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  *اسانيمحبوبه خر
  آباد آزاد اسالمي واحد نجف دانشگاه ي فارساتي زبان و ادبارياستاد

  **فريده داودي مقدم
   شاهد، تهران دانشگاهي فارساتي زبان و ادبارياستاد

  )24/12/1390: پذيرش، تاريخ 28/11/1389: تاريخ دريافت(

  چكيده
ـ        هـاي تـاريخ ادبيـات، فهرسـت       ها، كتاب  در تذكره  ه دليـل   هـا و سـاير مراجـع ب

تـوان بـه    شـود كـه نمـي     گستردگي و پراكندگي موضوعي، گاه مطالبي نقل مـي        
ها اطمينان داشـت؛ يكـي از آن مـوارد، انتـساب آثـار نـسبتاً                 آن ي  هدرستي هم 

تحقيقي  هاي غير داورياين وضعيت گاه نيز حاصل پيش     . هاستنامهزيادي به ده  
اند و بـه  حققان مرتكب شدهو اعتماد بدون مراجعه به اصل آثار است كه برخي م 

 يـا   ، صـرفاً واژگـاني و نـه اصـطالحي         ي  هاي مانند شباهت نام يا اشار     اندك نشانه 
صرف يادكرد شخصي و مشاهده در كتابي، حكم به تعّلق اثري بـه نـوع خاصـي                 

نامه در اين آثار ثبت شـده اسـت كـه        منظومه به نام ده    23طوري كه    اند؛ به  داده
  .نامه نيستنددهها واقعاً نيمي از آن

هـاي انـواع     گرد اين موارد هستند كه نظريه       حاضر، ي  هنوشتتحقيق  هاي  پرسش
كـار   هـا و ابزارهـايي بيـشتر بـه        كنند؟ چه مـالك   ادبي چه مطالبي را بررسي مي     

ها نهاده شـده  نامه بر آن آثاري كه نام ده ي  هآيند؟ آيا هم  تشخيص انواع ادبي مي   
  ند؟ هستنامهاست، ده

ماند كـه   اثر باقي مي 12اند،  نامه اثر كه منسوب به ده     11ان، پس از حذف     در پاي 
نامـه همخـوان    ژانـر ده   ي  هكنند منظومه كامالً با معيارهاي تعيين     7از اين تعداد    

نـصوح،    ابـن  ي  هنامـ اي، محبت العشاق اوحدي مراغه  منطق: هستند كه عبارتند از   
العاشـقين شـاه    ن سـمناني، روح ئصاالعشاق ركن  ه عبيد زاكاني، تحف   ي  هنامعشاق

 اثـر الحـاقي بـه ژانـر     3. القلوب حريريعماد و محبوبالمحبين ابن  هشجاع، روض 
 همـام  ي هنامـ  عراقـي، صـحبت   ي  هنامعشاق: نامه نيز وجود دارد كه عبارتند از      ده

                                                 
*. E-mail: najafdan@gmail.com 

**. E-mail: fdavoudy@gmail.com 
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 اثـري كـه بـدون بررسـي بـاقي      2امـا  .  اميرحسيني هـروي ي هنامتبريزي و سي 
  . نامه هستندشقين عزيز بخاري و عشرتالعا هماندند، روض

 .نامه، ساختارگرايي، تودوروف انواع ادبي، دهي هنظريادبيات غنايي، : ها كليدواژه
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   پژوهشي هپيشين

هـا  ها نوشته شده است كـه نخـستين آن        نامهي ده تر چند مقاله و يك رساله درباره       پيش
است؛ در  ) 1354( دكتر رشيد عيوضي     از» ي حريري نامهگويي در ادب پارسي و ده     نامهده«

كنـد و سـپس بـه معرفـي     نامـه يـاد مـي   اين مقاله، نويسنده به روشي توصيفي از هفـت ده   
نويـسي در ادب   نامهده«ي  در مقاله ) 1357(دكتر مهري باقري    . پردازدحريري مي  ي  هنام ده

سير تكوين آن توجه نگاري و آبشخور اين نوع و به آيين نامه» ي شاه شجاعنامهفارسي و ده
ي اين نويـسنده در مقدمـه  . اندنامه معرفي كردهالعاشقين، ده ده  اند و با احتساب روح    داشته

بيشتر بر روشن شدن زوايايي از تاريخ عصر ) 1388(» العاشقيني روحنامهده«مفصل كتاب 
ك نـوع  سـرايي يـ  نامـه ده«ي نيـز در مقالـه    ) 1378(محمدي  دكتر خان . حافظ تأكيد دارند  

نامه و معرفي شش هاي سرايش دههاي تاريخي و انگيزهبه زمينه» ناشناخته در زبان فارسي
  . اندنامه به روشي توصيفي پرداختهده

  ســرايي نامـه ده«ي دكتـري خـود بــا عنـوان    در رســاله) 1387(رضـا فرصـتي جويبـاري    
  ي از ادبيـات    اونـه نامـه گ  ده«: دهـد تعريفي كلي از نـوع بـه دسـت مـي          » در ادبيات فارسي  

  غنايي است كه معموال در وصف عشق و حاالت عاشق و معـشوق بـوده و معمـوال غزليـاتي                    
بـه سـه دسـته      هـا را    نامهسپس ده . »آيدالي مثنوي مي  نيز از زبان عاشق و معشوق در البه       

هـاي  نامـه  ده؛هـاي عاشـقانه اسـت   نگـاري نامه كه فاقـد نامـه  هاي بي نامهده: كند تقسيم مي 
تـرين نـوع    هاي دوسويه كـه متعـارف     نامه ده ؛طرفه است هاي يك صورت نامه ه  يكسويه كه ب  

. ك.ر (باشـد بـه همـديگر مـي     ) عاشق و معشوق  (هاي دوطرفه   صورت نامه ه  نامه است و ب    ده
  . )چكيده

ي  ها از منظر نظريـه   نامهوجه مميز پژوهش حاضر با تحقيقات پيشين، نظر افكندن به ده          
اي دهد تا اصولي واحد را چونان معيار و سنجه        اين ديدگاه به ما امكان مي     . ستانواع ادبي ا  

  علمي تعيين كنيم و به شناسايي آثار مربوط بـه يـك نـوع بپـردازيم و چنـان كـه در پـي                        
  تـر از ايـن   توانيم به تعريفي به نـسبت دقيـق  ي اين ابزار است كه ميخواهد آمد، به واسطه 

هـاي اصـلي تـشخيص      نامـه نامه را از ده   ر منسوب و موسوم به ده     نوع ادبي دست يابيم و آثا     
  .دهيم

***  
گرايـان و  از آنجا كـه بحـث اصـالت پـرداختن بـه انـواع ادبـي بيـشتر در مباحـث شـكل             

هـاي ايـشان    شود، در اين نوشته مـا نيـز بـه مـرور و بررسـي نظريـه                ساختگرايان طرح مي  
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 كـه گـاه از مخالفـان        - پردازان مكاتب ديگـر     ايم و نگاه بسيار گذرايي نيز به نظريه       پرداخته
  .1 مقاله خواهد آمدي هايم كه در حاشي انداخته- بحث انواع ادبي هستند

   نيــز بــه 2هــاي بحــث ژانرشناســيبــه ماننــد بــسياري از مفــاهيم نظــري ادبيــات، ريــشه
   ي  هاو در اين كتـاب بـراي اولـين بـار مـسأل            . گرددا فن شعر ارسطو برمي    ي» بوطيقا«كتاب  

  پـردازد و   هـا مـي   بنـدي آثـار ادبـي براسـاس موضـوع آن          كند و بـه طبقـه     نوع را مطرح مي   
ها محققان  پس از وي تا قرن    . كندمفاهيمي چون تراژدي، كمدي و انواع ديگر را تبيين مي         

   ،بـراي مثـال   . بنـدي ادبيـات پذيرفتنـد و در تكميـل آن كوشـيدند            اين نگـاه را بـه مقولـه       
خواننـدگان زمـاني كـه      «: نويـسد داند و مـي   ا عملي ارسطويي مي   گورين، تشخيص ژانرها ر   

: پرسـند كنند؛ آن هنگام كه ميدهند، ارسطويي عمل ميژانري را از ژانر ديگر تشخيص مي    
"ويلي لومنِ "آيا  

"آحبِ" آرتور ميلر تراژيك است يا       3
 ملويل؟ زماني كه بر طـرح بـيش از          4

 »فـشارند ر نقش تقليد در ادبيات پـاي مـي        كنند يا زماني كه ب    شخصيت يا سبك تأكيد مي    
)Guerin, W. et al., 2005: 29-30(.  

ها به شكلي جدي     نوع در آثار انتقادي فرماليست     ي  هدر قرن بيستم توجه دوباره به مسأل      
 ادبـي كـشف قـوانين درونـي اثـر از راه             ي  هها كـار مطالعـ    به نظر فرماليست  . بازآفريني شد 

بررسـي  )  ادبـي الـف  ي هاز همـين رو مطالعـ  .  آن اسـت ي  هشناخت مناسبات عناصر سـازند    
) شود و ب  ها از غيرِ ادبي متمايز مي      آن ي  هواسط صناعات و شگردهايي است كه اثر ادبي به       

  .داند خود ميي هبررسي چگونگي ساز و كار پيدايش انواع ادبي را وظيف
تركيـب كردنـد؛ ابتـدا     ژانـر در هـم   ي هالذكر را براي مطالعها هر دو مورد فوق فرماليست

آوردند و با كشف مناسـبات درونـي        ترين اجزاء ساختاري آثار مشابه را به دست مي        كوچك
 - 5ها يـولس  البته در همان سال   . كردندرا تشريح مي  ) ژانر(هم پيوسته   اين اجزا يك كل به      

او . ده بودها نظرات مشابهي را ارائه كر بدون اطالع از فعاليت فرماليست- پرداز هلندينظريه
. با تالش براي كشف معناي اثر ادبي از طريق ژانر ادبي ساختارگرايان فرانسوي را متأثر كرد

بعدها ساختگرايان با پيروي از آراي يولس كوشيدند تا با يـافتن اشـكال نهـايي، راهـي بـه                 
  ).27: 1382خراساني، (سوي شناخت دگرگوني ژانرها بيابند 

 كه انطباق بين ساختمان دستوري ثابـت زبـان و انـواع             گرايان روسي بر آن هستند    شكل
 اول شخص و زمان حال      ي  ه صيغ ،كند كه شعر غنايي   ياكوبسن ادعا مي  . ادبي را نشان دهند   

: 1373ولـك و وارن،     ( سـوم شـخص و گذشـته اسـت           ي  ه صيغ ،است، در حالي كه حماسه    
نان دوسوسور ميان مطلقِ    رسد بتوان با تمايزي كه فردي     غير از اين مورد، به نظر مي      ). 262

 و انطباق ساختمان دستوري ثابـت و انـواع          زبان، زبان و گفتار قائل شده است نيز به رابطه         
ـ          تمامي توان  ،به نظر سوسور مطلق زبان    . 6ادبي پرداخت   ي  هها و نيروهـاي آدمـي بـراي ارائ
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 گزينش معناست و همچون يك دستگاه و نظام، ضوابط و قواعدي دارد كه فراسوي هر گونه
را ) نظير زبان فارسي  (ها و قواعد ويژه است كه زباني خاص         زبان، نظام نشانه  . شخصي است 

گفتار كاربرد شخصي زبان است؛ شكل ظهور و فعليت يـافتن آن نظـام در سـخن          . سازدمي
ــارش اســت   ــتن و نگ ــ). 14ص : 1، ج 1370احمــدي، (گف ــه  ي هدر مطالع ــا ك ــوردي م  م

توان نظم را برابر مطلق زبان قرار داد به اين اعتبار سي است، ميهاي منظوم ادب فار نامه ده
تواند معاني مورد نظرش را بـا تركيبـي         كه يكي از نيروهايي است كه بدان وسيله شاعر مي         

