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  ∗ كالسيك بندي انواع ادبي در دوره طرحي براي طبقه
  

  دكتر سيد مهدي زرقاني
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  چكيده
 نگـارش تـاريخ ادبـي بـا     . اسـت الزمبندي انواع براي بـسياري از مباحـث ادبـي           تقسيم

نواع اصلي ممكن نيست؛ چنانكـه در       روشهاي نوين، بدون مشخص كردن ا     و  رويكردها  
موضوع اصلي مقاله   . هاي نقد ادبي و تحليل محتوا نيز موضوعيت دارد            بسياري از شاخه  

بندي انواع ادبـي فارسـي        براي طبقه الگويي  طراحي  : گيرد  در همين نقطه شكل مي      دقيقاً
» ة شعر شاخ «.مجموعة آثار در دو شاخة شعر و نثر جاي گرفته است          . در دورة كالسيك  

 -حماسي، غنايي و تعليمي: بندي كرد  اصلي طبقهنوعتوان در سه     كالسيك فارسي را مي   
 هر كدام نيز بر اساس مصاديق        هاي  شاخههر سه نوع در مقاله باز تعريف، و زير          . القايي

فارسي شامل آثـار    » شاخة نوشتارهاي منثور  «. ادبيات فارسي تعيين و تعريف شده است      
آنچه براي ما موضوعيت دارد، نوشـتارهاي ادبـي و          . شود   غير ادبي مي   ادبي، شبه ادبي و   

نوشتارهاي ادبـي در قالـب دو         در مقاله پس از تعريف هر كدام از اينها،        . ادبي است   شبه
تعريـف و  . گنجانـده شـده اسـت   ) »نوشتارهاي ادبي غيـر روايـي  «و  »روايت مدار « (نوع

  هـاي آنهـا در دورة      شـاخه مجموعـة زير  تعيين مصداقهاي هر كـدام از اينهـا بـه همـراه             
  . دهد  بخش ديگري از مطالب مقاله را تشكيل مي،كالسيك

    القـايي، ادبيـات     - تعليمـي  نـوع  غنـايي،    نـوع  حماسـي،    نـوع  انواع ادبـي،     :ها  كليد واژه 
  كالسيك فارسي، ادبيات دورة پيشااسالمي 

                                                 
                        26/8/1388:                    تاريخ پذيرش مقاله15/1/1388:   تاريخ دريافت مقاله
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  لهئطرح مس .1
 نظير تـاريخ ادبيـات،       در دانشهاي ادبي   . است الزمبندي انواع در مباحث نقد نوين       طبقه

.  اسـت يبنـدي انـواع ضـرور     طبقـه ،متني و حتي مباحـث معـاني و بيـان      نقدهاي درون 
او ادبيات تخيلي را به سـه  .  ارسطو آغاز شد الشعر فنّ طور مدون از   بندي آثار ادبي به    نوع

. قسيم كـرد   ت -  شامل دو زيرشاخة تراژدي و كمدي      - 3 و نمايشي  2 ، غنايي  1نوع حماسي 
 ابـزار   -شـد، حماسـي، آنهـا را كـه بـا ليـر             اشعاري را كه در اوزان هروئيك سروده مـي        

 شد، ليريك و قسم سوم را، كه به قـصد اجـرا روي صـحنه تحريـر                 ـ انشاد مي    موسيقي
  . گشت، درام ناميد مي

ري  بود اما البته نه بـه اسـتوا        رايجبنديها  گونه تقسيم در ميان منتقدان مسلمان هم اين     
مـدح، هجـا،    : دانـست  مثالً جاحظ اركان شعر را بر چهـار قـسم مـي            ؛گانة ارسطويي  سه

 شـعر عـرب را بـر دو         ، بن جعفر  ه و يا قدام   )56ص:1366به نقل از همايي،     (حكمي و بزمي    
كرد و ديگر اغراض شعر را منشعب از اين دو نوع به شمار      گونة مدح و هجو تقسيم مي     

: گيـرد  ه شكل مـي   طسش محوري مقاله دقيقاً در همين نق      پر. )52ص:1362ضيف،  (آورد   مي
مـد طراحـي   اتـوان الگـويي كار   بندي انواع در ادبيات كالسيك فارسي مـي   آيا براي طبقه  

بنـدي   تقـسيم : كنـد  كرد؟ اين سؤال، پرسشهاي ضمني ديگري را هم به ذهن متبادر مـي            
بندي انواع   سابقة طبقه انداز جهاني و بومي تا چه ميزان كارايي دارد؟           ارسطويي در چشم  

ا محـور گفتارهـاي بعـدي       هدر مورد ادبيات فارسي چگونه است؟ پاسخ به ايـن پرسـش           
  . خواهد بود

  بحث .2
  انداز جهاني انواع ارسطويي در چشم2ـ1

انواع ارسطويي به مثابه يك نقطة عطف در ميان منتقدان و مورخان ادبي، مخالفان و 
اند، صورتي از  آورها زمينة ذهني ـ فلسفي به نقد ادبي رويكه ب غالباً آنان. موافقاني دارد

د كه تنها سه كن اي اظهار مي در نوشته) م1749-1832( مثالً گوته ؛اندقضيه را پذيرفته
 روايت واضح، هيجانِ آميخته با وجد، نمايش به: شكل راستين شعر طبيعي وجود دارد

بنياد گفتگوهاي . )274ص/1ج:1377ولك،(حماسي، غنايي، نمايشي: وسيلة خود شخص 
در ميان منتقدان بعدي، . گانة ارسطويي استوار است هگل دربارة ادبيات نيز بر همان سه

سه ژانر را پذيرفته، آنجا كه اين آلماني نيز تلويحاً ) م1805ـ 1879(كارل روزنكرانتس
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موز حركت تاريخي ادبيات از حماسه به شعر غنايي و سپس به شعر پندآ«: گويد مي
 و )م1825 تا 1763(همچنين يوهان پاول ريشتر. )285ص/3ج:1375به نقل از ولك، (» است

اند   اظهار نظر كردهانواع، كه دربارة تفاوت )م1805ـ1871(گئورگ گوتفريد گروينوس
 پذيرفتني ه،گان سهاين زمينة ذهنشان، در پس)126ص/2ج:1374؛3/278ج:1375به نقل از ولك، (

مند بودند و معتقد به اينكه  گرايان اساساً به ژانربندي آثار ادبي عالقهساختار. است بوده
  .  استانواع تفاوت انتظاراتي كه ما از آثار هنري داريم، نتيجة اوليه و مستقيم تفاوت 

گروه ديگري از منتقدان به داليل مختلف مقبول انواع ارسطويي در نظر در مقابل، 
بنياد نظرية آنها . رين مخالفان ژانرهاي ارسطويي بودندها مشهورترمانتيك. است  نيفتاده

با . اثر ادبي متمركز بود نه شباهتهاي آن با ديگر آثار» ويژگي خاص«كردن  بر برجسته
 چه ژانرها بر ؛ كاري عبث خواهد بود،بندي انواع چنين نگرشي، تالش براي تقسيم

بندتو كروچه در كتاب . گيرد نه ويژگي خاص آنها شكل مي» وجوه شباهت آثار«اساس 
تنها اثر وجود دارد و نه ژانر و اثر «: گويد و موريس بالنشو كه ميشناسي نظرية زيبايي

 از طرفداران اين ديدگاه )287ص:1378به نقل از احمدي، (» شود در ژانر زنداني نمي
اي براي شناخت هر دوره يا قوم، بايد معياره«: كند مي اين هم كه هردر تأكيد. 4هستند

 ناظر است بر رد عموميت ،)65ص/3ج:1375ولك، (» خاص آن دوره يا قوم را كشف كرد
 سيدني اشاره ياچ آبرامز هنگام بررسي آرا. ام. انواع ارسطويي براي ادبيات ساير ملل

بندي ارسطويي مطابق  سخن سيدني درباره غرض نهايي شاعر با طبقه«كند كه  مي
تها با تعميم طرح ارسطو به ادبيات ساير ملل و ساير مخالف. )14ص:1958آبرامز،(» نيست

زمانها به اين نكته معطوف است كه ادبيات بومي هر كشوري انواعي دارد كه لزوماً در 
  .  گيرد و اين انتقاد واردي استبندي جاي نمي گروهاين 

ا فقـط    ارسـطويي ر   انواعآنها  . اندي ديگر از منتقدان، راه ميانه را در پيش گرفته         ا  هپار
. شناسـند نـه بـراي دورة مـدرن يـا پـسامدرن             براي ادبيات كالسـيك بـه رسـميت مـي         

 ارسطويي در ادبيات مدرن و پسامدرن كامالً محو انواعاستداللشان هم اين است كه مرز 
 ويلهلم يوزف باره سخن گفتهصورت مدون در اينظاهراً نخستين كسي كه به. استشده

 نـه   كمدي الهـي  «: نويسدو در توصيف شاهكار دانته مي     ا. است) م1775ـ1854(شلينگ  
حجمي است، نه تصويري و نه موسيقايي بلكه در آن واحد همـة اينهاسـت؛ غنـايي يـا                   

