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Abstract 
The study of genres is one of the significant subjects in the field of literary 
criticism and theory, which regained importance in contemporary literature 
following the upswing of criticism. The advancement of discussions related 
to literary genres also faced challenges. Genres come into existence for 
different reasons. For example, they sometimes form sub-genres of the 
same type inside themselves or form them independently; they may also live 
inside the dominant genre as a recessive genre, associate with other genres, 
or form kinship relationships. After coming into existence, sub-genres also 
move in a similar direction. The mixture of genres and sub-genres sometimes 
generates new genres and micro-genres in different manners. Micro-genres 
also make the same effort for survival. In such a situation, some sub-genres 
and micro-genres fade and sometimes they may revive or resurrect in other 
situations. These relationships and the progress of genres from the beginning 
to the end – which can be called the struggle for survival in genres – can 
solve problems like the ingenuousness of genres, the impossibility of 
including sub-genres under a specific genre, and the mixture of genres, 
subgenres and micro-genres. 
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1. Introduction 
It seems that no clear-cut boundary can be drawn between different 
literary genres. It is undeniable that literary genres are intertwined as 
they are influenced by their different historical, social, psychological as 
well as aesthetic backgrounds. What is yet of greater importance is to 
examine the conditions and reasons that can result in their 
interconnectedness. To study these reasons, the lives of different genres 
and the ways in which they can coexist should be analyzed. This process 
includes the life, death and at times rebirth of different genres, which is 
of vital significance for their survival. The conflicts between these 
genres, their struggle for survival, and their coexistence can explain their 
interconnectedness. 
 
2. Theoretical Framework 
Literary genres emerge in the context of social, cultural, historical and 
psychological factors, which are dynamic and ever-changing conditions. 
Therefore, different literary genres both struggle with each other and 
coexist peacefully almost in the same way that human beings and 
animals do. Thus, literary genres are, similarly, affected by external 
factors, such as historical, social and cultural ones. 
 
3. Methodology 
In the present study first library resources on literary genres were 
analyzed. Then, some Western theoretical concepts were studied so 
that the life of different literary genres could be analyzed. Finally, using 
some classical Persian literary texts the lives of different literary genres 
were examined. 
 
4. Findings  
Literary genres are affected by social, cultural and historical variables in 
their creation. These variables are constantly changing, leading to 
changes in these genres. In order to survive, literary genres give birth to 
sub-genres, some of which gain an independent identity. New genres 
and sub-genres are born when different genres or sub-genres combine. 
For example, in Western literature the ballad was born when lyrical and 
epic poetry combined. In Persian literature when the epic started to 
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decline, it tried to combine with historical and religious genres, resulting 
in the birth of religious and historical epics. Some genres are more 
powerful in certain eras and influence other genres. The mystical genre, 
for example, was very popular from the 12th to the 15th century, 
resulting in the birth of mystical epics such Mantiq al-Tayr and Masnavi. 
 
5. Conclusion 
The survival or death of genres is the result of a process that dominates 
the world of genres. In this process, different genres try to survive. In 
order to do so, literary genres give birth to sub-genres. Sometimes 
completely new genres are born and at times they are born through the 
intermingling of two or more genres. These genres can later develop 
their own independent identities. Some genres seem to be fitter for 
survival and more powerful in influencing other genres. As they are 
influenced by factors dominating the world of creatures, some genres 
cannot escape death, while others, for social, historical and cultural 
reasons, resurrect. 
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 چکیده
ادبیاات اارسای و  هدر گستر ادبیات است، ههم نقد و نظریاز مباحث مبا اینکه در غرب شناسی گونه

ای دارناد  از مباحث بازتاب ترجماهاین نوع است یا بیشتر شده رداختهمجامع نقد یا کمتر به انواع پ
پاسایی روبارو هاای باگرو و بایدقات بکااود باا م  ا ای در مباحث انواع باهگر پژوهندهرو ااین

ها ذی  یا  ها، نگنجیدن زیرگونهها، بحث وجه در گونهخواهدشد؛ م  التی چون عدم خلوص گونه
چنینای ت اای  ها  علت م  االت ایانگونهها و ریگها، زیرگونهیگش گونهخاص و اختالط و آم هگون

ات ادبیاات دارناد  گوناگون برای بقاا در حیا ها به انحاءِ)همگیستی( و تنازعی )ستیگ( است که گونه
هایی از ژن خود را در دل خود یابند  آنها برای بقا گاه زیرگونهگوناگون موجودیت می ها به عل گونه

کنناد و گااه باا ای مغلوب زیست میای غالب به عنوان گونهبیشند، گاه خود در دل گونهمیهویت 
شدن چنین راهی پای  ها نیگ ب د از زادهکنند  زیرگونهنشینی میهای دیگر خویشاوندی و همگونه
هاای یرگوناههاا و زها باعث زایا  گوناهها یا زیرگونهگیرند، آنها گاه در ازدواج یا امتگاج با گونهمی

هاا گوناههاا و زیرها نیگ برای بقای خود تالشی چنین دارند  گاه برخی گونهگونهزیرشوند  جدید می
توجهی به این نوع از روابط یابند  بیو در شرایطی دیگر حشر ب د از مر میرند و گاه ممکن استمی
ی از مشاکالت در بحاث ها آن هم به شک  متمرکگ بر ادبیات بومی باعاث یینحا  باودن برخاگونه
  هاستگونه
 

  هاها، رستاخیگگونهگونهها، خردهها و زیرگونهها، زای  گونهبقای گونه واژگان کلیدی:
 
 اصفهانزبان و ادبیات اارسی دانشگاه دکتری   1
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   قدمهم -1
ها و گنجاندن دقیق گونهها، تشوی  در مرزبندیبحث و جنجال بر سر ت یین و تحدید گونه

هاست  هرچند کسانی مث  هنری همترین م  الت بحث گونهها از مها در ذی  گونهزیرگونه

شناساایی  هاناد  حقیقات، نتیجااند و نوشاتهخواستار تمیگ دقیق میان انواع ادبی بوده جیمگ

  1811 )ولا ،هاست ذوقی و ضایع کردن ارزشهای ادبی بیها است و خلط کردن نوعکام  آن

های ادبای اعتقاد به تمیگ دقیق میان نوع 2و پ  وان تیگم 1و کسانی چون پوگیولی (212  4/2

)نا   اعتقاد به خلوص ژانرها دارد  که ویا اارادی چون ادگار آلن پ( 101 /6  1815ول ، )دارند 

ای آنهاا ذهان را  از اما نگاهی به آثاار ادبای و بررسای گوناه (،210  1815صباغ، بانقرزرقانی و 

  8کناد  از هماین رو رناه ولا ای دیگار حاصا  مایکند و نتیجهخلوص ژانرها منصرف می

تاازد و ضامن اینکاه الگاوی شدت به کسانی که اعتقاد به عدم آمییتگی انواع دارند، مایبه

های ادبای اعتقااد تداخ  و آمیگش نوع کند، بهتارییی انکار نمی هصوری نوع ادبی را در پهن

اما چه چیگی باعاث آمییتگای ژانرهاساتر بارای مثاال اگار   (101 /6  1815)ن   ول ، دارد 

)نا   زرقاانی و  های غنایی آن چگونه قاب  توجیه استراثری حماسی است، داستان شاهنامه

 ( 811  1815صباغ، قربان
هاا و های متفاوتِ تفاهم و تالش گوناهها، روابط، تنازع، ت ای  و شک توجه به اصالت گونه

هاا ناه باه که گونه چنینی را تبیین خواهدکرد  حقیقت این استها علت م  التی اینزیرگونه

 ؛شاوندمتولاد مایخاص شک  تمثیلی و است اری بلکه دقیقاً مانند موجودات زنده در شرایطی 

هااای اجتماااعی، ارهنگاای، سیاساای، تااارییی و ذوقاای اساات تولاادی کااه محصااول محاار 

(Frow,2005: 64)  هساتند و  هاای خاودگوی نیازهاای محار ها در این ویدت پاسخالبته گونه

آوردن استقالل سیاسای دستسیاسی همچون به -چند شرایط تاریییکنند  هرنمی منف   عم 

حماسای در قارون  هگونا هباعث خلق و سلط (610 /1  1811)ن   صفا، و ادب و تحکیم نه ت ملی 

 سیاسی نیاز به خلق ایان -های تاریییاست، اما همین محر سوم و چهارم در ادب اارسی شده

  ای دوسویه دارندها رابطهر با گونهها و شرایط مذکومحر  رو اند  از اینگونه داشته

های دیگر دارناد  ایان انواع روابط با گونه حیات نیاز به هز ویدت برای ادامها ب د اروی گونههربه