 خود را دارد كه از ديـد        ي  هنامه برابر زبان است كه نظام نشانگاني ويژ       ده. خاص انتقال دهد  
هـايي اسـت كـه بـا     نامـه شـود و گفتـار برابـر هـر يـك از ده     اين تحقيق الزاماً بايد رعايـت    

اي مستقل  گونه  پرداخت بهي هتوانند در شيوكارگيري نظام موجود در اين نوع، هريك مي به
 خاص خود را داشته باشـند و از ايـن راه بـا يكـديگر متفـاوت               ي  ه شاكل ،و بنا بر ذوق شاعر    

  .باشند
   مبنـي بـر ايـن كـه مـتن           1920 ي  ه روسي ده  هايگيري به فرماليست  اما برخالف خرده  
  گريز هستند، ايشان نـوع ادبـي       كنند و تاريخ   تاريخي آن بررسي مي    ي  هادبي را جدا از زمين    

  هـايي  بيـشتر ايـن اتهامـات ريـشه در برداشـت          . انـد دانستهاي متغير و تاريخي مي    را پديده 
  تـور اشكلوفـسكي شـده     ويكي هنوشـت ) 1917(» هنر بـه مثابـه تكنيـك      «دارد كه از كتاب     

 ي هشناسي فرماليستي جالب و بااهميت است، امـا بيـانگر همـ   اين كتاب از نظر روش . است
هـاي اوليـه بـا       فرماليـست  ي  هگرايـي نيـست، بلكـه بازتـاب بحـث و مـشاجر            نظريات شكل 
هاي اواخر قرن نوزدهم روسيه است كه مدعي بودند كارِ هنر تصويرگري اسـت    فيلولوژيست

)Shklovsky, 1965( .بندي انـواع   طبقهي هها را در باب نظريدر واقع نظر جامع فرماليست
 به بعد در آثار كساني چون اشكلوفسكي در      1921هاي آنان از سال     توان در نوشته  ادبي مي 

 يا در آثار يوري تينيانف در بـاب داستايوفـسكي و گوگـول بـا                7» روزانف ي  هدربار «ي  همقال
 و يا نهايتاً در اثر ديگر 9اي نوع خطابهي همنزل غزلواره به« و 8»قيضهدر باب تئوري ن«عنوان 

  )80: 1381دارم، (  يافت10»در باب تكامل ادبيات«با عنوان 
هـا و  ها برخالف نئوكالسـيك آيد كه نزد فرماليستهاي تينيانف چنين بر مي اما از نوشته  

. كندنيست و در طول تاريخ تغيير ميبندي انواع ادبي ثابت گري، ردهرغم اتّهام تاريخي علي
هاي مختلف ادبي و يـا خـود انـواع ادبـي            ها به علت رقابت بين مكتب     اين تغيير به نظر آن    

شـود و    تاريخي يك نوع ادبي غالب مي      ي  هاز ديد ايشان در هر دور     . شودگوناگون ايجاد مي  
كي از انواع ياي، انواع حاشيه تقابل نوع غالب با ي هدر نتيج. راندديگر انواع را به حاشيه مي     

: 1381دارم،  (نشين به تدريج چيره شده تا خود با انواع بعدي در تقابل قـرار گيـرد                 حاشيه
80 .(  
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 نوع حماسه كـه     5 و   4هاي  در قرن . در تاريخ ادبي ما نيز چنين جرياني حاكم بوده است         
 شرايط اجتمـاعي و  شده است كه افزون بر داليل مذكور، تحت تأثير      ژانر غالب محسوب مي   

دهد تا ايـن    هاي بعدي به انواع ادبي ديگر مي      ابد و جاي خود را در دوره      يسياسي تغيير مي  
ها به عنوان ژانري مستقل از جانب شاعران        نامهكه در اواخر قرن هفتم و نيز قرن هشتم ده         

 .شوندابند و باب ميياقبالي مي

  نويـسد كـه انـواع ادبـي     مـي » مل ادبياتدر باب تكا «ي هوري تينيانف در مقال   يهمچنين  
  بنـدي  افزايـد كـه اصـل طبقـه    وي مـي . اي تكـاملي و در نتيجـه تـاريخي اسـت     خود پديده 

   تـاريخي   ي  ه نيز هست؛ بـدين معنـي كـه هـر لحظـ            يانواع ادبي نه تنها تكاملي بلكه انقالب      
ـ     كه موجد يك نوع غالب ادبي است، سلسله مراتب و رده              نـوع را     خـود  يبندي نـوعي و حتّ

  سـازد ايـن اسـت      آنچه نوع ادبي غالب را متحول مي      . دهددر معرض تحول و تغيير قرار مي      
  شـوند و    نوع ادبـي از بـدو پيـدايش بـه چـالش كـشيده مـي                ي  هكنند هاي تعيين كه ويژگي 

  . كننـد هـا تـالش مـي    قدرت براي غالب شدن، بـراي نقـض آن        ي  هانواع ادبي ديگر در مبارز    
يل باختين است كه به ويـژه در مبحـث كارنـاوال    ي ميخاي ه نقضي ي  هن نظري ظاهراً اين هما  

- تينيانف مدعي است كه هنرمند يـا اديـب در حـالي كـه بـدواً سـنّت          . وي بيان شده است   

 نوع ادبي اثـرش     ي  هدهندهاي شكل گراست، انقالبي و نوآور نيز هست؛ چون خود او ويژگي         
  .كندرا نقض مي

ـ      عالوه بر مباحث باال، تي        تعريـف ثـابتي از يـك نـوع ادبـي           ي  هنيانف مدعي است كـه ارائ
 و يا از نـوعي بـه نـوع          ندهاي نوعي مدام در حال تغيير     امري غير ممكن است، چون ويژگي     

 ي هوي با توجه به اين امر كه مثالً بـا شـنيدن چنـد بيـت از شـاهنام       . ديگر در حال انتقال   
در عين حال همـين چنـد بيـت واجـد     توان نوع حماسي آن را تشخيص داد و     فردوسي مي 

گيرد كه دو گونه ويژگـي نـوعي وجـود دارد؛           هاي حماسي نيست، نتيجه مي     ويژگي ي  هكلي
آنچه هميشه مصداق دارد يك يا چند ويژگي كلـي و           . هاي ثانويه هاي اوليه و ويژگي   ويژگي

 احـساسي  شود، مثل روايي بـودن حماسـه و     اوليه است كه اغلب در انواع ديگر نيز پيدا مي         
 ،كند و آنچه در اثريها دائماً تغيير ميحالت اوليه يا ثانويه بودن ويژگي . بودن اشعار غنايي  

هـا از هـم مجـزّا    در حـالي كـه ويژگـي   . 11اوليه است، ممكن است در آثار ديگر ثانويه باشد  
 يابـد شـوند و ايـن امـر بـه صـورت تكـاملي ادامـه مـي               هستند، غالباً جايگزين يكديگر مـي     

)Tynjanov, 1973: pp. 32-33 .(هـا و يـا بـا عـوض شـدن      شدن ويژگي نوع ادبي با عوض
دارم، ( حقيرانـه زيـستن      ، تراژيك اسـت و زمـاني      ،يابد، مثالً زماني مردن   ها تغيير مي  ارزش
1381 :82.(  
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انواع ادبيات عاميانه ( انواع بدوي ي ه ژانر، رابطي هاز ديگر موضوعات جالب مربوط به نظري
گويد كـه اشـكال جديـد هنـري از          اشكلوفسكي مي . با انواع ادبيات پرورده است    ) ييا شفاه 

هاي هاي داستايوفسكي از تعالي رمان    آيند؛ مثالً رمان  تر به وجود مي   تغيير شكل انواع پست   
 ي  هيافتـ گـوي انگليـسي شـكل تكامـل       اند و يا اشعار بلوك شاعر تغزّل      جنايي به وجود آمده   

اي سرچشمه گرفته است ، اشعار ماياكوفسكي از اشعار فكاهي روزنامههاي كوليان استترانه
  ).271: 1373ولك و وارن، (

 به لحـاظ    - » متعالي«به  » ترپست«ها، جداي از بحث تغيير شكل از نوع         نامهدر مورد ده  
 پيش ، گفتني است كه چنين تركيبي يعني كاربرد غزل در مثنوي- صرف تغيير از نوع اوليه

اي خـاص و عنـصري   گـاه ويژگـي  . سرا در ادب فارسي سابقه داشته اسـت     نامه ده از شاعران 
فرعي و جزوي كه در دل اثري وجود داشته، در آثار پس از خـود وجـوه مـستقل و كلّـي و          

كنـد و نـام ويـژه و     دگرديـسي پيـدا مـي    ،ابد و به طور مجزّا به يك نوع مـستقل         يغالب مي 
ايم كـه   ي ورقه و گلشاه را داشته       ر قرن پنجم منظومه    ما د  .گيرداي هم به خود مي    جداگانه

هايي به بحـر متقـارب      در اين اثر غزل   . آن را سروده است   ) 428وفات  (نخستين بار عيوقي    
الي مثنوي آمده كـه ايـن كـار در ادبيـات فارسـي تـازگي          هيعني بحر اصلي منظومه در الب     

چنـد  نيـز    آن رامين است كه در       ويس و  ي  ه، منظوم هانخستينهي ديگر     نمونه. داشته است 
هـا بـا آن چـه از    گرچـه كـاركرد ايـن غـزل      . غزل در ميان ابيات مثنوي سروده شده اسـت        

نامـه  تواننـد از اسـالف بـدوي نـوع ده         نمايد، اما مي  آيد متفاوت مي  ها برمي نامههاي ده  غزل
  .12محسوب گردند
انديـشد  ژانر تأكيد دارد و مـي پردازان ساختارگراست نيز بر اهميت  نظريهازژرار ژنت كه   

هـا  توانـد از آن يابد كه نميشود و تكامل ميكه سخن ادبي بر اساس ساختارهايي ايجاد مي    
احمـدي،  (يابـد  ها را در زبان و نگارش خـود بـاز مـي   نآ چرا كه ،هاست  تابع آن وفراتر رود 

  ). 287، 1ج: 1375
  ، بـر ايـن بـاور اسـت كـه در            يـست پـردازان فرمال   يكي ديگـر از نظريـه      13باومخنآبوريس

  رسـد كـه اسـتفاده از ژانـري خـاص بـه بيـان جـدي                 مـي  اي فرا تكامل هر ژانر ادبي لحظه    
نمايد، اين فرايند تبديل، بسان قـانوني تكـاملي   زند و بيان را مبتذل و سطحي مي لطمه مي 

 ج: 1375 احمـدي، ( منشي تاريخي دارد     ،باوم به ژانر  نوع نگرش آخن  . همواره يافتني است  
1 ،56.(  

سـرايان قـرن هـشتم    نامـه اي كه يكي از دهي اوحدي مراغه  باوم با اشاره  ي آخن   اين گفته 
  :نمايداست، همسو مي
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  هاي كهنه سير استنامهدل از ده
  اي شيرين كه دير استنامهگو دهب

  اي نو تازه كن از سينــهيحديثــ
  اي نوش از لوزينــهــ دركيسماطـ

)1362 :438(  
  

 در 1930 ي هاما از درون فرماليسم روسي، نهضت فرماليسم لهستان بيرون آمد كه در ده
. ورشو نضج گرفت و پس از جنگ جهاني دوم در دوبلين و سـپس در گدانـسك احيـا شـد                    

. اي در باب تئوري انواع ادبـي دارد     مباحث عمده  - پرداز لهستاني نظريه -  14ايرنوژ اوپاتسكي 
 تحـول تـاريخي انـواع ادبـي، بـه موضـوع تلفيقـي يـا            ي  هألوي ضمن مطـرح سـاختن مـس       

