ فنﻰ شعر ،هيﭻ توجهﻰ به حالت روانﻰ شاعر و شنونده نداشت؛

كه اين امر باعﺚ تعجﺐ است ،بهويژه اينﻜه مﻰدانيم قدامه با فلسفه يونانﻰ ارتباﻁ شديدﻯ
داشت و بهخﺼوﺹ از نﻈريه مﺜﻞ و خياﻝ افالطون و ارسطو و تفسير آن توسﻂ فالسفه

مسلمان آﮔاهﻰ داشت.

عدم توجه و استنﻜاﻑ از حالت روانﻰ شاعر و توجه و تمركز بر اثر فنﻰ شاعر نزد قدامه،

در درجه اوﻝ ،باعﺚ عدم توجه او به معنا شده بود و در درجه دوم بيشتر به ابداﻉ ،آفريدن
معانﻰ جديد و عالﻰ در شعر تمايﻞ داشت .اين امر باعﺚ شد كه وﻯ به موﺿوﻉ سرقت شعرﻯ
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اهميت زيادﻯ ندهد؛ زيرا ديدﮔاه وﻯ مانند ديدﮔاه جاحﻆ است كه عقيده داشت معانﻰ ،يﻚ

ميدان مشترك دارند كه همه مﻰتوانند از آن استفاده كنند و راه استفاده از آن براﻯ همه باز

است .آنﭽه براﻯ قدامه خيلﻰ مهم بود ،اين بود كه فقﻂ به شاهﻜار و ابداﻉ شعر توجه شود .در
اين مورد ،مالحت شعر ﭼيزﻯ به معنا اﺿافه نمﻰكند؛ زيرا از مشﺨﺼات معنا نيست و تﻜرار

در شعر ﭼيزﻯ از عالﻰبودن تشبيه نمﻰكاهد ،هرﭼند كه شعر خوﺏ باشد .اين موﺿوﻉ نشان
مﻰدهد كه قدامه به قواعد فرهنگﻰ و يونانﻰ و قواعد بيان عربﻰ بهشدت متﻜﻰ بوده است.

آﮔاهﻰ قدامه از فرهنﮓ يونانﻰ ،روﺵ درك مرحلهاﻯ منطقﻰ مدﺡ و هجو در شعر را

براﻯ او آسانتر كرد ولﻰ باعﺚ عدم درك وﻯ از ﻏزﻝ و شروﻁ فنﻰ ﻏزﻝ شد؛ زيرا سﺨتﻰ
شروﻁ منطقﻰ درمقابﻞ احساسات قوﻯ عشﻖ اثرﻯ ندارد و مقياﺱهايﻰ را كه مﻰتوانيم در
شعر مدﺡ و هجو از آن استفاده كنيم ،نمﻰتوان در تﺤليﻞ شروﻁ فنﻰ ﻏزﻝ بهكار برد .به

همين دليﻞ درمﻰيابيم كه قدامه در فهم ﻏزﻝ توانايﻰ زيادﻯ نداشت .او بهعنوان يﻚ نمونه

عالﻰ از ﻏزﻝ ،دو بيت زير را ﺫكر مﻰكند:
يو ّد بﺄن يمسﻰ سقيما لعلّها
و بهت ّز للمعروﻑ فﻰ طلﺐالعلﻰ

اﺫا سمعت عنه بشﻜوﻯ تراسله
لتﺤمد يوما عند ليلﻰ شماﺋله

اين بهترين ﻏزﻝ ازنﻈر قدامه است .او مﻰﮔويد:
عاشﻖ مﻰبيند بيمارﻯ از عشﻖ آسانتر است ،درنتيجه احساﺱ مﻰكند كه با پيﻐام
معشوﻕ شفا پيدا مﻰكند .در بيت دوم ،به مشﺨﺼات شﺨﺼﻰ خود قانﻊ نشد بلﻜه نياز
داشت فﻀايﻞ ديگرﻯ براﻯ شﺨﺼيت خود كسﺐ كند تا موقعيت خوبﻰ درنزد معشوقﺶ
بهدست آورد كه اين باﻻترين درجه مﺤبت است( .همان ،ﺹ )68

علت اينﻜه قدامه از اين دو بيت بهعنوان بهترين ﻏزﻝ نام مﻰبرد ،ارتباطﻰ است كه

ميان عشﻖ و اخالﻕ واﻻﻯ فﻀيلت برقرار است نه براساﺱ احساسات ،تجربه و منفعﻞ بودن

عاشﻖ .ابيات زير از ابﻰﺻﺨر هﺬلﻰ نيز ﭼنين است:
اما والﺬﻯ ﺃبﻜﻰ و اﺿﺤﻚ والﺬﻯ

امات و احيا والﺬﻯ امرهاﻷمر

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

اين عاشﻖ آرزو دارد مريﺾ شود تا معشوقهاﺵ برايﺶ نامهاﻯ بفرستد و دوست دارد
كارهاﻯ بزرگ و بافﻀيلت انجام دهد تا مردم او را نزد معشوقهاﺵ ستايﺶ كنند.
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لقد كنت تيها و فﻰالنفﺲ هجرها

فما هو اﻻ ان اراها فجاءه

بتﺄتا ﻷخرﻯالدخر ما طلﻊالفجر

فﺄبهت ﻻعرﻑ لدﻯ و ﻻنﻜر

هر بار كه عشﻖ را مﻰبينم ،به سﺨتﻰ و مشﻜﻞبودن آن سوﮔند ياد مﻰكنم و تﺼميم
مﻰﮔيرم كه از او جدا شوم؛ اما هنگامﻰكه دوباره او را مﻰبينم ،مبهوت مﻰشوم و اختيارم
را ازدست مﻰدهم( .همان ،ﺹ )67

مشﻜﻞ قدامه در موﺿوﻉ ﻏزﻝ ،ناشﻰ از عدم ﺻﺤبت ارسطو درباره ﻏزﻝ و فن شعر در

ﻏزﻝ بود .ارسطو فقﻂ به مدﺡ و هجو اكتفا نﻜرده است و اين امر باعﺚ شد كه قدامه در

ايجاد قواعد عمومﻰ ﻏزﻝ با مشﻜﻞ مواجه شود.

