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 انواع ادبی در شعر فارسی
   

  پورنامداریانتقی 
  استاد پژوهشگاه علوم انسانی

  :چکیده
اع گوناگون به قصد شناخت و التذاذ بهتر از ایـن متـون،             تقسیم بندی متون ادبی به انو     

گروهـی صـورت    . اما معیار برای تقسیم بندی متفـاوت بـوده اسـت          . گیرد  صورت می 
ظاهر و قالبهای شعری را مدنظر داشتند که با این معیـار انـواعی مثـل قـصیده غـزل،                    

است که با ایـن     معیار دیگر بر اساس معنای درون متن        . شود  نامگذاری می ... رباعی و   
   .آید معیار تنوع و نامهای بیشتری برای متون ادبی به وجود می

در این مقاله موضوع سخن تقسیم بندی بر اساس محتواست و تأکید بر سـه نـوع          
شعر حماسی، غنایی و حکمی و تعلیمی و ارتباط آن با روان انـسان و چگـونگی                 

 ارتباط و نقـش عـاطفی بـه         به وجود آمدن هر کدام و نیز نقش هر کدام در ایجاد           
  .عنوان نقشهای مهم زبان

  
   :واژگان کلیدی

  انواع ادبی، شعر حماسی، غنایی و تعلیمی، عواطف، عوامل ارتباط
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های شـعری کـه در         معمول چنان بوده است که شعر فارسی را یا بر حسب قالب           

کـرد،    تعیین می ها و شیوۀ کاربرد قافیه قالب ها را           ها طول مساوی وزنی مصراع      آن
 سـخن   ،بندی نـوع اول     در تقسیم . کردند  یا بر حسب زمینۀ معنایی شعر قسمت می       

بند، مسمط    بند، ترجیع    غزل، مثنوی، رباعی، ترکیب    ،رفت مثل قصیده    از انواعی می  
بندی نوع دوم ازانواعی مانند مدح، غزل، رثا، هجا، خمریه،            و مستزاد، و در تقسیم    

تقسیم بندی بر حـسب قالـب بـه         . آمد   به میان می   وصف، رزم، بزم، شکوی سخن    
هـای شـعر کالسـیک ثابـت اسـت و کمتـر دچـار نوسـان                   سبب محدودیت قالب  

بندی معنایی ممکن است که با افزایش تنوع معنـایی و شـعر و                اما تقسیم . شود  می
  .  یا اسامی آن تغییر کندیابدنیز نظر تقسیم کننده افزایش 

بندی شعر کالسیک فارسـی همـان تقـسیم           دن و طبقه  توانیم برای نظم بخشی     ما می 
بندی براساس شـعرهای      چه این تقسیم    اگر. بندی یونانی را با تغییر اندکی بپذیریم      

 منطقی بر آن حاکم است کـه قابلیـت          ،موجود در یونان قدیم صورت گرفته است      
  . کند افزاید و صحت روش آن را تضمین می انعطاف آن را می
بندی یونانی، نوع حماسی و غنـایی آن در شـعر فارسـی               ر تقسیم از انواع شعر بناب   

ایـم اگرچـه تعزیـه را         اما در شعر فارسی ما شـعر نمایـشی نداشـته          . موجود است 
توان نوعی شعر نمایشی بـه حـساب آورد کـه بخـصوص در دورۀ صـفویه و                    می

ن اما این نوع شعر با آن اصولی که در شـعر نمایـشی یونـا         . گیرد  قاجاریه رونق می  
با توجه به تعریـف شـعر       . قدیم بر شعر نمایشی حاکم بوده است سازگاری ندارد        

 و اجتماعی خود را     ،ها و مقاصد فلسفی و اخالقی        اندیشه ،نمایشی که در آن شاعر    
توان در ارتبـاط بـا شـعر فارسـی، شـعر حکمـی و                 کند، می   بطور مستقیم بیان می   

هـای اخالقـی      عر نیـز اندیـشه    زیرا در این نوع شـ     . تعلیمی را به جای آن گذاشت     
شـود و از ایـن حیـث بـا شـعر نمایـشی                دینی، عرفانی و فلسفی شاعر بیـان مـی        
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ها بر خالف شعر نمایشی مـستقیم هـم بیـان       هر چند این اندیشه    ،ارتباط نیست   بی
  . شود می

 یعنی شعر حماسـی، شـعر حکمـی و تعلیمـی و شـعر               ،اگر ما این سه نوع اصلی     
توان در ذیـل هـر کـدام اقـسام یـا             ع اصلی شعر بپذیریم می    غنایی را به عنوان انوا    

  . انواع فرعی مربوط به آن نوع اصلی را گرد آورد
بندی چنانکه اشاره کردیم عالوه بر آن که با سیر تطور اوضاع اجتماعی               این تقسیم 

کند، با روش دیالتیکی افالطون در فلسفه برای بحث و بررسی دربارۀ              مطابقت می 
شوپن هوئر دربارۀ این روش که عقیده دارد کانـت و      .  سازگار است  یک مقوله نیز  

