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 پیشگفتار 

خوشبختانه یکی از افتخارات بزرگ ما ایرانیان این است که زباان فارسای باه عناوان ساندی      

برجستگی و کماا    ،                                                            قوی و عالمگیر برای حفظ هوی ت ملی و اخیرا  زبان دوم عالم اسالم بسیار

                                                                                    خود را در سطح جهان به منص ه ظهور رسانده است. کارکردهای متفاوت متون ادبای و اقباا    

انگیازه هاای ماا را در جهات فاراهم  وردن ایان       ، های غیار ایرانای                        گستردۀ بسیاری از ملی ت

،                                              سعدی و حافظ در اوج قل ه هاای حماساه سارایی   ، مولوی، مجموعه نیرو می بخشد. فردوسی

ادبیات تعلیمی و غزلسارایی بار عما  و غناای ادبیاات کالساین ایاران        ، ه های عرفانیسرود

افزوده اند. هرچند که شاعران دیگر نیز در این ماجرا بی نصیب نیستند. ادبیات معاصار ایاران   

نیز با ظهور نیمایوشیج مسیری نو و شگفت انگیز را در جهت زیبایی  فرینای و تلطیار روو و   

رویادادها و حاوادا اجتمااعی منجار باه      ، بعد از پیروزی انقالب اساالمی                  روان طی  می کند.

تازه ای در حوزه شعر و داستان می شود کاه تااکنون    یشکل گیری مضامین و درون مایه ها

متاون کالساین سرشاار از    ، در ادبیات فارسی سابقه نداشته است. در قلمارو ادبیاات منراور   

بایاد نصاب العاین جساتجوگران حقیقات و      داستان های حکمت  موزی اسات کاه هماواره    

سعادت باشد. داستان نویسی به شکل امروزی با جماا  زاده  غااز مای گاردد و نویساندگان      

، محماود دولات  باادی   ، سایمین دانشاور  ،   احمد جال  ، بزرگی چون غالمحسین ساعدی

ونا  ادبیاات   ... با خل   ثار بی بدیل خود بار ر ، رضا امیرخانی، میراق امیر فجر، احمد محمود

، حسین اسارافیلی ، حسین منزوی، داستانی می افزایند. در وادی شعر و شاعری سلمان هراتی

 به خل  مضامین و تصااویر جدیاد مباادرت مای ورزناد.      ، سیدحسن حسینی، قیصر امین پور

شاید اولین پرسش خوانندگان این باشد که چارا باه اناواد ادبای پارداختیم ادر پاسا  بایاد        

معیارهاای متفااوتی را بارای تقسایم بنادی      ، ویسندگان کتابهای فارسی عماومی بگوییم که ن

جمعای بار اسااا قالاب     ،                                                          مباحث کتاب خود برگزیده اند. عد ه ای بر مبنای سبن های ادبی

های شعری و گروهی نیز تقسیم بندی موضوعی بدون توجه به قالب یا ناود را مبناای جما     

کتاب بر  ن شدیم تا از ین ساو بار اسااا اناواد ادبای       وری مطالب قرار داده اند. ما در این 

به ترتیب زمانی به گزینش مطالب دست یابیم و از سوی دیگار نسابت باه     ،مشهور و برجسته
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نگرش های جدیدی که در عرصۀ ادبیات به عنوان مطالعات تطبیقی یا میان رشاته ای ظهاور   

اساا زماان و مکاان و سابن عمال     غفلت نورزیم. از این رو در چینش مباحث بر ، کرده اند

نکریدم؛ بلکه در جهت ایجاد تلفیقی بین انواد ادبی کالسین و گونه های ادبی جدیاد ... عازم   

ضمن  گاه کردن دانشجویان رشته های دیگر باا   ،هدف اصلی این جستار.خود را جزم کردیم

    ا              دبی ات در عرصاه                                                                     گونه های متنود و جذ اب نظم و نرر کالسین و جدید؛ نشان دادن کارکرد ا

