
 

  ادبيات چيست؟
  1پور درياييعلي  دكتر

   2سعيدي سهراب
  :چكيده

بحث ادبيات مفصل تر از آن است كه بتوان آن را در يك نوشته گنجاند، بنابراين هدف اين نوشته فقط بيـان چنـد تعريـف    
ادبيات فارسي گنجينه اي بي انتها و اليزالي «چرا كه  ؛ن تعاريف استآمشخص از ادبيات و نشان دادن وجوه اشتراك و افتراق 

 عداد بهترين و پرارزش ترين آثار فكري و تجليـات ذوقـي ملـل بـزرگ بـه شـمار       است كه نه تنها از لحاظ كميت و تنوع در
مختصات و مميزاتي دارد كه افراد دقيق و صاحب نظري هـم كـه سـاليان دراز در آن بـه بررسـي      ،آيد، بلكه ازلحاظ كيفيت مي

نوشته سعي شده كه تعاريف مختصـري  پس در اين .توانند در هر قسمت به سادگي و قاطعاً اظهار نظر نمايند  ، نميپرداخته اند
از ادبيات آورده شود همچنين از درون مايه ادبيات كه كه خود بحثي كالن است، ريشه شناسي واژه ادبيـات، كـاركرد ادبيـات،    

زبان و ادبيات، خدمات فرهنگي هنري شاعران كه هر كـدام از ايـن   ي  هدف ادبيات، تقسيم بندي ادبيات، وظيفه ادبيات، رابطه
تواند موضوع پايان نامه در سطح كارشناسي ارشد يا دكتـري   مي ويني كه ذكر آن رفت خود بحث بسيار گسترده اي است وعنا

آشنايي نسبي خواننده محترم با واژه ادبيـات  » ادبيات چيست«باشد و هدف از طرح و آوردن اين مباحث گسترده تحت عنوان 
  .ن استآو ساير ويژگيهاي 

  ساير جنبه هاي ادبيات ،ادبيات متعهد و غير متعهد ،ادبيات: گان كليديواژ

  مقدمه
باشد چرا كه بـيش از يكبـار جمـع     مي واژه ادبيات از لحاظ لغت شناسي در اصل جمع مؤنث سالم و جمع الجمع

ع پس در يك بررسي درمي يابيم كه ادبيات جم. توان آن را جمع بست و مثالً گفت ادبيات ها نمي بسته شده و ديگر
معين نيز ادبيه بعنوان مفرد ادبيات آمده است و آنرا دانشهايي متعلـق   در فرهنگ. كلمه ادبيه و ادبيه صفت نسبي است

و اما ادبيه منسوب به ادب اسـت و آنچـه پيوسـتگي بـه     ) 178: 1معين؛ ج (است  به ادب، علوم ادبي و آثار ادبي دانسته
 ادب يك واژه غيرپارسي است و در اصـل بـه معنـاي فرهنـگ    و . شود مي ادبي گفتههاي  ادب دارد و به دانشها و فن

اديب را ادب «: گويد مي )وسيله آموزش كودكان(در كتاب نصاب الصبيان ) قرن پنجم(باشد چنانكه ابونصر فراهي  مي
ب يافتـه بـه   اد«: و تركيباتي برمي خوريمها  معين نيز در اين ارتباط به چنين واژه در فرهنگ. فرهنگ: ادب» آموز دان

معناي ادب گرفته، فرهيخته،فرهنگ پذيرفته و با فرهنگ و همچنين ادب شدن، تنبيه شدن، سياست كردن و ادبسـتان  
است علم و ادب را نيز معرفت به احوال نظم و نثر از حيـث درسـتي و   .. .به معني مكتب، جايگاه ادب، پرورشگاه و

ا علم صناعي كه اساليب مختلفه كالم بليغ در هـر يـك از حـاالت    ر نآداند و  مي نادرستي و خوبي و بدي مراتب آن
  .)لغت نامه دهخدا( »شناسند مي شود، مي خود به توسط آن شناخته

بر سر انواع و اقسام آن نيز بين علمـائي چـون محمـدبن محمـود آملـي مؤلـف        ،»ادبيات«گذشته از مفهوم لغوي  
ــد   ــدون، احم ــون،ابن خل ــرايس العي ــي ع ــون ف ــايس الفن ــدان و   نف ــواهر االدب، جرجــي زي ــمي، صــاحب ج هاش

ديگران،اختالفاتي وجود دارد و وارد شدن به اين مباحث خسته كننده نيز كه آنچه قدماجز و علوم ادبيه شـمرده انـد،   
از ويژگيهاي ساخت و رفتار ذهنـي  (داخل مسائل است يا جزء مقدمات و مبادي؟ تعريف ادبيات كار مشكلي است، 

يـا  » اصـل «كوشد مشاهدات و دريافتهاي خود را زير يك مفهوم كلـي بـه نـام     مي ره در هر مرحلهاين است كه هموا
» تعمـيم «عموميت يا «بيان كند و به تمام مواردمشابه » تعريف«در آورد و آن را با مختصرترين عبارات به نام » قاعده«

حفـظ كنـد و بـدين    » زيربنـا «را به عنـوان  دهد تا عالوه بر جلوگيري از پراكندگي فكر و تجربه آن اصول و تعاريف 
رسـد   مـي  هر چند هنگام صحبت از ادبيات بـه نظـر   )17: 1370حجازي؛ ( ادبيات مشكل است» تعريف«لحاظ است كه 

