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 مقدمه

خود به شعر پرداخت و تا این لحظه ـ شاید ـ  «فدراس»ی بود که در رساله افالطونلین بار او

البته  شوند؛در منطق آشنا می شعر با نوپردازد. حوزویآخرین نفر این قلم باشد که به شعر می

رسد. این ی کتاب درسی است نمیقولهاگر بشوند. چون معموال درس به شعر که آخرین م

شعر، تنها صناعت »گذارد این است که به یادگار می ای که برای ایشان، تنها گزارهآشنایی اجمالی

1M]همهمابقی  «منطقی است که مفید تصدیق نیست. o h a d d e s] 2M] بیتیئاین تلقی پیش « شاید»افاده دارند. و   o h a d d e s] که 

کنید که بخوانید، این را وقتی بهتر درک می «حتما»ـ این شایدی که گفتم را  پس مهم نیست.

ات چیست و تو گویی شعر، پوزخند : موضوع مقالهپرسندتان از شما میای هایوقتی هم مدرسه

یاز به بررسی دارد. اگر مهم نیست پس چرا اصال ن نیست؛ دهند. ـ شعر مهم هست یاتحویلت می

شود؟ در این مقاله با بررسی شعر منطقی بدان پرداخته است؟ و اگر هست چرا جدی گرفته نمی

3M]شناسی زشارآن را و  جستجو در منابع مربوطه،  در منطق، دین و تاثیرات آن o h a d d e s] 4M]د...خواهیم کر  o h a d d e s]  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مفاهیم و کلیات :اول فصل

 پردازیم.شناسی اصطالحاتی که در مقاله، استفاده شده است، میدر این فصل ابتدا به واژه

 «شعر» یواژه شناسیواژه: اول گفتار

است. ـ خود به  به معنای دانستن و احساس کردن استعمال شده «ر ع ش»از ماده ـ که  شعر

نامیده  «شعر»توان گفت که شعر از آن جهت می 1است. «موزونکالم منظم »دری معنای اسم مص

 شد که غرض اصلی آن تحریک احساسات است.

 «صناعت» یواژه شناسیواژه: دوم گفتار

پس  2.مده استعنای حرفه، ساختنی آبه ماسم مصدر است و « ع ن ص»ی صناعت از ماده

شود که از موادی اولیه ساخته ه صناعت منطقی از آن جهت صناعت گفته میتوان گفت کمی

 آید.ای به حساب میو مهارت و حرفه شود.یم

 «خیال» یواژه شناسیواژه: سوم گفتار

ی این وجه تسمیه. آمده است ،ینه در آصورتِ ،وهم به معنای تصور،« ل ی خ»ی خیال از ماده

 3.دهدو صورتی در ذهن شکل می ن است که تصوره ایواژ

 «محاکات» یواژه شناسیواژه: چهارم گفتار

حکایت کردن  و تقلید ،مشابهه ،به معانی مماثله یکمصدر باب حا «ی ک ح» یمحاکات از ماده

گری خواهیم گفت که محاکات در معنای اصطالحی به معنای تقلید و حکایتو  4آمده است

 است.
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 شعر انواع و تعریف :پنجم گفتار

افراد خاصی معنا  تعریف نزد هر .تعاریف مختلفی دارد 5خوانند «بیطوریقا»شعر که آن را یونانیان 

 دهد؛می

 نزد فیلسوفان باستان، که تعریف مشهور هم همین است؛شعر در  یک.

 6«.شعر کالمی است مخیل»

و برخالف تعاریف بعدی به وزن و  مخیل بودن آن است ،تنها رکن مقوم شعر در این تعریف

واقع شعر  در «.نی استدل من، طوفا»گوید است. مثال کسی که می ه نشده... اعتباری داده وقافی

پس هر کالمی که اقتضای بسط یا  7شود.ل می. چون کالمی است که موجب تخیسروده است

م در آن شرط نیست و شعر نزد منطقیون است که حتی صدق و کذب ه ،آن کندفس میقبض ن

 .افالطونسطو و نظر اربود این  8.است آن مفقط تخیل مقو

 ؛خرانشعر نزد محدثین و عروضیان و عرف متأ دو.

 9«زن و قافیه که متساوی االرکان است.می است دارای والشعر ک»

 ،دل من»یعنی است و خیال ارزشی ندارد!  قافیه دانسته شده رکن مقوم وزن و تعریف این در

5M]. دارد که دارد خیال. عر نیستچون قافیه با کالمی ندارد پس ش «.طوفانی است o h a d d e s] اصال مهم  ،لخیا

این دست  منظوماتی از مالکی ابنلفیهی حاجی سبزواری و امنظومهف شرح ین تعر. با ایتسنی

 ند.شوند نیز شعر حساب می«ی منظومملع»هم که 

را  که نوع شعر و اوزان آن ت مردم و عوام استاند که این عادمنطقیون در نقد عروضیان گفته

بر  ، را موزون و مقفی بیان کنیممثال طب ،علم یه، مطلبی از مقولیعنی اگر هم .دانندییکی م

                                                           
 586اساس االقتباس، خواجه نصیرالدین طوسی، ص 5
و منطق، احد فرامرز  163، ص1ربانی گلپایگانی، ج و وحی نبوی، علی 301، ص 1و الجوهر النضید، عالمه حلی، ج 586همان، ص 6

 185، ص2قراملکی، ج
 322، ص 1و شرح منظومه، حاج مالهادی سبزواری، ج 185، ص2منطق، احد فرامرز قراملکی، ج 7
 «لکذبو لم یعتبرون الوزن و القافیه و ال الصدق و ال ا »...؛ 301، ص1الجوهر النضید، عالمه حلی، ج 8
 163، ص1و وحی نبوی، علی ربانی گلپایگانی، ج 586، ص1و اساس االقتباس، خواجه طوسی، ج 301ص، 1همان، ج 9



، جز در وزن ،مالکدر صورتی که بین سخن حافظ و ابن گویند که شعر گفت.عادت می لسبی

بدانیم  یعلم مرا شعر و دیگری را عالِ این است که یکی هیچ شباهتی نیست و از این رو درست

 10دهد. ، آموزشموزون ش موجب شده تاکه ذوق

 ؛بان و شاعران معاصرشعر در نظر محققان متأخر و ادی .سه

 11«است. هنگینانگیز و آکالمی خیال»

 و قافیه. ال است هم وزنهم خی شق است که رکن مقومیف جمع دو تعریف ساباین تعر

شعر ادبی  ادبی جدید که می ویدشعر ادبی ق، . شعر منطقیسه نوع شعر داریم، ما تیجه این کهن

به این صورت دو  ی شعر منطقی واقع استمجموعهجدید چون عنصر خیال را دارد پس زیر

 شعر منطقی و شعر ادبی قدیم. ماند؛قسم باقی می

 شعر صناعت :هفتم تارگف 

سازد. پس الجرم شعر در ح میراس مطی قیکند آن را زیرمجموعهمنطقی وقتی از شعر بحث می

 :مانند عالوه بر محتوای مخیل از صورت مناسب هم برخوردار باشد. باید صناعتی خویشمعنای 

. پس ل نیست؛ لکن خورشید قابای است از نگاه توگفتم که جرقهمی ،اگر خورشید قابل بود

6M]باشدای از نگاه تو خورشید قابل نیست که جرقه o h a d d e s] . 

 یقیاس شعرـ  س استثنائی اتصالیـ قیا اللیداین کالم که معنایی مخیل دارد و صورتی است

 12است.

