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مقدمه
سابقهبررسیفلسفیشعردیرینهاستوپیشینهاش
بهافالطونوارسطوبازمیگردد.فیلسوفانمسلماننیز
بخش فلسفی، منطقی- پژوهشهای اوان همان در
پایانیمنطقرابهاینفناختصاصمیدادند،لیكنبا
ظهورمنطقدوبخشیاشاراتوتغییرتبویباینعلم،
صناعاتخمسبهنحوخالصهبرگزارگردیدوبهپیروی
ازآْنفنشعرنیزبهحاشیهراندهشد.ازآنپسجای
کتابهای میان در شعر منطقی-فلسفی بررسی

فیلسوفانهموارهخالیماند.
بررسی به ورود مینماید اهمّیت پر امروزه آنچه
فلسفیشعربرمبنایدیدگاهفیلسوفانمسلماناست.
معدودنگاشتههاییدردورهاخیروجوددارندکهاندیشه
کاویده زاویه این از هم آن را فیلسوفان از ایندست
آراء بر مبتنی شعر جداگانه بررسیهای هنوز باشند.1
تکتکآنانصورتنگرفتهاست؛درحالیکهمطالعاتی
به ورود که میآیند شمار به رهیافتی دست، این از
فلسفههنرمسلمانانرامیسرمیسازند.جستارحاضربر
بررسی آغازگر عنوان به را فارابی گفتار که است آن
فلسفیفنشعربازخوانیکندوبدانداودراینبارهچه
ابتداًء میکنیم تالش مجال این در پس دارد. آرائی
بدانیمفارابیشعرومحاکاتراچگونهتعریفمیکندو
چهفهمیازانواعگوناگوناینهنردارد.سپسباواکاوی
مشخص را مدینه در شاعر جایگاه شعر، به او نگاه

میسازیم.
جادارداینراهمیادآورشویمکهمعلمثانیتنهادو
رسالةکوتاهدربارةشعرداردکهآنهاراهممحمدتقی
این با و للفارابی المنطقیات مجموعة در دانشپژوه

عناوینگردآوردهاست:
1.مقالةفیقوانینصناعهالشعراء

2.کتابالّشعر
هردورسالهناظربهفنشعرارسطوهستندوبه
ارائهکلیاتیدربارهفنشعرمیپردازندبااینتفاوتکه
دارد. بیشتری تفصیل دومی با مقایسه در اول کتاب
رسالةنخستراعبدالرحمنبدوينیزدرمجموعة»فن
الّشعر«2آوردهاست.پسکسبنظریهفلسفی-منطقی
ناگزیرمان و مینماید اندکیدشوار دربارةشعر فارابی

میسازددراینبارهبهتکنگاریهایدیگراوهممراجعه
کنیم.

چیستی شعر
فارابیشعرراتعریفنمیکند،امادیدگاهرایجزمان
خودرابیانمیکند.بهگفتهاوعموماهلفنوبسیاری
ازشاعرانشعرراگفتاریمیدانندموزونومتشكلاز
تقسیم مساوی قطعات به را زمان بتوانند که کلماتی
آنان،شعرحاویدوجزءاصلی کنند.پسدردیدگاه
حروف اندازه در مساوی کلمات .2 و وزن .1 است:
)1408ب:501/1(.اینمقداْربهظاهروجهمشترک
همهکسانیاستکهبهتعریفشعرپرداختهاند)ابنسینا،
1405ب:23؛بغدادی،277/1:1373(.فارابی،امااز

زبانآنانقیوداتدیگریراهمافزودهاست:
این فارابی شعر: پایانی اجزای بودن مساوی .1
ویژگیرابهعمدهدانشوراننسبتمیدهد)1408ب:
قطعات آنانشرطمیکنندکه او، گفته به .)501/1
پایانیشعربایستبهیکاندازهباشد.بدینمعناکهیا
بهحروفی ابیات یا تكرارگردند پایان در عینحروف
ختمشوندکهزمانرابهقطعاتمساویتقسیممیکنند

)همان(.
2.نغمه:نغمهیاآهنگمؤلفهدیگریاستکهبه
اعتقادبرخیبایستجزواصلیاجزایشعرقلمدادشود؛
چه گر نظر این نیست. شعر آهنگ، بدون شعر چه،
همین به نیست. هم مخالف بدون دارد، طرفدارانی
دلیل،فارابینیزبالدرنگنظرمقابلراپیشمیکشد.
مطابقنظرمخالفان،شعربرآیندیاستازصرفکلمات.
گواهبهظاهرروشنشانهماشعاریاستکهعربها
سرودهاند.ویژگیشعرعربآناستکهصرفاازکنارهم
نشستنکلمات،حاصلمیشود،بدونآنكهبهنغمهنیاز
باشد.درنتیجهبرخیاوقاتباافزایشآهنگ،شعراز

بینمیرود)همان(.
دیگری شروط اختالفی، گاه شروِط این کنار در
همچونمشهوروآسانبودنواژگانشعریومهمتراز
همهبهکارگیریزبانفصیحنیزوجوددارند)1408ب:
نیستند، فارابی نگره بیانگر هنوز مقداْر این .)501/1
بلكهروایتونقلیاستکهفارابیازآراءدیگرانمیکند.
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خالصه عنصر دو در را شعر اجزای خود، فارابی
میکند:

1.وزن
2.محاکات)همان(

عنصراولفرمشعروعنصردوممحتوایآنراشكل
میدهند.ازمیانایندو،بازمحاکاتمهمتریننقشرا
بهعهدهدارد.فارابینظرپیشینیانراپشتیبانادعای
شعر جوهر و قوام را محاکات نیز آنان میکند: خود
میدانستند)همان(.محاکاتدرفرمنیزتاثیرگذاراست
باوجود یگانگیمیبخشد. و اجزایشعروحدت به و
پیوندی میکند، محاکات آن از شعر که موضوعی
بدون که میشود برقرار شعر اجزای میان منطقی
تعریف توضیح این با نداشت. امكان امر این محاکات
شعر میکنیم: جمعبندی چنین را شعر از فارابی
موضوع یک از که موزون الفاظ از است مجموعهای

محاکاتمیکنند.

تعریف محاکات
همانگونهکهگذشتمهمترینبخشازاجزایشعر

محاکاتاست.ازدیدگاهفارابیمحاکات:
اّوالً:حقیقتیمعرفتشناختیاست؛چراکهباذهن
فارابی واژه»حكایت«که ارتباطاست.خود انساندر
بارهاآنرابهکارمیبردگواهروشنبراینمدعااست.

