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  چکیده
در کنار رودخانة خروشان شعر فارسي در بستر زمان، نقد شعر همچون جويبار کوچکي از ديرباز 

رسد که به پشتوانة  جريان داشته است. اين جويبار در مقطعي به مجد همگر شاعر استاد قرن هفتم مي
ابي و نيز مقايسه الشّعرائي، دست به نقد ادبي نيز زده است. مباحثي چون داور شعر انور و ظهير فاري ملک

، در  بين سعد و امامي، از مباحث مشهور در نقد سنّتي روزگاران گذشته است. به مدد اين دو داور
بررسي تاريخي نقد شعر در ايران، مجد همگر به عنوان يکي از منتقدين ادبي قرن هفتم شناخته شده است. 

ها نقّادانه قابل تأمل  يوان او به لحاظ ديدگاهشود و د اما انتقادات مجد همگر به اين دو مورد محدود نمي
معيار مطالعه و  ها انتقاد مجد در نقد فنّي، نقد اخالقي، نقد اجتماعي و نقد بي است. در اين مقاله ديدگاه

  بررسي شده است. 
حاصل بررسي ها بيانگر آن است که مجد همگر در حوزة نقد فنّي، تکرار را نمي پسندد و در عين 

اعران خراساني و غزنين را شاعراني نغزگو مي داند. در حوزة نقد اخالقي به رغم نکوهش مالزمت حال ش
دربارها و هزل سرايي، در موارد به چنين توصيه ا پايبند نيست. در نقد بي معيار، نقد ذوقي را چندان 

  قابل اعتنا نمي داند.
است اگرچه خود نيز در موارد هنجارها در مجموع مجد همگر عالوه بر شاعر بودن منتقد توانايي 

  نقد را زير پا گذاشته است.
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  مقدمه -۱
از آغاز پيدايش ادب فارسي در قرون سوم و چهارم و پرداختن شاعران و 

ها  پي آن رقابت نويسندگان به خلق آثار نظم و نثر و شيوع و گسترش آثار ادبي و در
ناگزير شعرا در جهت جلب توجه مخاطبان و ممدوحان و تکاپو آنان در طلب نام و 
نان، توجه به معيارها شناخت ارزش ادبي شعر و نثر، مورد اهتمام اديبان و نقّادان قرار 
گرفته است. شعرشناسان همواره به موازات خلق آثار ادبي، با ارائة معيارهايي در پي 

اند. نگاه به مقولة نقد در ادب گذشته ايران در هردو حوزة  سايي سره از ناسره برآمدهشنا
پرداز  -نقد نظر و نقد عملي قابل واکاو است. با کمال تأسف بايد گفت که تئور

در حوزة نقد ادبي، به چند کتاب خاص محدود مانده است و مطالب بسيار از اين 
کارِ نقد ادبي،  پردازان کم قدم است. در مقابلِ تئورکتابها نيز رونوشت از کتب مت

در ايران «گويد:  کوب مي اند. چنانکه زرين داشته شاعران، بازار نقد عملي را گرم نگه
اند به نقد نظر اهميت  آنقدر که پيشينيان به نقد عملي و ادبيات انتقاد توجه داشته

ورتر  را در نقّاد از ساير اهل ادب حق در حقيقت، دعاو شعرا که خود …اند نداده
چشمي آشکار که در دربار سالطين و امراء طبعاً بين آنها پيش  اند و هم ديده مي
آمده است يک نوع ادبيات انتقاد را بوجود آورده است که از حيث وسعت و  مي

  )۱۶و  ۱۵، صص ۱۳۸۰کوب،  (زرين» اهميت بسيار جالب است.
  قپيشينة تحقي -۱ -۱ 

ها  تحقيقات دقيق، علمي و رسمي پيرامون نقد ادبي در ايران با پژوهش
) ۱۳۸۲»(نقد ادبي«گردد. اثر شاخص او در اين زمينه  کوب آغاز مي عبدالحسين زرين

دروغ،  شعر بي«کوب در زمينة نقد ادبي در آثار ديگر او مثل  ها زرين است. ديدگاه
سير در شعر «)، ١٣٨٧»(ارسطو و فن شعر«)، ١٣٦٥»(دفتر ايام«)، ١٣٨٠»(نقاب شعر بي
روش نقد در  »دفتر ايام«کوب در کتاب  زرين خورد. به چشم مي …) و١٣٨٢»(فارسي

در گذشته، انتقاد جنبة صور و ظاهر «کند:  گونه تحليل مي ادبيات گذشتة ايران را اين
اد، انتقاد هرگز از اين د داشت، منتقد شکل و ظاهر هر اثر را مورد نقد و مطالعه قرار مي
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شعر خوب آن  …کرد مرز عبور ناپذير، که اصول و قوانين ادب نام دارد، تجاوز نمي
بود که در انتخاب مفردات و ترکيبات آن، اصول فصاحت و قوانين بالغت رعايت شده 
باشد، به صنايع لفظي و معنو آراسته باشد، از تکلّف و خشونت عار باشد و معني 

ض معدود که برا شعر معين بود متناسب باشد، کلمات مبهم و کلّي مانند آن با اغرا
انسجام، سالست، عذوبت، که غالباً به تقليد يکديگر در مورد قضاوت آثار به کار 

» داد. بردند هرگز دربارة ارزش يک اثر تصور روشن و درستي به خواننده نمي مي
  ) ۲۱۳، ص۱۳۶۵کوب،  (زرين

نگاه انتقاد  )۱۳۶۳(»دربارة ادبيات و نقد ادبي«در کتاب  خسرو فرشيدورد نيز
ما در دوران «خود را از دريچة نقد ادبي معاصر، معطوف نقد سنّتي ايران کرده است: 

هزارسالة ادب خود حتّي يک نقدنويس خوب نظير آنچه در فرنگ بوده است، 
و سره و ناسره و غثّ و  ايم که آثار شاعران را با موشکافي و دقّت نظر نقد کند نداشته

و اگر کساني مانند رادوياني و رشيد وطواط و شمس  …سمين آن را تشخيص دهد
اند به جا نقد شعر فارسي، غالباً، دست به ترجمة  قيس راز در ميان ما ظهور کرده

. به  اند و اگر هم نقد کرده فنون ادبي عربي زده اند توصيفي بوده و نه ارزشي و تقدير
ت ادبيات ما بر اثر نداشتن منتقد خوب در بسيار از موارد به راه رکود و اين جه

تحجر افتاده است و همين خأل انتقاد و نقد باعث شده است که انحطاط و تقليد 
  )۱۴،ص ۱۳۶۳(فرشيدورد، » دامنگير شاعران ما شود.

ي ) تحليل مناسب و جامع۱۳۷۷»(نقد شعر در ايران«محمود درگاهي نيز در کتاب 
در  …حقيقت اين است که گذشتة ادبي ايران«از نقد شعر در ايران به دست داده است: 

،  ها هنر و مباحث مربوط به آداب و شيوه جويي عرصة نقّاد و نکته ها سخنور
) درگاهي عوامل عمدة ۴۷، ص۱۳۷۷(درگاهي، » نمايد. کيسه مي اندکي تنگدست و تهي

ن تا عصر جامي را عبارت از نداشتن نوزايي و تحرک و نازايي و ناتواني نقد سنّتي ايرا
ها به  )، پرداختن ايراني۴۸سير نسبتاً يکنواخت شعر و ادب کهن فارسي (همان، ص

جو در فرهنگ و زبان عربي، وابستگي فرهنگ و ادبيات به  و گو و جست و گفت
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و (همان، ها قدرت، رکود فلسفه و خردگرايي از سدة چهارم هجر به اين س کانون
داند که برعکس غربيان که به تحليل  ) و در آخر، خو و خلق نژاد شرقي مي۴۹ص

گذارد و به  کشد و يا مجمل مي ا از ابهام مي ا پرده بر هر مسأله«عقالني تمايل دارند، 
) درگاهي در اين کتاب سير نقد شعر در ايران را با ۵۰(همان، ص» گذرد. سادگي مي

  را به صورت مفصّل شرح داده است.رويکرد به نظرات شع
) تاريخچة نقد ادبي در ايران ۱۳۷۸»(مباني و روشها نقد ادبي«نصراهللا امامي در 

نقد «ها، نقد اديبان و نقد شاعران تقسيم کرده است. او در ذيل بحث  را به نقد تذکره
قابل  سهم«نويسد:  آورد و مي هايي از نقدالشعر گذشتگان را مثال مي نمونه» شاعران

ها انتقاد در ميراث ادبي فارسي، متعلّق به شاعراني است که  توجهي از دريافت
گير بر  ضمن اشعار خود فوايد انتقاد را در توصيف از شعر خويش و يا خرده

  ) ۴۲، ص۱۳۷۸اند. (امامي،  ها ديگران عرضه کرده سروده
ها سبکي شعرا  گذار شعر در اين نوع نقد، حاصل دريافت معيارها ارزش

منتقد است؛ بدين معنا که بيشتر، هماهنگي و همراهي با شيوة غالب عصر منتقد، تعيين 
شده است. بر اساس مطالعات و تحقيقات امامي در  کنندة ارزش اثر ادبي تلقي مي

شاعران در بيشتر موارد باورها ذوقي خود را که به دشوار « دواوين مختلف، 
اند و بدين سبب  تّکايي داشته باشد، به عنوان قاعده مطرح کردهتواند اصول قابل ا مي

تواند ذهن  نمايد ولي کمتر مي اگرچه اين باورها در جايگاه شعر خود، جاذب مي
  )۴۵(همان، ص» نقّادانة شعر آشنايان را اقناع کند.

