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چکيده
در اين مقاله پیشینۀ نظری «انواع شعر» در آراء قدما تا قرن هفتم با سیر تاريخی تحلیل و بررسی شده
است .ضرورت طرح موضوع از آنجا شکل گرفت که مالحظه شد باوجود گستردگی بحث و نظر دربارة
تقسیمبندی و تعريف انواع شعر در مطالعات معاصر ،آنچه در اين حوزه مغفول مانده است ،پاسخ به اين
پرسش است که آيا در نظريۀ ادبی قدما تعريف و دستهبندی روشنی از انواع شعر وجود داشته است و
اگر پاسخ آری است ،مبنای تقسیمبندی پیشینیان از انواع شعر چه بوده است .وجود عباراتی در ابیات
خاقانی که بهصراحت از ده شیوة شاعری نام میبرد ،اين نظريّه را قوّت میبخشد که در مباحث نظری
قدما تعريف و طبقهبندی روشنی از انواع شعر وجود داشته است .بدينمنظور آراء قدما تحت چهار عنوان
فیلسوفان و منطقیان ،اديبان و بالغیان عرب ،آثار نقد ادبی و بالغی فارسی و شاعران بررسی شد و اين
نتیجه بهدستآمد که مبحث انواع ادبی (بهطور خاص شعر) میان قدما و بهويژه عربها ،مبحثی کامالً
شناخته شده بود و در آثار نقد ادبی و بالغی آنان ،فصل يا دستکم عنوانی به آن اختصاص داده میشد.
در حوزة ادب فارسی ،مباحث نظريّۀ انواع شعر بسیار متأخرتر از اديبان عرب و کامالً متأثر از آنان است؛
باوجوداين ،جريان ناپیدايی از تحوّل نظريّۀ انواع شعر و تقسیمبندی آن در دورههای مختلف ،در البهالی
ابیات شاعران قابل رديابی است.
واژههای کليدی :کارکرد ،کتب نقد ادبی و بالغی ،شاعران ،اغراض شعر ،انواع ادبی ،انواع شعر.
*.رايانامۀ نويسندة مسئول:
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 . 1مقدّمه
اصطالح «انواع ادبی» و بهطور خاصتر «انواع شعر» محمل برداشتهای مختلف و گاه
متناقض است« .نوع ادبی» اصطالحی است که در مطالعات ادبیِ معاصر ،برابر «ژانر»
اروپايی نهاده شده است ،حتّی نظری بسیار اجمالی بر تعاريفی که طیّ تاريخ نظريات
ادبی و بهويژه در دوران جديد دربارة ژانر مطرح شده است ،کافی است تا نشان دهد
حوزة اين مبحث تا چه اندازه گسترده و متغیّر است1.
در دورة معاصر ،نخستینبار طرح نظريۀ انواع ادبی غربی در مباحث ادب فارسی را
میتوان در آراء میرزا آقاخان کرمانی جستوجو کرد (ن.ک :آدمیت .)1357 ،در دورة بعد
کسانی چون زرّينکوب در آشنايی با نقد ادبی ( )1383و شفیعیکدکنی در مقالهای با
عنوان «انواع ادبی و شعر فارسی» ( ،)1352نظريۀ انواع ادبی غرب را به طور جامعتر
معرفی و مطرح کردند .شفیعیکدکنی بر اين نظر است که در ادبیّات ملل اسالمی متأثر
از طرز فکر اديبان عرب ،آثار ادبی (فقط شعر) از ديدگاه ظاهر آن تقسیمبندی شده است،
درحالیکه ناقدان فرنگی که از میراث تفکّر يونانی بهرهمندند ،آثار ادبی را دور از توجّه
به شکل ،از ديدگاه معنوی و بار عاطفی تقسیمبندی میکنند؛ بهگونهایکه اين تقسیمبندی
مرز زبانی خاصی نمیشناسد و در آثار ادبی همۀ ملل جهان با تفاوتهايی در جزئیات
صدق میکند .در واقع وی نظريۀ انواع ادبی را کوششی در راه تقسیمبندی جهانشمول
آثار ادبی میداند (شفیعیکدکنی .)96 :1352 ،شمیسا نیز با طرح نظری شبیه نظر مذکور،
بر آن است تا با تغییر ديدگاههای سنتی ،به اين طبقهبندی صوری جنبۀ معنايی هم
بدهد .وی معتقد است با اينکه قدما به مفهوم نوع ادبی تاحدودی توجه داشتهاند ،در
کتب قديم هیچگاه مستقالً به بحث دربارة انواع ادبی نپرداختهاند (شمیسا.)56-53 :1389 ،
کار زرقانی و همکارانش در کتاب نظريۀ ژانر از اين منظر با آثار مذکور تفاوت دارد که
مروری تاريخی و تحلیلی بر مراحل تکوين و تطوّر نظريۀ نوع ادبی است .مؤلفان در فصل
پنجم کتاب مذکور با عنوان «دگرديسی نظريه در حوزة اسالمی» ،سعی داشتهاند نقش
نظريهپردازان و منتقدان حوزة اسالمی را نیز در اين میان روشن سازند .آنان وضعیّت
نظريهپردازی حوزة اسالمی را تاحدّ زيادی متأثر از نظريۀ يونانینسب قلمداد میکنند
(زرقانی و قربان صباغ.)49 :1395 ،
باوجود گستردگی بحث و نظر دربارة تقسیمبندی و تعريف انواع شعر ،آنچه در
مطالعات معاصر در اين حوزه مغفول مانده است ،بررسی اين مطلب است که آيا در
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نظريۀ ادبی قدما تعريف و دسته بندی روشنی از انواع شعر وجود داشته است و اگر پاسخ
آری است ،مبنای تقسیمبندی پیشینیان از انواع شعر چه بوده است .در میان شاعرانِ
گذشته خاقانی در قطعهای با رديف «عنصری» بهصراحت از ده شیوة شاعری سخن
گفته است ( .)926 :1391دقّت در ابیات قطعه نشان میدهد مراد خاقانی از اصطالح
«شیوه» انواع مختلف شعر است 2.همین عبارات اين نظريه را قوّت میبخشد که در
مباحث نظری قدما دربارة شعر ،تعريف و طبقهبندی روشنی از انواع شعر وجود داشته
است که براساس آن خاقانی خود را با عنصری مقايسه میکند .برای پیبردن به مفهوم
نظری انواع شعر در ذهن و زبان خاقانی ،بر آن شديم تا پیشینۀ اين مبحث را در سنّت
ادبی دوران خاقانی بررسی کنیم؛ لذا از تطبیق و بلکه تحمیل تعاريف و طبقهبندیهای
نوين دربارة انواع شعر بر آثار قدما بهشدّت پرهیز کرديم .برای نیل به اين هدف ،کتب
نقد بالغی و ادبی بهجایمانده تا قرن هفتم و نیز آراء برخی شاعران که در اين حوزه
اظهارنظر کردهاند ،با سیر تاريخی تحلیل شد .ازآنجاکه سابقۀ مباحث نظری ادبی در
زبان فارسی از قرن پنجم عقبتر نمیرود و همان نیز بهطور کامل زير سیطرة نقد و نظر
عرب است ،پیشینۀ بحث را در منابع عربی دنبال کرديم .قدما کمتر واژة «نوع» را
بهکاربردهاند؛ بلکه کلماتی چون «شیوه»« ،اغراض»« ،فنون» و گاه «طرز» يا «طراز» در
مباحث ادبی قدما کلماتی است که معموالً از آن انواع شعر را اراده میکردهاند .ما در اين
نوشتار به تبعیّت از قدما ،همۀ اين اصطالحات را به يک معنی بهکاربردهايم.
 . 2فيلسوفان و منطقيان
پژوهشگران حوزة ژانر ،نقطۀ شروع بحث دربارة انواع ادبی را همچو ديگر مقولههای