به کار گرفتن معنایی  توان به راحتی بامی ،ای است که با به دست آوردن آنشعری ملکه صناعت

 13مخیل شعر بگوییم.
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 ماده آن تعریف و شعر یماده: هشتم گفتار

مدنی یا  اغراضِغرضی از که انفعالی مطلوب به جهت  وال مخیلاز اقف شعر کالمی است مؤل

 14تابع آن تخییل باشد. ،آن غیرِ

ثیر اند که در نَفس تأخیالت قضایایم .است تشکیل شده ی مخیالتصناعت شعر از ماده

 15شوند.انبساط یا انقباض آن می گذارند و موجبمی

 رف قرار دهدثیر و تصتحت تأ رای دیگران خواهد کالمش خیال و عاطفهمی هی که گویندوقت

قبل از آن که  شنوندهگذارند که ی میمخیالت چنان تأثیر 16مرحله عادی نیست. او در اینم کال

چرا که کذب در آن شرط  ـ را تصدیق نماید که آن نسخن را تصدیق نماید و حتی بدون آ

گیرد و نسبت به کاری یا چیزی رغبت و میل پیدا رار میثیر آن کالم ق. ـ سخت تحت تأنیست

 17گردد.مییا متنفر کند می
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 مخیالت :دوم فصل

  مخیل :اول گفتار

 ؟مخیل چیستاما  .قی یعنی کالم مخیلشعر منط

کالمی است  اند:االقتباس خود، مخیل را این گونه تعریف نموده در اساس ،مرحوم خواجه نصیر

، وخواه آن کالم مقتضی خواه به قبض ،خواه به بسط باشد ؛که اقتضای انفعالی در نفس کند

 18شد.تصدیقی نبا

7M]رنگراغی است زرد فعسل است o h a d d e s] . 

 .وتی است سیالشراب یاق

 ! برقصا!تر شاخِ ها ایجان رِآمد بها

  دل من طوفانی است...

 نفس در مخیالت تأثیر علت: دوم گفتار

 گردیم؟با شعری حزن آور محزون می شویم،می شنویم شادآور میقتی بیت شعری سرور چرا و 

صویرگری این ت ،ثیر این تأسرّ کنند.ذهن آدمی میالت با کاری که است که مخیّ ،ثیرعلت این تأ

 19نقشی اساسی دارد. ،محاکات ،. در شعرقضایا و محاکات است

 محاکات: سوم گفتار

آن  تصویر را در ذهن خود مجسم نماید و بعد گیرد که شاعرخیال در شعر آن گاه صورت می

تواند یمخاطب هم م ، با این کاری ارتباط است بریزد،که وسیلهزبان  شکل ذهنی را در قالبِ

ر دبخش است و ما د. این بازسازی تصویر است که لذتخویش بازسازی کن هنذدر  تصویر را

 .ییمگومی، تقلید یا بازسازی محاکات ،سمبه آن تج این جا

 سنگی در آسمان دیدم ،عهبه دستِ فاج

 سمان دیدمپلنگی در آ ه را چوو ما

                                                           
 587اساس االقتباس، خواجه نصیرالدین طوسی، ص 18
 206حاشیه مالعبداهلل علی التهذیب، مالعبداهلل به تعلیق مصطفی دشتی، ص 19



ی از آن در خیال و ضمیر شنونده کند  و نمایشت میی مورد نظرش حکایع از سوژهشاعر در واق

 20ند.اتکاحاکه شعر نقش اساسی دارند نوعی م تمثیلکند. تشبیه و بر پا می

 تعریف محاکات

 ی اسالمی:است و دیگر فالسفهنی ی یونااست که یکی تعریف فالسفه ریفتع برای محاکات دو

  از این را،ی اسالمی تعریفی اعمّاند ولی فالسفه، محاکات را  به معنای تقلید دانستهیونان. ایشان

چون  ؛گری و این تعریف اعمّ از تقلید استیتحکاگویند محاکات یعنی دهند و میاراده می

واجه نصیر محاکات خ 21شود.هم شامل می کنندت میه هیئت معلوم را حکایعلوم حصولی را ک

 22«د.هو هو نباشل چیزی است به شرط آن که محاکات ایراد مث»اند: را این گونه تعریف کرده

همان چیزی نباشد  ،شدهیزِ ایجاد یعنی محاکات ایجاد و شبیه چیزی است به شرطی که این چ

نی ، محاکات از وجود عیتش و خرسواقع شده است. مثال صورت ذهنی آ سازیل شبیهدِکه مُ

 23سوزاند و خرس...ها نیست چون اگر بود آتش ذهن را میاست اما خود آن هاآن

 مثل عکس رخ مهتاب که افتاد در آب

 هاستدر دلم هستی و بین من و تو فاصله

 کاتمحار عناص

 نظر بگیرید: را در  زیربیتِ

 نو هِفلک دیدم و داس مَ مرزع سبزِ

 ونگام درمد و هی خویش آشتهیادم از کِ

 عناصر محاکات عبارت است از:

 در بیت. قرص ماه .هکنند؛ حکایتی. حاکِ
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 .داس ؛دشوچه حکایت میآن ؛حکی. مَ

 بازنمایی قرص ماه از داس.؛ نمایی. حکایت یا عمل تجسم و باز

ساالر در رثای  نان است و اشعارِاوهای پهلهای جنگیی صحنهشعار فردوسی بازنماب امثال غال

 24افتاده در ذهن مخاطب است. های اتفاقشهیدان نوعی بازنمایی صحنه

 

 تقسیمات محاکات

 اسباب قسیم به اعتبارت یک.

جودات دای دیگر مو. مثال عمل طوطی که صاست رشعو موجودِ باطبعِآن  : منشأ. محاکات طبعی

 کند.را تقلید می

رد یا شاگرد دوستش دا ت استادی کهکانوع حرد از مثل تقلید شاگر :محاکات از روی عادت. 

 های هنر یا ورزشی.تقلید برخی از جوانان از ستاره

 25.مانند محاکات شعر، نقاشی :. محاکات از روی خالقیت هنری

 کاتنوع محاتقسیم به اعتبار دو. 

راد را تقلید رین صدا و لحن دیگر افبازیگران که با تمات ؛ محاکات طوطی با لفظ یا محاکقولی. 

 کند.می

 26 میمون و...سازی، تقلیدِفیلممانند ؛ . فعلی
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 محاکاتتقسیم دیگر 

 27تشبیه و استعاره از جمله محاکات لفظی است. .شعریمانند  ؛. لفظی

 لی و...؛ فع. غیر لفظی

 آن ثیر محاکات و لذیذ بودنعلت تأ

 ؟تبخش اسلذت حاکاتچرا م

 به دو جهت لذت دارد:محاکات 

را یزی بَرَد که چکند یعنی از این لذت میم اقتدار بر ایجاد چیزی میدمی توهّاین که آ  یک.

 28شده است. ساخته است و خالق

مجهول السبب و استغراب و اعجاب دارد. پس از این  وچون خیال امری غریب است  دو.

