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ــی نخستین  بار  ــمیط1 را در زبان فارس ــمط یا تس اصطالح مس

ــت، از این رو  ــری دامغانی )ف 432ق( به کار گرفته اس منوچه

منوچهری را مبدع این نوع شعر دانسته  اند )شفیعی کدکنی 1366: 186 

و  378(. در گسترۀ ادبیات فارسی »مسمط« و »شعر مسجع« همواره 

ــاعران بوده و اشعار زیبایی در این قالب شعری به  مورد توجه ش

ــت؛ با این حال، گویا حد و مرز این دو اصطالح  یادگار مانده اس

برای برخی از مؤلفین کتب بالغی چندان روشن نبوده است.

محمدبن عمر ارادویانی که قدیم  ترین کتاب بدیع فارسی، 

ــال  های 481-507ق/  ــان س ــی ترجمان البالغ��ة، را )می یعن

1088-1114م( نگاشته، ذیل مسمط آورده است:

ــمط گروه گروه کرده بَود. بدین جایگه معنی وی چنان  مس

ــاعر قصیده  ای گوید و هر بیتی را از وی به چهار  بود که ش

قسم کند یا بیشتر، همۀ قسم  ها بر یک وزن تا آخر قصیده، 

ــجع تا آخر بیت، مگر بخش قافیه که برابر بود  و همه به س

و به روی خالف؛ چنانکه کسایی گوید:

ــه ــوان و الل ــه وز ارغ ــزارم از پیال بی

ــه کنجی گرفته تنها ــا و خروش و نال م

ــادت از این بود که یاد  ــام بیت به تقطیع زی ــَود که اقس و ب

کردم، چنانکه منوچهری گوید:

ــت ــه هنگام خـزانس ــز آرید کـ ــد و خـ خیزی

ــت ــوارزم بـزانس ــب خ ــک از جانـ ــاد خنـ ب

ــت  ــاخ رزانس ــرگ رزان بین که بر آن ش آن ب

ــت ــه رنگ رزانس ــی کارگـ ــه یک ــی ک گوی

ــت ــت گـزانس ـــر انگش دهقان بـه تعجب س

ــه گلزار ــد و ن ــه گل مان ــن باغ ن ــدر چم کان

ــت )رادویانی، ترجمان،  ــدان که خواهی زیادت توان گف و چن

ص 193(.

حدایقالس��حر تألیف رشیدالدین وطواط که از مهم  ترین کتب 

ــائل بدیع و نقد ادب به شمار است )تألیف در حدود  قدما در مس

551-552ق(، مسمط )تسمیط( را چنین تعریف کرده است: 

ــاعر بیتی را به چهار قسم کند  این صنعت چنان بود کی ش

ــه قسم سجع نگاه دارد و در قسم چهارم قافیت  و در آخر س

می  آرد و این شعر را شعر مسجع نیز خوانند.

امیرالشعرا معّزی گوید:

ای ساربـان منزل مکـن جـز در دیـار یـار مـن

تا یک زمان زاری کنـم بر ربع و اطالل و دمن

ربع از دلم پر خون کنم اطالل را جیحون کنم 

ــم خویشتن خاک دمن گلگون کنم از آب چش

مسمطیاتسمیطوشعرمسجع

میثمحاجیپور*

* عضو هیأت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون.

1. از جمله بالغت  نگاران فارسی که به تسمیۀ »تسمیط«اشاره کرده  اند: شمس قیس، المعجم، ص 593؛ محمود حسینی، بدایع الصنایع، ص 131؛ گرکانی، ابدع 

البدایع، ص 124.
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کز روی یـار خـرگـهی ایـوان همـی بینم تهی 

وز قّد آن سرو سهـی خالـی همی بینم چمن...

ــود، اما سه  ــه زیادت ش ــجع از س ــام س و روا بود کی اقس

معروف  ترست و پارسیان مسمط به نوعی دیگر نیز گویند و 

چنان است کی پنج مصراع بگویند بر یک قافیت و در آخر 

ــم قافیت اصلی کی بناء شعر بر آن باشد بیارند  مصراع شش

و امیر منوچهری راست:

ــوارگان ــؤذن می  خ ــروس م ــگ خ ــد بان آم

ــه نّظـارگان ــود روی ب ــتین نمـ ــح نخس صب

ــادر بازارگـان ــد چـ ــف برفکنـ ــه کت ــه بـ ک

ــّیـارگان ـــرو س ــرق نهـاد خس ــه مش  روی ب

ــارگان ــارۀ بیچـ ــد چـ ــراز آوریـ ــاده فــ بـ

ــَر الّنائِمین2 ــا َمعَش بوح ی ــرِب الصَّ ــوا لُِش  ُقوُم

ــمط قدیم و اصلی آن است )وطواط، حدایق،  و ندانند کی مس

ص 63-61(.

