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نتعریفیدربابشعر،دیرگاهیاستکهذهنبسیاریازادیبانرابههوه دغوه   هابراییافتتالش

عتده ّ.باورنیسهتدددربیانچیستیآن،هماغّاغردم،هستیشعرراباوردارند،اگرچههمۀ.استداشته

راهده زناپهییربداندهدززیهیازادیباناساساًشعرراتعریفهادربارۀشعرسببشدهاستتابروتعریف

ههایانهدکههارهارتعریهفهمیوهشعرهاییبه ده.همگانباشد،وج دنداردپییرشغ ردتعریفیکه

بهاتمغهوودرنگهیدر.انهدغعیارهایسهدتیدرتعریهفشهعرهمنه انینداشهتهوباغ ج دراشکسته

هرگ نهه.تدانسه«زبهانیلۀوسهبههایجهادشهگفتیدرزبهانو»ت انشهعرراغیشدههایغطرحتعریف

یانعاطفه،تنیّووتر یرگریوهمبباشاعرهم.کدد،شعراستیغکهشاعردرزبانایجادیاشگفتی

هایژرفوعمیق،درا زۀزبهانشهگفتییوهاندبهغددهاآنودرکدارهاواژهبهغددت انغ سیقایی

شهعربهرایشه دکههیهبدریافتههغهیبهدینترت.کددیغآفریددوو انددهرانیزدرایناغرسهیمیغ

ایهنغ وه عبهدان.رسانینیست،بلکهدرپیتمثیرگیاریوایجاداعجابوشگفتیهدریاسهتآگاهی

هایانکارناپییردرقلمروشعراست،غ جبشدهتاتعاریفادیبانشرقوغربسببکهیکیازواقعیت

غلهمب دنشعربرایکهگ ییرازگ نگیودانشعربهوجهاشتراکآشکاریبرسددزچشداسیغفه مدر

.گرددشدهتلقیغیهااقیقتیپییرفتهآنهمۀ


.شگفتیو،زباناندیوۀ،تعریف،ویا ،شعر:هایکلیدیواژه
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آمددر

راشهک همددآنبرآغهدن وداردیبوهرتاریخایاتزباندرعمردرازایبهعمریشعر

زغهانوتهااو انوشاغل ۀدوردورانرودکیتاپیشازاز.نن اهدب دیپدریفروشدن

روانریناپهیانیهپاوجهادویی،سرشهارۀسرچوهمنیازایوبزرگک چکیبارهایج غا،

ایهندروهت.راههیدرازپیمه دهاسهت،پهایبوهرهم،روزگاروبرتلخوشیرینشدند

ریوهدواندهواینسحراال ...و،ازشروانتاشیرازوسیستانازق نیهتابلخسا کهن

درچیست؟افس نوجادوهمهنیاراز.کردهاستهایساار

.است(Making)غعدایساوتنبهPoiesisازریوۀ،درزبانی نانی(Poetry)شعر

الههامنیروههایبها،باسهتانواقه امهافرهدگباوربیوتردرساوتنوولقکردنشعر

غ سیقیشعرو،الهۀ(muse)،غی زچدانکهدری نانباستان،پییرفتغیص رتغاورایی

هبههذههنشهاعرالههاماجد هۀرانتیجهشهعر،واعرابجهاهلیشاعرانب دۀدهددالهامو

بیهانغتفهاوت،بهرایشهعرانهدازهاییچومبسیاروگ ناگ نیازهایتعریف.دانستددغی

.اسهتبهفرجاغینرسیدههمهباشد،پییرشغ ردیکهتالشبرایتعریفاغّا،شدهاست

غتداسبباسهط هرکدامتماماقوارجاغعهب دهاستوت جهغ رداغریاستکه،شعر

شه دغهیتهالشدرایهنن شهتار.تعریفهیوهاددارنهددرکودریافتو دبهرایآن

بها،درفرجامبیانو،استشدهگفتهشعرگ ناگ ندربارۀراکهازغدظرهایهاییتعریف

.ش دارائهغداسبتعریفیآنبرایاینغ ارد،درنظرگرفتنهمۀ



شعرواژگانیشناسیريشه

فیاجمالیشعراستعر بیوتربرایغ،دهددغیبرایشعرارائههاناغهواژهکه هاییتعریف

تعریهفدر،ناغهل تدر.گیرندنمیدربیناهوادب،قرارویژهبه،پییرشغ ردوچددان

.دانهش(.االطبها ناظم()الم ارداقرباز.)علم(آع)[ش].شعر»:آغدهاستگ نهاینشعر

چاغههوچکاغه.(انیبالرّنراب.)ییدانا.(لفغؤادداشتی.)وق ف.ادراک.درک.فهم.فقه

.داندهدنمیشعرشرطراهیقافیبعضاگرچه،اغقف وغ زون سننوتیبونظموسرودو

اقهرباز.)باشهدداشهتههیهقافووزنکههیسهندیعربیعلماعرفدر(.االطبا ناظم)

.(«شعر»ذیوغدوو:4831،دهندا)«ییغعدابرباشددا  کهیغقفغ زونق  (.الم ارد

ازتجربههمراهباکهاربردانگیزویا بیاستبرایانتقا ااساسیزندهوشعرترکی»

زبانیفوردهوبرگزیدهبهسببت انآواییوالقاییوهمچدینغعداییآن،همراهبهابهه
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بیعهی،قافیهه،یهاکهاربردچ نوزنساوتاری،آهدهگطایادبیهایتکدیککارگرفتن

.«استعاره

کهادن.بیوترغقب  طبعافتهادهاسهت،ازشعرادبیّاتریتنرّیهافرهدگتعریف

:داندیغران عیجادوهان شتهرازتمایزشعرازدیگر
تردیفواثریاستغدظ مکهغمکناستغه زونو(شدهدهیآفر،شدهساوتهچیز)شعر»

دیهجهایّکیبرشمارغعهمچدینغمکناستغت .ییاشعرسپیدیاترکیبیازایندوباشدغقف 

سهازدیغوتوغتمایزفاتغتفاشعرراازدیگران اعغرد آنچهدرتحلیونهایی.باشدغثوهایک 

ههمبهاهمهدیگروپی نهددرشانرابطهوهاواژهپیشهمقرارگرفتنۀنح راز:ن عیجادوست

دروهربههاواژهدرغعداوآهدگوبدابراینپدیدآغهدننه عیلحهندرهجاههایشانیبافتگ

.(483۱:4۲۱کادن،)«ازلحنوآهدگشعرگ ناگ ن،غتمایزیهان اوت



عرباديبانوشاعرانشعرازديدگاه

کهابنسالمشعررادیه انایگ نهبهزتواداعرابب دهاست جهغ رد،شعروشاعری

تهایهتوارزششهعروشهاعریدرغیهاناعهراباهمّ.و اندهاسهتعرباکمتوعلم

.کردنهدغهیرابرکعبهآویهزان(قاتغعل )شعریو دهایبرگزیده،هاآنب دکهایندازها

نغِهدسٌوج هسه  نالدَ غِعٌةصَداعرُلوِاان ما»:دربابشعرآغدهاستالحی انکتابدر

ایگ نههاجیوصداعتیاستازن عنسّ،شعر،جااظبهباور.(4۴1۱:۶۱جااظ،)«ر یرالتَ 

نهزد».علمایعربنیهزاشهارهشهدهاسهتریفبهتعدهنداۀناغل تدر. یراستازتر

آنپیشازادایسننقردکردهباشدکهۀددیگ علمایعربکالغیراشعرگ یددکه

ولیکسیکهقرهدزاداکددوچدینگ یددهراشاعرناغدداکالمو یشراغ زونوغقف 

«گفهتاداش داوراشاعرنت انوبدونارادهسنناوغ زونوغقف اکددسندیاداکدد

اصهلیشهعرارکهانجهزووزنوقافیهه،،درشهعرعهرب(«شعر»ذیوغدوو:4831دهندا،)

