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  بازيابي خود در شعر غنايي
  )با شعر غناييارتباط تعامليِ خواننده (

  *ديمفرهاد مح

  چكيده
كننـد    دربينِ انواع ادبي، نوع غنايي با رويكردهايي كه بر نقش و اهميت خواننده تأكيد مـي 

ي دارد. در اين نوع ادبي تعاملِ متقابلي كه درحينِ خوانش بينِ خواننده و تر بيشسازگاري 
هـا در    و كليِ انسـان  ،، ذاتيعواطف جمعي و طبيعت عام گيرد معلول بازتاب  شكل مي اثر

هـا   آن هـا در   هـايي كـه عواطـف جمعـي و مشـترك انسـان        اين نوع از آثار است. پديـده 
هـا    نيستند؛ بلكـه بـا ذات و هسـتيِ انسـان     يشود وابسته به زمان و مكان خاص مي  پديدار

... عمومـاً   و ،ها در عشق، مرگ، غربت، هجران، وصـال، شـادي، غـم     ند. انسانا ارتباط  در
ويـژه شـعر     در آثار غنايي، به ،رو ازاين .شوند  مي سان يكدچار حاالت و عواطف مشابه و 

ها تقريبـاً    كند كه انسان  هايي بروز مي  تيها، حاالت و موقع  عنوان بسترِ اين پديده غنايي، به
خـوانشِ آثـار   به اين قضيه است كه خواننده در  دارند. باتوجهها  آن هاي مشابهي در تجربه

روحيــات درونــيِ خــود را  از انــواعِ ادبــيِ ديگــر بازتــابي از عواطــف و تــر بــيشغنــايي 
شود كه عملِ درك و تفسير خواننده از اثر بـا    كند. وجود اين فرايند باعث مي مي  احساس

باشـد. نتيجـة چنـين     راه هـم هاي شخصيِ خود با اثر   برقراري ارتباط بينِ زندگي و تجربه
كمـك   بخشي بـه اثـر بـه     فهم و عينيت .1تعاملِ دوسويه بين خواننده و اثر است:  فرايندي

 خود با كمك مـتن.  ةهاي گذشت  تفسير و بازنگري تجربه .2ات شخصي؛ يتجربيات و درون
در اين مقاله، ضمن تبيين نوع و چگونگيِ تعامل خواننده با گونة غنايي، به فراينـد تعامـل   

ـ تعليمي نيـز اشـاره شـده اسـت تـا       وع ادبيِ حماسي و حكميخواننده با هريك از دو ن
ص شـود. نتيجـة كـار    خادبـي مشـ   هـاي  تفاوت ارتباط تعاملي خواننده بـا مـتن در گونـه   

در حـينِ خـوانش، خـود را در     ،دهـد كـه بـرخالف گونـة غنـايي كـه خواننـده        مي  نشان
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  ــ  حماسي و حكميةونكند، در دو گ هاي عاطفيِ خود را بازيابي مي بيند و تجربه مي  مركز
  بيند. عنوان ناظر عملِ ديگر/ ديگران مي تعليمي خود را در حاشيه و به

 شخصي. اتيشعر غنايي، خواننده، ارتباط تعاملي، تجرب ها: كليدواژه

 

  مهدمق. 1
شـد و    چنـدان اهميتـي داده نمـي   » خواننـده «ت و نقـشِ  يـ در مباحث ادبيِ گذشته بـه اهم 

هـاي كالسـيك،     هـا و نظريـه    توجه قرار داشتند. براساس ديـدگاه در مركز » اثر«و » مؤلف«
بايد  فقطقالبِ الفاظ بيان كرده است و خواننده  پيش در گوينده/ مؤلف معنا و مفهوم را از

اي  نظرية كالسيك كه ادبيـات را رسـانه  « ،ن را دريابد؛ درحقيقتاين معانيِ مشخص و معي
). 108: 1384(مكاريـك  » ر شودثكه خواننده بايد متأ انگاشت بر اين باور بود مي  تأثيرگذار

شد كـه در آن،    اي ارتباطي قلمداد مي  ات هم رسانهيدر اين ديدگاه خواننده منفعل بود و ادب
نظـر خـويش بـه خواننـده       و مفاهيمِ مورد ،ها، عواطف  هدف شاعر/ نويسنده انتقالِ انديشه

طور كلي اثر، نيـز سـودمندي و    وظيفة شعر، به هايي بود كه  فرض به چنين پيش بود. باتوجه
) در Horatiusشد. چنين نگاهي به شعر و هدف شاعر كه هـوراس (  بخشي تصور مي لذت

معناي تأكيد بر نيت مؤلف بود كـه حركـت    ، بدان پرداخته است بهشاعري فنِكتاب خود، 
ان). در نقـد  شـود (همـ    يمحـور تلقـي مـ     سوي نقـد [نظريـة] مؤلـف    گيري آن به  و جهت
ت مؤلف و معنا و مفهومي برسد كه او قصد بيـان  يمحور، خواننده موظف است به ن مؤلف

و مؤلف موجـب شـد تـا در     ،هايي به خواننده، متن  آن را داشته است. نتيجة چنين نگرش
 نو بحث تنگاتنـگ   سان يكخوانش «مكتب نقد مطـرح  209: 1387(تايسـن  » يا قرائـت (

كه متن يـك نـوع خـوانش دارد كـه مـوردنظر مؤلـف بـوده اسـت. اگـر           معنا  شود؛ بدين
ود هماني اسـت  ش  خوانندگان بتوانند بدان خوانش دست يابند، معنايي كه از آن حاصل مي

  است.  كرده كه مؤلف بيان
متقابـلِ   گذارانة  ثيرتأ بيانِ رابطةپردازان به   هايي منتقدان و نظريه  در واكنش به چنين نظريه

در ايـن رابطـه گفتـه اسـت كـه       )Stanley Fish( فـيش  استنليواننده و اثرِ ادبي پرداختند. خ
تفسـير   مسـئلة يعنـي   ؛كنيم  كند عمالً همان كاري است كه ما با متن مي  چه متن با ما مي آن«

هايي كه بـر نقـشِ خواننـده در تفسـير و معنـاي مـتن         ). نظريه118: 1388(ايگلتون » است
هـاي    انـد. اصـلِ اساسـي نظريـه      شناخته شـده » محور  خواننده« عنوان نظرية بااند  كرده  كيدتأ

اســت » تأكيــد بــر نقــشِ خواننــده يــا كــنش خوانــدن در تفســير متــون «محــور   خواننــده
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مريكـايي كـه   آواكنشي بود دربرابر نقد نوِ انگليسي و «). اين نوع نقد 361: 1384  (مكاريك
اي كـه   و بايـد جـدا از تجربـه    تواننـد   كرد كه مي  برخورد مي هايي  ابژه چون همبا متون ادبي 
دادن به سوژه و  (همان). چنين توجهي به خواننده اهميت» دارد تفسير شوندها  آن خواننده از

ت او در خوانش است كه مصداقي از فردگرايـي در دوران معاصـر اسـت. در چنـين     يفاعل
باشد.   تواند معناهاي بسياري داشته  ه ميد؛ بلكرويكردي، متن ادبي ديگر صرفاً يك معنا ندار

است كه به   كنند كه وجود خواننده  ه تأكيد ميمحور بر اين مسئل  هاي خواننده  صاحبانِ نظريه
 كه خوانـده نشـود موجـوديتي واقعـي      شعر تا زماني« ،بخشد؛ براي مثال  متن موجوديت مي

گيرد. ما فقط به ايـن    واند موردبحث قرارت  ندگانش ميخوان وسيلة ندارد. معناي شعر فقط به
» كنـد   مـان از مـتن فـرق مـي      تلقـي  ةداريـم كـه شـيو     دليل تفسيرهاي متفـاوتي عرضـه مـي   

  ).68: 1387  (سلدن
محـوري باعـث طـرح مباحـث نـويني دربـابِ         محوري به خواننده  تغييرِ حركت از مؤلف

النفسـه   معناي متن را خود خواننده فيت، ها و عوامل دخيل در توليد معنا شد. در اين باف زمينه
كنـد كـه معنـاي      شود مشخص مي  كند، بلكه فرهنگي كه متن در آن درك و فهم مي  تعيين نمي

