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Abstract  

Literary genres have always been one of the most important topics for 

researchers in the field of literary theories. Since the advent of literary 

genres in Aristotle era, there has been a serious and wide-ranging debate on 

this issue. One of the most important questions is how and why new literary 

genres emerged. Questions like these indicate that literary genres have 

changed and expanded over time. On this basis, the issue of methods and 

motives for the evolution of literary genres has been formed. This article, 

which proceeds with a descriptive-analytical method, seeks to answer the 

question of how and why literary types evolve while defining literary types. 

The result shows that new literary types have generally emerged through 

the change or revival of old literary types as well as through the change of 

the subject, size or nature, combination of two or more literary types, or 

change of the focus. Also, the motives of these changes are the order or 

need of the society, the way the work interacts with reality, the necessities 

arising from the way of expression, the special situation of the audience, 

the more efficiency of the outdated literary types, or adaptation to a 

subculture. 
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 چکيده

ده یاپ ادبی بوگهان در  وجۀ نظهیابحث دربارۀ انواع ادبی، پيوستت ا اج له ا احا ث پهایهي ب بهاپ پهشی 

عا با ااهشج، احا ثاعی لدپ ش  «ژانهیا»اسب. اج جاان اطهح شدن انواع ادبی تتت ر ه ارسطو تتت عحب ر وان 

یا در ای  رهصا، چگونگی ش چهایی پدید عهی  پهس گست هده دربارۀ ای  اوووع شک  گهت ا اسب. اج ام 

ن دارد کا انواع ادبی در طول  يات خود یایی اج ای  دستب ناان اج آآادن انواع ادبی عاجه استب. پهست 

 .  گيهدیاپ عحو ل انواع ادبی شک  اییا ش انگيزهاند. به ای  پایا، اححث رششعغييه ش گس هش یات ا

رشد، عالش دارد وتته  عیهیا انواع ادبی، با پهس  عح ي ی پي  ای-ای  اقالا کا با رشش عوصتيیی

. ن يجۀ با دستب آاده ناان اج آن دارد کا انواع ادبی لدید، چگونگی ش چهایی عحو ل ای  انواع پاست  دید

یایی اان د عغييه اووتتوع، عغييه انداجه، عغييه رهواتا  اج ریگت ر عغييه یتا ا ياپ انواع ادبی مدی  ش با رشش

حارع د یاپ ای  عغييهات نيز رآی د. انگيزهاایي ب، عهکيب دش یا چ د نوع ادبی، عغييه کانون عول ا ش ... پدید ای

اج ستیارش یا نياج لاایا، طهج عیاا  اره با شامیي ب، وتهشرات ناشی اج شيوۀ بيان، شویي ب خا   اطاطب، 

 تهی گ.سو کهدن خود با یک خهدهی ش یا کارآادعه بودن نوع ادبی ا سوخ ش ایه تی آن، 

 
 ادبي ات.ش اسی انواع ادبی، نظهی ۀ ژانه، عهکيب انواع، لاایایاپ ک يدپ: شاژه
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 اااقد  -0

هاستتتت ترین مباحث انواع ادبي، بحث دربارة چگونگي و چرایي تحوّل آنیکي از مهم

كه با ارسطو آغاز شد و امروزه، ضمن مباحث نظریّة ژانر، همچنان ادامه دارد. ارسطو در 

، اند و با گذر زمانبحث از تراژدی، بر آن است كه شعرهای نخستين، ساده و كوتاه بوده

تراژدی در اصتتت ، از اند. به باور او، تری مانند تراژدی تبدی  شتتتدهبه شتتتعرهای كام 

 كم به تکام  رسيد؛ تا جایيرامب پدید آمد و كمگویي و اشتعار سترایندگان دیتيبدیهه

كه برای نمونه آشتي ، ی  نفر بازیگر تراژدی را به دو نفر و ستوفوك ، آن را به سه نفر 

های ستاده و كوتاه را كنار گذاشت و وول با این تحواّلت، افستانهافزایش داد و تراژدی 

گویا این عقيدة وی موجبات توجّه  (.929-999: 9999كوب، و تفصتتتيت  یافت یزرّین

پردازان را به موضتتتوع تحوّل انواع ادبي فراهم كرده استتتت؛ تا جایي كه امروزه نظریّته

لة پيش رو به واكاوی چگونگي و مباحث معتنابهي دربارة این موضتتتوع وجود دارد. مقا

 چرایي تحوّل انواع ادبي اختصاص یافته است.

با این وصف، مسألة اصلي پژوهش حاضر، چگونگي پدید آمدن انواع جدید ادبي و 

های تحوّل ها و انگيزهترتيب، با دو عنوان روشچرایي آن استتتت. این دو موضتتتوع، به

 شوند.انواع ادبي، به بحث گذاشته مي

  

 پياي ا -0-0

به دلي  اهميّت دانش انواع ادبي، تا كنون آثار فراواني در این حوزه تأليف شتتده استتت. 

 ترین این آثار در ایران از این قرار است:مهم

( آثار ادبي را، چه 9949« یانواع ادبي و آثار آن در زبان فارستتي»حستتين رزم و در 

بندی كرده استت. منصتتور رستگار وبقهمنظوم و چه منثور، از دو دیدگاه قالب و محتوا، 

بندی شعر فارسي از دو منظر محتوا و ( به تقسيم9949« یانواع شتعر فارسي»فستایي در 

( آثار منظوم و منثور فارسي 9942ی «انواع ادبي»قالب پرداخته است. سيروس شميسا در 
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ين نبندی كرده استت. منصور رستگار فسایي همچرا در دو حوزة صتورت و معني وبقه

بندی آثار منثور فارستتي از دو دیدگاه محتوا و ( به دستتته9991ی «انواع نثر فارستتي»در 

( ت 9919ی «رستاخيز كلمات»كدكني در فصلي از شک  پرداخته است. محمدرضا شفيعي

ر و تطبيق آن ب انوردهای آنتآان روس و دستتایگرادبي صتتورت یّةگيری نظرشتتک  كه به

انواع ادبي را محصول انواع پيش از خود دانسته است.  -ستي اختصاص دارد ادبيات فار

 «نظریّة ژانر: نوع ادبي»صتتتبّار در بخشتتتي از كتاب مهدی زرقاني و محمودرضتتتا قربان
اند و ستتتران ام، مهدی زرقاني در هتای تیيير انواع را مطر  كردهروش(، برخي 9910ی

ادوار پيش از استتتتم تا حدود  ( تاریخ ادبيّات ایران را از9910« یتتاریخ ادبيّتات ایران»

 كرد ژانری بررسي كرده است.انقتب مشرووه با روی

ها را به ترتيب ترین آنهایي در این باره به چاپ رسيده است كه مهمچنين مقالههم

 توان برشمرد:زیر، مي

( و 9902بخش نخست: ی« انواع ادبي و شعر فارسي»محمّدرضتا شفيعي كدكني، در 

واع ها، انبندی آثار ادبي از منظر انواع ادبي و بررسي آن( ضمن تقسيم9942بخش دوم: ی

هایي مانند تطوّر هر ی  از انواع به وور مستق ، دگرگوني ادبي را به اختصتار از نظرگاه

یت  نوع در راه تبتدیت  بته نوعي دیگر و نيز تیييرات كام  در انواع ادبي واكاوی كرده 

ادبي در اروپا و ایران؛ پژوهشتتي در نقد تطبيقي و  انواع»استتت. خستترو فرشتتيدورد در 

( عتوه بر مقایستة برخي انواع ادبي مانند شعر حماسي، شعر شباني، 9909« یایمقایسته

، های قدیم آنبندینویسد انواع ادبي و اساس وبقهشعر غنایي و ... در ایران و اروپا، مي

 «انواع ادبي». محمود دارم در تحتت تحواّلت اجتماعي و ادبي جدید تیيير یافته استتتت

 پردازان بررسيده است. ( تاریخچة پيدایش ژانرها را با تکيه بر آراء نظریّه9999ی

نوع ادبي، امروزه نوع دیگری است؛ با نگاهي انتقادی به چند نقد »شتهره كاددی در 

، انيهای ایرگرفته دربارة برخي رمانهایي از نقدهای صتتورت( با ذكر مثال9992« ینوعي

در پي اثبات عدم تعلّق هر اثر ادبي به ژانری خاص، عدم تعلّق نویسنده به ژانری خاص 
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 «كتابي دیگر دربارة انواع ادبي»پور در و عدم تعلّق منتقد به نقد انواع است. مهدی رحيم

ت. پرداخته اس« انواع ادبي»( به معرّفي و نقد كتابي از محمّدحسين جواری به نام 9990ی

( ستتخن را بر استتاس محتوا 9992« یانواع ادبي در شتتعر فارستتي»نامداریان در تقي پور

بندی كرده، با تأكيد بر ستته نوع حماستتي، غنایي و تعليمي، ارتبا  آن را با روان تقستتيم

كاود. محمّدحستتين جواری و محستتن انستتان و استتاس به وجود آمدن هر ی  را وامي

( پيدا 9994« یپردازان مکتب رمانتيسمر نظریّهبندی انواع ادبي از منظوبقه»پور در آستيب

بندی انواع ادبي رمانتي  را بر پایة معيارهای شتتتکلي و محتوایي بررستتتي شتتتدن وبقه

ي  ها، تمای  خالقان آثار رمانتكنند و تتش دارند ضمن نوع شناختي فلسفي رمانتي مي

 بندی انواعرای تقستتيمورحي ب»معاصتر را به التقا  انواع نشتان دهند. مهدی زرقاني در 

( ستته نوع حماستتي غنایي و تعليمي را از شتتاخة شتتعر 9999« یادبي در دورة كتستتي 

های هر ی  را بر استتاس مصادیق ادبّيات كتستي  فارستي بازتعریف كرده، زیرشتاخه

 فارسي تعيين و تعریف كرده است. 