به نظر وي هر يك از انواع ادبي، خود، عناصر . پردازد هر يك از انواع ادبي مي      15بودن دورگه
  ). 84: 1381دارم، (ديگر انواع ادبي را در بر دارد 

 - هشناسـي گرفتـه شـد     كه از دانش گيـاه    - 16اين نظر اوپاتسكي، با اصطالح لقاح ضربدري      
كـه   همخوان است و به همين امكان و قابليت در ميـان متـون ادبـي اشـاره دارد؛ همچنـان       

  كنند و ميـان يكـديگر در سـطحي گـسترده داد و سـتد دارنـد، در         افشاني مي گياهان گرده 
  شناختي از يك اثـر بـه آثـار ديگـر سـرايت             آثار ادبي نيز مفاهيم، صناعات و عناصر زيبايي       

  اي ها به صورت طولي نيست، بلكه شكل خوشـه بستاناين بده). Bennoit, 1999(د نكنمي
  هـا  ها اثر قبل از خـود تـأثير پذيرفتـه كـه هريـك از آن                مثالً حافظ از ده    ؛و تودرتويي دارد  

: 1382فتوحي، (اند  تأثير گذاشته نيزاند و در آثار بسيار بعد از خوداز آثار ديگر تأثير گرفته
56.(  

اي  رشته–شناسي زبان است كه نوع را بايد يكي از مفاهيم بنيادي فرا معتقد   17تودوروف
هر گفتار مشخص به طور     «:  دانست - كندكه اشكال پايدار و غير فردي سخن را مطالعه مي         

هاي گفتاري نسبتاً پايدار خاص خـود را         كاربرد زبان، گونه   ي  ه اما هر حوز   ،قطع فردي است  
  ).159: 1377تودوروف، (» ناميماع سخن ميهايي كه ما انوپروراند، گونهمي

ي تودوروف نيز ريشه در همان مبحثي دارد كه براي نخستين بار به طور مدون  اين گفته
هاي درسش مطرح كرده بود و بعدها سرنخي به دست ساختگرايان داد دو سوسور در كالس

د كه پيشتر بدان اشـاره  تا به مطالعات ساختاري بپردازند و آن تفاوت ميان زبان و گفتار بو           
  .شد

اي  ادبـي از اهميـت ويـژه       ي  ه نظريـ  ي  هاما در ميان ساختگرايان، مباحث ژرار ژنت دربـار        
ـ اَ«اوست كـه در كتـاب       . برخوردار است  بنـدي  دهـد تقـسيم   نـشان مـي   ) 1992(» ر مـتن  ب
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 ي  ه حماسه، نمايشي و غنايي كه از ديربـاز بـه ارسـطو نـسبت داده شـده، زاييـد                   ي  هگان سه
وي سپس مشكالتي كه نقد نوعي، ادبيات را بـه مـدت   . هاي آلماني است  احث رمانتيست مب

داند و خود مباحث    گانه مي بندي سه دويست سال به بيراهه كشانده، محصول همين تقسيم       
از نظـر وي حالـت   . كنـد  تقسيم مـي  ، و نوع  18مربوط به فن كالم را به دو بخش حالت بيان         

دهد؛ مثلِ روايت يا نمايش، در ه است كه ابزار بيان را تشكيل ميشناساناي زبان پديده،بيان
 كـه هـر دو تـاريخي    20 و قالب19 مضموني هاي ادبي است كه به واسط پديده،حالي كه نوع  

  ). 89: 1381دارم، (گردد هستند، تعيين مي
ن به نظر ژنت، نوع، مضموني و قالبي است؛ بنابراين در تعيين ژانـر، موضـوع و قالـب بيـا     

مثنوي  -  هستند و به قالب غزلها كه داراي ژانر عاشقانهنامهبا اين حساب، ده  . اهميت دارد 
  .انداند، ژانري خاص دارند كه با حالت بيانِ روايي سروده شدهدرآمده

تـوان از  هـاي ژرار ژنـت و تـودوروف در ايـن زمينـه مـي      در اين ميان، افزون بـر انديـشه     
 در مورد نـوع روايـي و ژان    22 مورد نوع توصيفي، پل ريكور      در 21هاي فيليپ هامون   پژوهش

 نوع ادبي ي ه با وجود آثار متعددي كه درباراما باز هم.  در باب نوع شعري ياد نمود23كوهن
 آن  ي  هاند، اين پديده همچنان غامض و مبهم است و تعريـف دقيقـي دربـار              به چاپ رسيده  

ويژه در ادبيات قرن بيستم بـه       دگي و ابهام به   طبيعي است كه اين پيچي    . توان ارائه داد  نمي
خورد؛ زيرا حد و مرز مشخصي ميان انواع ادبي وجود ندارد و برخي از آثار در هيچ چشم مي

  ). 357: همان(گنجند بندي نوع ادبي نميطبقه
 نشان داده است كه ارتباطات خاصي بين متـون          24 بينامتني ي  هاما ژنت در بحث از مسأل     

پيرامتنـي بـه    . متنـي و پيـشامتني    ي پيرامتني، فرامتنـي، فـزون       از قبيل رابطه  : وجود دارد 
هـا،   از قبيـل عنـوان، مقدمـه، يادداشـت         –آيـد    يك متن با آنچه به همراه آن مـي         ي  هرابط

فرامتني به ارتباط منتقدانه يعني تفـسير و تحليـل   . شود گفته مي- تصويرها، درآمد و غيره  
دهـد  اي است كه نـشان مـي      متني رابطه فزون. شودق مي يك متن از طريق متن ديگر اطال      

ژنه بر اين باور است كه . ق داردكند، تعلّمتن به كدام نوع ادبي كه آن را تعريف و معين مي
هاي عام و همگاني است كه هر مـتن خاصـي از آن نـشأت               اي از مقوله  مجموعه«متن  فزون

را به متن ) متنپيش (Bارتباطي كه متن گونه  دارد كه هراو همچنين اظهار مي. »گيردمي
A) شـود گردانـد، پيـشامتني ناميـده مـي        مربـوط مـي    -  بـه اسـتثناي تفـسير      - ) متنپس .
مـتن يعنـي   متن از يـك پـس  ، دو پيش28 اثر جويس27»اوليس« و 26اثر ويرژيل 25»ايد انه«

  ). 419- 20: 1381پور، كهنمويي(هومر هستند  29ي هاوديس
است همچنـان كـه كليـسا و        » نهاد «،وارن بر اين باورند كه نوع ادبي      رنه ولك و آستين     

دانشگاه و حكومت مانند يك نهاد وجود دارند نه مانند يك حيوان يا حتي ساختمانِ معبد                
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ها خـود را بيـان      توان در نهادهاي موجود كار كرد و با آن        مي. و كتابخانه يا عمارت پارلمان    
منظور ايشان اين است كـه نـوع داراي سـازوكار           ). 271: 1373(و نهادهايي نو آفريد     نمود  

هاي مختلف آن را تغيير داد و از آن توان بخشاست، اجزاء آن با هم در تعامل هستند و مي
  .درگذشت

 انواع ادبي، اصل ترتيب است؛ اين اصل نه به اعتبار ي هاين دو همچنين معتقدند كه نظري
دهـي يـا سـاختمان     بـه اعتبـار انـواع ادبـيِ سـازمان          بلكه) دوره يا زبان ملي   (زمان و مكان    

 انتقـادي و    ي  ههر گونـه مطالعـ    . كندبندي مي ، ادبيات يا تاريخ ادبيات را رده      ]مدارسازمان[
 تاريخي است به شـكلي متـضمن رجـوع بـه ايـن گونـه                ي  هيابانه كه متمايز از مطالع    ارزش

  ).260: همان(هاست ساختمان
هـر ژانـر   : نويـسد  او مـي . بسيار كليدي و مهم است، ژانري هبار تودوروف در  ي  هو اما نظري  

ايم و   آن را شناخته   ي  هپنداريم كه گستر  آوريم و مي  اي نظري به دست مي    ادبي كه به گونه   
نظام تجربي و نظام نظـري؛ يعنـي      : ايم، بايد با دو نظامِ متمايز همخوان باشد       تعريفش كرده 

و (از يك اثر خاص ادبي با متون ادبي آزمـايش شـود   بايد از يك سو، تعريف به دست آمده     
ي با يك اثر خاص هـم همخـوان نـشود، آن را نادرسـت خـواهيم              اگر استنتاج نهايي ما حتّ    

اي كلـي و     نيز بايد با نظريـه     يو از سوي ديگر، ژانرهاي به دست آمده از تاريخ ادب          ) دانست
اي بـه  شويم كه از دورههايي مييداوربسامان همخواني داشته باشند وگرنه ما زنداني پيش   

اي آمد و شد مـدام ميـان شـرح حقـايق         گونه ،تعريف ژانرها «: كنند ديگر تفاوت مي   ي  هدور
  ).286: 1، ج1375احمدي، (» اي تجريدي استنظري و نظريه

آنچه در بحث تودوروف آمده، مورد نظر و دقّت ما نيز واقع شده و سعي گرديده است تـا                   
ها  ژانر در نظر گرفته شود و بر اساس آني ههاي مختلف دربارزگار نظريهنكات كليدي و سا

ها را بر طبق تعريف نامه تك تك ده،توضيح اين كه. ژانر مورد نظر را تعريف و تحديد كنيم   
نامه آزمايش كرديم و به همين لحاظ بود كه تعداد عظيمي از آثـار      به دست آمده از ژانر ده     

 .اند  حاضر حذف شدهي هز مطالعها انامهمنسوب به ده

هايي كه مبحث ژانرها را به حاشيه رانـده  ي قابل توجه اين كه با وجود ظهور مكتب       نكته
نقـد  هاي انواع ادبي دوباره رونق يافته و نقد جديدي به نـام   هاي اخير نظريه  بودند، در سال  
 انـواع ادبـي را مـورد    هاي را به وجود آورده است كه پيدايش، تحول و ويژگي       ژانرهاي ادبي 

 زيرا تـا چنـدي پـيش پيـروزي          ،اين پديده در نقد ادبي كامالً نو است       . دهدبررسي قرار مي  
بندي انواع  آن چنان رواج داشت كه هيچ گونه معياري را براي طبقه،پرستيمتن و تب متن

 ،ن جديـد دانست، اما علـم معـاني و بيـا   پذيرفت و متن را فراتر از اين معيارها مي     ادبي نمي 
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هاي انواع ادبي برگشته است و اين مبين اين نكته است كه  دوباره به دوران ارسطو و نظريه     
  ).356: 1381پور، كهنمويي(هنوز زنده و پابرجاست » ژانر«مفهوم 

ها نامهبودن و پابرجايي مفهوم ژانر استفاده كرده، به سراغ تبيين نوع ادبي ده            از اين زنده  
 همان طور كه پيـشتر      .ي آماري ما چند نمونه دارد        بايد دريابيم جامعه    اما نخست  ؛رويممي

ترين انگيزه ما نيز براي بررسي دقيق و شناخت ايـن نـوع             ترين دليل و قوي   گفته شد، مهم  
هـاي  هاي تاريخ ادبيات و فهرست نسخه     ها، كتاب ها در تذكره  نامهادبي، تعدد و تكرار نام ده     

افتيم، يـ نامه يا شبيه به آن در منـابع مـذكور           ثر را با عنوان ده    نام بيست و سه ا    . خطي بود 
ا محقّقاني كه بر روي يك مورد كار كرده بودند، اذعان داشتند ينگاران ادبي گاهي نيز تاريخ

هاي معروف است و اين خود دليلي بود تا گمـان تعـدد ايـن نـوع را             نامهكه اين اثر جزو ده    
انـد،  ها معرفي شـده ضعيت آثاري كه با اين نام در كتاببه جهت روشن شدن و    . بيشتر كند 