  . كنند نمي اشتباه... وشود و آن را با فلسفه، تاريخ و روانشناسي  مي دانند راجع به چه چيزي گفتگو مي همه
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ادبيات جمع ادبيه است و امروزه در معنـي جمـع ادب    :مسلم و غير قابل انكار است اينكهدر تعريف ادبيات آنچه 
سومري به فارسي راه يافته و آنگــاه به زبان عربي رفته و اشـتقاق پيـدا    (dub)واژه ادب از كلمه دب . رود مي به كار

دبستان در فارسي از اين ريشه است و  دبيرستان و دبير،هاي  باشد واژه مي كرده است و در اصل به معني لوحه و خط
واژه دبسـتان  . هنر، روش، آئين و درست تر از همه نوشتن برشمرده اند دانش، فرهنگ،: براي آن معاني مختلفي چون

  .آموزند مي از همين كلمه است، جايي كه در آن نوشتن و شيوه رسم الخط را

  ادبيات چيست
چگونگي تعبير و بيان احساسات و عواطف و افكار به وسـيله كلمـات   « :گفته شده ادب يا ادبيات عبارت است از

اين تعريف نيز كامل و جامع نيست،همچنانكه فالسفه و ادبـاي   .)حرف آ: 1دهخدا؛ ج ( »در اشكال و صورتهاي مختلف
وارد  عـده اي هـم بـدون تعريـف    . ولي به تعريفـي جـامع دسـت نيافتـه انـد     اند  كتابها راجع به ادبيات نوشته،بزرگي

مجموعـه تظـاهرات   «: يكي از جامعترين توصيفي اين باشد كه بگـوئيم ،شايداند  ادبيات شدههاي  اهداف،ابزار و شاخه
  .)1: ايمن؛ ( “ .آيد مي ريخته شده است، ادبيات آن قوم به شمارها  هنري هر قوم كه در قالب كالم توصيف

 در فرهنگها،ادب به معني دانـش، . شود مي يك جامعه اطالق ادبيات به علوم ادبي و يا آثار ادبي”: در تعريفي ديگر
آزرم و در تركيبات اصطالحي چون علم ادب به معني علـومي كـه انسـان بـا     ، خوي خوش، روش پسنديده معرفت،

  .)36: ستوده؛ ( »تواند درست شعر بگويد وخوب چيز بنويسد آمده است مي داشتن قواعد آنها
از ايـن رو مـا در زبـان    . فت و زيبايي و نيز نيك گفتاري و نيك كرداري اسـت ادب در فرهنگ غرب به معني ظرا

ــا   ــر ب ــايي و هنــري و  ، ادبيــات( Bellesletterفارســي مفهــومي براب ــار زيب ــات، ادب، و ( litleratareشــعر و آث ادبي
صـناعات سـخن   فكري است،به ويژه سنت به آنچـه بـه   ها  و تراويدهها  دارد اولي پرورده) مطبوعات و نوشتارها،هنر

  .)59: نجفي و رحيمي؛ ( »گفتن و نوشتن باشد و دومي،مجموعه آثار ادبي يك ملت با يك قرن يا يك دوره است
هنربيان نيات به وسيلة كلمات است اين معني تقريباً معادل مفهومي : تعريف ادبيات »زيباشناسي«از نظر گاه دانش 

تجلـي  «شود بنابر، اين تعريف و با توجه به مفهوم هنر كـه   مي استنباطدر زبان فرانسه  (libleratare)است كه از واژه 
 –كند و اين تجلي خارجي به كمك عالئـم   مي خارجي احساسات نيرومندي است كه انسان آنها را تجزيه و آزمايش

  .)59: انون توستوي؛ ترجمه دهكان، ( »شود بيان ميها، صداها و كلمهها، اشارهها، حركتها، رنگها، خط
شاعران و نويسندگاني كه آفريننده كالم زيبا درقالب شعرو نثر هستند،هنرمندند و آثار ادبي هر ملت نيـز گنجينـه   «

كند و اين آثـار   مي اي است از مظاهر هنري افراد آن كه تحريك انديشه و احساس انسانها قدرتي ناقد و پايدار ايجاد
 تعقـل را پـرورش  ،ند، زيرا همچنان كه علـوم رياضـي و منطق  است كه از تمدن برخوردارهايي  از لوازم زندگي ملت

و در تربيت نفس و خردمنـدي   .)18: 1336مندور؛ (“ .بخشد مي دهد، اين آثار ذوق و احساس را جال و دقت خاصي مي
  .    )10: رزمجو؛ ( و باروري ذهن نقش مؤثر دارد

مواريت ذوقي و فكري اقوام و امم عالم كه مـردم  تمام ذخاير و «: به نظر استاد زرين كوب ادبيات عبارت است از
اين ميراث ذوقي و فكري كه از رفتگـان بازمانـده اسـت و آينـدگان نيـز      . در ضبط و نقل و نشر آنها اهتمام كرده اند

زريـن  ( »همواره موجب استفاده و تمتع و التذاذ اقوام و افـراد جهـان خواهـد بـود    . همواره برآن چيزي خواهند افزود
   .)18 :كوب؛ 

گيرد تا جهان را بر آنان آشكار كند و اين  مي داند كه به وسيله انسانها صورت مي فعاليتي«: سميون دبو را ادبيات را
  .)150: به نقل از نجفي؛ (» آشكار كردن خود به منزله عمل است

يرنگي عمر آدمي فكري و معنوي بشر است كه قدمتي به د ادبيات يكي از مهمترين واساسي ترين نيازهاي روحي،
هـاي   شايد بتـوان از مجمـوع بحـث   . دارد و به دليل اهميت ويژه آن، از ديرباز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

