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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the more efficiency of the outdated literary types, or adaptation to a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.
Keywords: Literary genres, Genre theory, Combination of literary genres,
Literature sociology.
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(مقالة پژوهشی)
رقیه فراهانی
دانشآموختة دکتری زبان و ادبیّات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر علیرضا فولادی

1

دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه کاشان

چکيده
بحث دربارۀ انواع ادبی ،پيوستت ا اج له ا احا ث پهایهيب بهاپ پهشی گهان در وجۀ نظهیایاپ ادبی بوده
اسب .اج جاان اطهح شدن انواع ادبی ت ت ر ه ارسطو ت ت عحب ر وان «ژانهیا» عا با ااهشج ،احا ثاعی لدپ ش
گست هده دربارۀ ای اوووع شک گهت ا اسب .اج ام عهی پهس یا در ای رهصا ،چگونگی ش چهایی پدید
آادن انواع ادبی عاجه استب .پهست یایی اج ای دستب ناان اج آن دارد کا انواع ادبی در طول يات خود
عغييه ش گس هش یات ااند .به ای پایا ،اححث رششیا ش انگيزهیاپ عحول انواع ادبی شک ایگيهد.
ای اقالا کا با رشش عوصتتي ی-عح ي ی پي

ایرشد ،ع اش دارد وتته عیهیا انواع ادبی ،با پهست

چگونگی ش چهایی عحول ای انواع پاست دید  .ن يجۀ با دستب آاده ناان اج آن دارد کا انواع ادبی لدید،
رهواتا اج ریگت ر عغييه یتا ا ياپ انواع ادبی مدی ش با رششیایی اان د عغييه اووتتوع ،عغييه انداجه ،عغييه
اایيب ،عهکيب دش یا چ د نوع ادبی ،عغييه کانون عولا ش  ...پدید ایآی د .انگيزهیاپ ای عغييهات نيز رحارع د
اج ست ارش یا نياج لاایا ،طهج عیاا اره با شامیيب ،وتهشرات ناشی اج شيوۀ بيان ،شویيب خا
کارآادعه بودن نوع ادبی ا سوخ ش ایهتی آن ،ش یا ی سو کهدن خود با یک خهدهتهی گ.
شاژهیاپ ک يدپ :انواع ادبی ،نظهیۀ ژانه ،عهکيب انواع ،لاایاش اسی ادبيات.
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 -0اقداا
یکي از مهمترین مباحث انواع ادبي ،بحث دربارة چگونگي و چرایي تحوّل آنهاستتتت
كه با ارسطو آغاز شد و امروزه ،ضمن مباحث نظریّة ژانر ،همچنان ادامه دارد .ارسطو در
بحث از تراژدی ،بر آن است كه شعرهای نخستين ،ساده و كوتاه بودهاند و با گذر زمان،
به شتتتعرهای كام تری مانند تراژدی تبدی شتتتدهاند .به باور او ،تراژدی در اصتتت  ،از
بدیههگویي و اشتعار سترایندگان دیتيرامب پدید آمد و كم كم به تکام رسيد؛ تا جایي
كه برای نمونه آشتي  ،ی

نفر بازیگر تراژدی را به دو نفر و ستوفوك  ،آن را به سه نفر

افزایش داد و تراژدی با این تحوّلات ،افسانههای ساده و كوتاه را كنار گذاشت و طول و
تفصتتتيت یتافتت زرّینكوب .)929-999 :9999 ،گویا این عقيدة وی موجبات توجّه
نظریّتهپردازان را به موضتتتوع تحوّل انواع ادبي فراهم كرده استتتت؛ تا جایي كه امروزه
مباحث معتنابهي دربارة این موضتتتوع وجود دارد .مقالة پيش رو به واكاوی چگونگي و
چرایي تحوّل انواع ادبي اختصاص یافته است.
با این وصف ،مسألة اصلي پژوهش حاضر ،چگونگي پدید آمدن انواع جدید ادبي و
چرایي آن استتتت .این دو موضتتتوع ،بهترتيب ،با دو عنوان روشها و انگيزههای تحوّل
انواع ادبي ،به بحث گذاشته ميشوند.
 -0-0پياي ا
به دلي اهميّت دانش انواع ادبي ،تا كنون آثار فراواني در این حوزه تأليف شتتده استتت.
مهمترین این آثار در ایران از این قرار است:
حستتين رزم و در «انواع ادبي و آثار آن در زبان فارستتي»  )9949آثار ادبي را ،چه
منظوم و چه منثور ،از دو دیدگاه قالب و محتوا ،طبقهبندی كرده استت .منصتتور رستگار
فستایي در «انواع شتعر فارسي»  )9949به تقسيمبندی شعر فارسي از دو منظر محتوا و
قالب پرداخته است .سيروس شميسا در «انواع ادبي»  )9942آثار منظوم و منثور فارسي
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را در دو حوزة صتورت و معني طبقهبندی كرده استت .منصور رستگار فسایي همچنين
در «انواع نثر فارستتي»  )9991به دستتتهبندی آثار منثور فارستتي از دو دیدگاه محتوا و
شک پرداخته است .محمدرضا شفيعيكدكني در فصلي از «رستاخيز كلمات»  )9919ت
كه به شتتک گيری نظریّة ادبي صتتورتگرایان روس و دستتآوردهای آنان و تطبيق آن بر
ادبيات فارستي اختصاص دارد  -انواع ادبي را محصول انواع پيش از خود دانسته است.

مهدی زرقاني و محمودرضتتتا قربانصتتتبّار در بخشتتتي از كتاب «نظریّة ژانر :نوع ادبي»
 ،)9910برخي روشهتای تیيير انواع را مطر كردهاند و ستتتران ام ،مهدی زرقاني در
«تتاریخ ادبيّتات ایران»  )9910تاریخ ادبيّات ایران را از ادوار پيش از استتتلام تا حدود
انقلاب مشروطه با رویكرد ژانری بررسي كرده است.
همچنين مقالههایي در این باره به چاپ رسيده است كه مهمترین آنها را به ترتيب
زیر ،ميتوان برشمرد:
محمّدرضتا شفيعي كدكني ،در «انواع ادبي و شعر فارسي» بخش نخست )9902 :و
بخش دوم )9942 :ضمن تقسيمبندی آثار ادبي از منظر انواع ادبي و بررسي آنها ،انواع
ادبي را به اختصتار از نظرگاههایي مانند تطوّر هر ی
یت

از انواع به طور مستق  ،دگرگوني

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

استتت .خستترو فرشتتيدورد در «انواع ادبي در اروپا و ایران؛ پژوهشتتي در نقد تطبيقي و
مقایستهای»  )9909علاوه بر مقایستة برخي انواع ادبي مانند شعر حماسي ،شعر شباني،
شعر غنایي و  ...در ایران و اروپا ،مينویسد انواع ادبي و اساس طبقهبندیهای قدیم آن،
تحتت تحوّلات اجتماعي و ادبي جدید تیيير یافته استتتت .محمود دارم در «انواع ادبي»
 )9999تاریخچة پيدایش ژانرها را با تکيه بر آراء نظریّهپردازان بررسيده است.
شتهره كاددی در «نوع ادبي ،امروزه نوع دیگری است؛ با نگاهي انتقادی به چند نقد
نوعي»  )9992با ذكر مثالهایي از نقدهای صتتورتگرفته دربارة برخي رمانهای ایراني،
در پي اثبات عدم تعلّق هر اثر ادبي به ژانری خاص ،عدم تعلّق نویسنده به ژانری خاص
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و عدم تعلّق منتقد به نقد انواع است .مهدی رحيمپور در «كتابي دیگر دربارة انواع ادبي»
 )9990به معرّفي و نقد كتابي از محمّدحسين جواری به نام «انواع ادبي» پرداخته است.
تقي پورنامداریان در «انواع ادبي در شتتعر فارستتي»  )9992ستتخن را بر استتاس محتوا
تقستتيمبندی كرده ،با تأكيد بر ستته نوع حماستتي ،غنایي و تعليمي ،ارتبا آن را با روان
انستتان و استتاس به وجود آمدن هر ی

را واميكاود .محمّدحستتين جواری و محستتن

آستيبپور در «طبقهبندی انواع ادبي از منظر نظریّهپردازان مکتب رمانتيسم»  )9994پيدا
شتتتدن طبقهبندی انواع ادبي رمانتي

را بر پایة معيارهای شتتتکلي و محتوایي بررستتتي

ميكنند و تلاش دارند ضمن نوع شناختي فلسفي رمانتي ها ،تمای خالقان آثار رمانتي
معاصتر را به التقا انواع نشتان دهند .مهدی زرقاني در «طرحي برای تقستتيمبندی انواع
ادبي در دورة كلاستتي »  )9999ستته نوع حماستتي غنایي و تعليمي را از شتتاخة شتتعر
كلاستتي

فارستتي بازتعریف كرده ،زیرشتتاخههای هر ی

را بر استتاس مصتتادیق ادبيّات

فارسي تعيين و تعریف كرده است.
مصتتطفي گرجي در «انواع ادبي و اضتتطرابهای بشتتری با توجّه به آرای پ تيليش
 )9999 »)Paul Tillichضتتتمن بررستتتي دیدگاه تيليش ،تلاش دارد با توجّه به غلبة
گفتمان فکری و بروز اضتطراب در دورهای مشخّص كيفيّت ظهور نوع ادبي مت انس را
با آن نوع گفتمان تحلي كند .قدرت قاسميپور در « وجه در برابر گونه؛ بحثي در قلمرو
نظریّة انواع ادبي»  )9991تلاش كرده استتت ضتتمن مقایستتة وجه و گونه ،نشتتان دهد
اصتطلاحات وجه نما مانند تراژی  ،به شک و ساختار صوری انواع ادبي خاصّي وابسته
نيستند و گویای جنبههای درونمایگاني آثار ادبياند.
داوود عمتارتيمقتدّم در «نقش موقعيّت در شتتتک گيری ژانر؛ معرّفي ی

رویکرد»

 )9919ضمن بررسي مفهوم ژانر ،نقش «موقعيّت» را در شک گيری ژانرها بررسي كرده
است .قدرت قاسميپور در «درآمدی بر نظریّة گونههای ادبي»  )9919نشان ميدهد كه
موضتوعهای اصتلي گونههای ستخن و گونههای ادبي نه صرفاً مقولاتي برای طبقهبندی
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متون بلکته الگوهتا و چتارچوبهتای الزامآوری هستتتتنتد كته بته كم