 ويژگـي و بالفاصـله ايـن   » اي از هـر سـه آنهاسـت     حماسي يا نمايشي نيست ولي آميزه     
از ايـن    «هنظومـ مايـن   كند كه    مي  تصريح ، را به بعد مدرن آن مربوط دانسته       كمدي الهي 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

24
تان

ابس
، ت

13
88

   

84 

از ديگر منتقداني كه    . )99ص/2ج:1374به نقل از ولك،     (» لحاظ، پيشاهنگ عصر جديد است    
گيرند رالف كوهن است كه با جزميت و قطعيـت بيـشتري اظهـار               در اين گروه قرار مي    

بـه نقـل از يزدانجـو،       (» اسـت نوشتار پسامدرن، مرزبندي ميان ژانرها را محو كرده       «: دكن  مي
 در تحقيقات متأخر بيش از چهارصد نوع ادبي را تعيـين و         افزون بر اينكه  . )199ص:1379

 . رسدتر به نظر مي رأي اين گروه پذيرفتني،5اند تعريف كرده
رويكردي متفـاوت و     -  مدي بر ادبيات شگرف   ادرـ    تودورف در مشهورترين اثرش   

آيـد و مـا بـا آن     قول مـي گيرد كه به نظر كامالً مع    ادبي در پيش مي   انواع  خلّاق نسبت به    
ه دورة كالسيك، ابتـدا      ب انواعكردن   وي به جاي رد كلي، تأييد كامل يا محدود        . موافقيم

اولـي نتيجـة طـرح      . كنـد  مي تقسيم»  تاريخي  انواع «و  »  نظري  انواع «آنها را به دو گونة      
  در مقام تئوري و نظر است و دومي حاصل آنچه در واقعيت تـاريخي خلـق شـده                  انواع
 خاص،  نوعيك  : كند  مي  مشخص نوعسپس دو شرط الزم براي تعريف دقيق هر         . است

هم بايد با متون ادبي در طول تـاريخ محـك زده شـود و هـم بـا يـك سـاحت نظـري                         
 بـه    نسبت اي شويم كه از دوره    اوريهايي مي دزنداني پيش «باشد وگرنه ما     همخواني داشته 

ايـن سـه طـرز تلقـي در         . )286ص:1378،  بـه نقـل از احمـدي      (» كنـد  دورة ديگر تفاوت مي   
بندي انواع در سطح جهاني را در نظر داشته باشيد تا بـه ادبيـات فارسـي              خصوص طبقه 

  .برسيم

  بندي انواع در شعر فارسي سابقة طبقه2ـ2
نظرهاي مخالف و موافق  اظهاراي از پاره ،در مورد انطباق ادبيات ايران با انواع ارسطويي

  :استثل مرحوم بهار با رويكرد تطبيقي به اين موضوع نگريستهكسي م. است ثبت شده
به جاي كمدي، هجا يا اشعار زننـدة عـشقي و دور از نزاكـت، كـه          ... در ادبيات فارسي  

شود و به جـاي درام، اشـعار         مي است، ديده مخصوصاً در عهد قديم بسيار متداول بوده      
انه پيـدا شـده و در عـوض         وصفي به تفصيل از قبيل اشـعار رزمـي و مثنويـات عاشـق             

شود و همچنـين در   ميتراژدي، قصايد مرثيه يا ضمن مثنويات، داستانهاي محزون ديده        
مقابل اشعارِ غنايي، غزليات يا مثنويات عشقي و در مقابل شعر وصفي، بهاريه و خزانيه               

  .  )139ص/1ج:1351به نقل از گلبن، (آيد  و شرح شكار و جنگ در ضمن قصايد مي
 غنايي را تعريف كرده نوعبندي ارسطويي، مايي نيز پس از اشاره به تقسيمجالل ه
اشعاري است كه حاكي از «: كند هاي آن را در ادب فارسي مشخص ميو زيرشاخه
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فخر، حكمت و تعليم، مدح، هجا، رثا، تشبيب، : عواطف و احساسات روحي است
طور ضمني دربارة ژانرهاي ادبي ماسه هم بههانري. )78 صتا، همايي، بي(» وصف و مناظره

در عرض اين دو قرن، شعر فارسي به سه صورت غنايي، «: استفارسي سخن گفته
. )294ص:1336ماسه و ديگران، (» حماسي و باالخره اخالقي و عرفاني شكفتن آغاز كرد

انواع شعر ي در ي و منصور رستگار فساانواع ادبيپس از اينها، حسين رزمجو در كتاب 
دادن ميان انواع ادبي ارسطويي با ادبيات كالسيك فارسي  در صدد مطابقت فارسي
  .   است تالشهاي ديگران به اين موارد چيزي نيفزوده. برآمدند

  ،دادن ادبيات فارسي با انواع ارسطويي در نظر برخي ديگر از محققان، مطابقت
نظر را دارد آنجا كه كدكني همين   مثالً استاد شفيعي؛استسرانجام تلقي شده عبث و بي

  :گويدمي
آنچه به عنوان شعر غنايي يا تمثيلي يا حماسي و حكمي و عرفاني معرفي شده، چندان                

اي دارد كه جز در عالم تعريف و مباحث مجـرّد و كلـي               شدهمرزهاي متداخل و درهم     
ايـن  تعريفاتي كه ناقدان اروپـايي از هـر كـدام از            . كرد توان آنها را از يكديگر جدا     نمي

هاي شعر دري قابل انطباق نيست      اند به هنگام تطبيق و سنجش با نمونه       انواع ادبي كرده  
  . )377ص:1370كدكني،  شفيعي(

 شود  اين اشكال درستي است و به همين منظور صورتي پيشنهاد ميرسد يبه نظر م
  .است كه متناسب با انواع ادبي در ايران طراحي شده

  بندي شعر كالسيك فارسي طرح پيشنهادي براي طبقه2ـ3
 نـوع  را در ذيـل سـه        - اعم از شعر و نثر     -  كه كل ادبيات تخيلي    ، برخالف نظر ارسطو  

بندي انواع شـعر و نثـر دو الگـوي متفـاوت پيـشنهاد               براي طبقه   است، اصلي جاي داده  
زبـان  «: گويـد  هستيم كـه مـي      و در اين مورد بيشتر با سخن شكلوفسكي موافق         شود  مي

دو . )37ص:1378بـه نقـل از ايـو تاديـه،          (» كنند مي  نثر از قوانين متفاوتي پيروي     شعر و زبان  
 :دهـد بندي ارسطو نيز در همين آغاز خودش را نشان مـي      تفاوت ديگرِ طرح ما با تقسيم     

اي بـراي آن نـداريم،    نخست اينكه به جاي درام، كه در ادبيات كالسيك خودمان نمونـه    
 كـامالً  نوع، و دو ديگر اينكه زيرمجموعة هر سه شود د ميپيشنها» ييتعليمي ـ القا  «نوع

ضمن اينكه تعاريف مـا از   است متناسب با جريانهاي شعري در ادب فارسي تنظيم شده      
 ؛نيـست مقيد  هاي حكيم يوناني    يهاي آنها به هيچ روي به مرزبند       انواع اصلي و زيرشاخه   
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قرار است طرحي متناسـب بـا شـعر         پيوسته در نظر داريم كه      گرفته، اما   از طرح او الهام     
  :دهد نمودار زير صورت فشردة طرح را نشان مي. شودكالسيك فارسي ارائه 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  در شعر كالسيك فارسيشاخه ها و زيرانواع اقسام و نسبت 

. استانواع  مياننشاندهندة پيوندها و ارتباطات چندگانة » متداخل«هاي طرح حلقه
 از يكديگر قائل انواع كه به استقالل تمام و كمال يافت نشدي در ميان منتقدان ادبي كس

كند نه استقالل ذاتي بلكه همان چيزي  را از ديگري جدا مينوعآنچه حريم هر . باشد
شكلوفسكي به همين واقعيت . كنند مي 6»عنصر غالب«است كه فرماليستها از آن تعبير به 

» گيرند  قالب يك نوع مشخص قرار نميآثار بزرگ ادبي در«:گويد نظردارد آنجا كه مي
اند؛  كرده منتقدان غير فرماليست نيز به اين مطلب اذعان . )34ص:1378به نقل از ايوتاديه، (

هايي كوچك است كه  شعرها، نمايشنامه«: نويسد كرو رنسام در جايي مي مثالً جان 
هگل نيز در . )95ص:1376گرين و ديگران، ( »دردا ميهايي پيچيده عرضهكنشي را در زمينه

كند آنجا كه شعر حماسي را داراي حيثيت ميجايي به اين تداخل دواير تصريح 
 و وقتي به شعر داند مي» سوبژكتيو«و شعر تغزلي را برخوردار از حالت » ابژكتيو«

به (كند  قلمداد مي» روح ابژكتيو و سوبژكتيو«رسد آن را تركيبي از دوگونه نمايشي مي
 با . كيفيت و حالت قبض و بسطي دارد،اين مرزهاي اعتباري. )112ص:1380دي،نقل از احم
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و به اعتبار اينكه » علم«قرار دارد نه در قلمرو » هنر« در جغرافياي انواععنايت به اينكه 
بنديها و ايجاد خط و  زند، ناچار از تقسيم حرف اول و آخر را مي» ذوق«در اين اقليم، 

