
 

 

 عربی شعر ةتأثیر حکمت سینوی بر نظریّ
 ( موردی منهاج البلغای حازم قرطاجنی ةمطالع) 

 رضوان هادی

 کردستان دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه استادیار
(111- 128) 

   09/09/1392: پذیرش تاریخ ،09/1391/ 08: دریافت تاریخ

  

 چکیده 
 ةذارترین آثار در بالغت و نظریّتوان یکی از تأثیرگمی نی رای حازم قرطاج «منهاج البلغاء و سراج األدبا»

ابن رشد پرورش یافته و با یک واسطه  ةر از فلسفاگرچه حازم در محیطی متأثّ. شعر عربی به شمار آورد

گ ذاری و   هدر پای   -بالغی دارد که سبکی فلسفی - در این کتاب او اامّ، دآیمی شاگرد او نیز به حساب

بارها ، در کتاب خود بی آنکه نامی از ابن رشد ببرداو . استر از ابن سینشعر عربی کامالً متأثّ ةبیان نظریّ

آرای او را  ،ک ذب  وزن و ص د  و ، تخییل، و در مسائلی چون محاکات کندمی عبارات ابن سینا را نقل

اب ن س ینا در    ةحق   س اختن وع د   به دنبال م ر کتاب منهاج البلغاءحازم د. دهدمی مبنای کار خود قرار

این مقاله میزان ت أثیر پ ذیری ح ازم از مکت ن س ینوی را م ورد       . گذاری دانش محض شعر استبنیان

پ ردازد و ب ه    به بیان مهمترین عناص ر ش عری از دی دگاه اب ن س ینا و ح ازم م ی       ، دهدبررسی قرار می

 . کند های موجود در آرای آن دو اشاره می تفاوت

 .سینا ابن ،حکمت سینوی، محاکات، وزن، تخییل، حازم قرطاجنی، عربی شعر ةنظریّ :کلیدی هایهواژ
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 مقدمه 

 ةدر تاریخ پر فراز و نشین فلسفها توان از تأثیرگذارترین مکتنمی مکتن ابن سینا را

 و ها به شر  عالم اسالم منحصر نشدهچنین تأثیری از یک سو تن. اسالمی به شمار آورد

 . لسفه و علوم عقلی محدود نگشته استف ةتنها در دایر، ر سواز دیگ

 دنیای عرب به شمار ةابن رشد خاتم فالسف، بسیاری از مستشرقان چه به عقیدة اگر

اندلس و غرب  ةاز حکمای مسلمان و به خصوص فالسفگمان بسیاری و بی آیدمی

امّا  ،اندز نگاه برهانی صرف او متأثر بودها -ابن باجه و ابن طفیل مانند –دنیای اسالم 

نقش آفرینی حکمت سینوی را چندان  ست که ظهور این مکتن نتوانستا ت آنواقعی

 . تحت تأثیر قرار دهد

و البته این کار با  است نهضت فکری ابن رشد به دفاع از مکتن ارسطو مشهور

ا در حقیقت ابن رشد بیشتر امّ. توسط خود ابن رشد آغاز شد «هافتتهافت التّ»نگارش 

در مقابل حکمت سینوی تنها به برهان . (71: 1957 ،رنان) آثار ارسطو استشارح افکار و 

برهان و عرفان تعادل و توفیقی برقرار ، ا میان بیانکوشد تمی کند وبسنده نمیمحض 

به عبارتی مکتن ابن سینا در روش و منهج با مکتن ابن رشد دو تفاوت عمده . سازد

آنکه ابن سینا  مدو و ؛نگردمی ارسطو ةادی به فلسفانتق دارد: اول آنکه ابن سینا با نگاهی

  الهام و وحی معتقد است، کشفمانند  به منابع دیگری، عالوه بر عقل ،اختدر شن

 . ای داردو درست به همین دلیل است که او با ذو  هم میانه (113: 1983 ،سیناابن )

ندان در بسیاری از اندیشم، طبیعی است که در اندلس و غرب دنیای اسالم

  اند که از آن جملهمکتن فلسفی ابن رشد متأثر بوده از، های گوناگون علوم شاخه

در اصول فقه و ابن  3شاطبی، در نحو 2بن مضاءا، در علوم طبیعی 1توان به ابن زهرمی

قرطاجنی را از نظر  در علوم بالغی و نقد ادبی نیز حازم. خلدون در تاریخ اشاره کرد

ست که ا جالن توجه آن ةا نکتامّ. توان در همین دایره قرار دادمی نقد ةفرهنگی و شیو

ر از مکتن کامالً متأثّ، «منهاج البلغاء»شعر عربی در کتاب معروفش  ةنظریّ او در بیان

 ،ک: القرطاجنی. ر) کندمی ست و در این زمینه بارها به فن شعر ابن سینا اشارها سیناابن

ر از مکتن او با آنکه در محیطی کامالً متأثّ. (124، 122، 117، 116، 84، 83، 78، 74، 69: 1966
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 فنّ» ثیرگذار و مهم او نامی از ابن رشد و شرح او برر کتاب تأد، ابن رشد پرورش یافته

