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  چکيده

 شده در آراء قدما تا قرن هفتم با سیر تاريخی تحلیل و بررسی «انواع شعر»در اين مقاله پیشینۀ نظری 

رة وجود گستردگی بحث و نظر دربااجا شکل گرفت که مالحظه شد باست. ضرورت طرح موضوع از آن

پاسخ به اين  ،چه در اين حوزه مغفول مانده استدر مطالعات معاصر، آن بندی و تعريف انواع شعرتقسیم

شته است و بندی روشنی از انواع شعر وجود داپرسش است که آيا در نظريۀ ادبی قدما تعريف و دسته

وجود عباراتی در ابیات  ن از انواع شعر چه بوده است.بندی پیشینیااگر پاسخ آری است، مبنای تقسیم

بخشد که در مباحث نظری ت میه را قوّبرد، اين نظريّصراحت از ده شیوة شاعری نام میخاقانی که به

آراء قدما تحت چهار عنوان  منظوربدين انواع شعر وجود داشته است. بندی روشنی ازقدما تعريف و طبقه

فیلسوفان و منطقیان، اديبان و بالغیان عرب، آثار نقد ادبی و بالغی فارسی و شاعران بررسی شد و اين 

ها، مبحثی کامالً ويژه عربخاص شعر( میان قدما و به طوربه) آمد که مبحث انواع ادبیدستنتیجه به

 شد.عنوانی به آن اختصاص داده می کمدستبالغی آنان، فصل يا شناخته شده بود و در آثار نقد ادبی و 

کامالً متأثر از آنان است؛  ۀ انواع شعر بسیار متأخرتر از اديبان عرب ودر حوزة ادب فارسی، مباحث نظريّ

الی های مختلف، در البهبندی آن در دورهۀ انواع شعر و تقسیمجريان ناپیدايی از تحوّل نظريّ اين،وجودبا

 بیات شاعران قابل رديابی است. ا
 

 ، اغراض شعر، انواع ادبی، انواع شعر.، شاعرانکتب نقد ادبی و بالغیکارکرد، کليدی:  هایهواژ
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 مقدّمه.  1

های مختلف و گاه محمل برداشت «انواع شعر»تر خاص طوربهو  «انواع ادبی»اصطالح 

« ژانر»دبیِ معاصر، برابر اصطالحی است که در مطالعات ا «نوع ادبی»متناقض است. 

ت تاريخ نظريا یّی نظری بسیار اجمالی بر تعاريفی که طحتّ ،اروپايی نهاده شده است

کافی است تا نشان دهد  ،است دربارة ژانر مطرح شدهويژه در دوران جديد ادبی و به

  1حوزة اين مبحث تا چه اندازه گسترده و متغیّر است.

را  مباحث ادب فارسی درنظريۀ انواع ادبی غربی  رحط بارنخستین ،در دورة معاصر

 . در دورة بعد(1357)ن.ک: آدمیت،  جو کردوتوان در آراء میرزا آقاخان کرمانی جستمی

ای با کدکنی در مقالهو شفیعی (1383) نقد ادبی آشنايی باکوب در زرّينکسانی چون 

تر ادبی غرب را به طور جامع ، نظريۀ انواع(1352)« انواع ادبی و شعر فارسی» عنوان

ر ات ملل اسالمی متأثکدکنی بر اين نظر است که در ادبیّمعرفی و مطرح کردند. شفیعی

بندی شده است، ظاهر آن تقسیم از ديدگاه )فقط شعر( طرز فکر اديبان عرب، آثار ادبیاز 

ه را دور از توجّ مندند، آثار ادبیر يونانی بهرهکه ناقدان فرنگی که از میراث تفکّحالیدر

بندی اين تقسیم کهایگونهبه ؛کنندمی بندیتقسیم عاطفی بار و معنوی ديدگاه از ،شکل به

هايی در جزئیات شناسد و در آثار ادبی همۀ ملل جهان با تفاوتمرز زبانی خاصی نمی

 شمولبندی جهانکوششی در راه تقسیمرا نظريۀ انواع ادبی وی کند. در واقع صدق می

 ،نظری شبیه نظر مذکور شمیسا نیز با طرح .(96: 1352کدکنی، شفیعی) داندآثار ادبی می

هم جنبۀ معنايی بندی صوری های سنتی، به اين طبقهبر آن است تا با تغییر ديدگاه

اند، در حدودی توجه داشتهکه قدما به مفهوم نوع ادبی تامعتقد است با اينوی  .بدهد

 .(56-53: 1389)شمیسا،  نداهانواع ادبی نپرداختبارة الً به بحث درگاه مستقکتب قديم هیچ

از اين منظر با آثار مذکور تفاوت دارد که  نظريۀ ژانردر کتاب  شکار زرقانی و همکاران

ر نظريۀ نوع ادبی است. مؤلفان در فصل مروری تاريخی و تحلیلی بر مراحل تکوين و تطوّ

اند نقش عی داشته، س«ی نظريه در حوزة اسالمیدگرديس»با عنوان  مذکور کتاب پنجم

 تند. آنان وضعیّالمی را نیز در اين میان روشن سازو منتقدان حوزة اسپردازان نظريه

 کنندداد مینسب قلمی متأثر از نظريۀ يونانیزيادپردازی حوزة اسالمی را تاحدّ نظريه
  .(49: 1395، قربان صباغ)زرقانی و 

ه در نچريف انواع شعر، آبندی و تعتقسیم رةو نظر درباوجود گستردگی بحث با

بررسی اين مطلب است که آيا در  ،مطالعات معاصر در اين حوزه مغفول مانده است
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بندی روشنی از انواع شعر وجود داشته است و اگر پاسخ نظريۀ ادبی قدما تعريف و دسته

 در میان شاعرانِ .ده استبندی پیشینیان از انواع شعر چه بوآری است، مبنای تقسیم

ن صراحت از ده شیوة شاعری سخبه« عنصری»ای با رديف گذشته خاقانی در قطعه

هد مراد خاقانی از اصطالح دت در ابیات قطعه نشان میدقّ. (926: 1391) گفته است

بخشد که در همین عبارات اين نظريه را قوّت می 2انواع مختلف شعر است. «شیوه»

انواع شعر وجود داشته  بندی روشنی ازشعر، تعريف و طبقه رةا دربامباحث نظری قدم

به مفهوم بردن . برای پیکندی خود را با عنصری مقايسه میاساس آن خاقاناست که بر

ت نظری انواع شعر در ذهن و زبان خاقانی، بر آن شديم تا پیشینۀ اين مبحث را در سنّ

های بندیبیق و بلکه تحمیل تعاريف و طبقهلذا از تط؛ ادبی دوران خاقانی بررسی کنیم

ت پرهیز کرديم. برای نیل به اين هدف، کتب شدّانواع شعر بر آثار قدما به رةنوين دربا

رخی شاعران که در اين حوزه مانده تا قرن هفتم و نیز آراء بجاینقد بالغی و ادبی به

قۀ مباحث نظری ادبی در که سابشد. ازآنجااند، با سیر تاريخی تحلیل نظر کردهاظهار

کامل زير سیطرة نقد و نظر  طوربهو همان نیز  رودتر نمیارسی از قرن پنجم عقبزبان ف

     را « نوع»عرب است، پیشینۀ بحث را در منابع عربی دنبال کرديم. قدما کمتر واژة 

در  «رازط»يا  «طرز»و گاه  «فنون»، «اغراض»، «شیوه»بلکه کلماتی چون  ؛اندبردهکاربه

اند. ما در اين کردهمباحث ادبی قدما کلماتی است که معموالً از آن انواع شعر را اراده می

