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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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سید مهدي زرقاني



استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده
رویکرد ژانري چیست و چگونه میتوان از این رویکرد در مطالعات عرفانی بهره برد؟ اینها پرسشهاي اصلی
مقاله حاضر است .در ابتدا به تعریف ژانر/گونه میپردازیم و ضمن بررسی انتقادي تعاریف ارایه شده ،تعریفی
تلفیقی ارائه میدهیم که بیشترین تناسب را با نوشتارهاي فارسی داشته باشد .در گام بعدي به این پرسش پاسخ
میدهیم که گونهشناسی چیست و گونهشناس کیست؟ الزامات گونهشناسی و اینکه در این رویکرد چگونه
میتوان از دانشهاي ادبی متعدد و متنوع استفاده کرد و نیز تفاوت گونهشناسی با دیگر رویکردهاي ادبی
محور مباحث ما را در این بخش تشکیل میدهند .نهایتاً این مقاله بر آن است تا نشان دهد گونهشناسی نوشتارها
و از جمله نوشتارهاي عرفانی ضمن اینکه وجوه تشابهی با دیگر رویکردهاي ادبی دارد ،میتواند به مثابه
شاخهاي مستقل از مطالعات ادبی به شمار آید .روش تحقیق مقاله کتابخانهاي و فن مورد استفاده توصیفی-
تحلیلی است.
کلیدواژهها :ژانر ،گونهشناسي ،ادبیات فارسي.
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مقدمه
اگر کسی از ما بپرسد در ادبیات عرفانی چند ژانر یا گونه داریم ،پاسخ ما چه خواهد بود؟ و
اگر پرسشهاي بعدياش این باشد که خاستگاه ژانرهاي عرفانی کجاست؟ سیر تحول آنها
چگونه بوده و چه نسبتی با ژانرهاي موازي و متخاصم اطرافشان دارند ،آن وقت او را به
کدام کتاب یا مقاله یا رساله تحصیلی ارجاع میدهیم؟ من میتوانم پرسشهاي ظاهراً ساده
و پیش پاافتاده ،اما مهم دیگري دربارۀ گونههاي عرفانی مطرش کنم که پاسخ روشنی
برايشان نداریم .شاید فقدان رویکرد ژانري در مطالعات دهههاي اخیر یکی از علل مهم این
امر بوده باشد .ما سعی میکنیم ،در این نوشتار و تا حدي که بدن و بدنة یک مقاله گنجایش
داشته باشد ،چارچوب روششناسانهاي را معرفی کنیم تا چراغ راهی باشد براي محققانی که
میخواهند با رویکرد ژانري به سراغ خانوادۀ بزرگ گونههاي عرفانی بروند .ممکن است
بین آنچه در این نوشتار آمده با مطالبی که اینجانب پیشتر دربارۀ ژانر نوشتهام ،اشتراکات
زیادي پیدا کنید .منتها آنچه مرا متقاعد کرد تا این سیاهه را به نشریة وزین عرفانپژوهی در
ال تعریف تازه (تازه براي من) و متفاوتی است که در این مقاله از
ادبیات ارسال کنم ،او ً
اصطالش «ژانر» ارائه دادهام و ثانی ًا معرفی اجمالی رویکردي در مطالعات ادبی است که از آن
به «گونهشناسی» تعبیر میکنم .معناي این سخن آن نیست که تاکنون تحقیقی در حوزۀ
گونهشناسی انجام نشده ،بلکه غرض ،تأکید بر تمرکز این مقاله است بر معرفی مختصر و
نظاممند «گونه شناسی به مثابه یک رویکرد و بلکه یک شاخه از مطالعات ادبی» .ثالث ًا اینکه
در این مقاله سعی کردهام مطالب را طوري طرش کنم که مناسب «گونهشناسی در مطالعات
عرفانی» باشد.

 .1پیشینۀ پژوهش
یکی از مقاالت خوبی که به گونهشناسی ژانرهاي عرفانی پرداخته ،به قلم وفایی ،اسپرهم و
طباطبایی است ( )1393که بحث «سیر تطور ژانر» را که از مباحث مهم در گونهشناسی است
به خوبی طرش کرده و پیش برده است .این مقاله که مستخرج از رسالة دکتري است در عین
حال نشان میدهد که بررسی همة محورهاي گونهشناسی از حد و اندازۀ یک مقاله و حتی
یک رساله بیشتر است .همین نگاه تاریخی -تطوري را در مقالة دیگري میبینیم که به ژانر
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مقامات عرفانی اختصاص دارد ( .)1395مقاالتی مثل «تحلیل محتوایی شطح» (میرباقري
فردي و دیگران.)1399 ،
با عنایت به بررسی محتوا که یکی دیگر از محورهاي گونهشناسی است به سراغ ژانر
عرفانی «شطح» رفته یا مثالً آتشسودا ( )1386سعی کرده با استفاده از روایتشناسی،
تصویري از ژانر شطح پیش روي مخاطب قرار دهد .میتوان این فهرست را کاملتر کرد،
اما در همة مواردي که بررسی کردیم ،نویسنده یا نویسندگان مقاله تنها یکی از محورهاي
گونهشناسی را اساس کارشان قرار داده بودند .از این جهت نمیتوان بر آنها ایراد گرفت
مسأله اینجاست که اگر همة مقاالت بیان شده هم گرد آوریم تا براساس آنها به تعریف
ال
روشنی از یک ژانر عرفانی خاص ،مثالً مجالس یا مقامات یا شطح دست پیدا کنیم ،عم ً
توفیق نصیبمان نخواهد شد .به گمانم علت این امر ،فقدان گونهشناسی به مثابه یک رویکرد
در مطالعات عرفانی است .در واقع ،نویسندگان محترم مقاالت با ابزارهاي مختلف و به
شیوههاي متنوع به سراغ گونههاي عرفانی رفتهاند ،اما یک طرش کلی در ذهن ندارند تا
براساس آن بتوان از تجمیع مثالً پنج ،شش مقاله دربارۀ ژانر شطح به تعریفی مشخص از آن
دست یافت .تالش آنها به ارائة «گزارههاي منفردي» میانجامد که در جهت طرحی کلی
پیش نمیروند .اگر بتوانیم گونهشناسی را نه فقط به عنوان یک رویکرد بلکه به مثابه شاخهاي
از مطالعات ادبی در دپارتمانهاي ادبی مطرش کنیم ،امید میرود که مطالعات گونهشناسی
سمت و سوي مشخصتري بگیرد و نتایج بهتري به بار آورد.

