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Abstract 

What is the genre-based approach and how can it be used in mysticism 

studies? These are the main questions of the present study. This article first 

defines the genre and implements a critical analysis of its various definitions 

to reach an integrated definition that is the closeted one to the Persian writings. 

Next, these questions are answered: what is typology and who is a typologist? 

The essence of typology, how different literary knowledge can be adopted in 

this approach and the difference between typology and other literary 

approaches are among the focal points of this study. Eventually, the typology 

of writings, amongst mystical writings, while having similarities with other 

literary approaches, can be considered as an independent branch of literary 

studies. The research method adopted for this study is library research method 

and the technique used therein is descriptive-analytic.  
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  عرفانی مطالعات در یشناسگونه

 ایران ،مشهد، مشهد فردوسی دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان ، گروهاستاد   سید مهدي زرقاني

 چکیده 
 اصلیهاي پرسش هااین برد؟ بهره عرفانی مطالعات در رویکرد این از توانمی چگونه و چیست ژانري رویکرد
 تعریفی شده، ارایه تعاریف انتاادي بررسی ضمن و پردازیممی گونه/ژانر تعریف به ابتدا در. است حاضر مااله
 پاسخ پرسش این به يبعد گام در. باشد داشته فارسی نوشتارهاي با را تناسب بیشترین که دهیممی ارائه تلفیای
 چگونه کردروی این در اینکه و شناسیگونه الزامات کیست؟ شناسگونه و چیست شناسیگونه که دهیممی
 ادبی ردهايرویک دیگر با یشناسگونه تفاوت نیز و کرد استفاده متنوع و متعدد ادبیهاي دانش از توانمی
 نوشتارها یشناسگونه دهد نشان تا است آن بر مااله این نهایتاً. دهندمی تشکیل بخش این در را ما مباحث محور
 مثابه هب تواندمی دارد، ادبی رویکردهاي دیگر با تشابهی وجوه اینکه ضمن عرفانی نوشتارهاي جمله از و

 -وصیفیت استفاده مورد فن و ايکتابخانه مااله تحایق روش. آید شمار به ادبی مطالعات از مستالاي شاخه
 . است تحلیلی

 .  ، مطالعات عرفانيفارسي ادبیات ي،شناسگونه ژانر،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
اگر کسی از ما بپرسد در ادبیات عرفانی چند ژانر یا گونه داریم، پاسخ ما چه خواهد بود؟ و 

ها نآ اش این باشد که خاستگاه ژانرهاي عرفانی کجاست؟ سیر تحولهاي بعدياگر پرسش
شان دارند، آن وقت او را به متخاصم اطرافچگونه بوده و چه نسبتی با ژانرهاي موازي و 
اده هاي ظاهراً ستوانم پرسشدهیم؟ من میکدام کتاب یا مااله یا رساله تحصیلی ارجاع می

هاي عرفانی مطرح کنم که پاسخ روشنی اما مهم دیگري دربارۀ گونه ،و پیش پاافتاده
هاي اخیر یکی از علل مهم این شاید فادان رویکرد ژانري در مطالعات دهه. شان نداریمبراي

نجایش ة یک مااله گکنیم، در این نوشتار و تا حدي که بدن و بدنما سعی می. امر بوده باشد
اي را معرفی کنیم تا چراغ راهی باشد براي محااانی که شناسانهارچوب روشداشته باشد، چ

 ممکن است. بروند هاي عرفانیخواهند با رویکرد ژانري به سراغ خانوادۀ بزرگ گونهمی
م، اشتراکات اجانب پیشتر دربارۀ ژانر نوشتهچه در این نوشتار آمده با مطالبی که اینبین آن

پژوهی در نعرفاچه مرا متااعد کرد تا این سیاهه را به نشریة وزین منتها آن. زیادي پیدا کنید
ز که در این مااله اارسال کنم، اوالً تعریف تازه )تازه براي من( و متفاوتی است  ادبیات
ام و ثانیاً معرفی اجمالی رویکردي در مطالعات ادبی است که از آن ارائه داده« ژانر»اصطالح 
معناي این سخن آن نیست که تاکنون تحایای در حوزۀ . کنمتعبیر می« شناسیگونه»به 
تصر و خ، تأکید بر تمرکز این مااله است بر معرفی مبلکه غرض ،شناسی انجام نشدهگونه
که ثالثاً این. «شناسی به مثابه یک رویکرد و بلکه یک شاخه از مطالعات ادبیگونه»مند نظام

 شناسی در مطالعاتگونه»ام مطالب را طوري طرح کنم که مناسب در این مااله سعی کرده
 . باشد« عرفانی

 پژوهشپیشینۀ . 1

پرهم و ، به قلم وفایی، اسپرداختهشناسی ژانرهاي عرفانی یکی از مااالت خوبی که به گونه
 شناسی استرا که از مباحث مهم در گونه« سیر تطور ژانر»( که بحث 6868طباطبایی است )

ر عین د دکتري است این مااله که مستخرج از رسالة. است و پیش برده به خوبی طرح کرده
یک مااله و حتی  شناسی از حد و اندازۀدهد که بررسی همة محورهاي گونهحال نشان می

که به ژانر  بینیمتطوري را در ماالة دیگري می -همین نگاه تاریخی. یک رساله بیشتر است
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 فرد)میرباقري« حلیل محتوایی شطحت»مااالتی مثل (. 6869ماامات عرفانی اختصاص دارد )
 (. 6866و دیگران، 

راغ ژانر به س استشناسی دیگر از محورهاي گونه که یکی با عنایت به بررسی محتوا  
شناسی، ( سعی کرده با استفاده از روایت6831سودا )رفته یا مثالً آتش« شطح»عرفانی 

 ،دتر کرتوان این فهرست را کاملمی. تصویري از ژانر شطح پیش روي مخاطب قرار دهد
اما در همة مواردي که بررسی کردیم، نویسنده یا نویسندگان مااله تنها یکی از محورهاي 

  .ایراد گرفتها آن توان براز این جهت نمی. شناسی را اساس کارشان قرار داده بودندنهگو
ه بها آن براساسهم گرد آوریم تا را  بیان شدهجاست که اگر همة مااالت مسأله این 

