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دربیانچیستیآن،همباورنیسهتدد.تده ّع

داشتهاست.اگرچههمۀغردم،هستیشعرراباوردارند،اغّا
تعریفهادربارۀشعرسببشدهاستتابرویازادیباناساساًشعرراتعریفناپهییربداندهدززیهراهده ز
تعریفیکهغ ردپییرشهمگانباشد،وج دندارد.همیوهشعرهاییبه دهانهدکههارهارتعریهفههای
غ ج دراشکستهوباغعیارهایسهدتیدرتعریهفشهعرهمنه انینداشهتهانهد.بهاتمغهوودرنگهیدر
تعریفهایغطرحشدهغیت انشهعررا«ایجهادشهگفتیدرزبهانوبههوسهیلۀزبهان»دانسهت.هرگ نهه
شگفتیایکهشاعردرزبانایجادغیکدد،شعراست.شاعرهمبابیانعاطفه،تنیّووتر یرگریوهم
بهغددت انغ سیقاییواژههاودرکدارآنهابهغدداندیوههایژرفوعمیق،درا زۀزبهانشهگفتی
غی آفریددوو انددهرانیزدرایناغرسهیمغیکدد.بهدینترتیهبدریافتههغهیشه دکههشهعربهرای
آگاهی رسانینیست،بلکهدرپیتمثیرگیاریوایجاداعجابوشگفتیهدریاسهت.ایهنغ وه عبهدان
سببکهیکیازواقعیت هایانکارناپییردرقلمروشعراست،غ جبشدهتاتعاریفادیبانشرقوغرب
درغفه مشداسیشعربهوجهاشتراکآشکاریبرسددزچدانکهگ ییرازگ نگیوغلهمب دنشعربرای
شدهتلقیغیگردد.


هااقیقتیپییرفته
همۀ 
آن


واژههایکلیدی:شعر،تعریف،ویا ،اندیوۀ،زبانوشگفتی.


*رایاناغۀن یسددۀغسئ Mt.barati@yahoo.com:
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درآمد
شعرعمریبهدرازایعمرزباندرتاریخایاتبوهریداردوبرآغهدنشهک همددآنرا
فروشدنیدرپینن اهدب د.ازپیشازدورانرودکیتادورۀاو انوشاغل وتهازغهان
انناپهییرروان
غا،ج یبارهایک چکوبزرگیازاینسرچوهمۀسرشهار،جهادوییوپایه 
شدندوبرتلخوشیرینروزگار،همپهایبوهر،راههیدرازپیمه دهاسهت.ایهندروهت
کهنسا ازق نیهتابلخ،ازشروانتاشیرازوسیستانو...ریوهدواندهواینسحراال 
یهاکردهاست.رازاینهمهافس نوجادودرچیست؟
ساار 
بهغعدایساوتن()Makingاست.
شعر()Poetryدرزبانی نانی،ازریوۀ Poiesis
ساوتنوولقکردنشعردرباوربیوترفرهدگهاواقه امباسهتان،بهاالههامنیروههای
غاوراییص رتغیپییرفت،چدانکهدری نانباستان،غی ز(،)museالهۀشعروغ سیقی
والهامدهددۀشاعرانب دواعرابجهاهلی،شهعررانتیجهۀالههاماجدههبههذههنشهاعر
غیدانستدد.تعریفهایبسیاروگ ناگ نیازچومانهدازهاییغتفهاوت،بهرایشهعربیهان
شدهاست،اغّاتالشبرایتعریفیکهغ ردپییرشهمهباشد،بهفرجاغینرسیدهاسهت.
شعر،اغریاستکهغ ردت جهتماماقوارجاغعهب دهاستوهرکدامغتداسبباسهط 
درکودریافتو دبهرایآنتعریفهیوهاددارنهد.درایهنن شهتارتهالشغهیشه د
تعریفهاییراکهازغدظرهایگ ناگ ندربارۀشعرگفتهشدهاست،بیانودرفرجام،بها
درنظرگرفتنهمۀاینغ ارد،برایآنتعریفیغداسبارائهش د.


ريشهشناسیواژگانیشعر

غیدهدد،بیوتربرایغعرفیاجمالیشعراست
ناغههابرایشعرارائه 
واژه 
تعریفهایی که 

وچددانغ ردپییرش،بهویژهدربیناهوادب،قرارنمیگیرند.درل تناغه،درتعریهف
ناظماالطبها ).دانهش.
اقربالم ارد)( 
شعراینگ نهآغدهاست«:شعر[.ش](عآ)علم(.از 
نرابالرّبیان).چکاغهوچاغهه
فقه.فهم.درک.ادراک.وق ف(.یادداشتغؤلف).دانایی (.
نمیداندهد.
وسرودونظموبیتوسنن غ زونوغقفا،اگرچهبعضیقافیهراشرطشعر 
(ناظماالطبا ).درعرفعلمایعربیسهندیکههوزنوقافیههداشهتهباشهد(.ازاقهرب
الم ارد).ق غ زونغقفیکهدا باشدبرغعدایی»(دهندا:4831،ذیوغدوو«شعر»).
«شعرترکیبیاستبرایانتقا ااساسیزندهوویا انگیزازتجربههمراهباکهاربرد
زبانیفوردهوبرگزیدهبهسببت انآواییوالقاییوهمچدینغعداییآن،همراهبهابهه
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کارگرفتنتکدیکهایادبیایچ نوزنساوتاری،آهدهگطبیعهی،قافیهه،یهاکهاربرد
استعاره».
تعریففرهدگهایتنرّریادبیّاتازشعر،بیوترغقب طبعافتهادهاسهت.کهادن
یداند:
رازتمایزشعرازدیگرن شتههاران عیجادوغ 
«شعر(چیزساوتهشده،آفریدهشده)تردیفواثریاستغدظ مکهغمکناستغه زونو
غقفییاشعرسپیدیاترکیبیازایندوباشد.همچدینغمکناستغتکیبرشمارغعیّدیهجها
یسهازد
باشدغثوهایک .درتحلیونهاییآنچهشعرراازدیگران اعغردفاتغتفاوتوغتمایزغ 
ن عیجادوست:رازنح ۀپیشهمقرارگرفتنواژههاورابطهشانبهاهمهدیگروپی نهددرههم
واژهههادروهرب
یشاندرغعداوآهدگوبدابراینپدیدآغهدننه عیلحهندرهجاههای 
بافتگ 