 .2ژانر /گونه چیست؟
میتوان به جاي «ژانر» از اصطالش «گونه» استفاده کرد .منتها براي تمایز قائلشدن میان
مفهومی که ما از این اصطالش مد نظر داریم با آنچه در کاربرد سنتی اصطالش «نوع ادبی» یا
«گونة» ادبی متداول و معروف است و در ذهنها جا افتاده ،ما در این مقاله آگاهانه و عامدانه
از اصطالش «ژانر» و گاهی گونه بهره میبریم .براي معرفی گونهشناسی به مثابه یک رویکرد
یا یک شاخة مطالعاتی ابتدا باید تعریفمان را از این اصطالش ارایه دهیم .در تعاریف سنتی،
وقتی از نوع یا گونة ادبی سخن به میان میآید ،یا به «فرم و قالب بیرونی» نظر دارند ،مثل
آنچه در کتاب انواع ادبی آمده و انواع را براساس فرم و قالب به قصیده ،غزل و رباعی
تقسیم کرده یا «درونمایه» را اساس قرار میدهند ،مثل تقسیم شعر به مدش و هجو و تغزل که
هم در منابع کهن آمده و هم به آثار محققان متأخر راه یافته است .در نظریة مدرن ژانر ،دو
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تغییر عمده در تعریف این اصطالش ایجاد شده که ما از آنها با دو کلیدواژۀ «تعمیم و تکثر»
یاد میکنیم .اما مقصود ما از اینها چیست؟
نظریة مدرن ژانر اوالً شمول معنایی این اصطالش را گسترش داده و آن را از محدودۀ
ادبیات به معنی اخص کلمه خارج و به همة نوشتارها ،بلکه گونههاي زبانی تعمیم داده است.
بنابراین ،اگر در جایی دیدید که از «ژانر گفتوگوي پرستاران با پزشکان» در مقابل «ژانر
گفتوگوي پزشکان با پزشکان» سخن به میان آمده ،شگفتزده نشوید ،چون در این دو
مورد ما با دو «گونة زبانی» متفاوت مواجه هستیم و نظریات متأخر آنها را «ژانر» به شمار
میآورند .به همین قیاس ،اگر در طبقهبندي نوشتارها به تعابیري نظیر «ژانر سر مقاله»« ،ژانر

