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چکیده
انسان ،موجودی سرشار از احساس است و اين احساسات می تواند به شیوه های گوناگون بروز داده شود .تقريباً محال است ،شخصی از نظر فکری و
جسمی ،سالم باشد و دستخوش احساس بلکه احساسهای مختلف و متناوب نگردد .محور و اساس «ادبیات غنايی»؛ احساسات انسانی است كه توسط
شاعر و نويسنده به صورت ادبی و زيبا بیان می شود .منظور از «هوش هیجانی» شناخت احساسات و مديريت آن در هیجانات است كه با تقويت آن می
توان رفتار های خردمندانۀ انسانی داشت .اين مقاله پس از تحلیل ادبیات غنايی و هوش هیجانی به بررسی تاثیر استفاده از ادبیات غنايی در تقويت هوش
هیجانی پرداخته است .گونه های مختلف ادبیات غنايی مانند غزل های عاشقانه ،مدح ،هجو و  ...از احساسات مختلف انسانی مانند عشق ،نفرت ،خشم و...
ناشی می شوند .با توجه به نظريات روان شناسان و راه های پیشنهادی برای افزايش و كاربردی كردن هوش هیجانی ،می توان به اين نتیجه رسید كه
ادبیات غنايی در شناخت و بازگو كردن احساسات ما  ،ايجاد روابط فردی و اجتماعی و نیز تعديل احساسات و هیجانات مخرب ،نقشی كاربردی و تاثیر
گذار دارد.اين عوامل سبب تقويت هوش هیجانی می شوند و در نهايت منجر به رفتار صحیح و كاهش اختالالت روانی می گردند .عنصر عشق در ادبیات
غنايی ،عنصری شفابخش است كه در ارتباط با خود ،ديگران ،خدا و طبیعت می تواند در افزايش هوش هیجانی و پیشبرد اهداف سازنده ما بسیار مؤثر
باشد.
کلیدواژه :انسان ،احساس ،ادبیات غنايی ،هوش هیجانی.

مقدمه
محور و اساس در «ادبیات غنايی» احساس و عاطفه است؛ يعنی شاعر شعر را برای آن میگويد كه احساسی از احساسات و عواطف شخصی خود را بیان
كند .اشعار غنايی اشعاری است كه شاعر در آن به توصیف احساسات ،هیجان ها و انديشه های شخصی خود می پردازد .اين احساسات و انديشه ها می
تواند عاشقانه ،مذهبی ،فلسفی يا اجتماعی باشد .لذتها و شادیهای شاعر و يأس و نا امیدی از دست نیافتن به آرزوها و دنیای آرمانی ،تمام انديشههايی
است كه فحوای شعر غنايی را میسازد.
«ذبیح اهلل صفا» در اين مورد میگويد« :میزان و مالک حقیقت در اين نوع شعر ،عواطف و روح شاعر است .غرض و غايت شعر غنايی توصیف عواطف و
نفسانیات فرد است و تمام عواطف نفسانی بشر از هر نوع كه باشد موضوع آن( ».صفا)3 :1387،
احساس ،امری است همگانی ،حتی مراتب ضعیف و گنگ و مبهم آن در بیذوقترين افراد نیز وجود دارد .تقريباً محال است ،شخصی از نظر فکری و
جسمی ،سالم باشد و دستخوش احساس بلکه احساسهای مختلف و متناوب نگردد.
«احساس ،نخستین گامی است كه بايد پس از بیرون آمدن از قلمرو جسم (بدن) و ماده در عالم مجرد نفسانی برداشت .ديگر نفسانیّات از دگرگونی
احساس يا آمیختگی با آن پديد میآيند .احساس همواره با مادّيات و عوامل جسمانی كه عمالً پیشنیاز آن به شمار میروند ،سر و كار دارد؛ بنابراين هر
احساس ،نیازمند دو مؤلفه است :يکی تحريک بیرونی و ديگری اثرپذيری جسمی (عضوی)»(.انوشه )26 :1376 ،احساسات مختف سبب بروز هیجانات
مختلف روحی و روانی در انسان می شوند .هیجان ها بخش اعظمی از زندگی را در بر می گیرند.
يکی از پديده هايی كه در دهه های اخیر در جهان مورد استقبال فراوانی قرار گرفته ،پديده «هوش هیجانی» است« .دلیل اين امر توانايی باالی هوش
هیجانی در حل بهتر مسائل و كاستن از میزان تعارضات بین دريافت های فکری و احساسی است .هوش هیجانی ،توانايی اداره مطلوب خلق و خوی ،وضع
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روانی ،كنترل تکانه ها و عاملی است كه هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف ،در شخص انگیزه و امید ايجاد می كند .اين نوع هوش ،همچنین
حاكی از همدلی ،يعنی آگاهی يافتن از احساسات افراد پیرامون ماست»(جمال آبادی)1 :1395،
هوش هیجانی ،تحول جديدی در فهم رابطه بین عقل و هیجان است و به ما كمک می كند تا با شناخت و مديريت هیجانات خود به تکامل انسانی
نزديک تر شويم و موفقیت های بیشتری را كسب نمايیم.
با توجه به اهمیت و تأثیر گذاری هوش هیجانی در بروز رفتارهای انسانی ،نگارنده در اين مقاله در پی آن است تا تأثیرگذاری ادبیات غنايی بر هوش
هیجانی را تحلیل نمايد(.در اين مقاله ادبیات غنايی با تکیه بر نظم بیان شده است).
 1-1بیان مسئله
حواس درونی و بیرونی انسان با قرار گرفتن در فضاهای مختلف روانی تحريک می گردد و اين احساسات به شکل های مختلف بروز می نمايد .شاعران
و نويسندگان اين احساسات را به شیوه ای هنرمندانه و ادبی بیان می كنند .ادبیات غنايی با عواطف شخصی ارتباط مستقیم دارد .اين پژوهش در پی آن
است تا به تحلیل احساسات در گونه های مختلف ادبیات غنايی بپردازد و شیوه های استفاده از آن را در تقويت هوش هیجانی بررسی نمايد.
 1-2سواالت تحقیق
مهم ترين سؤاالت اين مقاله پژوهشی:
چه ارتباطی بین احساسات شخصی و انواع ادبیات غنايی وجود دارد؟
چگونه می توان از ادبیات غنايی در جهت تقويت هوش هیجانی بهره گرفت؟
 1-3اهداف و ضرورت تحقیق
انسان موجودی سرشار از احساس هست و هر يک از اين احساسات در مناسبت و مواقع مختلف بروز می نمايد .شناخت  ،بیان و هدايت صحیح
احساسات در متعالی ساختن «انسان و انسانیت» يک هدف و ضرورت مهم است .هدف نگارنده از اين تحقیق اين است كه با استفاده از جنبه های
كاربردی ادبیات غنايی ،رفتارهای صحیح انسانی را ارتقا بخشد.
 1-4روش تفضیلی تحقیق
روش گرد آوری اطالعات به روش كتاب خانه ای ،از طريق مطالعه كتب ،مقاالت و پژوهش های مربوط ،توجه به تقريرات اهل فن ،بیان شواهد و
مصاديق برای نمونه ،تجزيه و تحلیل و طبقه بندی داده ها و در صورت لزوم استفاده از سايت های معتبر رايانه ای است.
 1-5پیشینة تحقیق
درباره ادبیات غنايی و هوش هیجانی به صورت جداگانه تحقیقات بسیاری در حوزه ادبیات فارسی و روان شناسی صورت گرفته و كتاب هايی نیز به
نگارش در آمده است .الزم به ذكر است كه تحقیق درباره «هوش هیجانی» دانش جديدی در جهان است و كتب و مقاله هايی كه تا كنون توسط
نويسندگان ايرانی در اين باره نوشته شده اند ،كمتر است .برخی از كتب و مقاالتی كه در ارتباط با اين مقاله می تواند اشاره نمود ،عبارتند از:
انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی :حسین رزمجو()1374؛ مقايسه زبان حماسی و غنايی :زهرا پارسا پور ()1383؛ ادبیات غنايی در ايران :اسماعیل
حاكمی ( )1386هوش هیجانی  :سید محسن فاطمی()1388
مقاالت:
مروری بر تاريخچه ادبیات غنايی در ايران :فرشته ناصری()1394؛ هوش معنوی و هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی دبیران :سیروس حدادنیا و
ناصرجوكار()1392
هوش هیجانی و جايگاه آن در ارتباطات اثر بخش :پريسا جمال آبادی()1395
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 .2بحث و بررسی