متن چه باشد؛ زيرا خواننده نيز وابسته به فرهنگ زمانِ خود است. وقتي ذهنِ فرهنگي جامعـه  
در آن جهـت فهـم و تفسـير     تر بيشجهت معنايي خاصي داشته باشد، خواننده هم اثر ادبي را 

تي تاريخي و اجتماعي با يكند كه متن و خواننده در موقع  تأكيد مي« )Gadamer( گادامركند.   مي
بودنِ اين مواجهه هميشه در تعاملي بين خواننده و متن   مند  شوند و موقعيت  ديگر مواجه مي يك

ـ  تعامل خواننده با متن در بافت تاريخي). اين فرايند، يعني 8: 1388(استوري » گذارد  تأثير مي
توانـد    بايد توجه داشت كه هر اثري نمي ،هتانجامد. الب  اجتماعي، به پويايي متن درگذر زمان مي

اي با خواننده داشته باشـد. متنـي چـون      اي از تاريخ و در هر فرهنگي چنين رابطه  در هر دوره
 ،شـود متفـاوت اسـت     دسـت داده مـي   از آن به، هرچند نوعِ برخورد و معنايي كه افظح ديوان

اي مخاطبانِ خاص خود را دارد. خصوصـيات    هاي دروني است كه در هر دوره دليلِ ويژگي به
دهد. چنين متوني از   هاي متعدد را در اختيار مخاطب قرار مي  ذاتي چنين آثاري امكان برداشت

را واجـد  هـا   آن )Umberto Eco( اكـو  وامبرتشوند كه  محسوب مي )open text( »متن باز«گونة 
درمقابـل ايـن دسـت از آثـار كـه چنـدمعنايي هسـتند و بـا          ،دانـد. وي  هاي متعدد مـي  تأويل

را  )closed text( »متن بسته«شود، اصطالحِ  افزوده ميها  آن هاي جديد به حجم معنايي خوانش
هـاي گونـاگون را    برداشـت بـرد كـه داراي قطعيـت معنـايي هسـتند و       كار مـي  براي آثاري به

  ).335 - 332: 1377تابند (ايوتاديه  برنمي
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  طرح موضوع 1.1
نوع تعامل خواننده با متن در هريك از انواع ادبي متفاوت است. اين تفاوت را خود خواننده 

است كـه    هاي ادبي مربوط  عناصر ذاتيِ گونهها و   آن به ويژگي أشود، بلكه منش  موجب نمي
ـ  .كننـد   خواننده را با اثر تعيين مي ةرابط نوع و چگونگيِ چگـونگيِ ارتبـاط    ،ديگـر  سـخن   هب

بـراي تبيـين    ،بنـابراين  ،ها و فضاي حاكم بر آن مـتن مـرتبط اسـت     خواننده با متن با مؤلفه
هاي زبـاني و   ار انواع ادبي بايد هم به ويژگيهاي تعامل خواننده با متن در هريك از آث شيوه

 متن توجه كرد. وقتي اين قضيه صادق باشد كه تعامل خواننده در انواع هم به بعد محتوايي
نـوع ادبـي بـا نقـد      بطةرا شود و آنْ  ديگري نيز مطرح مي نيست طبيعتاً قضية سان يكادبي 

نـوعِ ادبـي پرداخـت.      هـر  توان به بررسي و مطالعـة   قدي نميمناسب آن است؛ زيرا با هر ن
اصول و قواعد خاص خود را دارد كه باعث تمايز آن از انواع كه هر نوع ادبي  اين  به باتوجه

هاي هر نوع ادبي با اصول و قواعد نوعِ نقدي كـه    ها و مؤلفه  بايد بينِ ويژگي ،شود  ديگر مي
 همين  گوني وجود داشته باشد. به پردازد، سنخيت و هم  به مطالعه و بررسي آن نوع ادبي مي

» لــف ادبــي معيارهــاي ارزيــابي خــاص خــود را دارنــدانــواع مخت«انــد كــه  گفتــه ،ســبب 
نظرگرفتنِ اين رطلبد. با د ادبي نوعِ نقد خاص خود را مي ) و هر نوع50ِ: 1377  گورين  (ال.

توان گفت كه بعضي از رويكردهاي نقـد ادبـي بـا نـوع ادبـيِ خاصـي منطبـق و         قضايا مي
انـد؛    وجود آمـده  آن نوع ادبي به به رسد اين رويكردها باتوجه  نظر مي كه به سازگارند؛ طوري

اي سازگارترند كـه در آثـار آن انـواع      محور با انواع ادبي  هاي نقد خواننده  نظريه ،براي نمونه
از ديگـر   تـر  بيشاي احساس نكند. اين ويژگي در نوع غنايي   خواننده بينِ خود و اثر فاصله

عاشقانه، از چنان خاصيتي برخـوردار   1ويژه شعر غناييِ  انواع ادبي وجود دارد. نوع غنايي، به
هـاي    و او را بـا تجربـه  شده در اثر خواننده را درگير   است كه احساسات و عواطف منعكس

  كند.  خود مواجه مي گذشتة
  :هاست  هدف ما در اين پژوهش پاسخ به اين سؤال

  »تعاملي خواننده با متن در انواع ادبي چگونه است؟ رابطة« ـ
 »بيند؟  نش هريك از انواع ادبي خود را در چه نقش و جايگاهي ميخواننده در خوا« ـ
  

  آن با ديگر انواع ادبي غنايي و مقايسة تعامل خواننده با نوع. 2
اش، خواننـده را    گرايانـه   گرايانه و ذهن  دليل ماهيت درون ويژه شعر عاشقانه، به  آثار غنايي، به

كند. خواننده بـراي فهـم ايـن آثـار بـه        با عواطف و عوالم روحي و ذهني درگير مي تر بيش
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ا احساسات و طبايع درونـي و  كند، بلكه ب تماعي مراجعه نميو اج ،مسائل تاريخي، فرهنگي
» شـعر غنـايي بيـان خويشـتن اسـت     «جاكـه    ازآن ،بنـابراين  .هاي رواني سروكار دارد تجربه

در خوانش نيز بينِ زندگي و تجربيات خواننده با شـعر پيونـدي    ،)13: 1386(پورنامداريان 
ا در انـواع ادبـيِ ديگـر،    مـ ا پنـدارد.   اننده نيز آن را بيـانِ خويشـتن مـي   شود و خو برقرار مي

هـايي كـه درحـين     است چنين پيوندي بين خواننده و اثر برقرار نشـود؛ زيـرا مؤلفـه     ممكن
از سـاير انـواع ادبـي اسـت؛      تـر  بـيش اثـر غنـايي   كننـد در    خوانش اين پيوند را تقويت مي

 »تـداعي «، )replication( »سـازي   همانند«، )identification( »پنداري  ذات هم«هايي مانند  مؤلفه
)association،( ذاتيِ نـوع غنـايي، بـه     و ... كه با ويژگي ويـژه شـعر غنـايي      ها و خصوصيات

 هـا در    گيري ايـن مؤلفـه    بايد گفت كه بينِ شكل ،درنتيجه .ي دارندتر بيشعاشقانه، سنخيت
خواننده و نوع ادبي ارتباط وجود دارد و نوعِ غنايي چون پيونـدي مسـتقيم بـا احسـاس و     

هاست دايرة تعاملي   عواطف بشري دارد و احساس و عواطف نيز فصل مشترك تمام انسان
ن گفت اين گونة ادبي هستي غايب توا  مي ،ديگر بيان است؛ به تر بيشخواننده با اين نوع ادبي 

  كند.  خوانندة خود را آينگي مي
پردازد، خواننـده نيـز در     به آفرينش اثر مي 2اثر با تقليد و محاكات ندةطوركه آفرين  همان

گيـرد. چگـونگي ايـن      تأثير قانون تقليد/ محاكات قرار مي تحت ،فهم و تفسير اثر، ناخواسته
ست. در نوع غنايي خواننده براي فهم و تفسـير از تقليـد و   در انواع ادبي مختلف ا محاكات

هـم   محاكـاتي ا در سـاير انـواع ادبـي اگـر     مگيرد، ا  محاكات بينِ اثر و زندگي خود بهره مي
دهد، بـين اثـر و دنيـاي بيـرون (مسـائل و رخـدادهاي فرهنگـي و اجتمـاعي) اسـت؛            رخ
خواننده از اثر ايجاد مطابقت بين اثـر و   ديگر، در ديگر انواعِ ادبي خوانشِ محاكاتيِ عبارت به

