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  پردازي ادبي و پيشينه آن در قابوسنامهريهنظ
  1نازلي ديكلو

 چكيده

الي متون نويسندگان و دواوين شاعران ملل در كنار تحوالت ادبي امروز دنيا كه بيشتر در دو قرن اخير روي داده و  در البه
هاي علمي و ادبي كشوري كـه  ها قطعا به استحكام موفقيتوجود دارد كه شناخت، استخراج و تحليل آن» هايينظريه«گذشته، 

  . كندنويسنده و يا شاعر بدان متعلق است و نيز به ارتقاء سطح فرهنگ بشري كمك مي
كشـورهاي اروپـايي، تنهـا    ها در زمينه ادبيات و هنر امري شـگفت انگيـز اسـت؛ يونـان در ميـان      عظمت و پيشرفت يوناني

و بـه اقتضـاي مسـائل     -تحولي منظم داشته است و در هر مرحله از تكامل اجتمـاعي   ،كشوري است كه در زمينه شعر و ادب
آثاري ادبي پديد آورده است؛ طبيعي است كه نظريه نظريه پردازان و منتقدان يونـاني نيـز تـأثير زيـادي بـر افكـار        -اجتماعي 

دور بـاز  هـاي   اما يونان تنها كشوري نيست كه قـدمت ادبـي او بـه گذشـته    . كشورهاي ديگر داشته است نويسندگان و شعراي
اجتماعي، از آثار علمي و ادبي ايرانيان  -اگرچه بر اثر ناماليمات سياسي  ؛اي قابل توجه و تأمل داردگردد ، ايران نيز پيشينه مي

هـاي  هاي بجاي مانده از شاهان هخامنشـي و گاثـه  همين آثار اندك مانند كتيبهقبل از ظهور اسالم، آثار كمي به جاي مانده، اما 
دهنـده آن اسـت كـه    زرتشت، حكايت از ادبياتي غني و پربار از ايـران باسـتان دارد؛ كارنامـه درخشـان ايـران اسـالمي نشـان       

اند كـه  هايي ارائه كردهنويسندگي نظريههاي گوناگون از جمله شاعري و در حوزه ،خوشبختانه نويسندگان و دانشمندان ايراني
  . ها اهتمامي نشده استها كمتر مورد توجه قرار گرفته و نسبت به گردآوري آناستخراج و تدوين آن

 هاينظريه –فارسي تعليمي متون مشهورترين و معتبرترين از يكي عنوان به –مقاله حاضر بر آن است تا با مطالعه قابوسنامه 
  . نمايد عرضه مدون ايگونه به الزم هايبررسي با و بيابد راآن در مندرج ادبي
  ، ادبيات كهنفارسي ، شعر فارسي نظريه ادبي، قابوسنامه، نثر: گان كليديواژ

  نظريه ادبي چيست؟
ادبيـات بـه چـه    : از ديرباز سواالت زيادي درباره ادبيات و آثار ادبي ذهن بشـر را بـه خـود مشـغول كـرده اسـت      

فرهنگـي     -چگونه بايد آثار ادبي را نقد و بررسي كرد؟ آيا بايد در مـورد نويسـنده و يـا بافـت تـاريخي      معناست؟ 
طرف دارد يا همه چيز بسته به ذهنيت اوست؟ بيشـتر  گيري اثر اطالعات كسب نمود؟ آيا خواننده، خوانشي بيشكل

گونه سواالت پاسـخي دقيـق و   كوشد به اينمي ادبيية در حقيقت نظر... بايد به سبك اثر پرداخت يا به محتوي آن؟ 
اي فرهنگي است؛ نظريه ادبي مبحثي است علمي ادبيات به عنوان پديدهلعة به بيان ديگر، نظريه ادبي مطا .دهد منطقي

هـاي  اي تنگاتنگ دارد و  براي مطالعه آثـار ادبـي بـه هنـر و نظـام     شناسي و زيبايي شناسي رابطهكه با دو حوزه زبان
  . گذاري كندرا پايه علم ادبياتكوشد كند و ميركننده دنيا عطف ميتفسي

مطالعه علمي در حوزه ادبيات در دهه دوم قرن بيستم در مسكو و سنت پترزبورگ آغاز شد و در اواخر اين دهـه  
از ها در اتحاد جماهير شوروي در پراگ ادامه يافت و پس از جنگ دوم جهـاني در پـاريس   با شدت گرفتن سركوب

به اوج شـكوفايي خـود رسـيد و     )1915 -1980( 2روالن بارتبه دست  1960سر گرفته شد و اين مطالعات در سال 
  . دار مطالعات ادبي در سرتاسر جهان گشتطاليه

. تا پيش از سه دهه گذشته اينگونه تصور مي شد كه تأويل متون ادبي و نظريه ادبي دو حوزه كامال متفاوت اسـت 
  حـال آنكـه نظريـه ادبـي كلـي اسـت و هرگـز دربـاره          ،پـردازد تأويل به معناي واقعي آثار ادبـي مـي  بدين معني كه 