نظريات ادبی در يونان باستان و در آثار افالطون و ارسطو جستوجو میکنند .طبق
منابع موجود ،صورت اولیۀ مباحث ژانر را در آثار افالطون و کتاب جمهور او بايد
جستوجو کرد (زرقانی و قربان صباغ .)15 : 1395 ،در فنّ شعر ارسطو مبحث ژانر به طور
مدوّنتر مطرح شده است .ارسطو از میان انواع مختلف شعر يونان ،تراژدی و کمدی را
رسمیّت بخشید (زرّينکوب .)119 :1392،عالوه برآن ،نکتهای که از عبارات ارسطو قابل
استنباط است ،اين است که يونانیان باستان میان شعرا ازجهت استعداد و توانايی آنها در
سرودن انواع شعر تفاوت قائل میشدند و شاعران مختلف را به انواع متفاوت میشناختند
(همان .)114 :ايرانیان و عربها با مباحث نظری يونان ناآشنا نبودهاند .مدارک کافی در
دست است که نشان میدهد در سدههای نخستین اسالمی و حتّی قرنها پیش از آن،
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آثار فکری و علمی يونانی از طريق ترجمه و مدرسه به شرق راه يافته است .باوجوداين،
شوقی ضیف معتقد است که تا پايان عصر عباسی اوّل ،کتاب فن خطابه و فن شعر
ارسطو به عربی ترجمه نشده بود ( .)51 :1390طبق شواهد موجود ،گام نخست در ترجمۀ
رسالۀ شعری ارسطو از سريانی به عربی ،ازآنِ متّی بن يونس قنائی (329-256هـ.ق) است.
ورای اين مطلب که ترجمۀ وی تا چه اندازه به متن اصلی نزديک است ،آنچه برای ما در
اين ترجمه درخورِ توجّه است ،اصطالحاتی است که وی برابر انواع شعر يونانی مینهد.
وی نخستین مترجمی است که اصطالح «تراژدی» در رسالۀ ارسطو را به «صناعت
مديح» و اصطالح «کمدی» را به «صناعت هجو» ترجمه کرده است (زرقانی و قربان صباغ،
 .)54 :1395برابرنهادِ اصطالحات دو نوع شعر مهم يونانی برای دو نوع شعر کلیدی عربی،
گواه بر اين مطلب است که در نظريۀ شعر آن دوران ،درک روشنی از انواع شعر و تفاوت
آنها وجود داشته است؛ چراکه مترجم ولو اينکه شناخت درستی از انواع شعر يونانی
نداشته ،در بومی کردن مباحث نظری کوشیده است .ضمن اينکه متّی انواع ديگر شعر
يونان را که بهزعم خود در شعر عرب همسانی نداشتهاند ،با همان اصطالحات يونانی نام
میبرد .عبارات فارابی دربارة انواع شعر و مالک تقسیمبندی آن قابلتأمّل است .او در
رسالۀ قواعد صناعت شعر ،مالک تقسیمبندی انواع شعر را براساس دو عامل «وزن» و
«معنا» میداند و برآن است که مالک تقسیمبندی انواع شعر فارسی و عربی براساس
عامل دوم ،يعنی معناست (زرقانی و حسنزادة نیری 30 :1393 :و .)29از کالم فارابی چنین
استنباط میشود که اوالً ،دربارة شعر و انواع آن کتابهايی در زمان مؤلف موجود بوده
است و اهل دانش با مقولۀ انواع شعر بهخوبی آشنا بودهاند؛ ديگر آنکه آنها ضمن مطالعۀ
اشعار اقوام ديگر ،متوجّه تفاوت ماهوی میان انواع شعر يونانی و عربی بودهاند .در دورة
بعد ،خواجه نصیرالدين طوسی در مقالت نهم اساساالقتباس ،انواع شعر يونان را با عنوان
اغراض شعر معرفی میکند ( .)591-590 :1326خواجه ضمن اشاره به انواع شعر يونان
براساس اغراض متفاوت آن ،سعی دارد انواع شعر يونانی را با اصطالحات شعری بومی
ازجمله مدح و هجو و حرب و طرب نزديک سازد.
پس از ترجمۀ کتاب شعر ارسطو به عربی در نیمۀ دومِ قرن سوم و در نتیجۀ آشنايی
مسلمانان با نظريات ادبی و فلسفی يونانی ،فصل جديدی از نقد ادبی در میان آنان آغاز
شد .شوقی ضیف ،قدامه بن جعفر (وفات337 :ق) را از نخستین کسانی میداند که کتاب
نقدالشعر خود را با تأثیرپذيری از ارسطو نوشت ( .) 50 :1362بدوی طبانه بر اين موضوع
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تأکید دارد که قدامه تنها در روشِ منطقی ،متأثر از روش ارسطو بوده است و نه در مادّة
نقد؛ چراکه ابواب شعر يونان با شعر عربی بهکلّی متفاوت بود ( .)333 :1969قدامه در
نقدالشعر نهتنها معانی و مقاصد را قسمی از علم شعر میداند ،بلکه در تعريف خود از
شعر ،معانی را از فصول ذاتی شعر برمیشمرد .اين نکته که در نظر قدامه معانی شعر
چیزی جدا از مقاصد آن نیست ،از آنجا آشکار میشود که وی در باب «معانی شعر»
بهطور مشروح و مفصل به اغراض شعر میپردازد .نکتۀ قابلتأمّل ديگر در عبارات قدامه
آن است که مبحث اغراض و معانی شعر ،موضوع تازه و بیسابقهای در میان مسلمانان
نبوده است که به واسطۀ فن شعر ارسطو با آن آشنا شده باشند ،بلکه آنان مباحث انواع
شعر ارسطو را با آنچه بهعنوان اغراض و معانی شعر در میان عرب مطرح بوده است،
تطبیق دادند (قدامه .)2 :1302 ،قدامه در ابتدای باب معانی شعر ،از میان مفهومهای
بیشمار شعر ،اغراض بیشتر شناختهشدهای چون مديح ،هجو ،مرثیه ،تشبیه ،وصف و
نسیب را ذکر میکند (همان .)17 :قدامه مدح را مختص به ستودن مردان میداند و کمال
مطلوب مدح را در آن میبیند که ذکر فضايل نفسانی چهارگانه (عقل ،شجاعت ،عدل و
پاکدامنی) در ستايش ممدوح جمع شود و شاعر در ستايش آن فضايل ،راه مبالغه
بپیمايد (همان .)20 :ازآنرو که قدامه هجو را ضدّ مديح تعريف میکند ،معانی هجو را از
اضداد فضايل مذکور در باب مديحه میگیرد .وی دربارة معانی مرتبط با مرثیه نیز به
همین شیوه عمل میکند .از نظر او تفاوتی میان مرثیه و مديحه نیست ،جز آنکه در
مرثیه الفاظی بهکارمیرود که بر مرگ ممدوح داللت دارد؛ ازاينرو ،مرثیه بايد به سیاق
مدح سروده شود و شاعر در آن از فضیلتهای چهارگانه سخن براند (همان 33 :و )34
قدامه در باب معايب اغراض شعر نیز از همان نگرش پیروی میکند؛ بدينمعنی که
در نظر وی مدح نیکو آن است که در ستايش فضايل نفسی و ذاتی ممدوح باشد و نه
صفات عرضی و جسمانی ،مانند زيبايی و بزرگی اندام و مالداری؛ بنابراين ،اگر چیزی
خالف آنچه گفته میشود ،باشد ،عیب مدح بهحسابمیآيد (همان .)71 :درستی هجو هم
در آن است که شاعر در سلب فضیلتهای حقیقی بگويد؛ ازاينرو ،اگر از شخص
هجوشونده چیزهايی سلب شود که با فضیلتهای نفسانی مجانست نداشته باشد ،عیب
هجو محسوب میشود؛ مثل آنکه شخص هجوشده به صفاتی چون زشترويی ،کوچکی