 29د.نشوو گاهی موجب نفرت میشود از اثرشان کاسته میضایا هرچه تکرار شوند روست که ق

 30اسباب را دارد.ر قبیحه و نفرت انگیز هم لذیذ است چون این وَصُ گریِحتی محاکات و صورت

 :گفتیممی اکات و خیالرا بدون هیچ گونه مح «ک...مزرع سبز فل»فرض کنید که همان بیت 

 «.امدرخور نکردهگیری معلوم شود کاری که هنگام نتیجه من نگرانم از این»

 آیا همان تأثیر را داشت؟

در » :گویدساده می با بیانی  خودع اول بیتِ، در مصروقتی کلیم همدانی ین جهت است کهاز هم

قتی که به و؛ اما شاید توجهی ویژه به این سخن نکنیم «فع اوست.نَ درِکس به قَ ها اعتبارِنظر

 .کنیمناخودآگاه تحسینش می ،دهدش میایال به گفتهرنگی از خ ،کمک مصرع دوم

 اوست فعِکس به قدر نَ ها اعتبارِدر نظر
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 ر استبَ بستان به مقدارِت هر نخل در عز

 یمحاکات شعر

 ی است.پس محاکات شعری یک نوع از محاکات به سبب خالقیت هنر

 عوامل محاکات شعری

 شود؟ جاد میچیزی در شعر ای با چه محاکات

کنند یمهایی حکایت نهاز امور و صحکه کلمات لطیف : یعنی الفاظ و 31به سبب کالم مخیل یک.

و بخارا  است ماه، میر»مانند:  ند؛کندر شنونده ایجاد می یهای دیگرو یا تأثیر اندبخشکه لذت

 «...آسمان، ماه سوی آسمان آید همی

است. شاعر با به کارگیری کلمات گری کایت؛ به معنای حاین جا محاکات به معنای تقلید نیست

 یند.رآفشنونده می خیالِبخش را در ذهن و اب و لذتهای جذّها و صورت، صحنهانگیزسحر 

 32استعاره از جمله محاکات کالمی است.تشبیه و 

 پردازد.می تنها به این عامل، یعنی معنای مخیل، منطقی که

ر و نند. برخی اوزان ایجاد سروکرا می راکشعر این  متفاوتِ : یعنی اوزان33ِبه سبب وزن دو.

ص واداشته و برخی به او حالت وقار ؛ برخی شنونده را به رقکنندشادی و برخی ایجاد حزن می

خاصی در تعبیر از حالتی  ن و موقعیتِگیرد و شأمی ند. در واقع هر وزن از موسیقی تأثیرشبخمی

 ی برای حالتِهای شفاف و خیزابکلی وزن مثال به طور 34از آن دارد.از حاالت نفس و حکایت 

ها، پیش از آن که در محتوا رند و شنونده با شنیدن شعری در این وزنتشور و هیجان مناسب

 گیرد.ها تأثیر میاز آن کند، دقت

مفتعلن فاعالت مفتعلن  :تعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن. دوهای شادند؛ یک: مفها وزنمثال این وزن

 اند؛ یک:زن و اندوهم برای حُهای آرال مفاعیل مفاعیل مفاعیل. این وزنمفاعیسه:  فاعالت. 
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ها با تن فع مفاعلن فعالتن فع. این وزنمفاعلن فعال مستفعلن فاعالتن. دو: مستفعلن فاعالت

مستفعلن مستفعلن  اند؛ یک: فعولن فعولن فعولن فعول. دو:ضرب خاصی که دارند حماسی

 35مستفعلن فع.

 36لفظ نفسِبه سبب  سه.

 37می است.گر حالتی از حاالت روح آدهر حرفی نغمه و آهنگی دارد که حکایت

 لحن و نغمهبه سبب  چهار.

شت. یعنی در دیگری خواهد دا گریِاه آهنگ و نغمه و آواز باشد باز حکایتراگر شعر به هم

 38مود.ای را تداعی خواهد نُ ویژههای خاص و امورِ، صحنههن و خیال شنوندهذ

داند و به می ،از جهت معنی ،منطقی شعر را کالم مخیلشایان ذکر است بدانیم درست  است که 

برانگیزی در شعر تأثیر امل محاکات کاری ندارد اما وزن و قافیه و لحن نیز در خیالدیگر عو

و  ی واالتر استشعر ،پردازی نمایدا این اسباب نیز خیالکه عالوه بر معنا ب یند و شعردار

 39ثیرش بیشتر.تأ

 در؛ همین طور در مواین نیست است اما نباید گفت همین است و جز کالم مخیل بنابراین شعر

نگیز بلکه خیال ا ی. شعر حقیقتی دارای مراتب است از کالم موزون تا سخنِموزون و مقفّ کالمِ

و عوامل عناصر ی همهگویند که می «شعر تام»به آن  لی شعر است وی عاکه مرتبه ،باالتر از آن

 41اند.گفته« نمط عالی»ن را . و برخی آ40محاکات را دارد
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 التمخیّ نبودن مندقاعده: چهارم گفتار

این قضایا  ،م؛ چراکه همانطور که گفتیمندی نیستندانواع مخیالت قابل شمارش و قاعده و عمواض

تر باشند تأثیرشان تر و بدیعیبرچه بعیدتر و غنیستند چون هرمظنون  از قبیل قضایای مشهور و

 42بیشتر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعر یتاریخچه: سوم فصل

 دو ،پیدایش شعرآغاز کنیم؛ برای  اسباب این پیدایشباید از  شعر یبرای یافتن تاریخچه

که غریزی است و از کودکی  ؛محاکات و تقلیدیک. سبب است که هر دو سبب طبیعی است؛ 

لید است ، توانایی بیشتر او بر محاکات و تقا سایر حیواناتشود و فرق آدمی بدر آدمی ظاهر می
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آورد و همچنین تمام مردم از به دست می خود را از همین طریق یاولیه انسان معارفِکه چنان

چه موجوداتی که انسان  ت؛این ماجرا در جریان واقع اس ند. شاهدِرَبَتقلید و محاکات لذت می

ر نماید خوب تصویها را کسی آنشود اما وقتی زده میو وحشتها ناراحت و متنفر از دیدن آن

 .بردها لذت میی تصویر آناز مشاهده

 موزی نیز خود لذتی دارد.آم و دانشدو. تعلّ

زیرا از  ند.شواصل باشند موجب خوشایندی می شبیهِ ی کهاز همین روست که دیدن تصاویر

آن داللت  ها بهدر آن تصویر کنیم و آن چه راپیدا می هابه اصل آن ر اطالعاویصی این تمشاهده

پیش  آن تصویر را صویر صورت فالن است واگر خودییم این تکه گو هست می یابیم. مثل این

قلید نه ازآن جهت که موضوع خود را تصویر و ت ،با آن صورت آن هم هرگز ندیده باشیماز 

دارای  و یا از آن جهت که است کار رفته ن کمال صنعت به، بلکه از آن لحاظ که در آکندمی

 شود.خاطر می یها سبب خوشایندیر و مشابه اینرنگ دلپذیز هست و یا از جهاتی نظ

 ما سرشتِچنان که ذوقِ آهنگ هم در ما طبیعی بود و  ت درمحاکای تقلید و پس چون غزیزه

اندک اندک پیشتر رفتند  ،داشتندد  در این گونه امور بیشتر استعدااز آغازِوجود داشت، کسانی که 

 43دید آمد.ها بود که شعر پگویی آنگویی پرداختند و هم از بدیههیههو به بد

ل مانند آدمی است. تخیّ ذهنِ های شگفت انگیزِلی یکی از تواناییادراکات تخیّ ،به عبارتی دیگر

م با شعر داشته را توأ ن بشر، علم و دانشدمی همراه است و تاریخ مدوّر از دیر زمان با آتفکّ

رین هنر نزد آدمی، ت ترین مشخصات تمدن و فرهنگ بشر است و گویااست. فن شعر از مهم

 44های شعری است.آفرینش

ندارد. افالطون به شعر در  از زمان افالطون وجودجز ی مکتوبی از شعر به ، تاریخچهبا این همه

 خود به این« ن شعرف»پردازد. ارسطو در کتاب می «وریتهجم» و« ایوان»، «فدراس»های رساله

 شعر نشده دِی تاریخ تولّدربارهها تمیان اقوام و ملّ ی دررای تامّقاست صناعت پرداخته است.