 پایاداری ادبیاات  و ، جامعه شاناختی ، غنایی، تعلیمی، عرفانی، حماسی، های متفاوت باستانی

  .مورد عنایت و پذیرش اهل نظر قرار گیرد ،است. امید است

بیشترین حجم کتاب های فارسی عمومی را به خاود  ، معاصر از  نجا که ادبیات داستانی

                                                                             می دهد؛ در حالیکه استادان گرامی و فرهیخته عمدتا  باه تادریم متاون منراور      صاختصا

 -کالسین و شرو و توضیح شعرها مبادرت می ورزند؛ لذا از  وردن ادبیات داستانی معاصار 

که خواندن  نها سرکالا با توجه به کمبود وقت امکان پذیر نیسات و از طرفای باه دلیال     

صرفنظر شد. ولی استادان گرانقدر در حوزه نقاد   -ح ندارندنیازی به توضی، زبان ساده امروز

مای توانناد باا توجاه باه عالیا        ، ادبی که مختصری در این کتاب به  ن اشاره شده اسات 

دانشجویان خود داستان یا رمانی خارج از این کتاب را به ایشان معرفی کنند تا به تجزیاه و  

 وردن شارو مختصاری از هار شااعر یاا      همچنین از  تحلیل و نقد ادبی  ن مبادرت ورزند.

                                                                    دوری شد تا عزیزان مد را با نظر و سلیقۀ خود به معرفی ایشان بپردازند. ،نویسنده

                                                                              بدون شن گرد وری این اثر با هم ت وکوشش مهربانانۀ همکاران و عزیزانی بود که باا  

نوشاتاری                                                                             جدی ت و عالقه تمام  ن را به انجام رساندند و اد عای خالی از لغزش باودن هار   

شرط انصاف اقتضاا مای کناد تاا سپاساگزاری خاودرا باه هماه          دور از خردمندی است.

                                                                                    استادان و سروران گروه زبان و ادبیات فارسی خصوصا  استاد گرانقدر جنااب  قاای دکتار    

صرفی که با الطاف بی دریغ خود موجبات نشر این کتاب را فراهم کردند؛ تقدیم نمااییم.  

کاه  می دانایم  ستاد فرهیخته جناب  قای دکتر امیری خراسانی ا خود را وامدار همچنین

، از همیاری شفقت  میاز  ایشان بسیار بهره گرفتیماز کتاب ارزشمند زبان و  یین نگارش 

کاه در   خوبان پار تالشای   ۀاز هم کنیم وجناب  قای دکتر علی جهانشاهی نیز تشکر می

، این مرز و بوم تالش صادقانه دارندفرهنگ و زبان ، در گسترش دانش  وای نورانتشارات 

   قدر دانی می کنیم. میر حسینیجناب  قای محترم  یتمدیر       خصوصا  

1391بهار                  
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 مقدمه 

گرفتاه شاده اسات.     )نوشتن(  dubریشه فعلی سومری  و کتیبهبه معنی  dipi فارسی باستانواژۀ ادب از 

 یاین اسات کاه از    ، کرده اناد                                    نگونه که ریشتر و کریستن سن اد عا، مرادف قدیم پهلوی و فارسی  ن هم

به کاار بارده اناد.                                                                              معنی تجم ل و زینت خالی نیست و قدما هم در موارد بسیاری همین لفظ را برای ادب

تهاذیب اشارافی اسات و     یحااکی از ناوع  ، کلمۀ فرهنگ نیز که به قولی مرادف و معاد  فارسی  ن است

                                              تجم لی است و اگار دامام باه تجمال گارایش      در هر حا  ین نود ذوق  این همه نشان می دهد که ادب

                                                                                      عجیاب نیسات. در حقیقات ادب عربای کاه منشاک ادب کالساین اسات. اساساا  از دوران          ، داشته باشد