جثّه ،تنگدستی و  ...منسوب شود (همان.)73 :
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تشبیه و وصف دو بخش ديگری است که قدامه در زمرة معانی و اغراض شعر آورده و
به ذکر اوصاف آنها پرداخته است ،اگرچه دقّت در شواهد وی نشان میدهد که میان
تشبیه و وصف با انواع پیشین ،تفاوت ماهوی وجود دارد؛ بدينمعنی که در اين دو قسم،
از ذکر فضیلتهای چهارگانه ،از آن نوع که قدامه در مدح و هجو و مرثیه ،شاعر را بدان
ملزم میکرد ،خبری نیست .در شواهدی که قدامه برای تشبیه و وصف میآورد ،غلبه بر
ويژگیهای حسّیِ موضوع است .به عقیدة شوقی ضیف ،اينکه قدامه تشبیه را در زمرة
اغراض شعری قرارداده است ،شايد بی تأثیر از ترجمۀ متّی بن يونس نیست که در اکثر
مواقع برای ترجمۀ اصطالح «محاکات» در کتاب فنّ شعر ارسطو ،از واژة تشبیه استفاده
کرده است (ضیف ،)109 :1390 ،امّا دربارة غزل ،3آنچه در نظر قدامه عیب محسوب
میشود ،فقدان مناسبت و مجانست الفاظ با معانی است .وی مذهب غزل را رقّت و
لطافت معنی میداند که از عواطف درونی برخاسته است و لذا شايسته است با الفاظی
عذب و دلنشین که درخور اين لطافت روحی است ،بیان شود .غزل خوب آن است که
بتواند غرض شعر را که افراط در ابراز حاالت عشق و دلبستگی است ،بهتمامی برساند.
(قدامه.)75 :1302 ،
بدوی طبانه معتقد است عبارات قدامه دربارة عشق و تعريف غزل ،به نوع خاصی که
به نسیب (غزل) عذری (عشق پاک) معروف است ،رهنمون شد و پیروان وی از میان
انواع شعر ،به اين نوع شعر شناخته شدند .آنان با محدودکردن قصايد بر بخش نسیب و
نیامیختن آن با ديگر اغراض شعری ،در واقع به نوع غزل ،وحدت موضوع و رسمیّت
بخشیدند ( .)366 :1969بهنظرمیرسد در ديدگاه کلّی قدامه درباة انواع شعر ،دو نوع کلّی
با دو سبک و دو کارکرد متفاوت قابل تفکیک باشد :نخست ،نوع قصیده که میتواند
مضامین مختلف مدح و هجو و مرثیه را دربرگیرد .در اين نوع ،کارکرد اصلی شعر ترويج
صفات نیکو و منع صفات ناپسنديده در آدمیاست؛ نوع ديگر شعر عرب در نظر قدامه
نسیب است که هم از نظر سبک و هم کارکرد با نوع قبلی متفاوت است؛ کارکرد نسیب
بیان حاالت و عواطف درونی است و لذا الفاظ ويژة خود را میطلبد .قدامه در اينجا
موضع کامالً زيباشناختی اتّخاذ میکند؛ وی در توصیف حاالت عاشقی ،تقدّم را به لفظ
میدهد و نه اعتقاد شاعر (.)45 :1302
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 .3ادیبان و بالغيان عرب
بیآنکه تأثیرپذيری مسلمانان را از نظريات ادبی يونانیان ،دستکم در مبانی و
چارچوبهای نقد انکار کنیم ،بايد بگويیم تقسیم شعر به انواع مختلف در منابع عربی
سابقۀ بسیار کهنتر دارد .خفاجی معتقد است نخستین کسی که انواع شعر را از يکديگر
تمیز داده و شعر عربی را بهصورتِ موضوعی تقسیم و تدوين کرده ،ابوتمام در کتاب
الحماسه است .وی تصريح میکند که اين تقسیمبندیها پیش از ابوتمام هم مطرح بوده
است و نقلقولهايی از ابنسالم و ابوهالل عسکری میآورد که سابقۀ انواع ادبی را به
دورة جاهلی میرساند؛ يعنی مدتها پیش از ترجمۀ فن شعر ارسطو به عربی (خفاجی،
 .)203 :1992از اقوال ناقدان شعر عرب در کتب پیشینیان چنین برمیآيد که در میان
اعراب ،برخی اغراض يا انواع شعر شناخته شده بود .مرزبانی در الموشح از قول بطین در
جواب کسی که دربارة شايستگی ذوالرمه در شاعری پرسیده بود ،چهارنوع اصلی شعر را
نام میبرد و برای هرکدام صفتی ذکر میکند که نشاندهندة غرض اصلی آن نوع شعر
است؛ وی میگويد« :علماء شعر بر اين موضوع توافق نظر دارند که شعر بر چهار رکن
اصلی بنا شده است :مدحِ باالبرنده ،هجو ِافکننده ،تشبیبِ 4اثرگذار و فخر پیشیگیرنده»
(مرزبانی .)273 :1965 ،بهويژه آنه ا به اين موضوع توجه داشتند که هر شاعری در يک
حوزه از موضوعات شعری برجستهتر و توانمندتر از ساير حوزههاست؛ چنانکه دربارة
ذوالرّمه آمده« :ذوالرّمه در تشبیب و غزل زنان و توصیف و زاری بر ديار توانمند است ،امّا
در مدح و هجو چیز درخوری ندارد» (همان .)279 :شوقی ضیف عقیده دارد در میان
ناقدان عرب شايد ابنسالم جمحی (وفات232 :ق) نخستین کسی باشد که در طبقات
الشعرا به تفاوت انواع مختلف شعر و تبحّر شاعر در هر نوع توجه کرده و در همین راستا،
فصلی را به مرثیهسرايان اختصاص داده است (ضیف.)44 :1362 ،
ابنقتیبه دينوری (وفات276 :ق) در مقدمۀ الشعر و الشعرا ،انواع موضوعات شعر را از
منظر داعیهها و انگیزههايی که موجب سرايش شعر میشود ،مطرح میکند .وی در اين
تقسیمبندی ،ريزبینانه متوجه مسائل درونی و روانشناختی است .او انگیزههای شعر را
در پنج نوعِ طمع ،شوق ،شراب ،طرب و غضب برمیشمرد .دقّت در مضمون حکاياتی که
نقل میکند ،بهخوبی نشان میدهد وی انگیزة طمع را از ساير دواعی قدرتمندتر میداند؛
از جمله معتقد است آن اشعار که کمیت در مدح بنی امیه سروده بسی نیکوتر از اشعار
وی در مدح آل ابیطالب است؛ چراکه در اوّلی اسباب طمع و نفس قوّت داشته است و
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در دومی شوق (الدينوری 22 :1421 ،و  .)23وی انواع شعر را از منظر تفاوت طبع شاعران
نیز موردتوجّه قرارمیدهد (همان )32 :و سپس سخن عجاج را که پرداختن شعر هجا را
به نسبتِ نیکو و خرد مربوط میداند ،رد می کند و معتقد است که مدح و هجا بناهای
متفاوتی هستند و سازندگان اين بناها با هم تفاوت دارند :هر شاعری در يک نوع مهارت
بیشتری دارد و در نوع ديگر نه (همان) .مثالهايی که ابنقتیبه از فرزدق و جرير میآورد،
شواهد اين نظر است که مدح يا تغزّل ساختن ،به شخصیّت و صفت شاعر بستگی ندارد،
بلکه به طبع و مهارت وی در يک نوع خاص مربوط میشود؛ برای مثال ،فرزدق با اينکه
اهل معاشرت با زنان بود ،در تشبیب و غزل نیکو نبود و جرير که در برابر زنان با عفت و
حیا رفتار میکرد ،در تشبیب استادترين بود (همان).
ابنطباطبا علوی (وفات322 :ق) در عیارالشعر ،صفات و سجايای اخالقی را که در مدح