 . ارسطو نیست «شعر

تأثیرپذیری این  ،تحلیلی –نویسنده در این مقاله سعی دارد تا با روش توصیفی 

و شعر عربی را از مکتن سینوی مورد تجزیه و تحلیل قرار ه پرداز بزرگ بالغت نظریّ

 االت زیر باشد:و به دنبال پاسخ به سؤ دهد

 ر از ابن سینا است؟ثّخود متأ ةحازم قرطاجنی تا چه اندازه در بیان نظریّ -1

 مهمترین عناصر شعر از دیدگاه ابن سینا و حازم کدامند؟ -2

 ا اصالح و تکمیل کرده است؟ابن سینا ر ةحازم قرطاجنی تا چه اندازه نظریّ -3

آثار فلسفی  برخی اصلی این پژوهش کتاب منهاج البلغای حازم  قرطاجنی و منابع

 . است -کتاب شفا «شعر فنّ»و به خصوص  –ابن سینا 

 «منهاج البلغاء و سراج األدباء»ی و کتاب نجحازم قرطا

ها حال شرح و هاتذکره ،اندگفته مغرب اسالمی سخن و یخ اندلسکه از تار ییتاریخ منابع

نی به دست جمعلومات چندانی در مورد حازم قرطا، ادبی و نقدیهای و حتی کتاب

 ،ینجک: القرطا. ر) نکته اشاره کرده استهم به این  «ءمنهاج البلغا»  کتاب محقّ. ددهننمی

( م1211)ه   608د بن حازم در سال د بن حسن بن محمّحازم بن محمّ. (53و33 :1966

پدر او قاضی شهر  .(12: 1407 ،آبادیالفیروز) متولد شد اندلس)اسپانیای کنونی( ةقرطاجندر 

ه بود و به همین دلیل او سالیان نخستین زندگی خود را در رفاه و آسایش نجقرطا

مانند دیگر همساالنش به تحصیل علوم عربی ، چون به سن جوانی پای گذاشت. گذراند

و به خصوص  «همرسیّ» ستادان بزرگ شهرو شرعی همت گماشت و در محضر ا

 . (20: 2005 ،ياألخضر) دانش آموخت تا آنکه سرآمد همگان شد 5«عروضی» و 4«طرسونی»

در نحو چون دیگر علمای اندلس بر مذهن ، چون پدر بر مذهن مالک، او در فقه

 هایکه از او قطعهبود  وراز آن شاعری سخن فراتر وراوی ادب ، حافظ حدیث، بصریان

 .  (20: همان) شعری فراوان بر جای مانده است

که از مراکز علمی  -هاو برای کسن دانش به شهرهای غرناطه و اشبیلیّ، عالوه بر این
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م در محضر دانشمند بزرگ کرد و سرانجامی آمد و شد –آمدند می ه شماربآن زمان 

 . مشغول آموختن شد 6علی شلوبینزمان ابو

هایی از هوش و استعداد مالحظه کرد و به همین دلیل انه، نششلوبین در شاگرد خود

عالوه بر کتاب ، او در محضر استاد. ختن علوم عقلی و حکمت تشوی  نموداو را بر آمو

شلوبین . و شعر آموخت خطابه، منط ، فلسفه، سیبویه و سایر منابع مهم لغوی و نحوی

کرد و  ی را به حازم پیشنهادفلسفهای کتاب ةمطالع، که خود از شاگردان ابن رشد بود

 فارابی و ، ابن رشد، از جمله ارسطواو از این راه با افکار و آثار فیلسوفان بزرگ 

 . ابن سینا آشنا شد

تی از اندلس به مغرب و سپس به تونس هجرت کرد و سرانجام حازم پس از مدّ

 . (159: 2002 ،يکلالزر) یافت وفات (م1285) ه  684سال  تحقی  در و تدریسها سال از پس

نقد ، در نحو -آن استاو مهمترین  ةمقصور ةکه قصید -ازم عالوه بر آثار شعریح

از  «منهاج البلغاء و سراج األدباء»کتاب ، میان آن لیفاتی داشته که ازبالغت هم تأ و

. ل این کتاب از میان رفته و در دسترس نیستبخش اوّ. اهمیت فراوان برخوردار است

ست که او در این بخش به ا حاکی از آن، به جای مانده در آثار دیگران هاینقل قول

 حروف و کلمات مفرد پرداخته است، اصوات، ترتین کالم، مسائلی چون تشبیه

 . (34: 2005 ،ياألخضر)

داخته و سرودن آن پر ةحازم به موضوع شعر و شیو، کتاب ةدر سه بخش باقی ماند

 . مبانی و اسلوب مورد بررسی قرار داده است، معانی این مسأله را در سه مبحث

ارسطو بسیار متأثر  «شعر فنّ»آن از  ةدر تعریف شعر و بیان عناصر سازندحازم 

ا این تأثیرپذیری از طری  شرح و تحلیل ابن سینا بوده و همانگونه که قبالً امّ ،است

ازم چهارده است که ح یاین در حال. در این کتاب نامی از ابن رشد نیست، اشاره شد

عبارات  او همه جا با. کندمی بار به کالم ابن سینا و تنها دو بار به سخن فارابی استشهاد

 . گویدمی شعر سخن ةای فلسفی از نظریّو شیوه

ا معلوم نیست امّ، حازم قرطاجنی بوده است ةوجود آنکه ابن رشد استاد با واسطبا 

 ارسطو «شعر فنّ» که تلخیصی ازابن رشد  «عرکتاب الشّ»که چرا او در این کتاب مهم به 
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: 1357 ،زرین کوب) و او در آن کوشیده تا اقوال ارسطو را بر شعر عربی منطب  کند است

سینا های ابن  ی مثالهمه جا از عبارات و حتّ، و به جای آن کندنمی ای هیچ اشاره،  (109

مر شاید به آن دلیل این ا، «ءالبلغامنهاج »  کتاب محقّ مصحح و ةبه گفت. کند استفاده می

ندانسته و یا در کتاب او  دارامانتشعر ارسطو  فنّ ةابن رشد را در ترجم، بوده که حازم

شاید همین باعث شده تا او . نقد شعر عربی منتهی شودپیشرفت  به چیزی نیافته که

را و کتاب منهاج البلغاء برآید  - ابن رشد - استاد خود درصدد جبران نقص استادِ

 . (118: تحقی ال ةمقدم 1966 ،القرطاجنی) بنویسد.