جاهلیت عرب عبارت بوده است از ناوعی تهاذیب و تربیات کاه انساان را از اشاخاص عاادی و معماولی         

ت مقابل علم؛ یعنی مقابل فرهناگ دینای   فرهنگی بوده اس ادب، متمایز کرده است. در  غاز دورۀ اسالمی

ّ  و تعای ن باوده اسات. اماا اماروزه       ،                                             که مجموعا  علم خوانده می شده و بدین طری  ادب –                                                    سبب تشاخ

به جای ادب به کار مای رود و ماراد   ، بیشتر لفظ ادبیات که صفت نسبی جانشین اسم و جم  ادیبه است

  داب یا علوم و فنون ادبی است.  ، از  ن

، دعوت به مهماانی ، حسن معاشرت، هنر، دانش، واژۀ ادب را به معنی فرهنگ، نامه ها در واژه

دانشای اسات   : تکدیب و تنبیه نوشته اناد و گفتاه اناد   ، حرمت،  زرم و حسن خل ، حسن محضر

.... کاه هریان از   ، قرامات ، قوانین، قافیه، عروض، بدی ، بیان، معانی، نحو، صرف، شامل علوم لغت

تعریر ها ی یاد شده به تدریج در طو  زمان برای واژه ادب به کار رفته است؛ اگرچه معنی ها و 

هیچ کدام تعریفی به سزا و شرحی روشنگر برای این واژه محسوب نمی شود. از این رو از دیربااز  

   ادب درا -2ادب نفم  -1ه ادب دو تعبیر و مفهوم را به ذهن متبادر می کرده است:ژوا

یب نفم و پاالیش از صفات پست بهیمی و  راستن نفم به صافات الهای    ن کم که در تهذ

زینت ادب نفم را به خاود اختصااص مای داد و کسای کاه در تسال  و       ، توفی  می یافته است

 دستی داشت؛ در وادی ادب درا گام می نهاد.، احاطه بر دانش های بالغی و ادبی

                زباان  تصاویر   ، از سایر علوم متمایز می کند  نچه ادبیات را، در دنیای امروز افزون بر این معنا

زباان   -1به عبارت دیگر در حوزه بیان و انتقا  معانی دو نود زباان وجاود دارد:   .  فرین  ن است

 زبان ادبی-2خبری 
مستقیم بودن پیام و گاه ایجااز  ، تن معنایی، صراحت بیان، وضوو، بدون شن در زبان خبری
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پیچیادگی و  ، ابهاام ، زبانی هستند. ولی برعکم در زباان ادبای  و اختصار؛ مهم ترین ویژگی های 

 از، انتظاار برانگیازی و ایجاادحیرت   ، تاازگی ، غیر مساتقیم باودن پیاام   ، چند معنایی، گره افکنی

برجسته ترین تفاوت های این زبان با زبان خبری است. در حوزه زبان ادبی گاهی معانی پیچیاده  

که در پاذیرش  ن باه ناچاار     نه به مخاطب تفهیم می شودعلمی و فلسفی چنان با لطافتی شاعرا

همانناادی بااین جااز  ،                                             اا                               ساار تساالیم فاارو ماای  ورد؛ چنانچااه حااافظ بااا خل اقی ت شاااعرانه خااود  

 و دهان یار را نشان می دهد: الیتجزی)نکته ای فلسفی(

 استداللی استکه دهان تو در این نکته خوش             بعد ازینم نبود شـائبه در جـوهر فـرد 

 فضایی  زاد برای بیان پلشتی های روزگار می گردد:، و گاهی شعر با زبانی کنایی

 خوش آن دمی که بر در میخانه برکشم علمی            دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم

مااورا   ، هساتی ، ادبیات در معنای خاص خود شاید داشتن ین نگاه دقی  و موشکافانه باه انساان  

