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چکيده

يکي از مهم ترين آثاري که همواره مورد توجه محققان عرصه هاي فلسفة هنر، نقد ادبي و فن شعر قرار گرفته، بوطيقا1ي ارسطو 
است. در دنياي اسالم، ترجمه ها، شرح ها، و تلخيص هاي متعددي از بوطيقا نگاشته شده است، که فن شعر ابن سينا از معتبرترين 
آنها دانسته مي شود. در اين مقاله کوشيده شده تا ضمن مقايسه فصول فن شعر ابن سينا با بوطيقاي ارسطو و برشمردن اضافات 
توضيحي ابن سينا بر بوطيقا، نشان داده شود که فن شعر، ترجمه اي تحت اللفظي از بوطيقا نيست. بلکه، هدف ابن سينا از نگارش 
فن شعر از سويي ارائه گزارش علمي کاملي از محتواي بوطيقا به همراه نظرات و مثال هاي روشن کنندة مطالب آن رساله و از 
سوي ديگر ارائه تصويري از بوطيقا به عنوان الگويي براي بحث هاي علمي و فلسفي جديدتر در دو حيطة »مطلق شعر« و »شعر 

مرسوم زمانه« بوده است. امري که شايسته است به جّد مد نظر محققان فلسفه هنر و ادبيات قرار گيرد. 

کليدواژهها: فن شعر، ارسطو، ابن سينا، محاکات، شعر

rabiei_hadi@yahoo.com دکتراي فلسفه هنر، عضو هيئت علمي فرهنگستان هنر *
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فصلنـامه                        سال اول، شماره 4، پاییز 1391           

1.مقدمه

مجموعه آثار ارسطو در علم منطق ارگانون2 نام دارد و از 
 :)XVI :1378 ،بخش هاي زير تشکيل شده است )ارسطو
اعراض  و  )جوهر  ده گانه  مقوالت  قاطيغورياس3:   .1

نه گانه(؛
2. عبارت4 )آموزه گزاره ها(؛ 

3. آنالوطيقاي اول5: )آناکاويک نخست( قياس؛
4. آنالوطيقاي ثاني6: )آناکاويک دوم( برهان؛

5. طوبيقا7: جدل؛
6. سوفسطيقا8: )در پيرامون ابطال هاي سوفيستي( 

سفسطه؛
و  نوافالطوني  سنت  در  )که  خطابه  ريطوريقا9:   .7

اسالمي اضافه شد(؛
8. بوطيقا10: شعر )که در سنت نوافالطوني و اسالمي 

اضافه شد(؛
ارسطو،  از  بعد  را  بخش  اين  ايساغوجي11:   .9

فورفوريوس به عنوان مقدمه اي بر منطق نوشته است.
بخشي  نُه  نظام  بوطيقاي  و  ريطوريقا  بخش هاي 
ارسطويي از اهميت ويژه اي در بحث هاي زيبايي شناسي 
يونان  در  ارسطو  شارحان  برخي  البته،  برخوردارند. 
را رساله  افروديسي12، آن دو  اسکندر  باستان، همچون 
منطقي نمي انگاشتند. نوافالطونيان حوزه اسکندراني در 
اوايل قرن پنجم ميالدي، مانند آمونيوس ساکاس13 بر 
خالف رأي اسکندر افروديسي، خطابه و شعر را هم در 
مسلمان  حکماي  نمودند.  داخل  منطقي  کتب  خانواده 
هم، از جمله ابن سينا، اين امر را پذيرفتند. در دنياي 
به دست متي  بار  اسالم متن کامل فن شعر نخستين 
بن يونس از سرياني به عربي ترجمه شد )بدوي، 1332: 
85 ـ 145(. البته، اين ترجمه شايد به خاطر ناآشنايي 
مسلمين با موضوعاتي همچون تراژدي، کمدي، حماسه 
و... ترجمه اي نامفهوم و داراي معادل هاي نامناسب بود. 
مثاًل، »تراژدي« و »کمدي« به ترتيب »مدح« و»هجا« 
دست  به  ديگري  ترجمه  بنابراين،  بودند.  شده  ترجمه 
يحيي بن عدي صورت پذيرفت تا رساله فن شعر مفهوم تر 
شود. پيش از ابن سينا، کندي و فارابي نيز به شرح و 
تلخيص اين رساله همت گماشتند )ابن رشد، 1350: 9(. 

به نظر برخي محققان، در فهم اقوال ارسطو در اين باب، 
بر سخنان ابن سينا بيش از فارابي و ديگران مي بايست 
نشانگر  امر خود  اين  )افنان، 1327: 73(.  نمود  اعتماد 
اهميت فن شعر ابن سينا است، خاصه آنکه از تأثيرات 
اين کتاب در بسياري از حکماي بعدي، همچون خواجه 
نصيرالدين طوسي نيز نمي توان چشم پوشيد. بايد توجه 
داشت که ابن سينا برخي آثاري منطقي خود، از جمله 
کتاب االشارات و التنبيهات، را براساس نظام منطق دو 
بخشي تدوين نموده و برخي ديگر، از جمله کتاب الشفاء، 
نگاشته  ارسطويي  بخشي  نُه  منطق  نظام  اساس  بر  را 
جايگاه  از  نظام  دو  اين  از  يک  هر  در  شعر،  فن  است. 
متفاوتي برخوردار است. بر اساس نظام منطق دو بخشي، 
شعر در بخش »صناعات خمس« مندرج مي گردد. اين 
بخش که مي توان آن را به عنوان منطق مادي تلقي کرد 
به صورت بحث مستقلي در ضميمه منطق صوري مطرح 
خمس«  »صناعات  بخش  در  سينا  ابن  البته،  مي شود. 
کتاب االشارات و التنبيهات سخن خود را بر دو صناعت 
»برهان« و »مغالطه« متمرکز نموده و از صناعات ديگر 
همچون »شعر« و »خطابه« کمتر سخن گفته است. )ابن 