آمییاتن بای  از دو گوناه یا زیرگونه با هم( و امتگاج )در آمییتن دو گونهدواج )درروابط به شک  از

                                                           
1 .Pogioli 
2  . P.V.Tieghem 
3  .  Rene wellek 
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هاا و شااوندی باا گوناههایی از جنس خود برای تثبیات بقاا و خویا هم(، زای  زیرگونهیا زیرگونه ب

هاایی در هاا و چاال ها و زیرگوناهدیگر است  همین روابط است که باعث تداخ  گونه هایزیرگونه

ها و روابط آنهاا باا ها و زیرگونههمگیستی و ت ای  گونه هلأاما توجه به مساست  بحث انواع شده

های اصالی ویدت برخی از این مشکالت را شناسایی و مرتفع خواهدکرد  وقتی گونه هریش هم،

مساتق   هها گاه مثا  یا  گونا  این زیرگونهآورندها را به وجود مییابند در دل خود زیرگونهمی

هاا هها مستق  و بدون نیااز باه گوناتوان این نظر را نیگ پذیرات که زیرگونهیابند  البته میهویت می

 2003)« انادهای اصلی باه وجاود آمادهها پی  از گونهزیرگونه» ااولر اند و به قولموجودیت یااته

 خاردههاا یاا ها در ازدواج و امتگاجشان باعث زای  زیرگوناهها و زیرگونهدر هر صورت گونه  (185:

هاا ه برخی از این زیرگوناهشوند  گاها گاه دچار مرو میگونهها و خردهشوند  این زیرگونهها میگونه

وار و گااه حشار شوند  البته رستاخیگ آنها گاه در دنیایی دیگر، گاه تناساخب د از مرو دچار حشر می

 همانی است  این

ها چونان موجوداتی زنده برای بقاا گونهها و خردهها، زیرگونهاز ویدت تا مرو، گونه سیردر  

ا، متناسب با دیی  مذکور و چنانکه خواهدآمد باه یا    تالش آنها برای بق(1)کنندتالش می

دهند کاه میتلفی از روابط می ها برای حفظ اصالت خود تن به انحاءِشک  نیواهدبود و گونه

بقای آنها را ضامانت کناد و تحات هایا شارایطی  بقاای خاود را در م ارق تهدیاد قارار 

تی هویت اصی  خود را برای بقاا نیواهندداد  در این بین ممکن است ی  گونه یا زیرگونه ح

هساتی خاود را حفاظ  ها برای بقا،ا به حکم تالش گونهای ح  کند تیا زیرگونه در دل گونه

 کند تا شاید دوباره بتواند رستاخیگ و هستی یابد  
 

 پژوهش هسابق -1-1

وجیاگه اند، به شکلی که ذکر مجم  آن هم در این راجع به انواع در ادبیات جهان بسیار نوشته

نیواهدگنجید  در ادب اارسی نیگ ب د از میرزا آقاخان کرمانی که گویا اولین کسای اسات کاه 

هایی با عنوان انواع ادبی به شاک  مساتق  بکند، کتابحث انواع را با م نای مصطلح مطرح می

هاا و اناد  برخای از ایان کتاابهایی دیگر به شک  غیرمستق  به بحث اناواع پرداختاهیا کتاب

ها و مقاایت قایت مباحثشان نگدی  به هم و تکرار مکررات است  در بسیاری از همین کتابم

مندی و عمق بحث انواع است  با گارم است که ناشی از ییهپاسیی مطرح گردیدههای بیالؤس

باه شاک  شدن بحث نقد در ادب اارسی بحث انواع نیگ بیشتر مورد توجه قرارگرات و مباحث 
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هاای گوناه هدرآمدی بار نظریا»پور در مقاله مثال قدرت قاسمیبرای  گیری شد تری پیدقیق

از مطالاب مفیاد و جدیاد (، 1815صاباغ، )زرقانی و قربان ژانر هنظریو کتاب  (56-21  1811)« ادبی

 شاده است که در متن مقاله از آنها و البته مقایت و آثار مفید و متمتع دیگاران بهاره بارده

ها و مشکالت هنوز پابرجاسات  نگارناده برخای از ایان اشاکایت و الؤین سبرخی از ا است 

داناد  در نظریاات ها میزیرگونه ها وزیستی گونهتوجهی به تنازع و همابهامات را ناشی از بی

شوند، اما می سنجیدهها دارای حیات و مرگند و با نظریات داروین در غرب نیگ گونه 1برونتیر

انگارانه به انواع دارد، اما در ایان مقاال ند به لحاظ دیدگاهی نگاهی زندهچپژوه  حاضر هر

ایِ باومی از ایان رواباط به زوایایی غیر از مرو و زندگی انواع خواهدپرداخت و تحلی ِ نمونه

 خواهدشد  عرضه

 

 ایضاح چند اصطالح -2

غناایی، ت لیمای حماسای،  هایمشهور ی نی گونه هگوناین سیاهه اصطالح گونه برای سهدر 

یابناد های اصلی هویت مایشوند که از دل گونهرود  زیرگونه به مواردی اطالق میبه کار می

گوناه نیاگ باه خارده    مدح، هجو، رثا، شکواییه و غیارهکنند؛ مثتر مییا هویت آنها را اربه

شاوند؛ مثا  مایوار زاییاده ها یا مسیحشود که از ازدواج یا امتگاج زیرگونهمی مواردی گفته

 نامه و غیره احمدا، تگریق، خرزه

 

 هاها و زیرگونهتنازع )ستیز( و تعایش )همزیستی( برای بقا در میان گونه -3

کنناد  آنهاا باا گوناگون برای حفظ موجودیت خود تالش می ها به حکم مذکور به انحاءِگونه

هاا در هاا و زیرگوناهوناهنشینی سا ی در بقاا خواهندداشات  گزاد و ولد، خویشاوندی و هم

های دیگر اعمال سلطه خواهندکرد و لوازم و قوانین خاود را بار صورت قدرت یااتن در گونه

  استهای دیگر تحمی  خواهندکرد  موارد مذکور به صورت مشروح در زیر آمدهگونه

 

 اجتماعی-ها با توجه به شرایط تاریخیزایش گونه -3-1

شناختی گویا به سقراط کاه اساس مباحث گونهبه شک  کلی بربندی های تقسیمنهاولین نمو

  1860 ااالطاون، )نا  گاردد تقلید بازتاب دارد برمی هنظریات  در آثار ااالطون بر اساس شیو

                                                           
1  .  Ferdinand Brunetiere 



 161   9311پاییز و زمستان ، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی ها برای بقا همزیستی( گونهتنازع )ستیز( و تعایش )

 

های ساختاری در قرن هشتم قب  از میالد در یوناان بندیهایی از تقسیمچند نمونههر  (162

ب اد از ااالطاون، شااگرد   (122  1815و رز،  64 – 10  1810)ترویا ،باستان نیگ در دست است 

نگارد که باه می« بوطیقا»یا  ان ش راو به شک  رسمی کتابی مستق  در باب انواع با نام  هتبرجس

این ترتیب او اولین شیص و کتاب او اولین کتاب در این زمیناه در تااریخ ادبیاات بشاری اسات  

ورد هم آثاار شا را رد نظریات استادش است در این م که بسیاری از نظریات  در جواب یا ارسطو

، بلکاه براسااس محاکااتی کاه از را نه براساس محاکات و تقلید، ی نی دیدگاه ااالطون یا ساقراط

کنند یاا کسانی که شاعران را وصف می» کند  او مدعی استبندی میشود، دستهها میشیصیت

یاا آنهاا را باه حاد میاناه  ،کنند یا اروتاروصیف میاز حیث سیرت، آنها را اراتر از آنچه هستند ت

نگااه،  هبراساس این زاوی  (115  1815)ارسطو،  «کنند و در این باب، شاعران نظیر نقاشانندوصف می

کند؛ اول تراژدی )ش ری که شااعر هایی را برای آن ذکر میگیرد که نمونهسه نوع ادبی شک  می

دوم کمادی  ؛کناد(ر از آنچاه کاه هساتند توصایف مایها را از حیث سیرت برتدر آن شیصیت

ها به شک  میاناه شوند( و سوم حماسه )شیصیتها اروتر از آنچه هستند، توصیف می)شیصیت

    شوند(وصف می

هاای ذکرشاده از شاود و گوناهبندی دیگری از ارسطو عرضه میچنانکه مشهور است، تقسیم

غناایی در آثاار او شارح  هناد، هرچناد گونامنامی ایشی )ت لیمی( و غناییسوی او را حماسی، نم

برخای گماان غنایی در آثاار او هسات   هاست  عموماً توجیهاتی نیگ برای اقدان تشریح گوننشده