 تردید از قدمتی دیرینه برخوردار است. هرو منشأ آن بیاهیت و کارکرد است ولی با توجه به م
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ت انسانی و احتجاجات استداللی و بیانات الری است که در تعامازبانی دارای مجموعه اشع

 45خطابی از جایگاه متمایز برخوردار بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطق در شعر جایگاه: چهارم فصل

 منطق :اول گفتار

 کدام علم است؟ بحث از شعر متعلق به

8M]شعربه ق پردازیم به پرداخت علم منطاول می o h a d d e s] . 
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را  ی این که رساله شعر و نیز خطابهه، دربارطوسار های منطقیِکنندگان رسالهکه تدوین این اول

 ت اسکندر افرودیسیفها به دلیل مخالاختالف داشتند. مثال مدتی ارغنون قرار دهند موعهدر مج

ی ی زمانی حوزههو در دورآمد های منطقی به شمار نمیاین دو فن از جمله فنون و رساله

 46امل این دو شد.اغنون ش ،اسکندریه

به حسب  و نیز استدالل به حسب اختالف مقدمات و به حسب آن نتایجی که دارداین که  دوم

ل این عماتقسیم شده است و بحث و است ابه و شعر و مغالطه طاغراض به برهان و جدل و خ

 47ناعات خمس نام دارد.گانه صپنج

یم چراکه برخی شای دلیل و استداللی داشته باقضیه ات هرقدمدانیم که الزم نیست برای مو می

 48.داد، تسلسل رخ میوداین طور نب که اگر. چه این از بیاننیاز بی و اندبدیهی

 د که یکی از مقدمات، مخیالت است و آن راگویبرد و میمقدمات و مواد را نام میمنطقی 

ـ  رسند.وزه به آن محدوده نمیمعموال در حکند و وقتی در آخرین بحث خود ـ که تعریف می

پردازد شعر می ن جهت به بحث و بررسیمنطقی از آ گوید کهمیکند، حثی از صناعت شعر میب

را در استدالالت بشری روشن سازد به این صورت که مقدار ارزش معرفتی  که میزان اعتبار آن

تواند ر هرچند به طور غیر مستقیم میکند. همین امهویدا می آن را در توانایی باور و تصدیق

9M]ایفا نمایدکاری در جلوگیری ذهن در تفکر  o h a d d e s] .49 

 

 شعر به منطقی پرداخت جهت: دوم فتارگ

بد شعر، ون در کالو چ گیردت میکه از معنا نشأ قیقتی است فراتر از لفظعد و حی بُاشعر دار

ست. افلسفی محتاج  ـمنطقی لنبه از شعر، امری است که به تحلیاین از ج ساری و جاری است

آموزند می تفکرمردازند و به انسان پمی «معنایی شعر ساختارِ»دانان در فن شعر به تحلیل منطق

 ب نکند.یابی به تصدیق انتخابرای دست گاه شعر را به عنوان عاملیمقام استدالل هیچ که در
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 ذهن یکارها: سوم گفتار

 یم:یدر عالم ذهن با کارهایی رو به رو

 پردازی.یک. تصویر

 .دو. یادآوری

 .سه. تجزیه و ترکیب

 .چهار. تجرید و تعمیم

 50.پنج. تفکر

 یم.در این مقاله تنها به سه و پنج کار دار

گونه دو تواند می ،حواس از عالم خارج گرفتهکه از طریق  ،رهایییادراکات و تصودر ذهن 

 ؛تصرف کند

 متفکره یی قوّه. به وسیلهیک

به تصور و  ها رااز طریق تألیف روشمند بر اساس ضوابط منطقی، تصورها و تصدیقاین شیوه 

خاصیت این عملیات و  که همان فکر در اصطالح منطقی است. رساند،های جدید میتصدیق

ر از عالم آن اخبا شناخت بیشتر عالم هستی و حاصلِ ،تیجه، انکشاف واقع است و در نفتصرّ

 51چه نه.ن واقع است چه مطابق با آ

 پردازد.یممنطقی به تصحیح این جریان 

 لهی مخیّی قوّه. به وسیلهدو

گشاید اکات خود میی تخیل دست تصرف در ادرذهن به دالیل روانی و تمایالت نفسانی با قوه

و آن گاه  ـ مثل ماشین به اجزایش ؛صورت ه چندیه صورت بتجز ـ ها را از هم تفصیل دادهو آن

اکات ذهنی ردکند و از این طریق بنایی جدید از اپسندد دوباره ترکیب میمیصورتی که  به هر
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ادراکات تولید  چند این گری و انکشاف واقع است که هرکند. که فاقد خاصیت حکایتتولید می

و این تصرف  روانی استخدام میگردند تمایالتِ قی در واقع ندارند ولی مانند ابزاری درمطابَ ،شده

گاهی در مواد فیزیکی  انسان در مقام ابزار سازی 52سازی انسان است.های ابزار یکی از نمونه

سازد و گاهی با تصرف در مواد ذهنی و ادراکی، های مادی و جسمانی میف کرده و ابزارتصرّ

 «دل طوفانی من»گوید اند. وقتی کسی مییند که ابزارهای غیرمادیفرآابزار موردپسند خود را می

زیرا این تعبیر  ،که دل او باشد و طوفان زده هم باشد ،گویدی در جهان سخن نمیاز امری واقع

آید. ساختار معنایی شعر از این مقوله ی خیال در ادراکات به دست میو قوهتصرف ذهن با تنها 

 53است. یعنی آفرینش جهانی مشابه یا غیر مشابه با جهان واقعی.

به ات توانایی را دارد که از به هم دوختن برخی از تصوری تخیل این به عبارتی دیگر قوه

 .احساسات است ها واین کار تنها برانگیختن هیجاندست یابد. مقصود از تصورات جدیدی 

 رسددر مفاهیمی چون ماه، آسمان، دوست و من، به مفهومی جدید میی تخیل از تصرف مثال قوه

ی مخیالت هن است و همانطور که گفتیم فائدهذع و اخترا که این مفهوم مصداقی در خارج ندارد

 54انگیختن تخییل است.بر

 هره بشوییشمه نشستی که گل از چِچِ رِسَ بر

 چشمه در چشم تو خود شست و سمر شد به نکویی

 .داندثیر شعر را در همین ساختار معنایی آن می تأسرّ ،درام نویس معاصر شکسپیر ،«بن جانسون»

برای من ستایش آن شعری که چنان که باید » :گویدمی «سرشتی داردهر کسی »وی در کتاب 

ی فیاض الهی که حیات جاودان دارد و از سرچشمهساخته شده باشد آسان نیست. یعنی شعری 

ی پیرایهتوجه کن که  یشعر به خواهی قاضی با انصافی باشیر میسیراب و متبرک است... اگ

باالتر از همه  ده وآن را آراسته و ذوق سلیم به آن جان دای خود به تن کرده و ذوق و هنر ویژه
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آالید ویش به افکار پست و پلید خاکی نمیکه جاللت قدر خ زرگوار شاعرکه روح آراسته و ب آن

1]شودآن دمیده  در 0M o h a d d e s] .»55 

 شود.ق بحث میوعه شعر منطاختار معنایی است که اگر مخیل باشد زیر مجماین س و

 خطابه با شعر فرق :چهارم گفتار

ف کند اگر منتهی به اقناع و ثیر و تصری دیگران تأه در خیال و عاطفهم گویندالموع کوقتی مج

1]خطابه  شودشود می تحریک دیگران 1M o h a d d e s]  واضح است.این فرق  56و اگر مجرد تأثیر باشد شعر است.