ي اول    هايي كه در مرحله   نامه نام ده  ادامهدر  . ها بپردازيم بهتر ديديم به بررسي يك يك آن      
  :افته شد، آمده استيتحقيق 

. 3از فتّـاحي نيـشابوري      ) حـسن و دل   (دستور عشّاق   . 2گل و هرمز منسوب به عطار       . 1
. 5صـد غـزل عاشـقانه از سـيفي نيـشابوري            . 4از عارفي هـروي     ) امهنحال(گوي و چوگان    

. 8نامـه از عراقـي      عـشّاق . 7اي  العشاق از اوحدي مراغـه    منطق. 6نامه از عبيد زاكاني     عشّاق
نامه از ابـن  محبت. 10 از ركن صائن سمناني   30العشّاق ةتحف. 9نامه از همام تبريزي     صحبت

ه روضـ . 13از حريـري    ) نامـه ده(القلوب  محبوب. 12ماد  ن از ابن ع   يالمحبةروض. 11نصوح  

نامه از  فراق. 15العاشقين از شاه شجاع     روح. 14العاشقين از عزيز بخاري يا عزيزاهللا زاهدي        
مثنـوي تجنيـسات   . 17نامه از ناصـر بخـاري يـا درويـش ناصـر      هدايت. 16سلمان ساوجي  

نامه از عيشي شيرازي عشرت. 19ين رامي الدنامه از شرفده. 18از كاتبي ترشيزي ) باب ده(
 از عمـاد  نامـه ده. 22نامه از شاه تهماسب صفوي      ده. 21نامه از اميرحسيني هروي     سي. 20

  .الممالكاز نقيب) ده باب(نامه ده. 23. فقيه كرماني
هـايي  رو هستيم؛ يك گـروه آن     هاي اين جامعه، با دو گروه منظومه روبه       در بررسي نمونه  

ها ندارنـد و    نامهترين ارتباطي با ده   ي اوليه مشخص شد اساساً كوچك       ه در مرحله  هستند ك 
هـاي عمـومي    ي ديگر گروهي هستند كه ويژگي       دسته. رونددر نتيجه از تحقيق ما كنار مي      

روش مـا بـراي     . دهنـد شده و نهايي ما را تـشكيل مـي        هاي غربال اي را دارند و نمونه    نامهده
 دوم لحاظ كردن چند شرط است؛ برخي از اين شروط ايجـابي و              ي  هتر دست تشخيص دقيق 

ـ    كه يعني واجب هستند تا اثـري ده        - شروط ايجابي   . برخي ديگر اختياري است     ينامـه تلقّ
  : عبارتند از از نظر ما- شود
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  تلفيق مثنوي و غزل . الف
  روايي بودن . ب
   نامه و پيغامي ه مبادلي هريزي پيرنگ اثر بر پايپي. ج
  فتمان عاشقانهگ. د

امـا  . گيـرد نامـه قـرار نمـي     اگر در اثري اين چهار شرط وجود نداشته باشد، جزو ژانـر ده            
  مواردي چون 

  مفاهيم، تعابير و برداشت عرفاني. الف
  هاها و غزلتغيير در تعداد نامه. ب
  بودن يا نبودن پيك به عنوان قاصد عاشق و معشوق . ج

ي اين ابزار به تعريفي       ها به واسطه   بررسي منظومه  پس، با . هاي اختياري است  جزو شرط 
اي است مستقل و روايي كـه بـه         منظومه«: نامهابيم و آن اين كه ده     ينامه دست مي  نو از ده  

هايي را  نامه، قهرمان يعني عاشق.لحاظ ساختار، دو قالب مثنوي و غزل را تلفيق كرده است
ها را پيكي اين نامه. دهدها پاسخ مي بداننويسد و معشوقبا مضمون عاشقانه به معشوق مي

شـود و بـا پـشت سـر گذاشـتن           شدن قهرمان آغاز مي    از عاشق  ،روايت. رساندبه گيرنده مي  
  .»رسدمي) وصال(هاي مياني به كنش پاياني كنش

ابيم كه از   ي با كمك تعريف به دست آمده و محك تحليل ساختار و محتوا درمي             ،بنابراين
رخي آثار، تمامي مشخصات اين ژانر را ندارند، به همين جهت بـا تأسـي بـه       گروه دوم نيز ب   

هـا بـا   ها و ناظر بودن بر اين كه آيا آن         تودوروف، پس از آزمايش هر يك از منظومه        ي  هگفت
ـ  برآمده از اين مطالعـه همخـواني دار        تعريف هـاي اصـيل از   نامـه د يـا نـه، بـه گـزينش ده        ن

شـوند، جـزو آثـار       دوم جدا مي   ي  هو سه اثري را كه از دست      پردازيم  هاي منسوب مي   نامه ده
  . دانيمنامه ميملحق به ژانر ده

 اول هـستند، از  ي ه كـه در بـاال فهرسـت شـده و جـزو دسـت        ياما اينكه چرا بيشتر آثـار     
   .پردازيم پژوهش حاضر حذف شدند، هر كدام دليلي دارد كه به شرح آن ميي هحيط
اد ي با موضوع عاشقانه     نامهير كه برتلس از آن با عنوان س       گل و هرمز منسوب به عطا      - 1
 ،ها استوار شده باشد   ، اثر مستقلي كه طرح آن بر بنياد نامه        )520/1: 1382ريپكا،  (كند  مي

 . اند ها در قالب مثنوي آمده و با غزل تلفيق نشده ضمن اين كه نامه.نيست

  هـايي  در ايـن اثـر نامـه   است، ري  فتّاحي نيشابويسروده) حسن و دل (دستور عشاق    - 2
  ها نه در قالب غـزل هـستند و نـه ايـن     شود، اما اين نامهبين عاشق و معشوق رد و بدل مي       

  اي  عاشـقانه ي ه حـسن و دل منظومـ  .شـود بنـدي مـي  ها دسـته  نامه ژانر ده  ي  هكه اثر در رد   
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نامـه بـه هـم      چنـد   آن   قهرمانان اصـلي     ، ديگر ي  ههاي عاشقان است كه مثل بيشتر منظومه    
 .نويسند مي

  هـاي خطـي بـا    نامـه را از عـارفي هـروي در فهرسـت نـسخه      گوي و چوگان يـا حـال       - 3
تـوان  سـرايي نمـي   نامـه  ده هاي  ويژگي از   خبرياند، اما در اين اثر،      نامه نيز ثبت كرده    نام ده 
ي ابازي شاهزادهمانندي بين گوي و چوگان است و سپس چوگان اين منظومه مناظره   .يافت

 در سراسـر منظومـه بـا دو         ،عـارفي . گـردد سروپا عاشقش مي  شود كه درويشي بي   وصف مي 
از تلفيق غزل و مثنـوي،      .  گوي و چوگان بازي زباني كرده و صور خيال آفريده است           ي  هواژ

 ).9. عارفي، ق. ك.ر(نگاري و قاصد نيز خبري نيست نامه

شابوري رفته بوديم كـه ريپكـا در        به اين دليل به سراغ صد غزل عاشقانه از سيفي ني           - 4
س و يـ  زيـر تـأثير و  ،ها را عاشق به معشوق نوشته اسـت      تاريخ ادبياتش نوشته بود اين غزل     

هـاي  و از آن جـا كـه ويـس و رامـين را يكـي از سرچـشمه               ) 520/1: 1370ريپكا،  (رامين  
اما دريافتيم كه اين ها در آن بيابيم، نامهاند، گفتيم شايد رد پايي از دهسرايي دانسته نامه ده

به هر حال ممكن اسـت  . اثر تنها تعدادي غزل عاشقانه است و تركيب مورد نظر ما را ندارد       
 چشمي ي  ه گوش ، خاص و خطاب به معشوق     ي  ه يعني با شمار   ،تنظيم صد غزل و نه غزليات     

 .ها و حال و هواي آن داشته باشدنامهبه ده

 دو  :زيزاهللا زاهدي نيز از اين قـرار اسـت كـه           عزيز بخاري يا ع    العاشقين ةروض ي  هقص - 5

ي بريتانيا و ديگري در دانـشگاه اسـتانبول    نسخه از اين اثر وجود دارد كه يكي در كتابخانه  
هـاي متعـدد، پاسـخي از ايـن دو كتابخانـه دريافـت              با وجود ارسال نامه   . شودداري مي نگه
 .31نشد

اثر نيـز از تحقيـق حاضـر كنـار رفـت،       اين  :الدين رامي العشاق شرف ده فصل يا انيس    - 6
  در ايـن اثـر،   . هـا نامـه شود نـه ده بندي ميها طبقهچراكه اين منظومه در شمار ژانر مناظره 

  هــايي كــه در از تلفيــق غــزل و مثنــوي و ســاختار رد و بــدل شــدن نامــه و ديگــر ويژگــي
  ه برخـي   افتـد كـ   گـاه اتفـاق مـي     . نامه ذكر شده اسـت، خبـري نيـست        مقاله حاضربراي ده  

اي يا شنيدن سخني از ديگري، حكم از نويسندگان و محققان به صرف ديدن كلمه يا نشانه
  كنند كه فالن اثر اين ويژگي را دارد، بدون اين كه خود به اصـل كتـاب مراجعـه كننـد           مي

  هـا، ايـن مـسأله امـر        نامـه در بـاب ده   . و صحت و سقم مطلب را از خود منبع جويـا شـوند            
  هـا، مطـالبي اسـت      نامـه است؛ بخش قابل توجهي از اطالعـات مربـوط بـه ده           بسيار رايجي   

   اثـري را خوانـده   ي هانـد و يـا تنهـا مقدمـ      پژوهشگران صرفاً از يكديگر نقل كرده     بعضي  كه  
  العـشاق،  جالـب ايـن جاسـت كـه در مـورد انـيس        . انـد  كل كار به داوري نشسته     ي  هو دربار 

 كـه  يو.  اسـت هـا دانـسته  نامـه اثـر، آن را از نـوع ده    مصحح صرفاً به خاطر تشابه نام ايـن         
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 ي  ه خـود را بـا توضـيح دربـار         ي  ه چاپ كـرده اسـت، مقدمـ       1376العشاق را در سال      انيس
هاي عراقي، همام، اوحدي، ابن نصوح، عبيد زاكاني، ابن عمـاد و            نامهها و اشاره به ده     نامه ده

داند يسرايان اديب و شاعري توانا م     نامه هالدين رامي را يكي از د     كند و شرف  كاتبي آغاز مي  
خبر بوده هاي ديگر بينامهوي ظاهراً از ساخت و نوع سرايش ده). 110: 1376رامي، . ك.ر(

اي دسـت زده و آن را در   بـه چنـين داوري   ،هاي تـاريخ ادبيـات    هاي كتاب و به صرف اشاره   
 .ها دانسته استنامه دهي هزمر

در اصـل،   . ساوجي نيز همانند ده فصل رامي رفتـار شـده اسـت            سلمان   ي  هنامبا فراق  - 7
 معتقـد  ،مصحح ده فـصل . نامه تنها چهار نامه دارد كه در قالب مثنوي هستند نه غزل        فراق

 به دستور سلطان اويس 763از سلمان ساوجي در سال ] نامهمثنوي فراق[نامه ده«است كه 
 :داندامه را اين ابيات ميننامه دانستن فراقو دليل ده» سروده شده است

  طلب كرد و بنشاند در پاي تخت  تــشبي بنــده را شاه پيـروز بخ  
  ...كه آن نامه باشد سراسر فراق   اي خواسـت اندر فراقز من نامه  
  نويـدهم جلوه در كســـوت مث  سـرويـ خي هكه ده نامه زين نام  

  )478: 1336سلمان ساوجي، (
  

اين نكتـه غيـر از ايـن كـه          ! شودنامه معرفي مي  يد، اين اثر ده   آچون نام ده عدد نامه مي     
هـا  نامه در ذهـن    نبود دقّت علمي است، بر غير تخصصي بودن مفهوم ژانر ده           ي  هدهندنشان

