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   1 بحثی در قلمروي نظریۀ انواع ادبی :وجه در برابر گونه
  

  *پور قدرت قاسمی

   دانشگاه شهید چمران اهواز استادیار
  چکیده

بندي آثار ادبی از نظر  شناسی و تقسیمبه دستگاه ردگان هاي ادبیباب گونهۀ بحث درسابق
 براساسنامه و آثار غنایی را حماسه، نمایش گردد که سه گونۀ اصلیافالطون و ارسطو برمی

در نظریۀ انواعِ . اند دهیا چگونگیِ بازنمایی سخن در کالم گوینده یا شاعر بررسی کر» وجه«
. شود هاي ادبی استفاده مییگانیِ گونهماهاي درونادبیِ معاصر، از این اصطالح براي بیان جنبه

تراژیک، «د اصطالحات وصفی همچون اصطالح وجه، چرایی و چگونگی کاربر به کمک
هاي مفهومی و  شود؛ این اصطالحات بر جنبهتشریح می» آمیززاي و طنحماسی، غنایی، مرثیه

است؛ به این » رمانی حماسی«گوییم این اثر براي مثال وقتی می. داللت دارند اثر مایگانی درون
تفاوت دیگر وجه با . ماسی استمعناست که نوع یا گونۀ آن رمان است، اما وجه معنایی آن ح

گونه در این است که یک گونۀ خاص همچون حماسه یا تراژدي ممکن است از بین برود؛ 
 -»نما وجه«اصطالحات . ها باقی بماند و حماسی آن ممکن است تا زمان ولی وجه تراژیک

تار به شکل و ساخ -اي و طنزآمیزیعنی اصطالحاتی همچون تراژیک، حماسی، غنایی، مرثیه
. مایگانی آثار ادبی هستندهاي درونصوري آثار ادبی خاص وابسته نیستند؛ بلکه گویاي جنبه

ماسه و همچون تراژدي، ح  همچنین، این مبحث ناظر است بر اینکه چگونه برخی انواع ادبی
 ها براي توصیف ابعاد مایگانی آن هاي درونکنند که ویژگی قدر گسترش پیدا می غزل آن

روند و در مقابل، برخی انواع ادبی همچون رمان،  کار می اي دیگر انواع ادبی به مایه درون
  . داستان کوتاه، قصیده و مقامه از چنین خصلتی برخوردار نیستند

    .مایههاي ادبی، وجه، دروننظریۀ انواع ادبی، گونه: هاي کلیديواژه

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

 89/ 2/ 29: تاریخ پذیرش    88/ 9/ 5: تاریخ دریافت

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   10شمارة/  3سال                                                                                            64

 درآمد. 1
هاي ادبی، رشد روزافزون یهدیگر نظرانواع ادبی معاصر، همچون  در قرن بیستم، نظریۀ

بندي و شناخت  است و در آن مطالبی مطرح شده که در تقسیم اي داشته سابقه و بی
انواع ادبی برخالف  معاصر پردازاننظریه. درست آثار ادبی جایگاه ممتازي دارد

اي از  ههانواع ادبی نیستند که سیا شناسیِبندي و ردگانفقط به دنبال تقسیم ،گرایان سنت
ها احکامی دستوري و  در این نظریه. دام را تعریف کنندکهاي ادبی را تنظیم و هر گونه

بلکه روابط و  ؛شود و چنديِ آثار ادبی مطرح نمی باب چگونگیتجویزي در
این . شود می» ، تشریح و تحلیلتوصیف«شناختیِ حاکم بر آثار ادبی ساختارهاي گونه

خیز و مرگ و تولد انواع ادبی،  و هاي ادبی، افتم بر گونهانین حاکپردازان به قو نظریه
هاي  گونه رابطۀاي، منشأ انواع ادبی، کشمکش و جدال انواع ادبی با هم، روابط بیناگونه

... هاي ادبی، دگرگونی انواع ادبی و غیرادبی، آمیختگی گونه هاي سخن ادبی با گونه
  .پردازند می

 رابطۀو  »1وجه« ۀلئشود، مس دبی به آن پرداخته میانواع ا نظریۀمباحث مهمی که در 
عاصر است که بر انواع ادبی منظریۀ اصطالحی در  ،وجه. است 2آن با گونه یا نوع

گوییم بر  که می البته هنگامی. مایگانیِ انواع ادبی داللت دارد هاي درون مقوالت و جنبه
به موضوع و مفهوم » وجه«که کند، به این معنا نیست مایگانی داللت می هاي درون جنبه

 بهوجه در ساحت نظریۀ انواع ادبی، اصطالح بلکه  مربوط است؛ مندرج در اثر ادبی
که به  شود گفته می ...ن تراژیک، حماسی، غنایی، تعلیمی ومقوالت مفهومی همچو

خاص  گونۀبه یک این مقوالت نیستند؛ همچنین وابسته شکل و ساختار صوري آثار 
و » وجه«صفت  به صورت» حماسی« تر، واژة به عبارتی روشن. نیستند هادبی هم وابست

این مبحث ناظر است بر . آید می به صورت اسم، گونه یا نوع به شمار» حماسه«واژة 
 داستان«، »روایی«را » غزلی«شماریم، می» حماسی«را » رمانی«اینکه براي مثال چرا 

هاي  از بحثهمچنین . خوانیم می» یکتراژ«را » ايحماسه«و  »طنزآمیز«را » کوتاهی
و  همچون تراژدي، کمدي، حماسه دیگر مقاله این است که چگونه برخی انواع ادبی

ها به صورت  مایگانی و ساختاري آنهاي درون یابند که ویژگی میگسترش  قدر غزل آن
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 برخی انواع ادبی ،روند و در مقابل کار می ی براي توصیف دیگر انواع ادبی بهصفات
  .نیستند از چنین خصلتی برخوردار ، مستزاد و داستان کوتاهدوبیتی همچون رباعی،

با توجه به اهمیت این مبحث براي شناخت انواع ادبی فارسی و نبود اندك مبحث 
موجود  ةاست تا مباحث پراکند صددنویسنده در، 3در منابع فارسی بارهمستقلی در این 

اساس این ند و برکجا بررسی  یک ،در این مقام را مربوط به وجه انگلیسی در منابع
اصطالح  ییِ کاربردچرا اما در پاسخ به. بیفکندنگرش به انواع ادبی فارسی هم نظري 

ی انواع ادبی، بررس در حوزة نظریۀ -که به دستور زبان و افعال مربوط است -وجه
  .پیشینۀ این مفهوم بایسته است

 پیشینه و زمینۀ بحث . 2
به آثار افالطون و و ادبی در نقد ادبی قدمتی دیرینه دارد  وجه انواعۀ لئبررسی مس
رنگ این بحث همچون بسیاري از مباحث دیگر در طول تاریخ، . رسد ارسطو می

تم به صورت پراکنده تا اینکه دوباره در قرن نوزدهم و بیس شود بازد و فراموش می می
واژه و اصطالح  ییِ ورودچرا اما دربارة. شود پردازان انواع ادبی مطرح می در بین نظریه

باب وجوه است و در مربوط اظهار و بیان سخن ه شیوه یا طرزِ خطاب وبکه  -»وجه«
انواع ادبی، الزم نظریۀ  به حوزة -رود کار می سخن به هاي نقل معنایی افعال و شیوه

  . مرور شود تاریخی این مبحث ۀپیشین است
. گردد برمی هاي افالطون و ارسطوبه دیدگاه این بحث سابقۀگفتیم که پیشتر 

 مبتنی بوده است که بر این شناسیِ افالطون و ارسطو  گونهشناسی و  ردگاندستگاه
عبارتی چگونه سخن  شود؛ به در روایت گفته یا نقل می اي چه شیوه باچگونه و » سخن«
اگر شاعر  ،باستاناز نظر این دو فیلسوف دنیاي . شودمی» بازنمایی«و » اظهار و بیان«

اگر سخن  است؛داده  را شکل می» روایت« گونۀآورده، سخن خویش را بر زبان می
اما  است؛ داده را نشان می» حماسه« گونۀکرده،  دیگري و خود را همراه با هم بیان می

نامه یا تراژدي شکل  نمایش گونۀکردند،  ها را کسانی اجرا می اگر اعمال و سخن
  . است گرفته می
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 و 4گري او میان روایت. قائل شده است ی تمایزمفالطون میان دو نوع بازنمایی کالا
گري این است که  ویژگی اصلی روایت ،به نظر افالطون .گذارد تفاوت می 5محاکات

 ».کند که گوینده کس دیگري است گوید و چنین وانمود نمی با ما سخن میشاعر  خود«
 ؛کند ات، شاعر از کالم شخصیت تقلید میمحاک حالت در). 961: 1367 افالطون،(

پس تفاوت . گوید تی، خود شاعر از جانب خود سخن میکه در وجه روای درحالی
سخن و وجه روایتی با محاکاتی در این است که روایت مربوط به سخن خود شاعر یا 

ها در کالم  شخصیت ةشد به سخن منقول و بازنمایی که محاکات درحالی ؛گوینده است
هاي  وجه اي از و آمیزه افالطون شعر حماسی را ترکیب .استمربوط  یا گوینده شاعر

سخنی است که داستان را  گیرد که در یک سطح آنمحاکاتی و روایتی در نظر می
وجود هاي داستانی  شخصیت 6گیري و در سطح دیگر آن، سخنِ درونهکند  روایت می