سينا، 1362: 287ـ291(
بر اساس نظام نُه  بخشي، فن شعر از جايگاه مهم تري 
نسبت به نظام دو بخشي برخوردار است، چرا که يکي از 

بخش هاي نُه گانه منطق به شعر اختصاص مي يابد. 
فن نهم از جمله اول منطق شفاء به شعر اختصاص 
بوطيقاي  از  ترجمه اي  بخش  اين  در  سينا  ابن  و  دارد 
ارسطو را ارائه مي کند. در اين باره بايد توجه داشت که 
فن شعر ترجمه اي تحت اللفظي از بوطيقا نيست. براي 
تبيين اين امر در ادامه سخن به مقايسه فصول فن شعر 
با بوطيقا پرداخته و از آن رهگذر اضافات توضيحي ابن 

سينا بر بوطيقا را برخواهيم شمرد. 

2.مقايسهفصلبنديبوطيقاوفنشعر

2. 1. فصل بندي بوطيقا
ارسطو مباحث بوطيقا را در 26 گفتار به هم پيوسته به 
رشته تحرير درآورده است. وي عنواني را به طور جداگانه 
براي هر گفتار ذکر ننموده، با اين حال در ترجمه هايي که 
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از بوطيقا صورت مي گيرد گاه عناويني که روشن کننده 
مباحث هر گفتار باشد از سوي مترجمين اضافه مي گردد. 
به عنوان نمونه، اين عناوين در کتاب ارسطو و فن شعر 
)زرين کوب، 1381: 108( به شرح زير مطرح شده است: 

1. در باب شعر و تقليد؛
2. انواع شعر؛

3. انواع تقليد؛ 
4. منشاء و انواع شعر؛

5. کمدي، تراژدي، و حماسه؛ 
6. تعريف تراژدي؛

7. اندازه کردار؛
8. وحدت کردار؛

9. تاريخ و فلسفه؛ 
10. کردار ساده و کردار مرکب؛

11. دگرگوني و بازشناخت؛
12. اجزاء و تراژدي؛ 

13. اوصاف افسانه و مضمون؛
14. ترس و شفقت؛ 

15. سيرت اشخاص داستان؛
16. اقسام بازشناخت؛

17. کيفيت تأليف تراژدي؛
18. عقده گشايي، تراژدي، و حماسه؛

19. انديشه و گفتار؛
20. اجزاء گفتار؛

21. انواع اسم؛
22. اوصاف گفتار شاعرانه؛

23. وحدت کردار در حماسه؛
24. شعر حماسي، وصف هومر؛

25. رفع بعضي اشکاالت منتقدان؛
26. تفوق تراژدي بر حماسه؛ 

2. 2. فصل بندي فن شعر 
ابن سينا مباحث فن شعر را در هشت فصل با عناوين 

زير ترجمه و تدوين کرده است: 
1. مطلق شعر، اصناف صنعت هاي شعري و اصناف 

اشعار يوناني؛
2. اغراض کلي و محاکات کلي شاعران؛

3. منشاء شعر و اصناف شعري؛
در  خصوصاً  اغراض،  با  ابيات  مقدار  مناسبت   .4

تراژدي و بيان اجزاء تراژدي؛
5. حسن ترتيب شعر، خصوصاً تراژدي،  اجزاء افسانه 

مضمون تراژدي؛
6. اجزاء تراژدي برحسب ترتيب و انشاء، نه برحسب 
معني، و آنچه در هر جزء با تدبيرانه تر است، به خصوص 

آنچه به معني تعلق دارد؛
7. تقسيم بندي الفاظ و سازگاري آنها با انواع شعر، 

شباهت ها و تفاوت هاي تراژدي با ساير اشعار؛
8. خطاهاي شاعران، برتري تراژدي بر اشعار مشابه 

)ابن سينا، 1363: 24(

2. 3. جدول مقايسه اي فصول بوطيقا و فن شعر
نتيجه اي که از بررسي مقايسه اي مباحث مطرح شده در 
فصول بوطيقا و فن شعر به دست آمده را مي توان در 

جدول زير مشاهده نمود: 

عربوطيقا
ن ش

ف

موضوع اصلي

تعريف شعر، انواع شعر 1-
يوناني

شعر و محاکات از وجه 12، 2، 3
مطلق

4، دو پارگراف 
منشاء شعر، نحوه پيدايش 3اول 5

تراژدي و کمدي
تعريف تراژدي4پاراگراف آخر 6 ، 5

ويژگي هاي خاص تراژدي75، 8، 9، 10، 11

 ،15 ،14 ،13 ،12
اجزاء تراژدي و 166، 17، 18، 19

ويژگي هاي خاص هر يک

24 ،23 ،22 ،21 ،207

اجزاء گفتار و انواع اسم، 
ويژگي هاي خاص شعر 
حماسي و اوصاف اشعار 

يوناني

انواع خطاهاي شعري، 258، 26
برتري تراژدي بر حماسه

تأملي در باب فن شعر ابن سینا 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

http://kimiahonar.ir/article-1-50-en.html


10

فصلنـامه                        سال اول، شماره 4، پاییز 1391           

2. 4. تحليل جدول مقايسه اي فصول بوطيقا و فن شعر
از تحليل جدول فوق، نتايج زير حاصل مي آيد: 