ن اوتهایگ ناگ ن،غتمایزازلحنوآهدگشعر»(کادن.)4۲۱:483۱،

شعرازديدگاهشاعرانواديبانعرب
بهگ نهایکهابنسالمشعررادیه ان
شعروشاعری،غ ردت جهواداعرابب دهاستز 
علمواکمتعربو اندهاسهت.اهمّیهتوارزششهعروشهاعریدرغیهاناعهرابتها
اندازهایب دکهآنها،برگزیدههایشعریو د(غعلقات)رابرکعبهآویهزانغهیکردنهد.
ٌغِنالدَسه وجهدسٌغِهن
درکتابالحی اندربابشعرآغدهاست«:انماالوِعرُصَداعة
التَر یر»(جااظ.)۶۱:4۴1۱،بهباورجااظ،شعر،صداعتیاستازن عنسّاجیوگ نههای
ازتر یراست.درل تناغۀدهندابهتعریفعلمایعربنیهزاشهارهشهدهاسهت«.نهزد
علمایعربکالغیراشعرگ یددکهگ یددۀآنپیشازادایسننقردکردهباشدکه
کالمو یشراغ زونوغقفااداکددوچدینگ یددهراشاعرناغددزولیکسیکهقرهد
کددسندیاداکددوبدونارادهسنناوغ زونوغقفااداش داوراشاعرنت انگفهت»
(دهندا:4831،ذیوغدوو«شعر»)درشهعرعهرب،وزنوقافیهه،جهزوارکهاناصهلیشهعر
اوافهشدهاسهت،اکثهرغدتقهدان
شمردهشدهاست.اگرچهاجزاوعداصرفدینیزبهآن 
عرببراینباورب دهاندکهشعربایددارایوزنوقافیهباشد.

شعردربیانشاعرانمغربزمین
غیت انزیرچهارعد انزیرقرارداد:
عمدهدیدگاهشاعرانغ ربزغیندربارۀشعررا 
لحظهها(.)The Best and Happiest Moments
.4شعر:بهترینوشادترین 
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ذهههنهاسههت»

«شههعر،ثبههتبهتههرینوشههادترینلحظههاتِشههادترینوبهتههرین
). (Shelley, 1904: 54

ازدیدکالری ()coleridgeشعر«شهک فهورایحهۀهمهۀدانهش،فکهر،ااساسهات،
ع اطفوزبانبوراست»(.)Baker, 1986: 43
واژهها(.)Music in Words
.۲شعر:غ سیقی 
ت غاسف لرغیگ ید«:شهعر،غ سهیقیکلمهاتوغ سهیقی،شهعرآهدگهیناسهت»

(.)Ibid
ین یسد:
یهایکهبهشاعرانج اندارد،غ 
کالری درتعریفیدیگرودرت ص 
« کاششهاعرانزیهرکجه انغهاتعریهفصهمیمیوو دغهانیغهنراازشهعرونث هر

ستبهبهترینوجهزشعر،بهترینواژههادربهتهریننظهم»

غیدانستددزنثر،نظمواژهها

(.)Baker, 1986: 91

.8شعر:زبانیابیانتنیّلی()Imaginative Language or Composition

عدهایبرآناندکهتنیّو(،)Imaginationرکناصلیوق امشعراست.بهبیانلرد
بایرون«:شعرگدازههایتنیّواستکهف رانوج ششآنهاغانعزغینلرزهغیشه د»
(.)Ibid
.1شعر:بیانغ سیقاییعاطفههواندیوهۀبوهری( Rhythmical Expression of

.)Emotion and Ideality
یآید.درنظرادگارآلنپ ،شهعرولهق
دراینبیانات،عاطفه،اساسشعربهاسابغ 
اژههاسههت.بهههبههاورت غههاسهههاردی،شههعرعاطفهههایاسههتکههه
آهدگههینزیبههاییدرو 
غقیاسدرآغدهاست»(.)Ibid


،عاطفۀبه
سدجشپییرشدهاست«:شعر

بهو دیااساسهایق یاست:ریوه
ویلیاموردزورثغیگ ید«:شعر،ج ششو د 
غرقشدهدرآراغشدارد»(.)Ibid
درعاطفۀ 

یداند«:شهعرعقهدهایدرگله ،یهک
رابرتفراست،شعرراتعاغوعاطفهواندیوهغ 
دلتدگییاعلتعاشقانهاستزارکتیبهس یبیان،تالشیبرایدرکفرجاماست.یهک
شعرکاغو،شعریاستکههعاطفههاندیوههاشرادریافتههاسهتواندیوههواژهههارا»
(.)Frost, 1939: 95ازآنجاکهانتقا عاطفۀشعریدرترجمه،کاربسیاردشه اریاسهت،
یداند«.شعر،چیزیاسهتکهه
ترجمهناپییرب دن»آنغ 

فراست،تعریفشعرراهمین«
درترجمهازبینغیرود»(.)Ibidجبرانولیوجبران،شاعرون یسهددهایکههآثهارش
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یدانهد«:شهعرعبهارتاسهتازغقهدار
عرفانگ نهدارند،عاطفهرااساسشعرغ 

صب های
بهاوافۀغقدارکمیلفظول ت»(جبران.)13:483۱،
زیادیشادی،رن وسرگوتگی ،
الی ت،بیانغیداردکهشعرگریزازعاطفهاست،اغّادرکغعدایآنوراهگریهزازآنرا
برایکسیغمکنغیداندکهدارایعاطفهباشد«:شعر،نرموآزادشدنعاطفهنیست،بلکهه
گریزازعاطفهاستزبیانشنریتنیست،بلکهگریزازشنریتاستزاغّاالبتههکسهیکهه
ایآنوگریزازآنرادرغییابد(.) T.S. Eliot,1962: 69