نیزدرجایدیگرمیآورد:
»]شاعر[گفتارراداللتگربراموریقراردهدکهآن

شیءرامحاکاتمیکنند.«)همان:502(
تاذهنینباشدکهاینداللتبرایشآشكارباشد،
نمیتوانازداللتسخنگفت.گرچهمحاکاتتكیهبر
اینذهن است. بنایداللت،ذهن دارد،سنگ داللت
استکهازشناختچیزیبهچیزدیگرمنتقلمیشود.
ابهریحكیمومنطقدانبرجستهقرنهفتم،داللترا

اینگونهمیشناساند:
از که باشد گونهای به کهشیء است آن »داللت
شناختنآن،یقینیاگمانبهچیزدیگرحاصلآید«

)3:1278(
ونیزعالمهحلیمیآورد:

یا گفته که آنگاه لفظ از است معنا فهم »داللت

تخیلمیشود«)8:1371(
درایندوتعریفداللتیکعملذهنیتلقیشده
است.درتعریفابهری»شناخت«جانمایهتعریفقرار
گرفتهودرتعریفحلْی»فهم«،وهردواصطالحنشان
میدهندکهداللت،یکعملذهنیاست.نتیجهآنكه
میتوانادعاکرد،ویژگیاصلیمحاکاتذهنیبودنآن

است.
ثانیاً:نیازبهابزارهایویژهدارد.ابزارهاواسطهمیان
را موضوع ابزار این طریق از ذهن ذهناند. و موضوع
مینگردوباتجزیهوتحلیلآنهابهشناختوکشفآن
خیاْل صور خیال. صور یعنی هم ابزار مییابد؛ دست
تصرفاتبیانیومجازیهستندکهشاعرباکلماتآنها
ذهن در طریق این از را نقشی و میکند تصویر را
خوانندهیاشنوندهبهوجودمیآورد)داد،139:1387(.
بنابهاینتوضیحاکنونمیتوانمحاکاترابرپایه
نگاهفارابیاینگونهشناساند:»محاکاتایجادصورتهای
خیالی-ذهنیدرزباناستازطریقابزارهایحكایتگر
)=صورخیال(«.افزودنقید»درزبان«بهدلیلمحدود
ساختنتعریفبهجستارحاضراست،وگرنهمحاکات
بر در را هنری گونههای تمام و دارد وسیعی گستره

میگیرد.

روش های محاکات 
محاکاتبهدوروشانجاممیشود:

یكم:محاکاتازطریقرفتار)=عمل(کهخودبهدو
گونهاست:

دقیقا که بسازد مجسمهای هنرمند آنکه مانند
شخصیاچیزمعینیراحكایتکند.

شخصرفتاریازخودنشاندهدکهباآنانسانیا
چیزدیگریتداعیشود.)1408ب:502/1(.

کاربرد حاضر گفتوگوی در اینها از هیچکدام
ندارند؛چراکهدرجستارماسخندربارهشعراستکه
ساختارشزبانیاست.پسبامحاکاترفتاریرابطهای

ندارد.
دوم:محاکاتازطریقگفتار.ایْنسنِگبنایفارابی
برایمعرفیشعراست،چنانکهدررسالةشعربیشترین
توانخودرابراینبخشصرفنمودهاست.بهتعریفاو
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یا گفتارنویسنده که است آن گفتاری »محاکاِت
گویندهاموریراگردآورد،حكایتگِرچیزیکهگفتار
دربارهآناست.بدینشیوهکهگفتارراداللتگرچیزی

قراردهدکهآنشیءراحكایتمیکند.«)همان(
موضوعی درباره که شعری هر تعریْف این به بنا
سرودهشود،بهدنبالبازنماییآنموضوعاست.برای
دستیابیبهاینهدف،بایستاموری)صورخیال(که
تاازمجموعآنهاشعرپدیدآید،به بههممیپیوندند
بازنماییآنموضوع ازعهده یابندکه ترکیب گونهای
اینصورتاستکه»حكایت«تحقق تنهادر برآیند.
مییابد.بااینگفته،اوبرفرمتاکیدمیکند.برایمثال،
شاعردرنظرداردرابطهعاشقانهفرهادوشیرینرابه
ترکیب هدف، این به رسیدن راه تنها بكشد. تصویر
درستصورت)فرم(استکهمیتواندمحتواراآنگونه
کهبایدبنمایاند.بههراندازهکهترکیبصورت)فرم(
ودرک استوارتر بههدف راهیابیشاعر باشد، دقیقتر

مخاطبانازگفتارشاعردرستترخواهدبود.
روشمحاکاتبهدوگونهاست:

مستقیمبدینمعناکهخودشیءبهقوهخیالدرآید.
چیزی پس در را محكی شیء که غیرمستقیم

محاکاتکندکهبهخیالمیآید)همان(.
بنابهاینسخن،شعرآنگاهکهبهنحوغیرمستقیم

بازنماییمیکند،شیءبازنماییشدهرادرپسپردههای
بیشتریمیبردودسترسیبهآنرابادشواریهمراه
میسازد.درنتیجهبرزیباییشعرهممیافزاید.اساساً

وظیفهشعرآشناییزداییاست:
»آشناییزداییخودمارابهدریافتیمهیجوجدید
وجانداراززندگیسوقمیدهد.ذهنماهرچهازدوران
کودکیدورترمیشود،بهتدریجآنچنانبهمشاهده
پدیدههایخارقالعادهدنیایپیرامونخودخودمیگیرد
کهدیگرآنهارانمیبیند.اهیمتمسألهآشناییزدایی
نیزازهمینجاشروعمیشودکهذهنرااز»عادتزدگی«

دورمیکند«.)رضایيهفتادرو...،2:1392(.

گونه شناسی گزاره های شعری 
باسهمعیارقولشعری)=گفتارشعری= فارابی
این در آنچه میکند. تقسیم را شعری( گزارههای
تقسیمهامسلمفرضشدهکذببودنگزارههایشعری
است.دانشورانمسلمانبرآنندکههرچهشعربتوانددر
کذبقویترباشدوازواقعدوریگزیند،لذتآنبیشتر
/1 :1375( اإلقتباس اساس در طوسی شد. خواهد
الفنون اصطالحات کشاف در تهانوی و )427-426
)1429/2:1996(بههمیننكتهاشارهکرده،زیباترین
شعرراآندانستهاندکهدروغترینباشد.فارابینیزاز

 

 واژه

 بسيط و خالي از تركيب

 مركب
 گفتار )= قول( نيست

 گفتار )= قول( است

 جازم نيست

 جازم است

 صادق است

 كاذب است

در ذهن شنوندگان 

دقيقاً آن چيزي را 

قرار  مي دهد كه 

گفتار بدان داللت 

 دارد. 

در ذهن شنوندگان، 

محاكي آن چيزي را 

قرار  مي دهد كه گفتار 

بدان داللت دارد. 

 [گزاره هاي شعري]
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اونیزبراینباوراستکه اینقاعدهمستثنینیست.
شعرترکیبیاستبرآمدهازگزارههایکاذب.اودرهر

سهتقسیمزیربهایننكتهاشارهدارد.

تقسیم نخست:
اینتقسیمازواژهآغازوبهترکیبآنبادیگرواژگان
باشدختممیشود.)فارابی،1408آ:1/ کهقولجازم

)493
برپایةاینتقسیمگزارههایشعریازآنجاکهگفتار
جازماندازموضوع،محمولورابطهتشكیلمیشوند.در
نتیجههویتمعرفتیدارندودرروششناسیعلومقابل
عرصه در دارند، خبری ماهیت چون نیز بررسیاند.
خالفنما اما میشوند، شمرده داده اطالعرسانْی
باشند. نداشته ارزشمعرفتی بودنشانسببمیشود
برخالف حّتی و کاذباند که رو آن از گزارهها این
گزارههایکاذبدستهاول،ذهنشنوندهرابهمحاکِی
اِخبارشدهرهنمونمیشوندونهخودواقع،بهمراتباز
واقعیتبهدوراند.وروشناست،ذهنبهمیزانیکهاز
واقعدورمیشود،درفقدانمعرفتفروترمیرود.دراین
چه در شعری گزارههای که نمیشود روشن تقسیم
صنعتیکارآییدارند.تنهابهایناندازهکفایْتکهاقوال

شعریمعرفتبخشنیستند.