کند این است  انواع ادبی را استوار می یۀنظرهاي  پایه بارهمهمی که در این  ۀلئمس. دارد
. شوند بدل می هاي ادبی خن، به بنیانی براي شناسایی گونهکه این سه وجه بازنمایی س

  : افالطون ۀبه گفت
نوعی تقلید محض : تواند بود ر یا داستان به یکی از سه نوع میبیان شع ةپس شیو 

ع دوم روایت و نقل نو. که گفتی خاص تراژدي و کمدي استاین چنان: است
ت که در وصف آپولن و توان یافاین سبک را در اشعاري می: ساده است

کیفیت نوع سوم تلفیقی است از آن دو، و این نوع را اگر به . سرایند دیونیزوس می
: 1367(توان یافت هاي حماسی میتر اشعار و داستانآن نیک پی برده باشی در بیش

962  .(  
زند؛ حماسه ترکیبی  که شاعر یا گوینده حرف خود را میي است اپس وجه روایی گونه

نامه نیز صداي شاعر  قول از دیگران؛ در نمایش است از کالم مستقیم گوینده و نقل
   . شود حذف می

شناختی  گونه نگرش .پرداخته است انواع ادبیخود به  يبوطیقاارسطو نیز در کتاب 
محاکات را به بازنمایی کالمی و زبانی  وا. او بازگویی همان دیدگاه افالطون است

که  چنان ؛است »تقلید یک کنش«محاکات  ،بلکه از نظر او ؛محدود نکرده است
ارسطو، ( ».ست از تقلید و محاکات افعال و کردارهاا بنابراین تراژدي عبارت«: گوید می
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یف شعر فقط تعر ،کند که هدف اوکار خود را آغاز می ارسطو با این بیان .)40: 1343
یی را هاي حماسی، نمایشی و غنا خواهد انواع شعر، یعنی گونه بلکه می ؛نیست

ابزارها و بر حسب  .1: کند بندي می چنین تقسیم ها را ارسطو این گونه. بازشناسد
یعنی  هاي محاکاتی، موضوع .2 یعنی لحن و زبان و وزن؛ وسائط تقلید و محاکات،

اي طبیعی نقل  ند یا به گونهشوند یا به تمسخر درآی ها در حالتی که آرمانی بیان انسان
بنابراین حرکت  ).نمایشی گري یا بازنمایی روایت(محاکات  ةشیو اساسبر .3 شوند؛
شناسایی این سه  بابریزي کرده است، در اع ادبی را پیانو اي که بنیان نظریۀ اساسی

به نظر . ی هستنداي ادب خاص گونه کدامهرگیرد که  وجه بازنمایی کالم صورت می
اما اختالف . »وجوه تقلیدي و محاکاتی«: ازندا هاي شعري عبارت تمام گونه ارسطو،

اختالف و تفاوت نوع ابزارهایشان، یا به سبب  یا به سبب: ها به سه دلیل است آن
ي ارسطو، آنچه بوطیقادر . شان محاکاتی 7و شیوة تفاوت موضوعشان، یا به سبب روش

اهمیت دارد این است که ارسطو محاکات » وجوه ادبی« ۀلئادبی و مسانواع نظریۀ براي 
ارسطو . شود گري و نمایش عرضه می دهد که با دو شیوة روایت رار میاساس هنر قرا 

هاي ادبی به شیوة بازنمایی سخن  گونهبا تکرار دیدگاه افالطون و مرتبط کردن تفاوت 
اساس روایت ه سخن خود را برکن است در یک لحظشاعر مم. 1: نظرش بر این است

طور  یا ممکن است به .2فرضی؛  يها شخصیت بیان کند و در لحظۀ دیگر به واسطۀ
یا اینکه تقلیدگران کل  .3کلی و بدون تغییر سخن خود را به شکل روایت بیان کند؛ 

  : گوید بنابراین می. ماجراي داستان را به شکلی نمایشی بیان کنند
که هریک از  اي به شیوهین هنرها هست و آن مربوط است تفاوتی دیگر نیز بین ا

چون شاعر در عین آنکه موضوع واحدي را با . ها در تقلید و محاکات دارند آن
صورت   هکند ممکن است آن را ب ل واحد و مشابه تقلید و محاکات مییوسا

واه روایت و نقل و خبر بیاورد، خواه مثل هومر آن را از زبان دیگري نقل کند و خ
تمام  استري آن را نقل نماید، و نیز ممکن یهیچ تغی از زبان خود گوینده و بی

ارسطو، (بنمایند  تان را در حین حرکت و در حال عمل، محاکاتاشخاص، داس
1343 :26-27.(  
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گویی در روایت و  داللت دارد بر تفاوت داستان 8دیدگاه، وجوه بازنمودي ر اینبناب
  9ژنت ژرار ۀبه گفت. نامه نمایش

ها قرار دارند تا جایی که هاي ادبی در زمرة وجه نهدر کار ارسطو و افالطون گو
دیتی رامب : دادند قرار می 10مثالً گونۀ ادبی را در ذیل این آن حالت اظهار و بیانی

را در ذیل روایت محض، حماسه را در ذیل روایت آمیخته و تراژدي را در ذیل 
   .)201 :2000( محاکات نمایشی

کنند،  تنهایی بررسی نمی بهطور مستقل و  بههاي ادبی را  گونهافالطون و ارسطو  ،بنابراین
کنند و در دستگاه  بندي می ار و بازنمایی سخن تقسیممطابق با چگونگیِ اظهها را  بلکه آن

  .  ها توجه ندارند مایه چندان به درون شناسی خود و گونه شناسی ردگان
چهرة مرد گانی در رمان  هاي طبیعیِ سهها و گونهالبق باباین نگرش در ةچکید

  :گویداستفان ددالوسِ جوان می. جیمز جویس آمده است هنرمند در جوانیِ
شود که از یک قالب به قالب دیگر پیش هنر ضرورتاً به سه قالب تقسیم می

ند قالب تغزل که قالبی است که در آن هنرم: ازندا ها عبارت این قالب. رود می
کند؛ قالب روایت که  واسطه با خودش عرضه می ورت خیال خود را در رابطۀ بیص

سطه با خودش و وا ند صورت خیال خود را در رابطۀ بیقالبی است که در آن هنرم
کند؛ قالب نمایش که قالبی است که در آن هنرمند صورت  با دیگران عرضه می

  . کند واسطه با دیگران عرضه می خیال خود را در رابطۀ بی
  :پردازدها میکدام از این گونههر ۀگرانهاي بیاناو در ادامه به برشمردن ویژگی

زند و آن در وقتی  ایی از دل ادبیات تغزلی بیرون میترین قالب روایم که سادهدیده
روایت بسط دهد و در خود تأمل  عنوان مرکز ماجراي است که هنرمند خود را به

مرکز ثقل احساس با خود  فاصلۀرود که پیش می کند و این قالب تا جایی می
شخصی صرف  ۀقالب روایی هم جنب. آن با دیگران شود فاصلۀهنرمند برابر با 

ها و ماجراي  کند و گرداگرد آدمشخصیت هنرمند به خود روایت سرایت می. ندارد
قالب نمایشی هنگامی حاصل . شود وجوش روان می روایت مانند دریایی پرجنب

جوشی که گرداگرد هر شخص روان شده و چرخ خورده  و که آن جنب شود می
است هر شخصی را از چنان نیرویی سرشار سازد که آن شخص زندگانی هنري 

 ). 278-276: 1385جویس، (خاص و ناملموسی در پیش گیرد 
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دازان دوران رمانتیک هم پر گانی در دیدگاه منتقدان و نظریهسه بنديِاین تقسیم
هاي ارسطو و  هاي رمانتیک و پسارمانتیک در مقابل دیدگاه بندي تقسیم. شود تکرار می

عنوان حاالت و  و ساده به آسانهاي غنایی، حماسی و نمایشی را خیلی  افالطون، گونه
اي هم  مایه عناصر درون ةبردارندها درآن هاي بلکه تعریف ؛نگریستند نمی 11وجوه بیانی

را  12طبیعی گونۀگوته سه . دهند پیوند می» انسانی تجربۀ« اها را ب اینان نوشتارگونه. بود
گیري  جهی از روایت ساده و فارغ از جهتحماسه که شیوه و و: شناسد از هم باز می

گوینده است؛ وجه غنایی که مربوط به بیان عواطف پرشور است؛ وجه نمایشی که 
ادبی را  گوته جملگی انواع. )Frow, 2005: 60( خاص کنش و عمل شخص است

... هاي فرعی همچون مرثیه، نقیضه، قصیده، رمان، طنز و او گونه. است ها ندانسته همین
اصلی را چنان تصور کرده است  گونۀآن سه وجه یا سه  اما. هم معرفی کرده استرا 
و استعداد مفهومی و سه توانش  گرانه جهان نوشتار را به سه دستگاه متفاوت بیان«که 

ی و ئهایی جز گونه -معمولی ۀهاي شاعران گوته گونه ،بنابراین. )Ibid( ».کنند تقسیم می
اي طبیعی و اصیل شاعرانه قرار ه گونه با را در تقابل -کوچک همچون چکامه یا طنز

کند که این سه وجه شاعرانه ممکن است همراه با هم عمل کنند  اضافه می اودهد؛  می
  .یا جدا از هم