ستايش میشود و اضداد آنها را که در هجو نکوهش میشود ،بنای مدح و هجو میداند و
منشأ آن را استعمال آنها در میان عرب درنظرمیگیرد .وی اين صفات را بسیار میداند
که هم شامل ويژگیهای جسمانی چون زيبايیِ چهره و مالداری است و هم شامل
صفات باطنی چون سخا ،شجاعت ،حلم ،وفا ،عفاف و  . ...عالوهبرآن ،صفاتی را که به
حوزة اخالق اجتماعی عرب بازمیگردد ،چون مهمانداری و جنگآوری و رعايت عهود و
 ...در اين حوزه وارد میکند .ابنطباطبا چنان در ذکر صفات و سجايای اخالقی و
حاالتی که موجب تأکید و تضاعف آنها میشود ،دقّت و حوصله میکند که گويا در نظر
او شعر مدح و هجو و ديگر انواع شعرِ عرب که با عنوان «فنون کالم» از آنها نام میبرد،
تنها براساس سجايای اخالقی میان اعراب بنا شده است (علوی .)19-18 :1982 ،تأمّل در
عبارات ابنطباطبا از اين منظر قابلتوجّه است که نسبتدادن منشأ نظريۀ فضايل
نفسانیِ چهارگانه را به آرای يونانی در باب شعر عرب که قدامه بیش از همه دربارة آن
سخن رانده بود ،تاحدی زير سؤال میبرد .علی بنعبدالعزيز جرجانی (وفات392 :ق) در
کتاب الوساطة بین المتنبی و خصومة نیز فصلی را به تفاوت اشعار با يکديگر که به دلیل
اختالف طبايع و زمان و مکان شعرا پديد میآيد ،اختصاص میدهد و بر اين موضوع
تأکید دارد که در نقد و د اوری میان شعرا بايد به موضوع شعر و شیوة متناسب با آن
دقّت داشت؛ چراکه اشعار از نظر موضوع مختلفاند؛ از آن جمله نسیب و غزل است که
با ديگر انواع شعر تفاوت دارد (ضیف.)68 :1362 ،
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ابنرشیق قیروانی (وفات463 :ق) در العمده ،فصلی از جلد اوّل کتابش را به تعريف
شعر ،اساس و اغراض آن اختصاص میدهد .وی از قول بعضی صاحبنظران ،ارکان اصلی
سازندة شعر را مدح ،هجا ،نسیب و رثا برمیشمرد .پايههای اين چهار رکن بر چهار
حالت نفسانیِ رغبت ،ترس ،طرب و خشم قراردارد ( .)120/1 :1955باوجود اختالفاتی که
طبق روايات قیروانی دربارة تقسیم انواع شعر وجود داشته است ،وجه مشترکی که در
مرکز همۀ روايات ديده میشود ،آن است که برای اعراب ،شکلگیری انواع شعر ريشه در
اغراض نفسانی دارد و به نیازها و عواطف غريزی بشر بازمیگردد (همان) .ابنرشیق در
باب انواع و اغراض شعر فقط به نقل تفاوتها در تقسیمبندی اکتفا نکرده است ،بلکه او
در جزء دوم العمده  ،مباحث را با بسط و تفصیل بیشتر پیش کشیده و فصول مشبعی را
به بیان ويژگیها و عیوب انواع شعر اختصاص داده است .نسیب ،مديح ،فخر ،رثا ،تقاضا،
عتاب ،انذار ،هجا و اعتذار ،انواع صنوف شعرند که قیروانی بابی را به توضیح هريک
اختصاص داده است .مؤلف در اين فصول ضمن نقل روايات ديگران ،سبکشناسیِ انواع
شعر را نیز بهدستمیدهد؛ مثالً در نظر وی بايسته است که در نسیب لفظ پیچیده و
معنی دور از ذهن نباشد و کالم با بیان شوق و سوزش عشق همراه باشد (همان.)117/2 :
اعرابِ قديم بواعث ظهور و تقسیم انواع شعر و اسباب قوّت آن را در ارتباط مستقیم
با احوال نفسانی آدمی میدانستهاند .با دقّت در حکايات بهجامانده دربارة شعر کهن
عرب بهخوبی میتوان اين موضوع را بررسی کرد .ابنقتیبه در الشعر و الشعرا آورده است:
«روزی حطیئه را پرسیدند شاعرترين مردمان کیست؟ وی زبانی باريک همچو زبان مار
بهدرکرد و گفت :اين؛ آن دم که طمع ورزد» ( .)110 :1363اين بواعث يا از نوع نیازهای
اولیه است که عموماً در زندگی فردی و قبیلهای عرب جاری بوده و يا از نوع نیازهای
اجتماعی است؛ چنانکه منشأ نمو شعر جنگ و هجو سیاسی و قبیلهای را در زمان
جنگها و برخوردهای قبايل و نیازهای مربوط بدان میدانند (سلوم.)112 :1981 ،
موضوع تبدّل و تحوّل اغراض شعر عرب بعد از ظهور اسالم نیز از چشم ناقدان پنهان
نمانده است .اين تحوّل بهسبب توجّه شاعران به اغراض دينی و سیاسی جديد و بهتبع
آن تغییر در مخاطب و مضمون مدح است .سلّوم از قول اصمعی میآورد که توجّه شاعر
به اغراض سیاسی و مذهبی موجب شده است شعر ،عاطفه و صمیمیّت پیشین خود را از
دست بدهد؛ چنانکه وقتی حسان بن ثابت بعد از اسالم به مراثی نبی(ص) و ياران ايشان
پرداخت ،شعر وی از نظر عاطفه نرم و کم اثر شد (همان .)89 :شوقی ضیف در بررسی
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شعر جاهلی بهدرستی اين موضوع را خاطرنشان میکند که جاهلیان با سه قسم از اقسام
چهارگانۀ شعر يونانی (داستانی ،تعلیمی ،غنايی و نمايشی) آشنا نبودند .آثار آنان عبارت
است از منظومههای محدودی که از صد بیت نمیگذرد و شعری است شخصی که
گوينده و امیالش را تصوير میکند ( .)212 :1364وی شعر جاهلی را به نوع چهارم ،يعنی
غنايی نزديک میداند.
 .4آثار نقد ادبي و بالغي فارسي
با آنکه سابقۀ بحث دربارة انواع شعر در میان اعراب به دوران کهن و دستکم در منابع
مکتوب به اواخر قرن دوم هجری بازمیگردد ،در منابع نقد ادبی فارسی بسیار متأخر
است و نخستین مباحث آن از نیمۀ دوم قرن پنجم هجری عقبتر نمیرود .اوّلین
نشانههای آشنايی با اين مفاهیم را میتوان در کتاب قابوسنامه يافت .عنصرالمعالی
ضمن ذکر برخی از انواع شعر ،سبکشناسی مختصری از آن نیز بهدستمیدهد (:1378
 .)190وی به تصريح ،پنج نوع مدح ،غزل ،هجو ،مرثیه و زهد را نام میبرد و بهويژه شاعر
را به شعر «زهد و توحید» گفتن توصیه میکند (همان .)191 :عنصرالمعالی دو نوع مدح و
غزل را از هم جدا میکند .از نظر وی در مدح مستحسن است که کالم استعارهآمیز
باشد ،امّا در غزل سخن سهل و قوافی معروف پسنديده است .وی همچنین محتوای
غزل را مشتمل بر حسبحالهای عاشقانه میداند (همان .)190 :با آنکه توضیح و توصیف
عنصرالمعالی بسیار کلّی است ،از همین عبارات کلّی هم میتوان استنباط کرد که غزل و
مدح از لحاظ سبکشناسی با هم تفاوت دارند .غزل بايد تر و آبدار باشد و مدح قوی،
مؤثر و دلنشین .همچنین از نظر عنصرالمعالی غزل و مرثیه از لحاظ سبک به هم