تقسیم دوم: 
معیارتقسیمدومشیوهترکیبمیانگزارههااست.
پسبرخالفتقسیمنخستکهازفرْدآغازمیکردوبه

مرکبمیرسید،اینتقسیمازترکیبفرودست)قضیه(
شروعوبهترکیبفرادست)استدالل(میرسد.)همان:

)494
استفاده تمثیل روش از شعر تقسیم، این پایه بر
میکند.منطقدانانتمثیلرااینگونهمعرفیمیکنند:

وصفی شود دانسته آغاز در که است آن »تمثیل
براییکجزئیوجوددارد،پسازآن،انسانآنوصف
شیءرابهجزئیدیگریکهشبیهجزئینخستیناست
انتقالدهد«)دراینبارهر.کفارابی،142/1:1408؛

نیزبهمنیار،189:1375؛نیزساوی،212:1993(.
تمثیلنوعیاستداللاستواستداللبومسفیدی
استکهقامتاشرابههررنگیمیتوانآراست.خواه
بهگزارهصادق،خواهبهگزارهکاذب.مهمآناستکه
قالبآنمنطقاراستباشد.تنهابایدمشخصباشدکه
نوعحرکتچگونهاست؟اگرازجزئیبهجزئیاست،
تمثیلیاست.شعرنیزکهازهمینقبیلاست،پسجز
ویژگیخاص یک از شاعر باشد؟ میتواند چه تمثیل
قامت او میزند. پل دیگر خاص ویژگی به )جزئی(
معشوقرابهدرختکلیشبیهنمیسازدکهمعشوقبا
یکبوتهبیابانیهْمقرینشود،بلكهبهدرختسروی
همانندمیکندکههمخودوهممخاطبتصویریازآن
درذهندارند.افزونبهاینكهکارگاهآفرینششعر،قوه
انبار آنجا در محسوس صورتهای که است خیال
میشوندوقوهمتخیلهباتجزیهوترکیبمیانآنهابه
همه خیال در مخزون میپردازد.صورتهای آفرینش
قالبقیاسی،جز نیزدر اینحیثشعر از و جزئیاند

 

 جازماست



تمثیلاست:بیشترین
روشيکهدرشعربه

تمثیلميرودکار
 است.

 جازمنیست

 استقراءاست
 استبالفعلقیاس

بالقوهقیاساست

 قیاساست

گفتا نیستسقیا
 ر
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تمثیلحكمدیگریندارد.


تقسیم سوم: )فارابی،1408آ:494/1(
کذب و صدق معیار بر نیز را تقسیم این فارابی
گزارههاچیدهاست،بااینتفاوتکهنشانمیدهدهر
کدامازاقسامدرکدامصنعتقرارمییابند.بنابراینبا
تقسیمنخستمتفاوتاست.درتقسیماولیتنهانشان
دادهشدکهگزارههایشعریکاذباند،امادراینجابا
یکگامبهجلوجایگاهعلمیآنهانیزمشخصگشت.
بررسی و ترکیب به إفراد از سیر با مجموع در
چگونگیگزارهشعریدانستیم:1(گزارهشعریکاذب
ازواقعنمیدهد؛23(ترکیبقیاسی،گاه استوخبر
پذیرایمخیالتاستوازاینرونامشراقیاسشعری
شعری گزاره قرارگاه )3 خواند؛ باید تمثیل نوع از و
در همچنانكه شعر حیث این از و است شعر صنعت
عنوان به نیز منطق در است، بررسی موضوع ادبیات
روششناسیعلومجایمطالعهوکندوکاوداردوجایگاه

آن،صناعتشعراست.

گونه های شعر بر مبنای تقسیم بندی یونانی
شناسایی که میبرد نام شعر گونه دوازده فارابی
برخیازآنهابهدشوارییافتنتاریخفنشعراست.این
حتی ارسطو« شعر »فن ترجمههای در اشعار قبیل
چند هر ندارند؛ نشانی و نام یونس بن متی ترجمة
و فارابی از پیروی به )31 -29 ب: 1404( ابنسینا
)363 /2 :1375 )انوار، ابنسینا از پیروی به طوسی
آوردهاند. تغییرات اندکی با گاه را نامها این از برخي
فارابيخودمدعیاستاینانواعرادرمیانگفتارهاي
میان در نیز و شعر صناعت در ارسطو به منسوب
دیده دیگران و ثامسطیوس4 چون افرادي کتابهاي
است)1408آ:497/1(.ازشرحبربوطیقایثامسطیوس
همکهبهاونسبتدادهاند)دایرةالمعارفبزرگاسالمی،
ذیلواژهتمیستیوس(معلومنیستنسخهایدردست
باشد.بنابرایندستیافتنبهمعنایپارهایازاینانواع
راروشن این امادستکم بادشواریروبرومیگردد.
بوطیقای از فارابی مراجعه مورد نسخه که میسازد
تفاوت است ما دردست امروز که نسخهای با ارسطو
دارد.عناصریدرنسخهفارابیبودهاندکهنهدرترجمه
عربیوجوددارندونهدرنسخههایدیگر»فنشعر«.

بامطالعهانواعیکهفارابيآوردهوتطبیقآنهابر
یامنابعدیگر نمونههايموجوددربوطیقایارسطوو
مسلمان فیلسوفان فكري فضاي به آنچه درمییابیم
انتقالیافتهمتفاوتازچیزیاستکهامروزهازکلمات
ارسطومیفهمیم.5درذیلبههمهموارداشارهمیکنیم:
1.طراغوذیا:نوعیازشعرکهوزنمشخصیداردو
لذت بخواند، یا بشنود را آن هرکس که است چنان
میبرد.دراینشعرامورخیروپسندیدهیادمیشودتا
مخاطببدانهاتحریکشود.حاکمانشهررابااینگونه
شعریستایشکنندوموسیقیدانانبهآن،نزدپادشاهان
آوازخوانند.نیزآنگاهکهپادشاهترکحیاتگویدبه
اینشعرنغماتیمیافزایندتابرایپادشاهنوحهکنند

)1408آ:496/1(.
فارابیدراینکهتراژدیحاویوزناستبهصواب
رفته،باگفتهارسطوهماهنگاست.تراژدْیوزنثالثی
ایامبیکدارد؛چراکهدرآنبهمرورمكالمهرواجیافته
وایْنباوزنثالثي،یعنیایامبیک6،مناسبتراستتا

