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چکیده
بحث انواع در محافل ادبی جهان بسیار پردامنه مطرح شدهاست و تحوالت بسییاری از روزهیای آغیازی
طرح مستقل آن از سوی ارسطو به خود دیدهاست .اما در محافل ادبی میا ،توجیه بیه آن بسییار سیطحی
بودهاست ،به گونهای که ای توجه سطحی مانع طرح بحثهای تازه در ای باب گردیدهاست؛ بحثی کیه
به شکل دستوپا شکسته و ابتدایی وارد مباحث ادبی ما گردیده و بدون معیادلسیازی بیا ادب فارسیی و
پرورده شدن ،گاه مطالبی از آن مییابیم و نمونهها و اجزای آن هم به تبع کُل ناقص است .در ای مقاله،
سعی کردهایم برخی نقصها را نمایان سازیم و نمونههای تازهای از بحث انواع را مطیرح کنییم و نشیان
دهیم گنجاندن آثار در انواع ارسطویی چندان دقیق نیست و نیاز به بیازنگری جیدی دارد .بحیث سییالیت
زیرگونهها ،استقالل آنها ،گونههای غالب و مغلوب و نیز متروژانر یا گونۀ مادر از بحثهایی است که در
حد فضای کنونی به آنها پرداختهایم و راه را برای نقد و ادامۀ بحث باز میبینیم.
واژههای کلیدی :سیالیت گونهها ،استقالل گونهها ،گونۀ غالب ،گونۀ مغلوب ،متروژانر (گونۀ مادر).
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1ی مقدمه
از آنجا که ادب فارسی بعد از اسالم متأثر از ادبیات عرب است ،میتوان سابقۀ بحث انواع
را در فرهنگ اسالمی جستجو کرد .با اینکه آثیار ارسیطو در فرهنیگ اسیالمی و نهضیت
ترجمه شناختهشده بود ،بحث انواع در نقدهای ادبی اصالً جایی باز نکرد .اما اینکیه «چیرا
مسلمانان موازی نقد ادبی و بحث انواع را از یونانیان اخذ نکردند؟» میتواند ما را به دنبال
گمانهزنیهایی برای یافت علت ای موضوع ببرد.
اولی سبب ،درک نادرست از بحیث انیواع در فرهنیگ اسیالمی اسیت .ایی نکتیه را
میتوان از برداشتهای نامفهومی دریافت که ابی سیینا (ر.ک؛ شیفیعی )99 :1352 ،و ابوبشیر
متّی و به تبع او ،دیگر فالسفه از ایی بحیث داشیتهانید (ر.ک؛ زرقیانی .)284 :1390 ،قییا
بگیرید ادیبان را که با فالسفه میانۀ خوبی نداشتند .حال ،علت ای موضوع (درک نادرست
از بحث انواع) چه بود؟ به نظر ،اولی علت همخوانی نداشیت میوازی فرهنگییی فکیری
یونانیان با موازی موجود در فرهنگ اسالمی بودهاست .ما حتیی در بحیث تیاریخ فلسیفۀ
اسالمی داریم که اب سینا چهل بار کتاب مابعدالطبیعیۀ ارسیطو را مییخوانید و بیا اینکیه
جمالت آن را از بر میشود ،اما نمیتواند مُدرِک آن باشد و در پایان ،از کتاب فارابی کمک
میگیرد .در مباحث انواع ،بسیاری از موازی طبقهبندی در یونان ،بر اسا ادبیات نمایشی
بودهاست ،حال آنکه در فرهنگ اسالمی ،اصالً نمایشی وجیود نیدارد کیه مبیانی آن درک
شود .در ای صورت ،چگونه اب سینا میتواند درک درسیتی از تراقودییا (تیراژدی) داشیته
باشد! علت دیگر اینکه بحث انواع در یونان ،بحثی ساختاریی محتوایی با شرایط منضیبط
است ،به گونهای که هر اثر ادبی در وزن ،قالب و موازی خاص خود سروده میشد .اما در
فرهنگ عربی ،قصیده به عنوان قالبِ غالب با هر وزن و قافیهای میتوانسته پیذیرای هیر
محتوایی ،هرچند ناهمگون باشد .برخی اعتقاد دارنید کیه اَعیراب بیرای محفیوا داشیت
دانشهای خود ،هر مطلبی را در قالب قصیده میریختند (ر.ک؛ شفیعی کیدکنی،)380 :1376 ،
البته تنگناهای صوری نیز مجال بروز اندیشههای گوناگون را باعث میشیود (ر.ک؛ همیان،
.)378 :1366

دلیل دیگر ،توجه به صورت در بحثهای ادبی مسلمانان است .ظاهراً محتوا به عنوان
بحثی غیرادبی اصالً مطرح نیست .از ای رو ،ما بیشتر کتبی هم کیه در زمینیۀ نقید ادبیی
میبینیم ،به مسائل صوری شعر ،مثل عروض ،قافیه و فنون بالغی میپردازند ،امیا بحیث
انواع ارسطویی ،ساختاریی معنایی است.
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آخری و شاید مهمتری دلیل اینکه اَعراب قبل از آشنایی با فرهنگ یونان ،شعر خیود
را داشتند و بدان میبالیدند .از ای رو ،طبیعی بود که با روبهرو شدن با موازی یونیانیهیا،
چندان وقعی به ای معیارها ننهند .ضم اینکه بعد از اسالم ،قرآن نیز بیه عنیوان معجیزۀ
بالغت ،فصاحت و نیز الگو ،موضوعات متفاوتی را در سورههای مختلف مطرح میکند که
بحث انواع به شکل طبقهبندی منسجم و پرداخت به آن را بهکلّی منتفی میکند.
با تمام ای تفاسیر ،تقسیمبندیهایی شبیه به بحث انواع را در برخی آثار ،مثل نقد شعر
از قدامة ب جعفر داریم که شعر را به مدح و انواع آن ،هجا و مرثیه تقسییم مییکنید (ر.ک؛
قدامةب جعفر158 :1384 ،ی .)199یا تقسیمبندی های اب رشییق قیروانیی (ر.ک؛ زرقیانی:1388 ،
 )101یا نمونههایی از ای دست که اب طباطبا با رویکرد منطقیی فلسفی دارد (ر.ک؛ همیان،
 )15 :1390که از معدود تقسیمبندیهای محتوایی و فارغ از بحثهای ساختاری هسیتند و
ربطی به بحث انواع ارسطویی ندارد.
در ادبیات فارسی نیز به تبیع شیعر عیرب ،پیرداخت بیه انیواع بیه شیکلی منسیجم و
طبقهبندی و تعریفشده وجود نداشتهاست .بیشتر دغدغۀ منتقدان ادبیی گذشیته ،آمیوزش
سرودن شعر با معیارهای غیرصوری و غیرچارچوبی بودهاست تا اینکه بخواهنید قیوانی و
طبقهبندیهایی برای انواع شعر طرح کنند .برای نمونه ،نظامی عروضی ویژگیهایی برای
شاعر برمیشمرد که برخی از ای موارد موهوم مینمایید ،چیون هییم معییاری بیرای آن
ویژگیها ارائه نمیکند« :اما شاعر باید سلیمالفطرة ،عظیمالفکرة ،صحیحالطبع ،جیدالروییة،
دقیقالنظیر باشید» (نظیامی عروضیی .)42 :1382 ،واقعیاً معییار طبیع سیلیم چیسیت؟ معییار
سلیمالفطرة بودن چیست؟
اگر در جایی هم اشارههایی به انواع داشته باشیم ،نمونۀ آن را در جایی دیگر نمیبینیم
که حکم به شمول ،انسجام و قانونمندی ای بحث کنیم؛ مثالً عنصرالمعالی در شعر ،مدح،
غزل ،هجا ،مرثیت و زهد را از انواع شعر برمیشمرد و پیشنهادهایی برای نیکو بودن ایی
نوع شعرها ارائه میکند (ر.ک؛ عنصرالمعالی191 :1390 ،ی )193یا وقتی ناصرخسرو میگوید:
«غییزال و غییزل هییر دوان مییر تییرا