در دیدگاه و دستگاه زیباشناسی کسانی  ،ادبی و نوشتارباب انواع این نوع نگرش در
از نظر . شود هاي شناخت و دریافت تکرار میوزههمچون هگل نیز براي بررسی ح

هگل، وجه حماسی محمل و ابزاري است براي آشکارسازيِ عینی جهان بیرونی؛ این 
است با  وجه غنایی مرتبط. گونه با دوران کودکی نسل انسان هماهنگ و مطابق است

درونی افراد خاص و ویژه؛ این گونه با جدایی و بریدن  بنیاد جهان یتآشکارسازيِ ذهن
؛ یعنی استنهاد این دو  هم آمیزه و هم وجه نمایشی. از جامعه ارتباط دارد منِ شخصی

از نظر برخی نویسندگان . گو و کنشو بنیاد در قالب گفت بخشی به امور ذهنیت عینیت
 خاص و یک شخص دستوري متفاوت یک فعل ز این سه وجه به زمانِکدام اهردیگر، 
از نظر . ی سوم شخصنمایشی دوم شخص و حماس ،غنایی اول شخص: اند مربوط

هستند؛ از رهگذر » هاي بنیادینی نگرش« ةگانه دربردارند این وجوه سه، 13اوتر کارل وي
اخت و از راه شنوجه حماسی دانش و  راهشود، از  احساس بیان میوجه غنایی 
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وجوه اساسی درك و « این موارد، 14از نظر ارنست بووِت .شود نامه اراده بیان می نمایش
  .)Ibid( 15زندگی و جهان هستنددریافت 

سان که افالطون و  بدان ها گونه این کالن ،هاي اخیرپردازان دورهنظریه ۀدر اندیش
ازنمایی سخن و هایی براي ب البیا ق 16ساختارهایی بیانی فقطاند،  پنداشته ارسطو می

 17اي مایه هاي درون ها و جنبه ویهها و اشکالی هستند که س ها قالب گفتار نیستند؛ این
 ، وها و اشکالی طبیعی براي اظهار و بیان حاالت ذهن و روان قالبهمچنین . نددار

یعنی  ،هاي عام ژنت این گونه. هستند هایی براي درك جهان ها و نگرش چارچوب
  :گویدشناسد و می بازمی 18ها عنوان سرگونه و تغزل را به حماسه و وایتر

زیرا فرض بر این است که هرکدام  ،19سر یا کهن] اندگونهگونه یا کهنها سراین[
اي تجربی ه اي از گونه میتی که دارند بر فراز شمار ویژهاه ۀدرج براساسها  از این

هایی مربوط به  ها پدیده که به ظاهر اینها هستند  قرار دارند و دربردارندة آن
 ةها همواره دربردارند گونه ةکنند معیارهاي تعریف... و تاریخ هستندفرهنگ 

شناختی یا صوري  نی هم هستند که تن به توصیف زبانمایگا عنصري درون
  ). Frow, 2005: 64ژنت به نقل از ( دهند نمی
که هم ها بنا نهاده شده  گونه نبر تفاوت و تمایز میاسو  نت از یکاین نگرش ژ

ها حاکم است، و از  هاي خاصی بر آن مایه ساختارهاي مشخصی دارند و هم درون
اساس ها را بر که افالطون و ارسطو آن گونه آن 20گرانه هاي بیان دیگر میان وجه سوي
  . سخن و کالم تعریف کرده بودند هاي بازنماییِ شیوه

در تقابل با » وجه« ةمانتیسم امري که براي پدیدر ۀدر اندیش ،بنا بر آنچه گفتیم
است؛  رخ دادهدهی  سازمان تداخلی است که بین دو نوع اصل همان ،پیش آمده» گونه«

وه یا مبنی بر اینکه فقط سه شی(» ها وجه«افالطونی و ارسطوییِ  ها اصل تنظیمیِ رمانتیک
مایگانی  صل تنظیمی درونرا با ا) ها در سخن وجود دارد سه وجه براي بازنماییِ کنش

 نگرش هنري اصلی موسوم به غنایی، حماسی  مبنی بر اینکه فقط سه گونه(و تاریخی 
هاي  گونه اینان به کالن ،به عبارتی. )Ibid, 65(هم آمیختند  در) نمایشی وجود دارد و

 مِها و مفاهی مایه بلکه درون ؛ها ننگریستند بازنمایی سخن در آن ةاز جهت شیو فقطادبی 
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ادبی را نوعی نگرش خاص  گونۀها را هم لحاظ کردند و هر  موجود در گونه کلیِ
  . پنداشتندباب جهان در

 بارةدر ....ژنت، فالر، فراو وجمله از پردازان ادبیِ متأخراي که براي نظریهلهئمس
 آید این است که اینان با تکیه هاي ادبی پیش میو مفهومیِ گونه مایگانی هاي درون جنبه

هاي افالطون و ارسطو  نگرش  نگر و با اشراف بر محدودیت بنديِ عام رده ۀبر این پیشین
و ارسطو، به نظرورزي شناسی افالطون گونه ها از دستگاهآمیز رمانتیک و دریافت مغالطه

بحث  آغاز ۀنقط .هاي ادبی پرداختند مایگانی و مفهومی گونه هاي درون باب جنبهدر
انواع  نظریۀ ةهاي ادبی و چرایی کاربرد این اصطالح در حوز گونه معنایی باب وجهدر

پردازان متأخر در پی تشریح این امر برآمدند که نظریه. است شدهیادادبی همین مطالب 
» حماسی«را » رمانی«یابد که  معنایی می قدر گسترشِ آن» حماسه« گونۀمثالً چرا 

؛ شمارند می» طنزآمیز«شود که آن را  می چنان» غزلی«مایگانی  درون ۀخوانند یا جنب می
پیدا  21نمایی چندان گسترش وجهرباعی و دوبیتی و مستزاد  ها مثل اما برخی گونه

 جنگ و صلحله که مثالً ئکنند؟ این مبحث ناظر است بر چند و چون این مس نمی
ري آثا» وجه«هستند و به لحاظ » رمان» «گونه« لحاظشولوخوف به  دنِ آرامتولستوي و 

هستند و » هایی تراژیک حماسه« رستم و اسفندیارو  رستم و سهراب؛ »حماسی«
  .    »یحماس«موالنا  غزلیات

  بحث. 3
آگاهانه و ناآگاهانه، قوانین و قواعد  هایی،بنا بر بایسته ر نویسنده و شاعريه

کردن و قابلیت انتقال آن به مخاطب ر شناسی را براي خلق اثر خود و معنادا گونه
متون گوناگون از پنج اصطالح  دهی حاکم بر سازمان باب اشکالجان فراو در. یردپذ یم

  : ها وجه و گونه هم قرار داردکه در بطن آناست استفاده کرده 
 یعنی به صورت گفتاري،(شود اساس آن نوشته میمتن بر :22شناختینشانه ۀرسان •

  ؛... )صداي انسان و بعدي، لحن و نواخت هاي سهنوشتاري، رنگ، خط، رسانه
یا  اول شخص روایت(شود  آن متن به گیرنده منتقل میاز طریق : 23اساسِ بازنمایی •

  ؛)هااین روایی، آواز و مانندسوم شخص، روایت نمایشی، خطاب غیر
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یا  24اي یا نواختی مایه عبارت است از کیفیت درون آن بر حسب معناي وصفی: وجه •
  ؛ طنین و حالت یک گونه

ترِ متون با توجه به ابعاد  تر و مشخصدهیِ ویژه عبارت است از سازمان :ونه یا نوعگ •
  .شناختیاي، بالغی و شکل مایه درون

ر شدن هرچه بیشتر یک گونه ب شدن و جزئیعبارت است از اختصاصی :زیرگونه •
  .)Ibid, 67(. اي خاصمایه مبناي درون

رابطه و «دهی  پنج شکلِ سازمان د اینگویدي میبناین تقسیم ۀدر ادام جان فراو
. )Ibid(» .کدام ناشی و برگرفته از دیگري نیستاي با هم ندارند و هیچ پیوستگی

باید گفت میان وجه و گونه هم رابطه و پیوستگی وجود دارد و  وفرا برخالف نگرش
شن له بیشتر روئبحث این مس ۀدر ادام .هم وجه ناشی و برگرفته از گونه یا نوع است

  .خواهد شد
» وصفیِ« توان آغاز کرد که وجه هر اثري، صورت دستوريِجا می بحث را از همین

اي ادبی را به  یعنی اگر بتوان ساختار اسمی گونهاي خاص است؛  برگرفته از گونه
 ها مایه اي مفاهیم و درون گویاي پاره کار برد و آن حالت وصفی، صورت وصفی به

مثال  براي .آید شمار می خصوص به به گونۀوجه آن  باشد، این صورت وصفی همان
را به صورت » رمان«توان  نمی ؛ اماکار برد به» ايمرثیه«توان به صورت  را می» مرثیه«

هاي  صفی، وجه گونهاي و حماسی در ساختاري ورو مرثیه ازاینکار برد؛  وصفی به
 پردازان ب نظریهاغلیم که موضوع گفت ۀپیشین در قسمت. آیند شمار می مرثیه و حماسه به