  : نویسد اند می کار بردهه افالطون آن را ب
ای در سـفارش روش       انیـز بـا آهنـگ یگانـه          خدا مانند و کانت شـگفت      افالطونِ«

گوینـد بایـد از       هر دوی اینان می   . اند  هرگونه فلسفیدن و هرگونه دانش تاکید کرده      
بـه  » یکسانی«قانون  .  به یک اندازه پیروی کرد     2»دگرگونی« و   1»نییکسا«دو قانون   

آموزد که از راه در نظر گرفتن همانندی و مطابقت چیزی باید قـسم آنهـا را                ما می 
تشخیص داد و اقسام متعدد را به نوع و انواع متعدد را به طبقه و به همین ترتیب                  

گویـد    انون گونـاگونی مـی     ق .به مفهومی که همۀ این طبقات را شامل است رساند         
همیشه باید انواعی را که زیر یک طبقه و اقـسامی را کـه زیـر یـک نـوع فهمیـده            

یعنی رفتن از طبقه به قـسم و        (شوند به خوبی از یکدیگر تمیز داد و از جهش             می
واسطه زیـر مفهـوم و         خودداری کرد و اقسام پایین و افراد را بی         )یا از نوع به فرد    

  .)368، 1352مود هومن، مح(» .طبقه نیاورد
. انـد   هر یک از سه نوع ادبی دارای اقسامی است، یا از مجموعۀ اقسامی پدید آمده              

شوند و همه این انواع تعلق بـه طبقـۀ شـعر              ها هر کدام شامل افرادی می       این قسم 
توان گفت حماسه نوعی است که اقسامی از حماسه، حکمت و             بنابراین می . دارند

                                                 
1 . Homogeneity 
2 . Variety, Diversity 
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نـوعی اسـت کـه      شعر غنایی   حکمت و تعلیم و      اقسامی از    تعلیم، نوعی است که   
  . دهند را در ذیل خود جای میاقسامی از شعر غنایی 

بندی شعر به این سه نوع با قوای سه گانۀ نفس انسانی که از زمان افالطون                  تقسیم
انسان یـا   . تا اکنون اعتبار خود را از دست نداده است نیز همخوانی و موازنه دارد             

شود یـا در حـال     یا دچار انفعاالت نفسانی یعنی احساس و عواطف می   اندیشد  می
هر یک از این احوال به یکی از قوای نفسانی یعنی عقل، عاطفه             . کار و عمل است   

هر کدام از این قوا و ملکات نفـس انـسانی نیـز بـه یکـی از                  . و اراده ارتباط دارد   
دیشه، عاطفه بـا جهـان هنـر، و    عقل با افکار و ان  . کند  عوالم انسانی ارتباط پیدا می    

افالطـون عقیـده دارد     . اراده با جهـان عمـل و رویـدادهای اجتمـاعی پیونـد دارد             
       .های ذهنی مولود این قوای نفـسانی علـم و فلـسفه، هنـر و تـاریخ اسـت             ساخت

توانیم سه نوع شعر را نیز متمایل به یکی از این سـه               ما می .)  292،  1377فرای،  ( 
. هـای ذهنـی تمایـل دارد        ها به یکی از ایـن سـاخت         یرا هر یک از آن    قوه بدانیم ز  

حماسه با تاریخ، شعر غنایی با هنـر و شـعر حکمـی بـا فلـسفه و علـم مناسـبت                      
توان هر یک از سه نوع شعر را نتیجۀ تأکیـد بـر               به عبارت دیگر می   . بیشتری دارد 

  : یکی از این سه قوه دانست
   شعر حماسی اراده 

  نایی  شعر غعاطفه 
   شعر حکمی و تعلیمی عقل 

  . گوید سخن می» تو«در حال عمل، با » او«شعر حماسی از : بنابراین
  . گوید سخن می» من«در احوال عاطفی با » من«شعر غنایی از 

  . گوید سخن می» تو«در حال اندیشیدن با » من«شعر حکمی از 
از انواع دیگـر بـا هنـر        توان نتیجه گرفت که اوالً شعر غنایی بیش           از همین جا می   

تأکید ) او(ثانیاً اگر شعر حماسی بر عین       . نزدیک است و کمتر به معنی توجه دارد       
و هم بـر  ) او(و شعر تعلیمی و حکمی هم بر عین     ) من(دارد، شعر غنایی بر ذهن      
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این همان نظری است که هگل دربارۀ سه نوع ادبی یونـان            . تأکید دارد ) من(ذهن  
 تمامی زندگی فکری و معنوی و کلـی یـک           ،ه دارد حماسه  هگل عقید . گفته است 

در مقابل شعر تغزلی یا غنـایی بـر بنیـاد ذهنیـت             . کند  دوران تاریخی را روشن می    
توانـد    البتـه نمـی   . استوار است و یکسر با روح سوبژکتیو و فردی سر و کـار دارد             