گزارش خبري» یا «ژانر چکیده» و «ژانر مقالة علمی – پژوهشی» برخورد کردید ،تعجب

نکنید ،چون برخالف نظریة کالسیک ژانر که از این اصطالش فقط در محدودۀ نوشتارهاي
ادبی استفاده میکرد ،نظریة مدرن آن را براي طبقهبندي انواع نوشتارها ،بلکه گونههاي زبانی
بهکار میبرد .مقصود ما از «تعمیم» این است که دایرۀ شمول اصطالش ژانر از محدودۀ
نوشتارهاي ادبی فراتر رفته به همة گونههاي نوشتاري و بلکه زبانی تعمیم یافته است .تفاوت
دیگر نظریة مدرن ژانر در این است که برخالف قدما ،هیچ اصراري ندارد که ژانرها را در
قالب سهگانههاي قدیم منسوب به ارسطو (درام ،حماسه و غنایی) یا نمونههاي وطنی آن
(نمایشی ،غنایی و تعلیمی) بگنجاند ،چون این کار را خالف طبیعت ژانرها میداند .آن
الگوهاي کالننگر سهتایی متناسب با نظامهاي هستیشناسی یونانینسب است که اصرار
داشت همه چیز را به زور و اجبار در قالب چند مورد محدود طبقهبندي کند؛ گویا اگر
کثرتگرایی را به رسمیت میشناختند ،خللی در جهانبینی و جهاننگريشان ایجاد میشد.
عناصر چهار تا بودند ،ژانرها سه تا ،افالک ده تا و عقول هم ده تا .تصور اینکه ما ممکن است
صدها ژانر داشته باشیم براي آنها قابل قبول نبود .مضافاً که تالشهاي فرهنگی بشر در
دورههاي میانه و جدید نیز بر تعداد ژانرها افزود و دیگر نمیتوان سهگانة ارسطویی یا هر
چیزي شبیه به آن را براي طبقهبندي و تحلیل ادبیات دورۀ میانه و جدید به کار گرفت .آنچه
جاي درنگ جدي دارد این است که ادیبان سنتی ما سهگانه ارسطویی را نپذیرفتند ،بلکه
ژانرهاي متعددي را به رسمیت شناختند و براي آنها نام هم تعیین کردند که اصالً در قالب
طرش سهتایی فوق نمیگنجد .مواردي مثل منشآت با آن همه زیرگونه که دارد از رقعه گرفته
تا مراسله و نمیقه و عریضه و رقیمه و کاغذ و ژانرهاي متعدد دیگر مثل کارنامه ،منامیه ،رساله،
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مقامات ،شطحیات ،مجالس ،ملفوظات و دهها نمونة دیگر و تا گونههایی چون غزل و قصیده
و رباعی و قطعه که همه و همه در قلمرو زبان فارسی متداول بوده و هیچ ربطی به سهگانة
یونانینسب هم ندارد .ایراد از ما بوده که تحت تأثیر مطالعات متأخر خواستهایم این همه ژانر
متنوع و متعدد را به زور و اجبار در قالب سهگانة غنایی و حماسی و تعلیمی جاي دهیم.
بنابراین ،ما به اقتضاي نظم ژانري قلمرو زبان فارسی و بی اعتنا به الگوي قدیمیشده و از کار
افتادۀ منسوب به ارسطو با دیدگاهی کثرتگرا به سراغ ژانر و ژانرها میرویم .مقصود ما از
کلیدواژۀ «تکثر» این است.
با این مقدمه ،برویم به سراغ تعریف اصطالش ژانر/گونه .حتی محققان متأخر بر سر
تعریف این واژه به اتفاق نظر نرسیدهاند و هر کدام براساس زمینة پژوهشی خودشان تعریفی
که با آن حوزۀ خاص تناسب بیشتري دارد ،ارائه دادهاند .گویا حق با تینیانوف1است که ارائة
تعریف ثابت را براي پدیدههایی امکانپذیر میداند که ویژگی ذاتی ثابتی داشته باشند و
چون مفاهیمی مثل ادبیات و ژانر ،هم خودشان و هم تعریفشان پیوسته در حال تغییر است،
نمیتوان براي آنها تعریفی ازلی ل ابدي و همهپسند ارائه دارد .در واقع ،اینکه ما بخواهیم
براي اینگونه اصطالحات تعاریفی نظیر آنچه در علوم تجربی و ریاضی مرسوم است ارائه
دهیم ،امکانپذیر نیست  .)(Tynyanov, 2000بنابراین ،ما در خوشبینانهترین حالت
میتوان یم تعریفی قراردادي براي ژانر /گونه ارائه دهیم و در توضیحات و تفصیالت خود
همان تعریف را اساس قرار دهیم ،بدون اینکه اصرار داشته باشیم که ثابت کنیم این تنها
تعریف ممکن یا لزوماً بهترین تعریف است .این قدر میتوان گفت تعریف منتخب ما در
حوزهاي که آن را به کار میبریم ،مناسبترین و کاربرديترین تعریف است.
از تلفیق تعاریف این اصطالش نزد نظریهپردازان حوزۀ ژانر میتوان به تعریفی نسبی دست
یافت .مثالً جان فراو ،ژانر را «مجموعهاي از قواعد قراردادي» تعریف میکند که «بسیار
ساختارمند هستند و بر آفرینش و تعبیر معنا اعمال میشوند» (فراو .)1392 ،در این تعریف
کوتاه ،چند نکته وجود دارد :نخست اینکه ژانر را نه امر عینی که بتوان آن را با دست نشان
داد ،بلکه مفهومی ذهنی معرفی کرده که «متشکل از مجموعهاي از قواعد» است 2.دوم اینکه
1. Tynyanov, Y.
 . 2نظریهپردازان دیگري هم بر جنبة ذهنی و انتزاعیبودن مفهوم ژانر تأکید دارند .مثالً ژاک دریدا هم که ژانر را «تحمیل
ذهنیت بر متون» میدانست ،به همین وجه ذهنی ژانر نظر داشت.
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قواعد ذهنی یادشده «قراردادي» هستند؛ بنابراین ،از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از زمانی به