داستان نقد ادبي در ايران را مفصّل و  )۱۳۸۰در کتاب نقدادبي(سيروس شميسا نيز
داند. البته شميسا وسعت نقد در  مي» نقد الفاظ و معاني«ودة بحث نقد در ايران را محد

داند و چند دليل برا اين کم کار آورده است از  آثار مکتوب ما را چشمگير نمي
(شميسا، » رعايت ادب و احترام و شايد عاقبت انديشي (بر اساس قول رادوياني)«جمله 
کاهلي در تحقيق و تتبع (بر اساس قول رشيد حوصله و وقت و «) و ۸۰، ص۱۳۸۰

  ).۸۱(همان، ص» وطواط)
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  اهميت بحث -۲ -۱
اگرچه بعضي معتقدند که در دوران انتقال از دورة سبک خراساني به سبک عراقي 

ا در باب آداب و اصول شاعر ضبط نشده است، و  هيچ گفتگو جد و انديشيده«
ها مرسوم، بر زبان شاعران جار شده  ها و حسدورز آنچه را هم که در رقابت

(درگاهي، » نقّادانه محسوب داشتها  توان در زمرة انديشه است، به دشوار مي
در ايران سنّت نقد و «رغم سخن قاطع شفيعي کدکني که  )، و حتّي به ۱۰، ص۱۳۷۷

تر و  )؛ يا حتّي نظر ماليم۱۱، ص۱۳۸۶(شفيعي کدکني، » بررسي وجود نداشته است
اندازها انتقاد  ها و چشم زبان تا قرن دهم انديشه ها اديبان فارسي در نوشته«که: 

) با بررسي عميق بعضي از آثار ۱۸، ص۱۳۷۵(همان، » مايه بوده است. عيف و اندکض
هايي از نقد ادبي دست پيدا کرد. حضور شاعر مثل مجد همگر  توان به رگه ادبي، مي

  در ميانة قرن هفتم و رويکردها انتقاد او، برا بازار کساد نقد، غنيمتي است. 
- ر قرن هفتم ايران را غالباً به سبب داور هـ. ق.)، شاع ۶۸۶ – ۶۰۷مجد همگر (

شناسند. بر اساس نقل  ا که ميان سعد شيراز و امامي هرو و خود کرده است مي
، طي يک رباعي، بعد از اين تذکره که خود را  ها و کتب تاريخي، او در اين داور

ه خوانده، امامي هرو را بر خودش و سعد برتر داد» ها سعد مگس گفته«
کوب  است. اگرچه در دوران معاصر، بعضي از استادان بزرگ همچون زرين

) در صحت اين ۵۴۹، ص۱۳۷۳و صفا (صفا،  )٣٩٧و  ٣٩٤، صص١٣٨٠کوب،  (زرين
اند؛ اما در روزگاران گذشته  اند و داستان اين داور را جعلي دانسته روايت شک کرده

ده است. داستان اين موازنه به همراه اين داستان باعث رواج انتقادهايي از مجد همگر ش
دهندة  استفتاء فضال کاشان از او در مورد برتر شعر انور و ظهير فاريابي، نشان

قدرت و شهرت مجد در شناخت شعر و تبحر او در اين فن است. اما نگاه پژوهندگان 
ها ديگر  اهتاريخ نقد ادبي در ايران صرفاً به اين دو داور مجد معطوف مانده و ديدگ

او در زمينة نقد شعر که در سراسر ديوان شعر او پراکنده است، از نگاه آنان دور مانده 
است. با توجه به اظهارات فراوان مجد همگر در نقد شعر و شهرت او در شعرشناسي، 
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تواند سودمند باشد. در اين جستار  مطالعة ديوان او و بررسي نظريات ادبي او مي
تقاد مجد همگر در ذيل عناوين نقد فنّي، نقد اخالقي، نقد اجتماعي و ها ان ديدگاه
  معيار بررسي شده است. نقد بي
  
   فنّى نقد -۲

شناسي،  شناسي مانند فنون ادبي و بالغي، سبک نگاه به اثر از دريچة مسائل زيبايي
در  گيرد. اين نوع نقد در محدودة نقد فنّي انجام مي …شناسي و عروض و قافيه، زبان

ادب فارسي و عربي مهمترين نوع نقد شمرده شده و سابقة آن به ارسطو و فن شعر او 
رسد. اگرچه مقدمتاً حوزة نقد فنّي را به جهت آنکه در تمام آثار ادبي قابل اجرا  مي

توان گسترده تصور کرد؛ اما با اين حال بايد گفت که حوزة مربوط به نقد فنّي  است، مي
فارسي، همان اظهارنظرها جسته و گريختة شاعران دربارة شعر و در ادب گذشتة 

شناسي کهن  ها مرتبط با فنون ادبي و مسائل زيبايي تعداد انگشت شمار از کتاب
تواند در حيطة نقد فنّي  هايي از اظهارات مجد همگر که مي است. در زير نمونه

  شود. گيرد، بررسي مي جا
  معنى  و لفظ -۱ -۲

نکه هردو مبحث لفظ و معني، سنگ بنا هر اثر ادبي و مادة اصلي در با وجود اي
ها انتقاد قرار  تواند اساس تمام نگرش آفرينش شاعرانه است و به لحاظ جامعيت مي

گاه عرصة يک بررسي و  اما موضوع لفظ و معني در ادبيات و نقد سنّتي ما هيچ«گيرد 
همه اديباني مثل  ) با اين۱۱۶، ص۱۳۷۷ي، (درگاه» آزمايش نقّادانة جد قرار نگرفت.

 ، رودکي، ناصر خسرو، مجيرالدين بيلقاني، اثيرالدين اخسيکتي، مسعود سعد، انور
، نظامي عروضي، شمس قيس و عين جزو کساني هستند که  …القضات همداني، مولو

  اند. در تبيين اهميت هريک ازين دو مقوله سخن گفته
ر نقد شعر و شاعر پرداخته، بسيار از عقايد خود را ا که د مجد همگر، در قطعه

در  ۱بيان کرده است. او اين قطعه را در جواب قصيدة (ظاهراً رثائيه) عماد زوزني
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پرداخته است. مجد، اين قطعه را با  ۲توصيف شعر و شخصيت علي بن حسن باخرز
کند؛ اگرچه خود عماد  به باخرز آغاز مي» حسان ثاني«تخطئة عماد در دادن لقب 

  ستايد: مي» شاني از دريا خاطردرف«را به 
 اگرچه عمــاد ز دريــا خـاطر       نکـرده است تقصيـر در درفشـاني

 علـي حسـن بـــود حسـان ثــانيخطا گفت اين لفظ کز لفظ و معني       

 )۶۳۰(ديوان، ص

ي بن حسن باخرز چنين عل مجد با انتقاد از عماد، نظرات و داليل خود را در رد
  کند: آغاز مي

  بدان قطعه مفتون شده است او کجا گفت:
  »هرآنگـه کـه چـون مـن نيـايم نخـواني«       

  ز بيــت نخــستين قياســي کــن آخــر 
 کــه تکــرار لفظــش چــه دارد معـاني      

 )۶۳۰(ديوان، ص

  پردازد: که در آن به نقد فنّي ابيات اول قصيدة باخرز مي
  هر آنگه که چـون من نيايم نخـواني       چنـان باشـد ايـدون که آيـم بـراني
 نخـواني مرا چـون نخواني کسـي را       که مدح تو خواند چو او را بخـواني

 ا درخور خويش بر من گزيـني       که را در بر خويـش چون من نشانيکه ر

 که گر کهتـر استـاده باشــد من آنم       وگــر مهتـر آزاده باشــد تــو آنـي

 )٨٧٦، ص١٣٣٩(هدايت، 

، از اولين بيت شعر او شروع به انتقاد  مجد در جهت انکار علي بن حسن باخرز
ما علم بالغت در مبحث فصاحت کالم آن را در کنار که عل» تکرار لفظ«کند.  مي

عيوبي همچون ضعف تأليف، تنافر کلمات، تعقيد لفظي و معنو و تتابع اضافات جزو 
مجد در اين انتقاد است. تکرار افعال  ةاند، اولين دستماي عوامل مخلّ فصاحت شمرده
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افه حقيقتاً از معايب رو در استعمال حروف ربط و اض و نيز زياده» خواندن«خانوادة 
 چند بيت آغازين قصيدة باخرز است.

در حوزة معنا و مضمون نيز مجد همگر دارا عقايد است. مجد، شعر خود را 
از لحاظ معنا به باغي تشبيه کرده است، با اين تفاوت که احتماالً بخاطر جواني شاعر، 

  هنوز گلها آن نشکفته است:
  نــوزباغ معـاني اسـت ضميـرم ولي ه

  اند هــاش همـه نشکفيـده گلـها و الله       
  آن آهوان که نافة مشک است خـونشان

 اند زار تبــت جــانم چـريده در مــرغ       

  وآن بادها که صبحدم آرند بو دوست 
 اند گرد هــوا گلبــن طبــعم وزيـده      

 )۲۱۷(ديوان، ص

در بيت اول » اند نشکفيده«يست که فعل مجد عليرغم اين ادعاها، خود متوجه ن
گير  داند، به خرده مخالفت قياس دارد. او که شعر خود را از لحاظ معنا در اوج مي

مخالفان که شعر او را وصف اعضا تن يار از قبيل لب و زلف و قد او يا نويد وعدة 
ديگر شعر ها  )، خود را در عرصه۳۴۷دانند (نک: ديوان، ص وصل و بوسة معشوق مي

  کند: بيند و تنها مشکل خود را ترس از تکرار قافيه بيان مي همچو مدح و طعن توانا مي
  شـود ورنـه به نظم  قافيــه آوخ مکـرر مي

  مدح شـروان کـردمي و طعـن آذربايـجان      
  جز خراساني و غزني کس نگويد شعر نغز 

 بـد نگــويد ماورانهــر و اهل دامغــان      

  برانگيـزم معاني هين که يابد رمز اين؟من 
 من بپـردازم سخن هان تا که داند سر آن؟       

 )۳۴۷(ديوان، ص
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بدگويان شعر مجد، شايد از کساني بودند که هنوز در فضا اشعار حماسي و 
بردند و مخالف تغيير سبکيِ رو  قصايد مطنطن عصر غزنو و سلجوقي به سر مي

از خراسان به عراق بودند وگرنه توصيفاتي که مجد به استفاده از داده در پي انتقال شعر 
آنها متّهم است، مذهب مختار اکثر و شايد تمام شاعران عراق بود. با اين حال مجد 
خود را از هماورد با شعرا خراسان و غزنين و ماوراءالنهر و دامغان (شعرا 

همگر هم در قصيده و هم در غزل بيند. بايد گفت که مجد  سرا) نيز ناتوان نمي قصيده
در بيت آخر نيز اشاره به مضامين مدحي از يک » آن«و » اين«شاعر تواناست. ضماير 

سو و مضامين غزلي از سو ديگر دارد؛ دو سو ميداني که مجد ادعا دارد در آن به 
پرداختن سخن (هنرنمايي در حوزة «و » برانگيختن معاني (هنرنمايي در حوزة معنا)«

  مشغول است.» لفظ)
  ها شعر سرچشمه -۲ -۲

ها شعر بوده است.  ها هميشگي در حوزة شعر، بحث سرچشمه يکي از بحث
اينکه فرآيند توليد شعر چيست و چه عواملي در اين فرآيند نقش دارد از رازها 

ا در پي گشودن اين راز برآمده، گويي در انتها  ناگشودة بشر است و هر پژوهنده
شعر ديگر را آغاز کرده است؛ يعني هرکس از ظن خود با اين راز يار شده سرودن 

است و مسألة منشأ شعر الينحل مانده است. گويا رازگونگي و ساحت غبارآلود شعر 
بعضي را واداشته که سررشتة شعر را در دست کسي فراتر از شاعر جستجو کنند. 