 ايم.بردهکاربه ت از قدما، همۀ اين اصطالحات را به يک معنینوشتار  به تبعیّ
 

 . فيلسوفان و منطقيان 2

های مقوله رانواع ادبی را همچو ديگبارة نقطۀ شروع بحث در ،گران حوزة ژانرپژوهش

طبق  .کنندجو میودر يونان باستان و در آثار افالطون و ارسطو جست نظريات ادبی

او بايد  جمهورو کتاب آثار افالطون مباحث ژانر را در  صورت اولیۀمنابع موجود، 

 طور بهمبحث ژانر  ارسطو شعر فنّدر  .(15:  1395، و قربان صباغ )زرقانی جو کردوجست

تراژدی و کمدی را  ،از میان انواع مختلف شعر يونانشده است. ارسطو  رحتر مطمدوّن

 ای که از عبارات ارسطو قابلنکته ،آنبر عالوه. (119: 1392،کوبزرّين) ت بخشیدرسمیّ

 ها درجهت استعداد و توانايی آنعرا ازاين است که يونانیان باستان میان ش ،استنباط است

شناختند شدند و شاعران مختلف را به انواع متفاوت میمی انواع شعر تفاوت قائل سرودن

اند. مدارک کافی در ا مباحث نظری يونان ناآشنا نبودهبها عربايرانیان و  .(114 :)همان

ها پیش از آن، ی قرنهای نخستین اسالمی و حتّدهد در سدهدست است که نشان می
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 ،اينباوجودبه شرق راه يافته است.  و مدرسه آثار فکری و علمی يونانی از طريق ترجمه

 رفن شعو  فن خطابهل، کتاب تا پايان عصر عباسی اوّکه شوقی ضیف معتقد است 

گام نخست در ترجمۀ  ،طبق شواهد موجود .(51 :1390) ارسطو به عربی ترجمه نشده بود

است.  ق(ـ.ه329-256) قنائی يونس آنِ متّی بناز ،رسالۀ شعری ارسطو از سريانی به عربی

چه برای ما در ، آنورای اين مطلب که ترجمۀ وی تا چه اندازه به متن اصلی نزديک است

نهد. اصطالحاتی است که وی برابر انواع شعر يونانی می ،ه استتوجّ خورِاين ترجمه در

صناعت »در رسالۀ ارسطو را به  «تراژدی»اصطالح که وی نخستین مترجمی است 

، و قربان صباغ )زرقانی ترجمه کرده است «ناعت هجوص»ه را ب «کمدی»صطالح او  «مديح

، عربی دو نوع شعر کلیدیدو نوع شعر مهم يونانی برای  برابرنهادِ اصطالحات. (54: 1395

ع شعر و تفاوت ادرک روشنی از انو، شعر آن دوران ۀنظريگواه بر اين مطلب است که در 

از انواع شعر يونانی خت درستی شناه ينکا ولومترجم  که؛ چراها وجود داشته استآن

که متّی انواع ديگر شعر ضمن اينکوشیده است.  نداشته، در بومی کردن مباحث نظری

اند، با همان اصطالحات يونانی نام سانی نداشتهم خود در شعر عرب همزعيونان را که به

ست. او در ال تأمّقابل بندی آنو مالک تقسیمانواع شعر بارة عبارات فارابی در برد.می

و  «وزن»اساس دو عامل ندی انواع شعر را بربتقسیم، مالک قواعد صناعت شعررسالۀ 

اساس بندی انواع شعر فارسی و عربی برمالک تقسیم داند و برآن است کهمی «معنا»

از کالم فارابی چنین . (29و 30 :1393 :ریزادة نیو حسن زرقانی) ستيعنی معنا ،عامل دوم

زمان مؤلف موجود بوده هايی در کتاب شعر و انواع آن بارةدر ،د که اوالًشواستنباط می

ضمن مطالعۀ ها اند؛ ديگر آنکه آنآشنا بوده خوبیاهل دانش با مقولۀ انواع شعر به واست 

در دورة  اند.يونانی و عربی بودهانواع شعر  میان ه تفاوت ماهویاشعار اقوام ديگر، متوجّ

با عنوان انواع شعر يونان را  ،االقتباساساسطوسی در مقالت نهم خواجه نصیرالدين بعد، 

ضمن اشاره به انواع شعر يونان خواجه  .(591-590: 1326) کنداغراض شعر معرفی می

انی را با اصطالحات شعری بومی اساس اغراض متفاوت آن، سعی دارد انواع شعر يونبر

 جمله مدح و هجو و حرب و طرب نزديک سازد. از
نتیجۀ آشنايی و در قرن سوم  طو به عربی در نیمۀ دومِشعر ارس از ترجمۀ کتابپس 

آغاز  نقد ادبی در میان آنانبا نظريات ادبی و فلسفی يونانی، فصل جديدی از مسلمانان 

کتاب داند که را از نخستین کسانی می ق(337وفات: ) جعفر قدامه بن ،. شوقی ضیفشد

بر اين موضوع بدوی طبانه   .( 50 :1362)ری از ارسطو نوشت رپذيرا با تأثی خودنقدالشعر 
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ة و نه در مادّ است متأثر از روش ارسطو بوده ،منطقی در روشِتنها تأکید دارد که قدامه 

 قدامه در  .(333 :1969)متفاوت بود  یکلّکه ابواب شعر يونان با شعر عربی به؛ چرانقد
خود از  ، بلکه در تعريفدانداز علم شعر می قسمیمعانی و مقاصد را تنها نه الشعرنقد

اين نکته که در نظر قدامه معانی شعر . شمردذاتی شعر برمی از فصولرا ، معانی شعر

« عانی شعرم»شود که وی در باب ا آشکار میچیزی جدا از مقاصد آن نیست، از آنج

ارات قدامه در عب ل ديگرتأمّنکتۀ قابلپردازد. و مفصل به اغراض شعر می مشروح طوربه

مسلمانان میان در ای سابقهو بی مبحث اغراض و معانی شعر، موضوع تازه کهآن است 

 بلکه آنان مباحث انواع ،شده باشندارسطو با آن آشنا  فن شعر به واسطۀاست که  نبوده

رب مطرح بوده است، عنوان اغراض و معانی شعر در میان عآنچه به شعر ارسطو را با

های دامه در ابتدای باب معانی شعر، از میان مفهومق  .(2: 1302 )قدامه، ادندتطبیق د

ای چون مديح، هجو، مرثیه، تشبیه، وصف و شدهشعر، اغراض بیشتر شناخته شماربی

کمال داند و را مختص به ستودن مردان می مه مدحقدا .(17 :)همانکند نسیب را ذکر می

)عقل، شجاعت، عدل و فضايل نفسانی چهارگانه  ذکرکه  بیندمیآن مدح را در مطلوب 

راه مبالغه  ،فضايلآن ممدوح جمع شود و شاعر در ستايش ستايش در  دامنی(پاک

انی هجو را از کند، معهجو را ضدّ مديح تعريف می قدامه که روآناز .(20 :)همانبپیمايد 

رتبط با مرثیه نیز به معانی م بارةگیرد. وی دردر باب مديحه می اضداد فضايل مذکور

که در مرثیه و مديحه نیست، جز آنکند. از نظر او تفاوتی میان همین شیوه عمل می

مرثیه بايد به سیاق  ،رواين؛ ازرود که بر مرگ ممدوح داللت داردمیکارمرثیه الفاظی به

 (34و  33 :همان) های چهارگانه سخن براندمدح سروده شود و شاعر در آن از فضیلت
معنی که بدين ؛کندپیروی می همان نگرشامه در باب معايب اغراض شعر نیز از قد

در نظر وی مدح نیکو آن است که در ستايش فضايل نفسی و ذاتی ممدوح باشد و نه 

داری؛ بنابراين، اگر چیزی و مالو بزرگی اندام زيبايی  مانند ،صفات عرضی و جسمانی

 هم وهج درستی .(71: همان) آيدمیحسابح بهباشد، عیب مد ،دوشمیچه گفته خالف آن

، اگر از شخص روازاين ؛بگويدهای حقیقی در سلب فضیلتشاعر  در آن است که

های نفسانی مجانست نداشته باشد، عیب شونده چیزهايی سلب شود که با فضیلتهجو

رويی، کوچکی شده به صفاتی چون زشتد؛ مثل آنکه شخص هجوشوهجو محسوب می

  .(73 :همان) دستی و ... منسوب شودتنگجثّه، 
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غراض شعر آورده و دو بخش ديگری است که قدامه در زمرة معانی و ا تشبیه و وصف