 ( تقلید) محاکات ةنظریّ

توانایی نمایاندن حقیقت اشیا را ندارند و کارشان تنها تقلید  ،شاعران، به نظر افالطون

از هومر و دیگران چه در مورد قابلیت انسانی و چه در دیگر  شاعران اعمّ ةهم» است:

ت راستین و دیگر لیبنمایانند و از درک قا هایی را به ما می فقط اشباح و سایه، موارد

حاوی هیچ گونه دانشی  ،او چون تقلید ةبه عقید. (1257: 1357 ،فالطونا) «حقای  ناتوانند

بیشتر به یک نوع بازی شبیه است که گاه در قالن ، در مورد موضوع تقلید نیست

 پسندد کهمی ری رااشعااو تنها . سازدمی نمایشنامه و گاه شعر حماسی خود را نمایان

از  اگر اشعار دیگر را اعمّ. مضمونشان ستایش خدایان و تحسین مردان شریف باشد»

ت و درد عنان اختیار جامعه به دست لذّ ،تراژدی و حماسه به کشور خود راه دهی

 ةجامع از، ندها بهترین فرمانروایان ها و مکان زمان ةاد و قانون و خرد که در همخواهد افت

ی افالطون در همین خصوص باید گفت که تلقّ. (1267: همان) «خواهد بستتو رخت بر

 . ای تلقی مبتنی بر اخال  است از شعر گونه

معارف ، داند که انسان از راه آنمی تقلید را از سویی فطری انسان، اارسطو امّ

برد و این می تلذّآدمی عموماً از تقلید ، و از دیگر سو گیرد نخستین خود را فرا می

و نه  -گیرد و یاد گرفتن برای همگانمی چیزی یاد، بدان سبن است که وی از این راه

آید مراد از تقلید در بیان  به نظر می.  (79: بی تا ،ارسطو) لذت بخش است -تنها فالسفه

چرا که وی معتقد به حکمت شعری یا همان صناعیات  ؛همان تصویرگری باشد، ارسطو
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تصویر و محاکات نگاه وی تقلید که مبنای هنر است به معنای سعی هنرمند در  از. است

 . (116-115و104: 1357 ،ن کوبیزرک: .ر) انسان و کردار اوست

 محاکات از دیدگاه ابن سینا

ابن سینا تعریف ، نداده است بدستاز محاکات  تعریفی «فن شعر»با آنکه ارسطو در 

»گوید: می تعریف محاکات راو د. دهدمی خود را به او نسبت

در ، همین تعریف  ابن سینا را خواجه نصیر. (186: 1973، ابن سینا«

هو هو  همحاکات ایراد مثل چیزی بود به شرط آنک» آورده است: عیناً «اساس االقتباس»

 . (591: 1361 ،طوسی) «دنباش

مثالً تقلید حیوان  کند؛می یی ذکرها مثال، وضیح این تعریفدر شرح و تابن سینا    

یا اینکه انسانی خود را به شکل انسان دیگری در آورد یا از دیگری ، از صور طبیعی

یا با فعل است و یا ، ستا عی است و یا از روی عادتبه نظر او تقلید یا تصنّ. تقلید کند

 . (186: 1973، ابن سینا) با گفتار

 داندمی یونانی منطب  شعر برارسطو را تنها  «شعر فنّ»از سویی کتاب  ابن سینا

د یونانیان را با موضوع تقلید شده زموضوع تقلید شده ن، و از دیگر سو (75: 2001 ،حنفی)

عال و احوال در شعر یونانی بیشتر اف، به نظر او. سازدمی نزد عرب از همدیگر جدا

در . داشتند نمیمشغول  ا به تقلید ذواتخود رها و آنان بر خالف عرب شوندمی تقلید

یا برای آنکه شعر در جان اثر گذارد و او را  سراید؛می عرب شعر را به دو منظور ،مقابل

و یا سرودن شعر تنها به  و از انجام کار دیگری مانعش شود به انجام کاری وا دارد

، خود واستند با گفتارخ در حالی که یونانیان تنها می. ستجهت برانگیختن تعجن ا

 . (170-169 :همان) و یا از کاری منصرف سازند نددیگران را به کاری وادار

ن انسان را بر زیبایی محاکات در اختراع و غرابتی است که تعجّ، به نظر ابن سینا

زیرا  متفاوت است؛ بنابراین محاکات با صد . کات نیز هستغایت محا، که این انگیزد

است ( ناشناخته) مجهول یا واست که کسی به آن نظر ندارد ( ایعش) صد  یا مشهور

] در شعر[ کالم صد  را باید از حالت عادی سبنکه به آن التفاتی نیست؛ به همین 
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 . (162: همان) خارج ساخت و چیزی به آن پیوند داد که جان آدمی به آن الفت گیرد