در هنر نيز «، )م1834 تا 1767(به تعبير شالير ماخر . شود مي هاي ميليمتري پرهيزربط
به نقل از ولك، (» مانند هر شيء زندة ديگر، وجود تمايزات دقيق، خالف انتظار است

هيچ اثر حماسي اگر چه به نهايت كمال فني خود رسيده باشد، . )359ص/2ج:1374
ما هميشه در بهترين . عكستواند يكسره از افكار غنايي و غزلي خالي باشد و بال نمي

در «: يابيم هاي آشكاري از افكار و اشعار غنايي را ميهاي حماسي جهان نشانهمنظومه
شاهنامة استاد طوس داستانهاي عشقبازي زال و رودابه، تهمينه و رستم، سودابه و 

 و اوصافي كه از زنان و معشوقگان زيبا شده از بهترين اشعار... سياوش و منيژه و بيژن
  .  )15 ص:1369صفا، (» غنايي و در عين حال حماسي زبان فارسي است

آنها مانند . توان توضيح داد  را با يكديگر در قالب يك تمثيل هم ميانواعنسبت 
ها به مثَل  شاخه اصلي، چونان سه برادر و زيرنوعسه : اعضاي يك خانوادة بزرگ هستند

يشاوندي كه ميان برادران و فرزندانشان همان پيوندهاي خو. چون فرزندان آن سه برادر
تواند منكر در عين حال، كسي نمي. كند هم مصداق پيدا مي انواعوجود دارد در مورد 

بر اين اساس، ضمن پذيرش . هويت خاص هر يك از برادران و برادرزادگان شود
ت ها، تفاوتهاي آنها را نيز به رسمي شاحه و زيرانواعها و ويژگيهاي مشترك تشابه
هاي  نمودار دايره. شود آمدن انواع ادبي منجر مي شناسيم؛ تفاوتهايي كه به پديد مي

  . رساند متداخل همة مقصود ما را مي
چون باز .  خاص استنوعبراي يك » ابدي«هاي ويژگيمطلب ديگر پرهيز از انتساب 

ستيم كه هرو  روبه، پيوسته با امري سيال »ذوق«ساز هم به اعتبار همان عنصر سرنوشت
 رستي اين نكته را دريافتهدتوماشفسكي ب. شوددر تطور تاريخي دچار تغييراتي مي

بر همة آثار يك نوع ويژه، «پذيرد كه برخي خصال و اصول  ميسو  زيرا از يك ؛است
و از سوي ديگر بر سياليت تاريخي اين خصلتها تأكيد » در يك دورة ويژه حاكم است

هاي مختلف تغيير   در دورهنوعيك برجسته  ويژگيهاي ورزد و معتقد است كه حتي مي
  ). 243ص:1382به نقل از هارلند، (يك از معيارهاي ادبي، ابدي نيست كند و اعتبار هيچ مي

 دليل خوبي براي انواعبودن مرز بين گوناگون در آثار ادبي و سيالامكانات وجود 
توان هم بسياري از مي» عنصر غالب «فكربا اساس قرار دادنِ . بندي آنها نيست رد  طبقه

. بندي كرد اشكاالت و انتقادات را پاسخ گفت و هم با روشي علمي انواع ادبي را طبقه
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از ي ا هشود، بسيار بيشتر از پار فوايدي كه از اين طريق نصيب تحقيقات ادبي مي
  .  آنها هم قابل رفع استبيشتر شود و اشكاالتي است كه به ذهن متبادر مي

هاي كوچك  اي مهم طرح پيشنهادي يكي هم اين است كه افزودن دايرهتواناييهاز 
اي به  امكانپذير است و صدمه)  اصليانواع(هاي بزرگ  در دل دايره) ها شاخهزير(

ه يا هزل ايي حبسيه، شكوشاخه مثالً زير؛كندچهارچوب نظري يا ساختار طرح وارد نمي
توجه داشت كه اين بايد . نكه مشكلي پيش آيدبدون اي غنايي افزودنوع توان به را مي

 اصلي را به روشي علمي و تا حد ممكن دقيق، انواعانداز كلي و طرح قرار است چشم
ها جاي خودشان را پيدا  شاخهاگر در اين مورد موفق شويم، زير. تعريف و تعيين كند

يي است كه در ها شاخه با هر يك از زيرنوع آنچه اهميت دارد، تطابق تعريف .كنندمي
  .  گيرد ذيل آن قرار مي

***  
 چيست؟ در اين انواعوجوه تمايز : شود اكنون پرسش ديگري در برابرمان پديدار مي

-اند كه ذكر برخي از آنها به روشنخصوص، منتقدان و محققان نكاتي را مطرح كرده
گل و با توان با الهام از سخنان فيلسوفاني مثل ه  مثالً مي؛كند ميشدن بحث كمك

توضيح مطلب به . را مشخص كردانواع تفاوت » او«و » تو«، »من«استفاده از سه ضمير 
در اشعاري . شاعر است» من« غنايي، گزارش عواطفِ نوع محور بيان در :اين قرار است

اما در . نداردنيازي له كامالً روشن است و به توضيح ئكه ماهيت غير روايي دارند مس
برد، باز اين احساسات مي» روايت«پرداز دست به كار سرودن ييمواردي كه شاعر غنا

شخصيتهاي شعري مثل ليلي و . دهدميخودش است كه محور اصلي شعر را تشكيل 
ذاتِ . استمجنون در واقع تصويري سمبليك و نمادين از حاالت عاطفي خود شاعر 

 براي ؛شاعر» منِ «، صرفاً ابزاري است براي بيان حاالت عاطفينوعدر اين » روايت«
ترين و عريانترين شكل خود، مثال، حاالت عشق ليلي و مجنون در شعر نظامي در نهايي

افتد اين است كه  گزارشي است از حاالت عاطفي خود شاعر و آنچه در عمل اتفاق مي
اينجا هدف بيرون از خود . آيدكامالً به رنگ ذهنيت غنايي نظامي در مي» روايت«صبغة 

شعر «به قول استفان ددالوس . گيرداو شكل مي» منِ« همه چيز با محوريت ؛تشاعر نيس
به (» كند غنايي يا تغزلي، خودِ شاعر است كه تصوير را در نسبت با خودش عرضه مي

  ).  298ص:1377نقل از فراي، 
شاعر . دربارة او اصالت دارد» روايتِ«و » او«درست بر عكس در شعر حماسي، 
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. ارد جز اينكه حتي حاالت عاطفي خود را با ذات روايت منطبق كنداي ندحماسي چاره
. گويد اش سخن مي ؛ قهرماني كه شاعر درباره»او«شعر حماسي، روايتي است درباره 

» قهرمان«اي باشد كه توجه خواننده به  گونه عواطف شاعرانه در اين نوع شعر بايد به
برتري حماسة فردوسي بر شعر يكي از وجوه . معطوف شود و نه حتي به خود شاعر

 گسترشاش را طوري  فردوسي، عواطف شاعرانه. است دقيقي دقيقاً در همين نكته نهفته
دهد اما دقيقي متوجه اين نكته نيست و  را تحت تأثير قرار» روايت«دهد كه اصالتِ  نمي

اعر كار ش. كند نه عواطفش را با متنشود كه متن را با عواطف خود سازگار مي گاه مي
به روايت » روايت غيرشاعرانه دربارة او«پرداز در كاملترين شكل خود، تبديل حماسه

شاعر، حتي بايد عواطف خودش . دار شودشاعرانه است بدون اينكه ذات روايت خدشه
داستان اندوهگين است، شاعر نيز به » قهرمانِ«هر گاه .  دهدرا در مسير روايت قرار

چون آنچه اينجا . اش حالت اندوه بدهد و به همين ترتيبهذهنيت ادبي و زبان شاعران
اي، ملّي، دادن به گزارشي و روايتي اسطورهكردن و هيأت هنرياصالت دارد، ثبت

است؛ ارزش شعر به ذاتِ روايتي است دربارة » او«پهلواني، تاريخي و يا ديني دربارة 
  .   شاعر» من« نه گزارش حاالت عاطفي ،»او«

توان آن را  است تا آنجا كه مي» تو«ي، محوريت با مخاطب يا يـ القا يميدر شعر تعل
در چنين شعري، احساسات و عواطف شاعر . ناميد» محورمخاطب«به يك معنا، شعرِ 

كه در اينشاعر بيشتر از . گيرد قرار مي» تو«نيز در خدمت تعليم و تربيت مخاطب يا 
در انديشة ثبت گزارشي و روايتي باشد يا ) من(صدد گزارش حاالت عاطفي خودش 

. دهد يا تربيت كندآموزش را ) تو(ن است كه مخاطب يا اي، به دنبال )او(دربارة قهرمان 
نيز كامالً در خدمت تعليم » ذاتِ روايت«بلكه حتي » حاالت عاطفي شاعر«اينجا نه تنها 

 دسته از  فقط آنمثنوي،درست به اين علت است كه موالنا در . و تربيت مخاطب است
باشد و يا  كند كه در تربيت مخاطب تأثير مثبتي داشتهسخنان و يا حاالتش را بيان مي

