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 چکیده

شعر ارسطو و نقد عربی در کتاب منهاج البلغاء و سراج األدباء از  آخرین نشان از پیوند میان فندر میان آثار متقدمان،    

آنکه مفتون عظمت ارسطو شود یا عظمت کار و خالقیت او را نادیده بگیرد، خورد. وی بیحازم قرطاجنی به چشم می

شان از تلفیق های عربی و در یک جمله، نطرحی را تدوین کرد که الهام گرفته از نظرات یونانیان و معطوف به سروده

دارد. حازم متوجه این نکته شد که ضمن توجه به نظرات شعری یونانیان، باید عصارۀ  بوطیقای یونانی با بالغت اسالمی

نظریۀ شعر عربی را در مدرسه بالغیون مسلمان جستجو کند و در این مسیر از نقش و نظرات مهم بالغیون و فالسفه 

نظرهایی بین حازم قرطاجنی با فالسفه اسالمی در قضیه  وجود اختالف افل نشود. بااینسینا و فارابی غ اسالمی از جمله ابن

تحلیلی، ضمن بررسی و مقایسه عناصر سازندۀ  -شعر وجود دارد که این پژوهش در پی آن است که با روش توصیفی

قرطاجنی در این موضوع، به  ی حازم کننده ای و تعدیلچنین نقش واسطه شعر از نگاه یونانیان و فالسفه اسالمی و هم

ترین شاخصه کار حازم در انتقال قواعد شعر یونانی به حوزه اسالمی چه بوده اصلیسؤاالتی از این قبیل پاسخ دهد که 

نتیجه این اند؟  ی شعر کدم دهنده ترین اختالف حازم با فالسفه اسالمی در موضوع عناصر تشکیل همچنین مهم است؟

آن  مندی را طراحی کند که نمونهقت است که حازم در عمل موفق شد ساختار منسجم و نظامگر این حقیپژوهش نشان

ها، بعالوه اشراف کامل او توان در مکتب شارحان آثار یونانی سراغ گرفت و نه در مدرسه بالغیون مسلمان. اینرا نه می

روش بدیل ماند. ها بیکه در موضوع خود تا قرنمنجر به تألیف کتابی شد « بالغی-عربی»و « فلسفی-یونانی» بر دو نظریه

 گزینی، نظم و قیاس استوار است. وی در این کتاب بر پایه به
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 محاکات -خیال -شعر -نقد ادبی -: حازم قرطاجنیواژگان کلیدی

 بیان مسئله(:) مقدمه -1

هرایی کره برا    جستجو کرد. نظریره  های شعری را باید در آثار یونانیان باستانترین منابع نظریه بدون شک بیشی از مهم   

تروان  ترا جرایی کره مری     شد. آثار ارسطو ازجملۀ ارزشمندترین ِ این منابع است تغییراتی اندک، وارد حوزه بالغت اسالمی 

گری که بیواهد تطور و تحوالت بوطیقای یونانی را پس از ورود بره حروزه بالغرت اسرالمی     مدعی شد برای هر پژوهش

اسرت، بهتررین راهنماسرت.     قلمررو  ایرن  در یونران  ادبی فلسفی میراث ترین که از مهم ارسطو «شعر نف» بررسی کند، رساله

 در او که را نکاتی. است کمدی و حماسه و تراژدی فنون قواعد و مبانی دهندۀنشان چیز هر از بیش ارسطو شعر فن کتاب

 گونره بردین  وی کره  هرایی جرواب  و نموده بیان ذوقی و اخالقی اغراض شعر، انواع فنون شعری، هنر، جوهر و ماهیت باب

از ایرن اثرر،    (م 401/ق 820د ) قُنّرایی یونس   بن  متّی ابوبشرترجمه  قابل استناد است. هنوز ما هم عهد در است داده مسائل

 ترجمره  انیسرری  به حنین بن اسحاق را رساله که این اند دریچه ورود بوطیقای یونانی به فلسفه و ادبیات اسالمی است. گفته

 پیداسرت  کره  طرور امرا آن  (؛204: 0800ابن الندیم، ) نوشت آن بر تفسیری و بازگردانید عربی به را آن ابوبشر و بود کرده

 اغرراض  برا  متناسرب  بودنرد  کرده وضع که قواعدی را و نداشته مشیصی چارچوب شعر، با مرتبط آثار تدوین در یونانیان

اسرالمی   حروزه بالغرت   وارد وقتری  محدود قواعد و همین بود؛ طنز و حماسه راژدی،ت مانند به باستان یونان شعری محدود

 ظرفیرت شرعر   برا  متناسرب  جدیردی  و متنوع مفاهیم اسالمی بالغیون و فیلسوفان و گرفت خود به وسیعی برگ و شاخ شد

 موضروعات  تررین  مهرم  زا .شرود مری  دیرده  هرا  آن آراء در نیرز  اختالفراتی  برین  درایرن  البته که کرده تعریف آن برای عربی

 عناصرر  برود  هرا  آن موافرق  گاهی و یونانی فیلسوفان با تناقض در گاهی که بالغیون و فیلسوفان از عده این موردبحث میان

 برود؛  شرعر  بودن صناعتی یا الهام مسئله و کذب یا محاکات و موضوعاتی همچون صدق خیال، مانند به شعر دهندۀ تشکیل

ادبری و خرط    –کرد: خط بالغی اسالمی از همان قرون نیستین در دو خط موازی حرکت میدر حوزه « نظریه شعری»اما 

 (.200/ 2: 0418عقیقی، «)فلسفی
-کره در الیره   نسرب فیلسوفان و بالغیون مسلمان در تدوین بوطیقا با دو پدیده متفاوت مواجه بودند: تئوری شعری یونان 

های حوزه اسالمی از سوی دیگرر. در ایرن میران،    ها و سرودهو پژوهش های عمیق ذهن و زبانشان نفوذ کرده بود از یکسو

. انطباق، تلفیرق  8. به جانب شعر بومی رفتن. 2. اصالت دادن به طرف یونانی.0سه وضعیت ذهنی پیش رویشان قرار گرفت:

استه یرا ناخواسرته و یرا    برخی فالسفه مسلمان( بودند که خو) در این زمینه کسانی. (24: 0841زرقانی، «)و جمع بین این دو

ای از جمله ابوالبرکات بغدادی شاید به خاطر مصلحت، تالش کردند فاصله این  دو خط را از یکدیگر افزایش دهند. عده

وسریله حرازم قرطراجنی     هم تالش داشتند که این فاصله را تا حد یک نقطه تماس، کراهش دهنرد. در نهایرت ایرن مهرم بره      

اسالمی توانست در قالب چارچوبی مدوّن و تعریرف شرده    -ی عربیز میان ناقدان حوزهکه وی ا طوری صورت گرفت. به

 ترا  کررد  ایجراد  قردیم  ادبری  نقرد  حوزه در شگرف تحولی ادبی نقد و فلسفه تلفیق این تلفیق را به سرانجام برساند. حازم با

است. او با شرناخت   گرفته قرار امروز هب تا قدیم از حوزه این نظرانصاحب اغلب توجه مورد وی نظریات و آراء کهجایی

-کافی از نظریه ادیبان و بالغیون، فهم درستی از نظریه شعری فیلسوفان داشت که با ذهن وقاد و طراح خود توانست ایرده 

 ها را بیشتر نماید. البته ذکرر ایرن نکتره نیرز     وری آندهی کند و بهرهمند و دقیق سازمانهای دو جناح را در یک قالب نظام
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 طرور آنشایسته است که در این معادله سهم دو سو برابر نیست بلکه در معادلۀ حازم، بالغت توانسرته بوطیقرای فلسرفی را    

 الشعاع خود قرار دهد. کرد تحتکه اصول شعری ایجاب می

و رو داشته قرطاجنی کار خود را در حالی آغاز کرد که میراث بزرگی از نقد به شیوه کالسیک عرب در پیش   

سینا از فن شعر ارسطو نیز در دسترس او بود. وی از ترکیب این دو میراث کوشید روشی برای سینوران رسم  خالصه ابن

سینا از کتاب فن شعر نگریست، دریافت که قواعد یونانی  کند و چراغی برای ادبا برافروزد و چون در خالصه ابن

بنابراین مطمئن شد که  سینا نیز به این موضوع اشاره کرده بود؛ بنتواند با شعر عربی منطبق شود. خود اتنهایی نمی به

گوید اما خاص شعر یونان )قواعد کتاب ارسطو با اینکه متوجه شعر است و از قواعد و اصول شعر و شاعری سین می

 .(10: 0411قرطاجنی، )است(
اقص قلمداد کرده، شعر عربی را در برخی فالسفه هم در کنار منتقدان حوزه اسالمی قوانین وضع شده شعری ارسطو را ن

اند. قرطاجنی بر این عقیده است که شعر عربی در وصف و بسیاری از موضوعات و فنون فنون و موضوعات بر آن برتری داده

 گوید:کند و میدیگرِ شعری بر شعر یونانی برتری دارد و به همین سبب کار ارسطو را در کتاب فن الشعر ناقص ارزیابی می

بر اساس مکاتب یونانی به نقد شعر پرداخته و فایده مهم آن را گوشزد کرده و از قوانین آن سین گفته، اما  اگرچهارسطو »

 ها آناشعار یونانی در اوزان میصوص و در اغراض محدود سروده شده و مدار اغلب اشعارشان بر اساس خرافات وضع و در 

 (.10همان: «)قع وجود ندارد، فرض شده استوجود اشیاء و تصویری که اصالً در عالم وا

زند. غرض حازم بر این عقیده است که شعر یونانی معانی و اوزان محدودی دارد و پیرامون خرافات جعلی دور می

ها و تحوالت مسائل مربوط به زمان و  یونانیان از شعر نمایش امور مربوط به جهان واقعی نیست، آنان در شعر دگرگونی

 پردازندها تشبیه شی به شی وجود ندارد، بلکه بیشتر به تقلید کردار می کنند. در شعر آنسی را بیان میتحوالت سیا

ها و تنوع اقسام ابداع در شعر عربی است،  وحکم و استدالل اگر ارسطو در شعر یونانی به مانند آنچه از امثال»  (14همان: )

آن صورت راهی آماده پیش  در( همان«)تر کنده وضع نموده گستردهیافت، ناگزیر بود دامنه اصول و قوانینی را کمی

 روی حازم بود تا بر آرای ارسطو چیزی بیفزاید. 