آنها معنا در

موقعيّتهای مکرّر توليد ميشتتتود .عبّاس واع زاده ،ابوالقاستتتم قوام ،عبدالله رادمرد و
مریم صتتالحينيا در «تأمّلي در نظریّة انواع در ادبيّات فارستتي»  )9919بر آنند تا رابطة
نوع ادبي بتتا آثتار ادبي ،انواع بنيتتادی ،قراردادهتتای نوع ،ميزان رعتتایتتت این قراردادهتتا،
زمتتان بنتتدی انواع ادبي و اموری از این دستتتت را واكتتاوی كننتتد و ستتتران تتام ،امير
ستتتلطتانمحمّدی ،ستتتيّدمهدی نوریان و استتتحان طیياني در «چند بحث تازه در باب
گونههای ادبي ژانرهای ادبي)»  )9914با طر ستتتيّاليّت زیرگونهها ،استتتتقلال آنها،
گونههای غالب و میلوب و متروژانر ،در پي نشتتتان دادن نقص طبقهبندی انواع ادبي در
ایران هستند.
از مهمترین آثار مربو به انواع ادبي در غرب ،ميتوان از این آثار نام برد:
ارستتطو در «فنّ شتتعر»  )9999بر ستتخنشتتناستي و نظریّة ادبي تمركز دارد و هدر
دوبرو  )Heather Dubrowدر «ژانر نوع ادبي)»  )9991جستهوگریخته به چند مورد
از انگيزههای احيای انواع ادبي اشاره كرده است.
ميخادي باختين  )Mikhail Mikhailovich Bakhtinدر مقالة «گفتاری در باب
گونتههتای ستتتخن»  )9919دیدگاه خود را دربارة روابط ميان گونههای اوليّه و ثانویه
مطر ميكند .از نظر او ،برخي گونهها ستتاده و برخي گونهها پيچيدهاند .باختين ضتتمن
طر این آرا تلتاش دارد قلمرو نظریّتة انواع ادبي را در تمتام پهنتة فعتاليّتتهای زباني
گسترش دهد.

از آنچته گذشتتتت ،چنين برميآید كه از ميان منابع مذكور ،كتاب «ژانر نوع ادبي)»
 902 ،72 ،77 ،27 :9991و  )902به صتتورت پراكنده به چند مورد از انگيزههای احيای
انواع ادبي اشاره كرده است .همچنين در فصلي از «رستاخيز كلمات» نيز به این موضوع
اشتتاره شتتده استتت كه انواع ،محصتتول تیيير انواع پيش از خودند؛ بي آن كه شتتيوهها یا
انگيزههای آن بررستتي شتتود .در بخشتتي از «نظریّة ژانر نوع ادبي)» و با استتتناد به آرای

 097ت

ااۀ ر هی کاششنااا ،سال بيسب ش یک  ،جاس ان  ،0999شهارۀ 74

الستتتر فاولر  ،)Alastair Fowlerبرخي روشهای تیيير انواع ادبي هم آمده استتت .بر
این استتاس ،موضتتتوع روشها و انگيزههای تحوّل انواع ادبي در هيچی

از این آثار به

طور ویژه مطر نبوده استت؛ بلکه در حدّ اشاره ،یا فقط به برخي روشها و یا صرف ًا به
بعضي انگيزهها توجه داشتهاند.
در پژوهش حاضتتتر روشهای تیيير و احيای انواع ادبي و انگيزههای این دستتتت
تحوّلات با استقصای كام مورد واكاوی قرار خواهند گرفت.
این پژوهش با روش توصتتتيفي-تحليلي پيش ميرود و پس از تعریف انواع ادبي و
اشتتاره به دیدگاههای اصتتلي دربارة تقستتيمبندی آنها ،به بحث از روشها و انگيزههای
تحوّل این انواع پرداخته ميشود.
 -1بحث
 -0-1عیهیا انواع ادبی
به نوشتة آبرامز « ،)Meyer Howard Abramsژانر واژهای با ریشة فرانسوی ،به معني
گروهها یا انواع ادبيّات استتت .ژانرهایي كه آثار ادبي در دورههای مختلف در قالب آنها
دستتتهبندی ميشتتوند ،بستتيار فراوانند و ملا هایي كه این دستتتهبندیها براستتاس آنها
بودهاند ،بستتتيار متفاوتند [متفاوت هستتتتند]»  .)Abrams, 2005: 115همچنين در
فرهنگ اصتطلاحات ادبي ،ژانر اینگونه تعریف شتده است« :واژهای فرانسوی برای ی
نوع یا گونه و یا دستتة ادبي استت .عمدهترین ژانرهای كلاسي

شام حماسه ،تراژدی،

غنایي ،كمدی و طنز استتت كه امروزه رمان و داستتتان كوتاه نيز به آنها اضتتافه شتتدهاند»
 .)Cuddon, 1977: 298هتتدر دوبرو  )Heather Dubrowمعتقتتد استتتت« :نوع
 )Genreچنتانكه شتتتاید از ریشتتتههای آن در واژة لاتيني  )kind Genusبرآید ،در
اساس ،اشاره به سنخ )Typeهای ادبي دارد و ازاینرو ،بهلحاظ نظری ،ميتوان آن را به
شتتتعر غنتایي ،تراژدی ،رمتان ،غزلواره ،كمدی م لستتتي و از این قبي اطلان كرد؛ اما
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تمایزات آشتتکار ميان قالبها ... ،منتقداني را بر آن داشتتته تا نوع را به شتتکلي دقيقتر
تعریف كنند .بستتياری معتقدند كه روایت ،نمایش و شتتعر غنایي را باید از ستتنخهایي
چون بيلدونگز رمان 9و لطيفه جدا كرد» دوبرو1 :9991 ،ت.)99
در ميان منابع فارستي نيز تعاریفي كمابيش مشابه تعاریف بالا دربارة انواع ادبي آمده
استت .رزم و نوع ادبي را عبارت از شتک ادبي مي داند كه گوینده یا نویسنده به اثر یا
اندیشته و موضتوع گفتار و نوشتتار خود ميدهد رزم و .)99 :9949 ،همچنين شميسا
اعتقاد دارد« :انواع ادبي ترجمة  Literary Genresاستتت .در زبانهای فرنگي ،گاهي به
جای  Kinds ،Types ،Genresو حتي  Formsهم گفته ميشود  ،...استعمال این واژه
در انگليسي از اوای قرن بيستم پيشتر نميرود و قب از آن ،از واژههای دیگر و معمول ًا
 Kindاستفاده ميكردند.
اصتتت این واژه در زبتانهای اروپایي از ریشتتتة یوناني  Genesیا  Genosلاتين:
 )Genusاستت و به زادن و ولادت مربو ميشود .بعيد نيست كه كلمة "جنس" عربي
همين "گنز" یوناني باشتتتد .به هر حال ،ژانر  ...به معني نوع و قستتتم و جنس استتتت»
شميسا92 :9942 ،ت .)99سيروس شميسا دربارة اجناس انواع مينویسد« :هر نوع ادبي...
اجناستتتي  Speciesهم دارد كه بعضتتتاً در قدیم ملحوظ نظر نبودهاند؛ چنانكه انواع و
اقستتام تراژدی یا حماستته یا غزل داریم كه برخي در قدیم شتتناختهشتتده نبوده استتت.
بههرحال ،هر نوع ادبي ميتواند فروعي داشتته باشتد» همان .)99 :نویسنده همچنين به
دو مفهوم نوع اشتتتاره ميكنتد و ميگوید مفهوم نوع فرعي یا جزدي ،بيشتر به ستتتب
نزدی

استتت؛ زیرا محدودتر و دقيقتر استتت همان .)02 :هم او نوع ادبي را از اقستتام

جدید علوم ادبي و یکي از شتتتعبهها و مباحث نظریة ادبيات Theory of Literature

دانسته است كه موضوع آن طبقهبندیكردن آثار ادبي از نظر ماده و صورت در گروههای
مشخص است همان.)91 :
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عبادیان نوع را چنين تعریف ميكند« :ژانر تلفظي از  generisگنریس) لاتين است
كه خود حالت نستتبي اضتتافي) از كلمة  genusگنوس) به معني "جنس" استتت .به
ستتتخن دیگر ،كلمتة ژانر گونه ،نوع) در همان حال كه با جنس بستتتتگي دارد ،بيانگر
"گونه"ای از جنس ،یعني "نوع" استتتت» عبادیان99 :9941 ،؛ نيز ن  :.كهنمویيپور،
907 :9999ت904؛ سبزیان و كزّازی.)299 :9999 ،
شتتتفيعيكتدكني نيز انواع ادبي را م موعتهای از خصتتتایص فنّي عامي ميداند كه
هركدام دارای مشتخّصتتات و قوانين ویژة خود هستتتند شتتفيعيكدكني .)97 :9992 ،در
دانشنامة نقد ادبي هم از انواع ادبي بهعنوان قواعد و احکامي یاد شده است كه نویسنده
ناچار به پيروی از آن است مقدادی.)12 :9919 ،
بنتابر تعتاریف پيشتتتين ،نوع ادبي را بتهاجمتال ميتوان اینگونتته تعریف كرد :نوع
 )Genreواژهای است فرانسوی و ریشة آن  Genusاست .این واژه از اوای قرن بيستم
برای انواع ادبي نيز كاربرد یافته استتت و معادل آن هم در فارستتي ستتنخ ،گروه ،دستتته،
گونه ،جنس ،قستم و شاخه است .بااینهمه ،همين واژه در اصطلا  ،هم ميتواند اقسام
صتورت كلّي بيروني مانند نثر و نظم و قالب ها را در بر بگيرد و هم اقسام صورت كلّي
دروني مانند شعر و داستان و نمایش و گونههایشان را و هم عواطف كلّي مانند حماسه
و تراژدی و ادبيات غنایي را و قس علي هذا.
باری؛ در پژوهشهای شتتک گرفته و نظریّههای طر شتتده دربارة انواع ادبي ،شتتاید
مهمترین دستتتاورد مفهوم ژانر این باشتتد كه ژانرها از بين رفتني نيستتتند و هد

آنها

آشتتي دادن بين كهنه و نو در گفتمان نظری است .ژانر گرچه در هر دوره متیيّر است و
ثبات ندارد ،اصليترین وجه مشخّصة ادبيّات است و بنابه گفتة فاولر  ،)Fowlerادبيّات
نميتواند از ژانر دوری ب وید ،مگر اینكه دیگر ادبيّات نباشتتد مکاری .)999 :9997 ،
به عبارت دیگر ،هرگاه از ردهبندی آثار سخن در ميان باشد ،ضمن آن تمایزات ژانری به
رسميّت شناخته ميشود.
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در عين حال ،ميان منتقدان و ادیبان ،هستتتند كستتاني كه با دستتتهبندی آثار ادبي به
انواع ادبي مخالفند .برای مثال ،شتتکستتضير ضتتمن فهرستتت پولونيوس هملت) ،از انواع
«تراژدی ،كمتدی ،تتاریخي ،مذهبي ،مذهبي-كمدی ،تاریخي-مذهبي ،تراژدی-تاریخي،
تراژدی -كمدی -تاریخي-مذهبي  ،»...نام ميبرد و اعتقاد صاحبنظران را به انواع ادبي
معدود مورد تمسخر قرار ميدهد ).)Abrams, 2005: 115
نویستتتنتدگان رمانتي  ،از دیگر مخالفان ردهبندی انواع ادبي بودهاند .به باور دیوید
دا