شهور م، یت یا محتواسبن کمّ ابن سینا کالمی را که به، شودمی همانطور که مالحظه

اگر چه از راه تحریف سخن  -و غرابت و زیبایی را پسندد نمییا صاد  باشد در شعر 

قانون ضرورت و »این همان چیزی است که ارسطو به آن . دهدمی ترجیح -پدید آید

 . (96: 1988 ،الجوزو) گویدمی «احتمال

محاکات استعاره و ، اکات تشبیهمح کند؛می قسم تقسیم ابن سینا محاکات را به سه

است که به سبن کثرت استعمال میان  هایی استعاره، منظور او از ذوائع. محاکات ذوائع

 . مردمان شایع شده است

دهد می نشان ،کندمی مبحث محاکات ذکر سینا در که ابن هایی مثال بندی و تقسیم این

ای بالغی تبدیل  ت را به مسألهطو دور شده و محاکاکه او در این زمینه بسیار از ارس

 . کرده است

یکی تشبیه مفرد -به دو تشبیه ، گویدمی ن سخناو آنگاه که از محاکات ساده و مرکّ

و آنگاه که ظهور و خفای محاکات را  کندمی استشهاد -به مفرد و دیگری تشبیه تمثیل

 آوردمی را شاهد های مکنیّ ای تصریحیّه و استعاره هاستعار، دهدمی مورد بررسی قرار

 . (96: همان)

کند می ای را به عنوان مثال ذکر استعاره، در محاکات جماد به زندهبه همین ترتین 

ی به عقلی از تشبیه حسّ، حالت به ماده وجود دارد و در محاکاتِ «تشخیص»که در آن 

 . گیرد بهره می

 بت دهد کهنس خصوصی را به عربمکوشد تا محاکات می طری  این ابن سینا از

چنین محاکاتی به نظر او . تواند تعجن را برانگیزد و نفس آدمی را تحریک نمایدمی

چنین محاکاتی نزد . را به تصویر بکشد «ذات اشیاء»جالن و غرین باشد و ، باید نادر

که  -ارسطوییاگر چه او در عین حال از محاکات . استابن سینا بسیار جالن توجه 

، هرچه باشد. غافل نیست -کندمی است و هدفی اخالقی را دنبالتقلید افعال و احوال 

 . ه و استعاره نیستبالغت وارد شده و چیزی جز تشبی ةبه دایر، محاکات نزد ابن سینا
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 محاکات از دیدگاه حازم قرطاجنی

ست تا قوانینی بیشتر از آنچه که یونانیان ا به دنبال آن حازم در کتاب منهاج البلغاء

او درست به مانند ابن سینا میان محاکات . د برای محاکات وضع نمایدگذاشته بودن

کند که شعر یونان دارای اغراض و می نهد و به این نکته اشارهمی عرب و یونان تفاوت

ته منظور او از گردد که البمی ر شعرشان بر مدار خرافاتاوزان محدودی است و بیشت

 . های نمایشی است داستان، خرافات

، مثل، در نمایشنامه -او مورد توجه حکما بوده ةکه به گفت -عر یونانی راحازم ش

و  -کند و به مانند ابن سینا محاکات یونان را تنها در افعالمی و حماسه محدود خرافه

 . (69-68: 1966 ،القرطاجنی) داندمی منحصر -نه در ذوات

تبحر در لفظ و دالل و است، ابداع، امثال، ها حکمتعرب در  -به نظر او –در مقابل 

شعر خود  ةبرای نظریّ، ارسطو از آن آگاه بودای است که اگر  دارای سرمایه ،معنا

سبن شده تا ابن سینا ، ای او وجود چنین سرمایه ةبه گفت. گذاشت های بیشتری می نونقا

 . (69: همان) پایه گذاری کند را «دانش محض شعر» وعده دهد که

ابن سینا را در کتاب خود محق   ة ست تا وعدا ه دنبال آنقرطاجنی ب رسدمی به نظر

به  «منهاج البلغاء»های مبحث محاکات در  ها و تفریع تقسیم. (37: 1977 ،عباس) سازد

محاکات حازم قرطاجنی بیشتر به یک عملیات  ةتوان گفت: نظریّمی حدی است که

 . (105 :1988 ،الجوزو) قی شبیه است تا دانش محض شعرمنط -ریاضی

و  به محاکات موجود به موجود، تشبیهاو محاکات را به اعتبار دو طرف  برای نمونه

کند که هر کدام از آن دو ممکن است می محاکات موجود به مفروض الوجود تقسیم

محاکات غیر متجانس هم یا محاکات محسوس به . متجانس یا غیر متجانس باشند

یا محاکات غیر محسوس به ، وسیا محاکات محسوس به غیر محس، تمحسوس اس

این موارد در  ةدر هم. ستا غیر محسوس به غیر محسوسمحسوس و یا محاکات 

محاکات ممکن است هر دو طرف عادی و یا غیر عادی و یا یک طرف عادی و طرف 

 . (91 :1966 ،قرطاجنیال) دیگر غیرعادی باشد

( پردازی تصویر) ینا محاکاتس مانند ابن حازم نیز به دهد کهمی بندی نشان تقسیم این
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او تنها تقسیمات . بالغت وارد ساخته و آن را مرادف با تشبیه دانسته است ةرا در دایر