ز مختصات گروهی و زندگی تاریخی را بیان کند اما در وصف زنـدگی فـردی بـا           
بژکتیـو و   آشـعر نمایـشی دو گونـه زنـدگی روح           . کند  های کلی می    تکیه بر حالت  

کند و هر دوگونۀ شعر غنـایی و حماسـی            بژکتیو را با یکدیگر ترکیب می     وروح س 
کند و بـه      هم رخدادهای جهان بیرون را برای ما تشریح می        . را با خود همراه دارد    

کند و     درونی ذهنی را وصف می     کتیو است و هم رخدادهای    آبژاین اعتبار عینی و     
. راند و به این معنی سـوبژکتیو اسـت          ها سخن می    های نفسانی شخصیت    از حالت 

  .)112، 1374احمدی،(
اگر چه همانطور که گفتیم شعر حکمی و تعلیمی با شعر غنایی بسیار تفاوت دارد               

 و  شباهت بـه مقاصـد      کند نیز بی    اما حتی از این نظر که عین و ذهن را ترکیب می           
توانیم در کنار شعر حماسی و شعر غنـایی آن        ساختار شعر نمایشی نیست و ما می      

را یکی از انواع اصلی شعر فارسی به حساب آوریم و نظرگاههای مربوط بـه سـه            
نوع ادبی یونان را دربارۀ این سه نوع شعر فارسی به حساب آوریم و نظرگاههای               

سه نوع شعر فارسی نیـز بـیش و کـم           مربوط به سه نوع ادبی یونان را دربارۀ این          
گوته شاعر بزرگ آلمانی در تعلیقـات      . صادق بدانیم چنانکه در نظریۀ هگل دیدیم      

  : گوید شعر بیش از سه نوع نیست دیوان شرقی می
  . کند  شعری که با وضوح و روشنی داستانی را بیان می-

  . گیرد شعری که از شور و هیجان منبع می
  . بخشد خصی را تجسم میشعری که کاری فردی و ش

. ، شعر غنایی و شعر تمثیلـی یـا درام         )روایت(و اینها به ترتیب عبارتند از حماسه        
گوته عقیده دارد در تراژدی یونانی نخست این سه به هم آمیخته بودنـد بعـد بـه                  
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، 1374ولـک،  :  و نیـز  70 ص 1، ج 1354 زرین کـوب،     .(ترتیب خاصی جدا شدند   
   )274  ص 1ج

بنـدی انـواع در علـوم طبیعـی      انـد ادبیـات را مطـابق بـا طبقـه      دهگاهی نیز کوشـی   
. انـد   بندی کنند، و انواع ادبی را از اول ثابت و جدا از یکـدیگر تـصور کـرده                   طبقه

گاهی نیز به قول طرفداران مـذهب تطـور انـواع، بعـضی از بعـضی دیگـر پدیـد                    
 و ادبیـات    برون تایر سعی کرده است قـانون تطـور دارویـن را بـر شـعر               . اند  آمده

 عنوان شعر   با کتابی   1911ارنست بووه استاد دانشگاه زوریخ در سال        . انطباق دهد 
وی تـاریخ تحـول فکـر       . غنایی، حماسی و درام یا قانون تطور ادبی منتـشر کـرد           

به عقیده او، در جوامع بـشری       .  جوانی، مردی، پیری   :انسانی را سه مرحله دانست    
نوع غنایی مربوط به    : شود  بی از شعر ایجاد می    در هر کدام از این مراحل نوع مناس       

دورۀ جوانی، نوع حماسی مربوط به دورۀ مردی و نوع درام مناسب با دورۀ پیری               
شود و این جریان      هر جامعه پس از پیری و فساد و تجزیه دوباره متولد می           . است

نـورتروپ فـرای در کتـاب        ) 71 ،   1354زرین کـوب،    . (کند  دوباره ادامه پیدا می   
. کمدی، رمانس، تـراژدی، هجـو     : تحلیل نقد چهار نوع اصلی را مطرح کرده است        

او هر یک از این چهار نوع را به یکی از فصول سال که بیانگر تاریخ زندگی بشر                  
به نظر او امروز زمستان زندگی بشر است و نوع ادبی حـاکم       . کند  است مربوط می  
  .) 96 ، 1377فرای، . ( بر آن طنز است

بندی خود از انواع سه گانه معتقد اسـت کـه حماسـه هنـر                 انی در تقسیم  گریم آلم 
شعر غنایی مرحله دوم است کـه ذهنـی و          . عینی و جمعی، مرحلۀ اول شعر است      

. دهـد   ست مرحلۀ سـوم را تـشکیل مـی        رفردی است و نمایشنامه که ترکیب آن د       
ن شعر  که پیداست با جانشین شد      به هر حال چنان   . ) 215، ص   1374رنه و لک،    (