نجیییویم غیییزال و نگیییویم غیییزل»
(ناصرخسرو.)289 :1389 ،

در واقع ،با ای بیت برائت خود را از غزل اعالن میکند .گویی انواعی دیگر کیه بیدان
میپردازد ،فرضاً زهد و حکمت در ذه دارد ،ولی مشخص نیست ای شیعرها دقیقیاً چیه
معیارهایی دارند .خاقانی دَه حِلیت یا نوع برای شعر متصوّر است (ر.ک؛ خاقیانی،)926 :1388 ،
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اما مشخص نیست که منظور خاقانی از دَه شیوه کدام شییوههاسیت و در کجیا آمیده کیه
خاقانی گویا به سبب شهرت آنها ،فقط به پنج مورد اشاره میکند؟ باز هم مشخص نیست
ای پنج نوع چه سازههایی دارند و تفاوتهای آنها با هم چیست؟ انوری نیز در ابیاتی به
نمونههایی از انواع شعر اشاره میکند (ر.ک؛ انوری .)694 :1364 ،در بوستان نیز خصم سعدی،
او را در گونههایی موفق میداند و گونههای گرز و گوپال را بر دیگران ختم میداند (ر.ک؛
سعدی شیرازی ،)136 :1384 ،اما هیم گاه چنی بحثهایی در مکتبهای نقد کالسیک وجود
ندارد و هیم معیار و شاخصههایی برای موجودیت آنها ارائه نمیشود .چنانکه بیه میوارد
باال دقت شود ،هیم یک نظم و نسقی پذیرفته و متبوع ارائه نمیکنند که در جایی دیگیر،
مثل آن را بیابیم .گویا بحث انواع بحث پذیرفته و نانوشتۀ منتقدان ،شعرا و ادبای کالسیک
ما بودهاست ،اما از لحاا محتوایی و آن هم به شکل نامنسجم ،نیه بیه شیکل محتیواییی
ساختاری و با طبقهبندی و ارائۀ موازی .
میرزا آقاخان کرمانی اولی کسی است که بحث انواع را بیه شیکل ارسیطویی در ادب
معاصر مطرح کردهاست (ر.ک؛ آدمیت218 :1357 ،ی .)219شبلی نعمانی نیز بحثهایی دارد که
میتوان آنها را با بحث انواع مرتبط دانست؛ مثالً بحثی شبیه به گونۀ غنایی را با عنیوان
غزل عشقیه مطرح میکند (ر.ک؛ نعمانی ،شبلی ،1363 ،ج 38 :5ی )110و با بررسی شعر حماسی
در جایی دیگر به ای نوع میپردازد (ر.ک؛ همان197 :ی .)190بعدها بهار نیز بحثی شیبیه بیه
بحث گونهها دارد (ر.ک؛ بهار )139 :1371 ،که بیشتر شبیه بحثهای سنتی اسالمی است تیا
نقد ارسطویی .همایی نیز به بحث گونهها میپردازد و نمونههایی را به صورت گذرا مطرح
میکند (ر.ک؛ همایی .)78 :1366 ،صفا بحث انواع را یک بار به شکل بسیار کلّیی (ر.ک؛ صیفا،
24 :1374ی )28و جایی دیگر بهتفصیل بدان توجه کردهاست (ر.ک؛ همان :1354 ،شصیتوشیش
به بعد) .اما صورتگر به بحث گونۀ غنایی و تعریف آن اهتمام دارد (ر.ک؛ صورتگر.)67 :1348 ،
مؤتم بحثی شبیه به گونهها را در اقسام و اصناف شعر میآورد (ر.ک؛ مؤتم 9 :1364 ،ی.)10
زری کوب به بررسی برخی از انواع تحت تأثیر ارسطو توجه نشان میدهد (ر.ک؛ زری کیوب،
 154 :1372به بعد و همان182 :1385 ،ی .)185او در کتاب نقد ادبی ،ضم بحث انواع به شکلی
کوتاه به نقل مطالب منتقدان غربی مییپیردازد (ر.ک؛ همیان .)71 :1361 ،شیفیعی در مقالیۀ
مشهور خود به بحث انواع جان تازهای میدهد (ر.ک؛ شفیعی96 :1352 ،یی .)116فرشیدورد نیز
به بحث انواع بیتوجه نبودهاست و آن را به طور مفصّل پیگیری میکنید (ر.ک؛ فرشییدورد،
 .)65 :1363پورنامداریان نیز بحیث انیواع را مطیرح کیردهاسیت .توجیه ایشیان بیه شیکل
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ساختارشناسی گونه ها کار ایشان را از دیگران متمایز میکند (ر.ک؛ پورنامیداریان 31 :1384،و

همان .)275 :1382 ،او در مقالهای که برای انواع مینگارد و به طور ساختاری ایی بحیث را
بررسی میکند و بحثهای قبلی خود را تکمیل مینماید (ر.ک؛ همان7 :1386 ،ی.)22
رزمجو با ارائۀ یک تقسیمبندی اندک متفاوت با تقسیمبندیهای قبلیی ایی بحیث را
مطرح میکند (ر.ک؛ رزمجیو47 :1373 ،یی .)159رسیتگار فسیایی نییز هسیتۀ کیارش همیان
تقسیمبندی ارائهشده از طرف شفیعی است .او ای هسته را با آوردن نمونههای زییادی از
گونهها تکمیل میکند (ر.ک؛ رستگار فسایی 150 :1380،به بعید) .اسیماعیل حیاکمی بیا آوردن
مطالبی از زری کوب ،شفیعی و راشد ،در پایان ،نمونیههیایی از اشیعار غنیایی را برحسیب
موضوع میآورد (ر.ک؛ حاکمی 54 :1387،تا آخر) .کریمی نیز برخی از بحثهیای انیواع را بیه
شکل موجز و کوتاه مطرح کردهاست (ر.ک؛ کریمی .)93 :1386 ،جواری نیز از کسیانی اسیت
که بحث انواع را مطابق مباحث نقد ادبی غرب پرداختهاست و در کارش ،گیاه نگیاهی بیه
مطالب شمیسا نیز دارد (ر.ک؛ جواری14 :1383 ،ی .)140زرقانی در یک جیا تیالش مییکنید،
ریختشناسی انواع را به شکلی جدید در اثر خود ارائه دهد و سازههای خاصی بیرای هیر
یک از انواع ارائه میدهد؛ برای نمونه ،در باب گونۀ غنایی (ر.ک؛ زرقیانی353 :1388 ،یی.)357
همچنی  ،جایی دیگر بحث انواع و مسائل مربیو بیه آن را از منظیر فالسیفۀ کالسییک
تحلیل میکند (ر.ک؛ همان290 :1390،ی .)299همچنی  ،ایشان و صباغ در روندی گستردهتر و
عمیقتر در تازهتری و یکی از بهتری کارها در زمینۀ انواع در کتاب نظریۀ ژانر ،بسیاری از
مبانی ای بحث را در ادوار تاریخی غرب میکاوند و در بعضی نمونهها ،برخی از مسائل آن
را با ادب فارسی مطابقت میدهند.