پردازان معاصر بر ايـن  با اين وجود طي سي سال گذشته بسياري از منتقدان و نظريه. كندتك آثار ادبي صدق نميتك
  از يكسـو هنگـامي كـه بـه تأويـل متنـي        :توان تأويل و نظريه را از يكديگر تفكيك كـرد باورند كه به هيچ روي نمي

هاي ادبي كه بر اساس تأويل آثار ادبـي  نظريه ،گيريم و از سويي ديگرهاي نظري بهره ميپردازيم همواره از بينشمي

                                                            
  كارشناس ارشد مترجمي زبان فرانسه -1

٢- Roland Barthes 
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هـا را  كه نظريه زماني علمي است كه شماري از الزامات روش شناختي را كه علـم آن  برد چرانباشد راه به جايي نمي
دهند؛ در واقع، براي آنكـه يـك نظريـه    كه اين الزامات مباني آن نظريه را تشكيل مي چرا نمايدد رعايت كنتعيين مي

هاي ادبي در نقاط اگرچه نظريه. حقيقي و علمي باشد بايد در عمل با موضوع مورد بررسي خود مطابقت داشته باشد
ادبي با گذشت  هايجود، بين المللي هستند؛ نظريهاند اما با اين وهاي گوناگوني شكل گرفتهمختلف جهان و در دوره

ها غيرعلمي و يا تا حدي عجيب بنمايد اما هـر يـك در   اند و شايد امروزه بسياري از آنتاريخ تغييرات بسياري يافته
  . اي از پلكان پيشرفت ادبي بشر بوده استدوره خود معناي كاملي داشته و پله

  اهميت و ضرورت نظريه ادبي چيست؟ 
امروزه به مجموعه آثار مكتوب هر كشور در هر برهه از تاريخ كه مطابق با معيارهاي هنر و زيبايي شناسـي باشـد   

ادبيات نظامي زيبايي شناختي و در عين حـال  : در حقيقت ادبيات، تلفيقي از هنر و زبان است. شودادبيات اطالق مي
شود بعد زباني آن محسوب مي ،نري ادبيات و دستور زبانبعد ه ،به عبارت ديگر فنون ادبي. تاريخي است -اجتماعي

  .           اما ادبيات همواره در سير تاريخ، معاني مختلفي به خود گرفته است
هاي ادبي علـم ادبيـات را   كه نظريه هاي ادبي پرداخت چرابايد به مطالعه و بررسي نظريه ،به منظور مطالعه ادبيات

در . ها نمي توان دست به خلق اثري ادبي زد و يا اثري ادبي را نقد و بررسي كردآن دهند و بدون شناختتشكيل مي
  .رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند) تأويل(گونه كه گفته شد نظريه ادبي و كار ادبي حقيقت همان

  سابقه نظريه پردازي ادبي در غرب 
شـده اسـت و بشـر    در تمامي جوامع بشـري توليـد مـي   ... از ديرباز آثار ادبي در قالب داستان، شعر، نمايشنامه و 

پردازي كند و البته يونانيان پيش از سـاير ملـل   همواره كوشيده است درباره اين آثار، نحوة خلق آنها و نقدشان نظريه
ار تأثير بسزايي بـر افكـ   ارسطوو  افالطونهاي نظريه پردازان و منتقدان يوناني چون اند و نظريهدست به اين كار زده

  . نويسندگان و شعراي ملل ديگر داشته است
هـاي  جريـان  هاي ادبي آن دوران بر خالفادبيات در دوران يونانيان باستان با ادبيات امروزي متفاوت بود و گونه
ارسطو نخسـتين كسـي اسـت كـه در زمينـه      . ادبي امروز كه بسيار گسترده و عام است به مراسم خاصي تعلق داشت

 فن خطابههايي از رساله و بخش فن شعرپرداخته است و آثار بجاي مانده از او رساله ناقصي به نام ادبيات به تحقيق 
شناسـي آن  ارسطو ارزش اخالقي شعر را از ارزش زيبـايي . ، ماهيت و اصول شعر استفن شعرموضوع رساله . است

ا معني و مضمون و اصل نظـم را وزن آن  كند و اصل شعر رداند و براي نخستين بار شعر را از نظم متمايز ميجدا مي
  . پس از ارسطو شخص ديگري نتوانست حوزه تحقيقات او را وسعت ببخشد. داندمي

از آن پس، مطالعـات ادبـي در اسـكندريه    . از سقوط دولت مقدونيه حكمت و ادب يونان باستان نيز افول كرد بعد
ادامه يافت و بيشتر جنبه لغوي، نحوي و بالغي يافت و محققان اغلب به بازنويسي، تصحيح و تهـذيب متـون قـدما    

بـه قلـم    نمط عاليه است كتابي است تحت عنوان آخرين اثري كه از مطالعات ادبي يونانيان به جا ماند. پرداختندمي
  .  پردازدكه به بررسي فنون بالغت مي 1ديونيسيوس لونگينوس

روميان بيشتر از شعر به خطابـه  . حدود شش قرن مطالعات ادبي جنبه تقليدي يافت ،پس از استيالي روم بر يونان
گيري كرد كه مطالعات ادبي ميـان  گونه نتيجهوان اينتبه طور كلي مي. توجه داشتند زيرا براي آنان جنبه عملي داشت