المعجمفیمعاییراش��عارالعجم تألیف شمس قیس رازی که 

گران سنگ  ترین کتاب فارسی در شناخت شعر است )تألیف در 

حدود 630 ق( تسمیط را چنین تعریف کرده است:

ــر پنج مصراع  ــت کی بناء ابیات قصیده ب ــمیط آن اس تس

متفق  القوافی نهند و مصراع ششم را قافیه  ای مخالف قوافی 

اول آرند کی بنای شعر بر آن باشد. 

و در ادامه سه بیتی را که صاحب ترجمان البالغه از منوچهری 

نقل کرده، می آورد و چنین تصریح می  کند: 

و آنچه معّزی گفته است:

ای سـاربـان منـزل مکـن جـز در دیـار یار من 

تا یک زمان زاری کنـم بر ربع و اطالل و دمن

ربع از دلم پرخـون کنم اطالل را جیحون کنم

خاک دمن گلگون کنم از آب چشم خـویشتن

آن را مس��جع خوانند و مسمط جز چنان نیست که گفتیم. 

ــیدن مهره  ها باشد و این شعر را از  ــمیط در رشته کش و تس

ــمط خوانند کی چند بیت را در سلک یک قافیه  بهر آن مس

کشیده  اند )شمس قیس، المعجم، ص 396-395(.

ــمط« با واو عطف به یکدیگر  ــجع« و »مس در قابوس��نامه »مس

ــزد صاحب  ــت از اینکه ن ــن حاکی اس ــده  اند و ای ــوف ش معط

قابوسنامه نیز مانند صاحب المعجم»شعر مسجع« با »مسمط« 

تفاوت داشته است: 

ــعر مگوی که شعِر راست ناخوش  بی  صناعتی و ترتیبی ش

ــم شعرا؛ چون مجانس و مطابق و...  بود... با صناعتی به رس

ــل و مسـجع و ... مخلّع و مسمط  موازنه و مضمر و مسلس

و... )کیکاووس بن اسکندر، قابوسنامه، ص 189(.

صاحب قابوسنامهاز سویی تصریح دارد بر اینکه این صناعات 

ــوی دیگر »موازنه«، »مسجع« و  ــعر است، و از س مخصوص ش

»مسمط« را با واو به هم عطف کرده است. پیداست که منظور 

ــت متفاوت با سجعی که در نثر  ــجع« چیزی اس مصنف از »مس

استفاده می  شود و مراد وی از »مسجع«، همان »شعر مسجع«ی 

است که شمس قیس و رشید وطواط بدان اشاره کرده  اند.3

ــایر بدیع  نگاران فارسی نیز به تبعیت از ترجمان البالغه و  س

حدایق السحر، مسمط را مانند آن دو کتاب تعریف کرده  اند. مؤلف 

دقایقالشعر به تعریف دوم رادویانی و وطواط نظر داشته است: 

ــد به آللی و جواهر، و چون  ــمط در رشته کشیدن باش مس

ــند، آن را مسمط  بدین معنی چند بیت را در یک قافیه کش

ــد که شاعر پنج مصراع گوید بر یک  گویند و آن چنان باش

قافیه و در مصراع ششم قافیه اصلی را که بنای اشعار بر آن 

است، بیارد )تاج  الحالوی، دقایق، ص 65(.

در حقایق الحدایق ذیل »مسمط« آمده است: 

ــاعر در یک بیت رعایت سه  ــد که ش این صنعت چنان باش

سجع کند و یک قافیه )رامی تبریزی، حقایق، ص 87(.

صاحب بدایع الصنایع در این باره آورده است: 

ــت که در شعری چند مصراع را بر  ــمیط عبارت از آن اس تس

ــک قافیه آرند، بعد از آن مصراعی دیگر بر قافیۀ دیگر آرند  ی

که بنای شعر بر آن باشد )محمود حسینی، بدایع الصنایع، ص 131(.

در بدای��عاالفکارفیصنایعاالش��عار همان دو تعریف حدایق

ــکار، ص 72-73(. مؤلف  ــفی، بدایع االف ــده  اند )کاش الس��حر ذکر ش

ــیدالدین وطواط استناد جسته و همان  مدارج البالغهنیز به رش

ــت )هدایت، مدارج، ص 116- دو تعریف حدایق الس��حر را آورده اس

.)117

ــود، ابدع البدایع و  ــی در دو کتاب خ ــمس  العلمای گرکان ش

ــمیط را در میان ادبای عرب و  قطوف الربیعفیصنوف البدیع، تس

2. ای گروه خفتگان! برای نوشیدن باده  های صبحگاهی به پا خیزید.