ها را اشکالی طبیعی و  گرفتند و آناي را در نظر میانهگ هاي اصلی سه گذشته، گونه
ف ها براي توصی پردازان از هرکدام از آن سرگونهبرخی نظریه. کردندفرازمانی لحاظ می

بندي  چنین طبقه این با ذکر مثال 25آلبرت گورارد. انداستفاده کردهها  دیگر سرگونه
  : نمایی را نشان داده است وجه

  ؛27واندرز ناختیل گوته :26غزل غناییـ 
  ؛29سر پاتریک اسپنس باالد :)28روایی( غزل حماسیـ 
  ؛برونینگ گویی نمایشیِتک :30غزل نمایشیـ 
  ؛بایرون دون ژوان :31حماسۀ غناییـ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 73                     ... وجه در برابر گونه؛ بحثی در قلمروي نظریۀ               10ة شمار/ 3سال 

  ؛ایلیاد :32روایت حماسیـ 
  ؛داستان دو شهر :33نمایشی ۀـ حماس

  ؛توفان :34غنایی ۀنامنمایشـ 
  ؛هاي آخیلوسنامهنمایشاثر شلی و  بند رسته از پرومتئۀ :35نامۀ حماسینمایشـ 
 به نقل از Guerard, 1940: 197( هاي مولیرنامهنمایش: 36هاي نمایشینامهنمایشـ 

Frow, 2005: 62(.  
لحاظ وجه  و به هنامنمایشظ گونه الح به توفان، اثري مثل بینیمطور که میهمان

به همین  .است غناییاست و وجه آن مربوط  حماسه گونۀبه  ژوان دوناست؛  غنایی
تراژدي، (هاي ادبی همواره به شکل اسم  دلیل است که اصطالحات مربوط به گونه

که اصطالحات  درحالی ؛هستند) داستان کوتاه و نزحماسه، غزل، رمان، مرثیه، طکمدي، 
یک، تعلیمی، پیکارسک، حماسی، تراژ(روند کار می صفت به مربوط به وجه به صورت

سی، نمایشی و حما ۀگان همچنین است که سه). ايمرثیه و آمیز، تغزلی، طنزآمیز هجو
آلستر . گونه نظر گرفت در معناي صفت عنوان وجوهی در توان به غنایی را دقیقاً می

  : گوید باب دو اثر ادبی چنین میدر 37فالر
رمان است و  امابنابراین منظور ما این است که گونۀ متن . کمیک استرمانی  اما 

به همین سان نیز فیلدینگ از خوانندگانش خواسته است . وجه آن کمیک است
عنوان یک  اي کمیک در نظر بگیرند، نه بهرا به عنوان حماسه تام جونزرمان 

  . )106 :1982( اثر به لحاظ وجه، اثري کمیک است کمدي؛ این
ها و  مایه هاي ادبی را توصیف و بر درون هگون ايِ مایه ها ابعاد درونن وجهچو

. روند کار می کند، به صورت وصفی به پذیر داللت می مضامینی مشخص و تعریف
ها و مفاهیمی  مایه درون... اي وغزلی، حماسی، مرثیههاي تراژیک، ت وجه ،عبارتی به

  .وصفی دارند ت مشخص و معین داللتاي از عواطف و احساسا هستند که بر پاره
برخالف  -البته بیشتر در ادبیات غرب -ها است که وجه روي دیگر این سخن این

هایی  ها و کیفیت عدیلها همواره جرح و ت بلکه آن .ها، مستقل و خودایستا نیستند گونه
جرح و  اي به نام غزل هست که گونه براي مثال. ها هستند آنها و وابسته به  گونه» از«

ها  منشأ و خاستگاه وجه. آورد وجود می را به تعدیل و حالت وصفی آن، وجه تغزلی
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مشخص و معین تراژدي  گونۀتراژیک،  ۀمای ها هستند؛ منشأ وجه و درون همان گونه
  . است

اغلب ها  این است که آنویژه در ادبیات غرب،  ، بههاهستی ِوجه بابمهم در ۀنکت
ا در گذر زمان به سبب برخی ام ؛اندهایی ادبی وجود داشتهدر ابتدا به صورت گونه

پیدا اي  هومی، داللت و بار معنایی گستردههاي مفهاي غیرساختاري و ویژگی مشخصه
 گونۀحماسه از اینکه فقط بر . گسترش یافته استها  و قابلیت اطالق و داللت آن کرده

ادبی بر  گونۀکه این قالب و  ورتیص  به است؛ ادبی خاصی داللت داشته باشد فراتر رفته
. داللت دارد طلبانه باشد مفاهیم قهرمانانه و رشادت ةدارندگونۀ ادبی دیگري که دربرهر 

آنکه در  بی دانست حماسیتوان آبادي را می دولت رکلیدهایی از رمان  بخش براي مثال
راژیک است ت رستم و سهراب که داستانیا این ؛قالب مثنوي و حماسه گفته شده باشد

 دیوان شمس غزلیاتهایی از  یا اینکه بخش نامه بیان شده باشد؛ قالب نمایش آنکه در بی
  :گویدباره می شمیسا در این. آورند شمار می به حماسیموالنا را 

نظر  موالنا در قالب غزل است، چنین به دیوان کبیرکه اکثر اشعار به اینبا توجه 
دب غنایی باشد؛ اما دقت بیشتر، ما را به برخی از رسد که دیوان مزبور از نوع ا می

ها نوع  کند؛ چنان که باید براي آنیی میمختصات حماسی در غزلیات آن راهنما
  .)24: 1387( حماسی قائل شد - مختلط غنایی

ناظر  ،کند می اي مختصات حماسی اشاره به پارهباب غزلیات موالنا که شمیسا دراین
بسط و گسترش ادبی چنان  گونۀدر واقع ممکن است هر  .این غزلیات »وجه«است بر 

هاي آن از چنان ثقلِ  مایه شود؛ یعنی مفاهیم و درونتبدیل به وجه  معنایی بیاید که
 ،فالر ۀبه گفت. را هم شرح دهددیگر آثار  ۀمایبرخوردار باشد که درون یای مایه درون

ادبی میل آن دارد  گونۀ. )56 :1982( ».ادبی گونۀوجه امري است منتزع و برگرفته از «
عام  میان وجه و گونه مبتنی است بر حرکت و گرایشِ رابطۀ. تا به وجه تبدیل شود

جویند و به  دوري می دبی متعین و مشخصي اها شده و گونه آثاري که از اشکال تعیین
 گونۀ حرکت و تبدیل. شود پذیر رهسپار میین آزاد و انعطافجانب قواعد و قوان

چنین حرکتی . گیرد و در مدت زمان کوتاهی صورت نمی باره ، یکی به وجهخاص
طور  هب. شدکه ممکن است محسوس نبا اي گونه ؛ بهممکن است بسیار کند اتفاق بیفتد
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شوند  هایی آرام می ها و جنبش نماي جدید باعث آن چنان حرکت کاربردهاي وجه کلی،
. کند ي در قیاس با رشد حیوانی یاد میا ستهآرام و آه هايدگرگونی ها به که فالر از آن

به نام غزل وجود نداشته  ابتدا گونه یا قالب مشخصی در ادبیات فارسی دربراي مثال 
گفته » تشبیب و تغزل«مدحی با عنوان  هاي هدیمفاهیم تغزلی در ابتداي قص. است

شکل و  اي مستقل از دل قصیده بیرون آمد وعنوان گونه است، سپس غزل به شده می
اسی و عامی هاي اس مایه هایی چند، درون پس از دوره. قالبی مخصوص به خود گرفت

به این  فقطشدند که » تغزلی«باعث پدید آمدن وجه  ،شدند که در غزلیات گفته می
ست رباعی یا مثنوي و یا حتی داستان کوتاهی نیستند؛ ممکن اوابسته خاص  گونۀ

هاي ملی  توسع و گسترش یافتن گونه«: از است وجه عبارت ،این بنابر. تغزلی باشد
پذیرتري همچون  مدي یا مرثیه براي مقوالت انعطافاي همچون تراژدي، ک یافته تثبیت

ها را جرح  هم آن ها هستند و ف گونهاي؛ این مقوالت هم معرِّتراژیک، کمیک و مرثیه
بیات انگلیسی شعر ویژه اد در ادبیات غرب به. )Duff, 2000:17( ».کنند و تعدیل می

 است؛ تغییر موقعیت و مقام داده 40گوي چوپانی و یا گفت 39از اشعار روستایی 38شبانی
کار برد که  ر گونۀ ادبی بهرا براي ه» شبانی« توان اصطالح یا وجه که می نحوي به

 .دارد کارش با روستایی آرمانی است که مردمانی ساده و صمیمیسرو
هاي  هاي ادبی باعث پدید آمدن وجه است که تمام گونه این بابمهم در این  ۀنکت

هاي ادبی به صورت  نیست که تمام گونه گونه عبارتی این به شوند؛ نمی متناظر با خود
شته اهایی ویژه داللت د مایه وصفی بر مفاهیم و درون کار بروند و آن ساختارِ وصفی به

مفاهیمی خاص  شود و بریل تبد در شعر فارسی قصیده نتوانسته است به وجه. باشد
ویژه  این امر به .کار رود ها به و تشریح دیگر گونه براي وصف داللت داشته باشد و

  آلستر فالر ۀبه گفت. کندهاي ادبی کوچک صدق می درباب گونه
اما  معنایی بیابد که مبدل به وجه شود،ادبی ممکن است چنان بسط  گونۀاساساً هر 