اسـت كـه شـاعر يـا     هـايي   احساسـات و انديشـه   ادبيـات،  :صاحب نظران در باب ادبيات، چنين نتيجـه گرفـت كـه   
بنـابراين بيـان احسـاس و    . كنـد  مـي  و امكانات بالقوة زبان،بياننويسنده،خود آگاه يا ناخودآگاه؟با به كارگيري تخيل 

  .شود نمي انديشه، اگر خيال انگيز و هنرمندانه نباشد جزء ادبيات محسوب
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مهر وكين،بيم و اميد، غـم و شـادي حسـرت و حيـرت      :ترين مضامين ادبيات راهمين حقايق انساني از قبيل مهم«
و حتي تناقص احساسات و عواطف گوناگون آدمي است كه تحت تاثير  تنوع،دهدو به دليل پيچيدگي مي تشكيل.…و

: 1380موسايي؛( »سازد مي آثار ادبيات را دشوار يا ناممكن،درهر دوره و سرزميني... وتاريخي اقتصادي ،عوامل اجتماعي
53.(  

كـه  شـود   مـي  در يك تعريف كلي ادبيات به تمام محصوالت ذوقي عاطفي و تخيلـي و فكـري يـك ملـت گفتـه     
 به ثبت رسـيده باشـد، و امـا اروپائيـان معمـوالً در فرهنـگ      ) ادبيات شفاهي(بصورت مكتوب يا به صورت نقل قول 

ادبيات دانشي است كه شامل مجموعه آثار مكتوب يك ملـت و بـا يـك    “:هايشان ادبيات را اينگونه تعريف كرده اند
  »شود مي مملكت و يا يك زبان مشخص

امـروزه در ادبيـات هـر ملتـي، عـالوه بـر آثـار مكتـوب آثـار           -1: توان گرفت مي بر اين تعريف دو ايراد اساسي 
محلي كه ازقديم االيام سينه هاي  هاي عاميانه و افسانه خورد مانند بسياري از دوبيتي مي غيرمكتوب ادبي نيز به چشم

آثار منظومي در زمينه -2گوئيم  مي روزه به آنها ادبيات شفاهي وو اماند  به سينه بين مردم نقل شده و ادامه حيات داده
توانيم آنها را جزو آثار ادبي به شمار آوريم چـرا كـه    نمي داريم كه…رياضي و  نجوم، فلسفه، دانشهايي از قبيل طب،

 يك ملت اطـالق  براين باوريم كه احساس و عاطفه جز الينفك آثار ادبي است و از اينرو ادبيات بر تمام آثار مكتوب
  .شود نمي

ادبيـات  : توان ارائه داد اين است كه بگـوئيم  مي رسد علمي ترين تعريفي كه از ادبيات مي طبق آنچه گفته شد بنظر
  . عبارت است از مجموعه آثار مكتوب و غيرمكتوب يك ملت كه عواطف و احساسات آدمي را تحت تاثير قرار دهد

  كاركرد ادبيات
توانايي ادبيات بي اندازه است اما چندين جنبـه  «: نويسد مي رانسوي در رابطه با نقش ادبياتژرژ سمپرن نويسنده ف

 “جهان را هم آشكار سازد و هـم درمفـاهيم قـالبي بپوشـاند     ،تواند چشمها را هم ببندد و هم بگشايد مي تفاوت دارد
  ).19:عرب دفتري؛ (

ادبيات فعاليتي است كه بوسيله انسانها و براي انسـانها  «: نويسد مي سيمون دو بدوار در مورد توانايي ادبيات چنين
  ).15: 1371به نقل از هادي؛ (» گيرد تا جهان را براي آنهاآشكار و اين آشكار كردن خود بمنزله عمل است مي صورت

كـه  تـوان ارائـه داد و آن ايـن اسـت      مي عالوه بر تعاريف كه از ادبيات نقل شد يك تعريف اخالقي نيز از ادبيات
آمـوزد و او را بـه اوج    مـي  دانشي است كه آيين و چگونگي درست و شرافتمندانه زيستن را به انسان: بگوئيم ادبيات

  . كند مي كمال روحي و معنوي هدايتهاي  قله

  هدف ادبيات
 هـاي  لطيـف و نوشـته  هاي  هدف از ادبيات استفاده از احساسات زيبا و گفته«: نويسد مي آقاي دكتر محمد خزائلي

ادبيـات را مجموعـه اي   «: علي هادي “)17:  1378خزائلي؛ ظريف در راه به سعادت اجتماعي و اخالق عمومي است
اخالقي و هنري يك جامعه جهت دستيابي به يك نظام مشترك فرهنگي ايـده ال كـه    ،سنن، قوانين اجتماعي،از آداب

  :).1371هادي؛ ( ».رشد و توسعه آن بدون درك احساسات لطيف ممكن نخواهد بود ميداند
ادبيـات تجلـي و   «: گويـد  مي دكتر رحيم نژاد سليم عضو هيات علمي دانشگاه شهيدباهنر كرمان در تعريف ادبيات

. ظهور انديشه و خرد و معرفت و عشق و احساسات و عواطف و عرفان و ايمان و جهانبيني در آئينه سخن واالسـت 
  . »عنا و جاودانه استپس ادبيات سخن واالي پرحكمت پر انديشه و پرم

مـدتها پـيش از آنكـه    «ادبيات فارسي بدون اغراق از قويترين و تكامل يافته ترين ادبيات هـاي جهـان اسـت،    اما  
دانشمندان غربي به مباحث اجتماعي بپردازند،دانشمندان ايراني بسيار عميق تـر و بـا بيـاني شـيوا، مسـائل و مفـاهيم       