دهد که میان نشان میوی ت در شواهد اگرچه دقّ ،پرداخته است ابه ذکر اوصاف آنه

و قسم، معنی که در اين دبدين ؛اردتفاوت ماهوی وجود د ،تشبیه و وصف با انواع پیشین

شاعر را بدان  ،از آن نوع که قدامه در مدح و هجو و مرثیه ،های چهارگانهذکر فضیلتاز 

بر غلبه  ،آورددر شواهدی که قدامه برای تشبیه و وصف می، خبری نیست. کردملزم می

شبیه را در زمرة که قدامه تبه عقیدة شوقی ضیف، اين های حسّیِ موضوع است.ويژگی

تأثیر از ترجمۀ متّی بن يونس نیست که در اکثر اده است، شايد بیداغراض شعری قرار

از واژة تشبیه استفاده  ،ارسطو فنّ شعردر کتاب « محاکات»مواقع برای ترجمۀ اصطالح 

در نظر قدامه عیب محسوب آنچه  ،3غزل بارةدرامّا  ،(109 :1390ضیف، ) کرده است

رقّت و غزل را مذهب است. وی  معانی با مناسبت و مجانست الفاظ فقدان ،شودمی

ته است با الفاظی شايس ز عواطف درونی برخاسته است و لذاکه اداند لطافت معنی می

. غزل خوب آن است که بیان شود است، درخور اين لطافت روحیعذب و دلنشین که 

تمامی برساند. ابراز حاالت عشق و دلبستگی است، به افراط در بتواند غرض شعر را که

   .(75 :1302، امهقد)

عبارات قدامه دربارة عشق و تعريف غزل، به نوع خاصی که  معتقد استبدوی طبانه 

از میان  معروف است، رهنمون شد و پیروان وی )عشق پاک( عذری )غزل( به نسیب

و کردن قصايد بر بخش نسیب محدودآنان با  شدند. شناختهبه اين نوع شعر انواع شعر، 

ت وحدت موضوع و رسمیّ در واقع به نوع غزل،ر اغراض شعری، آن با ديگنیامیختن 

 یکلّ انواع شعر، دو نوع باةی قدامه دردر ديدگاه کلّرسد مینظرهب .(366 :1969) بخشیدند

تواند نوع قصیده که می ،نخست: کارکرد متفاوت قابل تفکیک باشدبا دو سبک و دو 

ترويج  در اين نوع، کارکرد اصلی شعر گیرد.ن مختلف مدح و هجو و مرثیه را دربرمضامی

نوع ديگر شعر عرب در نظر قدامه  ؛ستادمیصفات نیکو و منع صفات ناپسنديده در آ

 کارکرد نسیبکارکرد با نوع قبلی متفاوت است؛  است که هم از نظر سبک و همنسیب 

جا ينقدامه در اطلبد. بیان حاالت و عواطف درونی است و لذا الفاظ ويژة خود را می

تقدّم را به لفظ  ،وی در توصیف حاالت عاشقی؛ کندکامالً زيباشناختی اتّخاذ میموضع 

 .(45:  1302) و نه اعتقاد شاعر دهدمی
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 عرب . ادیبان و بالغيان3

کم در مبانی و که تأثیرپذيری مسلمانان را از نظريات ادبی يونانیان، دستآنبی

عربی در منابع  مختلف عاتقسیم شعر به انو بگويیمبايد  ،های نقد انکار کنیمچارچوب

يگر انواع شعر را از يکد نخستین کسی که خفاجی معتقد است دارد. ترسابقۀ بسیار کهن

ابوتمام در کتاب  موضوعی تقسیم و تدوين کرده، صورتِو شعر عربی را به یز دادهتم

ز ابوتمام هم مطرح بوده ها پیش ابندیکند که اين تقسیماست. وی تصريح می الحماسه

که سابقۀ انواع ادبی را به آورد میسالم و ابوهالل عسکری هايی از ابنقولو نقلاست 

)خفاجی،  ارسطو به عربی فن شعرها پیش از ترجمۀ ؛ يعنی مدترسانددورة جاهلی می

 آيد که در میانمیشعر عرب در کتب پیشینیان چنین براز اقوال ناقدان  .(203 :1992

از قول بطین در  الموشحبرخی اغراض يا انواع شعر شناخته شده بود. مرزبانی در  ،اعراب

جواب کسی که دربارة شايستگی ذوالرمه در شاعری پرسیده بود، چهارنوع اصلی شعر را 

دهندة غرض اصلی آن نوع شعر کند که نشانبرد و برای هرکدام صفتی ذکر مینام می

شعر بر اين موضوع توافق نظر دارند که شعر بر چهار رکن علماء »گويد: وی می ؛است

 «گیرندهاثرگذار و فخر پیشی 4باالبرنده، هجو ِافکننده، تشبیبِ اصلی بنا شده است: مدحِ

ا به اين موضوع توجه داشتند که هر شاعری در يک نهويژه آبه .(273: 1965، مرزبانی)

دربارة  کهچنان ؛هاستر از ساير حوزهتندنمتر و تواضوعات شعری برجستهحوزه از مو

 اامّ ،ند استنمزنان و توصیف و زاری بر ديار توامه در تشبیب و غزل ذوالرّ»: آمده مهذوالرّ

در میان شوقی ضیف عقیده دارد  .(279: همان) «در مدح و هجو چیز درخوری ندارد

طبقات در  که باشدنخستین کسی  (ق232 وفات:) جمحی سالمناقدان عرب شايد ابن
 کرده و در همین راستا،ر در هر نوع توجه ر شاعبه تفاوت انواع مختلف شعر و تبحّ االشعر

   .(44 :1362)ضیف،  سرايان اختصاص داده استفصلی را به مرثیه
انواع موضوعات شعر را از ، الشعراالشعر و  در مقدمۀ( ق276 وفات:) دينوری قتیبهابن

وی در اين  کند.شود، مطرح مییی که موجب سرايش شعر مهايها و انگیزهمنظر داعیه

های شعر را انگیزهشناختی است. او ، ريزبینانه متوجه مسائل درونی و روانبندیتقسیم

مضمون حکاياتی که ت در . دقّشمردبرمی طمع، شوق، شراب، طرب و غضبدر پنج نوعِ 

داند؛ میمندتر قدرت دواعی ساير از را طمع نگیزةا وی دهدمی نشان خوبیبه ،کندمی نقل

جمله معتقد است آن اشعار که کمیت در مدح بنی امیه سروده بسی نیکوتر از اشعار از

ت داشته است و لی اسباب طمع و نفس قوّکه در اوّ؛ چراطالب استوی در مدح آل ابی
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اعران شانواع شعر را از منظر تفاوت طبع وی  .(23و  22 :1421، الدينوری) می شوقدر دو

سپس سخن عجاج را که پرداختن شعر هجا را و  (32 :همان)دهد میه قرارتوجّنیز مورد

کند و معتقد است که مدح و هجا بناهای داند، رد مینیکو و خرد مربوط می به نسبتِ

هر شاعری در يک نوع مهارت  :متفاوتی هستند و سازندگان اين بناها با هم تفاوت دارند

آورد، قتیبه از فرزدق و جرير میهايی که ابنمثال .)همان( وع ديگر نهبیشتری دارد و در ن

 ،ت و صفت شاعر بستگی نداردبه شخصیّ ،شواهد اين نظر است که مدح يا تغزّل ساختن

فرزدق با اينکه  ،مثال برایشود؛ بلکه به طبع و مهارت وی در يک نوع خاص مربوط می

زنان با عفت و  در برابرزل نیکو نبود و جرير که اهل معاشرت با زنان بود، در تشبیب و غ

  .(همان) ، در تشبیب استادترين بودکردرفتار میحیا 
 فات و سجايای اخالقی را که در مدحص ،الشعرعیاردر  (ق322 وفات:) علوی باططباابن

داند و نای مدح و هجو میشود، برا که در هجو نکوهش میها شود و اضداد آنستايش می

داند وی اين صفات را بسیار می. گیرددرنظرمیمیان عرب  ها درآنآن را استعمال منشأ 

 شامل داری است و همچهره و مالچون زيبايیِ های جسمانی که هم شامل ويژگی

ه به ک را صفاتی ،آنبرعالوه . عفاف و ... ،فاو، حلم ،شجاعت ،صفات باطنی چون سخا

 رعايت عهود و آوری وداری و جنگچون مهمان ،گرددمیحوزة اخالق اجتماعی عرب باز

طباطبا چنان در ذکر صفات و سجايای اخالقی و ابن .کنددر اين حوزه وارد می ...