تعریف روشنی از یک ژانر عرفانی خاص، مثالً مجال  یا ماامات یا شطح دست پیدا کنیم، 
به یک شناسی به مثابه گمانم علت این امر، فادان گونه. مان نخواهد شدعمالً توفیق نصیب

در واقع، نویسندگان محترم مااالت با ابزارهاي مختلف . رویکرد در مطالعات عرفانی است
ا اما یک طرح کلی در ذهن ندارند ت ،اندهاي عرفانی رفتههاي متنوع به سراغ گونهو به شیوه
مثالً پنج، شش مااله دربارۀ ژانر شطح به تعریفی مشخص از آن  آن بتوان از تجمیع براساس

انجامد که در جهت طرحی کلی می« هاي منفرديگزاره»به ارائة ها آن تالش. دست یافت
اي اخهشناسی را نه فاط به عنوان یک رویکرد بلکه به مثابه شاگر بتوانیم گونه. روندپیش نمی

اسی شنرود که مطالعات گونهادبی مطرح کنیم، امید میهاي از مطالعات ادبی در دپارتمان
 . تري بگیرد و نتایج بهتري به بار آوردسمت و سوي مشخص

  ژانر/ گونه چیست؟. 2

یان شدن ممنتها براي تمایز قائل. استفاده کرد« گونه»از اصطالح « ژانر»توان به جاي می
یا « ینوع ادب»در کاربرد سنتی اصطالح چه ز این اصطالح مد نظر داریم با آنمفهومی که ما ا

ها جا افتاده، ما در این مااله آگاهانه و عامدانه ادبی متداول و معروف است و در ذهن« گونة»
ویکرد شناسی به مثابه یک ربراي معرفی گونه. بریمو گاهی گونه بهره می« ژانر»از اصطالح 

سنتی،  در تعاریف. ین اصطالح ارایه دهیممان را از ایا یک شاخة مطالعاتی ابتدا باید تعریف
 ند، مثلنظر دار« فرم و قالب بیرونی»آید، یا به وقتی از نوع یا گونة ادبی سخن به میان می

فرم و قالب به قصیده، غزل و رباعی  براساسچه در کتاب انواع ادبی آمده و انواع را آن
تاسیم شعر به مدح و هجو و تغزل که دهند، مثل را اساس قرار می« درونمایه»تاسیم کرده یا 

در نظریة مدرن ژانر، دو . است هم در منابع کهن آمده و هم به آثار محااان متأخر راه یافته
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« کثرتعمیم و ت»با دو کلیدواژۀ ها آن که ما از تغییر عمده در تعریف این اصطالح ایجاد شده
 ها چیست؟ اما ماصود ما از این. کنیمیاد می
مدرن ژانر اوالً شمول معنایی این اصطالح را گسترش داده و آن را از محدودۀ  نظریة  

. ستا هاي زبانی تعمیم دادهبلکه گونه ،ادبیات به معنی اخص کلمه خارج و به همة نوشتارها
ژانر »ماابل  در« گوي پرستاران با پزشکانوژانر گفت»بنابراین، اگر در جایی دیدید که از 

دو  زده نشوید، چون در اینسخن به میان آمده، شگفت« ن با پزشکانگوي پزشکاوگفت
مار به ش« ژانر»را ها آن متفاوت مواجه هستیم و نظریات متأخر« گونة زبانی»مورد ما با دو 

ژانر »، «الهژانر سر ما»بندي نوشتارها به تعابیري نظیر به همین قیاس، اگر در طباه. آورندمی
رخورد کردید، تعجب ب« پژوهشی –ژانر ماالة علمی »و « ژانر چکیده»یا « گزارش خبري

که از این اصطالح فاط در محدودۀ نوشتارهاي  نکنید، چون برخالف نظریة کالسیک ژانر
هاي زبانی نهبلکه گو ،دي انواع نوشتارهابنکرد، نظریة مدرن آن را براي طباهادبی استفاده می

حدودۀ این است که دایرۀ شمول اصطالح ژانر از م« تعمیم»ماصود ما از . بردکار میبه
تفاوت . ستا هاي نوشتاري و بلکه زبانی تعمیم یافتهبه همة گونه نوشتارهاي ادبی فراتر رفته

اصراري ندارد که ژانرها را در  خالف قدما، هیچظریة مدرن ژانر در این است که بردیگر ن
آن  هاي وطنیغنایی( یا نمونه و هاي قدیم منسوب به ارسطو )درام، حماسهگانهقالب سه

آن  .داندتعلیمی( بگنجاند، چون این کار را خالف طبیعت ژانرها می و )نمایشی، غنایی
ه اصرار است کنسب شناسی یونانیهاي هستیتایی متناسب با نظامنگر سهالگوهاي کالن

بندي کند؛ گویا اگر داشت همه چیز را به زور و اجبار در قالب چند مورد محدود طباه
. شدد میشان ایجانگريبینی و جهانشناختند، خللی در جهانگرایی را به رسمیت میکثرت

است ن ممک که مانتصور ای. عناصر چهار تا بودند، ژانرها سه تا، افالک ده تا و عاول هم ده تا
ر در هاي فرهنگی بشمضافاً که تالش. قابل قبول نبودها آن براي صدها ژانر داشته باشیم

 گانة ارسطویی یا هرتوان سههاي میانه و جدید نیز بر تعداد ژانرها افزود و دیگر نمیدوره
 چهآن .بندي و تحلیل ادبیات دورۀ میانه و جدید به کار گرفتچیزي شبیه به آن را براي طباه

بلکه  ،گانه ارسطویی را نپییرفتندجاي درنگ جدي دارد این است که ادیبان سنتی ما سه
نام هم تعیین کردند که اصالً در قالب ها آن ژانرهاي متعددي را به رسمیت شناختند و براي