هاي روميان در زمينه شعر به بحث در خصوص اصـول  بررسي. روميان تنها تقليد محض از دستاوردهاي يونانيان بود
  . شدحماسه و درام و در زمينه نثر به بالغت و خطابه خالصه مي
در اين دوره كه كليسا بـر فرهنـگ و انديشـه دنيـاي     : تدر قرون وسطي مطالعات ادبي شكل تازه اي به خود گرف

  .  غرب تفوق داشت، مطالعات ادبي به فنون بالغت و تفسير يا تأويل متون ديني محدود شد
                                                            

١- D. Longinus 
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رو ارسطو بود كه در محفل ادبي ايتاليا با استقبال زيادي روبه فن شعرترين رويداد عهد رنسانس كشف نسخه مهم
اي بـه تـدريج بـه    هاي ارسطو آميخته بود و چنين شـيوه هفدهم مطالعات ادبي با ديدگاهشد و در دو قرن شانزدهم و 

  . ساير كشورهاي اروپايي انتقال يافت و الگوي مطالعاتي اروپائيان در قرن هجدهم شد
شيوه نـوين مطالعـات    ،با شيوة مطالعه فن بالغت و فن خطابه مخالفت شد و در آغاز قرن بيستم ،در قرن نوزدهم

و ابزارهـاي تحليـل هـر يـك را جـدا       داشـت تأكيـد  » معنا«و » صورت«بي مطرح شد كه بر تمايز قائل شدن ميان اد
  .و رويكردي به سنت شكل گرفت ههاي ارسطو مطرح شدديدگاهدر اواسط قرن بيستم دوباره  اما. دانست مي

و تـا بـه امـروز كمتـر در     آنجاكه كشور فرانسه يكي از كشورهاي اروپايي پيشگام در زمينه علوم انساني است،  از
؛ اين موضوع خـواهيم داشـت  در اينجا نگاهي اجمالي به در آن كشور پرداخته شده،  سابقه نظريه و نقد ادبي ايران به

ه و بويژه نقد ادبي بـه صـورت مكتبـي مسـتقل وجـود      اگرچه در كشور فرانسه تا پيش از قرن نوزدهم ميالدي، نظري
گونه عالوه بر نوشتند تا اينشان مينداشت اما نويسندگان مختلف در رواق آثار خود مطالبي در زمينه سبك نوشتاري

  . هاي ادبي به سايرين ارائه دهندتوجيه سبك آثار بعدي خود، منبعي از نظريه
نقدگونه بر مبناي نقطه نظرات موجود در شاهكارهاي ادبي بوجود آمد كه  در قرن شانزدهم ميالدي، نوعي ادبيات

ترين منـابع  يكي از شاخص. يافتهاي نويسندگان نمود مينويسيها و خاطرهنگاريدر پيشگفتار آثار و در خالل نامه
 رنسـانس اي پس از است كه به حمايت از شعر 2دوبليبه قلم 1شرح و حفاظت زبان فرانسهموجود در اين زمينه، اثر 
كـه در آن دوره، زيبـايي كـالم بـراي منتقـدان از اهميـت بسـياري         از آنجـا .زدپرداميدوره و نقد شعراي پيش از آن 

د مـ آو آنچه به مذاق خواننده خوش نمـي  ختندپرداها به نقد جدي و موشكافانه اشتباهات زباني مي، آنبودبرخوردار 
كه همگـي در قالـب نقـد     ختپرداهاي گوناگوني ميبه زمينه ي در قرن شانزدهمنقد ادبدر حقيقت  .كردندرا بيان مي

هاي نويسندگان و شعرا كهن و معاصر، نقد به منظور رد يك اثر، نقد تحليلي، تحليل نظريه: بودزبان و ادبيات باستان 
  . طرفانه اثر از ديد خواننده و نقد اثر از ديد كارشناسي كه نگران خلق آثار ادبي استنقد بي

در واقـع يكـي از   . كه شاعر نبايد صرفا به آهنگ و صورت شعر خود توجـه كنـد   اعتقاد بر آن بوددر قرن هفدهم 
تـرجيح   معنـا مـتن را بـه    صـورت به بيان ديگر، شـعرا نبايـد   . بود وضوح متنو  شفافيتترين قواعد آن دوره، اصلي
و معتقد بودنـد كـه   هايي در زمينه قواعد نوشتاري به جا گذاشته بعضي از نويسندگان نيز كتاب در اين قرن،.دادند مي

ممانعت كـرده و   پردازيخيالاز نويسنده الزم است باشد و  منطقو عقل و مطابق با  واقع گرا، طبيعيبايد  متون ادبي
چه در قرن هفدهم منتقدان به دو گروه طرفدار نويسندگان كهن و هوادار نويسندگان مدرن اگر. نمايدرا رعايت  ادب

  .كردندرا رد مي پردازيخيالبوده و هرگونه  خردگراييشدند اما همگي پايبند تقسيم مي
يعـي  ساده گرايـي و طب  به منتقدانبعضي از از يكسو : هاي بيشتري يافتگرايش نظريه و نقد ادبي در قرن هجدهم