اکثهرغدتقهدان،اسهتشدهاوافهینیزبهآنوعداصرفد اجزااگرچه.شدهاستشمرده

.کهشعربایددارایوزنوقافیهباشداندب دهعرببراینباور



شاعرانمغربزمیندربیانشعر

:زیرچهارعد انزیرقراردادت انغیشعرراهدیدگاهشاعرانغ ربزغیندربارۀعمد

.(The Best and Happiest Moments)هالحظهبهترینوشادترین:شعر.4

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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«تسهههاذهههنشههعر،ثبههتبهتههرینوشههادترینلحظههاتِشههادترینوبهتههرین»
 (Shelley, 1904: 54). 

ت،دانهش،فکهر،ااساسهاورایحهۀهمهۀشهک فه»شعر(coleridge)ازدیدکالری 

.(Baker, 1986: 43)«ع اطفوزبانبوراست

.(Music in Words)هاواژهغ سیقی:شعر.۲

«کلمهاتوغ سهیقی،شهعرآهدگهیناسهتغ سهیقیشهعر،»:گ یدغیت غاسف لر

(Ibid.)

:ن یسدیغکهبهشاعرانج اندارد،اییهت صدیگرودرتعریفیکالری در
رکاششهاعرانزیهرکجه انغهاتعریهفصهمیمیوو دغهانیغهنراازشهعرونثه»

«بهتهریننظهمهادرستبهبهترینوجهزشعر،بهترینواژههادانستددزنثر،نظمواژهغی

(Baker, 1986: 91.)

 (Imaginative Language or Composition)تنیّلیزبانیابیان:شعر.8

لردبهبیان.رکناصلیوق امشعراست،(Imagination)وکهتنیّاندآنبرایعده

«شه دغیلرزهزغینغانعهاآنتنیّواستکهف رانوج ششهایازهگدشعر»:بایرون

(Ibid).

 Rhythmical Expression of)بوهریاندیوهۀبیانغ سیقاییعاطفههو:شعر.1

Emotion and Ideality).

شهعرولهق،پ آلنادگاررنظرد.دیآیغاساسشعربهاساب،عاطفه،بیاناتدراین

اسههتکهههیاعاطفههه،شههعربهههبههاورت غههاسهههاردی.سههتهااژهوآهدگههینزیبههاییدر

 .(Ibid)«درآغدهاستغقیاس،عاطفۀبهشعر»:پییرشدهاستسدجش

ریوه:ق یاستهایااساسو دیبهشعر،ج ششو د»:گ یدغییلیاموردزورثو

 (.Ibid)«درآراغشداردشدهغرقدرعاطفۀ

یهکدرگله ،یاعقهدهشهعر»:داندیغاندیوهشعرراتعاغوعاطفهو،رابرتفراست

یهک.بیان،تالشیبرایدرکفرجاماستیس بهارکتیزدلتدگییاعلتعاشقانهاست

«راههاواژهرادریافتههاسهتواندیوههاشوههیاندعاطفههشعریاستکهه،شعرکاغو

(Frost, 1939: 95.)دشه اریاسهت،شعریدرترجمه،کاربسیارانتقا عاطفۀازآنجاکه

چیزیاسهتکهه،شعر».داندیغآن«ناپییرب دنترجمه»تعریفشعرراهمین،فراست

کههآثهارشیاسهددهین جبرانولیوجبران،شاعرو(.Ibid)«رودغیدرترجمهازبین

http://www.poetsgraves.co.uk/shelley.htm
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غقهدارشهعرعبهارتاسهتاز»:دانهدیغگ نهدارند،عاطفهرااساسشعرعرفانیاصب ه

.(483۱:13،جبران)«لفظول تیمکغقدارۀاوافبه،یوسرگوتگ،رن یشادیادیز

درکغعدایآنوراهگریهزازآنرااغّاشعرگریزازعاطفهاست،کهداردبیانغی،الی ت

نرموآزادشدنعاطفهنیست،بلکهه،شعر»:داندکهدارایعاطفهباشدغیبرایکسیغمکن

کسهیکههالبت ههاغّانیست،بلکهگریزازشنریتاستزگریزازعاطفهاستزبیانشنریت

(.T.S. Eliot,1962: 69 )یابدایآنوگریزازآنرادرغیع اطفوشنریتدارد،غعد



شناسانروانشعرازديدگاه

الهههامویههدغدتوههرشههد،غسههئلۀجهههانرایههااثههرزیگم نههدفراززغههانیکهههکتههاب

(Inspiration)کوفانعکهاسوهمیرناو دآگهاهدر.یغطرحشد،درشعربهشکوعلم

تانتنابغ و عاتشعریوص رویها ،راههیبهرایشهداوتغدوهمشهعروشنرهیّ

فهردییهاجمعهیهایتنیّووه دراازناو دآگهاهفیگردیدززیراشاعرریوهشاعرغعر 

شداسهانروان.دانهدروانوداسی،شعرراپیهاغیازناو دآگهاهشهاعرغهی.دارددریافتغی

شدهوگاهین عیبیماریهایسرک بعقدهنرایکن عغکانیسمدفاعیدربارۀگاهیآ

یکهی:دوواصهیتقائهواسهتفرویدبرایشعرنیزهغاندهدرایهاه».کدددغحس بغی

بههمیندلیهودرزبهانانگلیسهی.افکارنهفتهدنآرزوهاودیگری،بروزناو استۀبرآور

فرویهدیآیهد،شقوهقۀونقردانوابهسرزبانشنصغیاستهوبدبهکلماتیکهناو 

فرویدبرایشهاعراناهمیهتزیهادیقائهوبه دوآنهانرا.(48۶4:۲۲8اغین،)«گ یددغی

ههایذههنبوهروبههوهمیرتهرینالیههدانستکههبههعمیهقبزرگیغیشداسانروان

.بهایهنکهارو دآگهاهیندارنهدرانبراینباورب دکهشاعاغّاکددد،ناو دآگاهنف ذغی

ازنهرههاههاآندردانشذهنوروان،استادانغاغردمغعم لیهسهتددززیهراشاعران»