 )David Daffمهمترین ميراث رمانتيستم ایدة كنار گذاشتن نظریّة ژانر است .این

بتاور رمتانتيت ها كه هر اثر هنری بوطيقای خاصّ خود را دارد و به اصتتتطلا «یگانه»
استت ،ستبب شتد برخي بضذیرند كه رمانتي ها اصتول ًا جهت گيری ضت ّد ژانر داشتهاند.
مخالفت با مفهوم ژانر كمكم به عنوان یکي از صتتتداهای اصتتتلي در نهضتتتت رمانتي
اروپایي جلوه كرد و بعدها در اعلاميّههای زیبایيشناسانة اوای قرن بيستم نيز آمد.
زیبایيشتتناستتي كروچه ) )Benedetto Croceمشتتتم بر نظریّاتي بنيادین بود كه
تأثير فراوان بر فرضتتتيّة ضتتتدّ ژانر داشتتتت .به زعم او ،نظریّة انواع ادبي امری موهوم و
خرافه استت كه در باورهای كلاستي

باستاني ،ریشه دارد .از نظر وی ،هر اثر ادبي ی

ژانر یا گونة منفرد استت و با دیگر گونهها مرتبط نيستت زرقاني و قربانصتبّار:9910 ،
229تتتت .)227بلانشو ) )Maurice Blanchotهم از جملة منتقداني است كه با ردهبندی
انواع ادبي مخالف بود.
به نظر بلانشتو تنها كتاب مهم استت؛ آن هم به همان شتک كه هست .دور از انواع
ادبي ،كتاب ،دیگر به نوع ادبي مشخّصي تعلّق ندارد .هر كتاب جزدي از ادبيّات محسوب
ميشتتود تودورو  ،)97 :9994 ،امّا تودورو

 )Tzvetan Todorovمعتقد استتت با

دقّت در كتاب بلانشتو ميبينيم ضتمن آن ،دستهبندیهایي شک گرفته است كه بسختي
ميتوان شتتتبتاهتشتتتان را با تمایزات انواع ادبي نادیده انگاشتتتت .برای مثال ،یکي از
فص های كتاب بلانشو به یادداشتهای روزانه و فصلي دیگر به كلام پيامبران اختصاص
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یافته استت .از همه مهمتر اینكه ك ّ كتاب بلانشتتو نه بر تمایز بين دو نوع ادبي ،بلکه بر
دو شتتتيوة بيان بنيادین ،یعني بر حکایت و رمان استتتتوار استتتت همان .)90 :افزون بر
رمانتي ها ،پستاستاختارگرایان از دیگر افرادی هستند كه با تمركز بر «متن»« ،نوشتار» و
«گفتمان» جای چنداني برای طبقهبندی ژانرها باقي نميگذارند مقدادی.)971 :9914 ،
بته بتاور مکتاریت

 ،)Irena Rima Makarykگوناگوني نظرها و تنوّع نامها در

حوزة انواع ادبي ،از آنجا ریشتتته ميگيرد كه ادبيّات فرایندی زنده و پرتکاپوستتتت و با
گذر زمان و در اثر عواملي مانند ستتياستتت ،مذهب ،اجتماع و اقتصتتاد ،پيوستتته در حال
تحوّل استت مکاری  .)949 :9997 ،این امر همچنين نشتاندهندة پيوند ناگسستني بين
ادبيّات و انواع ادبي است .تودورو

معتقد است ادبيّات هيچگاه از نوع ادبي خالي نبوده

استت؛ زیرا انواع ادبي نظامي را تشتکي ميدهند كه پيوستته ستر تحوّل دارد و پرستش
دربارة خاستگاه انواع ادبي نميتواند به لحاظ تاریخي از زمينة خود انواع ادبي جدا باشد
تودورو .)99 :9994 ،
 -1-1رششیاپ عحول انواع ادبی
باری ،وجود این دیدگاههای گوناگون ابتدا پرستتش «چگونه» را در باب تحوّل ژانرها به
ذهن ميرستاند .این پرستش همان استت كه پاسخ آن ،روش های تحوّل ادبي را روشن
ميكند .الستتر فاولر م موع این روشها را در هشتت دستتة اصلي ميگن اند :نوآوری
موضتتتوعي ،تركيتب ،ت ميع ،تیيير اندازه ،تیيير كاركرد ،تیيير بيان متقاب  ،اشتتتتمال و
اختلا ژانری ن  :.زرقاني و قربانصبّار 927 :9910 ،ت ت  .)949با این حال ،هم بررسي
پژوهشهتای دیگر و هم مطتالعتة نمونتههتا ما را به نتای كام تری ميرستتتاند .از این
رهگذر ،عمدة روشهای تحوّل انواع ادبي به قرار زیرند:
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 -0-1-1عغييه اوووع
تیيير موضتتوع ،مهمترین شتتيوه برای ای اد نوع ادبي تازه از نوع ادبي پيشتتين استتت.
هنگاميكه ی

موضتتتوع نو به م موعة موضتتتوعهای ژانری افزوده شتتتود ،ژانر تیيير

ميكند؛ چنان كه در دورة مشتروطيّت ،با افزودن موضوعات اجتماعي و انتقادی به قالب
غزل ،نوع غزل ستياستي پدید آمد« .غزل ستياستي شعری است كه در قالب غزل و نوع
تعبيرات تثبيتشتتده در غزل گفته ميشتتود ،امّا خالي از اشتتاراتي به اوضتتاع اجتماعي و
سياسي روز نيست» شفيعي كدكني .)14 :9919 ،فرّخي یزدی از مشهورترین سرایندگان
این نوع غزل است:
تتتا نشتتتود جه ت متتا بتته علم مب تدّل

پيش مل ت  ،بنتتدگيّ متتاستتتتت مستتت ّ ت

تودة متا فاقد حقون ستتتياستتتي استتتت

تتتا نشتتتود جتته ت متتا بتته عتتلم مب تدّل

متتا همگي جتتاه ت و ز دانش محروم

پير و جوان ،شيخ و شاب ،كام و اكم ...
فرّخي یزدی)299 :9991 ،

 -1-1-1عغييه انداجه
تیيير اندازة ژانرها ممکن است از راه «تطوی » و یا «اختصار» باشد:
 -0-1-1-1عطوی
در این شتيوه ،مللّف از راه بسط دادن اندازة نوع پيشين ،نوع تازه را پدید ميآورد .برای
مثال ،اگر مللّف اثر خود را براستتاس ی

ضتتربالمث ای اد كند ،از شتتيوة تطوی بهره

برده است .همچنين قالب ادبي ساقينامه از مثنویهای دوبيتي در شر نامة نظامي پدید
آمد كه خطاب به ستاقي سروده شده بود .حاف نخستين كسي است كه تحت تأثير این
مفصتت ستترود رستتتگار فستتایي.)229-201 :9949 ،
ّ
دوبيتيها ،ستتاقينامة مستتتق ّ و
همچنين ،در بين نویستتتنتدگتان و كتاتبتان رستتتم بود كه در پایان هر كتاب ،ضتتتمن
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ستضاسگزاری از خداوند به دلي توفيق اتمام اثر ،تاریخ نگارش آن را نيز یاد كنند .شعرا
هم در بخش پایاني منظومههای خود ،تاریخ ستتترایش را در یکي دو بيت صتتتریحاً یا با
معمّا و حساب جم ميآوردند .كمكم ،نوعي تازه با بهره گيری از چنين ابياتي ،با عنوان
«مادهتاریخ» پدید آمد كه قطعاتي مستتق ّ و مفصّ بودند و در تولّد ،وفات ،ساخت بنا یا
هر موضوع دیگری سروده ميشدند ن  :.همان929 :ت.)994
 -1-1-1-1اخ ار
اختصتتار نقطة مقاب تطوی استتت .در این روش ،مللّف با حذ

برخي ویژگيها و یا

مختصتتر آوردن توصتتيفات و  ...دستتت به ای اد نوع ادبي تازه ميزند .برای اختصتتار،
ميتوان از قالب قطعه نام برد كه بریدهای از قصتيده است و به همين مناسبت ،با این نام
خوانده ميشتتود شتتميستتا .)992 :9942 ،ميانپرده نيز شتتک كوتاهشتتدة نمایشنامه را
تداعي ميكند .داستتتانهای مينيمال را هم باید شتتک اختصتتاریافتة داستتتانهای كوتاه
دانست .تلميحات و اشارات داستاني و نيز گزینهگویيها در این شمارند.
 -9-1-1عغييه لزئی
هدر دوبرو معتقد است« :قراردادهای مرتبط با ی

ص و دقيق
قالب ادبي ،هرقدر هم مف ّ

باشند ،صرفاً اختيار كردن توپوس9هایي معيّن را ت ویز نميكنند؛ بلکه در عين حال ،فرد
را فراميخوانند تا آن توپوسها را با اوضتاع زیباشناختي و اجتماعي عصر خود و علایق
ناشي از خلق و خوی خودش تطبيق دهد» دوبرو.)27 :9991 ،
بنابراین ،انواع ادبي ،گاه تحت تأثير اندكي خلاقيّت و براستتاس ای اد تیييرات جزدي
به نوعي دیگر تبدی ميشتوند .چنين تیييراتي عمدتاً به حوزة شک مربو است .قالب
چارپاره در ادبيّات فارستتي محصتتول ای اد تیييرات اند در قالب مستمّط مربع استتت.
همچنين استتت قالب قصتتيده در ادبيّات غرب كه بنابر تیييرات جزدي ،به انواع قصتتاید
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پينداری 9،قصتتاید بيقاعده و قصتتاید هوراستتي تقستتيم شتتده استتت ن  :.داد:9919 ،
949ت.)941
دوبرو دربارة یکي از آثاری كه با زیر پا نهادن برخي اصول كلاسي