لقاء ماورايي و الهام غيبي و نيز پيروان اين نظريه کساني هستند که شعر را حاصل ا
دانند. از سو ديگر بعضي نيز عواملي شخصي و فرودين همچون  عشق و سرمستي مي

هايي چون زهد و  ها معمول شاعرانه و نيز محرک حمايت ممدوح و حسد و رقابت
  اند.  پارسايي، درد و اندوه و عقل و خرد را در آفرينش شعر دخيل دانسته

تقاد مجد به عوامل فراشخصي و نيز اذعان او به نقش ممدوح در در اين بخش، اع
  شود. سرودن شعر بررسي مي
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  الهام غيبي -۱ -۲ -۲
اند که شعر خود را به  از روزگار سقراط تا امروز، هميشه شاعران و منتقداني بوده

  دهکوب فرآيند اين الهام را چنين بيان کر اند. زرين الهام و تلقينات غيبي منسوب کرده
تحت تأثير و استيال محرکاتي قو و عالي، شعور و وجدان فرد از هم فرو «است: 

، ۱۳۶۱کوب،  (زرين» يابد تر محو شده مي ريزد و انسان خود را در وجود عالي مي
در باور بسيار از ملل ) اين محرک قو و عالي، در واقع فرشتة شعر است. ۵۲ص

گيرد و موجودات برتر اين سخنان  سرچشمه ميقديم سخن شاعران از دنيا ديگر 
کنند و در حقيقت شاعر سخنگو آن موجود برتر است. اين فرشته  را به آنها تلقين مي

، »آپولون«در اساطير يونان و روم،  و در بين اعراب » همزاد«يا » توم«، در عقايد مانو
، خاقاني، نظامي، جم ناميده مي» تابعه«جاهلي  ، شمس  ال عبدالرزاقشده است. انور

، اميرخسرو و خواجو از شعرا فارسي زباني هستند که شعر را  قيس، سيدحسن غزنو
ا که سخن را به مثابة روحي پاک  اند. مجد نيز از فرشته محصول الهامات غيبي دانسته

  گويد: به او بخشيده، مي
  دم به جا سخنبخش ا است مرا در دمــاغ صائب فکر       که روح پاک همي فرشته

 جبــريل باشــد اهريمن ۳نزول آن به دل و جان تيره ممکن نيست       چه مـرد املي

 کجـا به نفـس بهيـمي درآيـد اين معنـي       که نفــس ناطقه در شــرح آن بود الکن

 )۳۳۱(ديوان، ص

  و:
  از آسمـان سخن آمد نخست و من امروز

  به يـک اشــارت بـر آسمــان فــرستادم       
  ز عزّ و جاهش گفتم که جان فرستم پيش 

 چو جان حـزين بد، فـرزند جان فرستادم      

 )۵۴۵(ديوان، ص
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سورة  ۲۴توان از آية  را مثالً مي» سخن«در نظرگاه تعليمات اسالمي، آسماني بودن 
طيبة أصلُها ثابتٌ و  ةٍ ثالً كلمةً طيبةً كشجرأَلم تر كيف ضرب اللّه م«ابراهيم دريافت: 
سورة فاطر  ۱۰) مصراع دوم نيز برگرفته از آيه ۲۴(سوره ابراهيم، آية » ۴فرعها في السماِء

) اين اشاره الزم است که مجد ۱۱(سوره فاطر، آية ». ۵إِلَيه يصْعد الْكلَِم الطَّيب«است که: 
ني بودن سخن اشاره کرده است و سابقة اين اعتقاد را در اولين کسي نيست که به آسما

توان  شعر شعرا متقدم و اصل آن را چنانکه گذشت در تعليمات ديني اسالم نيز مي
  سراغ گرفت.

داند؛ هاتفي  مي» هاتف المکاني«در جايي ديگر نيز سخن خود را دريافت شده از 
  کند: ميکه شعر را از جانب خداوند به قلب شاعر الهام 

  ز مجد اين سخـن بس بود يادگارت       کــه او يافــت از هــاتف المـکاني
 زبـــاني آزار آورد و کــوته بر او هرچه بنوشت ز امن و سالمت       کـــم

 )۶۳۴(ديوان، ص

، شعر خود ۶او همانند بسيار ديگر از شعرا، به پيرو از حديثي منسوب به پيامبر
  شمارد: معجزه برابر ميرا با سحر و حتّي 

  اينها مگير و دور مشو نظم عذب بين       کارباب فضـل نامش سحر مبين کنند
 آب حيات خـاک شود پيش اين نمط       با لطف او چـه نسبت ماء معين کنند

 آن کس منم که سحـر حالل بيان من       با سحر سامريش قريب و قرين کنند

 )۵۴۵(ديوان، ص

  و:
 حاسدان که بدان نگرويدهشعــر من اس   اند ت معجزة روزگار من       کور

 )۲۱۷(ديوان، ص

  شناسي ممدوح و نقش آن در کيفيت شعر سخن -۲ -۲ -۲
ا که خطّ مشي شاعر را در سرودن شعر،  بدون ترديد يکي از عوامل عمده

کرده، مخاطب شعر بوده است  انتخاب موضوع و قالب و حتّي واژه واژة کالم تعيين مي
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و شاعران شعر خود را مطابق ذوق و سليقه، دانش و معرفت و موقعيت مخاطب 
شناسي و تلطّف ممدوح  سخن اند. مجد بارها نيکويي شعر خود را مرهون سروده مي

  دانسته است: 
  گــر دعو از سخـن کنم اينجا روا بود       شاه سخن شناس سخن دان نشسته است

  )۲۰۵(ديوان، ص
  و:

  سخن بر تو کنم عرضه که هستي       سخنگو و سخنـدان و سخنور
  )۲۴۶(ديوان، ص

  و:
  رزو ميســر کردمرا مديح تو بود آرزو ديــرينه       تلطّف توام اين آ

  )۲۳۰(ديوان، ص
توان گفت که فرهيختگي و دانش ممدوحان، گاه  و اگر دعو او صادق باشد مي

  بريدگي بيرون کشيده است: مجد را از حصار خاموشي و زبان

  من از سخن به شکايت بدم ز فضل به درد
  شنـاسي تــو کــرد طبع را ترغيـب سخن       

  بحـر خـاطر منز يمن بخت تو بود اينکه 
 به در نظم سخـاوت نمود و گشت مجيب       

  وگـرنه تيــغ گهــربار پارســي کــريــم
 ۷بمانده بود به کـام اندرون چو تيغ خطيب       

 )۳۸۶(ديوان، ص

  کند: ها مي شناسي ممدوح، گاه معجزه و اين سخن
  غمــز و لَسن شـود ابکمطريق مدح تو آن معجز است کاندر و       ذکــا پذيــرد 

 )۲۹۸(ديوان، ص
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ا از ميراث ادب فارسي مديون سنّت  ذکر اين نکته بجاست که سهم عمده
سرايي است؛ چه، اگر حکّام و بزرگان، طالب و مروج شعر نبودند طبع سرشار  مديحه

المثل شعرا پريشان  آمد و في بسيار از شعرا نيز در واد شعر به جوشش در نمي
شان  ماندند و کاروان حلّه ار مانند فرخي سيستاني بايستي در انديشة نان ميروزگ 

نورديد.  شد و حتّي مرزها سيستان را هم درنمي آمدها روزگار مي دستخوش پيش
سرايي در ادب فارسي، کافي است يک لحظه چشمان خود را  برا درک اهميت مديحه

  سرايي تصور کنيم. دون مديحهبر هم نهيم و تاريخ ادبيات ايران را ب
  سرقات  -۳ -۲ -۲

از ديگر مباحث مطرح شده در باب منابع شعر، بحث سرقات است که از فصول 
رود و در شعر و نثر مصاديق بسيار دارد. متقدمان ما از جمله  مهم نقد ادبي به شمار مي

 آن را سلخ و ها اند و گونه شمس قيس راز تحقيقات مفصّلي در اين باب انجام داده
ها فراواني از اين  کوب نمونه اند. زرين المام و انتحال و توارد و نقل و امثال آن شمرده

است.   ها را هم در ادبيات اروپا و هم در ادب عربي و فارسي نشان داده گونه
) ايشان در ضمن تحقيقات خود، سرقات را امر ۱۶۶ -۱۴۷، صص ۱۳۸۰کوب،  (زرين

تحقيق در منابع الهام، منتقدان را به اين نتيجه رسانيده است که هيچ «ند: ا ناگزير دانسته
(همان، » اثر از نظم و نثر نيست که به کلّي ابداعي و بدون سابقه و مأخذ باشد.

کوشيدند معاني اسالف را لباسي از نوع زبان خود  ) شاعران به طور سنّتي مي۱۵۰ص
ريخ ادبيات ايران، اولين بار با شروع شيوة هند بپوشانند و به نام خود ثبت کنند. در تا

انديشند. اما  مي» معني بيگانه«ها ادبي مثل  بينيم شعرا مجدانه به آرمان است که مي
ظاهراً از اين نکته غافل بودند که زبان فارسي و نحو آن، صور خيال، فنون بديعي، 

، نکته م شعر چيز نيست که تابع ها وزني و عروضي، لغت و ديگر لواز قوالب شعر
ها شاعرانه، بقية مصالح شعر  ها و دقّت انديشي باشد و جز نازک» معني بيگانه«نظرية 

ا که در هجو  آنان عاريتي و مشمول جرم عمومي سرقات بوده است. مجد در قطعه
  کند: مي  شعرا عصر خود سروده است، آنان را چنين معرفي
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  تـو       همــه دزد و دغـا و زن بمزدندشـاعـــران زمــانــه دور از 
 لفــظ و معنـي و مطلع و مقـطع       آن از اين، اين از آن همي دزدند

 )۵۶۸(ديوان، ص

پوشي از بيت اول که توهيني نه درخور شأن مجد همگر است، مضمون  با چشم
م ها شعر و شاعر در اوايل قرن هفت بيت دوم بخوبي بيان کننده يکي از ويژگي

ا که از لحاظ سبکي ادامه قرن ششم است و شاعران با دستمايه قرار دادن  است؛ دوره
دواوين شعرا قرون پيش و گاه دست دراز به شعر معاصران در پي کسب نام و نان 

اند تا  گذرانند و گويي چشم به راه دوخته فايده مي کنند و عمر بي تالش بيهوده مي
شعر خود را نيز از دستبرد اين بيهودگان ايمن ظهور کند. مجد » سعد ديگر«

  گويد: بيند. او در غزلي سرشار از مفاخره، خطاب به خود مي نمي
  گرچه لباس شعر به دست تو بافته است