 پ  تيليشهای بشتتری با توجّه به آرای انواع ادبي و اضتتطراب»مصتتطفي گرجي در 

( ضتتمن بررستتتي دیدگاه تيليش، تتش دارد با توجّه به غلبة 9999(« یPaul Tillichی

ای مشخّص كيفيّت ظهور نوع ادبي مت انس را گفتمان فکری و بروز اضتطراب در دوره

 وجه در برابر گونه؛ بحثي در قلمرو»پور در با آن نوع گفتمان تحلي  كند. قدرت قاسمي

( تتش كرده استتت ضتتمن مقایستتة وجه و گونه، نشتتان دهد 9991ی« نظریّة انواع ادبي

نما مانند تراژی ، به شک  و ساختار صوری انواع ادبي خاّصي وابسته اصتطتحات وجه

 اند. مایگاني آثار ادبيهای دروننيستند و گویای جنبه

« کردی  رویگيری ژانر؛ معرّفي نقش موقعيّت در شتتتک »مقتدّم در داوود عمتارتي

گيری ژانرها بررسي كرده را در شک « موقعيّت»( ضمن بررسي مفهوم ژانر، نقش 9919ی

دهد كه ( نشان مي9919« یهای ادبيدرآمدی بر نظریّة گونه»پور در است. قدرت قاسمي

دی بنهای ادبي نه صرفاً مقوالتي برای وبقههای ستخن و گونههای اصتلي گونهموضتوع
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ها معنا در آوری هستتتتنتد كته بته كم  آنالزام هتایمتون بلکته الگوهتا و چتارچوب

زاده، ابوالقاسم قوام، عبداهلل رادمرد و مریم شود. عبّاس واعظهای مکرّر توليد ميموقعيّت

( بر آنند تا رابطة نوع 9919« یتأمّلي در نظریّة انواع در ادبيّات فارستتتي»نيا در صتتتالحي

 بندینوع، ميزان رعایت این قراردادها، زمانادبي بتا آثار ادبي، انواع بنيادی، قراردادهای 

محمّدی، انواع ادبي و اموری از این دستتتت را واكاوی كنند و ستتتران ام، امير ستتتلطان

های ادبي یژانرهای چند بحث تازه در باب گونه»سيّدمهدی نوریان و اسحاق ویياني در 

های غالب و میلوب و ها، گونهها، استتتقتل آن( با ور  ستتيّاليّت زیرگونه9914« یادبي(

 بندی انواع ادبي در ایران هستند.متروژانر، در پي نشان دادن نقص وبقه

 توان از این آثار نام برد:ترین آثار مربو  به انواع ادبي در غرب، مياز مهم

تمركز دارد و هدر  يادب یّةو نظر يشتتناستتبر ستتخن (9999ی «فنّ شتتعر»ارستتطو در 

وگریخته به چند مورد ( جسته9991ی «ژانر ینوع ادبي(» ( درHeather Dubrowدوبرو ی

 های احيای انواع ادبي اشاره كرده است.از انگيزه

گفتاری در باب »( در مقالة Mikhail Mikhailovich Bakhtinميخادي  باختين ی

های اوليّه و ثانویه ( دیدگاه خود را دربارة روابط ميان گونه9919« یهتای ستتتخنگونته

اند. باختين ضتتمن ها پيچيدهها ستتاده و برخي گونهد. از نظر او، برخي گونهكنمطر  مي

هتای زباني ور  این آرا تتش دارد قلمرو نظریّتة انواع ادبي را در تمتام پهنتة فعتاليّتت

 گسترش دهد.

 «ژانر ینوع ادبي(»آید كه از ميان منابع مذكور، كتاب از آنچته گذشتتتت، چنين برمي

های احيای ( به صتتورت پراكنده به چند مورد از انگيزه902و  902، 72، 77، 27: 9991ی

ع نيز به این موضو «رستاخيز كلمات»انواع ادبي اشاره كرده است. همچنين در فصلي از 

ها یا اشتتاره شتتده استتت كه انواع، محصتتول تیيير انواع پيش از خودند؛ بي آن كه شتتيوه

و با استتتناد به آرای « ژانر ینوع ادبي(نظریّة »های آن بررستتي شتتود. در بخشتتي از انگيزه

های تیيير انواع ادبي هم آمده استتت. بر (، برخي روشAlastair Fowlerالستتتر فاولر ی
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ی  از این آثار به های تحوّل انواع ادبي در هيچها و انگيزهاین استتاس، موضتتتوع روش

ه ا و یا صرفًا بهوور ویژه مطر  نبوده استت؛ بلکه در حدّ اشاره، یا فقط به برخي روش

 اند. ها توجه داشتهبعضي انگيزه

های این دستتتت های تیيير و احيای انواع ادبي و انگيزهدر پژوهش حاضتتتر روش

 مورد واكاوی قرار خواهند گرفت. تحواّلت با استقصای كام 

رود و پس از تعریف انواع ادبي و تحليلي پيش مي-این پژوهش با روش توصتتتيفي

 هایها و انگيزهها، به بحث از روشبندی آنهای اصتتلي دربارة تقستتيماشتتاره به دیدگاه

 شود.تحوّل این انواع پرداخته مي

 

 بحث -1

 عیهیا انواع ادبی -1-0

ای با ریشة فرانسوی، به معني ژانر واژه»(، Meyer Howard Abramsبه نوشتة آبرامز ی

ها های مختلف در قالب آندر دورهها یا انواع ادبيّات استتت. ژانرهایي كه آثار ادبي گروه

ا هها براستتاس آنبندیهایي كه این دستتتهشتتوند، بستتيار فراوانند و مت بندی ميدستتته

. همچنين در (Abrams, 2005: 115ی« [متفاوت هستتتتند]اند، بستتتيار متفاوتند بوده

  یای فرانسوی برای واژه»گونه تعریف شده است: ، ژانر اینفرهنگ اصتطتحات ادبي

ترین ژانرهای كتسي  شام  حماسه، تراژدی، عمده. نوع یا گونه و یا دستتة ادبي است

 «اندغنایي، كمدی و ونز استتت كه امروزه رمان و داستتتان كوتاه نيز به آنها اضتتافه شتتده

نوع »( معتقتتد استتتت: Heather Dubrow(. هتتدر دوبرو یCuddon, 1977: 298ی

( برآید، در kindی Genusآن در واژة التيني های كه شتتتاید از ریشتتته( چنانGenreی

توان آن را به لحاظ نظری، ميرو، به(های ادبي دارد و ازاینTypeاساس، اشاره به سنخ ی

واره، كمدی م لستتتي و از این قبي  اوتق كرد؛ اما شتتتعر غنتایي، تراژدی، رمان، غزل

ر تشتتکلي دقيقنوع را به  ها، ... منتقداني را بر آن داشتتته تاتمایزات آشتتکار ميان قالب
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ایي هتعریف كنند. بستتياری معتقدند كه روایت، نمایش و شتتعر غنایي را باید از ستتنخ

 (.99ت1: 9991یدوبرو، « و لطيفه جدا كرد 9چون بيلدونگز رمان

در ميان منابع فارسي نيز تعاریفي كمابيش مشابه تعاریف باال دربارة انواع ادبي آمده 

داند كه گوینده یا نویسنده به اثر یا را عبارت از شتک  ادبي مي استت. رزم و نوع ادبي

(. همچنين شميسا 99: 9949دهد یرزم و، اندیشته و موضتوع گفتار و نوشتتار خود مي

های فرنگي، گاهي به استتت. در زبان Literary Genresانواع ادبي ترجمة »اعتقاد دارد: 

شود ...، استعمال این واژه ه ميهم گفت Formsو حتي  Genres ،Types ،Kindsجای 

واًل های دیگر و معمرود و قب  از آن، از واژهتر نميدر انگليسي از اوای  قرن بيستم پيش

Kind كردند. استفاده مي 

یالتين:  Genosیا  Genesهای اروپایي از ریشتتتة یوناني اصتتت  این واژه در زبتان

Genusعربي "جنس"يد نيست كه كلمة شود. بع( استت و به زادن و والدت مربو  مي 

« یوناني باشتتتد. به هر حال، ژانر ... به معني نوع و قستتتم و جنس استتتت "گنز"همين 

هر نوع ادبي... »نویسد: (. سيروس شميسا دربارة اجناس انواع مي99ت92: 9942یشميسا، 

كه انواع و اند؛ چنانهم دارد كه بعضتتتاً در قدیم ملحوظ نظر نبوده Speciesاجناستتتي 

شتتده نبوده استتت. اقستتام تراژدی یا حماستته یا غزل داریم كه برخي در قدیم شتتناخته

(. نویسنده همچنين به 99یهمان: « تواند فروعي داشتته باشتدهرحال، هر نوع ادبي ميبه

تر به ستتتب  گوید مفهوم نوع فرعي یا جزدي، بيشكنتد و ميدو مفهوم نوع اشتتتاره مي

(. هم او نوع ادبي را از اقستتام 02تر استتت یهمان: نزدی  استتت؛ زیرا محدودتر و دقيق

 Theory of Literatureها و مباحث نظریة ادبيات جدید علوم ادبي و یکي از شتتتعبه

ای هكردن آثار ادبي از نظر ماده و صورت در گروهبندیدانسته است كه موضوع آن وبقه

 (. 91مشخص استیهمان: 

یگنریس( التين است  generisژانر تلفظي از »كند: عبادیان نوع را چنين تعریف مي

استتت. به  "جنس"یگنوس( به معني  genusكه خود حالت نستتبي یاضتتافي( از كلمة 



  74 ۀ، شهار0999جاس ان بيسب ش یک ،  سال ،ناااکاششت   ااۀ ر هی  091

 

ستتتخن دیگر، كلمتة ژانر یگونه، نوع( در همان حال كه با جنس بستتتتگي دارد، بيانگر 

پور، ي؛ نيز ن .: كهنموی99: 9941یعبادیان، « استتتت "نوع"ای از جنس، یعني "گونه"

 (.  299: 9999؛ سبزیان و كزّازی، 904ت907: 9999

داند كه ای از خصتتتایص فنّي عامي ميكتدكني نيز انواع ادبي را م موعتهشتتتفيعي

(. در 97: 9992كدكني، هركدام دارای مشتتخّصتتات و قوانين ویژة خود هستتتند یشتتفيعي

اد شده است كه نویسنده عنوان قواعد و احکامي یهم از انواع ادبي به نامة نقد ادبيدانش

 (.12: 9919ناچار به پيروی از آن است یمقدادی، 

گونتته تعریف كرد: نوع توان ایناجمتال ميبنتابر تعتاریف پيشتتتين، نوع ادبي را بته

است. این واژه از اوای  قرن بيستم  Genusای است فرانسوی و ریشة آن واژه (Genreی

معادل آن هم در فارستتي ستتنخ، گروه، دستتته، برای انواع ادبي نيز كاربرد یافته استتت و 

تواند اقسام همه، همين واژه در اصطت ، هم ميگونه، جنس، قستم و شاخه است. بااین

ها را در بر بگيرد و هم اقسام صورت كّلي صتورت كلّي بيروني مانند نثر و نظم و قالب

كلّي مانند حماسه شان را و هم عواوف هایدروني مانند شعر و داستان و نمایش و گونه

 و تراژدی و ادبيات غنایي را و قس علي هذا.

شتتده دربارة انواع ادبي، شتتاید های ور گرفته و نظریّههای شتتک باری؛ در پژوهش

ها ترین دستتتاورد مفهوم ژانر این باشتتد كه ژانرها از بين رفتني نيستتتند و هد  آنمهم

ژانر گرچه در هر دوره متیّير است و آشتتي دادن بين كهنه و نو در گفتمان نظری است. 