3. غالمحسین یوسفی در تعلیقات قابوسنامه)ص 426( در توضیح اصطالح »مسجع« در عبارت مذکور، به سه نوع سجع »متوازی«، »مطّرف« و »متوازن« که در 

نثر استفاده می  شوند اشاره کرده است، در حالی که مراد مصنف کتاب از »مسجع« در این عبارت، »شعر مسجع« است نه نثر مسجع.
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ارباب بدیع فارسی فرق نهاده است. در ابدع البدایعچنین می  گوید:

ــمیط به اصطالح ارباب بدیعیات و ادبای عرب آن است  تس

ــیم نمایند به چهار بخش که سه قسمت از  که بیت را تقس

آن سجعی باشد به خالف قافیۀ بیت... و در فارسی، مسمط 

ــته که هر رشته دارای  ــت مرکب از چندین رش شعری اس

چندین مصراع است که گاه به ده مصراع می  کشد که همه 

بر یک َروی باشند، مگر مصراع آخر که بر َروی اصل است 

)گرکانی، ابدع، ص 124-125؛ نیز ← گرکانی، قطوف، ص 67-66(.

ــر نیز غالبًا همان تعریف حدایقالس��حررا  بدیع  نگاران معاص

آورده  اند. به عنوان نمونه در هنجارگفتار آمده است: 

ــمیط عبارت است از اینکه بیت را به چهار بخش نمایند  تس

ــه بخش به یک سجع بیاورند و قافیه در بخش چهارم  و س

ــعرای عجم به معنی دیگر نیز  ــمیط در نزد ش ــد ... تس باش

ــد از  ــت از آنکه قصیده ای مرکب باش آمده و آن عبارت اس

ــد از چند مصراع و همۀ  ــته و هر رشته مرکب باش چند رش

ــد، مگر مصرع آخر  ــته بر یک َروی باش مصرع  های آن رش

ــت با مصرع های آخر رشته  های دیگر )تقوی  که موافق اس

.)307-305 :1363

ــمط« و  ــمیط و مس ــگاران عرب نیز هرچند میان »تس بالغت  ن

ــده  اند، اما تعاریفی که از تسمیط ارائه  »مسجع« تفاوت قائل ش

ــمس  ــت که وطواط، ش ــد، در حقیقت همان چیزی اس کرده  ان

ــه عبارت دیگر،  ــجع« نامیده  اند. ب ــس و دیگران آن را »مس قی

ــمط نزد بالغت  نگاران عرب، همان »شعر مسجع« فارسی  مس

ــت، هرچند خود معترف اند که میان آن  ها تفاوت وجود دارد.  اس

ــواهد نیز بالغت  نگاران عرب میان مسمط و مسجع  در ارائۀ ش

خلط کرده  اند.

ابن ابی  االصبع مصری )585-654ق( صاحب بدیع القرآن 

»تسمیط« را چنین تعریف کرده  است:

ــت از اینکه متکلم مقاطع اجزای کالم،  ــمیط عبارت اس تس

ــعر یا جمله  ای از نثر مسجع را بر رَوی  ای قرار  اعم از بیت ش

دهد که متفاوت با َروی قافیۀ شعر یا َروی قرینۀ سجع باشد.

ــت به معنی بنِد گردنبند؛ و این  ــمط اس ــتقاق تسمیط از ِس اش

ــت که مقاطع سجع  ــده اس صنعت بدین دلیل چنین نامیده ش

ــت و قافیۀ بیت یا سجع  اجزای کالم به منزلۀ دانۀ گردن بند اس

ــت که  ــم به منزلۀ بندی اس ــۀ آیات قرآن کری ــا فاصل کالم ی

دانه های گردن بند را در یک سلک می  کشد و انتظام می  بخشد« 

)مصری، بدایع، ج 2، ص 101(. ابن ابی  االصبع در ادامۀ این تعریف به 

نمونه  ای از این صنعت در قرآن کریم اشاره کرده است:

لْنا بَْعَض  ماواِت َو اْلَْرِض َو لََقْد َفضَّ َو َربَُّک أَْعلَُم بَِمْن ِفي السَّ

یَن َعلى  بَْعٍض َو آتَْینا داُوَد َزبُورا4ً  ]إسراء: 55[. النَّبِیِّ

در الط��رازالمتضّمنألس��رارالبالغةوعل��ومحقایقاالعجاز

)تألیف قرن هفتم( آمده است:

برخی، تسمیط را از انواع تسجیع به شمار آورده  اند و حقیقت 

ــمیط با انواع  ــت که خلیل بن احمد می  گوید: تس همان اس

ــمیط بدین گونه است که بیتی  ــجیع متفاوت است. تس تس

ــود و در سه بخش اول،  ــیم ش ــعر به چهار بخش تقس از ش

ــد و این  ــجعی واحد بیاورند که با قافیۀ بیت متفاوت باش س

شیوه تا پایان قصیده ادامه یابد )علوی، الطراز، ج 3، ص 97؛ نیز 

← مدنی، انوار، ج 6، ص 190(.
هر چند مؤلف الطراز میان »مسمط« و »مسجع« فرق می  نهد و 

تسمیط را از انواع تسجیع نمی  داند، اما وی نیز همانند رادویانی 

ــمط« و »مسجع«  ــواهدی از هر دو نوع »مس ــمیط، ش ذیل تس

آورده است. 