2. 4. 1. اگرچه فصل اول فن شعر حاوي مباحثي 
مرتبط با بوطيقا است، نمي توان آن را مستقيماً با فصل 
خاصي از بوطيقا تطبيق داد. همان طور که ابن سينا خود 
در آغاز فصل دوم فن شعر اشاره نموده، ترجمه بوطيقا 
از فصل دوم فن شعر شروع مي شود و تا پايان آن ادامه 
دارد. علت افزودن فصل اول در بخش ديگري از همين 

مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
2. 4. 2. ابن سينا کوشيده تا با توجه به سير بحث 
و ارتباط ميان بيست و شش گفتار بوطيقا دسته بندي 
مناسب و کلي تري از مباحث اين رساله را ارائه نمايد. 
شايان توجه است که گفتارهاي بوطيقا به نسبت يکساني 
در فصول فن شعر تقسيم نشده اند. به عنوان مثال، فصل 
چهارم فن شعر به اندکي بيش از يک گفتار از بوطيقا 
اختصاص دارد، اما در فصل ششم فن شعر هشت گفتار 
از بوطيقا تلخيص شده است. جالب توجه اينکه حجم 
مباحث فصل چهارم و فصل ششم فن شعر کما بيش 
يکسان است، در حالي که نسبت حجمي همين گفتارها 
در بوطيقا تقريباً يک به چهار است. اين امر گوياي ميزان 
اهميت هر يک از دسته بندي هاي فوق نزد ابن سينا است. 
براي آنکه وجه اهميت برخي از مباحث بوطيقا بر برخي 
است  الزم  نماييم،  روشن  ابن سينا  ديدگاه  از  را  ديگر 
انجام  بوطيقا  مباحث  از  ابن سينا  که  را  دسته بندي اي 
داده به لحاظ موضوع اصلي مورد بحث، مد نظر داشته 
بيان  فوق  اختصار در جدول  به  )اين موضوعات  باشيم 
هر فصل چنين  اصلي  موضوعات  به  توجه  از  شده اند(. 
بوده  ابن سينا  نظر  مد  بيشتر  که  مباحثي  که  برمي آيد 

مباحث زير هستند:
مباحثي که به خود شعر به وجه مطلق مي پردازد، 
مانند رابطه شعر و تقليد، منشاء شعر، مفهوم و انواع خطا 

در شعر و معناي محاکات. 
مباحثي که به تعريف و بيان دسته بندي کلي از انواع 
کمدي،  تراژدي،  تعريف  مانند  مي پردازد،  يوناني  شعر 

حماسه، ديتي رامب و ساير انواع شعري و نيز بحث درباره 
برتري  تراژدي بر انواع ديگر شعر.
مباحث مربوط به اجزاء گفتار.

آنها  از  اختصار  به  ابن سينا  که  مباحثي  مقابل،  در 
ويژگي هاي  به  ناظر  مباحثي هستند که  است،  گذشته 
خاص اشعار يوناني هستند. از جمله ويژگي هاي خاص 

تراژدي و اجزاء آن و نيز اوصاف خاص اشعار يوناني.
در اين رابطه، بايد توجه داشت که ابن سينا خود نيز 
در آغاز ترجمه بوطيقا به اين امر اشاره مي کند و توضيح 
و  اشعار  درباره  بوطيقا  مطالب  از  بسياري   که  مي دهد 
بوده  يونانيان  ميان  متعارف  و  که خاص  است  رسومي 
است و تنها خود آنان اين اشعار و رسوم را مي شناسند و 
از عهده شرح و بسط آنها برمي آيند. بنابراين، در اينجا به 
آن ميزان از مطالب بوطيقا که قابل فهم باشد پرداخته 
مي شود، چرا که در ميان اعراب هم اشعار و عادت هاي 

شعري خاصي وجود دارد. )همان، 1363: 25 ـ 32(
با توجه به آنچه گفته شد، گفتارهاي 14، 17، 18، 
19، 23 و 24 بيش از ساير گفتارهاي بوطيقا تلخيص 

شده اند.
تاکنون، از رهگذر مقايسه فصول فن شعر و بوطيقا 
در  متعددي،  موارد  در  ابن سينا  که  حاصل  نتيجه  اين 
فن شعر، اقدام به گزينش و تلخيص بوطيقا کرده  است. 
همچنين، از دليل و هدف او در گزينش مطالب سخن 
انعکاس  از  شايسته  تصويري  ارائه  براي  اما،  شد.  گفته 
بوطيقاي ارسطو در فن شعر ابن سينا الزم است به آنچه 

ابن سينا بر بوطيقا افزوده است نيز توجه نماييم.

