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خطابه و اصول مدح و  در فن  »منافرات«بررسي تطبيقي ژانر 
  اسالمي ذم در بالغت
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  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران

  
 15/7/91: پذيرش                                                29/3/91: دريافت

  

  چكيده
گفته  »منافرات«بارة ژانر دركوشد اصول مدح و ذم را در جهان اسالم، با آنچه در غرب باستان  اين مقاله مي

، سه ژانر اصلي فن »مشاجرات«و  »مشاورات«ژانر منافرات و دو ژانر ديگر خطابي، يعني . مقايسه كند ،شده
منافرات در غرب باستان كاركردهاي گوناگوني داشته و اين . دهند خطابه را در غرب باستان تشكيل مي

دو رويكرد كلي نسبت به اين ژانر در غرب باستان . ه استساخت كاركردها را از طريق مدح و ذم متحقق مي
فن خطابه همچون آناكسيمنس، ارسطو، سيسرون، » رسمي«رويكرد آموزگاران  ؛ نخستوجود دارد

در بخش اول . اند دوم رويكرد سوفسطاييان است كه توجه خاصي به ژانر منافرات داشتهو ... تيليان و كويين
در . هاي آن مورد بررسي قرار گرفته است با يكديگر مقايسه شده و تفاوت اين دو رويكرد ،و دوم مقاله

بخش دوم به اصول مدح و ذم در جهان اسالم پرداخته و نشان داده شده است كه اين اصول از دو دسته 
في   ������، ����� از نقدالشعرنخست برخي متون مدرسي بالغت همچون  هستند؛  قابل استخراج ،منبع

دستة دوم متوني هستند كه ارتباط مستقيمي با متون بالغي  و... رشيق و ابنثر عر و آدابه امحاسن الش
الظرائف و  :اند از ترين آثار اين دسته عبارت برخي از مهم. اند ليف شدهأندارند اما با محوريت مدح و ذم ت

 از ر سهه ،تقبيحتحسين و  ؛تحسين القبيح و تقبيح الحسن ؛اليواقيت في بعض المواقيت و اللطائف
 اآلمل و ،المحاسن و االضداد مانندبرخي آثار منسوب به او و ) الرسائل(هاي جاحظ  برخي نامه ؛ثعالبي

هدف اين پژوهش اثبات اين فرض است كه با آنكه . المحاسن و المساوي كتاب  از ابراهيم بيهقيو  مولأالم
هاي متني  و در جهان اسالم به موقعيت) طابهخ(هاي شفاهي  مدح و ذم در غرب باستان بيشتر به موقعيت

خورد  تفاوت چنداني ميان اصول مدح و ذم در اين دو نظام بالغي به چشم نمي ولياختصاص داشته، ) شعر(
  .كند بازنمايي ميمدح و ذم در جهان اسالم گفته شده، وجوه متفاوت ژانر منافرات را در غرب بارة و آنچه در
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  .خطابه  مدح و ذم، سوفسطاييان، فنمنافرات،  :واژگان كليدي

  

  مقدمه. 1
، يكي از سه ژانر اصلي فن خطابة يونان و »3مشاورات«و » 2مشاجرات«در كنار » 1منافرات«ژانر 

لحاظ هدف و موضوع آن، در ميان ژانرهاي خطابي، وضعيت  اين ژانر از . روم باستان بوده است
ژانر ديگر، يعني مشاجرات و مشاورات تا حد هدف، موضوع و نوع مخاطبان دو . اي دارد ويژه

بسيار زيادي مشخص است؛ چنانكه موضوع مشاجرات پرداختن به دعاوي حقوقي و 
. هاي قضايي و هدف آن متهم يا دفاع كردن است و مخاطب اين ژانر نيز قضات هستند دادرسي

پردازد؛ هدف آن  گيرد كه به مسائل سياسي و مدني مي برمي   مشاورات نيز گفتارهايي را در
ترغيب يا بازداشتن عموم از انجام كاري است و مخاطبان آن نيز از آنجا كه بايد دربارة گفتار 

اما ژانر منافرات، موضوع مشخصي . شوند بندي مي ذيل قضات طبقه ،خطيب، قضاوتي انجام دهند
طرح در اين  ندارد و تا جايي كه هدف آن، يعني مدح و ذم برآورده شود، هر موضوعي قابليت

هاي خاصي كه دربارة حقيقت و شناخت آن  سوفسطاييان با توجه به ديدگاه. ژانر را خواهد داشت
. اند برداري را از اين ژانر داشته بيشترين بهره) كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت(اند  داشته

قرن ( 4ياس لئونتينيهاي بازمانده از اين ژانر نيز متعلق به سوفسطايياني چون گرگ نخستين نمونه
، 6، آناكسيمنس اهل المپساكوس5ديگر آموزگاران خطابه مانند ارسطو. است.) م.چهارم ق
اند در  كه هريك به وجهي از سوفسطاييان فاصله دارند، كوشيده... و 8تيليان ، كويين7سيسرون
سطاييان كم محدودتر نسبت به تعريف سوف هاي فن خطابة خود تعريفي متفاوت يا دست درسنامه

» رسمي«هاي  اما تقريباً همة محققان معتقدند تعاريفي كه در درسنامه. از اين ژانر ارائه دهند
يك حق مطلب را دربارة اين ژانر گسترده  خطيبان باستان از ژانر منافرات به دست داده شده، هيچ

هاي آن تا حدي گسترة موضوعي اين ژانر و كاركرد. )Sheard, 1996: 769(د نكن و متنوع ادا نمي
متنوع و وسيع است كه در قرون وسطي، مرز مشخصي ميان شعر و منافرات وجود نداشت و 

 ,Kennedy, 1994: 4; Sheard(كردند  بندي و بررسي مي انواع شعر را نيز ذيل ژانر منافرات طبقه

1996: 769; Sullivan, 1993: 116 (.   
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توان  دسته منبع دربارة فن خطابه ميهاي منافرات و اصول مدح و ذم را از سه  ويژگي
فن خطابه كه مقصود از آن در دوران باستان، » رسمي«هاي  استخراج كرد؛ نخست، درسنامه

هاي سخنور، بلكه  اي براي به تصوير كشيدن مهارت هايي است كه خطابه را نه عرصه درسنامه
. كنند خطابي، قلمداد مينشدة واقعيات، در هر سه ژانر  ابزاري براي بازنمود روشن و تحريف

ها  اند، اما فصل مشترك همة آن ها خود نيز با رويكردهاي متفاوتي نگاشته شده اين درسنامه
برخي از . پايبندي به حقيقتي واحد و كوشش براي انتقال آن حقيقت به مخاطب در گفتار است

رهاي خطابي دارند و ارسطو، رويكردي كامالً فلسفي به گفتا خطابة  فنها، مانند  اين درسنامه
هاي خطيبان روم باستان  دانند، و برخي ديگر كه بيشتر درسنامه مي 9خطابه را همزاد جدل

كه تيليان  كويين و آثار سيسرون، 10رتوريكا اد هرنيومالمؤلف  مانند درسنامة مجهول ؛هستند
ي و مسائل هاي مدن گرايانه دارند و از خطابه براي ايجاد تأثيراتي در حوزه رويكردي عمل

هاي  تمرين«يا » progymnasmata«هايي است كه به  دوم، رساله. برند قضايي و حقوقي سود مي
. اند وسيلة سوفسطاييان براي نوآموزان خطابه نگاشته شده  مشهورند و بيشتر به »مقدماتي

طور خاص دربارة ژانر منافرات نوشته شده و به ژانر خطابي  هايي است كه به سوم رساله
، انواع منافراتبا عنوان ) قرن سوم ميالدي( 11گري نپرداخته است؛ نظير رسالة مناندر خطيبدي

 .باب منافراتدر با عنوان ) قرن اول ميالدي( 12و رسالة منسوب به ديونيزيوس هاليكارناسوس
هاي موجود دربارة  هاي اخير نيز رويكردي سوفسطايي حاكم است، ديدگاه از آنجا كه بر رساله

ديدگاه سوفسطاييان و : توان به دو دستة كلي تقسيم كرد ت، در غرب باستان، را ميمنافرا
گيري از رويكرد سوفسطايي به  نوعي در فاصله ديدگاه آموزگاران رسمي فن خطابه كه هريك به

  . كوشند فن خطابه مي
پرسش اصلي اين پژوهش، اين است كه اصول مدح و ذم در ژانر منافرات تا چه حد با 

   مدح و ذم در جهان اسالم مطابقت دارد؟ اصول
هاي  چه مدح و ذم در غرب باستان بيشتر به موقعيت فرض اصلي پژوهش اين است كه اگر

اختصاص داشته، ولي اصول ) شعر(هاي متني  و در جهان اسالم به موقعيت) خطابه(شفاهي 
  . مدح و ذم در اين دو نظام بالغي چندان با يكديگر متفاوت نيست

 
9 Dialectic9 
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قالة حاضر براي اثبات اين فرض، با توجه به تقدم نظام بالغي غرب بر بالغت اسالمي در م
هاي آموزگاران خطابه در غرب باستان به چشم  و نيز انسجام بيشتري كه در درسنامه

هاي بالغيان مسلمان  خورد، اصول ژانر منافرات را مبنا قرار داده، در هر مورد ديدگاه مي
ابتدا رويكردهاي متفاوت به مقولة مدح و ذم در  ،در ادامه. ايم آن سنجيده دربارة مدح و ذم را با

تفصيل توضيح داده خواهد شد و در  به) رويكرد رسمي و رويكرد سوفسطاييان(غرب باستان 
در متون بالغي و جز (بخش پاياني به تطبيق اين رويكردها با اصول مدح و ذم در جهان اسالم 

   .خواهيم پرداخت) آن
  

  يونان و روم باستان: هاي رسمي فن خطابه منافرات در درسنامه .2

از  فن خطابه رسالة: است  دو رسالة نسبتاً جامع دربارة فن خطابه از يونان باستان باقي مانده
از آناكسيمنس اهل المپساكوس  فن خطابه براي اسكندر و رسالة.) م.قرن چهارم ق(ارسطو 

اما  ؛شد رسالة دوم نيز منتسب به ارسطو دانسته مي ي پيش كه تا چند.) م.حدود قرن پنجم ق(
 فن خطابةتر بودن مباحث آن نسبت به  جمله مقدماتي امروزه بيشتر محققان بنا به داليلي از

رسانند و آناكسيمنس را مؤلف آن  ارسطو، زمان نگاشته شدن آن را به پيش از ارسطو مي
). Chiron, 2007: 101- 104(عيتي وجود ندارد كنند، اگرچه در اين مورد نيز قط قلمداد مي

طور كلي به سه دستة مشاورات،  آناكسيمنس در فصل اول اين كتاب، گفتارهاي سياسي را به
؛ بنابراين در اين رساله، ژانر )Anaximenes, 1957: 275(كند  مشاجرات و منافرات تقسيم مي

. گيرد هاي سياسي مورد بررسي قرار مياي از گفتار صورت مستقل كه مانند گونه منافرات نه به
  عالوه بر اين، آناكسيمنس معتقد است كه اين سه ژانر، براي تحقق هفت نوع هدف متفاوت به