خواسته کتابی جداگانه در باب ادبیات غنایی بنویسد، اما نتوانسته باه ایان کنند که ارسطو میمی

خواسته به صورت متمرکگ به قاالبی بپاردازد که نمی عم  بپوشاند  برخی نیگ م تقدند هاراده جام

برخای نیاگ ایان  همظن  (12–11  1811)دوبرو،  استای مغرضانه داشتهکه با اص  محاکات او رابطه

، ارسطو)است های ادبی نیاوردهگونه است که چون این گونه با موسیقی همراه بوده آن را جگءِ

این مطلبای  ی مذکور از گوته شاعر مشهور آلمانی است بنداما گویا اصالً تقسیم ؛(118  1815

اما هر که این سه   (Duff: 2000: 3) استآن را به طور مفص  مطرح  کرده است که ژرارژنت

تاابع یا  منطاق بایاد ااکنده باشاد، ها پییا چهار گونه را به عنوان طرحی کلی برای گونه

 بندی دیگری ارائه کرد وان تقسیمتکلی نمی خارج از این سه یا چهار نوع باشد کهعقلی بوده

)شافی ی از همین رو شفی ی اعتقاد دارد، طرح این انواع باه ایان شاک  حصار عقلای دارناد 

اند  اماا تشاییص تااریخ تولاد متولد شده ها به دییلیهرحال این گونهبه  (11  1852کدکنی، 

یقتاً دشوار است  این نظری اسات آنها به دلی  مکتوب نبودن بسیاری از مسائ  نقد ادبی حق
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چناد هر  (Fowler, 1982: 86)که برخی محققان اناواع در غارب نیاگ باه آن اعتقااد دارناد 

)نا   اسات ترین اثر جهان ی  اثر ت لیمی )ت الیم پتاح حوتپ( در مصر باستان باودهقدیمی

رگیار عواطاف و دد گفت  انسان از بدو خلقات خاود اما به لحاظ منطقی بای(، 4  1810تراوی ،

 اسات  از ایاننوعان خود بوده و همین عام ، بقای انسان را ت مین کردهروابط عاطفی با هم

های دیگاری از آن از ماهیت غنایی دارند و ب ید نیست نمونه رو چون بسیاری از آثار قدیمی

مطارح  ای هنگام خلاق آن آثااربا اینکه بررسی گونه ،غنایی هبین راته باشد، باید گفت  گون

هاای دارد  زیارا گوناهقدمت بیشتری های اصلی در ادبیات جهان نبوده است، نسبت به گونه

پیشااتمدنی نیاگ  هتواناد در دورغناایی مای هد ولی گوننگیردیگر در بستر اجتماع شک  می

گون بارای بقاسات و های گونههای تنازع ملتحماسی مربوط به دوره هگون باشد هویت یااته

هاا و های میتلفای اسات و حماساهها و مدنیتگیری ملتحماسی بازتاب شک  هاصویً گون

شافی ی  هاسات  از ایان رو بایاد بار ایان ادعاایها و مدنیتها برای حفظ همین ملتجنگ

هاای غنایی حاص  آرام  پس از جنگ هکدکنی و شمیسا انگشت نقد نهاد که م تقدند، گون

  (102  1852کادکنی، )شافی ی ای ب د از ادبیات حماسای اساتها و نتیجتاً مربوط به دورهملت

یار عواطاف انساانی و رواباط انساان درگ ،هااگیری ملتحتی قب  از شک  ،زیرا چنانکه آمد

باشاد  باوده عاالی آن ن هاست، ولو اینکه این عشق از نمونص از نوع عشق بودهیصوعاطفی ب

طب اً چنین روابطی عام  آثاری از لون غنایی خواهدبود  پس از آن خواهدبود کاه باا وهاور 

 هشک  خواهدگرات و آثار حماسای باه وجاود خواهدآماد  گونا ها و تقاب  آنها، حماسهملت

-تر به خاطر ارهنگ غربی به شک  نمایشی نماود پیادا مایت لیمی که در ادبیات غرب بیش

-تحکایم مباانی اخالقای اسات، یاا حتای در اثناای هاکند، گویا حاص  دوران ب د از جنگ

است  اصاویً جناگ و تب اات آن در ها شک  گراتهها و حتی قب  از حماسهارهنگی مدنیت

انحطاط بکشد  آثار ت لیمی جهان  تواند جام ه و لوازم ارهنگی جام ه را بهبسیاری موارد می

-شاده اخالقی جام ه به انحطااط کشایده -اند که لوازم ارهنگیای خلق شدهاصویً در برهه

-دانته که یکی از بگرو کمدی الهیهای مقدس اصویً محصول جوامع منحطند  است  کتاب

باه پایاان  هاای صالیبیجناگشود که ای نوشته میترین آثار ت لیمی جهان است، در برهه

 (2)اسات و اوضاع ایتالیا مث  مابقی نقاط اروپا و همه جهان چون موی زنگای آشافته رسیده

-هاای ادب ت لیمایدر آثار ادب اارسای نیاگ بهتارین نموناه  مقدمه( 80-22 /1  1811 )ن   دانته،

اشاته اخالقی در منجالب اخالقی ب د از مغول و انحطاط اخالقی اجتماع ایرانی در قارن هفات نگ
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چون س دی است که در شاهد عباارت های مصلحی س دی، دغدغه بوستانو  گلستاناست  شده

عرااانی مویناا کاه -ثاار ت لیماییاا آ  (10  1814)نا   است برآمییته و با پرویگن م رات بییته

ای شود، بازتااب توصایفات ماوح  جام اههمگمان با عصر س دی در مکانی دیگر نگاشته می

کاوب، )نا   زریانزناد عام، خیانت و تگویر موج مایکشی، برادرکشی، قت که در آن انسان است

1814  211-211)  

هاا و عادم ودن بحاث گوناهدر پایان این بی  ذکر دو نکته ضروری است؛ یکی اینکاه نبا

هاا ها نیست، چون گونهی دلی  قرار نگراتن آن اثر در ذی  گونهزماناطالع شاعران در هر برهه 

کی است  دیگار اینکاه اصاویً ماا ها با حیات ادبیات یهستند و حیات آن ادبیات هقوانین نانوشت

وع ی نای پایبنادی باه آییم، قاوانین ناچه به لحاظ تارییی در تاریخ ادبیات جهان پی  میهر

شود  در ادب اارسی نیگ چون بحاث اناواع بحثای صرف کمتر رعایت می هخلق اثر در ی  گون

گیارد  البتاه تر صورت مایباشد، این عدم پایبندی طب اً راحتنیست که یجوز و ییجوز داشته

اسات کاه هاا بارای بقاا دید، تنازع و تفاهم خودآگااه گوناهکه خواهیماین عدم پایبندی چنان

ای برای بقاا باا دیگار بسیطی باشد و رابطه هی  اثر گون ناخودآگاهِ شاعران عام  آن است  اگر

 هباشد، محکوم به نابودی و انگوا است  مسلماً یکی از دیی  جاذابیت آثاار درجا ها نداشتهگونه

رای مثاال ها در دل خود است؛ باغالب از دیگر گونه هگیری ی  گوناول در ادبیات اارسی بهره

چند بیشتر آثار نظامی غنایی است، اما وی از نمودهای حماسه )مثالً جنگ خسرو باا بهارام هر

( و ت لیم نیاگ در آثاار غناایی لیلی و مجنونلیلی در  هیا جنگ نوا  با قبیل خسرو و شیریندر 

الت جما بوساتاناگار ارضااً   (110-11  1811، دیگارانمحمادی و )ن   سالطاناست خود بهره برده

یاااتر ت لیم صرف بود، آیا جایگاهی چنین در ادب اارسی مای هترغیبی صرف و تنها نمودی از گون

بیم  در این صاورت اگار بساامد نمودهاای یادیگر می هاز این رو گاه نمودهایی از ی  گونه را در گون

رناگ، باه کام ههاا، گونارنگ باشد باید گفت  با توجه به سایالیت گوناهاصلی کم هی  گونه در گون

 کند غالب کم  می هی گونبازد و به اربهصلی )غالب( رنگ میا های مغلوب در دل گونعنوان گونه

نمایاد کاه پاژوه  پای  رو طرحای باومی بارای ذکر این نکته نیگ خالی از ضارورت نمای

هاا را تقویات مسیر توجه بومی به مباحث گونه تواندهاست که میی و چرایی گونهچگونگی، کجای

های غربی بارای رو ذکر نمونه و به تبع آن کمبودهای احتمالی این پژوه  را مرتفع نماید  از این

 سازی گراته برای شبیههاست نه الگوی وامجایی گونهاثبات قانون همه
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 هازایش زیرگونه -3-2