در.(Ferguson, 1996: 19)«هد زدسترسیبهعلمپیدانکردیمغاکهیدراالن شددیغ

شهاعریرارومیغههرکجابه»:نظراوشاعران،پیوروروانوداساندرکوفذهنبورند

دربهاورکهار گ سهتاوی نهگ،.(Ibid)«کهپیشازغنبهآنجهارسهیدهاسهتدمیبیغ

بههنسهبتدسترسیبیوهتری(Archetype)الگ هاکهنشاعران،کسانیهستددکهبه

دریاسهاطیریههرغلهتهسهتدد،ههاهیسرغاکهذویرهوالگ هاکهن.سایرافراددارند

.کددیغانهیغنتلفیبیهاههگ نههربهرادرشعهاآنواو،نداگرفتهرارهرقهاوتیارشاع
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فالسفهباوردرشعر

کهدرباباستدارندوکمترفیلس فیهمبادیرینوناگسستدییپی ند،شعروفلسفه

شهعررانتیجهۀغهدار،بانگاهیاوهالقسقراطوافالط ن.شعرغطلبیبیاننداشتهباشد

تهرنزدیهکشهعررانسهبتبههتهاریخبههاقیقهتهرچدهدافالطه ن.دانستددغیالهام

بهاینجهتکههکهارشهاعرانتقلیهدازطبیعهتاسهتوطبیعهتوه داغّا،دانستغی

وشهعررااغهریرانهدغهیو دبیهرونشهرآرغان،آنانرااز(idea)وثُتقلیدیازعالمغُ

کههزندهدیغهیاوردغددانههبهزر ویههاارفشاعرانبهباوراو،.پدداشتغیبیه ده

کهدگهیادبیّهاتبهابدراودیهدگاهارسهط کهه.ابدهدییدرنمهراههاآنو دشانغعدی

«مسههیسیغ»وهدههرراادبیّههاتغاندههدافالطهه ناصههوواسههاسهرچدههد،تابههدبرنمههی

(Mimesis)،کارشاعرانراتقلیدصرفوغدفعالنههاز،دانستغییعدیتقلیدازطبیعت

تقلیدیهمراهباابتکارودوهووترهر فویها برآنب دکه،بلکهدانستنمیطبیعت

ایننکته،بهتفاوتروشکهارانیببااو.وبهبیانبهترغحاکاتازطبیعتاستهدرغدد

کهارشهاعرآننیسهتکههاغه ررا»:پهردازدیغهههادهیهپدبهاخدربرو ردشاعروغ رّ

تنقوکدد،بلکهکاراوایناستکهاغه ررابههروشهیاستبهدق دادهیروکهچدانآن

خدرایهننیسهتکههتفاوتشاعروغه رّ.کهغمکناستاتفاقافتادهباشد،روایتکدد

زیهراغمکهنزگریدرقالهبنثهریکیروایتو درادرقالبشعردرآوردهاستوآندی

ازتهریفلسفشعرزهمچدانتاریخو اهدب داغّانظمدرآید،ۀاستتاریخهرودتبهرشت

اکایهتیجزئهتاریخازاغرکهیدرص رت،کددیغیاکایتتاریخاستوبیوترازاغرکل 

یافالنفالنکار،چدینوچدانیدرشعرایناستکهشنص غقر دازاغرکل .کددیغ

.ااتما ویابراسبورورتدرشرایطواا الیوادانجهامدههداکمبهکاردیگررا

دیچ نالکیبیادسکاریکهشنصغعیّغثالً،یجزئاغراغّازدرتاریخهدفهمیناست

بهابرتهر،هگهو.(48۶۱:4۲۱ارسهط ،)«افتهادهاسهتکردهاستیاغاجراییبرایاواتفاق

شهعرازنقاشهیهدهر »:دانستغیراواالترینهدرهاسیقیونقاشی،آننهادنشعربرغ 

شهعر،تهاروپ د.سهتشهعراسهتکههواالتهرین هدرهاهدر .استبهتروازغ سیقیبرتر

اغان ئهوکانهت.(483۶:۱۶هگو،)«یعدیسنناست،آثارانسانیترینغعق  وترینعالی

ولی،هدرهاستترینبنشتغ سیقیلی »:داردباوریشبیههگو،ارزششعرۀبار،درنیز

وآغ زنهدهاسهت،شهعروبنودغیآنچهبهفکروروحآدغیت اناغّا،آغ زدنمیچیزی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85
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راداراستززیراهه شاوّ بدابرایندرغیاناقسامهدرهایزیبا،شعرغقامزشاعریاست

.(4834:۶1کانت،)«کددغیونیرویتنیّوراآزاددهدغیراگسترش

یهانیببا،فیلس فایتالیایی،(Thomas Babington Macaulay)ت غاسغاکیاولی

دچههاراوههتال ذهههنراشههعرششههاعروو اندههدۀ،شداسههانرواننزدیههکبهههدیههدگاه

«ازشهعرلهیتببهردت اندینمیاش دینمبدوناوتال ذهن،کسیشاعر»پدداشتیغ

(Ferguson, 1996: 90).

شهرغانهبهیرفتهارشهاعرانرابهاتجربیهاتوه یش،(Friedrich Nietzsche)نیچهه

،ژانپهوسهارتر.کددهدغهیزیرادرباوراوشاعرانتجربیاتوه یشرااسهتثمارزدانستغی

وشهاعربهاکدهدغهیانسهانرارسهمه،چهرۀن یسدد».داندغیانسانۀاسط رشاعرراوالق

کههشهاعرعبهارتیراپددارنهدغهیبعضی.پردازدغیانسانۀاسط ر،بهولقسرایشو یش

(483۲:44سارتر،)«کددغیوییکشی ولقاینظاهرکاراوستزاغّا،کددغیترکیب

علهموواههودرن ردیهدراصاابتمهدنهایسرزغین((poeticaیارسط ب طیقا

اثهرارسهط در».نمانهدغسهتثداوایراننیزازایناغهرقراردادتمثیرراتحتهاآنرتفک 

تمثیرگزاردراروپابسیاردرعهدرنسانس،ط رهمینطالییاسالغیدرواورغیانهودورۀ

بهرایشهعر،بهابههرهگهرفتنازایهناثهر،ایرانهیفالسفۀ.(Bogges, 1968. 657)«ب د

:گیاشهتهاسهتیجهابههشعردواثرازو ددربارۀفارابی،اب نرر.یبیانداشتددتعریفات

کهآورینغبحثدرجلهدعرالو کتابودیگری«الوعرا ةعانینصدفیق ا»غقالۀیکی

یههاگفتهتدهابهبیانشرحوتفسیردراینآثار،وی.ازغبااثغدطقیفارابیاستاوّ 

ازارکاناصهلیشهعرتنیّو،وزنوقافیهرا،سیداابن.شعراکتفاکردهاستارسط دربارۀ

وزغ زونغتساویونزداعرابغقف هاهایگفتهشعرکالغیاستغنیّو،شاغو».داندغی

غتسهاویمباشدزوغعدی آن،بهتعدادغدظ استکهایقاعاتِاین،آنغعدیغ زونب دن 

ایناستکههرقسمتکالغیآنازالفاظیغلحه نترکیهبشهدهباشهدکهه،آنب دن 

ایهن،آنب دن دیگرآنغساویباشدزوغعدیغقف اآنبنشبابنشزغانیکو شمارش

«وااهدباشهد،یگهرآنکالغهیدههایبنشکهاروفآورهربنشکالغیآنبااست

شهعر»:درتعریهفشهعرگفتههاسهتکهه،ط سییننریرالدّو اجه.(4۴۶۱:۶۴،سیداابن)