  . )Ibid(برانگيختن، بازداشتن، ستايش، نكوهش، اتهام، دفاع و استفسار : روند كار مي
ه ستايش و نكوهش را ، ژانر منافرات يا گفتارهاي مربوط بشده ياداو در فصل سوم اثر 

اهداف، اعمال و  13نمايي طور كلي، نوع مدحي عبارت است از بزرگ به«: كند چنين تعريف مي
، درحالي كه ذم، عكس ]به ممدوح[هايي كه وجود ندارد سخنان شايسته و نسبت دادن ويژگي

ي ها نمايي ويژگي هاي شايسته و بزرگ نمايي ويژگي اين رويه است و عبارت است از كوچك
ند از اعمال ا از ديد آناكسيمنس اعمال شايسته و قابل ستايش عبارت). Ibid: 305(» ناشايست

 
13 Amplification 
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عالوه بر مسئلة . Ibid: 305(14(» االجراء عادالنه، قانوني، مدبرانه، افتخارآميز، خوشايند و سهل«
نمايي، گفتارهاي مدحي از ديد آناكسيمنس همواره به مدح يا ذم اعمال يك فرد و  بزرگ

در پيوند » انسان«يامدهاي آن اختصاص دارند؛ به بيان ديگر، منافرات همواره به نحوي با مدح پ
   .است

لحاظ اصولي تفاوت چنداني با ديدگاه  دربارة منافرات آورده، به فن خطابه آنچه ارسطو در
 نندمابنابراين ابزارهايي  .رويكرد ارسطو به فن خطابه رويكردي فلسفي است. آناكسيمنس ندارد

روند، براي او اهميت بيشتري  كار مي  هاي تاريخي كه در دو ژانر ديگر به و مثال 15قياس ضمير
درحقيقت بخش اعظم . نمايي كه در منافرات مورد استفاده است نمايي و كوچك دارند تا بزرگ

 ،هاي خطابي و موضوعاتي كه در دو ژانر ديگر مورد توجه است به بحث قياس فن خطابهرسالة 
شود  صراحت مدعي مي به) 26فصل ( خطابه فنارسطو، خود نيز در كتاب دوم . تصاص دارداخ

و در كتاب سوم  )192 :2007(نمايي جزئي از  قياس ضمير نيست  نمايي و كوچك كه بزرگ
از آنجا ). 228 :2007(كند  قلمداد مي» سفسطه«نمايي را آشكارا  نمايي و كوچك بزرگ) 12فصل (

كنند، منافرات موقعيت  نمايي استفاده مي نمايي و كوچك ارها از تمهيد بزرگكه بسياري از گفت
ندارد و ) هاي رسمي فن خطابه كلي، درسنامه  طور و به(چندان مشخصي در فن خطابة ارسطو 

توان هر گفتاري را كه از نوع مشاجرات يا مشاورات نباشد، ذيل منافرات قرار داد  تقريباً مي
)Aristotle, 2007: 47(.  

: اند ارسطو در فصل سوم كتاب اول آورده است كه مخاطبان گفتارهاي خطابي بر دو نوع
قاضيان، مخاطبان دو ژانر مشاورات و مشاجرات هستند و ). Ibid: 48(قاضيان و تماشاچيان 

طور فعال با گفتار  بنابراين در ژانر منافرات، مخاطب به. تماشاچيان مخاطب ژانر منافرات
زيرا قرار نيست داوري خاصي دربارة موضوعي انجام دهد، بلكه فقط  ؛شود نمي سخنور درگير

با اينكه نگاه فلسفي ارسطو ژانر . سخنان گوينده و در پي لذت بردن از گفتار اوست» ناظر«
تا حدي به حاشيه رانده است، اما به هر حال او نيز مانند آناكسيمنس فن خطابه  منافرات را در

محور كردن آن انجام داده  در جهت تحديد موضوعات اين ژانر و فضيلت هاي چشمگيري تالش
يا از سر خودنمايي، ژانر  جد كند كه برخي به او ابتدا، در فصل نهم از كتاب اول، اشاره مي. است

، اما با آنچه در ادامة )Ibid: 76( اند كار برده  منافرات را در مدح اشياي بيجان يا جانوران نيز به

 

6. 14
 ) 41، بخش 9،كتاب اول، فصل 2007ارسطو، (شود در حقيقت گفتار ذمي نوعي گفتار سلبي است كه با وارونه كردن اصول گفتارهاي مدحي ساخته مي. انجامدكوس كردن اصول مدح به ذم ميشود كه معشود و در مورد ذم به ذكر اين نكته بسنده ميذكر اين نكته ضروري است كه در گفتارهاي مربوط به مدح و ذم، بيشتر اصول مدح توضيح داده مي 
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دهد كه از ديد او نيز مدح بايد به فضايل انساني  آورد، نشان مي مي) بخش پنجم( اين فصل
داري،  عدالت، شجاعت مردانه، خويشتن: اند از فضايل از ديد او عبارت. اختصاص داشته باشد

ارسطو پس از تعريف ). Ibid: 76(بلندهمتي، عظمت، ماليمت، سخاوتمندي، تدبير و خردمندي 
ترين اصل هر نوع گفتار مدحي را  ، مهم)32در بخش (پيشنهادهايي براي مدح هر فضيلت و ارائة 

  : كند از ديد خود چنين مطرح مي
مبتني بر عمل است و عمل عامدانه ويژگي هر فرد ارزشمند است، بايد ممدوح را در  ،از آنجا كه مدح

اي سخن گفت كه  گونه يد بهحتي از اعمال تصادفي نيز با... حال انجام عامدانة يك عمل به تصوير كشيد
  اي از فضيلت و نيت آگاهانه به هاي مشابه متعددي ذكر شود، نشانه زيرا اگر مثال ؛اند گويي عامدانه بوده

   .)Ibid: 80( آيد شمار مي
بنابراين، اگرچه از ديد ارسطو ذكر مواردي چون تبار نيكو و تحصيالت نيز به اقناع  

رسانند، اما در منافرات، مدح دستاوردهاي خود فرد كه  مخاطبان گفتارهاي مدحي ياري مي
   .ناشي از اعمال و فضايل مكتسب اوست، جايگاه واالتري دارد

كه تا چندي پيش  رتوريكا اد هرنيومنخستين درسنامة روميايي فن خطابه، يعني درسنامة 
 ،ها بپردازد شد، فضايلي را كه سخنور هنگام گفتار بايد بدان منسوب به سيسرون دانسته مي

فضايل مبتني بر شرايط . 3فضايل نفساني؛ . 2فضايل جسماني؛ . 1: كند بندي مي چنين تقسيم
داند كه به بخت و اقبال مربوط  مؤلف اين رساله، فضايل نوع سوم را فضائلي مي. بيروني

 ,[cicero]( ...هستند و فرد در پديد آمدن آن دخالتي نداشته است؛ همچون تبار، ثروت، شهرت و

فضايل . ها سالمت، زيبايي، قدرت و اضداد آن: اند از فضايل جسماني نيز عبارت)  175 :1954
داري و  شجاعت، عدالت، خردمندي، خويشتن: نفساني نيز همان فضايل اربعة افالطوني هستند

شود مبني بر اينكه  اي مطرح مي هاي پيچيده سپس دستورالعمل. Ibid: 175(16(ها  اضداد آن
منافرات را چگونه و با چه موضوعاتي آغاز و مطالب را چگونه تنظيم كنيم و سخن را  مقدمة

گفته اينكه با وجود  تنها نكتة قابل اشاره دربارة مباحث پيش). Ibid(چگونه به پايان برسانيم 
تقسيم فضايل به سه دستة جسماني، نفساني و فضايل مبتني بر شرايط بيروني، دربارة اين 

ياي جسماني و عرضي ممدوح نسبت به فضايل مكتسب او چندان اهميتي ندارد و نكته كه مزا
نظر  فقط در مواقعي خاص بايد به اين مزايا اشاره كرد، ميان آموزگاران رسمي فن خطابه اتفاق

شود كه  تيليان همصدا با ارسطو يادآور مي كويين). Uintilian, 1959, Vol. 1: 469(وجود دارد 

 
16 )12فتم، بخش، كتاب سوم، فصل ه1959تيليان، ، ونيز كويين59، كتاب دوم، بخش 1888سيسرون، : قس16   
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ن اين قبيل مزاياي عرضي چندان قابل ستايش نيست، بلكه شيوة صحيح و در اختيار داشت«
  . Ibid: 471(17(» گيري از اين مزايا است كه بايد مورد مدح قرار گيرد شرافتمندانة بهره

  

 منافرات از ديد سوفسطاييان. 3

 »هاي متعارض استدالل«سوفسطاييان و . 3 - 1

تمايز ميان سوفسطاييان و فالسفه يا خطيبـاني   ترين وجه مهم ،»18هاي متعارض استدالل«مفهوم 
. كننـد  نوعي به مفهوم حقيقت واحد پايبندند و امكان دسترسي به آن را نفي نمي است كه هريك به

توان يك موضـوع را از زوايـاي    هاي متعارض نشانگر آن است كه از آنجا كه مي مفهوم استدالل
تـوان مطـرح    نوع استدالل كامالً متضاد مـي متفاوت و حتي متعارضي نگريست، در هر مورد دو 

هـاي   البته آنچه براي سوفسـطاييان اهميـت دارد، خـود ايـن اسـتدالل     ). Wells, 2006: 457(كرد 
. توانند صـادق باشـند   ها مي متضاد نيست، بلكه اين است كه بسته به موقعيت، هر دو اين استدالل

رويكـرد سوفسـطايي   . ريشـه دارد » حقيقـت «اين امر در نگـاه خـاص سوفسـطاييان بـه مفهـوم      
بـه بيـان ديگـر، از ديـد     . گيـرد  را آفرينندة حقيقت در نظر مي» موقعيت«برخالف رويكرد فلسفي، 

چون عـدالت، نيكـي، زيبـايي     سوفسطاييان، حقيقتي ازلي، ابدي و مطلق، وجود ندارد، بلكه اموري 
عنوان مثال، رويـدادي   به. شوند ياي متفاوت تعريف م هاي گوناگون، به گونه بسته به موقعيت... و

تواند نيك و در موقعيتي ديگر بد ارزيابي شود يا قضاوتي ممكن اسـت   خاص در يك موقعيت مي
پروتاگوراس معتقد بـود كـه   . در يك موقعيت عادالنه و در موقعيتي ديگر ناعادالنه ارزيابي شود

تـوان بـه    تـر را مـي   عيفهـاي ضـ   دربارة هر موضوعي دو حكم متفاوت وجود دارد، و اسـتدالل 
ايـن ديـدگاه، آرمـان سـخنوري را توانـايي اسـتدالل دربـارة        ). Ibid(نيروي سخن تقويـت كـرد   

آل از ديـد   بـه بيـان ديگـر، خطيـب ايـده     . دانـد  هاي گوناگون و حتي متضاد يك موضوع مـي  جنبه
و سوي سوفسطاييان كسي است كه بتواند يك موضوع را از زواياي گوناگون بنگرد و دربارة د