 متعلقبهبرهاناند.←بالكلصادقاند 

گفتارها

 متعلقبهجدلاند.←صدقآنهابیشترازکذبشاناست

 متعلقبهخطابهاند.←صدقوکذبشانبرابراست

 متعلقبهسفسطهاند.←کذبآنهابیشترازصدقشاناست

 متعلقبهشعراند.←بالكلکاذباند
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وزنرباعیکهدرسرودنشعرساتیری7بهکارمیبردهاند
)زرینکوب،33:1343(.اینسخننیزدرستکهاست
کهتراژديافرادبزرگوجدیراکههمانشهریارانو
پیش لزوما اینکه اما میکند، تقلید باشند اشراف
تلقی این نیست. درست بخوانند آواز بدان پادشاهان
بیشتردرفضایفرهنگیعربییاایرانیمیتواندرخداده
باشد.ازمجموععبارتفارابیمیتواندریافتکهاوبه
شكلمبهموکلْیمعناییازتراژدیرافهمیدهاست،اما:
1(توسعهندادنآنباآنكهعمدهفنشعرارسطورادر
بردارد؛و2(عدمبیاناجزائشبهویژهعنصرکاتارسیس
کهبیشترینتوجههابهسمتآناست،نشانمیدهد
حقیقتتراژدیازچشمفارابیدورماندهاست.گرچه
احتمالداردفارابیبااینعبارتخواستهباشدکهبه

کاتارسیسهماشارهایبكند:
المحروض المحمودة االمور و الخیر فیه »یذکر

علیها«)1404آ:496/1(
با که باشد این شاید علیها« »المحروض از مراد
آنها به نسبت شعر شنوندگان نیكو، امور یادآوری
و خیر افعال سمت به حرکت یعنی شوند؛ تحریک
داشتنصفاتنیكو.این،حالتخامیازکاتارسیساست

کهمحتمالمورداشارهفارابیاست.
برابر 2.دیثرمبی:نوعیشعراستکهوزنآندو
کلی اخالق و خیر شعر، این در است. طراغوذیا وزن
پسندیدهوفضائلانسانییادمیشود.حاویهیچمدحی
ازپادشاهیاانسانمعینینیست،بلكهصرفاًبیانگرخیر

کلیاست)همان(.
لیكن ميآورد، فارابي که است توضیحي این
باکوس، اعیاد در آن با که بوده آوازي دیتيرامب8
پروردگارشراب،تغنيميکردهاند.بعدهاباتوسعهاین
ازآنپدیدآوردهاند. نام باهمین آوازهم،نوعيشعر
تعریْف دو این تفاوت پس )125 :1343 )زرینکوب،

آشكاراست.
3.قوموذیا:وزنآنمعلومومشخصوحاویشرور
است.بههجومردم،اخالقپستآنانوسیرهناپسندشان
میپردازد.گاهمیشودبهاینشعرنغمههاییهمافزوده
آن در حیوان و انسان که پستی اخالق یادکرد شود.
/1 )1404آ: است شعر این عهده به دارند، اشتراک

.)496
معناکردنکمديبههجواختصاصبهفارابيندارد؛
چه،همابنرشد)59:1986(وهمطوسي)1:1375/
425(همینمعناراازکمدیفهمیدهاند؛گویاآناندر
اینکارمتاثرازفارابیاند.درتلقيابنرشدچونشعراز
اشخاصمحاکاتميکندوآنانیانیكوسرشتاندویا

زشتسیرت،پسدوگونهشعرایجادميشود:
1(مدیح،
2(هجو.

کارهجومحاکاِتزشتسیرتاناستباابزارپست.
پسدراینكهنخستینکمديهايبرجاماندهباعنصر
هجووکالمزنندههمراهشوندوکسانیبازنندهترین
کلماتبهتمسخروریشخندگرفتهشوند،تفسیرفارابي
از ارسطو تعریف حتي مينماید. درست او پیروان و

کمدينیزچنیناست:
و اطوار از که است محاکاتي و تقلید »کومدي،
بدترینصفات تقلید و اینكهتوصیف نه اخالقزشت،
باشد،بلكهفقطتقلیدوتوصیفاعمالواطوارشرماوري
استکهموجبریشخندواستهزاءميشود«)زرینکوب،

.)35-31:1343
کمدي از که نیست چیزي آن همه این اما
شناختهاند؛چه،دربرخيآراءکمديمسائلروزمرهو
و مردم عموم زندگي به و کند مطرح را معاصر
گرفتاريهايآنانميپردازد.)داد،389-388:1387(
4.ایامبو:وزناینشعرنیزمعلومومحتوایآنذکر
گفتارهاییاستکهمیانمردممشهوراستخواهخیر
باشندیاشر.نمونهآنمثالهاییاستکهدرمیانمردم
شهرتدارند.درپیكارهاوجنگها،درغضبوسختیها

ازاینشعراستفادهمیشود.)1404آ:496/1(
فارابيایامبوراوجهجامعخیروشرفرضنموده،
گفته لیكن میدهد، اختصاص بهجنگ را آن کاربرد
ميرفته کار به هجو در غالبا ایامبوس9 ميشود
و سخرهآمیز فضایي که )135 :1343 )زرینکوب،
غیرجديداردواینبافضايجنگکهجديوخشن

استسازگارنیست.
5.دراماطا:دراماطاهمانایامبواستبااینتفاوت
کهمثالهاوگفتارهایمشهورمیانمجموعهمشخصی



82

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال پنجم، شامرۀ 20، پاییز ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1395

ازانسانهارایادمیکند)1404آ:496/1(.
به Drama یونانی کلمه از دراماطا است محتمل
عربیبرگرداندهشدهباشد.»درامدرمفهومکلّی،اثری
بازیگران و مییابد نگارش نمایش منظور به که است
رویصحنهودربرابرتماشاگراناجرامینمایندامابه
معنایدقیقکلمهاثریاستتخیلیوجدی،باپایانی
شادیاغمانگیز،بهنظمیانثرکهنوعابراینمایشتألیف
یافتهوهدفآننیزتصویرزندگییاشخصتهایافراد
یاروایتداستانیاستمتضمنتضادوتعارض«)رضایی،
87:1382(.دردورةباستاندرامبامناسکگرهخورگي
و ميشود جدا آن از زمان مرور به لیكن دارد، کامل
اهدافدیگريغیرازاهدافآیینيبرايخودميیابد:
و زراعت افزایش دنبال به شک بدون باکیک آیین
استمرارزندگياستوهدفآیینْيبردرامآیسخولوس،
اورستیا،تأثیرآشكاريداردوبهمالحظاتزیبایيشناختي
وفكريآنغلبهدارد،اماکمکمایناهدافازهمدیگر
جداميشوندودرهماندورهآیسخولوس،دراماستقالل
خودرابهدستمیآوردوبهاهدافدیگريمياندیشد.
هوراْس براي و است لذت درام هدف ارسطو براي
کمدْي هدف نیز مولیر براي و تعلیم؛ و خوشحالي
انسانهايخوبراخنداندناست.درمجموعبایدگفت
کهدرامباستاننهشباهتيباسنتهايشرقيداردونه
Encyclopedia Britannica، 1964: 334-(.بادراممدرن
333/7(بااینتوصیفونیزتعریفیکهپیشترازایامبوس

که دانست شعری هر از بخشی باید را درام آوردیم
سرودهمیشود،نهمفهومیدرمقابلاشعار.پسبازهم

تعریففارابیرانادرستمییابیم.
شادیبخش گفتارهای حاوی که شعری اینی: .6
شعر این در خوبیشان فزونی از یا گفتارها این است.
ظاهرمیشوندویاازفزونیشگفتانگیزیشان)1404آ:

.)496/1
اصحاب را آن که است شعر گونهای دیقرامی: .7
نفوس در تا میبرند کار به قانون( )اصحاب نوامیس
القاءکنند را ترسناکی امور یاضعیف، و ناپاک بشری