لذا بجاست كه دانشمندان ايران به تفحـص در ايـن    .ف به نظم و نثر درآورده اندگوناگون اجتماعي را در ادوار مختل
 و طراوتهـا را بيـان  ها  لطافت،ادبيات زيبائيهاچراكه  .د و هويت خود را بازيابندنزمينه بسيار غني اصيل و سنتي بپرداز
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  : راند مي سخن دارد از شمع و پروانه و فانوس بلبل و گل، فراق،وصال و، شكسته دلي،احوال دل مي
  

 با من زعشق شـعله ورانـه سـخن بگـو
  

 دل را بمــن بگــوي  شــيرين دهــاني قصــه 
 

 )دكتر رحيم نژاد سليم(   

  درونمايه ادبيات
  

 ريخـتمـيشمعي به روي نعش پروانـه اشـك
  

 يــك پــرده لطيــف و رنگــين ســينما بــود 
 

 )شهريار(   
  :و

  

 شزبلبـل در فغـان، پروانـه در سـو ،من اندر گريـه 
 

 تماشا داشت حال ما سه تـن ديوانـه در يـك جـا     
 

 )الهوتي(  
  : و يا سعدي گويد

 شمع و گل و پروانـه و بلبـل همـه جمعنـد
  

 اي دوست بيا رحم بـه تنهـايي مـا كـن     
 

   :و يا حافظ
 خرنـد و بـسمـيدر كوي ما شكسـته دلـي

  

 بازار خود فروشـي از آنسـوي ديگـر اسـت     
 

  : مالحسن فيضي
 يــار دانــددواي درد مــا را

 

 بلي احوال دل، دلـدار دانـد 
 

  

ادبيـات تـپش   . دل انگيزترين،خـوش موسـيقي تـرين سـخنان را در بـردارد     ،ادبيات پارسي لطيف ترين، زيبا ترين
. گردد مي عشق است و همه احوال روح انسان در درون عمر در ادبيات منعكسي  دل،طوفان روح،سرگذشت و قصه

... ز وو حرفهاي جانسو،حسرت پيري،راز و نيازها،شكستگي دل،بي وفايي روزگار،عشق و دلدادگي ،آرزوهاي جواني
زنـدگي   خورشـيد  يابد يعني ادبيات ماجراي دل و جان انسان را از سپيـده دم حيات تا غروب مي در ادبيات انعكاس

  .دهد مي بازتابدر خود 
ادبيات است شاهدي بياوريم نخست حسـرت   موضوع هايكنيم كه براي احوال روح كه يكي از  مي دراينجا سعي

  از پيروي شيرازي و رودكي سمرقندي ي  پير
  

 روزگــاري زلــف يــارم در كــف و اكنــون عصــايي
 

 …اي فلك ما را كشاندي از چـه جـايي تـا چـه جـايي      
 

 )پيروي شيرازي(  
  : و يا رودكي گويد

  

 مرا بسود و فرو ريخـت هـر چـه دنـدان بـود
  

 ل چراغ تابان بـود ــــدان البـــبود دنـــن 
 

  

احوال ديگر، راز و نيازها بين عاشق و معشوق است و سخن را به بلندا كشيدن و اطناب و گفتگـوي زيـاد بـا         
  :معشوق كه يكي از زيبائيهاي ادبيات است

 مــن بــودم دوش و آن بــت بنــده نــواز
  

 از من همه البه بود و از وي همـه نـاز   
 

 مـا بـه پايـان نرسـيدشب رفت و حـديث
  

 شــب را چــه گنــه قصــه مــا بــود دراز 
 

 )مولوي(   
  :ادبيات حرف جانسوز است

  

 تا دلي آتـش نگيـرد حـرف جانسـوزي نگويـد
 

 حال ما خواهي اگر از گفتـه مـا جسـت و جـو كـن      
 

 )نظام وفا(   
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  :راند مي ادبيات از فراق و هجرانها سخن
  

 همه هست آرزويم كـه ببيـنم از تـو رويـي
  

 چه زيان تو را كه من هم برسم به آرزويـي  
 

 )فصيح الزمان فسايي(   
  :ادبيات تجلي عشق است، مولوي گويد

  

 بميــرد بميــرد دريــن عشــق بميــرد
  

 درين عشق چو مرديد همـه روح پذيريـد   
 

  :و يا
 از صداي سـخن عشـق نديـدم خوشـتر

  

 يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند 
 

 )حافظ(   
  :ادبيات با دلهاي شكسته و غمگينان و رنجيدگان استروي سخن 

  

 اين قلب شكسـته اسـت و در او غيـر خـدا نيسـت
  

  يك لحظه خدا از دل بشكسته جدا نيست 
 

  :و
 دهـد بـه دلمـيغم صيقل دل است و صـفا

  

 دهد به دل مي اما كدام غم، غمي كه خدا 
 

  :و
ــنيدن ــتن و از دردش ــخن گف  از درد س

  

 نداني كـه چـه درديسـت   با مردم بي درد  
 

 )مهرداد اوستا(   
  :گويد مي ادبيات قصه عشق است و از فراقها

ــد ــتال نكن ــو مب ــراق ت ــه ف ــرا ب ــدا م  خ
  

ــد   ــا نكن ــا را نصــيب م  نصــيب دشــمن م
 

 به شبهاي سياه هجـر يـارب مبـتال گـردد
  

 سهي هركس جدا كرد از بر ما دلبر مـا را  
 

  