(، ادبّيات Fowlerترین وجه مشخّصة ادبيّات است و بنابه گفتة فاولر یثبات ندارد، اصلي

(. 999: 9997كه دیگر ادبيّات نباشتتد یمکاری ، تواند از ژانر دوری ب وید، مگر ایننمي

آن تمایزات ژانری به  بندی آثار سخن در ميان باشد، ضمنبه عبارت دیگر، هرگاه از رده

 شود.مي رسميّت شناخته

ه بندی آثار ادبي بدر عين حال، ميان منتقدان و ادیبان، هستتتند كستتاني كه با دستتته

واع از ان پولونيوس یهملت(،انواع ادبي مخالفند. برای مثال، شتتکستتضير ضتتمن فهرستتت 
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تاریخي، -مذهبي، تراژدی-كمدی، تاریخي-ژدی، كمتدی، تتاریخي، مذهبي، مذهبيترا»

نظران را به انواع ادبي برد و اعتقاد صاحب، نام مي...« مذهبي-تاریخي -كمدی -تراژدی

 (. (Abrams, 2005: 115دهد معدود مورد تمسخر قرار مي

د اند. به باور دیویبوده بندی انواع ادبينویستتتنتدگان رمانتي ، از دیگر مخالفان رده

رمانتيستم ایدة كنار گذاشتن نظریّة ژانر است. این ترین ميراث ( مهمDavid Daffدا  ی

« یگانه»ها كه هر اثر هنری بوويقای خاصّ خود را دارد و به اصتتتطت  بتاور رمتانتيت 

اند. گيری ضتتّد ژانر داشتهها اصتوالً جهتاستت، ستبب شتد برخي بضذیرند كه رمانتي 

نهضتتتت رمانتي  كم به عنوان یکي از صتتتداهای اصتتتلي در مخالفت با مفهوم ژانر كم

 شناسانة اوای  قرن بيستم نيز آمد. های زیبایياروپایي جلوه كرد و بعدها در اعتميّه

( مشتتتم  بر نظریّاتي بنيادین بود كه (Benedetto Croceشتتناستتي كروچه زیبایي

تأثير فراوان بر فرضتتتيّة ضتتتدّ ژانر داشتتتت. به زعم او، نظریّة انواع ادبي امری موهوم و 

ه در باورهای كتستي  باستاني، ریشه دارد. از نظر وی، هر اثر ادبي ی  خرافه استت ك

: 9910صتبّار، ها مرتبط نيستت یزرقاني و قربانژانر یا گونة منفرد استت و با دیگر گونه

بندی ( هم از جملة منتقداني است كه با رده(Maurice Blanchot(. بتنشو 227تتت229

 انواع ادبي مخالف بود. 

شتو تنها كتاب مهم استت؛ آن هم به همان شک  كه هست. دور از انواع به نظر بتن

ادبي، كتاب، دیگر به نوع ادبي مشخّصي تعلّق ندارد. هر كتاب جزدي از ادبيّات محسوب 

( معتقد استتت با Tzvetan Todorov(، امّا تودورو  ی97: 9994شتتودیتودورو ، مي

تي هایي شک  گرفته است كه بسخیبندبينيم ضتمن آن، دستهدقّت در كتاب بتنشتو مي

شتتتان را با تمایزات انواع ادبي نادیده انگاشتتتت. برای مثال، یکي از توان شتتتبتاهتمي

های روزانه و فصتتتلي دیگر به كتم پيامبران های كتاب بتنشتتتو به یادداشتتتتفصتتت 

كه ك ّ كتاب بتنشتتو نه بر تمایز بين دو نوع تر ایناختصتتاص یافته استتت. از همه مهم

(. 90دبي، بلکه بر دو شتيوة بيان بنيادین، یعني بر حکایت و رمان استتوار است یهمان: ا
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، «متن»ها، پستتاستتاختارگرایان از دیگر افرادی هستتتند كه با تمركز بر افزون بر رمانتي 

گذارند یمقدادی، بندی ژانرها باقي نميجای چنداني برای وبقه« گفتمان»و « نوشتتتتتار»

9914 :971.) 

ها در (، گوناگوني نظرها و تنوّع نامIrena Rima Makarykمکتاریت  ی بته بتاور

گيرد كه ادبيّات فرایندی زنده و پرتکاپوستتتت و با جا ریشتتته ميحوزة انواع ادبي، از آن

گذر زمان و در اثر عواملي مانند ستتياستتت، مذهب، اجتماع و اقتصتتاد، پيوستتته در حال 

دهندة پيوند ناگسستني بين همچنين نشتان (. این امر949: 9997تحوّل استت یمکاری ، 

ه گاه از نوع ادبي خالي نبودادبيّات و انواع ادبي است. تودورو  معتقد است ادبيّات هيچ

دهند كه پيوستته ستر تحوّل دارد و پرستش استت؛ زیرا انواع ادبي نظامي را تشتکي  مي

د خود انواع ادبي جدا باشتواند به لحاظ تاریخي از زمينة دربارة خاستگاه انواع ادبي نمي

 (.99: 9994یتودورو ، 

 

 ادبی یاپ عحو ل انواعرشش -1-1

را در باب تحوّل ژانرها به « چگونه»های گوناگون ابتدا پرستتش باری، وجود این دیدگاه

های تحّول ادبي را روشن رستاند. این پرستش همان استت كه پاسخ آن، روشذهن مي

گن اند: نوآوری ها را در هشتت دستتة اصلي ميكند. الستتر فاولر م موع این روشمي

موضتتتوعي، تركيتب، ت ميع، تیيير اندازه، تیيير كاركرد، تیيير بيان متقاب ، اشتتتتمال و 

(. با این حال، هم بررسي 949ت  927: 9910، صبّارزرقاني و قرباناختت  ژانری ین .: 

رستتتاند. از این تری ميهتا ما را به نتای  كام هتای دیگر و هم مطتالعتة نمونتهپژوهش

 های تحوّل انواع ادبي به قرار زیرند: رهگذر، عمدة روش
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 عغييه اوووع -1-1-0

. پيشتتين استتتترین شتتيوه برای ای اد نوع ادبي تازه از نوع ادبي تیيير موضتتوع، مهم

های ژانری افزوده شتتتود، ژانر تیيير     كه ی  موضتتتوع نو به م موعة موضتتتوعهنگامي

كه در دورة مشتروويّت، با افزودن موضوعات اجتماعي و انتقادی به قالب كند؛ چنانمي

غزل ستياستي شعری است كه در قالب غزل و نوع »غزل، نوع غزل ستياستي پدید آمد. 

شتتود، امّا خالي از اشتتاراتي به اوضتتاع اجتماعي و زل گفته ميشتتده در غتعبيرات تثبيت

(. فرّخي یزدی از مشهورترین سرایندگان 14: 9919شفيعي كدكني، «یسياسي روز نيست

 این نوع غزل است:

 تتتا نشتتتود جهتت  متتا بتته علم مبتتّدل 

 تودة متا فاقد حقوق ستتتياستتتي استتتت

 متتا همگي جتتاهتت  و ز دانش محروم

 

 مستتت ّتت پيش ملتت ، بنتتدگيّ متتاستتتتت  

 تتتا نشتتتود جتتهتت  متتا بتته عتتلم مبتتّدل

 پير و جوان، شيخ و شاب، كام  و اكم  ...

 (299: 9991یفرّخي یزدی،                    

  

 عغييه انداجه -1-1-1

 باشد:« اختصار»و یا « تطوی »تیيير اندازة ژانرها ممکن است از راه 

 

 عطوی  -1-1-1-0

ای آورد. براندازة نوع پيشين، نوع تازه را پدید ميدر این شتيوه، مللّف از راه بسط دادن 

المث  ای اد كند، از شتتيوة تطوی  بهره مثال، اگر مللّف اثر خود را براستتاس ی  ضتترب

دید پ نامة نظاميشر های دوبيتي در نامه از مثنویبرده است. همچنين قالب ادبي ساقي

ن است كه تحت تأثير ای آمد كه خطاب به ستاقي سروده شده بود. حافظ نخستين كسي

(. 229-201: 9949نامة مستتتق ّ و مفصتتّ  ستترود یرستتتگار فستتایي، ها، ستتاقيدوبيتي

همچنين، در بين نویستتتنتدگتان و كتاتبتان رستتتم بود كه در پایان هر كتاب، ضتتتمن 
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گزاری از خداوند به دلي  توفيق اتمام اثر، تاریخ نگارش آن را نيز یاد كنند. شعرا ستضاس

خود، تاریخ ستتترایش را در یکي دو بيت صتتتریحاً یا با  هاییاني منظومههم در بخش پا

گيری از چنين ابياتي، با عنوان كم، نوعي تازه با بهرهآوردند. كممعمّا و حساب جم  مي

پدید آمد كه قطعاتي مستتق ّ و مفصّ  بودند و در تولّد، وفات، ساخت بنا یا « تاریخماده»

 (.994ت929دند ین .: همان: شهر موضوع دیگری سروده مي

 

 اخ  ار -1-1-1-1

ها و یا اختصتتار نقطة مقاب  تطوی  استتت. در این روش، مللّف با حذ  برخي ویژگي

زند. برای اختصتتار، مختصتتر آوردن توصتتيفات و ... دستتت به ای اد نوع ادبي تازه مي

نام  اسبت، با اینای از قصتيده است و به همين منتوان از قالب قطعه نام برد كه بریدهمي

را نامه شتتدة نمایشپرده نيز شتتک  كوتاه(. ميان992: 9942شتتود یشتتميستتا، خوانده مي

ه های كوتامال را هم باید شتتک  اختصتتاریافتة داستتتانهای مينيكند. داستتتانتداعي مي

 ها در این شمارند.گویيدانست. تلميحات و اشارات داستاني و نيز گزینه

 

 لزئیعغييه  -1-1-9

قراردادهای مرتبط با ی  قالب ادبي، هرقدر هم مفّص  و دقيق »هدر دوبرو معتقد است: 

كنند؛ بلکه در عين حال، فرد هایي معيّن را ت ویز نمي9باشند، صرفاً اختيار كردن توپوس

ها را با اوضاع زیباشناختي و اجتماعِي عصر خود و عتیق خوانند تا آن توپوسرا فرامي

 (.  27: 9991یدوبرو، « ناشي از خلق و خوی خودش تطبيق دهد

بنابراین، انواع ادبي، گاه تحت تأثير اندكي ختقيّت و براساس ای اد تیييرات جزدي 

الب ق شتوند. چنين تیييراتي عمدتاً به حوزة شک  مربو  است.به نوعي دیگر تبدی  مي

چارپاره در ادبيّات فارستتي محصتتول ای اد تیييرات اند  در قالب مستتمّط مربع استتت. 