که گويا در نظر  کندمیت و حوصله دقّ ،شودها میف آنحاالتی که موجب تأکید و تضاع

برد، نام می هااز آن «فنون کالم»و ديگر انواع شعرِ عرب که با عنوان  او شعر مدح و هجو

ل در تأمّ .(19-18 :1982، علوی) سجايای اخالقی میان اعراب بنا شده استاساس تنها بر

فضايل  ۀمنشأ نظريدادن ه است که نسبتتوجّطباطبا از اين منظر قابلعبارات ابن

بارة آن بیش از همه در که قدامه در باب شعر عرب چهارگانه را به آرای يونانینفسانیِ 

در  (ق392 وفات:) عبدالعزيز جرجانیعلی بنبرد. حدی زير سؤال میخن رانده بود، تاس

یز فصلی را به تفاوت اشعار با يکديگر که به دلیل ن ةمبین المتنبی و خصو ةطالوساکتاب 

دهد و بر اين موضوع آيد، اختصاص میاختالف طبايع و زمان و مکان شعرا پديد می

اوری میان شعرا بايد به موضوع شعر و شیوة متناسب با آن تأکید دارد که در نقد و د

ند؛ از آن جمله نسیب و غزل است که اکه اشعار از نظر موضوع مختلف؛ چرات داشتدقّ

   .(68 :1362)ضیف،  اردبا ديگر انواع شعر تفاوت د
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را به تعريف  شکتابل جلد اوّفصلی از ، العمده در (ق463 وفات:) رشیق قیروانیابن

 ظران، ارکان اصلینوی از قول بعضی صاحب. دهد، اساس و اغراض آن اختصاص میشعر

بر چهار اين چهار رکن های پايهشمرد. شعر را مدح، هجا، نسیب و رثا برمی سازندة

وجود اختالفاتی که با .(1/120: 1955)رغبت، ترس، طرب و خشم قراردارد  حالت نفسانیِ

، وجه مشترکی که در است واع شعر وجود داشتهان تقسیم رةطبق روايات قیروانی دربا

گیری انواع شعر ريشه در شکل ،ه برای اعرابآن است ک ،شودمی مرکز همۀ روايات ديده

رشیق در ابن .همان() گرددمیبه نیازها و عواطف غريزی بشر بازاغراض نفسانی دارد و 

بلکه او  ی اکتفا نکرده است،بندتقسیم ها درباب انواع و اغراض شعر فقط به نقل تفاوت

، مباحث را با بسط و تفصیل بیشتر پیش کشیده و فصول مشبعی را العمدهدر جزء دوم 

، تقاضا انواع شعر اختصاص داده است. نسیب، مديح، فخر، رثا،ها و عیوب به بیان ويژگی

يک توضیح هر ند که قیروانی بابی را بهشعرانواع صنوف و اعتذار، عتاب، انذار، هجا 

 انواع شناسیِسبک ،در اين فصول ضمن نقل روايات ديگرانمؤلف اختصاص داده است. 

پیچیده و  لفظ است که در نسیب بايسته در نظر وی مثالً ؛دهدمیدستبه نیز را شعر

 .(2/117: همان)کالم با بیان شوق و سوزش عشق همراه باشد و نباشد ور از ذهن معنی د

در ارتباط مستقیم  آن را و اسباب قوّت تقسیم انواع شعر ظهور وبواعث قديم  اعرابِ

مانده دربارة شعر کهن جات در حکايات به. با دقّانددانستهآدمی می نفسانی احوال با

 :است آورده الشعر و الشعراقتیبه در توان اين موضوع را بررسی کرد. ابنمی خوبیبهعرب 

نی باريک همچو زبان مار یست؟ وی زباروزی حطیئه را پرسیدند شاعرترين مردمان ک»

اين بواعث يا از نوع نیازهای  .(110: 1363) «آن دم که طمع ورزداين؛ کرد و گفت: دربه

يا از نوع نیازهای ای عرب جاری بوده و اولیه است که عموماً در زندگی فردی و قبیله

ا در زمان ای رنمو شعر جنگ و هجو سیاسی و قبیلهکه منشأ چنان است؛ اجتماعی

 .(112 :1981)سلوم،  دنداننیازهای مربوط بدان می ها و برخوردهای قبايل وجنگ

بعد از ظهور اسالم نیز از چشم ناقدان پنهان ل اغراض شعر عرب ل و تحوّموضوع تبدّ

تبع ه شاعران به اغراض دينی و سیاسی جديد و بهسبب توجّل بهنمانده است. اين تحوّ

ه شاعر که توجّآورد سلّوم از قول اصمعی میو مضمون مدح است. آن تغییر در مخاطب 

 ت پیشین خود را ازعاطفه و صمیمیّ ،به اغراض سیاسی و مذهبی موجب شده است شعر

و ياران ايشان  )ص(ثابت بعد از اسالم به مراثی نبی که وقتی حسان بنچنان ؛دست بدهد

شوقی ضیف در بررسی  .(89 :همان) نظر عاطفه نرم و کم اثر شد پرداخت، شعر وی از
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کند که جاهلیان با سه قسم از اقسام خاطرنشان میاين موضوع را  درستیبهشعر جاهلی 

 شعر يونانی )داستانی، تعلیمی، غنايی و نمايشی( آشنا نبودند. آثار آنان عبارت ۀچهارگان

 گذرد و شعری است شخصی کهمحدودی که از صد بیت نمی هایاست از منظومه

وی شعر جاهلی را به نوع چهارم، يعنی . (212: 1364) کندگوينده و امیالش را تصوير می

  .داندغنايی نزديک می
 

  فارسي و بالغي . آثار نقد ادبي4

در منابع  کمدستاعراب به دوران کهن و انواع شعر در میان  رةبحث درباکه سابقۀ با آن

در منابع نقد ادبی فارسی بسیار متأخر گردد، قرن دوم هجری بازمیاواخر مکتوب به 

لین اوّرود. تر نمیقرن پنجم هجری عقب نیمۀ دوم است و نخستین مباحث آن از

 عنصرالمعالیيافت.  نامهقابوس توان در کتابا اين مفاهیم را میهای آشنايی بهنشان

 :1378) دهدمیدستنیز به شناسی مختصری از آنشعر، سبک برخی از انواع ضمن ذکر

شاعر  ويژهبه برد وهجو، مرثیه و زهد را نام میپنج نوع مدح، غزل،  ،وی به تصريح .(190

دو نوع مدح و عنصرالمعالی  .(191: همان) کندگفتن توصیه می «زهد و توحید»را به شعر 

آمیز کند. از نظر وی در مدح مستحسن است که کالم استعارهغزل را از هم جدا می

غزل سخن سهل و قوافی معروف پسنديده است. وی همچنین محتوای ا در امّ ،باشد

که توضیح و توصیف  با آن .(190: )همان داندهای عاشقانه میحالبر حسب غزل را مشتمل

غزل و توان استنباط کرد که ی هم میاز همین عبارات کلّی است، عنصرالمعالی بسیار کلّ

دار باشد و مدح قوی، ايد تر و آبغزل ب شناسی با هم تفاوت دارند.مدح از لحاظ سبک

و مرثیه از لحاظ سبک به هم . همچنین از نظر عنصرالمعالی غزل نشینمؤثر و دل

 المعجم در  نیز شمس قیس رازی. (191 :)همان اند و با طريق مدح متفاتنزديک
، ت، زهد و موعظمهاجاتچون  ؛لحاظ مضامین آنبه انواع شعر از معايیر اشعارالعجم،

کردن و زشت ، يکديگر را هجو«مهاجات». منظور از مفاخره، مدح و غزل اشاره دارد

هالک ممالک سالفه و امم داند و اسباب مگفتن است که شمس قیس آن را مذموم می

گر کارکرد و تأثیر اجتماعی و سیاسی عبارات وی بیان .(200 :1387) شمردمیماضیه بر

شاره نفس ا پس از مهاجات، وی به شعر زهد و موعظتِ. اين نوع شعر و قدمت آن است

شود از عبارات شمس قیس چنین استنباط می .(200 :)همان دانددارد و آن را محمود می

را از هم  «قصد»و  «غزل»وی دو نوع عمدة لحاظ محتوا، بندی انواع شعر بهدر تقسیمکه 

چون تواند مضامین مختلفی شود و مینوع قصد در قالب قصیده ارائه می ؛کندجدا می
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مضمون و قالب با قصیده  نوع غزل است که در ،در مقابل ؛هجو و ... را شامل شودو  مدح

است و برخوردار  و کارکرد محتوا، قاللِ صورتاز است در نظر قدما غزل متفاوت است.