 هر اثري كـه در  داند، بلنامه را اثري با ساختار مشخص نمي    گردآورنده، ده . نيز داللت دارد  
نويـسد و معـشوق بـه آن پاسـخ     ه عاشق به معـشوق مـي  اي كآن چند نامه حتا اگر دو نامه  

نامـه  زيـر عنـوان ده    را  ) نامـه ماننـد همـين فـراق     (دهد و در كل شامل چهار نامه شـود           مي
هـا  ها و تحقيـق  اين گونه نوشته  ، در تعيين انواع ادبي    اگر مبناي داوري  . كندبندي مي  طبقه

وي در نهايـت    ! شـوند  مـي  نامـه ه فارسـي د   ي  ههـاي عاشـقان   باشد كه تقريباً تمـام منظومـه      
 سـلمان   ي  هنامـ  از نظـر هماننـدي بـا ده        )795( رامي   ي  هناماحتمال دارد كه ده   «نويسد   مي

  ). 110: 1376رامي، . ك.ر(» !]؟[سروده شده باشد) 778(
 را هـم مـصحح انـيس      ) 773. م( درويـش ناصـر       يا نامه از موالنا ناصر بخارايي    هدايت - 8

هـا و مـشحون از منـاظرات و        نامهكه همانند ديگر ده   ...  «:ها دانسته بود  نامهالعشاق جزو ده  
البته چندين حكايت در خالل مقاالت اثر وجـود دارد  ). 110: 1376رامي،  (» حكايات است 

اي است در قالب مثنوي و بحر متقارب با نامه منظومههدايت. ولي مشحون از مناظره نيست
ير ارزش علمي كه با عمل همراه باشـد، نيكـي كـردن و             وار نظ موضوعات گوناگون و موعظه   
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 نيست بلكه از ساختار روايي نيز كاراي و غزلي در تنها نامه نه. پرهيز از بدي، عشق و عرفان
 .توان يافت نميخبري 

نامه يا مثنوي تجنيـسات، ده  كند كه دهالشعرا نقل مي  ةق از تذكر  االعش مصحح انيس  - 9

 ده بـاب بـه      ،دانـيم همان طور كه مي   ). همان(رازي نيشابوري است    شي باب از موالنا كاتبي   
بندي تقليد از بوستان سعدي و در قالب مثنوي سروده شده است و جزو ادبيات تعليمي رده

 .ها نداردنامهشود، بنابراين ربطي به دهمي

 كه  تحقيق حاضر حذف شدي ه عماد فقيه كرماني نيز به اين علت از گردوني هنامده - 10
هـاي  اي اسـت بـه وزن     هـاي پراكنـده   ها مشترك است و در اصل نامـه       نامهفقط در نام با ده    

ايـن  ). 530: 1354عيوضـي،   (مختلف كه براي سالطين و افراد گوناگون سروده شده است           
 عماد  ي  هنامده.  دهم يك غزل آورده شده     ي  هاثر شامل ده مقاله است كه تنها در پايانِ مقال         

 . تاريخي و اخالقي داردي ههاي پراكنديست و حكايت روايي ن،فقيه

 .نامه معرفي شده است، در هيچ جا نيافتمنامه را كه با نام دهعشرت - 11

الممالـك سـخن رفتـه       نقيب ي  هنامهاي خطي احمد منزوي، از ده     در فهرست نسخه   - 12
زو ژانر مورد نظر اشتراك نام اين اثر ما را به دنبال خود كشاند تا مطمئن شويم كه ج. است

 خطـي آن را  ي ه چاپي اين اثر را نيافتيم و نـاگزير نـسخ  ي هنسخ. شود يا نهما محسوب مي  
المعاصرين نقيب شيرازي كه طنزي است در بـاب         دانستيم كه ده باب يا آداب     . تهيه كرديم 

 بلـخ سـروده     ي  ه، به پيروي از كارنامـ     ... جماعت و    ي  هحكومت و اوصاف قاضي و وزير و ائم       
 . گنجد ما نميي هشده است و اساساً در مطالع

هـاي  نامـه سـاختار ژانـر ده  داراي  شاه اسماعيل صفوي را با آن كـه دقيقـاً    ي  هنامده - 13
هـاي زبـان    نامـه شدن به زبان تركـي و نگنجيـدن در ميـان ده           ، به علت سروده   استفارسي  

 !ه داريمسرايان دو شانامهجالب است كه در بين ده. فارسي، حذف كرديم

. 1: نامه كه شروط ايجابي و اختياري مـورد نظـر مـا را دارد، عبارتنـد از        اما آثار اصيل ده   
. 4 عبيد زاكاني،    ي  هنامعشاق. 3 ابن نصوح،    ي  هناممحبت. 2اي،  العشاق اوحدي مراغه  منطق
و عماد  المحبين ابن ه  روض. 6العاشقين شاه شجاع،    روح. 5ن سمناني،   ئالعشاق ركن صا  تحفه

. 2ي عراقـي،      نامـه عـشاق . 1: آثار الحاقي نيـز ايـن سـه هـستند         . القلوب حريري محبوب. 7
 با اين توصيف ما در نهايـت  .ي اميرحسيني هروي نامهسي. 3ي همام تبريزي و   نامهصحبت

  .نامه داريمده ده
، ي روايـت داسـتاني را ذكـر كـرده           پردازيم؛ ابتدا خالصـه    به بررسي اين آثار مي     ادامهدر  

  .شودها بيان ميسپس داليل اصلي يا الحاقي بودن آن
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  )706شده در سال سروده (ايالعشاق اوحدي مراغهمنطق - 1

ــي   ــارويي م ــت و عاشــق زيب ــباز اس ــان هوس ــشق  . شــودقهرم ــق از شــدت ع   عاش
  معـشوق از حـرف مـردم    . كنـد اي ابـراز عـشق مـي   گـردد و در طـي نامـه       بيمار مي 

  ي خـود     عاشـق بـر خواسـته     . نويـسد عـشق عاشـق مـي     اي در رد    ترسـد و نامـه    مي
كند تا اين كه پس از بيم و اميد و نشيب و فراز فراوان، دل معـشوق نـرم                   اصرار مي 

شود و درخواست   عاشق از تمايل نهايي معشوق آگاه مي      . كند اما عيان نمي   ،شودمي
ربـان  ي عاشـق دلـش مه   معشوق با خواندن نامـه . تازه كردن عهد با معشوق را دارد    

شـود و بـه وصـال معـشوق         دهد، عاشق خوشـحال مـي     ي وصل مي    شود و مژده  مي
  . رسد مي

ريزي طرح نيز بر مبناي  و عاشقانه است، پايهيرواي.  غزل دارد10 نامه و 10اين منظومه 
  .هاست، لذا شروط ايجابي ما را داردتبادل نامه

  )736شده در سال سروده ( ابن نصوحي هناممحبت - 2

اي شـبي در ميخانـه    . آورد كه در جواني عاشق دلبري بـوده اسـت         به ياد مي  عاشق  
  عاشـق بـا   . گويـد كـه مهمتـرين آرزو در دنيـا، داشـتن يـار اسـت             مستي به او مـي    

  . اي از او بـراي يـار ببـرد   كند كه محرمي ندارد تا نامـه  خيال خود و ماه درد دل مي      
  آشـوبد  ق با خواندن نامـه برمـي      معشو. گيردوليت بردن نامه را بر عهده مي      ؤماه مس 

  . فرسـتد كند و خورشـيد را بـراي رسـاندن پيغـام رد عـشق مـي               و بر ماه عتاب مي    
  كنـد و صـبا را بـه      ولي بر عشق خود پافشاري مـي       ،شودعاشق ناراحت و آشفته مي    

  دهـد كـه سـنگدل      رانـد و پيغـام مـي      معـشوق صـبا را مـي      . فرستدنزد معشوق مي  
  كنـد تـا ايـن كـه دل معـشوق بـا             اشق همچنان اصـرار مـي     ع. شوداست و رام نمي   

شود و به وصال معـشوق      عاشق خوشحال مي  . شودي عاشق مهربان مي     خواندن نامه 
  . رسدمي

ريزي طـرح نيـز بـر     و عاشقانه است، پايهيرواي.  غزل دارد10 نامه و 10اين منظومه نيز  
  .هاست، لذا شروط ايجابي ما را داردمبناي تبادل نامه

  )751شده در سال سروده(ي عبيد زاكاني  نامهعشاق - 3

ــرا هــر كــس را مــي اش شــكايت مــيپيــشهقهرمــان از دل عاشــق   بينــد كنــد؛ زي
  ايـن بـار    . اي بـراي دلـش بـسازد      كند كه خدا چاره   عاشق دعا مي  . شود عاشقش مي 
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. داندي عشق مي    خرد عاشق، معشوق را شايسته    . نيز وي عاشق زيبارويي شده است     
  معـشوق صـداي عاشـق    . گرددطاقت شده، گرد بام و در منزل معشوق مي   اشق بي ع

  معـشوق ابـراز انزجـار    . پرسـد شـنود و از نـام و نـشان وي مـي     اش مي را از بام خانه   
  معـشوق  . فرسـتد عاشق عقابي را بـراي رسـاندن پيغـام نـزد معـشوق مـي              . كندمي

  كنـد و قاصـد   صـرار مـي  عاشـق ا . خوانـد آشوبد و عاشق را به ترك عـشق مـي       برمي
  شـود  معشوق دلـش نـرم مـي   . كند تا با عاشق كنار آيد      معشوق نيز با او صحبت مي     

. آرايدعاشق خوشحال شده، خانه را براي آمدن معشوق مي. دهدي وصال مي و مژده
  شـوند و   آيـد امـا دشـمنان از عـشق آن دو بـاخبر مـي            ي وي مـي     معشوق به خانـه   

  عاشـق از سـفر معـشوق مطلـع         . كننـد ن از شـهر مـي     معشوق را وادار به خارج شد     
در پايان . خواهد كه او را به يارش برساند شود و از خدا ميصبر و طاقت ميشده، بي

ي معـشوق     خواهد براي عاشق دعا كنند تا به وصـال دوبـاره          راوي از خوانندگان مي   
  .برسد

هـا را دارنـد؛ در       همـان نامـه    ها كاركرد  نامه دارد، اما پيغام    2با اين كه اين منظومه تنها       
ها سـروده  ست كه موازي پيغام عدد ا  7هايش نيز   تعداد غزل . هاي شفاهي هستند  واقع، نامه 

هـا و  ريـزي طـرح نيـز بـر مبنـاي تبـادل نامـه        و عاشقانه دارد، پايـه   يساختار رواي . اندشده
  . هاست، لذا شروط ايجابي ما را دارد پيغام
  )751شده در سال سروده(ناني ن سمئالعشاق ركن صا هتحف - 4

گويـد كـه    وي بـه دوسـتش مـي      . كندقهرمان با دوست خود از عاشقي صحبت مي       
شـبي كـه عاشـق بـدحال و غمگـين بـوده، بخـت بـدو         . عاشق زيبارويي بوده است  

عاشق باد را براي رساندن پيغام به باغ و سـراي  . گويد كه به معشوق پيغام بدهد   مي
كنـد و معـشوق     هـايي عـشق خـود را ابـراز مـي          نامهعاشق طي   . فرستدمعشوق مي 

عاشق بر عشق و طلب وصل اصـرار  . دهدآشوبد و او را به ترك عشقش پند مي     برمي
ي ديـدار     شود و وعـده   هاي فراوان دل معشوق نرم مي     كند تا اين كه پس از نامه       مي
گـزاري  رسد و از باد به خاطر پادرمياني و پيغام      عاشق به وصال معشوق مي    . دهد مي