2ی چالشی در بحث انواع
با توجه به آنچه دربارۀ بحث انواع رفت ،به ای نتایج میرسییم :تکیراری بیودن مباحیث،
وارداتی بودن آنها به شکل بسیط ،به چالش کشیده نشدن انواع با ارائۀ آنها به متیون و
از همۀ آنها مهمتر ،نداشت چارچوب و تعریف دقیق از انواع و مشخص نبیودن حیطیه و
چارچوب زیرگونههای آنها .ناگفته نماند که برخی از ای ضعفها در کتیاب نظرییۀ ژانیر
رفع شدهاست.
بحث انواع بعد از ارسطو در غرب بسیار متحول شدهاست .عدهای بیا آن بیه مخالفیت
پرداختند و آن را بیفایده خواندند و برخی با دفاع از آن ،آن را به دو شکل پیگیری کردند.
دستهای در برابر تغییر و تحول انواع مقاومت نشان دادند؛ مثالً نوارسطوئیان بحث انیواع را
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به جایی کشیدند که با انواع ارسطو متفاوت بود .از مخالفان ای بحث میتیوان بیه بِنِیدِتو
کروچه ( )Benedetto Croceاشاره کرد .او اعتقاد دارد انواع را نمیتوان از هم تفکیک کیرد
(ر.ک؛ ولک )279 : 8/1391 ،و به طور کلی طبقهبندیهایی از ای دست را رد میکند و آنها
را باطل میشمارد (ر.ک؛ کروچه )111 :1381 ،در دورۀ رمانتیسیسم هم به ای بحث با چشیم
انکار نگریسته شدهاست (ر.ک؛ احمدی)287 :1370 ،؛ برای نمونه ،هوگو میگوید« :معنی انواع
را نمیفهمم .در ادبیات فقط خوب و بد وجود دارد» (ولک .)296 : 2/1373 ،ییا کسیانی مثیل
وُردزورث ( )Wordswortsو کولریج ( )Coleridgeآن را تخطئه میکننید (ر.ک؛ دوبیرو:1389 ،
106ی .)104اما از کسانی کیه بحیث انیواع را پییگرفتنید و بیه آن تیازگی دادنید ،برونتییر
( )Brunetiereاست .او انواع را با مباحث جامعهشناختی و دورههای زندگی انسان میسنجد
(ر.ک؛ زری کوب )71 :1372 ،و معتقد است که انواع بعد از زایش و به کمیال رسییدن ،دچیار
افول و مرگ خواهند شد (ر.ک؛ ولک ،)96 :4 /1389 ،حال آنکه رنه ولک اعتقاد به در محیاق
رفت انواع ندارد و میگوید« :نوعهای دیگر با به ظهور رسیدنشان ،آنها را تحیتالشیعاع
قرار میدهند» (همان .)97 :البته برونتیر به طور کلی اعتقاد دارد که انواع هرقدر هیم دچیار
تحول شوند ،اصل مقوم آنها از بی نخواهد رفت (ر.ک؛ شمیسا .)28 :1373 ،کسانی هم مثل
سایمنز ( )Saimonzeو آرنولد ( )Arnoldنیز بحث انواع را با اصول داروی و اصول اجتماعی
در ای عصر مرتبط میدانند و به تحلیل انواع با ای مبانی میپردازنید (ر.ک؛ دوبیرو:1389 ،
109ی .)113کسانی نیز مثل ادموند ولس ( )Edmund Welsonبا برقراری ارتبا بی فناوری
و نوع ادبی و کِنْت بُرک ( )Kent Burkeبا دادن طرح نوعها در دو دستۀ مردود و مقبول در
آمریکا ،بحث انوع را در ای قرن پی میگیرند (ر.ک؛ ولک .)168 :6/1391 ،تیی .اِ  .الییوت
( )T. S. Elyotنیز بر اسا صداها ،انواع را تبیی میکند ،بیه گونیهای کیه شیعر غنیایی،
نخستی صدایی است که به گوش خواننده میرسد و تکگویی نمایشی ،دومی و نمایش
خیالی را صدای سوم میداند است که چنیی خاصییتی دارد (ر.ک؛ ولیک .)346 :5/1391 ،در
روسیه نیز باختی ( )Bakhtinبحث انواع را با طرح مسائل «نیوع ادبیی گفتیار» کیه بیشیتر
زبانشناسانه و ساختارشناسانه است ،جان دوبارهای به انواع میدهید (ر.ک؛ همیان:7/1391 ،
:)526

فرمالیستها و میراثخواران آنها ،یعنیی سیاختارگرایان از جملیه کسیانی بودنید کیه
بحثهای مستوفی و عمیقی در باب انواع مطرح کردند .تزوتیان تیودوروف ( )Todorovدر
مفهوم ادبیات و بوطیقای ساختارگرا ،بعد از او جاناتیان کیالر ( )Jonathan Cullerدر نظرییۀ
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ادبی و بوطیقای ساختگرا ساختگرایی از بحث انواع دفاع میکننید و بیا بهیرهگییری از
نظریات پراپ و ریختشناسی پریان او ،طرحی جدید در بحث انواع درمیاندازنید« .رابیرت
اسکولز» ( )Robert Scholesنیز از کسانی است کیه بحیث انیواع را در کتیاب درآمیدی بیر
ساختارگرایی به شکل ساختارشناسانه پی میگیرد .یکی از کارهای مهم بررسی ساختاری،
دستیابی به دستوری است که نوع ادبی هر مت را روشی کنید (ر.ک؛ صیفوی.)511 :1391 ،
ساختارشناسان بیه بررسیی انیواع بیر اسیا الگوهیای زیربنیایی پرداختیهانید ،بیرعک
نوارسطوئیان که به مشخصههای آشکار و معنایی توجه کردند (ر.ک؛ دوبیرو .)134 :1389 ،در
بی منتقدان دیگر ای عصر ،نورتروپ فرای ( )Northrop Fryeاز جمله کسانی است که بیا
حمایت از بحث انواع با ارائۀ اصل «رادیکال ارائیه» کیه مخاطیب اصیالت پییدا مییکنید،
گونههای ادبی را مورد بررسی و مداقّه قرار میدهد (ر.ک؛ فرای294 :1391 ،یی .)295ژرار ژنت
( )Gerard Genetteتحت تأثیر ژولیا کریستوا ( )Julia Kristevaکه بحث بینامتنییت را بیرای
قرائییت جدییید متییون مطییرح م ییکنیید .بییا گسییترش بحییث او ،وَرامتنیییت یییا ترامتنیییت
( )Transtextualiteرا ارائییه میییدهیید .در یکییی از مییواردِ ترامتنیییت ،بحییث سَییرمتنیت
( )Arcitextualiteرا پیش میکشد و در مقالهای بیا عنیوان «مقدمیهای بیر سیرمتنیت» بیه
اهمیت بحث گونهها در قرائت متون و کیفیت آنهیا مییپیردازد (ر.ک؛ نیامور مطلیق:1386 ،
 .)132اُپاتسکی ( )Opackiنیز از کسانی است که در زمینۀ ژانر ،بحث ژانر شیاهانه را پییش
میکشد و مباحثی را مطرح میکند (ر.ک؛ زرقیانی و صیباغ315 :1395 ،یی .)319حیال آنکیه در
مباحث ادبی ما ،بحث انواع بسییار سیاده و ابتیدایی مطیرح ،و پوییایی و فیراخیش سیلب
شدهاست که نمونههایی از ای ضعفها را خواهیم دید.

