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   1 بحثي در قلمروي نظرية انواع ادبي :وجه در برابر گونه
  

  *پور قدرت قاسمي

   دانشگاه شهيد چمران اهواز استاديار
  چكيده

بندي آثار ادبي از نظر  شناسي و تقسيمبه دستگاه ردگان هاي ادبيباب گونهة بحث درسابق
 براساسنامه و آثار غنايي را حماسه، نمايش گردد كه سه گونة اصليافالطون و ارسطو برمي

در نظرية انواعِ . اند دهيا چگونگيِ بازنمايي سخن در كالم گوينده يا شاعر بررسي كر» وجه«
. شود هاي ادبي استفاده مييگانيِ گونهماهاي درونادبيِ معاصر، از اين اصطالح براي بيان جنبه

تراژيك، «د اصطالحات وصفي همچون اصطالح وجه، چرايي و چگونگي كاربر به كمك
هاي مفهومي و  شود؛ اين اصطالحات بر جنبهتشريح مي» آميززاي و طنحماسي، غنايي، مرثيه

است؛ به اين » رماني حماسي«گوييم اين اثر براي مثال وقتي مي. داللت دارند اثر مايگاني درون
تفاوت ديگر وجه با . ماسي استمعناست كه نوع يا گونة آن رمان است، اما وجه معنايي آن ح

گونه در اين است كه يك گونة خاص همچون حماسه يا تراژدي ممكن است از بين برود؛ 
 -»نما وجه«اصطالحات . ها باقي بماند و حماسي آن ممكن است تا زمان ولي وجه تراژيك

تار به شكل و ساخ -اي و طنزآميزيعني اصطالحاتي همچون تراژيك، حماسي، غنايي، مرثيه
. مايگاني آثار ادبي هستندهاي درونصوري آثار ادبي خاص وابسته نيستند؛ بلكه گوياي جنبه

ماسه و همچون تراژدي، ح  همچنين، اين مبحث ناظر است بر اينكه چگونه برخي انواع ادبي
 ها براي توصيف ابعاد مايگاني آن هاي درونكنند كه ويژگي قدر گسترش پيدا مي غزل آن

روند و در مقابل، برخي انواع ادبي همچون رمان،  كار مي اي ديگر انواع ادبي به مايه درون
  . داستان كوتاه، قصيده و مقامه از چنين خصلتي برخوردار نيستند

    .مايههاي ادبي، وجه، دروننظرية انواع ادبي، گونه: هاي كليديواژه

                                                
  gh.ghasemipour@yahoo.com: نويسندة مسئول ١*

 89/ 2/ 29: تاريخ پذيرش    88/ 9/ 5: تاريخ دريافت
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 درآمد. 1
هاي ادبي، رشد روزافزون يهديگر نظرانواع ادبي معاصر، همچون  در قرن بيستم، نظرية

بندي و شناخت  است و در آن مطالبي مطرح شده كه در تقسيم اي داشته سابقه و بي
انواع ادبي برخالف  معاصر پردازاننظريه. درست آثار ادبي جايگاه ممتازي دارد

اي از  ههانواع ادبي نيستند كه سيا شناسيِبندي و ردگانفقط به دنبال تقسيم ،گرايان سنت
ها احكامي دستوري و  در اين نظريه. دام را تعريف كنندكهاي ادبي را تنظيم و هر گونه

بلكه روابط و  ؛شود و چنديِ آثار ادبي مطرح نمي باب چگونگيتجويزي در
اين . شود مي» ، تشريح و تحليلتوصيف«شناختيِ حاكم بر آثار ادبي ساختارهاي گونه

خيز و مرگ و تولد انواع ادبي،  و هاي ادبي، افتم بر گونهانين حاكپردازان به قو نظريه
هاي  گونه رابطةاي، منشأ انواع ادبي، كشمكش و جدال انواع ادبي با هم، روابط بيناگونه

... هاي ادبي، دگرگوني انواع ادبي و غيرادبي، آميختگي گونه هاي سخن ادبي با گونه
  .پردازند مي

 رابطةو  »1وجه« ةلئشود، مس دبي به آن پرداخته ميانواع ا نظريةمباحث مهمي كه در 
عاصر است كه بر انواع ادبي منظرية اصطالحي در  ،وجه. است 2آن با گونه يا نوع

گوييم بر  كه مي البته هنگامي. مايگانيِ انواع ادبي داللت دارد هاي درون مقوالت و جنبه
به موضوع و مفهوم » وجه«كه كند، به اين معنا نيست مايگاني داللت مي هاي درون جنبه

 بهوجه در ساحت نظرية انواع ادبي، اصطالح بلكه  مربوط است؛ مندرج در اثر ادبي
كه به  شود گفته مي ...ن تراژيك، حماسي، غنايي، تعليمي ومقوالت مفهومي همچو

خاص  گونةبه يك اين مقوالت نيستند؛ همچنين وابسته شكل و ساختار صوري آثار 
و » وجه«صفت  به صورت» حماسي« تر، واژة به عبارتي روشن. نيستند هادبي هم وابست

اين مبحث ناظر است بر . آيد مي به صورت اسم، گونه يا نوع به شمار» حماسه«واژة 
 داستان«، »روايي«را » غزلي«شماريم، مي» حماسي«را » رماني«اينكه براي مثال چرا 

هاي  از بحثهمچنين . خوانيم مي» يكتراژ«را » ايحماسه«و  »طنزآميز«را » كوتاهي
و  همچون تراژدي، كمدي، حماسه ديگر مقاله اين است كه چگونه برخي انواع ادبي

ها به صورت  مايگاني و ساختاري آنهاي درون يابند كه ويژگي ميگسترش  قدر غزل آن
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 برخي انواع ادبي ،روند و در مقابل كار مي ي براي توصيف ديگر انواع ادبي بهصفات
  .نيستند از چنين خصلتي برخوردار ، مستزاد و داستان كوتاهدوبيتي همچون رباعي،

با توجه به اهميت اين مبحث براي شناخت انواع ادبي فارسي و نبود اندك مبحث 
موجود  ةاست تا مباحث پراكند صددنويسنده در، 3در منابع فارسي بارهمستقلي در اين 

اساس اين ند و بركجا بررسي  يك ،در اين مقام را مربوط به وجه انگليسي در منابع
اصطالح  ييِ كاربردچرا اما در پاسخ به. بيفكندنگرش به انواع ادبي فارسي هم نظري 

ي انواع ادبي، بررس در حوزة نظرية -كه به دستور زبان و افعال مربوط است -وجه
  .پيشينة اين مفهوم بايسته است

 پيشينه و زمينة بحث . 2
به آثار افالطون و و ادبي در نقد ادبي قدمتي ديرينه دارد  وجه انواعة لئبررسي مس
رنگ اين بحث همچون بسياري از مباحث ديگر در طول تاريخ، . رسد ارسطو مي

تم به صورت پراكنده تا اينكه دوباره در قرن نوزدهم و بيس شود بازد و فراموش مي مي
واژه و اصطالح  ييِ ورودچرا اما دربارة. شود پردازان انواع ادبي مطرح مي در بين نظريه

باب وجوه است و در مربوط اظهار و بيان سخن ه شيوه يا طرزِ خطاب وبكه  -»وجه«
انواع ادبي، الزم نظرية  به حوزة -رود كار مي سخن به هاي نقل معنايي افعال و شيوه

  . مرور شود تاريخي اين مبحث ةپيشين است
. گردد برمي هاي افالطون و ارسطوبه ديدگاه اين بحث سابقةگفتيم كه پيشتر 

 مبتني بوده است كه بر اين شناسيِ افالطون و ارسطو  گونهشناسي و  ردگاندستگاه
عبارتي چگونه سخن  شود؛ به در روايت گفته يا نقل مي اي چه شيوه باچگونه و » سخن«
اگر شاعر  ،باستاناز نظر اين دو فيلسوف دنياي . شودمي» بازنمايي«و » اظهار و بيان«

اگر سخن  است؛داده  را شكل مي» روايت« گونةآورده، سخن خويش را بر زبان مي
اما  است؛ داده را نشان مي» حماسه« گونةكرده،  ديگري و خود را همراه با هم بيان مي

نامه يا تراژدي شكل  نمايش گونةكردند،  ها را كساني اجرا مي اگر اعمال و سخن
  . است گرفته مي
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 و 4گري او ميان روايت. قائل شده است ي تمايزمفالطون ميان دو نوع بازنمايي كالا
گري اين است كه  ويژگي اصلي روايت ،به نظر افالطون .گذارد تفاوت مي 5محاكات

 ».كند كه گوينده كس ديگري است گويد و چنين وانمود نمي با ما سخن ميشاعر  خود«
 ؛كند ات، شاعر از كالم شخصيت تقليد ميمحاك حالت در). 961: 1367 افالطون،(

پس تفاوت . گويد تي، خود شاعر از جانب خود سخن ميكه در وجه رواي درحالي
سخن و وجه روايتي با محاكاتي در اين است كه روايت مربوط به سخن خود شاعر يا 

ها در كالم  شخصيت ةشد به سخن منقول و بازنمايي كه محاكات درحالي ؛گوينده است
هاي  وجه اي از و آميزه افالطون شعر حماسي را تركيب .استمربوط  يا گوينده شاعر

سخني است كه داستان را  گيرد كه در يك سطح آنمحاكاتي و روايتي در نظر مي
وجود هاي داستاني  شخصيت 6گيري و در سطح ديگر آن، سخنِ درونهكند  روايت مي