ع اطفوشنریتدارد،غعد

روانشناسان
شعرازديدگاه 
اززغههانیکهههکتههابجهههانرایههااثههرزیگم نههدفرویههدغدتوههرشههد،غسههئلۀالهههام
(،)Inspirationدرشعربهشکوعلمیغطرحشد.کوفانعکهاسوهمیرناو دآگهاهدر
انتنابغ و عاتشعریوص رویها ،راههیبهرایشهداوتغدوهمشهعروشنره ّیت
شاعرغعرفیگردیدززیراشاعرریوههایتنیّووه دراازناو دآگهاهفهردییهاجمعهی
روانشداسهان
دریافتغیدارد.روانوداسی،شعرراپیهاغیازناو دآگهاهشهاعرغهیدانهد .
گاهیآنرایکن عغکانیسمدفاعیدربارۀعقدههایسرک بشدهوگاهین عیبیماری
غحس بغیکددد«.فرویدبرایشعرنیزهغاندهدرایهاهدوواصهیتقائهواسهت:یکهی
برآوردنآرزوهاودیگری،بروزناو استۀافکارنهفته.بههمیندلیهودرزبهانانگلیسهی
بهکلماتیکهناو استهوبدونقردانوابهسرزبانشنصغیآیهد،شقوهقۀفرویهدی
غیگ یدد»(اغین.)۲۲8:48۶4،فرویدبرایشهاعراناهمیهتزیهادیقائهوبه دوآنهانرا
روانشداسانبزرگیغیدانستکههبههعمیهقتهرینالیههههایذههنبوهروبههوهمیر
ناو دآگاهنف ذغیکددد،اغّابراینباورب دکهشاعرانبهایهنکهارو دآگهاهیندارنهد.
«شاعراندردانشذهنوروان،استادانغاغردمغعم لیهسهتددززیهراآنههاازنهرهها
یکهغاهد زدسترسیبهعلمپیدانکردیم»(.)Ferguson, 1996: 19در
ین شدددراال 
غ
یرومشهاعریرا
نظراوشاعران،پیوروروانوداساندرکوفذهنبورند«:بههرکجاغه 
یبیدمکهپیشازغنبهآنجهارسهیدهاسهت»(.)Ibidدربهاورکهار گ سهتاوی نهگ،
غ
شاعران،کسانیهستددکهبهکهنالگ ها()Archetypeدسترسیبیوهترینسهبتبهه
سایرافراددارند.کهنالگ هاکهذویرهوسرغایهههایاسهاطیریههرغلهتهسهتدد،در
یکدد.
آنهارادرشعهربههگ نهههایغنتلفیبیهانغ 
گرفتهاندواو ،
اوتیارشاعهرقهرار 
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شعردرباورفالسفه
شعروفلسفه،پی ندیدیرینوناگسستدیباهمدارندوکمترفیلس فیاستکهدرباب
شعرغطلبیبیاننداشتهباشد.سقراطوافالط نبانگاهیاوهالقغهدار،شهعررانتیجهۀ
الهامغیدانستدد.افالطه نهرچدهدشهعررانسهبتبههتهاریخبههاقیقهتنزدیهکتهر
غیدانست،اغّا بهاینجهتکههکهارشهاعرانتقلیهدازطبیعهتاسهتوطبیعهتوه د
آرغانشهرو دبیهرونغهیرانهدوشهعررااغهری
تقلیدیازعالمغُثُو(،)ideaآنانرااز 
یزندهدکهه
بیه دهغیپدداشت.بهباوراو،شاعرانارفههایبهزر ووردغددانههایغه 
و دشانغعدیآنههارادرنمهییابدهد.ارسهط کههدیهدگاهاودربهابادبیّهاتکهدگهی
برنمههیتابههد،هرچدههدغاندههدافالط ه ناصههوواسههاسادبیّههاتوهدههررا«غیمسههیس»
(،)Mimesisیعدیتقلیدازطبیعتغیدانست،کارشاعرانراتقلیدصرفوغدفعالنههاز
طبیعتنمیدانست،بلکهبرآنب دکهتقلیدیهمراهباابتکارودوهووترهرفویها 
هدرغددوبهبیانبهترغحاکاتازطبیعتاست.اوبابیانایننکته،بهتفاوتروشکهار
یپهردازد«:کهارشهاعرآننیسهتکههاغه ررا
شاعروغ رّخدربرو ردبهاپدیهدهههاغه 
یدادهاستبهدقتنقوکدد،بلکهکاراوایناستکهاغه ررابههروشهی
آنچدانکهرو 
کهغمکناستاتفاقافتادهباشد،روایتکدد.تفاوتشاعروغه رّخدرایهننیسهتکهه
یکیروایتو درادرقالبشعردرآوردهاستوآندیگریدرقالهبنثهرززیهراغمکهن
یتهراز
استتاریخهرودتبهرشتۀنظمدرآید،اغّاهمچدانتاریخو اهدب دزشعرفلسف 
یکهتاریخازاغرجزئهیاکایهت
یکدد،درص رت 
تاریخاستوبیوترازاغرکلیاکایتغ 
یکدد.غقر دازاغرکلیدرشعرایناستکهشنصچدینوچدان،فالنکاریافالن
غ
کاردیگررابهاکمااتما ویابراسبورورتدرشرایطواا الیوادانجهامدههد.
درتاریخهدفهمیناستزاغّااغرجزئی،غثالًکاریکهشنصغعیّدیچ نالکیبیادس
کردهاستیاغاجراییبرایاواتفاقافتهادهاسهت»(ارسهط .)4۲۱:48۶۱،هگهو،بهابرتهر
غیدانست«:هدهرشهعرازنقاشهی
نهادنشعربرغ سیقیونقاشی،آنراواالترینهدرها 
بهتروازغ سیقیبرتراست.هدرشهعراسهتکههواالتهرینهدرهاسهت.تهاروپ دشهعر،
عالیترینوغعق ترینآثارانسانی،یعدیسنناست»(هگو.)۱۶:483۶،اغان ئهوکانهت
تبنشترینهدرهاست،ولی
نیز،دربارۀارزششعر،باوریشبیههگودارد«:غ سیقیلی 
چیزینمیآغ زد،اغّاآنچهبهفکروروحآدغیت انغیبنودوآغ زنهدهاسهت،شهعرو
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شاعریاستزبدابرایندرغیاناقسامهدرهایزیبا،شعرغقاماوّ راداراستززیراهه ش
غیکدد»(کانت.)۶1:4834،
غیدهدونیرویتنیّوراآزاد 
راگسترش 
ت غاسغاکیاولی(،)Thomas Babington Macaulayفیلس فایتالیایی،بابیهانی
روانشداسههان،شههاعروو اندههدۀشههعرشرادچههاراوههتال ذهههن
نزدیههکبهههدیههدگاه 
غیپدداشت«بدوناوتال ذهن،کسیشاعرنمیش دیانمیت اندازشهعرلهیتببهرد»
).(Ferguson, 1996: 90

نیچهه(،)Friedrich Nietzscheرفتهارشهاعرانرابهاتجربیهاتوه یشبهیشهرغانه
غیدانستززیرادرباوراوشاعرانتجربیاتوه یشرااسهتثمارغهیکددهد.ژانپهوسهارتر،
شاعرراوالقاسط رۀانسانغیداند«.ن یسدده،چهرۀانسهانرارسهمغهیکدهدوشهاعربها
سرایشو یش،بهولقاسط رۀانسانغیپردازد.بعضیغهیپددارنهدکههشهاعرعبهارتیرا
غیکدد»(سارتر)44:483۲،
غیکدد،اغّااینظاهرکاراوستزوییکشی ولق 
ترکیب 
ب طیقایارسط ))poeticaسرزغینهایصاابتمهدنرادرن ردیهدواههوعلهمو
تفکرآنهاراتحتتمثیرقراردادوایراننیزازایناغهرغسهتثدانمانهد«.اثهرارسهط در
دورۀطالییاسالغیدرواورغیانهوهمینط ردرعهدرنسانس،دراروپابسیارتمثیرگزار
ب د»(.)Bogges, 1968. 657فالسفۀایرانهی،بهابههرهگهرفتنازایهناثهر،بهرایشهعر
تعریفاتیبیانداشتدد.اب نررفارابی،دربارۀشعردواثرازو دبههجهایگیاشهتهاسهت:
یکیغقالۀ«فیق انینصداعةالوعرا »ودیگریکتابالوعرکهآورینغبحثدرجلهد
گفتهههای
اوّ ازغبااثغدطقیفارابیاست.ویدراینآثار،تدهابهبیانشرحوتفسیر 
ارسط دربارۀشعراکتفاکردهاست.ابنسیدا،تنیّو،وزنوقافیهراازارکاناصهلیشهعر
غیداند«.شعرکالغیاستغنیّو،شاغوگفتههایغ زونغتساویونزداعرابغقفهازو
غعدیغ زونب دنآن،ایناستکهایقاعاتِآن،بهتعدادغدظمباشدزوغعدیغتسهاوی
ب دنآن،ایناستکههرقسمتکالغیآنازالفاظیغلحه نترکیهبشهدهباشهدکهه
شمارشزغانیکوآنبنشبابنشدیگرآنغساویباشدزوغعدیغقفاب دنآن،ایهن
استکهاروفآورهربنشکالغیآنبابنشههایکالغهیدیگهرآن،وااهدباشهد»
(ابنسیدا.)۶۴:4۴۶۱،و اجهنریرالدّینط سی،درتعریهفشهعرگفتههاسهتکهه«:شهعر
کالغیاستغنیّو،غؤلفازاق ا غ زون،غتساوی،غقفاوارکانآنکهعروویانآنهها
راافاعیوگ یدد،بایددرهمۀغراریع،غتوابهوغتساویب دکهاگرغتوابهنبه د،بحهر،
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غنتلفش دواگربهعددغتساوینب د،وربغنتلفش دوغثمّنغثالًباغسهدّسدر
یکشعرجمعشدهباشد»(ط سی.)۱4:48۱۱،