ه با آن همه زیرگونه که دارد از رقعه گرفت تمواردي مثل منشآ. گنجدتایی فوق نمیطرح سه
و نمیاه و عریضه و رقیمه و کاغی و ژانرهاي متعدد دیگر مثل کارنامه، منامیه، رساله،  تا مراسله
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هایی چون غزل و قصیده ها نمونة دیگر و تا گونهماامات، شطحیات، مجال ، ملفوظات و ده
انة گو رباعی و قطعه که همه و همه در قلمرو زبان فارسی متداول بوده و هیچ ربطی به سه

همه ژانر  ایم اینمطالعات متأخر خواسته تأثیرکه تحت  ایراد از ما بوده. م نداردنسب هیونانی
 .گانة غنایی و حماسی و تعلیمی جاي دهیممتنوع و متعدد را به زور و اجبار در قالب سه

ده و از کار شبنابراین، ما به اقتضاي نظم ژانري قلمرو زبان فارسی و بی اعتنا به الگوي قدیمی
ود ما از ماص. رویمگرا به سراغ ژانر و ژانرها میمنسوب به ارسطو با دیدگاهی کثرتافتادۀ 

 . این است« تکثر»کلیدواژۀ 
 حتی محااان متأخر بر سر. با این مادمه، برویم به سراغ تعریف اصطالح ژانر/گونه  

یفی زمینة پژوهشی خودشان تعر براساساند و هر کدام تعریف این واژه به اتفاق نظر نرسیده
است که ارائة  6گویا حق با تینیانوف. اندکه با آن حوزۀ خاص تناسب بیشتري دارد، ارائه داده

ند و داند که ویژگی ذاتی ثابتی داشته باشپییر میهایی امکانتعریف ثابت را براي پدیده
، وسته در حال تغییر استشان پیچون مفاهیمی مثل ادبیات و ژانر، هم خودشان و هم تعریف

م که ما بخواهیدر واقع، این. پسند ارائه دادا ابدي و همه تعریفی ازلیها آن توان براينمی
چه در علوم تجربی و ریاضی مرسوم است ارائه گونه اصطالحات تعاریفی نظیر آنبراي این

ترین حالت هبنابراین، ما در خوشبینان. (Tynyanov, 2000) پییر نیستدهیم، امکان
توانیم تعریفی قراردادي براي ژانر/ گونه ارائه دهیم و در توضیحات و تفصیالت خود می

که اصرار داشته باشیم که ثابت کنیم این تنها ریف را اساس قرار دهیم، بدون اینهمان تع
ر توان گفت تعریف منتخب ما داین قدر می. تعریف ممکن یا لزوماً بهترین تعریف است

 . ترین تعریف استترین و کاربرديبریم، مناسباي که آن را به کار میحوزه
بی دست توان به تعریفی نسپردازان حوزۀ ژانر میاز تلفیق تعاریف این اصطالح نزد نظریه  
 بسیار»کند که تعریف می« اي از قواعد قرارداديمجموعه»مثالً جان فراو، ژانر را . یافت

در این تعریف (. 6862)فراو، « شوندمعنا اعمال میرینش و تعبیر ساختارمند هستند و بر آف
که ژانر را نه امر عینی که بتوان آن را با دست نشان ه، چند نکته وجود دارد: نخست اینکوتا
 کهدوم این. 2است« اي از قواعدمتشکل از مجموعه»بلکه مفهومی ذهنی معرفی کرده که  ،داد

                                                            
1. Tynyanov, Y. 

تحمیل »کید دارند. مثالً ژاک دریدا هم که ژانر را أبودن مفهوم ژانر تپردازان دیگري هم بر جنبة ذهنی و انتزاعی. نظریه 2

 دانست، به همین وجه ذهنی ژانر نظر داشت. می« ذهنیت بر متون



 311 |زرقانی  |  عرفانی مطالعات در شناسیگونه

 

از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از زمانی به  ،بنابراین ؛هستند« قراردادي» یادشدهی قواعد ذهن
 یان شدهبگونه نیست که قواعد این. کنندزمان دیگر و حتی از ذهنی به ذهن دیگر فرق می

سه . سان درک و پییرفته شوندها و همة جوامع به صورت یکدر همة زمان هانزد همة انسان
یگرند که داي مرتبط با یکیعنی مجموعه؛ هستند« بسیار ساختارمند»قواعد  این که،دیگر این

 . اندکلیتی معین و منظم را تشکیل داده
است، ژانرها را با زبان و جمله و گفتار پیوند  شناسانهکه رویکردش زبان 6تودوروف 
 شتراک در یکبه واسطة بیشترین وجه ا»داند که می« تعدادي متن»دهد و نهایتاً آن را می

ها آن انشهستند که تشابه حداکثري« طبااتی از متون»بنابراین، ژانرها . «گیرندطباه قرار می
دهد و از آثاري که در آن طباه قرار ندارند، متمایز را در ذیل یک طباه یا ژانر قرار می

 ما در جاي دیگري به تفصیل دربارۀ نظرات تودوروف سخن(. Todorov, 2000)کند می
به  دکنخاصی که این گفتار اقتضا می جا از منظر( و این6869صباغ، رقانی و قربانایم )زگفته

حث را از ب تغییر زاویة دید تودوروف از تعریف ژانر به تعریف ژانرها، عمالً. نگریممسأله می
 . کندمنتال می« طبااتی از متون»به « مجموعة قواعد»ذهن به عین و از 

مري تعریف شده که عمالً ا« به مثابه ابزار چهارچوب دهنده به متن»ژانر  در تعریف دیگر، 
ژانر  از مفهوم بدین معنا که ما با استفاده. اما بر جنبة کارکردي تأکید دارد ،ذهنی است

را  نامیم و گروهیکنیم، برخی را رمان میبندي میهاي معینی طباهارچوبنوشتارها را در چ
 دانیم و جمعیخوانیم و بخشی را ماامات، گروهی را قصیده میمیحماسه، قسمی را مجال  

« ابزار فهم و تفسیر»در تعریف دیگر، ژانر (. 6869صباغ، قربان و زرقانی ر.ک:). را غزل
 . استمعرفی شده

که این تعریف را پییرفته، کتاب خودش را با برشی از یک روایت  (6863) 2هدر دو برو 
ازین در روایت آغ. «ابزاري است براي فهم و تفسیر»ژانر  هد که چطورکند تا نشان دآغاز می