   .متضاد يك قضيه، همزمان سخن بگويد
هاي  حقيقت و جنبه  اي كه به بهترين شكل نمايانگر اين رويكرد سوفسطايي به رساله

المؤلفي است كه به احتمال زياد در قرن پنجم پيش از  متعارض يك موضوع است، رسالة مجهول
ختة اين رساله، كالم خود را مؤلف ناشنا. نام دارد هاي متعارض استداللميالد نگاشته شده و 

 
17 ).59، كتاب دوم، فصل 1888؛ نيز مقايسه شود با سيسرون، 13بخش :قس 17   
18 dissoi logoi 
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  : كند با جمالت زير آغاز مي
برخي معتقدند كه نيك، يك چيز و بد، چيز ديگري است، اما برخي ديگر معتقدند كه نيك و بد 

اي ديگر بد، يا براي همان عده  ي نيك باشد و براي عده ا اند و ممكن است يك چيز براي عده يكسان
من خود با گروه دوم همراهم و آن را با مثالي از . ديگر بد باشدنيك و در زماني  ،در زماني خاص

كنم؛ غذا، نوشيدني و لذت جنسي براي فرد سالم خوب و براي فرد بيمار،  زندگي انسان روشن مي
كه  مرگ براي آنان. خوب است ،بد و براي پزشكان ،چنين بيماري براي بيمارانمه... بد است

   .)Sprague, 1968: 155(كفن و دفن خوب است  ميرند بد، اما براي مأموران مي
هاي  نويسندة اين رساله در بخش. شود هاي دوگانه به مسئلة نيك و بد منحصر نمي استدالل
امور شايسته و ننگين، عادالنه و ناعادالنه، صادق و كاذب و مواردي  مانندهايي  بعدي، مقوله

موارد نيز حقيقت واحدي وجود ندارد، بلكه  دهد كه در اين كند و نشان مي ديگر را نيز مطرح مي
مؤلف ناشناختة رسالة . كند اي خاص از ارزيابي را به ما تحميل مي اين موقعيت است كه گونه

طور خالصه،  به«: نويسد مي) فصل دوم(، دربارة امور شايسته و ننگين هاي متعارض استدالل
بجا و كاري كه در زمان نامناسب كاري كه در زمان مقتضي و مناسب انجام شود، شايسته و 

ايم؟ اينكه امور  بنابراين، چه چيزي را اثبات كرده. مفتضحانه و ننگين خواهد بود ،انجام شود
اين ). Ibid: 159(» توانند شايسته و ننگين باشند و در همة موارد چنين است يكسان همزمان مي

هاي قضايي و سياسي كاربرد دارد  ها، نظير صدق و كذب، عدالت و غيره بيشتر در خطابه مقوله
دهندة آن است كه بيشتر، همين دو ژانر مورد توجه او بوده  و برخي توضيحات مؤلف نيز نشان

نه خود  ،اما، دربارة منافرات نيز كه به مدح و ذم اختصاص دارد، آنچه اهميت دارد. 19است
بيان ديگر از ديد به . موضوع كه توانايي سخن گفتن دربارة هر دو سوي يك موضوع است

گويد بايد بتواند در ذم آن نيز سخن  سوفسطاييان، سخنوري كه در مدح يك موضوع سخن مي
افتاد  به همين دليل بسيار اتفاق مي. هاي مستلزم مدح و ذم، هر دو، را نشان دهد بگويد و موقعيت

ند مواضعي مهجور و پارادوكسيكال اتخاذ كن ،كه خطيبان سوفسطايي در گفتار خويش
)Cosigny, 1992: 281 ( و در مدح يا ذم يك موضوع مسيري خارق عادت و خالف موضع

  . عموم بپيمايند
، كه از نخستين »در مدح هلن«با عنوان .) م.حدود قرن پنجم ق(خطابة گرگياس لئونتيني 

مانده از ژانر منافرات است،  به بهترين شكل اين رويكرد خارق عادت  جا هاي به نمونه

 
19 8براي مثال، بنگريد به فصل 19   
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، همسر خود را رها كرده و با »هلن« .دهد ييان را نسبت به مدح و ذم نشان ميسوفسطا
اند؛ اما  گريخته است و همة يونانيان عمل او را نكوهيده و در ذم او سخن گفته» پاريس«

خواهد  گويد كه مي او در مقدمة كالم خود مي. نگرد گرگياس، موضوع را از زاوية متفاوتي مي
 ,Gorgias(گويند  رهايي بخشد و نشان دهد كه منتقدان او دروغ مي متهم را از بار سرزنش

شود كه هلن در انجام عمل خود يا مغلوب  گرگياس در اين گفتار مدعي مي). 252 :2007
واسطة كالم، فريفته شده و  سرنوشت و ارادة خدايان بوده يا مجبور به انجام اين عمل شده يا به

اين خطابة كوتاه . و در همة اين حاالت گناهي متوجه او نيست) Ibid: 253(يا مقهور عشق بوده 
، حكم، برهان و نتيجه است، اجزايي كه در همة )نامة هلن زندگي  بيان(شامل مقدمه، روايت 

گرگياس در پايان گفتار . شود هاي بعد به رسميت شناخته مي هاي فن خطابة دوره درسنامه
ام  كوشيده ]و[... ام تار ننگ را از دامان يك زن زدودهمن به نيروي گف«گيرد كه  خويش نتيجه مي

 -Ibid: 255(» عدالتي ناشي از هتك حرمت و جهل ناشي از افترا قد علم كنم تا در برابر بي

دهندة آن است كه حتي عملي مذموم چون عمل هلن كه علت اصلي  خطابة گرگياس، نشان). 256
  . نظر نخواهد رسيد چندان مذموم به ،شود جنگ تروا بود، اگر از منظري متفاوت نگريسته

سوفسطاييان بيشترين ) تا قرن چهارم ميالدي. م.قرن پنجم ق(در سراسر دوران باستان 
) گفته طبق مطالب پيش(توجه خاص سوفسطاييان به اين ژانر . اند بهره را از ژانر منافرات برده

) مشاجرات و مشاورات(ديگر بيش از همه به اين دليل است كه منافرات برخالف دو ژانر 
موضوع مشخصي ندارد و تا جايي كه هدف آن يعني مدح و ذم برآورده شود، هر موضوعي 

هاي  تواند مهارت به همين دليل، اين ژانر بهتر از دو ژانر ديگر مي. تواند مورد توجه قرار گيرد مي
عهد به پايبندي به هاي متفاوت، بدون ت سوفسطاييان را در پرداختن به يك موضوع از جنبه

) امپراطوري روم و بيزانس(اين ژانر در اواخر دوران باستان . حقيقتي واحد و مطلق، نشان دهد
ها و رساالت نظري خود را با  از چنان اهميتي برخوردار بود كه خطيبان سوفسطايي، درسنامه

ييان مشهور، اين مانده از سوفسطا جا هاي به عالوه بر خطابه. نگاشتند محوريت همين ژانر مي
ترين منابع براي فهم رويكرد سوفسطاييان به مسئلة  هاي نظري، يكي از مهم ها و رساله درسنامه

  . خواهيم پرداختتفصيل به آن  مدح و ذم است كه در بخش بعد به
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   اصول مدح و ذم از ديدگاه سوفسطاييان. 3 - 2
طاييان باقي مانده كه رويكرد آنان را چنانكه در مقدمه اشاره شد، دو دسته آثار نظري از سوفس

هايي است كه به  يك دسته از اين آثار مجموعه درسنامه. دهد به مدح و ذم نشان مي
»progymnasmata « چهار درسنامه از اين نوع موجود . مشهور است »تمرينات مقدماتي«يا

ز نيكوالئوس و جديدترين آن ا) قرن اول ميالدي( 20ترين آن از آئليوس تئون است كه كهن
و آفتونيوس  22دو رسالة ديگر متعلق به هرموگنس. است) قرن سوم ميالدي( 21سوفيست
ها حاوي تمريناتي نوشتاري براي نوآموزان  اين رساله 24.هستند) قرن دوم ميالدي( 23سوفيست

در انظار عموم، تبحر يافتن در اين تمرينات  25پيش از آموزش سخنراني شفاهي. خطابه است
حتي پس از آموزش سخنوري نيز اين تمرينات نوشتاري ادامه  ،ظاهر به .تضرورت داش

: اند از اين تمرينات عبارت). Murphy, 2001: 38; Kennedy, 2003: x- xi(يافته است  مي
، پند و )توانسته اتفاق افتاده باشد بيان آنچه اتفاق افتاده يا مي(، فابل، روايت 26لطايف اخالقي

و  28وصف، تقليد شخصيت، مدح و ذم، مقايسه، رد و تأييد، حكم كلي ،27اندرز، موضع مشترك
اساس . اند اين تمرينات با اندكي تفاوت در هر چهار رسالة موجود تكرار شده. معرفي يك قانون

عنوان مثال دربارة وصف، آموزگاران  هاي از پيش موجود بود؛ به اين تمرينات تقليد از نمونه
گزيدند و نوآموز را وا  ز آثار شاعران و خطيبان گذشته برميهاي وصف را ا بهترين نمونه

قرن چهارم ( 29درسنامة ليبانيوس. ها، اصول وصف را تمرين كند داشتند تا با تقليد از آن مي
 ,Libanius(است ... هاي مربوط به مدح، ذم، مقايسه، وصف و حاوي بهترين نمونه) ميالدي

آموزان خطابه تدوين شده و در مدارس فن خطابه اگرچه اين درسنامه نيز براي نو). 2008
هاي مربوط به هر تمرين است و دربارة  شده است، اما از آنجا كه فقط حاوي نمونه تدريس مي

توضيحي نياورده است، معموالً به صورت جدا از چهار درسنامة ديگر  ها ريناصول نظري تم
   .شود در نظر گرفته مي

اي دارند، به اين دليل كه تمرينات ديگر معموالً  م جايگاه ويژهاز ميان اين تمرينات، مدح و ذ
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11. 24
  .35- 37، 2001بنگريد به مورفي، . يافت» منافراتي«بعدي بيشتر سمت و سوي هاي ي ژانر منافرات،تمارين درسنامههاي سياسي نيز ممنوع اعالم شد، و بر اثر رواج گستردهرفته ژانر مشاجرات به متخصصان حقوق سپرده شد و سخنرانيژانر مشاورات و مشاجرات توجه بيشتري دارد، اما به دليل شرايط خاص سياسي و اجتماعي در دوران امپراطوري روم و بيزانس، رفته ي تئون، به دوها، يعني درسنامهنخستين اين درسنامه 