نویسرد بره ایرن موضروع اشراره      که بر کتاب المنهاج حازم قرطاجنی می (01: 0411 خوجه، ابن) ایابن خوجه در مقدمه

خرورد  که بیش اعظمی از کتاب ارسطو به دستش نرسید بسیار تأسف مری سینا از این کند که ظاهراً حازم نیز به مانند ابنمی

تألیف کتابی در خصوص دانش شعری تحقق بیشد و در تأیید کرالم خرود بره     سینا را با گیرد که آرزوی ابنو تصمیم می

ی  ازجملره  شعری( را ذکرر کرردم بره ایرن امیرد کره      صنعت )در این کتاب جزئیاتی از این » کند:این سین حازم اشاره می

رسد منظور حازم از بیان (. به نظر می01: 0411قرطاجنی، «)سینا بدان اشاره کرده بود موضوعی( باشد که ابن) یزیچهمان 

خرود  یی اشاره کرده که بیشی از کتاب فن الشرعر ارسرطو بره دسرتش نرسریده و او      درجاسینا  این عبارت این است که ابن

میل نماید اما به دالئلی نتوانسته ایرن مهرم را بره سررانجام برسراند و در نهایرت حرازم        سینا( قصد داشته آن بیش را تک ابن)

سینا را در این زمینه تکمیل کند و لذا آرزو کرده که امیدوار اسرت آنچره وی نوشرته     قرطاجنی تالش داشته کار ناتمام ابن

 سینا بوده است. ابن مدنظرهمان چیزی باشد که 

محور کتاب المنهاج حرازم قرطراجنی شرعر و قواعرد مربروط بردان اسرت. حرازم در ایرن اثرر           طور که اشاره شد همان    

داند و مواردی از جمله صدق و کذب و الهام و القاء و موضوعاتی از ایرن  و محاکات می لیتیترین عناصر شعری را  مهم
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کارگیری عنصر خیال و محاکرات از   ت بهبین وجود و کیفی البته دراین قبیل در تعریف حازم از شعر، در حاشیه قرار دارند.

کرار متفراوتی کره     ترین اختالفات دیدگاه حازم که برگرفته از دیدگاه یونانیان است، با نظرگاه فالسفه اسالمی اسرت.  مهم

فلسرفی  -ۀ تطبیق آراء یونانیان انجام داده این بود که همه انواع اصول نقدی شعر یونران را برا اسرلوب حمک مری    نیدرزمحازم 

منطقیران را در   میصوصراً یق مورد بررسی قرار داده است. برای همین است که بسیاری از الفاظ و اصطالحات فالسفه و دق

و در کار نقدی  اخذرا نیز  ها آنکار برده و در کنار آن به منهج ناقدان عرب روی آورده و مصطلحات بالغی این زمینه به

گزینی، نظم و قیاس استوار اسرت. بررسری   وارد مربوط به نقد شعر بر پایۀ بِهالگوی حازم در همه مکار گرفته است. خود به

های فالسفه و ناقردان مسرلمان در خصروص نظریره شرعر و برر        های حازم و نقش مؤثر او در نزدیک کردن دیدگاه دیدگاه

انرد  درباره آن انجرام داده  هاییمبنای کتاب منهاج البلغا و سراج األدبا از جمله موضوعاتی است که اگرچه محققان بررسی

 دار پاسخ به سؤاالت زیر است: . بر این اساس این پژوهش عهدهولی همچنان نیاز به تبیین و توضیح دارد

 ترین شاخصه کار حازم در انتقال نقد شعر یونانی به حوزه اسالمی چه بود؟یاصل .0

دهندۀ شرعر چره   قرطاجنی در موضوع عناصر تشکیل اساسی فیلسوفان حوزه اسالمی و بالغیون از جمله حازم اختالف .2

 ؟بوده است

 کند؟حازم قرطاجنی به مانند فیلسوفان حوزه اسالمی قواعد شعری ارسطو را ناقص قلمداد می چرا .8

 پیشینۀ تحقیق -2

دی و ترین معیار نقدر حقیقت کتاب المنهاج با مباحث وسیع و متنوع خود در سین از نقد شعر عربی همچنان کامل    

بینیم دامنه تحقیقاتی که این کتاب را از قرون بالغی در تاریخ نقد قدیم عربی است و عجیب نیست اگر امروزه می

بنابراین از ؛ که این نشان از اهمیت و ارزش این اثر جاودانه است اند، حجم وسیعی دارندگذشته تا به امروز در برگرفته

 توان به آثار و تألیفات زیر اشاره کرد: ر این حوزه، میهای صورت گرفته شدۀ معاصر د میان پژوهش

 «األدباو سراج  منهاج البلغاء»کتاب دقیق بر  ای عالمانه و تعلیقی( مقدمهم 0411سال )محمد الحبیب بن الیوجه در  

قرطاجنی به  ۀ زندگی و آثار میتلف حازمنیدرزمحازم نوشته است. این اثر ارزشمند که منبع بسیار مهمی برای تحقیق 

دهد. حدود بیست سال بعد یعنی در سال ی توضیح میخوب بهرود خالصه آراء حازم قرطاجنی را در باب شعر شمار می

؛ «األندلس فی النقد»به فصل مفصلی  ،«العرب عند األدبی النقد تاریخ»احسان عباس در کتاب مشهور خود  م 0401

های ه نقد ادبی در اندلس، آراء نقدی حازم قرطاجنی در زمینهاختصاص داده و در خالل آن ضمن بررسی تارییچ

ترین و توان این فصل را یکی از جامعمی جرئت بهکه  عالمانه شرح و تبیین نمود طور بهمیتلف ادبی بیصوص شعر را 

 دانست. «األدباءمنهاج البلغاء و سراج »کتاب بهترین آثار در مورد آراء نقدی حازم قرطاجنی در 

؛ تالش داشته تا تصویر و «المتلقی عند حازم القرطاجنی»عنوان ای با (، در مقالهم 2110صالح الزعبی در سال ) زیاد 

واکنش میاطب را در برابر شعر و شاعر از دیدگاه حازم قرطاجنی بررسی کند و در این راه توانسته است به نقد آراء 

سال  در األخضری سه سال بعد فرحات چرخید بپردازد.یحول محور تییل میاطب م ها آنحازم قرطاجنی که اغلب 

 آن عنوان از کهطور  همان که کرد نگارش " یالقرطاجن حازم عند المحاکات نظریۀ»عنوان  تحت اینامهپایان( م 2110)

(؛ م 2100سال )پردازد. طاهر بن عیسی نیز در می حازم دیدگاه از شعر در محاکات عنصر بررسی به اثر این پیداست،

؛ را به رشته تحریر درآورد. به عقیده نویسنده حازم تالش داشته تا بین «القرطاجنّی حازم عند األسلوب نظریۀ» ۀمقال



 40 | بررسی نقش حازم قرطاجنی در انتقال بوطیقای یونانی به حوزۀ بالغت اسالمی

 
 

 عنوان بهشعر یعنی تییل و محاکات ارتباط برقرار کند و اسلوب را  دهنده لیتشکعناصر  ترین مهماسلوب و دو تا از 

از  «اسلوب »کاربرد ان قرار دهد، ضمن اینکه نویسنده در این مقاله به مقایسه معیاری برای وجه تمایز شاعر از دیگر شاعر

 دیدگاه جرجانی و حازم پرداخته است.