2ی1ی سیالیت زیرگونهها
انواع در ادبیات ما ،سه یا چهار نوع اصلی (حماسی ،غنایی ،تعلیمی و نمایشی) کیه نیوعی
حصر عقلی دارند ،مطرح شدهاست و تعریفهای اصوالً تکراری باعث شده آثار همگی ذیل
یکی از ای گونهها قرار بگیرند و زیرگونهها بدون تحلیل و به شیکل ثابیت ذییل همیی
گونهها هستند .ای بحثها با ارائهنشدنشان به متون ،اصالً به چالش کشیده نشدهاند .حال
آنکه پرداخت به مفاهیم تئوری تا با مباحث عملی در دل متون همراه نشیوند ،راهیی بیه
دِهی نخواهند برد؛ یعنی ما باید مباحث تئوری خود را بیا متیون تبییی و اثبیات کنییم .از
همی رو ،تئودرف توصیه میکند« :انواع که به صورت نظری استنتاج میشیوند ،بایید بیه
وسیلۀ متون تأیید شوند» (اسکولز .)182 :1383 ،ژاک درایدا ( )Jacques Derridaنیز ژانر یا نوع
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را «برآیند خردمت میداند ،نه اینکه مت متعلق به آن ژانر باشد ،بلکه ماهییت ژانیر از دل
مشخصههای متون برمیآید» (فتوحی رودمعجنیی .)111 :1390 ،فتوحی رودمعجنیی نییز نیوع
ادبی را بخشی از ماهیت مت میداند (ر.ک؛ همیان .)113 :از ای رو ،ما با ارائۀ برخی مبیانی
تئوری به متون و سنجش آنها با متون ،آنها را محک میزنیم؛ بیرای مثیال ،بیاییید بیه
یکی از ای زیرگونهها در برخی آثار مربو به انواع بپردازیم .برخی مدح را زیرگونۀ غنایی
قرار میدهند (ر.ک؛ شفیعی 113 :1352 :و رستگار فسایی .)157 :1380 ،کسی نییز بیه ایی نیوع
دستهبندی اعتراضی نکردهاست .اما آیا مدح صرفاً زیرگونۀ غنایی است .مدحهای شاهنامه
چطور؟
«به دل گفت بهم که ایی رسیتم اسیت
بییه گیتییی کسییی مییرد از ای ی سییان ندییید
بترسیییم کیییه بیییا او یَیییل اسیییفندیار

وگییییر آفتییییاب سییییپیدهدم اسییییت
نییییه از نامییییداران پیشییییی شیییینید
نتابییید ،بپیچییید سیییر از کیییارزار»...
(فردوسی.)319 : 5/1386 ،

آیا مدح باال غنایی است یا حماسی؟ به مدح زیر از مثنوی توجه کنید:
«آن دقییوقی داشییت خییوشدیباچییهای
بییر زمییی م ییشیید چییو مییه بییر آسییمان
در مقیییامی مسیییکنی کیییم سیییاختی
غرةالمسییییییک أُحییییییاذِرْهُ أَنییییییا
الاُعَییییود خَلْییییقَ قَلْبِییییی بِالْمَکَییییانِ
مشییفقی بییر خلییق و نییافع همچییو آب
نییییک و بییید را مهربیییان و مسیییتقر

عاشییق و صییاحب کرامییت خواجییهای
شییب روان را گشییته زو روشیی روان
کییییم دو روز انییییدردهی انییییداختی
أُنْقُلِییییی یَییییا َنْفیییی َ سَییییافِرْ لِلْغِنَییییا
کَی یی یَکُیییونَ خَالِصی یاً فِیییی الْإِمْتِحَیییان
خییوششییفیعی و دعییایش مسییتجاب
بهتیییر از میییادر شیییهیتیییر از پیییدر»
(مولوی.)478 :1362 ،

دقوقی کیست؟ آیا شخصی حقیقی است که مولوی احساسات خود را نسبت به او بیان
میکند؟ یا هدف و غایت مولوی از ای مدح ،تعلیم و تبلیغ خصایل عرفانی و عقییدههیای
مکتبی خود است؟ پاسخ ،روش است .مدح در اینجا به غایت تعلییم صیورت مییگییرد و
هدف شاعر ،ابراز احساسات برای شخصی دیگر نیست .پ مدح میتواند زیرگونۀ ادبیات
تعلیمی نیز باشد .اینکه شاعر خصلتهای نیک کسی یا یک خصلت نیک را ستایش کنید،
اینجا دیگر غایت مدح و ستایش ،تعلیم است و مدح وسیلهای برای تعلیم است .سعدی در
مدح حاتم میگوید:
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«کییییه دریییییافتم حییییاتم نییییامجوی
جیییوانمرد و صیییاحبخِیییرَد دییییدمش
مییرا بییار لطفییش دوتییا کییرد پشییت

هنرمنیید و خییوشمنظییر و خییوبروی
بییه مردانگییی فیییوق حیید دییییدمش
به شمشیر احسان و فضیلم بکشیت»...
(سعدی شیرازی.)91 :1384،

آیا قصیدۀ فتح سومنات که در مدح محمیود اسیت ،مییتوانید ذییل گونیۀ غنیایی
بگنجد؟! اگر نگاهی سطحی به تمام قصیده و اجیزای آن داشیته باشییم ،جیز عناصیر
حماسی چیز دیگری نخواهیم یافت ،بدون یک عنصر غنایی:
«فسانه گشت و که شد حیدیث اسیکندر
فسییییانۀ کهیییی و کارنامییییۀ بییییدروغ
حدیث آنکه سکندر کجا رسید و چه کیرد
شینیدهام کیه حیدیثی کیه آن دوبیاره شییود
یمی دولیت محمیود ،شیهریار جهیان
شهی که روز و شب او را جز ای تمنا نیسیت
گهی زِ جیجون لشکر کشد سوی سیحون

سخ نو آر که نو را حالوتی است دگیر
بیییه کیییار نایییید در دروغ رنیییج مبیییر
زِ ب شنیدن گشتهاست خلیق را از بیر
چو صبر گردد تلخَ ،ارچه خوش بُوَد چیو شیکر
خییییدایگان نکییییومنظر نکومحضییییر
که چون زند بُت و بتخانه بیر سَیرِ بتگیر
گهی سپه برد از بیاختر سیوی خیاور»...
(فرّخی سیستانی74 :1384 ،ی.)88

اینکه برخی نعت و منقبت را که نمونه و شیکلی از میدح اسیت ،مربیو بیه شیعر
تعلیمی (ر.ک؛ زری کوب ،)137 :1372 ،بعضی مدح را از پایههیای ادبییات حماسیی (ر.ک؛
خالقی مطلق )17 :1386 ،و برخی آن را از مصداقهای گونۀ غنایی میدانند ،آن گونه که
رفت ،ناشی از توجه نکردن به سیالیت زیرگونههاست .برخیی نییز کیه متوجیه چنیی
معضلی شدهاند و وجه را در برابر گونه پیشنهاد میکنند (ر.ک؛ قاسمیپور63 :1386 ،یی.)89
پ زیرگونهها میتوانند در گونههای اصلی سیال باشند و مربو به یک گونۀ خاص و
اصلی نیستند .اما آیا زیرگونهها همیشه وابسته به گونههای اصلی هستند؟ سیؤالی کیه
در ادامه بدان پاسخ داده خواهد شد.