كه در شـعرِ غنـايي خـوانشِ او محاكـاتي اسـت بـينِ        جامعه يا دنياي خارج است، درحالي
     تقليدي و محاكـاتي كـه خواننـده در فراينـد خود با اثر. الگوي ارتباط اتعواطف و دروني

  شود:  كند چنين خالصه مي  خوانش در انواع ادبي ايجاد مي
  ات شخصي در زندگي؛يغنايي: ارتباط محاكاتي بينِ اثر و تجربنوع  ـ
هـايي در جامعـه و     هـا و نمونـه    ديگر انواع ادبي: ارتباط محاكاتي بينِ اثر بـا مصـداق   ـ

  بيرون.  دنياي
شـود كـه    چگونگي تعامل خواننده با متن يك نوع رابطة سوژه بـا ابـژه محسـوب مـي    

در  كنـد.  هـاي مختلـف ادراك مـي    انواع ادبي به شيوه درمقام سوژه، ابژة متن را در ،خواننده
ـ تعليمي ويژگي غالب اثـر طـوري اسـت كـه بـه واقعيـت         نوع ادبيِ حماسي و حكمي  دو
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عنـوان ابـژه در دنيـاي عينـيِ      درمقام سوژه، متن را به ،شود و خواننده بيروني ارجاع داده مي
  كند: بيرون بازانديشي و فهم مي

ـ  →دنياي بيرون  ـ خواننـده   → ــ تعليمـي (= ابـژه)     ي حماسـي يـا حكمـي   نوع ادب
  سوژه)  (=

 ،دهد و خواننده اي است كه به درون ارجاع مي گونه درمقابل، در نوع غنايي ماهيت اثر به
  شود: نگرد و سوژه و ابژه يكي مي حين خوانش، ابژة متن را از درون خود مي در

  خواننده (= سوژه) ↔) نوع ادبي غنايي (= ابژه  ـ
هـا و    خواننده با انواع مختلف ادبـي بـه ويژگـي    چگونگي رابطة ،طوركه اشاره شد همان

نوع و چگونگي اين ارتباط در ادب حماسي و  ،خصوصيات انواع ادبي وابسته است. درادامه
نـايي بـا آن دو نـوع    شود تا تفاوت تعامل خواننده در ادب غ توضيح داده مي تر بيشتعليمي 

  ادبي مشخص شود.
  
  ادب حماسي 1.2

هاي متن در تعيين نوع تعامـل خواننـده بسـيار تأثيرگـذار اسـت و        فعل جمله وجه و صيغة
خاصي با مـتن ارتبـاط    ةگون شود كه خواننده در برخورد با هريك از انواع ادبي به  باعث مي

و ابژة متن نيز يـك   شخص است ها غالباً سوم  فعل چون صيغة ،در ادب حماسيبرقرار كند. 
شـود    بيند و مجاب مي  گر عملِ ديگري/ ديگران مي  خواننده خود را نظاره ،امر بيروني است

ايـن   بيننـدة  فقـط او خود را او نيست. در اين نوع ادبي،  ةمتن دربار ةكه روي سخن گويند
بعضي  بادردي  نوع ارتباط وي با متن از احساس هم ،درنتيجه .داند، نه بازيگرِ آن  نمايش مي

شـعر زيـر از     رود. در پـاره   دهـد فراتـر نمـي     رخ ميها  آن ها و اتفاقاتي كه براي  از شخصيت
شـود كـه     شخص در روايت باعث مـي  ديد سوم ها و زاوية  فعل سياوش كسرايي نوع صيغة
او  خصــيت ديگــري بدانــد كــه راوي دربــارةگفتــار و كــنش ش ةخواننــده خــود را بيننــد

  :كند مي  بازگو
  دهد پاسخ  هاي كوه آرش مي  با دهان سنگ

  ها آگاه  كندشان از فراز و از نشيب جاده  مي
  نمايد راه  دهد اميد، مي  مي

  )28: 1383(كسرايي 
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  تعليمي ـ ادب حكمي 2.2
نيـز امـري   هـا   آن شخص است و وجـه  ها عموماً دوم  فعل چون صيغة ،در ادب تعليمي هم

 ،كند. در چنين حالتي  خوانش متن خود را مخاطبِ اثر قلمداد ميالتزامي است خواننده در   يا
گـذاريِ   بـه آن بـه ارزش   توجه دهد و با  نقد اثر قرار مي اعمال و تصورات خود را در بوتةاو 

متن براي خواننده معياري براي نقد اخالق و تصـورات خويشـتن    ،درواقع .پردازد  خود مي
شـود كـه    مي  شده در متن تعليمي باعث  ثابت هاي  و قاعده ،شود؛ زيرا بروز اصول، قانون  مي

شونده بداند. در بيت زيـر از پـروين اعتصـامي ايـن       خود را سنجش ،درمقابل متن ،خواننده
س ويژگيِ ادب تعليمي كامالً بيان شده است كه خواننده كردارها و پندارهاي خود را براسـا 

  دهد:  يگذاري قرار م نقد و ارزش معيار متن در بوتة
ــت    ــردار توس ــة ك ــن آين ــعر م  جـز حـرف راسـت    نايد از آينه بـه    ش

 معرفت آموز كـه جـان را غذاسـت      ست روشني اندوز كه دل را خوشي
  )198: 1389(اعتصامي 

كسب آگاهي و دانش نسـبت   وسيلة در نوع تعليمي اثر ادبي براي خواننده، ،براين افزون
هـاي ديگـري/     هـا و ديـدگاه    گونه آثار بـه انديشـه    اينهاست. خواننده در   به مسائل و پديده

 ،بنـابراين  .سنجد  هاي خود مي  را با آگاهيها  آن كند و  به مسائل آگاهي پيدا مي ديگران راجع
كنـد و عقـل و     ديشـه عمـل مـي   بايد گفت كه خواننده در خوانش متن تعليمي با خرد و ان

كه در متن غنايي، محور تعامـل   گونه  آن ،ساساوست كه فعاليت دارد، نه عاطفه و اح انديشة
  خواننده با متن است.

  
  ادب غنايي 3.2

شخص است و سـوژه   ها اول  فعل صيغةكه ضميرها و   سبب اين به ،در ادب غناييِ غيرروايي
 ؛كند كه خود او گوينـده اسـت    دهد، خواننده تصور مي  شخص گزارش مي نيز با ضمير اول

احسـاس و عاطفـه محـور ارتبـاط      ،گويد. در اين نوع ادبـي   يعني از خود با خود سخن مي
 يك امر هابژ ؛ زيراشود  خواننده با متن است و ابزار وي در خوانش و فهم متن محسوب مي

هـاي    در اين نوع از متـون كـه شخصـيت    پندارانه است. ذات دروني است و تعامل كامالً هم
 بينـد و عواطـف و    است نقشي كه خواننده خود را در آن مي» معشوق«و » عاشق«اصلي آن 

رابطة داند درمقام عاشق است؛ زيرا در ادب غنايي اصوالً  احساسات آن را متعلق به خود مي
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پيـدا  » مـن «نقشِ  ،هنگام خوانش نيز ،است و خواننده» تو«و » من« ةرابط ها برپاية  شخصيت
 شعر غنايي، هم صـيغة  هاي  اي از بارزترين مصداق  نمونه ،مشيريكند. در دو بيت زير از   مي
شود   مي  ها باعث  عاشق و معشوقي شخصيت و هم رابطة ،شخص مفرد است ا كه اوله  فعل

خود را در نقش گوينده احساس كند و تجربيـات عـاطفي در    ،درحين خوانش ،كه خواننده
  ذهنش مرور شود:

  )402: 1387(مشيري 

متن آگاهي و شناختي نيز در خواننده ايجاد شود، اين آگاهي برعكسِ  ةوسيل چه به  چنان
 ازمسائل و موضوعات بيروني نيسـت، بلكـه آگـاهي و شـناخت      ازآثار تعليمي و حماسي 
  و تجربيات عاطفي خود است. ،تيعوالم دروني، شخص

روايتـي  هاي غنايي كـه    رابطة خواننده با متن در منظومهكه است   نكتة حائز اهميت اين
هاي غنايي داستاني)، همانند رابطة او با متن غناييِ غيرروايي نيست كه در  هستند (= منظومه

راوي باعـث فاصـلة خواننـده     ها وجـود  بيند. در اين منظومه آن خود را در نقش گوينده مي
كنـد كـه شـاعر (= راوي) دربـارة ديگـري/ ديگـران        شود؛ زيرا خواننده درك مـي  مي  اثر  از

ق به ديگري بدانـد و  لشود كه خواننده مواد اثر را متع گويد. همين قضيه باعث مي مي  نسخ
= راوي  هاي عاشقانة روايـي كـه شـاعر    براين، در منظومه افزون بين خود و اثر فاصله ببيند.