 زرقانی مهدی سید به توانمی دادند قرار خود پژوهش موضوع مبحث را قرطاجنی حازم که ایرانی پژوهشگران میان از

 در الشعر نظریۀ انتقادی-تحلیلی بررسی) کیکالس بوطیقای»عنوان اب کتابی تألیف با ش هر 0841 سال در که کرد اشاره

 عناصر بهها  آن واکنش و... بغدادی سینا، ابن فارابی،: جمله از اسالمی فالسفه میان در شعر نظریه بررسی به ؛(فلسفی منابع

 و اشاره، فیلسوف نه الغیب یکعنوان  به -قرطاجنی حازم آراء از برخی به اینکه ضمن است، پرداخته آن دهنده لیتشک

  .است داده شرح راها  آن

محمد کمال عبدالعزیز « نظریۀ الشعر عند الفالسفۀ المسلمین»کتاب است که این اثر که خود الگو گرفته از  ذکر انیشا

ر طور که در این پژوهش نیز بسیار مورد استفاده قراهایی است، همان، الگوی مناسبی برای انجام چنین پژوهشاست

های  کند این است که آراء و دیدگاهاما چیزی که این پژوهش را نسبت به موارد مشابه اندکی متمایز می؛ گرفته است

خصوص ارسطو و  طور مجزا و در مقایسه با آراء نقد شعر یونان قدیم به دهنده شعر بهحازم را در مورد عناصر تشکیل

نظران این کند؛ و حازم را به تبعیت از آراء صاحبطبیقی بیان میچنین آراء فالسفه حوزه اسالمی با رویکردی ت هم

  کند.فرآیند بزرگ انتقال نقد یونانی به حوزه بالغت و فلسفه اسالمی معرفی می کننده لیتکمعنوان آخرین حلقه و  عرصه، به

 ی از زندگینامۀ حازم قرطاجنیا شمه -3

شاعر و ناقد بزرگ  ب،یم( اد 0202-0200ق  100-110) یاوس یحازم بن محمد انصار نیالد ءیابوالحسن هن  

نام او را به صورت  ی(. برخ2/188در شرق اندلس زاده شد )ابن ابار،  هیدر قرطاجنه از توابع مرس یاست. و یاندلس

( ضبط 2/0010: 0400فه،یخل یابن حازم )حاج و( 0/040: 0410،یوطی)س ی(، قرطب0/210:  0422ب،ی)ابن خط یقرط جان

اهل  یهیرفت. پدرش ابوعبداهلل محمد، فقیپرور قرطاجنه به شمار م نامور و دانش یها خاندان حازم از خاندان اند.کرده

: 0401،یشهر را بر عهده داشت )مقر نیا یسال منصب قضا 01از  شیسرقسطه بود و از آنجا به قرطاجنه آمد و ب

و  یو علم یوجاهت فقه یایاندلس، گو یثبات یزگار بدراز، آن هم در رو نیچن یمدت یمنصب برا نیا ظ(. حف8/002

او، نام فقها  یالبته در خاندان پدر افت،یپرورش  یپدر نیابوعبداهلل محمد است. حازم در دامن چن یو پاک یدرستکار زین

 یبزرگ حازم از محضر استادان و دانشمندان (.110: 0401،یالنی؛ ک2/188شود )همو،  یم دهید زین یگریبزرگ د یو ادبا

 تیروا خیش یادیکه از تعداد ز شودیو غرناطه کسب علم و دانش نمود و گفته م هیلیو سپس اشب هیدر قرطاجنه، مرس

است که حازم با  نیا دنماییپژوهش مهم م نیما در ا ی( آنچه مسلم است و برا0/040: 0410،یوطیداشته است )س

سینا و ابن رشد  ابن ،یچون فاراب یو غور در آثار بزرگان یونانیمت فلسفه و حک یریبه فراگ نیاستاد نامورش شلوب قیتشو

 (.110: 0401 ،یالنیآورد )ک یرو

به دست -شکوهمند مسلمانان تیتیپا-بزرگ نوشت، حازم پس از فتح قرطبه شمندیاند نیدر مورد ا خیآنچه تار بنابر

 یموحد دیدربار رش هیدر آن زمان در ساکه  ینیمراکش شد، سرزم ارید یکرده و راه اریترک د ریناگز انیحیمس

 شتریب تیواالتر و امن گاهیو کسب جا یعلم یارتقا یبرا دیق( در آرامش مطلق بود. حازم پس از مرگ رش 181-101)
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 کردندیروزگار خود فرش قرمز پهن م یعلما و ادبا یبرا یاصطالح امروز که به یینهاد، جا یتونس پا انیبه دربار حفص

 .دشیم ییرایها پذ از از آنو با آغوش ب

 تعریف شعر از دیدگاه حازم -4

( که مربوط به سازگاری و تناسب کامل ق 821جعفر )کسانی امثال قدامه بن  مدنظرتعریف شعر نزد حازم با آنچه       

 تعریف در و دارد شعر از را تعریف ترین کامل قدیم، عربی نقد در او بین لفظ و معنا و وزن و قافیه است، متفاوت است.

: ج 0444 حالوی؛. )است شده نزدیک معاصر غربی نقد یها فیتعر به شعر، اساس و جوهر عنوان به خیال عنصر با آن،
آورده  شعر از خود ابتدایی تعریف در ولی کند،نمی نفی را( مقفی و موزون کالمشعر ) معروف تعریف حازم (880: 0

 آن یجا به و ندانسته اساسی عنصر را بودن مقفی یعنی؛ (04: 0411، )قرطاجنی«است موزون انگیز خیال کالمی شعر»

از نظر حازم . کندمی تأمل بیزاری و اشتیاق ایجاد یعنی تأثیرگذاری جنبه از تعریف این ادامه در و جایگزین را لیتی

 نویسد:این نظر حازم میخوجه در توضیح (. ابن40همان: «)شعر باید بتواند نوعی اعجاب و شگفتی در شنونده ایجاد کند»

هر کس به این تعریف حازم از شعر و بحثش در مورد موادّ اصلی شعر نگاه کند تأثیر زیاد ارسطو را در وی مشاهده »

کند. حازم بدون شک از مطالعه کتاب فن الشعرِ معلم اول استفادۀ زیادی برده و بدین سبب اندیشه خاصی در فن شعر می

وع به وضع قوانین و اصول این صنعت کرد. از جملۀ شواهدی که نشان از این انفعال حازم به برای وی شکل گرفته و شر

روش یونانی در نقد شعر دارد استشهادهای مکرر وی در این روش به متونی که به سین ارسطو در کتاب فن اشاره 

ابن «)ینا در کتاب شفا ارجاع داده است.س . مثالً دو بار به خالصه فارابی و چهارده بار به ترجمه ابناستاند، پرداخته

های مکرر از  قول رغم نقلنکته درخور توجه آن است که حازم در میان آراء ارسطو، به(. و بعد از آن 01: 0411خوجه، 

-هیچ اشاره -ترین ملیص آراء ارسطو بوده که بزرگ–ق(  242) وطن و هم روزگارش ابن رشدسینا، به فیلسوف هم ابن

بنابراین، این احتمال  ها بهره گرفته است؛ تردید قرطاجنی با ابن رشد و آثارش آشنا بوده و از آنست. بیای نکرده ا

اند خواستهروزگاری است که نمیهای رایج میان دانشمندان هم نظری گیری عمدی، نتیجه تنگوجود دارد که نادیده

ابن خوجه در این مورد دیدگاه متفاوتی با بدوی دارد و اما  (؛00: 0400بدوی،) فضل تقدم دیگری را به رسمیت شناسند

دانیم و شاید رشد غفلت کرده است و ما علت دقیق آن را نمیحازم آگاهانه از الشرح الوسیط ابن» گوید:در این مورد می

قرطاجنی، «)دار ندیده و یا اینکه از نظر وی این ترجمه ناقص بوده استهم وی را در ترجمه کتاب شعر ارسطو امانت

تطبیق آراء یونانیان انجام داده این بود که همه انواع اصول نقدی شعر یونان  در زمینۀ. کار متفاوتی که حازم (000: 0411

فلسفی دقیق مورد بررسی قرار داده است. برای همین است که بسیاری از الفاظ و اصطالحات فالسفه -را با اسلوب عقلی

 ها آنمینه بکار برده و در کنار آن به منهج ناقدان عرب روی آورده و مصطلحات بالغی و میصوصاً منطقیان را در این ز

در دیدگاه حازم، شعر بر عناصری چون توان گفت طورکلی می را نیز اخذ و در کار نقدی خود بکار گرفته است. به

ل آن زیبا افتد، میل نیکوترین شعر آن است که محاکات و شک»استوار است.  حسن تخیل، محاکات، صدق، الهام

(. البته از 00: 0411ابن خوجه، «)بدان قوی باشد و صدق آن نیرومند باشد و دروغ آن نهان ماند و غرابتش قیامت کند

آنچه وی در باب شعر نیکو بیان کرد مشیص شد که او صدق و کذب را به مانند مقفی بودن از جمله شروط اساسی 

و محاکات را شرط اساسی قرار داد. اشاره به این موضوع هم حائز اهمیت است  شعر ندانسته بلکه عناصری چون خیال

ها تصدیق و  ای از آنصورت که: عده که در ذکر عناصری که حازم عنوان کرده اختالفی با فیلسوفان وجود دارد بدین
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تا الف:  سینا، بی ابنرک: ) یها کالم یا تصدیقی است یا تییل دانند و در دیدگاه آنجمع می غیرقابل( تییل را )در شعر

 .(080: 0400؛ به نقل از محمد کمال، 0/010

 دهندۀ شعر از نظر حازم  ترین عناصر تشکیل برخی از مهم -5

-ترین عناصر تشکیل در این قسمت، با توجه به محدودیت فضای بحث، تالش شده ضمن اشاره به برخی از مهم     

ها در این زمینه با هم نقش  فه و بالغیون مسلمان و تفاوت نظرات آندهندۀ شعری از نگاه فالسفه یونان و فالس

و  « محاکات» ،« خیال» کنندۀ حازم قرطاجنی در نزدیک کردن آراء و نظرات دو گروه مذکور در مورد دو عنصر تعدیل

هستند، نیز  ترین عناصر و موضوعات شعر که از مهم « الهام یا صناعتی بودن شعر» و « صدق و کذب» موضوعاتی چون

 شود. طور خالصه بیان  به

 خیال -5-1

-ترین عنصری است که شاعران و ناقدان ادبی و تا حدی فالسرفه آن را در خالقیرت هنرری ضرروری مری      خیال مهم      