ههاآنوارکانآنکهعروویاناغقف ،تساویغ،فازاق ا غ زونکالغیاستغنیّو،غؤل 

غراریع،غتوابهوغتساویب دکهاگرغتوابهنبه د،بحهر،افاعیوگ یدد،بایددرهمۀرا

http://www.goodreads.com/author/show/1938.Friedrich_Nietzsche
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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باغسهدّسدرغنتلفش دواگربهعددغتساوینب د،وربغنتلفش دوغثمّنغثالً

.(48۱۱:۱4،ط سی)«یکشعرجمعشدهباشد



اديبانايرانیونشاعرادربیانشعر

وه د،هبهذوقوغعیارهایوهادّجّانیازگیشتهتادورانغا،بات شاعرانوادیبانایر

ۀچهارغقالهکتهابدومازۀغقاله،نظاغیعرووی.اندداشتهشعرغطالبیبیاندرچیستی 
:آغهدهاسهتگ نههایهن،درایهنغقالهه.وشهاعریاوترهاددادهاسهتو درابهشعر

غ ه غههکدهدوالتئهام غاتِغقهدّات سهاق ،یصداعتیاستکهشاعربدانصداعتشاعر»

نیکه وبرآنوجهکهغعدیوردرابزر گرداندوغعدیبزر راوهرد،هغدتجّقیاساتِ

ههایقه ّت،وبههایههامزوزشترادرص رتنیک جل هکددبازنمایدعتزشترادرول

واغ ر عظهامطباعراانقباویوانبساطیب د،ابدانایهامغضبانیوشه انیرابرانگیزدت

المعجمفیدرکتابشمسقیسرازی.(48۱۱،1۲:نظاغیعرووی)«رادرعالمسببش د
بهدانکههشهعردر»:سدین یغ،شعرعدیل  یواصالایبیانغدر،غعاییراشعارالعجم

واسهتدال راسهتوازرویصهائباصول ت،دانشاسهتوادراکغعهانیبههاهدس

ر،غتساوی،اروفآوهرآنب،غعد ی،غ زون،غتکر اصطالحسندیاستاندیویده،غرت 

دشه اریتعریهفومنبیهانهمدانی،تالقضانعی.(48۶8:۲4رازی،)«بهیکدیگرغاندده

زغهانووغداسباها بیددغیکههرکسو درادرآنداندغیشعر،آنراچ نآیده

آوهردانهیکهه!اینشعرهاراچ نآییدههدان!ج انمردا»:داردهاییدریافتو دازآن

.نگههکدهد،صه رتوه دت انهددیهدههرکههدراواغّهاآییدهراص رتینیستدرو دز

ازاوت انددیهدنکهههرکسیاغّاکهشعررادرو دهیچغعدینیستزدانغیچدانهم

.(8۱۱شماره ،۲۱ناغه،48۱۲،القضاتعین)«کما کاراوستنقدروزگاراوب دو

.داندغیشعرراالهاموآنراازع المغعد یسرچومۀگدج ینظاغی
پهروریاسهترازیکههسهننپردۀ

پههیشوپسههیبسههتصههفکبریهها

انهددونظرغحهرمیهکدوسهتاین

انههدسههننپههرورانبلبههوعههرش

تهههانکدهههدشهههرعتههه راناغهههدار


پی مبههریاسههتایازسههایۀسههایه

پههسشههعراآغههدوپههیشانبیهها

انههدهمهههغ زنههدودگههرپ سههتآن

بههازچهههغاندههدبهههایههندیگههران

نههههاغزدشههههعرغوهههه زیدهههههار


(48۶۱:34نظاغی،)

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85
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.داندغیالتیاشراقیشعرراعوق،جیبهواغدوم،غ ل ی
 کدیغینغنتلقینشعرمجاراندکهآنای

 گرتنزنمواغشکدمترسمکهفرغانبوکدم

(۲،۲۲۱ج،48۱۶غ ل ی،)
گ یمت غپددارکهغنشعربهو دغی



تاکههویارموبیداریکیدمنهزنم


(۲،۲44همان،ج)

.داندغیو درافیضآسمانیشعرشدنواقعطبعقب  غ ردبالغتو،سعدی

ایسعدیزغینبهتیغبالغتگرفته


 سپاسدارکهجزفیضآسمانینیست


(48۱4:۶۱۴سعدی،)

.داردغیشعرو دراعوقوش ردرونو دبیانغدوم،دیگرجاییدر

 بردستووطرودغیآبش قازچومسعدی

ش دغیسننترآیدغیالجرمچ نشعر
(4۴۶همان،)

آتوکدهاستباطنسعدیزس زعوق


 س زیکهدرد استدراشعاربدگرید


(84۲همان،)

ازرا،شهعراسهراراسهتعهالمغیهبوایط طیشهکرونگ یاوزباو د،کهاافظ

.داندغیغدبعیالهیوااصوالهام

گه یماموبهاردگهرغهیبارهاگفتهه

انددرپسآیدهط طیصفتمداشته


پ یمکهغندلودهاینرهنهبهو دغی

گه یمآنچهاسهتاداز گفهتبگه غهی


(48۶۶:۲۱۶اافظ،)

االایطهه طیگ یههایاسههرار


رزغدقهههارتشهههک غبهههاداوالیههه


(4۱۱همان،)

.داندغیوطبعو دراودادادعالمآسمانتبریزینیزشعرراازصائب

اگرکهالمنههازآسهمانفهرودآیهد


 چرابههرسندیواغهدرسج دآید


(483۱،8۱۲صائب،)

.داندغیغعو قجل هوالهامصائببیانشعررانتیجۀ

دازلبفکرتصائبنغررعیسرنز


باننب دجداگرآنزلفسیهسلسله


(۲4۴همان،)
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فتنازیهابهاتهمثیرپهییر،غعیارهایو دبربداشاعرانوغدتقدانغعاصرنیزهرکدام

شهعررا،بههار الوهعراغلهک.انهدداشهتهشعرغطالبیبیاندرچیستی ،غربیسدنانهم

:داندغیغلیانااساسوهیجاناتشاعرنتیجۀ
صهااباطفوانفعاالتوازااالتروایۀ شعرو بچیزیاستکهازااساسات،ع»