تی را در محاکات ضروری را افزوده و به پیروی از ابن سینا غرابت و برانگیختن شگف

 . (96و94 :همان) داند می

  ؛کندمی به سه قسم تقسیممحاکات را  ،حازم به اعتبار هدف و غایت، از آنفراتر 

، محاکات مطابقت که مراد از قسم سوم -3محاکات تقبیح  -2محاکات تحسین  -1

چیزی به ، ن و عبرتآزمایی و مالحت است که در آن به منظور ایجاد  تعجّ طبعنوعی 

درست بر گرفته از تقسیم ، این تقسیم بندی. (92: همان) شودمی مطاب  همان چیز تشبیه

این اقسام را ، با این تفاوت که ابن سینا. ازم خود به آن تصریح داردست و حا ابن سینا

ن را از اقسام محاکات آورد و حازم آمی از انواع  تشبیه در محاکات یونان به حساب

 . (171-170: 1973، بن سیناا ک:. ر) داندمی عرب

دانش گذاری هرزوی ابن سینا را در پایخواست آ خالصه آنکه حازم قرطاجنی که می

 تقریب ًا هم ان آرای اب ن س ینا را تک رار ک رده اس ت و تنه ا         ،   بخشدتحقّ شعرمحض 

آن جز آمیخ تن   ةکه نتیج سیمات مسأله افزوده استبر تق، به عادت اهل منط  و بالغت

 آن ةاین امر نتیج. (109: 1988 ،الجوزو) است دو مبحث تشبیه و محاکات با همدیگر نبوده

 -شعر نمایش ی  رمحاکات را عالوه ب ةلهام از ابن سینا خواسته تا نظریّا است که حازم با

 ب ه خص وص    -در ان واع دیگ ری از ش عر    - ان د  که حکمای یون ان ب ه آن نظ ر داش ته    

به همین دلی ل از معن ای یون انی آن دور ش ده و مف اهیم       تطبی  دهد و -سرایی همدیح

 .  ر کنار تشبیه قرار داده استنحوی و نقدی را به آن افزوده و د، منطقی، بالغی

قلید ز تاست ا ست و نزد او عبارتا ارسطو شعر اصلی کتاب فنّمحاکات که پایه 

تر و  واضحدر حکمت سینوی معنای ، (67: بی تا ،ارسطو) ها کارهای مردمان در نمایشنامه

اخ بر ش -و در راستای تحق  وعده او -یابد و حازم به پیروی از ابن سینامی تری کامل

 . افزایدمی و برگ آن دو چندان

 تخییل

 کالمی است خیال انگیز، قدما و بسیاری از متأخران بر این نکته اتفا  دارند که شعر
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. اندافزوده آن بررا هم  قافیه وود وزن با این تفاوت که متأخران وج (13: 1980، ابن سینا)

 و نظر منطقی خاصّ... » دارد:می بیانت تخییل در شعر را چنین خواجه نصیر اهمیّ

پس . و وزن را از آن جهت اعتبار کنند که به وجهی اقتضاء تخییل کند ت به تخییلسا

کالم ، ( از ابن سینا به بعد) رانل است و در عرف متأخّکالم مخیّ، شعر در عرف منطقی

خواه آن ، هر سخن را که وزنی و قافیتی باشد ،حسن این عرفه چه ب. یموزون مقفّ

و اگر همه به مثل ، بخواه صاد  و خواه کاذ، هانی باشد و خواه خطابیسخن بر

ظاهر . (587: 1361 ،طوسی) «آن را شعر خوانند ،هذیانات محض باشد یاتوحید خالص 

اند و  نصر خیال را در شعر الزم ندانستهران عست که متأخّا این عبارت حاکی از آن

را ( بعد از شیخ الرئیس) رست که خواجه تعریف محققان متأخّا جهتشاید به همین 

ی ران شعر را حدّقان متأخّو محقّ... » که جامع هر دو معنی است ترجیح داده است:

ست ا ست که گویند: شعر کالمیا و آن این اند جامع هر دو معنی بر وجه اتمّگفته

 . (587 :همان) «یمقفّ و متساوی، ف از اقوالی موزونمؤلّ، لمخیّ

 تخییل از دیدگاه ابن سینا

فاً روانی که در اثر شعر پدید ای امور صرست از پارها عبارت، تخییل از منظر ابن سینا

پس ابن سینا . تنامند مرتبط اسمی( انشا) آید و تا حد زیادی با آنچه که اهل بالغت می

کوچک ، اهانت، ظیمتع، تعجن ناشی ازتواند  داند که میمی انفعال ةاز مقولتخییل را 

، گرددمی به آنآنکه هدف اصلی از گفتاری که منجر  بیالبته . شمردن و یا نشاط باشد

به این ترتین ابن سینا به صراحت به . (69، 29، 12: 1973، ابن سینا) ایجاد اعتقادی باشد

 نه فکری و خصوصیتش آن انفعالی نفسانی است ،کند که تخییلمی این نکته اشاره

به عبارتی . شودمی ار در قالن انبساط و انقباض نمایانیاندیشه و اخت بی ست کها

 . (118: 1988 ،الجوزو) آیدمی به شمار تخییل در نگاه ابن سینا انفعالی ناخود آگاه

تخییل » گوید:می و کند نمیابن سینا از بیان تفاوت میان تخییل و تصدی  غفلت 

بر خالف تصدی  که اذعان به مضمون  ار استعجن و لذت بردن از خود گفته تباذعان 

در دو دایره  انفعال به نظر ابن سینا، این گفتار ةبر پای. (22: 1973، ابن سینا) «است سخن
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 ةاحساس لذت و این دو از خود سخن و صیغ ةتعجن و دایر ةشود؛ دایرمی خالصه