همچنين استتت قالب قصتتيده در ادبيّات غرب كه بنابر تیييرات جزدي، به انواع قصتتاید 
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: 9919قاعده و قصتتاید هوراستتي تقستتيم شتتده استتت ین .: داد، قصتتاید بي 9پينداری،

 (.  941ت949

آثاری كه با زیر پا نهادن برخي اصول كتسي  پدید آمده بود،  دوبرو دربارة یکي از

كنند، مدّعي هستتتند كه ( دفاع ميOrlandoی جنون ارالندومعتقد استتت بتغيّوني كه از 

شتتتان نيز باید متحوّل شتتتوند و های ادبيشتتتوند، قالبوور كه جوامع متحوّل ميهمان

هيچ تیيير در جهاني به كار بستتته  توان و نباید انتظار داشتتت قواعد ارستتطو بدوننمي

 (. 99: 9991همه تیيير كرده است یدوبرو، شوند كه خود، این

های بلند غيرمعمول، از سوی علي معّلم، در در شتعر فارسي، سرودن مثنوی با وزن

 گيرد؛ مانند این مثنوی كه در اص  هشتادوچهار بيت دارد:این مقوله جای مي

 
 گمراهي استتت خضتتر در هم شتتکن زلف تو در 

 در نتمتتاز هتمتته حتّي من من بي او نيستتتتت

 بتعتتد از ایتن نتکتتتة زاهتتد بتته قلنتتدر گيرنتتد

 

 بعد از این زخم و عطش رهزن مرگ آگاهي استتتت 

 بته صتتتنم صتتتورت و بي قبلتته ثمن نيکو نيستتتت

 زمترة متتدرستتتته در متيتکتتده لتتنتتگر گيرنتتد ...

 (40: 9941یمعلم دامیاني،                               

 

 عغييه ک  ی -1-1-7

هایي استتت كه سبب پدید ترین روشزیر پا نهادن اصتول كلّي در ی  نوع ادبي، از مهم

نویستتد اگر اثری از شتتود. تودورو  ميآمدن نوع ادبي متفاوت از نوع ادبي پيشتتين مي

رود. حّتي عکس این مطلب قواعد نوع ادبي خود سرپيچي كند، آن نوع ادبي از بين نمي

تر استتت؛ ی ( اگر بخواهيم از چيزی فراتر رویم، باید قانوني باشتتد ت صتتحي به دو علّ

ید كه آكه بشود آن را نادیده گرفت. معيار وقتي قاب  رؤیت است و وقتي به حساب مي

ای وجود داشتتته باشتتد تا اثر به كستتي آن را زیر پا بگذارد. دو( نه تنها باید الزاماً قاعده

ش نگذشته ااثر هنوز چيزی از رسميّت یافتن جلوة استثنایياستثنا بدل شود، بلکه همين 
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ها و توجّه منتقدان، به فروشتتتيكه به نوبة خود و عطف به ميزان باالی فروش در كتاب

 (.94ت92: 9994كند یتودورو ، صورت قاعده، جلوه مي

سنخي »سبب تکام  نوع ادبي موجود است: ای اد تیييرات كلّي در نوع ادبي، گاه به

شود كه به منظور تیيير دادن هایي ميخوش تتشه دیگر به كمال رستيده است، دستك

 (.  991: 9991یدوبرو، « گيردیا اصت  آن صورت مي

بستياری از بهترین آثار ادبي با عدول از اصول مدوّن و قوانين ژانرهای رسمي پدید 

كارگيری این به ( باAlexander Popeآميز الکستاندر پوپ یهای ستخرهآمدند. حماسته

(. همچنين، سه اثر دورة 229: 9910صبّار، اند ین .: زرقاني و قربانشتيوه نگاشتته شده

كردهای ، معرّ  رویشتتبان وفادارو  اورشتتليم آزادشتتده، جنون ارالندورنستتانس، یعني 

وور كام  در مقوالتي آستتتاني و بهها بهی  از آننامتعار  به انواع ادبي متعارفند و هيچ

 (.99ت41: 9991گن ند ین .: دوبرو، ه ارسطو مقرّر كرده بود، نميك

توان محصول ای اد تیييرات اساسي و زیر پا در ادبيّات فارستي، شتعر ستضيد را مي

نهادن قوانين كلّي شتعر نيمایي دانستت و خود شتعر نيمایي نيز نسبت به شعر كتسي  

همان شتتعر عروضتتي با اركان  فارستتي همين وضتتعيّت را دارد. منظور از شتتعر نيمایي،

: 9919وزن است یداد، ها و منظور از شتعر سضيد، شعر منثور یا بينامتستاوی در مصتراع

 (.920و  997

 

 عغييه اایي ب -2-2-0

منظور از تیيير متاهيّتت این استتتت كه در ی  نوع ادبي، به حدّی تیيير راه یابد كه نوع 

ستتتد: انواع ادبي تنها تطوّر و دگرگوني نویكدكني ميادبي دیگری پدید آورد. شتتتفيعي 

شتتکال كوشتتد اكه اجتماع ميشتتوند. هنگاميیابند، بلکه گاه تبدی  به نوعي دیگر مينمي

د و از گردتازة سازگار با تمایتت جدید به وجود آورد، ی  نوع به نوع دیگر تبدی  مي
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تاریخ هرودوت كه به گونة حماستتتة هومر آید؛ مانند مادّة قبلي، نوعي تازه به وجود مي

 (.99: 9992كدكني، تیيير شک  پذیرفته است یشفيعي 

 

 عغييه کارکهد -1-1-1

در ادبيّات كتستتي  این احتمال وجود داشتتت كه حتّي تیيير جردي كاركرد یزرقاني و 

های حماستتي و ( به تیيير ژانر بين امد. برای مثال، در منظومه929: 9910صتتبّار، قربان

هایي هستتتند كه قهرمان هایي ستتروكار داریم كه دربردارندة پرستتشن با بخشغنایي كه

ها، نشان دادن تيزهوشي قهرمان ها پاسخ دهد. هد  از ور  این پرسشبایستت بدانمي

 و شایستگي او برای ازدواج است.

 

 بتتضتترستتتتيتتد متتر زال را متتوبتتدی 

 كتته از ده و دو تتتاه ستتترو ستتتهي

 از آن هر یکي برزده شتتتتا  ستتتي

 

 بتيتن تتيتزهتش بتخردین پتيتشاز آ 

 كته رستتتتته استتتت شتتتاداب با فرّهي

 نتگتردد كتتم و بيش بر پتتارستتتي ...

 (9/274: 9992یفردوسي،                 

وور مستتتق  تحت عنوان چيستتتان و معمّا مطر  شتتدند كه ها بهبعدها این بخش

هد  از آن، ستترگرم كردن مخاوب و به تکاپو واداشتتتن ذهن او و نيز به ر  كشتتيدن 

 عنصری آمده است:« لیز شمشير»كه در ختقيّت ذهن مللّف بود؛ چنان
 چيستتتت آن آبي چو آتش و آهني چون پرنيان

 گر ب نبتتانيش آب استتتت؛ ار بلرزاني، درخش

 ... آینته دیتدی بر او گستتتترده مرواریتد خرد 

 

 روان تن پيکری پتتاكيزه چون بي تن روانبي 

  ور بيندازیش، تير استتت؛ ار بدو یازی، كمان

 ریزة المتتاس دیتتدی بتتافتتته بر پرنيتتان  ...

 (274: 9929یعنصری،                         
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سال به كود  و نوجوان است نمونة بارزتر در این باره، تیيير مخاوب شعر از بزرگ

كه نوع شتتتعر كود  و نوجوان را پدید آورده استتتت. شتتتاید به همين دلي  نخستتتتين 

ميرزا ایرج...« گویند مرا چو زاد مادر »شتتعر معرو  شتتعرهای كودكانة فارستتي مانند 

 سال سروده شده است.( توسّط شاعران بزرگ924: 9909ی

 

 عهکيب -1-1-4

هایي ميان تركيب دو نوع ادبي و تركيب چند نوع ادبي وجود دارد، از آن تا كته تفتاوت

 كنيم.این دو شيوه را جداگانه بررسي مي

 

 عهکيب دش نوع ادبی -1-1-4-0

های اصتتلي تحوّل در نوع ادبي و ستتاختن نوع ادبي جدید، تركيب دو نوع یکي از روش

ادبي با یکدیگر استتتت. هدر دوبرو معتقد استتتت هيچ نوع ادبي منفردی به تنهایي پدید 

د و رفته منطبق باشآید. ممکن است فتن اثر هنری بر الگوی ی  نوع واحد و شستهنمي

های اصتتلي شتتباهت یابد؛ یا ممکن استتت در نوعي ادبي به این ترتيب، به یکي از رنگ

 های ادبي؛ درستهمچون رمانس شتباني مشاركت كند كه درواقع تركيبي است از قالب

 (.70ت77: 9991جوارند یدوبرو، های همای از رنگهای فرعي كه آميزهمث  رنگ

ر ( نيز معتقدند دAustin Warren( و آدوستتتتن وارن یRene Wellekرنه ول  ی

(. 01: 9919توانند باهم درآميزند یداد، این باره هيچ نسخة ثابتي وجود ندارد و انواع مي

تركيب غزل و مثنوی با یکدیگر در شتعر معاصتر فارستي مثالي مناستب برای این شيوه 

نامة مضتتح  در اثر كاربرد این الگوی تیيير كمدی یا مصتتيبت-استتت. همچنين تراژدی

اش تراژدی كمدی به اذعان خود نویستتتنده مرغابي وحشتتتي آید. برای نمونه،پدید مي

گيرد یشکسضير، نيز در این زمره قرار مي مکبث( و 922: 9919شود یایبسن، محسوب مي
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آوریم كه ای مي(. برای این دستتت تیييرات، از شتتعر فارستتي هم نمونه922 -99: 9914

 منوچهر نيستاني ضمن آن، غزل را با شعر نيمایي آميخته است:

  مهمان ولوع دیگری هستيم،

  رو با ما.با هرچه نشسته روبه

  

  ییماگر سال و ماه را دیدم،

  رفت، ...مي

  و الماس عزیز عمر ما با او،

  رفت،مي

  بر چهره نشان پای او با ما

  

  ،ميریمكني كه مياحساس نمي

  با هرچه نشسته پيش رو با ما 

 (999: 9919ینيستاني،  

  

 عهکيب چ د نوع ادبی -1-1-4-1

واع عطار در ان الطيرمنطق آميزند. برای نمونه،در این شيوه، بيش از دو نوع ادبي باهم مي

گيرد. این روش، به دالی  داستتتاني، عرفاني، حماستتي، رمزی، تمثيلي، فاب  و... جای مي

 زیر با شيوة قب  تفاوت دارد:

جدید، تلفيقي از نام دو نوع پدیدآورندة آن  الف( در شتتيوة تركيب دو نوع، نام نوع

ونه گاست؛ مانند مسمّط مستزاد در شعر فارسي، امّا در شيوة تركيب چند نوع، عموماً این

 نيست. 
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دیگر متمایزند، امّا در شتتتيوة ب( در شتتتيوة تركيب دو نوع، معموالً دو نوع، از ی 

فکي  ژانرها از هم غيرممکن های پایه مشخّص نيستند و تتركيب چند نوع، اغلب گونه

 است.

: 9910صتتتبّار، و قربتان رستتتد اختت  ژانری موردنظر فتاولریزرقتانيبته نظر مي

 پوشاني دارد.( با این نوع تركيب هم949ت942

 

 اش هال -2-2-9

از این كه اخوان ثالث در دفتر اشتتتمال یعني آوردن نوع قدیم، ضتتمن نوع جدید؛ چنان

برد و با این كار، برای های عاميانه به كار ميضتمن شعر نيمایي آواز چگور ترانه اوستتا

 كند:شعر نيمایي، شک  جدید ای اد مي

 

  ماندای خاموش مياین  چگوری لحظه

  خواندگاه ميآنو

  سارونشو تا بشوگير، ای خدا، بر كوه

  باره بارونباره بارون، ای خدا، ميمي

  خانان، ای خدا، سردار ب نورداز خان 

  من شکوه دارم، ای خدا، دل زار و زارون...