نظر وی برا اسرتادش افالطرون     های نقدی دیگر با ارسطو آغاز شد. اختالفدانند. اندیشۀ تییل هم به مانند اکثرهای اندیشه

دهنردۀ شرعری، براز کررد؛      خیال به ماننرد سرایر عناصرر تشرکیل     مسئلۀ در را جدیدی اب قواعد مربوط به فن شعر، بابدر ب

دهندۀ شعر شده  ترین عنصر تشکیل که با ترجمۀ آثار وی به عربی، فیلسوفان و بالغیون اسالمی نیز وارد بحث مهم طوری به

 اند.تأملی پرداخته و به اظهارنظرهای قابل

نظرهایی که بین فیلسوفان و ناقدان ادبی در مقوله تئوری شعر وجود دارد بحث میزان دخالت قوه  ز اختالفیکی ا

های قوه متییله است. چیزی که با فلسفه متییله در صنعت شعریست. چراکه خروج از چارچوب عقل و منطق، از ویژگی

لم بر عقل استوار است و با هر چیزی که خارج از و منطق کامالً در تضاد است به این دلیل که مبنا و اساس این ع

اند. های منطقی قرار دادهکنند. از طرفی فیلسوفان شعر را در زمره قیاسچارچوب عقل باشد بدون شک میالفت می

استداللشان هم این است که ساختار قیاس منطقی در ژرف شعر نهفته است و کارکرد معرفتی هم دارد. قرار دادن شعر در 

بندی  که اقدام به تقسیم ( استاد علم بیان0202-0202) های منطقی، ریشه یونانی هم دارد. پتروس راموسواده صناعتخان

های شود شعر را، هم چون دیگر گفتمانمی»رسد که طور خالصه به این جا می مندانه علم بیان ارسطویی کرده، بهروش

. به نقل 02: 0841زرقانی،)«)مند تنظیم کندای قاعده گونه شد که فکر را بهاش این بامعقول، استوار بر منطق نمود تا دغدغه

عنوان عضوی از خانواده  (. حال سؤال اینجاست که فالسفه چه اصراری دارند که شعر را به0801:02از هاوکس، 

ر که پیداست اکثر طوترین عنصر آن یعنی خیال ندارند؟ آن که اعتقادی به مهم های منطقی معرفی کنند درحالیصناعت

همین سبب  مردم به تییل و تییل بیش از قوه منطق و استدالل گرایش دارند، موضوعی که فیلسوفان بدان پی برده و به

عنوان ابزاری در خدمت تعلیم و تربیت مردم بهره گیرند و کارکرد اخالقی شعر را نیز افزایش دهند.  اند از شعر بهخواسته

خورد این است که ناقدان به این کارکرد اخالقی شعر نیز گفتمان ناقدان و فالسفه به چشم می اینجا یک تفاوتی که بین

 خواهند وجود مؤثر آن را بپذیرند.کنند و نمیاند اما فالسفه عنصر اصلی شعر را انکار میقائل

ی براب سرین را در ایرن مرورد     ای بره خیرال نشرده امرا فراراب     ارسطو مستقیماً اشراره  « فی الشعر»طور که پیداست در آن   

هایی صورت داده و فیلسوفان بعد از وی نیز هر یک به تقسیماتی قائل بندی طور که اشاره شد، تقسیمگشوده است و همان
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کره وی از دو نروع    طروری  ترری دارد. بره  بندی حازم تنوع و زاویه دید متنوعرسد تقسیمنظر می اما در این میان، به اند؛شده

منظرورش از ضرروری همران محتروا و پیرام باشرد و از       »که شاید  ه میان آورد: تییل ضروری و غیرضروری؛تییل سین ب

: 0840زرقرانی،  «)شرود سرازی صرورت شرعر مری     های بدیعی و هرآنچه موجب برجستهغیرضروری تمهیدات بالغی، آرایه
تییرل در شرعر از چهرار جهرت     » نظم و وزن بیند: لفظ، معنا، اسلوب وحازم عوامل ایجاد تییل را در چهار مورد می(. 40

که ممکن اسرت   (04: 0411قرطاجنی، دهد: از جهت معنا، از جهت اسلوب، از جهت لفظ و از جهت نظم و وزن()رخ می

در اینجا منظور وی از اسلوب همان سبک نوشتار باشد و قرار دادن این عامرل در کنرار سره عامرل دیگرر در ایجراد خیرال        

جهت که لفظ اسرت و از آن حیرث    ازآن»دو حیثیت دارد: « لفظ»رود. در نظر قرطاجنی نو به شمار می شعری کاری تقریباً

گیری تییل نقش داشته باشد. تبیین دو حیرث متفراوت لفرظ،    تواند در شکل که وسیله بیان معناست. به هر دو اعتبار هم می

 (. و مابعد 04: ص 0411ابن خوجه، «)گذار استو تأثیرکند که بسیار مهم ای را به روی مباحث بوطیقایی باز میزاویه

الزم بررای سررودن شرعر.    « قوای روحی»در نقد حازم بحثی وارد شده تحت عنوان » گویدباره می احسان عباس دراین    

ر بَرر د. برا   جای واژه تییرل در معنرای محاکرات بره کرا      اگرچه او واژه خیال را زیاد به کار نبرده است، اما نتوانسته آن را به

دهرد کره او   علت( و نتیجه پیوند برقرار کند. گر چه شیوه حرازم نشران مری   ) بحث از قوای روحی، حازم توانست بین فاعل

مگر آنجا کره بره   ) ها و آراء نقدی او از عقالنیت فاصله زیادی گرفته استفردی است غرق در عقالنیت، اما گاهی اندیشه

نظرهرای وی برا    رسد این موضوع به اختالفنظر میکه به (214: 0401عباس، «)فرو رفته(.ها پیروی از قدامه در آن اندیشه

اند و از طرفی قوه قوام بیش خیال را در شرعر نادیرده   فیلسوفان و منطقیان که اساس کار خود را بیشتر بر پایه عقل بنا نهاده

 گویرد: یح موضوع مطرح شده، احسان عباس مری گردد. در توضموضوعی که به مذاق حازم خوش نیامد، برمی-اند گرفته

در نظرر او بره معنرای داللرت     « فکرر » دهد و روشن است که واژهبینیم که شعر را فقط به عوامل روحی ارجاع میچون می»

تأکیدی است بر پیوند استوار میان شاعر و عالم حرس. در اینجرا بررای نیسرتین برار      « معانی عام»عقلی نیست. توجه وی به 

گوینرد. تجربره شرعری برگرفتره از     « تجربه شرعری »آورد که امروزه به آن یابیم که از چیزی سین به میان میرا می ناقدی

ای . در این سین احسران عبراس نکتره   (201همان: ) تواند آن را یاری رساند و ذخیره فرهنگی شاعر می« خیال» که واقعیت

آیرا برین ایرن دیردگاه حرازم برا بالغیرون اسرالمی از جملره          است که ممکن است ایرن سرؤال را در ذهرن ایجراد کنرد کره       

ها یعنی عبدالقاهر جرجانی اختالفی وجود دارد؟ جواب احسان عباس به این سرؤال خیلری صرریح اسرت و      مشهورترین آن

در این مسئله حازم اختالف شدیدی با ناقرد برزرگ عبردالقاهر جرجرانی دارد. جرجرانی شرعر را از       »گوید که طور میاین

داند و بدین شکل تییل را به ترفنردهای عقلری در براالبردن مقرام     مربوط به عقل می -حتی در حالت تییل-حاظ معنایی ل

امرا   رو لذت ناشی از خوشایندی شعر در نظر او امری عقالنی اسرت؛  سازد. ازاینانگیز تا درجه معقول محدود می امر خیال

همان( عباس عقیده حازم را مبنی برر اینکره   ) لفظی و زبانی جدایی افکند.حازم توانست با تیزهوشی بین تییل و ترفندهای 

ای دارد برا ایرن عنروان کره ترفنردهای      ها به سراینده و شنونده مربوط است، قبول دارد اما در این زمینه مالحظه ظاهرسازی

داد این اسرت کره توانسرت     و کار مهمی که حازم در این زمینه انجام شعری اگر به خود شعر مربوط باشد محاکات است؛

جردا سرازد.   « تمویره »عنوان عنصری خاص و مسراوی   عنوان امری کلی و برابر با محاکات را از تییل به با این کار تییل به

تواند از نظرر  انگیز نمی حازم ضمن تأکید بر توجه شاعران به ساختار شعر در کنار خیال شعری، معتقد است که سین خیال

ا ساختاری نامناسب داشته باشد. از دیدگاه وی وجود عنصر خیال در شعر نبایرد معنرا و سراختار را تحرت     بها و یمعنایی کم
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که سادگی در آن موج بزند بلکه باید ساختاری مستحکم و هماهنگ و تناسبی در بین اجزای شرعر   طوری تأثیر قرار دهد به

دیردگاه ارسرطو اسرت کره معتقرد اسرت: شرعر بایرد          این سین حرازم تحرت ترأثیر    (41-40: 0411حازم، ) وجود بیاید. به

ارزش باشرد و الفراظ عامیانره در آن بکرار بررده شرود چررا کره در ایرن          پاافتاده و بی ساختاری قوی داشته بدون اینکه پیش

و زریرن   10: 0428، بردوی ) اندصورت طور که شعر کلئوفون و استه نولوس بدینشود همانارزش میصورت سست و بی