 2-1گونه هاي ادبیات غنایی
شعر غنايی با احساسات و عواطف شخصی و بهطور كلی "من شاعر" مربوط است و بدينگونه طیف وسیعی از معانی و مضامین شاعرانه را به
خود اختصاص میدهد« .انواع متداول شعر غنايی و موضوعات آن در شعر فارسی عبارت است از سوگنامه يا مرثیه ،شادینامه ،مديحه ،اشعار مذهبی،
وصف طبیعت و شعرهای عاشقانه كه در قالبهای متفاوت مثنوی ،تک بیت ،رباعی ،مستزاد و غزل سروده شده است( ».فرشید ورد)20 :1363 ،
اقسام شعر غنايی حتی میتواند بسیار فراتر و بیشتر از اين باشد؛ زيرا در شعر غنايی ابتدا شاعر از يکی از تجلیات جهان آفرينش متاثر میگردد و آن را
با لطف كالم و دقت نظر توصیف میكند و سرانجام به عالم معنا و انديشه میكشد .در ادبیات فارسی وسیعترين افق معنايی ،افق اشعار غنايی است« .در
يک نگاه اجمالی ،شعرهای عاشقانه ،فلسفی ،عرفانی ،مذهبی ،هجو ،مدح ،وصف طبیعت همه مصاديق شعر غنايی هستند» (شفیعی كدكنی)7 :1372 ،
«بسیاری از محققان منشاء اشعار غنايی را «ادبیات فولکلور» دانستهاند .در اين صورت شاعر با نگاهی عاطفی و احساسی و درونی ،به مسائل و مشکالت
خود رنگ فلسفی و گاه جامعهشناختی میدهد و انسان را در ارتباط با حیات و ممات ،خوشبختی و بدبختی ،عشق و نفرت توصیف میكند».
(رزمجو)68 :1374،از آن جا كه دامنه شعر غنايی بسیار وسیع است ،می توان گفت هر شاعر دست كم بیت يا ابیاتی با مضامین غنايی دارد.

 2-2ادبیات غنایی و احساسات انسانی
شناسايی دقیق هیجانها و احساساتی كه تجربه میكنیم و ابراز احساسات با كلمات دقیق و مناسب ،يک توانمندی به ظاهر ساده ،اما بسیار ظريف
و مهم است .ما به كمک واژه ها فکر می كنیم .دامنه ی واژگان ما هر چقدر گسترده تر باشد ،توانايی ما در درک و تحلیل احساسات و هیجانات خود
و اطرافیانمان نیز به همان نسبت بیشتر می شود .بهترين احساسات ،حالت شادی ،عشق ،آزادی و آگاهی است و بدترين احساسات ،افسردگی،
ناامیدی ،ترس و غم و اندوه است .بر اساس قانون جذب زمانی كه ما بهترين احساسات ممکن را تجربه می كنیم ،در حد اعالی ارتباط با مبدا اصلی
خود يعنی خدا قرار داريم و در مقابل ،زمانی كه گرفتار احساسات منفی و بد هستیم ،ارتباطمان با مبدا در شرايط بدی قرار دارد.
«استر هیکس» (با نام خانوادگی سابق ويوِر  (Esther weaverدر كتاب « بخواهید تا به شما داده شود» ،احساسات مختلف افراد را به ترتیب از
بهترين حالت كه شمارهی  1است تا بدترين حالت يعنی شمارهی 22به اين صورت درجه بندی میكند:
 )1نشاط  /آگاهی  /پذيرش  /عشق  /شکرگزاری
 )2شور و هیجان
 )3اشتیاق  /شادی
 )4داشتن باورهای مثبت
 )5خوش بینی
 )6امیدواری
 )7احساس رضايت
 )8آزردگی و رنجش
 )9بدبینی
 )10سرخوردگی  /بی صبری
 )11آشفتگی
 )12امیدی به آينده نداشتن
 )13شک و ترديد
 )14نگرانی
 )15شاكی بودن و سرزنش كردن
 )16نا امیدی
 )17خشم و عصبانیت
 )18حس انتقام و تالفی
 )19نفرت )خشم بیش از حد(
 )20حسادت
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 )21احساس گناه  /عدم امنیت  /احساس عدم شايستگی
 )22افسردگی  /ترس  /ناامیدی  /غم (هیکس)106 :1398 ،
با توجه به اين درجه بندی می توان ارتباطی بین احساسات انسانی و گونه های مختلف شعر غنايی برقرار كرد .شعر غنايی بیانگر احساسات و عواطف
شاعر است و اگر حاوی معانی و انديشه های مختلفی هم باشد ،اين معانی و انديشه ها در خدمت بیان عواطف شاعر ،خواهد بود .اين احساس میتواند به
طور مثال ناشی از غم و اندوه و ناامیدی و افسردگی باشد؛ مانند حس يک پدر نسبت به فرزند از دست رفته ی خويش باشد كه مرثیه را تشکیل می دهد
و يا پر از شادمانی و شور و عشق باشد مانند بسیاری از غزلیات شمس موالنا .در واقع اين تنوع احساسات خود باعث ايجاد اقسام متنوعی از شعر غنايی
شده است؛ از مرثیه و حبسیه گرفته تا احساس خود بزرگ بینی كه مفاخره را پديد می آورد و يا احساس عاطفی كه غزل را پديد می آورد.
احساسات انسانی