ندرت باعث  هاي کوتاه و موجز به گونه. اند چنین نشدههاي ادبی  عمالً همۀ گونه
هاي کوتاه، باعث  اما برخی گونه. شوند ي آشنا و معروف میها پدید آوردن وجه

اند که همراه هستند با اصطالحاتی وصفی که  اي شده شده هاي مألوف و تثبیت وجه
نما  ها که وجه برخی گونه). گویانه مثالً گزین(روند  کار می راي بیان یک سبک بهب
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اي، پیکارسک، تعلیمی، نامهحماسی، قهرمانی، کمیک، زندگی: ازاند عبارت اند شده

مقاله، رمان، باعث  ،برخی انواع ادبی مهم همچون شعر روستایی. عرفانی، غنایی
به وجه  گاه هم مبدلاند، اما گهوجود آمدن و تطابق وجوه متناظر با خود نشده به

ضروري وارد اثري ها و توصیفات غیریعنی اگر ویژگی ؛41گونهاند؛ مثل رمان شده
  . )108 :1982( بخشدبشود، به آن اثر کیفیت یک رمان را می

همچنین . شودبدل وجه به نتوانسته است » مقامه« -براي مثال -گونۀدر ادبیات فارسی 
. است همستزاد نیز باعث پدید آوردن وجه نشد و دوبیتی رباعی،هاي کوچکی مثل  گونه

کار  بیتی به صورت وصفی بههایی مثل رباعی و دو فارسی گونه چند در ادبیاتهر
هاي  براي نمونه وجه دوبیتی. ها نیست رود، این ساختارهاي وصفی گویاي وجه آن می

   .  است غناییهاي خیام، ی رباعیباباطاهر و بعض
ن است که هم مسائل انواع ادبی ای شناسیِبندي و ردگان تقسیمبارة مهم در ۀلئمس

ادبیِ  گونۀ هر عبارتی ختاري؛ بهگیرند و هم مسائل صوري و سا مفهومی را در نظر می
شود و هم به  هاي شکلی تعریف و متمایز می خاص هم به سبب داشتن برخی ویژگی

هاي ادبی را بر مبناي اصطالحاتی  که گونه هنگامی. هاي خاص مایه لحاظ مفاهیم و درون
کنند،  بندي می تقسیم... اي، طنزآمیز، هجوآمیز و ، عرفانی، غنایی، مرثیهون تعلیمیهمچ

نما  ها، مقوالت وجه برخالف گونه. اند مایگانی و مفهومی لحاظ شده درون مسائلِ
هومی آثار ادبی مربوط هستند و یعنی به امور معنایی و مف ؛هستند مایگانی مقوالتی درون

، همواره این »گونه یا نوع«گوییم  که می یهنگام. نیستندوابسته  به شکل ادبی
وقتی . داللت دارند» شناختی ساختاري و شکل«دي مواراصطالحات بر مسائل و 

گیرد، همواره در ذهن ما اثري ادبی شکل  گوییم این اثر در بستر گونۀ رمان قرار می می
به تعبیر ها و  زبان شخصیت ،دارد نسبت زیادي به گیرد که به زبان نثر است، حجم می

 ساختاري و مسائل ،توانند در آن بازنمایی شوند می »هاي متفاوت سخن گونه«باختین 
میک، حماسی، غنایی، روایی، گوییم اثري تراژیک، ککه می اما هنگامی. از این قبیل

در چنین . نیستمربوط به موارد ساختاري سئله آمیز است، دیگر م اي یا طنز مرثیه
  . اي و مفهومی هستیممایه مسائل درون ، به دنبال توصیفمقامی
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آفریند و  اي خاص میونههر نویسنده یا شاعري اثر خود را در قالب و گ
مفهومی و  ادبیِ خاصی الزامات گونۀافکند؛ نکته این است که همواره هر  می پی

ط توان بس ها را می وجه. گیردبستر وجه آن قرار می اي هم دارد که در اي ویژه مایه درون
اي صوري و ها در نظر گرفت که فراسوي ساختاره هایی معنایی از گونه و گسترش

اثر  ةانداز ةاثر، چیزي دربار اصطالحات مربوط به وجه« ،فالر ۀبه گفت. بنیاد هستند زمان
طبیعتاً اصطالحات . دهند یدست نم باب ساختار بیرونی هم چیزي بهدر. گویند نمی
د که براي توصیف نغیرساختاري یک گونه داللت دارهاي  بر برخی ویژگی نما، وجه
براي توصیف » طنزآمیز«وجه  ،براي مثال. )Ibid, 107( ».دنرو کار می دیگر هم به گونۀ

اي به نام  یا اینکه گونه رود کار می به... مان، داستان کوتاه، قصیده وغزل، حماسه، ر
هاي  براي توصیف جنبهو این اصطالح است » حماسی«که وجه آن  وجود دارده حماس
گونه متفاوت  باوجه «به این معنا . رود کار می ها و آثار ادبی به مایگانی دیگر گونه درون

مایه و هم به لحاظ  هم به لحاظ درون] تا حدي[ها پدیدارهایی هستند که  است؛ گونه
شناختی کامالً مشخص و ویژه هستند؛ یعنی تراژدي متفاوت با تراژدي است و  شکل

  .)Duff, 2000: XV(» .ک با کمدي فرق داردکمی
ترش تواند چنان بسط و گس ها و آثار ادبی میگونه مایگانیِ درون عالوه بر این، وجه

بلکه براي توصیف و بیان  ؛هاي ادبی داللت نداشته باشد معنایی بیابد که فقط بر گونه
کار  انسان هم به اراسات، زندگی، رفتار، منش و کرداحس و ها و ابعادي از عواطف جلوه
 هارجاع و اشار هاي فرامتنی و فراادبی نما ممکن است به ویژگی اصطالحات وجه. رود

 صریح و داللت معنایی، ها از چنان بار مایگانی برخی گونه وجه درون. داشته باشند
هایی از زندگی را  جنبهکه شایستگی توصیف و بیان  بالغتی معناشناختی برخوردار است

 برگشتگی، سرنوشت غمبار و پایان بخت تواندمی به بهترین نحو» تراژیک«وجه . دبنیا می
در چنین حالتی، این . آشکار کندو جامعه را  خیزندگی برخی افراد تار بار فاجعه

هایی  هایی واجد مدلول روند و دال نما از ساحت گفتمان ادبی فراتر می وجه اصطالحات
 ةدارندواژگان مربوط به انواع ادبی، دربر«ن بنابرای. شوند می گسترده و شناور

 شناختی ما مشترك هستند ستند که با واژگان اخالقی و هستیاصطالحاتی مفهومی ه
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باب دربنابر همین نگرش است که . )Pavel, 2003: 205(» ).همچون تراژدي و کمدي(
  : گویند میها  برخی گونه

که  ه بیت است، درحالیبه معناي شعري است که داراي چهارد 42اصطالح غزل
شان  فراتر از کاربرد ادبی فنی» راژديت«یا » داستان«معناي اصطالحاتی همچون 

یا اینکه » پیام دوستم یک غزل بود«شنویم که مردم بگویند ما اصالً نمی. است
شنویم که  هایی را میکه اغلب چنین گفته ؛ درحالی»زندگی دوستم یک غزل است«
 .»و یک تراژدي استزندگی ا«که یا این» اند43یلیتخ استانیهایش دح و برنامهطر«

واژگان روزمره و  ةداستان، کمدي و تراژدي متعلق به دایر مقوالتی همچون
دانیم که امور زندگی تراژیک یا کمیک هستند، پیش اکثر ما می. غیرادبی ما هستند

  . )Ibid, 205( از اینکه تراژدي یا کمدي خوانده باشیم
توانند براي توصیف کردارها و رفتارهاي نما هم می اصطالحات وجه بنابراین
. هاي مختلف سخن و آثار ادبی گوناگون کار روند و هم براي توصیف گونه فراادبی به

  : گویدمی بارهژرار ژنت نیز با احتیاط در این 
من نیز . روا هستند ها مقوالتی جهاناسی و مانند اینبه نظرم شعر غنایی، حم

وجود دارد که  44اندر هایی پیشصورت کنم اشکال وون تودورف فکر میهمچ
ها  اندر فقط در وجه کال و صورِ پیشاین اش. هاي ادبی نامیدها را بیان توان آن می

بنابراین همواره . شناختی و پیشاادبی هستندیافتنی هستند که مقوالتی زبان
 .تاریخی هستندفراادبی و فرا ست که تا حد زیاديهایی ه مایه ها و درون موضوع

   .)218 :2000( طور کامل گوییم تا حدي نه به می
بنابراین در جامعه همواره براي توصیف و بیان برخی عواطف، کردارها و 

، عبارت بهتر به. شودهاي ادبی کمک گرفته میمایهها و درون هاي اخالقی از مایه ویژگی
معنایی برخوردارند که به  ها و وجوهمایهدرونهاي ادبی از چنان مفاهیم و  برخی گونه

که  همچنان ؛هاي افراد باشندها و ویژگی توانند گویاي رفتارها، منش شکل می بهترین
دارند، این » رمانتیک«هایی است، ایشان اندیشه» آمیزهجو«لحن فالنی : شنویم می