  .كندگزاري مي سپاس

ريزي طرح نيز بر مبناي  و عاشقانه است، پايهيرواي.  غزل دارد11 نامه و 15اين منظومه 
  .هاست، لذا شروط ايجابي ما را داردتبادل نامه

  )768شده در سال سروده(العاشقين شاه شجاع روح - 5
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  بــارويي وي عــشق زي. بــرداش بــه ســر مــيقهرمــان در روزهــاي آشــفتگي زنــدگي
  عاشـق شـهرش را تـرك       . كنـد وفـايي مـي   برادر عاشـق بـا او بـي       . دورآ به ياد مي  را  
   معـشوق خـالي نيـست و        ي  هعاشـق از انديـش    . رودكند و به شـهر ديگـري مـي        مي

  گويــد ســتايد و مــياش را مــينويــسد و زيبــايي اي بــراي او مــيزاري كــرده، نامــه
   ،شـود رگيـر جنـگ بـا بـرادرش مـي         تصميم داشته نهاني به ديدار يـار بـرود كـه د           

  دهـد كـه سـريع    پس به معـشوق دسـتور مـي   . ولي عشق به معشوق مانع وي است  
  معشوق بـا خوانـدن نامـه خـشمگين شـده، وي را پنـد               . خود را به پايتخت برساند    

كنـد  عاشق اظهار مـي   . دهد كه عاشقي با شاهي سازگار نيست، عشق را رها كن          مي
. سـازد رد و وي را به شاهي و برتري خـود متوجـه مـي      كه به پند معشوق نيازي ندا     

  كنـد و شـدت عـشقش را بيـان     پس از ناز و نيازهاي فراوان، عاشق عذرخواهي مـي         
  نويـسد كـه عاشـق      اي مـي  گردد و در نامـه    معشوق متأثر شده، مهربان مي    . داردمي

  دهـد  عاشـق پاسـخ مـي   . دهـد ي وصـل مـي   آزموده اسـت و مـژده     را در عاشقي مي   
  معـشوق پنهـاني    . گـردد شـود و فـاتح ميـدان مـي        گر تو بيايي پشتش گرم مي     كه ا 

عاشـق و معـشوق بـه وصـال هـم      . رود ي پسران از شـيراز بـه كرمـان مـي      در جامه 
  .رسند مي

ريزي طرح نيز بر مبنـاي     و عاشقانه است، پايه    يرواي.  غزل دارد  6 نامه و    10اين منظومه   
  .را داردهاست، لذا شروط ايجابي ما تبادل نامه

  )794شده در سال سروده(عماد المحبين ابنه روض - 6

  قـرار و نـاالن اسـت       عاشـق بـي   . شـود قهرمان نوجواني است كه عاشق زيبارويي مي      
  كنـد كـه معـشوق را از    عاشـق بـا بـاد درد دل مـي         . و محرمي جز بـاد صـبا نـدارد        

. كنـد ينويـسد و عـشقش را آشـكار مـ      ي اول را مـي      عاشق نامـه  . حالش باخبر كند  
  اي در رد   معـشوق نامـه   . كنـد شـود و بـاد را سـرزنش مـي         معشوق خـشمگين مـي    

عاشق خوشـحال شـده، از وي       . پرسدنويسد و نام و نشان وي را مي       عشق عاشق مي  
هاي بعـدي بـر     عاشق در نامه  . كندمعشوق تندخويي مي  .  رحم آورد  اوخواهد بر   مي

ي وصـال   شـود و مـژده  ربان مـي ورزد تا اين كه دل معشوق مه عشق خود اصرار مي   
عاشـق و  . كنـد عاشق خوشحال شده، خانه را براي آمدن معشوق آماده مي        . دهدمي

  .رسندمعشوق به وصال مي

ريزي طرح نيز بر مبنـاي   و عاشقانه است، پايه  يرواي.  غزل دارد  9 نامه و    10اين منظومه   
  .هاست، لذا شروط ايجابي ما را داردتبادل نامه
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  )800شده در سال سروده (قلوب حريريالمحبوب - 7

  اي بــراي معــشوق عاشــق نامــه. شــود عاشــق مــي،كــي از دوســتان نزديــك راويي
  معـشوق خـشمگين شـده، از نـام و نـشان عاشـق              . كنـد نويسد و ابراز عشق مي    مي
  عاشـق  . حاصـل دسـت بـردارد   دهد كه از ايـن عـشق بـي        پرسد و وي را پند مي     مي

  عاشـق ناراحـت شـده، حـسن معـشوق          . نيـازي ار بـي  كند و معشوق اظهـ    اصرار مي 
  معـشوق از ايـن كـه عاشـق را از دسـت بدهـد،       . دانـد را وابسته به عشق خـود مـي       

كنـد و   عاشق عـذرخواهي مـي    . ابديهاي عشق را در خود مي     شود و نشانه  نگران مي 
كند و به وصال معشوق     عاشق بساط بزم را آماده مي     . دهدي وصل مي    معشوق مژده 

  .درسمي

ريزي طرح نيز بر مبناي  و عاشقانه است، پايهيرواي.  غزل دارد11 نامه و 10اين منظومه 
  .هاست، لذا شروط ايجابي ما را داردتبادل نامه

  :هاي الحاقي نيز عبارتند ازنامهده
  )683 تا 680هاي شده بين سالسروده (يي عراق نامهعشاق - 1

  معـشوق  . پـردازد و بـه شـعرگفتن مـي   عاشق حال خوشـي داشـته   -قهرمان يا راوي 
  دلـش  . خوانـد بينـد و مـي  غـزل را مـي  . نـشيند آيد و ساعتي مـي ي وي مي   به خانه 

  گويـد  راوي مـي  . گيـرد اش را مي  گريد و سراغ سراينده   سوزد و مي  براي سراينده مي  
  كنـد و تقاضـاي غزلـي بالبداهـه      معـشوق بـاور نمـي     . كه شاعرِ غزل، خود وي است     

  كند، امـا در عـين حـال    نويسد و تحسين ميسرايد و معشوق مي ق مي عاش. كندمي
  شعر، بازي كودكان است، بهتـر اسـت بـه علـم مـشغول شـوي و             : دهداو را پند مي   

پردازي به روشي جديد دست بزن كـه بـسيار غـزل و قـصيده و              اگر هم به شعر مي    
  .شودنامه ميعاشق نيز دست به كار سرودن عشاق. اندقطعه گفته

  هـا كـاركرد     غزل با مثنـوي تلفيـق شـده اسـت، امـا غـزل              20با اين كه در اين منظومه       
  ي روايــت كــه نقــل شــد،  خالصــه. شــونداي ندارنــد و بــراي معــشوقي فرســتاده نمــينامـه 

  . شـود اسـت و در كـلّ اثـر روايتـي جـامع ديـده نمـي       » سـبب نظـم كتـاب   «تنها مـاجراي   
ي مطالب مثنوي هـستند، پـس بـه دليـل             و ادامه ها عمدتاً حال و هواي عرفاني دارند        غزل

هـاي الحـاقي قـرار    نامـه ي اصلي نيست و جزو ده نامهنداشتن شروط ايجابي اين تحقيق، ده 
  .گيردمي
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  )682شده حدود سال سروده (ي همام تبريزي نامهصحبت - 2

. معشوق شهري را عاشق خود كرده است و عاشق از غيـرت خـود در عـذاب اسـت                  
  شـود و   تـاب مـي    كنـد، وي در فـراق يـار بـي         شق را از معـشوق دور مـي        عا ،روزگار

ي عاشق كارگر  البه. پردازدكند و به البه و اظهار عجز از هجر وي مي        سرايي مي غزل
عاشـق پـس از   . شـود  اما گرفتار هجران دوباره مـي      ،رسدافتد و وي به وصال مي     مي

  . رسداصرار و زاري فراوان به وصال معشوق مي

  هـا قـرار داده اسـت، ويژگـي آميختگـي      نامـه  تاكنون ايـن منظومـه را در رديـف ده         آنچه
  ها هم چندان چـشمگير نيـست؛ تنهـا چهـار           غزل و مثنوي در آن است، گر چه تعداد غزل         

  روايـت داسـتان هـم چنـدان روشـن و       . غزل در بـين قالـب مثنـوي گنجانـده شـده اسـت             
  تـوان  هـاي عاشـقانه مـي     ي عمـومي غـزل    هـا الي ويژگـي  دقيق نيست؛ جز اين كـه از البـه        

  نامـه، صـحبتي از     در صـحبت  . اي را تشخيص داد كـه در بـاال بـدان اشـاره شـد              گونهروايت
  هـاي الحـاقي جـاي      نامـه ي ده    و در رده   مـا را نـدارد    نامه نيز نيست، پـس شـروط ايجـابي          

  .گيردمي
  )706شده در سال سروده (ي اميرحسيني هروي نامهسي - 3

  شـود و بـا ديـدن وي از دور           عاشـق مـي    ، شنيدن خبـر زيبـايي معـشوق       قهرمان با 
. كنـد پردازد و ناشكيبايي خود را نكـوهش مـي        وي به ستايش معشوق مي    . ترعاشق

  كنـد و از    بنـدد امـا معـشوق خلـف وعـده مـي           عاشق عهد وفاداري با معـشوق مـي       
   معـشوق  .شود و تقاضـاي عهـد مجـدد دارد       عاشق پشيمان مي  . گردنديكديگر برمي 

  اي جـز صـبوري نـدارد و بـراي خـودش      عاشـق چـاره  . رودكند و به سفر مي  ناز مي 
شـود و عاشـق      معشوق بيمـار مـي     ،پس از بازگشت از سفر    . آيدنيز سفري پيش مي   

شود و مردم عاشق را نكوهش    راز اين عشق آشكار مي    . گرددپس از اطالع، بيمار مي    
در . افتـد گردد و به زنـدان مـي  دشمنان مي ي نهايي عاشق گرفتار       در نامه . كنندمي

شود؟ به وصال شود، عاشق آزاد ميگويد كه پس از آن چه مي     پايان راوي به ما نمي    
  ؟...رسد مي

  » هـاي عرفـاني اميرحـسيني هـروي    مثنـوي « خـود بـر   ي هسيد محمـد ترابـي در مقدمـ    
  و هـشتم سـروده     هـاي رايـج قـرن هفـتم         نامـه  ده ي  هنامه كه به شيو   مثنوي سي : نويسدمي

  شـود  هاي عاشقانه كه بـين عاشـق و معـشوق مبادلـه مـي              مشتمل است بر نامه    ،شده است 
  هــاي مختلــف آن را بيــان  عــشق عرفــاني و مرحلــه،و شــاعر كوشــيده اســت در طــي آن
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شـوند فقـط    ها مبادله نمي  اما همان طور كه گفته شد نامه      ). 11: 1371اميرحسيني،  (كند  
ين كه روايت داستاني در اين اثـر مـشوش اسـت؛ هـيچ سـخني از         شوند، ضمن ا  سروده مي 

اي بين عاشق و معشوق نيست و اين در حـالي اسـت كـه              برخورد خوب يا بد يا اصالً رابطه      
دهد، گويي شاعر در ذهنش بر     اي را به شكايت از سنگدلي معشوق اختصاص مي        عاشق نامه 

اي در نكـوهش آن و گاليـه از          آن نامـه   ي  هگيرد و بر پاي   اي را در نظر مي    هم خوردن رابطه  
  .نويسدمعشوق مي

  هـاي الحـاقي بـه ايـن ژانـر اسـت، از طرفـي در        نامـه ني جـزو ده  ي اميـر حـس    ي  هنامـ سي
  انــد، امــا بــا توجــه بــه هــا دانــستهنامــهشــناختي آن را جــزو نــوع ادبــي ده- تينظــام ســنّ

نامه را دقيقاً از جـنس      يم سي توانعناصر ساختاري موجود در آن و نتايج برآمده از آن، نمي          
   بدانيم، به هر حال رد كردن كامـل آن و بيـرون گذاشـتنش از ايـن دايـره منطقـي                      نامهده