پدید آمده بود،

معتقد استتت بلاغيّوني كه از جنون ارلاندو  )Orlandoدفاع ميكنند ،مدّعي هستتتند كه
همانطور كه جوامع متحوّل ميشتتتوند ،قالبهای ادبيشتتتان نيز باید متحوّل شتتتوند و
نميتوان و نباید انتظار داشتتت قواعد ارستتطو بدون هيچ تیيير در جهاني به كار بستتته
شوند كه خود ،اینهمه تیيير كرده است دوبرو.)99 :9991 ،
در شتعر فارسي ،سرودن مثنوی با وزنهای بلند غيرمعمول ،از سوی علي معلّم ،در
این مقوله جای ميگيرد؛ مانند این مثنوی كه در اص هشتادوچهار بيت دارد:
خضتتر در هم شتتکن زلف تو در گمراهي استتت

بعد از این زخم و عطش رهزن مرگ آگاهي استتتت

در نتمتتاز هتمتته حتّي من من بي او نيستتتتت

بته صتتتنم صتتتورت و بي قبلتته ثمن نيکو نيستتتت

بتعتتد از ایتن نتکتتتة زاهتتد بتته قلنتتدر گيرنتتد

زمترة متتدرستتتته در متيتکتتده لتتنتتگر گيرنتتد ...
معلم دامیاني)40 :9941 ،

 -7-1-1عغييه ک ی
زیر پا نهادن اصتول كلّي در ی

نوع ادبي ،از مهمترین روش هایي استتت كه سبب پدید

آمدن نوع ادبي متفاوت از نوع ادبي پيشتتين ميشتتود .تودورو

مينویستتد اگر اثری از

قواعد نوع ادبي خود سرپيچي كند ،آن نوع ادبي از بين نمي رود .حتّي عکس این مطلب
به دو علّت صتتحي تر استتت؛ ی ) اگر بخواهيم از چيزی فراتر رویم ،باید قانوني باشتتد
كه بشود آن را نادیده گرفت .معيار وقتي قاب رؤیت است و وقتي به حساب ميآید كه
كستتي آن را زیر پا بگذارد .دو) نه تنها باید الزاماً قاعدهای وجود داشتتته باشتتد تا اثر به
استثنا بدل شود ،بلکه همين اثر هنوز چيزی از رسميّت یافتن جلوة استثنایياش نگذشته
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كه به نوبة خود و عطف به ميزان بالای فروش در كتابفروشتتتيها و توجّه منتقدان ،به
صورت قاعده ،جلوه ميكند تودورو 92 :9994 ،ت.)94
ای اد تیييرات كلّي در نوع ادبي ،گاه بهسبب تکام نوع ادبي موجود است« :سنخي
كه دیگر به كمال رستيده است ،دستخوش تلاشهایي مي شود كه به منظور تیيير دادن
یا اصلا آن صورت ميگيرد» دوبرو.)991 :9991 ،
بستياری از بهترین آثار ادبي با عدول از اصول مدوّن و قوانين ژانرهای رسمي پدید
آمدند .حماستههای ستخرهآميز الکستاندر پوپ  )Alexander Popeبا بهكارگيری این
شتيوه نگاشتته شدهاند ن  :.زرقاني و قربانصبّار .)229 :9910 ،همچنين ،سه اثر دورة
رنستتانس ،یعني جنون ارلاندو ،اورشتتليم آزادشتتده و شتتبان وفادار ،معرّ
نامتعار

به انواع ادبي متعارفند و هيچی

رویكردهای

از آنها بهآستتتاني و بهطور كام در مقولاتي

كه ارسطو مقرّر كرده بود ،نميگن ند ن  :.دوبرو41 :9991 ،ت.)99
در ادبيّات فارستي ،شتعر ستضيد را مي توان محصول ای اد تیييرات اساسي و زیر پا
نهادن قوانين كلّي شتعر نيمایي دانستت و خود شتعر نيمایي نيز نسبت به شعر كلاسي
فارستتي همين وضتتعيّت را دارد .منظور از شتتعر نيمایي ،همان شتتعر عروضتتي با اركان
نامتستاوی در مصتراعها و منظور از شتعر سضيد ،شعر منثور یا بيوزن است داد:9919 ،
 997و .)920
 -0-2-2عغييه اایيب
منظور از تیيير متاهيّتت این استتتت كه در ی

نوع ادبي ،به حدّی تیيير راه یابد كه نوع

ادبي دیگری پدید آورد .شتتتفيعي كدكني مينویستتتد :انواع ادبي تنها تطوّر و دگرگوني
نميیابند ،بلکه گاه تبدی به نوعي دیگر ميشتتوند .هنگاميكه اجتماع ميكوشتتد اشتتکال
تازة ستتازگار با تمایلات جدید به وجود آورد ،ی

نوع به نوع دیگر تبدی ميگردد و از
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مادّة قبلي ،نوعي تازه به وجود ميآید؛ مانند حماستتتة هومر كه به گونة تاریخ هرودوت
تیيير شک پذیرفته است شفيعي كدكني.)99 :9992 ،
 -1-1-1عغييه کارکهد
در ادبيّات كلاستتي

این احتمال وجود داشتتتت كه حتّي تیيير جردي كاركرد زرقاني و

قربانصتتبّار )929 :9910 ،به تیيير ژانر بين امد .برای مثال ،در منظومههای حماستتي و
غنایي كهن با بخشهایي ستتروكار داریم كه دربردارندة پرستتشهایي هستتتند كه قهرمان
ميبایستت بدانها پاسخ دهد .هد

از طر این پرسشها ،نشان دادن تيزهوشي قهرمان

و شایستگي او برای ازدواج است.
بتتضتترستتتتيتتد متتر زال را متتوبتتدی

از آن پتيتشبتيتن تتيتزهتش بتخردی

كتته از ده و دو تتتاه ستتترو ستتتهي

كته رستتتتته استتتت شتتتاداب با فرّهي

از آن هر یکي برزده شتتتتا ستتتي

نتگتردد كتتم و بيش بر پتتارستتتي ...
فردوسي)274/9 :9992 ،

بعدها این بخشها بهطور مستتتق تحت عنوان چيستتتان و معمّا مطر شتتدند كه
هد

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

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

بيروان تن پيکری پتتاكيزه چون بي تن روان

گر ب نبتتانيش آب استتتت؛ ار بلرزاني ،درخش

ور بيندازیش ،تير استتت؛ ار بدو یازی ،كمان

 ...آینته دیتدی بر او گستتتترده مرواریتد خرد

ریزة المتتاس دیتتدی بتتافتتته بر پرنيتتان ...
عنصری)274 :9929 ،
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نمونة بارزتر در این باره ،تیيير مخاطب شعر از بزرگسال به كود و نوجوان است
كه نوع شتتتعر كود و نوجوان را پدید آورده استتتت .شتتتاید به همين دلي نخستتتتين
شتتعرهای كودكانة فارستتي مانند شتتعر معرو

«گویند مرا چو زاد مادر  »...ایرجميرزا

 )924 :9909توسّط شاعران بزرگسال سروده شده است.
 -4-1-1عهکيب
از آن تا كته تفتاوتهایي ميان تركيب دو نوع ادبي و تركيب چند نوع ادبي وجود دارد،
این دو شيوه را جداگانه بررسي ميكنيم.
 -0-4-1-1عهکيب دش نوع ادبی
یکي از روشهای اصتتلي تحوّل در نوع ادبي و ستتاختن نوع ادبي جدید ،تركيب دو نوع
ادبي با یکدیگر استتتت .هدر دوبرو معتقد استتتت هيچ نوع ادبي منفردی به تنهایي پدید
نميآید .ممکن است فلان اثر هنری بر الگوی ی

نوع واحد و شستهرفته منطبق باشد و

به این ترتيب ،به یکي از رنگهای اصتتلي شتتباهت یابد؛ یا ممکن استتت در نوعي ادبي
همچون رمانس شتباني مشاركت كند كه درواقع تركيبي است از قالبهای ادبي؛ درست
مث رنگهای فرعي كه آميزهای از رنگهای همجوارند دوبرو77 :9991 ،ت.)70
رنه ول

 )Rene Wellekو آدوستتتتن وارن  )Austin Warrenنيز معتقدند در

این باره هيچ نسخة ثابتي وجود ندارد و انواع ميتوانند باهم درآميزند داد.)01 :9919 ،
تركيب غزل و مثنوی با یکدیگر در شتعر معاصتر فارستي مثالي مناستب برای این شيوه
استتت .همچنين تراژدی-كمدی یا مصتتيبتنامة مضتتح

در اثر كاربرد این الگوی تیيير

پدید ميآید .برای نمونه ،مرغابي وحشتتتي به اذعان خود نویستتتندهاش تراژدی كمدی
محسوب ميشود ایبسن )922 :9919 ،و مکبث نيز در این زمره قرار ميگيرد شکسضير،
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 .)922 -99 :9914برای این دستتت تیييرات ،از شتتعر فارستتي هم نمونهای ميآوریم كه
منوچهر نيستاني ضمن آن ،غزل را با شعر نيمایي آميخته است:
مهمان طلوع دیگری هستيم،
با هرچه نشسته روبهرو با ما.
ییماگر سال و ماه را دیدم،
ميرفت... ،
و الماس عزیز عمر ما با او،
ميرفت،
بر چهره نشان پای او با ما
احساس نميكني كه ميميریم،
با هرچه نشسته پيش رو با ما
نيستاني)999 :9919 ،
 -1-4-1-1عهکيب چ د نوع ادبی
در این شيوه ،بيش از دو نوع ادبي باهم ميآميزند .برای نمونه ،منطقالطير عطار در انواع
داستتتاني ،عرفاني ،حماستتي ،رمزی ،تمثيلي ،فاب و ...جای ميگيرد .این روش ،به دلای
زیر با شيوة قب تفاوت دارد:
الف) در شتتيوة تركيب دو نوع ،نام نوع جدید ،تلفيقي از نام دو نوع پدیدآورندة آن
است؛ مانند مسمّط مستزاد در شعر فارسي ،امّا در شيوة تركيب چند نوع ،عموماً اینگونه
نيست.
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ب) در شتتتيوة تركيب دو نوع ،معمولاً دو نوع ،از ی دیگر متمایزند ،امّا در شتتتيوة
تركيب چند نوع ،اغلب گونههای پایه مشخّص نيستند و ت فکي

ژانرها از هم غيرممکن

است.
بته نظر ميرستتتد اختلتا ژانری موردنظر فتاولر زرقتاني و قربتانصتتتبّار:9910 ،
942ت )949با این نوع تركيب همپوشاني دارد.
 -9-2-2اش هال

اشتتتمال یعني آوردن نوع قدیم ،ضتتمن نوع جدید؛ چنانكه اخوان ثالث در دفتر از این
اوستتا ضتمن شعر نيمایي آواز چگور ترانههای عاميانه به كار مي برد و با این كار ،برای
شعر نيمایي ،شک جدید ای اد ميكند:
این

چگوری لحظهای خاموش ميماند

وآنگاه ميخواند
شو تا بشوگير ،ای خدا ،بر كوهسارون
ميباره بارون ،ای خدا ،ميباره بارون
از خان خانان ،ای خدا ،سردار ب نورد
من شکوه دارم ،ای خدا ،دل زار و زارون...
اخوانثالث)04 :9971 ،
نتاگفته نماند این روش ،ميتواند در روش تركيب بگن د؛ با این حال ،در این مورد
بيشتر با احيا مواجهيم و در روش تركيب ،بيشتر با تیيير.
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 -9-1-1ایجاد ود نوع
برخي از انواع ،صتتترفاً از راه ای اد ضتتتدّ نوع برای ی

نوع ،پدید آمدهاند ،چنانكه نوع

ادبي «قضيّه» 7ضدّ نوعي برای آثار بهظاهر فاخر است كه اواخر دورة قاجار و اوای دورة
پهلوی ستاخته ميشتد .در قضتيّههای هدایت و همکارانش ،به روش نقيضه سعي بر آن
بوده استت كه ضدّ تمام ویژگيهای زباني ،شکلي و محتوایي آثار جدّی مورد انتقاد آنان
عم شتود .همچنين با كمي تستام  ،شاید بتوان رمان دنكيشوت را ضدّ نوعي در برابر
حماسههای كلاسي

دانست.