شعردربیانشاعرانواديبانايرانی
شاعرانوادیبانایرانیازگیشتهتادورانغا،بات جّهبهذوقوغعیارهایوهادّوه د،
درچیستیشعرغطالبیبیانداشتهاند.نظاغیعرووی،غقالهۀدومازکتهابچهارغقالهۀ
و درابهشعروشهاعریاوترهاددادهاسهت.درایهنغقالهه،ایهنگ نههآغهدهاسهت:
«شاعریصداعتیاستکهشاعربدانصداعت،اتسهاقغقهدّغاتِغ ه غههکدهدوالتئهام
قیاساتِغدتجّه،برآنوجهکهغعدیوردرابزر گرداندوغعدیبزر راوهردونیکه 
رادرولعتزشتبازنمایدوزشترادرص رتنیک جل هکددزوبههایههام،قه ّتههای
غضبانیوشه انیرابرانگیزدتابدانایهام،طباعراانقباویوانبساطیب دواغ رعظهام

رادرعالمسببش د»(نظاغیعرووی.)1۲،48۱۱:شمسقیسرازیدرکتابالمعجمفی
ین یسد«:بهدانکههشهعردر
غعاییراشعارالعجم،دربیانغعدیل یواصالایشعر،غ 
اصول ت،دانشاسهتوادراکغعهانیبههاهدسصهائبواسهتدال راسهتوازروی
اصطالحسندیاستاندیویده،غرتب،غعد ی،غ زون،غتکرر،غتساوی،اروفآوهرآن
نالقضاتهمدانی،ومنبیهاندشه اریتعریهف
بهیکدیگرغاندده»(رازی.)۲4:48۶8،عی 
غیبیددوغداسباها وزغهان
شعر،آنراچ نآیدهغیداندکههرکسو درادرآن 
و دازآندریافتهاییدارد«:ج انمردا!اینشعرهاراچ نآییدههدان!آوهردانهیکهه
آییدهراص رتینیستدرو دزاغّهاههرکههدراونگههکدهد،صه رتوه دت انهددیهد.
غیدانکهشعررادرو دهیچغعدینیستزاغّاهرکسیازاوت انددیهدنکهه
همچدان 
عینالقضات،48۱۲،ناغه ،۲۱شماره.)8۱۱
نقدروزگاراوب دوکما کاراوست»( 
غیداند.
نظاغیگدج یسرچومۀشعرراالهاموآنراازع المغعد ی 
پردۀرازیکههسهننپهروریاسهت 

سههایهایازسههایۀپی مبههریاسههت

پههیشوپسههیبسههتصههفکبریهها

پههسشههعراآغههدوپههیشانبیهها

ایندونظرغحهرمیهکدوسهتانهد

آنهمهههغ زنههدودگههرپ س هتانههد


بلبههوعههرشانههدسههننپههروران

بههازچهههغاندههدبهههایههندیگههران

تهههانکدهههدشهههرعتههه راناغهههدار

نههههاغزدشههههعرغوهههه زیدهههههار





(نظاغی)34:48۶۱،
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غیداند.
غ ل ی،غدومشعرراعوق،جیبهواالتیاشراقی 
غیکدی
آنکهاندرجانغنتلقینشعرم 
ای 
گرتنزنمواغشکدمترسمکهفرغانبوکدم

(غ ل ی،48۱۶،ج)۲۲۱،۲
ت غپددارکهغنشعربهو دغیگ یم 

تاکههویارموبیداریکیدمنهزنم





(همان،ج)۲44،۲
غیداند.
واقعشدنشعرو درافیضآسمانی 
سعدی،بالغتوغ ردقب طبع 
زغینبهتیغبالغتگرفتهایسعدی 

سپاسدارکهجزفیضآسمانینیست





(سعدی)۶۱۴:48۱4،
غیدارد.
درجاییدیگر،غدومشعرو دراعوقوش ردرونو دبیان 
غیرودبردستووط
آبش قازچومسعدی 
غیش د
غیآیدسننتر 
الجرمچ نشعر 
(همان)4۴۶،

آتوکدهاستباطنسعدیزس زعوق  س زیکهدرد استدراشعاربدگرید




(همان)84۲،
اافظکهو د،زبانگ یاوط طیشهکروایعهالمغیهبواسهراراسهت،شهعررااز
غیداند.
غدبعیالهیوااصوالهام 
بارهاگفتههاموبهاردگهرغهیگه یم 

کهغندلودهاینرهنهبهو دغیپ یم

درپسآیدهط طیصفتمداشتهاند

آنچهاسهتاداز گفهتبگه غهیگه یم





(اافظ)۲۱۶:48۶۶،

االایطهه طیگ یههایاسههرار 

غبهههاداوالیه هتشهههکرزغدقهههار







(همان)4۱۱،
غیداند.
صائبتبریزینیزشعرراازعالمآسمانوطبعو دراوداداد 
اگرکهالمنههازآسهمانفهرودآیهد 

چرابههرسندیواغهدرسج دآید





(صائب)8۱۲،483۱،
غیداند.
صائببیانشعررانتیجۀجل هوالهامغعو ق 
غررعیسرنزندازلبفکرتصائب 