2ی2ی استقالل زیرگونهها
دیدیم که زیرگونهها فقط مربو به یک گونیۀ اصیلی نیسیتند و بیا توجیه بیه سییال
بودنشان ،در گونههای اصلی دیگر هم میتوانند هویت پیدا کنند .در اینجا میخیواهیم
باز هم با کمک گرفت از متون نشان دهیم که گاهی ای زیرگونهها به شکل مستقل
هویت دارند و مربو به هیم یک از گونههای اصلی نیستند ،بلکه گونههیایی مسیتقل
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هست ند .از آنجا که در باال بحث مدح به عنوان یک زیرگونه مطرح شید ،بیاز بحیث را
پیرامون همی زیرگونه پیش میبریم .به مدح زیر دقت کنید:
«بیییه سیییعد میییوفی و بخیییت میییوفّر
زِ اقبییییال اییی ی پیشییییکار سییییالطی
ظهیییییر ملییییوک ،آفتییییاب جاللییییت
نظییییام کمییییال و کمییییال کفایییییت
فلییک را بییر افییزون شییود نییور و قییدرت
شییود میییاه آن حییییرت شیییم المیییع
همییی تییا سییخ نییام گیییرد بییه معنییی
به هر لحظیه چیون نیام خیود بیاش نیکیو
بییه فخییر خداونیید گیتییی غنییی شییو

زِ هفییتآسییمان قسییمت هفییتکشییور
بییر احییوال اییی صییاحب ملییکپییرور
مجییییر دُوَل ،قطیییب دیییی پیمبیییر
ثبییییات حیییییات ظفییییر بییییوالمظفر
جهییان را دگرگییون شییود زینییت و فییر
شود خیاک ایی غییرت مشیک اذفیر...
همی تیا عَیرَض پیای دارد بیه جیوهر
بییه هییر کییار چییون کنیییت خییود مظفییر
زِ اقبییییال شییییاه جهانییییدار برخییییور»
(مختاری193 :1391 ،ی.)195

آیا در ای قصیده ،عنصر حماسی یافت میشود؟ عناصر تعلیمی چطور؟ عواطفی که
رنگ و بوی یک نمونۀ غنایی را بدهد ،چه؟ طبعاً جواب ،منفی است .حال ،سؤال ایی
است که مدحهایی از ای دست را باید مربو به چه گونهای دانست و ذیل کدام گونۀ
اصلی قرار دارد؟ نکته در همی جاست کیه برخیی از زیرگونیههیا را در هییم ییک از
زیرگونههای اصلی نمیتوان گنجاند .البته ای پایان سرنوشت گونیههیا و زیرگونیههیا
نیست .همان گونه که بسیاری از منتقدان معتقدند ،گونهها میتوانند آمیزش و تیداخل
نیز پیدا کنند .ای آمیزش و تداخل میتواند شکلهای گوناگونی داشته باشد که میا در
بخش بعدی ،دو شکل پرکاربرد آن را تشریح میکنیم .شایان ذکر است ما بیرای ایی
آمیزش ،اعتقاد به حاالت دیگری داریم که به سبب تنگی مجال ،پیرداخت بیه آنهیا
ممک نیست و حق ای بحث برای ادامه در مجالهای دیگر محفوا است.
زیرگونهها گاه در شرایطی ظهور و بروز دارند که کامالً مستقل هستند و مربو به
هیم یک از گونههای اصلی نیستند .چقدر دقیق و مناسب ای بحث است ای جمله از
فاولر که میگوید« :زیرژانرها پیش از ژانرها به وجود آمیدهانید» (زرقیانی و صیباغ:1395 ،
 .)303با ای توصیف ،اصالً منع عقلی وجود ندارد که مثالً مدح فقط میدح باشید و نیه
مربو به غنایی باشد و نه حماسی و تعلیمی؛ دقیقاً مثل مدح باال .آسمان ریسمان بیه
هم بافت است اگر بخواهیم زیرگونههایی را که استقالل دارند ،ذیل گونههای اصیلی
بیاوریم .از همی جاست که زایایی گونهها نیز پیش میآید .با ای اوصاف ،دیگر ما سه
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یا چهار گونه نخواهیم داشت ،بلکه برخی زیرگونهها هم مییتواننید بیه عنیوان گونیۀ
مستقل هویت پیدا کنند .از ای روست که برونو در اظهاری اغراقآمیز میگویید« :بیه
تعداد شاعران گونههای ادبی وجود دارد» (ولک.)427 :1/1373 ،
تا اینجا دو نتیجه حاصل شد :اولی اینکه زیرگونهها به به شکل ثابیت مربیو بیه
یک گونه نیستند .دوم ای زیرگونهها گاهی استقالل دارند .اگر موارد زییر را برخیی از
زیرگونههای فارسی بگیریم ،شکل زیر بیانگر سیالیت و استقالل گونههاست.
گونههای
مستقل
اگر کاربرد مستقلی
داشته باشند

گونۀ غنائی

2ی3ی گونههای غالب و مغلوب
گفتیم که بحث آمیزش گونهها ،بحثی تقریباً پذیرفته در محافیل نقید و نظرییۀ ادبیی
است .هرچند کسانی مثل هِنری جیمز خواستار تمیز دقیق میان انواع ادبیی هسیتند و
معتقدند« :حقیقت ،نتیجۀ شناسایی کامل آنهاست و خلط کردن انواع ادبی ،بیذوقی و
ضایع کردن ارزشهاست» (ولک )292 :4/1389 ،و کسانی چون پوگیولی ( )Pogioliو پُل
وان تیگِم ( )P.V.Tieghemاعتقاد به تمیز دقیق میان نوعهای ادبی دارند (ر.ک؛ همیان،
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 .)107 :6/1385یا ادگار آل پو ( )Edgar Allan Poeاعتقاد بیه خلیوص ژانرهیا دارد (ر.ک؛