شویم که در آن زنی بر روي تختی دراز کشیده و خون از تنش اي مواجه میاو، با صحنه
رود، فرزندي در کنار زن آرام گرفته و روان است، شخصی آهسته آهسته از اتاق بیرون می

پرسد اگر به شما بگویم این صحنه مربوط به می دو برو از مخاطب خود. ساعت هم ده است
ن گونه خواهد بود: آن زشما از عناصر متن بدین« فهم و تفسیر»یک رمانی پلیسی است، 

                                                            
1. Todorov, T. 

2. Dubrow, H. 
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رود، قاتل است و طفلی که در کنار مادر آرمیده، فرزند ماتول است، فردي که بیرون می
چه خواندید، مربوط به ژانر آنحال اگر بگویم . دهدماتول و ساعت هم زمان قتل را نشان می

تول کنید: آن زن ماها را طور دیگري فهم و تفسیر میباره همة نشانهنامه است، یکزندگی
ود، قاتل رنیست بلکه مادري است که فرزندش به دنیا آمده؛ شخصی که از اتاق بیرون می

دک نیز ، آن کوبلکه مامایی است که به زن کمک کرده تا فرزندش را به دنیا آورد ،نیست
شخصیتی است که قرار است در صفحات بعدي با زندگی او آشنا شویم و ساعت هم زمان 

چه چیز باعث شد ما این دو برداشت متفاوت را از متنی واحد . دهدتولد کودک را نشان می
کردیم، این صحنه متعلق به یعنی چون فکر می ؛6داشته باشیم؟ تصوري ذهنی ما از ژانر اثر

مان ناش بست و آن گاه که متوجه شدیم این اثر پلیسی است، تفسیر نخست در ذهنرمان 
سیر مان متبادر شد، پ  ژانر ابزار درک و تفنامه است، تفسیر دوم به ذهنمتعلق به ژانر زندگی
ارایه  8و آموزش زبان 2تعاریف دیگري هم از ژانر در حوزۀ علوم اجتماعی. ما از متون است
 . آیده کار ما نمیشده که چندان ب

نین چیزي ه دهیم، نتیجه چئچه گفته شد، تعریفی از ژانر/گونه اراآن براساساگر بخواهیم   
اي از قواعد ذهنی و قراردادي ساختاریافته است که در آفرینش، ژانر، مجموعه»خواهد بود: 

فرمی،  اهتشوند که بیشترین شبکار گرفته میبندي نوشتارهایی بهدرک، تفسیر و طباه
ر این د. «دهنداي از متون را تشکیل میدیگر دارند و طباهمحتوایی و کارکردي را با یک
 که خود ژانر امري ذهنی است و چیزي نیستنخست این. استتعریف، چند نکته تعبیه شده
تشکل که این امر ذهنی، مدو دیگر این. گانه درک کردهاي پنجکه بتوان آن را با یکی از ح 

 .بنابراین، قواعد ژانري در ذهن ما حضور دارد. از مجموعة قواعد و قوانین ساختاریافتهاست 
ما  شان را بر درکتأثیرها آن اما ،ما ممکن است نسبت به آن آگاهی کامل نداشته باشیم

                                                            
توان طرح کرد. مثالً اگر ما غزل زیر را ذیل ژانر خمریه قرار . نظیر این وضعیت را در مورد ژانرهاي فارسی هم می 6

 بنابراین در خانوادۀ ژانرهاي عرفانیدهیم، یک برداشت از آن خواهیم داشت و اگر به ما بگویند غزل از آن موالناست و 

 کند:هاي متنی به کلی تغییر میگیرد، فهم و تفسیر ما از نشانهقرار می

 چون خموشان بی گنه روي به آسمان مکن   اي دال راست بگو نهان مکن دوش چه خورده

 زند، خربزه در دهان مکنبوي شراب می     اياي نال خالص خوردهباده خاص خورده

 نظریة( و 6868)عمارتی مادم، « گیري ژانر، معرفی یک رویکردناش موقعیت در شکل»از جمله نگاه کنید به ماالة  .2

 (. 6869صباغ، )زرقانی و قربان ژانر

 به بعد.  489ص  نظریة ژانر. نگاه کنید به 8
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خوانندۀ یک غزل حافظ را در نظر بگیرید که هیچ اطالعی از ژانر و قواعد ژانري . گیارندمی
همان قواعد نانوشته که در ذهنش وجود  براساسخواند، وقتی غزل حافظ را میاما  ،ندارد

که این قواعد نانوشته ساختارمند هستند و سه دیگر این. کنددارد، آن را درک و تفسیر می
ضاي بلکه چونان اع ،اي دانست که با هم ارتباط ندارندرا چونان جزایر پراکندهها آن تواننمی

ن که آچهارم این. گیردوار شکل میشان در ارتباطی اندامه در هویتبدن آدمی هستند ک
نند که کدارند و به ما کمک می تأثیرقواعد نانوشتة ساختارمند در درک و تفسیر ما از متون 

براي درک این معنا کافی است سري بزنید به . بندي کنیمرده« طبااتی خاص»متون را در 
ها را در یک قفسه بگیارند، رمانها آن چیزي سبب شدهچه . تانکتابخانة نزدیک منزل

همین  .هاي علوم اجتماعی را در قفسة سومیهاي فلسفی را در قفسة دیگري و کتابکتاب
شباهت  گیرند، بیشترینپنجم آنکه آثاري که در یک طباة ژانري قرار می. نظام ژانري است

که در خارج از آن طباة ژانري قرار دارند دیگر دارند و کمترین شباهت را با آثاري را با یک
 . ها هم فرمی است، هم محتوایی و هم کارکرديکه این شباهتو ششم آن

شدن بحث ؟ براي روشن6هم مفاهیم ذهنی هستند« ژانرها»تعریف ژانر مشخص شد آیا   
مان، ر مثل حماسه،« ژانرهایی»وقتی از . توجه کنیم« مفهوم و مصداق»باید به تفاوت میان 