 یهارتشاعر و خطیب است در این است که شعر باید خود به صوبیان  که دردیگری تفاوتی 

ابه باید خطصورتی که در  ن باشد درمیا آن که حاجت به استدالل و تعبیر درجلوه کند بی امور

و معلوم نماید که آن امور چنان هستند و به عبارت دیگر باید این  خطیب با حجت و بیان ثابت

 57شود.ط نبام گوینده استنکته از کال

که آن  سازد، عالمی را بکندمیزندگی  نوه بر جهانی که در آعال ست کهادر واقع کار شاعر این 

کند. تصویری که تصویر می ،در آنک نوع نقاشی است که شاعر خود را را دوست دارد. شعر ی

ربا و خیال انگیز زیبا آراسته شود برای شنونده هم دل رباست و زیبا و اگر به لفظیبرای شاعر دل

 خواهد بود.

چه این که علم،  لم و دانش چه تفاوت ژرفی دارد.شود که شعر با عوشن میاز این تحلیل ر

 58واقعیت بود و شعر...

همه را بتواند  اودان است که درد مشترک بشریت را منعکس کند و دنیای مطلوبآن شعری ج

 مانند:59 .نماید منقاشی و ترسی

 کندنی چون حکایت می بشنو از

 کندها شکایت میاز جدایی
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هدف منطقی از طرح این  دومال شود و شعر برای آدمی حاصملکه هد تا اوال خوامنطقی می

 ها چیستند؟ اما این خطا 60.مباحث جلوگیری از خطای ناشی از ندانستن شعر است

 شعر کذب و صدق :جمپن گفتار

تصدیق  گذارند که قبل از آن که آن سخن رادر مخاطب می ثیریالت آن چنان تأفتیم که مخیّگ

اما حال این سوال  61شود.تحت تاثیر آن واقع میا تصدیق نماید رن کند و حتی بدون این که آ

 شود که شعر اصال مفید تصدیق هست یا نه؟مطرح می

مخیالت ید تصدیق نیست از آن جهت که شعر است و از قضایای شعر صناعتی است که اساسا مف

تصدیق دهند که بر نمیشخص است چون مخیالت از واقعی خم و وجه این دلیل62تشکیل شده 

 که مطابقت با واقع در آن مطرح است موضوعیت داشته باشد.

نماید که از آن کند و توصیه میبرای شعر بیان می ی تصدیق را ـمنطقی این اصل را ـ عدم افاده

ق استفاده نشود. در مقام استدالل هیچ گاه شعر را به عنوان عاملی برای رسیدن برای ایجاد تصدی

 63یرید.نگ ربه استدالل به کا

 شعر ی تصدیقم افادهعد

شخیص تابقت مفاهیم و طمندی که از نقطه نظر واقع بینی به تمیز مطابقت و عدم ماگر دانش

ا مفردات دازد با این مفاهیم و قضایای استعاری رو به رو شود حتمپرصدق و کذب به قضایا می

ق دهد زیرا مطابَتشخیص میها را کاذب مصادیق و مرکبات و قضایای آنها را غیر مطابق با آن

 ، جانور درنده است.شیر یی کلمهخارج

 نه انسان.

 و مرد دلیر، ددو بازو ،دو نیزه

 ه شیریکی اژدها و یکی نرّ
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 فردوسی

 روی.، نه فردی خوشای است آسمانیی ماه کرهق واژهو مطابَ

 آسمان ندارد ،ماهی چو تو

 بوستان ندارد ،سروی چو تو

 ظحاف

ییم ی سنگ استعمال نماهد سنگ و به جای واژرازی در موعنایت مجشیر را بیاگر کلمه پس 

واهد خروغ دباشد شب است می  مارِ. یا اگر بگوییم گاهی که آفتاب باالی سَغلط خواهد بود

 بود.

 د دید.هوغ فرقی خواردو نوع غلط و دولی دانشمند مذکور بین این 

یمتی قآثار و  وغ شاعرانهرغلط و د ندارد ولی غ واقعی اثریروآن فرق این است که غلط و د

ه که شنیدن یا داتقاق افتا ،واقعی دارد زیرا تهییج احساسات درونی را به دنبال خود دارد. بسیار

ه کها بر پا کرده است نهایی در جااستعاری یک شعر، آشوب و شورش یابه فکر سپردن معن

یز کرده چناچیزهایی را  ،مرگ سپرده یا به عکسدست  یی بهزندگی ها هایی بر باد داده وخانه

ی ین نظریهداده است. تاریخ از این گونه حوادث بسیار به یاد دارد ا هایی را ارزشو بی ارزش

 بین بود.دانشمند واقع

کسی که با احساسات خود یک تمثیل و نمود تخیلی را  اعر و یا هرحال اگر به سوی یک ش

دارد و  قیبَامثیلی خود مطت هاید که برای الفاظ استعاری یا جملهیسازد نگاه کنیم خواهیم دمی

بین رفتن احساسات ویژه همه از میان  گیرد. اگر چه با ازنیز از وی نتیجه میخارجی  ثارآ

 64.ندرومی

 شعر فوائد :پنجم فصل

او را به کاری ترغیب گذارد تا ثیری میو در مخاطب تأ گفتیم که شعر آثاری حقیقی در بردارد

را حدوث انفعاالت نفسانی یعنی تأثیر بر آنی تنفر سازد. غرض اصلی شعر و فائدهیا مکند 
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و خطابه و گفتیم که شعر از برهان  توان گفتها و احساسات میوس برای برانگیختن عاطفهنف

 65ذ است و علت لذت را ذکر کردیم.و خیال لذی دارکه خیال د است چرا رتنافع

 فوائد

که تابع تخییالت باشد لت و فتور و نشاط و غیر آن از بسط و قبض و تعجب و حیرت و خج

س به تعظیم و تصغیر و تهویل و تسهیل امور حکم کند و در اغراض مدنی تا به حسب آن نف

 دو  ئل وضع از رذائلو منافرات نافع باشد و بر اقتناء فضا مذکور یعنی مشاورات و مشاجرات

التذاذ  ،ها نیستدیگر حرکات نفسانی باعث گردد و منفعت خاص شعر که در دیگر صناعت

دمان بیشتر به است و تعجب نفس. و اشعار متاخران به سوی این غرض تنها بسیار بود و متق

 66اند.اغراض مدنی گفته

 ، اجتماعی و شخصی.، سیاسیینیریک به اهدافی چون ددر نفس برای تح ثیرتأ

 :فوائد اهمّ

ر دهای آهنگران کرد شعرها و مداحی؛ چه شوری به پا میهازان در جنگارانگیختن سربب. 

 ها که عراق برای سرش، سر بلبل خمینی، جایزه گذاشته بود.جبهه

مرحوم  هایانقالب اسالمی، شعر؛ سرودهای زمان . تحریک عقائد و افکار برای انقالب و نهضت

 تقی عشقی در زمان اعتراضات مردم در سلطنت رضاخان و ...