حوادث، شخصيتها و حتي پيرنگ . ندارد» ذات روايت«هيچ تعهدي نسبت به حفظ 
ـ است، بر »تو« ، كه تربيت و تزكيه مخاطب ـوا  ييدهد تا هدف غا روايتها را تغيير مي

 بوستاني، قصايد ناصر خسرو، ي سناحديقةدر » عواطف شاعرانه و روايت«. آورده شود
  . سعدي و بسياري از آثار تعليمي فارسي همين كيفيت را دارد

.  ادبـي شـد    انـواع توان وارد بحث وجوه تمـايز        روانشناسي هنرمند هم مي    ديدگاه   از
بخـش  «، »بخـش عقالنـي  «. دهـد  خيص ميافالطون در وجود آدمي سه قوة اصلي را تش        
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به نظر افالطون، اين سه بخـش       . )62ص:1379به نقل از ضيمران،     (» بخش ارادي «و  » عاطفي
 منتها هر بار يكي از آنها، زمينـة اصـلي شخـصيت را در سـيطرة                 د؛با يكديگر تعامل دار   

ر يـك   به ترتيب حاصل غلبة هـ     » تاريخ«و  » هنر«،  »فلسفه«در نظر وي،    . گيردخويش مي 
ا و عواطف   همحصول لحظاتي است كه بخش خواهش     »  غنايي  نوع «. استاز آن سه قوه     

، نتيجة ذهني غلبة بخش اراده در روان آنهاست و          »حماسه «.در وجود شاعران غلبه دارد    
مـده از بخـش     ااسـت بر  » تعلـيم و تربيـت    « كه در وهلة نخست در صدد        ،»تعليمي«شعر

كنـد، ايـن      مـي  حال، چنانكه افالطون تـصريح     در عين    ؛عقالني شخصيت شاعران است   
 گـاه  به همين علّت، هـيچ    . وجوه شخصيتي با يكديگر تعامل و در همديگر تداخل دارند         

  . ي نداريميـ القا ي يا تعليميي خالص حماسي يا غنانوع
  قائلانواعتوان تمايزي ميان  كيفيت ارتباط اثر هنري با عين و ذهن نيز مينظراز 

كند از ديگري متمايز  بر اساس ارتباطي كه با واقعيت برقرار مينوعهر در واقع، . شد
ادبي، روشها، ابزار نگرش به و ادراك ويژة خويش از ژانر هر «به تعبير باختين . شودمي

را دو قطب مقابل  8و ذهنيت 7عينيت اگر). 112ص:1378احمدي، (» واقعيت را دارد
 غنايي به قطب نوعيت تمايل جدي دارد، حماسي به قطب عيننوع يكديگر فرض كنيم، 

خود نيست كه منتقدان آلماني  بي. ي به وضعيت بينابينييالقاـ  تعليمينوع ذهنيت و 
به نقل از ولك، (كنند كه شعر حماسي، عيني و شعر غنايي، ذهني است  ميمرتب تصريح

  . )214ص/4ج:1377
گراست، شعر سي، جامعهشعر حما. آوردجا يك تفاوت ديگر هم سر بر مي از همين

و از » جمع«به » فرد«گذر از . ي، حالت بينابيني داردي القاغنايي فردگرا و شعر تعليمي ـ
شود اين نوع شعر به تعبير ميافتد، سبب مي  حماسي اتفاقنوع كه در ،»عين«به » ذهن«

كلي تمامي زندگي فكري و معنوي و «اي كه گونهباشد؛ به» روشنگر روح دوران«هگل 
يوزف شلينگ هم . )112ص:1380به نقل از احمدي،(» كند مييك دوران تاريخي را روشن

نوع حماسي از «رسد كه با تأكيد بر همين حالت غير ذهني حماسه، به اين نتيجه مي
به نقل از ولك، (» رسدرود و به توانايي تبعي آدمي يعني عمل ميآگاهي ذهني فراتر مي

تيب به نظر او حماسه، شعر عملگرا و به اصطالح پراگماتيك بدين تر. )98ص/2ج:1374
  . آيد غنايي به نظر ذهني و غير پراگماتيك مينوع كه است در حالي

، وجه تمايزي   »گذشته، حال و آينده   «ژان پل نيز بر آن است تا با استفاده از سه زمانِ             
 ه از گذشـته نـشأت     در حماسه با رويدادي سر و كـار داريـم كـ           «: ميان انواع اصلي بيابد   
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اي كه در زمـان     پيوندد و در شعر غنايي با عاطفه      گرفته، در درام با عملي كه به آينده مي        
نزديـك بـه همـين نظـر را دارد          . )126ص/2ج:1374به نقل از ولـك،    (» حاضر محصور است  

، منتقد آلماني آنجا كه حماسـه را برونگـرا و   )1805ـ1871(گئورگ گوتفريد گروينوس   
كند و تراژدي را درونگرا و مواجه بـا زمـان حـال و شـعر         گذشته قلمداد مي  معطوف به   

 /3ج:1375بـه نقـل از ولـك،        (شـمارد    تر مـي  اهميتغنايي و پندآموز را از نوعهاي ادبي كم       
   ).278ص

زبان آثار ادبي را به اعتبار .  در كيفيت كاركرد زبان استانواعوجه تمايز ديگر 
 ـ   نرم«و » تيز«، »نرم«: كردتوان بر سه نوع تقسيمي ميويژگيهاي آوايي، صرفي و نحو

 دهيم، نموداري صورت ديداري نشانگانه را بهاگر بخواهيم اين وضعيتهاي سه. 9»تيز
دو گونة زباني نرم و تيز در دورترين نقطه از . شدما ظاهر خواهد  سه قطبي پيش روي

در فاصلة بين اين سه . انة آن دو قطبتيز در جايي ميـ  نشينند و زبان نرميكديگر مي
هر كدام از آثار ادبي به . گيردنقطة عطف نيز طيف وسيعي از حالتهاي زباني قرار مي

 ؛گرايش دارد» نرم« غنايي به جانب قطب نوع. يكي از اين سه قطب تمايل بيشتري دارد
  :»تيزـنرم« قطب  سويي بهيالقاـ  تعليمينوعو » تيز« حماسي به سمت قطب نوع

  
      

   
                                     

  نوعنمودار وضعيت زبان در سه 
  

  هاي آن   غنايي و زيرشاخهنوع 2ـ3ـ1
، تعريـف اوگوسـت ويلهلـم     اسـت شدهارائهانواع گوني كه از اين در ميان تعاريف گونه   

» ان در زبان  بيانِ موسيقايي هيج  « كه شعر غنايي را      داردترجيح  ) م1767-1845(شلگل  
شلينگ نيز بر همـين تناسـب شـعر غنـايي بـا موسـيقي               . )70ص/2ج:1374ولك،  ( داند   مي

 افـزوده شـده   » درونگرا بـودن  «و  » فرديت«تصريح دارد و البته در تعريف او دو ويژگي          
ترين، خاصترين و نزديكترين نوع شعر بـه        يافتهترين و فرديت  شعر غنايي، ذهني  «: است

 /2ج: 1374به نقل از ولـك،      (» ضمن مبين احساسات دروني نيز هست     موسيقي است كه در     
گـزارش عواطـف شـاعر در       «: در اين تعاريف، يك ويژگي مشترك وجـود دارد        . )98ص
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 را  انـواع اند وجوه تمـايز     خواستهات كساني هم كه مي    يدر نظر . »صورت بياني موزيكال  
  . ان عواطف است غنايي در همين هنري بودن بينوعكنند، وجه تشخّص   معلوم

ر آن هـدف    د را آن نـوع ادبـي تعريـف كـرد كـه             غنايي نوعتوان  بر اين اساس مي   
دايرة اين عواطف . عواطف دروني در صورت بياني زيبا باشد     گزارش،  نخستين شاعر 

از احـساسات عاشـقانه و تغزلـي گرفتـه تـا            . بسيار گسترده و در عين حال متنوع است       
انگيز، تمسخرآميز و همة احـساسات       خشمگينانه، طرب  عواطف اندوهگينانه، همدردانه،  

    .هدف نخستين شاعر نيست، »روايت «و يا» تعليم« ،نوعدر اين . فردي و اجتماعي ديگر
ن نوع از بقيه انواع متنوعتر و به همان اندازه مرزهـاي آن متـداخلتر               هاي اي     شاخهزير
شود بلكه حتـي    محدود نمي   غنايي فقط به ادبيات فارسي     نوعهاي  تنوع زيرشاخه . است

 در حكـم نـوع ادبـي واحـدي بـه         آشـكارا ادبيات غنايي را هرگـز      «در يونان باستان هم     
 ، مرثيه، هجا و ماننـد آن        -ode-آوردند و شكلهاي گوناگون آن از قبيل اود       حساب نمي 

  . )58ص/4ج:1377ولك، (» دادندرا مستقالً مورد بحث قرار مي
، »شعر هجوي«، »غزل عرفاني«، »شعر عاشقانه«، »شعر ستايشي«در ادب فارسي، 