 مجموعة»یعنی  ؛گوییم، باز هم با مفاهیم ذهنی سر و کار داریمغزل و حکایت سخن می
. کنددر ذهن ما و خالق آثار وجود دارد که ماهیت آن ژانر را در ذهن مشخص می« قواعدي

یی هارا بر پدیدهها آن هستند که ما« مفاهیمی ذهنی»بنابراین حماسه و غزل و حکایت هم 
« یمصداق»فردوسی  شاهنامهمثالً . انداموري عینیها آن «مصادیق»اما  ،کنیممیعینی اطالق 

است براي امر ذهنی رمان و « مصداقی» کور بوفاست براي امر ذهنی حماسه، 
 . است براي امر ذهنی حکایت و ق  علی هیا« مصداقی» الحکایاتجوامع

 شناس کیست؟شناسي چیست و گونهگونه. 6

یست شناس کرویم، گونهگونه روشن شد، به سراغ پرسش دوم و سوم میاکنون که مفهوم 
شناسی کدام است؟ کسی که با یک چنین رویکردي به مطالعة نوشتارها بپردازد، و گونه
اجهه با شناس در موهاي بنیادین یک گونهاما پرسش. شناسی استشناس و کار او گونهگونه

                                                            
اریخ گفتارهاي تحلیل تضران در درس. این نکته را که ژانر و ژانرها مفاهیم ذهنی هستند، اول بار آقاي دوستی، از حا6

 ادبی ایران، به من گوشزد کردند. 
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یعنی باید  ؛نخستین او در باب چیستی گونه است متنی مثالً عرفانی چیست؟ پرسش محوري و
هاي شکه روقبل از این. بتواند تعریفی تا حد زیادي کامل از گونة مورد نظر به دست دهد

که نباید با یننخست ا. ها را ذکر کنیم، ذکر سه نکته الزامی استدست یافتن به تعریف گونه
نتی به ژانرها ناشی از ذهنیتی س« گرایانهذات نگاه». ها رفتبه سراغ گونه« گرایانهذات»نگاه 

ر که در نظرگاه محااان متأخساخت، حال آنا جوهر و ذاتی برمیهاست که براي اکثر پدیده
فت چندین ص. هستند« اي از صفات متراکممجموعه»ها ژانرها هم مثل بسیاري دیگر از پدیده

یز و ا آن طباه را از دیگر طباات متمابه حد کافی متراکم شده ت« متون اي ازطباه»زبانی در 
 . متشخص کند

ل را و ژانر غز« انداي از متون متراکم شدهطباه»فرض کنید مجموعة صفاتی زبانی در  
اي دیگر از متون متراکم طباه»شدۀ دیگري در اند و مجموعة صفات متراکمپدید آورده

این صفات پیوسته در حال تغییر و . 6اند و به همین ترتیبو ژانر قصیده را ساخته« اندشده
برخی  هاي سنتی گاهی برايکه در نظریهبنابراین، این. دگرگونی و کم یا زیاد شدن هستند
اید تعاریف که بنکتة دوم این. کردند، تصور نادرستی استژانرها یک جوهره و ذات تعیین می

ه ئتعریفی براي ژانر مجال  عرفانی اراخواهیم مثالً یعنی وقتی می ؛مند باشدما از ژانرها زمان
بدهیم، آن را محدود به بازۀ زمانی خاصی بکنیم، چرا که ژانرها در طول تاریخ پیوسته در 

هاي که در همان دوره دارند، ژانر اند و در هر دوره باید متناسب با ویژگیحال تغییر و تحول
 . مورد نظر را تعریف کرد

اي ههاي قرن ششم و هفتم متفاوت است با غزلشود که غزلتواند منکر این چه کسی می 
ها تفاوت دارد با غزل مشروطه و هر سه متفاوت است با قرن دهم تا دوازدهم و هر دوي این
ابدي براي ژانرها نظرگاهی سنتی است که امروزه  -غزل پست مدرن؟ ارائة تعاریف ازلی 

بدین  باشد،« فرهنگی»تعاریف ما از ژانرها چنین باید هم. استمابولیت خود را از دست داده

                                                            
اما  ،توانم از استعارۀ ذرات آب در هوا استفاده کنم. در هواي اطراف ما رطوبت وجود دارد. براي تبیین این مطلب می 6

شکل « مه و ابر»شوند، یتر مآن به قدري نیست که بتوانیم آن را ح  کنیم. وقتی ذرات آب در هوا متراکم« تراکم»

تر شده اما هنوز چندان نیست که بتوان آن را قطرۀ آب نامید و وقتی تراکم آب گیرد که رطوبت هوا در آن متراکممی

یم. ژانرها نامبیشتر شود و ابر تبدیل به قطره شود، آن وقت آن رطوبت به حد کافی متراکم شده را قطرۀ باران می

ورند. آاکم شوند، ژانر حماسه را پدید میرتت و مختصات زبانی هستند که اگر مبرخی از صفاهاي زبانی هستند. پدیده

 هاي ژانر حماسی به صورت غیرمتراکم در ژانرهاي دیگر هم به صورت پراکنده هست. ویژگی
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معنا که اهالی هر فرهنگ و ملت متناسب با اقتضائات جامعه و فرهنگ خودشان ژانرها را 
ابدي براي ژانرها تصوري نادرست است،  -طور که ارائة تعریف ازلیهمان. تعریف کنند

 .جایی و جهانی براي ژانرها نیز باطل استدعوي ارائة تعریفی همه
هاي مختلف نااط مشترکی هاي مختلف و در فرهنگممکن است میان ژانرها در زمان  

شناس باید تعریف ژانر را با عنایت به اما گونه ،یافت شود، این به جاي خود درست است
یار المللی بسامروزه روابط بین. آثاري که در محیط فرهنگی خودش خلق شده، ارائه کند

هاي ارتباط میان ملل را فراهم آورده، همین ارتباطات ممکن ز زمینهگسترش یافته و ترجمه نی
که اشاره شد دیگر نزدیک کند اما چناناست وضعیت ژانرها را در ملل مختلف به یک