  : گویند ه به این است که میبا توج... . است و» حماسی«موسیقی 
نوعی  کارآمد، مثالً وزیران الیق و باکفایت، به در تاریخ ما زندگی رجال بزرگ و

بسیاري از آنان در اوج قدرت، ناگهان سرنگون شده و کارشان به . تراژدي است
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یر در تاریخ معاصر زندگی قائم مقام فراهانی و امیرکب. فاجعه انجامیده است
دگی رجال مذهبی هم دیده برگشتگی است و این وضع در زن مصداق این بخت

  . )156: 1387شمیسا، ( شده است
  :گوید نیز با توجه به گستردگیِ کاربرد واژة حماسه می شفیعی کدکنی

هاي جنگی هم فراتر  ال کلمۀ حماسه، حتی از حد منظومهدر فارسی حوزة استعم
ها،  ا درگیري اجتماعی و سیاسی را نیز در روزنامهرفته و هر نوع کار بزرگ ی

حماسۀ ملت ویتنام، حماسۀ ملت فلسطین که منظورشان از : خوانند ماسه میح
که از این اي  نبرد و جنگ است نه شعري و منظومهحماسه در این مورد تنها نفس 

  ).25: 1386( یا آن نبرد سخن بگوید
هاي  و اساساً وجه -غربی پردازان نظریهروایت و نگرش  بابمهم دیگر در ۀلئمس

 .دانند می ها ها را برگرفته از گونه است که آنان وجه نای -غرب تموجود در ادبیا
قهرمانانه، تراژیک، حماسی، نمایشی، پیکارسک،  ، اصطالحاتی همچونعبارتی به

پندارند که  میآمیز، تخیلی، شگرف، گوتیک، شبانی و غنایی را وجوهی  اي، هجو مرثیه
اگر  فرض، به. ادبیات هستند در ساحت ص و موجودهاي مشخ ناشی و برگرفته از گونه

صی هست یا بوده کنند، این وجه داراي گونه و قالب مشخ وجه شبانی را تعریف می
هایی همچون  مهم این است که برخالف وجه ۀنکت .است که برگرفته از آن است
طور  بهها هم در ادبیات غرب و هم  برخی وجه ،...تراژیک، کمیک، حماسی و

اي نیستند؛  هاي ادبی ویژه ه برگرفته از گونهران هست کدر ادبیات ایتر  گسترده
هاي موجود  فالر هنگام بررسی وجه. و طنزآمیزآمیز، هجوآمیز  هزل هایی همچون وجه

» دار لهئمس«کند و آن را وجهی  درنگ می» طنزآمیز«باب وجه سی، دردر ادبیات انگلی
او در این  .بی خاصی نیستاد گونۀزیرا به نظر او این وجه برگرفته از  ؛کند فرض می

  : گوید می باب
شناس؛ زیرا این وجه هرگز  اي شخص ردگاندارترین وجه است بر لهطنز مسئ

تواند هر  طنز می دهد که تاریخ نشان می. ک گونه نبوده استبازبسته و وابسته به ی
پذیرد؛ طنز از را براي خود ب] اي یعنی هر نوع قالب یا گونه[یرونی گونه شکل ب

 ,Fowler( کند زار رسانش و محمل خود استفاده میها به عنوان اب گونه دیگر
1982: 110(.   
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هاي موجود در ادبیات غرب درنگ یکی از وجه بارةفالر در کتاب خود فقط در
هایی همچون  وجه باباین امر در اما .است فرض کرده» دار مسئله« کرده و آن را وجهی

ادبی خاصی  گونۀها برگرفته از یرا این وجهز ؛هم صادق است» اي و روایی نقیضه«
دارتر  امر مسئله .نیستند و وابسته و بازبسته به یک گونه یا قالب خاص ادبی هم نیستند

هاي تراژیک، کمیک،  مانند وجه »وجه روایی«این است که ممکن است تصور شود 
که آن را در زمرة اي یا مفهومی نیست  یهما ، امري درون...اي و آمیز، حماسی، مرثیه طنز

در . هاست ترین وجه یکی از گسترده» روایی«، وجه همه بااین. شمار آورد ها به وجه
ها معرفی  عنوان یکی از وجه ه، روایت را بهباره قول ژنت یادکردنی است که سربست این

هایی نیز موجود است  ؛ گونه)براي مثال روایت(ود دارد هایی وج همواره وجه«: کرده
ه است و آن طور که ارسطو تصور ها پیچیدها و وجهرابطۀ میان گونه). ال رمانبراي مث(

م است که در مسلّ. )Genette, 2000: 216(» .کرده صرفاً شمولی ساده نیست می
ها، افسانه و قصه عنصر  داستان کوتاه، حماسه، برخی اسطوره ، ازجملهبسیاري از آثار

دلیل وجه چنین آثاري را روایی ت؛ به این ها روایی اس روایت حضور دارد و وجه آن
ند و نه در روساخت یا در قالب ساخت این آثار هست دانیم که عناصر روایی در ژرف می
این اصطالح به  نامند؛ می» داستان غزل«ل، برخی از غزلیات موالنا را براي مثا. ها آن

  .     لب استساخت این گونه یا قاسبب حضور وجه روایی یا عناصر روایی در ژرف
در حوزة  .فته از گونۀ ادبی خاصی نیستندها برگردر ادبیات فارسی بسیاري از وجه

هایی باشد  تواند منحصر به وجه نمیفقط ها باب وجهدربحث هاي ادبی فارسی،  گونه
ند و حاال باش ادبی بوده گونۀ هاي پیش ها بیرون آمده باشند یا در زمان که از دل گونه
هاي ادبی  بندي انواع و گونه یمباب تقسادبیات فارسی، دردر . اند شده به وجه تبدیل

ها  از گونهاین اصطالحات نه  ادبیات غرب بریم که برخالفکار می اصطالحاتی را به
توان  از این نوع اصطالحات می. گنجند یدر قالب خاصی م فقطاند و نه  برگرفته شده

هایی  مایه چنین درون. اشاره کرد» ...آمیز و هزلتعلیمی، عرفانی، هجوآمیز، طنزآمیز، «به 
ادبیات مطرح  ةها بیشتر در حوز ایناما  .شوند مربوط میهاي زندگی هم  به دیگر جنبه

 ةکنند بلکه بیان ؛بیش از هر چیزي مربوط به امور ساختاريِ متون نیستندشوند و  می
قرابت بیشتر و سخن ادبیات  باچنین مفاهیمی . آثار ادبی هستند مایگانیِ هاي درون جنبه
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هاي  برگرفته از دیگر گونه هرچند -ها را توان این بنابراین می ؛فراوانی ادبیات دارند
چون  عبارتی، به. در نظر گرفت» وجه شبه« مواردي -ندارند ادبی نیستند و قالب خاصی

ست و از سو بیشتر در ادبیات ا از یک -هزل و وعرفان، طنز، هج -ها مایه ثقلِ این درون
وجه در نظر گرفت یا  ها را توان این نیستند، میمربوط خاص  گونۀدیگر سو به یک 

» هجو« در شعر حافظ،» طنز« :گوییمکه می همچنان. داد» وجهشبه«ها عنوان  اینکه به آن
همچون  هایی مایه فاهیم و درونمالبته ... . د سعدي ویدر قصا »هزل«در شاهنامه، یا 

شمار  دیگر وجه به... کاوانه، مقاومت و سفی، مذهبی، کارگري، روانفل ی،ادبیات دین
ما با  .ادبیات نیست ۀچون کاربرد مسلط و غالب چنین مفاهیمی در عرص ؛آیند نمی

بیش و پیش از  ...آمیز و شنیدن اصطالحاتی همچون عرفانی، هجوآمیز، طنزآمیز، هزل
هیمی همچون اخالق، فلسفه، مفام؛ افتی و گفتمان ادبیات می هرچیز به یاد سخن

  .کنند را به گفتمان ادبیات رهنمون نمی ما... وسیاست  ،شناسی، مقاومت، انتقاد روان
ها  ها از گونه ها این است که دوام و ثبات وجههها و گونبین وجه تفاوت مهم دیگر

 ةدورهایی در  که بنا به بایسته هستند ساختارهایی زمانمند هاي ادبی گونه. تبیشتر اس
این امر تابع همان ؛ شوند نابود می سرانجامو  کنند  زنند، رشد می زمانی خاصی جوانه می

 وجوه اموري ،از نظر ژنت. هاست گونه زدایی و در نهایت خودکارشدگیِ مفاهیم آشنایی
خی اموري ها به لحاظ تاری که گونه ؛ درحالیهستند اندرِ بیان ادبی ال پیششبیه اشک

در گذر زمان دچار  هاي ادبیها و قالب گونه. اند شونده دگرگون اتفاقی، محتمل و
و در معرض  وابسته به نهادهاي اجتماعی زیرا ؛شوندخیز می و دگرگونی و افت

 ها و تجلیات احتمالی ه فقط به روساختها از اینکوجه. اند فراموشی شاید دگرگونی و
توانند با  گسلند و می ی خاص را میرهانند و قید زمان و گذرا وابسته باشند، خود را می

دوره  ادبی خاصی، گونۀپس از آنکه . یابند سازگاريهر نوع شکل و قالب ادبی خاص 
 ها تداوم یابد؛ واند در گذر زمانت، وجه آن میدست بدهداز را اش  زیباشناختی و تأثیر