 . (020: 0800کوب، 

 محاکات -5-2

ای که ترین کلیدواژه بوطیقای فلسفی است. واژه عنوان دومین مبحث از مباحث پژوهش حاضر، مهم محاکات به     

عنوان استاد ارسطو و یکی از  اما معنای آن هر چه باشد، افالطون به شود؛تعریف آن در کتاب فن شعر ارسطو یافت نمی

 که ارسطو برخالف داند درحالیمُثُل( می) اصطالح طورکلی محاکاتی از جهان واقعی یا به نوابغ یونان باستان، جهان را به

 تقسیم دسته دو به را هنرها این و داندطور خاص منحصر در شعر می و به هنرها در طور عام منحصر به را محاکات افالطون

 مجسمه، مانند هنرهای شکلی و نقاشی؛ یقی وموس شعر، مانند هنرهای زیبایی. شکلی هنرهای و زیبایی هنرهای: کندمی

محققان متأخر اروپایی  با بررسی کارکردهای آن در آثار وی، معنایی نزدیک به تصویر یا تمثیل ». نجاری و عمارت یا بنا

ای هاما این واژه با ورود به حوزه فلسفه اسالمی ابعاد تاز (؛08: 0400محمد کمال،  رک:«)از آن برداشت کردند نه تقلید

 «المنطقیات» کتاب از 044 و 040 ،040 صفحات در شدن به خود گرفته است. فارابی کم رنگ و بوی اسالمی یافته و کم

 آورده، محاکات برای که هاییمثال تمام هم سینا ابن شودمی گفته همچنین و برد کار به محاکات برای را معادل این خود

 معنای گاهی بلکه نیست تشبیه معنای به همیشه محاکات فلسفی منابع همه در اما( 00: همان) است تشبیهات خانواده از

: 0012 سینا، ابن)«است نشانده تییل یا تیییالت کنار را محاکیات» سینا گیرد، مثالً ابنمی خود به تییل نام به تریعامی

0/22.) 

 مترادف که داده گسترش قدر آن را تشبیه معنایی شمول فارابی که است این در سینا ابن و فارابی نظر اختالف عمدۀ 

 انگیزخیال بالغی تمهیدات دیگر بلکه تشبیه تنها نه که دهدمی بسط چندان را محاکات معنای سینا ابن و شود محاکات

 مفهوم. ندارد وجود اساسی نظر اختالف فیلسوف دو این بین نهایتاً. شود شامل نیز را...(  و مجاز استعاره،) کالم کردن

 نگاهی حازم اما ؛(14: 0841زرقانی،) سینا ابن نظر در تییل/محاکات مفهوم با است برابر فارابی نظر در تشبیه/حاکاتم

 و دومی زیرمجموعه را اولی گاهی و تییل مترادف را محاکات گاهی که طوری به دارد محاکات موضوع به دیگری

. برد بکار هم مترادف را واژه دو از کتاب منهاج این 08 صفحه در مثالً. است داده قرار اولی زیرمجموعه را دومی

 در تییل وقوع هایراه از: »نویسدمی و شمردبرمی خیال ایجاد هایروش از یکی را محاکات دیگر جایی در همچنین

 سپس و گردد مشاهده چیزی اینکه یا شود تصور ذهن در چیزی کندمی خطور ذهن به آنچه و فکر طریق از یا نفس

 محاکات آن نظیر چیزهایی یا خطی یا تمثالی تصویر با ای پدیده یا و شود آورده یاد به دیگری شی آن وسیله به

 .است داده قرار خود زیرمجموعه را آن و است محاکات از اعم تییل اینجا در که (04-41: همان...)شود

زدن ای از صناعت نی مچنین قسمت عمدهو ه رامبارسطو معتقد است که حماسه و تراژدی، مثل کومدی و دیتی      

اما از سه جهت با یکدیگر تفاوت و اختالف دارند: زیرا یا  روند؛شمار میطورکلی همه محاکات به و چنگ نواختن، به

ها تفاوت دارد. وی  ها میتلف است، یا موضوع محاکات متفاوت است و یا شیوۀ محاکات در آن وسائل محاکات در آن
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عنوان کانون همه هنرها، در تبیین وجوه تمایز هنرها نیز آن کانون گرایی خودش را نسبت به  اکات بهضمن برشمردن مح

سازی، موسیقی، هنرهای محاکات حفظ کرده است با این نگاه که: وجه تمایز هنرها در این است که نقاشی، مجسمه

و  (81، 20: 0410ارسطو، ) کنندمی« محاکات» کالمی و رقص به ترتیب با رنگ، شکل، صوت، کالم و وزنِ حرکتی
 و کالم ریتم، ابزار سه با هنرها این ارسطو نظر ها یکی است و آن هم محاکات است. از گرنه محور و کانون همه آن

. برندمی کار به یکدیگر از جدا گاهی و دارندمی جمع هم با گاهی را وسایل این هنرمندان و کنندمی محاکات آهنگ

 و تقلید دارد لوله چند که هایینی نواختن هنر همچون قبیل، این از هنرهایی و نواختنچنگ و زدننی در چنانکه

-می انجام آهنگ بدون و ایقاع وسیله به فقط رقص که درصورتی گیرد،می انجام ایقاع و آهنگ وسیله به تنها محاکات

تقریباً همه فالسفه  . لحن و ریتم و وزن و کالم وسیله به شعر ولی کندمی محاکات هارنگ وسیله به هم و نقاش گیرد

: 0411قرطاجنی، ) اسالمی نیز به این حرف معلم اول قائلند. حازم قرطاجنی نیز در کتاب منهاج البلغاء و سراج األدباء

لحن  ریتم(،) کند: وزنکند و معتقد است که شعر با استفاده از سه عامل تییل و محاکات میاین سین تکیه می بر( 010

دهد که این طراحی توانست باب به چهار مورد افزایش می « اسلوب»بندی را با اضافه کردن اما حازم این تقسیم و کالم؛

 جدیدی در باب محاکات ایجاد کند.

-بندی از محاکات شعری ارائه میطور صریح تنها یک تقسیم در بیان انواع محاکات باید اشاره شود که ارسطو به      

بندی ریشه در ذهنیتی دارد که شعر را ابزاری در . این تقسیم(0410:82ارسطو،) هاها و رذیلتمحاکات فضیلتدهد: 

خصوص پس از ورود به حوزه اسالمی  داند؛ ذهنیتی که شالوده بوطیقای فلسفی را، بهخدمت اغراض تعلیمی و تربیتی می

هایی  ها و زیرشاخهارسطو انواع محاکات شعری را به شاخهگیری از این الگوی کلی  دهد. قرطاجنی با بهره تشکیل می

ها را ترسیم کرده  نمودار کلی آن 10ها چهل تاست و زرقانی در کتاب خود صفحه  بندی کرد که مجموعه آنتقسیم

گردد به اینکه وجه بالغی های فیلسوفان است که این موضوع برمیها در رسالهو تنها برخی از این شاخه است؛

کند. شان غلبه دارد و لذا وی همسو با اصحاب بالغت گفتمان خود را مطرح می های قرطاجنی بر حیث فلسفی گاهنظر

توان گفت: برخالف ارسطو که انواع محاکات را عمدتاً در ارتباط با نمایشنامه یونانی تعریف کرد، عنوان نتیجه می به»

القائی، شعرهای روایی و تغزلی باز تعریف -ر تعلیمیمفهوم این اصطالح در منابع اسالمی در ارتباط با شع

 .(11: 0841زرقانی،«)شد
دهد و تر از دیگر عناصر شعر مورد بررسی قرار میطور که اشاره شد حازم بحث محاکات را با نگرشی متفاوتهمان 

از دید هدف به سه نوع: زیبا نما،  دارد. مثالً محاکات راهای متفاوت بیان می های متعددی را از زوایا و دیدگاهبندی تقسیم

-سینا تکیه می کند. احسان عباس معتقد است: حازم در این دیدگاه به این بیش از سین ابنزشت نما و مطابق تقسیم می

سینا خالصه  و البته این سین ابن« واضح است که تشبیه بر سه نوع است: زیبانما، زشت نما و مطابق»گوید: کند که می

سینا:  ابن«)گونه که باید تر و یا آنکند، یا پستگونه که هست ترسیم می نقاش یا شاعر شیء را یا آن»ست: گفته ارسطو

کشد، مثل گونه که هست به تصویر می (. پس محاکات از جهت تییل پدیده دو نوع است: یکی آنکه پدیده را آن001

نمایاند، ای دیگر میاشد. نوع دیگر، شیء را در پدیدهترکند و یا تندیسی که پیکرتراش میتصویری که نقاش ترسیم می

 شود؛بندی دیگر محاکات از نظر تنوع با آشنا و دور از ذهن و فروع این دو تقسیم میمانند چهره در آینه. در یک تقسیم

ها از ذات نقد  بندی غور و به جانب اموری جزئی نیز نظر دارد که قسمتی از آناما به گفتۀ احسان عباس، حازم در تقسیم
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زیبانمایی یا ( (. حازم معتقد است اگر شاعر در موضوع محاکات روش )تحسین204: 0401عباس.) است شده ادبی گرفته

به چهار صورت تحقق  -در نگرشی به شیء، عمل و یا اعتقادی-تواند غرض خود را زشت نمایی را بپیماید می( )تقبیح