 
25 declamation 
26 chreia 
27 common place 
28 thesis 

12. 29
  . 45- 56، 1974براي آگاهي از پيونداين تفسيرها با مفاهيم خطابي بنگريد به ضاحيه، . ايمنظر كردهدر جهان اسالم با اصول ژانر منافرات صرفشعرفني تفسيرهاي همين دليل در اين مقاله از مقايسه به. ي مفاهيم خطابي نيز به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته استارسطو به واسطهشعر فنهاي سينا براي از ميان بردن ابهام برخي قسمت هاي ابنچنين كوششهم. اندقابل درك» خطابي«اند كه اين تفسيرها تنها در بافتي بسياري از محققان توجه كرده) .161، 1953سينا، ابن(» و يقبحو كل محاكاة فاما ان يقصد به التحسين، و اما يقصد به التقبيح، فان الشيء انما يحاكي ليحسن ا«سينا معتقد است كه به عنوان مثال، ابن.در اين تفسيرها نيز هدف شعر و محاكات شعري مدح و ذم يا تحسين و تقبيح قلمداد شده است. ارسطو شعرفنرشد از سينا و ابنچون فارابي، ابني مسلمان همتفسيرهاي فالسفه: اندي مدح و ذم نگريستهعالوه بر اين دو دسته منبع، مجموعه آثار ديگري نيز وجود دارند كه از منظر ديگري به مقوله 
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عنوان مثال  به(تر گنجانده شوند  اي وسيع مربوط به بخش خاصي از سخن هستند و بايد در زمينه
در بخش برهان، » رد و تأييد«بيشتر در مقدمة كالم كاربرد دارد يا تمرين » لطايف اخالقي«تمرين 

مدح، هرگاه بخواهيم از كسي تمجيد «: كار برد  توان به ل مستقل نيز مياما مدح و ذم را به شك
خواهيم  كنيم، يك كل است و هنگامي كه در روند مشاورات بخواهيم مدح عملي را بگوييم كه مي

بر اين، برخي از اين تمرينات  عالوه). kennedy, 2003: 155(» انجام دهند، جزء است ]مخاطبان[
عنوان مثال، مقايسه  ؛ به»مقايسه«و » موضع مشترك«ارتباط هستند؛ نظير نيز با مدح و ذم در 

   .نظر برسد  تر به عبارت است از قياس ممدوح با نظاير او تا ممدوح برجسته
 تمرينات مقدماتيشود، در  بر فضايل نفساني مي» رسمي«هاي  تأكيدي كه در درسنامه

ن باورند كه بايد بر همة فضايل، اعم از نفساني، بر اي هاي مقدماتي تمرينتر است و مؤلفان  كمرنگ
عنوان مثال، دستورالعمل  به. جسماني و فضايل مبتني بر شرايط بيروني به يكسان تأكيد كرد

   :هرموگنس دربارة مدح افراد چنين است
ابتدا بايد به زادگاه پرداخت، سپس به رويدادهاي خاصي كه در هنگام والدت فرد اتفاق افتاده است 

هاي جسماني و نفساني، اعمال و  ترتيب به والدين و شيوة پرورش، تحصيالت، ويژگي بعد به و
ها؛ اينكه آيا او يك فيلسوف بود يا خطيب يا فرماندة نظامي؟ چه دستاوردهايي در هر زمينه  فعاليت

هايت و درن... داشته؟ و نيز به مسائلي چون خويشاوندان، دوستان، دارايي، خدمه، بخت و اقبال و
اينكه چه كسي او را كشته و رويدادهاي پس از  پرداخته شود؛ بايد به طول زندگي و نحوة مرگ

  ). kennedy, 2003: 28(چه بود؟ مرگ او 
هاي رسمي آمده، يكسان است؛ فضايل  فضايل جسماني و نفساني تقريباً با آنچه در درسنامه

شجاعت، : فضايل اربعة افالطوني هستند و فضايل نفساني نيز همان... زيبايي، قدرت و: جسماني
مؤلفان . شود ها نيز پرداخته مي داري و خرد كه به موازات ديگر امور بدان عدالت، خويشتن

بلكه  ؛تنها به افراد اختصاص ندارد ،همگي بر اين باورند كه مدح مقدماتي هاي ينتمرهاي  درسنامه
اي  يرد و موضوعاتي را كه در مدح هر پديدهگ حيوانات و گياهان و اشياي بيجان را نيز در برمي

   ).kennedy, 2003: 81- 82; 108- 110, 155(اند  بايد در نظر داشت نيز برشمرده
بندي موضوعات مربوط به ژانر منافرات و اصول پرداختن به  ترين گزارش از تقسيم كامل

ترين اين آثار، يكي اثر  مهم. هريك را بايد در آثاري كه فقط به اين ژانر اختصاص دارند، يافت
و ديگري رسالة منسوب به ديونيزيوس ) 1981( انواع منافراتمناندر خطيب با عنوان 
شامل دو رساله است؛  انواع منافرات. است) 1981( در باب منافرات هاليكارناسوسي با عنوان
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م نيز با نام دارد و رسالة دو انواع منافرات رسالة نخست كه خود متشكل از سه كتاب است و
مناندر در نخستين كتاب از . شود شناخته مي) مدح پادشاهان(سلطنتي  هاي خطابهعنوان 

هجا، / كند، كه كاركرد اصلي منافرات، مدح و ذم است و نيز، ذم نخستين رساله، تصريح مي
كند انواع مدح است  زيرمجموعة خاصي ندارد، بلكه آنچه كه مبحث منافرات را گسترده مي

)Menander, 1981: 3.(  به اين دليل است كه ذم بيشتر حالت سلبي دارد و در هر مورد امر اين
توان در ذم آن موضوع نيز سخن  با معكوس كردن اصولي كه در انواع مدح به ميان آمده، مي

. مناندر معتقد است كه مدح، دو موضوع كلي دارد؛ يا مدح خدايان است يا مدح موجودات فاني. گفت
. كشورها و مدح موجودات زنده/ مدح شهرها: شود فاني نيز به دو دسته تقسيم مي مدح موجودات

مدح غيرانسان نيز به مدح . مدح انسان و غيرانسان: شود مورد اخير نيز به دو دسته تقسيم مي
زي نيز به دو دستة پرنده و  شود و موجودات خشكي زي تقسيم مي موجودات آبزي و خشكي

دستاوردها و هنرها از ديد مناندر زيرمجموعة مدح . اند قابل تقسيم...) ه ودرنده، چرند(غيرپرنده 
مناندر كتاب نخست از رسالة نخست را به انواع مدح خدايان ). Ibid(گيرند  انسان قرار مي

در كتاب دوم به مدح كشورها ). Ibid: 7- 29(شمرد  دهد و اصول هريك را برمي اختصاص مي
)Ibid: 29- 59 (سوم به مدح شهرها و دستاوردهاي هر شهر  و در كتاب)Ibid: 59- 75 (

رسالة دوم كه حجم آن تقريباً دو برابر رسالة نخست است، به گفتارهايي اختصاص . پردازد مي
، )مرثيه(هاي سوگواري  عنوان مثال خطابه شود؛ به هاي مختلف ايراد مي دارد كه در مناسبت

كه هريك با مدح شخص يا موضوعي ... ي ازدواج، تولد وها ها، مدح پادشاهان، خطابه استقباليه
از ديد مناندر اعمال قابل ستايش پادشاهان و دولتمردان به دو دسته تقسيم . خاص همراه است

اعمال زمان جنگ بايد ذيل فضيلت ). Ibid: 85(اعمال زمان جنگ و اعمال زمان صلح : شوند مي
» داري خويشتن«و » خردمندي«، »عدالت«لت و اعمال زمان صلح بايد ذيل سه فضي» شجاعت«

كند كه تنها همين چهار فضيلت وجود دارند و  مناندر تأكيد مي). Ibid(مورد مدح قرار گيرند 
دومين اثر، يعني رسالة ). Ibid(اي از همين چهار فضيلت اصلي هستند  فضايل ديگر زيرمجموعه

بيشتر به ) ته تنها بخشي از آن باقي ماندهكه الب( منافراتدرباب منسوب به ديونيزيوس با عنوان 
شود، پرداخته و از اين جهت به دومين رسالة مناندر  ها ايراد مي هايي كه منافرات در آن مناسبت

  ). 1981 ,[Dionysius of Halicarnassus](شباهت تام دارد 
ه شد، به ژانر منافرات گفت» رسمي«و نيز » سوفسطايي«با توجه به آنچه دربارة رويكرد 
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   :بندي كرد توان به شكل زير صورت هاي ميان اين دو رويكرد را مي تفاوت
اي براي نماياندن  در نگاه سوفسطاييان، ژانر منافرات پيش از هر چيز عرصه. الف
شود، مهم اين  چندان اهميتي ندارد كه چه چيز يا چه كسي مدح مي. هاي سخنور است مهارت

را به نمايش بگذارد و با نگريستن به موضوع از زواياي  است كه سخنور بتواند بالغت خود
كساني . همزمان سخن بگويد ،هاي متفاوت و حتي متعارض يك موضوع گوناگون، دربارة جنبه

گرايانه،  چون ارسطو، آناكسيمنس و خطيبان روميايي، چه به داليل فلسفي و چه به داليل عمل
رد كه وظيفة خطيب دستيابي به آن و انتقال آن معتقدند كه در هر مورد حقيقتي واحد وجود دا

از سوي ديگر، . به مخاطب است و به بيان ديگر اين خطيب است كه بر موقعيت، احاطه دارد
كند، هر گفتاري  سوفسطاييان بر اين باورند كه اين موقعيت است كه حقيقت را خلق مي

ه از طريق آن بتوان اقتضائات خاص خود را دارد و هيچ موضع فرادستي وجود ندارد ك
ترين توانايي او  تابع موقعيت است و مهم ،سخنور. طرفانه سنجيد هاي متفاوت را بي موقعيت

  ؛ سازگاري با اقتضائات هر نوع گفتار خاص است
شدت متنوع و گسترده است و خطيب  موضوع منافرات از ديد سوفسطاييان به. ب

اين . شناسد ن ژانر به رسميت نميگونه محدوديتي را براي موضوع اي سوفسطايي هيچ
موضوعات، چنانكه در باال به آن اشاره شد ، از انسان، گياهان و جانوران گرفته تا اشياي 

هايي در مدح  برخي سوفسطاييان حتي خطابه. گيرد برمي هاي انتزاعي را در بيجان و پديده
اما . د كرده بودندنيز ايرا) Sheard, 1996: 767; Menander, 1981: 5(» مگس«و » نمك«

اهميت دانستن اين  دليل بي خطابه در يونان و روم باستان، به» رسمي«آموزگاران به اصطالح 
قبيل گفتارها، در محدود كردن موضوعات ژانر منافرات كوشش داشتند و بيشتر دستاوردها و 

. دادند ميرا كه براي سعادت عمومي شهروندان مفيد باشد، مورد توجه قرار » انساني«فضايل 
» 30مدني«هاي رسمي بسيار محدود و منحصر به مسائل  موضوع ژانر منافرات در درسنامه

  ؛ چنانكه اين ژانر نسبت به مشاورات و مشاجرات تا حدي در حاشيه است ؛است
بندي  چون تقسيم(در زمينة مدح انسان و فضايل انساني نيز اگرچه در برخي موارد . ج

) و فضايل مبتني بر شرايط بيروني و يا تعداد فضايل اصليفضايل به جسماني، نفساني 
توان ديد، اما تأكيد  هايي ميان اين سوفسطاييان و آموزگاران رسمي فن خطابه مي شباهت

تيليان و غيره بر فضايل مكتسب است، نه امتيازات  آموزگاراني چون ارسطو، سيسرون، كويين
 

30 civic 
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بسيار بيشتري نسبت به فضايلي دارد كه در  فرد اهميت »دستاوردهاي« حقيقت در. مادرزادي
اما از سوي ديگر، سوفسطاييان حتي امتيازات . ها نقش چنداني نداشته است كسب آن

را نيز به موازات فضايل ...) تبار، زادگاه، تحصيالت، خويشاوندان، نحوة مرگ و(غيرمكتسب 
را براي معرفي اين فضايل  اي ها و اصول پيچيده بندي شمرند و تقسيم واجد اهميت مي ،مكتسب

هر دو اين رويكردها، نمودهايي درجهان اسالم نيز . اند و شيوة پرداختن به هريك وضع كرده
   .پردازيم داشته كه در ادامه به آن مي

  

   مدح و ذم در جهان اسالم. 4
ئلة توان رويكرد مسلمانان به مس در جهان اسالم، دو دسته منبع وجود دارند كه برمبناي آن، مي

دستة نخست، برخي متون مدرسي بالغت و نقد ادبي هستند كه . بندي كرد مدح و ذم را صورت
اثر  نقد الشعرآثاري چون . اند دربارة مدح و ذم نيز بيان كردهبه اقتضاي موضوع، مطالبي را 

م (رشيق القيرواني   اثر ابن الشعر و آدابه في محاسن ������، )هجري 327-  260(بن جعفر   �����

��الصناعتين،  ،)هجري 463�و برخي آثار ) هجري 395م (هالل العسكري  اثر ابي و الشعر ��!