كند اين است  انواع ادبي را استوار مي يةنظرهاي  پايه بارهمهمي كه در اين  ةلئمس. دارد
. شوند بدل مي هاي ادبي خن، به بنياني براي شناسايي گونهكه اين سه وجه بازنمايي س

  : افالطون ةبه گفت
نوعي تقليد محض : تواند بود ر يا داستان به يكي از سه نوع ميبيان شع ةپس شيو 

ع دوم روايت و نقل نو. كه گفتي خاص تراژدي و كمدي استاين چنان: است
ت كه در وصف آپولن و توان يافاين سبك را در اشعاري مي: ساده است

كيفيت نوع سوم تلفيقي است از آن دو، و اين نوع را اگر به . سرايند ديونيزوس مي
: 1367(توان يافت هاي حماسي ميتر اشعار و داستانآن نيك پي برده باشي در بيش

962  .(  
زند؛ حماسه تركيبي  كه شاعر يا گوينده حرف خود را ميي است اپس وجه روايي گونه

نامه نيز صداي شاعر  قول از ديگران؛ در نمايش است از كالم مستقيم گوينده و نقل
   . شود حذف مي

شناختي  گونه نگرش .پرداخته است انواع ادبيخود به  يبوطيقاارسطو نيز در كتاب 
محاكات را به بازنمايي كالمي و زباني  وا. او بازگويي همان ديدگاه افالطون است

كه  چنان ؛است »تقليد يك كنش«محاكات  ،بلكه از نظر او ؛محدود نكرده است
ارسطو، ( ».ست از تقليد و محاكات افعال و كردارهاا بنابراين تراژدي عبارت«: گويد مي
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يف شعر فقط تعر ،كند كه هدف اوكار خود را آغاز مي ارسطو با اين بيان .)40: 1343
يي را هاي حماسي، نمايشي و غنا خواهد انواع شعر، يعني گونه بلكه مي ؛نيست

ابزارها و بر حسب  .1: كند بندي مي چنين تقسيم ها را ارسطو اين گونه. بازشناسد
يعني  هاي محاكاتي، موضوع .2 يعني لحن و زبان و وزن؛ وسائط تقليد و محاكات،

اي طبيعي نقل  ند يا به گونهشوند يا به تمسخر درآي ها در حالتي كه آرماني بيان انسان
بنابراين حركت  ).نمايشي گري يا بازنمايي روايت(محاكات  ةشيو اساسبر .3 شوند؛
شناسايي اين سه  بابريزي كرده است، در اع ادبي را پيانو اي كه بنيان نظرية اساسي

به نظر . ي هستنداي ادب خاص گونه كدامهرگيرد كه  وجه بازنمايي كالم صورت مي
اما اختالف . »وجوه تقليدي و محاكاتي«: ازندا هاي شعري عبارت تمام گونه ارسطو،

اختالف و تفاوت نوع ابزارهايشان، يا به سبب  يا به سبب: ها به سه دليل است آن
ي ارسطو، آنچه بوطيقادر . شان محاكاتي 7و شيوة تفاوت موضوعشان، يا به سبب روش

اهميت دارد اين است كه ارسطو محاكات » وجوه ادبي« ةلئادبي و مسانواع نظرية براي 
ارسطو . شود گري و نمايش عرضه مي دهد كه با دو شيوة روايت رار مياساس هنر قرا 

هاي ادبي به شيوة بازنمايي سخن  گونهبا تكرار ديدگاه افالطون و مرتبط كردن تفاوت 
اساس روايت ه سخن خود را بركن است در يك لحظشاعر مم. 1: نظرش بر اين است

طور  يا ممكن است به .2فرضي؛  يها شخصيت بيان كند و در لحظة ديگر به واسطة
يا اينكه تقليدگران كل  .3كلي و بدون تغيير سخن خود را به شكل روايت بيان كند؛ 

  : گويد بنابراين مي. ماجراي داستان را به شكلي نمايشي بيان كنند
كه هريك از  اي به شيوهين هنرها هست و آن مربوط است تفاوتي ديگر نيز بين ا

چون شاعر در عين آنكه موضوع واحدي را با . ها در تقليد و محاكات دارند آن
صورت   هكند ممكن است آن را ب ل واحد و مشابه تقليد و محاكات مييوسا

واه روايت و نقل و خبر بياورد، خواه مثل هومر آن را از زبان ديگري نقل كند و خ
تمام  استري آن را نقل نمايد، و نيز ممكن يهيچ تغي از زبان خود گوينده و بي

ارسطو، (بنمايند  تان را در حين حركت و در حال عمل، محاكاتاشخاص، داس
1343 :26-27.(  
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گويي در روايت و  داللت دارد بر تفاوت داستان 8ديدگاه، وجوه بازنمودي ر اينبناب
  9ژنت ژرار ةبه گفت. نامه نمايش

ها قرار دارند تا جايي كه هاي ادبي در زمرة وجه نهدر كار ارسطو و افالطون گو
ديتي رامب : دادند قرار مي 10مثالً گونة ادبي را در ذيل اين آن حالت اظهار و بياني

را در ذيل روايت محض، حماسه را در ذيل روايت آميخته و تراژدي را در ذيل 
   .)201 :2000( محاكات نمايشي

كنند،  تنهايي بررسي نمي بهطور مستقل و  بههاي ادبي را  گونهافالطون و ارسطو  ،بنابراين
كنند و در دستگاه  بندي مي ار و بازنمايي سخن تقسيممطابق با چگونگيِ اظهها را  بلكه آن

  .  ها توجه ندارند مايه چندان به درون شناسي خود و گونه شناسي ردگان
چهرة مرد گاني در رمان  هاي طبيعيِ سهها و گونهالبق باباين نگرش در ةچكيد

  :گويداستفان ددالوسِ جوان مي. جيمز جويس آمده است هنرمند در جوانيِ
شود كه از يك قالب به قالب ديگر پيش هنر ضرورتاً به سه قالب تقسيم مي

ند قالب تغزل كه قالبي است كه در آن هنرم: ازندا ها عبارت اين قالب. رود مي
كند؛ قالب روايت كه  واسطه با خودش عرضه مي ورت خيال خود را در رابطة بيص

سطه با خودش و وا ند صورت خيال خود را در رابطة بيقالبي است كه در آن هنرم
كند؛ قالب نمايش كه قالبي است كه در آن هنرمند صورت  با ديگران عرضه مي

  . كند واسطه با ديگران عرضه مي خيال خود را در رابطة بي
  :پردازدها ميكدام از اين گونههر ةگرانهاي بياناو در ادامه به برشمردن ويژگي

زند و آن در وقتي  ايي از دل ادبيات تغزلي بيرون ميترين قالب روايم كه سادهديده
روايت بسط دهد و در خود تأمل  عنوان مركز ماجراي است كه هنرمند خود را به

مركز ثقل احساس با خود  فاصلةرود كه پيش مي كند و اين قالب تا جايي مي
شخصي صرف  ةقالب روايي هم جنب. آن با ديگران شود فاصلةهنرمند برابر با 

ها و ماجراي  كند و گرداگرد آدمشخصيت هنرمند به خود روايت سرايت مي. ندارد
قالب نمايشي هنگامي حاصل . شود وجوش روان مي روايت مانند دريايي پرجنب

جوشي كه گرداگرد هر شخص روان شده و چرخ خورده  و كه آن جنب شود مي
است هر شخصي را از چنان نيرويي سرشار سازد كه آن شخص زندگاني هنري 

 ). 278-276: 1385جويس، (خاص و ناملموسي در پيش گيرد 
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دازان دوران رمانتيك هم پر گاني در ديدگاه منتقدان و نظريهسه بنديِاين تقسيم
هاي ارسطو و  هاي رمانتيك و پسارمانتيك در مقابل ديدگاه بندي تقسيم. شود تكرار مي

عنوان حاالت و  و ساده به آسانهاي غنايي، حماسي و نمايشي را خيلي  افالطون، گونه
اي هم  مايه عناصر درون ةبردارندها درآن هاي بلكه تعريف ؛نگريستند نمي 11وجوه بياني

را  12طبيعي گونةگوته سه . دهند پيوند مي» انساني تجربة« اها را ب اينان نوشتارگونه. بود
گيري  جهي از روايت ساده و فارغ از جهتحماسه كه شيوه و و: شناسد از هم باز مي

گوينده است؛ وجه غنايي كه مربوط به بيان عواطف پرشور است؛ وجه نمايشي كه 
ادبي را  گوته جملگي انواع. )Frow, 2005: 60( خاص كنش و عمل شخص است

... هاي فرعي همچون مرثيه، نقيضه، قصيده، رمان، طنز و او گونه. است ها ندانسته همين
اصلي را چنان تصور كرده است  گونةآن سه وجه يا سه  اما. هم معرفي كرده استرا 
و استعداد مفهومي و سه توانش  گرانه جهان نوشتار را به سه دستگاه متفاوت بيان«كه 

ي و ئهايي جز گونه -معمولي ةهاي شاعران گوته گونه ،بنابراين. )Ibid( ».كنند تقسيم مي
اي طبيعي و اصيل شاعرانه قرار ه گونه با را در تقابل -كوچك همچون چكامه يا طنز

كند كه اين سه وجه شاعرانه ممكن است همراه با هم عمل كنند  اضافه مي اودهد؛  مي
  .يا جدا از هم

در ديدگاه و دستگاه زيباشناسي كساني  ،ادبي و نوشتارباب انواع اين نوع نگرش در
از نظر . شود هاي شناخت و دريافت تكرار ميوزههمچون هگل نيز براي بررسي ح

