
»بامداد
سر در زیر پر فرو برده است

بامداد می داند
که کسی در کوچه تاریکی

دکانی باز نموده، قفس می بافد.«1

 در اس��تعاره مكنيه،»مش��به«به همراه 
يك��ي از لوازم و ويژگي های»مش��به به«ذكر 
می ش��ود و خود»مش��به به«حذف می گردد. 
در واقع تش��بيه، فش��رده می ش��ود و متن كم 
و بي��ش پيچي��ده تر. در اي��ن حالت، مخاطب 
مجب��ور می ش��ود ب��رای  درک محتوا حذف 
ش��ده ها را خود بيابد و در جا يا جاهای خالی 
بگ��ذارد و نوش��ته يا س��روده را تكميل  كند. 
مثاًل وقتی می گوييم: تشنگی چنگالش را در 
گلويم فرو كرده است، تشنگی را به موجودی 
درنده تش��بيه كرده ايم، ام��ا نام آن موجود را 
ناگفته گذاش��ته ايم. اين نوع اس��تعاره يا خود 
به تنهايی ش��عر را س��امان می بخشد يا چون 
 شعر»پرتو نادری«زمينه ساز صور خيال بعدی

 می شود. 
»نادری«ابتدا بامداد را به پرنده ای تشبيه 
می كند كه سر در زير پر خود فرو برده است. او 
می توانست بگويد: بامداد چون پرنده ای سر 
در زير پر فرو برده اس��ت، اما اين تش��بيه را با 
حذف مشبه به، يعنی پرنده، به استعاره مكنيه 
تبديل می كند. از آنجايی كه اين تشبيه كاماَلً 
ذهنی اس��ت و وجه شبهی عينی ندارد، ارتقاء 
تش��بيه به استعاره كاماًل حساب شده و داراي 

ثمر به نظر می رسد. اما چرا؟....
در س��طرهای بعدی ش��عر، با كوچه ای 
تاريک روبرو می شويم. در اين كوچه تاريک، 
دكانی باز می شود كه در آن قفس می بافند. 
حاال با صبحی شاعرانه برمی خوريم كه هويت 
پرندگ��ی دارد و از ت��رس قفس نمی خواهد از 
افق س��ر بزند! صبح بر خالف واقعيت طبيعی 
از راه نمی رس��د؛چون پرنده اس��ت و پرنده از 
قفس بيزار اس��ت و نم��ی خواهد مغازه قفس 

بافی كارش را شروع كند!
 اي��ن يعن��ی تصرف در جه��ان و تعدی 
ب��ه واقعيت��ی كه هر روز تجربه می ش��ود. در 
واق��ع ش��ب باقی می ماند و »ن��ادری« برای 
اين حادثه،حس��ن تعليلی كش��ف كرده است 
ت��ا مضم��ون را باورپذير نمايد. درس��ت مثل 
وقتی كه می گوييم ش��ب يلدا از ش��ب های 
ديگ��ر بلندتر اس��ت تا من بيش��تر ب��ه تو فكر 
كنم! عاطفه ای كه در اين عبارت و در ش��عر 
 »پرت��و نادری« جري��ان دارد، متن را باورپذير 

می نمايد.
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در معن��ی واژه ادبي��ات )literature( می ت��وان ب��ه اين 
پنداشت رسيد كه به دانش های وابسته به ادب و علوم ادبی 
يا آثار ادبی ادبيات می گويند. در زاويه ای ديگر می توان چنين 
تعريفی را از ادبيات تشريح نمود: به آن گونه از سخنی اطالق 
می شود كه ازحد و نصاب سخنان عادی و معمولی فراتر و برتر 
است و مردم اين سخنان را در بطن و ميان خود ضبط و نقل 
می كنند و از خواندن و شنيدن آنها منقلب گشته و احساس و 

درِک غم به شادی و لّذت خاصی به آنها دست می دهد. 
 در نخس��تين دس��ته بندی ادبی كه به انجام و سرانجام 
رس��يده و ريش��ه در علم سخن شناس��ی دارد، به زمان ارسطو 
در تاري��خ بش��ر برمی گردد. به گون��ه ای كه در ادبيات يونان، 
گونه ش��عری به نام »دراما« يا همان هنر نمايش��ی در عهد 
باس��تان اس��ت ك��ه منبع��د توس��ط روميان توس��عه و رونق 
گرفت��ه و در مت��ون غرب��ی دارای قرب و كارك��ردی كارآمد 
اس��ت. ب��ه ش��يوه ای ك��ه تا به ام��روز اين دس��ته بندی، بر 
 خالف س��نت ايرانی نظم و نثر، به نظم و نثر دراما تقس��يم 