ادبیات غنايی

عشق  /امید/پذیرش/شادی/
شور و هیجان

غزل عاشقانه
ع

غزل عارفانه

شکرگزاری/آگاهی

مرثیه

غم  /ناامیدی /افسردگی

شکرگزاری/امید/باورهای
مثبت /خوش بینی

مناجات نامه

شکوائیه

خشم /انتقام/شاکی بودن

اشعار آیینی

باورهای مثبت/آگاهی

مدح

شادی /اشتیاق/خوش بینی

هجو

بدبینی/نفرت/شک/حس
خششک/حسادت

سرخوردگی /ترس/
بی صبری/آزردگی /خشم

حبسیه

صبربنگرانی

 1-2-1ادبیات غنايی و احساسات انسانی
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نموداری كه با توجه به احساسات مختلف انسانی رسم نموده ام ،نشان می دهد كه هر گروه از احساسات انسانی می تواند منشا ايجاد گونه ای از
ادبیات غنايی شود .به طور مثال احساس عشق و امید همراه با پذيرش و شور و هیجان می تواند يک شاعر را تحريک به سرايش يک غزل عاشقانه نمايد
كه در آن اين مضامین به خوبی نمايان است.
پر از هراس و امیدم كه هیچ حادثه ای
شبیـه آمــدن عشق نـاگهـانی نیـست
ز دست عشق بـه جز خیر بر نمی آيد
وگـرنه پـاسخ دشنـام مهربانی نیست!
درخت هـا به من آموختند :فاصله ای
میــان عشق زمینی و آسمـانی نیست
بــه روی آينـه پـر غبـار مـن بنويس
بدون عشق ،جهان جای زندگانی نیست
(نظری)60 :1396 ،
و يا خشم و انتقام و شکايت كه سبب سرايش شکوايیه می شود:
من از جهان بی تفاوتی فکرها ،حر ف ها و صداها می آيم
و اين جهان به النهی ماران ،مانند است
و اين جهان پر از صدای حركت پاهای مردمی است
كه همچنان كه تو را می بوسند
در ذهن خود ،طناب دار تو را می بافند
(فرخزاد)45 :1384،
يا اين شکوائیه هوشنگ ابتهاج كه از تغییر رفتار مردم جامعهی خود در رنج است و از جامعه ای شکايت می كند كه جواب خوبی و مهرورزی در آن
دشمنی و كینه است:
خسته و سوختــــه و افسـرده
تــو همه عمر غـم دل خورده
نیش هـا خورده ازين كژدمـها
مــردمی كـرده بـه نامـردم ها
همه بر چشم تو سوزن گشتند
دوستی كردی و دشمن گشتند
چـون رسیدند به تو مار شدند
بــا همه خلق جهان يار شدند
(ابتهاج)265 :1388 ،
سرخوردگی ،ترس ،بی صبری ،آزردگی و خشم در زندان شاعر را به سرودن حبسیه وا می دارد:
سهل ست اين سخن كه مجال نفس نماند
شادی نماند و شور نماند و هوس نماند
فــرياد را چه سود ،چو فرياد رس نماند؟
فرياد از آن كننده كه فرياد رس رسد
ارغنون (اخوان ثالث)33 :1371،
و يا غم و ناامیدی و افسردگی پس از مرگ عزيزان كه مرثیه را به شاعر الهام می كند؛ به عنوان مثال ،غم و نامیدی و تالش بیهوده برای يافتن در اين
اشعار كه شاملو در سوگ فروغ ،سروده است ،موج می زند:
(شاملو)11 :1375 ،
به انتظار تصوير تو /اين دفتر خالی /تا چند تا چند  /ورق خواهد خورد؟
او با كنار هم قرار دادن كلماتِ تصوير و ورق خوردن و توجه به تناسب آن ها ،گذشتن روزها از پی هم برای يافتن او را به نظر می آورد و با آوردن صفت
«خالی» برای دفتر ،مفهوم روزهای بی او را به ذهن متبادر می كند و اين مفهوم را در بند آخر شعر خود آنجا كه می گويد:
و ما همچنان  /دوره میكنیم /شب را و روز را ،هنوز را( ...همان) با آوردن كلمهی «دوره كردن» كه در نهايت تناسب با دفتر خالی است ،كامل میكند.
يا در مدح كه شادی و اشتیاق و خوش بینی نسبت به ممدوح ،او را به ستايشی اينگونه وا می دارد:
كـه بـه ما سوا فکندی همه سايه هما را
علی ای همای رحمت تو چه آيتی خدا را
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
دل اگــر خدا شناسی همه در رخ علی بین
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(شهريار)28 :1396 ،
و بر عکس بدبینی ،نفرت ،شک و حسادت كه عناصر احساسی تحريک كننده در سرودن يک هجو هستند:
دل مــن ز انتظــــــار در چــــاه است
گر تويی يوســــف زمانه چــــــــــرا
راســـتی جـــای حـــاش اهلل اســـت
حــــاش اهلل! مبــــاد يعنــــی هجــــو
خــردم گفــت  :خیز بـی گــاه اســت
دوش بیتــــــــی دو مــــیتراشــــیدم
كیست كــاو را هــوا نکوخــواه اســت
ايـن يـک امشـب مکـن بـه قـول هــوا
شیر در خشم و رشـــته يـک تـاه اسـت
هـان و هـان بـیش از ايــن نمـی گـويم
(انوری)560 :1340،
آن چه مشخص است در گونه های مختتلف ادبیات غنايی احساساتی تحريک كننده با توجه به زمان و مکان ،موقعیت فرد و فضای جامعه به وجود می
آيد كه شاعران اين احساسات را به صورت غزلی عاشقانه ،هجو ،مرثیه ،مفاخره ،حبسیه و  ...بروز می دهند.

 2-3هوش هیجانی و اهمیت آن
«سالووی و ماير»( )1990( ( salovey & mayerنخستین افرادی بودند كه هوش هیجانی را زير مجموعه ای از هوش اجتماعی تعريف كردند كه
شامل «توانايی كنترل احساس ها و هیجان های خويش و ديگران ،تشخیص احساس ها و هیجان ها در خود و ديگران و استفاده از اين داده ها برای
هدايت ،تفکر و اقدام های خود فرد است».
) ( salovey &mayer 1990:185-212اين تعريف نشان می دهد عواطف و هیجانات را می توان برای راهنمايی تفکر منطقی و اعمال هدفمند
مورد استفاده قرار داد .در واقع عواطف و هیجانات می توانند خردمندی و منطق فرد را تقويت نمايند.
« شناخت هیجان ها نوعی خود آگاهی است؛ تشخیص هیجان ها زير بنای هوش هیجانی را تشکیل می دهد .كنترل هیجان ها استعداد شخص برای
انطباق احساسات خود با موقعیت های مختلف است .برانگیختن خود ،به تأخیر انداختن ارضای امیال و يا سركوب كردن سايق ها ،تعريف شده است كه
اساس تکامل و موفقیت فرد در آينده است .همدلی درک هیجان های ديگران است كه قرينه شناخت هیجان های خود ،محسوب می شود .كنترل روابط
انسانی به معنی توانايی حفظ روابط حسنه با ديگران است كه مستلزم مديريت هیجان های ديگران بر اساس انگیزه و هیجان های خود است ( ».گیتونی،
)55 :1389
«سالوی و ماير» هوش هیجانی عاطفی را به سه شاخه اصلی تقسیم كردند:ارزشیابی احساس و هیجان ،تنظیم احساس و هیجان ،استفاده از احساس و
هیجان .بنابراين كسی كه از هوش هیجانی -عاطفی خوبی برخوردار باشد به روشی شايسته می تواند احساس خود را ارزشیابی كند،آن را تنظیم نمايد و
باالخره مورد استفاده قرار دهد.
«تحقیقات نشان می دهد موفقیت های زندگی حرفه ای  20درصد به بهره هوشی) (IQو  80درصد به هوش هیجانی ) (EQبستگی دارد .به همین
علت دانیل گلمن معتقد است هوش هیجانی -عاطفی از هوش علمی مهم تر است .هوش هیجانی به ما كمک می كند تا بتوانیم احساسات و عواطف خود
را بشناسیم و آن را به شکل مطلوبی ،كنترل و ابراز كنیم»( .بلوچ)3 :1392 ،
به عقیده جامعه شناسان ،نقش اساسی احساسات و هیجانات در تکامل انسان و حفظ بقای او اين است كه در چنین لحظات حساس و حیاتی،
قلب(احساس) جلوتر از سر (عقل و منطق) عمل می كند .به گفته آن ها انسان در موقعیت های دشوار و هنگام انجام وظايف بسیار مهم كه در اداره آن ها
فقط نیروی عقل عمل نمی كند ،توسط نیروی هیجان های خود هدايت می شود.
«بررسی طبیعت انسان بدون در نظر گرفتن قدرت احساسات و هیجانات نگرشی بسیار كوته بینانه است .با توجه به يافته ها و ديدگاه های دانش جديد
درباره جايگاه احساسات در زندگی ما  ،نام هوموساپین)( ( Homosapineبه معنای نژاد متفکر) برای نژاد انسانی ،نامی انحرافی به نظر می رسد .همه
ی ما بنا به تجربه دريافته ايم كه وقتی پای شکل گیری تصمیم ها و اقدامات ما پیش می آيد ،احساسات هم به اندازه ی تفکر و گاهی بیش از آن در
لحظه لحظه ی رفتار و كردار ما مؤثر است( ».گلمن)17 :1385 ،
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هوش هیجانی يک آرايه ی چند عاملی از توانايی های هیجانی ،شخصی و اجتماعی به هم مرتبط است كه به ما كمک می كند با توقعات هر روزی
كنار بیايیم .توانايی های اصلی هیجانی ،شخصی و اجتماعی كه ساختار عاملی اين سازه را تشکیل می دهند عبارتند از:











خود حرمتی :توانايی ادراک و ارزيابی خودمان
خودآگاهی هیجانی :تونايی آگاه بودن و فهمیدن هیجانات خودمان
جسارت :توانايی ابراز هیجاناتمان و خودمان به نحو سازنده
تحمل فشار روانی :توانايی اداره مؤثر هیجاناتمان
كنترل تکانه :تونايی كنترل هیجاناتمان
واقعیت آزمايی :توانايی ارزيابی عینی احساسات و افکارمان
انعطاف پذيری :تونايی ارزيابی عینی احساسات و افکارمان با شرايط جديد
مسئله گشايی :توانايی حل مسائل فردی و بین فرديمان
همدردی :توانايی آگاه بودن و فهمیدن هیجانات ديگران
رابطه بین فردی  :توانايی برقراری ارتباط خوب با ديگران

عالوه بر اين  10مؤلفه اصلی هوش هیجانی ،پنج آسان ساز ،رفتار هوش هیجانی و اجتماعی را در بر می گیرد كه عبارتند از :خوش بینی،
خودشکوفايی ،شادمانی ،استقالل ،مسئولیت اجتماعی( .كیاروچی ،فورگاس و مییر)142-143 :1385 ،
هوش هیجانی مقوله ای فطری نیست و در زمان تولد انسان شکل نمی گیرد ،بلکه در طول دوران بزرگسالی ما پرورش يافته و تقويت می شود
و تأثیرات مثبت مستقیمی برای تندرستی ،روابط و كار و حرفه ی ما داشته باشد.
« ضريب هوشی و هوش هیجانی نه دو استعداد و شايستگی متضاد ،بلکه دو استعداد جداگانه اند .همه ما تركیبی از عقل و هوش هیجانی را در
اختیار داريم؛ افرادی كه دارای ضريب هوشی باال ولی هوش هیجانی پايین(يا ضريب هوشی پايین و هوش هیجانی باال) باشند ،نادر و كمیابند.
در واقع پیوند و ارتباط متقابل ظريفی بین ضريب هوشی و بعضی از جنبه های هوش هیجانی وجود دراد كه بسیار ناچیز است و خدشه ای در
وجود آن ها به عنوان دو مقوله مستقل و جدا از هم ايجاد نمی كند( ».گلمن)72 :1393 ،
درک هیجان هايی كه ما احساس می كنیم به خاطر تناقض های ظاهری و پیچیدگی آن ها مشکل است؛ با اين حال توانايی رمز خوانی و
نامگذاری هیجان هايی كه احساس و تجربه می شوند ،توانايی درک و ارتیاط آن ها با نیاز ها ،امیال ،آرزوها و اعتقادات برای كسی كه می
خواهد زندگی سالم و متعادل داشته باشد ،امری اساسی است.
 .3کارکرد هاي ادبیات غنایی در تقویت هوش هیجانی
زندگی بدون هیجان و احساس ،بیابان خشک و كشت ناپذير عاطفی است كه از غنا و حاصلخیزی خاص زندگی بی بهره است؛ ولی به گفته
ارسطو ،موضوع بر سر احساس و هیجان مناسب است؛ به اين معنا كه احساس ما بايد با شرايط و اوضاع و احوال پیش آمده متناسب باشد.
احساسات و هیجان های آرام و بی صدا موجب گنگی و دوری می شوند .بر عکس ،زمانی كه احساسات خارج از كنترل و افراطی ،انسان را
مرتب و مداوم فرا می گیرد ،به صورت بیماری هايی نظیر افسردگی فلج كننده ،اضطراب شديد ،خشم و عصبانیت ديوانه كننده و سرآسیمگی
جنون آمیز در می آيد .در واقع بررسی و كنترل هیجان های ناراحت كننده ،كلید سالمت عاطفی و هیجانی ماست( .گلمن)90-91 :1393 ،
«شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است كه در زبان آهنگین شکل گرفته باشد»( .شفیعی كدكنی )86 :1386 ،بیان احساسات شخصی با زبان
ادبی و يا استفاده از متن های و شعر های احساسی متناسب با هیجانات روحی ما می تواند تأثیر به سزايی در بهبود و كاهش اختالالت روانی
گردد و سبب كنترل احساسات مخرب گردد .توسعه دايره لغاتِ كلماتِ مربوط به عواطف را می توان از ابزارهای مؤثر برای تقويت هوش
هیجانی دانست.
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مهم ترين كاربردهای ادبیات غنايی در تقويت هوش هیجانی عبارتند از