هگل، وجه حماسي محمل و ابزاري است براي آشكارسازيِ عيني جهان بيروني؛ اين 
است با  وجه غنايي مرتبط. گونه با دوران كودكي نسل انسان هماهنگ و مطابق است

دروني افراد خاص و ويژه؛ اين گونه با جدايي و بريدن  بنياد جهان يتآشكارسازيِ ذهن
؛ يعني استنهاد اين دو  هم آميزه و هم وجه نمايشي. از جامعه ارتباط دارد منِ شخصي

از نظر برخي نويسندگان . گو و كنشو بنياد در قالب گفت بخشي به امور ذهنيت عينيت
 خاص و يك شخص دستوري متفاوت يك فعل ز اين سه وجه به زمانِكدام اهرديگر، 
از نظر . ي سوم شخصنمايشي دوم شخص و حماس ،غنايي اول شخص: اند مربوط

هستند؛ از رهگذر » هاي بنياديني نگرش« ةگانه دربردارند اين وجوه سه، 13اوتر كارل وي
اخت و از راه شنوجه حماسي دانش و  راهشود، از  احساس بيان ميوجه غنايي 
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وجوه اساسي درك و « اين موارد، 14از نظر ارنست بووِت .شود نامه اراده بيان مي نمايش
  .)Ibid( 15زندگي و جهان هستنددريافت 

سان كه افالطون و  بدان ها گونه اين كالن ،هاي اخيرپردازان دورهنظريه ةدر انديش
ازنمايي سخن و هايي براي ب البيا ق 16ساختارهايي بياني فقطاند،  پنداشته ارسطو مي

 17اي مايه هاي درون ها و جنبه ويهها و اشكالي هستند كه س ها قالب گفتار نيستند؛ اين
 ، وها و اشكالي طبيعي براي اظهار و بيان حاالت ذهن و روان قالبهمچنين . نددار

يعني  ،هاي عام ژنت اين گونه. هستند هايي براي درك جهان ها و نگرش چارچوب
  :گويدشناسد و مي بازمي 18ها عنوان سرگونه و تغزل را به حماسه و وايتر

زيرا فرض بر اين است كه هركدام  ،19سر يا كهن] اندگونهگونه يا كهنها سراين[
اي تجربي ه اي از گونه ميتي كه دارند بر فراز شمار ويژهاه ةدرج براساسها  از اين

هايي مربوط به  ها پديده كه به ظاهر اينها هستند  قرار دارند و دربردارندة آن
 ةها همواره دربردارند گونه ةكنند معيارهاي تعريف... و تاريخ هستندفرهنگ 

شناختي يا صوري  ني هم هستند كه تن به توصيف زبانمايگا عنصري درون
  ). Frow, 2005: 64ژنت به نقل از ( دهند نمي
كه هم ها بنا نهاده شده  گونه نبر تفاوت و تمايز مياسو  نت از يكاين نگرش ژ

ها حاكم است، و از  هاي خاصي بر آن مايه ساختارهاي مشخصي دارند و هم درون
اساس ها را بر كه افالطون و ارسطو آن گونه آن 20گرانه هاي بيان ديگر ميان وجه سوي
  . سخن و كالم تعريف كرده بودند هاي بازنماييِ شيوه

در تقابل با » وجه« ةمانتيسم امري كه براي پديدر ةدر انديش ،بنا بر آنچه گفتيم
است؛  رخ دادهدهي  سازمان تداخلي است كه بين دو نوع اصل همان ،پيش آمده» گونه«

وه يا مبني بر اينكه فقط سه شي(» ها وجه«افالطوني و ارسطوييِ  ها اصل تنظيميِ رمانتيك
مايگاني  صل تنظيمي درونرا با ا) ها در سخن وجود دارد سه وجه براي بازنماييِ كنش

 نگرش هنري اصلي موسوم به غنايي، حماسي  مبني بر اينكه فقط سه گونه(و تاريخي 
هاي  گونه اينان به كالن ،به عبارتي. )Ibid, 65(هم آميختند  در) نمايشي وجود دارد و

 مِها و مفاهي مايه بلكه درون ؛ها ننگريستند بازنمايي سخن در آن ةاز جهت شيو فقطادبي 
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ادبي را نوعي نگرش خاص  گونةها را هم لحاظ كردند و هر  موجود در گونه كليِ
  . پنداشتندباب جهان در

 بارةدر ....ژنت، فالر، فراو وجمله از پردازان ادبيِ متأخراي كه براي نظريهلهئمس
 آيد اين است كه اينان با تكيه هاي ادبي پيش ميو مفهوميِ گونه مايگاني هاي درون جنبه

هاي افالطون و ارسطو  نگرش  نگر و با اشراف بر محدوديت بنديِ عام رده ةبر اين پيشين
و ارسطو، به نظرورزي شناسي افالطون گونه ها از دستگاهآميز رمانتيك و دريافت مغالطه

بحث  آغاز ةنقط .هاي ادبي پرداختند مايگاني و مفهومي گونه هاي درون باب جنبهدر
انواع  نظرية ةهاي ادبي و چرايي كاربرد اين اصطالح در حوز گونه معنايي باب وجهدر

پردازان متأخر در پي تشريح اين امر برآمدند كه نظريه. است شدهيادادبي همين مطالب 
» حماسي«را » رماني«يابد كه  معنايي مي قدر گسترشِ آن» حماسه« گونةمثالً چرا 

؛ شمارند مي» طنزآميز«شود كه آن را  مي چنان» غزلي«مايگاني  درون ةخوانند يا جنب مي
پيدا  21نمايي چندان گسترش وجهرباعي و دوبيتي و مستزاد  ها مثل اما برخي گونه

 جنگ و صلحله كه مثالً ئكنند؟ اين مبحث ناظر است بر چند و چون اين مس نمي
ري آثا» وجه«هستند و به لحاظ » رمان» «گونه« لحاظشولوخوف به  دنِ آرامتولستوي و 

هستند و » هايي تراژيك حماسه« رستم و اسفنديارو  رستم و سهراب؛ »حماسي«
  .    »يحماس«موالنا  غزليات

  بحث. 3
آگاهانه و ناآگاهانه، قوانين و قواعد  هايي،بنا بر بايسته ر نويسنده و شاعريه

كردن و قابليت انتقال آن به مخاطب ر شناسي را براي خلق اثر خود و معنادا گونه
متون گوناگون از پنج اصطالح  دهي حاكم بر سازمان باب اشكالجان فراو در. يردپذ يم

  : ها وجه و گونه هم قرار داردكه در بطن آناست استفاده كرده 
 يعني به صورت گفتاري،(شود اساس آن نوشته ميمتن بر :22شناختينشانه ةرسان •

  ؛... )صداي انسان و بعدي، لحن و نواخت هاي سهنوشتاري، رنگ، خط، رسانه
يا  اول شخص روايت(شود  آن متن به گيرنده منتقل مياز طريق : 23اساسِ بازنمايي •

  ؛)هااين روايي، آواز و مانندسوم شخص، روايت نمايشي، خطاب غير
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يا  24اي يا نواختي مايه عبارت است از كيفيت درون آن بر حسب معناي وصفي: وجه •
  ؛ طنين و حالت يك گونه

ترِ متون با توجه به ابعاد  تر و مشخصدهيِ ويژه عبارت است از سازمان :ونه يا نوعگ •
  .شناختياي، بالغي و شكل مايه درون

ر شدن هرچه بيشتر يك گونه ب شدن و جزئيعبارت است از اختصاصي :زيرگونه •
  .)Ibid, 67(. اي خاصمايه مبناي درون

رابطه و «دهي  پنج شكلِ سازمان د اينگويدي ميبناين تقسيم ةدر ادام جان فراو
. )Ibid(» .كدام ناشي و برگرفته از ديگري نيستاي با هم ندارند و هيچ پيوستگي

بايد گفت ميان وجه و گونه هم رابطه و پيوستگي وجود دارد و  وفرا برخالف نگرش
شن له بيشتر روئبحث اين مس ةدر ادام .هم وجه ناشي و برگرفته از گونه يا نوع است

  .خواهد شد
» وصفيِ« توان آغاز كرد كه وجه هر اثري، صورت دستوريِجا مي بحث را از همين

اي ادبي را به  يعني اگر بتوان ساختار اسمي گونهاي خاص است؛  برگرفته از گونه
 ها مايه اي مفاهيم و درون گوياي پاره كار برد و آن حالت وصفي، صورت وصفي به

مثال  براي .آيد شمار مي خصوص به به گونةوجه آن  باشد، اين صورت وصفي همان
را به صورت » رمان«توان  نمي ؛ اماكار برد به» ايمرثيه«توان به صورت  را مي» مرثيه«

هاي  صفي، وجه گونهاي و حماسي در ساختاري ورو مرثيه ازاينكار برد؛  وصفي به
 پردازان ب نظريهاغليم كه موضوع گفت ةپيشين در قسمت. آيند شمار مي مرثيه و حماسه به

ها را اشكالي طبيعي و  گرفتند و آناي را در نظر ميانهگ هاي اصلي سه گذشته، گونه
ف ها براي توصي پردازان از هركدام از آن سرگونهبرخي نظريه. كردندفرازماني لحاظ مي

بندي  چنين طبقه اين با ذكر مثال 25آلبرت گورارد. انداستفاده كردهها  ديگر سرگونه
  : نمايي را نشان داده است وجه