جاحظ  یفظ گرال مکتنن مسأله تا حدی به نظر ابن سینا در ای. شوندمی کلمات ناشی

توان چنین برداشت نمود که از سویی می سینا از کالم ابن .(118: 1988 ،الجوزو) شبیه است

تقد است مع ،به پیروی از ارسطو یسو از دیگر و داندمی شعری عنصر را مهمترین یلتخی

این تفاوت که در نظر با . موجن احساس لذّتند که امور شگفت آور و محاکات هر دو

  آور به آن دلیل لذت ایجاد گردد و یک امر شگفتمی دثه سبن دهشتارسطو حا

ت حاصل از محاکات هم به آن دلیل است که بیننده لذّ. کند که غیر معقول استمی

ا در نظر ابن امّ. (79: بی تا ،ارسطو) کندمی زیبا و جالن را مشاهدههای تصاویر و رنگ

 کندمی ت ایجادانگیزد و هم لذّمی بر هم تعجن را ،گفتار همزمان ةسینا شکل و صیغ

 . (118: 1988 ،الجوزو)

 ابن سینا عناصر تخییل چهار چیز است: ةدر فلسف

 . بر وجهی ایقاعی یا نزدیک به آن رگفتاهای ست از عدد زمانا که عبارت، وزن  -1

 . کندمی یاد «امور متعل  به کالم مسموع» که ابن سینا از آن با عنوان لفظ -2

 . کندمی یاد «امور متعل  به مفهوم»که ابن سینا از آن با عنوان  معنی -3

لفظی های آرایه، که احتماالً منظور او از این امور 7  به مسموع و مفهومر متعلّوام -4

زیرا او در توضیح این . (119: همان) بدیعی و غرابت معنی و فصاحت کلمات است

یا ناشی ، یا ناشی از فصاحت لفظ است ،هوماعجاب به مسموع یا مف» گوید:می عناصر

از غرابت معنی بدون رعایت صنعتی دیگر و یا ناشی از چیزی در لفظ و معنی چون 

 . (161: 1973، ابن سینا) «قلن و مانند آن، ترصیع، شاکلهم، سجع

آن را در سه مورد  کند ومی آن هم اشارههای راهابن سینا در کنار عناصر تخییل به 

و وزن که گاه هر سه با هم گرد آیند و  خود سخن خیال انگیز، لحن داند؛یم منحصر

 ندکالم کافی «شعر بودنِ» ین دو برایگاه تنها سخن خیال انگیز و وزن جمع شوند که ا

ابن سینا های تخییل در عبارات  راهعناصر و ، شودمی آنگونه که مالحظه. (168: همان)

الم مسموع و لحن  وزن در هر دو مشترک است و ثانیاً کالًزیرا اوّ ند؛ابسیار به هم شبیه

های با مفهوم و آرایه، تخییلهای راهل در از سویی کالم مخیّ. ندبه همدیگر نزدیک
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 . بی ارتباط نیست، آنبدیعی در عناصر 

 تخییل از دیدگاه حازم قرطاجنی

ثیر ه از ابن سینا تأدازه در این زمیندهد که او تا چه انمی تعریف حازم از تخییل نشان

»گویدمی در تعریف تخییل وی. پذیرفته است

 . (89: 1966 ،القرطاجنی) «

داند که در می انفعالی نفسانی -به مانند ابن سینا - این تعریف از سویی تخییل را

و از دیگر سو عناصر اشاره  شودمی اندیشه و اختیار ظاهر بی ،قالن انبساط و یا انقباض

 . شده در کالم ابن سینا به نوعی در آن موجود است

به این معنی که . داندمی اکات را راهی برای تخییلمح، ابن سیناحازم به پیروی از 

مور را در خاطر مخاطن آن اهای و هیأتها صورت، گفتار با داللت بر خواص امور

 نمایدمی هایی خیالی از آن و یا حتی اموری دیگر ایجاد کند و تصویر جایگزین می

 . (97: همان)

اگ ر چ ه ب ا    ، س ینا گرفت ه اس ت    ا از اب ن او همچنین فکر ایجاد تعجن در تخییل ر

 .  کندمی ای متفاوت آن را توجیه شیوه

بین د  می ن را در خود تخییلهمانگونه که اشاره شد ابن سینا اذعان و انفعال به تعجّ

 از طرف ی او تخیی ل اب داعی و   . ش ود م ی  و معتقد است که محاکات سبن نوعی تعجن

  داده ش ود ک ه   ای سو اگر سخن به گونه، ر حازمبه نظ، در مقابل. پسنددمی سابقه رابی

و تعج ن هنگ امی    کن د م ی  یل را در نفس آدم ی زیب اتر  تخی، نجامدبه ایجاد شگفتی بی

 ده د ک ه کمت ر کس ی ب ه آن راه       بدس ت لط ایفی از ک الم   ، شود که شاعرمی برانگیخته

 . (137: 1988 ،جوزوال) یافته باشد

اکات محاکات است و مح ةن نتیجتعجّ ایجاد، به نظر ابن سینا، خالصه آنکه

 کند و می تخییل را زیبا، ایجاد تعجن، به نظر حازم و انجامدمی سرانجام به تخییل

 . افزایدمی ا به آنرغرابت و نوآوری ، جوه آن ارتباطی داشته باشدوآنکه با  بی
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 وزن از دیدگاه ابن سینا