 3-1ادبیات غنایی ،شناخت و بیان احساسات شخصی و اجتماعی
«اشعار غنايی درونی است يعنی بر خالف اشعار حماسی كه به جنبهی بیرونی و آفاقی( )Objectiveمی پردازد ،جنبهی انفسی ()Subjective
دارد( ».حاكمی)4 :1386 ،
در اين نوع ادبی شاعر يا نويسنده ،ذهنیات و درونیات شخصی يا اجتماعی خود را به صورت ادبی بیان می كند« .عاطفه شعری ،نسبت احساسی
است كه در يک لحظه خاص میان «شاعر با يک پديده ديگر» برقرار شود .مثال ممکن است شاعر با ديدن پديده ای نسبتی شاد برقرار كند و با ديدن
پديده ای ديگر نسبتی غمگین» (زرقانی .)30 :1388 ،عواطف هنری و شاعرانه به سه دسته تقسیم می شود:
الف)عواطف فردی :در اين نوع عاطفه ،شاعر من فردی را محور قرار میدهد و از احساسات شخصی خود سخن میگويد (مانند شاعران رمانتیک).
ب)عواطف جمعی :شاعر بر اساس «من» جمعی از زبان مردم سخن می گويد (مانند شاعران اجتماعی مشروطه و معاصر).
ج)عواطف نوعی(بشرى) :شاعر بر اساس «من» بشری ،فراتر از زمان و مکان ،از زبان انسان به طور مطلق سخن میگويد (مانند شاعران فیلسوف و عارفی
چون خیام،مولوی،حافظ و()...روزبه.)17 :1381 ،
«تی اس الیوت» ) )Thomas Stearns Eliotدر مقاله خود با عنوان «سه صدای شعر» ساختار سه بخشی موجود در ديدگاه «افالطون» را به
گونه ای باز میتاباند و تعديل میكند:
«نخستین صدا ،صدای شاعری است كه با خود سخن میگويد يا با هیچ كس ،سخن نمیگويد .صدای دوم ،صدای شاعری است كه با شنوندگانی
سخن میگويد؛ خواه تعداد آنها كم باشد ،خواه زياد .صدای سوم ،صدای شاعری است كه تالش می كند ،يک شخصیت نمايشی بیافريند كه به زبان شعر
سخن میگويد .آنچه بر زبان میراند ،سخن خود او نیست ،بلکه چیزی است كه شاعر می تواند در چهارچوب محدوديت های موجود در يک شخصیت
خیالی ،در برخورد با شخصیت خیالی ديگری بیان كند«.الیوت» میگويد در هر شعری ،از شعری كه انديشه شخصی شاعر را بیان میكند ،گرفته تا شعر
حماسی و شعر نمايشی ،بیش از يک صدا شنیده میشود .با وجود اين او در مرحله نخست شعر غنايی را با نخستین صدا میشناسد .از ديدگاه او شعر
غنايی نوعی سخن گفتن ناخود آگاه يا غیرارادی است كه در آن شاعر برای دست يابی به آسودگی باری را كه بر جانش نهاده شده است ،بر زمین مینهد.
شعرغنايی لحظه طرد و از خود راندن يک روح پلید و اهريمنی است؛ لحظه رهايی از خستگی و فرسودگی ،لحظه تسکین و دستیابی به آرامش ،لحظه
بخشش و تبرئه و چیزی بسیار نزديک به نابودی كه به خودی خود توصیف ناپذير است(».بروستر 60-58 :1395 ،به نقل ازالیوت) 89-100 :1990،
همانطور كه گفتیم شاعران و نويسندگان ادبیات غنايی احساسات شخصی و يا اجتماعی خود را در قالب های مختلف ( غزل ،مدح ،هجو ،مرثیه و)...
بروز می دهند .آن گاه كه احساسات و هیجان ما مانند عشق و نفرت و غم نام مخصوص به خود را می گیرند و در قالب غزل و هجو و مرثیه با كالمی
آهنگین و با با استفاده از آرايه ها و زيبايی های ادبی بیان می شوند ،به گونه ای از خود آگاهی و بیان احساسات شخصی كه همان ادبیات غنايی است،
رسیده ايم و اين می تواند پیشرفت و افزايش هوش هیجانی را در يک فرد نشان دهد.
«توانايی پی بردن شخص به هیجان های خود و شناخت چگونگی جريان احساس در ديگران ،نیازمند توجه به سرنخ های گوناگون داخلی و خارجی و
تحلیل ارتباط كالمی و غیر كالمی هر دو در خود و وديگران است .خود آگاهی هیجانی در عین حال می تواند به پیش بینی هیجان ها در شرايط و اوضاع
و احوال گوناگون كمک نموده و رفتار شخص را هدايت كند( ».كیاروچی و ماير)39 :1388 ،
مطالعات و پژوهش های روان شناسان نشان می دهد كه ناتوانی تشخیص و توصیف هیجانات يکی از مشخصه های هوش هیجانی پايین است« .بر اساس
مطالعات صورت گرفته ،باور رايج اين است كه افراد مبتال به ناتوانی تشخیص و توصیف هیجانات نمی توانند با ديگران به خوبی ارتباط برقرار كنند يا اين
كه با چالش ها ،خوب كنار بیايند و مستعد بسیاری از بیماری های شايع روانی هستند كه پريشانی در تنظیم هیجانات از جمله آنهاست( ».كیاروچی،
فورگاس و مییر)114 :1385،
شاعران و نويسندگان ادبیات غنايی عشق و نفرت حسرت ها ،غم ها ،شادی ها ،امید ها و ناامیدی ها و شکوائیه های خود را در ال به الی اشعار و
نوشته های خود توصیف می كنند  .به طور مثال :سهراب سپهری احساسات مختلف خود را در يک لحظه ،اين گونه توصیف می كند و می سرايد:
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كنار مشتی خاک
در دور دست خودم ،تنها ،نشسته ام.
نوسان ها خاک شد
و خاک ها از میان انگشتانم لغزيد و فرو ريخت.
شبیه هیچ شده ای!
چهر ه ات را به سردی خاک بسپار.
اوج خودم را گم كرده ام.
(سپهری)125 :1389 ،
می ترسم ،از لحظۀ بعد و از اين پنجره ای كه به روی احساسم گشوده شد!
و يا اين اشعار قیصر كه حاالت و رفتار خود را اين گونه توصیف می كند:
رفتار من عادی است
اما نمی دانم چرا
اين روزها
از دوستان و آشنايان
هر كس مرا كی بیند
از دور می گويد:
ای روز ها انگار
حال و هوای ديگری داری؟
امّا
من مثل هر روزم
با آن نشانی های ساده
و با همان امضا ،همان نام
و با همان رفتار معمولی
مثل همیشه ساكت و آرام
اين روزها تنها
حس می كنم گاهی كمی گنگم
گاهی كمی گیجم
حس می كنم
از روز های پیش قدری بیشتر
رفتار من عادی است (امین پور)76 :1395،
اين روزها را دوست دارم...
«انسان برای درک كامل خود و ديگران بايد بداند كه چه چیزهايی موجب بروز هیجان ها می شوند و هنگامی كه به تشريح نوع هیجان خود يا ديگـران
می پردازد ،بايد قادر به بیان روشن و آشکار محدوده ای كامل از هیجان ها باشد( ».كیاروچی و ماير )44 :1388،توانايی ادراک ظاهر هیجانی و تبحر در
رفتار با ديگران ،مطابق واكنش های هیجانی آنهاست .همدلی بر پايه خودآگاهی بنا می شود؛ هر قدر نسبت به احساسات خودمان گشاده تر باشیم ،در
دريافتن احساسات ديگران ماهرتر خواهیم بود.

 3-2ادبیات غنایی و انتقال احساسات خود به دیگران و همدلی با آنان
اگر شخصی نتواند يا نخواهد از طريق كانال های كالمی يا غیر كالمی ،آن چه می انديشد يا احساس می كند را ابراز كند ،در تعامالت اجتماعی و ارتباط
با ديگران دچار مشکل خواهد شد و آسیب خواهد ديد.
دانیل گلمن()Goleman Danielمی گويد« :در واقع همان طور كه بیماری های واگیردار از طريق ويروس ها منتقل می شوند ،احساسات ما نیز
همانند يک ويروس اجتماعی از فردی به فرد ديگر منتقل می شوند .ما در هر برخورد با ديگران عالئم هیجانی و عاطفی خاصی می فرستیم كه بر
افراد دور و بر ما تأثیر می كند؛ هر چه از لحاظ اجتماعی هشیار تر و زيرک تر باشیم ،كنترل بیشتری بر عالئم ارسالی خود داريم .در واقع اندوخته
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جامعه مؤدب ،چیزی نیست جز وسیله ای كه تضمین می كند ،هیچ نوع نشتی هیجانی و عاطفیِ مزاحمی ،موجب ناآرام شدن تعامالت اجتماعی نمی
شود .كسانی كه قادرند ديگران را آرام كنند ،استعداد و كاالی اجتماعی بسیار ارزشمندی دارند و در واقع ارواح آرام بخشی هستند كه ديگران در
زمان نیاز عاطفی شديد به ايشان مراجعه می كنند( ».گلمن)176 :1393 ،
واضح و مشخص است كه ابراز عشق و عالقه به ديگران و يا ابراز هم دردی با غم ها و اندوه هايشان چقدر می تواند در برقراری ارتباطات مثبت انسانی
و مديريت هیجانات منفی مؤثر باشد.
در ادبیات غنايی غزل های عاشقانه ،مدح ها ،اخوانیات و هر گونه بیانی كه احساسات مثبت مارا به ديگران توصیف و تشريح كنند ،آثار مثبت روانی و
اجتماعی بر جای خواهند گذاشت .مرثیه ها  ،حبسیه ها  ،شکوائیه ها نیز تا حد زيادی به تخلیه روانی ما كمک می كنند و مناجات نامه ها و نیايش
ها و ستايش های زيبا پرودگار ارتباط ما را با مبدأ هستی محکم تر می كنند.
« عشق» مهم ترين مضمون اشعار غنايی است و در اشعار بسیاری از شاعران كهن و معاصرديده می شود.
خوب خوب نازنین من!
نام تو مرا همیشه مست می كند
بهتر از شراب
بهتر از شراب های ناب!
نام تو ،اگر چه بهترين سرود زندگی ست
من تو را به خلوت خدايی خیال خود:
«بهترين بهترين من» خطاب می كنم،
(مشیری)58 :1374 ،
بهترين بهترين من!
عشـق را همـواره بـا ديـوانگی ،پیونـدهـاست
نــازنینم! رنجش از ديـوانگی هـايـم خطاست
ورنـه هرگز رنجش معشوق را عاشق نخواست
شـايـد اينهـا امتحـان مـاست بـا دستـور عشق
لب كه بگشايم مرا هم با تو چندان ماجراست
چند میگويی كه از من شکوهها داری به دل ؟
علت عاشق طبیب مـن  ،ز علـت ها جـداست
عشـق را ای يـار بـا مـعیـار بـی دردی مسنـج
(منزوی)37 :1388 ،
آيا اين اشعار سرشار از عشق و محبت ،تأثیر مثبتی در خواننده يا شنونده ايجاد نخواهد كرد؟