شده است. پیشینیان ای از شعر محسوب میروست که فراتر از قالب شعر، شیوهايناز

کارکرد  دربارةشمس قیس  از عبارات کهچنان ؛اندکارکرد نفسانی قائل بودهرای غزل ب

درست مطابق چنین . (412: همان) توان استباط کردمینسیب در ساختار قصیده 

ۀ مدح از بدن نیز از انواع ديگر شعر و بخش نسیبِ کارکردی است که غزل از حیث سبک

 ،آمد نفس استصود از غزل ترويح خاطر و خوشکه مقبه حکم آن» شود.آن متمايز می

بايد کی  بناء آن بر وزنی خوش مطبوع و الفاظی عذب سلس و معانی رايق مروّق نهند و 

   .(416 :همان)« ستکره و سخنان خشن محترز باشنداز کلمات مدر نظم آن 
 

 . شاعران5

اند. بررسی کرد، شاعرانوای آثار آنان فح را در انواع شعر ۀتوان نظرييگری که میگروه د

در  ویاست.  گفتهتر دربارة انواع ادبی سخن تعمق و روشنی بیشخاقانی با رسد مینظربه

که گويا در پاسخ به تعريض کسی که عنصری را بر  «عنصری»قطعۀ معروفی با رديف 

عنوان به، شعر انواع مختلف دررا تجربه و تبحّر خود  سروده است، ،وی برتری داده بود

قطعه اصطالحات  تعريض او مطرح کرده است. خاقانی در اين محکم بر ردّ یلیلد

و با صراحت آن را ده  برده استکاربه را در معنای نوع شعر «شیوه»و  «طراز»، «طرز»

او از  کند کهمی وارد انتقادبر عنصری خاقانی از اين منظر . (926: 1391) شمردمینوع بر

 .آزمايی کرده استف شعر تنها در دو نوع غزل و مدح سخنهای )انواع( مختلمیان شیوه

 5،ق نبوده استوار و موفّرودکیهم به اينکه عنصری به اعتراف خودش در غزل هتوجّبا

ظر خاقانی داعیۀ از ن داند و الغیر. د میمدح زبانزخاقانی او را تنها در يک شیوه، يعنی 

برای موضوعات  وی رسدمینظربه الذ ؛نیست طمع و عشق جز چیزی مدح و غزل سرودن

از ده شیوة خاقانی در اين ابیات  اگرچه دارد.شعر داعیه و ارزش واالتری درنظر ديگرِ

 «زهد»و  «تحقیق»شعر  کردنذکربرد، يک نام نمیبهيک ،نظر داشته استکه مدّشعری 

ت، عات تهی اسدر مقابل شعر عنصری که از اين موضونشان از آن دارد که  «وعظ»و 

ها را ده نوع های شعر که خاقانی آنديگر شیوه بردن بهپیبرای  کند.بدان مباهات می

 سابقۀ موضوع را در ابیات شاعران ديگر دنبال کرد. بهتر است  ،شماردمی

، نثر، مدح، هجو، تشبیب، بارها اصطالحاتی چون نظم خود ر ديوانمنوچهری د

ت در ابیات رای انواع کالم نام برده است. با دقّتشبیه، دوبیتی، غزل، هزل، طنز و رجز را ب
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شعر  کمدستو هجو را دو نوع عمدة شعر يا  مدح اورسیم که وی به اين نتیجه می

را نه در کنار مدح و هجو  «هزل»منوچهری . (131:  1394 منوچهری،ن.ک: ) داندجدّی می

برده کاربه جدّیخن غیردر معنای سو  هاعنوان يکی از انواع شعر، بلکه در مقابل آنبه

 ؛ چنین مفهومی در اين بیت مشهود است:است
 

 وگاه مدح و گاه هجو      گاه نظم و گاه نثر

 زهرفعلطبع و و نوش ريزمشک بار ورّدُ

          

 روز دن هزل و روز کلک و روز جدّ و روز 

  تنلهوزدا و گشا و غمفروز و دلجان
 (81)همان:                                    

نبرده است، بلکه آن را کاربه معنای نوعی از محتوا بهرا  «رجز»منوچهری اصطالح 

موسیقی با چنگ برده که گويا در مجالس بزم و کارای از کالم بهرديف دوبیتی و گونههم

، شودمیهمراه  «زدن»که با فعل آنجاويژه نیز به «غزل»اصطالح  شده است.نواخته می

احتماالً در برابر و معنای محتوای شعر ندارد. اين اصطالح است به الحان موسیقی ربوط م

ه نکتۀ ديگر، توجّ. (165 :)همان عربی بوده و ديگری فارسی ۀی ترانکه يکدارد قرار «قول»

ها و معانی متفاوت است. وی مندی و استعداد شاعران در زمینهمنوچهری به تفاوت توان

که يکسر انتقادات حسود  «شکايت از حسودان و دشمنان»ای با عنوان در قصیده

آورد، در جواب اين کند و برای ردّ دعاوی و اعتراضات وی حجّت میشعرش را مطرح می

اعتراض که حسود وی مايل نیست جز شعر خودش، شعر ديگری در محفل خسرو 

 کند:خوانده شود، چنین استدالل می
 

 بس   حاسدم خواهد که شعر او بود تنها و

نهاد  اندر يکی شاعر نه همه حکمت خدا 

 مدح شاعری تشبیب داند شاعری تشبیه و
 

 چنگ رامتین باز نشناسد کسی بربط ز 

 مشکی عجین نه همه بويی بود در نافۀ

 توين مطربی قالوس داند مطربی شکر
 

    (90: همان)                                                                                                          

مندی کند که کمال بهرهشناختی را مطرح میاين موضع زيبايی درستیبهمنوچهری 

نه حضور داشته باشند. شود که هنرمندان مختلف در صحاز هنر وقتی حاصل می

 شايد 6،که منوچهری به گواهی خودش، با شعر و ادب عرب آشنايی کامل داردازآنجا

 قدامه، مثالً شعر عرب انواع ۀزمینه نیز متأثر از نظري بتوان استنباط کرد که وی در اين

 است.  جعفربن 

او دو نوع عمده و مشهور شعر، يعنی برد. تصريح نام میناصرخسرو پنج نوع شعر را به

و  کندمیکه برای شعر قائل است، مذمت عقیدتی لحاظ کارکرد کامالً به رامدح و غزل 

شعر مدح، حرص و طمع  در نظر او باعث و انگیزة مهمّ. داندمی دورزمرة هنر واقعی ز ا
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شعر . (538 :1386) خواندفروش میسرايان را نه شاعر، بلکه شعرمدح رو،اينو از است