 .جایی براي ژانر مورد نظرش ارائه دهدزمانی و همهشناس موظف نیست تعریفی همهگونه
بودن سه شرط الزم براي ارائة بودن و فرهنگی مندانگارانه، زمانپ  پرهیز از نگاه ذات

 . شناس دائم باید مد نظر داشته باشدتعریف ژانرهاست که یک گونه
اي از آثار ها مجموعههایی براي تعریف یک گونه وجود دارد؟ گونهچه روش یا روش  

صیف وشناس باید از طریق تگونه. اندهاي مشترک و هم متفاوتهستند که هم داراي ویژگی
ا دقت را بها آن هاي مشترک و متفاوتدقیق آثاري که در ذیل یک گونه قرار دارند، ویژگی

ت و به شناس استرین کار گونهاین نخستین و در عین حال مهم. تر استخراج کندهر چه تمام
ر تمند عمل کند، توصیفاتش دقیقمیزانی که در این توصیف دقت نظر به خرج دهد و روش

ف اما چگونه باید آثار را توصی. دهد، قابل اعتمادتر استجه تعریفی که ارائه میو در نتی
د تا دهنشناس قرار میهاي ادبی متنوع و متعدد ابزارهاي الزم را در اختیار گونهکرد؟ دانش
دام از هر ک. دقیای از آثار مورد مطالعه دست پیدا کند« توصیف فرمی»به ها آن به کمک
شناسی گرفته تا عروض و قافیه و شناسی و بالغت و روایتاز سبکهاي ادبی دانش
ه تفاوت جاست کهمین. شناستوانند ابزاري باشند براي گونهپژوهی و موارد دیگر، مینسخه
ا شناسی بشناسی، روایتشناسی، موسیایشناسی، بالغتهاي ادبی مثل سبکدانش
هاي ادبی میکور و موارد دیگر از همة دانش تواندشناس میگونه. شودشناسی معلوم میگونه

« ماامات»خواهد گونة مثالً وقتی کسی می. به عنوان ابزاري براي معرفی ژانرها استفاده کند
 شناسی یا بالغتشناسی یا روایترا شناسایی و تعریف کند، کارش محدود به سبک

ثر دقیای از فرم و محتواي اها بهره بگیرد تا به توصیف شود، او ممکن است از همة ایننمی
یرند، گهاي فرمی آثاري که ذیل یک ژانر قرار مییافتن به ویژگیبنابراین، براي دست. برسد



 3143بهار و تابستان  | 3شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات دو فصلنامۀ علمی عرفان | 311

 

شناس باید نهگو. هاي مختلف ادبی و زبانی بهره بردباید به اقتضاي اثر مورد بررسی، از دانش
د بررسی هاي فرمی اثر مورکند تا به توصیف دقیای از ویژگیاز هر دانشی که به او کمک می
 . ست پیدا کند، بهره بگیرد

ار آثار عرفانی بسی. شناس، بررسی درونمایه و محتواي آثار استمحور دوم کار گونه  
متنوع و متعددند و درونمایة عرفانی چیز واحدي نیست که در همة ژانرهاي عرفانی یکسان 

در ذیل یک ژانر گنجاند و براي آن توان نوشتارهاي عرفانی را تصور که می این. باشد
واهد خهایی مشخص کرد، تصور نادرستی است و ریشه در همان ذهنیتی دارد که میزیرگونه

جا باید از برخی ژانرها نام برد که مختص در این. ژانر بگنجاندهمة آثار را در ذیل چند کالن
 . االولیاکرةتذیا مجال  یا ملفوظات یا  حوزۀ معنایی عرفانی است، مثل شطح

بندي ژانري آثار باید مورد توجه قرار داد، نظرگاه نکتة بسیار مهمی که در رده  
را گونه به شمار آورد و قصیده مدحی و « مدیحه»ممکن است محاای . شناس استگونه

را گونه به شمار آورد و قصیده « قصیده»هاي آن و محاق دیگري، غزل مدحی را زیرگونه
قبیل اختالف نظرها نشانة ضعف  این. هاي آنو اجتماعی را زیرگونهمدحی و عرفانی 

و و سبلکه ریشه در سیالیت زبان از یک ،شناسان یا ایراد رویکرد ژانري نیستگونه
 . پییري رویکرد میکور از سوي دیگر داردانعطاف

رم ف بندي ژانرها دست کم باید سه شاخصة اصلی را اساس قرار داد:گفتیم که براي رده
ها را اساس قرار دهد و از دو تواند یکی از اینشناس میگونه. بیرونی، درونمایه و کارکرد

م در مثال اخیر، اگر فرم بیرونی را اساس قرار دهی. ها کمک بگیردبندي زیرگونهدیگر در رده
ود که بها به کار گیریم، پیرو نظري خواهیم و درونمایه و کارکرد را به عنوان تعیین زیرگونه

آورد و قصیدۀ مدحی، قصیدۀ هجوي، قصیدۀ عرفانی، قصیده را گونة اصلی به شمار می
اما اگر درونمایه را اساس قرار دهیم، مدیحه . کندمحسوب می قصیدۀ اخالقی را زیرگونه

کدام هیچ. هاي آنشود و قصیدۀ مدحی، غزل مدحی و قطعة مدحی زیرگونهژانر اصلی می
بلکه دو طرز نگاه است که پیامدهاي و نتایج خاص خودش را  ،نیست از این دو نادرست

بندي آثار، موضوع مهمی نیست و اشکالی شناسان در ردهبنابراین، اختالف نظر گونه. دارد
شناس مبانی نظرگاه خودش را بشناسد و به کند، مهم آن است که گونهدر کار ایجاد نمی

 . ملی داشته باشدتاید عها آن مخاطبان معرفی کند و به
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ها یکی دیگر از کارهاي مهم تحوالت ساختاري گونه. ساختار اعم از فرم و محتواست  
تنی و همچنین ممتغیرهاي برون تأثیرپیشتر خاطر نشان کردیم که ژانرها تحت . شناس استگونه