 3-3استفاده از ادبیات غنایی محبت آمیز براي ایجاد همدلی وتعدیل هیجانات منفی و ایجاد همدلی
احساسات مخرب مانند خشم و تنفر و غم و اندوه ،می توانند منجر به ناراحتی عمیق روحی و جسمی شوند و پیامد های ناگواری را به بار آوردند .استفاده
ار جمالت و واژه های احساسی با بار مثبت يا به عبارت ديگر استفاده از جمالت يا اشعاری با تضاد احساسی ،می تواند تأثیر خوبی بر روح و روان ما داشته
باشد و هیجان های منفی ما را كنترل كند .به طور مثال آن گاه كه در هنگام غم و اندوه غربت ،اين شعر سهراب را خوانیم ،چقدر دلمان آرام می گیرد:
هر كجا هستم ،باشم
آسمان مال من است
پنجره ،فکر ،هوا ،عشق ،زمین ،مال من است
چه اهمیت دارد
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گاه اگر می رويند
قارچ های غربت؟

(سپهری)258 :1389 ،

و يا در شعر«سايبان آرامش ما ،مايیم» كه سهراب همه را به صافی و صداقت برای رسیدن به آرامش ،فرا می خواند:
در هوای دوگانگی ،تازگی چهره ها پژمرد؛
بیايید از سايه – روشن برويم.
بر لب شبنم بايستیم ،در برگ فرود آيیم
و اگر جا پايی ديديم ،مسافر كهن را از پی برويم.
برگرديم و نهراسیم؛ در ايوان آن روزگاران؛ نوشابه جادو
سركشیم..
بیايید از شوره زار خوب و بد برويم.
چون جويبار ،آيینه روان باشیم :به درخت درخت را
پاسخ دهیم
و دو كران خود را هر لحظه بیافرينیم؛ هر لحظه رها سازيم.
(سپهری)157 :1389 ،
برويم ،برويم و بی كرانی را زمزمه كنیم.
ارتباطات اثر بخش و همدلی با افراد جامعه تاثیر زيادی در مديريت و كنترل هیجانات منفی و افزايش هوش هیجانی دارد« .دقت همدالنه«،خواندن» افکار
و احساسات لحظه به لحظه افراد را شامل می شود« (كیاروچی و فوركاس )177 :1385،همدلی سبب شناخت ديگران می شود و اين شناخت به ما
كمک های بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی می كند.
با نگاهی كه در آن شوق بر آرد فرياد
با سالمی كه در آن نور ببارد لبخند
دست يکديگر را
بفشاريم به مهر
جام دل هامان را
ماالمال از ياری ،غمخواری
بسپاريم به هم
بسپاريم به آواز بلند:
شادی روی تو!
ای ديده به ديدار تو شاد!
باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست
تازه،
عطرافشان
(مشیری)997 :1388 ،
گلباران باد.
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 3-4استفاده از ادبیات طنز آمیز  ،براي کنترل هیجانات مخرب
استفاده از اشعار طنز  ،يک روش موثر ديگر برای كاهش هیجانات و استرس ها ست.
در طنز هدف اصلی انتقاد و اصالح در جامعه و افراد آن است و شوخی يک ابزار و وسیله است« .چرنیفسکی»( ،(chernifeskyمنتقد روس ،طنزنويسی
را باالترين درجه نقد ادبی میداند( .آرين پور )3 :1382 ،انسان هنگامی كه ناراحت است ،حس شوخ طبعی خود را از دست می دهد و مسايل را بیش از
حد جدی می گیرد و يا حتی ديد منفی نسبت به همه چیز دارد ،اما با استفاده از هوش هیجانی و نگاهی طنز آمیز به مشکالت كه در بسیاری مواقع
آنقدر ها هم جدی و مشکل نیست ،در جهت آسان كردن آن ها قدم بر می دارد.
نخــــودی گفت لوبیــايی را

كز چه من گردم تو اين چنین دراز؟

گفت ما هـر دو را ببايد پخت

چاره ای نیست؛ با زمانـــــه بساز
(اعتصامی)189 :1387 ،

آن روزها يادش به خیر /تا می گفتی ستاره /شب ،با شکوه می شد /آسمان ،نقره پوش /و انبوه سوژه بر سرم می ريخت /اين روزها تا می گويم ستاره /
(اكسیر)212 :1395 ،
ملیحه ادامه می دهد /ستاره ،صد و چهل و يک ،ستاره ،يک ،مربع!
«آلبرت الیس» ) (Albert Elisدر كتاب « احساس بهتر ،بهتر شدن ،بهتر ماندن» به اين نکته اشاره نموده است .او از « شوخی» به عنوان راهی برای
ايجاد وقفه در جريان اختالل زايی و زير سؤال بردن آن ،ياد می كند و طنز و طعنه را از فنونی می داند كه می تواند قدری « شوخی» وارد زندگی كند و
انسان را از تفکر نامعقول بسیار جدی رها سازد .اين كار فوايد چشمگیری دارد .او می گويد «:يکی از فنون فکری ،احساسی و رفتاری در رفتار درمانی
عقالنی – هیجانی ،به مسخره گرفتن باورهای خود مخرب و خواندن آوازهای عاقالنه طنز آمیز است كه جنبه های طنز آمیز باورها را نشان می دهند».
(الیس)156 :1384 ،
ايشان می گويد:
در سال  1976همکارم از من خواست در گردهمايی «شوخی» در مجمع انجمن روان شناسی آمريکا در واشنگتن شركت كنم .در اين گردهمايی مقاله
ای ارائه دادم كه نشان می داد ،چطور در رفتار درمانی عقالنی هیجانی از شوخی استفاده می كنم .من سالهاست كه به آهنگ های مشهور عالقه مندم؛
من اشعار آن ها را بازنويسی می كنم و شعر های جديدی روی آن ها می گذارم كه گرايش مردم به جدی گرفتن بیش از حد امور را به ريشخند می
گیرند.از آن به بعد آواز های من معروف شدند؛ چون صرف نظر از صدايم عمال در تمام كارگاه هايم آن ها را می خواندم .در عین حال برخی از آن ها را
می نوشتم و به مراجعان خود می دادم تا وقتی در خودشان اضطراب ايجاد می كنند ،آواز ضد وحشت بخوانند و وقتی خودشان را افسرده می كنند ،آواز
ضد افسردگی بخوانند و  ...ما از اين آهنگ های طنز آمیز نتايج بسیار خوبی گرفتیم و بسیاری از مراجعانم به من می گفتند ،وقتی هیچ روشی جواب نمی
دهد ،اين آواز ها آنان را از سرخوردگی و يأس بیرون می آورد.
به طور مثال اگر كمال گرا هستید -شايد هم قدری خود شیفته و خودتان و امور را خیلی جدی – می گیريد ،می توانید آواز زير را همراه با آهنگش
بخوانید:
برخی می پندارند دنیا بايد به راه راست برود
Some think the world must have a right direction
من هم می پندارم! من هم می پندارم
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!And so do I- and so do I
برخی می پندارند با كوچک ترين نقصی از
Some think that,with the slightest imperfection
موفقیت باز می مانند -من هم می پندارم!
!They can t get by- and so do I
بايد ثابت كنم كه اَبَر انسانم
For I, I have to prove I m superhuman,
خیلی بهتر از ديگران!
!And better far than people are
بايد نشان بدهم كه زكاوت حیرت آوری دارم-
To show I have miraculous acumenو همیشه جزء بزرگانم
!And always rate among the Great
فقط معقول بودن كامل،كامل
Perfect, perfect rationality
برايم مهم است!
!Is of course,the only thing for me
چطور می توانم به بودن بینديشم
How can I ever think of being
در حالی كه بايد جايز الخطا باشم؟
?If I must live fallibly
معقول بودنم بايد كامل باشد!
!Rationality must be a perfect thing for me
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آلبرت الیس توصیه می كند ،اگر از آدم هايی كه تصور می كنید تحمل شان را نداريد ،خشمگین می شويد ،آواز ضد عصبانیت را بخوانید .اگر غالبا
خودتان را مضطرب می كنید ،آواز آرام بخش بخوانید( .الیس)245-248 :1384،
بنابراين بسیاری اوقات برای غلبه بر مشکالت و كنترل احساسات مخرب الزم است «جور ديگری ببینیم».
بنابراين