 اصلی  هزایش زیرگونه در دل یک گون -3-2-1

هاای اصالی را ت امین اول بقای گونه هدر درج اصلی هها در دل ی  گونهای زیرگونهزای 

هاایی خواهنادبود کاه از جانس خودشاان های اصلی خالق زیرگونهبدین شرح که گونه کند؛می

کنند؛ مثالً اگر مدح، وصف، شاکواییه، ذم و رثاا خود را تثبیت می هاست و بدین شک  هویت گون

اصالی خاود خواهنادبود  در  ها ژن گوناهایی باصلی موجودیت یابند، زیرگونه هدر دل هر سه گون

وصاف  هست که در آن ح ور دارد؛ مثالً اگر زیرگونا ایگونه هچنینی زیرگونه، زیرگونمواردی این

در دل ی  اثر غنایی باشد، با ی  وصف غنایی روبروییم  وصف نظامی از م اشیق و ماثالً شایرین 

اگار وصاف مرباوط باه قهرماان و   (50-52  1811)نا   اسات  از همین نمونه خسرو و شیریندر 

های او در ی  اثر حماسی باشد، طب اً وصافی حماسای داریام؛ ماثالً وصاف اردوسای از دیوری

اگر وصف مربوط به مبانی اخالقی باشاد و باه   (261/ 1  1816)ن   رستم ی  وصف حماسی است 

صافی ت لیمای ساروکار اخالقای، طب ااً باا و هقصد ترغیب به ا یلتی اخالقی یا نهی از ی  رذیل

خو در حقیقت به شک  غیرمساتقیم نهای از داشاتن خلقای داریم  وصف س دی از غالمی زشت

دیگر هم این موضوع کامالً صادق است  البتاه  هایدر مورد زیرگونه  (124  1814)ن   چون اوست 

مثا  اصلی بیشتر میتص یا  گوناه هساتند و  هشده در دل گونهای خلقگاه برخی از زیرگونه

ناماه ده ههای اصلی را ندارند؛ به عنوان نموناه زیرگوناموارد بای سیالیت برای ح ور در همه گونه

گرگاانی، )نا   است شده زاده ویس و رامین های از دل ادبیات غنایی و منظومکه به عنوان زیرگونه

بیشاتر از ، (1816ارانای، )ن   احمدی دنامه یا اتح ؛غنایی بیشتر نمود دارد هدر گون، (261-212  1811

هاا خودنماایی شاود، در حماساهی که از آن وصف میئحماسی است  زیرا عناصر و اجگا هنژاد گون

این زای  اقط مربوط باه آثاار روایای   (811  1816و خطیبی،  281 /2  1120)ن   قلقشندی، کنند می

از هام یا  وصاف غناایی شود که با وصفی زاده در دل غگلی غنایی نیگ ممکن است نیست  مثالً

 از همین نمونه است  حااظ با مطلع زیراست  غگل غنایی 
 

 ای همه شک  تو مطبوع و همه جای تو خوش

 

 شیرین شکرخای تاو خاوش هدلم از عشو 
                                    (1818  811) 

خاود را در تناازع  هونهایی از ژن خود بقای گهای اصلی با تکثیر زیرگونهدر این موارد گونه

ها در دل خاود اصلی با پروردن زیرگونه هکنند؛ ی نی گونهای دیگر ت مین و تثبیت میبا گونه

ها را باه طاور کند  اما اینکه منتقدین زیرگونهو به خدمت گراتن آنها هویت خود را تقویت می
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هاای هاا در دل گوناهتوجهی به زایا  گوناهدهند، ناشی از بیها قرار میمشوش در ذی  گونه

برای مثال برخی ن ت و منقبت را کاه نموناه و  ها است ها از گونهپذیری زیرگونهاصلی و هویت

برخای مادح را   (181  1812کوب )ن   زریندانند شکلی از مدح است، مربوط به ش ر ت لیمی می

هاای آن را از مصاداق و برخی  (11  1816مطلاق، )ن   خالقیدانند های ادبیات حماسی میاز پایه

 یا ماثالً کساانی مثا  ؛(151  1810اسایی،  و رستگار 118   1852)ن   شفی ی،  دانندغنایی می هگون

و  11 /2  1814)نا   ولا ، دانناد های ارعی حماسه مایمطلق مرثیه را از گونهو خالقی1شیلنگ

)نا   رساتگار دانناد ایی مایغنا ههای گوناکثریت آن را از نمونه ، اگرچه(11  1816خالقی مطلق، 

گردد که ایان ها مشیص میها از دل گونهاما با توجه به اص  زای  زیرگونه (151  1810اسایی،

خااص  هاصلی باشند و منحصر به یا  گونا یهاتوانند، مربوط به هر ی  از گونهها میزیرگونه

غنایی و مدح ت لیمای است، مدح شده حماسی زاییده ه؛ ی نی مدح حماسی، از دل گونندنیست

  ازین رو گنجاندن آنهاا در ذیا  هاهای اصلی خود و قس علی هذا دیگر زیرگونهنیگ از دل گونه

 ساز است خاص تسامحی و تساهلی مشک  هی  گون

 

 اصلی به شکل مستقل هبا ژن گون زایش زیرگونه -3-2-2

اعالن هویت بکنناد؛ ماثالً یا   ای خود به شک  مستق  همتوانند با ژن گونهها حتی میزیرگونه

  باشاد بلکه به شاک  مساتق  داشاته اصلی خود، هگونتواند موجودیتی نه در دل رثای غنایی می

آن م تقد اسات کاه وقتای یا   هدربار 2اراوهایی است که ها همان زیرگونهاین نمونه از زیرگونه

مولاوی  زیار از (  غگل(67 :2005تر شک  بگیرد، زیرگونه است شدههای اختصاصیگونه با ویژگی

غناایی در  ههاای گونای نی ویژگی است؛ رثایی با رنگ غنایی الدین زرکوب سراسرالحدر رثای ص

  استپیدا کردهو در رثای غنایی بازتاب  اینجا اختصاصی شده
 

 ای ز هجرانت زمین و آسامان بگریساته

 

 دل میان خون نشسته عق  و جان بگریساته 
                                       (1811  111  )                                     

 کند ثانوی ترغیب به بازگشت اصول اخالقی می هیا جبلی در ی  رثا یا ژن ت لیمی، در یی
 

 منسوخ شد مروت و م ادوم شاد وااا

 

 وز هار دو ناام ماناد چاو سایمرغ و کیمیااا 
                                 (8111  41-81)(8)     

                                                           
1 . Schiling 
2 . John Frow 



 9311 پاییز و زمستان، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی امیر سلطان محمدی    166

 

 شک  مستق  باعث خلق آثااری باا شد نیگ ب دتر به غنایی زاده هنامه که از دل گونده هیرگونز

و ( 211-251  1810)نا    هاای هماام تبریاگیناماهنامه و با ژن غنایی شد؛ برای نمونه دهعنوان ده

یگ علت تفاوت ژنای برخای ها ناز این دست است  این اص  در گونه (411-456  1840)ن    اوحدی

 کند ها و نگنجیدنشان در ذی  ی  گونه را تبیین میزیرگونه

 

 های اصلی وار زیرگونه و ریزگونه بدون ژن گونهزایش مسیح -3-2-3

کام اصالی کام هاصلی، یا شااید حتای قبا  از گونا هها ب د از زای  در دل گونگاهی زیرگونه

های ای با ژن گوناهاصلی یا زیرگونه هه در دل ی  گونیابند و بدون اینکموجودیتی مستق  می

هویتی تام و مستق  دارناد اصلی باشند،  هبدون اینکه منتسب به ژن سه گوناصلی باشند، خود 

مثالً وصف طبی ت یا بیشی از آن باه شاک   ای خاص نیستند با رنگ گونهای و دیگر زیرگونه

هاای اصالی یا  از گوناه  است که در هایاهای اصلی، وصفی مستقمستق  و نه در دل گونه

یاباد وصف، تکام  هویتی می هگنجد و گویی وصفی برای وصف است  اینجاست که زیرگوننمی

هایی چناین، گونهکند  اصویً شبهاعالن هویت می ،و نه زیرگونه ،گونهو خود به عنوان ی  شبه

و نه امتگاج و ازدواج با گونه  ،روگیریشان منف   است، بدین م نا که به شک  خودبسط و شک 

 یابند  توصیف مس ودس د از قلم با مطلع هویت می ،دیگر هیا زیرگون
 

 چاااه باشااام از آز خساااته جگااار

 

 کاااه هساااتم تاااوانگر بااادین شااااخ زر 

                                (1862  141) 

  یا وصف منوچهری از وصف بهار با مطلع زیر
 یاسااامنانوبهاااار آماااد و آورد گااا  و 

 