)همان(.
8.افیقیوریطوری:نوعیازشعرکهبهامورسیاسی
روش یادکرد آن کار میپردازد. اجتماعی قوانین و

است ایشان روزگار ذکر و آنان رویدادهای پادشاهان،
)همان(.ازاینجهتکهفارابيریطوريراویژهمناسبات
که ميشود تقویت گمان این ميدهد قرار اجتماعي
صنعت یا ریطوریقا باشد. ریطوریقا همان ریطوري،
خطابهابزارياستکهکارگزارانباآنبهاقناعجمهور
ميپردازندبهایندلیلکهعقولعموميازدرکبرهاني
عاجزاستودرمیانصناعاتخمْسکارگرترازخطابه

وجودندارد)طوسي،384/1:1375(.
9.ساطوری:گونهایشعرموزوناست.موسیقیدانان
آنراساختهاندتاچهارپایانوبهطورکلیحیواناترا
این از ببنندگان تعجب سبب که وادارند حرکاتی به

حرکاتغیرطبیعیشود)1404آ:496/1(.
که بوده نمایشی ساتیر فارابی، تصور رغم به
ساتیرها میدادند. تشكیل ساتیرها را آن همسرایان
مخلوقاتمستوشهوترانیبودندازمالزماندیونیزوْس
)زرینکوب، میکردند زندگی وحشی مناطق در که
135:1343(.ایننوعشعرکهدرمفهومتراژدیجای
نوشته اسطورهای موضوع یک درباره چه گر میگیرد
میشده،نحوهبرخوردنویسندهباآنموضوعبهشكل
تقلیدتمسخرآمیزبودهاست.)کات،338:1385(بااین
حرکت به برای را شعر این فارابی اینكه در وصف،
وی است. رفته خطا به انگاشته، چهارپایان درآوردن
تشبیهکرده بهحیوانات بهخطا را ساتیرهایوحشی

است.
10.فیوموتا:گونهایشعرکهبهتوصیفاشعاردیگر
و مستقیم شعرهای بد، و خوب شعرهای میپردازد.
هر نوع، این میگیرند. قرار شعر این منظر در معوج
شعریراخواهنیكوباشدیازشت،بهواقعیاتیهمانند
خودشانکهنیکیازشتباشندتشبیهمیکند)1404آ:

.)496/1
11.ایفیجاناساوس:گونهایدیگرازشعرکهبهدست
دانشمندانعلومطبیعیوکسانیکهدرزیرشاخههای
آنعلمکاوشمیکنند،ساختهشدهاست.اینشعردر
واقعیت از را فاصله بیشترین اشعار، دیگر با سنجش

شعریدارد)همان(.
»ایفی اسطوره از مقلوبي واژه این نظرميرسد به
یا نسخهها گذر در که باشد بوده آئولیس«10 در ژنی
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رسیده فارابي بهدست اینشكل به غلط ترجمههاي
است.ایننمایشنامهازآثاراوریپیداستوقربانیکردن
ایفگنیابرایایزدبانوآرتمیسراروایتمیکند.)حسینی،
615/1:1381(بااینفرضهیچنسبتیباآنچهفارابی

گفتهاست،ندارد.
12.اقوستقی:شعریساختهشدهبههدفآموزش
دانشجویانموسیقی.جزاین،فایدهدیگریبرآنمترتّب

نیست)1404آ:497/1(.
همان به و نیامد توضیحی آنها ذیل که مواردی
گفتهفارابیبسندشد،آنهاییهستندکهنمونههایشان

رانیافتیم.

تقسیم بندی شاعران
شاعراندرنظرفارابیسهدستهاند:

شعر اما دارند، شاعرانه طبع که کسانی نخست،
گفتنرافنینیاموختهاند.اینانبرپایهطبعونهفن،
تواناییسرودنهمهیابرخیازگونههایشعریرادارند.
ویچونایشانراماهرنمیداندباعنوان»غیرمسلجس«

ازآنانیادمیکند:
آنكه بهخاطر آناندرحیقیقتغیرمسلجساند »و
ندارند«. را شعر صنعت در پایداری و اندیشه کمال

)1408آ:497/1(
دوم،آنانکههستندکههمطبعشاعرانهدارندوهم
بهفنونشاعریدانایند.هیچویژگیوقانونیازچشم
آغاز که را شعری گونه هر نمیماند. فرو تیزبینشان
کنندبهنیكوترینصورتدرتمثیلوتشبیههاجاری
=( »مسلجس11 باید تحقیق به که آناناند میکنند.

ماهرانوخریطینفن(«نامیدهشوند:
»وهوالءهمالمستحقوناسمالشعراءالمسجلسین«

)همان(
فن نه و دارند شاعرانه نهطبع که شاعرانی سوم،
شعریمیدانندکاراینانصرفاتقلیدازدوگروهنخستین
قرار خطا مسیر در گروه این فارابی عقیده به است.

گرفتهاند.

ارزش شعر از دیدگاه فارابی
ازدوجنبهمیشودبهشعرنگریست:

1. جنبه معرفت شناختی
دیگر با مقایسه در فارابی که فضایی از .1 .1
میتوان داده اختصاص شعر فن به منطق بخشهای
فهیمدکهاو– بهعنوانیکمنطقدان-شعررادرچه
از او مفصل بررسی برخالف است. میدیده جایگاهی
فنونیچونقیاسوبرهان،بررسیگستردهفنشعررا
این  او گفته به فیلسوفان. نه و وانهاده دیگران به
و چیستی و میکاوند را شعر ابواب که شاعراناند
.)493 /1 )1408آ: میکنند مشخص را آن چگونگی
پساگرقرارباشدحكیماندرصناعاتیچونقیاسیا
برهانسخنگویند،ازآنجهتکهقوانیناندیشهرادر
دستبررسیدارند،بههمهابوابآننظرمیکنند،اما
صنعتشعررابدانرویکهدرمسیراندیشهقرارندارد،
بیان و اجمالی معرفی به بسند نموده، برگزار خالصه
شاید )همان(. میدانند مطلوب را آن مطالب روس
کتابهای حّتی فارابی تا میشود سبب دلیل همین
دورانخوددربارهشعرراتورقنكندویادرشرحکالم
اکتفا بوده، محفوظ ذهنش خزینه در آنچه به ارسطو

نماید.
1.2.لحنگفتارویهنگاممقایسهشعرومغالطهبه
اندازه به حّتی شعر میکنیم گمان که است گونهای