 .. و متکثر شدن و بیان تکثرات با زبانی هنرمندانه و زیبا باشد.، رویدادها، طبیعت

یعنی  نچه باعاث مای   ،                              ادبی ات نیست؛ بلکه ادبی ت است،                                  در باور یاکوبسن موضود علم ادبی ات

شود کاری )گفتمانی( اثر )گفتمان( ادبی نامیده شود. یعنی هر چه زبان ادبیات از قلمرو برقاراری  

                                              بر جاذ ابی ت و دلپاذیری  ن افازوده خواهاد     ، به ساحت بیان هنری نزدین می شود ارتباط صرف

، شد. شکلوفسکی مرز بین زبان عادی و ادبی را جدا کرد. گااه زباان در فرایناد خودکااری خاود     

ولی در فرایند  شنایی زدایی یاا برجساته   ، همان کاربرد معمو   ن به قصد انتقا  موضوعی است

ریزی یا کاربرد ساختارهای غیر دستوری یا شیوۀ جدید بیاان جلاب نظار    سازی با ظهور هنجارگ

می کند. خوشبختانه متون ادبی فارسای چاه باا رویکاردی کالساین و چاه ناوگرا در  فارینش         

بسیار غنی بوده است. افزون بر این محتوای متن ، تصویرهای بدی  و غیر متعارف در ساحت بیان

، روان شاناختی ، ا جتماعی، بی برای مطالعات متفاوت تاریخیبستر مناس، ادبی فارغ از شیوۀ بیان

   د.ی... است. به همین دلیل باید به تعیین انواد ادبی بر منبای مضامین متفاوت مبادرت ورز

زمینه ، به لحاظ تاریخی پم از ظهور اسالم و  شنایی ایرانیان با کتاب مقدا  سمانی )قر ن(

و چه در حوزه نرر فراهم گردید. زیارا در نموناه    نظم شعر وشکوفایی ادبیات فارسی چه در حوزه 

                                     به هایچ وجاه زیباایی و جاذ ابی ت     ، های ادبی پراکند ه ای که از پیش از اسالم برجای مانده است

                                                                                    متون ادبی پم از اسالم مشاهده نمی شود. انصافا  منشک و سرچشمه  فرینش های ادبی و هناری  

، مجااز ، اساتعاره ،  رایه های زیبای بالغی چاون تشابیه   یات روحبخش قر ن است که سرشار از 

مرهون ایان  ، تمریل و.... می باشد. و شاعران ما در خل  این لطافت ها و ظرافت های ادبی، کنایه

 بوده و هستند.  -                                   که معجزه جاوید در خط ه علم بیان است -کتاب  سمانی

 شعر شده است. به عنوان مرا :به  نها در  تصویر  فرینی های قر ن مستمسن شاعران در تلمیح
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 (7)اعراف/، «                                             الیدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم  الخیاط...» 

                           ست درخور با جمل سم  الخیاطـنی                                       ه را با سـوزن آمد ارتباطــرشت

 مقراض ریاضـات و عمل؟جـز به                                        تی جملـکـی شود باریک هس

محتوا و عوامل درونی ادبیاات فارسای و    -1در ادبیات فارسی بحث انواد ادبی دو شاخه دارد :

                شاعر و تحاو     ، بحث در شکل و صورت ادبیاات فارسای   -2فارسی ،                         اصطالحا  موضود و مادۀ ادب

                                قالب های گوناگون از دیدسنت ی.  

( و Didacticتعلیمای)  (،(lyricغناایی  ، (Epic)در گروه نخست می توان از چهار نود حماسای  

در زمیناۀ  ، نام برد. در نود دوم تقسیم بندی صوری و رایاج در ادب فارسای   (Dramatic)نمایشی 

                                                                                       شعر است که عموما  در  ثار بالغی دانشمندان مسلمان یافت می شود. در این نود تقسایم بنادی   

، دوبیتای ، غز ، رباعی، مرنوی، مانند: قصیدهتوجه به قالب و شکل اثر است و  ن را شامل انواعی 