 (04: 9971ثالث، یاخوان 

تواند در روش تركيب بگن د؛ با این حال، در این مورد نتاگفته نماند این روش، مي

 بيشتر با احيا مواجهيم و در روش تركيب، بيشتر با تیيير.
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 ایجاد ود  نوع -1-1-9

كه نوع اند، چناناز انواع، صتتترفاً از راه ای اد ضتتتدّ نوع برای ی  نوع، پدید آمدهبرخي 

ظاهر فاخر است كه اواخر دورة قاجار و اوای  دورة ضدّ نوعي برای آثار به 7«قضيّه»ادبي 

های هدایت و همکارانش، به روش نقيضه سعي بر آن شتد. در قضتيّهپهلوی ستاخته مي

ان مورد انتقاد آن های زباني، شکلي و محتوایي آثار جدّیژگيبوده استت كه ضدّ تمام وی

را ضدّ نوعي در برابر  كيشوتدنعم  شتود. همچنين با كمي تستام ، شاید بتوان رمان 

 های كتسي  دانست. حماسه

های نظامي را هم باید معني در استتتقبال از مثنویبي 0های تزریقيپدید آمدن مثنوی

، اند. فراوانيپدید آمده خمسههایي شتمرد كه برای تقليد جدّی از در نقد فراواني مثنوی

های جدّی و دیگر عوام  موجب شد سرایندگاني تکراری شتدن، شکست خوردن نظيره

فایي، ت قمي، حکيم باقر شتتدر دورة صتتفویّه مانند تزریقي اردبيلي، تزریقي تربتي، وحد

: 9919شتوكت بخارایي و... به این نوع شعر غيرجدّی روی بياورند یفراهاني و فوالدی، 

 (.  929ت999

های ونزآميزند. برای نمونه، بسحق اوعمه تر ضدّ نوع، همانا نقيضههای متعادلنمونه

های اوعمه و دیواناند و الدین قاری شتتعرهای جدّ را به ونز مورد نقق قرار دادهو نظام

الدین قاری، تحت تأثير توفيق بستتتحق اوعمه، با تیيير دادن اند. نظامالبستتته را آفریتده

موضتوع شتعرش از اوعمه و اشتربه به البسه و اقمشه، در راه گسترش این ژانر كوشيد 

 (. برای نمونه، غزل:999-999: 9949یرستگارفسایي، 

 
 ادبي استتتتاگرچته بحتث روتب پيش قند بي

 بتات همتدم چوب استتتت و ختار یار روبن 

 صتتتفتتا و پتختتتگي و ذوق دنبتتة كشتتتت 
 

 زبتتان ختموش وليکن دهتتان پر از عربي استتتتت 

 در این ميان دل ما سوخت كاین چه بوالع بي است ...

 شتتتبي استتتت ...هتتای نيمتتهز آتش ستتتحر و جوش

 (999: 9992یبسحق اوعمه:                                
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 با مطلع:نقيضة غزل حافظ است 
 ادبي استتتت اگرچته عر  هنر پيش یار بي

 

 زبان خموش وليکن دهان پر از عربي استتت ... 

 (29: 9929یحافظ،                            

 

 عغييه بيان ا قاب  -1-1-01

منظور از تیيير بيان متقاب ، ای اد نوعي استتت كه در مقاب  نوعي دیگر باشتتد یزرقاني و 

كارگيری اند. بهها، دارای این ویژگيها در برابر مدیحه(. ه ویّه921 :9910صتتبّار، قربان

 اد های تیيير مذكور، مانند ایشيوهگذارد. گاه، این شتيوه بر زبان و محتوا اثر مستقيم مي

پس از به سر »دهند و گاه، مانند رمانس كه شتعر نو در ادبيّات فارستي، آگاهانه روی مي

 افتند. ( پدید آمد، ناآگاهانه اتّفاق مي929ت922: 9942یشميسا، « آمدن عمر حماسه
 

 عغييه کانون عول ا -2-2-99

منظور از تیيير كانون توجّه، تیيير ميزان اهميّت عناصتر است. در ادبيّات كتسي ، وون 

الشعاع مان در راه وون كشتتته شود، مرگش تحتكانون توجّه حماسته استت و اگر قهر

كه در حماستتتة دورة متأخّر، دین جای وون آنگيرد؛ حال بتاقي متانتدن وون قرار مي

 پذیرد:نشيند و شهادت در راه آن تقدّس ميمي

  باید شهيد بود و نوشت

  باید شهيد بود و از شهادت گفت

  با خون نوشت باید

  در روزگار خواری وجدان

  یگانه رنگ عزّت

  سرخي است

 (21: 9909یموسوی گرمارودی،  
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 یاپ عحو ل انواع ادبیانگيزه -1-9

گاه شتتوند، هيچگرایان روس، عناصتتری كه به وجه غالب تبدی  مياز دیدگاه صتتورت

كنند؛ یعني در این زمينه فاني مطلق وجود ندارد و حتّي عناصتتر بستتتيار كامتً افول نمي

ا هها و شاید قرنروند؛ بلکه سالعمر برای هميشه از صحنه بيرون نميكوتاهقدرت و كم

های اجتماعي و اقتصادی و سياسي و دهند تا ضرورتشان ادامه ميدر حاشتيه به حيات

 ها را به صحنه بياورد. فرهنگي، بار دیگر آن

ظهور فعّال گرایان تأكيد دارند كه در ادبيّات، آنچه به نظر تازه استتت، این صتتورت

ای داشته است و اكنون، ی  ساخت یا ی  موتيف است كه از پيش، نوعي وجود حاشيه

های تاریخي، اجتماعي و فرهنگي عصتتر چنين خواستتته استتت تا آن عنصتتر از موقعيّت

-901: 9919كدكني، حاشتتيه بيرون آمده، در مركز ختقيّت عصتتر، قرار گيرد یشتتفيعي 

هاستتتت در صتتتورتي نو و بدیع؛ ت ادبي، ظهور م دّد كهنه(. از این دیدگاه، تحواّل929

ای به دور ریخته توان گفت هيچ تصتتتویری نو نيستتتت و هيچ هنرستتتازهكه ميووری

 (.299ت294كند یهمان: شود؛ بلکه در سياقي جدید خود را آشکار مينمي

نویستتتد: عم  انتخاب ی  نوع بتارة احيتای نوع ادبي كهنه و عل  آن ميدوبرو در

های ملّلف به آن وجه در ادبّيات، بي، اعتم چندین گزارة ضتمني است دربارة واكنشاد

ایي هاند و واكنش او به فرهنگواكنش او به نویستتندگان دیگری كه در این وجه نوشتتته

كند، ممکن استتت ای كه نویستتنده در آن كار مياند. نوع ادبيكه این نوع را عزیز داشتتته

های مللّفي خاص كه وور اعم، معرّ  دستتتتاوردها و نگرشمعرّ  ادبيّات گذشتتتته به

هایي باشتتد كه بنابر رسم هایش نمونة اعتی آن نوع ادبي استت، یا معرّ  ارزشنوشتته

 گذارد. ها صحّه ميرای  بر آن

هتتایش بتته بر تثبيتتت نگرشممکن استتتت مللّفي از گزینش یتت  نوع ادبي، عتوه

د و عصر خوهمچون عتمت یا فرماني به نویسندگان همها، نویسندگان پيشين و آثار آن

برای  كه نوع ادبي موردنظرآیندگان استفاده كند. نيز ممکن است تأیيدی باشد دالّ بر این
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های بعدی نيز مناستتتب استتتت و شتتتعری كه اكنون نوشتتتته زمانة خود و احتماالً زمانه

 (.  72: 9991ید یدوبرو، صورت سرمشقي برای تقليد درآشود، ممکن است و باید بهمي

تحوّل انواع ادبي، پرستتش دیگری استتت كه در این باره مطر  « چرایي»بر این پایه، 

آورد. وبق های این تحوّل ستتر برميشتتود و هر پاستتخي در این باره از بحث انگيزهمي

 ها بدین قرارند:واكاوی ما، این انگيزه

 

 سیارش لاایا -1-9-0

واع، نيازهای اجتماعي و به اصتطت  سفارش جامعه است از عوام  اصتلي در تکوین ان

آید. ترتيب كه گاه نوع ادبي بنابر تقاضتتای جامعه پدید مي (؛ بدین02: 9942یشتتميستتا، 

-های برون ادبيهای ادبي، كه نظامهای روس، نه فقط نظامرغم ادّعاهای فرماليستتتتبه»

بي های ادي در شک  دادن به قالبسياسي، اجتماعي، دیني و از این قبي  ت نيز سهم مهمّ

دارنتد. برای نمونته ... تقليتد آگاهانة ملکه اليزابت اوّل از معشتتتوقة غزلوارة پتراركي به 

 (.902: 9991یدوبرو، « محبوبيّت غزلواره دامن زد

 

 طهج عیاا  اره با شامیي ب -1-9-1

خي از ي دانست. در برتوان از دیگر استباب تیيير نوع ادبورز تعام  اثر با واقعيّت را مي

شتود و یا در صورت موجود بودن، ها یا نوعي تازه ای اد ميها، برای ابراز واقعيّتدوره

گيرد و یا در صورتي كه منسو  باشد، آن را احيا بيش از دیگر انواع مورد توجّه قرار مي

شعار ا الشتعراء بهار در سرودن برخيترین قالب برای مل كنند. برای نمونه، مناستبمي

 دوستي، قالب منسو  قصيده بود:با موضوع وون
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 هر كو در اضتتتطراب وون نيستتتت 

 ستتتت ستتتراپتتاشایران كهن شتتتده

 

 آشتتتفتتته و نژنتتد چو من نيستتتتت ... 

 درمتانش جز كه تازه شتتتدن نيستتتت ...