شود، بلكه  كند، احساس و عاطفة شخصيِ او بيان نمي داستان مربوط به ديگران را روايت مي
گويـد.   د كه گوينده دارد دربارة عاطفة عاشق و معشوق ديگـري سـخن مـي   دان خواننده مي
  كند. ها بين خواننده با متن شكاف و فاصله ايجاد مي همين تفاوت

ويژه شعر غنايي عاشقانه،   در رابطة خواننده با اثر، تفاوت ديگري كه بين نوع غنايي، به
اننده از مـتن و زمـانِ ايـن فراينـد     با ساير انواع ادبي وجود دارد فرايند فهم و دريافت خو

» و لـذت اسـت   ،فهمِ كلـي مركـب از سـه مرحلـة انطبـاق، تـأثير      «كه   اين  به است. باتوجه

ــاز از آن كوچــه  تــو مهتــاب بــي  گذشــتمشــبي ب
 دنبـال تـو گشـتم    همه تن چشـم شـدم، خيـره بـه    

ــودم    ــام وج ــد از ج ــز ش ــو لبري ــدار ت ــوق دي  ش
ــودم     ــه بــ ــه كــ ــق ديوانــ ــدم آن عاشــ  شــ

ــان ــيد      در نه ــو درخش ــاد ت ــل ي ــانم گ ــة ج  خان
 باغ صد خاطره خنديد، عطر صـد خـاطره پيچيـد   
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) در ادب غنايي فهمِ خواننده كلي و تأثري است. عملِ انطباقي كه بـين  301 :1380  (شميسا
دبي است؛ زيـرا عمـلِ   از سايرِ انواع ا تر بيشگيرد در اين نوع متن   اثر و خواننده صورت مي

فهم و تفسير خواننده از متن غنايي در حينِ خوانشِ متن و بـدونِ تأمـل و تفكـر صـورت     
كه در ديگر انواع ادبي خواننده پس از خوانش با تأمل و تفكـر بـر مـتن و     گيرد، درحالي  مي

 ،رسـد. در ادب غنـايي    ارتباط جزئي و كلي بين اجزاي آن به درك و تعيين معنـاي آن مـي  
بلكه ذوقي و عاطفي است، عملِ دريافت و تفسير  ،كه درك خواننده تأملي نيست اين دليل به

در رابطه بـا   )Stanley Fish( فيش استنليچه   گيرد. آن  توأمان و موازي با خوانش صورت مي
معنـا   ،نظـر او  به«انطباق دارد تا با ديگر انواع ادبي.  تر بيشگويد، با نوع غنايي  مي  معناي متن

به اين   مخاطب در جريان خواندن متن نيست؛ مخاطب باتوجه برانگيختة چيزي جز عواطف
). در انـواع ديگـر ادبـي، معنـا     293: 1389(موران » بخشد  عواطف است كه به متن معنا مي

ا در ادب غنـايي  مـ دوم قرار دارد؛ ا در مرتبة ،ساس نيست. اگر هم باشدهميشه عاطفه و اح
ود. در ديگـر انـواع ادبـي، ايـن     پس از عواطف و احساسات خواهد ب ،باشد اگر هم معنايي

متعلـق بـه مـتن اسـت و      كند؛ يعني عواطف  است كه عواطف را در خواننده ايجاد مي  متن
ا در ادب غنـايي عواطـف موجـود در مـتن تنهـا      امارتباطي به خواننده و زندگيِ او ندارند؛ 

نـدگي تجربـه كـرده اسـت در او     خواننـده در ز كند كه عواطف و احساساتي كه   كمك مي
  شوند.  زنده

هـاي   نيز به شيوه )Roman Jakobson( ياكوبسون رومن 3اگر ازمنظر نظرية كنش ارتباط
ه شود، نوع تعامل خواننده با مـتن در هريـك از   جمختلف تعامل خواننده در انواع ادبي تو

كرد. نقش ترغيبي زبـان كـه در آن   انواع ادبي نقش و كاركردي متفاوت با بقيه پيدا خواهد 
ـ تعليمي غلبـه دارد؛ زيـرا در    سوي مخاطب است در نوع ادبيِ حكمي گيري پيام به جهت

محوري و تعهد اخالقي حـاكم اسـت خواننـده خـود را موضـوع       اين نوع ادبي كه انديشه
در  كنـد.  ها و معيارهاي متن ارزيابي مـي  آورد و خود را براساس ارزش شمار مي ترغيب به

كاركرد ارجـاعي زبـان نمـود دارد     تر بيشگرايانه است و  نوع حماسي نيز كه عيني و برون
نگـرد. نـوع غنـايي بـا نقـش       كند و از بيرون به آن مـي  خواننده خود را در متن درگير نمي

ي دارد؛ زيـرا  تـر  بـيش خـواني   سوي گوينده اسـت هـم   گيري پيام به عاطفي زبان كه جهت
اين كـاركرد از زبـان بـه او     بيند و ، خود را در جايگاه گوينده ميدرحين خوانش ،خواننده
شخصـي خواننـده در مركـز    » مـنِ «عواطف و حـاالت درونـيِ    ،درواقع .شود مي  معطوف

  گيرد. مي  قرار
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  خواننده و بازيابيِ خود در شعر غنايي. 3
هر فيلسوف و اثر هر نويسنده و شاعري برآمده از متن زندگي اوسـت،   طوركه فلسفة  همان

ات يـ زنـدگي و تجرب  بيـرون از محـدودة  فهمِ خواننده از متن، مخصوصاً شعر غنـايي، نيـز   
نيست. منبع خواننده در فهمِ شعر غنايي عواطف و احساسـاتي اسـت كـه در زنـدگي و       او

عـادي ممكـن اسـت بـا علـومِ مختلـف و       فردي تجربه كرده است. خواننـدگانِ   روابط بين
صناعات ادبي آشنايي نداشته باشند و نتوانند معانيِ مجازي واژگان و عبارات آثـار ادبـي را   

شـنوند دچـار انفعـاالت      خوانند يـا مـي    كه شعر غنايي را مي هنگامي ،باوجوداين .درك كنند
سـت در فهـم و ادراك   اشوند. چنين خواننـدگاني ممكـن     هاي عاطفي مي  روحي و واكنش

با شعر غنايي ازطريق عواطف ها  آن ادبيِ ديگر با مشكل مواجه شوند؛ اما چون ارتباط  انواع
 تـر  بـيش و احساسات است، نه ازطريق علم و دانشي كه براي متون ادبي بايد فـرا گرفـت،   

ن عـادي  به همين دليل است كه خوانندگا .شوند  ويژه غزل عاشقانه، مي  جذب آثار غنايي، به
 .كنند تا به ديگـر آثـار ادبـي     اقبال مي سعدي غزلياتو  حافظ ديوانبه  تر بيشدر فرهنگ ما 

بايد گفت كه تأثير شعر غنايي بر خواننده همانند موسيقي است؛ هر دو خواننده و  ،رو ازاين
ات عـاطفي و احساسـي   يـ كنند؛ به بازنگريِ تجرب  شنونده را به يك فضا و حالت پرتاب مي

در سـتايش از   كدكني شفيعيها.  تخيلِ آن ةدرآوردنِ قو حركت خود در زندگي شخصي و به
اند كه تعامل خواننده با شعر غنايي هنگـام    به همين موضوع اشاره كرده ،ضمني ،حافظشعر 

  يابد:  هاي احساسي خود را در متن بازمي  خوانش چنين است كه او عواطف و تجربه
ــه   خويش و تو هركس درون شعر تو جوياي ــي     آين ــر زن ــرد و ه ــر م ــاطر ه  دار خ

  )53: 1376كدكني  (شفيعي

ات و روحيـات شخصـيت   يـ شناسي خود و بازيـابيِ درون   خواننده در شعر غنايي به روان
گفتـه اسـت    )Sartre( سارترچه   ت اين پديده، در شعر غنايي، برخالف آنلپردازد. ع  خود مي