 بیشد و

 در روح تحسین و یا تقبیح کند. امری را از نظر دینی و تأثیر-0

 امری را از نظر سازگاری با عقل تحسین و با توجه به ناسازگاری با عقل تقبیح کند.-2

 از جنبه اخالقی بودن امری آن را تحسین و از جنبه منافات داشتن با اخالق زشت به تصویر کشد.-8

 زشت به تصویر کشد. امری را با معیار سودمندی در دنیا زیبا و برحسب زیان دنیوی-0

کند، اما اگر بیواهد عشق پیری را به دختری جوان زشت تصویر کند رفتار کودکانه را در حالت پیری نکوهش می

افزاید... )که از نظر ها را بدان می های زشت اخالق زنان مانند نیرنگ و افسردگی و امثال ایناگر عاشق جوان باشد جنبه

اما در محاکات شیء به شیء بهتر »کند. آن عشق را زشت ترسیم می و (؛011-010، 0411قرطاجنی: عقل زشت است()

گونه (. بر این اساس وجود هر008 همان:«)است از مطابقت استفاده کند، یعنی زیبا به زیبا و زشت به زشت تشبیه شود

کلی شیء ضرری به محاکات کشاند ولی تفاوت در شکل تفاوتی در اندازه یا رنگ، دو طرف محاکات را به تباهی می

توان گفت محاکات در نظر حازم گیرند نه اجزای آن را. بر این اساس میطورکلی در نظر می رساند زیرا شیء را بهنمی

شود. ولی محاکات تشبیهی در تحقیق وی جایگاه اساسی نقل( را شامل می) و همه انواع تعبیر ای داردمفهوم گسترده

 واهد شعر غنایی عرب مثالی آورده، مفهوم تشبیه را بر محاکات برتری داده و ارجح دانسته استدارد، چنانکه هرجا از ش

 (. 221: 0401عباس،)

سینا،  سؤال دیگر آن است که آیا محاکات شعری با تمهیدات دیگر صناعات منطقی ارتباطی دارد؟ بنابر آنچه ابن  

ممکن است برخی به » ن نتایج حازم از این ارتباط قابل توجه است:که در این میا گویند، بله؛می ...فارابی، قرطاجنی و

و اگر از  های شعری اگر از مقدمات صادق تشکیل شود، برهان، اگر از امور مشهور تألیف شود، جدل غلط بپندارند مؤلفه

دانند این نمی ها آن آن دسته از امور مظنونی تشکیل شود که جانب صدقشان برطرف کذبشان ترجیح دارد، خطابه است.

زیرا در شعر ماده سین اهمیتی ندارد،  های سین چون آمییته با تییل و محاکات هستند، کالم شاعرانه هستند؛گونه

توان از سین حازم برداشت کرد این است که محاکات آنچه می .(08: 0411قرطاجنی، «)انگیز بودن آن مهم استخیال

و اینکه شاعر در شعر خود از دیگر  ی اصلی است تا برآیند محتوای کالم؛شعری بیشتر نتیجه تداخل خیال با محتوا

 های خیالی.  ها با صورت برد اما از طریق آمییتن آنهای مذکور بهره می گزاره

خالصه نظر حازم در بحث محاکات این است که محاکات اشیاء یا باید برا پدیردۀ موجرود در جهران هسرتی صرورت           

( ایرن نظرر حرازم برگرفتره از نظرر      40همران:  ) چیزی که بتوان وجود آن را در ایرن جهران فررض کررد     گیرد یا با پدیده و

 کره  دیگرری  صرنعتگر  هرر  و نقراش  ماننرد  درسرت  است، محاکات و تقلید کارش شاعر  ارسطوست که معتقد است: چون

 :  گیرد پیش رد را طریق سه این از یکی محاکات و تقلید در باید ضرورت حکم به است، صورتگری کارش

 .کند تصویر و محاکات هستند واقعیت در که گونه آن را اشیاء یا. 0

 .کند محاکات و تصویر نمایند می چنان وی نظر به و کنند می توصیف را اشیاء آن مردم که طور آن یا. 2

 .کند محاکات باشند باید که طور آن را اشیاء یا. 8
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 و هامنظره موسیقی و نقاشی. است طبیعت محاکات در نقاشی و موسیقی دمانن ارسطو نظر در شعر با این توصیف کار

 کندمی محاکات را مردم کردار و رفتار شعر ولی کنندمی محاکات اخالق و عواطف بر داللتشان حیث از را اصوات

 کنندمی کاتمحا قصص طریق از ها آن از بعضی. هستند متفاوت نیز کارگیری به اسلوب و شیوه در شعر ابزارهای سپس

: ارسطو. )کومدی و تراژدی مانند کنندمی محاکات را ها آن رفتارهای و هاشیصیت ها آن از بعضی و حماسه مانند

 (08 و 02: 0400بدوی، 
کند چرا حازم نگاه دیگری به محاکات هم دارد و معتقد است محاکات با )تصاویر( غریب  بیشتر روان را تحریک می 

شود و این نمونه برای انگیز شود روان با آن بیشتر برانگییته میغیر از عادت برای روان خیال که اگر چیزی غریب و

. محاکات همچنین از جهت آنکه از قدیم بر زبان شاعران جاری بود و یا (41: 0411قرطاجنی: «)محاکات مناسب است

و  شبیه متداولی است که بین مردم رواج دارد؛شود: قسمت اول همین تاینکه قبالً بیان نشده است به دو قسمت تقسیم می

 تر استای نداشته باشد که مطمئناً قسمت دوم مناسبقسمت دوم آن نوع تشبیهی است که میترع باشد یعنی سابقه

تر و ای از غیر خودش زیباتر از محاکات آن با صفات خودش است که این بسیار جدیهمان(. همچنین محاکات پدیده)

 (024همان: ) تر استظریف
ای را در مورد محاکات در درمجموع اگر در نظرات فالسفه و بالغیون و خاصه حازم که بحث مفصل و گسترده      

های بیشتری صورت گیرد مطمئناً در این زمینه به آراء متعدد و شاید متفاوت دست کتاب المنهاج خود آورده کاوش

 پذیر نیست. هش با توجه به حجم اندک آن، بیان بیشتر امکانکه قابل تأمل است اما در این پژو یافته شود

 صدق و کذب -5-3

های مهم نقد ادبی در حوزه مسئله صدق و کذب از جمله مسائلی است که از زمان ارسطو تا به امروز یکی از چالش   

صدق را شرط و از کذب های ناقدان دربارۀ این مسئله متفاوت است. برخی برای شعر مقوله  رود. دیدگاهشمار میشعر به

اند. موضوع صدق ای در پیش گرفتهدانند و برخی نیز راه میانهدارند و برخی هم احسن الشعر را اکذب آن میبرحذر می

 دالیل از که یکی طوری و کذب هم به مانند بسیاری دیگر از مسائل شعری در ادبیات و نقد شعر یونان کلید خورد؛ به

شاعرهاست، چرا که او معتقد بود شاعران در  بودن گودروغ قضیه همین خود، فاضلۀ مدینۀ زا شاعر طرد برای افالطون

ی اما ظاهراً ارسطو به این قضیه با دیدۀ اغماض نگریسته است. فالسفۀ حوزه کنند؛ها قصور و یا اغراق میوصف الهه

علم به کذب بودن برخی موضوعات  رغمهای فراوانی نشان داده و علیاسالمی هم بدین موضوع حساسیت و واکنش

طور که در منابع مربوط به بالغیون و فالسفه گذشته پیداست تعلیمی خود راه دادند. آن-شعری شعر را به صناعات تربیتی

-شاعر وقتی از مکنونات خود می»ابن طباطبا اولین کسی بود که این مسئله را بیان کرد. وی هواخواه صدق در شعر بود. 

کند، به معنای که خبری را بازگو می با خویشتن خویش صادق باشد، در تجربه خود صادق باشد؛ به هنگامیگوید باید 

 فارابی، «تارییی صادق باشد و در عرصه اخالق هم صادق باشد و صفت بزدلی به دلیر ندهد و بیشنده را بییل نیواند

0010 :0/040  .) 

درستی آن گواهی دهد دلپذیر  ا نزدیک است و برای او، هر چه عقل به نظر عبدالقاهر جرجانی نیز به ابن طباطب     

-برمی« ترین آن نیکوترین شعر را دروغ»است. قدامۀ بن جعفر غلوّ را الزمه شعر دانست و نظرش به دیدگاه کسانی که 

 خمسه صناعات وارد را شعر که کسانی اولین جمله از و اسالمی فلسفه مؤسس عنوان به شمردند نزدیک بود. فارابی
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 بینابین وضعیتی صناعات بقیه وی نظر از و صدق ناچار به را برهان کلیت و داندمی کذب ناچار به را شعر کلیت کرده،

 مواد که اندگفته مهوسان بعضی آنچه: نویسدمی خود استاد و ثانی معلم حرف تعدیل در توسی . خواجه(همان) دارند

 در و حداکثری جدل، در صدق با آمییته خطابت و مغالطه و جدل مواد و کاذب جمله شعر مواد و صادق جمله برهان،

: 0822 طوسی،) نیست صادق برهان در جز حکم این و است دور تحقیق از متساوی، خطابت، در و حداقلی مغالطه،

ۀ تفاوت داشت. آنان های ارسطو و بوطیقای وی بوده با کسانی امثال قداماما دیدگاه کسانی که تحت تأثیر اندیشه ؛(821

با منظری تازه به این مسئله نگریستند گفتارهای شاعرانه را با گفتارهای غیر شاعرانه مانند برهان و خطابه مقایسه کردند و 

از آنجائی که گفتارهای شاعرانه قائم به تییل است پس از صدقِ گفتارهای برهانی تهی است. لذا کسی مثل فارابی 

این را  البته( 020: 0428فارابی، «)گفتارهای شاعرانه، به تمامه کذب است» است م دانسته و گفتهکذب و تییل را قرین ه

شود از آراء وی در این ای که میهمان(. نتیجه«)گفتارهای شاعرانه، همان ارزش یقین در برهان را دارند» هم گفته که

و ثانیه به نظر وی عنصر اساسی در شعر صدق زمینه برداشت کرد این است که وی امال تحت تأثیر آراء ارسطوست 

 نیست بلکه تییل است.