 (297: 9914یبهار،                           

شعرهای اجتماعي از  احيای قالب قطعه در كارهای پروین اعتصتامي برای ستترودن

 های این مورد است:دیگر نمونه

 
 خليتتد ختتار درشتتتتي بتته پتتای وفلي خرد 

 بگفتت مادرش: این رن  اوّلين قدم استتتت

 هنوز نيتت  و بتتد زنتتدگي بتته دفتر عمر
 

 بته هم برآمتد و از پویته بتازمتاند و گریستتتت 

 ز ختتار حتتادثتته تيتته وجود ختتالي نيستتتتت

 است... ای و به چشم تو، راه و چاه یکينخوانده

 (972: 9999یاعتصامي،                              

  

 کاربهد شيوۀ بيان اؤر ه -1-9-9

های تیيير یا احيای انواع ادبي، كاربرد شتيوة بيان ملّثر پيشين است؛ مانند از دیگر انگيزه

ر به منظور كاربرد شيوة بيان ملثّ  گلستتانمقام فراهاني كه تقليدی استت از قادم منشتآت

 (.929ت2مقام فراهاني: سعدی ین .: قادم

 

 ایجاد ط ز -1-9-7

سازی است. گاه، غر  مللّف از احيای نوع ادبي، صترفاً ستاختن ونز از رهگذر نقيضه

نوع ادبي كهن بته كار رفته در چنين آثاری، برای مخاوب یادآور آثار جدّی كتستتتي  

ميختگي آن نوع ادبي با متن ونز، نوعي تضاد در ذهن مخاوب ای اد است؛ از دیگر سو آ

( فریدون تولّلي 9979یالتفاصتتي  افزاید. كند و این امر بر جنبة ونز اثر ای ادشتتده ميمي

( ابوالفض  زرویي نصرآباد كه 9942یالمقامات تذكرةاستت و  گلستتانكه تقليد ونزآميز 

 ت، از این دستند. عطار اس تذكرةاالوليایتقليد ونزآميز 
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 شویي ب اطاطب -1-9-1

در برخي موارد، نياز مخاوب نقش اصتتلي را در اختيار كردن ی  نوع از ستتوی مللّف 

های شعر كوتاه در عصر حاضر بر دارد. احيای كام  یا همراه با تیيير كلّي یا جزدي قالب

های مشیلهاستاس وضتعيّت مخاوب بوده استت؛ چه، حوصلة انسان این عصر، به دلي  

 فراوانش، با آثار كوتاه، سازگارتر است.

 

 عأیيد نویس دگان پياي  ش آرارشان -1-9-1

های متأثر از صتتادبِ اميری فيروزكوهي های متأثّر از حافظِ شتتهریار و غزلكه غزلچنان

های پيشتتين در دو ستتب  ( تأیيدی استتت بر غزل099و  090/ 9: 9994پور، ین . آرین

پرداز معاصتتتر، های این دو شتتتاعر كتستتتي روری گتذرا بر دیوانعراقي و هنتدی. م

 ناخودآگاه یادآور اشعار حافظ و صادب است، مانند:

 

 به كان لع  تو هر مشتتتری كه ره دانستتت

  

 بهای لع  بدخشتتان كم از شتتبه دانستتت 

 (912/ 2: 9949یشهریار،                    

 است:كه در استقبال از این غزل حافظ پدید آمده 

 

 به كوی ميکده هر ستالکي كه ره دانستتت 

 
 دری دگر زدن انتدیشتتتة تبتته دانستتتت 

 (22: 9929یحافظ،                         

 

 یاپ تهایکارآادعه بودن نوع ادبی ا سوخ با سحب شیهگی -1-9-4

های مذهبي، با اغرا  ووني، ظهور م ّدد انواع های نستيم شمال از فرم نوحهوریبهره

 پيشين به صورتي جدید بود:ادبي 
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 ای غرقتته در هزار غم و ابتت وون 

 ای یتوستتتف عتزیز دیتتار بت وون
 

 ای در دهتتان گتترگ اجتت  مبتت وون 

 قبتتا وونقتتربتتانتتيتتان تو همتته گلگون
 

  نوا وونكس وون غریب وون بيبي 

 ای جنّت معار  ویران شتتتدی چرا 

 در آتش جهتالت بریان شتتتدی چرا  
 

 سره عریان شدی چرا از رخت علم ی  

 اقربتتا وونمعين و مونس و بيای بتي
 

  نوا وونكس وون غریب وون بيبي 

 (72ت70: 9992ینسيم شمال،                                                                    

ورت های فرمي صاستفاده از مناظره در كارهای پروین اعتصامي نيز به سبب ویژگي

كه هد  اصتتلي او، بيان نکات اختقي و تربيتي استتت و از گرفته استتت. با توجّه به این

از  وگوستتت، ویها در این باره، به كارگيری فنّ گفتترین شتتيوهجا كه یکي از موفّقآن

 ترین بهره را برای این منظور برده است:مناظره بيش

 برد دزدی را ستتوی قاضتتي، عستتس 

 چه بود گفت قاضي كاین خطاكاری 

 گفتتت بتتدكردار را بتتد كيفر استتتت

 گفت هان! برگوی شتتتی  خویشتتتتن

 گفت آن زرها كه برده استي ك است 

 

 خلق بستتتيتتاری روان از پيش و پس 

 آزاری چه ستتتود دزد گفتت از مردم

 گفتت بتدكتار از منتافق بدتر استتتت

 زنگفتت هستتتتم همچو قاضتتتي راه

 گفت در هميانِ تلبيس شتتماستتت ...

 (999: 9999یاعتصامي،                 

 

 عأیيد اصالب ش کارآادپ نوع ادبی کم ا -1-9-1

شکن بت»هایي چون حميدی شتيرازی با همين هد  كوشتيد از رهگذر سرودن مثنوی

/ 9، 9922، قالب مثنوی را روزآمد ستتتازد یر. . حميدی شتتتيرازی، «موستتتي»و « باب 

خانلرییر.  نات  خانلری، « عقاب»(. همچنين استت مثنوی 270تتتت272و  200تتتت209

 (.49ت  20: 9917
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 عأر ه -1-9-9

ای مناستتب استتت كه شعر نمایندگي از كستایي در قصتاید مذهبي ناصترخسترو، نمونه

ری گياش به وامهای استقباليمذهبي اوليه را سترپا نگه داشتت. همچنين صادب در غزل

، 0/2202؛ 9197و  9400، 9499، 9299، 7/9229: 9999از حافظ اذعان دارد یصتتادب، 

 (.9919و  2/9922؛ 2092و  2792، 2799، 2991، 2997

 

 یاپ لدیدا اسب بودن نوع ادبی مدی  بهاپ بيان اوووع -1-9-01

ای كه قالب رباعي برای بيان موضتتتوعات خطابي پس از پيروزی مانند كاركردهای تازه

 انقتب استمي یافت:

 فشتتاني بکنيم جنگ استتت بيا كه جان

 يمبه تن دشمن خود زخم زنستتان آن
 

 يمبکن يچو حمتاستتته جاودان یكتار 

 يمبتتکن یتتدبتتانتتيروزن زختتم د كتز

 (29: 9929پور، یامين                    

  

 طور رامایه تی ادبي ات گ ش ا با -1-9-00

( كه با سرودن آن، چند نس  از 991ت14: 9909ميرزا یایرج زهره و منوچهرمانند منظومة 

و  ليلينظامي و  خسرو و شيرینو  ليلي و م نونهای عاشتقانة كتستي ، مانند منظومه

 ی جامي معرّفي م دّد شد.یوسف و زليخاو  محنون

 

 یاپ پياي ایهتی ارجش -1-9-01

 هایمولوی برای معرفي ارزش مثنوی( كه به تقليد از 9922نراقي ی واقدیسمانند مثنوی 

الدین محّمد ، سرودة شمساستترار الشهودعرفاني ستروده شتده استت. همچنين استت 

 (.929ت 9: 9929الهي يی
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ایه تی نوع ادبی کم تا ش کتارآیی آن بتا ایتاصتتهانی کا اج آن  ی ب  -1-9-09

 اندشرجیده

(، مثالي 29ت 91: 9921یتو را ای كهن بوم و بر دوست دارم ثالث در های اخوانبيتت 

 مناسب برای این مورد است:

 

 دیوانه شد آیينه چو روی تو پری دید 

 

 حستتن تو پری را به لباس بشتتری دید 

 (29: 9921ثالث، یاخوان                 

 

 تا چشم را گشودم و بستم، گذشت عمر

 

 بود و نبود من چو شتتترر جز دمي نبود 

 (29یهمان:                                     

 

 احکوم کهدن بطای اج ادبي ات -1-9-07

د. گيرمدرن، در مقاب  كارهای نيما قرار ميشعرهای رضا براهني تحت عنوان شعر پست

 ،(9919یبراهني، چرا من دیگر شتتاعر نيمایي نيستتتم ها و خطاب به پروانهاو در كتاب 

 آوریم:ای از شعرهای وی را ميدالیلش را برای این تقاب  شر  داده است. نمونه

 

  رواند.مردی مرا هماره به بوی تو مي

  زیباست فص  كبوتر به چابهار

  رسدمييچي است كه در نخاع شعر به قنداق قولن  كلمة پيچاپ

  رواندحاال نگو كه شهر مرا آفتاب مي

  رواندی  زن نمي

  خواهدمرا به او بخواهانيد؛ شخصاً مرا نمي

 (19یهمان:  
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 لدا شدن اج تهی گ ادبی اس  ط جاانا ش مد ر   کهدن در بهابه آن -2-9-01

 مانند پریای احمد شاملو كه در ژانر شعر عاميانه پدید آمده است: 

  یکي بود، یکي نبود

  زیر گنبد كبود

  ودب لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسّه

  كردن پریازار و زار گریه مي

  كردن پریامث ابرای بهار گریه مي

  شون قدّ كمون رنگ شبقگيس

  ترَ از كمون بُلَن

  ترَ از شبق مشکي

  روشون تو افق شهر غتمای اسيرروبه

  شون سرد و سيا، قلعة افسانة پير...پشت

 (910: 9944یشاملو،  

 

 بودن نوع ادبی اولودناکارآاد  -1-9-01

چنان كه مکتب بازگشتت كوشتيد انواع شعر كتسي  را در برابر غزل سب  هندی قرار 

 بارهدر عهد كریم خان، چند تن از شاعران[ ی : »]از صتبا تا نيمادهد. به نوشتتة مللّف 

روی از ستتتبت  رای  هندی برتافتند و به تتبّع ورز ... استتتتادان پن  شتتتش قرن پيش 

 (.79و  79، 9942؛ نيز ن .: شمس لنگرودی، 99/ 2، 9994پور، یآرین« پرداختند...

 

 آشراناشاک   ت  -1-9-04

نویسي در ایرانِ عصر مشرووه تحت تأثير ادبيّات غرب، بدین منظور نامهپاگرفتن نمایش

ي از چارچوب و اصول تئاتر غر ي ببود. افرادی چون ميرزا آقا تبریزی و دیگران به تأستّ
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نویستتتي مدرن دستتتت زدند. این روند با حاكميّت نامهو شتتتيوة تفکّر غربيان به نمایش

شتتدة غرب در ایران ادامه پيدا كرد. همچنين، ای اد مركز پرورش های ترجمهنامهنمایش

ش موج جدیدی از آموزش تئاتر و گسترش 9999افکار و هنرستتان هنرپيشگي در سال 

و  94و  92، 90؛ نيز نتت . همتتان: 91: 9929زد یفرّخي، تئتتاتر غربي را در ایران دامن 

 (.992، 999، 929/ 9: 9929پور، مل 

 

 یاپ اؤل یی خا ایه تی دس اشردیا ش نگهش -1-9-01

داشتتتت شتتتعر حافظ و به صتتتورت متاننتد غزليّتات نوذر پرنگ كه تعمّداً برای بزرگ

ت 97: 9992ترقّي،  آميزی زبان تازه با ستب  غزل حافظ ستروده شتده است ین .:درهم

 (.71: 9912و درودیان،  02

 

 افشتتان تو ای دل عالم استتير كل  مشتت 

 دیتتدة متهتتتاب چينم زیر بتتاران خيتتال

 تا ستتر زلفت چه رنگي رو كند، حالي دلم

 چر  رنگيني نزدبعد حافظ كس چنين گ 

 

 دار جتتان تو ...رو  دنتيتتای اثتير آیينتته 

 مانده بين صتتدهزار آیينه ستترگردان تو ...