  اند کژخــاطران به خويشتـنش بــرتنيده       
 )۲۱۷(ديوان، ص

خود از  ها متعدد از شعر ديگران، هيچگاه به اثرپذير مجد با وجود تضمين
،  شاعران ديگر اشاره نکرده است. با اين همه تأثيرپذير او از فردوسي، سنايي، معزّ

، ظهير، ابوالفرج روني و   آشکار است.  …انور
  نقش قافيه و رديف در جوالن انديشه -۳ -۲

يکي از مهمترين عوامل تأثيرگذار در شعر کالسيک فارسي، قافيه و رديف است؛ 
ها شعر بر اساس جايگاه قافيه و رديف در شعر  بطور که تقريباً تمام قالب

شده تا  ها نيز بر اساس حرف آخر لغات تنظيم مي نامه گذار شده است و حتّي لغت نام
ها  ها و رديف تر نمايد. با اينکه يافتن قافيه هکار شاعران را در پيدا کردن قافيه ساد

گاه  زبان بوده است، اما هيچ ها کار شاعران فارسي مناسب، يکي از بزرگترين دشوار
شعرا فحل را از ابداع معاني ناتوان نکرده است. مجد در قصايد بلند خود وانمود 

  الضمير بازنداشته است.  افيکرده که به هيچ وجه تنگنا قافيه او را از سرودن و بيان م
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  تر کرد گير و تنگ ميدان است       چنــانکه توسن فکـر مرا حرون رديف شعر عنان
 )۲۳۰(ديوان، ص

  و:
  شود ورنه به نظم       مدح شروان کردمي و طعن آذربايجان قافيـه آوخ مکرر مي

 )۳۴۷(ديوان، ص

، ب ه هنرنمايي و سلحشور در جايي ديگر با وجود تنگي قافيه و ميدان سخنور
  پردازد: مي» عشق«در ميدان 

  الحال اگرچه قافيه شد خرج و تنگ شد ميدان       ز عشـق ياد کنم چند بيت وصف
 )۲۹۱(ديوان، ص

  و: 
  اين شعـر در گـذار قوافي فتاد چست       ورنه ازين مديح تو بوده است کام من

 ضميــر شيفـتة ناتــمام من مدح تو چـون تمـام کند خاطر بشر؟       خاصّـه

 )۶۱۰(ديوان، ص

  سرايي و لزوم پرداختن به غزل زوال مديحه -۴ -۲
يکي از عوامل جدا گشتن غزل از قصيده و رشد و بالندگي غزل در قرون ششم و 

سرايي بود.  هفتم، برچيده شدن بساط پادشاهان بزرگ و کم رونق شدن بازار مديحه
-قالبات اجتماعي قرار دارد، اگرچه در مدح نيز زورمجد که خود در متن حوادث و ان

آزمايي کرده است، اما بر اين تحول سبکي آگاه است و خود نيز از قصيده به غزل 
  گرايد: مي

  ۸رسم مداحي و آيين تخلّص چو نماند       در غزل پرورش شعـر در پيشه کنم

 )۴۸۸(ديوان، ص

قرار داده است. » مداحي«بل مفهوم را در مقا» غزل«بينيم، مجد کلمة  چنانکه مي
همنشيني اين مفهوم غزل (به عنوان يک شيوه نه به عنوان قالب ادبي) با مدح در شعر 

: شعرا قبل از او نيز مشاهده مي  شود. نمونه را بيتي از انور
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  گرچه دربستم در مدح و غزل يکبارگي       ظن مبر کز نظــم الفاظ و معاني قاصرم
 ،  )۶۸۶ص ،۱۳۷۲(انور

قدما غزل را در کنار مديحه و هجا، يک «اين تقابل نمايانگر اين نکته است که 
[لفظ] غزل در تعبير گذشتگان بيشتر متوجه همان  …کردند طرز و شيوة شعر تلقي مي

محتوا غنايي اشعار است، آن گونه که مديحه و هجا هم تعبير است معطوف به 
  )۱۵۴، ص۱۳۷۷گاهي، (در» درونماية نوع ديگر از اشعار

  شعر يا نظم؟ -۵ -۲
ترين منبعي  اند. قديم االيام، شعرشناسان بين شعر و نظم تفاوت قائل شده از قديم

اصل شعر را در  …ارسطو«است. » فن شعر ارسطو«که در آن به اين تفاوت اشاره شده، 
نظم جويد و صورت شعر را که مقيد به وزن و قواعد ديگر  معني و مضمون آن مي

) اين تفاوت در ادب ۳۷، ص۱۳۸۰شمارد. (رستگار فسايي،  است، جزو ماهيت آن نمي
فارسي و عربي نيز مورد مداقة اهل ادب بوده چنانکه تمايز شعر از نظم از بديهيات 

شده است. اما بسيار از شاعران از جمله مجد همگر هيچ تمايز بين اين  شمرده مي
کنند. اين نوع  تعبير مي» نظم«از موارد از شعر خود به  دو قائل نيستند و در بسيار

خورد. مثالً در ابيات  نگرش مجد در بيش از بيست و پنج بيت از ديوان او به چشم مي
  زير:

  به هرسرا ز نظم من است سور از آنک
  ســرا جـهان سـرا شهـانم، سخن سخن       

 )۳۳۵(ديوان، ص

  و در مقايسة انور و ظهير گويد: 
  شعـر يکي تـر آمد چـون در شاهـوار       نظــم يکي برآمــد چـون زر جعفر
 شعر ظهير اگرچه سرآمد ز جنس نظم       با طــرز انـور نزنـد الف همسـر

 )۶۵۲(ديوان، ص



  __________________________________________________________________    
  203      مجد همگر و نقد شعر

  

  

که  شود اصرار مجد در به کار بردن هر دو نام بر يک مصداق از آنجا آشکار مي
توانند به جا هم و يا در  بر يک وزن عروضي هستند و مي» شعر«و » نظم«دو واژة 

گير  مقابل هم در بيت استعمال شوند. البتّه اين مورد، از شعرا قديم قابل خرده
  اند: نيست؛ چون بزرگاني مثل حافظ نيز تفاوت ماهو چنداني بين نظم و نثر قائل نبوده

  حافظ       که هيچش لطف در گوهر نباشد کســي گيرد خطـا بر نظم
 )۶۳۱، ص۱۳۸۷(ديوان حافظ، 

  ها شعر خوب از ديد مجد همگر مالک -۶ -۲
از آنجا که مجد پيوسته به رسم معمول شاعران شعر خود را از ديگران برتر 

شعر «برد گويا طرز تلقي او از  شمرده، صفاتي که در توصيف شعر خود به کار مي
)، شعر آبدار (ديوان، ۱۸۸يباتي همچون شعر شيرين (ديوان، صاست. ترک» نيک
)، شعر روان ۲۸۸مذاق (ديوان، ص )، شعر خوش۲۳۴)، شعر تر (ديوان، ص۲۰۵ص

در  ۳۴۷)، شعر نغز (ديوان، ص۳۵۸در توصيف شعر سعد وص  ۳۰۶(ديوان، ص
) و شعر ۴۲۳توصيف شعر شعرا خراسان و غزنين)، شعر همچو آتش (ديوان، ص

) معيارها مجد برا شعر نيک است. برآيند اين صفات، دلنشيني ۴۷۰(ديوان، صمتين 
ها  و طراوت، سهل و ممتنع و در عين حال متين بودن و آراسته بودن شعر به زيبايي

ها برخاسته از نگرشي است که در قرن ششم در شعر  آل لفظي و معنو است. اين ايده
رسد که سعد و  ا مي م و هشتم به سلسلهامثال انور آغاز گرديد و در قرن هفت

  حافظ بزرگان آنند. 
  
  نقد اخالقي  -۳

ها اخالقي را  ها نقد بوده است، ارزش گاه ترين تکيه که از رايج در اين شيوه
توان در آثار حکما  اند. پيشينة اين نوع نقد را نيز مي اصل و مالک نقّاد قرار داده
افالطون در کتاب جمهور خويش «رسطو جستجو کرد. يونان مثل سقراط، افالطون و ا

داند و ارسطو نيز در  ا جهت تزکية اخالق مي شعر و موسيقي را به مثابة افزار و وسيله
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، شعر ا جهت تصفية هواجس  وسيله …اين باب چندان مخالفت ندارد. به عقيدة و
  ) ۶۷و  ۶۶، صص ۱۳۸۰کوب،  (زرين» باشد. نفساني مي

 تهذيب اخالق  -۱ -۳

آورد و باخرز را به  به نقد اخالقي رو مي مجد در نقد شعر علي باخرز
کوهش قرار نسرايي داشته، مورد  خواني و نديمي و هزل سبب اينکه آرزو مدح

  دهد: مي
 خواني دگر آنکه ناخوانده درخواست کرده است       مــرا پيــش خــوان تا کنـم مدح

 تشبـيه باشـد کسـي را       کــه از ندمــت و هــزل يابــد امـانــي به حسـان چـــه

 )٦٣١(ديوان، ص

  اين ابيات در تعريض به ادعاها باخرز است:
 نديـمي مــرا زيبــد از بهـر آن را       که مـن رسـم آن نيک دانم تو داني

 زبـاني نبرآيـم برافـروزم اطـراف مجــلس       به نيکـو حديثـي و شيريـ

 اگـر شعـر خواهـي روانت بــرآرم       هــم از گفتـة خود هم از باستاني

 وگـر نامـه بايــد نبـشتن ببـــافم       ز خطّــم يکـي ديبــه خسـرواني

 )۸۷۶، ص۱۳۳۹(هدايت، 

گشايد از گفتن اين نوع سخنان ابايي  اما خود مجد زماني که زبان به مدح مي
  ندارد:

  بـار مـرا به ز شغــل ديـواني       اگـر به مـدح شه آرم به نظم ديـوانيهــزار 
 )۳۹۰(ديوان، ص

توان گفت که اين انتقاد از باخرز برخاسته از عمق  بنابراين به جرأت مي
است؛ » حسان ثاني«ورز به لقب  شخصيت مجد همگر نيست؛ بلکه نوعي حسادت

در ادامه، مجد گاه برتر از حسان دانسته است. خاصّه اينکه مجد گاه خود را هم شأن و 
همگر که گويي حسادتش از يکي از يادکردها عماد زوزني درباره باخرز برانگيخته 

  کند خود را نيز محرم اسرار نشان دهد: شده سعي مي
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 مـرا نيـز داغ علي هست بـر دل       ولي کـم کنم فـاش راز نهــاني

 گاه و هر کـارواني ابل       به هر کاروانگيــران ک نگويم چـو هنگامه

 که هر چيز دارم همـه چيز دانم       که خـواهم شفـا دارو ناتواني

 )٦٣١(ديوان، ص

  که تعريضي به شعر عماد زوزني در وصف علي باخرز است:
 ز ناخـوردن بـاده بر رو ساقي       ز نـاکـردن فــاش راز نهـــاني