هاي  شاخهبرخي از زير» شعر طنزي«و » ايشعر مرثيه«، )هزلي، فكاهي(» شعر تفنني«
و يا » حبسيه«، »يهيشكوا«توان  مي، اما چنانكه اشاره شد؛دهد اين نوع را تشكيل مي

  . موارد ديگري را به اين مجموعه افزود

  هاي آن خه حماسي و زيرشانوع 2ـ3ـ2
. شود  مي تعاريف و توصيفات فراواني در نوشتارهاي منتقدان يافت،نوعدربارة اين 

. شود مي خوانده Enthusiasm، در انگليسي Enthousiasmosحماسه در زبان يوناني 
به ) م.ق437ف(در آثار افالطون .  بوداين نوع ادبي پيش از ارسطو كمابيش شناخته شده

در نظر وي به معني تأمل فيلسوف، پهلواني و جنگاوري . وندي استالهام خدا«معناي 
در زبان ارسطو، حماسه به متوني . )324ص:1366صليبا، (است » و نيز به معناي الهام شاعر

با زبان فخيم ادبي به موضوع جنگهاي بزرگ و جدالهاي «شد كه مياطالق 
ا پهلوانان خاصي شكل گيرد و ساز اقوام يا گروهي از مردم بر محور پهلوان ي سرنوشت

  .)27ص:1357كوب، به نقل از زرين(» به سرانجامي شگرف ختم شود
شود،  كه همه عناصر ديگر بايد با محوريت آن تنظيم ، حماسينوععنصر اصلي در 

كند بدين نكته   ميارسطو آنجا كه تفاوت تراژدي و حماسه را بيان. است» ذات روايت«
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است » يك نوع تقليد از احوال و اطوار مردمان بزرگ و جدي«ه  كه حماسكند مياذعان 
  . )121صهمان،(است » نقل و روايت«كه بر خالف تراژدي، شيوة بيانش 

از اين گذشته، نسبت شعر حماسي با خودآگاهي جمعي، يك ويژگي شاخص آن 
ماسه او بدرستي دريافته كه ح. است هگل بيشتر از بقيه به اين زاويه توجه كرده. است

 :1378ويلهلم و ديگران، (» هاي آگاهي قوم استكنندة روح آغازين هر قوم و شالودهبيان«
شود كه قومي از حالت ناآگاهي اي خلق ميشعر حماسي واقعي در دوره«و اينكه )33ص

اي كه در آن  دوره؛باشدآمده و به وجود خويش و خصايص خويش آگاه شدهبيرون
باشد كه بتواند جهان خاص خود را بيافريند و در آن زندگي  روح قوم چنان قوت يافته

  .)33صهمان،(» كند
 كه مهر قومي و ملّي بر آن ،رسيدن به اين آگاهي جمعي و آفرينش جهان شاعرانه

به همان نسبت هم تدوين و . افتداي نيست كه يكشبه اتفاق  باشد، پديدهنقش شده
در ادبيات ايران، روايتهاي حماسي ذره، . هتكوين حماسة ملّي، تدريجي است نه بالمرّ

 مدون و خداينامهساله سرانجام در كردن مسيري هزارانذره گرد آمد و پس از طي
تقريباً هرگز كار « حماسة ملي كند اين هم كه مادام دوستال اظهار مي. مكتوب شد

است يا اينكه يوزف شلينگ از » حاصل اعصار و قرون«نيست بلكه » شخص واحد
كران توازن مند و بيكران«خواهد ميان امرِ كند كه ميميتعبير » تصوير تاريخ«حماسه به 
، همه و همه، ناظر است بر همين تكوين )98ص/2ج:1374به نقل از ولك، (» برقرار كند

  . تدريجي حماسة ملّي در طول قرون و اعصار و البته سخن درستي است
بر همين اساس . است» او«نبرد دربارة عنصر جوهري شعر حماسي، روايت جنگ و 

نمايانگر سه حالت و سبك زندگي بشر «است كه لوين حماسه، رمانس و رمان را 
در مورد ادبيات . )40ص:1382به نقل از مارتين،(» نظامي، درباري و بازرگاني: داند مي

 كه همين قدر كه موضوع روايت، جنگ و شود شفاهي پيش از اسالم تأكيد مي
. ست كه آن را در خانوادة روايتهاي حماسي قراردهيم اي پهلواني باشد، كافيماجراها

هاي ديگري نظير موسيقي و زبان اثر هم  توان به جنبه رسيم، مي عصر نوشتارها ميوقتي به 
  .  كردتوجه

***  
كه نتيجة » طبيعي و ملّي«هاي حماسه: شودها به دو گونة كلي تقسيم مي حماسه

در طي «و دربردارندة اساطير است و »  عالئق و عواطف يك ملتافكار و قرائح و«
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 :ب1369صفا، (» وجود آمده هقرون و اعصار تنها براي بيان وجوه عظمت و نبوغ قوم ب
كه سازندة آن نه يك ملت، بلكه قريحة يك شاعر و در » هاي مصنوعيحماسه«و ) 5ص

  .  مورد شخصيتي تاريخي يا ديني است

  هاي آن ي و زيرشاخهيالقاـ   تعليمينوع  2ـ3ـ3
وجود ندارد و به » ييـ القا تعليمي«ي به نام نوعگانة ارسطويي، درست است كه در سه

گاه كسي از آن به عنوان يكي از انواع اصلي نيز هيچ انواعتبع آن در نظريات مربوط به 
 نوع  بدون شك بخش عظيمي از ادبيات ايران و جهان در ذيل همين،است ياد نكرده
  . گيردقرار مي

طور كه آن. رسدسابقة اين نوع ادبي به كهنترين ادوار تاريخي تمدن بشري مي
 نوشتارهاي ديني از مصر باستان بر جاي مانده كه پيشينهاز ي ا هدهد پار  ميمدارك نشان

و » )م. ق1400حدود (وداهاي چهارگانه «. رسدمي» م. ق200 تا 3700« به آنها
كه بين  «،و چندين نمايشنامه) م.  ق500حدود (اسي مثل مهابهاراتا هاي حم منظومه

.  نيز جزئي از ادبيات تعليمي هنديان است،» استم نوشته شده600 ق م و 100سالهاي 
تراويك، ( تعليمي دارد ويژگيدست آمده كه   هايي بههاي باستاني چين نيز چكامهاز دوره

 ادبيات ايران در عهد پيشااسالمي و اسالمي اي ازبماند كه بخش عمده. )3ـ45ص:1373
در واقع، تعداد و حجم آثاري كه ذيل اين . گيرد قرار مينوعنيز ماهيتاً در زمرة همين 

 جز نيستاي   و فراوان است كه چارهگوناگونقدر گسترده، گيرد، آننوع اصلي قرار مي
  .قرار دهيم» يي القاتعليمي ـ «نوعاينكه در طرح پيشنهادي يكي از انواع اصلي را 

شود بلكه در حوزة نقد و نظرية  نميله فقط به حوزة آفرينشهاي ادبي محدودئمس
ـ  نقد اخالقي«در . ادبي هم گسترة بسيار وسيعي از قال و مقاالت دربارة همين نوع است

ترين گرايش انتقادي در دورة كالسيك مغرب زمين است، همة ، كه اصلي»فلسفي
از جمله منتقدان . يين رابطة ادبيات با تعليم و تربيت معطوف استگفتارها به تب

شعر اخالقي، «: كند است كه اعالم مي) م1788ـ1824(كالسيك يكي مثالً  لرد بايرون 
 و يا سرفيليپ سيدني كه )150ص/2ج:1374به نقل از ولك، (» واالترين نوع شعر است

به نظر وي شاعران مسرّت . اندد مي» بخشي براي تعليممسرّت«هدف غائي شاعر را 
هنرها ... شود مسرّت، باعث تحريك مردم به كسب فضايل مي«:  دهندبخشند تا تعليم مي

 كه انسان را به كاري با فضيلت هدايت كند و دعاوي شعر بايد  استتا وقتي با ارزش
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آثار سيدني نظريات و . )111 و116ص:1362به نقل از ديچز، (» بر پاية اين معيار استوار گردد
 دهد اينرستي نشان ميدطور كه آبرامز ب يك نقطة عطف در تاريخ نقد ادبي است اما آن

از  .)16ص:1958آبرامز،(دارد ريشه طور خاص آراء سيسرو  او در رتوريك كهن و بهفكر
بخش  تعليمي و لذت «ويژگياو گذشته، جان درايدن و بن جانسون نيز براي شعر دو 

دادن از طريق هدف شعر، تعليم«: گفتبن جانسون مي. دانستندرا ضروري مي» بودن
همين طرز تلقي از رابطة ادبيات و تعليم در . )150ص:1362ديچز، (» بخشيدن استلذت

 و )238ص/1ج:1377بنگريد به نظر يوهان گئورگ در ولك، (ميان منتقدان  قرن هجدهم 
 دفاع از شعردر رسالة ) نوزدهماز منتقدان قرن (پرس شلي . شودنوزدهم نيز ديده مي
 ...شاعر از طريق كاربرد تخيل خود با جهان مثُل افالطوني«: كندچنين اظهار نظر مي
 و بنابراين تخيل شاعرانه وسيلة )185: 1369به نقل از ديچز، (» كند ميمستقيماً تماس پيدا