  ؛27واندرز ناختيل گوته :26غزل غناييـ 
  ؛29سر پاتريك اسپنس باالد :)28روايي( غزل حماسيـ 
  ؛برونينگ گويي نمايشيِتك :30غزل نمايشيـ 
  ؛بايرون دون ژوان :31حماسة غناييـ 
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  ؛ايلياد :32روايت حماسيـ 
  ؛داستان دو شهر :33نمايشي ةـ حماس

  ؛توفان :34غنايي ةنامنمايشـ 
  ؛هاي آخيلوسنامهنمايشاثر شلي و  بند رسته از پرومتئة :35نامة حماسينمايشـ 
 به نقل از Guerard, 1940: 197( هاي موليرنامهنمايش: 36هاي نمايشينامهنمايشـ 

Frow, 2005: 62(.  
لحاظ وجه  و به هنامنمايشظ گونه الح به توفان، اثري مثل بينيمطور كه ميهمان

به همين  .است غنايياست و وجه آن مربوط  حماسه گونةبه  ژوان دوناست؛  غنايي
تراژدي، (هاي ادبي همواره به شكل اسم  دليل است كه اصطالحات مربوط به گونه

كه اصطالحات  درحالي ؛هستند) داستان كوتاه و نزحماسه، غزل، رمان، مرثيه، طكمدي، 
يك، تعليمي، پيكارسك، حماسي، تراژ(روند كار مي صفت به مربوط به وجه به صورت

سي، نمايشي و حما ةگان همچنين است كه سه). ايمرثيه و آميز، تغزلي، طنزآميز هجو
آلستر . گونه نظر گرفت در معناي صفت عنوان وجوهي در توان به غنايي را دقيقاً مي

  : گويد باب دو اثر ادبي چنين ميدر 37فالر
رمان است و  امابنابراين منظور ما اين است كه گونة متن . كميك استرماني  اما 

به همين سان نيز فيلدينگ از خوانندگانش خواسته است . وجه آن كميك است
عنوان يك  اي كميك در نظر بگيرند، نه بهرا به عنوان حماسه تام جونزرمان 

  . )106 :1982( اثر به لحاظ وجه، اثري كميك است كمدي؛ اين
ها و  مايه هاي ادبي را توصيف و بر درون هگون ايِ مايه ها ابعاد درونن وجهچو

. روند كار مي كند، به صورت وصفي به پذير داللت مي مضاميني مشخص و تعريف
ها و مفاهيمي  مايه درون... اي وغزلي، حماسي، مرثيههاي تراژيك، ت وجه ،عبارتي به

  .وصفي دارند ت مشخص و معين داللتاي از عواطف و احساسا هستند كه بر پاره
برخالف  -البته بيشتر در ادبيات غرب -ها است كه وجه روي ديگر اين سخن اين

هايي  ها و كيفيت عديلها همواره جرح و ت بلكه آن .ها، مستقل و خودايستا نيستند گونه
جرح و  اي به نام غزل هست كه گونه براي مثال. ها هستند آنها و وابسته به  گونه» از«

ها  منشأ و خاستگاه وجه. آورد وجود مي را به تعديل و حالت وصفي آن، وجه تغزلي
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مشخص و معين تراژدي  گونةتراژيك،  ةماي ها هستند؛ منشأ وجه و درون همان گونه
  . است

اغلب ها  اين است كه آنويژه در ادبيات غرب،  ، بههاهستي ِوجه بابمهم در ةنكت
ا در گذر زمان به سبب برخي ام ؛اندهايي ادبي وجود داشتهدر ابتدا به صورت گونه

پيدا اي  هومي، داللت و بار معنايي گستردههاي مفهاي غيرساختاري و ويژگي مشخصه
 گونةحماسه از اينكه فقط بر . گسترش يافته استها  و قابليت اطالق و داللت آن كرده

ادبي بر  گونةكه اين قالب و  ورتيص  به است؛ ادبي خاصي داللت داشته باشد فراتر رفته
. داللت دارد طلبانه باشد مفاهيم قهرمانانه و رشادت ةدارندگونة ادبي ديگري كه دربرهر 

آنكه در  بي دانست حماسيتوان آبادي را مي دولت ركليدهايي از رمان  بخش براي مثال
راژيك است ت رستم و سهراب كه داستانيا اين ؛قالب مثنوي و حماسه گفته شده باشد

 ديوان شمس غزلياتهايي از  يا اينكه بخش نامه بيان شده باشد؛ قالب نمايش آنكه در بي
  :گويدباره مي شميسا در اين. آورند شمار مي به حماسيموالنا را 

نظر  موالنا در قالب غزل است، چنين به ديوان كبيركه اكثر اشعار به اينبا توجه 
دب غنايي باشد؛ اما دقت بيشتر، ما را به برخي از رسد كه ديوان مزبور از نوع ا مي

ها نوع  كند؛ چنان كه بايد براي آنيي ميمختصات حماسي در غزليات آن راهنما
  .)24: 1387( حماسي قائل شد - مختلط غنايي

ناظر  ،كند مي اي مختصات حماسي اشاره به پارهباب غزليات موالنا كه شميسا دراين
بسط و گسترش ادبي چنان  گونةدر واقع ممكن است هر  .اين غزليات »وجه«است بر 

هاي آن از چنان ثقلِ  مايه شود؛ يعني مفاهيم و درونتبديل به وجه  معنايي بيايد كه
 ،فالر ةبه گفت. را هم شرح دهدديگر آثار  ةمايبرخوردار باشد كه درون ياي مايه درون

ادبي ميل آن دارد  گونة. )56 :1982( ».ادبي گونةوجه امري است منتزع و برگرفته از «
عام  ميان وجه و گونه مبتني است بر حركت و گرايشِ رابطة. تا به وجه تبديل شود

جويند و به  دوري مي دبي متعين و مشخصي اها شده و گونه آثاري كه از اشكال تعيين
 گونة حركت و تبديل. شود پذير رهسپار ميين آزاد و انعطافجانب قواعد و قوان

چنين حركتي . گيرد و در مدت زمان كوتاهي صورت نمي باره ، يكي به وجهخاص
طور  هب. شدكه ممكن است محسوس نبا اي گونه ؛ بهممكن است بسيار كند اتفاق بيفتد
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شوند  هايي آرام مي ها و جنبش نماي جديد باعث آن چنان حركت كاربردهاي وجه كلي،
. كند ي در قياس با رشد حيواني ياد ميا ستهآرام و آه هايدگرگوني ها به كه فالر از آن

به نام غزل وجود نداشته  ابتدا گونه يا قالب مشخصي در ادبيات فارسي دربراي مثال 
گفته » تشبيب و تغزل«مدحي با عنوان  هاي هديمفاهيم تغزلي در ابتداي قص. است

شكل و  اي مستقل از دل قصيده بيرون آمد وعنوان گونه است، سپس غزل به شده مي
اسي و عامي هاي اس مايه هايي چند، درون پس از دوره. قالبي مخصوص به خود گرفت

به اين  فقطشدند كه » تغزلي«باعث پديد آمدن وجه  ،شدند كه در غزليات گفته مي
ست رباعي يا مثنوي و يا حتي داستان كوتاهي نيستند؛ ممكن اوابسته خاص  گونة

هاي ملي  توسع و گسترش يافتن گونه«: از است وجه عبارت ،اين بنابر. تغزلي باشد
پذيرتري همچون  مدي يا مرثيه براي مقوالت انعطافاي همچون تراژدي، ك يافته تثبيت

ها را جرح  هم آن ها هستند و ف گونهاي؛ اين مقوالت هم معرِّتراژيك، كميك و مرثيه
بيات انگليسي شعر ويژه اد در ادبيات غرب به. )Duff, 2000:17( ».كنند و تعديل مي

 است؛ تغيير موقعيت و مقام داده 40گوي چوپاني و يا گفت 39از اشعار روستايي 38شباني
كار برد كه  ر گونة ادبي بهرا براي ه» شباني« توان اصطالح يا وجه كه مي نحوي به

 .دارد كارش با روستايي آرماني است كه مردماني ساده و صميميسرو
هاي  هاي ادبي باعث پديد آمدن وجه است كه تمام گونه اين بابمهم در اين  ةنكت

هاي ادبي به صورت  نيست كه تمام گونه گونه عبارتي اين به شوند؛ نمي متناظر با خود
شته اهايي ويژه داللت د مايه وصفي بر مفاهيم و درون كار بروند و آن ساختارِ وصفي به

مفاهيمي خاص  شود و بريل تبد در شعر فارسي قصيده نتوانسته است به وجه. باشد
ويژه  اين امر به .كار رود ها به و تشريح ديگر گونه براي وصف داللت داشته باشد و

  آلستر فالر ةبه گفت. كندهاي ادبي كوچك صدق مي درباب گونه
اما  معنايي بيابد كه مبدل به وجه شود،ادبي ممكن است چنان بسط  گونةاساساً هر 

ندرت باعث  هاي كوتاه و موجز به گونه. اند چنين نشدههاي ادبي  عمالً همة گونه
هاي كوتاه، باعث  اما برخي گونه. شوند ي آشنا و معروف ميها پديد آوردن وجه

اند كه همراه هستند با اصطالحاتي وصفي كه  اي شده شده هاي مألوف و تثبيت وجه
نما  ها كه وجه برخي گونه). گويانه مثالً گزين(روند  كار مي راي بيان يك سبك بهب
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اي، پيكارسك، تعليمي، نامهحماسي، قهرماني، كميك، زندگي: ازاند عبارت اند شده

مقاله، رمان، باعث  ،برخي انواع ادبي مهم همچون شعر روستايي. عرفاني، غنايي
به وجه  گاه هم مبدلاند، اما گهوجود آمدن و تطابق وجوه متناظر با خود نشده به