کهن و  هاي دورههمچنان برقرار است و به  همچون حماسه که وجه حماسی آن
   :گویدهاي گوتیک می رمانس بارةجان فراو در. نیست وابسته ستانیبا

ن است در هیئت و شکل اي همچون رمانس گوتیک ممکرفتههاي از بینگونه
هاي  یک از طریق ملودرامطرفه آنکه وجه گوت. باقی بمانند شان  شناختی وجه
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نز، رمان پلیسی هاي چارلز دیکهاي ادگار آلن پو و رمانپساویکتوریایی به داستان

   .)66 :2005( هاي رواي وارد شده استو شماري از گونه
چند  45؛ اما هارديپایان رسیده به گوید تراژدي تقریباً در قرن نوزدهم فالر نیز می

بی آن هاي انقال اي ادبی که امکانات و توانمندي ونهگ. ه استجالب نوشت تراژیک رمان
و مهیاي  هپذیر و چندمنظور انعطاف آن وجهست ممکن ا، در گذر زمان به پایان رسیده

ادبی از ساحت تاریخی و  گونۀ ،در این حالت. اختارهاي متأخر باشدنفوذ در س
ها و  ره از جلوهاما وجه آن هموا ؛موجود خود جدا شده است مشخصِ ازپیش

. بدیا ها تداوم می ها و همراه با آن و ممکن مستقل است و در دیگر گونههاي ویژه  تجلی
 توانند تداوم یابند؛ ، میهاي انسانی باشندکه متناظر با ارزش تا زمانی ها وجه ،به نظر فالر

موجود ... آمیز و اي و دریغحماسی، رمانتیک، مرثیهکه احساسات غنایی،  یعنی تا زمانی
. باشند، وجوه متناظر و همراه با این عواطف و احساسات نیز تداوم خواهند داشت

ها در طول زمان  طف و احساسات بشري و برخی اندیشهاست که عوا آن ایندلیل 
در  ،عشق و غنا در طول تاریخ ۀعاطف ،براي مثال. مانندیکسان و یکنواخت باقی می

 ،عبارتی امروزه به. اع و احوال تاریخی وابسته نیستو به اوض تغییري نکرده نهاد بشر
پیشرفت و  ،فلسفی و علمی و یاسیهاي سعشق، برخالف مثالً برخی اندیشه ۀعاطفدر 

بت آن اي حاصل نشده است؛ این عاطفه همان است که گذشتگان نیز از موه دگرگونی
باب حقوق بشر، انسان در ۀممکن است اندیش ،امروزه. اند سان برخوردار بوده همین به

در  ؛عشق همان است که بوده است ۀلطیف اماتغییر کرده باشد، ... آزادي، شناخت و
هاي دوران در  دیرپا و دیرنده است و از دگرگونیمتناظر با آن نیز » وجه ادبی«جه نتی

فالر از . سر آید ها نیز ممکن است روزگارشان بهبرخی از وجه ،همه بااین. امان
هر حال  به«: گوید کند و می یاد می »46نمادگردیسی وجه«ها با عنوان  دگرگونی وجه

 سر آید؛ مناسب باشد، ممکن است روزگارش بهنات آن وجه نیز، اگر وضعیت و هیئ
هاي منفی در قبال جنگ و تجاوز، منسوخ ممکن است به سبب نگرش 47وجه قهرمانانه

  .)92 :1974( ».شود
را با  ها نگریم تا تفاوت و تشابه آنسی میهاي موجود در ادبیات فار حال به وجه

هاي  وجه. روشن کنیم لیسی،ویژه ادبیات انگ هاي موجود در ادبیات غرب، به وجه
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، 49تراژیک، 48قهرمانانه: از اند عبارت -ها آن ۀتقریباً نه هم -موجود در ادبیات انگلیسی
، 56آمیز ، هجو55اي ، مرثیه54، پیکارسک53، نمایشی52، گوتیک51، حماسی50آمیز طنز

 هایی وجهاصطالحات بر  این. ... و 61و کمیک 60، غنایی59تعلیمی، 58، شبانی57شگرف
ه هرکدام از عبارتی، اگر ب به. هاي ادبیِ مشخص هستند که برگرفته از گونهداللت دارند 

ها و  هایی با قالبیات غرب ابتدا گونهبینم که اغلب در ادب می ها توجه کنیم، این وجه
همچون تراژدي، شعر شبانی، شعر قهرمانانه، مرثیه،  شده ساختارهایی مشخص و تعریف

وجود داشته و سپس بسط و گسترش معنایی یافته و براي ... و  روایت پیکارسک
  :گویند در تعریف تراژدي می براي مثال .اندکار رفته ها به گونه توصیف و تعریف دیگر

این اصطالح اطالق دارد بر بازنمایی ادبی یا نمایشی اعمال و کردارهاي مهم و 
واسطۀ بیانی تراژدي . شودبار براي قهرمان میخطیري که منجر به پایانی فاجعه

. زبان شاعرانه است و شیوة بازنمایی آن نمایشی است تا اینکه روایتی و نقل باشد
 شود اعث برانگیختن ترس و شفقت میهمچنین مشتمل است بر حوادثی که ب

)Abrams, 1993: 212( .  
تأکید  نبازنمایی و ساختار آ ةهم بر مفهوم آن و هم بر شیو ،در این تعریف از تراژدي

که در وزن مرثیه، بوده هر شعري  ،در ادبیات یونان و روم 62براي مثال مرثیه. شده است
سپس این اصطالح  ،است شده رکنی گفته می رکنی و پنج هاي شش یعنی در مصرع

هاي عاشقانه و در نهایت براي بیان سوگ و دریغ منظوم همراه با بیان  شکواییهبارة در
 است که در نگرشِ رو ازاین .)Ibid, 51( است کار رفته تسلیت براي مرگ شخص به

کار  متفاوت به امااصطالح وجه در دو معناي وابسته،  ،پردازان انواعِ ادبیِ غرب نظریه
و اي بیانی  ارجاع دارد؛ یعنی شیوه بازنمایی اثر ادبی ةاش به شیو یکی از معانی :رود می

، نمایشی، یا غنایی در وجه روایی: ازندا ها که عبارت مایه زبانی براي بازنمایی درون
هاي  دارد به گسترش بخشیدن به گونه هاشار هم دیگري .گانی ارسطویی اصطالح سه
رتري پذی مدي یا مرثیه براي مقوالت انعطافاي همچون تراژدي، ک یافته ملی تثبیت

 مه ها هستند و ف گونهاي که این مقوالت هم معرّ همچون تراژیک، کمیک و مرثیه
که در  ناگفته نماند. (اند شده ها برگرفته کنند و هم از آن ها را جرح و تعدیل می آن

قالب یا  ، روایت و نقیضههایی همچون تعلیمی و طنزآمیز ادبیات انگلیسی نیز براي وجه
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ها در هر گونۀ ادبی و  يگیر ها و جهت مایه ، بلکه این درونخاصی وجود ندارد گونۀ
 ) .شوندیقالب خاصی بازنمایی م

تفاوت . بریم هایی پی می به تفاوتها و انواع ادبی فارسی بنگریم،  حال اگر به گونه
هاي ادبی  هایی که براي بیان گونه وجه در ادبیات فارسی همۀکه  در این است اصلی

براي . اند ن نبودههاي معی ارها و قالبهایی مشخص با ساخت روند، در ابتدا گونه کار می به
هاي ویژه و  ها یا گونه م قالبدبیات فارسی براي مرثیه، طنز، هجو، هزل و تعلیدر ا مثال
اي، هجوآمیز،  نمایی همچون مرثیه وجه صی در کار نبوده است که اصطالحاتمشخ
ها و  اگر به گونه. دها و ساختارها باش آن قالب برگرفته از... آمیز، تعلیمی و هزل
براي حماسه قالب تقریباً  براي مثال م دید کهخواهی ،هاي ادبیات فارسی بنگریم قالب

مرسوم بوده است و وجه حماسی برگرفته  به مثنوي در بحر متقاربمشخصی موسوم 
از قالب مشخص غزل است که ابیاتی  برگرفتهوجه تغزلی نیز . از این گونه شعر است

در ابیات  و ف بودهدرقافیه یا م ا ده بیت داشته و مطلع یا دو مصرع آن همبین پنج ت
ات فارسی به جاي یبدبته در الا. شده است ظ میبعدي فقط هماهنگی قافیه یا ردیف لحا

 گونۀ. زیرا شمول بیشتري دارد ؛شود بیشتر استفاده می» غنایی«اصطالح وجه تغزلی از 
در ادبیات فارسی نتوانسته است  -که قالب مضامین مدحی و ستایشی است -قصیده
د باعث پدید یکه مضامین قصاتناظر با خود شود؛ طرفه آنپدید آوردن وجه م باعث

مچون رباعی، دوبیتی، هایی ه ها یا گونهقالب. اند آوردن وجه مدحی و ستایشی شده
هاي متناظر با  اند وجه ط و مستزاد نیز نتوانستهبند، مثنوي، مسم بند، ترکیب قطعه، ترجیع

عنوان وجه  اي استثنایی به گونه بهدر این بین رباعیات خیام . خود را پدید بیاورند
هایی  مایه درون اي ین صورت که اگر در شعر یا نثر نویسندهه ااند؛ ب هگر شد جلوه