برخي از نويسندگان سرشناس نيز در خالل آثار . ه شدو از سوي ديگر نقد احساسي بنيان نهاد اعتقاد داشتهبودن متن 
  . دادندميشان را ارائه ادبيهاي  خود، ديدگاه

 3سنت بووتوسـط   نقد صوريو  نقد معنايياما نقد ادبي در قرن نوزدهم، در قالب گرايشي مستقل با دو زير شاخه 
پرداخت حـال آنكـه بـه    به طور كلي تا پيش از اين دوره، نقد ادبي اغلب به بررسي اشكاالت آثار ادبي مي. پديد آمد

در واقع در اين دوره، ميان اثر . طرفانه صورت گيرداعتقاد سنت بوو، فهم، داوري و نقد اثر بايد به طور همزمان و بي
شود كه نيازمنـد دانشـي   اولي نوعي هنر و دومي نوعي علم محسوب مي: ادبي و نقد ادبي به درستي تمايز ايجاد شد 

  .خاص و آگاهي كافي است
هاي ادبـي در  همواره مطالعه در زمينه ادبيات و نظريهگيري نقد علمي در قالب مكتبي مستقل، در حقيقت، با شكل

  .فاوت پديد آمده استداشته و تا به امروز انواع مختلفي از نقد با رويكردهاي متسراسر جهان ادامه 
                                                            

١- La défense et illustration de la langue française 
٢- Joachim du Bellay 
٣- Sainte Beuve 
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  سابقه نظريه پردازي ادبي در ايران قبل و پس از اسالم 
بر اثر حمالت مكرر از جمله حمله مغول، از آثار علمي و ادبي ايرانيان قبل از ظهور اسالم، چيـزي بجـاي نمانـده    

هـاي بجـاي مانـده از    د اما كتيبـه است تا بوسيله آنها بتوان قواعد و مباني ادبي و نقادي ايرانيان باستان را استنباط نمو
به اعتقاد دكتر زرين كوب . هاي زرتشت، حكايت از ادبياتي غني و پربار از ايران باستان داردشاهان هخامنشي و گاثه

شواهد و  نمانده است، از مجموع اي در باب نقد ادبي بازهرچند در متون موجود ادب قبل از اسالم، كتابي و رساله« 
 )181:1386زريـن كـوب،   (» وجود و رواج نقادي و سخن سنجي را در ادب آن روزگاران مسـلم دانسـت   توانقرائن مي

از ادب ايران قبل از اسالم، اثر مستقلي كه راجـع  « . ايرانيان قبل از اسالم با فنون ادبي و نقد يوناني نيز آشنايي داشتند
اگر واقعا در اصـل   »كليله و دمنه من كالم بزرجمهر بختگانباب ابتداء «مع ذلك . به نقد ادبي باشد باقي نمانده است

هاي اخالقي و تربيتـي ايـن كتـاب    پهلوي وجود داشته است، رساله انتقادي تمام عياري است كه در آن به دقت جنبه
نيـز  . اي كوتاه و مختصر است از جهت تاريخ نقد ادبي در خـور كمـال توجـه اسـت    بيان شده است و با آنكه رساله

بـه  ) 184:همان(» .نامه نبشتن را شايد بتوان به وجهي، از آثار راجع به نقد ادبي در زبان پهلوي شمردله پهلوي آيينرسا
نقـل كـرده اسـت كـه ايرانيـان در ادوار قبـل از اسـالم         شـعوبيه از قول  جاحظبرخي از مؤلفان عرب مانند « عالوه 
: همـان  ( ».نام دارد كه متأسفانه امروزه در دست نيست كاروند  هاترين آناند كه مهمهايي در زمينه بالغت داشته كتاب

هـاي انتقـادي و   بحـث «. گـردد در واقع پيشينه نقد ادبي نزد نويسندگان ايراني به قبل ازعهد سـامانيان بـاز مـي   )  334
بـي در دوره  هاي موجود در مقدمه شاهنامه ابومنصوري درباره حكايات شـاهنامه نمونـه خـوبي از نقـد اد     سنجي نكته

حكايت  نكيساو  باربددر عهد ساسانيان نيز رواج موسيقي و شهرت خنياگراني چون  )19:1389خاتمي،(» .ساماني است
  1.و عرفاني آن روزگاران است مذهبيسرودهاي مانويان نيز نمونه هايي از شعر قديم . از وجود شعر دارد

، مروج الذهبو نيز اخبار قديم متفرقه كه در كتب اسالمي چون  فردوسي شاهنامهمي توان با مراجعه به «به عالوه
االخبـار   ،ثعـالبي منسـوب بـه    ملوك الفرس غرر أخبار، بيرونياالثار الباقية، تاريخ طبري، مسعوديالتنبيه و االشراف

الفـرق بـين   ، ابن حزمالملل و األهواء و النحل، شهرستاني الملل و النحلو نيز كتب ملل و نحل چون  دينوريالطوال
، تـاريخ طبرسـتان  ، مجمل التـواريخ و القصـص  آمده است و يا با استفاده از كتب قصص و تاريخ چون  بغداديالفرق