3.افزودههايفنشعرابنسينابربوطيقاي
ارسطو

3. 1. افزوده هاي فصل اول
اين فصل، در واقع، مقدمة ابن سينا بر رساله بوطيقاست. 
اين  در  ابن سينا  پيداست،  فصل  عنوان  از  که  همچنان 
فصل ابتدا دربارة مطلق شعر )اعم از شعر يوناني و شعر 
عربي و...( سخن مي گويد، سپس به صناعات شعري اشاره 
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مي کند و در نهايت، گونه هاي شعر يوناني را برمي شمرد.  
به نظر مي رسد بيان اين مقدمه توسط ابن سينا )در قالب 

فصل اول( دست کم به دو دليل زير باشد: 
الف( ابن سينا در نظر داشته است بوطيقاي ارسطو 
را  به عنوان زمينه و الگويي براي بحث هاي تفصيلي و 
استداللي بيشتر، در زمينه هنر شعر، مطرح نمايد. وي بر 
آن بوده که مي تواند مباحث مستدل و مفصل مّد نظرش 

را تحت دو عنوان کلي ارائه نمايد که عبارت اند از:
1. مطلق شعر؛

2. شعر مرسوم زمانه.
با  را  شعر  فن  آغازين  فصل  وي  که  روست  اين  از 
مطرح کردن اين دو موضوع شروع مي کند و فصل پاياني 
آن را نيز با توجه دادن به اين دو موضوع خاتمه مي دهد. 
ابن سينا، در آغاز فن شعر، به شعر از وجه مطلق توجه 
به  را  آن  معرف  عناصر  و  تعريف مي کند  را  آن  نموده، 
اجمال مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين، اشعار مرسوم 
زمانه ارسطو را بر مي شمرد. وي، در پايان فن شعر نيز 
وعده مي دهد که در آينده نزديک تالش نمايد تا خودش 
مباحث بسيار مفصل و مستدلي را درباره شعر به وجه 
مطلق و شعر بر حسب عادت زمانه اي که در آن حضور 
دارد، ارائه کند. از آنجا که ابن سينا چنين هدفي را مّد 
نظر داشته، در فصل اول فن شعر به بيان اجمالي اين دو 
مطلب پرداخته است. ابن سينا در ديگر فصول فن شعر 
هم برداشتي آزاد از بوطيقا انجام مي دهد، چرا که هدف 
او نه ترجمه لفظ به لفظ بوطيقا، بلکه استفاده از مطالب 
آن در راستاي توفيق يافتن در دو هدف فوق الذکر بوده 
است. به همين جهت، در پايان فن شعر مي گويد: »به 
همين مقدار بسنده مي کنيم چرا که غرض ما استقصاء 

بخش هاي سودمند علوم است.« )همان، 1363: 75(
ارائه  افزوده هاي فصل اول در واقع  از  بخش مهمي 
تعريف و شناساندن لغات و اصطالحات مهم و اساسي 
فيلسوفان  سنت  به  بنا  است.  بوطيقا  در  بحث  موضوع 
مسلمان، در آغاز بحث درباره هر علمي بايد بدانيم که 
آن علم درباره چه چيزي صحبت مي کند. بر اين اساس، 

تعريف  به  بحث،  آغاز  در  که  دانسته  الزم  نيز  ابن سينا 
شعر و برخي اصطالحات مهم مربوط به آن بپردازد. اين 
امر در مورد فن شعر از اهميتي ويژه  برخوردار است، 
چرا که ارسطو در سراسر بوطيقا، لغات يوناني خاص و 
آنها  درباره  و  برده  کار  به  را  مختلفي  فني  اصطالحات 
فرهنگ  و  زمانه  خوانندة  براي  که  پرداخته  بحث  به 
ابن سينا ناآشنا و غالباً بدون واژة معادل عربي يا فارسي 
بوده است. مثاًل ارسطو در نخستين پاراگراف بوطيقا از 
انواع شعري، نظير تراژدي، کمدي و ديتي رامب سخن 
مي گويد. اين انواع شعري همان اندازه که براي مخاطبان 
براي خواننده  بوده،  مألوف  و  آشنا  ارسطو  زمانه  يوناني 
است.  بوده  نامأنوس  ابن سينا  دوره  عرب زبان  يا  فارسي 
ابن سينا  از  پيش  اشاره شد،  که  آنکه همان طور  خاصه 
براي  »هجاء«  و  »مدح«  مثل  نامناسبي  معادل هاي 
آنکه  براي  مي شد.  برده  کار  به  »کمدي«  و  »تراژدي« 
مخاطب  براي  بحث  در خالل  اصطالحات  و  لغات  اين 
ايجاد سردرگمي و صعوبت در فهم ننمايد، ابن سينا بدين 
به  را  الفاظ  اين  معرَّب  تلفظ  اوالً،  که  کرد  عمل  گونه 
را  »ديتي رامب«  و  »کمدي«  »تراژدي«،  مثاًل  برد،  کار 
به ترتيب »طراغوذيا«، »قوموذيا« و »ديثرمبي« نگاشت. 
ثانياً، در فصل نخست، به اختصار، توصيفي از انواع شعر 
يوناني ارائه کرد. جالب آنکه انواعي که ابن سينا در اين 
بخش بر مي شمرد، بيش از مواردي است که ارسطو خود 
ارسطو  که  ديگري  انواع  است.  معرفي کرده  بوطيقا  در 
براي شعر ذکر نموده، عالوه بر سه مورد فوق، عبارت اند 
)دراماطا(  درام  )ساطوري(،  ساتيري  )يامبو(،  ايامبي  از 
به  موارد،  اين  ذکر  بر  عالوه  ابن سينا  )آفي(.  و حماسه 
با  »ايفحا  »فيوموتا«،  »افيقي«،  »انيثي«،  »ديقراقي«، 