یهکغ هزپرجه شویهکوه نشهدۀتحریهکگهرمو د،ازفکردقیقپرهیجانولمحهۀ

زدغها یهکشهاعرشعریکهغقره دغاسهت،شهعریاسهتکهها...پرارارتاکایتکدد

ااساساتوتراکمع اطفوع ارضگ نهاگ نودریهکاها هیجهانیدربحب اۀ...ولیق

ه...باشددهشگفته درغ قعگفتنیکشعریاسهاوتنیهکهرچههیجانواوالقگ یدده

شعروه بآناسهتکهه.و اهدب دترو بباشد،آنشعربهتروترنجیبوترق یهغز 

.(48۱۱:۴،بهار)«اافظهسپردهش دو بتهیی کردهوو بفهمیدهش دوو ببه

تهابت انهدتعریفیارائههکهردت انینمکهدیاناپییریشعروبهتعریفبهاامدشاغل 

یازت انیکتعریهفکل هنمی»:کددیغ،اشارهردیبرگرادرشعردرغفه مکهنوجدید

عارفوصائبتبریزیویناوسیکتیالدّاثیرتعریفیکهبراساسآن،دزشعربهدستدا

صهف ی،)«شهداوتهشه ندشهاعریکجهانیمای شهی واو انوغهدیامیدیوقزویدی

زنهدگیغهناها شهرحغهن،آثار،دیگ یغاغل درگفتگ باناصراریریش.(48۶3:۲3

سهرهیکهکهبلزسهتینیززندگاییهابرداشت،شعرهکغعتقدمقتیاقنیابهغن.است

اروکازافیشاعروبنویاززندگیبابرششعرصادقانه،یکو اندده.استیو دزندگ

،روسههایفرغالیسهتازپهییرفتنباتهمثیرشفیعیکدکدی.ش دیغتقداتاوغ اجهغع

ودردههدغهیاستکههدرزبهانرویایاادثهشعر»:داندغیدرزبانایاادثهشعررا

کهو اندهده،غیهانزبهاندهدغیعملیدرزبانانجام،باشعرو دشعرۀگ یدداقیقت

.(48۱3:48شهفیعیکهدکدی،)«کدهدغهییتمایزیااسهاسهوعادشعریاووزبانروزغر 

وه ردگیگهره،شهعر»:دانهدغهیارکانشعرازووغ سیقیراعاطفه،تنیّدیگردرجایی

.(483۱:14شهفیعیکهدکدی،)«درزبانآهدگینشکوگرفتهباشهدعاطفهوتنیّواستکه

تعریفجاغعازشهعربیانایننکتهکهاذعانبهومندرکتابطالوغس،براهدیروا

یازآنرابیهانداشهتهغتفاوتهاییفتعرت جهبهعداصرغنتلفشعر،غمکننیست،با

زیکلحظهاززغهانگهیرا،شعر،جاودانگییافتناستدباطااساسانساناستا» :است

درغحیطهیاز،بهروزاالهتذهدهیاسهتبهرایانسهانۀشعرزاییهد»ز«هاواژهۀدرجاغ

ناگههانیاسهت،ازۀشعریهکواقعه» ز«ساوتکالغیاستینترفوردهشعر» ز«طبیعت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AE%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
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،داریه شآشه ری.(483۱:۴1براهدهی،)«گهرددیبرغهوبهسهک تآیدیغسک تبیرون

ۀیهغانیترغهم».کهشاعرازهستیداردداندیغیاشاعرانهۀتجربشعرراۀیغانیترغهم

شهاعرانهازهسهتیۀتجربه،دیهدرآبهزبانهکآنشعر،ننستوپیشازهرچیز،پیشاز

شهاعرانه،ازهستیداردکهدرنمه دوه دیاروسارهرویبهآنیاتجربهچدینزاست

اسهتانسهانیکههههرانسهانییاتجربهشاعراننیست،بلکهۀژیویاتجربهچدین.است

رازدیگهرانتجربههشاعرانآنراتددتاغّازداشتهباشدییهااالتتاادییادرت اندیغ

یهانب:گفهتته انیغدارندونیزهاامیپتبیوتریبرایدریافتاینواساسیّکدددیغ

.(48۶۶:1آش ری،)«آنبهایوانارزانیشدهاست



شعرةفلسف

زگیرندغیرادربرشگرفازاینعالمایگ شهبرایشعر،شدهبیانهایتعریفیکازهر

پهسهده زایهنزانهدب دهگریزانارارها دهوهستددکهازاینبشعرهاییهمیوهاغّا

تابتهدابههبررسهیعل ه،شعرچیست؟برایپاسهخراستیبهکهغاندغیپرسشبرجای

بهاشعروتفاوتآنباناشهعر،درچیستی ،وبعدپردازیمغیهغردمبهشعررغبتوت جّ

.ش دغیشعری،غطالبیبیانهاینم نهبیان

هازآنلیّهاوّههایانساناستزیبورتاریخایاتزباندردرازایعمرغتشعربهقد

همهۀغیهانودرههادورهدرهمۀ.انددادهآنراتروی ترنغتمدّهایانسانبهرهبردندو

ااهانوچ پانهان،غل )ههاانسانهرن عوهرطبقهازوسیلۀبهشعرن شتهشدهو،هاتغل 

یاشدیدهشدهو انده(...ورزان،طبیبان،دانومددان،فالسفه،شاهانوگیران،کواغاهی

ازتهاریخ.گرددیبازغهددوانباستانوداهای،بهجاغاندهبهیهاسرودهنیتریمیقد.است

راازهزارتهاوداریگۀسرودنیتریمیقدوتاریخ سرایشوداهااطالعدقیقیوج دندارد

یههاسهرودهنیهزاززرتوتگاثاهای.زنددیغپد هزارسا پیشازغیالدغسی ادس

ودرشهکوکردهتحریوافرادت جهغ ردوادط ربهشعردرتماماعرار.کهنهستدد

بههورغبهتتاینت جههعل .ب دهاستس ادبیفرادک دکانواۀعالقغ ردو دتر ساده

شعرچیست؟

دهدهدغی،بهآنگ شو انددغیب دنشعراستزغردمشعربنشتلی ،اولیندلیو

شهعر.علتنیستهمۀ،ایناغّازبنودغیتلی هاآنچ نشعربهزکدددبرغییاآنرااز

هبه دههاسهرگرغیتیکیازچدهدشهکویّمّیابهاهسادگیبهفقطنه،هادوراندرهمۀ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D9%88%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
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کهبرایغثا یکنفرشطرن را،یکیچ گانودیگهریههمشهعرراانتنهابایگ نهبه