 3-5تأثیر موسیقی بر شعر غنایی و کارکرد آن در تقویت هوش هیجانی
موسیقی می تواند به مسائلی از جهان احساسات انسانی اشاره كند و متناسب با آن فهم شود؛ زيرا هم آهنگساز و مصنف انسان هستند و سرشار از
انديشه ،ايده و احساس و هم مخاطبان آن انسا ن هايی هستند كه از آهنگ تاثیر عاطفی خواهند پذيرفت .آهنگساز از ساخت اثر هدف و مقصدی دارد و
مخاطب از شنیدن اثر دنبال مقصودی است.
موسیقی میتواند موجب ظهور احساساتی نظیر غم و شادی يا خشم و غرور در افراد شود .موسیقی شاد ،مردم را شاد می كند و موسیقی غمگین ،مردم
را غمگین می كند و انتقال احساس از آهنگساز به شنونده شکل می گیرد .بنابراين ،واكنش عمیق احساسی به موسیقی انجام می شود؛ البته در شرايطی
كه هنگام گوش دادن به موسیقی بايد رعايت شوند(.آهی)47-48 :1393،
موسیقی انسان را به هیجان می آورد .بنابراين احساسات مختلفی با توجه به نوع موسیقی از انسان بروز می نمايد؛ حال هر گاه اين موسیقی با اشعار و
متن های احساسی شاد يا غمگین همراه شود و ريتم و آهنگی متناسب با آن پیدا كند ،بسیار بهتر و تاثیر گذارتر ،می تواند احساسات را منتقل سازد؛ به
همین علت ترانه ها و تصنیف ها ،بسیار بیشتر از اشعار و متن های احساسی باعث تحريک احساسات می شوند.
يافتهها نشان میدهد كه سادگی بیان ،زبان عامیانه ،سادگی تصاوير شعری ،كاربرد اندک آرايههای ادبی ،ريتمیک بودن ،احساسی بودن ،لحن صمیمی و
روايی بودن از مهم ترين خصوصیات ترانه های اين دوره است.
ترانه گونه ای شعر است كه زبان ساده و صمیمی آن در كنار ريتمیک بودن ،قابلیت همراهی آن را با موسیقی فراهم میكند .بنابر اين ترانه و آهنگ
ممکن است به طور همزمان با يکی بعد يا قبل از ديگری آفريده شوند .امروزه اكثر مردم جامعه عالقهی خاصی به ترانه نشان میدهند كه عوامل متعددی
در اين امر نقش دارند .گسترش وسايل ارتباط جمعی و پیدايش اجتماعات مجازی در اينترنت ،رواج موسیقی پاپ و ...از عوامل بیرونی مؤثر بر ترانه سرايی
اند .برخی از عوامل نیز به خصوصیات و ويژگیهای ترانه مربوط میشود( .رضی)115 :1392 ،
پیام های ترانه ها به دلیل همراهی با موسیقی و ايجاد فضای عاطفی ،معموالً مورد پذيرش مخاطبان قرار میگیرد .ترانه ها را از جهت درون مايه میتوان
به گونههای مختلف تقسیم كرد از جمله؛ ترانه های سیاسی ،اجتماعی ،عاشقانه ،ملی -میهنی ،مذهبی ،وصف طبیعت ،سرور و شادی و ....برعکس عقیدهی
بسیاری كه از زبان ساده ی ترانه ،انتظار طرح دغدغهها و مفاهیم عالی را ندارند ،اين زبان ،قابلیت زيادی برای جذب اقشار مختلف دارد .بنابراين از اين
ويژگی ترانه های می توان برای تعديل و يا تحريک احساسات مختلف استفاده نمود.
همین كـه پیش هم باشیم ،همین كه فرصتی باشه
همین كه گاهی چشمامون ،تو چشم آسمون واشه
همین كـه گاهی دنیارو با چشمای تو می بینم
همین كـه چشم به راه تو ،میون آينه می شینم
همین احساس خوبی كه
دلت سهم منو داده
همین كه اتفاق عشق
برای قلبم افتاده
بازم حس می كنم زنده ام
بـازم حس می كنم هستم
بگو با بودنت دل رو
(افشین يدالهی)1387 ،
به كی غیر تو می بستم

مجله ادبیات فارسی ،دوره  ،17شماره  ،28زمستان  ،1400مریم کریمیان و همکاران ،تحلیل احساسات در ادبیات غنایی و کارکرد آن در تقویت هوش هیجانی

ترانه ها و تصنیف ها ،گونه ای ديگر از ادبیات غنايی هستند كه همراه با موسیقی و صوت و لحن زيبا می توانند احساسات متشنج انسان را آرام می سازند.
استفاده از ترانه هايی با آهنگ شاد و محتوايی پر انرژی می تواند در بهبود حاالت روحی و روانی يک شخص و يا گروه غمگین چاره ساز باشد .استفاده از
ترانه هايی با محتوا و آهنگ آرام بخش همانند يک پیاده روی در هوای آزاد بسیاری از هیجانات منفی مانند ترس و اضطراب را كاهش و روح انسان را را
آرام می سازد.
مردم هر كشوری با آوای دلکش ترانه های محلی خود از پیچ و خم سالیان گذشته و با آهنگ روح نواز ان به مصاف بسیاری ناماليمات شتافته و فراز و
نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته اند .ناامیدی های بسیاری را به امید و غم های فراوانی را به شادی مبدل كرده اند« .در اين میان ايرانیان اگر
نگويیم بیشترين ،يکی از غنی ترين مجموعه های اين ترانه ها را در اختیار داشته اند .ترانه های عامیانه ايران ،سرشار از غم ها و شادی های مردم و مملو
از مسائلی است كه هر روزه با آن درگیر بوده اند .اين ترانه ها بوی رندی های حافظ و خیام را دارد كه در سنگر غزل ها و رباعیات خود ،حتی آتش دوزخ
برای آن ها گرما ندارد و بی آاليش ترين آرزوهای انسانی به زيباترين وجهی ،خود را در اين ترانه ها می نمايانند( ».عمرانی)22 :1381،
الاليی ها از قديمی ترين ،مرسوم ترين و زيباترين نمونه های ترانه های عامیانه هستند كه با آواز حزين برای خواباندن و گاهی نوازش كودكان خوانده
می شوند .الاليی اولین موسیقی است؛ اولین كالم است؛ الاليی اولین شکل ادبیات است.
الاليی گفتن برای بچه ها تجربه ای قديمی است .تجربه ای زيبا و سرشار از عاطفه كه ارتباط فرزندان را با والدين عمیق تر می كند و به اين هر دو
آرامش می بخشد« .آرامشی كه سالمت جسم و جان و كودک را تضمین می كند و منشأ حركتی است سازنده و بالنده  ،حركتی كه رشد كودكان را در
پی دارد و توانايی های يادگیری را به گونه ای روز افزون در كودک باال می برد»( .عمرانی)204 :1381 ،
كاهش اضطراب با نوای خوش الاليی هیجانات كودک را كنترل می كند و باعث بهداشت روانی و اقزايش توانايی يادگیری او می گردد.
الاليی ناشی از مهر و محبت مادران است و مادر در الاليی اش بهترين آرزوهايش را برای فرزندش با نوای زيبای خود می خواند:
اُ الالال انــــــــــــــــار و به