پدید آمدن مثنویهای تزریقي 0بيمعني در استتتقبال از مثنویهای نظامي را هم باید
در نقد فراواني مثنویهایي شتمرد كه برای تقليد جدّی از خمسه پدید آمدهاند .فراواني،
تکراری شتدن ،شکست خوردن نظيرههای جدّی و دیگر عوام موجب شد سرایندگاني
در دورة صتتفویّه مانند تزریقي اردبيلي ،تزریقي تربتي ،وحدت قمي ،حکيم باقر شتفایي،
شتوكت بخارایي و ...به این نوع شعر غيرجدّی روی بياورند فراهاني و فولادی:9919 ،
999ت.)929
نمونههای متعادلتر ضدّ نوع ،همانا نقيضههای طنزآميزند .برای نمونه ،بسحق اطعمه
و نظامالدین قاری شتتعرهای جدّ را به طنز مورد نقق قرار دادهاند و دیوانهای اطعمه و
البستتته را آفریتدهاند .نظامالدین قاری ،تحت تأثير توفيق بستتتحق اطعمه ،با تیيير دادن
موضتوع شتعرش از اطعمه و اشتربه به البسه و اقمشه ،در راه گسترش این ژانر كوشيد
رستگارفسایي .)999-999 :9949 ،برای نمونه ،غزل:
اگرچته بحتث رطتب پيش قند بيادبي استتتت

زبتتان ختموش وليکن دهتتان پر از عربي استتتتت

نبتات همتدم چوب استتتت و ختار یار رطب

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

صتتتفتتا و پتختتتگي و ذون دنبتتة كشتتتت

ز آتش ستتتحر و جوشهتتای نيمتتهشتتتبي استتتت ...
بسحق اطعمه)999 :9992 :

نقيضة غزل حاف است با مطلع:
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اگرچته عر

هنر پيش یار بيادبي استتتت

زبان خموش وليکن دهان پر از عربي استتت ...
حاف )29 :9929 ،

 -01-1-1عغييه بيان ا قاب
منظور از تیيير بيان متقاب  ،ای اد نوعي استتت كه در مقاب نوعي دیگر باشتتد زرقاني و
قربانص تبّار .)921 :9910 ،ه ویّهها در برابر مدیحهها ،دارای این ویژگياند .بهكارگيری
این شتيوه بر زبان و محتوا اثر مستقيم ميگذارد .گاه ،شيوههای تیيير مذكور ،مانند ای اد
شتعر نو در ادبيّات فارستي ،آگاهانه روی ميدهند و گاه ،مانند رمانس كه «پس از به سر
آمدن عمر حماسه» شميسا922 :9942 ،ت )929پدید آمد ،ناآگاهانه اتّفان ميافتند.
 -99-2-2عغييه کانون عولا
منظور از تیيير كانون توجّه ،تیيير ميزان اهميّت عناصتر است .در ادبيّات كلاسي  ،وطن
كانون توجّه حماسته استت و اگر قهرمان در راه وطن كشتتته شود ،مرگش تحتالشعاع
بتاقي متانتدن وطن قرار ميگيرد؛ حال آنكه در حماستتتة دورة متأخّر ،دین جای وطن
مينشيند و شهادت در راه آن تقدّس ميپذیرد:
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
موسوی گرمارودی)21 :9909 ،
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 -9-1انگيزهیاپ عحول انواع ادبی
از دیدگاه صورتگرایان روس ،عناصری كه به وجه غالب تبدی ميشوند ،هيچگاه كامل ًا
افول نميكنند؛ یعني در این زمينه فاني مطلق وجود ندارد و حتّي عناصر بسيار كمقدرت
و كوتاهعمر برای هميشتته از صتتحنه بيرون نميروند؛ بلکه ستتالها و شتتاید قرنها در
حاشتيه به حياتشتان ادامه ميدهند تا ضترورتهای اجتماعي و اقتصتادی و سياسي و
فرهنگي ،بار دیگر آنها را به صحنه بياورد.
این صتتورتگرایان تأكيد دارند كه در ادبيّات ،آنچه به نظر تازه استتت ،ظهور فعّال
ی

ساخت یا ی

موتيف است كه از پيش ،نوعي وجود حاشيهای داشته است و اكنون،

موقعيّتهای تاریخي ،اجتماعي و فرهنگي عصتتر چنين خواستتته استتت تا آن عنصتتر از
حاشتتيه بيرون آمده ،در مركز خلاقيّت عصتتر ،قرار گيرد شتتفيعي كدكني-901 :9919 ،
 .)929از این دیدگاه ،تحوّلات ادبي ،ظهور م دّد كهنههاستتتت در صتتتورتي نو و بدیع؛
طوریكه ميتوان گفت هيچ تصتتتویری نو نيستتتت و هيچ هنرستتتازهای به دور ریخته
نميشود؛ بلکه در سياقي جدید خود را آشکار ميكند همان294 :ت.)299
دوبرو دربتارة احيتای نوع ادبي كهنه و عل آن مينویستتتد :عم انتخاب ی

نوع

ادبي ،اعلام چندین گزارة ضتتمني استتت دربارة واكنشهای مللّف به آن وجه در ادبيّات،
واكنش او به نویستتندگان دیگری كه در این وجه نوشتتتهاند و واكنش او به فرهنگهایي
كه این نوع را عزیز داشتتتهاند .نوع ادبيای كه نویستتنده در آن كار ميكند ،ممکن استتت
معرّ

ادبيّات گذشتتتته بهطور اعم ،معرّ

دستتتتاوردها و نگرشهای مللّفي خاص كه

نوشتتههایش نمونة اعلای آن نوع ادبي استت ،یا مع ّر

ارزش هایي باشتتد كه بنابر رسم

رای بر آنها صحّه ميگذارد.
ممکن استتتت مللّفي از گزینش یت

نوع ادبي ،علتتاوهبر تثبيتتت نگرشهتتایش بتته

نویستندگان پيشين و آثار آنها ،همچون علامت یا فرماني به نویسندگان همعصر خود و
آیندگان استفاده كند .نيز ممکن است تأیيدی باشد دالّ بر اینكه نوع ادبي موردنظر برای
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زمانة خود و احتمالاً زمانههای بعدی نيز مناسب است و شعری كه اكنون نوشته ميشود،
ممکن است و باید بهصورت سرمشقي برای تقليد درآید دوبرو.)72 :9991 ،
بر این پایه« ،چرایي» تحوّل انواع ادبي ،پرستتش دیگری استتت كه در این باره مطر
ميشتتود و هر پاستتخي در این باره از بحث انگيزههای این تحوّل ستتر برميآورد .طبق
واكاوی ما ،این انگيزهها بدین قرارند:
 -0-9-1س ارش لاایا
از عوام اصتلي در تکوین ان واع ،نيازهای اجتماعي و به اصتتطلا سفارش جامعه است
شتتميستتا)02 :9942 ،؛ بدین ترتيب كه گاه نوع ادبي بنابر تقاضتتای جامعه پدید ميآید.
«بهرغم ادّعاهای فرماليستتتتهای روس ،نه فقط نظامهای ادبي ،كه نظامهای برون ادبي-
سياسي ،اجتماعي ،دیني و از این قبي ت نيز سهم مهمّي در شک دادن به قالبهای ادبي
دارنتد .برای نمونته  ...تقليتد آگاهانة ملکه اليزابت اوّل از معشتتتوقة غزلوارة پتراركي به
محبوبيّت غزلواره دامن زد» دوبرو.)902 :9991 ،
 -1-9-1طهج عیاا اره با شامیيب
طرز تعام اثر با واقعيّت را ميتوان از دیگر استباب تیيير نوع ادبي دانست .در برخي از
دورهها ،برای ابراز واقعيّتها یا نوعي تازه ای اد ميشتود و یا در صورت موجود بودن،
بيش از دیگر انواع مورد توجّه قرار ميگيرد و یا در صورتي كه منسو باشد ،آن را احيا
ميكنند .برای نمونه ،مناستبترین قالب برای مل الشتعراء بهار در سرودن برخي اشعار
با موضوع وطندوستي ،قالب منسو قصيده بود:
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هر كو در اضتتتطراب وطن نيستتتت

آشتتتفتتته و نژنتتد چو من نيستتتتت ...

ایران كهن شتتتدهستتتت ستتتراپتتاش

درمتانش جز كه تازه شتتتدن نيستتتت ...
بهار)297 :9914 ،

احيای قالب قطعه در كارهای پروین اعتصتامي برای ستترودن شعرهای اجتماعي از
دیگر نمونههای این مورد است:
خليتتد ختتار درشتتتتي بتته پتتای طفلي خرد

بته هم برآمتد و از پویته بتازمتاند و گریستتتت

بگفتت مادرش :این رن اوّلين قدم استتتت

ز ختتار حتتادثتته تيتته وجود ختتالي نيستتتتت

و بتتد زنتتدگي بتته دفتر عمر

نخواندهای و به چشم تو ،راه و چاه یکي است...

هنوز ني ت

اعتصامي)972 :9999 ،

 -9-9-1کاربهد شيوۀ بيان اؤره
از دیگر انگيزه های تیيير یا احيای انواع ادبي ،كاربرد شتيوة بيان ملثّر پيشين است؛ مانند
منشتآت قادممقام فراهاني كه تقليدی استت از گلستتان به منظور كاربرد شيوة بيان مل ّثر
سعدی ن  :.قادممقام فراهاني2 :ت.)929
 -7-9-1ایجاد ط ز
گاه ،غر

مللّف از احيای نوع ادبي ،صترفاً ستاختن طنز از رهگذر نقيضهسازی است.