درغاندهدبهیعاغلیدرغرکزهستیب د،چیهزیبهاداشهتنارزشهیعد انبهبلکههکدد

قهروه اهیمایدرفورنظراززندگی،چیزیکهغاباداشتنآندرتعالیوبافقدانآن

شهعرکهایدتیازاقویکفهمغ ق نیازغدداینهستیمکهادّ،برایفهمعلوایناغر.ب د

بهاینجهتکهغردماغلبدربیانتمجیدازشعرت انهاتر،تغ ق .داشتهباشیم،چیست

شعردرابتداغمکناستن عیزبانکهبیانیغؤثروگیراتراز.ازبیانتعریفآنهستدد

بایدبدانیمشعرچهچیهزیرا،برایفهمکاغواینغطلب.نغعم  داردتعریفش دزبا

؟کددغیبیان

انتقها پیهاموایجهاد،زبهاناسهتفادۀتهرینغتداو .گ ناگ نیداردهایاستفادهزبان

،«بهارانباریهد»،«دمعلهیرادرویابهاندیه»ههایجملههدر،براینم نهه.ارتباطاست

اطانتقا پیامبهغناطبوایجادارتبه،واغثا اینجمالت،هدف«کردو رشیدطل ع»

هیهاریگردرانجامکارههایروزغهر عملیاززباناستکهاینن عاستفاده،استفادۀ.است

العهاتصرفاًبرایانتقا اط شعرهاوهاناغهنمایشک تاه،هایداستان،هارغاناغّازغاست

یهکااسهاسودرکاززنهدگیبهرایبیهان،آثارگ نهاین.اندنودهوارسا پیامن شته

درگیریاینغ اردبها.اباهستیوغؤثرترکردنارتباطغترگسترده،برایاندشدهن شته

وباه شیاریترعمیقوترکاغوغایکنیازدرونیداریمبرایایدکههمۀ.است«تجربه»

ازتجاربدیگرانوبهرایفههمبهتهرتجهاربوآگاهیبیوترزندگیکدیم،برایآگاهی

بهه«غههم».کدددغییبرایو انددگانو دایجادتجاربجدیدغهمّ،شاعران.و دغان

درایهنت اندهدغهیو اندهدگان.انهدیافتههاینتجربیهاتغتمرکهزوشهکواینجهتکه

ت اندغییّاتادب.تجربیاتسهیمش ندوآگاهیوفهمبهتریازدنیایو دداشتهباشدد

عیدکیباشدبرایبهتردیهدنایهن.تجاربغاباشدبزاریبرایافزودنبهعمقوداغدۀا

درزنهدگیکدددهکمکفقطادبیّات.ادبیاززباناستاینن عاستفاده،استفادۀ.تجارب

ههایسهندرانی،ههاغ عظههدرتبلی هات،.بلکهابزاریبرایزندگیکهردناسهت،نیست

عده انبههزبیدهیمغهیتیدربعضیازشعرهاغان عس ماستفادهاززبهانراسیاسیوا

،عملهی،ادبهیواقدهاعی:تمایزبیناینسهن عاستفادهزبانیعدی.برایاقداعایوسیله

غمکهناسهتههان شتهکهبسیاریازتعل اینبه.مایزدرستوروشدینیستهمیوهت

یکشهعروه بغمکهن،براینم نه.زبانرااجراکدددیهرسهنقشدویاات زغانهم

آنچهه.سهیمکدهدنظرگاهالعاتیانتقا بدهدوهمچدینسعیکددغارادریکاستاط 
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کههایتجربه.کددغیاستکهشاعرغدتقوایتجربهدراینغیانغهماست،غؤثرب دن

( (Effectivenessانتقالیۀتجربگیراییغؤثرب دنو».کددغیگیراباشدشگفتیایجاد

اولینغعیاروغحکغهمبرایهرشعریاستکههو اههانورودبههعهالم،دریکشعر

.(R. Arp, 2006: 82)«استادبیّات

،تجاربجدیدیاستکههبهرایدهدغیکهشاعراززندگیبرایغاارائههاییتجربه

ههازیبهاییوعطهرگهونهرگسرابارنم نهه،برای.ش یمغیغ اجههاآنننستینباربا

واوباکوهف.دهدغیغتفاوتوجدیدیارائهتجربۀ،شاعرازاینگواغّا،ایمکردهتجربه

شهگفتیسههیمایهندروو اندهدهراآفریددغیجدیددرعالم،شگفتیهایرابطهولق

.کددغی

طبقبهرسهرهاهمهسیمینچ ا رانددنرگس


ساوساغرهازرّهابرزنهادهبرطبق


(48۶۱:8غد چهری،)

جملهۀ،وبیهانغهاازطله عو رشهیدبیدهیمغیستکهغاطل عو رشیدراهاسا 

؟بیدددغیشاعرانو رشیدراچگ نهاغّا،است«و رشیدطل عکرد»ای کلیوه

.(48۶۶:4۲8اافظ،)برک هسارانزدچ نوسروواورعلمسحر:گ یدغیاافظ

:بیددغی،و رشیدراچومآسمانیاشکسپیر
Sometimes too hot the eye of heaven shines, (Shakespeare, 1996: sonnet 

18) 

اطالعاتیبههدسهتآنۀدربارو اهیمغیوهستیمغددعالقهفرضکدیدغابهعقاب

زیمیاکتابتاریخطبیعیرج عکدالمعارفةدایرغمکناستبهیکبرایاینکار.آوریم

جسموپرهایاستکهگ ییایگ نهبه،آوریمغیالعاتیکهازاینطریقبهدستاط اغّا

ۀپرنهدبرایدرکشک همددی،قدرتوهیبتایهن.نهروحآنرادهدغیعقابرابهغا

:کدیمغیبهشعررج ع،واوی
The Eagle 

He claps the crag with crooked hands, 

Close the sun in lonely lands, 
Ringed with the azure, he stands, 
The wrinkled sea beneath him crawls, 
He watches from his mountain walls, 
And like a thunderbolt he falls. 
(Tennyson, 1969: 63) 
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درشکسهپیرازبیانترغلم سسرغایزغستانرابرایو انددهت اندغیچهعباراتی

لئ نهاردوبههبهاور.وآنرابهجسمو انددهرس خدهدکدد(Winter)«ستانزغ»شعر

.شه دیغهنقاشیاستکهااساس،وشعرش دیغشعراستکهدیده،نقاشی،داویدچی

.داردوه ددرفضهایزغسهتانیراوسهردیااساستر یریاستکه«زغستان»رشع

فارسیفراوانادبیّاتشعرهاینابدرهگ نینازاییهانم نه.(Shakespeare, 1996:رک)