شناسـي    هـاي كهـن برپايـة روان     بودن بر سنّت دليلِ مبتني به كه آگاهيِ انسان كالسيك از متن
شود، بلكـه بـه     ) چندان به خود خواننده مربوط نمي138 - 137: 1370خويش است (سارتر 

دهـد.   مي  ار را در اختيار خواننده قرارگردد كه مواد اين ك  ت و ماهيت شعر غنايي برمييخاص
كننـد كـه     مـي   شناسيِ خـود آگـاهي پيـدا     به روان ،ييواسطة شعر غنا به ،سبب  خواننده بدين

يابند و پيوندي بينِ خود و شـعر احسـاس     تجربيات عاطفي و احساسي خود را در آن بازمي
كه خود را مانند ديگري بداند ديگري را مانند خـود    ازآن كند. در اين حالت، خواننده بيش  مي
هـا و    هـا و رهـايي از احسـاسِ ناكـامي      از ناراحتيداند. نتيجة اين امر نوعي تخلية دروني   مي



 213   ارتباط تعامليِ خواننده با شعر غنايي؛ در شعر غناييبازيابي خود 

هايي با او   هاست؛ زيرا زماني كه خواننده به اين آگاهي برسد كه ديگران نيز همانندي  حقارت
دهد و به ارزشِ عواطـف و احساسـات    به او دست مي» اميدواري«و » بودن«دارند، احساسِ 

 4و عواطف خود را در ديگـران (مـتن)   ،ها  ستهق، خوايبرد. خواننده هر اندازه عال  خود پي مي

 ،رو كنـد؛ ازايـن   و ژرفاي درونيِ خود را درك مي 5»اصالت شعورِ خودآگاه فردي«بيابد، بهتر 
  كند. خويشتنِ خويش مي هاز ديگر انواع ادبي متوج تر بيشبايد گفت: شعر غنايي خواننده را 

براي تبيينِ فرايند ارتباط خواننده با شـعر غنـايي بـه بيـانِ دو مفهـوم و مؤلفـه        ،درادامه
جاكه براي توضـيح مطالـب از     شوند. ازآن  شود كه باعث برقراري اين ارتباط مي پرداخته مي

ها معطـوف بـه     شود، يادآوري اين نكته الزم است كه اين نظريه  نظريات منتقدان استفاده مي
بعضـي از   ،طوركـه قـبالً اشـاره شـد      ها. اما همـان  هستند، نه نوع خاصي از آنكلِ آثار ادبي 
را بـراي  هـا   آن توان  خواني دارند نمي ها با نوعِ خاصي از ادبيات مطابقت و هم  مفاهيم نظريه

با نوع غنايي،  تر بيششود   ها اشاره مي  كار برد. مفاهيمي هم كه درادامه بدان انواع ادبي به همة
داف موردنظر از اين مفاهيم درجهت تبيين اه ،دليل  همين  به .ه غزل عاشقانه، سازگارندويژ به

  شود. خواننده و شعر غنايي استفاده مي به رابطة دوسوية راجع
  
  ي در شعر غناييلحساسات عام و كعواطف و ا 1.3

 نتـوا   مـي  ،شـود   به نوع و كيفيت عواطف و احساساتي كه در آثار غنايي منعكس مي باتوجه
  را به دو دسته تقسيم كرد:ها  آن

پردازنـد.    هـا مـي    ي در انسـان لاي كه به بيان عواطف و احساسات عام و ك  آثار غنايي. 1
هـا   آن كه نوع انسـان در مركـزِ  كنند نوعي هستند   طبايع و روحياتي كه اين آثار منعكس مي

  ؛صيدارد، نه فرد خا  قرار
عواطـف و احساسـات كـامالً شخصـي و خصوصـي       كنندة منعكسآثاري كه صرفاً . 2

هـا   آن و حتـي ممكـن اسـت از    خوانـد  شاعر/ گوينده هستند. گرچه خواننده اين آثار را مي
هـاي شخصـيِ او نـدارد. عاطفـه و احسـاسِ        اين تأثير هيچ ارتباطي بـه تجربـه   ،شود  متأثر

ع انسـان در زنـدگي   بـراي نـو  گونه آثار با حقايق عاطفيِ عملي كـه   شده در اين  منعكس
شود شخصي و   اندازه عواطف و مفاهيمي كه در اثر بيان مي دهد تفاوت دارد. هر مي رخ

تـر اسـت. درمقابـل، اگـر عواطـف و       محدود باشد، امكـان ارتبـاط خواننـده بـا آن كـم     
تواند بين تجربيات عـاطفيِ خـود     شده عام و فراگير باشد، خواننده مي  موضوعات مطرح

برقرار كند. آثارِ دستة اول دربردارندة واقعيات رايج و كلي هستند كه امكان  اثر ارتباطبا 
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براي هركس در زندگي وجود دارد. چنين آثاري مصداق اين سخن است ها  آن تجربة
» ي و مفـاهيمِ جـاوداني اسـت   لـ اي از مضـامينِ ك   آثـارِ شـاعرانِ بـزرگ مجموعـه    «كه 

شعر غنايي به وصف زندگي «باره گفته است:  دراين) Hegel( هگل ).300: 1380 (شميسا
). خواننـده  11: 1386نقل از پورنامداريان  (به» پردازد  هاي كلي مي فردي با تأكيد بر حالت

ها نمـود عواطـف و طبـايعِ خـود را      نيز براساس چنين آثاري و حاالت بازگوشده در آن
شود. لذتي هـم    گونه آثار مي افراد به اين تر بيشكند. اين مسئله باعث گرايشِ   احساس مي

 ،يقـت دهد نتيجة همين بازيابي عواطف و حاالت خود است؛ درحق دست ميها  آن كه به
كـه در   اي يهاي كل  شود كه بينِ فضاي معنايي آن و آموزه  مي  خواننده وقتي از شعر متأثر«

ييِ شاعران بزرگـي چـون   ). اشعارِ غنا296: 1380(شميسا » شود  ذهن دارد مطابقت ايجاد
دليلِ بازگويي  ها، به شناختي و بالغي آن  هاي زيبايي  مولوي، جدا از جنبهو  ،سعدي حافظ،

اند. چنين طبـايع و    حاالت رواني و عاطفي و طبايعِ عام بشري است كه مقبول واقع شده
ند و در هـر  شمول هست  چون با خود انسان و هستيِ او ارتباط دارند، جهان ،حاالت عامي

هايي چون   افتند. پديده  ها اتفاق مي  هاي خاص خود براي انسان  تيزمان و مكاني در موقع
هـايي هسـتند     و شادي پديده ،عشق، مرگ، هجران، وصال، غربت، شكست، پيروزي، غم

هايي در شعر   پديده به بازتاب چنين باتوجه .آيد  ها پيش مي  كه در زندگي براي تمام انسان
پردازند كـه كـانونِ     هايي مي  ... به مضمون برخي از اشعارِ غنايي«اند:   گفته  غنايي است كه
جـاي   ). حتي پيروانِ نظرية نقد نو كـه بـه  244: 1388(كالر » هاي آدمي است  اصلي تجربه

انـد كـه شـاعر و نويسـنده بايـد بـه         كنند بر اين عقيده  خواننده بر متن و مؤلف تأكيد مي
تجربـة انسـاني  «از هـا   آن انـد بپـردازد. تعبيـرِ     تاريخ و اسـتعاليي  انساني كه بي تجربيات «
نيز  )Johnson( هاست. جانسن  بودنِ مفاهيم در انسان  ) عام و كلي99 - 98: 1388(تسليمي 

چيز ممكـن نيسـت عـدة     هيچ«به كششِ اثر براي جذبِ خواننده بيان كرده است كه  راجع
كـه نمـايشِ راسـتيني از طبيعـت عـام        مدتي دراز خوش آيد، مگرآنزيادي از مردم را به 

از ساير اشعار نمود  تر بيش). مفاهيمِ كليِ ذهني در اشعارِ غنايي 142: 1388(ديچز » باشد
از  تـر  بـيش عملِ انطباق بينِ آن اشعار با انتظـارات خواننـده    ،سبب  همين  به .كنند  پيدا مي

 ــ عـاطفي   ها و عادات روانـي   ر شعر غنايي، طبيعت انسانگيرد. د  ديگر اشعار صورت مي
 ،شـود. خواننـده نيـز     فـردي، پديـدار مـي    ويژه روابط بـينِ   ها، به  در برخورد با پديدهها  آن
كه در زندگي تجربياتي از ايـن حـاالت عـاطفي و احساسـي داشـته اسـت، بـا          اين  دليل به