زرقانی و صباغ .)210 :1395،اما رِنِه ولک بهشدت به آنها میتازد و ضم اینکیه الگیوی
صوری نوع ادبی را در پهنۀ تاریخی انکار نمیکند ،به تداخل و آمیزش نوعهای ادبیی
اعتقاد دارد (ر.ک؛ ولک .)107 :6/1385 ،ولک در جایی دیگر ای قضیه را مطرح میکند و
بیان میدارد که نظریهپردازان کالسیک انواع ،مطابق عقیدۀ معروف به خلیوص انیواع
معتقدند که انواع را باید از هم مجزا نگاه داشت و درهم نیامیخت ،امیا نظرییهپیردازان
امروزی تعداد آنها را محدود نمیکنند و اعتقاد به آمیزش انواع دارند (ر.ک؛ ولک و وارن،
 .)271 :1373همان مطلبی که برخی ای گونه بییان مییکننید کیه «همیۀ آثیار ادبیی
بهسادگی و دقیق در طبقات جا نمیگیرند و یکی از چالشبرانگیزتری جنبهها در نقید
انواع ،همی است و ای موضوع ناشی از ذات ادبیات اسیت کیه اصییل و زادۀ تخییل
خالق است» (گری و دیگران249 :1376 ،ی .)250از همی رو ،ویتگنشتای ()Wittgenstein
معتقد است متونی را که ذیل نوعی میگنجانیم ،با شباهتهای خانوادگی سادهای بیه
هم مرتبط شدهاند .آنها الزاماً در همان مشخصه یا مشخصههای مکرر سهیم نیستند،
بلکه در مشخصههایی با همنوعهای خود شرکت دارند و در مشخصههایی هم با هیم
نوعهایی دیگر (ر.ک؛ دستغیب.)35 :1390 ،
ادبیات ما نیز از ای قضیه مستثنی نیسیت و آمییزش گونیه و زیرگونیههیا در آن بیه
شکلهای مختلفی جریان دارد؛ برای نمونه ،ما در ادبیات خیود گیاهی بیا نمونیهای از
آثاری روبهرو هستیم که یک گونه برای فربه کردن خود از گونههای دیگر بهره جسته
است .برتری نمونهها برای ای بحث ،آثار روایی نظامی است .در ای نمونۀ آثار ،کلیّت
اثر نمایانگر یک گونۀ اصلی است که میتوان از آن به عنوان «گونۀ غالب» یاد کیرد و
ای گونۀ غالب در بط خود ،گونههای دیگری را در خدمت میگیرد که میتیوان بیه
آنها «گونههای مغلوب» اطالق کرد .لیلی و مجنیون ییا خسیرو و شییری را در نظیر
بگیرید .کلیّت ای دو اثر مربو به گونۀ غنایی است ،اما اگر بیه شیکل جزئییتیر بیه
ساختار داستان بنگریم ،ما با گونهها و زیرگونههای دیگر هم مواجه خواهیم شد که در
دل گونۀ غالب حاضرند؛ برای مثال ،نظامی بارها از گونۀ تعلیمی در ای دو اثیر بهیره
میگیرد؛ چنانکه در لیلی و مجنون آوردهاست:
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«افسییرده مبییاش اگییر نییه سیینگی
گَییرد از سَییرِ اییی نمیید فییرو روب
در رقیص ،رونیده چیون فلیک بیاش
مرکَیییب بِیییده و پیییییادگی کییی
بیییار همیییه مییییکیییش اَر تیییوانی
تییا چییون تییو بیفتییی از سَییرِ کییار

رهییییوارتر آی اگییییر نییییه لنگییییی
پییایی بییه سَییرِ نمیید فییرو کییوب
گیییو جملیییۀ راه پُرخسیییک بیییاش
سییییلی خیییور و روگشیییادگی کی ی
بهتیییر چیییه زِ بیییارکش رهیییانی
سُ یفت همییه ک ی تییرا کشیید بییار»
(نظامی گنجوی.)56 :1389 ،

یا گاهی از گونۀ حماسی در ای دو منظومه بهره میبرد؛ مثالً جنگ خسیرو بیا بهیرام
چوبی در خسرو و شیری (ر.ک؛ همان160 :1388 ،ی .)164یا جنگ نوفل با قبیلۀ لیلیی (ر.ک؛
همان110 :1389 ،ی .)114اما ای گونۀ اصلی در فضای کلی ،مغلوب گونۀ غنایی اسیت و بیه
عنوان وسیله و زیوری برای گونۀ غالب مورد استفاده است .ما در ای دو منظومه ،بهوفیور
زیرگونههایی مثل مدح ،هجو ،دعانامه و غیره را نیز مغلوب گونۀ اصلی میبینیم .ای نکته
ناگفته نماند که ای سرپیچی از گونۀ اصلی باعث رنگ باخت نوع اصلی اثر ،یعنیی گونیۀ
غنایی نمیشود ،بلکه موجودیت آن را تقویت میکند .بنابرای  ،با سرپیچی از قیوانی نیوع
ادبی در آثار ،آن نوع از بی نمیرود ،بلکه بیشتر تقویت میشیود .بسییاری از منظومیههیا
چنی ساختار گونهای دارند و بسیاری از رمانها را نیز در همی فضا میتوان تحلیل کرد.
اما سؤال ای است که در کنار هم آمدن گونهها ،آیا فقط به شکل گونیۀ غالیب و مغلیوب
موجودیت دارد ،یا نه ،میتوان شکل دیگری از کنار هم آمیدن گونیههیا و زیرگونیههیا را
داشت؟ سؤالی که جواب آن در بخش بعدی خواهد آمد.

2ی4ی متروژانر (گونۀ مادر)
شاید استعمال ای اصطالح کمی غریب باشد .گاهی گنجاندن برخی آثار ذییل ییک ژانیر
چندان نمیتواند برخی ذه ها را قانع نماید .در نمونیههیای بیاال نییز مشیخص شید کیه
چارچوبهای وضعشده برای انواع ،کفایتی تام در دستهبندی برخی آثار ندارند؛ برای مثال،
گنجاندن شاهنامه ذیل گونۀ حماسی ،کمی دور از حقیقت مینماید و میا اصیطالح جدیید
«متروژانر» را برای آن پیشنهاد میکنیم  .اما متروژانیر چیسیت؟ گیاه میا بیا اثیری روبیهرو
میشویم که نمیتوان آن را ذیل یک گونۀ خاص گنجاند و یا حتی نمیتوان آن را با بحث
گونۀ غالب و مغلوب تحلیل کرد ،بلکه آثاری هستند که اگر به طور کلی بررسی شوند ،در
بر دارندۀ همۀ گونههای اصلی ،و بسیاری یا شاید همۀ زیرگونهها باشیند ،بیه شیکلی کیه
نتوان یک گونه را به شکل غالب و دیگر گونهها را به شکل مغلوب فرض کیرد .شیاهنامه
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یکی از معدود آثار جهان است که میتوان به آن اطالق متروژانر کرد .بیسبب نیست کیه
گوته نیز اعتقاد داشت که گاهی میتوان اثری را یافت که ویژگیهای هر سه نوع اصلی را
داشته باشد (ر.ک؛ زری کوب .)170 :1361،شاید در نگاه اول ،شاهنامه به سبب شهرت برخیی
از حماسههای آن ،حماسی به نظر برسد ،اما اگر با نگاهی نه چندان موشکافانه ،ولی دور از
عادت به شاهنامه بنگریم ،درخواهیم یافت که ما در شاهنامه به اندازۀ یک منظومۀ بیزرگ
ابیات تعلیمی داریم و بیسبب نبوده است که سعدی ،بوستان را که یک اثر تعلیمی اسیت،
در بحر متقارب که بحر شاهنامه است ،سروده ،در بسیاری از جاها نییز از فردوسیی الهیام
گرفتهاست .پندهایی که گاه فردوسی از زبان قهرمانان بیان میکند و گاه خود در البهالی
حکایات یا در مقدمه و موخرۀ آنها میآورد .مثل ای نمونه که مشتی از خروار است:
«چنییی اسییت کییردار چییر بلنیید
چییو شییادان نشیییند کسییی بییا کییاله
چییرا مهییر باییید همییی بییر جهییان
چیییو اندیشیییۀ گییینج گیییردد دراز
اگییر هسییت ازییی چییر را آگهییی
چنان دان کزی گردش آگیاه نیسیت
بییدی رفییت اکنییون بباییید گریسییت