ــده  های متأخر  ــد، بدیع  نگاران س ــتر ذکر ش چنان که پیش 

ــیم  بندی و تعاریف ترجمان البالغه و به خصـوص  همگی تقس

حدایق  السحر را مدّ نظر داشته  اند. تعریف صاحب ترجمان البالغة 

از مسمط کمی مغشوش است، اما با تعاریف رشیدالدین وطواط 

ــب المعجم به طور قطع و یقین و با  ــت. صاح تقریبًا مطابق اس

ــیدالدین وطواط را  ــی آمیخته با کنایۀ تعریض، عقیدۀ رش لحن

ــجع« را از یکدیگر  ــمیط( و »مس ــمط )تس مردود می  داند و مس

ــازد. در این نامگذاری و تقسیم  بندی نظر شمس  متمایز می  س

ــد؛ چه، رادویانی  ــت و منطقی می  نمای قیس رازی کامالً درس

ــیم  بندی انجام نداده و نوع دوم مسمط را حالت  هیچ  گونه تقس

ــیدالدین وطواط نیز اگرچه به  ــط یافتۀ نوع اول می  داند. رش بس

ــمیط معتقد است، اما در ارائۀ شاهد برای نوع  وجود دو نوع تس

ــجع نامیده است- دچار  اول-که صاحب المعجم آن  را مس

ــت،  ــزش گردیده و تعریفی که برای نوع اول ارائه کرده اس لغ

ــارت دیگر، تصریح  ــاًل هم خوانی ندارد. به عب ــاهد آن اص با ش

4. خداوند تو داند سـزاى هر کسى که در آسمان و زمیـن است که سزا چیست. و ما افزونى دادیم پیغامبـران را یک بر دیگر، و داوود را زبـور دادیم )میبـدی، 

کشف االسرار، ج 5، ص567(.
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ــاعر بیتی را به چهار  ــه »این صنعت چنان بود کی ش وطواط ب

ــم کند و در آخر سه قسم سجع نگاه دارد و در قسم چهارم  قس

ــد قصیده  ای که از  ــی آرد...« فقط در ابیات دوم به بع ــت م قافی

امیرمعّزی آورده صادق است و بیت اول قصیده، یعنی     

ــار یار من ــزل مکن جز در دی ــاربان من ای س

ــا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطالل و دمن ت

نیست، چرا  تسمیط  از  مذکور  تعریف  به هیچ وجه مشمول 

اول  قسم  سه  بایستی  حدایق السحر،  تعریف  اساس  بر  که 

در هر بیت مسجع باشند. ابیات دوم به بعد قصیدۀ مذکور، 

دارای سجع مطرّف  اند ولی در بیت نخست، میان سه قسم 

به وجود  ندارد. تصریح وطواط  نوع سجعی وجود  اول هیچ 

یک  وجود  بر  ناظر  ظاهراً  اول،  بخش  سه  میان  در  سجع 

نوع بار موسیقایی در مقاطع اجزای تمام مصرع  هاست، حال 

آنکه بیت اول و به خصوص مصرع دوم از چنین سجع و بار 

موسیقایی برخوردار نیست. بنابراین، بهتر است این نوع را-

که به قول شمس العلمای گرکانی »اصطالح ارباب بدیعیات 

و ادبای عرب« است-بیرون از مسمط فارسی بدانیم و به 

پیروی از مؤلف المعجم، آن را »مسجع« بنامیم و مسمط را 

به نوع دیگر، یعنی همان که در میان ارباب بالغت فارسی 

و  قدیم  »مسمط  وطواط  رشیدالدین  قول  به  و  بوده  مشهور 

اصلی« است، منحصر بدانیم.

ظاهراً این  گونه اختالفات در میان علمای بدیع نگار ناشی 

ــنا به اصطالحات  ــان- که خود اهل فن و آش ــتباه مؤلف از اش

ــی از عدم ثبات و استقرار مطالب  ــت، بلکه ناش بوده  اند-نیس

ــرن هفتم و عدم توافق کامل  ــات فنون بالغی تا ق و اصطالح

میان اهل فن بوده است. بدیع  نگاران متأخر نیز گویا بی  اعتنا به 

ــمس قیس رازی، همان راه وطواط را پیموده  و به اقتفای او  ش

کتب بدیع خود را تنظیم و تدوین نموده  اند.
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