مغالطههمبراییکمنطقدانارزشمندنیست:
»إذالحكیملمیُكِملالقوَلفیصناعةالمغالطةفضال

عنالقولفیصناعةالّشعر«12)همان(.
معرفتی ارزش فقدان بر این از روشنتر تعبیری

شعر؟
1.3.نیزگذشتکهفارابیگزارهشعریرانمونهای
یادر دانست)همان:494(. بالكلکاذب ازگزارههای
جایدیگرروششعریراتمثیلیشناختونهقیاسی
باالتر ارزشی معرفتی جنبه از دو هر که استقرایی و
دارند.)همان(.پسدیگرچهمیتوانگفتجزآنكهاو
بهعنوانیکمنطقدان،»شعر«رادرپایینتریندرجه
شناختیبداندومعقتدباشدراهمعرفتازشعرنمیگذرد.
1.4.اوبرآناستکههررفتار)=عمل(بهیکنظر
پشتگرماست.هرنظریهم،یاواقعنمااستیانیست.
بسیاریازانسانهاپیرونظراتعالمانةواقعنمانیستند،
به آنان میکنند. پیروی توهمات و تخیالت از بلكه
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گونهایرفتارمیکنندکهگوییواقعرایافتهاند،حال
دورند به واقع از مراتب به و نیست اینگونه آنكه
)1408ب:502/1(.مرادفارابیازتخیالت،گزارههای
مخیلاست.گزارههایمخیلآندستهازقضایاهستند
کهفاقدهرگونهفكرواختیارند)ابنسینا،1404ب:
24(.ایبسادربرخیمواردهمدروغباشندوشخص
نیزبهدروغبودنآنهاواقفباشد)همو،55:1360(،
امابااینوصفتأثیریکهروحونفسازآنهامیگیرد
اندازهایاستکهپسازشنیدنآنهادچارحالت به
انقباضیاانبساطمیشود)همو،1404آ:63(ودراین
جستوجو را قضیه بودن دروغ یا راست که هنگام

نمیکند.بنابهگفتهفارابی:
»هدفازگفتارهایخیالانگیزآناستکهشنونده
شده خیاالنده چیزی آن در که رفتاری سمت به را
برانگیزاندخواهطلبآنباشدیاترسازآن،خواهنزاعیا
کراهتازآنباشدیادیگررفتارهااعمازبدییانیكی.
اینمساویاستکهحقیقتهمانگونهباشدکهخیاالنده

شدهیانه«.)1408ب:503/1(
مهم میآورد: نكته این به اشاره از پس بغدادی
انفعالنفسوتاثیرپذیریازآناستکهپسازشنیدن،
بهچیزیمیلیانفرتپیداکند)207/1:1373(.مثاًل
آنگاهکهفردبخشندهرابهدریاتشبیهمیکنند،اثریدر
فرد سمت به را او که میشود ایجاد شنونده روان
بخشندهمتمایلمیسازد،باآنكهکذببودناینسخن

آشكاراست.
نه باب این در منطقدانان دیگر و فارابی دیدگاه
بلكه کارکردشناختی، نه و است زیباشناختی
معرفتشناختیاست.آنانبدانرویکهروشدانشو
نحوهرسیدنبهواقعوحقیقترادنبالمیکنند،هنگام
سنجشدرمییابندکهمخیالتدورترینفاصلهباواقع
رادارند.بههمیندلیلازحیثمعرفتی،کمترینارزش
رفتار میگوید اگر هم فارابی میکنند. عطا بدان را
بسیاریازانسانهاارزشمعرفتیندارد،سخنبراین
مبنااستوارمیکند؛چه،عمدهانسانهاوامدارتصدیق
تصدیق که حالی در ،)502 /1 )1408ب: نیستند
مطابقتاعتقادذهنباواقع)همو،1408ج:266/1(یا
بهعبارتدیگرایجادنسبتیاستدرذهنمیانموضوع

ومحمولکههرگاهباواقعسنجیدهشود،تناظرکامل
آنباواقععیانمیگردد)ابنسینا،1405ج:17(.در
مقابْلتخییلصرفاًبرانگیختنشنوندهبهطلبیافراراز
چیزیاست،حّتیاگربهدروغباشد)ابنحّیان،1993:

.)109
2. جنبه جایگاهی شعر در مدینه

1. 2. به واسطه دانش منطق 
منطق،نخستیندانشیاستکهبایستپیشازهر
دانشدیگرآموخت.فارابیودیگرانهمهیکنظراندکه
منطقباارائهقوانیناندیشه،راهتشخیصاحكامدرست
ازنادرسترانمایانمیکندوعقلراازدرافتادنبه
)25 :1993 )ساوی، بازمیدارد. تفكر لغزشگاههای
رئیسالعلوم را منطق فارابی با موافقت در چه اکنون
یا و )45 /1 :1383 شهرزوری، گزارش )به بدانیم
همچونابنسیناابزارعلوم)خادمالعلوم(ملقباشکنیم
)116:1326(باشناختمدینهفارابیتصدیقخواهیم
کردکهنخستیندانشکارگردرسیراهالیمدینهبه
میتواند حیث این از و است منطق سعادت سمت

زیرساختعلمیآْنتلقیشود:
»صناعتمنطقدرهریکازاینصنعتهایقیاسی
]برهان،جدل،سفسطه،خطابهوشعر[،قوانینخاصیرا
شكل صنایع از کدام هر آنها با که میکند ارائه
راکهدریکصنعت آنچه قوانیْن بدان نیز میگیرند،
ارائهشدهاستبهسنجشمیکشاندتادانستهشودکه
)فارابی، خیر«. یا است آمده منطقی روش موافق آیا

1408د:13/1(
اجزای از هم شعر« »فن اینكه به عنایت با پس
منطقاستوبخشپایانیآنراتشكیلمیدهد)همان:

12(بهاندازهخوددرساختمدینهاهمّیتدارد.

در  مدینه  افراد  که  نسبتی  واسطه  به   .2  .2
دسترسی به سعادت دارند

مدینه که است القصوایی غایة سعادت .2 .2 .1
فاضلهبهآنسمترویدارد.بااینفرض،کشفاینكه
سعادتچیستوبهچهراهیقابلدستیابیاست،از
راه که آنان است نیاز پس برنمیآید. هرکسی عهده
نمیشناسندتحتتعلیمقرارگرفته،آموزشهاییببینند
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کهدرکسبسعادتیاریشاندهد.ازسویدیگرهر
لباسی این باشد. دیگران معلم که نشاید هم را کس
استکهتنهابرقامتفیلسوفیاهمانپیامبردوخته
هم را این نیز .)87 -86 :1421 )فارابی، است شده
بیفزاییمکهشناختچیستیسعادت،مبادیموجودات
ازدوراهامكان ومراتبآنهاوکیستیریاستمدینه
دارد:1(تصوروتعقلو2(تخیل.تصوربدیننحوکه
درنفسانسانذواتآنهاآنگونهکهدرحقیقتموجودند،
حاصلشودوتخیلازطریقخیال،مثالیااموریکه
محاکیآنهاباشد.پستااینجامعلومشدفیلسوفمعلم
انسانهااستوبهدوطریقتصوروتخیلحقایقرابه

ایشانمیآموزد.
2.2.2.آنانکهمیتوانندازراهتصوروتعقلحقایق
رابشناسندچونبهطریقبرهاندرشناختحقیقت
برهان یعنی اختصاصی راه از فیلسوف دارند، عادت
راه از که مردم عموم لیكن میدهد. تعلیم را ایشان
تخیلمیآموزندوطریقبرهانبرایشاندشواراست،راه
اشتراکیبرایشانمناسباست.اینراهجدل،خطابهو
به طریق، اینسه از کدام هر میشود. شامل را شعر
به دستیابیشان و آموزش مسیر عوام، حال فراخور