 بدان ،غزل و سرودشستن از دست بعد از توبه وکه ناصرخسرو  نوع ديگری است ،زهد

 :کندت میمباهابه آن و  آوردمیروی 
 

 به توبه تازه شود طاعت گذشته چنانک  

 ای نشیب و فراز چو گور دشت بسی رفته

 چو روزگار بدل کرد تیر تو به کمان       

 هزار شکر خداوند را که خرسند است  

 جمال يافت به من   اگر چه زهد و مناقب
 

 طری و تازه شود تیره روی باغ به طل 

 و غزل ای سرودچو عندلیب بسی گفته

 چرا کنون نکنی تو غزل به زهد بدل

 دلم ز مدح و غزل بر مناقب و مقتل

 لـدو قب نــز بديـد قدر جـد نشــرا بلنــم
 

     (248: همان)                                                                                                        

نام  از آنها که ناصرخسرو در اين ابیات ديگری از شعر است انواع «مقتل» و «منقبت»

انواع شعر، زهد جايگزين غزل،  بارةناصرخسرو درعقیدتی رسد در نظريۀ مینظربرد. بهمی

مخاطب جايی دو رويکرد موضوع و اين جابه . درشودمنقبت و مقتل جايگزين مدح میو 

دهد و میتنها تغییر مخاطب  ،و قالب مدح با يکسانی زباننظر است. در واقع شعرِ مورد

تر و ژرف عقیدتی لجايی، تحوّبنای اين جابهدر زير هالبتّ ؛غزل تغییر موضوعشعرِ 

کارکرد انديشۀ قبل از ناصرخسرو، تقدّم کارکرد شعر نهفته است.  رةتری درباعمیق

ايی عنوانی است که کس «منقبت»شعر  7رسد.به کسايی مروزی می ،شعر برای عقیدتی

عبدالجلیل رازی  وف بوده است.معرسرو آن را مطرح کرده و بدان پیش از ناصرخ

و در کسايی » :گويدمیدر ذکر شعرای پارسی شیعی دربارة کسايی  نقض  مؤلف قزوينی،

 1391) «ستا مصطفیديوان او مدايح و مناقب مصطفی و آلۀ مخود خالفی نیست که ه

اثر تحوالت عقیدتی و اجتماعی در میان بردر نیمۀ دوم قرن چهارم هجری  .(249

تغییر مواضع فکری شاعران و پیدايش يا رواج برخی از انواع و موضوعات شاهد  ،ايرانیان

شعر  نوعی از غزلشود. لی در ابیات کسايی ديده میشعر هستیم. چنین نگرش و تحوّ

بعد از پشیمانی از  . ویخواندمی «تُنبل و ترفند»تازد و آن را ن میاست که کسايی بر آ

او کند، مناقب و مقتل است. ين مدح میمدح و ستايش مخلوق، شعری را که جايگز

داند میداشتن شمع دين و آن را بر خود فرض شعر مقتل را روشن نگاه انگیزة سرودن

 .(69: 1375، رياحی)

در  ای است که سنايیآراسته به معانیِ شرع و حکمت، سخن تازه يعنی ،«شرع شعر»

 شاعران قرار سرلوحۀ او از بعد که کندمی بینیپیش درستیبه و دهدمی وعده حديقه

 8:نامدمی «زهد و مثل»اين نوع شعر را  خود در ديوان او .(289 :2138) خواهد گرفت

 



 پيشينۀ تاریخي و تحليليِ بحث دربارۀ انواع ادبي تا پایان قرن  هفتم /34

 فخر دارد خاک بلخ امروز بر بحر عدن
  

 

 ه در زهد و مثل    های سنايی خاصّبا سخن 

                                                                                                             (1388: 489) 

 نامد:می« توحید» را سنايی نوع ديگر از شعرش
 چنان کاين آسمان هرگز زگشت خود نیاسايد   

 رزیــی را بیامــسنايدارا هانــخـداونــدا ج

              

 نیاسايیتوحید شايد گر واندن تو نیز از خ 

 ست اندر شعر پیدايین توحید کو کردهـبدي
 (602)همان:                                           

، توحید، زهدشود که در اين دوره چنین دانسته می نقضاز عبارت مؤلف کتاب 

ر بوده که انواع مختلف و زمینۀ کار بعضی شاعران شیعی در همین عص منقبتو  موعظت

 درستیکدکنی بهشفیعی .(232 :1391 )رازی قزوينی، وی به ستايش آنان پرداخته است

تر از آنچه از مفهومی است وسیع «اتزهديّ»کند که در ديوان سنايی، مفهوم اشاره می

از قصايدی با مضامین اخالقی، عرفانی، دينی و اجتماعی  ؛شودکلمۀ زهد فهمیده می

ات جای ی مدايح رسول هم در داخل زهديّصوّف و قلندری و حتّگرفته تا مضامین ت

  .(51-50 :1383کدکنی، شفیعی) دارند

لذا سه نوع شعر را به  داند وانی را بواعث اصلی شعر مینیازهای نفسعواطف و انوری 

تبع سه ع اصلی شعر است که بهمدح و هجا سه نو ،شناسد. از نظر وی غزلت میرسمیّ

به شیوة حکیمانی چون  که انوریبا آنآيد. میوجودطمع و غضب به ،هوتش نفسانیِ قوة

تصريح  ،داندرا حالت گمراهی و منافی با علم و عقل میچنین اشعاری ناصرخسرو 

خالف ناصرخسرو شعر رانوری بگزيند. چه انواع و مضامینی را به جای آن برمیکند نمی

 ،کسی را که به دنبال کسب حکمت استدهد و لذا نمیقرار عقیدتی ويز مقاصدتارا دس

شمیسا دربارة خاستگاه انواع ادبی  .( 674: 1376) دارداز شعر و شاعری برحذر می به کل

و گاه مسائل اجتماعی را در پديدبه اين موضوع اشاره دارد که انوری گاه مسائل روانی 

زير، انوری به تغییر  یاتمثالً در اب؛ (29: 1389)شمیسا،  دانسته است مؤثّر آمدن انواع شعر

 : اوضاع اجتماعی نظر دارد
 

 ی خللـفکرتی تیز و ذکائی رام و طبعی ب

 معشوقی سزاوار غزلوی دريغا نیست 
 

 آب زبانی همچو و خاطری چون آتشم هست 

 سزاوار مديح ای دريغا نیست ممدوحی
 

                                                                                                  (1376 :674) 

آن دسته از انواع و  ازمعموالً  شود، شاعرانکه در عبارات سابق ديده میچنان

از و  الب قصیده و غزل تبلور يافته استدر قبیشتر که اند سخن گفتهموضوعات شعری 

و  هنامهشاچون شعر فارسی که در قالب مثنوی و آثاری  و داستانی موضوعات رزمی
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آن  موضوعاين . شايد سبب آمده استمیانتر سخن بهکم، اندمصداق يافته نامهگرشاسپ

که  اندپردازان فارسی در اين حوزه مقلِّد نظريۀ شعر عرب بودهظريهنکه شاعران و است 

هايی اشاره نظامیدر آثار  شده است.قصیده قالب عمده و اصلی شعر محسوب می ،در آن

دهد وی شیوة سخنش را از لونی ديگر و برای غرضی ديگر نشان می وجود دارد که

کالم اشاره دارد. متفاوتی از  «جنس»به  شیرين و خسرو جمله در مقدمۀزا؛ داندمی

 «نامهعشق»را  مجنون و لیلیو  «نامههوس»را  شیرين خسرو ونظامی منظومۀ 

ه کنندة توجّو جلببخشی تلذّ کارکرد اين نوع شعر را در ابیات مختلف، خواند ومی

پیشینۀ به منابع و ه نظامی توجّ ،نکتۀ ديگر. (32 و 14: ب1393نظامی، )شمارد یممخاطب 

فردوسی و پیکر هفتدر و فردوسی ، نامهشرف و شیرين خسرو واست. او در  خود کار

 را پیکرهفتنظامی . ندنوع شعر اين های وی درسرمشقبرد که نام می رااسدی 

مقصود از  او. کند که منبع کار، تاريخ شهرياران استو تصريح می خواندمی «نامهتاريخ»