کانون  همهاجرت یک ژانر از کانونی ب. اقتضائات درونی پیوسته در معرض تغییر و تحول هستند
ه رصد آورد کدیگر یا از یک پارادایم به پارادایم دیگر تغییراتی را در ساختار آن پدید می

. ستادهد که ستارۀ ژانر در هر یک از منازل خود چه وضعیتی یافتهبه ما نشان میها آن کردن
دي ، مواراندپردازان اصول و مبانی نظري آن را بیان کردهمند است و نظریهتحول ژانرها نظام
ر این جانبه و نظایهاي ژانري پیشین، تخاصم و تزاحم ژانرها، تحول همهمثل تغییه از سیستم

منتها با بررسی سیر تطور و تحول ژانرهاي عرفانی ممکن (. 6869صباغ، قربان و زرقانی ن.ک:)
باره در یک ژانرها. است به اصول دیگري برسیم که در مااالت و دالالت پیشینیان نیامده باشد

بلکه غالباً مراحل جنینی خود را در دل یک ژانر  ،گیاراندفرم نهایی خویش پا به عرصة نمی
لوغ کنند و زمانی که به سطح قابل قبولی از بتر زبان سپري میهاي عمومیتر یا در زمینهبزرگ

ت که اس در این مرحله. گیارندرسیدند، به عنوان یک ژانر مستال قدم به عرصة نوشتارها می
د با کنند، از طریق پیونشان را بالفعل میهايابعاد وجودي خویش را گسترش داده و قابلیت
اند، ژانرهاي تلفیای را پدید هاي دیگر وارد شدهژانرهاي موازي یا ژانرهایی که از اقلیم

یخی تارهاي در دوره. اي متولد شوندآورند و ممکن است در نتیجة این پیوند، ژانرهاي تازهمی
دیل به کنند که تبچندان گسترش پیدا میها آن هاي ادبی متعدد، برخی ازمختلف و در کانون
 .گیارندمی تأثیرزمان  شوند و بر دیگر ژانرهاي فعال در آن فضا/ژانر شاهانه می

 .هاي فرهنگی ماجرایی جالب و دیدنی استجدال ژانرها براي ماندن در مرکز فعالیت  
جاً ماند و پ  از آن، تدریکه بتواند به نیازهاي عصر پاسخ دهد، در عرصه میجاییهر ژانر تا 

ز بین ا کامالًگاه هیچها آن منتها. کنندمیدان را به نفع ژانرها یا زیرژانرهاي رقیب خالی می
در قالب ژانرهاي دیگر به زندگی پنهان خویش « وجه»یا « صفت»بلکه در قالب  ،روندنمی

را فرابخواند و از حاشیه به ها آن ند تا زمانی که دوباره افق انتظارات عصردهادامه می
نند و کاز کانونی به کانون دیگر و از اقلیمی به اقلیم دیگر سفر میها آن. مرکزشان آورد

به . ندگیراي به خود میهاي تازهمتناسب با اقتضائات اقلیم جدید، رنگ و روي و ویژگی
کرد  با نام تازۀ ملفوظات ظهور ل  عرفانی وقتی به شبه قاره رسیدنر مجاعنوان مثال، همین ژا

ها و خیلی مسایل دیگر در محور این. اي یافتهاي تازهو متناسب با شرایط جدید ویژگی
اي ما نه خاستگاه بسیاري از ژانره. شودشناس پدیدار میتطور و تحول ژانرها پیش روي گونه
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شناسی این امکان را فراهم گونه. راها آن نه سیر تحول و تطور دانیم وعرفانی را درست می
 . پاسخ دهیم هحوزآورد که با چراغی در دست، به سؤاالت بیشمار این می
آثار و به تبع آن ژانرها دو نوع کارکرد درزمانی و . محور دیگر، کارکرد ژانرهاست  

عنوان یک زیرژانر عرفانی در روزگار الاضات همدانی به هاي عینمثالً نامه. همزمانی دارند
اصش و مخاطبان خ خود نویسنده و با عنایت به شرایط گفتمانی آن عصر و آن کانون ادبی

ي هاکارکرد مشخصی دارد که متفاوت است با کارکرد آن در طول تاریخ و در بافت
شناسی زیبایی. توجه باشدتواند به این کارکردها بیشناس نمیگونه. فرهنگی متفاوت

تواند به محاق کمک کند تا کارکردهاي درزمانی ژانرها را دریافت در چنین مواردي می
ناسی، ششناسی، رواناي مثل جامعههاي زمینهبررسی کارکردها نیازمند دانش. بررسی کند

 شود تحایق بر روي هر کدامکه مالحظه میچنان. فلسفة تاریخ و مواردي از این دست است
 . شناس باشدتواند موضوع کار گونهلی حده میاز محورها ع

. ودشاکنون باید از دو محور دیگر سخن بگوییم که به هنرمند و مخاطب مربوط می  
ا ممکن هانگیزه. اندبسیاري از خالاان آثار انگیزۀ تألیف یا سرودن آثارشان را ذکر کرده

هاي زهست که به بررسی انگیشناس ااین وظیفة گونه. است متعدد و پنهان یا آشکار باشد
ا رها آن متنیهاي متعدد درون و برونجو در مؤلفهوتألیف اثر بپردازد و از طریق جست

د هم در این مور. شناس استکه کشف مخاطب اثر وظیفة دیگر گونهچنانهم. آشکار سازد
از باشد یکه نارشان را مشخص کرده باشند یا اینممکن است پدیدآورندگان مخاطب اولیة آث
 . محاق آن را از فحواي کالم حدس بزند

، شویم: نخستنکتة مهم این است که در این مورد هم ما با دو گروه از مخاطبان مواجه می 
نوشته یا سرده شده باشد و دیگر مخاطب ها آن یا برايها آن مخاطب اولیه که اثر در خطاب به

ردمان مثالً مخاطبان اولیة مثنوي م. اندگرفتهثانویه که در طول تاریخ در جایگاه مخاطب قرار 
. ندااند و مخاطبان ثانویه همة کسانی که در طول تاریخ به سراغ این اثر سترگ رفتهقونیه بوده