در تعریف ، شعر ارسطو گرفته است شعر را بیشتر از کتاب فنّ ةبا آنکه ابن سینا نظریّ

ا امّ ،شعر در این زمینه اندکی مبهم است گفتار ابن سینا در فنّ. تابع فارابی است، وزن

با تفصیل و  این مطلن را، آیدمی خواجه نصیر که از شارحان حکمت سینوی به شمار

د؛ یکی بر دو معنی افت، و کالم موزون به اشتراک اسم... » توضیح بیان کرده است؛

حرکات و سکنات عددی  حسنه قولی بود که حروف ملفوظ او را ب آن وحقیقی  

و مراد ... را از جهت تساوی اقوال سخنو دوم مجازی و آن هیأتی بود  ایقاعی باشد

قدما هر دو معنی بر هم بوده  مراد و ل است تنهااهل این روزگار به موزون معنی اوّ

 ةکان قول که آن را عروضیان افاعیل خوانند در هممتساوی آن بود که ار معنی و است

 . (586: 1361 ،طوسی) «اقوال مشابه بود و به عدد متساوی

توان فهمید که تعریف ابن سینا از وزن که آن را به داشتن می، بر اساس این توضیح

 . ستا عدد ایقاعی تعبیر کرده است جدای از تعریف قدما

معتقد است که وزن به موسیقی و عروض اگر چه ابن سینا هم چون فارابی 

گوید: نگاه می ده ورا او به این موضوع با دقت بیشتری نگاه کامّ، اختصاص دارد

در حالی که نگاه دانای به علم  ،نگاهی تحقیقی و کلی است، به وزنموسیقی دان 

 . (161: 1973، ابن سینا) نگاهی جزئی و کاربردی است، عروض به آن

نزد  یاغراض شعری نزد یونانیان محدود بوده و هر غرض شعر، به نظر ابن سینا

هم نزد آنان به نامی  صّهر کدام از این اوزان خا. آنان وزن به خصوصی داشته است

غرض مناسن ، شعر یونانی را از نظر طولهای او سپس صفات وزن. مشهور بوده است

 . (165: همان) دهدمی مورد بررسی قرار شعر آن و آهنگ

 از دیدگاه حازم قرطاجنی وزن

او در مبحث . حازم در بیان مسائل مربوط به وزن هم کامالً از ابن سینا متأثر است

 برد و عبارت کتاب شفای او را می اغراض شعر یونان به صراحت از ابن سینا نام

 پردازد و از اوزان مناسن می پس از آن به صفات اوزان مختلف شعری. کندمی نقل
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 . گویدمی نهر غرض سخ

کند تا مفاهیم مطرح شده در کتاب شفا را می حازم در منهاج البلغای خود سعی

ه و در این زمینه توفی  چندانی نیافت توان گفت که اومی ا  در واقعامّ ؛گسترش دهد

 . ده استیتالش او به مبالغه و ابهام انجام

یجه رسید که هر کدام از ین نتتوان به ا می، به نظر حازم با تتبع در گفتار شاعران

این ، است که او یبدیه. خاصی از کالم متناسن است ةهای شعری با گونه و شیو وزن

حازم در راستای بسط این سخن به تفصیل از بحور . ه را از ابن سینا گرفته استنظریّ

 . (269-268و 205: 1966 ،قرطاجنیال ک:. ر) گویدمی شعری مختلف سخن

، ت پذیرش مضمونیی در تناسن با موضوعات مختلف و ظرفبحور شعر، به نظر او

 بدستاگر چه او برای تشخیص این درجات مقیاس خاصی . درجات مختلفی دارند

از فخامت ، این دو وزن. است بسیط و طویل بحردو  خاصّ، باالترین درجه. نداده است

 . ندسبنام -مانند فخر -به همین دلیل برای اغراض جدی و استحکام برخوردارند و

، حازم شاعر در بحر وافر ةبه عقید. وافر و کامل قرار دارنددوم دو بحر  ةدر درج

 به دلیل روان بودن و استوار بودن این ، و این تری برای بیان معنی دارد ال فراخمج

 . گوید نمیا حازم از صفات بحر وافر سخنی امّ. بحر است

ست و بعد از آن باید دو بحر ا زیبا سوم بحر خفیف قرار دارد که استوار و ةدر درج

، مدید بحری زیبا و رمل. اند و ضعف و سستیمدید و رمل را ذکر کرد که دارای نرمی 

او برای . ر به نظم در آیددر قالن این دو بح، بحری آسان است و به ندرت کالمی قوی

به کند و می ذکررقی  بودن و لطف ، نرمی صفات دیگری چون، دو بحر مدید و رمل

ند و به همین دلیل سبرسد که چنین اوزانی برای بیان حزن و اندوه منامی این نتیجه

 . روندمی برای موضوعاتی چون رثا بیشتر به کار

 یگاه صدق و کذب در شعر از دیدگاه ابن سیناجا

مورد بررسی ، کسی است که موضوع صد  و کذب را در شعرشاید نخستین نا یابن س

تخییل در  با به نظر او اذعان و انفعال نفسی در شعر تنها. استو تحلیل قرار داده 
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و در بسیاری از  (13-12: 1980، ابن سینا) ارتباط است و ارتباط با صد  و کذب ندارد