ساردس«، و »اوتوستقي« نيز اشاره مي کند. 
دانسته  الزم  ابن سينا  که  ديگري  مهم  اصطالح  دو 
در فصل اول از آنها سخن بگويد »تخيل« و »محاکات« 
نظرية  و  هنر  فلسفه  فهم  در  اصطالح  دو  اين  هستند. 
ادبي ارسطو نقش بسيار مهمي دارند. از ديدگاه ارسطو، 
از ساير سخنان جدا مي سازد،  را  آنچه سخنان شعري 

تأملي در باب فن شعر ابن سینا 
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خيال انگيزي اين سخنان است. محاکات نيز که ترجمه 
دربارة  ارسطو  نظرية  بنياد  است،  يوناني  ميمسيس14 
فلسفه شعر و به تعبير گسترده دربارة فلسفة هنر است.

را  )خيال انگيز(  درباره کالم مخيل  ابن سينا  نظرات 
مي توان به شرح زير خالصه نمود: 

کالم مخيل کالمي است که نفس آدمي پذيراي آن 
مي گردد و به آن اذعان مي کند و بدون هيچ تأمل، تفکر 
و اختياري نسبت به برخي امور انبساط و گشايش يافته و 
در مقابل برخي ديگر حالت و انقباض در او پيدا مي شود. 
فکري  غير  انفعالي  مخيل،   کالم  اثر  بر  آنکه،  خالصه 
در نفس پديد مي آيد و در اين باره فرقي نيست ميان 
آنکه کالم مخيل، سخني صادق يا کاذب باشد. بنابراين، 
مخيل  غير  يا  مخيل  از  غير  سخن  يک  بودن  صادق 
بودن آن است. هم از اين روست که گاه نفس به صدق 
سخني اذعان مي کند، ولي از آن منفعل نمي گردد و گاه 
نفس از سخني منفعل مي گردد که به صدق آن اذعان 
محاکات  اگر  دارد.  يقين  آن  به کذب  بسا  ننموده، چه 
چيزي با چيزي غير آن ـ که سخني کاذب خواهد بود 
بود  نخواهد  باعث تعجب  ـ سبب تحريک نفس گردد، 
اگر محاکات چيزي به وسيله صفات خود آن شيء ـ که 
بود ـ سبب تحريک نفس گردد  سخني صادق خواهد 
و چه بسا اين امر ضروري تر از مورد پيشين است. اما، 
تا سخن صادق.  خيال انگيزند  مطيع سخن  غالباً  مردم 
بسياري از مردم هنگامي که سخني صادق را مي شنوند 
به انکار آن گرويده و از آن مي گريزند. محاکات خصلتي 
اما صدق  به شگفتي درآوردن مي شود،  دارد که سبب 
فاقد اين خصلت است؛ زيرا سخن صادقي که صدق آن 
از آن فراغت  امري که  معلوم و مشهور است، همچون 
حاصل شده باشد، تازگي اي ندارد و سخن صادقي هم 
که صدق آن ناشناخته باشد، مورد التفات و توجه قرار 
ديگري  شيوة  به  صادق  اگر سخن  بنابراين،  نمي گيرد. 
نفس  مأنوس  که  گردد  منضم  بدان  چيزي  و  شود  ادا 
باشد، چه بسا مي تواند هم صادق و هم خيال انگيز باشد. 
همچنين، گاه خيال انگيزي سخن، نفس را از التفات و 

توجه به صدق سخن باز مي دارد. تخيل، نوعي اذعان و 
نيز  پذيرفتن(  را  )صدق سخني  تصديق  است.  پذيرش 
نوعي اذعان و پذيرش است. تخيل، اذعاني است که به 
از خود سخن روي  التذاذ  و  به شگفتي درآمدن  خاطر 
مي دهد، اما تصديق، اذعاني است براي قبول اينکه يک 
شيء به همان صورتي است که در مورد آن سخن گفته 

شده است. )همان، 1363: 24ـ 25(
اموري که سخن را خيال انگيز مي سازند عبارت اند از: 
اموري که به زمان سخن و عدد زمان آن تعلق دارند: 

وزن؛
اموري که به مفهوم سخن تعلق دارند؛ 

اموري که مابين آنچه مفهوم و مسموع سخن است 
قرار دارند. 

وي، به شرح هر يک از امور سه گانه فوق نيز پرداخته 
است. )روبي، 1386: 199ـ267(

شعر  فن  اول  فصل  در  ابن سينا  آنچه  اساس  بر 
مي گويد، ديدگاه او در خصوص »غرض از سرودن شعر« 

چنين است: 
گفته  درآوردن  شگفتي  به  براي  تنها  گاهي  شعر 
مي شود و گاه جهت اغراض شهروندي سروده مي شود. 
اشعار يوناني، از اين گونه اخير هستند. خطابه نيز در اين 
هدف با شعر مشترک است، با اين تفاوت که در خطابه 
از »تصديق« استفاده مي شود، اما در شعر از »تخيل«. 
همچنين، تصديق هاي مظنون )يا همان »مظنونات« که 
در خطابه استفاده مي شوند( محصور و متناهي هستند، 
به طوري که آنها را مي توان مشخص کرده و برشمرد، 
حال آنکه امور خيال انگيز و محاکات کننده، غير محصور 
کار  به  خطابه  در  که  تصديقاتي  هستند.  نامحدود  و 
مي روند يا تصديقات مشهورند و يا تصديقات قريب. حال 
آنکه، آنچه در شعر نيکوست هيچ يک از اين دو نيست، 
بلکه امور ابداعي و اختراعي است. )ابن سينا، 1363: 25( 