   وريزي اثر بـر بنيـاد نامـه         پي. هايي نظيرِ الف  توان به خاطر وجود ويژگي    لذا مي . نمايدنمي
نامـه دانـست و از       ده آن را نزديك به ژانر     گفتمان عاشقانه و قهرمانان عاشق و معشوق،      . ب

نشدن نامه بين قهرمانان، ايـن    مبادله. ب  و تلفيق نشدن مثنوي با غزل    . طرفي به دليلِ الف   
توانيم آن را جزو آثـار ملحـق بـه    شود و در نهايت مي  ها دور مي  نامهمنظومه از نوع ادبي ده    

  .ها بدانيمنامهده
شده در اين نوشته را ري طرح شروط ايجابي و اختياي ههفت اثر نخست اين مجموعه هم

در تمامي اين هفت منظومه ساخت و روايت داسـتاني بـه صـورت توصـيفي تقريبـاً                  . دارند
و بـراي معـشوق     ) شودروايت در قالب مثنوي بيان مي     (شود  قهرمان عاشق مي  : چنين است 

ها خود در قالب غـزل هـستند و برخـي بـه همـراه نامـه، غزلـي            برخي نامه (نويسد  نامه مي 
هايي براي ها را پيكنامه. نويسدمعشوق خشمگين شده، پاسخ نامه را مي). شودرستاده ميف

سـرانجام بـه    . كنـد و معـشوق اظهـار نـاز        ها ابراز نيـاز مـي     عاشق در نامه  . برندقهرمانان مي 
عاشـق  . دهـد شـود و بـه عاشـق خبـر مـي     ها دل معشوق نرم ميها و حكايت پيكي  هواسط

  .رسد معشوق ميخوشحال شده، به وصال
   ي  هنامـ  همـام تبريـزي و سـي       ي  هنامـ  عراقـي، صـحبت    ي  هنامـ سه اثر الحاقي نيـز عـشاق      

سـرايي بـه عنـوان اثـري     نامـه از آن جا كه عراقي را سرآغاز ده    . امير حسيني هروي هستند   
  دانيم، بايد به اين نكته توجه كنيم كه وي در اين اثر بيشتر بـه نـوآوري قالـب                   مستقل مي 

  بيــان مايــل بــوده اســت تــا بتوانــد مفــاهيم عرفــاني را بــه شــكلي متفــاوت و نــو و ســبك 
  اي بـراي آفـرينش شـعري     مايـه عراقي عشق الهـي را دسـت      . اش توصيف كند  براي خواننده 

   مـثالً در فـصل      -  عراقـي    ي  هنامـ در برخي مواضـعِ عـشاق     . و نوآوري صوري قرار داده است     
ـ امـا ايـن اثـر در كلّ       اي ديد،   گونهتوان مدل روايت   مي - دوم ت خـود فاقـد سـاخت روايـي         ي  
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شـوند، در نتيجـه     اي ندارند و براي معشوق مشخصي نوشته نمـي        ها كاركرد نامه  غزل. است
توان به حـساب    ها را مي   اين ي  ه هم ؛رسان اين قصه باشد    هم در كار نيست تا نامه      32پيكي

نامه  ها، بهتر است عشاقنامهدهبنابراين با توجه به شرايط ايجابي   .  بودنش گذاشت  نخستينه
هـاي خـاص و   از طرفـي بـه خـاطر ويژگـي    . هاي الحاقي لحاظ كنيم نه اصلي   نامهرا جزو ده  

 تـودوروف،  ي هتـاريخي بـه گفتـ    -  نظريي  هنزديك به تعريف ژانر از ديد اين نوشته و سابق         
 بنـا   ي  هنامنامه و سي  همچنين صحبت . توان آن را به كلي ناديده گرفت و كنار گذاشت         نمي

  .هاي الحاقي قرار گرفتندنامهي ده به داليلي كه در متن آمد، در زمره

  گيري نتيجه

 راسـتين  ي هنامـ  ده،نامـه، تنهـا هفـت اثـر    از بيست و سه اثر موسوم يا مشهور بـه ده         - 1
ه نامآثار اصيل ده. اندنامه و دو اثر بدون بررسي باقي ماندههستند و سه اثر ملحق به ژانر ده

اي، العـشاق اوحـدي مراغـه   منطـق : كه مشخصات دقيق مورد نظر مـا را دارنـد، عبارتنـد از         
ـ  عبيـد زاكـاني،   ي  هنامـ  ابن نصوح، عشاق   ي  هناممحبت ن سـمناني،  ئالعـشاق ركـن صـا   ةتحف

آثـار الحـاقي   . القلـوب حريـري    عماد و محبـوب   المحبين ابن العاشقين شاه شجاع، روضه    روح
.  اميرحسيني هرويي هنام همام تبريزي و سيي هنام عراقي، صحبتي هنامعشاق: عبارتند از

العاشقين عزيز بخاري   ةروضآثاري كه به داليل گفته شده در متن بدون بررسي ماندند نيز             

 .نامه هستندو عشرت

   نخـست آثـاري هـستند       ي  هم؛ دسـت  يرو بود  روبه نامهدر اين مطالعه ما با دو دسته ده        -2
    و هـا ندارنـد   نامـه تـرين ارتبـاطي بـا ده      يه مشخص شـد اساسـاً كوچـك        اول ي  هكه در مرحل  

   بـراي گـزينش     .اي را دارنـد   نامـه هـاي عمـومي ده     ديگر گروهي هستند كه ويژگي     ي  هدست
   دوم با كمك محك تحليل ساختار و محتوا دانسته شـد كـه از ايـن گـروه              ي  هتر دست دقيق

 تـودوروف،  ي هرند، بنابراين با تأسي به گفتـ    نيز برخي آثار، تمامي مشخصات اين ژانر را ندا        
   برآمـده از    ها بـا تعريـف    ها و ناظر بودن بر اين كه آيا آن        پس از آزمايش هر يك از منظومه      

هـاي منـسوب    نامـه هـاي اصـيل از ده     نامـه د يا نه، به گـزينش ده      نخواني دار اين مطالعه هم  
نامـه  زو آثـار ملحـق بـه ژانـر ده     دوم جدا شـدند، جـ  ي هپرداختيم و سه اثري را كه از دست       

  . دانستيم
نامه بودن را در خود داشـتند، چنـد شـرط    هاي ده دوم كه گفتيم نشانهي هبراي دست  - 3

 - شروط ايجابي   . هستندايم؛ برخي از اين شروط ايجابي و برخي ديگر اختياري           لحاظ كرده 
تلفيق مثنـوي  . الف: ند از عبارت از نظر ما- نامه تلقي شودكه يعني واجب هستند تا اثري ده 
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گفتمـان  .  نامه و پيغام؛ د    ي  ه مبادل ي  هريزي پيرنگ اثر بر پاي    پي. روايي بودن؛ ج  . ب و غزل؛ 
 .عاشقانه

   ادبـي سـاختگرا     ي  هرسـد بـراي تـشخيص انـواع ادبـي، معيارهـاي نظريـ             نظـر مـي    به - 4
   اصـالت اسـت؛ دوم       انواع ادبـي در ايـن رويكـرد داراي         ي  ه چراكه اوالً مقول   ؛كارامدتر باشند 
  جوينـد؛ سـوم ايـن كـه بـه تركيـب و             كننده را در خـود اثـر مـي        هاي تعيين اين كه ويژگي  

  ساخت اثر توجه كـافي دارنـد و چهـارم ايـن كـه از مشخـصات محتـوايي اثـر نيـز غفلـت                         
  .كنندنمي

  ها نوشت پي

ــاختين   - 1 ــل ب ــال ميخايي ــراي مث ــدودوف ) Bakhtin( ب ــافتي ) Medvedov(و م   دري
داننـد و بـر ايـن    اي اجتماعي و صوري مـي  ايشان ژانر ادبي را پديده    . دنماعي از ژانر دار   اجت

تـودوروف،  (هاي ژانر بايد در رابطه با تغييرات اجتمـاعي مطالعـه شـود              باورند كه دگرگوني  
1377 :161.(  

 به نظر وي، ژانر يافتن    . ژانرهاي ادبي در برابر نظريه مقاوم هستند      : گويدهايدن وايت مي  
ن است، پـس مقاومـت ژانـر در برابـر     آبودن عنصر اساسيِ متن يا پيدا كردن چگونگي ادبي  

نظريه بدين معناست كه نظريه خود با ادبيات مغاير است و به همين خاطر نبايد از اثر ادبي 
  .)White, 2003(استفاده كند 

  تي ادبـي   هايي كـه شـباه    از سوي ديگر، خراپچنكو بر آن است كه يافتن اصول و گرايش           
د و يا تعلق يك اثر را بـه تيـپ يـا ژانـر خاصـي معـين                   نسازشناختي را بر مال مي    يا زيبايي 

  ).251: 1364خراپچنكو، (هاي تاريخ ادبيات است ترين هدفكنند، از مهم مي
  هـا، نويـسنده و شـاعر را مبـدأ و منـشأ       هانس رابـرت يـاس بـر خـالف روش فرماليـست           

). Jauss, 1982(شـمارد   در توليد نوع ادبي عاملي اساسي مـي شناسد و خواننده راادبي مي
 طور كه هيچ گونـه ارتبـاط زبـاني    دارد همانشناسانه اظهار ميوي با توجه به مباحث زبان  

كنند، ممكن نيست، هيچ اثر ادبي      خارج از فرهنگ و سنّت مردمي كه به آن زبان تكلّم مي           
.  خوانندگان خود باشـد )horizon of expectations(تواند خارج از افق انتظارات  نيز نمي

دانـد كـه    اي اجتمـاعي مـي    اي مربوط به ظرف و قالب، بل پديـده        وي نوع ادبي را نه پديده     
: 1381دارم،  ( اجتماعي و انتظارات تـاريخي خواننـدگان اسـت           - محصول مطالبات تاريخي  

90.(  
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كردند و  ادبي را برجسته مي ادبي خود، ويژگي اثر   ي  ههاي آلماني در بنيان نظري    رمانتيك
از اين ديدگاه تالش براي يافتن ژانرهـاي ادبـي بيهـوده            . هاي آن را به آثار ديگر     نه شباهت 

  ).286: 1، ج1375احمدي، (خواهد بود 
وي . بندي انواع ادبي، قابل تأمل است طبقهي هها و انتقادهاي بندتو كروچه به نظريحمله
. كنـد اي بيش نيست و تاريخ ادبيات را تبـاه مـي          ادبي خرافه  انواع   ي  هكند كه نظري  ادعا مي 

ي  هـاي كتابخانـه  هـا در قفـسه  كروچه معتقد است كه اين نظريه تنها به درد چيدن كتـاب        
  ). Croce, 1953: 449(خورد شخصي مي

اثـر در ژانـر   «معتقد است كه تنها اثر وجود دارد و نه ژانـر؛            ) Blanchot (موريس بالنشو 
كند و بگويد كه اثر را جدا » نوع ادبي«را از » اثر«خواهد در واقع وي مي. »شودزنداني نمي

تواند بدون محـدوديت داراي خالقيـت و نـوآوري باشـد، بـه              آورد و مي  ادبيات به وجود مي   
بنابراين شايد ژانري پديد آيد . بندي كرد خاصي دستهي ه نتوان آن را در رديطوري كه حت

گويـد،  بـدين سـبب اسـت كـه او مـي          . اي را برنتابـد   بنـدي  طبقـه  يا موجود باشد كه هـيچ     
  .بندي نوعي ارتباطي با ادبيات ندارد طبقه
براي ايـن نـوع مطالعـه وضـع كـرده      ) Van Tieghem( اصطالحي است كه فن تيگم - 2

 .است

3. Willy Loman 
4. Ahab 
5. Jolles 

 بحـث سوسـور بـسيار       گرايـان از ايـن     گرايـان و سـاخت    دانيم شكل همان طور كه مي    - 6
 ).1387خراساني، . ك.ر(اند استفاده كرده

7. On Rozanov 
8. On the way to the theory of parody  
9. The ode as a rhetorical genre  
10. On literary evolution 

اي بـا همـين نـام        عنصر غالب رومن ياكوبسن است كه در مقاله        ي  ه اين همان نظري   - 11
 تـاريخي بـا توجـه بـه عنـصر غالـب آن        ي  ه وي نـوع ادبـي را در هـر دور          .طرح شده اسـت   

  :براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به. كندبندي مي طبقه
Jackobson, “the Domminent” Raedinds in Russion Poetics: Formalist and 

Structuralist Views, pp. 82-87. 