 )٨٩٣، ص١٣٣٩(هدايت، 

  اين تمجيد عماد نيز برگرفته از مفاخرات باخرز است: و
 نه چشمم چراگه کند رو ساقي       نه گوشـم بدزدد حديــث نهاني

 )٨٧٦، ص١٣٣٩(هدايت، 

ترين انتقاد که مجد از شعر علي باخرز دارد، زماني است که  اما جانانه
دربار شاهان همچون حضرت خود را در » لن تراني«باخرز با استعمال عبارت قرآني 

  بيند: موسي در پيشگاه خداوند مي
 به ر در چو ديدار سلطان بجستم       نگفت او مــرا دور شـو لن تراني

 به هردو قـدم فـرش عـالي سپردم       ســراينــدة مــدحت مهــرگاني

 )٨٧٦، ص١٣٣٩(هدايت، 

، اينگونه سخن گفتن را امر بي سابقه  که مجد با نکوهش ادعا باخرز
  داند: مي

 دگر آنکه گفته است در ر چو سلطان       بديــدم بـدان جــاه و آن کـامــراني

 به هردو قــدم فرش شــه را سپــردم        چـو بر طــور موســي به ال لن تراني

 نبـد پـا کس پيـش شاهان به خست         ز ايـــام مـــا تــا گــه بــاستــاني

 به هـــر دو قــدم الجرم ره سپردنـد         به گــاه تغـــاز و وقـــت تغــاني

 چه فــردوسي و عنصر چه دقيــقي         چه قطبــي، چـه خاقـاني و بيلقـاني

 )٦٣١(ديوان، ص
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ها شعر  اما با همة اين انتقادات، مجد باز هم با رعايت جانب انصاف، به خوبي
  کند: ميعلي باخرز اذعان 

  رو انصــاف ده زآن که انصـاف بفراشت       ســريـر جــم و تـــاج نــوشيـرواني
 ها نيکوست        که هم جوهــرش ديدم و هــم معـاني در اين شعر چندين سخن

 خصوص آنکه گفت او که نيکو نبــاشد        که مـــي را بــود بر خــرد کامــراني

 جسته است        کـه آن نيســت در عهـد آخــر زماني دگر آنکه تهذيــب اخـالق

 مجــو ا بــرادر بجـز مغز حکمت         که اين اســت ســرچشمة جــاودانـي

 )٦٣٤(ديوان، ص

  اشارة مجد به اين ابيات علي باخرز است:
  …معـــربد نبــاشم که نيکـو نباشد       که مي را بود بر خرد کامراني

 و همي بو دارد       سحـرگه نسيــم گـل بــوستانيز خلق خوش ت

 )۸۷۶، ص۱۳۳۹(هدايت، 

  
  نقد اجتماعي  -۴

نقد اجتماعي را عبارت از نشان دادن ارتباط ادبيات با جامعه و نيز بررسي تأثير 
، ۱۳۸۲کوب،  اند. (زرين جامعه در ادبيات و مقابالً، تأثير ادبيات در جامعه قلمداد کرده

ها اخير و  اگرچه برخي منتقدان، پيدايش نقد اجتماعي را مربوط به سده) ۳۵ص
ادبيات سنّتي «اند؛ اما بايد گفت که  شناسي دانسته مخصوصاً بعد از پيدايش علم جامعه

ها و حتّي  ها، جرقه ايران، با مباحث نقد اجتماعي نيز يکسره بيگانه نيست؛ بلکه نکته
شود که از اين بابت حائز  آرا گذشتگان ما ديده مي رويکردها اجتماعي متفاوتي در

) موارد متعدد از نگاه اجتماعي مجد ۲۸۳، ص۱۳۷۷(درگاهي، » اهميت بسيار است.
  شود. همگر به شعر در ديوان او يافت مي
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  مباالت نقد شعر غير متعهد و شعرا بي -۱ -۴
ترين قصيدة اوست،  ا که به گمان نگارنده، اجتماعي مجد همگر در قصيده

قسمتي را نيز به بحث دربارة شعر اختصاص داده است. او ميراث خود را از پدر، 
  داند: ها بکر مي داشتن افکار و نکته

  ا تو در شعــر وارث همـگر       صاحــب افکــار و نکتة ابکار
 ا به چوگان نطق و نظم در       گـو دانـش ربـوده از اغيـار

 )۲۵۴(ديوان، ص

داند؛ اما  اگرچه مجد در جاها بسيار لفظ خوب را از شروط مهم شعر مي
چون در اينجا به کارکرد شعر توجه دارد فقط به معنا پرداخته است. او پود و تار شعر 

 داند: خود را انديشه و معني مي

  ا       هستش انديشه پـود و معني تار ا کـآن ز طبـع بافته جامــه
 )۲۵۴ص(ديوان، 

، به پوچي شعر پي برده، شعر را باد مي داند که قابل  او پس از عمر شاعر
  اعتماد و اتکاء نيست: 

  شعر باد است هان و هان پس از اين       عمــر بـــر بــاد بيـهــده مگــذار
 )۲۵۴(ديوان، ص

ين دارد و ا مجد در ادامه، شاعران را از مدح منعمان سفله و هجو ممسکان باز مي
  داند: را باعث خوار نفس و به زحمت انداختن درون آدمي مي -مدح و هجو-دو 

  مدح اين منعمـان سفــله مگو       هجو اين ممسـکان مکن تکـرار
 که نه ممــدوح باد و نه مهــجو       که نه شاعـر پرست و نه اشعــار

 ر بارخوار کرد به هرزه نفس عـزيز       رنجه کـرد ضميـر گوهــ

 )۲۵۴(ديوان، ص

داند و معتقد است که بدون علم، هنر قدرت ظهور و  او شرط شاعر را علم مي
  بروز ندارد:
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  شعر در جنب علم بي هنر است       ز او نخــواهد شــدن هنـر اظهار
 )۲۵۴(ديوان، ص

کند و به  مجد حتّي پا را ازين هم فراتر نهاده و شعرا را از شاعر نيز منع مي
سرانجام بودن شعر  کند و در استدالل بي ترغيب مي -مخصوصاً علم باقي- ختن علم آمو

زند و البد اشعار  و شاعر و هزل و ترهات، انور و سنايي و بندار راز را مثال مي
  دنيو و مدايح و هجويات و هزليات آنان را مد نظر دارد:

  اين مـردارشکـر علـم جـو چون طـوطي       هم به زاغان رها کن 
 پــا در راه علــم بـاقــي نــه       دست از اين هزل و ترهات بدار

 اند       انــور و سنـايــي و بنـــدار؟ آخــر از شاعــر چه يافتـه

 )۲۵۵(ديوان، ص

سواد مخاطبان و  لياقتي و حتّي بي و شايد يکي از علل اين اعتقاد مجد، بي
  ها و محاسن شعر است: زيباييممدوحان و عدم درک آنان از 

  عرض اين جوهر بر طبع تنُک نظمان بود      آينه ز رو زنگـي در گلستــان داشتن
 کسب نام خوبت از اشعار ايشان خواستن      ديو باشد بهـر نسـل اندر شبستـان داشتن

 )۳۲۴(ديوان، ص

برد،  سر مي بکر زنگي به ا از زندگي خود که در ساية سعد بن ابي مجد در برهه
فهمي شاهزاده از شعر او، ده سال مورد عتاب شاهزاده بوده است. او در  بخاطر کج

  کند: فهمي ممدوح را چنين بيان مي ا ديگرگونه قطعه
  شعر که بنده گفت به ده سال پيش ازين      تا جانش از نکابت خصـمي حصيـن بود

 کــآن نــه طــريق مـردم با آفـرين بـودا گــرفت       شـاه بزرگــوار بـر آن نکتــه

 معنيـش را به وجـه دگر فهــم کـرد شـاه      اين عاطفت نه رسم حقيقت گـزين بـود

 يعني که آن حـديث کمين بود بـس خطا       وانکو به قصد گفـت رجيـم و لعيـن بود

 دوربيــن بودآن قافيـت ضـرورت شعـرم بـه کـار بود      نز بهر آنـکه خـاطر شـه 
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 ام       تا پهلـويم ز پشـتي خصـمي سمين بـود ده ســال شـد که غثّ و سمينـي نگفته

 )۵۵۴و  ۵۵۳(ديوان، صص 

سرايي را در مقطعي نيز  مجد همگر سفارش خود به ترک شعرگويي و مديحه
د کن ا طلب مي پوشاند؛ زماني که نويين مغول، حاکم شيراز، از او قصيده جامة عمل مي

، چنين از مدح او  و مجد در جواب ضمن مفاخره به شعر خود، با ارجاع او به سعد
  کند: شانه خالي مي

  دان     گوينـد که بـر مجــد سخـن گشت مختّم زين مايه سخـن بس که بزرگان سخن
 از سعد مشهور سخن شعـرِ روان جو      کو کعبة فضل است و دلش چشمـة زمزم

 گرفته است کزين پس     نه از مهـر کند مدح و نه از کينـه کنـد ذماين بنده رهي پيش 

 )۳۰۶(ديوان، ص

  قدر بودن شاعران در روزگار شکايت از بي -۲ -۴
جا  الطوايفي و جابه ها متعدد نظام ملوک به هم ريختن نظم جامعه در زير پرچم

ها پس از آن،  برانداز قوم تاتار و نابساماني ها در اثر حملة خانمان شدن ارزش
همانگونه که موجب شهادت عطار و کمال و آوارگي موالنا و نجم دايه شد، باعث 
پريشاني و آشفتگي احوال عدة زياد از صاحبان انديشه در ايران شد، که مجد نيز يکي 
از آنهاست. مجد بارها از رفتار ناشايست زمانه ناليده و خود را به خاطر هنرهايي که 

ا به سبب ادراک نادرست از  ه گار ديده است. روزگار که در آن شاهزاددارد ذليل روز
کند و حاکمي ديگر با سعايت  قافية يک بيت شعر، ده سال شاعرِ پروردة خود را طرد مي

  افکند تا در زندان هنر خود را چنين وصف کند:  بدخواهان، ثناگو خود را به زندان مي
  وز آن    دارد زمـانه بـا مـن مسکيـن سـر جــدال ا دارم بـه قـدر خويـش هنر ريـزه

 مذاقي چون چاشنيِ وصل    کلکـي به نقشبنـد چـون صـورت خيال شعر به خوش

 )۲۲۹(ديوان، ص
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و جهت راه يافتن دوباره به دربار، مکرراً طي قصايد و قطعاتي در وصف هنر 
او بخشوده گردد و باز در آيد تا گناه ناکردة  خويش در صدد برانگيختن شفيعاني برمي