زمان دیگر و حتی از ذهنی به ذهن دیگر فرق میکنند .اینگونه نیست که قواعد بیان شده
نزد همة انسانها در همة زمانها و همة جوامع به صورت یکسان درک و پذیرفته شوند .سه
دیگر اینکه ،این قواعد «بسیار ساختارمند» هستند؛ یعنی مجموعهاي مرتبط با یکدیگرند که
کلیتی معین و منظم را تشکیل دادهاند.
تودوروف 1که رویکردش زبانشناسانه است ،ژانرها را با زبان و جمله و گفتار پیوند
میدهد و نهایتاً آن را «تعدادي متن» میداند که «به واسطة بیشترین وجه اشتراک در یک
طبقه قرار میگیرند» .بنابراین ،ژانرها «طبقاتی از متون» هستند که تشابه حداکثريشان آنها
را در ذیل یک طبقه یا ژانر قرار می دهد و از آثاري که در آن طبقه قرار ندارند ،متمایز
میکند ( .)Todorov, 2000ما در جاي دیگري به تفصیل دربارۀ نظرات تودوروف سخن
گفتهایم (زرقانی و قربانصباغ )1395 ،و اینجا از منظر خاصی که این گفتار اقتضا میکند به
ال بحث را از
مسأله مینگریم .تغییر زاویة دید تودوروف از تعریف ژانر به تعریف ژانرها ،عم ً
ذهن به عین و از «مجموعة قواعد» به «طبقاتی از متون» منتقل میکند.
ال امري
در تعریف دیگر ،ژانر «به مثابه ابزار چهارچوب دهنده به متن» تعریف شده که عم ً
ذهنی است ،اما بر جنبة کارکردي تأکید دارد .بدین معنا که ما با استفاده از مفهوم ژانر
نوشتارها را در چارچوبهاي معینی طبقهبندي میکنیم ،برخی را رمان مینامیم و گروهی را
حماسه ،قسمی را مجالس میخوانیم و بخشی را مقامات ،گروهی را قصیده میدانیم و جمعی
را غزل( .ر.ک :زرقانی و قربانصباغ .)1395 ،در تعریف دیگر ،ژانر «ابزار فهم و تفسیر»
معرفی شدهاست.
هدر دو برو )1398(2که این تعریف را پذیرفته ،کتاب خودش را با برشی از یک روایت
آغاز میکند تا نشان دهد که چطور ژانر «ابزاري است براي فهم و تفسیر» .در روایت آغازین
او ،با صحنهاي مواجه میشویم که در آن زنی بر روي تختی دراز کشیده و خون از تنش
روان است ،شخصی آهسته آهسته از اتاق بیرون میرود ،فرزندي در کنار زن آرام گرفته و
ساعت هم ده است .دو برو از مخاطب خود میپرسد اگر به شما بگویم این صحنه مربوط به
یک رمانی پلیسی است« ،فهم و تفسیر» شما از عناصر متن بدینگونه خواهد بود :آن زن
1. Todorov, T.
2. Dubrow, H.
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مقتول است ،فردي که بیرون میرود ،قاتل است و طفلی که در کنار مادر آرمیده ،فرزند
مقتول و ساعت هم زمان قتل را نشان میدهد .حال اگر بگویم آنچه خواندید ،مربوط به ژانر
زندگینامه است ،یکباره همة نشانهها را طور دیگري فهم و تفسیر میکنید :آن زن مقتول
نیست بلکه مادري است که فرزندش به دنیا آمده؛ شخصی که از اتاق بیرون میرود ،قاتل
نیست ،بلکه مامایی است که به زن کمک کرده تا فرزندش را به دنیا آورد ،آن کودک نیز
شخصیتی است که قرار است در صفحات بعدي با زندگی او آشنا شویم و ساعت هم زمان
تولد کودک را نشان میدهد .چه چیز باعث شد ما این دو برداشت متفاوت را از متنی واحد
داشته باشیم؟ تصوري ذهنی ما از ژانر اثر؛ 1یعنی چون فکر میکردیم ،این صحنه متعلق به
رمان پلیسی است ،تفسیر نخست در ذهنمان نقش بست و آن گاه که متوجه شدیم این اثر
متعلق به ژانر زندگینامه است ،تفسیر دوم به ذهنمان متبادر شد ،پس ژانر ابزار درک و تفسیر
ما از متون است .تعاریف دیگري هم از ژانر در حوزۀ علوم اجتماعی2و آموزش زبان3ارایه
شده که چندان به کار ما نمیآید.
اگر بخواهیم براساس آنچه گفته شد ،تعریفی از ژانر/گونه ارائه دهیم ،نتیجه چنین چیزي
خواهد بود« :ژانر ،مجموعهاي از قواعد ذهنی و قراردادي ساختاریافته است که در آفرینش،
درک ،تفسیر و طبقهبندي نوشتارهایی بهکار گرفته میشوند که بیشترین شباهت فرمی،
محتوایی و کارکردي را با یکدیگر دارند و طبقهاي از متون را تشکیل میدهند» .در این
تعریف ،چند نکته تعبیه شدهاست .نخست اینکه خود ژانر امري ذهنی است و چیزي نیست
که بتوان آن را با یکی از حسهاي پنجگانه درک کرد .دو دیگر اینکه این امر ذهنی ،متشکل
است از مجموعة قواعد و قوانین ساختاریافته .بنابراین ،قواعد ژانري در ذهن ما حضور دارد.
ما ممکن است نسبت به آن آگاهی کامل نداشته باشیم ،اما آنها تأثیرشان را بر درک ما
 . 1نظیر این وضعیت را در مورد ژانرهاي فارسی هم می توان طرش کرد .مثالً اگر ما غزل زیر را ذیل ژانر خمریه قرار
دهیم ،یک برداشت از آن خواهیم داشت و اگر به ما بگویند غزل از آن موالناست و بنابراین در خانوادۀ ژانرهاي عرفانی
قرار میگیرد ،فهم و تفسیر ما از نشانههاي متنی به کلی تغییر میکند:
دوش چه خوردهاي دال راست بگو نهان مکن