تري دارد تا با مفاهيمي كـه در    حساسِ مأنوسشود ا  مفاهيمي كه در شعر غنايي بازگو مي
  ديگر انواعِ ادبي بازتاب دارد.
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هاست؛ ربـط چنـداني بـه زمـان،       هاي مشترك در نهاد تمامِ انسان  عاطفه و احساس قوه
 ،هتـ در افـراد بشـود. الب  هـا   آن و باورها ندارد تا باعث تفاوت ،مكان، پايگاه اجتماعي، عقايد

از كُـلِ   تـر  بيشفرهنگيِ خاص  با وجود عواطف و حاالت مشترك دربينِ افراد يك جامعه
فرهنگي، ساختار مشابه روابط اجتمـاعيِ افـراد بـا     سان يكهاست؛ زيرا وجود شرايط  انسان
شوند امكانِ بـروزِ عواطـف و     ميها  آن و ذهنيات مشترك كه باعث تجارب مشابهي در ،هم

است. وقتي چنين  تر بيشواحد  فرهنگ و جامعة گون و مشترك در بين افراد احساسات هم
يـاد   يابـد، خواننـده هنگـامِ خـوانش بـه       هاي همگـاني در شـعر غنـايي نمـود مـي       تيموقع

چنين عواطف و احساساتي را تجربـه كـرده اسـت. در    ها  آن افتد كه او در  هايي مي موقعيت
دارد   ه عمومكند تعلّق ب  است؛ اما عواطفي كه روايت ميهنرمند راويِ عواطف «اشعارِ غنايي 

 ،تيجـه ندر .)116: 1389(مـوران  » تواننـد چنـان عـواطفي داشـته باشـند      كه همه مي  و يا اين
زنـد و آن را روايتـي از عواطـف و      دلِ او را مـي  حـرف  كند كه شـعرْ   خواننده احساس مي
  داند.  روحيات خود مي

  
  مستداعي و تج 2.3

توانـد يـك     شود. اين نشانه مي  بازگشت به گذشته و مرورِ خاطرات از يك نشانه شروع مي
اي از زندگي گذشته و حالت و   ء ديگري كه به برهه  عكس باشد يا دفترِ خاطراتي يا هر شي

هـاي عـاطفي و     ت خاصي تعلق داشته است. ارتباطي كه خواننده بينِ زندگي و تجربهيموقع
گيـرد.    ازطريقِ فرايند تداعي صورت مي تر بيشكند،   ا شعر غنايي برقرار مياحساسيِ خود ب

با وضعيت و مـوقعيتي از   اي كه  ترين نشانه سبب ماهيت عام و كلي شعر غنايي، با كوچك به
 .شود  به آن حالت در ذهنِ او مرور مي طخواننده شباهت داشته باشد، خاطرات مربو گذشتة
 .شـود   هـاي گذشـته در ذهـنِ او مـي      شعر غنايي باعث تداعي تجربـه  خوانشِ او از ،درواقع
شود، متضمن   هاي گذشته مي  شعرِ غنايي براي خواننده، چون باعث يادآوري تجربه ،رو ازاين

  حالتي از نوستالژي است.
  

  ارتباط دوسويه و تعامليِ شعر غنايي و خواننده. 4
بـودنِ احسـاس در شـعر غنـايي       واعِ شعر واقعيطوركه در تمايز شعر غنايي از ديگر ان  همان

) ايـن  140: 1389گيرد (دوبرو   بودنِ احساس در ديگر انواع شعر قرار مي  درمقابلِ غيرواقعي
را در زنـدگيِ شخصـي      هـاي عينـيِ آن   كـه او مصـداق    ايـن  دليل به ،نوع شعر براي خواننده
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درك و دريافت  ،رو ازاين .رسد  نظر مي از ساير انواع ادبي واقعي به تر بيشكرده است،   تجربه
تر از سـاير انـواع ادبـي اسـت. در ديگـر انـواع ادبـي،          خواننده) از شعرِ غنايي تجربي او (=

ا در مـ ا ،خواننده مجبور است به بازسازيِ ذهني و تجسميِ مفاهيم و حاالت شـاعر بپـردازد  
كمـك    مفـاهيمِ گوينـده بـه    يا بازسازشعر غنايي او شعر را براساس تجسم تجربيات خود ي

خواننده بـا   محورانة  هاي بارز براي برخورد تجربه  كند. يكي از نمونه  تجربيات خود درك مي
درسـتي و نادرسـتي ايـن موضـوع      اسـت.  حـافظ  ديوانبه » فال و تفأل« مسئلةشعر غنايي 

و زنـدگيِ خـود اسـت.     حافظمهم چگونگي برقراري ارتباط خواننده بين شعر  .نيست  مهم
تجربيات و حاالت رواني و درونيِ خود را پيش چشم دارد.  حافظخواننده در خوانشِ شعر 

پردازد. اگر حالت كليِ شعر مثبت و  هاي خود مي  او براساسِ شعر به تفسيرِ حاالت و تجربه
ر جهت شعر اما اگ ،كند  خوشايند باشد، خواننده تجربيات و حاالت خود را مثبت قلمداد مي

  واكنشِ او مأيوسانه خواهد بود. ،جريان داشته باشد» ا و اگرما«در مسيرِ 
شود كه در فرايند   پنداشتنِ عواطف و احساسات موجود در شعر باعث مي  عيني و واقعي

سويه و شود دو  برقرار ميها  آن خوانش عملِ دريافت و فهمِ خواننده از آن و ارتباطي كه بينِ
زندگي و تجربيات عاطفي خواننده در مـتن (تفسـير و فهـمِ مـتن      استحالة .1: تعاملي باشد

متن در زندگي و تجربيات عاطفي خواننده  استحالة .2؛ كمك تجربيات شخصي خواننده) به
  كمك متن). (تفسيرِ زندگي به

  
  كمك تجربيات شخصي فهمِ شعر غنايي به 1.4

ساده و ملموسِ ارتباط خواننده با شعر غنـايي ايـن اسـت كـه او شـعر را براسـاس        حالت
هاي عـاطفيِ عـام و مـبهمِ شـعر را بـا        كند. خواننده حالت  تجربيات خود درك و تفسير مي

كه تجربيات گذشته براي  معنا  دهد؛ بدين تطبيق ميهاي خاص و عينيِ تجربيات خود   نمونه
ممكن است ايـن مشـكل    ،به شعر عينيت ببخشد. البتهها  آن كمك به خواننده منبعي است تا

 ،درنتيجـه  .صورت تحميلي ازجانب خواننـده خواهـد بـود    پيش بيايد كه معناي شعر دراين
دهـد. بـراي رفـعِ چنـين       ت خود را از دست ميياستقاللِ شعر و معناي موردنظر شاعر اهم

به تعبير اثـر   تر بيشاين مسئله «گويد:   مريكايي، ميآ، تفسيرشناسِ )Hirsch( هيرش ،مسائلي
كـه معـاني     آن حـال  ،كننـد   ... تعبيرها درطـول تـاريخ تغييـر مـي     شود تا معناي آن  مربوط مي

» كنند مي  كه خوانندگان تعابير را تعيين ليكنند، درحا  مؤلفان معاني را وضع مي .مانند  مي  ثابت
  .)93: 1388(ايگلتون 
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فضاي عاطفيِ ها  آن اي است كه با  ها و زمينه فرض  ي براي خواننده پيشتجربيات شخص
ات خود به بازسازي و ايجاد وحدت بينِ حـاالت  يدهد. او براساسِ تجرب  شعر را پوشش مي

ات خود بر شعر يپردازد. خواننده با انطباق تجرب  و واحدهاي معنايي و احساسي در شعر مي
طوركـه شـعر شـاعر     همان ،بنابراين .كند  را مشخص و برطرف مين و مبهم پيوندهاي نامعي 

 اتيـ هـم برآمـده از تجرب  هاي عاطفيِ اوست، درك و تفسيرِ خواننده از شعر   تجربه حاصل
هاي عـاطفيِ عـام و كلـي و پيونـدهاي       ها و واحدهايي (حالت  شخصيِ اوست. شاعر نشانه