3. 2. افزوده هاي فصل دوم 
مضمون،  افسانه  مضمون:  افسانه  دربارة   .1  .2  .3
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بدين  دارد.  مختلفي  انواع  و  است  خيال انگيز  کالمي 
صورت که يا تشبيه امر ديگري است يا به گونه اخذ خود 
يک شيء است؛ اما نه بدان صورتي که آن شيء واقعاً آن 
گونه است، بلکه به صورت استعاري يا مجازي يا ترکيبي 

از دو صورت فوق الذکر.
عبارت  محاکات  محاکات:  تعريف  دربارة   .2  .2  .3
است از آوردن چيزي که مثل چيز ديگر است، اما خود 
آن چيز نيست. مثال: محاکات يک حيوان به صورتي که 
به ظاهر مانند حيوان طبيعي به نظر برسد و نيز محاکات 

احوال برخي مردمان توسط برخي ديگر.
آهنگ(:  و  لفظ  )ايقاع،  تقليد  سه گانه  ادات  دربارة 
شعر از جمله اموري است که به وسيله سه چيز خيال 

بر مي انگيزد و امري را محاکات مي کند:
3. 2. 3. با آهنگي که به وسيله آن خوانده مي شود: 
بي شک آهنگ تأثيري انکار ناشدني در نفس مي گذارد. 
براي هر غرضي، بر حسب عظمت يا سستي و نرمي آن 
يا حالت بينابين اين دو، آهنگي مناسب وجود دارد. به 
دليل تأثير اين آهنگ مناسب در نفس، نفس در خود 

اندوه، عصبانيت يا حاالت ديگر را محاکات مي کند: 
و  خيال انگيز  مي تواند  کالم  خود  لفظ:   .4  .2  .3

محاکات کننده باشد؛ 
3. 2. 5.  وزن: برخي اوزان مايه اضطراب اند و برخي 

ديگر سبب آرامش.
3. 2. 6. درباره نقش آهنگ در رقص: رقص نمونه اي 
)بدون  تنهايي  به  ايقاع  تقليدي  ادات  از  استفاده  براي 
آهنگ و کالم( است. با وجود اين، اگر رقص با آهنگ 
رقص  و  مي گذارد  نفس  در  بيشتري  تأثير  شود  همراه 

بهتري شکل مي گيرد.
3. 2. 7. ذکر مثال دربارة کالم موزون غير مخيل: 
جمله  از  فيلسوفان،  از  بسياري  که  موزوني  سخنان 
سقراط مي گويند در اوزان مختلفي ارائه مي شوند، اما در 
حقيقت نمي توان آنها را شعر دانست بلکه آنها سخناني 

شبيه شعر هستند.
اشعار  در  تقليد  ادات  بردن  کار  به  دربارة   .8  .2  .3

مختلف: ديتي رامب کالمي آهنگين و داراي ايقاع است. 
جمع  همگي  محاکات  اسباب  که  نيکوست  تراژدي  در 
گردند. در کمدي به کار بردن آهنگ مناسب نيست، زيرا 

طنز با آهنگ سازگار نيست.
3. 2. 9. مقايسه بين موضوع تقليد در شعر يوناني و 
شعر عربي: در شعر يوناني، غالباً محاکات افعال و احوال 
آنان، مثاًل آن گونه که  اما،  مقصود است و نه غير آن. 
در شعر عربي به محاکات حيوانات پرداخته مي شود، به 

چنين محاکاتي نمي پردازند.
در شعر  محاکات  از  بين غرض  مقايسه   .10 .2  .3
يوناني و شعر عربي: اعراب به يکي از اين دو منظور شعر 

مي گويند:
3. 2. 10. 1. بدين خاطر که امري از امور به خودي 
خود در نفس انسان تأثير بگذارد و گونه اي فعل و انفعال 

رخ دهد؛
3. 2. 10. 2. صرفاً براي به شگفتي آوردن. 

سخن  با  مي خواهند  يوناني  شاعران  که  آن  حال 
از  يا  نموده  تحريک  فعلي  انجام  بر  را  مخاطب  گفتن، 
طريق  از  گاه  را  کار  اين  آنها  نمايند.  منع  فعلي  انجام 
همين  به  مي دهند.  انجام  شعر  طريق  از  گاه  و  خطابه 
خاطر است که محاکات شعري نزد يونانيان به افعال و 
احوال و نيز بر ذوات، از آن حيث که از آن ذوات افعال 

و احوالي سر مي زند،
کاري  شاعران  مانوي:  نقاشي  به  اشاره   .11  .2  .3
با  را  فرشته  نقاشان  مي دهند.  انجام  نقاشان  همچون 
صورتي زيبا و شيطان را با صورتي زشت تصوير مي کنند. 
همچنين، اين روش را در مورد تصوير نمودن حالت ها 
نيز به کار مي برند. مثاًل پيروان ماني حالت هاي غضب و 
با صورتي  آنها غضب را  رحمت را به تصوير مي کشند. 