  :گويد مي وصل ادبيات از جگر سوخته ناله سرمي دهد و از
  

 ام بـه جگـر داغـي و از آن ترسـم نهاده
  

 جگر نماند و آن داغ بـر جگـر مانـد    
 

  :و
 در وصل هـم زهجـر تـو اي گـل در آتشـم

  

 شوي كه بداني چه ميكشم نمي عاشق 
  

 

  

شـود ادبيـات سـخن متعـالي      مـي  و باالخره هرگونه سخن پرمغز و بـا احساسـي كـه بخـواهي در ادبيـات يافـت      
تاثيرات درونـي و   احساسات، عشق، عرفان، واالست،بازوان ادبيات جهان انديشه، دانش، هستي شناسي و جهان بيني،

  .همه ماجراهاي دل و جان را در برگرفته است
دنيـاي  . پـذيرد  مـي  روح انسان و نفس ناطقه قدسي او بسيار لطيف است و به هر چه رو كند رنگ آن را به خـود 

كند و روح را بهشت  مي عشق، احساس، ايثار، عرفان، جهان بيني است جان را تلطيف،لطافت، طراوتدنياي ، ادبيات
  .گرداند مي حقايق و معاني

  تعريف ادبيات 
و هركس از نظرگاه خويش، به اند  دانيم در تعريف ادبيات صاحبنظران، نظرهاي متفاوتي ارايه داده مي همانگونه كه

آدميـان اسـت در مقابـل عوامـل     هـاي   بازتابي  ادبيات مجموعه«: اند گفته كه باز هم تعريف آن پرداخته است، چنان
رازانـي؛  ( »سعادت آدمي اسـت  مختلف دروني و بروني كه به صورت كالم، همراه با تخيل و عاطفه درآمده و هدفش،

هنـري را  هـاي   سـاير رشـته   رود كـه  مي ادبايت، اساسي ترين و اصلي ترين ركن هنربه شمار«: و يا گفته اند )10: تا بي
آميزد ولي از تمدن جدايي پذير نيست و تاثير تمدن و فرهنگ  مي ادبيات گاه با تاريخ در هم. دهد مي تحت تاثير قرار

 طايفـه،  آداب و رسوم و سنن ملي هر قـوم، ،انعكاس حاالت، رفتار. شود مي در آثار ادبي هر قومي به وضوح مشاهده
   .)همان، همانجا( »اين گفتار ماستمؤيد  ها، ملتي در ادبيات آن
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ادبيـات مجموعـه آثـار    “:نويسـد كـه   مي درتعريف ادبيات چنين  دكتر حسن انوري در كتاب فرهنگ بزرگ سخن
عـاطفي چـون غـم و شـادي ماننـد آنهـا بـوده، و بـه شـيوه اي هنـري در قالـب            هـاي   مكتوب كه نمايان گر بازتاب

هـايي   جز آنها درآمده باشد و ادبيات بخشي از علوم انساني شامل دانـش  شعر،داستان،نمايش نامه،شرح حال، مقاله، و
دربـارة  هـايي   شعرشناسي،انشاء و مانند آنها و مجموعـه نوشـته  ،عروض و قافيه،صرف و نحو،معاني و بيان،چون لغت

موضوعي مشخص مثل ادبيات جنگ،ادبيات تطبيقي كه آن دانشي است كـه از وجـوه اشـتراك يـا اخـتالف ادبيـات       
آثـار بـا ارزش بـاقي    ي  كه مجموعـة ) ادبيات كالسيك(ادبيات سنتي  .كند مي و تاثير آنها در يكديگر، صحبتها  ملت

مانده از سخنوران و نويسندگان كهن هرملتي است و ادبيات سياه آن ادبياتي است با گرايش شــديد بـه بـــدبيني و   
 ،داستان،افسـانه  چون شعر، ،آثار فــرهنــگ رايج دربين مردم مجموعه) شفاهي(نااميدي و مانند آنها، ادبيات عاميانه 

شود، و به آن ادبيات عاميانـه يـا    مي مثل،الاليي، متل، لطيفه، و مانند آنها كه به طـــور شفاهي از نسلي به نسل منتقل
  . گويند مي )فولكلور(

كند  نمي تر جلوه د تعريف ادبيات روشندكتر رحيم نژاد سليم بر اين اعتقاد است كه تا حقيقت انسان شناخته نگرد
عرفـان   انديشه،دانش،كمال،معرفت،هستي شناسي،جهان بيني،«چون ادبيات از علوم انساني است وي حقيقت انسان را

   »داند مي و ايمان
ادبيات آينه تمام نماي افكـار و  . ادبيات حقايقي مانند انديشه،عرفان،عشق،عواطف و احساسات را در آغوش دارد 
  .و عواطف و احساسات و خصوصيات رفتاري و ويژگيهاي فرهنگي يك ملت استها  ديشهان

فركانس امواج صوتي مظلومان را از پشت كوههاي سرد اعصار بگـوش مصـلحان   «ادبيات علمي است كه ميتواند 
ير است با ايجـاد  برساند و عالوه بر مسائل سياسي،اجتماعي و اخالقي مسائل عاطفي كه تنها با زبان ادبيات امكان پذ

شعر «: آيد از آنجاست كه گفته اند مي روح تازه در كالبد جامعه نقش بسزايي داشته و جزو اهم مسائل روزمره بشمار
هر جا كه مالمت غالب شود بيتي زيبا و دلنشين همچون نم آب، بر گـل پژمـرده روح را   » و ادبيات غذاي روح است