دستة دوم، آثاري هستند كه . اند اصول را تكرار كرده هاي بعد كه تقريباً همين بالغي دوره
ظاهر ارتباط چنداني با حوزة بالغت و نقد ادبي ندارند، اما با محوريت مدح و ذم تأليف  به
تحسين  مانند) هجري 429م (برخي آثار ابوبكر ثعالبي : ند ازا ترين اين آثار عبارت مهم. اند دهش

؛ المواقيت في بعض اليواقيت و الظرائف واللطائف؛ تحسين القبيح و تقبيح الحسن؛ و تقبيح
المحاسن و  مانندهاي منتسب به او  و نيز برخي رساله) هجري 255م (هاي جاحظ  برخي نامه

حدود (تأليف ابراهيم بن محمد بيهقي  المحاسن و المساويو رسالة  مولأالماآلمل و  و داداالض
در اين دو دسته آثار رويكردهاي متفاوتي نسبت به مدح و ذم اتخاذ شده ). قرن چهارم هجري
   .ن خواهيم پرداخته آكه در اين بخش ب

  
   مدح و ذم در متون مدرسي بالغت. 4 - 1

دربارة مدح و ذم در بالغت اسالمي بايد در نظر داشت، اين است كه مدح اي كه  نخستين مسئله
تعداد اين اغراض از ديد هر . آمده است و ذم همواره جزو اغراض اصلي شعر به شمار مي
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توان گفت كه مدح و ذم همواره در ميان اين اغراض  يقين مي بالغي تا حدي متفاوت است، اما به
مدح، : شمرد بن جعفر، اغراض آشكار شعر را چنين برمي �����ال عنوان مث بهقرار داشته است؛ 

خود ) مدح زنان(مرثيه و نسيب ). 91: تا وهب، بي ابن(ذم، مرثيه، نسيب، تشبيه و وصف 
مدح «نيز چون خطيبان يونان باستان، مرثيه را  �����. آيند شمار مي  هاي مدح به زيرمجموعه
افعال با  ،داند كه در مرثيه فاوت آن را با مدح در اين ميكند و تنها ت تعريف مي» افراد متوفي

اگر در نظر داشته باشيم كه پس از قدامه، بسياري از . 31شوند كار برده مي  زمان ماضي به
بالغيان، تشبيه و تا حدودي وصف را از اغراض شعر حذف كردند و بيشتر همان چهار غرض 

توان دريافت كه غرض شعر از ديد  كردند، مي عنوان اغراض اصلي شعر معرفي محور را به مدح
نيز به » فخر«البته گاهي اغراض ديگري چون . مدح يا ذم بوده است ،اصل منتقدان مسلمان، در

). 131: 1952العسكري، (حقيقت مدح خويشتن است  شود كه آن نيز در اين اغراض اضافه مي
زد شاعران جاهلي و صدر اسالم به مقاصد شعر را ن عيار الشعردر ) هجري 322م (طباطبا  ابن

كند كه البته در ادامه بر مدح و هجاء تأكيد  مدح، هجا، فخر، وصف، ترغيب و ترهيب تقسيم مي
رشيق  اثر ابن ���@��طباطبا را در  بندي ابن توضيح تقسيم). 13: 1985العلوي، (بيشتري دارد 

حبنظران دربارة اغراض شعر رشيق گزارشي نسبتاً تفصيلي از آراي صا ابن. توان يافت مي
مدح، : دانند نويسد كه برخي علما شعر را مبتني بر چهار ركن مي آورد و ضمن آن مي فراهم مي

با توجه به اين چهار ركن، شعر قواعدي ). 120 /1: 1981القيرواني، (هجا، مرثيه و نسيب 
  . چهارگانه شامل رغبت، ترس، شادماني و خشم دارد

خواهي و طلب مهر  هد كه رغبت با مدح و شكرگزاري، ترس با پوزشد رشيق توضيح مي ابن
انگيزي و لطافت نسيب و خشم با هجا، تهديد و عتاب ظالم  ، شادماني با شوق)استعطاف(كردن 

انواع شعر را به دو نوع مدح و  ،اساسرشيق، برخي در همچنين به گفتة ابن). همان(همراه است 
ديگر، از جمله حكمت، لهو و غيره را نيز زيرمجموعة اين دو كنند و همة انواع  هجا تقسيم مي

توان به اين مسئله نسبت داد كه  اين توجه خاص به مدح و ذم را مي). 121: همان(كنند  قلمداد مي
هاي پس از اسالم غلبه داشته و اين  قالب قصيده بر فضاي شعري دورة جاهلي و نخستين دوره

اختصاص دارد، اما بايد توجه داشت كه ... دح، ذم، نسيب وقالب نيز بيشتر به اغراضي چون م
اند، در عين حال  بندي اصول مدح و آنچه بالغيان دربارة شمار فضايل و غيره گفته صورت

 
31 173، 1981مناندر، : قس(28   
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   .هاي گفتارهاي مدحي در غرب باستان دارد شباهت بسياري با ويژگي
صيل بيشتري مورد رشيق با تف بن جعفر و ابن  �����به مدح و ذم در آثار اصول مربوط 

نيز همچون يونانيان و روميان باستان، فضايلي كه ممدوح را �����  .32بررسي قرار گرفته است
داند و تأكيد  مي» پاكدامني«و » دادگري«، »خردمندي«، »شجاعت«شامل  ،ها ستود بايد بدان

ين فضايل اي از اين فضايل است و يا با تركيب ا كند كه هر فضيلت ديگري، يا زيرمجموعه مي
» عيوب مدح«سپس در فصلي با اظهار ). 98 - 96: تا وهب، بي ابن(چهارگانه به وجود آمده است 

هاي عرضي ستود و تنها فضايل نفساني بايد در مدح  كند كه نبايد ممدوح را به فضيلت عنوان مي
نسب،   يبزرگ: اند از عبارت �����فضايل عرضي از ديد ). 18433: همان(مورد توجه قرار گيرند 

هاي رسمي فن  يادآور ديدگاه درسنامه ،�����اين سخن ). همان(مكنت / زيبايي اندام و ثروت
خطابه در يونان و روم باستان است كه بر فضايل نفساني تأكيد داشتند و فضايل عرضي را 

هاي  كه فضايل عرضي در درسنامه تنها تفاوت در اين است. دانستند چندان واجد اهميت نمي
بلكه در حاشيه قرار گرفته و اولويت در مدح با  ،طور كامل حذف نشده ن و روم باستان بهيونا

حتي ارسطو نيز اشاره به برخي از فضايل عرضي را در اقناع مخاطب . فضايل نفساني است
پرداختن به فضايل نفساني را  ،، آشكارا از اين اصل عدول كرده و تنها�����اما . داند نميتأثير  بي

فضايلي كه خود شخص چندان نقشي (را داند و پرداختن به فضايل عرضي  دح، صحيح ميدر م
دربارة هجا نيز معتقد است كه هجو . كند بندي مي طبقه» عيوب مدح«، ذيل )در اكتساب آن نداشته

هايي را كه خود شخص در  عيبناك آن است كه به جاي پرداختن به فضايل ذاتي نفساني، ويژگي
با اينكه پرداختن به فضايل عرضي در شعر ). 187: همان(شته، حقير شمرند آن دخالتي ندا

كند كه  گونه مدح و هجوها را نادرست قلمداد مي اين ����� شاعران عرب فراوان است، اما
اند كه اين قبيل  و يادآور شده  مخالفت كرده ����� رشيق با اين ديدگاه بالغياني چون ابن

 ،تنها ايرادي ندارد عار قدما مورد توجه بوده و پرداختن به آن نههاي عرضي نيز در اش ويژگي
ما بقومي شرفت بل شرفوا (تمام  از ابي رشيق با نقل بيتي عنوان مثال، ابن به. بلكه ضروري است

زيرا  ؛دانند گونه مدح را روا نمي شود كه برخي، اين يادآور مي) و بنفسي فخرت ال بحدودي/ بي
شاعر بايد فخر به پدران و . ش شأن اسالف خود را پايين آورده استشاعر براي ستودن خوي

  :مدح آنان را در شعر خود بگنجاند، زيرا
 

13. 32
 .  شعر همراه شده است  - و عيبناك –هاي نيكو هاي خطيبان يونان و روم باستان را ندارد بلكه بيشتر بلكه اصولي كلي است كه در هرمورد با نمونهي گام به گام درسنامهقدامه آمده، شيوه نقدالشعر لي كه براي مدح و ذم و ديگر اغراض شعر درعنوان مثال، اصو به. گيري و غيره در آن بازتاب نيافته استي نتيجهدربارة چگونگي آغاز مدح و تنظيم مطالب و شيوه) اعم از سوفسطايي و رسمي(ي خطيبان غرب باستان هاي پيچيدهكند، مسلماً دستورالعملتجاوز نمي) يا حد اكثر چند بيت(بيت اند معموالً از حد تكهاي خود آوردههايي كه بالغيان مسلمان در درسنامهشود و نمونهجا كه ژانر منافرات در قالب گفتارهاي طوالني ارائه ميعالوه بر اين، از آن. هاي عيبناك در هر مورد به روشني پيداستهاي گوناگون و نيز آوردن نمونهاين هدف از گزينش بهترين ابيات در زمينه. يك را از كالم فاسد باز شناختكرد و كالم ن» ارزيابي«توان انواع كالم را هايي است كه بدان طريق ميي شيوهها نه پرورش نوآموزان شعر بلكه ارائههاي يونان و روم باستان، هدف اين درسنامهبه همين دليل، برخالف درسنامه. شده تا آموزش شعرسراييتاليف مي» نقد و ارزيابي شعر«اسالم، بيشتر  براي آموزش  بايد توجه داشت كه متون بالغي در جهان 