. )55ص/1ج:1377ك،  و مقايسه شود با نظر جان دنيس در ول196همان، (است » خير اخالقي«
) م1888ـ 1965(اليوت . اس. تي. دنبالة چنين تمايالتي حتي به قرن بيستم هم رسيد

  : گفتاو مي» .دانستدر اواخر عمر، هنر را تمهيدي براي دين مي«
وظيفة هنر در نهايت امر اين است كه با اسـتقرار نظمـي در خـور اعتبـار بـر واقعيـت                      

نظم در واقعيت، ما را به طمأنينه و آرامش و آشتي           و كسب بصيرت به وجود       ...معمول
بـه نقـل از ولـك،       ( تا به سـوي دينـي ره سـپريم        ... گاه ما را رها كند    رهنمون گردد و آن   

  .)310ص/5ج:1383
صورت  در بازة زماني بسيار گسترده از سيسرو تا سيدني و بعد به  بنابراين

وسيلة ادبيات در ذهن و زبان  يم بهمحدودتر تا قرن بيستم پيوسته ادبيات تعليمي و تعل
  . است هنرمندان و منتقدان قرار داشته

و اسـت   غرض اينكه ادبيات تعليمي نزد شاعران و منتقدان همـة ملـل رواج داشـته                
اي بـه نـام ادبيـات تعليمـي چيـزي        قائل شدن نقش تعليمي براي ادبيات و اصوالً شاخه        

چيـزي كـه   .  كنـيم بار آن را مطرحخستينباشد و بخواهيم براي ننيست كه تازگي داشته  
هاي متعدد و تعريـفِ مـشخص ارائـه         با زيرشاخه نوع  هست تاكنون كسي آن را در حد        

  . استنكرده
شد و با عنايت به آثار ادبي فارسي،  اكنون اگر قرار باشد بر اساس آنچه گفته

 ـ  تعليميوعن : بود، حاصل كار چنين خواهدشود  ارائهنوعتعريفي روشن براي اين 
 نقطة تالقي امر آرماني و امر زيبا در هيأت نوشتار ادبي با هدف تعليم و القا ،ييالقا
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   .است
كه زمينة محتوايي اثر » امر آرماني«: اين تعريف پيشنهادي مركّب از سه عنصر است

كه معطوف است به زيبايي سخن » امر زيبا در هيأت نوشتار ادبي «؛دهد ميرا تشكيل
 را به حيث كاركرد بيروني تعيين نوعكه هدف غايي » القا و تعليم«ه و سرانجام شاعران

  .كند مي
 اما ممكن است بر اين تعداد شود  سه زيرشاخة اصلي پيشنهاد مينوعبراي اين 

 كه قصدِ نخستين شاعر در آنها تعليم همراه ،بخش عظيمي از ميراث ادب عرفاني. افزود
 شاخهطور قراردادي آن را زيردهد كه بهه را تشكيل ميبا لذت است، اصليترين زيرشاخ

 تعليمي دارد ويژگيبخش ديگري از آثار ادبي ما هست كه . ناميممي» عرفانيـتعليمي«
 سعدي، بوستان مثل ؛اما زمينة معنايي آنها لزوماً در تسخير مضامين عرفاني نيست
گونه اشعار در اين. يقصايد اخالقي ناصرخسرو و خيل عظيم اشعار پندي و اندرز

سرانجام سومين زيرشاخه، . گيرد جاي مي» اخالقيـوعظي« به نام اي شاخهشمار زير
اشعاري است كه متضمن موضوعات علمي، فلسفي، آموزشي است و قصد اولية شاعر 

شعر معما و مادة تاريخ از . »علميـآموزشي «شاخه زير؛دادن استدر آنها بيشتر آموزش
  . است شاخهرعي همين زيرهاي فشاخه

  بندي نثر فارسي  طرح پيشنهادي براي طبقه2ـ4
كيفيت، ماهيت و حيثيت دو گونة زباني نثر و شعر ادبي، دست كم در ادبيات فارسي، 

 متفاوت از شعر الگوييبندي نثر فارسي، چنان است كه ناچار براي بررسي و طبقه
 كه ممكن است در برخي موارد و در دشو در عين حال، خاطر نشان مي. كنيم ميطراحي 

شود اما شباهت اجزا، دليل  با يكديگر مماس الگوي ادوار تاريخي، بخشهايي از دو ا هپار
شمس قيس رازي نيز بر اين تمايز و تفاوت تصريح . بودن كليت آنها نيستبر يكي

» نحو«را داند و ميزان كالم منثور مي» عروض«كند آنجا كه ميزان كالم منظوم را  مي
 .)26ص:1360رازي، (

  بندي نثر در تحقيقات ايراني سابقه طبقه 2ـ4ـ1
 شناسيسبكند، يكي ا هكرداقدام بندي ترين منابعي كه به اين طبقهاز قديمي

بندي و  به دوره» سبك شناسانهـتاريخ ادبياتي«الشعراي بهار است كه با رويكرد  ملك

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
24

تان
ابس

، ت
13

88

  كالسيك در دوره انواع ادبي بندي                                                   طرحي براي طبقه

  

97

ي پس از مروري كلي بر ادبيات پيش از اسالم، و. است بندي نثر فارسي پرداخته طبقه
و بر همان است در دورة اسالمي در چهار مرحله بررسي كرده را تطور نثر فارسي 

، هم ويژگيهاي ويبندي اساس تقسيم. دهد مياساس نيز چهار نوع نثر را تشخيص
به او نظر ادوار و انواع مورد . است  آثار است و هم به تطور تاريخي نظر داشتهشكلي

 .شود نثر مرسل، متعلق به دورة نخستين كه شامل قرنهاي چهار و پنج مي: اين قرار است
شود و تا حدود  كه از اواسط قرن ششم آغاز مياست داشته نثر فنّي در دورة دوم رواج 
كه از قرن است  نثر مصنوع در دوره سوم متداول بوده .كندقرن هشتم ادامه پيدا مي

كه از » نثر دورة بازگشت ادبي«گيرد و سرانجام ر قرن دوازدهم را در برميهشتم تا اواخ
 :1369بهار، (شود اواسط قرن دوازدهم هجري به بعد، جريان غالب نثر نويسي مي

اين رويكرد را، كه . است نثرهاي عصر جديد دغدغة بهار در اين اثر نبوده). 284ـ9ص
» تاريخي ـ  فرمي«طور قراردادي ار گرفت بهبعدها مورد تقليد بسياري از نويسندگان قر

  .   »سنتي«ناميم و روش او را مي
 فن نثر در ادب ـهمين رويكرد با اندكي تفاوت در اثر گرانقدر حسين خطيبي 

شناسانه وي دقيقتر و بيان مسائل و بررسيهاي سبك. شود ميـ نيز مشاهده پارسي
اني جلد اول كتاب از ادوار باستاني تا پايان بازة زم. تر است موضوعات در اثر او عيني

برشهاي تاريخي . گيرد اما جلدهاي بعدي به چاپ نرسيدقرن هفتم هجري را در بر مي
هاي  پيش از اسالم، قرون نخستين اسالمي، سده: مد نظر نويسنده به اين شرح است

ت كه در  بر اين اساس اسهشيوة نويسند. چهار و پنج و سرانجام قرون ششم و هفتم
 و ويژگيهاي آنها را به ،خالل هر كدام از اين ادوار تاريخي، انواع اصلي نثر را مشخص

  بعد تحقيقي كتاب آن را به يكي از آثار آكادميك تبديل كرده. است دقت بيان كرده
 چيزي از ارزش ،مشكالت ساختاري و روشمنداز ي ا هاست؛ چندان كه حتي وجود پار

  . كاهديآن در نظر محققان نم
 است كه چهارچوب نظري استواري براي تبيين و ايناز جمله اشكاالت كتاب يكي 

نويسنده در بخش نخست، اقسام نثر را به . است نثري در آن لحاظ نشدهانواع توضيح 
گاه كه  اما آن. نثر محاوره، نثر خطابه، نثر مرسل، نثر فني: كند ميچهار نوع اصلي تقسيم

شود، انواعي مثل ترسالت و مكاتيب، نثرهاي نقلي و  مباحث ميوارد زمينة تاريخي
گفته خبري نيست گيرد و از آن انواع پيشنويسي در كانون گفتار قرار ميوصفي و مقامه

گرايي  مشكل ديگر كتاب غلبة عربي. جا كردبهشود جاضمن اينكه برخي فصلها را مي
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 ماندن مباحث كتاب در هم محصورهمين ويژگي و . بندي انواع نثر استدر تقسيم
. بناميم» تاريخي  ـ فرمي«با رويكرد » سنتي«شود كه روش آن را  فضاهاي سنتي سبب مي

شود اما نه  ميمعطوف هاي محتوايي هم در عين حال،  نظر نويسنده گاهي به جنبه
  .  ناميد» محتوايي«چندان كه بتوان رويكرد او را 

» مدار فرم«بار يكادبي و آثار آن در زبان فارسي، واعانرزمجو در كتاب  رويكرد حسين
گاه كه وي نظرگاه آن. است» سنّتي«اما روش او هم » محتوا«است و بار ديگر بر اساس 