ویژه ارسطو، کذب بودن محض شعر را قبول ندارد و معتقد  عنوان یکی از مشتاقان مکتب فلسفه یونانی به حازم نیز به   

یی موضع عجیبی را بیان است لزوماً خیالی بودن شعر به معنای کذب بودن آن نیست. البته وی پا را فراتر گذاشته و در جا

گوست! با گذر از این اظهارنظر صریح و  گوید: هر کسی مدعی است شعر سراسر دروغ است خود دروغکند و میمی

 بالغیون و ناقدان از خیلی قبول مورد که است دقیقی و جامع نظر یک کندعجیب حازم، آنچه وی در این زمینه ایراد می

 صادق مقدمات از متشکل اگر شعری، هایشاخص کنند، گمان اشتباه به ایعده شاید .است گرفته قرار فیلسوفان حتی و

 بر ها آن صدق جانب که باشد مظنون امور جز اگر و جدل باشد معروف امور از شده تشکیل اگر و است برهان باشد

 اندشاعرانه کالم دلیل این به شعری انواع این که نیستد آگاه هاآن. است خطابه باشد، داشته ارجحیت شانکذب جانب

 قرطاجنی،) سین ماده نه است آن بودن انگیز خیال دارد اهمیت شعر در آنچه زیرا هستند، تییل و محاکات با آمییته که
مقصود از گفتارهای مییل آن است که » گوید:کند و میوی در ادامه هدف از گفتارهای مییله را تبیین می (08: 0411

رای آنچه خیال بسته کنشی نشان دهد: به طلب چیزی برآید یا از چیزی بپرهیزد ...  خواه باور کرده شنونده برخیزد تا ب

سینا هم همین رویکرد را  ابن( 01همان: «)گونه که وی خیال کرده باشد یا نباشدباشد یا نه و آن امر، در حقیقت، به همان

 ود که همه کالم مییل الزاماً آمییته به کذب نباشند. نسبت به وجود دو عنصر صدق و کذب در شعر داشته و معتقد ب

حازم برای حل اساسی این مسئله، خالقانه عمل کرده و برای تبیین این موضوع، ابتدا سین شعری را با خطابه مقایسه    

اما همواره بر سینا و فارابی قرا گرفت  ناچار تحت تأثیر آرای فلسفی ابن و سپس از آن جدا ساخت. برای این کار حازم به

نوعی بهرۀ  و به پردازی و خطابه بر اقناع استوار است؛آن بود که از این دو فراتر رود.  حازم عقیده داشت که شعر بر خیال

خطابه و شعر از صدق را با هم مقایسه کرد و در نهایت صدق را در خطابه یکسره منفی دانست و ثابت کرد که آن برای 

جلوتر  اما وی یک گام روبه وانفعال از کذب بیشتر است؛ از نظر وی توان صدق در ایجاد فعلتر است؛ زیرا  شعر مناسب

گذاشت و گفت: متکلمین چون خواستند از ارزش شعر بکاهند آن را به کذب وصف کردند این در حالی است که این 

پرسد. یزان صدق و کذب نمیاست و کسی در آن از م« به شگفت آوردن» مسئله به شعر ربطی ندارد چرا که هدف شعر

 بلکه آنچه مردم از شعر انتظار دارند زیبایی است و بس.
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نوعی همین صدق و کذب را نیز به این  ها، شرط و عنصر اصلی حازم در شعر تییل و محاکات است و به عالوه بر این  

اند، رای محاکات باشند سین شعریآن دسته از سینان قیاسی که مبتنی بر تییل و دا» گوید:دهد و میدو عنصر ربط می

و اگر خالی از محاکات باشد؛ یا  خواه مقدمات آن برهانی باشد، خواه جدلی یا خطابی یا یقینی و مشهور و یا مظنون؛

طور ویژه مبتنی بر اقناع باشد اصالتاً مربوط به  مبتنی بر اقناع و گمان غالب است، یا مبتنی بر غیر این است. پس اگر به

تواند دخیل در شعر باشد و اگر مبتنی بر غیر اقناع و بدون محاکات باشد ورود آن در شعر و خطابه  است و میخطابه 

: 0411قرطاجنی،«)کاری است عبث و از روی نادانی؛ چه آن سین صادق باشد یا مشهور و چه کذب آن واضح باشد.
-صورت که سینان صادق در شعر می بدین»ست، . بر این اساس میان قول شعری و قول خطابی دادوستدی در کار ا(10

آید ولی نباید در خطابه بیاید زیرا اقناع چیزی غیر از تصدیق است و مبتنی بر ظن قوی است و گمان با یقین منافات 

شود و در هر شود، زیرا شعر با مقدماتی مغالطه آمیز شروع میچنین سین کذب در شعر وارد میهم( 01)همان: «دارد.

ت شعر است، چون شعریت آن به اعتبار وجود دو عنصر صدق و کذب نیست، بلکه به اعتبار میزان محاکات و دو حال

 (. 00همان: «)تیییلی است که در آن آمده است

طورکلی از شعر جدا کرد و با تأکید بر  احسان عباس معتقد است: حازم با طرح این دیدگاه، مسئله صدق و کذب را به

فات نظری ناقدان را در این موضوع مرتفع ساخت و نشان داد که جدال در این قضیه، موجب دور اهمیت تییل، اختال

هاست. ناقدان به جای اینکه در پی صدق و کذب شعر  شدن از حوزه انفعال و تأثیر شعر و ورود به قلمرو و داللت گزاره

تفاوت دیگر دیدگاه حازم با فیلسوفان اینجا  (.0401:204عباس، ) باشند باید از محاکات و حدود تأثر آن سین بگویند.

هر چند که –دهند صورت که وی برخالف فیلسوفان که تنها به ممکنات اجازه ورود به شعر را می شود بدینمشیص می

ها را در روش محاکات و یا همان  کارگیری آن اما به -پذیردعنوان موضوع اصلی شعر نمی ها را به ها و محال خود ممتنع

های حازم، نتیجه فاصله گرفتن حازم از  داند. این نتیجه از نظر برخی شارحان دیدگاهاض شعری درست میاغر

 های یونانی و اساس قرار دادن شعر عربی است.چارچوب

گونه مسائل بسیار فراوان و البته متناقض است، اما با ها در مورد اینشود دیدگاهطور که مالحظه میدر نتیجه همان   

خوبی حل کند و به ه این اوصاف این حازم قرطاجنی بود که با طرح انواع تردیدها در این باب، توانست مسئله را بههم

 این استدالل درست برسد که اصالً این مسئله از طبیعت شعر، از حیث شعر بودن، بیرون است.

حازم در کار تطبیق خود، بین ادبیات و  ترین کارهایی که در اختتامیه این بحث شایسته یادآوری است که یکی از مهم

های ارسطو بیرون نقد یونانی با بالغت اسالمی انجام داد این بود که وی خود را از زیر سایه سنگین هنر یونانی و ایده

 ندرت فالسفه و دیگر بالغیون موفق به انجام آن شدند. کشید کاری که به

 الهام یا صناعت -5-4

ول تاریخ ادبیات به دو مقوله الهام یا صناعتی بودن شعر، به تبعیت از افالطرون و ارسرطو   رویکرد فالسفه و بالغیون در ط

اند. اصالت دادن به هریک از دو عنصرر الهرام   های به صناعت دادای اصالت را به الهام و عدهکه عده طوری متفاوت بود. به

نظرران افالطرون نماینرده     که به عقیدۀ صراحب  یا صناعت نشانگر وجود دو وضعیت ذهنی و دوگونه آفرینش هنری است؛

 دو ایرن  از کدام هر عنوان مؤسس فلسفه اسالمی معتقد است فارابی به اصالت الهام و ارسطو نماینده اصالت صناعت است.