خدا عمری به طفلم ده

اُ الال خـــــــــــدا يـــــارت

علی باشــــه نگهدارت

خداوندا تــــــــو ستــــاری

همه خوابـن تو بیداری

به حق خواب و بیــــــداری

كه طفلــم را نگه داری
الاليی های كرمان (عمرانی)39 :1381 ،

 3-6توصیف طبیعت در ادبیات غنایی و تاثیر آن بر تقویت هوش هیجانی
طبیعت نقش مهمی در آرام بخشی به انسان دارد .يکی از راه های مديريت و كنترل هیجانات مخرب رفتن به طبیعت است .آسمان ،خورشید ،ماه و
ستارگان ،جنگل ،كوهستان و دريا و كوير هر كدام سرشار از انرژی های مثبتند كه روح و ذهن انسان را می آرايند .در مقاله ای با عنوان« تأثیرات مدرسه
طبیعت بر رشد كودكان از ديدگاه هوش ده گانه » EQآمده است«:بايد محیطی را ايجاد كرد كه همه به بیان احساسات خود بپردازند .از كودک خواسته
شود احساسات خود را بیان كند .احساس امنیت و فضای حمايتی نیز به اين روند كمک خواهد كرد .كودكی كه در فضای باز با ذهنی آزاد پرورش يابد به
مراتب باهوش تر از كودكان پرورش يافته در محیط بسته از لحاظ فکری و جسمی خواهد بود .برای پرورش هوش كودكان بايد بستر تعامالت اجتماعی را
در محیط های باز برای آتها فراهم آورد( ».بیات و بهشتی)1 :1396 ،
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طبیعت همواره برای شاعران الهام بخش بوده است .آن ها با نگاه شاعرانه واحساسات رقیق خويش به تک تک عناصر طبیعت با دقت می نگرند و اشعار
زيبا می سرايند .اين اشار روح را نوازش می دهد و شعور و آگاهی را در انسان می افزايند.
چشم اگر هست به پیدا و به ناپیدا باز
نیک بیند كه چه غوغاست درين چشم انداز:
مهر ،چون مادر می تابد ،سرشار از مهر
نور می بارد از آينه پاک سپهر
رود ،می گريد تا سبزه بخندد شاداب
آب ،می خواهد جاری كند از چوب ،گالب!
مرغ ،می خواند تا سنگ نباشد دلتنگ
مهر ،می خواهد تا لعل بسازد از سنگ!
تاک صد بوسه ز خورشید ربايد از دور
تا كه صد خوشه چو خورشید برآرد انگور!
سرو ،نیلوفر نشکفته نوخاسته را
می دهد ياری كز شاخه بیايد باال!
سرخوشانند ،ستايشگر خورشید و زمین
همه مهر است و محبت ،نه جدال و نه كین
اشک می جوشد در چشمه چشمم ناگاه
بغض می پیچد در سینه سوزانم،آه!
پس چرا ما نتوانیم كه اين سان باشیم؟
به خود آيیم و بخواهیم كه:
انسان باشیم!
انسان باشیم(مشیری،837 :1388،ج)2
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 3-7گونه هاي مختلف ادبیات غنایی و تاثیرات مثبت آن بر هوش هیجانی
گونه های مختلف ادبیات غنايی هر كدام می توانند كاربست هايی در تقويت هوش هیجانی داشته باشند .به طور مثال ادبیات عرفانی مناجات نامه
ها و اشعار آيینی نیز تا حدود زيادی می توانند خواننده را به يک قدت معنوی برتر وصل كنند« .خیلی از انسان ها در قرون گذسته ،ناراحتی های
هیجانی خود را به كمک روش های دينی و معنوی رفع كرده اند .بعضی از ان ها با فراگیری فلسفه عمیق خودياری توانسته اند در بحران های شديد به
خودشان كمک كنند(» .الیس)101 :1384،
مفاخره ها با ايجاد احترام به نفس و به دنبال ان اعتماد به نفس به نیرومند تر شدن شخصیت انسانی كمک می كنند و شکوائیه و حبسیه و هجو در
تخلیه روانی شاعر و خواننده مؤثرند.
نکته ديگر اين كه همانطور كه گفتیم گونه های مختلف ادبیات غنايی نتیجه تحريک احساسات مختلف شاعر مانند عشق ،امید ،ياس ،خشم ،شادی،
غم و  ...است؛ بنابراين با استفاده درست از گونه های مختلف غنايی در مواقع الزم می توانیم احساساتمان را مديريت و كنترل كنیم و بر توانايی هايمان
بیفزايیم.
 .4نتیجه گیري
ادبیات زيبايی آفرينی در زبان است و ادبیات غنايی يکی از انواع ادبی است كه احساسات شخصی يا اجتماعی شاعر يا نويسنده را به صورت ادبی و
هنرمندانه بیان می دارد .هر يک از گونه های مختلف ادبیات غنايی مانند غزل های عاشقانه ،مدح ،هجو و  ...برخاسته از تحريک گروهی از احساسات
انسانی مانند عشق ،امید خشم ،نفرت و  ..هستند .هوش هیجانی كه توانايی درک ،فهم و اداره هیجانات است ،دارای اهمیت بسیاری است .از آن جا كه
ادبیات غنايی ارتباط مستقیمی با احساسات دارد .ما بايد بتوانیم عواطف و هیجانات خود و ديگران را مديريت كنیم؛ يعنی احساسات منفی را در خود و
ديگران كاهش دهیم و احساسات مثبت را تقويت نمايیم .عنصر عشق در ادبیات غنايی عنصری شفابخش است كه در ارتباط با خود ،ديگران ،خدا و
طبیعت می تواند در تقويت هوش هیجانی و پیشبرد اهداف سازنده ما بسیار مؤثر باشد .موسیقی های شاد و آرام بخش در ترانه ها و الاليی ها آثار بسیار
مثبتی در سالمتی روح و روان و به تبع آن جسم انسان دارند .استفاده از اين نوع ادبی در گونه های مختلف آن به شناخت و بازگو كردن احساسات ما و
ديگران ،ايجاد روابط فردی و اجتماعی ونیز تعادل احساسات و هیجانات مخرب كمک می كند .اين عوامل سبب تقويت هوش هیجانی می شوند و
اختالالت روانی را در فرد و اجتماع كاهش می دهند.
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Topic:Analysis of Lyrical literature and its function in strengthening Emotional intelligence
Abstract
Human is a creature with enormous feelings and these can be expressed in different ways. It’s impossible that a person with
healthy mental and body conditions doesn’t expose different alternate feelings. The basis of lyric literature is human feeling
that is stated beautifully and literary by poet or writer. The aim of emotional intelligence is to recognize feelings and manage
them in tensions that we could have wise human behaviors by reinforcing it. This article has studied the effect of usage of
lyric literature in reinforcement ofemotional intelligence after analysis of lyric literature and Emotional intelligence. Various
kinds of lyric literature such as love-poem, praise, satire, and so on result in different human feelings like love, hate, anger…
. According to psychologists’ opinions and proposed methods to increase and apply emotionalintelligence, it could
concluded that lyric literature has an applied and influential role in recognition and reputation of our feelings, creation of
personal, social relations and also adjustment of destructive feelings and tensions. The element of love in lyricism is a
healing element that in relation to ourselves, others, God and nature can be very focused on strengthening the emotional
intelligence of literature and advancing our constructive goals.
Keywords: human, emotion, lyrical literature, emotional intelligence.