  سلک مداحان و شعرفروشان درآيد:
  نفسم، چون شکر زبان شيرين چو عود خوش

  زمــانه زآن ز تـف غـم دلم چو مجمر کرد
  ا کـه مــن دارم فلـک به جـرم هنـر ريزه

 مـرا ز خـوار بـا خـاک ره بــرابـر کــرد       

 )۲۲۹(ديوان، ص

  فريبانتقاد از شعر عام  -۳ -۴
  مده فريب مـر اين عقل خاصّ طبعت را       به طبع شعر پرست و به شعر عام فريب
  ز فخـر شعـر ني جاه تو رســد به فـراز       ز ننگ شعـر سر قدر مـن رود به نشيب
  اگــر تـو شعـر بگـويي نمـانـدت آزرم       مـن ار به شعـر گــرايم رسـاندم آسيب

  لذّت و نـه تـن قوت       اگرچه ســازد زرگـر ز زر و عنبر سيبنه ذوق يابـد از او 
  )۵۲۸(ديوان، ص

الناس قرار بگيرد؛  فريب چيست؟ البد شعر است که مورد پسند عوام شعر عام
عوامي که توانايي تشخيص خوب از بد و سره از ناسره را ندارند و شعرها سست و 

و شعر عام فريب نيز با اين حساب حتماً  پسندند خام را بيشتر از شعرها متعالي مي
سست و تنُک مايه است. عوام (مردم عاد جامعه) غالباً مخاطب و صاحب شعر 

ها نزد مردمي  . شعر فارسي در طول تاريخ يا در دربارها و يا در خانقاهندفارسي نبوده ا
حافظ  شده و جهانگير شعر سعد و اند، رد و بدل مي که اندک ذوق و سواد داشته

  از استثنائات است.
حقيقت اين است که مجد خود وارث سبکي اصيل و جاافتاده از شعر فارسي 

شود. زبان شعر مجد، زباني  ها آن در شعر امثال انور مشاهده مي است که طاليه
است سليس و روان با نحو دستور صحيح، دايرة واژگاني گسترده و تصاوير شعر 



  __________________________________________________________________    
  211      مجد همگر و نقد شعر

  

  

گرايد. مخاطبان  سطة استفاده از مصطلحات شعر به دشوار ميبديع و زيبا که گاه بوا
او همه از بزرگان عصر هستند و الزمة سخن گفتن با اکابر نيز زيبا و سنجيده و مناسب 
حال و مقام سخن گفتن است؛ حال آنکه در سخن با عوام هيچ آداب و ترتيبي 

  است.  جويند و بدين سبب است که مجد از شعر عام فريب گريزان نمي
  تأثير شعر در ابقا نام ممدوح -۴ -۴

مجد به تأثير فراوان شعر و مخصوصاً مديحه در جاودانه کردن نام ممدوح آگاه 
  است:

  بهرام و ملکشاه نماندند و بمانده اسـت       اخبار نکـوشــان ز معــزّ و سنــايي
 بيـاني و کسـايي در خاک اثر نيست ز هارون و ز مأمون       مانده است اثـر علـم

 )۳۸۲(ديوان، ص

- خواهي بايد به من  ا نيکو مي گويد که اگر نام و آوازه او خطاب به ممدوح مي
توانند نام ممدوح خود  توجه داشته باشي؛ چون شعرا اگر اراده کنند مي - به عنوان شاعر

  را جاودانه کنند، همچنانکه ظهير فاريابي با يک مصراع چنين کرد:
  نکو و صيت خواهي            نظر کن در دلي با اين خرابياگـر نام 

 شـه مازندران نام نکـو يافت            به يک مصـراع شعر فاريابي

 )۶۳۷(ديوان، ص

  اشارة مجد احتماالً ناظر به اين بيت بسيار معروف ظهير است:
دهدفلک نهد انديشه زير پا          تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن  نه کرسي  

 )۸۵(ديوان ظهير فاريابي، ص

  ۹گير يافته است: ا عالم که با تعريض سعد در بوستان آوازه

  چه حاجت که نه کرسـي آسمان       نهــي زيــر پا قــزل ارسالن؟
  مگـو پـا عـزّت بـر افـالک نه       بگـو رو اخـالص بـر خاک نه
  )۲۰۹(کليات، ص
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  ممدوحنقش شعر در گسترش آوازة  -۵ -۴
از ديگر کارکردها شعر مدحي، پراکندن نام و آوازة ممدوحان در بعد زمان و 
مکان است و يکي از داليل اقبال بزرگان به شعر نيز همين کارکرد شعر بوده است. مجد 

  گذارد: گمان به نياز شاهان به ستايش آگاه است، بر سر آنان منّت هم مي همگر که بي
  مديح من    از مکّه تـا بـه خلّـخ و از مصر تا به بستصيت تو ساير است خصوص از 

 )۵۳۵(ديوان، ص

  ها نقش شعر در حفظ سنن و فرهنگ -۶ -۴
مجد همگر زماني که در سفر، آثار تمدن کهن ايران را در تخت جمشيد، از بين 

ريزد، اهميت  بيند و همچون خاقاني بر گذشتة پرعظمت ايران اشک افسوس مي رفته مي
  سازد: ه يعني زنده نگه داشتن رسوم و فرهنگ کهن ايران زمين را خاطرنشان ميشاهنام

  سخن ز شاعر طوس آشکار گشت ارنه       نه معني ســده ماند و نه صـورت ماني
 )۳۸۶(ديوان، ص

  انتقاد از شاعران ضعيف -۷ -۴
را ماية ننگ شاعر » شعر بد«مجد در رباعي ا خطاب به شاعر ناشناس، 

شايد منظور از شعر بد در اينجا، شعر ضعيف از جهت شعربودن و اصول  داند. مي
خود را نيز سبب ننگ و عار » شعر نيک«شاعر باشد؛ چون در مصراع قبل از آن، 

، مشتمل  مي بيند. البد شعر نيک او همان اشعار است که با وجود جوهرة شعر قو
  بر معاني نازلي چون مدح و هجو و هزل است:

  دار چنـگ دار تنـگ       وز دامـن من باز نمي تبـاه، دل نمـياز نظـم 
 دار ننگ دارم       وز شعر بد خود تو نمي من ننگ ز شعر نيک خود مي

 )۷۶۸(ديوان، ص

  داند که از شاعر خود عبور نکرده باشد: او شعر سخيف را شعر مي
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  سخن سخيف و رکيک آن بود که از پستي
  وطن به دامـن صاحب سخـن کنـد موطن   

 )۳۳۱(ديوان، ص

  کند: او با اين معيار شعر خود را که در چهار ربع زمين منتشر شده، معرفي مي
  چهـار ربع زمين نظم و نثر من دارد       ز مصر تا به ختا و ز روم تا به ختن
 )۳۳۱(ديوان، ص

  
   معيار بي نقد -۵

هارنظرها شبه نقد را که در سخنان شاعران محمود درگاهي نوعي ديگر از اظ
گونه آراء بر ذوق  شود و حاو هيچ معيار و محکي نيستند و حتّي در اظهار اين ديده مي

ناميده است. او اين اظهارنظرها شبه » معيار نقد بي«و احساس نيز تکيه نشده است، 
تبليغ و ترويج سخن  ها و نخست آنچه که به خودستايي«نقد را بر دو نوع دانسته است: 

شود و ديگر سخناني که در پيرامون شعر ديگران اظهار شده  و کاال خويش مربوط مي
ها و يا دوستي و دشمني با ديگران، غالب  است. اما در هر دو مورد ياد شده، خودبيني

ها شاعران را از حقيقت دور نموده و کار آنها را از شيوة يک داور حقيقي و  داور
) اينگونه انتقادات ادبي نيز در ۳۱۹، ص۱۳۷۷(درگاهي، » يار خارج کرده استبا مع

خورد که از آن ميان به موازنه و مفاخره اشاره  روند شاعر مجد همگر به چشم مي
  شود. مي

  موازنه و داور ادبي  -۱ -۵
در سنّت نقد ادبي فارسي، موازنه به معنا سنجش و مقايسة دو شاعر با هم 

تر  کردند که به عقيدة شما فالن شاعر بزرگ از شاعر نظرخواهي مي گاهي«است. 
داد که معموالً محتاطانه است و صريح  است يا بهمان و داور در اين زمينه جوابي مي

» اند. نيست، زيرا هر دو شاعر مورد مقايسه، در جامعه طرفداران و محبوبيتي داشته
جنبة قضاوت ذوقي دارد و استداللي ا بيشتر  ) نقد موازنه۱۰۷، ص۱۳۸۰(شميسا، 
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) پژوهندگان موارد متعدد از موازنه در ادب کهن ايران را ۱۰۷نيست. (همان، ص
عصر حافظ،  شاعر هم» روح عطار«اند؛ مثل موازنة بين سلمان و حافظ توسط  نشان داده

بوسيلة حزين الهيجي، موازنه  الدين اسماعيلجمال الدين عبدالرزّاق و کمال موازنة بين 
که در نزد  …الفصحاء و خان هدايت در مجمع ميان فردوسي و نظامي توسط رضاقلي

  اهل ادب معروف است. 
  موازنة مجد درباره انورى و ظهير فاريابي  -۱ -۱ -۵

كاشانى در باب شعر انورى و ظهير و سرانجام داور خواستن  منازعه ميان ادبا
مله موضوعاتى است كه در بسيار از كتب قديم و جديد نقل از مجد همگر از ج

ا  كاشان در خطاب به مجد همگر در نامه چنانکه نقل شده است فضال گرديده است.
  نويسند: مى

  منـظر و خـورشيـد انور  خـجسته  فضــل       مـاه  بـر آسمـان  وقـار كه  زمين  آن  ا
  نهنــد بــر اشعــار انـورى يــر       ترجيــح مىقـومى ز نـاقــدان سخـن، گفتـة ظه
  الجمــله در محـلّ نـزاعنـد و داورى کننـد      فـى قـومى دگـر بر اين سخـن انكار مي

  ترجيح يك طرف تو بديشان نما كه هست      زيــر نگيـن طبـع تـو ملـك سخنـورى
  ؟ مجـد همـگر  سخـن  ملـك  پـادشاه  تـو باش     نه  فريادرس  مجـادله  مـا را در ايـن

  )۶۵۱(ديوان، ص
  کند:  چنين شعر هر دو شاعر را مقايسه مي و مجد همگر در جواب آنان، اين

  شعــر يکــي تر آمـد چــون در شاهــوار
  نظــم يـکي بـرآمد چــون زر جعفــر    

  شعـر ظهير اگرچه سـر آمد ز جـنـس نظم 
 ـزنـد الف همـسربـا طــرز انــور نـ   

  بدر که طـالع آمد از آن نظـــم کي فتـد
 بــا آفتـــاب گـفتـــة او در بـــرابـــر       
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  کـي همچـو آفتــاب بـود در فـــروغ، ماه
 کي همچو حور باشد در نيکـــويي پــر       