اگرآنزلفسیهسلسلهجدباننب د





(همان)۲4۴،

/331پژوهشنامةنقدادبیوبالغت،سال،1شمارة،3بهاروتابستان3131

شاعرانوغدتقدانغعاصرنیزهرکدامبدابرغعیارهایو د،یهابهاتهمثیرپهییرفتناز
همسدنانغربی،درچیستیشعرغطالبیبیانداشهتهانهد.غلهکالوهعرا بههار،شهعررا
غیداند:
نتیجۀغلیانااساسوهیجاناتشاعر 
«شعرو بچیزیاستکهازااساسات،ع اطفوانفعاالتوازااالتروایۀصهااب
و د،ازفکردقیقپرهیجانولمحهۀگهرمتحریهکشهدۀیهکغ هزپرجه شویهکوه ن
پرارارتاکایتکدد...شعریکهغقره دغاسهت،شهعریاسهتکههازدغها یهکشهاعر
ولیق...دربحب اۀ ااساساتوتراکمع اطفوع ارضگ نهاگ نودریهکاها هیجهانی
گفتهشدهباشد...هرچههیجانواوالقگ یددههدرغ قعگفتنیکشعریاسهاوتنیهک
نجیبترباشد،آنشعربهتروو بترو اهدب د.شعروه بآناسهتکهه
غز هق یترو 

و بتهیی کردهوو بفهمیدهش دوو ببهاافظهسپردهش د»(بهار.)۴:48۱۱،
یت انتعریفیارائههکهردتهابت انهد
تعریفناپییریشعروبهایدکهنم 

اامدشاغل به
یکدد«:نمیت انیکتعریهفکلهیاز
شعردرغفه مکهنوجدیدرادربرگیرد،اشارهغ 
شعربهدستدادزتعریفیکهبراساسآن،اثیرالدّیناوسیکتیوصائبتبریزیوعارف
قزویدیوغهدیامیدیواو انونیمای شهی یکجهاشهاعرشهداوتهشه ند»(صهف ی،

یگ ید ،آثارغهن،شهرحاها زنهدگیغهن
.)۲3:48۶3شاغل درگفتگ باناصراریریغ 
است.غنبهایناقیقتغعتقدمکهشعر،برداشتهاییاززندگینیسهتزبلکههیکسهره
و دزندگیاست.و انددهیکشعرصادقانه،بابرشیاززندگیشاعروبنویازافکارو
یش د.شفیعیکدکدیباتهمثیرپهییرفتنازفرغالیسهتههایروس،
غعتقداتاوغ اجهغ 
شعررااادثهایدرزبانغیداند«:شعراادثهایاستکههدرزبهانرویغهیدههدودر
غیدهدکهو اندهده،غیهانزبهان
اقیقتگ یددۀشعر،باشعرو دعملیدرزبانانجام 
شعریاووزبانروزغرهوعادیتمایزیااسهاسغهیکدهد»(شهفیعیکهدکدی.)48:48۱3،
درجاییدیگرعاطفه،تنیّووغ سیقیراازارکانشعرغهیدانهد«:شهعر،گهرهوه ردگی
عاطفهوتنیّواستکهدرزبانآهدگینشکوگرفتهباشهد»(شهفیعیکهدکدی.)14:483۱،
روابراهدیدرکتابطالوغس،ومناذعانبهایننکتهکهبیانتعریفجاغعازشهعر
غمکننیست،بات جهبهعداصرغنتلفشعر،تعریفهایغتفاوتیازآنرابیهانداشهته
است« :شعر،جاودانگییافتناستدباطااساسانساناستازیکلحظهاززغهانگهیرا،
درجاغۀواژهها»ز«شعرزاییهدۀبهروزاالهتذهدهیاسهتبهرایانسهان،درغحیطهیاز
طبیعت»ز «شعرفوردهترینساوتکالغیاست»ز «شعریهکواقعهۀناگههانیاسهت،از
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سک تبیرونغیآیدوبهسهک تبرغهیگهردد»(براهدهی.)۴1:483۱،داریه شآشه ری،
یداندکهشاعرازهستیدارد«.غهمترینغایهۀ
غهمترینغایۀشعرراتجربۀشاعرانهایغ 
شعر،ننستوپیشازهرچیز،پیشازآنکهبهزباندرآیهد،تجربهۀشهاعرانهازهسهتی
استزچدینتجربهایرویبهآنروسارهایازهستیداردکهدرنمه دوه د،شهاعرانه
است.چدینتجربهایویژۀشاعراننیست،بلکهتجربهایاسهتانسهانیکههههرانسهانی
االتهاییداشتهباشدزاغّاشاعرانآنراتددترازدیگهرانتجربهه
یت اندتاادییادر 
غ
یته انگفهت:بیهان
یکدددواساسیّتبیوتریبرایدریافتاینپیامهادارندونیزغ 
غ
آنبهایوانارزانیشدهاست»(آش ری.)1:48۶۶،

فلسفةشعر
غیگیرندز
هریکازتعریفهایبیانشدهبرایشعر،گ شهایازاینعالمشگرفرادربر 
اغّاهمیوهشعرهاییب دهوهستددکهازاینارارهاگریزانب دهانهدزپهسهده زایهن
پرسشبرجایغیغاندکهبهراستیشعرچیست؟برایپاسهخ،ابتهدابههبررسهیعلهت
رغبتوت جّهغردمبهشعرغیپردازیموبعد،درچیستیشعروتفاوتآنباناشهعر،بها
غیش د.
بیاننم نههایشعری،غطالبیبیان 
انسانههایاوّلیّههازآن
قدغتشعربهدرازایعمرزباندرتاریخایاتبوریاستز 
بهرهبردندوانسانهایغتمدّنترآنراتروی دادهاند.درهمۀدورهههاودرغیهانهمهۀ
غلتها،شعرن شتهشدهوبهوسیلۀهرن عوهرطبقهازانسانهها(چ پانهان،غلااهانو
غاهیگیران،کواورزان،طبیبان،دانومددان،فالسفه،شاهانو)...و اندهیاشدیدهشده