نظامی، ) داندمیپند و اندرز را عالوه بر کسب مال و بقای نام، منظومه  سرودن اين

ادبی عرب است،  ها متأثّر از نظريۀکه منشأ آن ف ساير انواع شعرخال. بر(22 :الف1393

پیش از او . (36: همان) داندع شعر را ايران باستان و رسم مغان مینظامی منشأ اين نو

در  و نیز فخرالدين اسعد گرگانی تاريخی-یهای داستاندر منظومه اسدی و فردوسی

مربوط به  هاکنند که منبع سخن آنمیبه اين موضوع اشاره عشقی، -منظومۀ داستانی

ها مربوط به دوران توای اين داستانتنها محنکته در آن است که نه .دوران باستان است

دارد. ريشه ات ايران باستان در ادبیّنیز  سرايیستان است، بلکه شیوة داستانباايران 

های سرودن داستان، در دورة شاعرکه  دهدمینشان   رامین و ويسسرايندة عبارات 

 :تاس بوده محدث و موافق پسند روزگارامری  ،و قافیه بر وزن عروضی معروف
 

د     ـــا ببیننـــد آن حکیمان تــکجاان

 د      ـرگشادنــه بـــگونــی را چـــمعان

ون بود وزن و قوافی    ــن را چـــسخ

 ز و شیرين      ـه باشد نغــه گرچــفسان

 ار    ــد و الفاظ بسیــی بايـــمعان
 

 که اکنون می سخن چون آفرينند 

 ون نهادندــی چــرو وزن و قوافــب

 یـودن گزافــه پیمـــکوتر زانـــنک

 ردد نوآيینـــه گــبه وزن و قافی

 در زر نشانده درّ شهوار       ــو انـــچ
 

  (20: 1337گرگانی: )                                                                                 
به سنت برگرداندن  یوت االشعارعن ب ةاالمثال الصادرحمزة اصفهانی نیز در کتاب 

آيدنلو اين اشارة مهم  .(64 :2009)های منثور رزمی و عشقی ايرانیان  به شعر اشاره دارد داستان

ت تدوين و نظم روايات ملّی ايران و وجود را به شرط اصالت، سند ارزشمندی برای سنّ
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از دو روايت  .(8: 1394)داند. های سوم و چهارم هجری میهای منظوم مفصّل در سدهداستان

شاعران های مذکور، در سده که توان نتیجه گرفتمی االمثالو  رامین و ويس

و  ، قافیهقالب گرداندند، بهکه به زبان فارسی دری برمیعالوه بر اينهای ايرانی را داستان

ی، های ايرانقالب مثنوی و داستان همراهی بالطبعِآراستند. باری، نیز میوزن عروضی 

در  سعدیکند. توا، مختصّ ادبیات فارسی میاين نوع شعر را در دو وجهِ صورت و مح

وی در باب پنجم بوستان  .کرده است شعر فارسی اشاره رزمیبه نوع تر صريح قرن هفتم

طعنه زده که وی در  چنین که بر سعدی گويدآمیز از کسی سخن میبا لحنی گاليه

. (274: 1375) و اين نوع بر ديگران ختم شده است سخن نیستبلیغ «وریآجنگ»شیوة 

شیوة  وری راآو جنگ زهد و طامات و پند را مشمول يک شیوهسعدی در اين ابیات 

 ،کندمی بر شعر سعدی وارد گوراضی که پراکنده. نقد و اعتشمردمیمتفاوت ديگری بر

فق نوع خاصی از در میان اعراب است که طبع هر شاعری موا حاکی از اين نظريۀ قديمی

نظر به دو  پاسخ سعدی به اعتراض او اامّ ،واهد بودتر خشعر است و لذا در آن موفق

 ۀ، ابتدا سلیقسعدی در انتخاب نوع شعر اگرچه عمق است.تمقولۀ ديگر دارد و بسیار قابل

ت مذهب گر حاکمیّبیان، حکايت نخست ابیات بعدیِدهد، میرا مالک قرار شخصی شاعر

ر سعدی در تفکّدوران سايه افکنده است. قیدتی است که بر انواع شعر و ادب کالمی و ع

و لذا شود ، قسمت آدمی میموهبت الهی است که از رهگذر تقدير ،سعادت و دولت

وری آشیوة جنگ ایبر جايی رتفکّ اين اساسبر ندارد. تأثیری آن حصول در آدمی زورآوریِ

 .(284: همان)9ماندباقی نمیکه محصول قدرت بازو و ارادة آدمی است 
 

 نتيجه. 6
ان معموالً است. اگرچه تألیفات آنمسلمان حث انواع شعر از آنِ فیلسوفان م طرح مبتقدّ -

بندی انواع شعر تلخیص و يا الگوبرداری از آثار منطقی ارسطوست، در تقسیمترجمه، 

جهت را تنها از يونان فارسی، نظر به مصاديق شعر فارسی و عربی دارند و انواع شعر

 اند.ها ذکر کردهمعرّفی آن
فارسی سابقۀ بسیار  و بالغی ، مبحث انواع ادبی در کتب نقد ادبیبعد از آثار فیلسوفان -

فارسی، از نیمۀ  ماندةجایرح اين مبحث در متون بهسابقۀ ط متأخرتر از آثار عربی دارد.

و نظريۀ ادبی  آثار نقد که نخستیننجاازآ و رودتر نمیدوم قرن پنجم هجری عقب

دارد، مبحث انواع ادبی نیز از نفوذ ر مستقیم و ترجمۀ آثار عربی قراریتأثتحت ،فارسی

 مستقیم نظريۀ عربی مصون نمانده است. 
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ه آن است که طرح و تقسیم انواع شعر در میان اعراب موضوعی بومی توجّنکتۀ قابل -

ستگاه آن و اوضاع اقلیمی و نوع زندگی خا های ذاتی شعر،ت و ريشه در ويژگیاسبوده 

نفسانی و ريشۀ  عرب جاهلی در شعرانواع خاستگاه راب جاهلی دارد. اعاجتماعی 

اساس هدف غايی و يا به اصطالح کارکرد بندی آن احتماالً بردارد و طبقه شناختیروان

 صورت گرفته است.  شعر

انواع ادبی تنها مبحث ، ی به فارسید و نظريۀ ادبی از عربنق انتقال مباحث با ترجمه و -

شد. اين موضوع در آثار اندکی وارد آثار فارسی  به صورت تقلیدی صرف از کتب عربیبه

 ،بنابراين ؛کامالً مشهود است و صناعت شعر نوشته شده،که تا قرن هفتم در بالغت 

آن دوران،  غیو بال واقعی مطالعۀ نظريۀ انواع شعر در آثار فارسی، نه کتب نقد ادبی منبع

اند. جريان پردازان اصلی شعر بودهن و نظريهبلکه آثار شاعران است که تولیدکنندگا

الی ، در البههای مختلفدر دورهبندی آن و تقسیمل نظريۀ انواع شعر ناپیدايی از تحوّ

ده نوع  کمدست ،ابیات شاعران قابل رديابی است که به تصريح خاقانی در قرن ششم

 شده است.  مین شناخته مستقل از آ

دوران، و همچنین زير نفوذ سنت نظری  استعداد ه حوزة کار ادبی، اعتقاد،شاعران بنا ب -

 تریبندی کلّدر تقسیمتوان می ،ايناند. باوجودمتفاوتی از شعر داشته هایبندیتقسیم

، طلح قصیده()نه به معنای مصنوع قصد را تا قرن هفتم از هم تفکیک کرد: مهم شعر سه نوع 

انواع عالوه بر صورت و محتوا  . اينو منظومۀ داستانی)نه به معنای قالب شعری( نوع غزل 

خود به انواع مختلفی ر سبکی از هم متمايزند. نوع قصد کارکرد و عناصمنشأ، لحاظ از

 را به دو )غالباً شعر(کالم  ،قدما ،اينبر. عالوهشدطور مفصّل بررسی شود که بهتقسیم می

      اند. داشتهاند و برای هرکدام کارکردی درنظرکردهنیز تقسیم میشیوة هزل و جدّ 

 بريم، از آن نام می «کارکرد»عنوان ه به هدف غايی شعر که ما بهرسد توجّمینظربه

 است.نزد قدما بوده  شعر درانواع ترين معیار تفکیک و تقسیم مهمّ
 

  نوشتپي
، رنه نظريۀ ادبیات و؛ و قربان صباغ تألیف زرقانی نظريۀ ژانر هدر دوبرو؛ تألیف ژانر  رجوع شود به .1