چون خموشان بی گنه روي به آسمان مکن

باده خاص خوردهاي نقل خالص خوردهاي

بوي شراب میزند ،خربزه در دهان مکن

 .2از جمله نگاه کنید به مقالة «نقش موقعیت در شکلگیري ژانر ،معرفی یک رویکرد» (عمارتی مقدم )1390 ،و نظریة
ژانر (زرقانی و قربانصباغ.)1395 ،
 .3نگاه کنید به نظریة ژانر ص  405به بعد.
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میگذارند .خوانندۀ یک غزل حافظ را در نظر بگیرید که هیچ اطالعی از ژانر و قواعد ژانري
ندارد ،اما وقتی غزل حافظ را میخواند ،براساس همان قواعد نانوشته که در ذهنش وجود
دارد ،آن را درک و تفسیر میکند .سه دیگر اینکه این قواعد نانوشته ساختارمند هستند و
نمیتوان آنها را چونان جزایر پراکندهاي دانست که با هم ارتباط ندارند ،بلکه چونان اعضاي
بدن آدمی هستند که در هویتشان در ارتباطی انداموار شکل میگیرد .چهارم اینکه آن
قواعد نانوشتة ساختارمند در درک و تفسیر ما از متون تأثیر دارند و به ما کمک میکنند که
متون را در «طبقاتی خاص» ردهبندي کنیم .براي درک این معنا کافی است سري بزنید به
کتابخانة نزدیک منزلتان .چه چیزي سبب شده آنها رمانها را در یک قفسه بگذارند،
کتابهاي فلسفی را در قفسة دیگري و کتابهاي علوم اجتماعی را در قفسة سومی .همین
نظام ژانري است .پنجم آنکه آثاري که در یک طبقة ژانري قرار میگیرند ،بیشترین شباهت
را با یکدیگر دارند و کمترین شباهت را با آثاري که در خارج از آن طبقة ژانري قرار دارند
و ششم آنکه این شباهتها هم فرمی است ،هم محتوایی و هم کارکردي.
تعریف ژانر مشخص شد آیا «ژانرها» هم مفاهیم ذهنی هستند1؟ براي روشنشدن بحث
باید به تفاوت میان «مفهوم و مصداق» توجه کنیم .وقتی از «ژانرهایی» مثل حماسه ،رمان،
غزل و حکایت سخن میگوییم ،باز هم با مفاهیم ذهنی سر و کار داریم؛ یعنی «مجموعة
قواعدي» در ذهن ما و خالق آثار وجود دارد که ماهیت آن ژانر را در ذهن مشخص میکند.
بنابراین حماسه و غزل و حکایت هم «مفاهیمی ذهنی» هستند که ما آنها را بر پدیدههایی
عینی اطالق میکنیم ،اما «مصادیق» آنها اموري عینیاند .مثالً شاهنامه فردوسی «مصداقی»
است براي امر ذهنی حماسه ،بوف کور «مصداقی» است براي امر ذهنی رمان و
جوامعالحکایات «مصداقی» است براي امر ذهنی حکایت و قس علی هذا.

 .3گونهشناسي چیست و گونهشناس کیست؟
اکنون که مفهوم گونه روشن شد ،به سراغ پرسش دوم و سوم میرویم ،گونهشناس کیست
و گونهشناسی کدام است؟ کسی که با یک چنین رویکردي به مطالعة نوشتارها بپردازد،
گونهشناس و کار او گونهشناسی است .اما پرسشهاي بنیادین یک گونهشناس در مواجهه با
 . 1این نکته را که ژانر و ژانرها مفاهیم ذهنی هستند ،اول بار آقاي دوستی ،از حاضران در درسگفتارهاي تحلیل تاریخ
ادبی ایران ،به من گوشزد کردند.
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متنی مثالً عرفانی چیست؟ پرسش محوري و نخستین او در باب چیستی گونه است؛ یعنی باید
بتواند تعریفی تا حد زیادي کامل از گونة مورد نظر به دست دهد .قبل از اینکه روشهاي
دست یافتن به تعریف گونهها را ذکر کنیم ،ذکر سه نکته الزامی است .نخست اینکه نباید با
نگاه «ذاتگرایانه» به سراغ گونهها رفت« .نگاه ذاتگرایانه» به ژانرها ناشی از ذهنیتی سنتی
است که براي اکثر پدیدهها جوهر و ذاتی برمیساخت ،حال آنکه در نظرگاه محققان متأخر
ژانرها هم مثل بسیاري دیگر از پدیدهها «مجموعهاي از صفات متراکم» هستند .چندین صفت
زبانی در «طبقهاي از متون» به حد کافی متراکم شده تا آن طبقه را از دیگر طبقات متمایز و
متشخص کند.
فرض کنید مجموعة صفاتی زبانی در «طبقهاي از متون متراکم شدهاند» و ژانر غزل را
پدید آوردهاند و مجموعة صفات متراکمشدۀ دیگري در «طبقهاي دیگر از متون متراکم
شدهاند» و ژانر قصیده را ساختهاند و به همین ترتیب 1.این صفات پیوسته در حال تغییر و
دگرگونی و کم یا زیاد شدن هستند .بنابراین ،اینکه در نظریههاي سنتی گاهی براي برخی
ژانرها یک جوهره و ذات تعیین میکردند ،تصور نادرستی است .نکتة دوم اینکه باید تعاریف
ما از ژانرها زمانمند باشد؛ یعنی وقتی میخواهیم مثالً تعریفی براي ژانر مجالس عرفانی ارائه
بدهیم ،آن را محدود به بازۀ زمانی خاصی بکنیم ،چرا که ژانرها در طول تاریخ پیوسته در
حال تغییر و تحولاند و در هر دوره باید متناسب با ویژگیهاي که در همان دوره دارند ،ژانر
مورد نظر را تعریف کرد.
چه کسی میتواند منکر این شود که غزلهاي قرن ششم و هفتم متفاوت است با غزلهاي
قرن دهم تا دوازدهم و هر دوي اینها تفاوت دارد با غزل مشروطه و هر سه متفاوت است با
غزل پست مدرن؟ ارائة تعاریف ازلی  -ابدي براي ژانرها نظرگاهی سنتی است که امروزه
مقبولیت خود را از دست دادهاست .همچنین باید تعاریف ما از ژانرها «فرهنگی» باشد ،بدین