  ) 1335:26بدوي، (. »از آثار و سنن قديم ايران مطلع شد... و  جامع الحكايات، مرزبان نامه
ـ در ايران پس از اسالم نيز همواره نظريـه پـردازان برجسـته اي بـوده     د كـه در زمينـه شعرسـرايي و نويسـندگي      ان

هـايي  در شعر شاعراني چون شهيد بلخي، فرخي سيستاني، عنصري و منوچهري بـه نمونـه  «. اندهايي ارائه كرده نظريه
توجه شاعران بزرگي ماننـد عنصـري،   . هاستهاي ادبي و شيوه نقد آنتوان دست يافت كه حاكي از آراء و نظريهمي

هـايي  صنايع ادبي و همچنين تاليف آثاري در عروض و قافيه و بعضي از فنون ادبي مانند كتـاب فرخي و فردوسي به 
، رسـاله خجسـته  ، العروضـيين ية غاكه مولف تذكره هفت اقليم به ابوالحسن علي بهرامي سرخسي نسبت داده، مانند 

هـور اسـالم در ايـران، افـرادي چـون      در حقيقت، پـس از ظ  )19:1389خاتمي، (» .، نشان از توجه به نقد داردكنزالقافيه
اي ديگـر، همچـون   انـد، عـده  هاي ادبي مدنظرشان را بيـان كـرده  مولفان قابوسنامه و چهار مقاله، در آثار خود، نظريه

اند و گاهي نيز شعرا و نويسـندگان بـه نقـد آثـار يكـديگر      رادوياني و رشيد وطواط آثاري در باب بديع و نقد نوشته
اب عنصري بر الميه غضائري كه در آن بر قصيده الميه ايرادهايي گرفت و غضائري هـم بـار ديگـر    جو«: اند پرداخته
اشارات مسعود سعد، انوري، سوزني سـمرقندي، خاقـاني و نكتـه    ... اي سرود و ايرادات عنصري را پاسخ دادقصيده
ادي در التوسـل الـي الترسـل و    يكساني مانند قاضي حميدالدين بلخي در مقامات حميدي و بهاءالدين بغـد  هاسنجي

. الكتبه و سعدالدين وراويني در مرزبـان نامـه، بسـيار حـائز اهميـت اسـت      عتبة منتجب الدين بديع اتابك جويني در 
اند، عمدتا بحث در اغراض و فنون شعر اسـت و  موضوعاتي كه در نزد ايشان بيشتر مهم به نظر آمده و بدان پرداخته

اند و البته مسائل ديگري را نيز مانند سـرقات ادبـي و جهـات    هاي آن نيز اشاراتي نمودهيبعضا به انواع ادبي و ويژگ
حتـي   )20: همـان  (» .اندهاي نگارشي از نظر دور نداشتهاجتماعي ادبيات و پرهيز دادن نويسندگان از سجع و نادرستي
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ي در زمينـه نظريـه و نقـد ادبـي ادامـه      نويسي به خلق آثـار در قالب تذكره پس از حمله مغول نيز نويسندگان ايراني
 883(جـامي   نفحات االنس، )ق 892(دولتشاه سمرقندي  الشعراءة تذكر، )ق 618(محمد عوفي  لباب االلباب« : اند  داده
 )21: همان (» .اندهايي هستند كه در اين مقطع زماني تأليف و منشأ تحولي بارز در نقد ادبي شدهترين تذكرهاز مهم )ق

المعجم في معـايير  ترين منبع در زمينه كليه فنون شعر از جمله عروض، قافيه، بديع و نقد شعر، كتاب وه، جامعبه عال
  .از شمس قيس رازي است كه به زبان فارسي نوشته شده است اشعار العجم

بـديهي اسـت كـه     نظر به كتب و اسناد موجود در زمينه نظريه و نقد ادبي نزد ايرانيان قبل و بعد از اسـالم، كـامالً  
بيـان  : اندتر از كشورهاي غربي، اشكال گوناگون نظريه پردازي ادبي و نقد را ارائه كردهنويسندگان ايراني، بسيار پيش

هاي مربوط به نقد و نيز نقد يك نويسنده از هاي ادبي در خالل آثار يك نويسنده، خلق آثاري با مضمون نظريهنظريه
بـه   هرگـز كسـي   مـا بـوده و   ها در طول تاريخ بـه طـور پراكنـده در اختيـار    اين نظريهانه اما متأسفاي ديگر؛ نويسنده

  . همت نگمارده است هاهاي ادبي هر دوره بر مبناي آنو تعريف مكتب هانظريه گردآوري اين
ـ ، اثر برجسته قابوس نامه به عنوان نمونه،  ن زيـار امير عنصر المعالي كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير ب

آئـين  بهترين نمونه نثر فارسي قرن پنجم و متشكل از چهل و چهار باب است كه باب سي و پنجم آن در خصـوص  
 توانمينظريات موجود در اين كتاب  ربا استناد ب كه مسلما شاعري و باب سي و نهم آن در مورد شرايط كاتبي است

  .ايران پي برددر هاي ادبي رايج در قرن پنجم به نظريه

  ادبي عنصرالمعالي در قابوسنامه هاي  نظريه
هاي رايج شعر و شاعري در قرن پنجم توان نظريهمي قابوس نامه با استناد بر مطالب بيان شده در باب سي و پنجم