هاي معينـي دارنـد. خواننـده نيـز       معنا و حالتآفريند كه براي او   ن و مبهمِ شعر) را ميينامع
فهـم و   ،هـاي شخصـيِ خـود     به حاالت عاطفي و تجربه باتوجه ،ها و واحدها را  همان نشانه
كـه    ايـن   به وجهتدرحقيقت، خواننده براي شعر، حكمِ بافت و زمينه را دارد. با .كند  تفسير مي

هاي شاعر نيـز در زمينـه و بافـت خواننـده       مدلول و معنا وابسته به بافت و زمينه است، دال
 بازيـابي  ناشـي از  تـر  بـيش كنند. لذت خواننده از شعر غنايي نيز  هاي ديگري پيدا مي  مدلول

گـذاري و نقـد او هـم بـه ميـزان احسـاس        عواطف و احساسات خود در آن اسـت. ارزش 
  .خاطرِ او از درك تشابهاتي بينِ خود و شعر بستگي دارد يلرضايت و تس

  
  كمك شعر غنايي تفسيرِ زندگي شخصي به 2.4

 ،كند يـا زنـدگيِ خـود را بـا شـعر       كه خواننده شعر را با زندگيِ خود تفسير مي  تفكيك اين
گويد:  مي )Bertenz( برتنزاي است.   كار دشوار و پيچيده ،داشتن هر دو قضيه  درعين واقعيت

جاكـه شـعر قـدرت تفسـير       تفسير كنـد. ازآن سراغ شعر برويم تا زندگي را برايمان  بايد به«
جـوي آرامشـيم بايـد بـه شـعر      و جسـت دنبال تسلي هستيم و يـا در   اگر به ،زندگي را دارد

كـرده زنـدگي در    يـان ب برتنـز  كهمنظور از زندگي  ،). البته21: 1388(تسليمي » آوريم  روي
و تجربيات فردي  است، نه زندگيِ شخصي» زندگي فلسفة«و  ،»هستي«، »بودن« كليِ معناي
 ديويـد هسـتي؛ همـان چيـزي كـه      وجود و بودنِ خـود و شـناخت   يعني آگاهي از ؛در آن

آفريني نيسـت،    لذت هنر وسيلة«گفته است: هنر  نيز دربارة )David Halliburton( هاليبورتون
» شناسـيم   بلكه تجليِ وجود است و اثر هنري رخدادي است كه ما ازطريـقِ آن دنيـا را مـي   

  ).276: 1377گورين   (ال.
ـ احساسي و حـاالت   هاي عاطفي  ديگرِ ارتباط خواننده با شعر غنايي تفسيرِ تجربه روية

شـعر بـراي    به فضاي عاطفي در شـعر اسـت. در ايـن حالـت،     روحي و روانيِ خود باتوجه
هاي   هتجرب داندازِ آن به بازبيني و تفسير مجد  شود تا از چشم  ديد جديدي مي خواننده زاوية



  1397پاييز و زمستان ، دوم، شمارة هشتمسال  ،معاصر يپارس اتيادب   218

ـ احساسي زيادي  هاي عاطفي  خود بپردازد. ممكن است خواننده در زندگي حاالت و واقعه
تأمـل نكـرده يـا تصـور و برداشـت      هـا   آن اما بـر  ،فردي تجربه كرده باشد را در روابط بينِ

هـا و حـاالت     داشته است. شعر غنايي نگاه او را به آن تجربهها  آن نواخت و سطحي از يك
موجود در شـعر غنـايي بـراي     اي خواننده از مفاهيم و حاالت  دهد. در چنين جنبه  مي  تغيير

ديگر، شعر غنـايي   عبارت گيرد. به  تصورات خود نسبت به تجربيات گذشته بهره مي پااليش
در اين جنبه براي خواننده نوعي نقد خويشتن خواهـد بـود كـه بـا آن بـه نقـد و بررسـيِ        

هـاي عـاطفي و     بخشي بـه تجربـه    اين كار هويت يجةپردازد. نت  مي تجربيات و حاالت خود
ات خـود را تبيـين كننـد و    يـ خواهند تجرب  ها ذاتاً مي  هاي روانيِ خود است؛ زيرا انسان  واقعه

تـرين نـوع    ازطريقِ تبيين اين تجربيات به دركي از هويت خود برسند. شعر غنايي نيز مهـم 
اند به اين فرايندها دست پيدا كند و به بازيابيِ خود بپـردازد.  تو  شعري است كه خواننده مي

خواننده مفاهيم و الگوهاي عـاطفي و روانـيِ موجـود در شـعر غنـايي را در وجـود خـود        
هاي خود بـا عواطـف     سازي و تطبيقِ كيفيت و معناي تجربه  كند و به همانند  وجو مي جست
هاي خـود را از بعـد ديگـر بـا معناهـا و        تجربه نْزند تا از درو  شده در شعر دست مي  بازگو

ات خـود را  يـ فرينـي از تجرب آ  حاالت ديگري بازنگري كنـد. او بـا ايـن كـار امكـانِ معنـي      
يابـد.    شناخت و معرفت او از زندگي و تجربيات گذشته افزايش مي ،درنتيجه .كند  مي  فراهم
آگاهي  خواندن آن است كه ما را به خودكل موضوع «در اين زمينه گفته است:  )Aizer( آيزر
» كنـد  مـي   ديـدي انتقـادي از خودمـان را تسـريع    شود و رسـيدن بـه     نمون مي تري ره عميق

رسـد بـر ايـن     مـي   آگـاهي   دانيم خواننده با خواندن به خود  ). وقتي مي109: 1388  (ايگلتون
و  ،بـه بـازنگري تصـورات، تجربيـات     ،درحينِ خوانش ،كند كه خواننده  موضوع داللت مي

 ،درواقع .پردازد  تر مي هاي ديگر و با نگاه متفاوت  از جنبهها  آن حاالت درونيِ خود و تفسيرِ
كه تجربيـات خـود را در     صورت  بدين ،بخشد  ن ميهاي خود تعي  خواننده با شعر به تجربه

دهـد. در ايـن رويـه،      لت و معنا ميها حا  دهد و متناسب با آن فضا بدان فضاي شعر قرار مي
شـود تـا بـا آن بـه       هاي خواننده بافت و زمينه مـي   نخست، شعر براي تجربه برعكسِ روية
  ات خود بپردازد.يتجرب نمادپردازي

  
  گيري نتيجه. 5

خوردگي و پيوندي كه درحينِ خوانش بينِ زندگي و تجربيات خواننده با شـعر غنـايي     گره
هاي اين نوع   آيد. مختصات و ويژگي  وجود نمي ديگر انواعِ ادبي چندان به شود، در  ايجاد مي
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 يابد.  اي از عواطف و روحيات خود را در آن باز مي  اي است كه هر كسي جلوه  گونه شعر به
هاي عام   ديگر، پديده سخن به .ها در اين نوع ادبي است  مشتركات انسان علت اين امر بازتاب

ها   كه با درونيات و ذات انسان  اين دليل به ،ها در شعر غنايي  اطف وابسته بدانو همگاني و عو
هاي مشابه  در موقعيت ،طور طبيعي ي دارد. بهتر بيشساير آثار ادبي نمود  ازدر ارتباط است، 

 دهد. در شعر غنـايي   مي  ها دست  گوني به انسان و هم سان يكمعموالً عواطف و احساسات
يـاد    خـوانش بـه   خواننده هنگام شود  ها و حاالت همگاني پديدار مي  موقعيت ترْ بيشنيز كه 
شود. در   است در او زنده مي  عواطف و احساساتي كه قبالً داشتهافتد و   هاي خود مي  تجربه

بود عواطف و احساسات خود را بيان   كند كه اگر او قرار  خواننده احساس مي ،چنين حالتي
شـعر غنـايي را    ،سبب  همين  به .كرده است  كرد كه شعر بيان  مان صورتي بيان ميكند، به ه

تـرين نـوعِ ادبـي نـوع       كند. براي خواننده واقعـي   هاي خود قلمداد مي شرح احوال و تجربه
بيند. درك و   واقعي آن را در خود مي زيرا عينيت و نمونةويژه شعر عاشقانه، است؛   غنايي، به

كنـد نيـز دوسـويه و تعـاملي اسـت:       مـي ر غنايي و ارتباطي كه با آن پيـدا  عتفسيرِ وي از ش
ديگر  كند و ازطرف  ها و درونيات خود، شعر را درك و تفسير مي  كمك تجربه به ،طرف ازيك

بخشـد.    ن ميها تعي  كند و بدان  ـ احساسيِ خود را مرور مي  هاي عاطفي  با متن (شعر) تجربه
، معنايي كه شعر شـاعر و تجربيـات   شود مي  سو خواننده با افق شعر همربيات تج افق وقتي

رايند خوانش در شـعر  ف ،درواقع .خواهد بودها  آن نتيجة تعامل كنند  عاطفيِ خواننده پيدا مي
 رابطـة  ،در نمـودار زيـر   شود.  ديالوگ معنايي و عاطفي بينِ شعر و خواننده مي غنايي باعث
هاي گونـاگون    شده است تا نوع تعامل او با متنادبي نمايش داده  هريك از انواع خواننده با

  نمايان شود.