 . 1براي تبیین این مطلب می توانم از استعارۀ ذرات آب در هوا استفاده کنم .در هواي اطراف ما رطوبت وجود دارد ،اما
«تراکم» آن به قدري نیست که بتوانیم آن را حس کنیم .وقتی ذرات آب در هوا متراکمتر میشوند« ،مه و ابر» شکل
میگیرد که رطوبت هوا در آن متراکم تر شده اما هنوز چندان نیست که بتوان آن را قطرۀ آب نامید و وقتی تراکم آب
بیشتر شود و ابر تبدیل به قطره شود ،آن وقت آن رطوبت به حد کافی متراکم شده را قطرۀ باران مینامیم .ژانرها
پدیدههاي زبانی هستند .برخی از صفات و مختصات زبانی هستند که اگر مرتاکم شوند ،ژانر حماسه را پدید میآورند.
ویژگیهاي ژانر حماسی به صورت غیرمتراکم در ژانرهاي دیگر هم به صورت پراکنده هست.
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معن ا که اهالی هر فرهنگ و ملت متناسب با اقتضائات جامعه و فرهنگ خودشان ژانرها را
تعریف کنند .همانطور که ارائة تعریف ازلی -ابدي براي ژانرها تصوري نادرست است،
دعوي ارائة تعریفی همهجایی و جهانی براي ژانرها نیز باطل است.
ممکن است میان ژانرها در زمانهاي مختلف و در فرهنگهاي مختلف نقاط مشترکی
یافت شود ،این به جاي خود درست است ،اما گونهشناس باید تعریف ژانر را با عنایت به
آثاري که در محیط فرهنگی خودش خلق شده ،ارائه کند .امروزه روابط بینالمللی بسیار
گسترش یافته و ترجمه نیز زمینههاي ارتباط میان ملل را فراهم آورده ،همین ارتباطات ممکن
است وضعیت ژانرها را در ملل مختلف به یکدیگر نزدیک کند اما چنانکه اشاره شد
گونهشناس موظف نیست تعریفی همهزمانی و همهجایی براي ژانر مورد نظرش ارائه دهد.
پس پرهیز از نگاه ذاتانگارانه ،زمانمند بودن و فرهنگیبودن سه شرط الزم براي ارائة
تعریف ژانرهاست که یک گونهشناس دائم باید مد نظر داشته باشد.
چه روش یا روشهایی براي تعریف یک گونه وجود دارد؟ گونهها مجموعهاي از آثار
هستند که هم داراي ویژگیهاي مشترک و هم متفاوتاند .گونهشناس باید از طریق توصیف
دقیق آثاري که در ذیل یک گونه قرار دارند ،ویژگیهاي مشترک و متفاوت آنها را با دقت
هر چه تمامتر استخراج کند .این نخستین و در عین حال مهمترین کار گونهشناس است و به
میزانی که در این توصیف دقت نظر به خرج دهد و روشمند عمل کند ،توصیفاتش دقیقتر
و در نتیجه تعریفی که ارائه میدهد ،قابل اعتمادتر است .اما چگونه باید آثار را توصیف
کرد؟ دانشهاي ادبی متنوع و متعدد ابزارهاي الزم را در اختیار گونهشناس قرار میدهند تا
به کمک آنها به «توصیف فرمی» دقیقی از آثار مورد مطالعه دست پیدا کند .هر کدام از
دانشهاي ادبی از سبکشناسی و بالغت و روایتشناسی گرفته تا عروض و قافیه و
نسخهپژوهی و موارد دیگر ،میتوانند ابزاري باشند براي گونهشناس .همینجاست که تفاوت
دانشهاي ادبی مثل سبکشناسی ،بالغتشناسی ،موسیقیشناسی ،روایتشناسی با
گونهشناسی معلوم میشود .گونهشناس میتواند از همة دانشهاي ادبی مذکور و موارد دیگر
به عنوان ابزاري براي معرفی ژانرها استفاده کند .مثالً وقتی کسی میخواهد گونة «مقامات»
را شناسایی و تعریف کند ،کارش محدود به سبکشناسی یا روایتشناسی یا بالغت
نمیشود ،او ممکن است از همة اینها بهره بگیرد تا به توصیف دقیقی از فرم و محتواي اثر
برسد .بنابراین ،براي دستیافتن به ویژگیهاي فرمی آثاري که ذیل یک ژانر قرار میگیرند،
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باید به اقتضاي اثر مورد بررسی ،از دانشهاي مختلف ادبی و زبانی بهره برد .گونهشناس باید
از هر دانشی که به او کمک میکند تا به توصیف دقیقی از ویژگیهاي فرمی اثر مورد بررسی
ست پیدا کند ،بهره بگیرد.
محور دوم کار گونهشناس ،بررسی درونمایه و محتواي آثار است .آثار عرفانی بسیار
متنوع و متعددند و درونمایة عرفانی چیز واحدي نیست که در همة ژانرهاي عرفانی یکسان
باشد .این تصور که میتوان نوشتارهاي عرفانی را در ذیل یک ژانر گنجاند و براي آن
زیرگونههایی مشخص کرد ،تصور نادرستی است و ریشه در همان ذهنیتی دارد که میخواهد
همة آثار را در ذیل چند کالنژانر بگنجاند .در اینجا باید از برخی ژانرها نام برد که مختص
حوزۀ معنایی عرفانی است ،مثل شطح یا مجالس یا ملفوظات یا تذکرةاالولیا.
نکتة بسیار مهمی که در ردهبندي ژانري آثار باید مورد توجه قرار داد ،نظرگاه