یگردد.ازتهاریخ
یترینسرودههایبهجاغانده،بهوداهایهددوانباستانبازغ 
است.قدیم 
یترینسرودۀریگوداراازهزارتها
سرایشوداهااطالعدقیقیوج دنداردوتاریخقدیم 
یزندد.گاثاهایزرتوتنیهزازسهرودهههای
پد هزارسا پیشازغیالدغسی ادسغ 
کهنهستدد.شعردرتماماعراربهط روادغ ردت جهافرادتحریوکردهودرشهکو
سادهترو دغ ردعالقۀک دکانوافرادبیس ادب دهاست.علتاینت جههورغبهتبهه
شعرچیست؟
غیدهدهد
تبنشب دنشعراستزغردمشعرغیو اندد،بهآنگ ش 
اولیندلیو،لی 
این،همۀعلتنیست.شهعر
یاآنراازبرغیکدددزچ نشعربهآنهالیتغیبنودزاغّا 
بهسادگییابهاهمّیّتیکیازچدهدشهکوسهرگرغیههابه د ه
نهفقط 
دورانها ،
درهمۀ 
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بهگ نهایکهبرایغثا یکنفرشطرن را،یکیچ گانودیگهریههمشهعرراانتنهاب
بهعد انعاغلیدرغرکزهستیب د،چیهزیبهاداشهتنارزشهیبهیغاندهددر
کددهبلکه 
زندگی،چیزیکهغاباداشتنآندرتعالیوبافقدانآنازنظرروایدرفقهروه اهیم
ب د.برایفهمعلوایناغر،نیازغدداینهستیمکهادّاقویکفهمغ قتیازایدکهشهعر
چیست،داشتهباشیم.غ قت،بهاینجهتکهغردماغلبدربیانتمجیدازشعرت انهاتر
ازبیانتعریفآنهستدد.شعردرابتداغمکناستن عیزبانکهبیانیغؤثروگیراتراز
زبانغعم داردتعریفش د.برایفهمکاغواینغطلب،بایدبدانیمشعرچهچیهزیرا
غیکدد؟
بیان 
زباناستفادههایگ ناگ نیدارد.غتداو تهریناسهتفادۀزبهان،انتقها پیهاموایجهاد
ارتباطاست.براینم نهه،درجملههههای«علهیرادرویابهاندیهدم»«،بهارانباریهد»،
«و رشیدطل عکرد»واغثا اینجمالت،هدف،انتقا پیامبهغناطبوایجادارتبهاط
است.اینن عاستفاده،استفادۀعملیاززباناستکهدرانجامکارههایروزغهرهیهاریگر
غاستزاغّارغانها،داستانهایک تاه،نمایشناغههاوشعرهاصرفاًبرایانتقا اطالعهات
وارسا پیامن شتهنودهاند.اینگ نهآثار،بهرایبیهانیهکااسهاسودرکاززنهدگی
ن شتهشدهاند،برایگستردهتروغؤثرترکردنارتباطغاباهستی.درگیریاینغ اردبها
«تجربه»است.همۀغایکنیازدرونیداریمبرایایدکهکاغوتروعمیقتروباه شیاری
وآگاهیبیوترزندگیکدیم،برایآگاهیازتجاربدیگرانوبهرایفههمبهتهرتجهارب
و دغان.شاعران،تجاربجدیدغهمّیبرایو انددگانو دایجادغیکددد«.غههم»بهه
اینجهتکهاینتجربیهاتغتمرکهزوشهکویافتههانهد.و اندهدگانغهیت اندهددرایهن
تجربیاتسهیمش ندوآگاهیوفهمبهتریازدنیایو دداشتهباشدد.ادبیّاتغیت اند
ابزاریبرایافزودنبهعمقوداغدۀتجاربغاباشد.عیدکیباشدبرایبهتردیهدنایهن
تجارب.اینن عاستفاده،استفادۀادبیاززباناست.ادبیّاتفقطکمککدددهدرزنهدگی
نیست،بلکهابزاریبرایزندگیکهردناسهت.درتبلی هات،غ عظهههها،سهندرانیههای
سیاسیواتیدربعضیازشعرهاغان عس ماستفادهاززبهانراغهیبیدهیمزبههعده ان
وسیلهایبرایاقداع.تمایزبیناینسهن عاستفادهزبانیعدی:عملهی،ادبهیواقدهاعی،
اینعلتکهبسیاریازن شتهههاغمکهناسهت
همیوهتمایزدرستوروشدینیست.به 
همزغاندویااتیهرسهنقشزبانرااجراکددد.براینم نه،یکشهعروه بغمکهن
استاطالعاتیانتقا بدهدوهمچدینسعیکددغارادریکنظرگاهسهیمکدهد.آنچهه
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دراینغیانغهماست،غؤثرب دنتجربهایاستکهشاعرغدتقوغیکدد.تجربهایکهه
غیکدد«.غؤثرب دنوگیراییتجربۀانتقالی ))Effectiveness
گیراباشدشگفتیایجاد 
دریکشعر،اولینغعیاروغحکغهمبرایهرشعریاستکههو اههانورودبههعهالم
ادبیّاتاست»(.)R. Arp, 2006: 82
تجربههاییکهشاعراززندگیبرایغاارائهغیدهد،تجاربجدیدیاستکههبهرای
ننستینبارباآنهاغ اجهغیش یم.براینم نهه،بارههازیبهاییوعطهرگهونهرگسرا
غیدهد.اوباکوهفو
تجربهکردهایم،اغّاشاعرازاینگو،تجربۀغتفاوتوجدیدیارائه 
ولقرابطههایجدیددرعالم،شگفتیغیآفریددوو اندهدهرادرایهنشهگفتیسههیم
غیکدد.

هاهمهسیمینطبقبهرسهر 

چ ا رانددنرگس

نهادهبرطبقهابرززرّساوساغرها





(غد چهری)8:48۶۱،
سا هاستکهغاطل عو رشیدراغیبیدهیموبیهانغهاازطله عو رشهید،جملهۀ
غیبیددد؟
کلیوهای«و رشیدطل عکرد»است،اغّاشاعرانو رشیدراچگ نه 

غیگ ید:سحرچ نوسروواورعلمبرک هسارانزد(اافظ.)4۲8:48۶۶،
اافظ 
غیبیدد:
یاشکسپیرو رشیدراچومآسمان ،
Sometimes too hot the eye of heaven shines, (Shakespeare, 1996: sonnet
)18

غیو اهیمدربارۀآناطالعاتیبههدسهت
فرضکدیدغابهعقابعالقهغددهستیمو 
آوریم.برایاینکارغمکناستبهیکدایر ةالمعارفیاکتابتاریخطبیعیرج عکدیمز
اغّااطالعاتیکهازاینطریقبهدستغیآوریم،بهگ نهایاستکهگ ییجسموپرهای
عقابرابهغاغیدهدنهروحآنرا.برایدرکشک همددی،قدرتوهیبتایهنپرنهدۀ