 ترکیب بند و مستزاد می دانند.، ترجی  بند، قطعه، مسم 

در راه تقسیم بنادی موضاوعات گونااگون    کوششی است، در تفکر کالسین نظریۀ انواد ادبی

ادبی با توجه به شکل ظاهری یا قالب هایی که موضوعات مورد نظر با مشخصات و قاوانین ویاژه   

در  ن قالب ها  فریده و تکلیر شده است. ولی تقسیم انواد ادبی بر مبنای محوریات موضا     خود

            ا             همیشاه ارجحی ت داشاته      -                                                       فارغ از قالب و شکل ظاهری که مد  نظر فرمالیست هاا اسات  ، خاص

                                                             ا                           هرچند که باید به این تعریر رویکردهای متفاوتی کاه در حاوزه ادبی ات در واقا  کاارکرد        .است

 اضافه کرد. ،                                                                 ادبی ات و اهم ی ت این دانش را در مقایسه با سایر علوم نشان می دهد

                                                                       ا      ا                      رویکردهایی همچون ادبی ات تطبیقی یا ادبی ات پایداری که مبای ن پیوناد ادبی ات مل ی و قاومی باا         
جهات شاناخت   ،                                                                      هان است و یا ادبی ات جامعه شناختی که به ضرورت تکمال در متاون ادبای            ادبی ات ج

تااری  و  ، عمی  تر جامعه در دوره های متفاوت تککید مای ورزد و... در پیادایش و ظهاور اناواد ادبای     
                                                                                                گذشت زمان همیشه تکثیر گذار بوده است. مرال  در ادبی ات ایران با تکیه بر گات ها )بخشای از ساروده  

                                                                                  ادبی ات غنایی مقدم بر ادبی ات حماسی است. با وجودی که که غالبا  بر ایان باورناد:   ، (های دین زرتشت
                                     مقدم بر ادبی ات غنایی اسات. پام از   ،                                               شکل گیری و رشد ادبی ات حماسی به صورت تدوین شده، تولد

، غلبه ین نود ادبای  صوفیانه و عرفانی می رسد. البته، تعلیمی،  ن نوبت به ظهور و رشد ادبیات غنایی
                                                                                                  دلیل بر محو کامل نود ادبی پیشین نیست. از این رو در بعضی دوره ها ما شاهد اناواد ادبای متعاد د و    

رویکردهاای  ،                                                                                   متنو د هستیم. خصوصا  در عصر حاضر که افزون بر اداماۀ حیاات اناواد ادبای کالساین     
ر گوناه هاای ادبای در  ثاار یان                                                                   جدیدی درحوزۀ شعر و داستان  شکار شده است. گاه نیز تنو د و تکر 

                                                                                                   شاعر یا نویسنده مرز بندی  نها را دشوار می سازد و اساسا  تفکین و تمایز بین انواد ادبی کاار چنادان   
 جام  چند نود دیگر است.  ، ساده ای نیست.گاهی ین نود ادبی

فارسای  یکی از دشوارترین کارها تقسیم بندی شاعر  :» دکتر شفیعی کدکنی بر این باور است 
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است از نظر معنا و مفهوم.  ن چه به عنوان شعر غنایی یا تمریلی یا حماسی و حکمای و عرفاانی   
چندان مرزهای متداخل و درهم شده ای دارد کاه جاز در عاالم تعریار و مباحاث      ، معرفی شده

ایان                                                                                            مجر د وکلی نمی توان  نها را از یکدیگر جدا کرد. تعریفاتی که ناقدان اروپایی از هر کادام از 
به هنگام تطبی  و سنجش با نمونه های شعر دری قابل انطباق نیست و هرچه در ، انواد کرده اند

حاصل کار پریشان تر خواهد شد؛ زیرا همان شاعری کاه باه عناوان     ، این راه بیشتر کوشش شود
شعر غنایی شاناخته  ، ناگهان در زمینه ای بر طب  همان تعریر اروپایی، حماسی معرفی می شود