 ؛ شعرهای آیینی در مدح اهل بیت و نظام و انقالب.. مدح زعما

 ؛ رجزهایی جنگی، شعرهای علیه آمریکا و .... ذم خصم

 .مثل مجالس شادی ؛تحریک لذت و طرب برای محض سرور و شادی. 

 .مثل مجالس عزا ؛رای حزن. تحریک حزن ب

 ؛ شعرهای عاشقانه.. تحریک شوق به محبوب
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 .. برانگیختن شهوات

 67؛ شعر های بوستان و مثنوی.و نهی از بدی؛ یعنی دعوت به خیر . موعظه

 مانند: تحقیر و تنفیر

س و بعد از این جمله، حداقل اندک اشمئزازی به عسل ح« استفراغی زردرنگ است. ،عسل»

 شود.می

1]استنجاست ای بد بو، آخرش مرداری نجس و ما بین این دو حامل انسان ابتدا نطفه» 2M o h a d d e s] .» 

 مثل: تعظیم و تحبیب 

 «، یاقوتی است سیال.شراب»

 ، مانند:دهاتحریک ار

و مردی احمدبن عبداهلل الخجستانی را پرسیدند که ت»د که نویسی سمرقندی میدر چهار مقاله

خجستان روزی دیوان  غیس در؟ گفت: به بادبه امیری خراسان چون شدی ی؛خربنده بود

 ؛بیت رسیدم خواندم بدین دوی بادغیسی همیحنظله

 مهتری گر به کام شیر در است

 ز کام شیر بجوی ،شو خطر کن

 اهیا بزرگی و عز و نعمت و ج

 یا چو مردانت مرگ رویاروی

ران را خ حالت که بودم راضی نتوانستم بود. ای در من پدید آمد که به هیچ وجه در آنداعیه

.. لیث صفاری شدم.بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش رحلت کردم و به خدمت علی بن 

 دو بیت بود. اصل و سبب این

 :تحریک و شوق به وطن
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منزلی  ن که درچو ،انی که به سفری رفتند و سفر طوالنی شدبن احمد سام داستان پادشاه نصر

سران  گشتن نداشت. کهخوش کرده بود و خیال بازجا  ،کردند و پادشاه هوا اتراق خوش آب و

صنعتی کنی که  دهیم اگرپنج هزار دینارت می :رودکی رفتند و گفتند، نزد استاد ابوعبداهلل لشکر

بخارا  یاقِرد و جان ما از اشتبُهای ما آرزوی فرزند همیکه دل ؛پادشاه از این خاک حرکت کند

مد و به ه وقتی که امیر صبوح کرده بود درآب و ای بگفتآمد. رودکی قبول کرد و قصیدهبرهمی

ه صیدی عشاق این قچنگ برگرفت و در پردهجای خویش بنشست و چون مطربان فروداشتند او 

 آغاز کرد:

 ید همیبوی جوی مولیان آ

 یاد یار مهربان آید همی

 جیحون از نشاط روی دوست آبِ

 ان آید همیخنگ ما را تا می

 ای بخارا شاد باش و دیر زی

 آید همی میر، زی تو شادمان

 میر، ماه است و بخارا آسمان

 ماه سوی آسمان آید همی

 میر، سرو است و بخارا بوستان

 سرو سوی بوستان آید همی

چون رودکی بدین بیت رسید امیر از تخت فرود آمد و بی موزه پای در رکاب خنگ نوبتی آورد 

که رانین و موزه دو فرسنگ در پی امیر بردند به برونه و آنجا در پای  بخارا نهاد چنانو روی به 

 68..کرد و عنان تا بخارا هیچ جای باز نگرفت.
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 شعری مغالطات: دوم گفتار

هر روش نادرست »یا  «نوع خطا در تصور یا تصدیق هر»درست خود مغالطه که در تعریف عام و 

، در متن جریان تفکر اشتباه ،د. درونیشوبه درونی و بیرونی تقسیم می 69است «در جریان تفکر

به کار گرفتن شعر در تعریف و استدالل خود و  70دهدریف و استدالل رخ میاست که در تع

1]نیستتصدیق مغالطه است چرا که گفتیم که مفید  3M o h a d d e s] . 

دالل است که با متن است اموری خارج از ه،یا اجزای بیرونی مغالط ،عرضی ،ی بیرونیاما مغالطه

گیری اذعان شکل گاه موجب ایجاد نادرست و گاه مانعخاص  حی و ذهنیِایجاد فضای رو

 71نیستند. شود. که قابل احصاءست میرد

بردن شعر هم این طور است که  حال همانطور که دلسوزی یکی از انواع مغالطات است به کار

ری بیان نماید تا مخاطب تحت ردست شعدکسی در مقام استدالل یا در ضمن استداللی نا اگر

در مقام دفاع  لطه شده است. که همدالل غلط را قبول نماید دچار مغا، استثیر حالتی روانیتآ

 72هر سه مقام. ؛ درنقد صورت میگیرد هم در مقام استدالل و هم در مقام

ی طل مغالطهمغالطه امتحان و عناد. و با دارد. حق و باطل. حقغالطه اغراضی اما میدانیم که م

1]ییامخودنانحراف و  4M o h a d d e s] .73 

 

 

 شعر ارزشی جایگاه :سوم گفتار

، است به حسب . انفعال تصدیقی از جهت قبول قولدو انفعال نفسانی اندتخییل و تصدیق هر

ی امری مالحظهبیو تعجب از نفس قول ذاذ ل از جهت التیتخیمطابقت آن با خارج و انفعال 

که چون سخنی  هستندی انتر از تصدیق باشد و بسیار کسدیگر. و نفوس اکثر مردم تخیل را مطیع
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تنها بشنوند از آن متنفر شوند و سبب آن است که تعجب نفس از محاکات  مقتضای تصدیقِ

 74لذیذ است. ،که محاکات همانطور که گذشت. چراآن است که از صدق تر ازشبی

ی نفوس توده ثیر خیال درهرچند تأ 75گیرد.به بازی می مشناس را ه استداللعقلِ ،عرو گاهی ش

تر و را ضعیف اک خیالیاما اکثر حکمای اسالمی ادر ثیر برهان بیشتر استمردم به مراتب از تأ

ها ارزش قیاس شعری در مخیالت در میان آن دانند.تر از ادراک عقلی و استداللی میکم ارزش

ی خیال چیزی اما تلقی متعالی از خیال و قوه تر از ارزش یقینیات و قیاس برهانی است.کمبسیار 

1]گویدمیدیگر  5M o h a d d e s] .76 

 باطنی عالم با رشع ارتباط :چهارم تارگف

و خدادادی  شود استعداد شعری قریحهگویی به او الهام می .گیردی الشعور مدد میشاعر از منطقه

 ،شاعر بزرگ عرب ،فرزدق .گیردام همه وقت صورت نمیاست و اکتسابی نیست و این اله

 :گویدمی

 «.تتر از گفتن بیتی شعر اسآیند که کشیدن دندان آسیابم، آسانمن می اوقاتی بر گاهی»

 77است. ی مشهور آنگوید که شهریار نمونهگاهی نیز شاعر بدون آمادگی قبلی شعر می و

1]خیالدیدگاه متعالی از  6M o h a d d e s]  

 عارف جهان اسالم ،ن عربیابدیدگاه 

ارند. این حضور امری کند که در جهان مادی حضور ندی خیال اشیائی را در ذهن حاضر میقوه