زشت و رحمت را با صورتي زيبا تصوير مي کنند.
3. 2. 12.  درباره درک امري که به حّد ميانه توصيف 
شده باشد: در حالتي که شاعر امري را به حّد ميانه وصف 
مي کند، يعني نه برتر و نه فروتر از آنچه في الواقع هست، 
ممکن است از طريق آن توصيف به تحسين يا تقيبح 

تأملي در باب فن شعر ابن سینا 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

http://kimiahonar.ir/article-1-50-en.html


14

فصلنـامه                        سال اول، شماره 4، پاییز 1391           

موضوع اصلي مايل گرديم، گويي که اين محاکات معّد 
اين حاالت )تحسين يا تقبيح( است. مثاًل هنگامي که 
شير  خاستن  بر  جا  از  به  را  غضبيه  نفس  شوق  شاعر 
تشبيه کند، ممکن است تمايل داشته باشيم که بگوييم: 
»شير ظالم از جا برخاست« يا آنکه بگوييم: »شير دالور 
از جا برخاست«. بنابراين، حالت نخست نحوه اي از ذّم و 
نکوهش را در بر خواهد داشت وحالت ديگر نحوه اي از 

مدح را مهيا مي سازد )همان، 1363: 31ـ36(

 3. 3. افزوده هاي فصل سوم
انسان  توسط  که  محاکاتي  تفاوت  درباره   .1  .3  .3
صورت مي گيرد با محاکاتي که از طريق حيوانات انجام 

مي گيرد: 
مفارق  حيوانات  از  محاکات  واسطه  به  انسان ها 
و  قوي تر  محاکات  امر  در  انسان ها  که  چرا  مي گردند، 
توانا تر از حيوانات هستند. برخي حيوانات اصاًل قادر به 
محاکات نيستند و برخي ديگر تنها قادرند که محاکات 
ساده اي انجام دهند. مثاًل، مي توان به محاکات آهنگيني 
که توسط طوطي صورت مي گيرد و محاکات شکلي که 
عالوه،  به  کرد.  اشاره  مي گيرد،  صورت  ميمون  توسط 
محاکاتي که توسط انسان صورت مي گيرد داراي فايده 
است. مثاًل، اشاره اي که به واسطه آن معاني اي محاکات 
که  اموري  جايگاه  در  و  بوده  تعليم  همچون  مي گردند 
متقدم بر تعليم هستند قرار مي گيرد. هنگامي که اشاره 
با بيان همراه مي شود، معني به طور آشکار در نفس واقع 
مي گردد، چرا که نفس از محاکات لذت و انبساط خاطر 
جايگاه  محاکات  که  مي شود  سبب  لذت  اين  مي يابد. 

مهمي در تعليم داشته باشد؛
3. 3. 2. دربارة شعر ايامبيک:  »ايامبي«، وزني است 
که مخصوص مجادالت، طنزپردازي ها و امور کسل کننده 
وزني  شود.  واقع  مقصود  انسان  خود  آنکه  بدون  است، 
است 12 رکني و شاعراني به نام » ديالذا« و » فاروديا« 

آن را به کار مي برده اند؛ 
3. 3. 3. دربارة کمدي )همان، 1363: 37ـ42(

3. 4. افزوده هاي فصل پنجم
3. 4. 1. دربارة جزء وسط در تراژدي: هر امري داراي 
وسط  جزو  همان  برتر  جزء  است.  آخر  و  وسط،  مبدا، 
فقط  متوسط  جزء  بودن  برتر  نيکوست.  متوسط  است. 
به واسطه مرتبه و جايگاه وسط داشتن آن نيست، بلکه 
جزء متوسط بايد در بزرگي نيز متوسط باشد. مقدار برتر 
و شايسته، اندازة بزرگي ميانه است. پس الزم است که 

اجزاء تراژدي داراي ميانه باشند.
تراژدي داراي طول  تراژدي:  اندازة  3. 4. 2. دربارة 
و وزن محصل است. اما طول برخي از ديگر سخنان و 
نيز سخنان خطابي، غير محصل و غير محدود بوده و بر 

حسب مبدأ محاکات آنها متفاوت است.
قوام  که  است  ضروري  شعر:  قوام  درباره   .3  .4  .3
و  وسط،  اول،  ترتيب  داراي  باشد:  صفت  اين  بر  شعر 
باشد.  گرفته  قرار  وسط  در  آن  افضل  جزء  باشد.  آخر 
داراي مقدارهاي معتدل باشد. داراي مقصود محدود و 
مشخصي باشد و به ساير مقاصد که با آن وزن سازگاري 
ندارند، نپردازد. به گونه اي باشد که اگر جزئي از آن را 
برداريم فاسد و ناقص گردد. چرا که چيزي که حقيقتش 
مبتني بر ترتيب باشد، اگر ترتيبش زائل گردد، کارش را 
انجام نمي دهد. علت اين امر آن است که آن شيء چون 
يک کل است کار خود را انجام مي دهد و کل با اجزائش 
موجود  کل  از  جزئي  که  هنگامي  پس  مي شود.  حفظ 