گونهشناس است .ممکن است محققی «مدیحه» را گونه به شمار آورد و قصیده مدحی و
غزل مدحی را زیرگونههاي آن و محقق دیگري« ،قصیده» را گونه به شمار آورد و قصیده
مدحی و عرفانی و اجتماعی را زیرگونههاي آن .این قبیل اختالف نظرها نشانة ضعف
گونهشناسان یا ایراد رویکرد ژانري نیست ،بلکه ریشه در سیالیت زبان از یکسو و
انعطافپذیري رویکرد مذکور از سوي دیگر دارد.
گفتیم که براي رده بندي ژانرها دست کم باید سه شاخصة اصلی را اساس قرار داد :فرم
بیرونی ،درونمایه و کارکرد .گونهشناس میتواند یکی از اینها را اساس قرار دهد و از دو
دیگر در ردهبندي زیرگونهها کمک بگیرد .در مثال اخیر ،اگر فرم بیرونی را اساس قرار دهیم
و درونمایه و کارکرد را به عنوان تعیین زیرگونهها به کار گیریم ،پیرو نظري خواهیم بود که
قصیده را گونة اصلی به شمار میآورد و قصیدۀ مدحی ،قصیدۀ هجوي ،قصیدۀ عرفانی،
قصیدۀ اخالقی را زیرگونه محسوب میکند .اما اگر درونمایه را اساس قرار دهیم ،مدیحه
ژانر اصلی میشود و قصیدۀ مدحی ،غزل مدحی و قطعة مدحی زیرگونههاي آن .هیچکدام
از این دو نادرست نیست ،بلکه دو طرز نگاه است که پیامدهاي و نتایج خاص خودش را
دارد .بنابراین ،اختالف نظر گونهشناسان در ردهبندي آثار ،موضوع مهمی نیست و اشکالی
در کار ایجاد نمیکند ،مهم آن است که گونهشناس مبانی نظرگاه خودش را بشناسد و به
مخاطبان معرفی کند و به آنها تقید عملی داشته باشد.
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ساختار اعم از فرم و محتواست .تحوالت ساختاري گونهها یکی دیگر از کارهاي مهم
گونهشناس است .پیشتر خاطر نشان کردیم که ژانرها تحت تأثیر متغیرهاي برونمتنی و همچنین
اقتضائات درونی پیوسته در معرض تغییر و تحول هستند .مهاجرت یک ژانر از کانونی به کانون
دیگر یا از یک پارادایم به پارادایم دیگر تغییراتی را در ساختار آن پدید میآورد که رصد
کردن آنها به ما نشان میدهد که ستارۀ ژانر در هر یک از منازل خود چه وضعیتی یافتهاست.
تحول ژانرها نظاممند است و نظریهپردازان اصول و مبانی نظري آن را بیان کردهاند ،مواردي
مثل تغذیه از سیستمهاي ژانري پیشین ،تخاصم و تزاحم ژانرها ،تحول همهجانبه و نظایر این
ن.ک :زرقانی و قربانصباغ .)1395 ،منتها با بررسی سیر تطور و تحول ژانرهاي عرفانی ممکن
است به اصول دیگري برسیم که در مقاالت و دالالت پیشینیان نیامده باشد .ژانرها یکباره در
فرم نهایی خویش پا به عرصة نمیگذاراند ،بلکه غالب ًا مراحل جنینی خود را در دل یک ژانر
بزرگتر یا در زمینههاي عمومیتر زبان سپري میکنند و زمانی که به سطح قابل قبولی از بلوغ
رسیدند ،به عنوان یک ژانر مستقل قدم به عرصة نوشتارها میگذارند .در این مرحله است که
ابعاد وجودي خویش را گسترش داده و قابلیتهايشان را بالفعل میکنند ،از طریق پیوند با
ژانرهاي موازي یا ژانرهایی که از اقلیمهاي دیگر وارد شدهاند ،ژانرهاي تلفیقی را پدید
میآورند و ممکن است در نتیجة این پیوند ،ژانرهاي تازهاي متولد شوند .در دورههاي تاریخی
مختلف و در کانونهاي ادبی متعدد ،برخی از آنها چندان گسترش پیدا میکنند که تبدیل به
ژانر شاهانه میشوند و بر دیگر ژانرهاي فعال در آن فضا/زمان تأثیر میگذارند.
جدال ژانرها براي ماندن در مرکز فعالیتهاي فرهنگی ماجرایی جالب و دیدنی است.
هر ژانر تا جاییکه بتواند به نیازهاي عصر پاسخ دهد ،در عرصه میماند و پس از آن ،تدریج ًا
میدان را به نفع ژانرها یا زیرژانرهاي رقیب خالی میکنند .منتها آنها هیچگاه کامالً از بین
نمیروند ،بلکه در قالب «صفت» یا «وجه» در قالب ژانرهاي دیگر به زندگی پنهان خویش
ادامه میدهند تا زمانی که دوباره افق انتظارات عصر آنها را فرابخواند و از حاشیه به
مرکزشان آورد .آنها از کانونی به کانون دیگر و از اقلیمی به اقلیم دیگر سفر میکنند و
متناسب با اقتضائات اقلیم جدید ،رنگ و روي و ویژگیهاي تازهاي به خود میگیرند .به
عنوان مثال ،همین ژانر مجالس عرفانی وقتی به شبه قاره رسید با نام تازۀ ملفوظات ظهور کرد
و متناسب با شرایط جدید ویژگیهاي تازهاي یافت .اینها و خیلی مسایل دیگر در محور
تطور و تحول ژانرها پیش روي گونهشناس پدیدار میشود .ما نه خاستگاه بسیاري از ژانرهاي