 برگشتتتاده بادبان چون الله در توفان تو ...

 بسته عهدی دیگر ای گ ، چر  با دوران تو

 (979ت972: 9992یترقّي،                     

 

 تهی گسو کهدن خود با یک خهدهی  -1-9-09

های محلي كه امروزه رای  استتت، این هد  را ها و له هنوشتتتن و ستترودن به گویش

 كند:دنبال مي

وْ دَرِ بِهشتتتتِ خُتدا و  پِنْدَرِی ایَتهُاِمْشتتتَ

 او زهره گَتته مِگي خَطِرَیْ متتاهِرَه مِخَتتهْ

 ما ی  كِليمه گفتم از اسرار و گپ تموم

 پنتتدری آرایتته متتاهر عرس منن شتتتوِ 

 ...وَاز مشْتِری بزهره خَطِرْخوایَهْ پِنْدَری

 ایتته پنتتدریمعمّتت ،«بهتتار»كتتار ختتدا 

 (290ت 299: 9914یبهار،               
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 دَستتتتتِ خَتلتي نِتتمِتتَرن جتتاِی ِرِفق 

 ِمگَتته و شتتتتاد مَِره تو از كُتمُم بتته

  

 نِتته كتته َورُگم ُبُبری ِبختَتته و قو  

 پو  هتت  یَتتگ كنتته، یتتاد مُر یتتار

 (992: 9999یقهرمان،                   

: 9990و ميرخدیوی،  29تتت20: 9997؛ ازغدی، 900تتت24: 9999ینيز ن .: قهرمان،  

 (.749ت22

 

 کار رت ا در نوع ادبی ا سوخ کارکهد اضهون با -1-9-11

پرداز معاصر مانند محمّدعلي بهمني بر اساس این های شتاعران غزلگرایي در غزلوقوع

های شاعراني از این دست، معشوق اغلب زميني انگيزه شتک  گرفته استت. در عاشتقانه

شاعران؛ بنابراین، تصویری كه است و عشق، حاص  تأثّرات سطحي، رمانتي  و روزمرّة 

 دهند، تصویری تازه و در عين حال، واقعي است.این شاعران از معشوق ارایه مي

 

 ست ای زبان صميمي زبان دست، صميمي

 ها به حر  درآیندستکوت كن كه فقط دست
 

 بخواه از تو، ببخشيد از شما، بسرایم 

 بستتترایم« غریبان آشتتنا»كه از زبان 

 (291: 9912یبهمني،                  

 

 ن يجا -9

پردازان عصتتر حاضتتر، آرای گوناگوني دربارة انواع از زمان افتوون و ارستتطو تا نظریّه

كه به مستتتألة بندی آثار ادبي اراده شتتتده استتتت. امروزه با اینهای دستتتتهادبي و مت 

نواع ا شتتود، بحث دربارةای نگاه ميتشتتخيص و تمييز انواع ادبي به چشتتم امری ستتليقه

 پردازان و منتقدان است. ترین مباحث در ميان نظریّهچنان از رای ادبي، هم

بي بندی متون ادنوع ادبي امری مربو  به معنا و كيفيّات دروني اثر استتت، اما دستتته

تر ناظر به صتورت اثر ادبي بوده است. بر این اساس، در در ایران بر خت  غرب، بيش
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بندی كردن آثار ادبي بر پایة مختّصات هد  انواع ادبي دستتهتوان گفت نگاهي كلّي مي

 دروني و بيروني است.

آید نشان از آن دارد كه انواع ادبي جدید از تیيير انواع ادبي چه از این مقاله برميآن

هایي كه ستتبب تیيير، گستتترش، افزایش و پيدایي انواع ادبي آیند و روشاوليه پدید مي

تیيير موضوع، تیيير اندازه یتطوی  و اختصار(، تیيير جزدي، ند از: شوند، عبارتجدید مي

تیيير كلّي، تیيير متاهيّت، تیيير كاركرد، تركيب یتركيب دو نوع ادبي و تركيب چند نوع 

های این هانگيزادبي(، اشتتتتمال، ای اد ضتتتدّ نوع، تیيير بيان متقاب  و تیيير كانون توجّه. 

 تحواّلت در انواع ادبي نيز بدین قرار است: 

ستفارش جامعه، نياز و پستند مخاوب، ورز تعام  اثر با واقعّيت، نوع و شيوة بيان، 

ای اد ونز، وضتعيّت مخاوب، تأیيد نویستندگان پيشتين و آثارشان، كارآمدتر بودن نوع 

 بودن نوع ادبي كهنه،های فرمي، تأیيد اصتتالت و كارآمد ادبي منستتو  به ستتبب ویژگي

اذعان داوولبانه به تأثّر، مناستتب بودن نوع ادبي احياشتتده برای بيان موضتتوعات معتنابه 

 های پيشينهایي كه در دورهوور عام، معرّفي ارزشی  دوره، معرّفي ادبيّات گذشتته به

انتد، معرّفي نوع ادبي كهنته و كتارآیي آن بته معتاصتتتراني كه از آن غفلت موجود بوده

اند، محکوم كردن بخشتي از ادبيّات، جدا شدن از فرهنگ ادبي مسلّط زمانه و قد رزیدهو

علم كردن در برابر آن، نتتاكتتارآمتتد بودن نوع ادبي موجود، واكنش فنتتاورانتته، معرّفي 

فرهنگ و كاركرد سو كردن خود با ی  خردههای مللّفي خاص، همدستاوردها و نگرش

 ي منسو .كار رفته در نوع ادب مضمون به

 

 یانوشبپی
معني  به Erziebungs romanوبيش معادل با اصطتحي آلماني كم(: »Bildungs romanبيلدونگز رمان ی -9

اند و به معني رماني استتت كه گزارش رشتتد و . منتقدان آلماني آن را زیاد به كار برده"تربيت"یا  "پرورش"رمان 

 (.02: 9992یكادن، « باليدن دوران جواني شخصيت رمان است
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2- Topos  خته ها درآميبا اسطوره اكنونهای یونان باستان از واژه مانند بسياریدر زبان یوناني یعني جا، مکان كه

جدید  ایكننده درزبان یوناني واژهمنفي ouو با تركيب این كلمه  9092بار توماس مور در ستتال  نخستتتين. استتت

نهاد. توپوس بر عناصر تکرارشونده داللت دارد و بر همين شتهر یا ناك اآباد( نستاخت و نام كتابش را اتوپيا یآرما

اند، اما برخي بين آن دو تمایز قای  شده، توپوس را تکراری ( دانستهMotifاستاس، بعضي آن را متراد  موتيف ی

: 9999پور، ویينيز ن .: كهنم 90: 9999انتد یتقوی، دهقان، ای و موتيف را تکراری ختقتانته دانستتتتتهكليشتتته

 (.919ت991

های پيندار، شتاعر اه  تِب استتت. این قصتيدة پينداری شتکلي از قصتتيده در ادبيات غرب در تقليد از قصتيده -9

 (.941: 9919شود ین .: داد، قصيده از تکرار منظم سه پاره شعر، گردان، واگردان و سکون، تشکي  مي

منثور و یا تلفيقي از این دو است. هدایت، مبتکر این نوع ادبي، با  ای از نقيضه به صورت منظوم یاقضتيّه شاخه -7

های گوناگون جامعه، فرهنگ و ادبيّات های حوزهها و كاستتتيبه كارگيری زبان ونز، ستتعي در نشتتان دادن زشتتتي

ن ي، ایهای ادبدارد. دو شتتگرد برخورد عاميانه با شتتعر و انواع ادبي و تخریب عمدی وزن و قافيه و دیگر تکني 

 (.949ت 909: 9919نوع ادبي را برجسته كرده است ین . فراهاني و فوالدی، 

های ادبي ستتاخته و منظور از تزریق نظمي استتت كه ظاهراً نحوی ستتالم دارد، امّا عمداً با برهم زدن تناستتب -0

 (.997: 9919پرداخته شده است و بنابراین، معني روشني ندارد یفراهاني و فوالدی، 

 

 ا ابع

 یاالا( ک اب

 زوّار. ، تهران:1  از صبا تا نيما،(. 9994پور، یحيي ی. آرین9

 زوّار. ، تهران:0  از نيما تا روزگار ما،(. 9994ی ----------. 2

 مروارید. ، تهران:2  از این اوستا،(. 9971ثالث، مهدی ی. اخوان9

 مروارید. ، تهران:2  تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم،(. 9921ی ------------. 7

به  مدای  رضتتوی و چند شتتعر دیگر به له ة مشتتهدی،(. 9997. ازغدی، یوستتف ی0

 نشر.آستان قدس رضوی، شركت به كوشش محمّد قهرمان، مشهد:

با تصتتحي  و مقدّمة  استترارالشتتهود،(. 9929الدین محمّد یالهي ي، شتتمس. استتيری2

 مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي. جا:داوود، بيسيّدعلي آل
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دیوان قصتتتاید و مثنویّات و تمثيتت و مقطّعات خانم (. 9999. اعتصتتتامي، پروین ی4

 ابوالفت  اعتصامي. :، تهران7  پروین اعتصامي،

اميربانو به كوشتتش  دیوان اميری فيروزكوهي،(. 9921. اميری فيروزكوهي، ستتيّدكریم ی9

 سخن. ، ]تهران[:2فيروزكوهي،  

حوزة هنری ستتتازمان تبليیات  جا:بي در كوچتة آفتتاب،(. 9929پور، قيصتتتر ی. امين1

 استمي.

 برگردان: ميرم يتتد عمراني، تهران: ،مرغتتابي وحشتتتي(. 9919. ایبستتتن، هنریتت  ی99

 مهراندیش.