.استوالزمبهذکرنیست

ایگ نههبههبلکههغطلبیبههغهابگ یهدزایتجربهبارۀایننیستکهدرادبیّاتنقش

بههغهاادبیّهات.کهدراینتجربهشرکتکدیموسهیمباشیمدهدغیتنیّلیبهغااجازه

زندگیکدیمواینترآگاهانه،غؤثرتروتریقعم،ترکاغوتاازطریقتنیّو،کددغیکمک

غازیعدیباآشداکهردنغهابهاباگسترشوبسطتجربۀ:دهدغیکاررابهدوروشانجام

بروه ردههاآنفاقهاتزنهدگیبهاکهغمکناستدرسیرغعم  ات هاتجربهازایگستره

ودرکتهرعمیهقدرفههمیعدیباکمکبهغهازیاباعمقبنویدنبهتجاربغا.نکدیم

راکههههاییتغحدودیّوبنودغیدیدغاراوسعت،اینکار.و دۀبهترازتجاربروزغر 

،درزبهانههاواژهنه بهیناشهیا وهایرابطهشاعرباکوف.شکددغی،کدیمغیااساس

ههرکوهف»:بردغیتتازه،لی رابطۀبااینشدنغ اجهوو انددهازش دغیسازشگفتی

.ازق انینطبیعت،و دن عیبیداریاست،ن عیتجربههاسهت،نه عیشهعراسهتیک

اولی،ن عیبیداریوشع راستودیگهرانآنۀقان نجاذبهنسبتبهنی تنن عیتجرب

چدهیندرغه ردشهعرنیهز.یابدددرغیواسطهبهثان یوایگ نهبهتجربهوشع راولیرا

ازآنچههزننستینوکوهفاسهتۀوتجرب،بیداریاولیکددغیشاعرادراکآنچه.است

ۀثهان یوآگهاهیاز،بیداریثان یوبالعرض،تجربهش دغیشعراوبرایدیگرانااصو

کهردنکوهفراسهرودنشهعر،رابهرتفراسهت(48۶۱:4۴شفیعیکدکدی،)«کوفاوست

ن شهتن.باشهمنآگاهبه دهسرودنشعریراآغازنکردمکهازپایانآگاهچیه»:داندیغ

(.Frost,1939: 70 )«شعر،کوفکردناست

شعرشههموو انددۀکددیغیغریب،درزبانشگفتیایجادهارابطهشاعرباکوف

:یازاینکوفشاعراستانم نهشعرزیر.ش دیغدراینتجربه،سهیم
کردمینرماگراندیوهغ

آل دشایداینآفاقگرد

هاینازکجاجیمبارانب دداربستتار
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هاپ دهایسبزوت برآنیهاوبهارپدجه

تاباندیزردوسرخغ

آغیزوبهغضرابیشتاب

ازو نانگوتانچاالکتیارشحه

بستیازارغ انغیاوشاوهدیدویبرزغیدهغ

بلبلیناگاه

گلج شۀوبرشاوآغدیپرزنانغ

نوستیغ

.(483۱:14آتوی،)و اندیراغ وت

یهابههشاعرباایجادرابطهۀغریهب.غعم  نیستیارابطههاواژهدراینشعر،رابطۀ

شهگفتی،درزبهان (Defamiliarization) «یهیزداییآشدا»رفددت،باهاستیفرغالبیان

.وو انددهراواداربهاعجابوتحسینکردهاستآفریده

بیهانوبههبلکههشهبیهآن،ارجنیسهتجهانوطبیعتعالموههمانادبیّاتجهان

جهانعیدهیهایتجربهشاعر،همیوههایتجربهبدابراین،زاستارسط ،غحاکاتیازآن

بدفوهوبادصبادرگو.شگفتیدرزبانراغ جبش دت اندغینیستددوهمیناغرنیز

:نیست،دوبادصباکهدرطبیعتوج ددارشعر،همانگوبدفوه

زدر هغفت  و دگرهغهیبدفوهط


صبااکایتزلفت درغیانانداوت


(4۱ :48۶۶اافظ،)

همانبدفوههوصهبای،کددغیوبادصباییکهاکایتبافدغیکهزلفایبدفوهآیا

شهعروغهن ،نیسهت شهیآنوه دِ، شییککهتر یرگ نههمان!عالمواقعهستدد؟

اغ رواشیا وناشداوتهبینهایرابطهکوف،شعر.نیستهاآنۀادبیات،شاعرون یسدد

کههکدهدیغشاعربینغ ج داتواشیا روابطیایجاد.ستهاواژهوسیلۀبهولقزیبایی

.آفریدهدیغشگفتیهارابطهاوباکوفاین.گیردیغقراریرشغ ردپیاغّا،واقعینیست

 Robert)رابهرتبراونیدهگشه دیغههمینت اناییولقوابداعشاعراستکههباعهث

Browning)جهانپردهازرویزیبایی ،شاعر.بدانددورانشاعرتمامینتربزر ودارا

جههاناسهتوآشهداکهردنپدههان شعربرکوهیدننقهابازرویزیبهایی »:ردیگیبرغ

.Shelley, 1904: 172))«ناشداوتهب دندقبالًچیزهاییاستکه

هایغ سیقیکسیراهساوتنترانه».نیستددپییرتعریفتمامهدرهاوادبیّاتشعر،
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ایهنعقیهدههسهتکههجانببهشداسدزوگرایششدیدیدرستیااشعارکاغورانمی