ای از عالم و بیند که در هیچ عرصه و مرتبهی را نمیموهوم نیست. به عبارتی دیگر ذهن اشیائ

هود چیزهایی که ای از عالم هستی وجود نداشته باشند. در حقیقت تخیل یعنی ادراک و شمرتبه

حضرات از نظر عرفا: یک.  د.شوی عالم، مثال یا ملکوت خوانده میر جهان واالترند. این مرتبهد

لم خیال. سه. اعیا ل ای جهان مادی و جسمانی. دو. عالم ملکوت، جهان برزخ یا مثالم فلک یعنع
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پنج. عالم ء و صفات الهی. ر. عالم الهوت یا عالم اسماالم جبروت یا فرشتگان مقرب. چهاع

 لم ذات باری تعالی.اع ،هاهوت یا غیب الغیوب

همین  هایی از اشکالجلوه ،است شکال و الوان آنو اَ لدر واقع نمودار این فضائکه  هنر قدسی

یت و شهود ز وهم هنرمند ناشی نشده بلکه نتیجه رؤاند. آثار هنر قدسی صرفا اعالم مثالی و خیال

 78جود هنرمند امکان پذیر است.با شعور و آگاهی در و ست که فقطواقعیتی عینی ا

 این  در آن رّاست ولی برای دیگری نه. سست که شعری برای کسی جذاب همین ا به خاطر

. به یندی آن است، تصویری دلپسند بب، باید تصویری را که شاعر آفرینندهاست که مخاطب شعر

طب زبانی بین شاعر و مخادلی و همول همآن معلی شعر و درک لذت م معناعبارت دیگر تجس

 کند:این بیت را خوب درک میاست غواصی که در حال حمله به دشمن  است. سرباز

 ؟ست ترا! باز چه غوغادل طوفانی من

 79میل به دریاست ترا ،ین موج و خطرا کاندر

 .پس شعر یعنی وصل شدن به عالم واال و برهان این طور نیست

 

 

 

 

 دین در شعر :ششم فصل

 قرآن در: اول گفتار

ک ادع الی سبیل ربّ»:ی از مصادیق موعظه حسنه در آیه ر را نیزعحاج مالهادی سبزواری ش

من  انّ»داند و حدیث می( 125)نحل/ «لتی هی احسنه الحسنه و جادلهم بابالحکمه و الموعظ
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فرماید که شعر برای کسی که و میداند را شاهد خود می «من الشعر الحکمه. البیان لسحرا و انّ

 80طریق احسن است. ،به دلیل تخییل  و تعجبش ه استردوم یقینی نصیبی نباز عل

ی از ان یکبررسی شود مثال کافران و مشرکی منفی دارد که باید بینیم که شعر در قرآن جنبهمی

 زدند شاعر بودن است:هایی که  به پیامبر میتهمت

 (5/ءانبیا)« لونکما ارسل االوّل افتراه بل هو شاعر فلیاتنا بآیة بل قالوا اضغاث احالم ب»

 (36 /صافات)« و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون»

 (30طور/)« ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون»

 دفاع خدا از پیامبر:و 

 (41حاقه/)« و ما هو بقول شاعر قلیال ما تومنون» 

 (69یس/)« مناه الشعر و ما ینبغی له ان هو اال ذکر و قرآن مبینو ما علّ»

 ؟ن چیستآاما منظور از شعر و شاعری در آیات قر

 سخن داری وزن و قافیه. از جهت شعر دانستن قرآن. تمال اول:اح

 .است دروغگو کند،ی میپیامبرپس او که ادعای سخن دروغ. احسنه اکذبه.  احتمال دوم:

ترین جای کم ی کالم موزون مقفی نیستات از مقولهاین که آیدوم به اول: در قائلین احتمال نقد 

ان و حصیچه رسد به ف ؛فراد عادی پوشیده باشدن مطلبی نیست که بر اتردیدی وجود ندارد و ای

 بلیغان عرب.

ی خیال اوست گواه ؛ بلکه نشأت گرفته از قوهکند نیستن که پیامبر ادعا میرآن آق احتمال سوم:

ی از گویند سخنان شعری زاییده تخییل اوست و اگر چه ممکن است در مواردمی .5/آیه انبیاء

ا خوب را شود بدین جهت چه بسن نمیایل بمّتفکر و تأ حقیقت برخوردار باشد اما بر اساس

انکار و بر مطلب باطلی اصرار نماید یا دروغی  د را سرزنش کند یا مطلبی ضروری رانکوهش و ب
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ی شعری گفتند که این مغالطهراستی را تکذیب کند. و در یک کالم کافران میرا تصدیق و 

 81است!

 روایات در شعر: دوم گفتار

 82است. ؛ تمجید و تقبیح منعکس شدهصورتدو به 

 اتاز شعر در روای نکوهش

غما رفته ادر روایتی آمده است که پیامبر در لحظات وفات و در حالی که از شدت بیماری به . 

 حضرت فاطمه سالم اهلل علیها شعری از ابوطالب را در مدح ایشان خواند: و بودند

 و ابیض یستسقی الغمام بوجهه

 ی عصمه االراملثمال الیتام

 .قرآن بخوان !د. دخترم شعر مخوانوپیامبر چشم گشود و فرم

 «الن یمتلی جوف احدکم قیحا خیر من ان یمتلی شعرا»حدیث  .

 اگر شکم شما از چرک پر باشد بهتر است از آن که انباشته از شعر باشد.

االت حجمعه و برخی نهی از خواندن شعر در برخی از اوقات همچون ماه رمضان، شب و روز  .

 ها همچون حرم.کاناحرام و برخی م همچون

 از شعر در روایاتتمجید 

 «شعر لحکمه و ان من البیان سحرالان من ا». حدیث 

 کالم افسون است. اقسام شعر حکمت است و برخی انحاء برخی از

 « کنوزا تحت العرش مفاتیحها السنة الشعراءان هلل». حدیث 

 ن زبان شاعران است.هایی است که کلیدهای آگنجخدا را در زیر عرش 
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الذی نفس محمد بیده کانما تنضحونهم  ماله و المومن یجاهد بنفسه و شعر انّلبا اهجوا». حدیث 

من با جان و تان را هجو کنید. زیرا مؤبا زبان شعر دشمنان« بالنبل فیما تقولون لهم من الشعر.

جان محمد به دست اوست، آن هنگام که با شعر به جنگ پردازد. قسم به آنکه مالش به جهاد می

 83اید.شان روانه رفتهری را سویبَروید گویا تَآنان می

 «تالمیذ الرحمن الشعراء امراء الکالم و الشعراء». حدیث 

 اند و شاگردان مکتب رحمان.شاعران خداونگان سخن

 «من قال فینا بیت شعر بنی اهلل بیتا فی الجنه». حدیث 

نیان ای در بهشت برای او بند خانهراید خداوکسی در مدح و معرفی ما یک بیت شعر بسُهر 

 نهد.می

 «د بروح القدسیّؤما قال فینا قائل بیت شعر ی». حدیث 

 84رساند.د میاز شعر بسراید روح القدس او را مدهرکسی در معرفی ما بیتی 

 میان روایات نکوهش و ستایش از شعر و شعرا: چگونگی جمع

 د:نگویدر این باره می عالمه مجلسی

ن آ یز است و بسیار خواندن  و شنیدنکه مشتمل بر دروغ و لغوی نباشد جا یخواندن شعر»