غیکدیم:
واوی،بهشعررج ع 
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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چهعباراتیغیت اندسرغایزغستانرابرایو انددهغلم سترازبیانشکسهپیردر
شعر«زغستان»()Winterکددوآنرابهجسمو انددهرس خدهد.بههبهاورلئ نهاردو
یشه د.
یش دوشعر،نقاشیاستکهااساسغه 
داویدچی،نقاشی،شعراستکهدیدهغ 
شعر«زغستان»تر یریاستکهااساسسهردیوفضهایزغسهتانیرادروه ددارد.
ینگ نهشعرهاینابدرادبیّاتفارسیفراوان
(رک.)Shakespeare, 1996:نم نههاییازا 
استوالزمبهذکرنیست.
نقشادبیّاتایننیستکهدربارۀتجربهایغطلبیبههغهابگ یهدزبلکههبههگ نههای
تنیّلیبهغااجازهغیدهدکهدراینتجربهشرکتکدیموسهیمباشیم.ادبیّهاتبههغها
کمکغیکددتاازطریقتنیّو،کاغوتر،عمیقتر،غؤثرتروآگاهانهترزندگیکدیمواین
غیدهد:باگسترشوبسطتجربۀغازیعدیباآشداکهردنغهابها
کاررابهدوروشانجام 
آنههابروه رد
گسترهایازتجربههاکهغمکناستدرسیرغعم اتفاقهاتزنهدگیبها 
نکدیم.یاباعمقبنویدنبهتجاربغازیعدیباکمکبهغهادرفههمعمیهقتهرودرک
تههاییراکهه
غیبنودوغحدودیّ 
بهترازتجاربروزغرۀو د.اینکار،دیدغاراوسعت 
واژههها،درزبهان
رابطههاینه بهیناشهیا و 
ااساسغیکدیم،غیشکدد.شاعرباکوف 
شگفتیسازغیش دوو انددهازغ اجهشدنبااینرابطۀتازه،لیتغیبرد«:کوهفههر
یک ازق انینطبیعت،و دن عیبیداریاست،ن عیتجربههاسهت،نه عیشهعراسهت.
قان نجاذبهنسبتبهنی تنن عیتجربۀاولی،ن عیبیداریوشع راستودیگهرانآن
درغییابدد.درغه ردشهعرنیهزچدهین
بهواسطه 
بهگ نهایثان یو 
تجربهوشع راولیرا 
است.آنچهشاعرادراکغیکدد،بیداریاولیوتجربۀننستینوکوهفاسهتزآنچههاز
غیش د،بیداریثان یوبالعرض،تجربهۀثهان یوآگهاهیاز
شعراوبرایدیگرانااصو 
کوفاوست»(شفیعیکدکدی)4۴:48۶۱،رابهرتفراسهت،سهرودنشهعرراکوهفکهردن
یداند«:هیچگاهسرودنشعریراآغازنکردمکهازپایانآنآگاهبه دهباشهم.ن شهتن
غ
شعر،کوفکردناست»(.) Frost,1939: 70
یکددوو انددۀشعرشههم
شاعرباکوفرابطههایغریب،درزبانشگفتیایجادغ 
یش د.شعرزیرنم نهایازاینکوفشاعراست:
دراینتجربه،سهیمغ 
نرماگراندیوهغیکردم
شایداینآفاقگردآل د

داربستتارهاینازکجاجیمبارانب د
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وبهارپدجههایت برآنهاپ دهایسبزو

یتاباند
زردوسرخغ 
وبهغضرابیشتابآغیز

رشحهایازو نانگوتانچاالکت

یبست
وشاوهایازارغ انغ 

یدوید
برزغیدهغ 
بلبلیناگاه
یآغدوبرشاوۀگلج ش
پرزنانغ 
ینوست
غ

یو اند(آتوی.)14:483۱،
وت راغ 
دراینشعر،رابطۀواژههارابطهایغعم نیست.شاعرباایجادرابطهۀغریهبیهابهه
ییزدایهی» ) (Defamiliarizationدرزبهان،شهگفتی
ستها،باترفدد«آشدا 
بیانفرغالی 
آفریدهوو انددهراواداربهاعجابوتحسینکردهاست.
جهانادبیّاتهمانجهانوطبیعتعالموهارجنیسهت،بلکههشهبیهآنوبههبیهان
ارسط ،غحاکاتیازآناستزبدابراین،تجربههایشاعر،همیوهتجربههایجهانعیدهی
نیستددوهمیناغرنیزغیت اندشگفتیدرزبانراغ جبش د.گوبدفوهوبادصبادر
شعر،همانگوبدفوهوبادصباکهدرطبیعتوج ددارد،نیست:
بدفوهطرهغفت


و دگرهغهیزد 

صبااکایتزلفت درغیانانداوت


(اافظ)4۱ :48۶۶،
غیکدد،همانبدفوههوصهبای
آیابدفوهایکهزلفغیبافدوبادصباییکهاکایت 
عالمواقعهستدد؟!همانگ نهکهتر یریکشی ،وه دِآنشهی نیسهت،غهنشهعرو
ادبیات،شاعرون یسددۀآنهانیست.شعر،کوفرابطههایناشداوتهبیناغ رواشیا و
ولقزیباییبهوسیلۀواژههاست.شاعربینغ ج داتواشیا روابطیایجادغیکدهدکهه
واقعینیست،اغّاغ ردپییرشقرارغیگیرد.اوباکوفاینرابطههاشگفتیغیآفریدهد.
یشه درابهرتبراونیدهگ( Robert
همینت اناییولقوابداعشاعراستکههباعهثغه 

)Browningودارابزر ترینشاعرتمامدورانبداند.شاعر،ازرویزیباییجهانپرده
یگیرد«:شعربرکوهیدننقهابازرویزیبهاییپدههانجههاناسهتوآشهداکهردن
برغ 
چیزهاییاستکهقبالًناشداوتهب دند»(.(Shelley, 1904: 172
کسیراهساوتنترانههایغ سیقی

تعریفپییرنیستدد«.

شعر،ادبیّاتوتمامهدرها
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درستیااشعارکاغورانمیشداسدزوگرایششدیدیبهجانبایهنعقیهدههسهتکهه
دوستداشتن،دلیووبرهاننمیو اههد»(رجیدالهدهالیدهگ.)8۱1:483۶،هرچدهدبهرای
شعرتعریفجاغعوغانعیوج دندارد،اغّابرایتمیزدادنشعرازناشعروتونیصسهره
ازناسره،همچدینفهمدرجۀارزشمددیشعر،غعیاروغحهکههاییالزماسهت«.تهالش
غتفکرانگیشتهبرایبیانایدکهچهچیزیباعثتعریفشعربهعد انیکشکووهاد
یش د،سببایجاد«ب طیقا»هه
وچهعاغویاع اغلیغ جبتونیصشعرو بازبدغ 
طالعۀزیباییشداسانۀشعرهشدهاست»()Abondolo, 2001: 99

غ
عداصرشعردوگ نهاند:عداصرظاهریوصه ریکههشهاغوقالهب،وزنوغ سهیقی،
انتنابواژههاوهمۀترفددهایبالغیاست.عداصرباطدیوغعد یکهههمهانجه هرو
درواقعروحشعراست.عداصرغعد ی،قدرتتنیّو،تر یرسازیودوووترهرفشهاعر
همسهط بهاهمهسهتددو
درطبیعتاست.دربعضیازشعرها،هردوعدررهماهدگو 
دربعضیدیگربرتریبراییکعدرراست.تعریفهاییکهازشعرارائههغهیشه دههم
غالباًیکجدبهرادرنظرغیگیرندوازجدبۀدیگرغافوغیغاندد.بهاتعهاریفسهدتیاز
شعر،اینبیانعطارشعرغحس بنمیشد«:بهصحراشدم،عوقباریدهب دوزغینتهر
شده،چدانکپایغردبهگلزارفروش د،پایغنبهعوهقفهروغهیشهد»(عطهار:48۱۱،