بهرایهرچدهد.(483۶:8۱1یدهگ،رجیدالهدهال)«و اههددوستداشتن،دلیووبرهاننمی

یصسهرهوتونازناشعرمیزدادنشعربرایتاغّاوج دندارد،وغانعیجاغعشعرتعریف

تهالش».الزماسهتههاییغحهکغعیاروشعر،ارزشمددیازناسره،همچدینفهمدرجۀ

یکشکووهادعد انبهباعثتعریفشعررانگیشتهبرایبیانایدکهچهچیزیغتفک 

هه«قایب ط»سببایجاد،ش دیغوچهعاغویاع اغلیغ جبتونیصشعرو بازبد

(Abondolo, 2001: 99)«شدهاستشداسانۀشعرهطالعۀزیباییغ

کههشهاغوقالهب،وزنوغ سهیقی،صه ریصرظاهریواعد:اندگ نهدوعداصرشعر

کهههمهانجه هروصرباطدیوغعد یاعد.بالغیاستترفددهایوهمۀهاواژهانتناب

فشهاعرودوووترهر یتر یرسازقدرتتنیّو،،صرغعد یاعد.روحشعراستدرواقع

وهسهتددبهاهمسهط هموهردوعدررهماهدگ،شعرهادربعضیاز.استدرطبیعت

ههمشه دغهیکهازشعرارائهههاییتعریف.تریبراییکعدرراستدربعضیدیگربر

تیازبهاتعهاریفسهد .غانددغیدیگرغافووازجدبۀگیرندغییکجدبهرادرنظرغالباً

بهصحراشدم،عوقباریدهب دوزغینتهر»:شدنمیینبیانعطارشعرغحس بشعر،ا

:48۱۱عطهار،)«شهدغهیپایغنبهعوهقفهرو،چدانکپایغردبهگلزارفروش د،شده

دربیوهترتعهاریفِ!؟رودغهییاپایکسیدرعوقفهروباردغیآیاعوقبرکسی.(4۱1

زشهدهاسهتدانسهتهر یرگریازارکاناصلیشعرتنیّووتعاطفه،غ سیقی،،شدهبیان

ازوجه دبااینزهستددیتر یرپردازیواصّغ سیقیوفاقدشعرهاییوج ددارندکهاغّا

نیروههاییعرانبهزر ،وه دراتحهتسهیطرۀشا».ش ندغیآثارغاندگارادبیغحس ب

اندیوههدرزبهانیبهدونایهن.ولقکدددایاندیوهتاکددغیراوادارهاآنکهبیدددغی

بزرگهیداردۀایهد،شهاعریکههدیگرعبارتبه.ش دغیرنگوتر یربهتروغؤثرتربیان

رازقدرتوگیراییززیراو دآنایده،سرشاکددنمینیازیبهآراستنسندشااساس

ههایغز رازغاندگاریاشعارویاموبسیاریازقطعط ربه.(Oscar,1998,256)«است

.شعریراداراهسهتدد«آن »آثارگ نهاین.نیستیاغ سیقیتنیّووتر یرگری،عدیس

همهانعاغهو.دههدغهیتهیاسهتکههشهعرراازناشهعرتمیهزآن شعری،همهانکیفیّ

:اافظبیانبه.درزباناستآفرینشگفتی
شاهدآننیستکهغ ییوغیانیدارد



طلعههتآنبههاشکهههآنههیداردۀبدههد


(48۶۶:441فظ،اا)
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شداسهیاید راسنازبتانآنطلبا


نکسیگفتکهدرعلمنظربیداب دیکا

(414همان،)

ترزاسهنگ یددآنو شکهغیاین


یهههارغهههاایهههنداردوآننیهههزههههم


(۲۱4همان،)

تیکههدرشهعرکیفیّزسازدغیآن غعو ق،اسنغعو قراوآن شعر،شعرب دنرا

،غایاک فسهکیازدیدگاه.نیستکهبت انبرایآنق اعدیارائهدادپییرتعریفااغّهست

شهدنشهاعربهرایق اعدیغنکهکدمغیتمکید»:کددغیشاعرو داینق اعدراولق

کسهیشهاعر.ندارندوج دق اعدیچدین.سرودشعربت انآنطریقازتاکدمنمیارائه

.(48۱8:۱۶غای ک فسکی،)«.کددقولراق اعداینو د،کهاست

کههشهعرکدمیغبههمینبسددهکهگفتهب د،باناصراریرییاغراابهدرشاغل 

ارنسهت اوشهعریاز.ایناغرغعیاریههمدرکهارنیسهتوبرایشداسمیغراازغیرآن

:آوردیغراشاهد کاردنا 

یاشدهدیگریغردعاشقشدیدم

رفتمتاقماکد بهکهب داین

ن شتمدولتعلیهیاغقالهچدانو

.استانداوتهزنداناینکد بهغراکه

.(48۶۶:1۲اریری،)

ههاو اندهدهیهکازازشهعر،هر...غدتقدانادبی،شهاعران،ادیبهانوعالوهبرتعاریف

.دارنهدوه د،تعریفهیوهادازشهعربات جهبهطبهعوذائقهۀ،شعرنیزغددانعالقهو

الههی.بیههه دهاسههتادبیّههات،تههربههزر گسههترۀتههالشبههرایتعریههفشههعرودر

شهاعران»:دانهدیغازارارتعریفهاواژهشاعرانراناجی،(Eli Khamarov)واغارف

«رهاندههدیغههکاسههت اروغحکههمتعریههفراازتمل هههههاواژهسههربازانیهسههتددکههه

"www.poetsgraves.co.uk.article.n.hartz/10.1202/j/2016.06.13.نگههاهیبهههبهها

ایجهادشهگفتیدر،شهعررسدیغ،بهنظرشدهیانبوباتمغودرغطالبشدهارائهتعاریف

بهاوچههاواژهعاطفه،تنیّووتر یرگریوبیانغ سیقایییانبباچهشاعر.باشدزبان

وو اندهدهکددیغنشگفتیایجاددرزباایناغ رۀژرفوعمیق،باهمۀیکاندیویانب

،شهعر،(Christopher Fry)کریسهت فرفهرایبهاوربهه.داردیغسهیماغررانیزدراین

کهباعثتمیهزدادن ’شعری تِآنیّ’:کهبورشگفتیآنراکوفکردهاستزبانیاست
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تشگفتیغ ج ددرزبهاناسه،شعر.،همینشگفتیدرزباناستش دیغشعرشعرازنا

:گ یهدیغشعریزانگشگفتقدرتۀهاردیدربارت غاس.کهو دنیزقدرتیشگرفدارد

،دادگهاهتفتهیشعقایهداوراغحاکمههچروهدیغکهزغینگفتیغاگرگالیلهبهشعر»

وترغیباغیرساغانی«ب یج یغ لیان»داستانشعر.((Larkin, 1973: 58«کردینم

ازقدرتجادویییانم نه،نظاغیعروویآغدهاستۀقالچهارغکهدرکتاببهبازگوت

.کددیغرابیانشعر



نتیجه

از ،هده زههادورانههادرهمهۀسرودهو دوباوج دانب هِیاز باعمردرازداغنودیرشعر

غردم،وج دشعراگرچههمۀ.مباشد،برو ردارنیستعاپییرشغ ردتعریفجاغعیکه

اگربهفهرضغمکهنازغجمه ع.عقیدهنیستددهمدرتعریفآناغّاکددد،راتردیقغی

غه اردراایهنکههمهۀبت انیمیکتعریفجاغعازشعربهدستدهیمشدهتعاریفارائه

ط ریقینشهعرهاودربربگیرد،بازهمتعریفکاغوودقیقیازشعرنن اهدب دززیرابه

ایناپییری،گ شهاینتعریف.گدجدحدودهنمیاینغهاییولقو اهدشدکهدرسروده

.ینداردشعرتعریفجاغعوغانع،دیگربیانبهدهدزنوانغیکرانعالمشعررابیازپهدۀ

ناپهییربه دنشهعر،رغهزشایدهمینتعریهف.شدنیونهتمامشدنیاستشعرنهتعریف

رسهدیغهبهرایشهعر،بههنظهرشدهارائههاییفتعرباتمغودر.یآنب دهباشدگجاودان

کههایههرشهگفتی.باشد«زبانیلۀوسبهایجادشگفتیدرزبانو»ینتعریف،ترغداسب

شاعرههمبههغهددعاطفهه،.ت اندشعرتلقیش دیغیاگ نهبهشاعردرزبانایجادکدد،

ق،ژرفوعمیهههاییوههاندیهانببهاوهمهاواژهتنیّووتر یرگریوبیانغ سیقایی

ناپییربه دنتعریف.کددیغش دوو انددهرانیزدراینشگفتیسهیمیغآفرینیشگفت

ش دتاغابهجایک شیدندرغسیریافتنتعریفجهاغعبهرایشهعر،بههشعرسببغی

هایآنباشیموبدینترتیبو دراتاادیبادنیایپهررازدنبا غفه مشعروغرداق

.ورغزشعرآشداکدیم
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