بییه دسییتی کییاله و بییه دیگییر کمنیید
بییه خییمّ کمنیییدش رباییید زِ گیییاه
بباییییید خرامییییید بییییا همرهییییان
همی گشیت بایید سیوی خیاک بیاز
همانا که گشیته اسیت مغیزش تهیی
زِ چییر بییری بگییذری راه نیسییت
ندانم که کارش بیه فرجیام چیسیت»
(فردوسی.)195 :2/1386 ،

در شاهنامه چند منظومۀ غنایی داریم؛ مثیل زال و رودابیه ،بییژن و منییژه ،کتیایون و
گشتاسپ ،خسرو و شیری و داستانهای عاشقانۀ دیگری مثل رستم و تهمینه ،سیهراب و
گردآفرید ،سودابه و سیاوش ،اردشیر و گلنار ،و شاپور با دختر مهرک و غیره که بخشیی از
شاهنامه را بهکُل غنایی میکنند .ظاهراً ای بخش مهم ،باعیث ایجیاد ایی سیؤال بیرای
زرقانی و صباغ نیز شدهاست که اگر شاهنامه را حماسی بدانیم ،داستانهیای غنیایی آن را
چگونه توجیه کنیم؟ (ر.ک؛ زرقانی و صیباغ .)397 :1395 ،بدی شکل ،به هیم وجه نمییتیوان
گفت شاهنامه صرفاً حماسی است .به ای شکل ما تمام گونههای اصلی را مییتیوانیم در
شاهنامه به شکل مستقل ببینیم .زیرگونهها هم که در جایجای شاهنامه پدیدارند؛ از مدح،
هجو ،مناظره ،توصیف و ...نیازی به آوردن شاهد نیست .از ای رو ،بایید شیاهنامه را ییک
مادرگونه یا متروژانر نامید که در آن ،گونههای اصلی به شکل شاخص و بدون وابسیتگی،
حضور و بروز دارند.
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آثاری از ای دست از لحاا گونهای ،مادر تمام آثار بعد از خود محسوب میشیوند .آییا
میتوان ادب فارسی را بدون شاهنامه تصور کرد؟ آیا در آن صورت ما دیگر نظامی و آثیار
او را خواهیم داشت؟ سعدی و بوستان او چطور؟ دیگر شاعران نیز به شکل جزئی یا کلیی
به همی گونهاند .از ای رو ،اطالق متروژانر یا گونۀ مادر واقعاً برازندۀ شیاهنامه اسیت تیا
اینکه بخواهیم ای کا شعر را بر اسا عادت ،فقط منحصر به یک گونه (حماسی) کنیم.
جالب اینکه در غرب نیز برخی کمدی الهی دانته را ذیل یک گونه قرار نمیدهنید و آن را
آمیزهای از سه گونۀ اصلی میدانند (ر.ک؛ ولک )100 :2 /1373 ،و گویا آثاری از ای دست را
میتوان در هر ملتی یافت .آثاری چون شاهنامه که در تمام آثار بعد از خود ،چه با واسطه،
چه بیواسطه تأثیرگذارند .رمانتیکها نیز در غرب اعتقاد دارند برخی از شاهکارهای ادبیی
در خود ،گونهها را به شکل آمیخته دارند (ر.ک؛ دستغیب )39 :1390،و قرینۀ مؤییدای عقییده
در ادبیات ما ،شاهنامه است که ما البته برای ای آمیختگی نام خاصتر متروژانیر را وضیع
کردیم .زیرا آمیختگی میتواند ،اشکال مختلفی داشتهباشد؛ مثل گونۀ غالیب و مغلیوب ییا
حتی تعامل یا تقابل گونهای و غیرهم که ما به آن نپرداختیم ،ولی قابل طرح و نمونهییابی
است.