  بــر اوج مشتــر برسـد تيــــر نظــم او
 خاصّــه گـه ثنـاگــر و مـدح گستـر       

  طعم رطب اگرچه لذيذ است و خوش مذاق
 کي بـه بـود به خاصّيـت از قند عسـکر       

  بيد ارچه سبز و نغز و لطيف است در بهـار
 کــي در چمـن به جلوه کند قد عـرعـر       

  هرچنــد الله صحـن چمـن را دهـد فروغ
 جـا زنـد به بهــي با گـل طـرپهلـــو ک       

 )٦٥٣و  ٦٥٢(ديوان، صص

مجد همگر بدون اشاره به جزئيات شعر انور و ظهير، با استفاده از تصاوير و 
و چون شعر انور را دلپسندتر تشبيهات شاعرانه به داور بين آن دو مي پردازد 

رفي به در شاهوار، دهد. او شعر انور را از ط بيند، آن را بر شعر ظهير ترجيح مي مي
، درخت عرعر و گل طر و در مقابل شعر ظهير را  ، قند عسکر آفتاب، حور، مشتر
، تير، رطب و الله مانند کرده است که خوانندة امروز بواسطه  ، بدر، پر به زر جعفر

تواند سبک شعر انور و ظهير را درک کند و بنابراين   هيچکدام از اين توصيفات نمي
شناسي و حتّي نقد ادبي معاصر قابل استناد و استشهاد  در مالحظات سبک داور مجد

طور که ديده شد اين داور بر پاية علمي دقيقي استوار نيست و مجد را  نيست. همان
نيز بايد در زمرة همان افراد به حساب آورد که باالخره نتوانستند يکي را بر ديگر 

چنانکه دولتشاه در باب ظهير  هم ادامه دارد. ترجيح دهند و اين نزاع تا عصر دولتشاه
تر از  تر و باطراوت اند که سخن او نازک چنانکه بعضي اکابر و افاضل متّفق«نويسد:  مي

،  ۱۰»سخن انور است.   )۱۱۰م، ص۱۹۰۱(دولتشاه سمرقند
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  قضاوت مجد درباره سعدى و امامى هروى -۲ -۱ -۵
ايم،  آورده» معيار نقد بي«اقدام ديگر مجد در حوزة نقد ادبي که آن را در ذيل 

داور دربارة شعر خود (مجد همگر)، سعد و امامي هرو است در جواب بعضي از 
اسحاق بن قوام بن مجد همگر در ا به او احتجاج کرده بودند.  فضال که طي قطعه

ه به خط خويش فراهم آورده، اين روايت ا از رباعيات مجد همگر ک خاتمة مجموعه
  را نقل کرده است:

پروانه روم را در تبريز طي کرده بود، جمعي بزرگان  الدين، وقتي صاحب شمس«
ديوان فرمود که  بودند. در اثناء معاشرت، بحث اختيار کردند. خواجة صاحب …حاضر

اف جواب راست خواجه مجدالدين همگر اينجاست، ازو سؤال کنيم که از غايت انص
  : پروانه گفت الدين بگويد. هرکس چيز بگفتند. از جمله معين

 كنـــد پــروانة روم ز شمس فارس، مجــد دولت و دين       ســـؤالي مــي

 الدين گفت: ديگر، صاحب ديوان شمس

  چو دولت، حضـرتش را هست الزم       دعـاگو، صــاحب ديـــوان ملـزوم
  گفت:ديگر نورالدين رصد

 ز شاگــردان تــو هستنــد حاضــر       رهـي و افتخـــار و نــور ميــشوم

 الدين بابا گفت: ديگر، رضي

 ز اشعــار تـو، سعــد و امـــامي       كداميـن به پسنــدند انــدر آن بوم؟

 ديگر، ملک افتخارالدين گفت:

 تو چــون مهره موم تو كن تعيين اين، چون ملك انصاف       بود در دســت

 خواجه به جواب فرمود:

  ها سعــد مگســيم ّر گفته نفسيم       بر شك ما گرچه به نطق طوطي خوش
، به اجمـاع اُمم       هرگز من و سعد به امامي نرسيم  ۱۱»در بيــعت شــاعر

 گونه ارجاع به شعر سه شاعر، بينيم، مجد همگر در اينجا نيز بدون هيچ چنانکه مي
ها  مگس گفته«دهد که اگرچه ابتدا خود را  ا به دست مي تنها توصيف شاعرانه
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زند و امامي هرو را در جايگاهي  داند؛ اما در ادامه معادله را به هم مي مي» سعد
دوستان  رسند. بسيار از محقّقان و سعد نشاند که خود و سعد هرگز به آن نمي مي

آمدگويي  رخي علّت اين داور را عوامل نفساني مانند خوشاند. ب از اين معامله برآشفته
ها  طلبي ) و بعضي ديگر نيز جاه۱۶۴، ص۱۳۳۹از امامي يا تعريض بر سعد (براون، 

،  مجد همگر دانسته ) اين سخن مجد بيش ۲۸۹و  ۲۸۸، صص١٣٦١اند. (باستاني پاريز
پيداست که مسائل فرد از آنکه پيرامون شعر شعرا باشد، دربارة خود شاعران است و 

شده است؛ چه سعد در دوران زندگي خود نيز شاعر و سخنور   باعث اين داور
  معروف بود و شعر او در آفاق و انفس منتشر گرديده بود. 

  مفاخرات -۲ -۵
ترين نگاه انتقاد در ادب قديم فارسي دانست. هر  شايد بتوان مفاخره را گسترده

الحظات و شرايط خاصّ خود، نياز به انشاء و انشاد مطالبي و شاعر بنابر م  نويسنده
در ذکر برتر خود بر ديگران داشته است. از داليل سرودن مفاخره، انگيزه رقابت و 

ها شخصي مثل حقارت، احساس برتر و علو، مبارزطلبي و تالش  بازاريابي، عقده
  اخرات مجد همگر:هايي از مف توان عنوان کرد. نمونه در جهت بقا نام را مي

  شاهـــا منــم مبــارز ميــدان نظــم و نثر
  و اينک سخن گـواه به بـرهان نشستـه است       
  گشتـم سخـن سوار و چه داند که مـن کيم
 آن کـس کـه بـر کنـارة ميدان نشسـته است       

  فـکر مـن اســت جــوهر رستة ســخن
 پيوستــه بــر ســـواحل امکان نشسته است       

  ســرا طبــع مــرا گــاه امتحــان مهمـان
 روح جــرير و اعـشي بر خوان نشسته است       
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  زين شعر آبــدار خــو خجلــت و حيــا
 بر جان شخص اخطل و حسان نشسته است       

 )۲۰۵(ديوان، ص

خودستايي است، ضمن نکوهش مخالفان و بيان او در غزلي که سراسر حاو 
  کند: اشاره مي» تيغ بيان«ها آنان، به چيرگي خود بر آنان بوسيلة  زشتي

  ۱۲اند ام       آنان که در مناظره در من چخيده با اين همه به تيــغ بيانـشان بکشته

 ندا گرچـه فـروختند مرا کــور ديـدگان       صاحبدالن به قيمـت جانم خريده

 )۲۱۷(ديوان، ص

  نظران دانسته است: و شعر خود را ماية مباهات صاحب
  ست نظر مانده عالم در صاحب نازد      هرجاکه به نـاز به نظـم مــن، زيـرا که همي مي

 )۴۰۴(ديوان، ص

ازين نوع مفاخرات در ديوان مجد فراوان است و خوانندگان مي توانند به آن 
  مراجعه کنند.

  
  گير نتيجه

هـ. ق)، از شعرا معروف قرن هفتم هجر است  ۶۸۶ – ۶۰۷جدالدين همگر (م
که شهرت او سوا سرودن قصايد و غزليات و رباعيات دلپسند، بيشتر مرهون 

عصر يا قبل از خود است. او با  اظهارنظرها نقّادانة او پيرامون شعر ديگر شعرا هم
مقامات ها و  جامعيتي که در انواع علوم عصر خويش کسب کرده بود و با تجربه

آور در عصر خويش  گون سياسي و اجتماعي توانست خود را به عنوان منتقد نام گونه
تواند منبعي برا  بيت دارد، مي ۶۲۰۰معرفي کند. ديوان چاپ شدة او که بيش از 

  ها و مناسبات رايج در نقد ادبي قرن هفتم محسوب گردد. شناخت اصول، نظرگاه
کند، و در  ر را به سبب عيب تکرار نقد ميدر حوزة نقد فنّي، در جايي، شع

جايي ديگر شاعران خراسان و غزنين را به سبب سرودن شعر نغز مي ستايد. او شاعران 
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دهندة تعلق خاطر او به سبک  ها نشان پسندد و اين ستايش ماوراءالنهر و دامغان را نيز مي
ز قبيل غزل و مدح و خراساني است. از طرفي ديگر خود را نيز در سرودن انواع شعر ا

ا آسماني  معتقد است و سخن را عطيه» فرشتة شعر«بيند. مجدالدين به  هجو، توانا مي
ها  کند. او به سرقت داند و گاه از شعر با واژگاني همچون سحر و معجزه تعبير مي مي

لفظي و معنو شاعران معاصر خود از اين و آن هم اشاره کرده است. اهميت قافيه و 
يف، لزوم باور تغييرات سبکي، نقش حاميان مالي و معنو شعرا در کيفيت شعر از رد

ديگر نظرات او در اين حوزه است. مجد در خالل توصيفات شعر خود، معيارهايي را 
  بيان کرده است.»  شعر نيک«نيز برا 

در حوزة نقد اخالقي، شاعران را به رعايت اخالق شاعر از جمله مناعت طبع و 
ا که خود، گاه آن را  سرايي توصيه کرده است؛ توصيه يز از مالزمت دربارها و هزلپره

  زير پا گذاشته است.
او در انتقادات اجتماعي خود، عالوه بر منع شاعران از مدح و هجو سفلگان و 

کند و از  کند و آنان را به فرا گرفتن علم دعوت مي ممسکان، از شعرا ضعيف انتقاد مي
ها دارد و حتّي گاهي از مدح بعضي  لياقتي ممدوحان خود شکايت  و بيسواد دست بي

قدر و غربت شاعران در روزگار خود  کند. او از بي ها شانه خالي مي از اين سنخ انسان
توانند نام و آوازة ممدوحان خود را گسترش داده و جاودان  نالد؛ شاعراني که مي مي

  ها از نسلي به نسل ديگر باشند. ها و فرهنگ سنّت توانند انتقال دهندة سازند و حتّي مي
معيار که موازنه مهمترين نوع آن است، با سنجش شعر انور و ظهير  در نقد بي

نشان داده که نقد ذوقي و نتايج حاصل از آن چندان قابل اعتنا و کارساز نيست. در 
ر اصل روايت را داور ديگر نيز که بين خود و سعد و امامي هرو انجام داده (اگ

صحيح فرض کنيم)، ثابت کرده است که داور قطعي در مورد شعرا زنده، گاه چقدر 
  تواند خطرناک و نابجا باشد. مي

، منتقد توانا دانست که در  در مجموع مي توان مجد همگر را عالوه بر شاعر
ادبي را از نقطة اتصّال ادب پيش از حملة مغول و بعد از آن، ميراث شعر فارسي و نقد 
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نظر که بر اصول و قواعد شاعر  نسلي به نسلي ديگر منتقل کرده است. صاحب
چه با غرض و چه -ها خود را در برخورد با آثار ديگر شعرا  آشناست و دانسته

دار است که از روزگار او تا  ها دامنه بندد و حاصل آن بحث به کار مي -غرض بي
 زمان ما مطرح بوده است. 