  ). 17: 1371هادي؛ ( .بخشد مي شادابي
  »شود تعريف به دست داد نمي بايست و نمي اجتماعيهاي  ادبيات پديده اي اجتماعي است و از پديده«
  ).4: 1381هاشمي؛ ( »ادبيات مجموعه تظاهرات هنري هر قوم است كه در قالب كالم ريخته شده باشد«

كالم همـراه بـا تخيـل و     بازتابهاي آدميان است در مقابل عوامل دروني و بيروني كه به صورتي  ادبيات مجموعه
آن سـاختن هنـر از واژه   ي  ادبيات يكي از هنرهـاي زيباسـت و وظيفـه    .عاطفه درآمده و هدفش سعادت آدمي است

بخشد كه بـه مراتـب    مي ادبيات همه چيز است، زيرا به آنها نوعي حس ابديتها  هاست، همين و همين براي بعضي
  .كنند مي عمرها  نگبيشتر از سها  ماناتر از معماري است و واژه

  ادبيات چيستي  وظيفه
ادبيات به معناي وسيع كلمه، يك مبارزة واقعي است، وجب به وجـب و كلمـه بـه كلمـه در راه تسـخير      ي  وظيفه

واژه ،ميدان به ميدان،واقعيت،كشف زندگي، مبارزه با مردگي و تمام عناصر مردگي مبارزه اي است براي ايجاد هيجان
انگشت و دست به دست،تا انسان بر روي پلي از واقعيت بيدار شود و حركت روان و كف آلـود  به واژه، انگشت به 

  ).28: ستوده؛ ( ».گستراند شاهد شود مي رودخانة زندگي را از باال در سپيده دمي كه وقوف را بر تارك ديدگاه انسان
قيد بردگي آزاد كند و آن را به صورت  عبارتست از اينكه آزادي را از،وظيفه ادبيات در شرايط عيار كننده موجود«

نگـاه   ،انـد  راه گـم كـرده  » ديل”يك فانوس دريايي دعوت كننده و راهنما،در برابر مردي كه كشتيهايشان دراين شبان 
خود را نسبت به موقعيت آن فانوس دريايي ميزان كند و تمام حركات فردي و هاي  دارد، تا همة مردم قلبها و انديشه

  ).60: 1357براهني؛ (» را با وضع آن منطبق سازداجتماعي خود 
كوشد تا نشان دهد كـه وظيفـه ادبيـات عبـارت اسـت از اينكـه در        مي) A.Richards(و باالخره آي،دي ريچاردز 

خواننده تعادل رواني و يا در واقع حاالت متعادل رواني به وجود آورد، بدين معني كه معتقد اسـت يـك اثـر هنـري     
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 كند، زيرا زيبايي خود چيزي است كه موجب تعـادل تركيبـي   مي موزوني در بيننده يا خواننده ايجادواكنش خاص و 
زريـن كـوب؛   ( .كوشد كه شناخت ارزش ادبي آثار را بر مبنـائي روان شناسـي اسـتوار سـازد     مي به هر حال او. شود مي

1354.(:  

  بندي ادبيات تقسيم
ات انسان در آتش عشق اسـت ادبيـات مـاجراي جـان و دل و     ادبيات گدازه هاي جان و دل و عواطف و احساس

ادبيات خاص مخصـوص  » ادبيات خاص و ادبيات عام« :ادبيات بر دو نوع است .طوفان روح در تعامل با عشق است
كنـد، برمـي انگيـزد و     مـي  شـاد ،دهـد غمگـين ميسازد   مـي  ادبي است كه آثارشان انسان را تحت تاثير قرارهاي  حوزه

 علمي جلوه گريهاي  است كه در زمينههايي  و ادبيات عام مشتمل بر همة نوشته. آورد مي نسان بوجوددگرگوني در ا
در هـر زمينـه كـه باشـد زيـر      هـا   تمام نوشـته . گذارد مي كند يعني هر دانشوري به نيروي ادبيات آثار خود را باقي مي

  .مجموعة ادبيات عام است و در سايه اوست
و ) اي گفتـاري يـا محـاوره   (ادبيـات شـفاهي   : وان ادبيات را به دو گونه ديگر تقسيم كردت مي امادر يك نگاه ديگر

باشـد كـه در آن    مي و ادبيات شفاهي ذوقيات بومي مردمي در يك منطقه خاص) نوشتاري يا رسمي(ادبيات مكتوب 
رسـمي بـه آن دسـته از    خورد و ادبيـات   مي مختلف به چشمهاي  اشعار و كارهاي نمايشي در شكلها، افسانهها، قصه

شود كه به صورت آثار ذوقي يـا فكـري در    مي ويژگيهاي به ثبت رسيده و حاكم بر تاريخ و فرهنگ ايران زمين گفته
كليه آثار شاعران، عرفا، نويسندگان و خالقان آثـار هنـري بـه    . نظم و نثر به كتابت در آمده و به دست ما رسيده است

  .وضوع قرار داردصورت نثر و نظم در محدوده اين م

  رابطه زبان و ادبيات
كند خواننـده   مي دهد و به عكس ادبيات شكل زبان را تعيين مي به ادبيات شكل ،اما زبان وسيلة بيان ادبيات است«

: 1381هاشمي نسب؛ ( “بايدبه اصول زبان آشنا باشد و درك نمايد كه چگونه زبان به ايجاد مفاهيم و معاني كمك ميكند
596.(  

شود و خواسته و احساسات ادب آفرين را بـه   مي يند ادبيات بخشي است از زبان كه در آدمي موجب انفعالگو مي
زبان نيز كه وسيلة ادبيات است عامل پيام و افكـار و احساسـات آدمـي بـه ديگـران اسـت بـه         ،كند مي ديگران منتقل