سعادتراهموارمیسازد.
و طبقهطراحی پنج در را مدینه فارابی .2 .2 .3
نخستینطبقهآنرابهحكیمانواهلتعقلاختصاص
میاندیشند. عام و بزرگ امورات در ایشان میدهد.
مدینههممبتنیبرآراءایشانادارهمیشود.ویازاینان
بانام»افاضل)برتران(«یادمیکندوازآنجاییکهکلّی
برجزئیمقدماستو»افاضل«دارایاندیشهدرقلمرو
کلیاتهستند،برکسانیکهبهامورجزئیمیاندیشند
مقدمشانمیدارد.درمرتبهدوم»ذووااللسنه«یعنی
بایدبهاصحاب اینعنوانرا زباندارانقرارمیگیرند.
اصحاب .)65 :1405( کرد ترجمه رسانه و فرهنگ
فرهنگورسانهشاملخطیبان،اهلبالغت،شاعران،
میشود. ایشان نظایر و نویسندگان موسیقیدانان،
همانگونهکهآشكاراستاینگروه،باالترینجایگاهرا
پسازحكیماندارند.درحقیقتارتباطمیانحكیمان
رسانه و فرهنگ اصحاب طریق از بعدی گروههای و
برقرارمیشود؛چه،بادرکدرستاندیشهحكیماناز

ازسوی بهمحسوس تبدیلمعقول قابلیت و یکسو
دیگرمسیرآموزشگروههایبعدیراهموارمیکنند.
بنابراینوظیفهطبقهدوموبهتبعآْنشاعرانبهجهت
یعنی مدینه بدنه و یعنیحكیمان، مغز، میان ارتباط
طبقاتدیگردشوارودرعینحالارزشمندترمیگردد.
حالباتوجهبهسهنكتهفوقشعربهصنعتیمدنی
تبدیلمیشودکهنقشیفعالدرترویجاخالقوسیاست
بهعهدهمیگیردوازهمینباب،راهفارابیبافیلسوفی
چونافالطونجدامیشود؛چه،فارابینهتنهاشاعررا
ازمدینهبیروننمیکند،بلكهجایگاهیحائزاهمّیتنیز

بهویاعطامیکند.


جمع بندی 
ازچه و دانستیم:1(شعرچیست اینجستار در
ازاجزابهویژه اجزاییتشكیلمیشودو2(هرکدام
محاکاتازدیدگاهیکمنطقدانچهتعریفیدارد.لیكن
بهعنواننتیجهکانونیاینبررسیمیتوانچنینگفت:
شعرازدوزاویهبادومبنایمتفاوتمطالعهمیشود:
واژگان. از ترکیبیاست اینرویكردکه با بار یک
ترکیبواژگانیراهمادیبمینگردوهممنطقدانبا
اینتفاوتکهادیبآنراازحیثساختاروچگونگی
ارتباطکالمیبیناجزاءجملهبرایبیانمقصودبهنحو
حیث از منطقدانان و میکند بررسی فصیح و بلیغ
واقعنمایی،فارغازبالغتوفصاحت.ازدیدگاهمنطقی
یایکترکیبواقعنماهستیانیستوبااغراضدیگری
ترکیبیافتهاست.شعردردستهدومجایدارد.کارآن
تخییلاستونهتصدیقوایندودرمقابلهمقرار
دارند.ترکیباتشعریتصدیقبههمراهندارندوشاعر
خواستارتصدیقشنوندهنیست،بلكهبهدنبالآناست
کهاورادرفضایخیالانگیزیکهطراحینموده،وارد
گستره که است تخییل شدن کشیده پیش با کند.
بررسیشعرهمافزودهمیشودومباحثمعرفتشناختی
ونیزساختاریآنبهعنوانیکصنعتمطرحمیگردد.
باردیگردرفضایکالنانسانیبهشعرنگاهمیشود
اواساساًطراحینقش کهکاریکفیلسوفاست.هدف
شاعراست.ازاینرهگذرتكلیفشعرنیزمشخصمیشود.
درچینشاصنافجامعه،فیلسوْفجامعهرابهپنجطبقه
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ازاشرفبهاخستقسیممیکندوحكیمانرادرمرتبه
از ایْن قرارمیدهد. دوم مرتبه در را شاعران و نخست
بلندیمقامشاعراندرنگرهفارابیخبرمیدهد؛چراکهبه
عقیدهاوشهررویبهسعادتدارد.درکسعادتهمکه
قادرند که حكیماناند تنها نیست. میسر همگان برای
سعادترابهنحوتعقلیوتفكریدریابند.دیگرانازراه
تخییلمیدانندسعادتچیستوچگونهقابلدستیابی
است.دراینهنگامصنفشاعراناهمّیتمییابدورتبه
دومساختارشهریرابهخوداختصاصمیدهد.شاعرانبا
و چیستی و کالن گستره در معقوالت درست درک
چگونگیسعادتدرگسترهاخص،معقولرابهمحسوس
تشبیهوعرشرابربسترشهرمیگسترانند.پسازاین
زاویهشعراهمّیتذاتیداردومقصودفیلسوفاست،در
حالیکهازنگاهمنطقدانمعرفتکههمانابرهانباشددر

مسیرقراردارد.

پی نوشت ها
كمال  الفت   .1 كرد:  اشاره  زير  منابع  به  مى توان  نمونه  براى   .1
الروبى، نظریةالشعرعندفالسفةالمسلمین )من الكندى حتى 
ابن رشد(، ترجمه: رمسيس يونان، بيروت: انتشارات دارالتنوير، 
تهران:  کالسیک،  بوطیقای سيدمهدى،  زرقانى،   .2 2007م؛ 

انتشارات سخن، 1391ش، چاپ اول.
2. بدوى، عبدالرحمن، فنالّشعر:معالترجمةالعربیةالقدیمةو
عبدالرحمن  مترجم:  ابنرشد،  و ابنسینا و الفارابی شروح

بدوى، بيروت: دارالثقافة، 1973م.
3. اين كه صدق و كذب در اين گونه از گزاره ها به چه معنا است و 
چگونه مى توانند از حقيقت اخبار كنند به فصل ديگر موكول 

مى شود.
نام اصلى آن تميستيوس )Themistus( است كه در منابع   .4
دایرة )ر.ک  مى شود.  ياد  ثامسطيوس  نام  با  وى  از  اسالمى 

المعارفبزرگاسالمی، ذيل واژه ثامستيوس(.
بر »فن شعر ارسطو«  افنان در مقدمه خود  براي مثال سهيل   .5
مي آورد: »معلم ثاني مانند گزارندگان اسالمي ديگر، درنايفته 
ترگوديا نمايش است نه مديح: »اما طراغوذيا فهو نوع من الّشعر 
له وزن معلوم يلتذ به كل من سمعه من النّاس او تاله، يذكر فيه 

الخير و االمور المحمودة«. )1388: 64(.
يا  كه همواره  اوزان است  از  يا سلسله اى  ايامبيك يك وزن   .6
يا  )هجا(   iamb كه  مى شود  تشكيل  گامى  از  اوقات  اغلب 
ᴗ-( iambus( گفته مى شود. اين گام را با يك نام تركيبى 

 metrone توصيف مى كردند كه مرّكب از اعداد يونانى و واژه
 Encyclopedia( .بود كه يك گروه دو هجايى  را نشان  مى داد
of Britannica, Iambic( گام وزنى كه شامل دو سيالب 
باشد، نخست آن ها بى تكيه و ديگر با تكيه يا در بيان كالسيك 
اولى كوتاه و دومى بلند. اندازه وزنى را كه هجا )iamb( را به 
كار گيرد ايامبيك خوانده مى شود. ايامب اندازه وزنى غالب در 
زبان انگليسى است. در ميان شاعران يونان آريسخولوس قرن 
7 قبل از ميالد، و در ميان نويسندگان رومى كاتولوس، هوراس 
 Encyclopedia,( و مارتيال از وزن ايامبيك شعر مى ساختند