نوع ادبي كهن بته كتار رفته در چنين آثاری ،برای مخاطب یادآور آثار جدّی كلاستتتي
است؛ از دیگر سو آميختگي آن نوع ادبي با متن طنز ،نوعي تضاد در ذهن مخاطب ای اد

ميكند و این امر بر جنبة طنز اثر ای ادشتتده ميافزاید .التفاصتتي

 )9979فریدون تولّلي

كه تقليد طنزآميز گلستتان استت و تذكرةالمقامات  )9942ابوالفض زرویي نصرآباد كه
تقليد طنزآميز تذكرةالاوليای عطار است ،از این دستند.
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 -1-9-1شویيب اطاطب
در برخي موارد ،نياز مخاطب نقش اصتتلي را در اختيار كردن ی

نوع از ستتوی مللّف

دارد .احيای كام یا همراه با تیيير كلّي یا جزدي قالبهای شعر كوتاه در عصر حاضر بر
استاس وضتعيّت مخاطب بوده استت؛ چه ،حوصلة انسان این عصر ،به دلي مشیلههای
فراوانش ،با آثار كوتاه ،سازگارتر است.
 -1-9-1عأیيد نویس دگان پياي ش آرارشان
چنانكه غزلهای متأثّر از حاف شتتهریار و غزلهای متأثر از صتتادب اميری فيروزكوهي
ن  .آرینپور 090 /9 :9994 ،و  )099تأیيدی استتت بر غزلهای پيشتتين در دو ستتب
عراقي و هنتدی .مروری گتذرا بر دیوانهای این دو شتتتاعر كلاستتتي پرداز معاصتتتر،
ناخودآگاه یادآور اشعار حاف و صادب است ،مانند:
به كان لع تو هر مشتتتری كه ره دانستتت

بهای لع بدخشتتان كم از شتتبه دانستتت
شهریار)912 /2 :9949 ،

كه در استقبال از این غزل حاف پدید آمده است:
به كوی ميکده هر ستالکي كه ره دانستتت

دری دگر زدن انتدیشتتتة تبتته دانستتتت
حاف )22 :9929 ،

 -4-9-1کارآادعه بودن نوع ادبی ا سوخ با سحب شیهگییاپ تهای
بهرهوریهای نستيم شمال از فرم نوحههای مذهبي ،با اغرا
ادبي پيشين به صورتي جدید بود:

وطني ،ظهور م دّد انواع
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ای غرقتته در هزار غم و ابتلتتا وطن

ای در دهتتان گرگ اج ت مبتلتتا وطن

ای یتوستتتف عزیز دیتتار بلتتا وطن

قتتربتتانتتيتتان تو همتته گلگونقبتتا وطن

بيكس وطن غریب وطن بينوا وطن
ای جنّت معار

ویران شتتتدی چرا

در آتش جهتالت بریان شتتتدی چرا

از رخت علم ی سره عریان شدی چرا
ای بتيمعين و مونس و بياقربتتا وطن

بيكس وطن غریب وطن بينوا وطن
نسيم شمال70 :9992 ،ت)72
استفاده از مناظره در كارهای پروین اعتصامي نيز به سبب ویژگيهای فرمي صورت
گرفته استتت .با توجّه به اینكه هد

اصتتلي او ،بيان نکات اخلاقي و تربيتي استتت و از

آنجا كه یکي از موفّقترین شتتيوهها در این باره ،به كارگيری فنّ گفتوگوستتت ،وی از
مناظره بيشترین بهره را برای این منظور برده است:
برد دزدی را ستتوی قاضتتي ،عستتس

خلق بستتتيتتاری روان از پيش و پس

گفت قاضي كاین خطاكاری چه بود

دزد گفتت از مردمآزاری چه ستتتود

گفتتت بتتدكردار را بتتد كيفر استتتت

گفتت بتدكتار از منتافق بدتر استتتت

گفت هان! برگوی شتتتی خویشتتتتن

گفتت هستتتتم همچو قاضتتتي راهزن

گفت آن زرها كه برده استي ك است

گفت در هميان تلبيس شتتماستتت ...
اعتصامي)999 :9999 ،

 -1-9-1عأیيد اصالب ش کارآادپ نوع ادبی کم ا
حميدی شتيرازی با همين هد

كوشتيد از رهگذر سرودن مثنویهایي چون «بتشکن

باب » و «موستتتي» ،قالب مثنوی را روزآمد ستتتازد ر . .حميدی شتتتيرازی/9 ،9922 ،
209تتتت 200و 272تتتت .)270همچنين استت مثنوی «عقاب» خانلری ر .نات خانلری،
 20 :9917ت .)49
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 -9-9-1عأره
نمایندگي از كستایي در قصتاید مذهبي ناصترخسترو ،نمونهای مناستتب استتت كه شعر
مذهبي اوليه را سترپا نگه داشتت .همچنين صادب در غزلهای استقبالياش به وامگيری
از حاف اذعان دارد صتتادب 9400 ،9499 ،9299 ،9229/7 :9999 ،و 9197؛ ،2202/0
 2792 ،2799 ،2991 ،2997و 2092؛  9922/2و .)9919
 -01-9-1ا اسب بودن نوع ادبی مدی بهاپ بيان اوووعیاپ لدید
مانند كاركردهای تازهای كه قالب رباعي برای بيان موضتتتوعات خطابي پس از پيروزی
انقلاب اسلامي یافت:
جنگ استتت بيا كه جانفشتتاني بکنيم

كتاری چو حمتاستتته جاوداني بکنيم

آنستتان به تن دشمن خود زخم زنيم

كتز روزن زختتم دیتتدبتتانتتي بتتکنيم
امينپور)29 :9929 ،

 -00-9-1ایهتی ادبيات گ ش ا باطور رام
مانند منظومة زهره و منوچهر ایرجميرزا 14 :9909ت )991كه با سرودن آن ،چند نس از

منظومههای عاشتقانة كلاستي  ،مانند ليلي و م نون و خسترو و شيرین نظامي و ليلي و
محنون و یوسف و زليخای جامي معرّفي م دّد شد.
 -01-9-1ایهتی ارجشیاپ پياي
مانند مثنوی طاقدیس نراقي  )9922كه به تقليد از مثنوی مولوی برای معرفي ارزشهای
عرفاني ستروده شتده استت .همچنين استت استترار الشهود ،سرودة شمسالدین محمّد
لاهي ي 9 :9929ت .)929

رششیا ش انگيزهیاپ عحول انواع ادبی 101

 -09-9-1ایهتی نوع ادبی کم تا ش کتارآیی آن بتا ایتاصتتهانی کا اج آن

ب

شرجیدهاند
ت بيتهای اخوانثالث در تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم 91 :9921ت  ،)29مثالي
مناسب برای این مورد است:
دیوانه شد آیينه چو روی تو پری دید

حستتن تو پری را به لباس بشتتری دید
اخوانثالث)29 :9921 ،

تا چشم را گشودم و بستم ،گذشت عمر

بود و نبود من چو شتتترر جز دمي نبود
همان)29 :

 -07-9-1احکوم کهدن بطای اج ادبيات
شعرهای رضا براهني تحت عنوان شعر پستمدرن ،در مقاب كارهای نيما قرار ميگيرد.

او در كتاب خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شتتاعر نيمایي نيستتتم براهني،)9919 ،
دلایلش را برای این تقاب شر داده است .نمونهای از شعرهای وی را ميآوریم:
مردی مرا هماره به بوی تو ميرواند.
زیباست فص كبوتر به چابهار
قولن كلمة پيچاپيچي است كه در نخاع شعر به قندان ميرسد
حالا نگو كه شهر مرا آفتاب ميرواند
ی

زن نميرواند

مرا به او بخواهانيد؛ شخصاً مرا نميخواهد
همان)19 :
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 -01-9-2لدا شدن اج تهی گ ادبی اس ط جاانا ش مد ر

کهدن در بهابه آن

مانند پریای احمد شاملو كه در ژانر شعر عاميانه پدید آمده است:
یکي بود ،یکي نبود
زیر گنبد كبود
لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسّه بود
زار و زار گریه ميكردن پریا
مث ابرای بهار گریه ميكردن پریا
گيسشون قدّ كمون رنگ شبق
از كمون بُلَنترَ
از شبق مشکيترَ
روبهروشون تو افق شهر غلامای اسير
پشتشون سرد و سيا ،قلعة افسانة پير...
شاملو)910 :9944 ،
 -01-9-1ناکارآاد بودن نوع ادبی اولود
چنان كه مکتب بازگشتت كوشتيد انواع شعر كلاسي

را در برابر غزل سب

هندی قرار

دهد .به نوشتتة مللّف از صتبا تا نيما[« :در عهد كریم خان ،چند تن از شاعران] ی باره
روی از ستتتبت

رای هندی برتافتند و به تتبّع طرز  ...استتتتادان پن شتتتش قرن پيش

پرداختند »...آرینپور99 /2 ،9994 ،؛ نيز ن  :.شمس لنگرودی 79 ،9942 ،و .)79
 -04-9-1شاک

ت آشرانا

پاگرفتن نمایشنامهنویسي در ایران عصر مشروطه تحت تأثير ادبيّات غرب ،بدین منظور
تأستي از چارچوب و اصول تئاتر غربي
بود .افرادی چون ميرزا آقا تبریزی و دیگران به ّ
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و شتتتيوة تفکّر غربيان به نمایشنامهنویستتتي مدرن دستتتت زدند .این روند با حاكميّت
نمایشنامههای ترجمهشتتدة غرب در ایران ادامه پيدا كرد .همچنين ،ای اد مركز پرورش
افکار و هنرستتان هنرپيشگي در سال 9999ش موج جدیدی از آموزش تئاتر و گسترش
تئتتاتر غربي را در ایران دامن زد فرّخي91 :9929 ،؛ نيز نت  .همتتان 92 ،90 :و  94و
مل پور.)992 ،999 ،929 /9 :9929 ،
 -01-9-1ایهتی دس اشردیا ش نگهشیاپ اؤل ی خا
متاننتد غزليّتات نوذر پرنگ كه تعمّداً برای بزرگداشتتتت شتتتعر حاف و به صتتتورت
درهمآميزی زبان تازه با ستب

غزل حاف ستروده شتده است ن  :.ترقّي97 :9992 ،ت

 02و درودیان.)71 :9912 ،
مشتت افشتتان تو

رو دنتيتتای اثتير آیينتتهدار جتتان تو ...