ها از  برده شود، براي توصیف و تشریح آنکار  هاي رباعیات خیام به مایه همچون درون
  . شود و نه رباعیاستفاده می! »خیامی«وجه 
تقسیم ۀ اصلی دستدو وجود در ادبیات فارسی را به هاي موجهتوان هر حال، می به

توان به وجه  هاي ادبی هستند؛ از این گروه می هایی که برگرفته از گونه وجه .1 :کرد
. 2 .هاي حماسه و غزل هستند یی اشاره کرد که برگرفته از گونهماسی و تغزلی یا غناح

هایی خاص هستند و نه در  هاي ادبی و قالب و ناشی از گونه نه برگرفته هایی که وجه
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هایی هستند که بیشتر در  مایه بلکه درون ؛گنجند واحدي میخاص و  گونۀقالب و 
همچون عرفانی، تعلیمی هایی وجه .شوند می آشکارگفتمان و سخن ادبی  ساحت ،

این گروه، . آیند شمار می آمیز از این گروه به اي، هزل طنزآمیز، هجوآمیز، مرثیه
 یهای وجهها،  غیر از اینالبته . دهند هاي ادبیات فارسی را تشکیل می پرشمارترین وجه

؛ از این است شناسی ادبیات فارسی شده گونه از ادبیات دیگر کشورها وارد دستگاه
اشاره کرد که از  »تراژیک و کمیک«نمایی همچون  توان به اصطالحات وجه گروه می

مایگانی برخی از  هاي درون وانند جنبهت اند و می ادبیات غرب وارد ادبیات فارسی شده
 رستم و اسفندیارو  رستم و سهرابهاي حماسی  داستان براي مثال .ها را بیان کنند گونه

نظامی را روایت یا داستانی  لیلی و مجنونهایی تراژیک خواند و  توان حماسه را می
  . دانست تراژیک

  گیرينتیجه
را ... اي و حماسی، تغزلی، تراژیک، مرثیه چوناین مقاله چرایی کاربرد اصطالحاتی هم

 اینکه  نتیجه .کند هاي فراادبی توجیه و تشریح میزهدر ساحت گفتمان ادبیات و حو
هاي  تري از گونه بندي مناسب وان تقسیمتوجه و گونه، می اساس تفاوت و تمایز میانبر

ها را تشریح  آن ها داشت و سازوکار حاکم برتري از آنادبی ارائه داد و درك درست
گوییم رمانی تراژیک است، چرا میدانیم که می خوبی بهبا توجه به این مبحث . کرد

است  اي لهمسئدر نظریۀ انواع ادبیِ معاصر  .آمیز است اي کمیک و یا غزلی طنز حماسه
ان ممکن است گویند در رم ، میبراي مثال .آمیختگی یا تداخل انواع ادبی با همبه نام 

ها نمود حضور داشته  نامه، غزل، قصیده و اجزایی از دیگر گونه کوتاه، نمایشداستان 
 ؛ همچنین این نگرشها بینامتنی میان متون و گونه وابطناظر است بر رامر این . باشد

در  ها بی وجود ندارد، بلکه همۀ آنادبی خالص و نا گونۀکه هیچ اینناظر است بر 
 نامه، رمان قطعاتی مربوط به نمایش رکن است دمم ،براي مثال. هستندمعرض ناسرگی 

ادبی مشخص با حفظ گونۀ حالتی  در چنین. وجود داشته باشد... غزل، مقامه و
ر این حال اش وارد گونۀ دیگري شده است؛ د شناختی و ساختاري هاي شکل بایسته

. ترخ داده اس هاي دیگر ادبی در گونه گونۀ ها یا حضور یک گوییم آمیختگی گونه می
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معنا به این  ،است» حماسه تراژیک«یا این  »رمان حماسی«گوییم این  ولی وقتی می
یا اند  اختی حماسه در رمان بازنمایی شدهها و ملزومات شکلی و روس نیست که ویژگی

بحث ناظر است بر بلکه شناختی تراژدي در حماسه حضور دارند؛  هاي شکل ویژگی
بنابراین این بحث . مهم یک گونه در گونۀ دیگر مایگانی ها و مسائل درون حضور جنبه

ضروري است  کشد و میختگی انواع ادبی را به چالش میتا حد زیادي مسئلۀ آ
  .را بازنگري کنند مسئلۀ آمیختگی انواع ادبی پردازان ادبی نظریه

  
  ها نوشت پی

1. Mode 
2. Genre 

در این . سیروس شمیساست انواع ادبی ه، ارسی به این مطلب اشاره شددر تنها کتابی که در منابع ف. 3
در این مقام نه به قصد ایراد . و هم تا حدي اشتباه بیان شده است تاب هم مطلب بسیار خالصهک

بلکه هم براي   -بخش ما بوده است گر و اندیشه که کارهاي ایشان همواره یاري -بر استاد شمیسا
: گویند ایشان می. پردازیم کتاب ایشان میتوضیح مطلب و هم براي رفع اشتباه به این بخش از 

ي نحوة بیان و شیوة عرضه است اما ژانر نوع اي روش و طرز و طریق به معنابه معن Mode مود«
با تراژیک و ، بدین ترتیب تراژدي ظر به صورت است و هم ناظر به معناادبی است که هم نا

به این دلیل است که دو معناي متفاوت اشتباه استاد ). 30: 1387(» .کند کمدي با کمیک فرق می
این دو معنا بنا به گفتۀ دیوید . اند انواع ادبی غرب در نظر نگرفته نقد و نظریۀ را در )Mode(وجه 

  : داف این است
اش  رود؛ یکی از معانی کار می دو معناي وابسته، لیکن متفاوت بهاصطالح وجه اخیراً در 

اي بیانی و زبانی براي بازنمایی  هیعنی شیو[دبی ارجاع دارد به شیوة بازنمایی اثر ا
و ) گانی ارسطویی یعنی وجه روایی، نمایشی، یا غنایی در اصطالح سه] (ها مایه درون

اي همچون  یافته هاي ملی تثبیت به توسع و گسترش بخشیدن به گونه دیگري اشارت دارد
اي  مرثیه راژیک، کمیک وپذیرتري همچون تتراژدي، کمدي یا مرثیه براي مقوالت انعطاف

 :2000(کنند  ها را جرح و تعدیل میتند وهم آنها هس ف گونهکه این مقوالت هم معرّ
17 .(  

زاد بند و مست باید قوالب مثالً مثنوي و ترکیب با توجه به شعر فارسی«: داستاد شمیسا در ادامه می گوی
نوع ادبی ت تقریباً ثابتی دارند و صور نامه و حماسه که معنا دانست اما ساقی] وجه[را مود 

هایی مثل  ها و گونه انواع ادبی، قالب پردازانهاي نظریهاساس دیدگاهبر). 31: 1387(» .هستند
مایگانی و  هاي درون ها بر جنبه زیرا این آیند؛ شمار نمی بند وجه یا مود به مثنوي و مستزاد و ترکیب
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هاي  مود آن است که بر جنبه؛ چون آیندشمار  ی داللت ندارند که وجه یا مود بهمفهوم
وجه یا مود » حماسی«و  »تراژیک«الفاظی همچون  عبارتی، به. مایگانی داللت داشته باشد درون

کار  هاي ادبی به ت دارند که براي توصیف دیگر گونهها داللمایه هستند؛ چون بر برخی درون
ی کدکنی بدون تمایز گذاشتن شفیع. ستندها ه بند و مستزاد قالبِ گونه مثنوي و ترکیب. روند می

  : به این مطلب اشاره کرده است که سخن او امروزه نیاز به بازنگري دارد بین وجه و گونه،
توان یک اثر را در نوع دقیق و شاخۀ خاص خودش قرار داد؛ زیرا اگر از به دشواري می

شبیه است؛ مثالً هجو نظرگاهی به یک نوع نزدیک باشد، از دیدگاهی دیگر به نوعی دیگر 
اي  ی و حتی صبغهاي از شعر غنای گیرد و صبغهخود میاي از شعر نمایشی به  گاهی صبغه

هاي ادبی در تمام موارد دقیق نخواهد  بنديبه همین جهت است که تقسیم. از شعر تعلیمی
در شعر پارسی، اغلب، . گیرد بود و به ضرورت، در مواردي، جنبۀ قراردادي به خود می

شود از  ی خوانده میآمیزند؛ غزل حافظ مجموعۀ آنچه را غنای غنائیات به یکدیگر می انواع
  ). 19: 1386( کندگر می ا وصف و مرثیه 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 که  هایی ذاتی را برشمردهصلی، ویژگیپردازانِ انواع ادبی براي این سه گونۀ ادبی انظریه. 15
  :اند از عبارت

  نمایشی  حماسی  غنایی  
  مفهومی  شهودي  احساسی  =مراحل پیشرفت زبان

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

  کنشی  ارجاعی  گرانهبیان  =کارکرد زبان
  اراده  اندیشه  عاطفه  =هاي روانتوانش

ــتگاه   ــاي دسـ کارکرهـ
  =عصبی

  تجربۀ حرکتی  تجربۀ تخییلی  تجربۀ عاطفی

  گرایانهآرمان  گرایانهطبیعت  شناختیروان  =هانگريجهان
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  سالیکهن  بلوغ  جوانی  =مراحل زندگی
  سنتز  تزِ عینی  تزِ ذهنیآنتی  =توالیِ تاریخی

  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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