  
  ها: شتياددا

از اماجد فضال و اعاظم شعر است. در ملک زوزن من توابع «نويسد:  او مي ةخان هدايت در بار . رضا قلي١
بار  …االسالم محمد غزالي طوسي رسيده خواف ملک بوده، لهذا به ملک عماد شهرت نموده. بخدمت حجه

ي گويند مداح طغانشاه بود و معاصر سالجقه بوده. گويند و در شاعر شاگرد حسن غزنو نموده. بعض
  )٨٩٢، ص١٣٣٩(هدايت، » ا به جهت علي بن حسن باخرز نظم نمود. مرثيه

در عهد  …الطيب الباخرز ابوالحسن علي بن حسن بن ابي«. هدايت در شرح حال او نوشته است: ٢
ر خود از عمل عزلت بود. وجاهتي و جاللتي عظيم داشت. باختيا بيک سلجوقي مي الدوله طغرل شباب کاتب رکن

گزيد و پا در دامن خلوت کشيد. به معاشرت احباب و مصاحبت اصحاب خرسند و به پيوند نامي دلبند پيوند 
). اما ٤٦٨يافت و عاقبت به دست او شهيد و به جنّت شتافت و کان ذلک في سنه ثمان و ستين و اربعمائه (

بخاز تعلق داشته و حساد او را کشتند. علي ا حال او را صاحب تذکرة هفت اقليم نوشته که به ماه نام والي ا
ا است  نامه الدهر است. گويند او را طرب ديوان عربي و فارسي بوده است و صاحب دميه القصر و ذيل يتيمه

. مرحوم محمدتقي مدرس رضو قصيده باخرز (هر آنگه )٨٧٦، ص١٣٣٩(هدايت، » مشتمل بر رباعيات بسيار.
ايم نخواني ...) را از آن انور دانسته و دوازده بيت آن را در جلد دوم ديوان در ضمن قطعات که چون من ني

 ، ، ۷۵۶، ص۱۳۷۲گنجانده (انور ،  ۱۵۱، ص۱۳۷۲) و هم در مقدمه (انور مقدمه) و هم در تعليقات (انور
که ايشان سعي  وجود ايناند. با  الفصحا اشاره کرده ) به انتساب اين شعر به باخرز در مجمع۱۱۴۰، ص۱۳۷۲
اند از نقل اشعار مشکوک اجتناب ورزند، نقل قصيده مذکور آن هم در قسمت قطعات باعث شگفتي است.  داشته

الفصحا) و مجد  با توجه به تصريح دو شاعر هم عصر باخرز و انور يعني عماد زوزني (به قول صاحب مجمع
، بايد گفت که گمان اين قصيده متعلق به باخرز است و پژوهندگان  بي همگر به انتساب قصيده به باخرز

  محترم بايد در حين مطالعه ديوان انور به اين مهم توجه داشته باشند.
  . در متن: اهلي٣
اش در زمين  اى كه خدا چگونه مثل زد؟ سخن پاك چون درختى پاك است كه ريشه . ترجمه: آيا نديده٤

  هايش در آسمان است. استوار و شاخه
  رود. . ترجمه: سخن خوش و پاك به سوى او باال مى٥
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. ان من الشعرِ لحکمةً و ان من البيان لسحراً: همانا برخي از شعرها حکمت است و همانا بعضي از ٦
  )٤١٥، ص٦٨ها سحر است. (بحاراالنوار، ج  سخن

  . در متن: حطيب۷
  »پيشه کنمدر غزل پرور و شعرور «. ضبط بر اساس نسخه بدل. در متن ۸
. گمان بر اين است که از شه مازندران، قزل ارسالن بن اتابک ايلدگز از اتابکان آذربايجان (حکومت از ۹

در مدت ) را مد نظر داشته است و اينکه او چگونه شاه مازندران خوانده شده، محقق نشد. البته ظهير ۵۸۷تا  ۵۸۲
الدوله اردشير باوند را مدح گفته؛ اما  حسامستان از جمله ده سال اقامت در مازندران اقامت گزيده و ملوک طبر

  االيام افتاده بوده است. بيت معروفي در مدح او ندارد. به هرصورت همين بيت ظهير در افواه منتقدان از قديم
  . گويند امامي هرو نيز در جواب همين سؤال چنين پاسخ داد: ۱۰

  معــذور نيستى به حقيــقت چــو بنـــگرى    اى ســالك مســالك فكــرت در اين سؤال   
 تميــيز را ز بـعد تـناسب بديـن دو طــــور       هيـچ احتيـاج نيسـت بدين شــرح گستــرى

 نور و آن چراغ       ايــن ماه و آن ستـاره، وين حــور و آن پرى ست و آن سحر اين اين معجزه

 عي فرمود:چون امامي بشنود، اين ربا«. در ادامه: ۱۱

  در صدر بالغت ارچه با دسترسيم       در عالم نظم ارچه مسيحـا نفسيم
 دانم كه به خاك در دستور جهان       سحبان زمانه، مجد همگر نرسيم

 چون به سعد رسيد، او فرمود:

  »ست نماز       آر چه عجـب گر به امامــي نرسد! همگر چو به عمر خود نکرده
، به شماره نسخه خطي رباعيات (  )١٧٩. برگ ٢٣٥و  ٢٣٤مجد همگر، متعلق به کتابخانه مجتبي مينو

  است به معنا کوشش کردن و ستيزه کردن.» چخيدن«. خجيدن: فراهم آمدن. احتماالً صحيح اين لغت ۱۲
  

 منابع  و مآخذ:
  .١٣٧٤، ترجمة عبدالمحمد آيتي، انتشارات سروش، تهران، قرآن کريم-١
، چاپ دوم، تهران، نشر مباني و روشها نقد ادبي)، ١٣٧٨امامي، نصراهللا، (-٢
 جامي.

، علي بن محمد( -٣ ، ديوان)، ١٣٧٢انور ، به اهتمام محمدتقي مدرس رضو
  جلد، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.  ٢چاپ چهارم، 

، محمد ابراهيم(-٤ ، تهران، انتشارات کاله گوشة نوشيروان)، ١٣٦١باستاني پاريز
  اسپرک.
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از سعد تا جامي و تاريخ ادبي ايران از نيمه قرن هفتم )، ١٣٣٩براون، ادوارد(-٥
  ، ترجمه و حواشي علي اصغر حکمت، تهران، ابن سينا.تا آخر قرن نهم هجر

، با مجموعه تعليقات و حواشي عالمه ديوان)، ١٣٨٧الدين محمد( حافظ، شمس-٦
  دار، تهران، اساطير. تمام عبدالکريم جربزهمحمد قزويني به اه

نقد شعر در ايران (بررسي شيوه ها نقد ادبي در  )،١٣٧٧درگاهي، محمود(-٧
  ، تهران، اميركبير.ايران، از آغاز تا عصر جامي)

، امير دولتشاه بن عالءالدوله(-٨ ، الشعراءة تذکرم)، ١٩٠١دولتشاه سمرقند
  دارالفنون کمبريج.تصحيح ادوارد براون، انگلستان، 

، شيراز، انتشارات نويد انواع شعر فارسي)، ۱۳۸۰رستگار فسايي، منصور(-۹
  .شيراز

چاپ ششم، تهران،  آشنايي با نقد ادبي،)، ١٣٨٠کوب، عبدالحسين( زرين- ١٠
  .سخن

  ، تهران، معين.دفتر ايام)، ١٣٦٥ــــــــــــــــــــــ(- ١١
تهران،  نقد ادبي،)، ١٣٨٢کوب، ( زرينکوب، عبدالحسين و حميد  زرين- ١٢

  انتشارات دانشگاه پيام نور.
، مصلح- ١٣ ، به اهتمام محمدعلي فروغي و با كليات سعد)، ١٣٨٦الدين( سعد

  مقدمه بهاءالدين خرمشاهي، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات اميركبير.
تهران، اختران ، زمينه اجتماعي شعر فارسي)، ۱۳۸۶ـــــــــــــــــــــــ(- ۱۴

  زمانه. -
  ، تهران، آگه.شاعر در هجوم منتقدان)، ۱۳۷۵شفيعي كدكني، محمدرضا(- ۱۵
  چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوس. نقد ادبي،)، ۱۳۸۰شميسا، سيروس(- ۱۶
  ، تهران، انتشارات فردوس.١/٣)، تاريخ ادبيات درايران، ج۱۳۷۳اهللا( صفا، ذبيح- ۱۷
، تصحيح، تحقيق و توضيح دکتر اميرحسن ديوان) ١٣٨١فاريابي، ظهيرالدين(- ١٨

  يزدگرد به اهتمام دکتر اصغر دادبه، تهران، نشر قطره.
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  ونقدادبي، تهران، اميرکبير. ادبياتدربارة )، ١٣٦٣فرشيدورد، خسرو(- ١٩
احمد کرمي، تهران، انتشارات  ، به تصحيح وتحقيقديوان )،١٣٧٥مجد همگر(- ٢٠

  ما.
ق.). نسخة خطّي رباعيات، متعلّق به کتابخانة مجتبي  هـ. ٦٩٧مجد همگر(- ٢١

، به شماره    .٢٣٥و  ٢٣٤مينو
و دار احياء مؤسسة الوفا بيروت،  ،بحاراالنواره، ق). ١٤٠٣مجلسي، محمدباقر(- ٢٢

  التراث العربي.
كوشش مظاهر مصفّا، تهران،  ، بهالفصحا مجمع)، ١٣٣٩خان( هدايت، رضاقلي- ٢٣
  اميركبير.
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