ای دل عالم استتير كل

دیتتدة متهتتتاب چينم زیر بتتاران خيتتال

مانده بين صتتدهزار آیينه ستترگردان تو ...

تا ستتر زلفت چه رنگي رو كند ،حالي دلم

برگشتتتاده بادبان چون لاله در توفان تو ...

بعد حاف كس چنين گ چر رنگيني نزد

بسته عهدی دیگر ای گ  ،چر با دوران تو

ترقّي972 :9992 ،ت)979

 -09-9-1ی سو کهدن خود با یک خهدهتهی گ
نوشتتتن و ستترودن به گویشها و له ههای محلي كه امروزه رای استتت ،این هد

را

دنبال ميكند:
ْشتتتوْ دَر بهشتتتت خُتدا وایَتهُ پنْدَری
ام َ

متتاهر عرس منن شتتتو آرایتته پنتتدری

او زهره گَتته مگي خَطرَیْ متتاهرَه مخَ تهْ

وَاز مشْتری بزهره خَطرْخوایَهْ پنْدَری...

كليمه گفتم از اسرار و گپ تموم

كتتار ختتدا «بهتتار» ،معمّ تایتته پنتتدری

ما ی

بهار299 :9914 ،ت )290
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دَستتتتت خَتلتي نتتمترَن جتتای رفق

نتته كتته وَرگُم ُببُری بختَتته و قو

بتته كُتمُم از تو مرَه شتتتتاد و مگَتته

یتتار مُر یتتاد كنتته ،یَتتگ ه ت پو
قهرمان)992 :9999 ،

نيز ن  :.قهرمان24 :9999 ،تتت900؛ ازغدی20 :9997 ،تتت 29و ميرخدیوی:9990 ،
22ت.)749
 -11-9-1کارکهد اضهون با کار رت ا در نوع ادبی ا سوخ
وقوعگرایي در غزلهای شتاعران غزلپرداز معاصر مانند محمّدعلي بهمني بر اساس این
انگيزه شتک گرفته استت .در عاشتقانههای شاعراني از این دست ،معشون اغلب زميني
است و عشق ،حاص تأثّرات سطحي ،رمانتي

و روزمرّة شاعران؛ بنابراین ،تصویری كه

این شاعران از معشون ارایه ميدهند ،تصویری تازه و در عين حال ،واقعي است.
زبان دست ،صميميست ای زبان صميمي

بخواه از تو ،ببخشيد از شما ،بسرایم

درآیند

كه از زبان «غریبان آشتتنا» بستتترایم

ستکوت كن كه فقط دستها به حر

بهمني)291 :9912 ،
 -9ن يجا
از زمان افلاطون و ارستتطو تا نظریّهپردازان عصتتر حاضتتر ،آرای گوناگوني دربارة انواع
ادبي و ملا های دستتتتهبندی آثار ادبي اراده شتتتده استتتت .امروزه با اینكه به مستتتألة
تشتتخيص و تمييز انواع ادبي به چشتتم امری ستتليقهای نگاه ميشتتود ،بحث دربارة انواع
ادبي ،همچنان از رای ترین مباحث در ميان نظریّهپردازان و منتقدان است.
نوع ادبي امری مربو به معنا و كيفيّات دروني اثر استتت ،اما دستتتهبندی متون ادبي
در ایران بر خلا

غرب ،بيشتر ناظر به صتورت اثر ادبي بوده استت .بر این اساس ،در
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نگاهي كلّي ميتوان گفت هد

انواع ادبي دستته بندی كردن آثار ادبي بر پایة مختصّات

دروني و بيروني است.
آنچه از این مقاله برمي آید نشان از آن دارد كه انواع ادبي جدید از تیيير انواع ادبي
اوليه پدید ميآیند و روشهایي كه ستتبب تیيير ،گستتترش ،افزایش و پيدایي انواع ادبي
جدید ميشوند ،عبارتند از :تیيير موضوع ،تیيير اندازه تطوی و اختصار) ،تیيير جزدي،
تیيير كلّي ،تیيير متاهيّت ،تیيير كاركرد ،تركيب تركيب دو نوع ادبي و تركيب چند نوع
ادبي) ،اشتتتتمال ،ای اد ضتتتدّ نوع ،تیيير بيان متقاب و تیيير كانون توجّه .انگيزههای این
تحوّلات در انواع ادبي نيز بدین قرار است:
ستفارش جامعه ،نياز و پستند مخاطب ،طرز تعام اثر با واقعيّت ،نوع و شيوة بيان،
ای اد طنز ،وضتعيّت مخاطب ،تأیيد نویستندگان پيشتين و آثارشان ،كارآمدتر بودن نوع
ادبي منستتو به ستتبب ویژگيهای فرمي ،تأیيد اصتتالت و كارآمد بودن نوع ادبي كهنه،
اذعان داوطلبانه به تأثّر ،مناستتب بودن نوع ادبي احياشتتده برای بيان موضتتوعات معتنابه
ی

دوره ،معرّفي ادبيّات گذشتته بهطور عام ،معرّفي ارزشهایي كه در دورههای پيشين

موجود بودهانتد ،معرّفي نوع ادبي كهنته و كتارآیي آن بته معتاصتتتراني كه از آن غفلت
ورزیدهاند ،محکوم كردن بخشتي از ادبيّات ،جدا شدن از فرهنگ ادبي مسلّط زمانه و قد
علم كردن در برابر آن ،نتتاكتتارآمتتد بودن نوع ادبي موجود ،واكنش فنتتاورانتته ،معرّفي
دستاوردها و نگرشهای مللّفي خاص ،همسو كردن خود با ی

خردهفرهنگ و كاركرد

مضمون به كار رفته در نوع ادبي منسو .
پینوشبیا
 -9بيلدونگز رمان « :)Bildungs romanاصتطلاحي آلماني كموبيش معادل با  Erziebungs romanبه معني
رمان "پرورش" یا "تربيت" .منتقدان آلماني آن را زیاد به كار بردهاند و به معني رماني استتت كه گزارش رشتتد و
باليدن دوران جواني شخصيت رمان است» كادن.)02 :9992 ،
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 Topos -2در زبان یوناني یعني جا ،مکان كه مانند بسياری از واژههای یونان باستان اكنون با اسطورهها درآميخته
استتت .نخستتتين بار توماس مور در ستتال  9092با تركيب این كلمه و  ouمنفيكننده درزبان یوناني واژهای جدید
ستاخت و نام كتابش را اتوپيا آرمانشتهر یا ناك اآباد) نهاد .توپوس بر عناصر تکرارشونده دلالت دارد و بر همين
استاس ،بعضي آن را متراد

موتيف  )Motifدانستهاند ،اما برخي بين آن دو تمایز قای شده ،توپوس را تکراری

كليشتتتهای و موتيف را تکراری خلتاقتانته دانستتتتتهاند تقوی ،دهقان 90 :9999 ،نيز ن  :.كهنمویيپور:9999 ،
991ت.)919
 -9قصتيدة پينداری شتکلي از قصتتيده در ادبيات غرب در تقليد از قصتيدههای پيندار ،شتاعر اه تب استتت .این
قصيده از تکرار منظم سه پاره شعر ،گردان ،واگردان و سکون ،تشکي ميشود ن  :.داد.)941 :9919 ،
 -7قضتيّه شاخهای از نقيضه به صورت منظوم یا منثور و یا تلفيقي از این دو است .هدایت ،مبتکر این نوع ادبي ،با
به كارگيری زبان طنز ،ستتعي در نشتتان دادن زشتتتيها و كاستتتيهای حوزههای گوناگون جامعه ،فرهنگ و ادبيّات
دارد .دو شتتگرد برخورد عاميانه با شتتعر و انواع ادبي و تخریب عمدی وزن و قافيه و دیگر تکني های ادبي ،این
نوع ادبي را برجسته كرده است ن  .فراهاني و فولادی909 :9919 ،ت .)949
 -0منظور از تزریق نظمي استتت كه ظاهراً نحوی ستتالم دارد ،امّا عمداً با برهم زدن تناستتبهای ادبي ستتاخته و
پرداخته شده است و بنابراین ،معني روشني ندارد فراهاني و فولادی.)997 :9919 ،

ا ابع
الا) ک ابیا
 .9آرینپور ،یحيي  .)9994از صبا تا نيما ،1 ،تهران :زوّار.
 .)9994 ---------- .2از نيما تا روزگار ما ،0 ،تهران :زوّار.
 .9اخوانثالث ،مهدی  .)9971از این اوستا ،2 ،تهران :مروارید.
 .)9921 ------------ .7تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم ،2 ،تهران :مروارید.
 .0ازغدی ،یوستتف  .)9997مدای رضتتوی و چند شتتعر دیگر به له ة مشتتهدی ،به
كوشش محمّد قهرمان ،مشهد :آستان قدس رضوی ،شركت بهنشر.
 .2استتيریلاهي ي ،شتتمسالدین محمّد  .)9929استترارالشتتهود ،با تصتتحي و مقدّمة
سيّدعلي آلداوود ،بيجا :مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
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 .4اعتصتتتامي ،پروین  .)9999دیوان قصتتتایتد و مثنویّات و تمثيلات و مقطّعات خانم
پروین اعتصامي ،7 ،تهران :ابوالفت اعتصامي.
 .9اميری فيروزكوهي ،س تيّدكریم  .)9921دیوان اميری فيروزكوهي ،به كوشتتش اميربانو
فيروزكوهي[ ،2 ،تهران] :سخن.
 .1امينپور ،قيصر  .)9929در كوچة آفتاب ،بيجا :حوزة هنری سازمان تبليیات اسلامي.
 .99ایبستتتن ،هنریت

 .)9919مرغتتابي وحشتتتي ،برگردان :ميرم يتتد عمراني ،تهران:

مهراندیش.

 .99براهني ،رضا  .)9919خطاب به پروانهها و چرا من دیگر شاعر نيمایي نيستم،

،2

تهران :مركز.
 .92بهار ،محمّدتقي  .)9914دیوان مل الشتتتعرای بهار ،گردآوردة ستتتيّد محمود فرّ
خراساني ،به كوشش م تبي م رّد و سيّد امير منصوری .تهران :هرمس.
 .99بهمني ،محمّدعلي  .)9912م موعه اشعار محمّدعلي بهمني ،تهران :نگاه.
 .97ترقّي ،بيژن  .)9992آن ستتوی باد ،م موعه غزليّات و نوستترودههای نوذر پرنگ،
تهران :سنایي.
 .90تودورو  ،تزوتان  .)9994مفهوم ادبيّات ،ترجمة كتایون شهضر راد ،تهران :قطره.
 .92تولّلي ،فریدون  .)9979التفاصي  ،9 ،تهران :انتشارات كانون تربيت شيراز.
 .94جلتالالممتالت  ،ایرجميرزا  .)9909دیوان كام ایرجميرزا ،به اهتمام محمّدجعفر
مح وب،

 ،9بيجا :اندیشه.