.)4۱1آیاعوقبرکسیغیباردیاپایکسیدرعوقفهروغهیرود؟!دربیوهترتعهاریفِ
بیانشده،غ سیقی،عاطفه،تنیّووتر یرگریازارکاناصلیشعردانسهتهشهدهاسهتز
اغّاشعرهاییوج ددارندکهفاقدغ سیقیوتر یرپردازیواصّیهستددزبااینوجه داز
آثارغاندگارادبیغحس بغیش ند«.شاعرانبهزر ،وه دراتحهتسهیطرۀنیروههایی
غیبیدددکهآنهاراوادارغیکددتااندیوهایولقکددد.ایهناندیوههدرزبهانیبهدون
رنگوتر یربهتروغؤثرتربیانغیش د.بهعبارتدیگر،شهاعریکههایهدۀبزرگهیدارد
نیازیبهآراستنسندشااساسنمیکددززیراو دآنایده،سرشارازقدرتوگیرایی
است»(.)Oscar,1998,256بهط رقطعرازغاندگاریاشعارویاموبسیاریازغز ههای
اینگ نهآثار«آن»شعریراداراهسهتدد.
سعدی،تنیّووتر یرگرییاغ سیقینیست .
آنشعری،همهانکیفیّتهیاسهتکههشهعرراازناشهعرتمیهزغهیدههد.همهانعاغهو
شگفتیآفریندرزباناست.بهبیاناافظ:

شاهدآننیستکهغ ییوغیانیدارد 

بدههدۀطلعههتآنبههاشکهههآنههیدارد





(اافظ)441:48۶۶،
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ازبتانآنطلباراسنشداسهیاید  

کاینکسیگفتکهدرعلمنظربیداب د





(همان)414،

اینکهغیگ یددآنو شترزاسهن 

یهههارغهههاایهههنداردوآننیهههزهه هم







(همان)۲۱4،
غیسازدزکیفیّتیکههدرشهعر
آنغعو ق،اسنغعو قراوآنشعر،شعرب دنرا 
هستاغّاتعریفپییرنیستکهبت انبرایآنق اعدیارائهداد.ازدیدگاهغایاک فسهکی،
شاعرو داینق اعدراولقغیکدد«:تمکیدغیکدمکهغنق اعدیبهرایشهاعرشهدن
ارائهنمیکدمتاازطریقآنبت انشعرسرود.چدینق اعدیوج دندارند.شهاعرکسهی
استکهو د،اینق اعدراولقکدد(».غای ک فسکی.)۱۶:48۱8،
یکدمکههشهعر
شاغل درغراابهایباناصراریری،گفتهب دکهبههمینبسددهغ 
یشداسموبرایایناغرغعیاریههمدرکهارنیسهت.اوشهعریازارنسهت 
راازغیرآنغ 
یآورد:
کاردنا راشاهدغ 
شدهای
شدیدمعاشقغرددیگری 
اینب دکهبهکد اتاقمرفتم
غقالهایعلیهدولتن شتم
وچدان 
کهغرابهکد اینزندانانداوتهاست.
(اریری.)1۲:48۶۶،

عالوهبرتعاریفغدتقدانادبی،شهاعران،ادیبهانو...ازشهعر،هریهکازو اندهدههها
وعالقهغددانشعرنیز،بات جهبهطبهعوذائقهۀوه د،تعریفهیوهادازشهعردارنهد.
تههالشبههرایتعریههفشههعرودرگسههترۀبههزر تههر،ادبیّههاتبیههه دهاسههت.الههی
یدانهد«:شهاعران
واژههاازارارتعریفغ 
واغارف(،)Eli Khamarovشاعرانراناجی 
یرهاندههد»
واژههههاراازتملههکاسههت اروغحکههمتعریههفغهه 
سههربازانیهسههتددکههه 
".www.poetsgraves.co.uk.article.n.hartz/10.1202/j/2016.06.13بههانگههاهیبههه
یرسدشهعر،ایجهادشهگفتیدر
تعاریفارائهشدهوباتمغودرغطالببیانشده،بهنظرغ 
زبانباشد.شاعرچهبابیانعاطفه،تنیّووتر یرگریوبیانغ سیقاییواژههاوچهبها
یکددوو اندهده
بیانیکاندیوۀژرفوعمیق،باهمۀایناغ ردرزبانشگفتیایجادغ 
یدارد.بههبهاورکریسهت فرفهرای(،)Christopher Fryشهعر،
رانیزدرایناغرسهیمغ 
زبانیاستکهبورشگفتیآنراکوفکردهاست’:آنیّتِ شعری’ کهباعثتمیهزدادن
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شعرازناشعرغیش د،همینشگفتیدرزباناست.شعر،شگفتیغ ج ددرزبهاناسهت
کهو دنیزقدرتیشگرفدارد.ت غاسهاردیدربارۀقدرتشگفتانگیزشعرغیگ یهد:
«اگرگالیلهبهشعرغیگفتکهزغینغیچروهد،دادگهاهتفتهیشعقایهداوراغحاکمهه
یکرد»).)Larkin, 1973: 58داستانشعر«ب یج یغ لیان»وترغیباغیرساغانی
نم 
بهبازگوتکهدرکتابچهارغقالۀنظاغیعروویآغدهاست،نم نهایازقدرتجادویی
یکدد.
شعررابیانغ 

نتیجه
دورانهها،هده ز از
سرودهههادرهمهۀ 

شعرباعمردرازداغنودیریازو دوباوج دانب هِ
تعریفجاغعیکهغ ردپییرشعامباشد،برو ردارنیست.اگرچههمۀغردم،وج دشعر
درتعریفآنهمعقیدهنیستدد.اگربهفهرضغمکهنازغجمه ع

راتردیقغیکددد،اغّا
تعاریفارائهشدهبت انیمیکتعریفجاغعازشعربهدستدهیمکههمهۀایهنغه اردرا
دربربگیرد،بازهمتعریفکاغوودقیقیازشعرنن اهدب دززیرابهط ریقینشهعرهاو
سرودههاییولقو اهدشدکهدراینغحدودهنمیگدجد.اینتعریفناپییری،گ شهای
ازپهدۀبیکرانعالمشعررانوانغیدهدزبهبیاندیگر،شعرتعریفجاغعوغانعیندارد.
شعرنهتعریفشدنیاستونهتمامشدنی.شایدهمینتعریهفناپهییربه دنشهعر،رغهز

یرسهد
ارائهشدهبهرایشهعر،بههنظهرغه 
یفهای 
جاودانگیآنب دهباشد.باتمغودرتعر 
غداسبترینتعریف«،ایجادشگفتیدرزبانوبهوسیلۀزبان»باشد.ههرشهگفتیایکهه
شاعردرزبانایجادکدد،بهگ نهایغیت اندشعرتلقیش د.شاعرههمبههغهددعاطفهه،
تنیّووتر یرگریوبیانغ سیقاییواژههاوهمبهابیهاناندیوههههایژرفوعمیهق،
تعریفناپییربه دن

یکدد.
شگفتیآفرینغیش دوو انددهرانیزدراینشگفتیسهیمغ 
شعرسببغیش دتاغابهجایک شیدندرغسیریافتنتعریفجهاغعبهرایشهعر،بهه
دنبا غفه مشعروغرداقهایآنباشیموبدینترتیبو دراتاادیبادنیایپهرراز
ورغزشعرآشداکدیم.
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