هـاي ادب  نامـه تطبيقـي ده - ختاريي سـا  مطالعـه «ي ديگري بـا عنـوان     ما در مقاله   - 12
ي   ي پيـشينه     بـه طـور تفـصيلي دربـاره        28. هاي ادبي، ش    ي پژوهش   نامهدر فصل » فارسي

توانند براي آگاهي بيشتر به آن نوشته ايم كه خوانندگان گرامي ميسرايي بحث كردهنامه ده
  .مراجعه كنند
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13. Aachen Boum 
14. Ireneusz Opateski 
15. Hybridization 
16. Cross fertilization  
17. Todorov 
18. Mode 
19. Theme 
20. form 
21. Hamon 
22. Ricoeur 
23. Cohen 
24. Intertextuality 
25. Eneide  
26. Virgile 
27. Ulysse 
28. Joyce 
29. Odysse 

در .  از حسن انصرام است     و ك اثر چاپي به همين نام موجود است كه به زبان اردو           ي. 30
به اردو ترجمه شده است و ربطي       ... هايي از سعدي، حافظ، نظامي، جامي و         كتاب غزل  اين

و يك نسخه از آن در ) 1371( .انتشارات فيروزآبادي: ن ندارد؛ قمئالعشاق ركن صاه  به تحف 
  .شودداري ميي آستان قدس رضوي فقط در قفسه بسته نگه كتابخانه

م لندن و در حال تحصيل در استانبول كه قـول  ي دوستان مقي   ان شاء اهللا به واسطه    . 31
ي   اند، به زودي اين دو نسخه به دست نگارنـدگان خواهـد رسـيد و در مقالـه                 همكاري داده 

  .ها خواهند پرداختمستقلي به معرفي آن
هاي مختلـف و گـاه       وجود قاصدان و پيك    ،هانامههاي جالب و ابتكارانه در ده     از نكته . 32

هـا، بـاد صـبا همچنـان در سـمت      ي منظومـه  از ايـن كـه در همـه        غيـر    .هاسـت عجيب آن 
كنـد تـا    ي عبيد، قهرمان عقـابي را رام مـي          نامهكند، در عشّاق  رساني انجام وظيفه مي    پيغام

 پيـك  10نـصوح بـا   ي ابـن    نامـه القلوب و محبت  اما محبوب . براي معشوق نامه و پيغام ببرد     
باد شمال، باد صبا، آيينـه و       / روانه، بلبل، آب  متفاوت متشكل از ماه، خورشيد، شمع، گل، پ       

  .اندها داشتهي پيك شانه بيشترين تنوع و نوآوري را در زمينه

  خذĤمنابع و م

 فـيلم در    . م 98.  ش . دارالكتـب قـاهره    .المحبينه  روض ).ق.  ه 861. ( خراساني عماد ابن
 . 2696. ش: دانشگاه تهران
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.  ش.)انجـام بـي ( ملـك  .نامـه محبت). ق.  ه842. (اهللا ابن نـصوح نصوح فارسي، فضل  ابن
  .ي ملك كتابخانه:  تهران.14/4925

 .نشر مركز:  تهران. سوم چ.1 ج .ساختار و تأويل متن ).1372. (احمدي، بابك

هاي مثنوي ).1371. (الدين حسين ابن عـالم    امير حسيني هروي، فخرالسادات سيدركن    
 .انتشارات دانشگاه تهران:  تهران.ترابي تصحيح سيد محمد .عرفاني اميرحسيني هروي

كليات ديـوان اوحـدي اصـفهاني        ).1340. (اي، اوحدالدين ابن حسين   اوحدي مراغه 
 .انتشارات اميركبير:  تهران. تصحيح سعيد نفيسي.ايمعروف به مراغه

تـصحيح  . ايديوان اوحدي مراغـه    ).1362. (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 . انتشارات پيشرو: تهران.  اشرفياميراحمد

 ي  هنـشري  .» شـاه شـجاع    ي  هنامـ العاشقين يـا ده   روح «).1357،  زمستان. (باقري، مهري 
 .118.  ش.ز ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريي هدانشكد

. »ي شاه شجاع    نامهنويسي در ادب فارسي و ده     نامهده« ).1380 فروردين،. (ــــــــــــ  
 .3. ش. ي انجمن امهي ن نامهفصل

انـدازي بـر وقـايع عـصر        چـشم (العاشقين  ي روح   نامهده ).1388.. (ـــــــــــــ
 .نشر قطره: تهران. )حافظ

ـ  .»انواع ادبي در شعر فارسـي     «).1386بهار،  . (پورنامداريان، تقي   ي ه دانـشكد ي همجل
 .3.  سال اول، ش.ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم

 داريـوش   ي  ه ترجمـ  .منطق گفتگوييِ ميخاييـل بـاختين      ).1377 (.تودوروف، تزوتان 
 .نشر مركز:  تهران.كريمي

 .ي ملي پـاريس      كتابخانه . حريري ي  هنامالقلوب يا ده   خطي محبوب  ي  هنسخ .حريري
S.p. 1531/2. در دانـشگاه تهـران  ]  همام تبريـزي ي هنامبا نام اشتباهي صحبت[ فيلم آن. 

 .ق.  ه816، 1311. ش

سرايي يك نـوع ناشـناخته   نامهده«). 1378ارديبهشت و خرداد . (مدي، علي اكبر محخان
 .21. ، شي گلچرخنامهماه. »در زبان فارسي

 .فرديت خالق نويسنده و تكامـل ادبيـات        ).1364. (خراپچنكو، ميخاييل بارسـوويچ   
 .انتشارات آگاه:  تهران. نازي عظيماي هترجم

ـ ماه .»شناسي سـاختگرا  يولس سرآغاز روايت   «).1382پاييز،  . (خراساني، محبوبه   ي  هنام
 .22 ش .نگاه تازه



 35  محبوبه خراساني، فريده داودي مقدم/ هاي ادب فارسي از ديدگاه انواع ادبي  نام تحليل ده

 

:  اصـفهان .شـب يـك  و شناسي هـزار درآمدي بر ريخت   ).1387. (ــــــــــــــــ  
 .انتشارات تحقيقات نظري

هـاي ادب   نامـه تطبيقـي ده  - ي سـاختاري    مطالعـه « ).1389تابستان،  . (ــــــــــــــــ  
 .28. ش. هاي ادبيهشي پژو نامهفصل. »فارسي

 ش . علـوم انـساني  ي ه پژوهشنام ي  همجل .»انواع ادبي  «).1381بهار،  . (دارم، محمود 
33. 

 .4/2657.  مجلـس؛ ش   .نامـه نسخه خطي هدايت   ).ق.  ه 863. (درويش ناصر بخـارايي   
 .ي مجلس كتابخانه: تهران

 به .اثر ديگر العشاق و چند    انيس ).1376. (الدين حسن ابن محمد   رامي تبريزي، شرف  
 .انتشارات روزنه:  تهران.)ميرزا(اهتمام محسن كياني 

 يـا   نامه خطي ده  ي  هنسخ ).ق. ه 876 .(الـدين الدين ابن صائن  ركن صائن سمناني، ركن   
 .ي ملك كتابخانه:  تهران.6/4751.  ملك؛ ش.العشاقتحفه

 كيخـسرو  ي ه ترجم.تاريخ ادبيات ايران ).1370. (ريپكا، يان، اتاكار كليما؛ ايرژي بچكا     
  .برگنانتشارات گوت:  تهران.كشاورزي

ديـوان سـلمان     ).1336. (الدين سلمان ابـن عالءالـدين محمـد       سلمان ساوجي، جمال  
 .شاهعليانتشارات صفي:  تهران.)نامه مثنوي فراق(ساوجي 

 تـصحيح   .)ختـايي (ديوان شـاه اسـماعيل صـفوي         ).1378. (شاه اسماعيل صـفوي   
  .دانشگاه آزاد اسالمي و نشر آذربايجان: بريزت .ميرصالح حسيني

:  تهـران .1/2345.  ش. خطي گـوي و چوگـان  نسخه ).9قـرن   . (عارفي هروي، محمود  
  .ي مجلس كتابخانه

. مجلـه شـعر   . »سرايي در ادب پارسـي    نامهده« ).1372 فروردين. (عباسيه كهن، محمد  
 .1 ش. سال اول

 تـصحيح و  .كليـات عبيـد زاكـاني    ).1334. (الدين عبيداهللاعبيد زاكاني قزويني، نظام   
  .انتشارات اقبال:  تهران.) ارمغاني ه مجلي هاز روي نسخ( عباس اقبال آشتياني ي همقدم

 .هفـتم .  چ. سعيد نفيـسي ي ه با مقدم .ديوان عراقي  ).1373. (عراقي، فخرالدين ابراهيم  
 .انتشارات جاويدان: تهران

 .خسرونامه يـا گـل و هرمـز       ).1339. ()منـسوب (عطار نيشابوري، محمد ابن ابراهيم      
 .انجمن آثار ملي:  تهران.تصحيح احمد سهيلي خوانساري
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 .» حريـري  ي  هنامـ گـويي در ادب پارسـي و ده       نامـه ده «).1354پـاييز ،    . (عيوضي، رشيد 
 .116.  ش. ادبيات و علوم انسانيي ه دانشكدي هنشري

انتـشارات  :  تهـران . فؤاد روحـاني   ي  ه ترجم .كليات زيباشناسي  ).1358. (كروچه، بندتو 
 .علمي و فرهنگي

فرهنگ توصيفي نقد    ).1381. ( علي ،دخت ؛ افخمي   نسرين ،پور، ژاله؛ خطاط  كهنمويي
 .انتشارات دانشگاه تهران:  تهران.ادبي

. س.  تصحيح ر.)حسن و دل(دستور عشاق  ).1363. (فتّاحي نيشابوري، يحيي سيبك   
 . انتشارات وحيد:  تهران. چ دوم.گرين شيلدز

  .انتشارات ناژ:  تهران. تاريخ ادبياتي هنظري ).1382. (فتوحي، محمود
. )ي دكتري   رساله(سرايي در ادبيات فارسي     نامهده ).1387. (فرصتي جويباري، رضا  

 . به راهنمايي غالمحسين مرزآبادي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي

 فرهنگـي   ي  همؤسـس :  تهـران  .هـاي خطـي   هفهرسـت نـسخ    ).1348. (منزوي، احمد 
 .اي منطقه

 .المعاصـرين بـاب يـا آداب     خطـي ده   ي  هنسخ ).13 ي  هسد. (الممالك شيرازي نقيب
 .ي مجلس، كتابخانه:  تهران.1082. مجلس؛ ش

، 1.  ج. سعيد ارباب شيرانيي ه ترجم.تاريخ نقد جديد ).1373. (ولك، رنه؛ آستين وارن
 .انتشارات نيلوفر: تهران

 بـه تـصحيح رشـيد       .ديـوان همـام تبريـزي      ).1370. (الدين عالء همام تبريزي، همام  
  .نشر صدوق: دوم، تهران.  چ.عيوضي
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