هـا اشـاره کـردیم، قـدر      هایی که بـه آن    حکمی و تعلیمی به جای نمایشی، نظرگاه      
  . دهد صدق خود را از دست نمی
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بندی افالطون و ارسطو از شعر به سه نوع نمایشی، حماسی، غنایی بـه هـر                  تقسیم
چنانکـه قـبالً اشـاره      . حال بر شیوۀ ارائۀ لفظ در رابطه با مخاطـب اسـتوار اسـت             

گوید از منشأ الفاظ نمـایش و حماسـه و شـعر غنـایی                تروپ فرای می  کردیم، نور 
چنین پیداسـت کـه     . آید که اصل اساسی نوع به قدر کافی ساده است           چنین بر می  

توان   الفاظ را می  . بنیان تمایز انواع در ادبیات بر اصل یا رادیکال ارائه استوار است           
بان آورد یا بـه آواز خوانـد یـا          در برابر تماشاگر اجرا کرد یا در برابر مخاطب به ز          

در حقیقـت شـامل     ) audience(لفـظ مخاطـب     ... برای خواننـده بـه قلـم آورد         
شود کما اینکه اگر خوانندگان کتـابی را مخاطـب وصـف              جملگی انواع ادبی نمی   

  .)295 ، 1377فرای، . (ای غیر منطقی است کنیم، تا اندازه
براساس شیوۀ تقلید نیز به گونۀ دیگـر          را توان نظر نورتروپ فرای دربارۀ انواع       می

زیرا افالطون و ارسطو شعر را مثل هنرهای دیگر تقلیـد از طبیعـت و    . توضیح داد 
بنابراین از نظر آنان همـۀ      . گرفت  دانستند که با مادۀ زبان انجام می        کردار آدمیان می  

 شـعر غنـایی بیـان خویـشتن       . شـد   شمرده می ) یا بازنمایی (انواع شعر نوعی تقلید     
شاعر گاه در مقام راوی به زبـان خـود          ) یا در رمان  (در شعر حماسی    . شاعر است 
دارد کـه در گفتـار مـستقیم سـخن            هـا را وا مـی       گوید و گاه شخـصیت      سخن می 
هـایش پنهـان       شـاعر در پـشت شخـصیت       ،در نمـایش  ) روایت مخـتلط  . (بگویند

 تقلیـد   ،نمایشرسد در     به نظر می  . ) 261،  1373رنه ولک، آستین وارن،     .( شود  می
هـای حماسـه و       های نمایش، در حماسه به وسـیلۀ شخـصیت          به وسلیۀ شخصیت  

  . گیرد شاعر ، و در شعر غنایی به وسیلۀ شاعر صورت می
ای که باید به آن توجه داشت این است که چه به اعتبار شـیوۀ تقلیـد، انـواع                     نکته

ـ              ه مخاطـب، در هـر      ادبی از یکدیگر متمایز شده باشند و چه بر اصل شیوۀ ارائه ب
به این معنی که نوع را شـرایط        «. است) rhetorical(حال بنیان نقد انواع، بالغی      

  . ) 295، ) پیشین(فرای (» .کند مستقر در میان شاعر و مخاطبان شعرش تعیین می
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انـد یـا      بحث دربارۀ انواع ادبی و پذیرش و توضیح آنچه ارسطو و افالطون گفتـه             
. های دیگر همواره در طول تاریخ ادبیات متداول اسـت           بندی انواع به روش     تقسیم

های روسی برآنند که انطباق بین ساختمان دستوری ثابت زبان و انـواع               فرمالیست
کند که شـعر غنـایی صـیغۀ اول شـخص و              یا کوبسن ادعا می   . ادبی را نشان دهند   

ولـک،  . (زمان حال است، در حالی که حماسه صیغۀ سوم شخص و گذشته است            
داالس منتقد هوشمند انگلیسی که با تفکر انتقـادی         . اس. ای.) 262 ،1373  ، وارن

ی شعر یعنی نمایشنامه، قـصه و ترانـه         سشلگل و کولریج آشنا بوده به سه نوع اسا        
نمـایش، دوم شـخص و زمـان        : تعبیر او از این سه نوع ادبی چنین اسـت         . پی برد 

.( شخص مفرد و آینده   حال، حماسه سوم شخص و زمان گذشته، شعر غنایی اول           
  .) 262 -261همان ، 

  : نویسد رنه ولک می
به این لیل که انتظارات     . توان تاریخ نوع را در قرن هیجدهم پایان یافته دانست           می

بهتر است بگوئیم مفهوم نـوع      ... صوری و الگوهای ساختمانی مکرر از بین رفتند         
 اصـوالً نوشـتن بـر اسـاس         در قرن نوزدهم دگرگون شده، نه اینکه از میان رفته یا          

با بیشتر شدن تعداد مخاطبان در قرن نـوزدهم انـواع           . نوع خاص نابود شده است    
شود و عمر انواع در نتیجۀ انتشار سریع آثار چاپی ارزان قیمـت               بیشتری ایجاد می  