  : گونه برشمرد ايران را اين
اما در حقيقت سرودن شـعري هماننـد    رسيدهيعني در نگاه نخست آسان به نظر  بود سهل ممتنعشعر شاعر بايد  .1

 . بودآن بسيار دشوار 
 : شاعر بايد از پيچيده گويي پرهيز مي كرد به طوريكه خواننده در فهم شعر دچار مشكل نشود  .2

اگر شاعري جهد كن تا سخن تو سهل ممتنع باشد و پرهيز از سخن غامض و چيزي كه تو داني و كس ديگري «
  )171:1335عنصرالمعالي، (» .نداند كه شرح حاجت افتد مگوي كه شعر از بهر مردمان گويند نه از بهر خويش

 .   شعر بايد داراي وزن، قافيه و صناعات ادبي بود .3
 : ي، انواع شعري رايج در آن دوره عبارت بودند ازبه اعتقاد عنصرالمعال .4

 

  مردف  مكرّر  مستعار متشابه متشاكل متضاد مطابق  مجانس
  موشح مستوي  ملون مسجع مسلسل مضمر موازنه  مزدوج
  مقلوب  رجز ذوقافيتين مستحيل مسمط مخلع مقطع  موصل

 

به وزن و قوافي تهي قناعت مكن و بي صناعت و ترتيب شعر مگوي كه شعر راست ناخوش بـود، بـا صـنعت و    «
حركت بايد كه بود و غلغلي بايد كه اندر شعر و اندر زخمه و اندر صوت تا مردم را خوش آيد و يا صـناعتي برسـم   

و مردف و مـزدوج و مـوازن و مضـمن و    شعر چون مجانس و مطابق و نتضاد و متشاكل و متشابه و مستعار و مكرر 
مضمر و مسلسل و مسجع و مستوي و موشح و موصل و مقطع و مخلع و مسمط و مستحيل و ذوقـافيتين و رجـز و   

  ) همان(» . متقارب و مقلوب
در قرن پنجم معتقد بودند كه شعر مستعار است و شعرا بايد در اشعار خود تا سر حد امكان از صـنعت اسـتعاره    .5

 : كردندمياستفاده 
اگر خواهي سخن تو عالي باشد و بماند بيشتر سخن مستعار گوي و استعارات بر ممكنـات گـوي و در مـدح و    « 

  )172:همان(» . استعارت بكار دار
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در قرن پنجم براي مرثيه، غزل و دوبيتي كه در آن دوران ترانه نام داشت اهميت بسياري قائل بودند و ايـن نـوع    .6
 . ب و مطلوب بوداشعار بايد بسيار خو

كردند تا اثرشان مـورد  گفتند و از امثال خوب استفاده ميلطيف مي شعرا بايد شرح حالهاي عاشقانه و يا سخنان .7
 .توجه خاص و عام قرار گيرد

 : كردندشعرا بايد از به كار بردن كلمات ثقيل تازي در آثار خود اجتناب مي .8
اگر غزل و ترانه گويي، سعل و لطيف و بقوافي گوي كه معروف باشـد و تازيهـاي سـرد و غريـب مگـوي و      « 

» . حسب حالهاي عاشقانه و سخنهاي لطيف گوي و امثال خوش بكاردار چنانچه خـاص و عـام را خـوش آيـد    
  ) همان(

روض، علم شاعري و نقد سرودن اشعار ثقيل و عروضي سفارش نمي شد مگر آنكه شاعر تسلط كافي بر علم ع .9
 :شعر داشت

هاي گران كسي نگردد كه طبع ناخوش دارد و عاجز بـود  شعر عروضي و گران مگوي كه گرد عروض و وزن« 
از لفظ خوش و معني ظريف اما اگر بخواهند آنگه بگوي كه روا باشد و علم عـروض بـدان و علـم شـاعري و     

مناظره افتد يا با تو كسي مكاشفتي بكند يا اگر امتحان كنند عـاجز  القاب و نقد و شعر بياموز تا اگر ميان شاعران 
  )همان(» . نباشي

بحر جاي مي گرفت و شـاعر بايـد    17ضرب بود كه در  82عروض و  53اشعار فارسي در قرن پنجم بر اساس  .10
 . تسلط كافي بر آنها داشت

يرها و نام اين هفده بحر بدان، چون هزج هاي اين دااين هفده بحر كه از دايرهاي عروض پارسيان برخيزد نام« 
مكفوف و هزج اخرب و رجز مطـوي و رمـل مخبـون و منسـرح و خفيـف و مضـارع و        و رجز و رمل و هزج

مضارع اخرب و مقتضب و سريع و مجتث و نتقارب و قريب اخرب و طويل و وزنهاي تازيـان چـون بسـيط و    
  )همان(» . ردانمديد و كامل و وافر و مانند آن جمله معلوم خويش گ

 : كردندانواع مختلف شعري بايد كامل وبي نقص بود و شعرا از سرودن اشعار ناقص خودداري مي .11
داد آن سـخن بتمـامي   ) آنچه گـوئي (آن سخن كه گوئي اندر شعر در زهديه و در مدح و غزل و هجا و مرثيه، « 