كند و زبان غيرادبي كه بيان امور عادي و علمي  يم زبان ادبي كه ايجاد انفعال و هيجان: تعبيري زبان نيز دو نوع است
بـين زبـان ادبيـات    . گاه پيش آمده است كه يك مبحث علمي را كسي به زبان ادبي بيان نموده اسـت . نمايد مي و فني

  “.هر ادبياتي زبان هم هست اما هر زباني ادبيات نيست«. رابطة عموم و خصوص مطلق وجود دارد
زبان عاميانه زبان بيـان احساسـات و ادراكـات سـاده و     . شود مي انه و زبان ادبي تقسيمزبان يك ملت به زبان عامي

مطالب روزانه و مورد نياز فردي و اجتماعي است كه مشتعل است بر گفت و شنودهاي مردم روسـتائي و شـهري از   
حات عاميانـه و عيارانـه و   و متلهـا و مصـطل  هـا   و ترانهها  بازاري و پيشه ور و كارگر و همچنين شعرها،مثلها و نوحه

و اما زبان ادبي زبان خواص قوم است كه براي مطالب علمي و ادبي و نقـل تفكـرات   .محاوراتي خاص آنانهاي  واژه
  . درست و بخردانه و بيان عواطف عميق آمادگي دارد

  تقسيم بندي ادبيات به لحاظ اثرگذاري در زندگي بشر
  ادبيات متعهد

به لحاظ اثـر گـذاري در   ”: كهاند  گفتهاند  حققين و بزرگان ادب براي ادبيات قائل شدهدر تقسيم بندي ديگري كه م
ادبيات متعهد و ادبيات «:توان ادبيات را بردو بخش تقسيم كرد مي زندگي بشر و ايجادتحول در ابعاد گوناگون زندگي

برد در همه احوال بايد  مي به سر هر اديب در هر جايگاهي كه: حال در شرح ادبيات متعهد بايدنوشت كه. “غيرمتعهد
به رسالت انساني خود در خلق آثار ادبي و هنري پايبند باشد به گونه اي كه ديگران از پرتو آثار آن اديـب در جهـت   
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اصالح روح و روان و بحرانهاي حاكم برجامعه و درمان دردهاي اجتماعي و باالبردن آگاهيها بهره گيرند و اين گونه 
توانسته است از اداي تعهد و رسالت هنري انسان خويش موفق بيرون بيايد در محدوده ايـن نـوع    است كه آن اديب
بيننـد يـا هـر گـاه      مي يعني هرگاه ظلم و بيداد. كه هنر خويش را در خدمت به مردم به كار گيرنداند  ادبيات ادبا آمده

فردوسي، موالنـا، سـعدي، حـافظ،    : ي هم مانندپردازند،بزرگان مي كنند به اصالح آنها مي فسادي را در جامعه احساس
سنايي، عطارنيشابوري، نظامي گنجوي، سيف فرغاني، مسعود سعدسلمان، جامي آن عارف نامي و برخي از شـاعران  

 عنصـرالمعالي،  صـائب تبريـزي و نويسـندگاني هـم ماننـد امـام محمـد غزالي،ابوالفضـل بيهقـي،         : سبك هندي مانند
و بسـياري از   -شـهيد راه عرفـان    -ن ميبـدي، محمـدجريرطبري، عـين القضـاه همـداني      ابوسعيدابوالخير،رشيدالدي

با خـدمتي كـه بـه بشـريت انجـام      اند  و توانستهاند  نويسندگان و بزرگان ديگر همه با چنين خصوصياتي زندگي كرده
ي خـدمات فرهنگـي و   در اينجا بـه بررسـ  . دهند نام خويش را در جامعه به ثبت رسانند و براي هميشه جاودانه كنند

رمز جاودانگي فردوسي بزرگوار جداي از خدمتي بـزرگ كـه بـه فرهنـگ و     . پردازيم مي عملكرد چند اديب هنري و
و داستانهاي كهن و اساطيري نمود و سرودن حماسه ملي ايـران كـه بـا زبـان     ها  ملت ايران زمين با گرد آوري افسانه

مستقيم با پادشاهان سبك سر و ظالم و بي دادگر بـود كـه جاودانـه شـد     پارسي سره همراه بود، بيشتر به خاطر ستيز 
  .چنانكه در جاي جاي شاهنامه هر جا كه فرصتي بدست آورده آنها را به باد انتقاد گرفته است

حافظ شيرازي نيز با برمال ساختن ظلم و ستم و جرم و جنايت و مفاسد اخالقي پادشاهان منطقه پـارس توانسـته   
در كنار اين، براي اصالح بيشتر جامعه به طبقات مختلف كه در صـدد اغفـال   . به مردم خويش ادا نمايددين خود را 

مردم و سوء استفاده از اعتقادات و احساس آنها بودند همانند صوفيه رياكار و زاهدان ريايي و صـاحب منصـبان نيـز    
  .بشدت تاخته است

بلخي تنها به خاطر تبيين مفـاهيم عرفـاني و بخـاطر بيـان     عظمت بزرگ سروري همانند موالنا جالل الدين محمد 
داستانهاي شگرفي است كه دراخالق و تعليم و تربيت اسالمي و روشن كردن دل حقيقت جويـان و نشـان دادن راه   
سعادت و آراسته شدن به فضايل و ملكات انساني به نگارش درآورده است و توانسته تا اين اندازه عزيـز و سـربلند   

اجتماعي بشر و موضوعات حاكم بر جامعه اسالمي در معرض نقـد  هاي  در آثار موالنا در سطح وسيعي ضعف. گردد
  . و انتقاد قرار گرفت و به واقع يكي از بزرگترين مصلحان اجتماعي و دين همين بزرگوار بود