ضروري وارد اثري ها و توصيفات غيريعني اگر ويژگي ؛41گونهاند؛ مثل رمان شده
  . )108 :1982( بخشدبشود، به آن اثر كيفيت يك رمان را مي

همچنين . شودبدل وجه به نتوانسته است » مقامه« -براي مثال -گونةدر ادبيات فارسي 
. است همستزاد نيز باعث پديد آوردن وجه نشد و دوبيتي رباعي،هاي كوچكي مثل  گونه

كار  بيتي به صورت وصفي بههايي مثل رباعي و دو فارسي گونه چند در ادبياتهر
هاي  براي نمونه وجه دوبيتي. ها نيست رود، اين ساختارهاي وصفي گوياي وجه آن مي

   .  است غناييهاي خيام، ي رباعيباباطاهر و بعض
ن است كه هم مسائل انواع ادبي اي شناسيِبندي و ردگان تقسيمبارة مهم در ةلئمس

ادبيِ  گونة هر عبارتي ختاري؛ بهگيرند و هم مسائل صوري و سا مفهومي را در نظر مي
شود و هم به  هاي شكلي تعريف و متمايز مي خاص هم به سبب داشتن برخي ويژگي

هاي ادبي را بر مبناي اصطالحاتي  كه گونه هنگامي. هاي خاص مايه لحاظ مفاهيم و درون
كنند،  بندي مي تقسيم... اي، طنزآميز، هجوآميز و ، عرفاني، غنايي، مرثيهون تعليميهمچ

نما  ها، مقوالت وجه برخالف گونه. اند مايگاني و مفهومي لحاظ شده درون مسائلِ
هومي آثار ادبي مربوط هستند و يعني به امور معنايي و مف ؛هستند مايگاني مقوالتي درون

، همواره اين »گونه يا نوع«گوييم  كه مي يهنگام. نيستندوابسته  به شكل ادبي
وقتي . داللت دارند» شناختي ساختاري و شكل«دي مواراصطالحات بر مسائل و 

گيرد، همواره در ذهن ما اثري ادبي شكل  گوييم اين اثر در بستر گونة رمان قرار مي مي
به تعبير ها و  زبان شخصيت ،دارد نسبت زيادي به گيرد كه به زبان نثر است، حجم مي

 ساختاري و مسائل ،توانند در آن بازنمايي شوند مي »هاي متفاوت سخن گونه«باختين 
ميك، حماسي، غنايي، روايي، گوييم اثري تراژيك، ككه مي اما هنگامي. از اين قبيل

در چنين . نيستمربوط به موارد ساختاري سئله آميز است، ديگر م اي يا طنز مرثيه
  . اي و مفهومي هستيممايه مسائل درون ، به دنبال توصيفمقامي
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آفريند و  اي خاص ميونههر نويسنده يا شاعري اثر خود را در قالب و گ
مفهومي و  ادبيِ خاصي الزامات گونةافكند؛ نكته اين است كه همواره هر  مي پي

ط توان بس ها را مي وجه. گيردبستر وجه آن قرار مي اي هم دارد كه در اي ويژه مايه درون
اي صوري و ها در نظر گرفت كه فراسوي ساختاره هايي معنايي از گونه و گسترش

اثر  ةانداز ةاثر، چيزي دربار اصطالحات مربوط به وجه« ،فالر ةبه گفت. بنياد هستند زمان
طبيعتاً اصطالحات . دهند يدست نم باب ساختار بيروني هم چيزي بهدر. گويند نمي
د كه براي توصيف نغيرساختاري يك گونه داللت دارهاي  بر برخي ويژگي نما، وجه
براي توصيف » طنزآميز«وجه  ،براي مثال. )Ibid, 107( ».دنرو كار مي ديگر هم به گونة

اي به نام  يا اينكه گونه رود كار مي به... مان، داستان كوتاه، قصيده وغزل، حماسه، ر
هاي  براي توصيف جنبهو اين اصطالح است » حماسي«كه وجه آن  وجود دارده حماس
گونه متفاوت  باوجه «به اين معنا . رود كار مي ها و آثار ادبي به مايگاني ديگر گونه درون

مايه و هم به لحاظ  هم به لحاظ درون] تا حدي[ها پديدارهايي هستند كه  است؛ گونه
شناختي كامالً مشخص و ويژه هستند؛ يعني تراژدي متفاوت با تراژدي است و  شكل

  .)Duff, 2000: XV(» .ك با كمدي فرق داردكمي
ترش تواند چنان بسط و گس ها و آثار ادبي ميگونه مايگانيِ درون عالوه بر اين، وجه

بلكه براي توصيف و بيان  ؛هاي ادبي داللت نداشته باشد معنايي بيابد كه فقط بر گونه
كار  انسان هم به اراسات، زندگي، رفتار، منش و كرداحس و ها و ابعادي از عواطف جلوه
 هارجاع و اشار هاي فرامتني و فراادبي نما ممكن است به ويژگي اصطالحات وجه. رود

 صريح و داللت معنايي، ها از چنان بار مايگاني برخي گونه وجه درون. داشته باشند
هايي از زندگي را  جنبهكه شايستگي توصيف و بيان  بالغتي معناشناختي برخوردار است

 برگشتگي، سرنوشت غمبار و پايان بخت تواندمي به بهترين نحو» تراژيك«وجه . دبنيا مي
در چنين حالتي، اين . آشكار كندو جامعه را  خيزندگي برخي افراد تار بار فاجعه

هايي  هايي واجد مدلول روند و دال نما از ساحت گفتمان ادبي فراتر مي وجه اصطالحات
 ةدارندواژگان مربوط به انواع ادبي، دربر«ن بنابراي. شوند مي گسترده و شناور

 شناختي ما مشترك هستند ستند كه با واژگان اخالقي و هستياصطالحاتي مفهومي ه



   10شمارة/  3سال                                                                                            78

باب دربنابر همين نگرش است كه . )Pavel, 2003: 205(» ).همچون تراژدي و كمدي(
  : گويند ميها  برخي گونه

كه  ه بيت است، درحاليبه معناي شعري است كه داراي چهارد 42اصطالح غزل
شان  فراتر از كاربرد ادبي فني» راژديت«يا » داستان«معناي اصطالحاتي همچون 

يا اينكه » پيام دوستم يك غزل بود«شنويم كه مردم بگويند ما اصالً نمي. است
شنويم كه  هايي را ميكه اغلب چنين گفته ؛ درحالي»زندگي دوستم يك غزل است«
 .»و يك تراژدي استزندگي ا«كه يا اين» اند43يليتخ استانيهايش دح و برنامهطر«

واژگان روزمره و  ةداستان، كمدي و تراژدي متعلق به داير مقوالتي همچون
دانيم كه امور زندگي تراژيك يا كميك هستند، پيش اكثر ما مي. غيرادبي ما هستند

  . )Ibid, 205( از اينكه تراژدي يا كمدي خوانده باشيم
توانند براي توصيف كردارها و رفتارهاي نما هم مي اصطالحات وجه بنابراين
. هاي مختلف سخن و آثار ادبي گوناگون كار روند و هم براي توصيف گونه فراادبي به

  : گويدمي بارهژرار ژنت نيز با احتياط در اين 
من نيز . روا هستند ها مقوالتي جهاناسي و مانند اينبه نظرم شعر غنايي، حم

وجود دارد كه  44اندر هايي پيشصورت كنم اشكال وون تودورف فكر ميهمچ
ها  اندر فقط در وجه كال و صورِ پيشاين اش. هاي ادبي ناميدها را بيان توان آن مي

بنابراين همواره . شناختي و پيشاادبي هستنديافتني هستند كه مقوالتي زبان
 .تاريخي هستندفراادبي و فرا ست كه تا حد زياديهايي ه مايه ها و درون موضوع

   .)218 :2000( طور كامل گوييم تا حدي نه به مي
بنابراين در جامعه همواره براي توصيف و بيان برخي عواطف، كردارها و 

، عبارت بهتر به. شودهاي ادبي كمك گرفته ميمايهها و درون هاي اخالقي از مايه ويژگي
معنايي برخوردارند كه به  ها و وجوهمايهدرونهاي ادبي از چنان مفاهيم و  برخي گونه

كه  همچنان ؛هاي افراد باشندها و ويژگي توانند گوياي رفتارها، منش شكل مي بهترين
دارند، اين » رمانتيك«هايي است، ايشان انديشه» آميزهجو«لحن فالني : شنويم مي

  : گويند ه به اين است كه ميبا توج... . است و» حماسي«موسيقي 
نوعي  كارآمد، مثالً وزيران اليق و باكفايت، به در تاريخ ما زندگي رجال بزرگ و

بسياري از آنان در اوج قدرت، ناگهان سرنگون شده و كارشان به . تراژدي است
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ير در تاريخ معاصر زندگي قائم مقام فراهاني و اميركب. فاجعه انجاميده است
دگي رجال مذهبي هم ديده برگشتگي است و اين وضع در زن مصداق اين بخت

  . )156: 1387شميسا، ( شده است
  :گويد نيز با توجه به گستردگيِ كاربرد واژة حماسه مي شفيعي كدكني

هاي جنگي هم فراتر  ال كلمة حماسه، حتي از حد منظومهدر فارسي حوزة استعم
ها،  ا درگيري اجتماعي و سياسي را نيز در روزنامهرفته و هر نوع كار بزرگ ي

حماسة ملت ويتنام، حماسة ملت فلسطين كه منظورشان از : خوانند ماسه ميح
كه از اين اي  نبرد و جنگ است نه شعري و منظومهحماسه در اين مورد تنها نفس 