 «  اهد شد.خو
نود ادبی عبارت است از گروه بندی  ثار ادبای  » رنه ولن و وارن در تعریر نود ادبی معتقدند:

، که از لحاظ نظری مبتنی بر شکل بیرونی )بحر و ساختمان خااص( و نیزشاکل درونای )نگارش    
ناوعی  ، به هر حا  محتاوا و مضامون جدیاد   .« مقصود و با تسامح موضود و مخاطب است ، لحن

را در عرصه ادبیات می  فریند که شاید تا به حا  سابقه نداشته است؛ همانگونه کاه شایوۀ   جدید 
                                                    خال قی ت ادبی به شمار می  ید. از این رو  فرینش هاای   ینوع،                             جدید بیان  همان مضامین پیشین

ادبی وقتی هنرمندانه و بدی  تلقی می شوند که یا نو وری در شیوۀ بیان و یا نو وری در محتاوی  
 مضمون باشند.و 

***** 

ــا  ن همـــه گفتـــیم لیـــک انـــدر بســـی  یـ

 بــــی عنایــــات حــــ  و خاصــــان حــــ 

 ای خــــدا ای فوــــل تــــو حاجــــت روا

 ایــــن قــــدر ارشــــاد تــــو بخشــــیده ای 

ــی     ــیدی ز پ ــه بخش ــ  ک ــره ای دان  قط

 قطــره ای علــم اســـت انــدر جــان مـــن    

ــا را جــان  جــان؟   ــو م ــا کــه باشــیم ای ت                                                   م

 هســــتی هــــا نمــــا، مــــا عــــدم هــــاییم

             ــــ         ولــــی شــــیر ع ل م    مــــا همــــه شــــیران 

 حملـــه شـــان پیـــدا و ناپیداســـت بـــاد    

ــت   ــا از داد  توســ ــود  مــ ــا و بــ ــاد  مــ                                                      بــ

                                            لـــــس ت هســـــتی نمـــــودی نیســـــت را

                                                  لــــــس ت ا نعــــــام خــــــود را وام یــــــر

 بــــی عنایــــات خــــدا هی ــــیم هــــی  

 ورقگــر ملــک باشـــد ســیا هســـت     

ــود روا  ــاد هــــی کس نبــ ــا تــــو یــ  بــ

ــیده ای      ــا پوش ــب م ــس عی ــدین ب ــا ب                                            ت

ــوی     ــای خ ــه دریاه ــردان ب ــل گ                                          مت ص

                                         وارهــــان  از هــــوا وز خــــا  تــــن

                                                  تــا کــه مــا باشــیم بــا تــو در میــان؟      

ــا    ــانی نمــ ــی فــ ــود مطلقــ ــو وجــ                                               تــ

ــان از                     باشـــد دم بـــه دم       بـــاد                    حملـــه شـ

                                          آن کــه ناپیداســت هرگــز کــم مبــاد    

ــاد توســـت  ــه از ای ـ ــا جملـ                                            هســـتی مـ

ــو  ــ  خ ــت را              عاش ــودی نیس ــرده ب                             د ک

ــر     ــود را وام ی ــام خ ــل و بــاده و ج  ُ                                            نُق
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ــد؟    ــو کن ــت و ج ــت جس ــری کی  ور ب ی

ــا   ــدر مـ ــر انـ ــر  ، من ـ ــا ن ـ ــن در مـ  مکـ

 تــو م ــو مــا را بــدان شــه بــار نیســت      

 

                                             نقـــ  بـــا نق ـــاش چـــون نیـــرو کنـــد؟

ــر   ــود ن ـ ــخای خـ ــرام و سـ ــدر اکـ                                            انـ

ــت   ــوار نیسـ ــا دشـ ــان کارهـ ــا کریمـ                                             بـ

 

 «مثنوی مولوی»   

 

 

 

 