نزديکاند و با طريق مدح متفات (همان .)191 :شمس قیس رازی نیز در المعجم
معايیر اشعارالعجم ،به انواع شعر ازلحاظ مضامین آن؛ چون مهاجات ،زهد و موعظت،
مفاخره ،مدح و غزل اشاره دارد .منظور از «مهاجات» ،يکديگر را هجوکردن و زشت
گفتن است که شمس قیس آن را مذموم میداند و اسباب مهالک ممالک سالفه و امم
ماضیه برمیشمرد ( .)200 :1387عبارات وی بیانگر کارکرد و تأثیر اجتماعی و سیاسی
اين نوع شعر و قدمت آن است .پس از مهاجات ،وی به شعر زهد و موعظتِ نفس اشاره
دارد و آن را محمود میداند (همان .)200 :از عبارات شمس قیس چنین استنباط میشود
که در تقسیمبندی انواع شعر بهلحاظ محتوا ،وی دو نوع عمدة «غزل» و «قصد» را از هم
جدا میکند؛ نوع قصد در قالب قصیده ارائه میشود و میتواند مضامین مختلفی چون

ادب فارسي ،سال  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1398شمارۀ پياپي 31/ 23

مدح و هجو و  ...را شامل شود؛ در مقابل ،نوع غزل است که در مضمون و قالب با قصیده
متفاوت است .در نظر قدما غزل از استقاللِ صورت ،محتوا و کارکرد برخوردار است و
ازاينروست که فراتر از قالب شعر ،شیوهای از شعر محسوب میشده است .پیشینیان
برای غزل کارکرد نفسانی قائل بودهاند؛ چنانکه از عبارات شمس قیس دربارة کارکرد
نسیب در ساختار قصیده میتوان استباط کرد (همان .)412 :درست مطابق چنین
کارکردی است که غزل از حیث سبک نیز از انواع ديگر شعر و بخش نسیبِ مدح از بدنۀ
آن متمايز میشود« .به حکم آنکه مقصود از غزل ترويح خاطر و خوشآمد نفس است،
بايد کی بناء آن بر وزنی خوش مطبوع و الفاظی عذب سلس و معانی رايق مروّق نهند و
در نظم آن از کلمات مستکره و سخنان خشن محترز باشند» (همان.)416 :
 .5شاعران
گروه ديگری که میتوان نظريۀ انواع شعر را در فحوای آثار آنان بررسی کرد ،شاعراناند.
بهنظرمیرسد خاقانی با تعمق و روشنی بیشتر دربارة انواع ادبی سخن گفته است .وی در
قطعۀ معروفی با رديف «عنصری» که گويا در پاسخ به تعريض کسی که عنصری را بر
وی برتری داده بود ،سروده است ،تجربه و تبحّر خود را در انواع مختلف شعر ،بهعنوان
دلیلی محکم بر ردّ تعريض او مطرح کرده است .خاقانی در اين قطعه اصطالحات
«طرز»« ،طراز» و «شیوه» را در معنای نوع شعر بهکاربرده است و با صراحت آن را ده
نوع برمیشمرد ( .)926 :1391خاقانی از اين منظر بر عنصری انتقاد وارد میکند که او از
میان شیوههای (انواع) مختل ف شعر تنها در دو نوع غزل و مدح سخنآزمايی کرده است.
باتوجّه به اينکه عنصری به اعتراف خودش در غزل هم رودکیوار و موفّ ق نبوده است5،
خاقانی او را تنها در يک شیوه ،يعنی مدح زبانزد میداند و الغیر .از نظر خاقانی داعیۀ
سرودن غزل و مدح چیزی جز عشق و طمع نیست؛ لذا بهنظرمیرسد وی برای موضوعات
ديگرِ شعر داعیه و ارزش واالتری درنظردارد .اگرچه خاقانی در اين ابیات از ده شیوة
شعری که مدّنظر داشته است ،يکبهيک نام نمیبرد ،ذکرکردن شعر «تحقیق» و «زهد»
و «وعظ» نشان از آن دارد که در مقابل شعر عنصری که از اين موضوعات تهی است،
بدان مباهات میکند .برای پیبردن به ديگر شیوههای شعر که خاقانی آنها را ده نوع
میشمارد ،بهتر است سابقۀ موضوع را در ابیات شاعران ديگر دنبال کرد.
منوچهری در ديوان خود بارها اصطالحاتی چون نظم ،نثر ،مدح ،هجو ،تشبیب،
تشبیه ،دوبیتی ،غزل ،هزل ،طنز و رجز را برای انواع کالم نام برده است .با دقّت در ابیات
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وی به اين نتیجه میرسیم که او مدح و هجو را دو نوع عمدة شعر يا دستکم شعر
جدّی میداند (ن.ک :منوچهری .)131 :1394 ،منوچهری «هزل» را نه در کنار مدح و هجو
بهعنوان يکی از انواع شعر ،بلکه در مقابل آنها و در معنای سخن غیرجدّی بهکاربرده
است؛ چنین مفهومی در اين بیت مشهود است:
گاه نظم و گاه نثر وگاه مدح و گاه هجو
دُرّبار و مشکريز و نوشطبع و زهرفعل