 .ولک

 مذکور ابیات در کهکند می به اين موضوع اشاره شناسیسبکالشعرا بهار در کتاب بار ملکنخستین .2

 . وی دراشته استدروزی نبوده و بلکه نوع شعر را درنظربه اصطالح ام «سبک»، «شیوه»مراد خاقانی از 

کند که مراد از روش يا شیوه در اصطالح قدما، سبک در معنای امروزی جای ديگر شواهدی ذکر می

 (.18: 1385بهار، ) است
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 (.378-331 :1969 بدوی طبانه، :به)ن.ک در آراء قدامه ها بارة تفاوت غزل و نسیب و تعاريف آندر .3

اساس چاپ ديگری ا سلّوم برت، امّضبط شده اس «تشبیه»، کلمه الموشحدر چاپ مورد مراجعۀ ما از  .4

« کان ذوالرمّه صاحب تشبیب بالنساء»که در جای ديگر کتاب، عبارت ذکر کرده است. ازآنجا «تشبیب»

ما قول سلّوم را ة او بدين موضوع تأکید شده است، ( دربارة ذوالرّمه آمده و دربار279 :1965مرزبانی، )

 (90: 1981سلّوم، )ن.ک:  پذيرفتیم

جا مراعات ست و اين صفات را همها عنصری گويد: روح او درشت و علوطلب و مبارز بارةر درفروزانف .5

وار های او رودکیت غزلی را از دست داده و به اعتراف خودش غزلواسطه لطافت و رقّکند تا بدينمی

  :(113: 1380نیست )

 وار نیستیـهای من رودکغزل  ودـــو بـــوار نیکغزل رودکی

 وهمه بکوشم به باريکــاگرچ

 

 رده اندر مرا راه نیستـن پـبدي 

 (303: 1342)عنصری،          

 منوچهری در ديوان گويد:   .6
 
 
 
به معنی  اند، لزوماًاصرخسرو در اين انديشه که برای شعر کارکرد عقیدتی قائلشباهت کسايی و ن .7

  (.33/مقدّمه :1375، رياحی )ن.ک: يکسانی مذهب کالمی آن دو شاعر نیست

 .بردندکه وعّاظ از تمثیل فراوان بهره می؛ چرامضمون زهد معموالً با مثل همراه است .8

گذاری شده و از اين نام «در رضا»پنجم بوستان است که اين ابیات مربوط به حکايت نخستین باب  .9

 .ل استتأمّبابت قابل

 

 منابع
  ، تهران، پیام.های میرزاآقاخان کرمانیانديشه (،1357)  آدمیت، فريدون
 ، تهران، سمت.های شاهنامه()برگزيده داستان فکنشاخ سرو سايه(، 1394آيدنلو، سجاد )

 کبیر. آذرنوش، تهران، امیر-، ترجمۀ آالشعر و الشعرا  مقدّمه(، 1363)ـــــــــــــ 

الضُبیب، دارالمدار  محمّد، تحقیق احمد بن االمثال الصادرة عن بیوت الشعر(، 2009االصفهانی، حمزه )

 االسالمی.

تقی مدرس محمّد، به اهتمام ديوان، جلد دوم: مقطعات، غزلیات، رباعیات(، 1376) محمّدانوری، علی بن 

 هران، انتشارات علمی فرهنگی. رضوی، ت

 . ةفروت، دارالثقای، بینقداالدب العرب یدراسات ف(، 1969) ، طبانهیبدو

 ، به کوشش ابوطالب میرعابدينی، تهران، توس.شناسیسبک(، 1385) تقیمحمّدبهار، 

 به کوشش ضیاءالدين سجادی، تهران، زوّار. ،ديوان(، 1391) الدين بديل، افضلخاقانی

 تو ندانی خواند اال هُبّی بصحنِک فاصبحیـن  من بسی ديوان شعر تازيان دارم ز بر

                                        (1394 :91) 
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با کوشش مدرس  قزوينی، محمّد، تصحیح معايیر اشعارالعجم المعجم(، 1387رازی، شمس قیس )

 رضوی، تهران، زوّار. 

 ، تهران، علمی.کسايی مروزی؛ زندگی انديشه و شعر او(، 1375امین )محمّدرياحی، 

 ،فیلسوفان مسلمان شعری هایرساله ۀترجم، (1393) زادة نیریحسن حسینحمّدم و دمهدیسیّ زرقانی،

 تهران، سخن.

  هرمس. ،تهران نظريۀ ژانر )نوع ادبی(،،  (1395) محمودرضا قربان صباغو  ـــــــــــــ

 ، تهران، سخن. آشنايی با نقد ادبی(، 1383) کوب، عبدالحسینزرّين

 ، تهران، امیرکبیر. فن شعرارسطو و (، 1392)ـــــــــــــ 

 ، تصحیح تعلیقات به کوشش بهاءالدين خرمشاهی، تهران، ناهید.اتکلیّ (،1375)الدين ، مشرفسعدی

حسینی، تهران، مرکز نشر حیح مريم ، تصةالطریقالحقیقة و شریعةحدیقة ،(1382) ، ابوالمجدسنايی غزنوی

 دانشگاهی.

 سنايی. ، به اهتمام مدرس رضوی، تهران،ديوان(، 1388)ـــــــــــــ

 ، آگاه. های سلوکتازيانه(، 1383) رضامحمّدکدکنی، شفیعی

 .119-96، 12و  11، شخرد و کوشش، «انواع ادبی و شعر فارسی»(، 1352)ـــــــــــــ

 ، تهران، میترا.ادبی انواع(، 1389) شمیسا، سیروس

علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران،          ۀ، ترجم(تاريخ ادبی عرب ) ،(1364) ، ضیف

 امیرکبیر.  

 کبیر.تهران، امیرلمیعه ضمیری،  ۀترجم نقد ادبی،(، 1362)ـــــــــــــ

 ا ترکی، تهران، سمت. رضمحمّد ۀ، ترجمتاريخ و تطوّر علوم بالغت ،(1390)ـــــــــــــ

 .تهران ، تصحیح مدرس رضوی، تهران، دانشگاهاالقتباساساس(، 1326طوسی، خواجه نصیرالدين )

  .نا، بی، بیروتنعیم زرزور، شرح و تحقیق عباس عبدالساتر و عیارالشعر(، 1982طباطبا )علوی، ابن

 يوسفی، تهران، علمی و فرهنگی. غالمحسین ، به اهتمامقابوسنامه(، 1378)  ، کیکاووسعنصرالمعالی

 خوارزمی. ، تهران، ورانسخن و سخن(، 1380الزمان )فروزانفر، بديع

 ، تصحیح بوريس بونیباکر، ترجمۀ ابوالقاسم سری، آبادان، پرسش. نقدالشعر(، 1384بن جعفر )  مةقدا

 .نابی، قسطنطنیه، نقدالشعر( 1302)ـــــــــــــ

الدين محییمحمّدتعلیق و حواشی  ،، (1955رشیق )قیروانی، ابن

 . نابیعبدالحمید، مصر، 

 انديشه.تهران، جعفر محجوب، محمّد، به اهتمام ويس و رامین(، 1337فخرالدين )گرگانی، 
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 دبیرسیاقی، زوار. محمّد، به کوشش ديوان شعر(، 1394منوچهری دامغانی)

 اساطیر. تهران، زاده،حسن تقیصحیح نصراهلل تقوی، با مقدمۀ سید، تديوان (،1386)قباديانی ناصرخسرو 

کوشش سعید  به وحیددستگردی، حسن تصحیح ،پیکرهفت (،الف1393) الیاس محمّدابو گنجوی، نظامی

 قطره.هران، تحمیديان، 

دستگردی، به کوشش سعید حمیديان،  ، تصحیح حسن وحیدشیرين خسرو و(، ب1393)ـــــــــــــ

 قطره. تهران، 

 

 