 
33 98- 1952،100؛ عسكري، 221 ،1343نيز بنگريد به المرزباني،  30  
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بنابراين . شود هاي ديگر به او منتقل مي شرافت پدر بخشي از ميراث فرزند است و همچون دارايي
ر دربارة آن اگر شرافت اجدادي پاس داشته شود، تقويت شده و بر آن افزوده خواهد شد و اگ

گيرد و  كل قبيله را در برمي ،از ميان خواهد رفت و به همين ترتيب شرافت پدر ،انگاري شود سهل
  ). 146 -145/ 2: 1981القيرواني، (فرزند او از آن بهره و نصيبي بيشتر خواهد داشت 

شمار   ابوهالل عسكري نيز اگرچه وصف ظاهر و ذكر تبار ممدوح را از عيوب مدح به
هاي شعر بر  معتقد است كه يكي از فضيلت الصناعتينورد، اما در جاي ديگري از كتاب آ مي

واسطة مدح و ذم  داشتن مردم پست به ديگر انواع كالم، خوارداشتن مردم شريف و بزرگ
بنابراين در آثار بيشتر بالغيان مسئلة ). 137: 1952العسكري، (ها است  اعراض و انساب آن

   .شود بندي مي ز جزو فضايل ممدوح طبقهني... تبار، قوميت و
عالوه بر مسئلة فضايل، كه تا حد زيادي تكرار اصولي است كه در غرب باستان دربارة 

، دو اصل كلي ديگر نيز در متون 34اند منافرات مطرح شده و بالغيان بعدي نيز آن را پذيرفته
هاي مربوط به منافرات  شود كه ردپاي آن را در رساله مدرسي بالغت دربارة مدح مطرح مي

وسيلة بالغيان بعدي نيز   مطرح شده و به�����  وسيلة  بهيكي از اين دو اصل كه . توان يافت مي
اي را بايد به فضيلتي كه خاص آن طبقه است  پذيرفته شده است، اين است كه هر صنف و طبقه

بندي ممدوحان به  از تقسيم گذشته). 129/ 2: 1981؛ القيرواني، 107 - 106: تا وهب، بي ابن(ستود 
اهل حرفه و (، قضات، سرداران و عامة مردم )وزرا و كاتبان(پادشاهان، صاحبان پيشه 

بندي يونانيان از صنوف مردم شباهت دارد، اين اصل كه هر  كه تا حدي به طبقه) حراميان
، در اي فضيلت خاصي را دارا است و هر شخصي را نبايد به همة فضايل ستود شخص و طبقه

عنوان مثال در رسالة ديونيزيوس كه دربارة  شده، بوده است؛ به غرب نيز اصلي پذيرفته
هاي  شود، در بخش مربوط به خطابه ها ايراد مي هاي متفاوتي است كه منافرات در آن مناسبت

ع قدبلند باشد، بايد او را با آژاكس مقايسه كرد، اگر زيبا و شجا ]ممدوح[اگر «: خوانيم والدت مي
هاي  ترتيب با شخصيت آشيل، اگر بليغ، خردمند، عادل يا خويشتندار است، بايد او را بهاست، با 

مقايسه كرد » نستور، تميستوكلس، آريستيدس و فوكيون: ]ها با اين فضيلت[متناسب 
)[Dionysius of Halicarnassus], 1981: 369( . ،البته قاعده بر اين است كه در مدح پادشاهان

  . 35كنندة اين فضايل هستند، ذكر شود ايل نفساني و اعمالي كه اثباتهمة فض
اصل دوم كه در متون بالغي جهان اسالم مطرح است، تناسب زبان مدح با موقعيت ممدوح 

 
34 به بعد 131/ 2: 1981القيرواني، : نك31   
35 ).129/ 2: 1981القيرواني، : قس32(   
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فضايل بحث كرده و چندان به مسئلة زبان در مدح نپرداخته و آنچه  بيشتر دربارة�����  .است
چنانكه به  ؛آورده، بيشتر احكامي كلي است» عيوب لفظ«و » نعت لفظ«هاي مربوط به  در بخش

رشيق به اين مسئله نيز  اما بالغيان بعدي، چون ابن. هاي لفظ در همة انواع شعر نظر دارد ويژگي
  : نويسد ميباره  وي در اين. اند پرداخته

 شاعر در مدح پادشاهان بايد به شيوة واضح و روشن سخن بگويد و معاني استوار و الفاظ
كار برد و از ايجاز مخل و از حد گذراندن و تطويل اجتناب   مبتذل و غيرعاميانه، به پاكيزه، غير

مورد از  جويي و انتقاد بي حوصله شود ممكن است زبان به خرده كند، زيرا اگر پادشاه كسل و بي
  ). 128/ 2: 1981القيرواني، ... (شعر بگشايد

گويي منجر نشود و لفظ آن عفيف  ن است كه ذم به دشنامترين نكته اي دربارة زبان هجا نيز مهم
هاي آموزشي غرب باستان نيز تناسب زبان و  در رساله). 171: همان(و معناي آن صادق باشد 

در موقعيت ممدوح همواره مورد توجه بوده است؛ مثالً در رسالة منسوب به ديونيزيوس با عنوان 
 هاي مدحي مربوط به هفت مناسبت متفاوت را درماندة آن گفتار كه بخش باقي منافرات باب

ديونيزيوس . گيرد، در هر مورد زبان متناسب با آن موقعيت خاص را نيز توضيح داده است برمي
  :كند شود، چنين تأكيد مي ها و مسابقات قهرماني ايراد مي دربارة گفتارهايي كه در جشنواره

بلكه  ،زبان نبايد يكدست... هاي هر فرد تغيير كند واژگان كالم بايد به اقتضاي استعدادها و انگيزه
طلبند؛ برخي را بايد با صناعاتي  برخي موضوعات، زبان ساده مي. باشد بايد متنوع و چندگانه

خود  ،مطالب... چون مقابله و موازنه همراه كرد و برخي موضوعات نيازمند زباني فاخر هستند
تكلف  مثال، قطعات روايي يا اساطير را بايد ساده و بيعنوان  به... كنند شيوة بيان را تعيين مي

ها و  بيان كرد، هرچه مربوط به پادشاهان يا خدايان است بايد با فخامت و شكوه و تقابل
 ,[Dionysius of Halicarnassus](» هاي عمومي بيان شود ها بايد به سبك خطابه مقايسه

1981: 365 .(  
نخست به اين دليل است كه هر گفتار مدحي از  ،فراتاين عدم يكدستي زبان و سبك در منا

دليل رعايت اقتضاي  تشكيل شده و ديگر به... هاي متعددي نظير مقدمه، روايت، برهان و بخش
موضوع است؛ همچنين از آنجا كه هدف اصلي منافرات سرگرم كردن مخاطب است، براي 

در عين حال گفتارهايي كه در . كردپرهيز از يكنواختي، هر بخش را بايد به شيوة خاص آن ادا 
نيز هريك به ... ها و گفتارهاي مربوط به ازدواج، مرثيه مانندشوند،  ها ايراد مي ديگر مناسبت

  . تناسب موقعيت، سبك و زبان خاص خود را دارند
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   رويكرد سوفسطايي به مدح و ذم در جهان اسالم. 4 - 2
اند كه برخي  ن مجموعه آثاري را پديد آوردهعالوه بر متون مدرسي بالغت، گروهي از مسلمانا

گونه است كه  ساختار كلي اين دسته آثار بدين. ها نيز بازتاب يافته است اصول مدح و ذم در آن
اند و آنچه را كه در مدح و ذم اين موضوعات  مؤلفان آن فهرستي از امور متفاوت فراهم آورده

متون مدرسي بالغت، كه در آن اصول نظري و برخالف برخي . اند توان گفت، گردآوري كرده مي
اند  آميز نيز توضيح داده شده است، اين قبيل آثار جنگ گونه آميز و نكوهش هاي سخن ستايش ويژگي

از ديگران ...) ها و المثل اعم از آيه، حديث، بيت، جمالت قصار، ضرب(هايي  قول و در هر فصل، فقط نقل
موضوعات اين آثار نيز منحصر به حوزة خاصي . ديد توان در مدح و ذم يك موضوع خاص مي

عنوان مثال، ابراهيم بيهقي در  نيست، اگرچه گاه مدح و ذم مسائل اخالقي در آن چشمگيرتر است؛ به
 ،هاي طلب روزي بديو  ها يكينندامت، هاي  بدي و ها نيكي مانندبه مواردي  المحاسن و المساوي

هاي رويا،  بديو  ها ازد، اما مدح و ذم اموري ديگر چون نيكيپرد مي... و هاي فقر بديو  ها نيكي
همچنين ثعالبي در ). 1961بيهقي، (خورد  نيز در اين كتاب به چشم مي... ومردان هاي  بديو  ها نيكي

، در مدح و ذم موضوعاتي بسيار متنوع از شجاعت، استآثاري كه با اين رويكرد خاص نگاشته 
ه گرفته تا مدح و ذم خضاب، طال، شطرنج، نرگس، گل سرخ، زمستان، جود، صبر، كينه، حسد و غير

گونه آثار در اصل با رويكرد  اين). 1385همان،  ؛ 2009ثعالبي، (سخن رانده است ... بيماري، پيري و
توان  ها با ديگر آثاري كه موضوع نسبتاً مشابهي دارند، مي مقايسة آن دراند و  خاصي نوشته شده

براي ) 1983(ثعالبي  ���#
"��التمثيل و فصل چهارم كتاب . بهتر دريافترا يكديگر ها با  تفاوت آن
انسان و «او در دو بخش دوم و سوم اين فصل كه به . توضيح اين تفاوت، بسيار روشنگر است

و ...) خلق، سكوت و جود، قناعت، عقل، حسن(اختصاص دارد، تنها فهرستي از فضايل » حاالت او
كند  آورد و جمالت قصار و ابياتي دربارة هريك ذكر مي مي...) ضب، حسد، حرص وغ(رذايل اخالقي 

اما در بخش نخست همين فصل به . آنكه به آن فضيلت يا رذيلت از منظر متفاوتي نگريسته باشد بي
ثعالبي در آثار . پرداخته است... همزمان اموري از قبيل جواني، پيري، خضاب، فقر، سفر و مدح و ذمِ

نيز به  اليواقيت في بعض المواقيتو  الظرائف و اللطائف، تحسين و تقبيحخود همچون ديگر 
از دو منظر كامالً متضاد نگريسته و همزمان به مدح و ) اعم از فضايل اخالقي يا جز آن(امري واحد 

 المحاسن و المساوي و المحاسن و االضدادهاي  بر كتابچنين رويكردي دقيقاً . ذم آن پرداخته است
هايي كه از جاحظ باقي مانده نيز همين رويكرد دوگانه را نسبت به  برخي نامه. نيز حاكم است
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ذكر » ذم اخالق كاتبان«اي با عنوان  عنوان مثال، جاحظ در ابتداي نامه دهد؛ به موضوعات نشان مي
او بر آن است اي نوشته و در مدح اخالق كاتبان راه اطناب را پيموده و  كند كه مخاطب به او نامه مي