  ).25: 1386( يا آن نبرد سخن بگويد
هاي  و اساساً وجه -غربي پردازان نظريهروايت و نگرش  بابمهم ديگر در ةلئمس

 .دانند مي ها ها را برگرفته از گونه است كه آنان وجه ناي -غرب تموجود در ادبيا
قهرمانانه، تراژيك، حماسي، نمايشي، پيكارسك،  ، اصطالحاتي همچونعبارتي به

پندارند كه  ميآميز، تخيلي، شگرف، گوتيك، شباني و غنايي را وجوهي  اي، هجو مرثيه
اگر  فرض، به. ادبيات هستند در ساحت ص و موجودهاي مشخ ناشي و برگرفته از گونه

صي هست يا بوده كنند، اين وجه داراي گونه و قالب مشخ وجه شباني را تعريف مي
هايي همچون  مهم اين است كه برخالف وجه ةنكت .است كه برگرفته از آن است
طور  بهها هم در ادبيات غرب و هم  برخي وجه ،...تراژيك، كميك، حماسي و

اي نيستند؛  هاي ادبي ويژه ه برگرفته از گونهران هست كدر ادبيات ايتر  گسترده
هاي موجود  فالر هنگام بررسي وجه. و طنزآميزآميز، هجوآميز  هزل هايي همچون وجه

» دار لهئمس«كند و آن را وجهي  درنگ مي» طنزآميز«باب وجه سي، دردر ادبيات انگلي
او در اين  .بي خاصي نيستاد گونةزيرا به نظر او اين وجه برگرفته از  ؛كند فرض مي

  : گويد مي باب
شناس؛ زيرا اين وجه هرگز  اي شخص ردگاندارترين وجه است بر لهطنز مسئ

تواند هر  طنز مي دهد كه تاريخ نشان مي. ك گونه نبوده استبازبسته و وابسته به ي
پذيرد؛ طنز از را براي خود ب] اي يعني هر نوع قالب يا گونه[يروني گونه شكل ب

 ,Fowler( كند زار رسانش و محمل خود استفاده ميها به عنوان اب گونه ديگر
1982: 110(.   
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هاي موجود در ادبيات غرب درنگ يكي از وجه بارةفالر در كتاب خود فقط در
هايي همچون  وجه باباين امر در اما .است فرض كرده» دار مسئله« كرده و آن را وجهي

ادبي خاصي  گونةها برگرفته از يرا اين وجهز ؛هم صادق است» اي و روايي نقيضه«
دارتر  امر مسئله .نيستند و وابسته و بازبسته به يك گونه يا قالب خاص ادبي هم نيستند

هاي تراژيك، كميك،  مانند وجه »وجه روايي«اين است كه ممكن است تصور شود 
كه آن را در زمرة اي يا مفهومي نيست  يهما ، امري درون...اي و آميز، حماسي، مرثيه طنز

در . هاست ترين وجه يكي از گسترده» روايي«، وجه همه بااين. شمار آورد ها به وجه
ها معرفي  عنوان يكي از وجه ه، روايت را بهباره قول ژنت يادكردني است كه سربست اين

هايي نيز موجود است  ؛ گونه)براي مثال روايت(ود دارد هايي وج همواره وجه«: كرده
ه است و آن طور كه ارسطو تصور ها پيچيدها و وجهرابطة ميان گونه). ال رمانبراي مث(

م است كه در مسلّ. )Genette, 2000: 216(» .كرده صرفاً شمولي ساده نيست مي
ها، افسانه و قصه عنصر  داستان كوتاه، حماسه، برخي اسطوره ، ازجملهبسياري از آثار

دليل وجه چنين آثاري را روايي ت؛ به اين ها روايي اس روايت حضور دارد و وجه آن
ند و نه در روساخت يا در قالب ساخت اين آثار هست دانيم كه عناصر روايي در ژرف مي
اين اصطالح به  نامند؛ مي» داستان غزل«ل، برخي از غزليات موالنا را براي مثا. ها آن

  .     لب استساخت اين گونه يا قاسبب حضور وجه روايي يا عناصر روايي در ژرف
در حوزة  .فته از گونة ادبي خاصي نيستندها برگردر ادبيات فارسي بسياري از وجه

هايي باشد  تواند منحصر به وجه نميفقط ها باب وجهدربحث هاي ادبي فارسي،  گونه
ند و حاال باش ادبي بوده گونة هاي پيش ها بيرون آمده باشند يا در زمان كه از دل گونه
هاي ادبي  بندي انواع و گونه يمباب تقسادبيات فارسي، دردر . اند شده به وجه تبديل

ها  از گونهاين اصطالحات نه  ادبيات غرب بريم كه برخالفكار مي اصطالحاتي را به
توان  از اين نوع اصطالحات مي. گنجند يدر قالب خاصي م فقطاند و نه  برگرفته شده

هايي  مايه چنين درون. اشاره كرد» ...آميز و هزلتعليمي، عرفاني، هجوآميز، طنزآميز، «به 
ادبيات مطرح  ةها بيشتر در حوز ايناما  .شوند مربوط ميهاي زندگي هم  به ديگر جنبه

 ةكنند بلكه بيان ؛بيش از هر چيزي مربوط به امور ساختاريِ متون نيستندشوند و  مي
قرابت بيشتر و سخن ادبيات  باچنين مفاهيمي . آثار ادبي هستند مايگانيِ هاي درون جنبه
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هاي  برگرفته از ديگر گونه هرچند -ها را توان اين بنابراين مي ؛فراواني ادبيات دارند
چون  عبارتي، به. در نظر گرفت» وجه شبه« مواردي -ندارند ادبي نيستند و قالب خاصي

ست و از سو بيشتر در ادبيات ا از يك -هزل و وعرفان، طنز، هج -ها مايه ثقلِ اين درون
وجه در نظر گرفت يا  ها را توان اين نيستند، ميمربوط خاص  گونةديگر سو به يك 

» هجو« در شعر حافظ،» طنز« :گوييمكه مي همچنان. داد» وجهشبه«ها عنوان  اينكه به آن
همچون  هايي مايه فاهيم و درونمالبته ... . د سعدي ويدر قصا »هزل«در شاهنامه، يا 

شمار  ديگر وجه به... كاوانه، مقاومت و سفي، مذهبي، كارگري، روانفل ي،ادبيات دين
ما با  .ادبيات نيست ةچون كاربرد مسلط و غالب چنين مفاهيمي در عرص ؛آيند نمي

بيش و پيش از  ...آميز و شنيدن اصطالحاتي همچون عرفاني، هجوآميز، طنزآميز، هزل
هيمي همچون اخالق، فلسفه، مفام؛ افتي و گفتمان ادبيات مي هرچيز به ياد سخن

  .كنند را به گفتمان ادبيات رهنمون نمي ما... وسياست  ،شناسي، مقاومت، انتقاد روان
ها  ها از گونه ها اين است كه دوام و ثبات وجههها و گونبين وجه تفاوت مهم ديگر

 ةدورهايي در  كه بنا به بايسته هستند ساختارهايي زمانمند هاي ادبي گونه. تبيشتر اس
اين امر تابع همان ؛ شوند نابود مي سرانجامو  كنند  زنند، رشد مي زماني خاصي جوانه مي

 وجوه اموري ،از نظر ژنت. هاست گونه زدايي و در نهايت خودكارشدگيِ مفاهيم آشنايي
خي اموري ها به لحاظ تاري كه گونه ؛ درحاليهستند اندرِ بيان ادبي ال پيششبيه اشك

در گذر زمان دچار  هاي ادبيها و قالب گونه. اند شونده دگرگون اتفاقي، محتمل و
و در معرض  وابسته به نهادهاي اجتماعي زيرا ؛شوندخيز مي و دگرگوني و افت

 ها و تجليات احتمالي ه فقط به روساختها از اينكوجه. اند فراموشي شايد دگرگوني و
توانند با  گسلند و مي ي خاص را ميرهانند و قيد زمان و گذرا وابسته باشند، خود را مي

دوره  ادبي خاصي، گونةپس از آنكه . يابند سازگاريهر نوع شكل و قالب ادبي خاص 
 ها تداوم يابد؛ واند در گذر زمانت، وجه آن ميدست بدهداز را اش  زيباشناختي و تأثير

كهن و  هاي دورههمچنان برقرار است و به  همچون حماسه كه وجه حماسي آن
   :گويدهاي گوتيك مي رمانس بارةجان فراو در. نيست وابسته ستانيبا

ن است در هيئت و شكل اي همچون رمانس گوتيك ممكرفتههاي از بينگونه
هاي  يك از طريق ملودرامطرفه آنكه وجه گوت. باقي بمانند شان  شناختي وجه
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نز، رمان پليسي هاي چارلز ديكهاي ادگار آلن پو و رمانپساويكتوريايي به داستان

   .)66 :2005( هاي رواي وارد شده استو شماري از گونه
چند  45؛ اما هارديپايان رسيده به گويد تراژدي تقريباً در قرن نوزدهم فالر نيز مي

بي آن هاي انقال اي ادبي كه امكانات و توانمندي ونهگ. ه استجالب نوشت تراژيك رمان
و مهياي  هپذير و چندمنظور انعطاف آن وجهست ممكن ا، در گذر زمان به پايان رسيده

ادبي از ساحت تاريخي و  گونة ،در اين حالت. اختارهاي متأخر باشدنفوذ در س
ها و  ره از جلوهاما وجه آن هموا ؛موجود خود جدا شده است مشخصِ ازپيش