3ی نتیجه
بحث انواع در ادبیات فارسی و محافل نقد بسیار ساده و ابتدایی مطرح شدهاست و نیاز بیه
بازنگری و بررسیهای بیشتری دارد .در آنچه گذشت ،ما نیز سعی در حل تمام مشیکالت
ای بحث نداشتیم ،بلکه بررسی ما اشارهای به برخی کاستیهای ای بحث در مباحث ادبی
بود .ای بررسیها با عملی کردن برآیند مفاهیم تئوری در دل متون ،نتیجههیای جالیب و
جدیدی به دست خواهد داد .گنجاندن زیرگونهها (مثل مدح) در ذیل یک گونه بیه شیکل
ثابت ،نفی سیالیت گونههاست که از مباحث اثباتشده در عرصۀ گونههاست .مدح از نمونۀ
زیرگونههایی است که میتوان آن را ذیل همۀ گونههای اصلی و نه فقط یک گونۀ خاص
قرار داد .ضمناً ای سیالیت باعث استقالل زیرگونهها نیز میشود؛ مثالً ما میتوانیم مدح را
به عنوان یک گونۀ مستقل هم فرض کنیم .حضور و تداخل زیرگونهها در یکدیگر میتواند
نتایج جالبی را در بررسیها حاصل کند که یکی از ای نمونهها ،گونۀ غالب و مغلوب است.
بدی شکل که گاه حضور برخی از گونهها یا زیرگونهها به عنوان عنصری مغلیوب در دل
یک گونۀ غالب ایفای نقیش مییکنید .بهتیری نمونیه بیرای ایی بحیث ،آثیار رواییی و
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رمان هاست که در دل یک گونۀ غالیب ،گونیههیای مغلیوب بیه فربیه کیردن آن کمیک
مینمایند.
در پایان ،برخی از آثار را ذیل هیم گونۀ واحدی نمیتوان قرار داد ،چون از تمام گونهها
و زیرگونهها به شکل اَتمّ و اکمل در خود بهره بردهاست .شاهنامه از معیدود آثیار جهیانی
است که چنی خاصیتی دارد و از ای رو ،باید شاهنامه را یک مادرگونه نامید ،نه یک گونۀ
واحد مثل حماسی.
منابع
آدمیت ،فریدون ( ،)1357اندیشههای میرزا آقاخان کرمانی ،تهران ،کتابخانۀ طهوری.
احمدی ،بابک ( ،)1370ساختار و تأویل مت  ،ج  ،1تهران ،نشر مرکز.
اسکولز ،رابرت ( ،)1383درآمدی بر ساختارگرایی ،ترجمۀ فرزانه طاهری ،تهران ،آگه.
انوری ،اوحدالدّی ( ،)1364دیوان انوری ،به اهتمام و تصحیح محمدتقی مدر رضوی ،چ  ،2تهران ،نشر
علمیی فرهنگی.
بهار ،محمدتقی ( ،)1371بهیار و ادب فارسیی ،بیه کوشیش گلیب بهیار ،ج  ،1تهیران ،شیرکت سیهامی
کتابهای جیبی.
پورنامداریان ،تقی ( ،)1384در سایۀ آفتاب ،چ  ،2تهران ،سخ .
یییییییییییییییی (« ،)1386انواع ادبی در شعر فارسی» ،مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی قیم،1 ،
ش  ،3صص 7ی.22
ییییییییییییییی ( ،)1382گمشدۀ لب دریا ،چ  ،3تهران ،سخ .
جواری ،محمدحسی ( ،)1383انواع ادبی ،تبریز ،نشر یا نبی.
حاکمی ،اسماعیل ( ،)1386تحقیق دربارۀ شعر غنایی ،تهران ،دانشگاه تهران.
خاقانی ،افضلالدّی ( ،)1388دیوان خاقانی ،تصحیح محمدجعفر سجادی ،چ  ،9تهران ،زوّار.
خالقی مطلق ،جالل ( ،)1386حماسۀ پدیدهشناسی تطبیقیی شیعر پهلیوانی ،تهیران ،مرکیز دایرةالمعیارف
اسالمی.
دستغیب ،عبدالعلی ( ،)1390نقد ادبی و نوعیت مت  ،چ  ،1شیراز ،انتشارات نوید.
دوبرو ،هدر ( ،)1389ژانر ،ترجمۀ فرزانه طاهری ،چ  ،1تهران :نشر مرکز.
رزمجو ،حسی ( ،)1370انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی ،مشهد ،دانشگاه فردوسی.
رستگار فسایی ،منصور ( ،)1380انواع ادبی در شعر فارسی ،چ  ،2شیراز ،نوید.
زرقانی ،مهدی ( ،)1388تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی ،تهران ،سخ .
ییییییییییییی ( ،)1390بوطیقای کالسیک ،تهران ،سخ .
زرقانی ،مهدی و محمودرضا قربان صباغ ( ،)1395نظریۀ ژانر ،تهران ،هرم .
زری کوب ،عبدالحسی ( ،)1372شعر بیدروغ شعر بینقاب ،تهران ،علمی.
یییییییییییییییییییی ( ،)1385ترجمه و تعلیقات ارسطو و ف ّ شعر ،تهران ،امیرکبیر.
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یییییییییییییییییییی ( ،)1361نقد ادبی ،چ  ،3تهران ،امیرکبیر.
سعدی شیرازی ،مصلحالدّی ( ،)1384بوستان ،تصحیح غالمحسی یوسفی ،تهران ،علمیی فرهنگی.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا (« ،)1352انواع ادبی در شعر فارسی» ،مجلۀ خرد و کوشش ،د  ،4ش  11و ،12
صص 96ی.119
ییییییییییییییییییییییی ( ،)1366صُوَر خیال ،ویرایش دوم ،تهران ،آگه.
ییییییییییییییییییییییی ( ،)1376موسیقی شعر ،چ  ،7تهران ،آگه.
شمیسا ،سیرو ( ،)1373انواع ادبی ،تهران ،فردو .
صفا ،ذبیحاهللا ( ،)1374حماسهسرایی در ایران ،چ  ،6تهران ،فردو .
ییییییییییی ( ،)1354گنج سخ  ،چ  ،5تهران ،دانشگاه تهران.
صفوی ،کورش ( ،)1390از زبانشناسی به ادبیات ،ج  ،1چ  ،3تهران ،سورۀ مهر.
صورتگر ،لطفعلی ( ،)1345منظومههای غنایی ایران ،تهران ،دانشگاه تهران.
عنصرالمعالی ،کیکاوو ب اسکندر ( ،)1390قابو نامه ،تصحیح غالمحسی یوسیفی ،تهیران ،علمیی ی
فرهنگی.
فتوحی رودمعجنی ،محمود ( ،)1392سبکشناسی ،چ  ،2تهران ،سخ .
فرای ،نورتروپ ( ،)1391تحلیل نقد ،ترجمۀ صالح حسینی ،تهران ،نیلوفر.
فرخی سیستانی ،علیب جولوغ ( ،)1384سخ گستر سیستان ،به کوشیش محمید دبییر سییاقی ،تهیران،
سخ .
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1386شاهنامه ،د  2و  ،5به کوشش جالل خالقی مطلق ،تهران ،مرکز دایرةالمعارف
اسالمی.
فرشیدورد ،خسرو ( ،)1373دربارۀ ادبیات و نقد ادبی ،ج  ،1تهران ،امیرکبیر.
قاسمیپور ،قدرت (« ،)1389وجه در برابر گونه؛ بحثی در قلمروی نظریۀ انواع ادبی» ،نقید ادبیی ،د  ،3ش
 ،10صص 63ی.89
قبادیانی ،ناصرخسرو ( ،)1389دیوان ،با مقدمۀ سید حس تقیزاده ،چ  ،6تهران ،نگاه.
الکاتب البغدادی ،قدامةب جعفر ( ،)1384نقد شعر ،ترجمۀ ابوالقاسم سری ،آبادان ،پرسش.
مختاری غزنوی ،عثمانب عمر ،)1391( ،دیوان ،به اهتمام جاللالدّی همایی ،تهران ،علمی و فرهنگی.
کروچه ،بندتو ( ،)1381کلیات زیباییشناسی ،ترجمۀ فؤاد روحانی ،تهران ،علمی ی فرهنگی.
کریمی ،جاناهللا ( ،)1386تئوری ادبیات ،چ  ،1تهران ،نشر دانشگاه تهران.
گری  ،ویلفرد و دیگران ( .)1376مبانی نقد ادبی ،ترجمۀ فرزانه طاهری ،تهران ،نیلوفر.
مؤتم  ،زی العابدی ( ،)1364شعر و ادب فارسی ،تهران :زری .
مولوی ،جاللالدّی محمد ( ،)1362مثنوی معنوی ،به تصحیح نیکلسون ،تهران ،امیرکبیر.
نامور مطلق ،بهم (« ،)1386ترامتنیت ،مطالعۀ روابط یک مت با دیگر مت ها» ،پژوهشنامه علوم انسانی،
ش  ،56صص 83ی.98
نظامی عروضی ،احمدب عمر ( ،)1382چهارمقاله ،تصحیح محمد قزوینی و محمد معی  ،تهران ،جامی.
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نظامی گنجهای ،الیا ب یوسف ( ،)1388خسرو و شیری  ،تصحیح حس وحید دستگردی ،تهران ،قطره.
یییییییییییییییییییییییییییی ( ،)1389لیلی و مجنون ،تصحیح حس وحیید دسیتگردی ،چ  ،10تهیران،
قطره.
نعمانی ،شبلی ( ،)1363شعرالعجم .ج  ،5ترجمۀ فخر داعی گیالنی ،تهران ،دنیای کتاب.
ولک ،رنه و آوست وارن ( ،)1373نظریة ادبیات ،ترجمیۀ ضییا موحید و پروییز مهیاجر ،تهیران ،شیرکت
انتشارات علمی و فرهنگی.
ولک ،رنه ( ،)1373تاریخ نقد جدید ،ج  1و  ،2ترجمۀ سعید اربابشیرانی ،تهران ،نیلوفر.
یییییییی ( ،)1385تاریخ نقد جدید ،ج  7 ،6و  .8ترجمۀ سعید اربابشیرانی ،تهران ،نیلوفر.
یییییییی ( ،)1391تاریخ نقد جدید ،ج  ،4ترجمۀ سعید ارباب شیرانی ،تهران ،نیلوفر.
یییییییی ( ،)1391تاریخ نقد جدید ،ج  ،5ترجمۀ سعید اربابشیرانی ،تهران ،نیلوفر.
همایی ،جاللالدّی ( ،)1366تاریخ ادبیات ایران ،چ  ،3تهران ،فروغی.