روز جدّ و روز هزل و روز کلک و روز دن
جانفروز و دلگشا و غمزدا و لهوتن
(همان)81 :

منوچهری اصطالح «رجز» را به معنای نوعی از محتوا بهکارنبرده است ،بلکه آن را
همرديف دوبیتی و گونهای از کالم بهکاربرده که گويا در مجالس بزم و موسیقی با چنگ
نواخته میشده است .اصطالح «غزل» نیز بهويژه آنجاکه با فعل «زدن» همراه میشود،
مربوط به الحان موسیقی است و معنای محتوای شعر ندارد .اين اصطالح احتماالً در برابر
«قول» قراردارد که يکی ترانۀ عربی بوده و ديگری فارسی (همان .)165 :نکتۀ ديگر ،توجّه
منوچهری به تفاوت توانمندی و استعداد شاعران در زمینهها و معانی متفاوت است .وی
در قصیدهای با عنوان «شکايت از حسودان و دشمنان» که يکسر انتقادات حسود
شعرش را مطرح میکند و برای ردّ دعاوی و اعتراضات وی حجّت میآورد ،در جواب اين
اعتراض که حسود وی مايل نیست جز شعر خودش ،شعر ديگری در محفل خسرو
خوانده شود ،چنین استدالل میکند:
حاسدم خواهد که شعر او بود تنها و بس
نه همه حکمت خدا اندر يکی شاعر نهاد
شاعری تشبیب داند شاعری تشبیه و مدح

باز نشناسد کسی بربط ز چنگ رامتین
نه همه بويی بود در نافۀ مشکی عجین
مطربی قالوس داند مطربی شکر توين
(همان)90 :

منوچهری بهدرستی اين موضع زيبايیشناختی را مطرح میکند که کمال بهرهمندی
از هنر وقتی حاصل میشود که هنرمندان مختلف در صحنه حضور داشته باشند.
ازآنجاکه منوچهری به گواهی خودش ،با شعر و ادب عرب آشنايی کامل دارد 6،شايد
بتوان استنباط کرد که وی در اين زمینه نیز متأثر از نظريۀ انواع شعر عرب ،مثالً قدامه
بن جعفر است.
ناصرخسرو پنج نوع شعر را بهتصريح نام میبرد .او دو نوع عمده و مشهور شعر ،يعنی
مدح و غزل را بهلحاظ کارکرد کامالً عقیدتی که برای شعر قائل است ،مذمت میکند و
از زمرة هنر واقعی دور میداند .در نظر او باعث و انگیزة مهمّ شعر مدح ،حرص و طمع

ادب فارسي ،سال  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1398شمارۀ پياپي 33/ 23

است و ازاينرو ،مدحسرايان را نه شاعر ،بلکه شعرفروش میخواند ( .)538 :1386شعر
زهد ،نوع ديگری است که ناصرخسرو بعد از توبه و دستشستن از غزل و سرود ،بدان
روی میآورد و به آن مباهات میکند:
به توبه تازه شود طاعت گذشته چنانک
چو گور دشت بسی رفتهای نشیب و فراز
چو روزگار بدل کرد تیر تو به کمان
هزار شکر خداوند را که خرسند است
اگر چه زهد و مناقب جمال يافت به من

طری و تازه شود تیره روی باغ به طل
چو عندلیب بسی گفتهای سرود و غزل
چرا کنون نکنی تو غزل به زهد بدل
دلم ز مدح و غزل بر مناقب و مقتل
مــرا بلنــد نشـد قدر جـز بديــن دو قبـل
(همان)248 :

«منقبت» و «مقتل» انواع ديگری از شعر است که ناصرخسرو در اين ابیات از آنها نام
میبرد .بهنظرمیرسد در نظريۀ عقیدتی ناصرخسرو دربارة انواع شعر ،زهد جايگزين غزل،
و منقبت و مقتل جايگزين مدح میشود .در اين جابهجايی دو رويکرد موضوع و مخاطب
موردنظر است .در واقع شعرِ مدح با يکسانی زبان و قالب ،تنها تغییر مخاطب میدهد و
شعرِ غزل تغییر موضوع؛ البتّه در زيربنای اين جابهجايی ،تحوّل عقیدتی ژرفتر و
عمیقتری دربارة کارکرد شعر نهفته است .قبل از ناصرخسرو ،تقدّم انديشۀ کارکرد
عقیدتی برای شعر ،به کسايی مروزی میرسد 7.شعر «منقبت» عنوانی است که کسايی
پیش از ناصرخسرو آن را مطرح کرده و بدان معروف بوده است .عبدالجلیل رازی
قزوينی ،مؤلف نقض در ذکر شعرای پارسی شیعی دربارة کسايی میگويد« :و در کسايی
خود خالفی نیست که همۀ ديوان او مدايح و مناقب مصطفی و آلمصطفی است» (1391
 .)249در نیمۀ دوم قرن چهارم هجری براثر تحوالت عقیدتی و اجتماعی در میان
ايرانیان ،شاهد تغییر مواضع فکری شاعران و پیدايش يا رواج برخی از انواع و موضوعات
شعر هستیم .چنین نگرش و تحوّلی در ابیات کسايی ديده میشود .غزل نوعی از شعر
است که کسايی بر آن میتازد و آن را «تُنبل و ترفند» میخواند .وی بعد از پشیمانی از
مدح و ستايش مخلوق ،شعری را که جايگزين مدح میکند ،مناقب و مقتل است .او
انگیزة سرودن شعر مقتل را روشن نگاهداشتن شمع دين و آن را بر خود فرض میداند
(رياحی.)69 :1375 ،
«شعر شرع» ،يعنی آراسته به معانیِ شرع و حکمت ،سخن تازهای است که سنايی در
حديقه وعده میدهد و بهدرستی پیشبینی میکند که بعد از او سرلوحۀ شاعران قرار
خواهد گرفت ( .)289 :1382او در ديوان خود اين نوع شعر را «زهد و مثل» مینامد8:
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فخر دارد خاک بلخ امروز بر بحر عدن

با سخنهای سنايی خاصّه در زهد و مثل

()489 :1388

سنايی نوع ديگر از شعرش را «توحید» مینامد:
چنان کاين آسمان هرگز زگشت خود نیاسايد
خـداونــدا جــهاندارا سنايــی را بیامــرزی

تو نیز از خواندن توحید شايد گر نیاسايی
بديـن توحید کو کردهست اندر شعر پیدايی
(همان)602 :