قـي، بشـر را بـه    سعدي جادو سخن نيز با تبيين شخصيت متعالي يك انسان كامل و تشريح مبـاني تربيتـي و اخال  
اين بزرگوار نيز بي پـروا مظـالم و نابكاريهـا و    . سرزمين خوبيها يعني همان شهر آرماني افالطوني دعوت كرده است

صاحبان قدرت را در جاي جاي آثارش برمال ساخته و كتاب بوستان و گلستان او پر از همين حقايقي است هاي  ستم
از آن شاعران عارفي بودهاست كه درراه آرمانهاي انساني و اعتقادي خـويش  عطار نيشابوري نيز . كه بدانها اشاره شد

به جهت همدلي با مردمان زمانه خود جان خويش را فدا كرده است و براي نشان دادن مخالفـت خـود بـا مخالفـان     
عود سـعد  متجاوز دركنار ياران و مردمان شهر خود نيشابور به شهادت رسيده است،در اين راستا سيف فرغاني و مسـ 

و مدت مديدي از عمر خـود  اند  فراواني را متحمل شدههاي  نيزدر راه مبارزه با ظلم و بيداد و ستم، سختيها و ماللت
عين القضاه همداني آن نويسنده توانا و عارف گذشته ما نيز در راه اعتقـادات بلنـد عارفانـه    اند  را در زندانها بسر برده

و صوفيان سالوس صفت جان به جان آفرين تسليم كرده است، اين بزرگان همـه  خويش در ستيز با متشرعين رياكار 
  .باشند مي از افتخارات تاريخ اين سرزمين و ادبيات متعهد ما

  :ادبيات غير متعهد
 در ادبيات غيرمتعهد برخالف ادبيات متعهد اصول اخالقي و انساني و آرمانهاي جامعـه سـالم مـورد توجـه قـرار     

شود و هنرمندان بـه جـاي هـدايت     مي عكس بيشتراوقات اخالقيات و اصول انساني زير پا گذاشتهبلكه بر ؛گيرد نمي
گري و ارشاد انسانها و برقراري فضايل و صفات نيك انساني و بعبارتي به جـاي پـي افكنـدن يـك جامعـه سـالم و       

ي لذت جويي و كامراني هستند و هنرمندان اين گروه بيشتر در پ. هدفمند سعي در پايمال كردن و تباه كردن آن دارند
آنها معتقدند كه در راه خلق آثار هنري زيبا . ورزند مي دروني و لذت جوييهاي خويش عشقهاي  به برآوردن خواسته
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 اگر اصول اخالقي و انساني ناديده گرفته شد عيبي ندارد مهم آفرينش اثر هنـري زيباسـت حـال بـه هـر قيمتـي كـه       
كته را نبايد از نظر دور بداريم كه گاهي اوقات برخي از هنرمندان بزرگ كه مورد قبـول و  البته اين ن! خواهد باشد مي

آورند و به ظاهر برخي از  مي تائيد مكتب ادبيات متعهد ميباشند در خلق آثار هنري خود به زبان كنايه و استعاره روي
جاست كه در شعر برخي از شعراي بزرگ از همين . كشند مي عناصر را كه مورد پسند جامعه انساني نيست به تصوير

و ميخانه و شاهد و ساقي و معاشـقه و   مي فخرالدين عراقي و برخي از غزليات شمس موالنا صحبت از،همانند حافظ
شود و شكي نيسـت كـه همـه ايـن موضـوعات جنبـه كنـايي و         مي با زيبا رويان زميني مطرح) غزل يا تغزل(مغازله 

پايمال شدن اخالقيـات و اصـول انسـاني    . عالم واقع منظور نظر آن شاعر عارف نبوده استاستعاري دارد و شايد در 
پيكر تراشي موسـيقي و هنـر تصـويري نيـز بـه       ،تنها در شعر و ادب ديده نشده بلكه در هنرهاي ديگر همانند نقاشي

واژگـان در دسـتش    لغات و تركيبات دسترسي داشته باشـد و همـه  هاي  شخص اديب بايد به گنجينه.خورد مي چشم
گشايد بايد با واژگـان   مي همچون موم باشد به عبارتي ديگر، شخص اديب هركجا كه باشد هنگامي كه زبان به سخن

  .فرماندهي نمايدها  و بر كاروان واژه. درخشان آنجا را ستاره باران نمايد و به جزيره مرواريد تبديل سازد

  :گيري نتيجه
روحيات و فراز و نشيبهاي اجتمـاعي آن دوره بـوده و همـراه بـا تحـوالت اجتمـاعي در       نماينده ،ادبيات هر دوره

به طوري كه اوضاع اجتماعي . كند مي يابد و در هر عصر معني و مفهوم خاص خود را پيدا مي زمانهاي مختلف تغيير
رنـگ اجتمـاع خـاص    توان از ادبيات آن دوره شناخت و انعكاس آن را دريافت، چه ادب هر عصـري   مي هردوره را

رابطه مستقيم دارد، و انسان در هر مقامي كـه باشـد، خـالي از ذوق    » ذوق انسان«از آنجا كه اثر ادبي با . خود را دارد
 كند و بـه انـواع مختلـف تقسـيم     مي يابد و بدين سبب است كه ناگزير در جايي پيدا مي نيست، دامنه ادبيات وسعت

توان علل ضعف يا قـوت يكـي از انـواع را در دوره اي خـاص      مي كه به خوبيآن است  ،فايده تقسيم بندي.گردد مي
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