 باااغ همچااون تباات و راغ بسااان عاادنا 

                                (1810  2-1) 

هاا ازدواج و امتاگاج کمتاری هاا و زیرگوناهشوند  اصویً اگار گوناهها محسوب میاز همین نمونه

 ههاای از ایان دسات ناه عاواطفی مرباوط باه گوناباشند، جذابیت کمتری دارند  زیرگوناهداشته

هاای ، نه عناصرِ قهرمانیِ حماسه و نه لوازمی برای ت لیم دارند، از این رو گنجانادن نموناهعاشقانه

   های اصلی نیگ تسامحی مقرون به اشتباه است چنینی در ذی  گونهاین

هاا نیاگ بادون ازدواج و تواند بدین شک  اداماه پیادا کناد و از دل زیرگوناهاین سیر می

 هباشند  این زایا  در حقیقات تاالش زیرگونا وار داشتهزایشی مسیح ،هاگونهامتگاج، خرده
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که گویاا منظوماه یاا شا ری از شااعری « نامهخرزه»یااته برای بقاست؛ برای مثال لاستقال

 است نیگ از آن یاد کرده سوزنی سمرقندی است ونام حکا  مرغگی بوده پرداز بهگله
 

 های طیّان استرایق و مونس من هگل

 

 حکااا  هناماحکایات خااوش مان خاارزه 

                             (1881  51) 

 ه ناای واژاسات و چنانکاه از مهگل زاییاده شاده ههگل و برای ثبات بقای زیرگون هاز دل زیرگون

باشاد؛ در اشا ار  آید، باید ش ری در مورد همان واژه باودهبرمی   ذی  خرزه(1886، )ن   دهیداخرزه 

هاای عبیاد در ذیا  هماین هایی از آن را یاات  بسیاری از دوبیتیتوان نمونهگو میشاعران هگل

یه کاه در حقیقات خمر ههمچنین است زیرگون  (285-280  1848 )ن   عبید،گنجند گونه میخرده

)نا   شاده  وصف زاده های است از دل زیرگونگونهوصف شراب و لوازم مربوط به آن است و خرده

)نا   اناد نامه نیگ که برخی هر دو را ی  نوع اارق کاردهارق خمریه و ساقی  (48  1861 ااخوری،

ناماه زایشای سااقیوار دارد ولی ، در همین نکته است که خمریه زایشی مسیح(114  1811رضایی، 

نامه، طنگ و اش ار حکمای اسات  شااید از هماین حاص  ازدواج و امتگاجِ همین خمریات با شکوه

و در بحثی تحت عنوان تحاول اشا ار خماری  رق نهادهتمن این هر دو زیرگونه را اؤروست که م

 ( 221-281  1864تمن، ؤ)ن   ماست ناخودآگاه به تفاوت ژنی آنها صحه گذاشته

 هگوناهاایی از دل زیرگوناه یاا شابهگونهین م ما و لغگ که از انون احاجی است، خردههمچن

زناد کاه شود و میاطاب حادس مایای به شک  پوشیده وصف میوصفند  بدین شک  که کلمه

)نا   وطاواط، روییم ال باشد، با لغگ روبهؤست  البته اگر آغاز وصف به شک  سا ایمنظور چه پدیده

سازی نیاگ در جهات تثبیات دیگری است و این شبیه هشد سازیشبیه هی نمونکه یک (10  1862

ای به م شوق یا نام او باشاد، ها اشارهگونهکدام ازین خردهوصف برای بقاست  البته اگر هر هنزیرگو

 غنایی باشد  هتواند حاص  ازدواج وصف با گونلغگ و م ما می

چارا  ی وجاود نادارد و م لاوم گردیاد کاهخالصا هرا گونچکه در پایان این بی  مشیص شد 

توان در ذی  ی  گوناه گنجاناد و علات اخاتالف نظار برخای منتقادان و ادباا در ها را نمیزیرگونه

هاا و ها در ذی  ی  گونه عیان گردید  نهایتاً این اص  محرز گشات کاه گوناهگنجاندن این زیرگونه

زنناد هایی از جنس خاود مایها و زیرگونهگونهها ب د از تولد برای بقای خود دست به زادن زیرگونه

  تا هویت آنها تثبیت و بقایشان ت مین گردد
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 های حاصل از ازدواج و امتزاجزایش زیرگونه -3-2-4

زنناد و حاصا  ایان ها برای بقا و تثبیت هویت خود گاه دست به ازدواج و امتاگاج مایگونه

هاا حاصا  های جدید است  گاه زای  زیرگونهگونهها یا خردهازدواج و امتگاج زای  زیرگونه

ها بارای دوام بقاای خاود باا اصویً زیرگونه ها با هم است ها یا گونهزیرگونهازدواج یا امتگاج 

جدیاد  هشود  این زیرگونجدیدی خلق می هکنند و زیرگوندیگری ازدواج می هیا گون زیرگونه

متناساب باا ایان بحاث و جایگااه  والدین یا سازندگان آن اسات  هرگونبی  گونه یا زیقوام

تودوروف را پذیرات که ی  ژانر جدید )به ت بیر نگارنده زیرگوناه( محصاول  هتوان عقیدمی

ااولر نیگ م تقد است که ترکیب ژانرها شاک    (203 :2000)می است تحول در چند ژانر قدی

بیا  جدیاد قاوام ه، اما باید دانست که این زیرگون(232 :2000)کند جدیدی را حاص  می

ها در ها در ازدواج گونهوالدین یا سازندگان آن است؛ یکی از مهمترین نمونه هگونه یا زیرگون

ایان ازدواج زاده  هاست کاه نتیجاغنایی  هوصف با گون هونادب اارسی مربوط به ازدواج زیرگ

غناایی را نیاگ پررناگ  هاست  البته این ازدواج، بقاای گونا« سراپا»شدن ی  زیرگونه با نام 

هاای ناوع کند  این زیرگونه از ی  جهت که وصف اندام م شوق از سر تا پاسات، ویژگایمی

غناایی را  ههای گونگیرد، ویژگیمیوصف را داراست و از آن جهت که وصف م شوق صورت 

گیری رسمی این زیرگونه در عهاد صافویه هرچند شک   (151-150  1811)ن   شفی یون،  دارد

مثنوی آزاد بلگرامی، توایق کشمیری، حسرت مشاهدی و غیاره به شک  آثار مستقلی چون 

ه تری در تاریخ ادب اارسی از این زیرگونه داریم کاهای بسیار قدیمیاست، ولی ما نمونهبوده

هاا موجودیات ها یاا زیرگوناههای رسمی از گونهگذاریچند نامبیانگر این نکته هست که هر

کند  باه ایان شارح ای آثار را نفی نمیی یا زیرگونهااست، اما این موضوع هویت گونهنداشته

دانسته دلی  بر غناایی نباودن آثاار او نیسات  غنایی را نمی هکه اگر مثالً موینا اصطالح گون

ی نای از  1«نکهاه شاکهه» هثر از ش ر سانسکریت و ترجماأهرچند برخی این نوع ش ر را مت

ها برای بقا و گونه اما باید دانست اص  تالش (،85-82  1816)ج فاری،  دانندناخن پا تا اوج می

ی کند و الگامی به وارداتی و تقلیادای را توجیه میها در این راستا تولد چنین گونهازدواج آن

ی ذکار خواهدشاد، ایان نکتاه عیاان در مثاالی کاه از دقیقا ای نیسات دانستن چنین گونه

انامه است، ولو اینکه دقیقای باا ایان های سراپترین نمونهگردد که ش ر او یکی از قدیمیمی

 باشد   عنوان آشنا نبوده

                                                           
1 . Nakh-shakh 
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 شااب ساایاه باادان زلفکااان تااو مانااذ

 گارانعقیق را چاو بساایند نیا  ساوده

 به بوساتان ملوکاان هاگار گشاتم بای 

دو چشم آهو و دونرگس شکفته به کمان 

 کمااان بابلیااان دیاادم و طاارازی تیاار

 

 سااپیدروز بااه پاااکی رخااان تااو مانااذ 

 ذ باااا لباااان تاااو ماناااذکاااه آبااادار باااو

 گاا  شااکفته بااه رخسااارکان تااو مانااذ

 درست و راست باذان چشامکان تاو ماناذ

 …شود به رخسارکان تو ماناذ که برکشیده

                                 (1818  11) 
 

توان یاات، باا اینکاه اصاطالح ایان ها بسیار دیگری از این زیرگونه در آثار متقدمین مینمونه

ها در تنازع بقاا و است  این نکته بیانگر عم  خودآگاه گونهز عصر صفوی مصطلح گردیدهزیرگونه ا