 - 187/ 2: 1964جاحظ، (عكس اين مسير را بپيمايد و ذمائم اخالقي كاتبان را نشان دهد  ،در اين نامه
نگاشته شده و همچنين با قرار » مدح كاتبان«اي در  با توجه به اينكه اين نامه در پاسخ به نامه). 188

ها را نيز  ند، اين نامها كرد تأليف شدهها در كنار مجموعة آثار ديگري كه با اين روي دادن اين نامه
   .كوشند به يك مقوله از دو زاوية متضاد بنگرند توان در زمرة آثاري دانست كه مي مي

ناصـر محمـدي محمـد    . در نگاه نخست، انگيزة تأليف آثاري با اين رويكرد خاص مشخص نيست
ـ    والظرائف و اللطائف اي كه بر كتاب  جاد در مقدمه نگاشـته، هـدف    ض المواقيـت اليواقيـت فـي بع

دهندگان كار نيكو بـه تكـرار عمـل نيـك و بازداشـتن بـدكاران از        نگارش اين قبيل آثار را ترغيب انجام
روشن نيست كه ذكر شيء يا عملـي خـاص و نشـان    ). 30 :2009ثعالبي، (تكرار فعل قبيح دانسته است 

وادارد،  بـد   يـا    به تكرار عملي نيـك تواند شخصي را  هاي آن چگونه مي ها و خوبي دادن همزمان بدي
قـدر   همـان  توان ديد و صفت يا امـري خـاص،    تعريفي از نيك و بد نمي ،گونه آثار در اصل زيرا در اين

تـر   از سوي ديگر، انگيزة نگارش ايـن قبيـل آثـار هنگـامي مـبهم     . گردد ش مينكوه ،شود ستوده ميكه 
سـاختار ايـن كتـاب، در    . را در نظـر آوريـم   الحسن القبيح و تقبيح  تحسين شود كه آثاري چون  مي

تفـاوت   ،هاي ديگر ثعالبي و ديگر آثاري كه بـا محوريـت مـدح و ذم بـه نگـارش درآمـده       اصل با كتاب
القبـيح و تقبـيح    تحسـين  شـود، امـا در    در آثار ديگر، امري همزمان سـتوده و نكوهيـده مـي   . دارد

 ،وهيده و امـري كـه فـرض بـر بـد بـودن آن اسـت       نك ،، امري كه فرض بر نيك بودن آن استالحسن 
... و المحاسـن و المسـاوي   و االضداد و المحاسنبه بيان ديگر، مؤلفان آثاري چـون  . شود ستوده مي

نماياننـد،   بلكه تنها وجوه نيك و بد امـور را بـازمي   ،كنند دربارة نيك يا بد بودن يك امر اظهارنظري نمي
سـتايد   ، مؤلف امري را كه از ديدگاه عموم نكوهيده اسـت، مـي  نتحسين القبيح و تقبيح الحساما در 

عنوان مثال در اين كتاب بـه عنـاويني از    كند؛ به و امري را كه از ديدگاه عموم ستوده است، نكوهش مي
از سـوي  ... . تحسين كذب، تحسين وقاحت، تحسين ايمان كاذب، تحسـين كينـه و  : خوريم اين نوع برمي

... جمالت قصار و ابياتي در تقبيح عقل، تقبيح علم، تقبـيح جـود، تقبـيح صـبر و     »مقابح«ديگر، در بخش 
پيداست كه چنين آثاري به هيچ وجه راهنماي عملي مناسبي بـراي نيكوكـاران و   . گردآوري شده است
آميـز خـود را    برخي ديگر، عالقة اعراب بـه گـردآوري امثـال و جمـالت حكمـت     . بدكاران نخواهند بود

اما بايد توجه داشت كه عالقـة اعـراب بـه گـردآوري و ثبـت      . 36دانند گونه آثار مي ري اينانگيزة گردآو
 

36 ، شصت و يكتحسين و تقبيحبنگريد به مقدمة 29(   
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. رفتـه، نيسـت   وجه بيانگر رويكرد خاصي كـه در ايـن آثـار بـه كـار       هيچ سخنان به يادماندني خود به 
 276 م(قتيبـة دينـوري    از ابـن  الكبيـر  المعـاني  مانند ؛اند هاي بسياري به زبان عربي تأليف شده رساله
المحـب و  از ثعـالبي،   المنتحـل  و � ����&��'و  � �#���&%$از ابوهالل عسـكري،   المعاني  ديوان ،)هجري

كـه زيبـاترين ابيـات و    ... و) هجري 362م (بن احمد الرفاء  از السري المحبوب و المشموم و المشروب
يكـرد دوگانـه و   آنكـه ايـن رو   انـد، بـي   جمالت و توصيفات را دربارة موضـوعات متفـاوت گـردآورده   

به بيان ديگر آثاري را كه همزمان به مدح و ذم موضـوعي واحـد   . متعارض را نسبت به آن اتخاذ كنند
   .است» رويكردي خاص«دانست، بلكه اين آثار گردآوري با » گردآوري«توان فقط  پردازند نمي مي

هتي است كه ميان آنچه براي بحث فعلي اهميت دارد نه انگيزة مؤلفان اين رساالت، بلكه شبا
از نحوة تاليف . رويكرد مؤلفان اين قبيل آثار و رويكرد سوفسطاييان به مدح و ذم وجود دارد
دانند بلكه در هر  اين آثار پيداست كه مؤلفان آن نيز چون سوفسطاييان نيك و بد را مطلق نمي

همزمان آشكار  نگرند تا نيك و بد آن را مورد موضوعات را از زواياي گوناگون و متعارض مي
هستند كه توانايي  هاي متعارض استداللحقيقت اين آثار به بهترين شكل نمايانگر مفهوم  در. كنند

ويژه هنگام مدح يا ذم نشان  سخن گفتن خطيب سوفسطايي دربارة هر دو سوي يك قضيه را، به
اي را  جمله» القبيحالحسن و تحسين تقبيح «با عنوان  عقد الفريدعبد ربه در فصلي از  ابن. دهد مي

سئل بعض «: كند كه در اين مورد بسيار روشنگر است از قول يكي از عالمان شعر نقل مي
... الباطل J !�الحق و الحق في  J !�من اشعر الناس؟ قال الذي يصور الباطل في : العلماء الشعر

). 184/ 6: 1983، االندلسي(» فيقبح الحسن الذي ال احسن منه و يحسن القبيح الذي ال اقبح منه
اي واحد، اينجا  توانايي سخن گفتن دربارة دو سوي قضيه چنانكه شاهديم معيار سوفسطاييِ

كار رفته و شاعرترين مردم كسي دانسته شده كه بتواند امري قبيح را   دربارة شاعران به
اي  انگيزه بتوان را نيز شايد» شاعر آرماني«اين تعريف از . بستايد و امري نيكو را تقبيح كند

پردازند و  سو، به مدح و ذم همزمان يك موضوع مي براي تأليف آثاري محسوب كرد كه از يك
دانند كه بتواند امري نكوهيده  سخنور را در اين مي/ طور ضمني مهارت شاعر از سوي ديگر، به

خارق هاي  ردپاي اين طرز نگرش را، عالوه بر خطابه. را بستايد و امري ستوده را نكوهش كند
هاي بعد همچون  هاي سوفسطاييان دوره عادت سوفسطايياني چون گرگياس، در درسنامه

   .ها را نيز نبايد از نظر دور داشت و البته، تفاوت 37توان ديد ليبانيوس نيز مي

 

14. 37
  ). 267(ذم او  اي درو در بخش ذم،  قطعه) 221، 2008(آورد اي در مدح آشيل ميبه عنوان مثال، ليبانيوس در تمرينات مربوط مدح، قطعه 
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هاي سوفسطاييان، پيش از هر چيز براي نوآموزان خطابه تأليف شده و الگوهاي  درسنامه
خورد، براي آموزش اصول مربوط به هر تمرين، به  ها به چشم مي كالمي كه در اين درسنامه

اليواقيت في يا  المحاسن و المساويرسد كه متوني چون  اما به نظر نمي. است» تقليد«شيوة 
هاي فن  الگوهاي هر تمرين در درسنامه. براي چنين منظوري تأليف شده باشند بعض المواقيت

عنوان الگو معرفي  هايي كامل به موارد، خطابه در برخي(خطابه سوفسطاييان مفصل است 
اما . توان با آموزش گام به گام نوآموز، اصول هر تمرين را به وي آموخت و مي) شود مي

اند، معموالً آيه، حديث، جمالت  متوني كه با اين رويكرد در جهان اسالم به نگارش درآمده
عنوان مثال،  پيداست كه به. كنند معرفي مي عنوان نمونة مدح يا ذم قصار، يا ابياتي معدود را به

از سوي ديگر، با توجه به حساسيتي كه . تقليد از يك جملة قصار يا حديث چندان معنادار نيست
وجود داشت و » تقليد«و » سرقت«در جهان اسالم دربارة سرقت ادبي و تبيين مرزهاي ميان 

ادبي كالسيك ما است، بنابراين هاي درازدامن نقد  بحث مربوط به سرقات كه خود از بحث
البته اين احتمال را نيز . توان براي اين قبيل آثار كاركرد آموزشي در نظر گرفت مي  سختي به

آموز با هدف فراهم  نبايد ناديده گرفت كه گردآوري اين قبيل ابيات و سخنان كوتاه و حكمت
كار   تر، مثالً خطابه يا ترسالت، به هاي گسترده اي بوده است كه بايد در زمينه آوردن مواد اوليه

، با شيوة استفادة )با هر كاركردي(به هرحال، شباهت رويكرد اين آثار به مقولة مدح و ذم، . رود
  .خطيبان سوفسطايي از ژانر منافرات قابل توجه است

  

 گيري نتيجه. 5

ت با آنچه در كه اصول مدح و ذم در جهان اسالم، از بسياري جها داديمدر اين مقاله نشان 
سوفسطاييان و . هاي فن خطابة غرب باستان دربارة ژانر منافرات آمده، شباهت دارد درسنامه

اند كه هر دو  آموزگاران رسمي فن خطابه، ژانر منافرات را از دو رويكرد متفاوت بررسي كرده
هاي آن  تعداد فضايل و تقسيمات و زيرمجموعه. رويكرد در جهان اسالم نمودهايي داشته است

همچنين، اصول ديگري از قبيل لزوم ستودن هر فرد . تقريباً در هر دو نظام بالغي مشترك است
و طبقه به فضيلتي كه خاص او يا آن طبقه است و نيز ضرورت تناسب زبان و سبك مدح با 

برخي متون . ن پرداخته شده استه آموقعيت ممدوح، نكتة ديگري است كه در هر دو نظام ب
دانند و فضايل غيرمكتسب  كه فضايل را منحصر به فضايل نفساني نمي رو اين غت ازمدرسي بال
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هاي سوفسطاييان شباهت دارند، اما از  دانند به درسنامه را نيز قابل ستايش مي...) تبار، ظاهر و(
هاي رسمي  هاي درسنامه اند، بيشتر يادآور آموزه كردهمنحصر » انسان«اين جهت كه مدح را به 