قدامه توانست موازين ﺻﺤت و نقﺺ را در شعر مدحﻰ و هجوﻯ نشان دهد و مانند يﻚ

دانشمند ،شروﻁ دقيﻖ را براﻯ تشبيهات ،ﺻفات ساده و مركﺐ در معانﻰ به مﺨاطﺐ بنماياند
تا وﻯ بتواند درباره شعر داورﻯ انتقادﻯ ﺻﺤيﺢ انجام دهد و حسن و قبﺢ شعر را براساﺱ
قواعد نقدﻯ مشﺨﺺ كند .به همين دليﻞ ،كتاﺏ نقد شعر وﻯ ،يﻜﻰ از كتاﺏهاﻯ برجسته و

پيشتاز درنزد عرﺏ است؛ هرﭼندكه ﮔاهﻰ مانند تﺨتﺨواﺏ »بروكرست« است ،يعنﻰ اﮔر مرد
قدبلندﻯ بﺨواهد روﻯ آن تﺨت بﺨوابد ،بايد قسمتﻰ از پاهايﺶ را قطﻊ كند.
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نتيجهﮔيرﻯ

آنﭽه از بررسﻰ حاﺿر حاﺻﻞ مﻰشود ،اين است كه قدامهبنجعفر ،از روﺵ علماﻯ يونان،

بهويژه ارسطو و افالطون ،در »نقد شعر« و نيز در »نقد نﺜر« پرده برمﻰدارد كه در كتاﺏ اوﻝ
وﻯ دﻻيﻞ ﮔويايﻰ بر آن مﻰيابيم؛ مانند آنﭽه درباره حد و نوﻉ و جنﺲ و فﺼﻞ اراﺋه مﻰدهد

كه اﺻطالحات منطﻖ ارسطويﻰ هستند .او با قواعد نقدﻯ كه ﺫكر مﻰكند ،سﺨن را علو
مﻰبﺨشد كه بيشتر آنها را با تﺄثير از روﺵ نقد يونانﻰ آﻏاز كرده است ،بهويژه در آنجا كه ﻏلو

درحد ميانه با الهام از دستاندركاران شعر قديم برتر است .او مﻰافزايد» :فالسفه يونانﻰ در
شعر بر طريﻖ زبان خود بودند« (همان ،ﺹ )26؛ كه اين سﺨن ،ما را به ياد اين ﮔفته ارسطو

مﻰاندازد كه »ناممﻜن قانﻊكننده در شعر ،از ممﻜن قانﻊكننده برتر است« (ارسطو ،ﺹ .)77
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قدامه در اين ﮔفتهاﺵ كه ستايﺶ بايد برپايﺔ فﻀايﻞ روحﻰ مﺜﻞ عقﻞ و شجاعت و عدﻝ

و دانايﻰ باشد ،از ارسطو پيروﻯ مﻰكند؛ ﭼراكه استاد يونانﻰ ﮔفته بود :فﻀيلت قدرتﻰ است

كه مﻰتواند ما را بهسمت نيﻜويﻰهاﻯ بسيار سوﻕ دهد .اجزاﻯ فﻀيلت يا نمودهاﻯ آن

عبارتاند از عدالت ،شجاعت ،مروت ،بﺨشندﮔﻰ ،عﻈمت ،ﭼشمپوشﻰ ،مﻐز و حﻜمت.

قدامه حمايت ،دفاﻉ ،انتقامﮔيرﻯ و كشتن دشمنان را بهعنوان اجراﻯ شجاعت ،يعنﻰ از

فﻀايﻞ روحﻰ كه باعﺚ ستايﺶ مﻰشوند ،مﻰشمرد؛ و اين همان ﺻﺤبت ارسطو است كه
اعتقاد داشت مجازات دشمنان از سهﻞﮔيرﻯ با آنان زيباتر است ،ﭼراكه مقابلهبهمﺜﻞ عين
عدالت است و هر عدلﻰ زيبا است .فروتنﻰ و بهدستآوردن شرﻑ ،از ﭼيزهاﻯ زيبا و از

نمودهاﻯ واﻻﻯ فﻀيلت هستند( .همان)168/9 ،

پافشارﻯ قدامه بر ميانهروﻯ در فﻀايﻞ و اينﻜه هر فﻀيلتﻰ ميانه دو امر نﻜوهيده است و

افراﻁ در فﻀيلت به نﻜوهﺶ منجر مﻰشود ،برﮔرفته از تفﻜرات ارسطو است .ارسطو در كتاﺏ

اخالﻕ اﺫعان مﻰكند كه اﮔر افراﻁ و تفريﻂ ،كماﻝ را به تباهﻰ مﻰكشانند ،پﺲ ميانهروﻯ

حﻖ است كه بهتنهايﻰ مﻰتواند آن را تﺄييد كند .اين ،هدﻑ تمامﻰ هنرمندانﻰ است كه
عادت دارند بهطور ﺻﺤيﺢ به كارهاﻯ خود بنگرند .فﻀيلت كه از هر هنرﻯ هزار بار بهتر و

درستتر است ،همواره رو به كماﻝ دارد ،ﭼنانكه خود سرشت انسانﻰ نيز همواره بهدنباﻝ
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