هاایی از ایان آمیاگش و ثیر بر ناخودآگاه شاعر برای خلق آنهاست  در ادبیات غارب نیاگ نموناهأت

ای از نموناهتاوان میرا در ادب مغرب زمین 1«باید»گونه المث  توان سراغ گرات؛ ایزای  را می

  (214  1810)ن   تراوی ، دواج گونه حماسی و غنایی دانستاز

نه زایش  حاص  امتگاج است  بدین م نی که از اختالط ی  زیرگوناه گاه نیگ ی  زیرگو

هاای هاگل، مادح، هجاو، برای مثال زیرگوناهشود؛ گونه متولد میهای دیگر خردهبا زیرگونه

را موجودیات « کارنامه» هگونکنند تا خردهکدیگر امتگاج حاص  مییوصف و طنگ برای بقا با 

اماا  (1  1810  )نا  استمدح را داخ  نکرده ،کارنامه در ت ریف دارانیدهند  هرچند احمدی

گوناه ، مدح از عناصر اصلی ایان خاردهو ساختار آن را تبیین کرده نشان دادهچنان که خود 

اسات اشااره شادهبه ستودن درباریان سنایی، نیگ  بلخ هکارنام هدر مقدم  (21-20)همان  است 

اارادی مثا  مسا ود در آن مس ود س د که  ههمچنین است کارنام  (142  1841 سنایی،  )ن 

یمین ابن هحتی کارنام  (111-111  1864) شوندر پارسی ستای  میبن ابراهیم غگنوی و بونص

ها ایان اتفااق را بنابرین بقای گونه  (511-511  1844)سراسر مدح است و از هجو خالی است 

های مت ادی همچون مدح و هجاو بارای بقاای خاود باا نماید که حتی گونهنیگ میسور می

ها برای بقا( باعث شده شفی یون ته )تالش گونهیکدیگر همراه شوند  عدم توجه به همین نک

نیاگ  بهاار عجاماما همانطور که در   (11  1814)شفی یون، جامع نق ین بودن گونه را رد کند 

نشینی ضدین این هم  (1421 /2  1810بهار،  )ن ، شهرآشوب حاص  مدح و ذم است ذکر شده

شا رش  هود اذعاان دارد کاه عطیاهای دیگر نیگ نمونه دارد  بساحاق اط ماه خادر زیرگونه

                                                           
1 . ballad 
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بسیاری از هجوهای   (1  1812ق اط ماه، ابسح  )ن مت اد طنگ و جد است  همحصول دو زیرگون

  (11  1881سوزنی،   ن برای نمونه )سوزنی با مدح همراه است 

آورد؛ ، نتایج متفااوت باه باار مایها در محیطِ متفاوتگونهها و خردهالبته زای  زیرگونه

 هطور که االسفه، جهان را برای موضوع کارشان به ساه منطقام تقد است، همان گتامس هاب

اناد، شااعران هام در خلاق اناواع ادبای میتلاف بندی کاردهآسمانی، هوایی و زمینی دسته

بناابراین   hobbes, 1908: 55)های متفاوت شهر، دربار یا روساتا اسات )ت لقشان به محیط

 هلفاؤاناد کاه بررسای مخالف آنچاه برخای مادعیو بار آمد هایی که خواهداص  و مصداق

مشیص  (،11  1810، مقادمعمارتی  )ن گیرد ادبیات ااصله می هموق یت در مباحث ژانر از حوز

شود که از ق ا بررسی موق یت در بطن ادبیاات نیاگ قابا  تحلیا  و بررسای اسات و در می

ه که حاص  امتاگاج مادح، هجاو، کارنام هگیری انواع ادبی دخی  است؛ برای مثال نمونشک 

هگل و توصیف است، در ادب درباری و محیط دربار چنانکه ذکرش رات باعث زای  کارنامه 

ای که دقیقاً کند  زیرگونهشود  اما همین امتگاج در بیرون از دربار شهرآشوب را متولد میمی

یع یا مادح و هجاو های مذکور در کارنامه است  ش ری که توصیف حِرَف و صنامگج زیرگونه

برخی بین شهرآشوب و شهرانگیگ و شا ر صانفی اارق اینکه، رغم اهالی ی  شهر است  علی

گوناه حا  و اصاالح گاردد کاه اما نظر ایشان باید ایان (،11-12  1814)شفی یون، گذارند می

دارای اصالت تاارییی ب اد از زایا  حاصا  از امتاگاج ماوارد  هشهرآشوب به عنوان زیرگون

است که باید آنهاا را وهور آورده هوار به منصهای دیگری را مریمگونهخرده ،برای بقا مذکور،

مسا ود سا د از دیاوان در هار ساه طباع  برای نموناهشهرآشوب دانست   هایگونهاز خرده

است ناه اشا ار است، در بی  شهرآشوب ذکرشدهش رهایی که در باب ارباب حرف نیگ آمده

کاه حتمااً بازتااب ، (650-661   1810و  116-185  1864و  686-658  1862)مس ود س د، صنفی 

های قدیمی است  ب دتر از دل شهرآشوب که مدح وصفیِ اه  شهری، ذم وصفیِ اها  نسیه

، شاهرانگیگ کاه حاصا  (611  1845محجاوب،   )نا شهری و وصفِ مدحی برای حِرَف اسات 

شاود  اشا ار شاهر اسات، زاده مایازدواج مدح و ش ر وصفی در باب شهری و حرف اهاالی 

لساانی شایرازی  ایصانافمجماعو  (221  1814سام میرزای صفوی،   )ن وحیدی تبریگی قمی 

اند  ش ر صنفی نیاگ حاصا  ازدواج وصاف )حرااه( و از این نمونه( 811  1810پژوه، دان   )ن 

 ار سایفی غناایی را نیاگ داراسات؛ اشا اری مثا  اشا ههای نژادی از گونمدح است که رگه

نهایتاً شهرآشوب خود ب دتر به شا ر   (281و  51  1882 نوایی،  )ن بیارایی از این دست است 
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 هشود که حاص  وصف و ذم اهالی شهر و شهری است؛ نموناشهره می یای شاخصگونهخرده

  1811عاوای،   )نا اسات ذکارش آماده بابلایلبابقدیمی شهرآشوب از ارخی است که در 

  (به ب د421

کنند که در تداوم سازی میهایی همسان با خود را شبیهها نمونهها و زیرگونهگاهی گونه

 هها البته باا ازدواج باا زیرگوناها بازتاب همین راتار گونهااتد  نقی هثر واقع میؤبقای آنها م

روست که صفا به طور کلی این نوع اشا ار را بادون طنگ و گاه هگل و هجو هستند  از همین

مشاهور ایان  هنمونا؛ (115 /4  1811)صافا،  کندآمیگ ذکر میپذیری هگلاشاره به ارآیند شک 

 این موضوع برخالف آنچاه در باادی  (161  1848) است شاهنامهعبید بر  هنوع از اش ار نقی 

را کند، بلکه هویات و بقاای آن حماسی را تیریب و م مح  نمی هرسد، گونبه ذهن می امر

کند  در ادبیات غرب نیگ نبارد غوکاان است، حفظ میه حماسه رو به ااول نهادهای کدر برهه

کاه ایان  (64  1810)تراویا ، است پساحماسه نگاشته شده های هگلی است که در دورحماسه

ااتاد؛ هاا نیاگ اتفااق مایسازی در زیرگونهثیر اص  تنازع بقاست  این شبیهأخلق نیگ تحت ت

، برای بقا، باعث تولد و زای  ش ر اط مه گردید  برای تاداوم ایان نقی ه هبرای نمونه زیرگون

به قصد بقای نقی ه اسات   نیگ هست کهالبسه  هگونسازی ش ر اط مه، خردهشبیه هبقا نمون

ی بسحاق اط ماه اسات و ایان کنگایشتهاا نظام قاری آشکارا همسان ب همثنوی البس همقدم

   (1-1  1851و نظام قاری،  10-1  1812اط مه،  بسحاق  )ن  دهد سازی را نشان میشبیه

نقی اه  هگوناآید و بایاد آن را خاردهدیگری که از دل همین نقی ه بیرون می هنموناما 

حاص  ازدواج طنگ و نقی ه است  هکه ریگگون (54-21  1811شفی یون،   )ن  یق استنامید، تگر

 که عام  بقای هر دو زیرگونه است 

ها و عادم تواناایی محققاان را ها، م    تداخ  گونهدقت در بحث ازدواج و امتگاج گونه

کند تبیین میها مهم را در بحث گونه هکند  این اص  این نکتها توجیه میبرای تحدید گونه