حرام امکروه است به ویژه در ماه رمضان و شب رمضان و روز جمعه و در مطلق شب و در حال 

تر چرک وریم باشد بهو از چند شعر حق باشد و منقول است که شکمی که ممل و در حرم هر

 .ن که مملو از شعر باشداست از آ

است  آن روز همانآن در  یبهره ،کس بیتی از شعر در روز جمعه بخواند و منقول است که هر

ت نیز است، از آن حضر منقول است که شعر از شیطان و از حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله

م رضا امیر علیه السالم و از امااز حضرت اند که از جمله حکمت، شعر است. و روایت کرده

 فرمودند.ر میشع ه مکرر تمثیل و استشهاد بهاند کلیهم السالم نقل کردهو سائر ائمه ع علیه السالم

                                                           
 103همان، ص 83
 104صیری، صعلی ن قرآن و هنر، 84



ئی امام و ائمه هدی و مرا لی اهلل علیه و آلهادیث بسیار در فضل و ثواب در مدح رسول صاح

 منیآنکه شعر که متضمن فحش یا هجو مؤ وارد شده و خالفی نیست در لیه السالمحسین ع

که  شد مطلقا حرام است و شعریسن پسری باباشد یا تعریف زن معین نامحرمی یا تعریف حُ

 «ها حرام است.آن حسین ظلم و فسق و اغرای ایشان برمه باشند و تن مدح ظلمتضم

ز گفتار برخوردار اآن به خاطر آن است که به استناد این گفتار شعر ذاتا مجاز است و نهی از 

 85ن مدح ستمگران و توصیف زنان.چوباطل و حرام باشد هم

ید رد. ضمن آن که باشعر وجود دای گاه نکوهش و تعظیم نسبت به پدیدهدر فرهنگ دینی ن

گاه با شعر و . باید توجه داشت که هیچتر استرنگکه نگاه تمجید و ستایش بسیار پر دانست

 جه قطعیو براهین ما را به این نتی مخالفتی صورت نگرفته است. دالئلشاعری به صورت عموم 

آن  جِایری برخی اشعار تنها ناظر به محتوا ،کند که نیم نگاه منفی شریعت به شعررهنمون می

ی از قوه ای قالب موزون یا برخاستهجهت که دارچ وجه  صرفا به شعر از آن دوره است و به هی

ی شعر جواز بلکه نگاه نشده است. براین اساس حکم نهایی درباره ت با دیده نکوهشخیال اس

رع و اخالق سن و محبوبیت آن است مگر آن که برخوردار از محتوا و مضمونی خالف شحُ

 ی که به وصف زن یا پسری پرداخته و ضمن تحریک شهوت باعث بی آبروون شعرباشد. همچ

آن  ه درشعری ک ؤمن و مسلمانی پرداخته. یادد. یا شعری که به هجو و دشنام مان گرساختن آن

 .است حمایت شده از موقعیت حاکمان ظالم

ند و اندرز یا مناجات با خداوند باشد یا به همچون پمحتوایی  در موارد دیگر که شعر دارای

رساند یا با ستایش از دیدگان را به گوش دیگران میمذمت ستمکاران پرداخته یا فریاد ستم

ها به ترویج اخالق و ارزش ،های دینیهای خداگونه به تعمیق باورانسان قی والگوهای اخال

جلس پردازد از هر جهت پسندیده و ممدوح است. چنین شعری شایسته اموری چون صله، ممی

 86«م بشعر العبدی.کموا اوالدَعلّ»و ترغیب فرزندان به حفظ آن. حدیث از امام صادق علیه السالم: 
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 و در آخر:

 کشته انحیو یک گاهى بلکه شود،می کشته نفر یک دنیا از اىنقطه یک در که بفرمایید فرض»

 است روز چند ناال که بفرمایید فرض مثالً غزّه به ىحمله در حاال کنند؛می پا به جنجال شود،می

 و مظلوم هاىهبچّ و کودک شانزیادى تعداد که - نفر صد از بیش شاید روند،می هواپیماها

 و آمریکا نداشت؛ تاهمّیّ فقط کاش. ندارد اهمّیّت برایشان اصالً اند،شده کشته - معصومند

. کنندمی هم حمایت حمالت این از که اندگفته - ایمخوانده خبرها در که طورآن - انگلیس

 منافعشان خدمت رد اگر - نجاست و کثافت فساد، پلشتى، کجى، بدى، هر از: است این دنیا امروز

 مقابله قتصدا و طهارت قداست، پاکى، هر با. ندارند باکى هیچ و میکنند، حمایت - باشد

 نباشد؛ سازگار شانمنافع با اگر کنند،می برخورد آن با وحشیانه و کنندمی معارضه و کنندمی

 .است جورىاین دنیا امروز

 بیان قدرت و بیان قوّت و فهم و درک و شعور نیروى داراى یعنى است، شاعر که انسانى خب،

 بیان را حکمت توانیدمی شما که این برعالوه بکند؟ باید کارچه چیست؟ تکلیفش اینجا است،

 وَ» یا «ظُلمِه بَعدَ انتَصَر لَمَنِ وَ» براى باشید مصداقى توانیدمی – لَحِکمَة الشِّعرِ مِنَ اِنَّ: که - کنید

 مِن انتَصَروا وَ: است شعرا به مربوط ىشریفه ىآیه همین ذیل در که «ظُلِموا ما بَعدِ مِن انتَصَروا

 بربیایید، مظلوم ىجبهه یارى صدد در کنید، «انتصار». باشید این مصداق توانیدمی ظُلِموا ما بَعدِ

 ایفا نقش خیلى توانیدمی شعرتان؛ با بدهید نشان را حقیقت بگویید، را حرف بگویید، را حقیقت

 و است؛ الهى حجّت یک است؛ الهى نعمت یک امتیاز این داشتن باالخره. هازمینه این در کنید

 «87.بشود آماده باید پاسخى حجّتى هر براى و دارد سپاسى نعمتى هر

 زندمی را اول حرف دنیا در تبلیغات امروز و نیست شمشیر با مبارزه به منحصر ظالمان با مبارزه»

 بسیار هاینمونه نیز اخیر هایسال در و کرد مبارزه ظالمان با شعر و بیان ابزار با توانمی که

 «88.است شده تولید خصوصدراین ایامیدوارکننده و خوب
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 هنتیج

شود مفید تصدیق نیست و مطابقت ی صناعات خمس بحث میزیر مجموعهشعر  که در منطق 

رزش کمتری دارد فقط از جهت ا ،ندارد و در مقایسه با دیگر صناعات ،بدون لحاظ مجاز ،با واقع

که  چرا که محاکات دارد و محاکات به دلیل این ؛ر استرتَثیرا شعر سَ؛ اما تأی تصدیقافاده

برای او لذیذ است. شعر وسیله و  دارد و مجهول و غریب است م اقتدار بر خلقمخاطب توهّ

که همچون چاقو اگر در راه مذموم استفاده شود تحریم شده و اگر در راه ممدوح  است قالبی

است برای  هاشود. و امروز شعر یکی از بهترین ابزارده گردد از طرف دین تحسین میاستفا

 ..تأثیرگذاری است.و تبلیغات  که جنگِ جنگی

 

 

 

 

 

 پیشنهاد برای پژوهش

 . نقش خیال در مدیریت حب و بغض جامعه

 . مغالطات شعری علیه انقالب اسالمی ایران

 . خطابه؛ جایگاه در منطق و ارزش حقیقی آن



 . عالم خیال و عالم ملکوت

 ای دام ظله. شعر در دیدگاه امام خامنه
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