كند و زماني كه ميتقسيم » مرسل، مصنوع و شكسته«فرمي را برگزيده، انواع نثر را به 
: دهد ي را در ده گروه جاي مي، اقسام نثر فارس استنگاهش متوجه محتواي آثار شده

) 6آثار عرفاني ) 5آثار ديني ) 4آثار تاريخي ) 3آثار غنايي) 2آثار حماسي و پهلواني ) 1
 آثار انتقادي) 9تراجم احوال بزرگان) 8آثار علمي و فلسفي ) 7آثار حكمي و اخالقي 

  . ) به بعد227ص:1370مجو، زر(آثاري كه موضوعات تازه ادبي را در بردارد) 10
صرف نظر از اينكه . ي نيز از ديگر آثار استيمنصور رستگار فساانواع نثر فارسي 

شود، اين دهد، نزديك  ميبه هدفي كه در مقدمه وعدهاست نويسنده تا چه حد توانسته 
مقدار گفتني است كه طرح مباحث تازه دربارة ادوار و اقسام نثر فارسي، گفتگو درباره 

به جاي » تعريفيـرويكرد توصيفي«گرفتن اير ملل، در پيشانواع نثر در ادبيات س
هاي  شناسانه و ذكر جزئيات و سرانجام استفاده از شيوهدادن به بررسيهاي سبكاصالت

بندي نثر فارسي از جمله عواملي است كه اين كتاب را از آثار مشابه متمايز نو در تقسيم
 كل آثار منثور فارسي را از دورة باستان تا تااست اين هم كه رستگار بر آن بوده . كندمي

  . كند، ويژگي ديگر اين اثر استبندي و تعريفروزگار معاصر در يك جلد طبقه
همين گسترة پهناور زماني و تعدد و تنوع بيش از حد آثار و جريانهاي نثري، 

  مثالً؛اشكاالت ساختاري و روشمند در كتاب پديد آيداز ي ا هپاراست شده موجب 
كه اثر فاقد چهارچوب نظري استواري است كه بتواند همه اقسام نثر را در اين يكي

تا از است رسد نويسنده بر آن بوده به نظر مي.  دهدسرتاسر اين مدت طوالني توضيح
نهايتاً » تلفيق«به توصيف دقيقي از انواع نثر فارسي برسد اما اين » هاروشتلفيق «طريق 

است ضمن اينكه تعدد و تنوع   نشدهمنجر جمي در كتابگيري ساختار منس به شكل
كه ويژه كند؛ بانواع نثرها در كتاب چندان زياد است كه خواننده را سر در گم مي

بندي را اساس كارش قرار رسد و يكي از اقسام طبقهنويسنده به جمعبندي نهايي نمي
عات مفيد است اما جاي در واقع با كتابي رو به رو هستيم كه سرشار از اطال. دهد نمي
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خالي يك نظام نظري استوار كه بتواند همة آنها را در هيأت يك ساختار محكم و 
  . شودد، كامالً احساس ميكنمنسجم ارائه 

كه است آثاري ديگري هم دربارة اقسام و انواع نثر فارسي به رشتة تحرير درآمده 
گيرد و بررسي همة  قرار مي ياد شدهبه حيث رويكرد و روش در زمرة يكي از روشهاي 

توان گفت در خالل تحقيقات  در مجموع، مي. آنها از حوصلة اين گفتار بيرون است
 از  استرويكردها عبارت. قابل تشخيص است» روش«و دو » رويكرد«شده، سه  انجام

 روشهاي به كار گرفته. »تعريفي ـ توصيفي«و » غيرتاريخي ـ محتوايي«، »تاريخي ـ فرمي«
اي در  به روش تازهاست ي سعي كرده ياست و تنها رستگار فسا» سنتي« غالباً شده هم
  . بندي انواع نثر فارسي نزديك شود تقسيم

كه بتواند همه انواع نثر را از دورة باستان تا » مدل واحدي« طراحي رسد يبه نظر م
ين گسترة اند چنكتابهايي كه خواسته. روزگار معاصر دربرگيرد، عمالً امكانپذير نيست

سامانيها و به  پهناوري را در چهارچوب يك مدل قرار دهند در عمل يا دچار بي
بر اين . اند و يا گرفتار تناقضات پي در پي كه قابل رفع نيست  شدهنظريريختگيهاي  هم

ئله اساس، ابتدا بايد موضع خود را اوًال در ارتباط با ادوار تاريخي نثر و ثانياً با مس
  . روشن كنيم»  متفاوتالگوهاي «يا »  واحدالگوي«

 نخست، دورة :استجريان نثر ايراني، سه دورة مشخص را پشت سر گذرانده
مانده از آن روزگاران دور به زبان فارسي نو نيست پيشااسالمي كه اوالً نثرهاي بر جاي
شود  يدوم، دورة اسالمي كه زبان متون، فارسي نو م. و ثانياً تعداد آنها بسيار اندك است

از مشروطه به  ـ و تعداد نوشتارهاي ادبي بسيار متعدد و متنوع، و سرانجام دورة سوم
گانه، عمالً به  متناسب با اين ادوار سه. بعدـ كه در آن ماجراي نثر از لوني ديگر است

  . استمتفاوت نياز الگو طراحي سه 

   پيشنهادي براي دورة پيشااسالميالگو 2ـ4ـ2
 نخـست   :استط به دورة پيشااسالمي چند مشكل اساسي پيش رو           مربو الگودر طراحي   

اينكه چون زبان آثار اين عهد فارسي نو نيست، معيار روشني براي تعيين مرز آثار ادبـي                 
  . نيستاز غير ادبي در اختيار 

مشكل ديگر دربارة آن دسته از متون ديني زرتشتي است كه به حيث مضموني براي               
 و كـاركرد اصـلي زبـان در آنهـا           اسـت مقولة توصـيف حقيقـت      ايرانيان عهد باستان از     
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اما همان متون براي خواننده امروزي، روايت . خبررساني است و بنابراين، ادبيات نيستند 
آيد و بر اين اساس، بايد آنها را در شمار آثار تخيلي و             اي به نظر مي   اي و اسطوره  افسانه

: ماند كه آنها را در چه گروهي جاي دهد        اينجا محقق مي  . در نتيجه ادبي به حساب آورد     
  . آثار ادبي يا غير ادبي

ها به زبان فارسي نو نيـست و  اشكال سوم اين است كه بخشهاي زيادي از آن نوشته        
اي در زبان   ممكن است نوشته  . اي از آنها را در اختيار داريم      ما به عنوان خواننده، ترجمه    
ر ترجمه به زبـان مقـصد، آن جنبـه را از دسـت              باشد اما د   مبدأ جنبه ادبي غليظي داشته    

شناسـانه نباشـد و پـس از        اي در زبان مبدأ داراي هيچ بعـد زيبـايي         بدهد يا اينكه نوشته   
دهد به نظـر     كه مترجم به متن مي     ،ترجمه به زبان فارسي نو به اعتبار خصلت آركائيكي        

حـال،  . ون نقش زيـادي دارد    كردن آن مت  بنابراين، مترجم در ادبي يا غير ادبي      . ادبي بيايد 
است كه آيا بايد متن اصلي را اساس قرار دهيم كه مثالً به زبان پهلوي اسـت                  ال اين ؤس

 اينجا هم مرز ميان اثر ادبي و غير ادبي          .شده را كه به زبان فارسي نو است       يا متن ترجمه  
  . شود  مات و مبهم مي،براي محقق

 اين دوره شكل نوشتاري ندارد و عمالً        چهارمين اشكال اين است كه بسياري از آثار       
در اين صورت چه بايد كرد؟      . شودميتبديل   كه بعدها به نوشتار      استروايتهاي شفاهي   

 و يا   است يا نوشتار و نوشتارها يا روايي        استآثار بر جاي مانده از اين عصر يا شفاهي          
ركرد زبان در آنها    ، اصل بر اين است كه كا      »غير روايي «در مورد نوشتارهاي    . غير روايي 

در » 10هنجـارگريزي «و  » افزاييقاعده «ويژگي يعني دو    ؛شناسيك داشته باشد   وجه جمال 
 بنـابراين، آنهـا را اثـر ادبـي          .اسـت داراي وزن   » گاثاهـا « براي مثال    ؛آنها محسوس باشد  

داريم يا برخي از قسمتهاي كتيبة بيستون را كه داراي وزن است، ادبـي بـه                محسوب مي 
 آوريم يا در برخي ديگر از آثار غير روايي از صورتهاي خيـالي اسـتفاده شـده                شمار مي 

را » روايـت  «ويژگـي ،  »روايـي «در مورد آثارِ    . دانيم كه آنها را داراي صبغة ادبي مي       است
 ،بدين ترتيب بخش زيادي از آثار دورة پيشااسالمي       . دهيممتن قرار مي  » ادبيت«شاخص  

كـه دارد در شـمار      » رواييويژگي  « به علت    استريك  كه جزء ادبيات شفاهي و فولكلو     
بندي انواع نثرهـا و   را براي طبقهذيلتوان طرح بر اين اساس مي  . گيردآثار ادبي قرار مي   