از عبارت مؤلف کتاب نقض چنین دانسته میشود که در اين دوره زهد ،توحید،
موعظت و منقبت انواع مختلف و زمینۀ کار بعضی شاعران شیعی در همین عصر بوده که
وی به ستايش آنان پرداخته است (رازی قزوينی .)232 :1391 ،شفیعیکدکنی بهدرستی
اشاره میکند که در ديوان سنايی ،مفهوم «زهديّات» مفهومی است وسیعتر از آنچه از
کلمۀ زهد فهمیده میشود؛ از قصايدی با مضامین اخالقی ،عرفانی ،دينی و اجتماعی
گرفته تا مضامین تصوّف و قلندری و حتّی مدايح رسول هم در داخل زهديّات جای
دارند (شفیعیکدکنی.)51-50 :1383 ،
انوری عواطف و نیازهای نفسانی را بواعث اصلی شعر میداند و لذا سه نوع شعر را به
رسمیّت میشناسد .از نظر وی غزل ،مدح و هجا سه نوع اصلی شعر است که بهتبع سه
قوة نفسانیِ شهوت ،طمع و غضب بهوجودمیآيد .با آنکه انوری به شیوة حکیمانی چون
ناصرخسرو چنین اشعاری را حالت گمراهی و منافی با علم و عقل میداند ،تصريح
نمیکند چه انواع و مضامینی را به جای آن برمیگزيند .انوری برخالف ناصرخسرو شعر
را دستاويز مقاصد عقیدتی قرارنمیدهد و لذا کسی را که به دنبال کسب حکمت است،
به کل از شعر و شاعری برحذر میدارد ( .) 674 :1376شمیسا دربارة خاستگاه انواع ادبی
به اين موضوع اشاره دارد که انوری گاه مسائل روانی و گاه مسائل اجتماعی را در پديد
آمدن انواع شعر مؤثّر دانسته است (شمیسا)29 :1389 ،؛ مثالً در ابیات زير ،انوری به تغییر
اوضاع اجتماعی نظر دارد:
خاطری چون آتشم هست و زبانی همچو آب
ای دريغا نیست ممدوحی سزاوار مديح

فکرتی تیز و ذکائی رام و طبعی بـی خلل
وی دريغا نیست معشوقی سزاوار غزل
()674 :1376

چنانکه در عبارات سابق ديده میشود ،شاعران معموالً از آن دسته از انواع و
موضوعات شعری سخن گفتهاند که بیشتر در قالب قصیده و غزل تبلور يافته است و از
موضوعات رزمی و داستانی شعر فارسی که در قالب مثنوی و آثاری چون شاهنامه و
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گرشاسپنامه مصداق يافتهاند ،کمتر سخن بهمیانآمده است .شايد سبب اين موضوع آن
است که شاعران و نظريهپردازان فارسی در اين حوزه مقلِّد نظريۀ شعر عرب بودهاند که
در آن ،قصیده قالب عمده و اصلی شعر محسوب میشده است .در آثار نظامی اشارههايی
وجود دارد که نشان می دهد وی شیوة سخنش را از لونی ديگر و برای غرضی ديگر
میداند؛ ازجمله در مقدمۀ خسرو و شیرين به «جنس» متفاوتی از کالم اشاره دارد.
نظامی منظومۀ خسرو و شیرين را «هوسنامه» و لیلی و مجنون را «عشقنامه»
میخواند و در ابیات مختلف ،کارکرد اين نوع شعر را لذّتبخشی و جلبکنندة توجّه
مخاطب میشمارد (نظامی1393 ،ب 14 :و  .)32نکتۀ ديگر ،توجّه نظامی به منابع و پیشینۀ
کار خود است .او در خسرو و شیرين و شرفنامه ،فردوسی و در هفتپیکر فردوسی و
اسدی را نام میبرد که سرمشقهای وی در اين نوع شعرند .نظامی هفتپیکر را
«تاريخنامه» میخواند و تصريح میکند که منبع کار ،تاريخ شهرياران است .او مقصود از
سرودن اين منظومه را عالوه بر کسب مال و بقای نام ،پند و اندرز میداند (نظامی،
1393الف .)22 :برخالف ساير انواع شعر که منشأ آنها متأثّر از نظريۀ ادبی عرب است،
نظامی منشأ اين نوع شعر را ايران باستان و رسم مغان میداند (همان .)36 :پیش از او
فردوسی و اسدی در منظومههای داستانی-تاريخی و نیز فخرالدين اسعد گرگانی در
منظومۀ داستانی-عشقی ،به اين موضوع اشاره میکنند که منبع سخن آنها مربوط به
دوران باستان است .نکته در آن است که نهتنها محتوای اين داستانها مربوط به دوران
ايران باستان است ،بلکه شیوة داستانسرايی نیز در ادبیّات ايران باستان ريشه دارد.
عبارات سرايندة ويس و رامین نشان میدهد که در دورة شاعر ،سرودن داستانهای
معروف بر وزن عروضی و قافیه ،امری محدث و موافق پسند روزگار بوده است:
کجاانــد آن حکیمان تـــا ببیننـــد
معانـــی را چــگونـــه بــرگشادنـد
سخـــن را چــون بود وزن و قوافی
فسانــه گرچــه باشد نغـز و شیرين
معانـــی بايــد و الفاظ بسیــار

که اکنون می سخن چون آفرينند
بــرو وزن و قوافــی چــون نهادند
نکـــوتر زانکـــه پیمــودن گزافـی
به وزن و قافیــه گـــردد نوآيین
چـــو انــدر زر نشانده درّ شهوار
(گرگانی)20 :1337 :