. بديا ها تداوم مي ها و همراه با آن و ممكن مستقل است و در ديگر گونههاي ويژه  تجلي
 توانند تداوم يابند؛ ، ميهاي انساني باشندكه متناظر با ارزش تا زماني ها وجه ،به نظر فالر

موجود ... آميز و اي و دريغحماسي، رمانتيك، مرثيهكه احساسات غنايي،  يعني تا زماني
. باشند، وجوه متناظر و همراه با اين عواطف و احساسات نيز تداوم خواهند داشت

ها در طول زمان  طف و احساسات بشري و برخي انديشهاست كه عوا آن ايندليل 
در  ،عشق و غنا در طول تاريخ ةعاطف ،براي مثال. ماننديكسان و يكنواخت باقي مي

 ،عبارتي امروزه به. اع و احوال تاريخي وابسته نيستو به اوض تغييري نكرده نهاد بشر
پيشرفت و  ،فلسفي و علمي و ياسيهاي سعشق، برخالف مثالً برخي انديشه ةعاطفدر 

بت آن اي حاصل نشده است؛ اين عاطفه همان است كه گذشتگان نيز از موه دگرگوني
باب حقوق بشر، انسان در ةممكن است انديش ،امروزه. اند سان برخوردار بوده همين به

در  ؛عشق همان است كه بوده است ةلطيف اماتغيير كرده باشد، ... آزادي، شناخت و
هاي دوران در  ديرپا و ديرنده است و از دگرگونيمتناظر با آن نيز » وجه ادبي«جه نتي

فالر از . سر آيد ها نيز ممكن است روزگارشان بهبرخي از وجه ،همه بااين. امان
هر حال  به«: گويد كند و مي ياد مي »46نمادگرديسي وجه«ها با عنوان  دگرگوني وجه

 سر آيد؛ مناسب باشد، ممكن است روزگارش بهنات آن وجه نيز، اگر وضعيت و هيئ
هاي منفي در قبال جنگ و تجاوز، منسوخ ممكن است به سبب نگرش 47وجه قهرمانانه

  .)92 :1974( ».شود
را با  ها نگريم تا تفاوت و تشابه آنسي ميهاي موجود در ادبيات فار حال به وجه

هاي  وجه. روشن كنيم ليسي،ويژه ادبيات انگ هاي موجود در ادبيات غرب، به وجه



 83                     ... وجه در برابر گونه؛ بحثي در قلمروي نظرية               10ة شمار/ 3سال 

، 49تراژيك، 48قهرمانانه: از اند عبارت -ها آن ةتقريباً نه هم -موجود در ادبيات انگليسي
، 56آميز ، هجو55اي ، مرثيه54، پيكارسك53، نمايشي52، گوتيك51، حماسي50آميز طنز

 هايي وجهاصطالحات بر  اين. ... و 61و كميك 60، غنايي59تعليمي، 58، شباني57شگرف
ه هركدام از عبارتي، اگر ب به. هاي ادبيِ مشخص هستند كه برگرفته از گونهداللت دارند 

ها و  هايي با قالبيات غرب ابتدا گونهبينم كه اغلب در ادب مي ها توجه كنيم، اين وجه
همچون تراژدي، شعر شباني، شعر قهرمانانه، مرثيه،  شده ساختارهايي مشخص و تعريف

وجود داشته و سپس بسط و گسترش معنايي يافته و براي ... و  روايت پيكارسك
  :گويند در تعريف تراژدي مي براي مثال .اندكار رفته ها به گونه توصيف و تعريف ديگر

اين اصطالح اطالق دارد بر بازنمايي ادبي يا نمايشي اعمال و كردارهاي مهم و 
واسطة بياني تراژدي . شودبار براي قهرمان ميخطيري كه منجر به پاياني فاجعه

. زبان شاعرانه است و شيوة بازنمايي آن نمايشي است تا اينكه روايتي و نقل باشد
 شود اعث برانگيختن ترس و شفقت ميهمچنين مشتمل است بر حوادثي كه ب

)Abrams, 1993: 212( .  
تأكيد  نبازنمايي و ساختار آ ةهم بر مفهوم آن و هم بر شيو ،در اين تعريف از تراژدي

كه در وزن مرثيه، بوده هر شعري  ،در ادبيات يونان و روم 62براي مثال مرثيه. شده است
سپس اين اصطالح  ،است شده ركني گفته مي ركني و پنج هاي شش يعني در مصرع

هاي عاشقانه و در نهايت براي بيان سوگ و دريغ منظوم همراه با بيان  شكواييهبارة در
 است كه در نگرشِ رو ازاين .)Ibid, 51( است كار رفته تسليت براي مرگ شخص به

كار  متفاوت به امااصطالح وجه در دو معناي وابسته،  ،پردازان انواعِ ادبيِ غرب نظريه
و اي بياني  ارجاع دارد؛ يعني شيوه بازنمايي اثر ادبي ةاش به شيو يكي از معاني :رود مي

، نمايشي، يا غنايي در وجه روايي: ازندا ها كه عبارت مايه زباني براي بازنمايي درون
هاي  دارد به گسترش بخشيدن به گونه هاشار هم ديگري .گاني ارسطويي اصطالح سه
رتري پذي مدي يا مرثيه براي مقوالت انعطافاي همچون تراژدي، ك يافته ملي تثبيت

 مه ها هستند و ف گونهاي كه اين مقوالت هم معرّ همچون تراژيك، كميك و مرثيه
كه در  ناگفته نماند. (اند شده ها برگرفته كنند و هم از آن ها را جرح و تعديل مي آن

قالب يا  ، روايت و نقيضههايي همچون تعليمي و طنزآميز ادبيات انگليسي نيز براي وجه
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ها در هر گونة ادبي و  يگير ها و جهت مايه ، بلكه اين درونخاصي وجود ندارد گونة
 ) .شونديقالب خاصي بازنمايي م

تفاوت . بريم هايي پي مي به تفاوتها و انواع ادبي فارسي بنگريم،  حال اگر به گونه
هاي ادبي  هايي كه براي بيان گونه وجه در ادبيات فارسي همةكه  در اين است اصلي

براي . اند ن نبودههاي معي ارها و قالبهايي مشخص با ساخت روند، در ابتدا گونه كار مي به
هاي ويژه و  ها يا گونه م قالبدبيات فارسي براي مرثيه، طنز، هجو، هزل و تعليدر ا مثال
اي، هجوآميز،  نمايي همچون مرثيه وجه صي در كار نبوده است كه اصطالحاتمشخ
ها و  اگر به گونه. دها و ساختارها باش آن قالب برگرفته از... آميز، تعليمي و هزل
براي حماسه قالب تقريباً  براي مثال م ديد كهخواهي ،هاي ادبيات فارسي بنگريم قالب

مرسوم بوده است و وجه حماسي برگرفته  به مثنوي در بحر متقاربمشخصي موسوم 
از قالب مشخص غزل است كه ابياتي  برگرفتهوجه تغزلي نيز . از اين گونه شعر است

در ابيات  و ف بودهدرقافيه يا م ا ده بيت داشته و مطلع يا دو مصرع آن همبين پنج ت
ات فارسي به جاي يبدبته در الا. شده است ظ ميبعدي فقط هماهنگي قافيه يا رديف لحا

 گونة. زيرا شمول بيشتري دارد ؛شود بيشتر استفاده مي» غنايي«اصطالح وجه تغزلي از 
در ادبيات فارسي نتوانسته است  -كه قالب مضامين مدحي و ستايشي است -قصيده
د باعث پديد يكه مضامين قصاتناظر با خود شود؛ طرفه آنپديد آوردن وجه م باعث

مچون رباعي، دوبيتي، هايي ه ها يا گونهقالب. اند آوردن وجه مدحي و ستايشي شده
هاي متناظر با  اند وجه ط و مستزاد نيز نتوانستهبند، مثنوي، مسم بند، تركيب قطعه، ترجيع

عنوان وجه  اي استثنايي به گونه بهدر اين بين رباعيات خيام . خود را پديد بياورند
هايي  مايه درون اي ين صورت كه اگر در شعر يا نثر نويسندهه ااند؛ ب هگر شد جلوه

ها از  برده شود، براي توصيف و تشريح آنكار  هاي رباعيات خيام به مايه همچون درون
  . شود و نه رباعياستفاده مي! »خيامي«وجه 
تقسيم ة اصلي دستدو وجود در ادبيات فارسي را به هاي موجهتوان هر حال، مي به

توان به وجه  هاي ادبي هستند؛ از اين گروه مي هايي كه برگرفته از گونه وجه .1 :كرد
. 2 .هاي حماسه و غزل هستند يي اشاره كرد كه برگرفته از گونهماسي و تغزلي يا غناح

هايي خاص هستند و نه در  هاي ادبي و قالب و ناشي از گونه نه برگرفته هايي كه وجه
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هايي هستند كه بيشتر در  مايه بلكه درون ؛گنجند واحدي ميخاص و  گونةقالب و 
همچون عرفاني، تعليمي هايي وجه .شوند مي آشكارگفتمان و سخن ادبي  ساحت ،

اين گروه، . آيند شمار مي آميز از اين گروه به اي، هزل طنزآميز، هجوآميز، مرثيه
 يهاي وجهها،  غير از اينالبته . دهند هاي ادبيات فارسي را تشكيل مي پرشمارترين وجه

؛ از اين است شناسي ادبيات فارسي شده گونه از ادبيات ديگر كشورها وارد دستگاه
اشاره كرد كه از  »تراژيك و كميك«نمايي همچون  توان به اصطالحات وجه گروه مي