 است كه   اين مهم اين طرح در      ويژگيفايده و   . روايتها در دورة پيشااسالمي پيشنهاد كرد     
هاي عهـد پيـشااسالمي را بـا دورة         بندي انـواع، ارتبـاط و پيونـد نوشـتار         عالوه بر طبقه  

  :دهدروشني توضيح مياسالمي به
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  نمودار انتقال انواع روايتهاي عهد پيشاسالمي به دورة اسالمي

   پيشنهادي براي نثر دورة كالسيكالگوي 2ـ4ـ3
د متني متعدد، دو اتفاق مهم، رونمتني و دروندر دورة اسالمي و تحت تأثير عوامل برون

 نخست، تغيير زبان نوشتارها به فارسي نو و ديگر، :نثر نويسي را شديداً متحول كرد
هر چند در وضعيت .  شدن نوشتارهاي منثور در ابعاد بسيار گسترده و متعددگوناگون

 سطح تغييرات  كرد،توان مرز بين آثار ادبي از غير ادبي را مشخص تر مي جديد، راحت
بنابراين . مد نيستاپيشين كارالگوي است كه ديگر استفاده از دار قدر عميق و دامنه آن

  .  كه با جغرافياي ادبي تازه متناسب باشدكرد طراحي الگوييبايد 
نوشتارهاي : دهيم بدين منظور ابتدا مجموع آثار منثور را در سه گروه كلي جاي مي

اي ادبي، آثاري منظور از نوشتاره. غير ادبي، نوشتارهاي شبه ادبي و نوشتارهاي ادبي
. در آنها به عنصر غالب متن تبديل شده باشد» افزاييهنجارگريزي و قاعده«است كه 
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 كه عناصر ادبي در آنها وجود دارد اما عنصر غالب استنوشتارهاي شبه ادبي، آثاري 
ساز متن در آنها اصالً  كه عناصر ادبياست  و نوشتارهاي غير ادبي، آثاري نيستمتن 

هاي اصلي در بدنة سنت نثرنويسي فارسي دورة كالسيك  اينها رگه. محسوس نيست
  :است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ما به عنوان محقق ادبي با نوشتارهاي غير ادبـي سـر و كـار نـداريم و آنهـا را فقـط                       
گنجانـدن در   امكـان   نوشتارهاي شبه ادبـي نيـز       . »ادبيات«آوريم نه   به شمار مي  » نوشتار«

 نـوع تـوان در قالـب دو   را مـي » نوشتارها و روايتهاي ادبي«ا ذيل انواع اصلي را ندارد ام    
طوري طراحي شده كه تا حد ممكن       الگو  اين  . بندي كرد   طبقه شاخهاصلي و چندين زير   

برخـوردار باشـد و همـة انـواع نثـر دوره اسـالمي را               » جامعيـت و مانعيـت     «ويژگياز  
هايي  شاخهتوان زير نجا هم ميشعر گفتيم، ايانواع با اين حال چنانكه در مورد   . دربرگيرد

  :صورت پيشنهادي ما اين است.  افزودانواعبه ذيل هر كدام از 
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  نمودار انواع نوشتارهاي منثور در دورة كالسيك
  ياد شدههايي براي هر كدام از نوشتارهاي نمونه،تر شدن مطلب  براي عينياكنون

 را مثال شاهنامة ابوالمؤيد بلخيتوان  مي» ار به اسطورهروايتهاي وفاد« براي .شود ميذكر 
  براي؛ راامير ارسالن رومي يا نامه طوطي» روايتهاي وفادار به افسانه« براي ؛زد
؛  راتاريخ بيهقي و  سفرنامة ناصر خسرو،االولياء هتذكر»  نمايي روايتهاي وفادار به واقع«

ادبي   نوشتارهاينوع را و براي سرخ عقل» ينمايروايتهاي وفادار به عبور از واقع«براي 
  .  خرقاني رانورالعلومخيل عظيم ترسلّات و مكتوبات و يا آثاري مثل  رواييغير

  طلبد كه پرداختن به آنها ازبندي نثر نوين فارسي معيارها و موازين ديگري مي طبقه
  .گنجايش اين مقاله بيرون است
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 گيري نتيجه
 مثالً نگارش ؛ استالزمهاي تحقيقات ادبي بسياري از شاخهبندي انواع ادبي براي طبقه

شناسيك در حوزة نقد شناسانة تاريخ ادبي، گفتارهاي بالغي و بررسيهاي جمالجريان
 ديگر سوياز .  اصلي با كاستيهاي فراواني همراه خواهد بودانواعادبي بدون تعيين 

قدر گسترده ادبيات ايران آن و گوناگوني مباني بوطيقايي در طول تاريخ انواعتطور 
توان يك طرح واحد را براي همة ادوار و همة انواع ادبي فارسي در نظر است كه نمي

بهتر است براي ادبيات دورة پيشااسالمي يك طرح، براي ادبيات دورة كالسيك . گرفت
بودن براي علمي. طرحي ديگر و براي ادبيات دورة مدرن طرح سومي پيشنهاد كنيم

همة نوشتارها، ادبي نيست و همة : ندي دو نكته ديگر را هم بايد در نظر داشتبطبقه
 كه اوالً ادبيات دورة شود ميبدين منظور پيشنهاد . ستاآثار ادبي تبديل به نوشتار نشده

گيرد، با اساس پيشااسالمي را، كه بيشتر در قالب سنّت شفاهي و ادبيات شفاهي قرار مي
روايتهاي حماسي، روايتهاي غنايي و (اصلي نوع  در قالب سه »روايت«قرار دادن عنصر 

براي ادبيات دورة اسالمي تقسيم آن به دو . بندي كنيمطبقه) ييروايتهاي تعليمي ـ القا
اصلي نوع توان در قالب سه  ادبيات شعري را مي. پيشنهاد شودنوع كليِ شعر و نثر 

هايي دارند  شاخههر كدام از اينها زير. ييحماسي، غنايي و تعليمي ـ القا: بندي كردطبقه
نوشتارهاي منثور را بايد ابتدا در سه . گيردكه همة انواع شعر فارسي را در بر مي

» نوشتارهاي شبه ادبي«، )ادبيت متن محسوس نيست(» نوشتارهاي غير ادبي«خانوادة 
ب متن وجه غال(» نوشتارهاي ادبي«و ) ادبيت متن محسوس است اما وجه غالب نيست(

سپس قسم اخير را، كه براي ما به عنوان محقق ادبي . جاي داد) ادبيت آن است
 نوعمدار و  روايتنوع: بندي كرد اصلي طبقهنوعموضوعيت دارد، در قالب دو 

هايي دارد كه كل نوشتارهاي  شاخههر كدام از اين دو، زير. نوشتارهاي ادبي غير روايي
قدر تنوع و ادبيات دورة مدرن آن. دهدميادبي منثور دورة كالسيك را پوشش 

چنان در آن محو است و مباني بوطيقايي آن چندان با انواع گوناگوني دارد و مرز 
 .طلبدادبيات دورة كالسيك تفاوت دارد كه پرداختن به آن مجال ديگري مي

  نوشت پي
1. Epic 
2.Lyric 
3. Drama 
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نخست : عي نيست كه از دو زاويه به آثار ادبي نگاه كنيمدر پاسخ به اشكال رمانتيكها بايد گفت، مان. 4
به  ما را ،نگاه دوم. آنها» ويژگيهاي مشترك «ديدگاهآثار ادبي و ديگر از » ويژگي خاص«از ديدگاه 

دربارة سخن موريس . كند فرديت آنها را روشن مي،رساند و نگاه نخستبندي انواع ميتقسيم
. كندزنداني نمينوع بندي انواع، اثر را در كته گفتني است كه طبقهبالنشو و بندتو كروچه نيز اين ن

كند؛ زيرا بر اساس وجه غالب  آثار، اين مشكل را حل مي) the dominant(» وجه غالب«مفهوم 
اثر آزاد است كه وجوه مختلف . كنيمدهيم اما وجوه ديگر آن را انكار نمي جاي ميانواعآنها را در 

ترين وجه اما بايد توجه داشت كه وجه غالبِ آن هم يكي از وجوه و اتفاقاً اصليخود را نشان دهد 
 حماسي قرار داد اما وجوه عاشقانة آن را نوع فردوسي را در خانوادة شاهنامةتوان آن است؛ مثالً مي
بر اساس وجه غالب آن است و به معناي انكار نوع قرار دادن يك اثر در قالب يك . هم بررسي كرد

 .     وه غير غالب اثر نيستوج
 http://en.wikipedia.org/wiki/category:literary_genres: بنگريد به. 5

6. the dominant 
7. objectivity 
8. subjectivity 

 سخنراني كوروش صفوي در دانشگاه فردوسي مشهد تقسيم زبان به دو نوع نرم و تيز را اولين بار در. 9
  .اي نكردندايشان به نوع سوم اشاره. شنيدم

  :هاي آن بنگريد بهبراي توضيح اين دو اصطالح و زيرشاخه. 10
 - leech Geoffrey,(1963), A linguistic guide to English poetry, London. 
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