نباشد، آن کل ديگر کل نيست.
تاريخي،  قصه هاي  و  شعر  ميان  تفاوت   .4  .4  .3
و  قصه ها  در  که  محاکاتي  دمنه:  و  کليله  به  اشاره  با 
مثل هاست، محاکات شعري نيست. تفاوت ميان شعر و 
قصه هاي تاريخي تنها در وزن نيست. مثاًل، تفاوت ميان 
دو کتاب موزون که يکي شعر است و ديگري، مثل کليله 
و دمنه، شعر نيست تنها در وزن نيست. چنان که اگر 
را  خود  مخصوص  کار  نداشت،  هم  وزن  دمنه  و  کليله 
انجام مي داد. کار کليله و دمنه افاده آرائي است که نتايج 
و تجارب احوالي هستند که به اموري که داراي وجود 
نيستند نسبت داده مي شوند،  حتي اگر موزون نباشد. 
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اما، مراد از شعر، تخييل)خيال انگيختن( است نه افاده 
آراء. پس، اگر وزن از دست برود، تخييل ناقص مي گردد. 
اما، غرض از ديگري ) مثاًل کليله و دمنه( افاده نتيجه 
تجربه است و حاجت کمي به وزن دارد. شعر مشابهت 
تاريخي، زيرا شعر  تا قصه هاي  به فلسفه دارد  بيشتري 
با وجود ارتباط بيشتري دارد و به حکم کلي نيز حکم 
امر واحدي سخن  نوع ديگر، در مورد  اما، آن  مي کند. 
مي گويد که وحدت عارض آن گشته و براي آن اسمي 
اختراع شده، ولي وجودي ندارد. نوعي از اين سخن وجود 
دارد که درباره به قصه در آوردن احوال جزئيه اي است 
که وجود داشته اند، اما در آنها تخييل وجود ندارد. اما 
جزئياتي که شعرا درباره  آنها سخن مي گويند، آميخته 

با کليات است. )همان، 1363: 51ـ57(

5.3.افزدههايفصلهشتم
3. 5. 1. هر اشتباهي که در صناعتي رخ مي دهد به 

يکي از دو گونه زير است: 
الف( داخل در آن صناعت بوده و مناسب آن است؛ 
ب( خارج از آن صناعت بوده و غير مناسب با آن است.
هر صناعتي نوعي  اشتباه مخصوص به خود دارد؛ و 
در مقابل، نوعي حل دارد که صاحب صناعت بايد با آن 
اشتباه  نيست که صاحب صناعت،  اما الزم  باشد:  آشنا 

غير مناسب را حل کند.
زير  موارد  به  مي توان  شاعر  اشتباهات  از   .2  .5  .3

اشاره نمود:
1. محاکات آنچه که ممکن نيست؛ 

2. تحريف محاکات؛
3. کذب در محاکات: مانند کسي که گوزن ماده را 

محاکات کند و براي آن شاخ بزرگي بکشد؛ 
4. کوتاهي در محاکات. )همان، 1363: 71ـ74(

4.نتيجهگيري

فن شعر ابن سينا صرفاً ترجمه اي تحت اللفظي از رساله 

بوطيقاي ارسطو نيست. آنچه ابن سينا نگاشته از سويي 
از محتواي بوطيقا به همراه  ارائه گزارش علمي کاملي 
نظرات و مثال هاي روشن کننده مطالب آن رساله؛ و از 
سويي ديگر ارائه تصويري از بوطيقا به عنوان الگويي براي 
بحث هاي علمي و نوآوري ها در دو حيطه مطلق شعر و 
شعر مرسوم زمانه بوده است. از اين رو، مباحث مربوط به 
اين دو حيطه، در فن شعر ابن سينا با توضيحات بيشتري 
ارائه شده است، اما مباحث غير مربوط با اين دو حيطه 
عمدتاً به طور گزينشي و تلخيص شده مورد اشاره قرار 

گرفته  است. 

پينوشتها

1. Poetics

2. Organon

3. Categories

4. Interpretation

5. Prior Analytics

6. Posterior Analytics

7. Topics

8. Sophistic

9. Rhetorics

بوطيقا  10. رسالة پوئتيک (Poetics) ارسطو، در دنياي اسالم غالباً 
يا فن شعر خوانده شده است. در اين مقاله، هر جا براي پرهيز از 
تکرار، نام ارسطو يا ابن سينا ذکر نشده، از »بوطيقا« براي اشاره به 
رساله ارسطو و از »فن شعر« براي اشاره به ترجمه ابن سينا از آن 

رساله استفاده شده است.
11. Isagoge

12. Alexander of Aphrodisias

13. Ammonius Saccas (3rd century AD)

14. Mimesis

کتابنامه

التنبيهات، ج 1،  ابن سينا، حسين بن عبداهلل. )1362(، االشارات و 
]تهران[: دفتر نشر کتاب.

منشورات  قم:  المنطق،  قسم  الشفاء،   ،)1363(  . ــــــــــــــــــــ 
مکتبة آية الله العظمي املرعيش النجفي.

ابن رشد، محمد بن احمد. )1350(، تلخيص کتاب ارسطوطاليس في 

تأملي در باب فن شعر ابن سینا 
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فصلنـامه                        سال اول، شماره 4، پاییز 1391           

الشعر، قاهره: لجنه احياء التراث االسالمي.
لندن:  شعر،  هنر  دربارة  ارسطوطاليس  نامة   ،)1327( سهيل.  افنان، 

لوزاک.
بدوي، عبدالرحمن. )1332(، فن الشعر: مع الترجمه العربيه القديمه و 

شروح الفارابي و ابن سينا و ابن رشد، قاهره، مکتبة النهضة المصر.
روبي، الفت کمال. )1386(، نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمني من الکندي 
حتي ابن رشد، ترجمة رمسيس يونان، بيروت: دارالتنوير للطباعة و النرش 

و التوزيع.

تهران:  چ3،  شعر،  فن  و  ارسطو   ،)1381( عبدالحسين.  زرين کوب، 
انتشارات امير کبير.
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