اند که در مجل  وعظ عارف یا مخاطب اولیة مجال  صوفیه طیف خاصی از مردم بوده
را خوانده و ها آن اران مختلفاند و مخاطب ثانویه همة کسانی که در روزگحضور داشته

 . اندخویش را در جایگاه مخاطب قرار داده
لکه ارتباط ب ،هایی نیستند که در خأل شکل گرفته باشندع آن ژانرها پدیدهبآثار و به ت  

شناس هگون. شان جاري استمتنی که در اطرافاي دارند با متغیرهاي برونمستایم و چندالیه
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ها را تبلیغ ژيها و ایدئولوتوجه باشد که ژانر مورد نظرش کدام گفتماننکته بیتواند به این نمی
تواند به رابطة ژانرها با نهادهاي قدرت نپردازد و کند و کدام را نفی و طرد یا نمیو تثبیت می

ها گونه .از پاسخ به این پرسش سر باز زند که نهاد حامی ژانر مورد بحث کیست و کجاست
. دشان حضور دارنکنند که در اطرافاي را بازنمایی میهاي ایدئولوژيو جدال نظم گفتمانی
 . بندي آثار در قالب ژانرها پرداختتوان به طباههاست که میپ  از این
ر تبندي آثار عرفانی گام بلندي است در راه بازخوانی و درک دقیقشناسی و طباهگونه

سوم هاي سنتی مرت کلی و مکانیکی که در روشنوشتارهاي عرفانی؛ منتها نه به آن صور
 . است
وانیم بندي نوشتارهاي عرفانی نتنکتة پایانی این است که ممکن است ما در تعریف و رده 

به همة موارد فوق بپردازیم، یا به علل کمبود اطالعات و یا گستردگی بیش از حد زمینة 
مهم  .توان در حد توان تالش کردمی« کلهما ال یدرک کله الیترک »مطابق با قاعدۀ . تحایق

آن وقت هر کدام از محااان . هاي ما راه پیدا کنداین است که چنین رویکردي به دپارتمان
اي از این پازل بزرگ را در جاي خود قرار خواهند داد تا در نهایت بتوان به تصویر قطعه

 (6)نمودار  .ارد و ایستا نیستنهایی دست پیدا کرد؛ تصویري که قابلیت تغییر و تحول را د
 .کشدشناسی را به تصویر میمحورهاي اصلی گونه

 شناسيمحورهاي اصلي گونه. 1  نمودار

 
  

شناسيگونه

متن محور

ویژگي های فرمي 

بررسي محتوایي

تحول ساختاری

مؤلف محور انگیزه تألیف

مخاطب محور
مخاطب اولیه

مخاطب ثانویه

بافت محور

زمینه های پیدایش

نهاد حامي

نظم گفتماني

کارکرد بیروني

 
 بندی طبقه



 3143بهار و تابستان  | 3شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات دو فصلنامۀ علمی عرفان | 040

 

 تعارض منافع 
 . تعارض منافع وجود ندارد

ORCID 
Seyyed Mehdi 
Zarghani  http://orcid. org/0000-0003-3184-7223 

 منابع 
علوم اجتماعی و انسانی در « شناسی شرح شطحیاتروایت»(، 6831محمد علی، )آتش سودا، 

 . 6ا21، 96، دانشگاه شیراز

سیر تطور احوال و ماامات عرفانی تا قرن ششم » (،6869سجادي، سید علی محمد، جمعه، معصومه، )
 . 646ا14، 21در عرفانیات در ادب فارسی، « هجري

 ناددر « گیري ژانر، معرفی یک رویکردناش موقعیت در شکل»(، 6868عمارتی مادم، داوود، )
 . 33- 666، 69، ادبی

 . ، ترجمة لیال میرصفیان، تهران: کنکاشژانر(، 6862فراو، جان، )
تحلیل محتوایی شطح، بر پایة شطحیات قرن دوم »(، 6866میرباقري فرد، سید علی اصغر و دیگران، )

 . 47ا18 ،22، نامة عرفانپژوهشدر « تا هفتم
 گویی مجل  تطور سیر» ،(6868) اهلل،ذبیح سید طباطبایی، داوود، اسپرهم، عباسعلی، وفایی،

 اتادبی پژوهشنامة در «صفوي دوره پایان تا آغاز از تعلیمی؛ ادب نوعی عنوان به صوفیانه
 .86ا78 ،28 ،تعلیمی

Reference 
Atash Sowda, M. A.  (2007). Narratology Description of SHATH. social 

scinences and humanities. Shiraz university. 51. 1-26. [In Persian] 

Emarati Moghadam, D. (2011). The role of position in the formation of the 

genre. Introduction an approach. literary criticism. 15. 88–111. [In 

Persian]   

Frow, J. (2013). Genre.translated by Leila Mirsafian. Tehran: Kankash. [In 

Persian].  

Mirbaqery fard, S.A. & Others. (2020). content analysis of SHATH based on 

the SHATHIAT in the second to seventh centuries.  research journal of 

mysticism. 22. 47-61. [In Persian] 

Sajadi . S. & Jomee. M. (2016).  The evolution of mystical states and 

authorities until sixth century.  Erfaniat in Persian literature. 26. 46-141. 

[In Persian] 

Todorov, T. (2000). The origin of genres, In David Duff  (E. d), Modern Genre 

theory, New York: Longman.  

http://orcid.org/0000-0003-3184-7223


 041 |زرقانی  |  عرفانی مطالعات در شناسیگونه

 

Tynyanov, Y. (2000). The literary fact. In David Duff (E. d), Modern genre 

theory, New York: Longman.  

Vafaee. A.. Esparham. D., Tabatabaee. S. (2014). The evolution of Sufi 

parliamentarism as a kind of educational literature, from the beginning to 

the of the Safavid Period.  Jounral of Mystical Literature. 23. 39-73. [In 

Persian] 
  

                                                            
، 6(6ادبیات،)پژوهی در عرفانعرفانی،  مطالعات در شناسیگونه (،6486. )زرقانی، سید مهدي استناد به این مقاله: 

639-288 . 

 Mysticism in Persian Literature is licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4. 0 International License.  