 هگیرند، باه منگلاگونه که کسانی چون کروچه به آن ایراد میها آنکه تحقیق در بحث گونه

ها و تحقیق ، بلکه بحث گونه(111  1811 ،کروچه  ن )بندی آثار در ذی  ی  گونه نیست طبقه

 انواع، چرایی و چگونگی این روابط باشد  هدر آن باید مبین روابط پیچید
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 هانشینی گونهندی و همخویشاو -4
گذارناد  از به ااول می ها به دلی  شرایط ارهنگی، اجتماعی و تارییی یا سیاسی روگاه گونه

ای نمایند و باعاث خلاق گوناههای پویاتر خویشاوندی میها برای بقا با گونهاین رو این گونه

گیاری حکومات از شاک گردناد  ب اد ها مایها یا زیرگونهتلفیقی با وجه غالب یکی از گونه

هاای ملای باود  سیاسی ایران طالاب حماساه-صفاریان و سامانیان در ایران، شرایط تارییی

بود که از اسالم اقط ناام آن ایرانیان که در هجوم اعراب روحشان لگدمال تحقیر اعرابی شده

باه تارییی خود دست  هرا به همراه داشتند، برای احیای قدرت ملی و یادآوری شکوه گذشت

 هناماگشتاساپمنصاوری،  هشااهنامابوالمؤیاد بلیای،  هشاهنامزدند  ی های ملخلق حماسه
بازتااب ایان نیااز ملای  ،اسدی، همگی در این برهه هنامگرشاسباردوسی،  هشاهنامدقیقی، 

اند  اما با روی کار آمدن ترکان غگنوی و پس از آن سلجوقیان و خوارزمشاهیان و تبلیا  بوده

این گونه برای بقای خود دست خویشااوندی باه حماسه روبه ااول نهاد   هگون مبانی غیرملی،

کاه باه آنهاا شاد هاایی همان دسته حماسه و منجر به تولید تارییی، عراانی و دینی داد هگون

ها بقای حماسه را ت مین و تثبیات کارد  شود  این خویشاوندیهای مصنوع اطالق میحماسه

خلاق  الطیارمنطقهای عراانی مث  نی خویشاوندی کرد و حماسهعراا هاز طرای حماسه با گون

هاای ماذهبی و دینای جلوتر به تناسب شرایط اجتماعی با گونه  (20-8  1811 قبادی،  )ن  شد

تواناد ناژاد طب ااً نمایقبای  میتلاف تار  های پیاپی ایرانیان ازنیگ خویشاوند شد  شکست

هاای حماسای شارح حاال رو بیشاتر منظوماهینهای ملی باشد، از همحماسه هدهندبازتاب

و  حیادری هحملا  (111 /4  1811)صافا، یا ذکر مغاازی و بگرگاان دیان باود  ،گردنکشان قوم

، وفرناماههایی مث  اند  نمونهحاص  از همین خویشاوندی هشداز نمونه آثار خلق نامهخاوران

تاارییی اسات   هماساه باا گوناها نیگ حاص  خویشاوندی حو مانند این نامهشهنشاه، مرنامهت

هایی که با خویشاوندی س ی در بقای هویت خود دارناد، ممکان اسات بااز باه خااطر گونه

اصای  عارق انادام  هشرایط سیاسی، اجتماعی و ارهنگی بتوانند دوباره به شک  یا  گونا

اجتمااعی زماان  -به خاطر شرایط سیاسای« گیرآرش کمان»و « خوان هشتم»نمایند  ش ر 

اند  جالب اینکه در غرب نیگ چنین وض یتی پابرجاسات و حماسه هودی از احیای گونخود نم

هاای ماذهبی در دوران تسالط هاست  حماساهجایی قانون گونهاصالت همه هدهنداین نشان
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 هنیگ بیانگر تالشی است کاه گونا 2از لوپه دوگا 1ایگیدروو  اللحمهای بیتچوپانکلیسا مانند 

  (511  1810)تروی ،  های ملی داردض ف حماسه هورحماسی برای بقا در د

ای غالاب دیگار را هماراه ای مغلوب در دل گونهگاه نیگ این خویشاوندی ح  شدن گونه

غناایی خویشااوندی  هحماسی برای بقاا باا گونا هدارد؛ برای مثال در بیشتر آثار نظامی گون

در ادبیات  ( 101-105  1811کااران، محمدی و هم)سلطان کنند کند و بقای خود را تثبیت میمی

شود، برای بقاا باا کمادی و کننده میروح و کس غرب  نیگ در قرن شانگدهم تراژدی که بی

که ی  کمادی تاراژدی اسات حاصا   8«سید»کند؛ اثری مث  غنایی خویشاوندی می هگون

  (411-411)همان  همین خویشاوندی است 

 

 های انسبتسلط گونه -5

 هشوند؛ برای مثاال چنانکاه آماد گونازاده می یهایمحر  و هایی به خاطر نیازهاها در برههگونه

باه شاکلی اسات کاه اسادی  ها بود  این غلبه غالب در بین گونه های خاص گونحماسی در برهه

غالب ی نای  هت لیمی باییی دارد، اثر خود را در قالب و لباس گون هتوسی برای خلق اثری که جنب

ها به شاکلی اسات کند  تسلط این گونه در این برهه به خاطر نیاز محر حماسی عرضه می هگون

که تحات  شاهنامهولی  کندادب باز نمی هبا حمایت درباری جایی در عرص آثار غنایی عنصری که

 ،4شدیدترین اشارهای درباری است، به عنوان ی  اثر شاخص تا ب دها تاثیرگذار اسات  اپاتساکی

دارد که از جهاتی شبیه به بحث حاضر و قابا  مقایساه باا  5«ژانر شاهانه»نیگ بحثی تحت عنوان 

 (23-2000:121 ).آن است 

عرااانی از قارن  هادب اارسی، تسالط گونا غالب در هشاید مهمترین نمونه برای تسلط ی  گون

تاوان سیاسی ایان بحاث را در دیادار طغارل و باباطااهر مای -پنجم به ب د است  محر  اجتماعی

باشد ی  حقیقت را در خاود نهفتاه دارد  یو چه واق  ایتبیین و تفسیر کرد  این داستان چه ااسانه

ن قشر در بین عوام نیاگ نیاازی باه توضایح های درباری از صوایه و عرااست  جایگاه ایو آن حمایت

آن سانگینی  هها بر سر ادبیات اارسای ساایکنند که تا قرنای را طلب میها گونهندارد  این محر 

                                                           
1 . Isidro 
2 . Lope de Vega 
3 . Cid 
4 . Opacki 
5 . Royal genre 
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ادب اارسی اسات  در اینجاا بحاث بار سار  هعراانی در پهن هکند  این تسلط سوای وهور زیرگونمی

 دهد ثیر قرار میأهای دیگر را تحت تها و زیرگونهاین است که این زیرگونه چگونه گونه

غنایی اسات، اماا کااای  هگیری به عنوان ی  قالب درخور برای گونشک  ابتدایغگل در 

های زمینی قب  از سنایی و غگل مثالً س دی به عنوان غگلی ای به تغگلاست نگاهی مقایسه

م شاوق ازلای در  کامالً زمینی و غنایی بیندازیم  در غگل زمینای سا دی، م شاوق گااه باا

هاای سا دی را ای، برخای غاگلشود که عدهشود، همین امر باعث این پندار میآمییته می

عرااانی در ایان برهاه  هحال آنکه تسالط زیرگونا  (148-118  1818 )حمیدیان،عراانی بدانند 

 هثیر این زیرگونأاست و س دی ش ر غنایی خود را تحت تثیر قرار دادهأا ای ادبی را تحت ت

 است غالب خودآگاه یا ناخودآگاه ارتقا داده

هاای  اجتماعی که نموناه-ت لیمی نیگ مشهود است، ادبیات ت لیمی هاین تسلط حتی در گون

کامالً رنگ عراانی باه  بوستانهای یصوص در برخی بی آثار ت لیمی س دی مشهود است، ب در

شامار صارااً و آثاار بای گلشان راز ،مثنویعراانی چون  -گیرد  این سوای آثاری ت لیمیخود می

 هاست  عراانی در آن برهه -ت لیمی

شاوند  رساتم های حماسی، عراانی بارگاذاری ماینمود ادب حماسی هم در این دوره اویً در

هاا دستان نماد انسان کام  )شیر خدا و رستم دستانم آرزوست( و ااراسیاب نماد نفس و شارارت

های نظامی در برابر جهااد اکبار )قاد پور زال( است  حتی جنگ )ی  رمه ااراسیاب و نیست پیدا

عرااانی  ههای م روف گونارج نا من جهاد ایصغریم/ با نبی اندر جهاد اکبریم( که یکی از موتیف