مايگاني برخي از  هاي درون وانند جنبهت اند و مي ادبيات غرب وارد ادبيات فارسي شده
 رستم و اسفنديارو  رستم و سهرابهاي حماسي  داستان براي مثال .ها را بيان كنند گونه

نظامي را روايت يا داستاني  ليلي و مجنونهايي تراژيك خواند و  توان حماسه را مي
  . دانست تراژيك

  گيرينتيجه
را ... اي و حماسي، تغزلي، تراژيك، مرثيه چوناين مقاله چرايي كاربرد اصطالحاتي هم

 اينكه  نتيجه .كند هاي فراادبي توجيه و تشريح ميزهدر ساحت گفتمان ادبيات و حو
هاي  تري از گونه بندي مناسب وان تقسيمتوجه و گونه، مي اساس تفاوت و تمايز ميانبر

ها را تشريح  آن ها داشت و سازوكار حاكم برتري از آنادبي ارائه داد و درك درست
گوييم رماني تراژيك است، چرا ميدانيم كه مي خوبي بهبا توجه به اين مبحث . كرد

است  اي لهمسئدر نظرية انواع ادبيِ معاصر  .آميز است اي كميك و يا غزلي طنز حماسه
ان ممكن است گويند در رم ، ميبراي مثال .آميختگي يا تداخل انواع ادبي با همبه نام 

ها نمود حضور داشته  نامه، غزل، قصيده و اجزايي از ديگر گونه كوتاه، نمايشداستان 
 ؛ همچنين اين نگرشها بينامتني ميان متون و گونه وابطناظر است بر رامر اين . باشد

در  ها بي وجود ندارد، بلكه همة آنادبي خالص و نا گونةكه هيچ اينناظر است بر 
 نامه، رمان قطعاتي مربوط به نمايش ركن است دمم ،براي مثال. هستندمعرض ناسرگي 

ادبي مشخص با حفظ گونة حالتي  در چنين. وجود داشته باشد... غزل، مقامه و
ر اين حال اش وارد گونة ديگري شده است؛ د شناختي و ساختاري هاي شكل بايسته

. ترخ داده اس هاي ديگر ادبي در گونه گونة ها يا حضور يك گوييم آميختگي گونه مي
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معنا به اين  ،است» حماسه تراژيك«يا اين  »رمان حماسي«گوييم اين  ولي وقتي مي
يا اند  اختي حماسه در رمان بازنمايي شدهها و ملزومات شكلي و روس نيست كه ويژگي

بحث ناظر است بر بلكه شناختي تراژدي در حماسه حضور دارند؛  هاي شكل ويژگي
بنابراين اين بحث . مهم يك گونه در گونة ديگر مايگاني ها و مسائل درون حضور جنبه

ضروري است  كشد و ميختگي انواع ادبي را به چالش ميتا حد زيادي مسئلة آ
  .را بازنگري كنند مسئلة آميختگي انواع ادبي پردازان ادبي نظريه

  
  ها نوشت پي

1. Mode 
2. Genre 

در اين . سيروس شميساست انواع ادبي ه، ارسي به اين مطلب اشاره شددر تنها كتابي كه در منابع ف. 3
در اين مقام نه به قصد ايراد . و هم تا حدي اشتباه بيان شده است تاب هم مطلب بسيار خالصهك

بلكه هم براي   -بخش ما بوده است گر و انديشه كه كارهاي ايشان همواره ياري -بر استاد شميسا
: گويند ايشان مي. پردازيم كتاب ايشان ميتوضيح مطلب و هم براي رفع اشتباه به اين بخش از 

ي نحوة بيان و شيوة عرضه است اما ژانر نوع اي روش و طرز و طريق به معنابه معن Mode مود«
با تراژيك و ، بدين ترتيب تراژدي ظر به صورت است و هم ناظر به معناادبي است كه هم نا

به اين دليل است كه دو معناي متفاوت اشتباه استاد ). 30: 1387(» .كند كمدي با كميك فرق مي
اين دو معنا بنا به گفتة ديويد . اند انواع ادبي غرب در نظر نگرفته نقد و نظرية را در )Mode(وجه 

  : داف اين است
اش  رود؛ يكي از معاني كار مي دو معناي وابسته، ليكن متفاوت بهاصطالح وجه اخيراً در 

اي بياني و زباني براي بازنمايي  هيعني شيو[دبي ارجاع دارد به شيوة بازنمايي اثر ا
و ) گاني ارسطويي يعني وجه روايي، نمايشي، يا غنايي در اصطالح سه] (ها مايه درون

اي همچون  يافته هاي ملي تثبيت به توسع و گسترش بخشيدن به گونه ديگري اشارت دارد
اي  مرثيه راژيك، كميك وپذيرتري همچون تتراژدي، كمدي يا مرثيه براي مقوالت انعطاف

 :2000(كنند  ها را جرح و تعديل ميتند وهم آنها هس ف گونهكه اين مقوالت هم معرّ
17 .(  

زاد بند و مست بايد قوالب مثالً مثنوي و تركيب با توجه به شعر فارسي«: داستاد شميسا در ادامه مي گوي
نوع ادبي ت تقريباً ثابتي دارند و صور نامه و حماسه كه معنا دانست اما ساقي] وجه[را مود 

هايي مثل  ها و گونه انواع ادبي، قالب پردازانهاي نظريهاساس ديدگاهبر). 31: 1387(» .هستند
مايگاني و  هاي درون ها بر جنبه زيرا اين آيند؛ شمار نمي بند وجه يا مود به مثنوي و مستزاد و تركيب
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هاي  مود آن است كه بر جنبه؛ چون آيندشمار  ي داللت ندارند كه وجه يا مود بهمفهوم
وجه يا مود » حماسي«و  »تراژيك«الفاظي همچون  عبارتي، به. مايگاني داللت داشته باشد درون

كار  هاي ادبي به ت دارند كه براي توصيف ديگر گونهها داللمايه هستند؛ چون بر برخي درون
ي كدكني بدون تمايز گذاشتن شفيع. ستندها ه بند و مستزاد قالبِ گونه مثنوي و تركيب. روند مي

  : به اين مطلب اشاره كرده است كه سخن او امروزه نياز به بازنگري دارد بين وجه و گونه،
توان يك اثر را در نوع دقيق و شاخة خاص خودش قرار داد؛ زيرا اگر از به دشواري مي

شبيه است؛ مثالً هجو نظرگاهي به يك نوع نزديك باشد، از ديدگاهي ديگر به نوعي ديگر 
اي  ي و حتي صبغهاي از شعر غناي گيرد و صبغهخود مياي از شعر نمايشي به  گاهي صبغه

هاي ادبي در تمام موارد دقيق نخواهد  بنديبه همين جهت است كه تقسيم. از شعر تعليمي
در شعر پارسي، اغلب، . گيرد بود و به ضرورت، در مواردي، جنبة قراردادي به خود مي

شود از  ي خوانده ميآميزند؛ غزل حافظ مجموعة آنچه را غناي غنائيات به يكديگر مي انواع
  ). 19: 1386( كندگر مي ا وصف و مرثيه و غزل در خود جلوهطنز ت

4. Diegesis 
5. Mimesis 
6. Embedded Speech 
7. Mode 
8. Representational Modes 
9. Gerarde Genette 
10. Enunciating Stance 
11. Modes of Enunciation 
12. Natural Forms 
13. Karl vietor 
14. Ernest Bovet 

اند كه  هايي ذاتي را برشمردهصلي، ويژگيپردازانِ انواع ادبي براي اين سه گونة ادبي انظريه. 15
  :اند از عبارت

  نمايشي  حماسي  غنايي  
  مفهومي  شهودي  احساسي  =مراحل پيشرفت زبان

  آينده  گذشته  حال  =زمان
  دوم شخص  سوم شخص  اول شخص  =شخص

  كنشي  ارجاعي  گرانهبيان  =كاركرد زبان
  اراده  انديشه  عاطفه  =هاي روانتوانش

ــتگاه   ــاي دسـ كاركرهـ
  =عصبي

  تجربة حركتي  تجربة تخييلي  تجربة عاطفي

  گرايانهآرمان  گرايانهطبيعت  شناختيروان  =هانگريجهان
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  ساليكهن  بلوغ  جواني  =مراحل زندگي
  سنتز  تزِ عيني  تزِ ذهنيآنتي  =تواليِ تاريخي

  روح  تن  روان  =ابعاد نفس
  

16. Enunciative Structures 
17. Thematic 
18. Archigenres 
19. Archi 
20. Enunciative Modes 
21. Modal 
22. Semiotic Medium 
23. Radical of Presentation 
24. Tonal 
25. Albert Guerard 
26. Lyrical Lyric 
27. Goethe’s Wanders Nachtlied 
28. Epic [Narrative] Lyric 
29. Ballad of Sir Patrick Spence 
30 Dramatic Lyric 
31. Lyrical Epic 
32. Epic Narrative 
33. Dramatic Epic 
34. Lyrical Drama 
35. Epic Drama 
36. Dramatic Drama 
37. Alstair Fowler 
38. Pastoral 
39. Georgic 
40. Eclogue 
41. Novelistic 
42. Sonnet 
43. Fictional 
44. A Priori 
45. Hardy 
46. Modal Transformation 
47. Heroic 
48. Heroic 
49. Tragic 
50. Comic 
51. Epic 
52. Gothic 
53. Dramatic 
54. Picaresque 
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55. Elegiac 
56. Satiric 
57. Fantastic 
58. Pastoral 
59. Didactic 
60. Lyrical 
61. Comic 
62. Elegy 
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