  )173:همان(» .بده و هرگز سخن ناتمام مگوي
هـاي نثـر را در   و شاعر نبايد ويژگـي  بودنظم نسبت به نثر از جايگاه واالتري برخوردار  به عقيده عنصرالمعالي، .12

 : بردمينظم به كار 
را  هر آن سخن كه در نثر بگويند در نظم مگوي كه نثر چون رعيت و نظم چون پادشـاه، آن چيـز كـه پادشـاه    « 

  )همان(» . شايد، رعيت را نشايد
درجه مخاطبـات و وجـوه مـدايح را     قصيدهآن بود كه شاعر بايد در سرودن از ديگر آداب شعرسرايي قرن پنجم .13

به طبع  مديحه سراييرعايت مي كرد و مدح هر كس را آنگونه كه شايسته آن بود مي گفت اما برعكس بايد در 
شخصي فرد ستايش شونده توجه مي نمود؛ اين امر يكي از قديمي ترين مباحث نقد ادبي در اروپاسـت كـه در   

 . پنجم در ايران مطرح بوده است قرن
روان و از هر نوع اغراق به دور بـود؛ بـدين ترتيـب در قـرن      وفصيح تازه و بانشاط و يا به اصطالح اشعار بايد  .14

هستيم كه در قرن هفدهم مـيالدي در مكتـب كالسيسـيم در     خردگراييبه وضوح شاهد  ،پنجم هجري در ايران
 . ه استاروپا مطرح شد

غزل و ترانه آبدار گوي و در مدح قوي و دلير و بلند همت باش و سزاي هركس بدان و مدح كه گوئي درخـور  «
ممدوح گوي و آن كسي را كه هرگز كارد بر ميان نبسته مگوي شمشير نو شـرافكن اسـت و بـه نيـزه كـوه بيسـتون       

بدلدل و بـراق و رخـش و شـبديز ماننـد     برداري و بتير موي شكافي و آنكه هرگز بر خري ننشسته باشد، اسب او را 
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اما بر شاعر واجب بود كه از طبع ممـدوح آگـاه باشـد و بدانـد كـه او را چـه       . مكن و بدانكه هركسرا چه بايد گفت
در قصيده خود را بنده و خادم مخوان اال در . خوش آيد، كه تا تو آن نگوئي كه او خواهد او ترا آن ندهد كه ترا بايد

  )همان(» .دان ارزد و هجا گفتن عادت مكن كه سبو پيوسته درست از آب نيايدمدحي كه ممدوح ب
 . كه در صورت اشراف به زهد و توحيد از بيان آن كوتاهي نكنندشد ميبه شعراي آن دوره سفارش  .15

  )همان(» . اگر بر زهد و توحيد قادر باشي تقصير مكن كه در هر دو جهان نكوست« 
به جاي استفاده مستقيم ازهجـا بـراي مـدح و سـتايش از ضـد مـدح        ستر مي توانبه اعتقاد عنصرالمعالي، شاع .16

 : استفاده كند تا اينگونه به طور غير مستقيم هجا را به كار برد
اگر هجا خواهي كه گوئي، همچنان كه در مدح كسي را بستائي، بر ضد آن بگوي كه هرچنـد ضـد مـدح بـود     « 

  )نهما(» . هجا باشد و غزل و مرثيه همچنين
اگرچه به اعتقاد عنصرالمعالي اغراق در شعر هنر محسوب مي شود اما با اين وجود شعرا بايد در اشعار خـود از   .17

ناميده مي شد خودداري مي كردند و بيش از اندازه از قـوه   دروغمستحسن و معتدل كه در آن دوران هاي  اغراق
تخيل خود كمك نمي گرفتند، به عبارت ديگر اشعار تقريباً حقيقت گرا بود، چيزي كه در نيمه دوم قرن نوزدهم 

 : ه استميالدي تحت عنوان مكتب رئاليسم در اروپا مطرح شد
  ) همان(» .در شعر دروغ از حد مبر هرچند مبالغت در شعر هنرست« 

بدون آنكه در آن دخل و تصرفي كرده باشند يا موضـع بـه كـارگيري آنهـا را      -نقل مطالب ديگران شعرا بايد از  .18
 :كردند پرهيز مي  -تغيير داده باشند

هرچه گوئي از جعبه خود گوي و گرد سخن مردمان مگرد تا طبع گشاده شود و ميدان شعر بر تو فراخ گـردد  « 
اما چون بر شاعري قادر شده باشي و طبع تو گشاده شود . نماني كه در اول در شعر آمده باشيو هم بدان قاعده 

ـ و ماهر گشته باشي، اگر جائي معني غريب شنوي و ترا خوش آيد، اگـر خـواهي كـه     ر گيـري و ديگـر جـاي    ب
ار بر و اگر در هجو استعمال كني، مكابره مكن و بعينه همان لفظ بكار مبر، اگر آن معني در مدح بود در هجو بك

بود در مدح بكار بر و اگر در غزل شنوي در مرثيه بكار بر و اگر در مرثيه شنوي در غزل بكار بر تا كسي ندانـد  
  )173-174:همان(» . كه از كجاست