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عرفانی را درست میدانیم و نه سیر تحول و تطور آنها را .گونهشناسی این امکان را فراهم
میآورد که با چراغی در دست ،به سؤاالت بیشمار این حوزۀ پاسخ دهیم.
محور دیگر ،کارکرد ژانرهاست .آثار و به تبع آن ژانرها دو نوع کارکرد درزمانی و
همزمانی دارند .مثالً نامههاي عینالقضات همدانی به عنوان یک زیرژانر عرفانی در روزگار
خود نویسنده و با عنایت به شرایط گفتمانی آن عصر و آن کانون ادبی و مخاطبان خاصش
کارکرد مشخصی دارد که متفاوت است با کارکرد آن در طول تاریخ و در بافتهاي
فرهنگی متفاوت .گونهشناس نمیتواند به این کارکردها بیتوجه باشد .زیباییشناسی
دریافت در چنین مواردي میتواند به محقق کمک کند تا کارکردهاي درزمانی ژانرها را
بررسی کند .بررسی کارکردها نیازمند دانشهاي زمینهاي مثل جامعهشناسی ،روانشناسی،
فلسفة تاریخ و مواردي از این دست است .چنانکه مالحظه میشود تحقیق بر روي هر کدام
از محورها علی حده میتواند موضوع کار گونهشناس باشد.
اکنون باید از دو محور دیگر سخن بگوییم که به هنرمند و مخاطب مربوط میشود.
بسیاري از خالقان آثار انگیزۀ تألیف یا سرودن آثارشان را ذکر کردهاند .انگیزهها ممکن
است متعدد و پنهان یا آشکار باشد .این وظیفة گونهشناس است که به بررسی انگیزههاي
تألیف اثر بپردازد و از طریق جستوجو در مؤلفههاي متعدد درون و برونمتنی آنها را
آشکار سازد .همچنانکه کشف مخاطب اثر وظیفة دیگر گونهشناس است .در این مورد هم
ممکن است پدیدآورندگان مخاطب اولیة آثارشان را مشخص کرده باشند یا اینکه نیاز باشد
محقق آن را از فحواي کالم حدس بزند.
نکتة مهم این است که در این مورد هم ما با دو گروه از مخاطبان مواجه میشویم :نخست،
مخاطب اولیه که اثر در خطاب به آنها یا براي آنها نوشته یا سرده شده باشد و دیگر مخاطب
ثانویه که در طول تاریخ در جایگاه مخاطب قرار گرفتهاند .مثالً مخاطبان اولیة مثنوي مردمان
قونیه بودهاند و مخاطبان ثانویه همة کسانی که در طول تاریخ به سراغ این اثر سترگ رفتهاند.
یا مخاطب اولیة مجالس صوفیه طیف خاصی از مردم بودهاند که در مجلس وعظ عارف
حضور داشتهاند و مخاطب ثانویه همة کسانی که در روزگاران مختلف آنها را خوانده و
خویش را در جایگاه مخاطب قرار دادهاند.
آثار و به تیع آن ژانرها پدیدههایی نیستند که در خأل شکل گرفته باشند ،بلکه ارتباط
مستقیم و چندالیهاي دارند با متغیرهاي برونمتنی که در اطرافشان جاري است .گونهشناس
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نمیتواند به این نکته بیتوجه باشد که ژانر مورد نظرش کدام گفتمانها و ایدئولوژيها را تبلیغ
و تثبیت میکند و کدام را نفی و طرد یا نمیتواند به رابطة ژانرها با نهادهاي قدرت نپردازد و
از پاسخ به این پرسش سر باز زند که نهاد حامی ژانر مورد بحث کیست و کجاست .گونهها
نظم گفتمانی و جدالهاي ایدئولوژياي را بازنمایی میکنند که در اطرافشان حضور دارند.
پس از اینهاست که میتوان به طبقهبندي آثار در قالب ژانرها پرداخت .گونهشناسی و
طبقهبندي آثار عرفانی گام بلندي است در راه بازخوانی و درک دقیقتر نوشتارهاي عرفانی؛
منتها نه به آن صورت کلی و مکانیکی که در روشهاي سنتی مرسوم است.
نکتة پایانی این است که ممکن است ما در تعریف و ردهبندي نوشتارهاي عرفانی نتوانیم
به همة موارد فوق بپردازیم ،یا به علل کمبود اطالعات و یا گستردگی بیش از حد زمینة
تحقیق .مطابق با قاعدۀ «ما ال یدرک کله الیترک کله» میتوان در حد توان تالش کرد .مهم
این است که چنین رویکردي به دپارتمانهاي ما راه پیدا کند .آن وقت هر کدام از محققان
قطعه اي از این پازل بزرگ را در جاي خود قرار خواهند داد تا در نهایت بتوان به تصویر
نهایی دست پیدا کرد؛ تصویري که قابلیت تغییر و تحول را دارد و ایستا نیست .نمودار ()1
محورهاي اصلی گونهشناسی را به تصویر میکشد.
نمودار  .1محورهاي اصلي گونهشناسي
ویژگي های فرمي
بررسي محتوایي

متن محور

تحول ساختاری
طبقه بندی

انگیزه تألیف

مؤلف محور
گونه شناسي

مخاطب اولیه
مخاطب ثانویه

مخاطب محور

زمینه های پیدایش
نهاد حامي
نظم گفتماني
کارکرد بیروني

بافت محور
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