 . آنکه تصدیقی ایجاد نماید بیشود می مواقع کالم سبن انفعال

زدیکتر است تا رسد که تخییل و محاکات به نظر ابن سینا به کذب ن چنین به نظر می

، سو دیگرمانند صد  نیستند و از ، این دو از سویی. (463: 1983، ک: ابن سینا. ر) به صد 

ی هستند از صد  آیند به این معنی که ترکیبمی حالت عادی به شمار زنوعی انحراف ا

 ،الجوزو) شود که آدمی تصدی  را احساس کندمی مانع آن، به عالوه تخییل. و کذب

 . (141: 1983 ،آل یاسین و 167: 1988

. و کذب کالم التفات چندانی ندارد شعر به صد  ةسینا در بیان نظریّ بنابراین ابن

 قسمتی از دست کمیا  و آن ةکه هم را به دنیای دیگری ببرد میآد ،ست که خیالا مهم آن

 عبارتی برهان به و انفعالی و فکر سینا امور ابن آنجا که هاین قضیّ .باشد نظیر تازه و بی آن

 . (463 :1983و13 :1980،سینا ابن) است نمایان وضوح به کندمی جدا همدیگر از را شعر و

 موجن تحریک نفس، چه کاذب چه صاد  باشد و، محاکات، به نظر ابن سینا

از طرفی این سخن ابن . اگر چه محاکات صاد  در تحریک نفس تواناتر است. شودمی 

به این معنی که  ؛«قصديل منهم للتّخيياس أطوع للتّالنّ» داشت که ینا را نباید از نظر دورس

در این  اگر منظور از تصدی . دهدمی تأثیر قرارمردمان را تخییل بیشتر از تصدی  تحت 

توان میان این دو می آنگاه -که همینطور هم هست -تخییل باشد بی تصدی ، عبارت

ا ی  است امّگذارتر از تصدکلی تخییل اثربه طور . رقرار کردسخن از ابن سینا تواف  ب

 توان نمیاساس  این بر. تخییلی تواناتر است که صاد  هم باشد، در میان اقسام تخییل

 ،الجوزو ک:. ر) «...»گویند از جمله کسانی دانست که میابن سینا را 

1988 :167) . 

  جایگاه صدق و کذب در شعر از دیدگاه حازم قرطاجنی

برای این مسأله هم تقسیمات فراوانی پدید ، حازم به عادت خود در کتاب منهاج البلغاء

، از انواع صد  و کذب، و افراط در گفتار کوتاهی، او به اقتضای میانه روی. آورده است

، او با الهام از آرای ابن سینا در کتاب شفا. غراض شعری زیادی به دست آورده استا

 این شبهه را که تا به این وسیله شعر را به اثبات رسانده است وقوع گفتار صاد  در
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خییل او نیز به مانند این سینا ت. از اذهان بزداید، شعر جز سخنان کاذب نیست گویدمی

 کین مناسن الفاظ و محاکات زیباست وکار شاعر تر. داندمی را عنصر اساسی شعر

 بنابراین حازم در این زمینه. ندصد  یا کذب هیچکدام شرط وجود تخییل در شعر نیست

 . (83-81: 1966 ،قرطاجنیال) آید به حساب می کامال پیرو ابن سینا

 نتیجه

ابن رشد پرورش یافته و با یک  ةر از فلسفدر محیطی متأثّ هرچندی حازم قرطاجن

، شعر عربی ةا در تبیین و توضیح نظریّامّ، آیدمی واسطه شاگرد ابن رشد به حساب

محاکات ارسطو را گسترش   ةاو به پیروی از ابن سینا نظریّ. تسا ثر از ابن سیناکامالً متأ

امالً بالغی ای ک د به آن صبغهبا تطبی  در شعر عربی با ایجاد تقسیمات متعدّ داده و

ابن سینا در پایه گذاری  ةاو در کتاب منهاج البلغاء به دنبال عملی کردن وعد. بخشد می

 . دانش محض شعر است

ال انفع ةقولمتخییل از . دانندمی تخییل را مهمترین عنصر شعر، سینا و حازم ابن

هر دوی آنها در تخییل به چهار عنصر تقریباً . ای ندارد است و با تفکر و اندیشه میانه

 . وزن و امور متعل  به مسموع و مفهوم، معنی، کنند؛ لفظمی یکسان اشاره

بال به دن، پس از نقل عبارات ابن سیناحازم ، در سخن از وزن و تعریف آن نیز

ی از سخن متناسن بحور شعری هر کدام با اغراض خاصّ. گسترش این باب است

حازم بحور شعری مختلف را درجه بندی کرده و برای ، ابن سینا این نظرِ ةبر پای. هستند

 . شمارد ی بر میهر کدام صفات خاصّ

، ر است و به همین دلیلنفس آدمی مؤثّبیشتر از تصدی  در ، به نظر ابن سینا تخییل

با ، در تخییل و محاکات، به این معنی که گاه. ر شعر التفات چندانی به صد  نیستد

از ، ا این بدان معنی نیست که ابن سیناامّ ،شویممی ای از صد  و کذب روبرو آمیخته

ابن  ةه در فلسفشود کمی این اندیشه از آنجا ناشی. باشد «ر أکذبهعأحسن الشّ» طرفداران

همین اندیشه عیناً به کتاب . جدای از همدیگرند، سینا تفکر و انفعال و یا برهان و شعر

تقسیمات متعددی از اغراض شعری صاد  ، راه یافته و حازم بر این اساس منهاج البلغاء

 . و کاذب پدید آورده است
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