 عقرل،  تسرلط برر   خودآگراهی، : تروان بره  مری  ترین واژگان در صرناعت  فرد خود هستند که از مهم منحصربه واژگان حاوی
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 همرین  مقابرل  نقطره  و دقیقراً  منطقری  هایگزاره و غیرمتناقض ایجاد ساختارهای اندیشه قبل از سرودن، منطقی، داشتن نظم

-آن-و در این بین کسانی همچون حرازم قرطراجنی   (21: 0410 فارابی،... )کرد جستجو توانمی الهام نظریه در را کلمات

 که تلفیقی را بین این دو انجام دادند. بودند  -کردطور که شیوه وی در زمینه نقد ادبی ایجاب می

طرور میتصرر و روش    طور که اشاره شد حازم قرطاجنی تالش داشته تا همره موضروعات نقردی زمران خرود را بره      همان

 برودن  صناعتی شعری، لوازم بندی تقسیم فرد خود بیان کند. وی ضمن ورود به قضیه اصالت الهام یا صناعت، در منحصربه

 :باشد داشته خود طبع در را قوا این شعر سرودن برای شاعری هر است الزم که است معتقد دارد ومی بیان نیز را شعر

 که مالحظه قوه. 8. است نادرست و درست دهنده تشییص که ممیزه قوه. 2 بیشدمی نظام را خیاالت که حافظه قوه-0

 دهدمی امکان شاعر به که( دهد می شعر ودنب صناعتی از نشان که: صانعه) سازنده قوه. 0.است مشاهده و بینش همان

 .(08: 0411 قرطاجنی،) دهدمی تلفیق و ترکیب معیّن نظامی در را هااسلوب و تعبیرات واژگان، اجزاء،

ارتباط نیست که: در دوره جاهلی هم شاعران مدعی بودند که جن یا شیطانی ذکر این موضوع هم در اینجا بی  

-کند و در مقابل نیز شاعرانی بودند که شعرهای الهامی خود را تنقیح میقاء و یا الهام میها شعر را ال میصوص بر آن

کردند مثل زهیر و حطیئۀ. ولی در باور هر دو قشر، الهامی بودن شعر هیچ گونه مغایرتی با صناعتی بودن آن ندارد و 

ر قرن چهارم که فالسفه پای شعر را به اما هر چقدر از دوره جاهلی به سمت و سوی حوزه اسالمی باألخص د برعکس؛

که حتی در  طوری تر شده است. به بینیم که  الهام، رنگ باخته و صناعت روشنکردن وارد شویم، می صناعات خمسه باز

 تعاریفی که از شعر توسط برخی بالغیون آمده است شعر را صناعت خواندند نه الهام. مثالً ابن سالم جمحی گوید:

چنین دیدگاهی به شعر دارند. در میان  ادیبان دیگری هم مثل جاحظ و قدامۀ و ابوهالل و... هم«. ...و ثقافۀللشعر صناعۀ »

بندی دیگری انجام داد و نظر باز هم حازم هنر تطبیق خود را به رخ کشاند و با ذهن طراح خود تقسیماین آراء متفاوت، به

 سرودن شعر را در چهار مرحله دانست:

که شاعر مدت زمانی را برای تنقیح کلی آن  . پس از اتمام سرودن8 مرحله سرودن .2 قبل سرودنمرحله ما .0

گردد و . مدت زمانی  که شاعر پس از خروج کامل از حال و هوای سرودن دوباره به اثر خود برمی0دهد. اختصاص می

 (200: 0411قرطاجنی، ) دارد مالحظات خود را مبنی بر حذف و یا اضافه بر آن مبذول می

آمادگی و سرودن( در چارچوب وجه الهامی و ) توان نتیجه گرفت که دو مرحله اولبندی میبا نگاه در این تقسیم

عنوان یکی از ناقدان و  طور شد که حازم بهگیرند و اینمراحل سوم و چهارم در چارچوب وجه صناعتی شعر قرار می

ای نقد ادبی یونانی با ادبیات و نقد ادبی حوزه اسالمی توانست نقش واسطه عنوان آخرین حلقه از پیوند ادبیات و شاید به

ها انجام دهد. البته همین حازم در چندین جا از  و فالسفه اسالمی و پیروان آن درستی بین ارسطو و شارحان وی خود را به

کرده است. در اثر او، بوطیقای تر هم( وجه صناعتی شعر را برجسته...و 00، 04، 81، 21، 04کتاب منهاج البلغاء )همان: 

  (.220: 0841زرقانی،) کندهای فوالدین بالغت ِ قانونمند، موضع نرم و منفعلی اتیاذ میفلسفی در برابر پنجه-یونانی

بندی حازم از موضوع اصالت الهام یا صناعت شعری، این مسئله را وارد مرحلۀ شود تقسیمطور که مالحظه میهمان

که نظریۀ وی در این زمینه، با طرح الگویی مناسب مورد قبول اغلب ناقدان قدیم و معاصر واقع  طوری ، بهجدیدی کرد

 شده است.
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 نتیجه -6

عنوان آخرین حلقه ارتباطی بین نقد شعر یونانی و بالغت اسالمی است که اصول نقد شعر یونانی را  حازم قرطاجنی به   

ها  ق داد. او ضمن احترام به آرای نوابغ یونانی، هرگز تسلیم محض سینان آنطور وسیع و گسترده بر شعر عربی تطبی به

های عربی نزدیک و سپس نشد و با ذهن طراح خود توانست طرحی را تدوین کند که نظرات یونانیان را بشدت به سروده

 شعر نقد به یونانی کاتبم اساس بر اگرچه ارسطو که کرد برداشت توانمی چنین حازم دیدگاه ها تطبیق دهد. از با آن

 اغراض در و میصوص اوزان در یونانی اشعار اما گفت، سین آن قوانین از و کرد گوشزد را آن مهم فایدۀ و پرداخت

 عالم در اصالً که تصویری و اشیاء وجود ها آن در و وضع خرافات، اساس بر اشعارشان اغلب مدار و شده سروده محدود

ای سینا توجه ویژه حازم اگرچه به آرای فالسفه قبل از خود از جمله فارابی و ابن .ستا شده فرض ندارد، وجود واقع

های میتلف کامالً قبول داشته باشد بلکه ضمن مقایسه های آنان را در زمینه داشت اما این بدان معنا نیست که وی دیدگاه

مندی را در ا ایفا کند و ساختار منسجم و نظامای رها با نظرات افالطون و ارسطو، خود توانست نقش واسطه این دیدگاه

همه موضوعات شعری آن زمان تدوین و طراحی کند که این نمونه در بین شارحان آثار یونانی و مدرسه بالغیون مسلمان 

 از شعر یکی در محاکات کیفیت و شعر سرودن در شاخصه تریناصلی عنوان به خیال عنصر نماید. وجودنظیر میبی

 عناصر ترین توان مدعی شد مهماست تا جایی که می حازم و فالسفه() بالغت و فلسفه حوزه بین اختالفات رینتاساسی

 قبیل این از موضوعاتی و القاء و الهام و کذب و صدق جمله از مواردی و است محاکات و تییل حازم، دیدگاه از شعری

عربی، او را نویسنده -بالغی یا یونانی -حازم بر دیدگاه فلسفیتسلط کامل  .دارند قرار حاشیه در شعر، از حازم تعریف در

نوعی توانست با شرح عناصر  آید. حازم بهشمار میاول به کتابی کرد که تا به امروز برای اهل ادب جزء مراجع دست

ا بومی و در و دیگر مسائل مربوط به شعر، بوطیقای یونانی ر اصلی شعر از جمله: محاکات، تییل، الهام و صدق و کذب

سینا درصدد انجام آن  تر کند. کاری که اندیشمندان بزرگی چون ابنمندتر و نظامبرخی موارد ضروری بسیار گسترده

روش وی در این کتاب بر پایه  برآمدند اما به دالیل نامعلومی نتوانستد از پس این موضوع بسیار مهم و ارزشمند برآیند.

 و مثال ذکر به ندرت به و نموده قواعد ساختن وقف را خود در این اثر، کار حازم ست.گزینی، نظم و قیاس استوار ا به

منهاج البلغاء »توان مدعی شد که کتاب درمجموع می .است غالب وی کالم بر نظری جنبه رو ازاین. است پرداخته نمونه

ه.ق( به عرصه نقد وارد  801) الموازنه آمدی ه.ق( و 821) زمان با نقد الشعر قدامۀ بن جعفر حازم اگر هم« و سراج األدباء

 آورد.ای را به وجود میی تازهشد در روند نقد ادبی دوره می
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Investigating the role of Hazem Qartajani in the transfer of 

Greek poetry to the field of Islamic rhetoric (Based on the book 

Minhaj Al-Bolagha and Siraj Al-Odaba) 
 

Among the works of our creators, the last sign of the link between Aristotle's poetry 

and Arabic criticism was in “Minhaj Al-Bolagha and Siraj Al-Odaba” from Hazem 

Khartajani. Without compromising Aristotle's greatness, or on the other hand, he 

ignored the greatness of his work and creativity, he developed a plan inspired by the 

Greeks' views and focusing on Arabic poems, and in one sentence, the combination of 

the Bhutan Greek with Islamic rhetoric. Hazem noticed that, while paying attention to 

the Greek poetic ideas, he should search for the extract of the Arabic poetry theory at 

the Muslim gentile school, and ignore the important roles of the ghosts and Islamic 

philosophers including Avicenna and Farabi. But in the meantime, there are 

differences between Hazem Khartajani and the Islamic philosophers in the poem that 

this study seeks to study and compare the components of the poetry from the point of 

view of the Greeks and Islamic philosophers, as well as the role of mediator and 

moderator of azim In this case, I am asking for answers to such questions as to what 

was the main characteristic of the work of Hazim in the transfer of the rules of Greek 

poetry to the Islamic domain? Also, what is the most important difference between 

Hazem and Islamic philosophers on the elements of poetry formation? The result of 

this research indicates that, in practice, Hazem managed to design a coherent and 

systematic structure that exemplifies ¬ It can not be found at the School of Exhibitors 

of Greek works, and not at the Muslim Gentile School. These, in addition to his 

complete arrogance on the two Greek-philosophical and Arabic-rhetorical theories, led 

to the compilation of a book that remained in its subject for centuries. His method in 

this book is based on selectivity, order, and analogy. 

 