.)Iamb
7. ساتير از جنبه ادبى مى تواند اين گونه تعريف شود: بيان خوشى 
يا تنفر تحريك شده توسط امر خنده آور يا ناپسند در واژگانى 
 )Encyclopedia of Britannica, Satire( كامل. 
 Satyres ساتيرها  به  است  منسوب  ساتيريك  نمايش هاى 
)-ساتورها( كه خدمتكاران ديونيزوس )باكوس( بوده اند و اين 
نمايش ها، بازى هاى خنده دارى بود كه بازيگران با رقص و ساز 
در حالى كه لباس ساتيرها پوشيده بودند در ستايش ديونيزوس 
)باكوس( مى خواندند و ساتير موجودى بود افسانه اى كه پاهاى 

بز داشت )زّرين كوب، 1343: 135(.
8. Dithyrambos
9. Iambos
10. Iphigenia in Aulis

11. »مسلجس« اسم فاعل و از ماده »سولوجيسموس« ساخته 
شده است. »سولوجيسموس« معرب كلمه »syllogism« به 
معناى قياس است كه منطقيان آغازين در كالم خود گاه به جاي 
قياس آن را به كار مي بردند. براي نمونه بنگريد به: )ابن باجه، 
تعليقات »كالمه في القياس«، در )المنطقيات للفارابى(، 1409: 

3/ 212( و نيز )بغدادي، 1373: 1/ 115(.
12. حكيم گفتار را در صناعت منطق تمام نمى كند تا چه رسد به 

گفت وگو درباره شعر.

کتابنامه
مصر، هدایةالحكمة، فن المنطق )1278ق(، اثیرالدین ابهری،

مطبعةالمكتبةالحربیةالسطانیة
ابنباجه،محمدبنیحیی)1409ق(،تعلیقاتدر)المنطقیات
قم:مكتبة للفارابی(،ج3،تحقیق:محمدتقیدانشپژوه،

آیةاللمرعشینجفی.
ابنسهالنساوی)1993م(،البصائرالنصیریةفیعلمالمنطق،

تعلیقات:محمدعبده،بیروت:دارالفكرالبنانی.
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ابنسینا،حسینبنعبدالل)1326ق(،تسعرسائل،دارالعرب،
قاهره.

حسین طه تصدیر: )البرهان(، شفا آ، 1404ق( ( ــــــــــ
مرعشي آیةالل مكتبة قم: مدکور، ابراهیم مراجعه: پاشا،

نجفي.
عبدالرحمن تحقیق: )الّشعر(، شفا ب، )1404ق( ــــــــــ

بدوي،قم:مكتبةآیةاللمرعشينجفي
حسین طه تصدیر: )المدخل(، شفا ج، )1404ق( ــــــــــ
مرعشي آیةالل مكتبة قم: مدکور، ابراهیم مراجعه: پاشا،

نجفي
احمد تصحیح: عالئی، دانشنامه )1360ش(، ــــــــــ

خراساني،تهران:کتابخانهفارابي.
ابنحّیان،جابر)1993م(،الحدوددررسائلمنطقیةفیالحدود

والرسوم،تصحیحعبداالمیراالعسم،بیروت:دارالمناهل
تهران: شعر، هنر دربارة )1388ش(، محسن سهیل افنان،

حكمت.
،2 ج اإلقتباس، أساس بر تعلیقه )1375ش(، عبدالل انوار،

تهران:نشرمرکز.
بغدادی،هبةالل)1373ش(،المعتبرفیالحكمة،ج1،تصحیح:

فتحعلياکبري،اصفهان:دانشگاهاصفهان.
مرتضی تصحیح: التحصیل، )1375ش( مرزبان بن بهمنیار

مطهری،چدوم،تهران:دانشگاهتهران.
اصطالحات کشاف )1996م(، علی بن اعلی محمد تهانوی،
بیروت: عجم، رفیق ویراستار: ،2 ج العلوم، و الفنون

مكتبةلبنانناشرون.
حسینی،سیدرضاوهیئتعلمی)1381ش(،فرهنگآثار،ج1،

تهران:سروش.
حلی،یوسفابنمطهر)1371ش(،الجوهرالنضید،چپنجم،

قم:انتشاراتبیدار.
چهارم، چ ادبي، اصطالحات فرهنگ )1387ش(، سیما داد،

تهران:انتشاراتمروارید.
رضایی،عربعلی)1382ش(،واژگانتوصیفیادبیات:انگلیسی-

فارسی،چاول،تهران:فرهنگمعاصر.
رضاییهفتادر،غالمعباس،نامداري،ابراهیم،احمدي،علیاکبر
)1392ش(،»آشناییزداییونقشآندرخلقشعر«،ادب

عربی،شمارة2.
تهران: دوم، فنشعر،چ )1343ش(، عبدالحسین زرینکوب،

بنگاهترجمهونشر.
سهالنساوی،)1993م(،زینالّدین،البصائرالنصیریةفیعلم
دارالفكر بیروت: المنطق،چاول،تحقیق:رفیقالعجم،

البنانی.
شهرزوری،محمدبنمحمود)1383-1385ش(رسائلالّشجرة

پژوهشی مؤسسة تهران: ،1 ج الّربّانّیة، علوم فی اإللهّیة
حكمتوفلسفهایران.

طوسی،نصیرالدینمحمد)1375ش(،أساساإلقتباس،تعلقیه:
سیدعبداللانوار،تهران:نشرمرکز.

فارابی،محمدبنمحمد)1408ق(آ،قوانینصناعةالشعراءدر
)المنطقیاتللفارابی(،ج1،تحقیق:محمدتقیدانشپژوه،

قم:مكتبةآیةاللمرعشینجفی.
ــــــــــ)1408ق(ب،کتابالّشعردر)المنطقیاتللفارابی(،
آیةالل مكتبة قم: دانشپژوه، محمدتقی تحقیق: ،1 ج

مرعشینجفی.
ــــــــــ)1408ق(ج،برهاندر)المنطقیاتللفارابی(،ج1،
مرعشی آیةالل مكتبة قم: دانشپژوه، محمدتقی تحقیق:

نجفی.
)المنطقیات در المنطق فی توطئة د، )1408ق( ــــــــــ
قم:مكتبة للفارابی(،ج1،تحقیق:محمدتقیدانشپژوه،

آیةاللمرعشینجفی.
دکتر تحقیق: دوم، چ منتزعة، فصول )1405ق(، ــــــــــ

فوزينجار،تهران:المكتبةالزهراء.
تقدیموشرح: المدنیة، السیاسة ــــــــــ)1421ق(،کتاب

علیبوملحم،بیروت:دارومكتبةالهالل.
باستان یونان تراژدیهای بر تفسیری )1385ش(، یان کات،
براهیمی، منصور دانشور- داود ترجمه: خدایان(، )تناول

تهران:انتشاراتسمت.

Encyclopaedia Britannica: a new survey of 
universal knowledge.- Chicago; London; 
Toronto: Encyclopedia Britannica ,.Inc, 
c1964/ V7- pp 333-334


	متن فارسی -20.pdf