در قـرن نـوزدهم و در   » نـوع «. شـود  های سریعتری مـی  تر و دچار دگرگونی   کوتاه
هـای    دانـیم کـه شـیوه       همه ما می  . »دوره«کالتی است که    دوران ما دچار همان مش    

 سال ده سال عمـر      5باب روز ادبی تغییر سریعتری دارد، و هر نسل ادبی به جای             
  .)267 -266همان ، .... (کند  می

بعـد از انقـالب مـشروطه و پیـدا          . این سخن دربارۀ شعر فارسی هم صادق است       
  . ری نداردشدن شعر نو، بحث انواع، دیگر چندان اعتبا

بندی ارسطو و افالطون براساس آثار موجود یونـان قـدیم صـورت               اگرچه تقسیم 
گرفته است و شیوۀ ارائه آن آثار نیز به سـبب مقتـضیات فرهنگـی و اجتمـاعی و                   
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تـوانیم چنانکـه گفتـیم آن         امـا مـا مـی     . جامعۀ عصر آنان بنیان نهـاده شـده اسـت         
هم برای آسان شدن و نظم گـرفتن  ها و    بندی را هم به سبب بعضی شباهت        تقسیم

ای   بحث با گذاشتن نوع حکمی و تعلیمی به جای نمایش و نیـز پـذیرفتن انـدازه                
بندی شعر فارسی اقتبـاس کنـیم؛ بخـصوص کـه دورۀ شـعر                تسامح دربارۀ تقسیم  

کالسیک ما به سبب عدم تغییر و تحول سیاسی و اجتماعی مهم که منجر به تغییر                
ها تقریباً ثابت باقی ماند و شعر نیز به تبـع             ، برای قرن  و تحول فرهنگی عمیق شود    

  . آن کمتر دستخوش تغییر و تحول کلی شد
ی معنایی غالب در هر یک از ایـن           اگر بنا به تعریفی که بر حسب موضوع و زمینه         

سه نوع شعر حماسی، حکمی و تعلیمی و غنایی به دست دادیم، به شـعر فارسـی           
 شعر، اکثر قریب به اتفاق شعر فارسی را خواه کوتاه            بنگریم با صرف نظر از قالب     

توانیم در ذیل یکی از این سه نـوع           و خواه بلند و خواه داستانی و غیر داستانی می         
  . جای دهیم

ها بـسیار اسـت همـه بـه           های فردی، تاریخی، دینی و مذهبی که تعداد آن          حماسه
و پهلـوانی اسـت و       جنگ و شـجاعت      ،ی معنایی غالب    ها زمینه   سبب آنکه در آن   

تواننـد در ذیـل       ها تأکیده شده است، همه مـی        ی شجاعت شخصیت    بیشتر به جنبه  
ها بـه نـوعی تعلـیم اخالقـی، دینـی،             شعرهایی که در آن   . نوع حماسه قرار گیرند   

های بلند و     شود چه به صورت منظومه      عرفانی، فلسفی یاپند و نصیحت مطرح می      
در ذیـل   . نوع حکمی و تعلیمی قـرار گیرنـد       توانند در ذیل      چه شعرهای کوتاه می   

ی سرودن شـعر      شعر غنایی نیز به سبب آنکه عواطف مختلفی ممکن است انگیزه          
  . گوییم توان اقسام متعددی را جای داد که در ذیل دربارۀ آنها سخن می  می،باشد

  
  مقایسه انواع شعر 

سات و  قبالً اشاره کردیم که شـعر غنـایی شـعری اسـت کـه در آن شـاعر احـسا                   
شود بـرخالف   در این معنی چنانکه دیده می. کند عواطف شخصی خود را بیان می  
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تعریف اولیۀ شعر غنایی، الزم نیست حتماً خواندن آن با آواز و تـوأم بـا نـواختن                  
شعر غنایی بخصوص با تصوری که امروزه از شـعر داریـم            . سازی صورت بگیرد  

ـ             ه معنـی خـاص آن داللـت        بیش از شعر حماسی و شعر حکمی به مفهوم شـعر ب
. شـود  زیرا در شعر حماسی موضوعی از پـیش معلـوم و موجـود، نظـم مـی        . دارد

  بنابراین در شعر حماسی معنی مقدم بر شعر وجـود دارد و ایـن هنـر یـا مهـارت                   
توانـد معنـی موجـودرا        های کسبی و تجربی اوست که می        صناعی شاعر و ظرفیت   

در شـعر حکمـی و      . ر را بر مخاطبان بگـذارد     ای ارائه دهد تا بیشترین تأثی       به گونه 
هـا و بخـشی در       توان گفت اصل موضوع سخن، بخـشی در کتـاب           تعلیمی نیز می  

نـری  ههـای     ذهن شاعر وجود دارد و باز همان مهارت شاعر و استعداد و ظرفیت            
کند تا بیشترین تأثیر را بر        ای هنرمندانه ارائه می     اوست که معنی موجود را به شیوه      