 هشدت گوناهای عراانی که ذکرشان گذشت، در این برهه بهحماسه یگر آنکهبازد  داست رنگ می

نامه کاه ژنای کاامالً غناایی دارد در ای مث  دهند  حتی زیرگونهدهثیر قرار میأحماسی را تحت ت

هایی عرااانی خلاق نامهشود و گاه دهعراانی مصادره به مطلوب می هگون هاین برهه به جهت سلط

  باه ب اد( 811تاا  عراقای، بای  )نا ایرالدین عراقی از همین دست است  هنامشود؛ برای مثال دهمی

ای با ژن غالب عراانی، ی نای شاطح را گونهعراانی، خرده هازدواج با زیرگون مفاخره نیگ در هزیرگون

  (185  1114و تهانوی،  182  1161جرجانی،   )ن شود باعث می

قااهر بار روی  هدر ادب غرب نیگ با تسلط کلیسا ادبیات تمثیلی و ت لیمی به عنوان گونا

  (211  1810راوی ،ت  )ن کند های دیگر اعمال سلطه میها و زیرگونهگونه
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 مرگ و رستاخیز در بحث انواع -6 

ها مسااوی باا حیاات ادبیاات میرند چون حیات گونهگاه نمیهای اصلی و مستق  هیاگونه

های اصلی و مستق  به م نای مرو ادبیات است از همین رو هنری جیمگ رو گونهاست و م

شناساایی کاما   هم تقد است  انواع عین حیات ادبیاتند و حقیقت و قادرت ادبیاات، نتیجا

همچنین از همین روست که وقتی برونتیر که انواع را باا   (212  4/1، 1811ولا ،  )ن آنهاست 

و  (11  1812کاوب، زریان  )نا سانجد های زنادگی انساان مایشناختی و دورهمباحث جام ه

 ول ،  )ن انواع ب د از زای  و به کمال رسیدن دچار ااول و مرو خواهندشد  که اعتقاد دارد

دارد، اعتقادی باه مارو و در شود و او اوهار می، مورد اعتراق ول  واقع می(16  4/1، 1811

-الش اع قرار مایبا به وهور رسیدنشان آنها را  تحت های دیگرمحاق راتن انواع ندارد و نوع

ها گونه ای تاریخ ادبیات مروهای نمونهبررسیدر اما حقیقت این است که   (11)همان  دهند 

هاا و شود  برخی از این زیرگونهها محقق میگونهخردهها و دارد و این مرو در زیرگونه نمود

روناد؛ بارای شوند، به نیستی میشان دچار مرو میانگیگهای ب ثها چون محر گونهخرده

چاون علات  م ادوم  ؛کارنامه ش ری است که محر  آن ا ای درباری است همثال زیرگون

گردد، طب اً م لول نیگ نیست خواهدشد  شاید شکولواسکی با همین نگااه م تقاد اسات، می

  (Duff: 2000: 7) انواع تاریخ مصرف دارند 

ها ممکن است، دچار حشر و رستاخیگ میرند و  این زیرگونهالبته نمیها روح این زیرگونه

ها حشر شوند  البته این گونهنیگ شوند؛ ی نی عل  محر  آنها هست شوند و دوباره این خرده

گوناه در خاردهشدن همیشه به همان شک  سابق نیست  ممکن است آن زیرگوناه یاا هست

وار پیدا کند ی نی روح زیرگونه است حیاتی تناسخ جام ه و ارهنگی دیگر حیات یابد  ممکن

با شمای  و نامی دیگر وهور یابد و البته گاه نیگ با همان هیئت سابق حشر یابد؛ تگریاق کاه 

  )نا یاباد م نی اسات در عصار صافویه در شا ر اارسای رواج مایگویی بیای نقی هنمونه

های طناگ و گااه هجاو و هاگل زیرگونه گونه که حاص  امتگاجخردهاین   (88  1811 شفی یون،

شود  در مکانی دیگر )غرب( ب ادها نموناه شا رهایی در مکتاب است، ب دها دچار مرو می

  1811سیدحسینی،   )ن  تگریق است هوار نمونکند که گویا رستاخیگ تناسخدادائیسم وهور می

 سات، حات عناوان احماداای تگوناهوار این نمونه ب دتر در ریگدیگر تناسخ هنمون  (150-161

یغماا  ،(265  1810رستگاراساایی،   )ن وزن و قاایه نیگ هست م نایی بیش ری که عالوه بر بی

)یغماای جنادقی، داناد ای مایدارد و خود آن را ش ری مطایبه این نوعرا در  بیشترین شهرت
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ی از همچنین ب دتر در ادب م اصر اارسی نمونه شا رهایی کاه شافی ی کادکن  (281  1211

، رساتاخیگی از (51 -46  1811)شافی ی کادکنی، برد آنها تحت عنوان ش رهای جدولی نام می

 تگریق است  ههمین گون

 

 گیرینتیجه -1

شوند و هساتی آنهاا در حقیقات هساتی ها متناسب با نیازهای زمانی و مکانی خلق میگونه

زنناد  گااه ط با همدیگر میادبیات است  آنها پس از هست شدن برای بقا دست به انواع رواب

ها خاود مساتقالً هویات پرورند و گاه این زیرگونههایی را از ژن خود در دل خود میزیرگونه

آن اسات  از ایان رو  هکنندها و توجیهها مبین اص  سیالیت گونهیابند  این اص  در گونهمی

ای میتلاف، یاا حتای باه هتوانند در ذی  گونهها میگردد و آنها ممتنع میمرز گونه تحدید

 شک  مستق  نمود پیدا کنند  

هاا یاا کنناد و زیرگوناههاا باا هام ازدواج و امتاگاج حاصا  مایهاا و زیرگوناهگاه گونه

های مگدوج و ممتاگج را باعاث کنند  این ازدواج و امتگاج بقای گونهها را خلق میگونهخرده

گیرند  این رابطه نیگ بیاانگر اصا  ی  میها نیگ برای بقا پگونهشود  همین مسیر را خردهمی

ای در حیات ادبیاات هاست، بر اساس این اص  کمتر گونهها در حیات گونهعدم خلوص گونه

هاای قاب  یاات خواهدبود که اقط از ی  گونه هویت بگیرد و موارد نادر اصویً ااقد جذابیت

 شناسی خواهندبود زیبایی

کنناد و ایان باعاث قا گاه با دیگر موارد خویشااوندی مایها در مسیر بها و زیرگونهگونه

ای غالاب ای مغلاوب در دل گوناهها در کنار هم است که گاه باعث ح اور گوناهتالزم گونه

شاد   ای به دییلی خواهدانسب در برهه هخواهدشد  البته گاه این غلبه باعث تسلط ی  گون

ها باا و از طرای بیانگر ارتباط وسیع گونهها عدم خلوص گونه هکننداین اص  از طرای تبیین

ها بارای   تاریخ، اجتماعی، ارهنگی و سیاسی است  متناسب با این شیوه از روابط گونهئمسا

 جانبه هستند   ای اح نیازمند بررسی روابط همه

شوند  البته ایان نیساتی باه بیششان نیست میلوازم قوام خاطر نابودیها گاه بهزیرگونه

هاا ممکان اسات در رو مطلق آن زیرگونه و یا زیرگونه نیست، بلکه ایان زیرگوناهم نای م

مکان یا زمانی دیگر به همان شک  یا شکی دیگر حشر یابند  بر اساس ایان اصا  در حیاات 

 کند ها را تبیین میآن هعلت مرو و حیات یا حشر دوبارها گونه
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 نوشتپی

گیرد، طب اً رواباط آنهاا نیاگ روح انسان سرچشمه میاز آنجا که آثار ادبی از وجود بالاص  و  -1

اسات اری و ادبای نیسات،  هتلقی و انگار هاتحلی  نگارنده از روابط گونه وار است  تبیین وانسان

ها و حیات آنها از آنجا که ناشی از شرایط انسانی و ارهناگ، تااریخ و بلکه حقیقت وجودی گونه

 یر است اجتماع انسان است، قاب  توجیه و تفس

  1818ولا ،  نا  دانناد )را دارای م امینی از هر سه گونه می کمدی الهیچند برخی هر -2

را در جهات ت لایم و تبلیا  مباانی مسایحیت  کمدی الهای( اما شکی نیست که دانته 2/100

مقدمه و 22-80  1، ج1811 دانته،   ن)ت لیمی این کتاب غیرقاب  انکار است  هجنب است ونگاشته

  (50  1811ده،صدرزا

اسااس آنچاه از جناگ یی و در دیاوان او ثبات اسات  بر باین قصیده به سنایی نیگ منساو -8

  (201  1811کدکنی، )شفی یاست  6 و 5آید، از شاعری به نام حقانی در قرن اسماعی  برمی
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