، 2   ها و چرا من دیگر شاعر نيمایي نيستم،خطاب به پروانه(. 9919. براهني، رضا ی99

 مركز. تهران:

گردآوردة ستتتيّد محمود فرّ   الشتتتعرای بهار،دیوان مل (. 9914. بهار، محمّدتقي ی92

 هرمس. :خراساني، به كوشش م تبي م رّد و سيّد امير منصوری. تهران

 نگاه. تهران: م موعه اشعار محمّدعلي بهمني،(. 9912. بهمني، محمّدعلي ی99

، های نوذر پرنگو نوستتروده آن ستتوی باد، م موعه غزليّات(. 9992. ترقّي، بيژن ی97

 سنایي. تهران:

 قطره. ، ترجمة كتایون شهضر راد، تهران:مفهوم ادبيّات(. 9994. تودورو ، تزوتان ی90

 انتشارات كانون تربيت شيراز. ، تهران:9،  التفاصي (. 9979. تولّلي، فریدون ی92

ه اهتمام محمّدجعفر ، بميرزاایرج كتام  دیوان(. 9909ميرزا یالممتالت ، ایرج. جتل94

 اندیشه. جا:، بي9مح وب،   

الدین محمّد حافظ دیوان خواجه شتتتمس(. 9929التدین محمّتد ی. حتافظ، شتتتمس99

 فروشي حافظ.كتاب تصحي  عبدالرّحيم خلخالي، تهران:به شيرازی،

تصحي  فریدون  شمال،دیوان كام  نسيم (. 9992الدین ی. حسيني گيتني، سيداشر 91

 سعدی. پور، تهران:ساماني
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 پاژنگ. :تهران دیوان حميدی؛ پس از ی  سال،(. 9922. حميدی شيرازی، مهدی ی29

 مروارید. ، تهران:0  فرهنگ اصطتحات ادبي،(. 9919. داد، سيما ی29

 مروارید. ، تهران:گزینة اشعار نوذر پرنگ(. 9912اهلل ی. درودیان، ولي22

 مركز. ترجمة فرزانه واهری، تهران: دبي(،ژانر ینوع ا(. 9991. دوبرو، هدر ی29

ملسسة چاپ  مشهد: انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي،(. 9949. رزم و، حستين ی27

 و انتشارات آستان قدس رضوی.

 نوید شيراز. ز:شيرا انواع شعر فارسي،(. 9949. رستگار فسایي، منصور ی20

 فاومي. تهران:، ایرانتاریخ ادبيّات (. 9910. زرقاني، سيّدمهدی ی22

 آقا.گ  جا:، بيتذكرةالمقامات(. 9942. زرویي نصرآباد، ابوالفض  ی24

 اميركبير. ، تهران:9   ارسطو و فنّ شعر،(. 9999كوب، عبدالحسين ی. زرّین29

 تهران: فرهنگ نظریّه و نقد ادبي،(. 9999الدین كزّازی ی. ستتبزیان، ستتعيد و ميرجتل21

 مروارید.

 ، تهران:99   ،9949تتت9929م موعة آثار، دفتر یکم، شعرها (. 9944. شاملو، احمد ی99

 نگاه.

های وجوی ریشتتهبا چرار و آینه؛ در جستتت(. 9919كدكني، محمّدرضتتا ی. شتتفيعي 99
 سخن. ، تهران:2 تحوّل شعر معاصر، 

نظریّة گفتارهایي دربارة رستاخيز كلمات، درس(. 9919ی ------------------. 92
 سخن. ، تهران:9 گرایان روس، ادبي صورت

 اختران. تهران: زمينة اجتماعي شعر فارسي،(. 9992ی ------------------. 99

 چشمه. :، تهران2پور،  ، ترجمة عليرضا مهدیمکبث(. 9912. شکسضير، ویليام ی97

 مركز. ، تهران:مکتب بازگشت(. 9942. شمس لنگرودی، محمّدتقي ی90

 فردوس. :، تهران0،  انواع ادبي(. 9942سا، سيروس ی. شمي92

 نگاه، زرّین. ، ]تهران[:99،  كليّات دیوان شهریار(. 9949. شهریار، سيّدمحمدحسن ی94
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، 2و  0، 7جلد  یزی،صتتادب تبر یواند (.9999تتتت9940تبریزی، محمّدعلي یصتتادب. 99

 ي.و فرهنگ يتهران، علم :د قهرمانكوشش محمّبه، 7 

های ادب در تاریخ ادبيّات ای از سير گونهانواع ادبي؛ شمّه(. 9941. عبادیان، محمود ی91

 حوزة هنری. تهران: فارسي،

به تصتتحي  و مقدّمة ستتيّد محمّد  دیوان عنصتتری بلخي،(. 9929. عنصتتری بلخي ی79

 خانة سنایي.كتاب جا:، بي2دبيرسياقي،  

 فرهنگستان هنر. :، تهرانسي در ایراننوینامهنمایش(. 9929. فرّخي، حسين ی79

و مقدّمة حستتين مکّي،  با تصتتحي  یزدی،دیوان فرّخي(. 9991یزدی، محمّد ی. فرّخي72

 اميركبير. ، تهران:97 

مركز  مطلق، تهران:كوشتتش جتل خالقيبه شتتاهنامه،(. 9992. فردوستي، ابوالقاستتم ی79

 المعار  بزرگ استمي.ۀدایر

گردآورنده:  مقام فراهاني،منشتتتآت قتادمتتا( فراهتاني، ابوالقتاستتتم، یبيمقتام . قتادم77

 آپادانا و ارسطو. جا:چا، بيمعتمدالدوله حاج فرهادميرزا، بي

 :، مشتتتهدهایي به له ة تربتيخِدِی خدای خودُم، ستتتروده(. 9999. قهرمان، محمّد ی70

 ترانه.

فرهنگ توصيفي نقد (. 9999دخت خطّا  و علي افخمي یپور، ژاله، نسرین. كهنمویي72

 ملسّسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. تهران: ادبي؛ فرانسه ت فارسي،

 كتاب نيستان. ، تهران:گزیدة ادبيّات معاصر(.  9941. معلّم دامیاني، علي ی74

 چشمه. ، تهران:2  نامة نقد ادبي،دانش(. 9914. مقدادی، بهرام ی79

مهران مهاجر ترجمة  های ادبي معاصر،نامة نظریّهدانش(. 9997ری ، ایرنا ریما ی. مکا71

 آگه. و محمّد نبوی، تهران:

 توس. جا:ج، بي9 ادبيّات نمایشي در ایران،(. 9929پور، جمشيد ی. مل 09

 راه امام. تهران: در فص  مردن سر ،(. 9909. موسوی گرمارودی، علي ی09
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 كليّات بستتحق اوعمه،(. 9992ابواستتحق حلّاج اوعمة شتتيرازی ی الدین. موالنا جمال02

 ناسي.شميراث مکتوب، با همکاری بنياد فارس تصحي  منصور رستگار فسایي، تهران:

ترین لطایف نظم و نثر و كشتکول خنده، گزینة شيرین(. 9990. ميرخدیوی، اصتیر ی09

 دستور. مشهد: اشعاری به له ة مشهدی از آداب و رسوم خراسان،

ه كوشتتتش ترانه ، بگزینة اشتتتعار پرویز نات  خانلری(.  9917. نات  خانلری، پرویز ی07

 مروارید. نات  خانلری، تهران:

مثنوی واقدیس، به همراه منتخبي از غزليّات (. 9922. نراقي، احمد ابن محمّدمهدی ی00

 اميركبير. جا:، بي2   عالم ربّاني، حاج ملّااحمد فاض  نراقي،

 نگاه. ، تهران:م موعه اشعار منوچهر نيستاني(. 9919نيستاني، منوچهر ی .02

 ب( اقاالت

، ترجمة قدرت «های ستتتخنگفتتاری در بتاب گونته(. »9919. بتاختين، ميختاديت  ی9

 .992ت 999صص، 90، ش7نقد ادبي، سپور، قاسمي

م لة دانشتتکدة ادبيات و ، «انواع ادبي در شتتعر فارستتي(. »9992. پورنامداریان، تقي ی2
 .22ت  4صص، 9، ش9سعلوم انساني دانشگاه قم، 

بندی انواع ادبي از منظر وبقه(. »9994پور ی. جواری، محمّدحستتين و محستتن آستتيب9

 .00ت  99صص، 9، ش9س نقد زبان و ادبيات خارجي،، «پردازان مکتب رمانتيسمنظریّه

 79صص، 00و  07ش اه ادبيّات و فلسفه،كتاب م، «انواع ادبي(. »9999. دارم، محمود ی7

 .  74ت 

 كتاب ماه ادبيّات و فلسفه،، «كتابي دیگر دربارة انواع ادبي(. »9990پور، مهدی ی. رحيم0

 .990ت  999صص، 999و  994و  992ش

، «بندی انواع ادبي در دورة كتسي ورحي برای وبقه(. »9999. زرقاني، ستيّد مهدی ی2

 .992ت  99صص، 27، ش2، سهای ادبيپژوهش
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چند بحث تازه (. »9914محمّدی، امير، ستيّدمهدی نوریان و اسحاق ویياني ی. ستلطان4

، 4س نامة نقد ادبي و بتغت،پژوهش( 9910« یهای ادبي یژانرهای ادبي(در بتاب گونه

 .992ت10صص، 9ش

 خرد و كوشتتش،، «انواع ادبي و شتتعر فارستتي(. »9902. شتتفيعي كدكني، محمّدرضتتا ی9

 .991ت  12صص، 92و  99ش

رشد آموزش زبان ، «انواع ادبي و شعر فارسي(. »9942ی -------------------. 1
 .1ت  7صص، 92ش و ادب فارسي،

گيری ژانر؛ معرّفي ی  نقش موقعيّتت در شتتتکت (. »9991مقتدّم، داوود ی. عمتارتي99

 .999ت  94صص، 90، ش7س نقد ادبي،، «كردروی

ور ساهاب صادق نوع ادبي قضيّه در ور(. »9919عليرضتا فوالدی ی . فراهاني، رقيّه و99

 .999ت909 صص ،9، ش2، سفرهنگ و ادبيّات عامه، «هدایت

نامة كهن، «تزریق در شتتعر عصتتر صتتفوی(. »9919ی --------------------. 92

 .991ت991 صص ،2، ش0س ادب پارسي،

ایران؛ پژوهشي در نقد تطبيقي و  انواع ادبي در اروپا و(. »9909. فرشيدورد، خسرو ی99

ت  72صص، 999و  11، شدانشتکدة ادبيّات و علوم انستاني دانشگاه تهران، «ایمقایسته

21. 

، 91، شپژوهيادب، «های ادبيدرآمدی بر نظریّة گونه(. »9919پور، قدرت ی. قاسمي97

 .02ت  21صص

 ،«نظریّة انواع ادبي وجته در برابر گونه؛ بحثي در قلمرو(. »9991ی -----------. 90

 .91ت  29صص، 99، ش9، سنقد ادبي

نوع ادبي، امروزه نوع دیگری استتت؛ با نگاهي انتقادی به (. »9992. كاددی، شتتهره ی92

 .999ت 999صص، 90شنامة ادبيات كود  و نوجوان، پژوهش، «چند نقد نوعي
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های بشتتری با توجّه به آرای پ  انواع ادبي و اضتتطراب(. »9999. گرجي، مصتتطفي ی94

 .919ت  990صص، 2، ش2سنقد ادبي، ، «تيليش

تأمّلي ( »9919نيا یزاده، عبّاس، ابوالقاستتم قوام، عبداهلل رادمرد و مریم صتتالحي. واعظ99

 .999ت  41صص، 29، ش4، سنقد ادبي، «در نظریّة انواع در ادبيّات فارسي
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