تر کند، اما در شعر غنایی یـا حـداقل             بگذارد و او را به قبول معنی راغب        خواننده
ها اشاره خواهیم کرد، معنی یا موضوع سخن مقدم           اقسامی از شعر غنایی که به آن      

بر شعر وجود ندارد و آنچه مقدم بر شعر وجـود دارد حـالتی روحـی اسـت کـه                    
 نـدگی در شـاعر ایجـاد    هـای ز  های طبیعت و واقعیت تحت تأثیر برخورد با پدیده  

ی جشود و همین احوال روحی یا احساسات و عواطف است که جریـان تـدری   می
آورد و بنابراین جنبۀ      دهد و در نهایت شعر را به وجود می          معنی زایی را جهت می    

به همین سبب بـود کـه       . ای دارد   ناآگاهی در پدید آمدن شعر غنایی نقش برجسته       
  ،که در شعر حماسی تنها هنر شاعر حضور دارد         الیقبالً هم اشاره کردیم که در ح      

 در  شـعر غنـایی هنـر و           و بینـی شـاعر     در شعر حکمی و تعلیمـی هنـر و جهـان          
کنـد و اگـر در شـعر غنـایی معنـی و               احساسات و عواطف شاعر حضور پیدا می      

بینی هـم در خـدمت بیـان          نماید، این معنی و جهان      جهان بینی شاعر هم چهره می     
  . گیرد یعواطف قرار م

 سایر تولیدات ذهـن بـشر       بااصوالً بیان عواطف یکی از وجوه تمایز اساسی شعر          
زیرا اگر حماسه را ابالغ خبـر گذشـتگان فـرض کنـیم و شـعر حکمـی و                   . است
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تواننـد ابـالغ      تعلیمی را ابالغ معرفت، این دو را تاریخ و فلسفه و اخالق هم مـی              
ه زبانی سر زنده و شـورانگیز اسـت بـه           کار شعر در این میان، ابالغ آن دو ب        . کنند
بـه  . ای که مخاطب را تحت تأثیر بیشتر قرار دهد و عواطـف او را برانگیـزد                 گونه

همین سبب است که ارسطو برای پاسخ بـه انتقـاد افالطـون کـه شـعر را دروغ و                    
دانست، مجبور بود بـه خـصوصیتی از          فایده و تقلید تقلید و دور از حقیقت می          بی

ع ایراد افالطون متوسل شود که هـم از سـایر تولیـدات ذهنـی بـشر                 شعر برای رف  
وقتـی  . ای باشـد    ساخته نباشد و هم در عین حال این خصوصیت شعر مفید فایده           

تـر    گفت که تراژدی به سبب ساختار خود که کامل          حث از تراژدی می   بارسطو در   
، اشـاره   تـر از فلـسفه اسـت        تر از تاریخ و هم عمیـق        از جهان واقع است، هم کلی     

انگیزد و از طریق تـرس و   کرد که این ساختار در مخاطب ترس و شفقت برمی  می
تـرس و شـفقت، از      . شـود   شفقت منجر به کتارزیس یا تهذیب نفس مخاطب مـی         

 ایعواطف انسانی و برانگیختن آن خاص شعر و هنر است و تهذیب نفس فایـده              
  . شود ست که از آن حاصل میا

ارسطو مانند ابونصر فارابی، ابن سینا و خواجه نـصرالدین          فالسفۀ مشائی متأثر از     
طوسی نیز در بحث از شعر، اگرچه بعضی از مطالب رسالۀ فن شعر ارسطو را بـه                 

 -ای دیگر فهمیده بودند، اما جوهر شعر را بـر خـالف شـمس قـیس رازی                    گونه
  قافیــه و اندیــشه، بلکــه تخییــل ، نــه وزن-منتقـد و شعرشــناس دورۀ کالســیک  

 کالم مخیل است اضـافه      ،گفت شعر   خواجه نصیر طوسی هم وقتی می     . دانستند  می
خواجـه  . (کالم مخیل کالمی است که در انسان ایجاد انفعال نفسانی کنـد           : کرد  می

حتی وقتی هم در فلـسفۀ علمـی هنـر را           . )588-587 ،   1326نصیرالدین طوسی،   
ا نـوعی شخـصیت   آنـان هنـر ر  . شـد  کردند، باز بـر عاطفـه تاکیـد مـی           تعریف می 

 برخـورد ارگانیـسم بـا       ،از نظر آنان شناخت   . دانستند که بر عاطفه تاکید داشت       می
در این رابطۀ شناخت اگر تاکید بر محـیط و طبیعـت تعلـق              . طبیعت یا محیط بود   

آمـد و     گرفت هنر پدید می     آمد و اگر بر انسان قرار می        گرفت علم به وجود می      می
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. آمـد  شد فلسفه به وجود می  بر انسان تأکید میدر صورتی که هم بر طبیعت و هم      
  . آورد تأکید بر انسان در واقع نوعی شناخت عاطفی را به وجود می