حمزة اصفهانی نیز در کتاب االمثال الصادرة عن بیوت االشعار به سنت برگرداندن
داستانهای منثور رزمی و عشقی ايرانیان به شعر اشاره دارد ( .)64 :2009آيدنلو اين اشارة مهم
را به شرط اصالت ،سند ارزشمندی برای سنّت تدوين و نظم روايات ملّی ايران و وجود
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داستانهای منظوم مفصّل در سدههای سوم و چهارم هجری میداند .)8 :1394( .از دو روايت
ويس و رامین و االمثال میتوان نتیجه گرفت که در سدههای مذکور ،شاعران
داستانهای ايرانی را عالوه بر اينکه به زبان فارسی دری برمیگرداندند ،به قالب ،قافیه و
وزن عروضی نیز میآراستند .باری ،همراهی بالطبعِ قالب مثنوی و داستانهای ايرانی،
اين نوع شعر را در دو وجهِ صورت و محتوا ،مختصّ ادبیات فارسی میکند .سعدی در
قرن هفتم صريحتر به نوع رزمی شعر فارسی اشاره کرده است .وی در باب پنجم بوستان
با لحنی گاليهآمیز از کسی سخن میگويد که بر سعدی چنین طعنه زده که وی در
شیوة «جنگآوری» بلیغسخن نیست و اين نوع بر ديگران ختم شده است (.)274 :1375
سعدی در اين ابیات زهد و طامات و پند را مشمول يک شیوه و جنگآوری را شیوة
متفاوت ديگری برمیشمرد .نقد و اعتراضی که پراکندهگو بر شعر سعدی وارد میکند،
حاکی از اين نظريۀ قديمی در میان اعراب است که طبع هر شاعری موافق نوع خاصی از
شعر است و لذا در آن موفقتر خواهد بود ،امّا پاسخ سعدی به اعتراض او نظر به دو
مقولۀ ديگر دارد و بسیار قابلتعمق است .اگرچه سعدی در انتخاب نوع شعر ،ابتدا سلیقۀ
شخصی شاعر را مالک قرارمیدهد ،ابیات بعدیِ حکايت نخست ،بیانگر حاکمیّت مذهب
کالمی و عقیدتی است که بر انواع شعر و ادب دوران سايه افکنده است .در تفکّر سعدی
سعادت و دولت ،موهبت الهی است که از رهگذر تقدير ،قسمت آدمی میشود و لذا
زورآوریِ آدمی در حصول آن تأثیری ندارد .براساس اين تفکّر جايی برای شیوة جنگآوری
که محصول قدرت بازو و ارادة آدمی است باقی نمیماند(9همان.)284 :
 .6نتيجه
 تقدّم طرح مبحث انواع شعر از آنِ فیلسوفان مسلمان است .اگرچه تألیفات آنان معموالًترجمه ،تلخیص و يا الگوبرداری از آثار منطقی ارسطوست ،در تقسیمبندی انواع شعر
فارسی ،نظر به مصاديق شعر فارسی و عربی دارند و انواع شعر يونان را تنها ازجهت
معرّفی آنها ذکر کردهاند.
 بعد از آثار فیلسوفان ،مبحث انواع ادبی در کتب نقد ادبی و بالغی فارسی سابقۀ بسیارمتأخرتر از آثار عربی دارد .سابقۀ طرح اين مبحث در متون بهجایماندة فارسی ،از نیمۀ
دوم قرن پنجم هجری عقبتر نمیرود و ازآنجاکه نخستین آثار نقد و نظريۀ ادبی
فارسی ،تحتتأثیر مستقیم و ترجمۀ آثار عربی قراردارد ،مبحث انواع ادبی نیز از نفوذ
مستقیم نظريۀ عربی مصون نمانده است.
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 نکتۀ قابلتوجّ ه آن است که طرح و تقسیم انواع شعر در میان اعراب موضوعی بومیبوده است و ريشه در ويژگیهای ذاتی شعر ،خاستگاه آن و اوضاع اقلیمی و نوع زندگی
اجتماعی اعراب جاهلی دارد .خاستگاه انواع شعر در عرب جاهلی ريشۀ نفسانی و
روانشناختی دارد و طبقهبندی آن احتماالً براساس هدف غايی و يا به اصطالح کارکرد
شعر صورت گرفته است.
 با ترجمه و انتقال مباحث نقد و نظريۀ ادبی از عربی به فارسی ،مبحث انواع ادبی تنهابهصورت تقلیدی صرف از کتب عربی به آثار فارسی وارد شد .اين موضوع در آثار اندکی
که تا قرن هفتم در بالغت و صناعت شعر نوشته شده ،کامالً مشهود است؛ بنابراين،
منبع واقعی مطالعۀ نظريۀ انواع شعر در آثار فارسی ،نه کتب نقد ادبی و بالغی آن دوران،
بلکه آثار شاعران است که تولیدکنندگان و نظريهپردازان اصلی شعر بودهاند .جريان
ناپیدايی از تحوّل نظريۀ انواع شعر و تقسیمبندی آن در دورههای مختلف ،در البهالی
ابیات شاعران قابل رديابی است که به تصريح خاقانی در قرن ششم ،دستکم ده نوع
مستقل از آن شناخته میشده است.
 شاعران بنا به حوزة کار ادبی ،اعتقاد ،استعداد و همچنین زير نفوذ سنت نظری دوران،تقسیمبندیهای متفاوتی از شعر داشتهاند .باوجوداين ،میتوان در تقسیمبندی کلّیتر
سه نوع مهم شعر را تا قرن هفتم از هم تفکیک کرد :نوع قصد (نه به معنای مصطلح قصیده)،
نوع غزل (نه به معنای قالب شعری) و منظومۀ داستانی .اين انواع عالوه بر صورت و محتوا
ازلحاظ منشأ ،کارکرد و عناص ر سبکی از هم متمايزند .نوع قصد خود به انواع مختلفی
تقسیم میشود که بهطور مفصّل بررسی شد .عالوهبراين ،قدما ،کالم (غالباً شعر) را به دو
شیوة هزل و جدّ نیز تقسیم میکردهاند و برای هرکدام کارکردی درنظرداشتهاند.
بهنظرمیرسد توجّه به هدف غايی شعر که ما بهعنوان «کارکرد» از آن نام میبريم،
مهمّترين معیار تفکیک و تقسیم انواع شعر در نزد قدما بوده است.
پينوشت
 .1رجوع شود به ژانر تألیف هدر دوبرو؛ نظريۀ ژانر تألیف زرقانی و قربان صباغ؛ و نظريۀ ادبیات ،رنه
ولک.
 .2نخستینبار ملکالشعرا بهار در کتاب سبکشناسی به اين موضوع اشاره میکند که در ابیات مذکور
مراد خاقانی از «شیوه»« ،سبک» به اصطالح امروزی نبوده و بلکه نوع شعر را درنظرداشته است .وی در
جای ديگر شواهدی ذکر می کند که مراد از روش يا شیوه در اصطالح قدما ،سبک در معنای امروزی
است (بهار.)18 :1385 ،
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 .3دربارة تفاوت غزل و نسیب و تعاريف آنها در آراء قدامه (ن.ک به :بدوی طبانه.)378-331 :1969 ،
 .4در چاپ مورد مراجعۀ ما از الموشح ،کلمه «تشبیه» ضبط شده است ،امّا سلّوم براساس چاپ ديگری
«تشبیب» ذکر کرده است .ازآنجاکه در جای ديگر کتاب ،عبارت «کان ذوالرمّه صاحب تشبیب بالنساء»
(مرزبانی )279 :1965 ،دربارة ذوالرّمه آمده و دربارة او بدين موضوع تأکید شده است ،ما قول سلّوم را
پذيرفتیم (ن.ک :سلّوم)90 :1981 ،
 .5فروزانفر دربارة عنصری گويد :روح او درشت و علوطلب و مبارز است و اين صفات را همهجا مراعات
میکند تا بدينواسطه لطافت و رقّت غزلی را از دست داده و به اعتراف خودش غزلهای او رودکیوار
نیست (:)113 :1380
غزلهای من رودکـیوار نیست
غزل رودکیوار نیکـــو بـــود
بديـن پـرده اندر مرا راه نیست
اگرچــه بکوشم به باريکوهم
(عنصری)303 :1342 ،
 .6منوچهری در ديوان گويد:
من بسی ديوان شعر تازيان دارم ز بر

تو ندانی خواند اال هُبّی بصحنِک فاصبحیـن
()91 :1394

 .7شباهت کسايی و ن اصرخسرو در اين انديشه که برای شعر کارکرد عقیدتی قائلاند ،لزوماً به معنی
يکسانی مذهب کالمی آن دو شاعر نیست (ن.ک :رياحی :1375 ،مقدّمه.)33/
 .8مضمون زهد معموالً با مثل همراه است؛ چراکه وعّاظ از تمثیل فراوان بهره میبردند.
 .9اين ابیات مربوط به حکايت نخستین باب پنجم بوستان است که «در رضا» نامگذاری شده و از اين
بابت قابلتأمّل است.
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