 .99حتاف  ،شتتتمسالتدین محمّتد  .)9929دیوان خواجه شتتتمسالدین محمّد حاف
شيرازی ،بهتصحي عبدالرّحيم خلخالي ،تهران :كتابفروشي حاف .
 .91حستيني گيلاني ،سيداشر الدین  .)9992دیوان كام نسيم شمال ،تصحي فریدون
سامانيپور ،تهران :سعدی.

 .29حميدی شيرازی ،مهدی  .)9922دیوان حميدی؛ پس از ی

سال ،تهران :پاژنگ.
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 .29داد ،سيما  .)9919فرهنگ اصطلاحات ادبي ،0 ،تهران :مروارید.
 .22درودیان ،وليالله  .)9912گزینة اشعار نوذر پرنگ ،تهران :مروارید.
 .29دوبرو ،هدر  .)9991ژانر نوع ادبي) ،ترجمة فرزانه طاهری ،تهران :مركز.
 .27رزم و ،حستين  .)9949انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي ،مشهد :ملسسة چاپ
و انتشارات آستان قدس رضوی.
 .20رستگار فسایي ،منصور  .)9949انواع شعر فارسي ،شيراز :نوید شيراز.
 .22زرقاني ،سيّدمهدی  .)9910تاریخ ادبيّات ایران ،تهران :فاطمي.
 .24زرویي نصرآباد ،ابوالفض

 .)9942تذكرةالمقامات ،بيجا :گ آقا.

 .29زرّینكوب ،عبدالحسين  .)9999ارسطو و فنّ شعر،

 ،9تهران :اميركبير.

 .21ستتبزیان ،ستتعيد و ميرجلالالدین كزّازی  .)9999فرهنگ نظریّه و نقد ادبي ،تهران:
مروارید.

 .99شاملو ،احمد  .)9944م موعة آثار ،دفتر یکم ،شعرها 9929تتت،9949

 ،99تهران:

نگاه.

 .99شتتفيعي كدكني ،محمّدرضتتا  .)9919با چرار و آینه؛ در جستتتوجوی ریشتتههای
تحوّل شعر معاصر ،2 ،تهران :سخن.

 .)9919 ------------------ .92رستاخيز كلمات ،درسگفتارهایي دربارة نظریّة
ادبي صورتگرایان روس ،9 ،تهران :سخن.
 .)9992 ------------------ .99زمينة اجتماعي شعر فارسي ،تهران :اختران.
 .97شکسضير ،ویليام  .)9912مکبث ،ترجمة عليرضا مهدیپور ،2 ،تهران :چشمه.
 .90شمس لنگرودی ،محمّدتقي  .)9942مکتب بازگشت ،تهران :مركز.
 .92شميسا ،سيروس  .)9942انواع ادبي ،0 ،تهران :فردوس.
 .94شهریار ،سيّدمحمدحسن  .)9949كليّات دیوان شهریار[ ،99 ،تهران] :نگاه ،زرّین.
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 .99صتتادبتبریزی ،محمّدعلي 9940تتتت .)9999دیوان صتتادب تبریزی ،جلد  0 ،7و ،2
 ،7بهكوشش محمّد قهرمان :تهران ،علمي و فرهنگي.

 .91عبادیان ،محمود  .)9941انواع ادبي؛ شمّهای از سير گونههای ادب در تاریخ ادبيّات
فارسي ،تهران :حوزة هنری.
 .79عنصتتری بلخي  .)9929دیوان عنصتتری بلخي ،به تصتتحي و مقدّمة ستتيّد محمّد
دبيرسياقي ،2 ،بيجا :كتابخانة سنایي.
 .79فرّخي ،حسين  .)9929نمایشنامهنویسي در ایران ،تهران :فرهنگستان هنر.
 .72فرّخيیزدی ،محمّد  .)9991دیوان فرّخيیزدی ،با تصتتحي و مقدّمة حستتين مکّي،
 ،97تهران :اميركبير.
 .79فردوستتي ،ابوالقاستتم  .)9992شتتاهنامه ،بهكوشتتش جلال خالقيمطلق ،تهران :مركز
دایرۀالمعار

بزرگ اسلامي.

 .77قتادممقتام فراهتاني ،ابوالقتاستتتم ،بيتتا) منشتتتآت قتادممقام فراهاني ،گردآورنده:
معتمدالدوله حاج فرهادميرزا ،بيچا ،بيجا :آپادانا و ارسطو.
 .70قهرمان ،محمّد  .)9999خدی خدای خودُم ،ستتترودههایي به له ة تربتي ،مشتتتهد:
ترانه.

 .72كهنمویيپور ،ژاله ،نسریندخت خطّا و علي افخمي  .)9999فرهنگ توصيفي نقد
ادبي؛ فرانسه ت فارسي ،تهران :ملسّسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 .74معلّم دامیاني ،علي  .)9941گزیدة ادبيّات معاصر ،تهران :كتاب نيستان.
 .79مقدادی ،بهرام  .)9914دانشنامة نقد ادبي ،2 ،تهران :چشمه.
 .71مکاری  ،ایرنا ریما  .)9997دانشنامة نظریّههای ادبي معاصر ،ترجمة مهران مهاجر
و محمّد نبوی ،تهران :آگه.
 .09مل پور ،جمشيد  .)9929ادبيّات نمایشي در ایران9 ،ج ،بيجا :توس.
 .09موسوی گرمارودی ،علي  .)9909در فص مردن سر  ،تهران :راه امام.
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 .02مولانا جمالالدین ابواستتحق حلّاج اطعمة شتتيرازی  .)9992كليّات بستتحق اطعمه،
تصحي منصور رستگار فسایي ،تهران :ميراث مکتوب ،با همکاری بنياد فارسشناسي.

 .09ميرخدیوی ،اصتیر  .)9990كشتکول خنده ،گزینة شيرینترین لطایف نظم و نثر و
اشعاری به له ة مشهدی از آداب و رسوم خراسان ،مشهد :دستور.
 .07نات خانلری ،پرویز  .)9917گزینة اشتتتعار پرویز نات خانلری ،به كوشتتتش ترانه
نات خانلری ،تهران :مروارید.

 .00نراقي ،احمد ابن محمّدمهدی  .)9922مثنوی طاقدیس ،به همراه منتخبي از غزليّات
عالم ربّاني ،حاج ملّااحمد فاض نراقي،

 ،2بيجا :اميركبير.

 .02نيستاني ،منوچهر  .)9919م موعه اشعار منوچهر نيستاني ،تهران :نگاه.
ب) اقالات
 .9بتاختين ،ميختاديت

« .)9919گفتتاری در بتاب گونتههای ستتتخن» ،ترجمة قدرت

قاسميپور ،نقد ادبي ،س ،7ش ،90صص999ت .992

 .2پورنامداریان ،تقي « .)9992انواع ادبي در شتتعر فارستتي» ،م لة دانشتتکدة ادبيات و
علوم انساني دانشگاه قم ،س ،9ش ،9صص 4ت .22
 .9جواری ،محمّدحستتين و محستتن آستتيبپور « .)9994طبقهبندی انواع ادبي از منظر
نظریّهپردازان مکتب رمانتيسم» ،نقد زبان و ادبيات خارجي ،س ،9ش ،9صص 99ت .00
 .7دارم ،محمود « .)9999انواع ادبي» ،كتاب ماه ادبيّات و فلسفه ،ش 07و  ،00صص79
ت .74

 .0رحيمپور ،مهدی « .)9990كتابي دیگر دربارة انواع ادبي» ،كتاب ماه ادبيّات و فلسفه،
ش 992و  994و  ،999صص 999ت .990
 .2زرقاني ،ستيّد مهدی « .)9999طرحي برای طبقهبندی انواع ادبي در دورة كلاستتي »،
پژوهشهای ادبي ،س ،2ش ،27صص 99ت .992
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 .4ستلطانمحمّدی ،امير ،ستيّدمهدی نوریان و اسحان طیياني « .)9914چند بحث تازه
در بتاب گونههای ادبي ژانرهای ادبي)»  )9910پژوهشنامة نقد ادبي و بلاغت ،س،4
ش ،9صص10ت.992

 .9شتتفيعي كدكني ،محمّدرضتتا « .)9902انواع ادبي و شتتعر فارستتي» ،خرد و كوشتتش،
ش 99و  ،92صص 12ت .991

« .)9942 ------------------- .1انواع ادبي و شعر فارسي» ،رشد آموزش زبان
و ادب فارسي ،ش ،92صص 7ت .1
 .99عمتارتيمقتدّم ،داوود « .)9991نقش موقعيّتت در شتتتکت گيری ژانر؛ معرّفي ی
رویكرد» ،نقد ادبي ،س ،7ش ،90صص 94ت .999
 .99فراهاني ،رقيّه و عليرضتا فولادی « .)9919نوع ادبي قضيّه در ورور ساهاب صادن
هدایت» ،فرهنگ و ادبيّات عامه ،س ،2ش ،9صص 909ت.999

« .)9919 -------------------- .92تزریق در شتتعر عصتتر صتتفوی» ،كهننامة
ادب پارسي ،س ،0ش ،2صص 991ت.991
 .99فرشيدورد ،خسرو « .)9909انواع ادبي در اروپا و ایران؛ پژوهشي در نقد تطبيقي و
مقایستهای» ،دانشتکدة ادبيّات و علوم انستاني دانشگاه تهران ،ش 11و  ،999صص 72ت
.21
 .97قاسميپور ،قدرت « .)9919درآمدی بر نظریّة گونههای ادبي» ،ادبپژوهي ،ش،91
صص 21ت .02
« .)9991 ----------- .90وجته در برابر گونه؛ بحثي در قلمرو نظریّة انواع ادبي»،
نقد ادبي ،س ،9ش ،99صص 29ت .91
 .92كاددی ،شتتهره « .)9992نوع ادبي ،امروزه نوع دیگری استتت؛ با نگاهي انتقادی به
چند نقد نوعي» ،پژوهشنامة ادبيات كود و نوجوان ،ش ،90صص999ت .999
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 .94گرجي ،مصتتطفي « .)9999انواع ادبي و اضتتطرابهای بشتتری با توجّه به آرای پ
تيليش» ،نقد ادبي ،س ،2ش ،2صص 990ت .919
 .99واع زاده ،عبّاس ،ابوالقاستم قوام ،عبدالله رادمرد و مریم صالحينيا « )9919تأمّلي
در نظریّة انواع در ادبيّات فارسي» ،نقد ادبي ،س ،4ش ،29صص 41ت .999
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