بنابراین ارتباط عاطفه یا انفعال نفسانی با شعر و هنر حاکی از این است کـه شـعر       
بیش از همه با عاطفه و احساس سـر و کـار دارد و گـویی میـان شـعر و عاطفـه                       

 به این معنی کـه هرچـه عاطفـه در شـعر غلبـه پیـدا                 .می وجود دارد  نسبت مستقی 
 توجه ما را به این نکته معطوف        ،این همه . شود  کند شعریت شعر هم بیشتر می       می
کند که شعر غنایی که بیان احـساسات و عواطـف شخـصی اسـت از دو نـوع                     می

م توجه به این نکتـه هـ      . تری دارد      خصوصیت و صفت شعری برجسته     ،دیگر شعر 
الزم است که ارسطو و پیروان او بر این نکته تأکید داشتند کـه شـعر بایـد سـبب                    

ها الزم نبود شـعر حتمـاً    انفعالی نفسانی شود و برای ایجاد این انفعال بنابر نظر آن   
. احساسات و عواطف شاعر را بیان کند تا سبب برانگیختن عواطف دیگران شـود             

ر که تراژدی و حماسه اهمیت داشـت        به همین سبب است که از نظر ارسطو آنقد        
در سخن خواجه نصیر طوسـی نیـز همـین مطلـب را          . شعر غنایی اهمیت نداشت   

اینکـه  . بینیم  در چهار مقالۀ عروضی و قابوس نامه نیز همـین نکتـه پیداسـت                 می
شعری عواطف و احساسات شخصی را بیان کند با این که در دیگران احـساس و                

گمان در یونان قدیم، روایات حماسی کـه توسـط            بی. عاطفه برانگیزد تفاوت دارد   
شد مخاطبـان و تماشـاگران        شد و تراژدی که بر صحنه اجرا می         روایان خوانده می  

کرد تا شـعر غنـایی        داد و عواطف آنان را تحریک می        را بیشتر تحت تأثیر قرار می     
اطـف  شد و احتماالً تـأثیر موسـیقی در بـرانگیختن عو            که همراه موسیقی اجرا می    

توان حدس زد که انـواع شـعر فارسـی            می.  مخاطبان تأثیر بیشتری داشت تا کالم     
در ایـن حـال صـدا و حرکـات          . رسید  هم در گذشته از راه شنیدن به مخاطبان می        
خواند بخشی از عواطف را عـالوه بـر    راوی یا کسی که شعر را برای مخاطبان می     

بخـصوص رفتـار و حرکـات       در نمـایش    . کنـد   خود شعر به خوانندگان منتقل می     
کنـد و چنـان       کنان بر صحنه در انتقال تأثیر بر خوانندگان نقش مهمی ایفا می             بازی
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کنان احوال روحی خود را بـا رفتـار و حرکاتـشان بـه خواننـده                  نماید که بازی    می
هـا و توصـیف اعمـال و         در خوانـدن حماسـه هـم کـه شخـصیت          . کنند  منتقل می 

ذارد بخـشی از نفـوذ در عواطـف خواننـدگان نیـز             گ  رفتارشان در مخاطبان اثر می    
در دوران جدید که تعداد باسوادان بیـشتر        . مدیون شیوۀ خواندن راوی شاعر است     

خواننـد   شده است و نوشتار بر گفتار غلبه پیدا کرده است، آثار ادبی را بیشتر، مـی             
اط میـان   این تحول در ارتبـ    . توان قبل از اجرا خواند      و حتی آثار نمایشی را نیز می      
در زمینۀ بحث مـا ایـن وضـع         . ای پدید آورده است     اثر ادبی و خواننده وضع تازه     

شود که فقدان حضور فیزیکی نویـسنده و راوی و            تازه منجر به حذف تأثراتی می     
رسد این وضع تاثیر شـعر غنـایی را           نظر می ه  ب. آورد  اشخاص نمایش به وجود می    

 زیـرا در    .کنـد   ع دیگر شعر، بیـشتر مـی      در برانگیختن عواطف در مقایسه با دو نو       
شعر غنایی از راه ساختار زبان و بیان اول شخص به هر حال غیبت شاعر و راوی                 

  . کنیم را کمتر احساس می
درست است که در نمـایش و شـعر حماسـی عواطـف شخـصی نویـسنده بیـان                   

 عواطـف و    ،هـای نمـایش و حماسـه بـه جـای نویـسنده              شود اما شخـصیت     نمی
کنند و به همین سـبب        های خود بیان می     د را از راه گفتارها و کنش      احساسات خو 

 در وضـع جدیـد و        وقتی خواننده . شوند  است که مخاطبان یا خوانندگان متأثر می      
ماند، تأثیرپذیری عاطفی او از اثر تا حـد زیـادی        غلبۀ نوشتار برگفتار با اثر تنها می      

نوشتار است که تحت تاثیر احـوال       شود و تنها از طریق        به شیوۀ بیان اثر متکی می     
  . گیرد شاعر قرار می» منِ«ها و نه  عاطفی شخصیت