عنصرالمعالي تĤكيد زيادي دارد كه شعرا بويژه نزد ممدوح، در اشعار خود به نقل حكايـت بپردازنـد و اشـعاري     .19
 : بسرايند گ و طنزآميزخوش آهن

 ».حكايت و نوا در سخن و مضحكات بسيار حفظ كن و در پيش ممدوح گوي كه شاعر را از اين چـاره نبـود  « 
 )همان(
هاي  توان نظريهمي كاتب و شرايط كاتبيتحت عنوان  قابوس نامه هاي موجود در باب سي و نهماستناد به نظريه با

  :را اينگونه برشمرد رايج نويسندگي در قرن پنجم ايران 
نويسنده بايد در سخن وري مهارت بسيار داشت و همواره به نوشتن مي پرداخت تا در اين كار تبحر كـافي بـه    .1

 .دست آورد
 .خطي بودهاي  نويسندگان در قرن پنجم بايد خوش خط بودند چراكه آثار آنها به صورت نسخه .2
غنـي و پـر   و در عـين حـال   مختصر وي و آثار  ساخت نويسنده بايد زياده گويي در كالم را عادت خويش نمي .3

 :  محتوي بود

و بسـيار   اگر دبير باشي، بايد كه بر سخن قادر باشي و خط نيكو داري و تجاوز كردن در عبارت بعادت نداري«
  )186:1335عنصرالمعالي، (» . نوشتن عادت كني تا ماهر شوي

 . مزين مي كردند) ص(خنان رسول اكرم آثار خود را با استعاره، آيات قرآن و س آنها بايد .4
  )187:همان(» .نامه خويش را با استعارات و امثال و آيتهاي قرآن و اخبار نبوي آراسته دار« 
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نويسندگان نبايد آثار خود را به طور كامل به زبان پارسي مطلق يا فارسي سره و بويژه پارسي دري مـي نوشـتند    .5
 . معروف نبودزيرا اين زبان ها در قرن پنجم چندان 

اگر نامه پارسي بود، پارسي مطلق منويس كه ناخوش بود خاصه پارسي دري كه معروف نبود، آن خـود نبايـد   « 
  )همان(» . نوشت بهيچ حال و آن ناگفته به

در آن از صنعت سجع استفاده مي كرد اما اگر اثر او به  ،چنانچه نويسنده اي اثر خود را به زبان تازي مي نوشت .6
 . چراكه اين صنعت با زبان پارسي همخواني نداشتنمود ترجيحاً از صنعت سجع استفاده نمي  ،زبان پارسي بود

تكلفهاي نامه تازي معروفست كه چون بايد و اندر نامه تازي سـجع هنرسـت و سـخت نيكـو و خـوش آيـد       « 
 )همان(» .رسي سجع ناخوش آيد، اگر نگوئي به بودوليكن در نامهاي پا

 . سخن نويسنده بايد عالي، مزين به صنعت استعاره، دلنشين و مختصر بود .7
  )همان(» .هر سخن كه گوئي عالي و مستعار و شيرين و مختصر گوي« 

 . نويسنده بايد باهوش، نكته سنج و آگاه بر اسرار و رموز نويسندگي بود .8
 )همان(» .ود و اسرار كاتبي معلوم دارد و سخنان مرموز را در يابدكاتب بايد دراك ب« 

 .باشد تيزفهمو  پيشرونويسنده همواره بايد به اعتقاد عنصرالمعالي،  .9
 .دارد ديگران را ارج نهد و در نزد خود نگاههاي  نويسنده بايد يادآوري .10

كـاري و تـذكره همـي دار از آنچـه تـرا       مسابق كار و تيز فهم و يادگير و نافراموشكار و متفحص باش بر همه« 
  )192: همان ( ».فرمايند

دور باز هاي  پردازي در ايران به گذشتهگيري نمود كه پيشينه نظريهبا توجه به آنچه گذشت مي توان اينگونه نتيجه
ان همعصـر  ادبي و يا نقد و تحليـل نويسـندگ  هاي  مي گردد و همواره در ادبيات ما نظريه پردازاني به بررسي ويژگي

خود پرداخته اند، سبك برخي از شعرا و نويسندگان نيز با اين نظريه ها مطابقت داشته است اما متأسفانه هرگز كسي 
به گردآوري اين نظريات و تطبيق آنها با آثار نويسندگان همعصر آننپرداخته است و شايد همـين امـر موجـب شـده     

دبي در جهان شناخته نشود و اينگونه عرصه رقابت براي كشـورهايي  است كه ايران به عنوان پيشگام نظريه پردازي ا
كه حتي سابقه ادبي كمتري نسبت به ايران دارند هموار شود؛ شايد جا داشته باشد كه محققان به بررسي و رفـع ايـن   

  . استخالء عظيم در عرصه ادبيات كهن ايران بپردازند، امري كه بخش اندكي از آن در مقاله حاضر تحقق يافته 
  
  نوشت پي

»  اساس فقه الغه ايراني « در جلد دوم  Weissbachو  Geldnerو  westك رساالت .براي اطالع از ادبيات ايران باستان پيش از اسالم، ر -1
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