 

 نوع رابطة تعاملي خواننده با متن درحين خوانش

ادب غنايي: ورود به متن با تلقي 
عنوان گوينده و بازيابي  خود به

 تجربيات عاطفي خود

ادب تعليمي: مخاطب سخنان 
اخالق گوينده و نقد تصورات و 
 خود براساس متن

ادب حماسي: ناظر نمايش عمل
 و گفتار ديگري/ ديگران 
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  ها نوشت پي
 

گـر عواطـف و احساسـات شخصـي      شود كه بيان طور كلي به شعري گفته مي شعر غنايي به. 1
اي واكنش عاطفي و احساسـي خـود را بيـان كنـد.      شاعر باشد؛ يعني شاعر در برخورد با پديده

بندي خاصي صورت گرفته كه براساس آن منظـور از شـعر غنـايي     غرب تقسيم البته، در ادبيات
شعري كوتاه و غيرروايي است كه موضوع آن احساسات شاعر است. درمقابل، اگر شعر بلند و 

شود. طبق نظرية انواع ادبي در دوران  باشد، به آن شعر غنايي نمايشي يا داستاني گفته مي روايي
) تفاوت قائل است وجه را معطـوف بـه   modeونه/ نوع ادبي) و وجه (معاصر كه بينِ ژانر (= گ

معناكـه وجـه    دانـد، نـه بـه سـاختار و صـورت مـتن؛ بـدين        مايگاني انواع ادبي مـي  جنبة درون
پـور   قاسـمي  شـود. بـراي فهـم ايـن تفـاوت توضـيح       است كه از نوع ادبـي اخـذ مـي    اي مقوله
  گشاست: راه

اي خاص است؛ يعني اگـر بتـوان سـاختار     برگرفته از گونه »وصفيِ«وجه هر اثري صورت دستوريِ 
اي از مفـاهيم و   كار برد و آن حالت وصفي گويـاي پـاره   صورت وصفي به اي ادبي را به اسميِ گونه

آيـد؛ بـراي مثـال،     شمار مي خصوص به ها باشد، اين صورت وصفي همان وجه آن گونة به مايه درون
بـرد.    كار صورت وصفي به را به» رمان«توان  كار برد، اما نمي به» اي همرثي«صورت  توان به را مي» مرثيه«

آينـد   مـي   شـمار  هاي مرثيـه و حماسـه بـه    اي و حماسي در ساختار وصفي وجه گونه رو، مرثيه ازاين
  ).72: 1389پور  (قاسمي

سـبب   ناظر به وجه است، نه گونـة ادبـي. بـاوجوداين، بـه    » غنايي«طبق اين نظريه، اصطالح 
شدن اين اصطالح در اشاره به گونة ادبي خاصي، منظور از كاربرد آن در نوشتار كنوني نيز  متداول

  نيست، بلكه همان مفهوم گونة ادبي است.» وجه«
ل ييـا وسـا  «محاكات را در انواع كالم به سه حالت تقسيم كرده است:  شعر فنارسطو در كتابِ . 2

نقـل از   (بـه » وع محاكـات يـا شـيوة محاكـات    محاكات در آن [= كالم] مختلف است يـا موضـ  
  ).44: 1396  پور   حسن

داند: گوينده، مخاطب، مجراي ارتبـاطي،   ياكوبسن روند ايجاد ارتباط را متشكل از شش جزء مي. 3
گانـة   هاي شش هاي زبان مؤثر هستند و نقش رمز، پيام، و موضوع. اين شش جزء در تعيين نقش

نقـل از   گيرد (بـه  ها شكل مي دلي، و نقش ادبي برمبناي آن ني، همعاطفي، ترغيبي، ارجاعي، فرازبا
  ).37 - 34: 1394صفوي 

هاي غايبي است كه  گر هستي/ هستي منظور از ديگري همان متن ادبي است؛ زيرا هر متن داللت. 4
  .ات موجوديت بيابندكرّ توانند به اند و مي موجوديت داشته

  گرفته شده است. 159فحة ص تاديه، ايو ژاناثر ، بيستم سدة در ادبي نقداين اصطالح از كتابِ . 5
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  نامه كتاب
، خـواه   ، ترجمـة زهـرا مـيهن   نمـاي رويكردهـاي نقـد ادبـي     راه ،)1377گورين، ويلفرد و همكاران ( ال.

  اطالعات.  تهران:
، ترجمة حسين پاينده، تهران: سازمان چـاپ و انتشـارات   پسند هاي عامه  داستان ،)1388استوري، جان (

  وزارت فرهنگ و انتشارات اسالمي.
  ، تهران: ثالث.ديوان شعر ،)1389اعتصامي، پروين (

  ، ترجمة عباس مخبر، تهران: مركز.درآمدي بر نظرية ادبي  پيش ،)1388ايگلتون، تري (
  ، ترجمة محمدرحيم احمدي، تهران: سوره.ادبي در سدة بيستمنقد  ،)1377ايوتاديه، ژان (

 يةنشـر ، »نمودهاي مفهوم ديگري در اشعار فروغ فرخـزاد « ،)1396دشتي (  بالو، فرزاد و سيده مائده واقع
  .23، ش ادبيات پارسي معاصر

  .3، ش 1دانشگاه قم، س  يادب علوم ة، مجل»انواع ادبي« ،)1386پورنامداريان، تقي (
  زاده، تهران: نگاه امروز.  ، ترجمة مازيار حسينهاي نقد ادبي معاصر  نظريه ،)1387، ليس (تايسن

  ، تهران: كتاب آمه.نقد ادبي ،)1388تسليمي، علي (
  ، تهران: آريازمين.هاي غنايي نظامي  بوطيقاي روايت در منظومه ،)1396پور، هيوا (  حسن

  فرزانه طاهري، تهران: مركز. ةترجم ژانر (نوع ادبي)، ،)1389دوبرو، هدر (
، تهـران:  ي صـديقيان و غالمحسـين يوسـفي   ، ترجمة محمدتقهاي نقد ادبي  شيوه ،)1388ديچز، ديويد (

  علمي و فرهنگي.
، ترجمة مهـران مهـاجر و محمـد نبـوي،     هاي ادبي معاصر  نظريه ةنام  دانش ،)1384ريما مكاريك، ايرنا (

  تهران: آگه.
  ، ترجمة ابوالحسن نجفي، تهران: زمان.؟ادبيات چيست ،)1370پل (  سارتر، ژان

  عباس مخبر، تهران: طرح نو. ة، ترجمادبي معاصر ةنماي نظري راه ،)1387سلدن، رامان (
  ، تهران: سخن.هزارة دوم آهوي كوهي ،)1376كدكني، محمدرضا ( شفيعي

  ، تهران: فردوس.نقد ادبي ،)1380شميسا، سيروس (
  مهر. ة، تهران: سورشناسي به ادبيات (جلد اول: نظم) زبان از ،)1394صفوي، كورش (

، يادب  نقدنامة  ، فصل»نظرية انواع ادبي وجه دربرابر گونه: بحثي در قلمروي« ،)1389پور، قدرت ( قاسمي
  .10، ش 3س 

  خرد.  تهران: مينوي ، ترجمة كورش صفوي،گرا  بوطيقاي ساخت ،)1388كالر، جاناتان (
  ، تهران: كتاب نادر.گير آرش كمان ،)1383كسرايي، سياوش (
  تهران: چشمه. ،1 ج ،بازتاب نفس صبحدمان (كليات اشعار) ،)1387مشيري، فريدون (

  ناصر داوران، تهران: نگاه. ة، ترجمهاي ادبيات و نقد  نظريه ،)1389موران، برنا (