انـد،    یکی از مطالبی که کم و بیش همۀ نظریه پـردازان زبـان بـه آن توجـه داشـته                   
هـا نظریـۀ      از مشهورترین این نظریه   . تواند داشته باشد    هایی است که زبان می      نقش

دانـد کـه       شش عامـل را الزم مـی       ،زبانییاکوبسن در هر ارتباطی     . یاکوبسن است 
  : عبارتند از

  addresser: فرستندۀ پیام یا متکلم . 1
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  addressee: گیرندۀ پیام یا مخاطب  .2
  messge: شود پیام که از فرستنده به گیرنده منتقل می. 3
  Context: شود ای که به آن پیام ارجاع می زمینه. 4
   Code: میان فرستنده و گیرنده است های زبانی مشترک  رمزگان که نشانه. 5
:  و گیرنـده کـه امکـان تمـاس را فـراهم آورد             همجرای ارتباطی میـان فرسـتند     . 6

Contact  
بر حسب  . آورند  های متفاوتی از زبان را پدید می        هر کدام از این شش عامل نقش      

 های زیر پدیـد   ها تأکید کند به ترتیب نقش       آن که گوینده بر کدام یک از این عامل        
  : آید می
  Emotive / Expressive: بیانگری / تأکید بر فرستنده، نقش عاطفی . 1
  Conative: ، نقش ترغیبیهتأکید بر گیرند. 2
  Poetic: ادبی/ تأکید بر پیام، نقش شعری . 3
  referential: تأکید بر زمینه، نقش ارجاعی. 4
  metalinguistic: تأکید بر رمزگان، نقش فرازبانی. 5
 phatic1) Twentith- century:د بر مجـرای ارتبـاطی، نقـش همـدلی    تأکی. 6

literary theory, pp 120-121.(  
هـا را بـه سـه         توضیح داده است این نقش    مخصوصاً  مدل سنتی زبان چنانکه بهلر      

تأکیـد  . نقش عاطفی، نقـش ترغیبـی، و نقـش ارجـاعی          : نقش محدود کرده است   
یا گوینده، دوم شخص یا مخاطب و       اصلی این سه نقش به ترتیب بر اول شخص          

 .Ibid, p. (است) شود کسی یا چیزی که دربارۀ او سخن گفته می(سوم شخص 

شود بر این سه نقش اصلی، در نظریۀ یاکوبسن یک نقش             چنانکه دیده می  ) .122
و چنانکه اشـاره کـردیم      . اصلی دیگر اضافه شده است که نقش شعری زبان است         

  . د گوینده بر پیام استنقش شعری زبان نتیجه تأکی
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طور که قبالً اشاره کـردیم وقتـی خواننـدگان مـتن شـعر را از روی نوشـته                     همان
اگرچـه  . شـود   خوانند از بسیاری جهات کار انتقال عاطفه به زبـان واگـذار مـی               می

ای باشد که با هـر زبـانی کـه بیـان      ممکن است خود موضوع شعر نیز شامل زمینه  
تواند هم به تشدید تأثر عاطفی         ایجاد کند، اما زبان می     شود در دیگران تأثر عاطفی    

کمک کند و هم موضوعی را که فاقد زمینۀ معنـایی مناسـب بـرای ایجـاد عاطفـه                   
کند، بـا تأکیـد    است و اگر با زبان روزمره و زبان روزنامه بیان شود ایجاد تأثر نمی  

  . ودای بیان کند که منجر به تأثر عاطفی ش بر پیام و زبان به گونه
عالوه بر آنچه گفتیم باید به این نکته هم توجه داشت که بررسی دقیق زبان شـعر                 

هـر یـک از     . توان به همین سبب که نتیجۀ تأکید بر پیام است محدود کـرد              را نمی 
های زبانی دیگـر را بـه اقتـضای           انواع شعر تا حد زیاد و به درجات مختلف نقش         

مرکز بر سوم شخص است، شـدیداً بـا         مثالً شعر حماسی که مت    . پذیرد  موضوع می 
اما شعر غنایی که متمرکز بر اول شـخص اسـت           . نقش ارجاعی زبان وابسته است    

بطور چشمگیری با نقش عاطفی زبان پیوند دارد و شـعر حکمـی و تعلیمـی کـه                  
همچنـین  .  بیـشتری دارد تتأکید بر دوم شخص دارد، با نقش ترغیبی زبان مناسـب      

های اظهـاری و تعجبـی و         ری و شعر غنایی با جمله     های خب   شعر حماسی با جمله   
بنابراین تأکید بـر    . های امری و ندایی وابستگی بیشتری دارد        شعر حکمی با جمله   

کند، بالـضروره متـضمن تقویـت نقـش           پیام که نقش شعری یا ادبی را تقویت می        
عاطفی نیست و چه بسا شعری که با وجود برجستگی زبـان در نتیجـۀ تاکیـد بـر                   

  .  از قدرت تأثرانگیزی بسیار کمی برخوردار باشدپیام،
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