، مرزباني و ابوهالل عسكري بر اينكه ستودن ممدوح �����همچنين، تأكيد كساني چون . هستند
ارسطو،  مانندممدوح است، يادآور ديدگاه كساني » عيوب«به فضايل غيرمكتسب در زمرة 

كنند، اما  طور كامل نفي نمي تيليان است كه با آنكه فضايل غيرمكتسب را به سيسرون و كويين
از سوي ديگر، . را به دست آورده باشد آن دضايلي است كه ممدوح با تالش خوها بر ف تأكيد آن

  اند و در زمرة متون رسمي بالغت به به متوني كه با محوريت مدح و ذم تاليف شده گاهبا ن
توان دريافت كه مدح در جهان اسالم به مدح انسان اختصاص نداشته و امور  آيند، مي شمار نمي

اموري كه در اين آثار مورد مدح و . گرفته است را نيز در بر مي... بيجان و هاي انتزاعي و پديده
همچون حجاب، ازدواج، خط چهره، نبيد، طال، آبگينه، خضاب، گريستن، سفر، (ذم قرار گرفته 

گذشته از اين، . يادآور گستردگي و تنوع موضوعات مدح نزد سوفسطاييان است...) ماه، باران و
ها و  نگري حاكم بر خطابه اند كه جهان كردي به تأليف اين آثار پرداختهمؤلفان با همان روي

اولويت دارد و امري نكوهيده را  حقيقتبر  موقعيتكند؛ يعني  اصول سوفسطاييان را تداعي مي
كم از  معيار مهارت در سرودن شعر نيز، دست. توان ستود و برعكس در موقعيتي متفاوت مي

شاعر بتواند بدون توجه به آراي عمومي و يا پايبندي به حقيقتي ديد برخي ادبا، آن است كه 
البته اين معيار در جهان . واحد و مطلق، امري ناپسند را بستايد و امري پسنديده را نكوهش كند

آفرين نبوده است،  كار رفته و برخالف غرب باستان چندان معضل  اسالم با آزادي بيشتري به
اي مطرح شده كه در اصل الزامي براي پايبندي به  ر، يعني زمينهزيرا اين معيار بيشتر در شع

   .حقيقت در آن وجود ندارد
  

   ها نوشت پي. 6
1. Epideictic Genre 
2. Forensic Genre 
3. Deliberative Genre 
4. Gorgias of Leontini 
5. Aristotle 
6. Anaximenes of Lampsacus 

7. Cicero 
8. Quintilian 



...»منافرات« بررسي تطبيقي ژانر                                                                      داوود عمارتي مقدم 
 

 72

9. Dialectic 
10. Rhetorica ad Herennium 

11. Menander the Rhetor 

12. Dionysius of Halicarnassus 

13. Amplification 
ذكر اين نكته ضروري است كه در گفتارهاي مربوط به مدح و ذم، بيشتر اصول مدح توضيح داده  .14

. انجامد شود كه معكوس كردن اصول مدح، به ذم مي شود و دربارة ذم به ذكر اين نكته بسنده مي مي
ي گفتار سلبي است كه با وارونه كردن اصول گفتارهاي مدحي ساخته در حقيقت گفتار ذمي، نوع

  . شود مي
15. Enthymeme 

كتاب سوم، فصل هفتم، : 1959تيليان،  و نيز كويين 59كتاب دوم، بخش : 1888سيسرون، . قس .16
   .12بخش

  .59كتاب دوم، فصل : 1888سيسرون، . ؛ نيز قس13بخش  .17

18. Dissoi logoi 
 .8فصل . براي مثال، نك .19

20. Aelius Theon 
21. Nicholaus the Sophist 
22. Hermogenes 
23. Aphtonius the Sophist 

ها، يعني درسنامة تئون، به دو ژانر مشاورات و مشاجرات توجه بيشتري دارد،  نخستين اين درسنامه .24
رفته ژانر  دليل شرايط خاص سياسي و اجتماعي در دوران امپراطوري روم و بيزانس، رفته اما به

هاي سياسي نيز ممنوع اعالم شد و بر اثر  ن حقوق سپرده شد و سخنرانيمشاجرات به متخصصا
يافت » منافراتي«هاي بعدي بيشتر سمت و سوي  هاي درسنامه رواج گستردة ژانر منافرات، تمرين

(Murphy, 2001: 35- 37) .  
25. Declamation 
26. Chreia 

27. Common place 

28. Thesis 
ي نيز وجود دارند كه از منظر ديگري به مقولة مدح و ذم عالوه بر اين دو دسته منبع، مجموعه آثار ديگر .29

در اين . ارسطو فن شعررشد از  سينا و ابن تفسيرهاي فالسفة مسلمان چون فارابي، ابن: اند نگريسته
عنوان مثال،  تفسيرها نيز هدف شعر و محاكات شعري، مدح و ذم يا تحسين و تقبيح قلمداد شده است؛ به

و كل محاكاة فاما ان يقصد به التحسين و اما يقصد به التقبيح، فان الشيء انما « سينا معتقد است كه ابن
اند كه اين تفسيرها فقط  بسياري از محققان توجه كرده) .161: 1953سينا،  ابن(» يحاكي ليحسن او يقبح
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 سينا براي از ميان بردن ابهام برخي هاي ابن همچنين كوشش. قابل درك هستند» خطابي«در بافتي 
به همين دليل در . تفصيل بررسي شده است واسطة مفاهيم خطابي نيز به ارسطو به فن شعرهاي  قسمت

. ايم نظر كرده در جهان اسالم با اصول ژانر منافرات صرف فن شعراين مقاله از مقايسة تفسيرهاي 
  . )Dahiyat, 1974: 45- 56. (براي آگاهي از پيوند اين تفسيرها با مفاهيم خطابي نك

30. Civic 

 .173: 1981مناندر،  .قس .31

تأليف » نقد و ارزيابي شعر«بايد توجه داشت كه متون بالغي در جهان اسالم، بيشتر براي آموزش  .32
هاي يونان و روم باستان، هدف اين  به همين دليل، برخالف درسنامه. شده تا آموزش شعرسرايي مي

توان انواع كالم  ي است كه بدان طريق ميهاي ها نه پرورش نوآموزان شعر، بلكه ارائة شيوه درسنامه
اين هدف از گزينش بهترين ابيات در . كرد و كالم نيك را از كالم فاسد باز شناخت» ارزيابي«را 

عالوه بر اين، از . روشني پيداست هاي عيبناك، در هر مورد به هاي گوناگون و نيز آوردن نمونه زمينه
هايي كه بالغيان مسلمان در  شود و نمونه طوالني ارائه مي آنجا كه ژانر منافرات در قالب گفتارهاي

طور مسلم  كند، به تجاوز نمي) اكثر چند بيت يا حد(بيت  اند، معموالً از حد تك هاي خود آورده درسنامه
دربارة چگونگي آغاز ) اعم از سوفسطايي و رسمي(هاي پيچيدة خطيبان غرب باستان  دستورالعمل

عنوان مثال، اصولي كه  گيري و غيره در آن بازتاب نيافته است؛ به يوة نتيجهمدح و تنظيم مطالب و ش
هاي  گام درسنامه به اثر قدامة آمده، شيوة گام نقد الشعر براي مدح و ذم و ديگر اغراض شعر در

هاي نيك  خطيبان يونان و روم باستان را ندارد، بلكه بيشتر اصولي كلي است كه در هر مورد با نمونه
 . عيبناك شعر همراه شده است و نيز

  .100- 98: 1952؛ عسكري، 221: 1343المرزباني، . نك .33
 .به بعد 131/ 2: 1981القيرواني، . نك .34

 .129/ 2: 1981القيرواني، . قس .35

  .61: تحسين و تقبيحمقدمة . نك .36
 ,Libanius(آورد  اي در مدح آشيل مي عنوان مثال، ليبانيوس در تمرينات مربوط به مدح، قطعه به .37

  ).Ibid: 267(اي در ذم او  و در بخش ذم،  قطعه) 221 :2008
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   منابع. 7
عبدالرحمن الشعر   فندر  .)من كتاب الشفاء(فن التاسع  .)1953( .سينا، حسين بن عبداهللا ابن •

 �����: �,$_� �UP��T . رشد سينا و ابن و شروح الفارابي و ابن ��Xh�� /������ ����iمع . بدوي
 �%���.   

و عبدالحميد  تحقيق طه حسينه ب. النثر نقد .)1980( .]قدامه بن جعفر[ سليمان ،وهب ابن •
  .�����3@دارالكتب  :بيروت. العبادي

• jjjjjjjjjjj . )بيروت. به تصحيح محمد عبدالمنعم خفاجي. الشعر نقد .)تا بي: 
   .�����3@دارالكتب 

دارالكتب  :بيروت. ج8. يق مفيد محمد قميحهتحق. الفريد عقد .)1983( .عبد ربه ابن. االندلسي •
@3����k.   

 :����T . به كوشش محمدابوالفضل ابراهيم. المحاسن و المساوي). 1961( .ابراهيم ،بيهقي •
   .دارالمعارف

تحقيق . الظرائف و اللطائف و اليواقيت في بعض المواقيت). 2009( .ابومنصور ،ثعالبي  •
   .بدارالكت :����T . ناصر محمدي محمدجاد

 ���S!  :بغداد .تحقيق شاكر العاشور. تحسين القبيح و تقبيح الحسن .)1981( . ......................... •
   .ون الدينيهؤاالوقاف و الش

 ������/ الدار :رياض. تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو. ���#
"��التمثيل و  .)1983( . ....................... •
   .للكتاب

تصحيح . ساوي  بن علي بكر ابي محمدبن ةترجم. تحسين و تقبيح .)1385( . ........................ •
   .مركز پژوهشي ميراث مكتوب :تهران. عارف احمد الزغول

. تحقيق عبدالسالم محمد هارون. ج2. الرسائل .)1964( .عثمان عمرو بن بحر ابي ،جاحظ •
 �T���: ,$_�� الخانجي.   

. به كوشش علي فاعور و ديگران. المحاسن و االضداد). 1991( .]..............................................[ •
   .دارالهادي: بيروت

 :بيروت. تحقيق رمضان ششن. مولأاآلمل و الم). 1983( ]...............................................[ •
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   .دارالكتب الجديد

��. صناعتينال). 1952( .عبداهللا  بن هالل حسن ابي ،العسكري •�تحقيق علي محمد . و الشعر ���

   .������/ياء الكتب حدارا :قاهرة. البجاوي و محمد ابوالفضل ابراهيم
 :الرياض. تحقيق عبدالعزيز بن ناصر المانع. الشعر عيار .)1985( .طباطبا ابن ،علويال •

  .دارالعلوم
به . ج2. لشعر و آدابهفي محاسن ا ������ .)1981( .بن رشيق علي الحسن ابي ،القيرواني •

   .دارالجيل: بيروت. الدين عبدالحميد تصحيح و حواشي محمد محيي
. محمد بجاوي تصحيح علي. الموشح). 1343( .بن موسي بن عمران بن محمد عبداهللا ،المرزباني •

 �T���: �,7%�� السلفيه.  
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