می شود. 
ريشه ادبيات، ادب است و ادب از ديدگاه واژه شناسان 

به معنی ظرف وحس��ن تناول آمده اس��ت. برخی ديگر نيز در 
فارسی، ادب را به معنی فرهنگ ترجمه كرده اند واعتقاد دارند 
ك��ه ادب ي��ا فرهنگ همان دانش اس��ت. از ديگر معانی ادب 
می توان به هنر، حسن معاشرت، شيوه پسنديده يا سخن اشاره 
نمود. به كس��ی كه بر زبان خويش س��خنی اديبانه و مقبول را 
در جهت كاركردی فرابخش از حيث انس��انی به كار می برد، 

اديب می گويند.
 ادب دراصطالح به دانشی اطالق می شود كه ُقدما آن 
را مشمول اين علوم می دانند: واژه، صرف، نحو، معانی، بيان، 
بدي��ع، عروض، قافيه، قواني��ن خط، قوانين قرائت كه بعضی 
اشتقاق)در زبان شناسی اشتقاق يكی از روش های واژه سازی 
اس��ت( و انش��اء را هم به اين علوم اضافه كرده اند. از ديدگاه 
مفهوم و پيام درونی، ادبيات را به چهار قسم منقسم می كنند: 

1- حماسی2- غنايی3- نمايشی و 4- تعليم و تربيت
 و ديگ��ر ان��واع ادبي��ات عبارتن��د از: ادبي��ات روايی و 
داس��تانی، ادبيات اس��طوره ای، ادبيات نمادين، ادبيات طنز، 
ادبي��ات فولكل��ور، )عاميانه( ادبيات مفاخ��ر، ادبيات مناظره و 
غي��ره. و درابع��ادی ديگر، ادبي��ات را می توان به نظم و نثر يا 
ادبيات منظوم و منثور هم تقسيم نمود كه اين دو به شاخه  های 
متعددی تقس��يم می شوند و درادبيات ايران به عنوان نمادی 

نمادين دارای كاربرد و كاركردادبی و اجتماعی  اند.
 مث��اًل در شعركالس��يک و منظ��وم م��ا با س��بک ها و 
قالب  های متعددی س��ر و كار داريم؛ به مانند: قطعه، مثنوی، 
قصيده، غزل ، دوبيتی ، رباعی ، مستزاد ، ترجيح بند، تركيب 
بند، ش��ايگان، قلب و غيره. و در ش��عر نو با ش��عر نيمايی، شعر 
س��پيد، ش��عر آزاد و ساير س��بک های امروزی تصادم داريم. 
در قالب نثر نيز می توان به داس��تان، رمان ، طنز و ....اش��اره 

نمود كه هركدام از اينها خود ش��امل كاركردهايی با بافت و 
ساخِت كارآمدی اند. 

 يك��ی از كه��ن تري��ن آثار ادبی جهان را كه ش��ناخته 
ش��ده اس��ت، به حماسه گيلُگمش نس��بت داده اند و بسياری 
از پژوهش��گران اين اثر را اولين حماسه بشری برشمرده  اند. 
ب��ه ط��وری ك��ه تاريخ نگارش آن را به س��ال 2700 پيش از 
ميالد مرتبط دانسته اند و درونمايه اين اثر را مفاهيمی چون: 
قهرمانی، دوس��تی، شكست وجستجو به دنبال زندگی ابدی 

دانسته اند.
 اگر چه ادبيات در همه سرزمين ها راه خود را ادامه داده 
و از زبان مش��خصی هم بهره گرفته، اما ش��ايد سير انديشگی 
اديبان در ادبيات كه گونه های ديگری را با كاربس��ت های 
متف��اوت ت��ری در جامعه نمايان می س��ازد، ب��ه بعد از قرون 
وس��طی و آث��اری كه جنبه های پي��دا و پنهان مذهبی دارند، 
مرتبط می شود و ريشه تعليمی اين گونه از ادبيات، همين منابع 
هس��تند و مهمترين حرك��ت در بافت مقولۀ ادبيات، به عصر 
روشنگری مرتبط می شود كه منجر به تولد آثار رمانتيک مي 
شود و با حضور و ظهور مكتب رئاليسم و ناتوراليسم، ادبيات 

ضبغه ديگری را به خود احس��اس می كند كه اين جنبش از 
سنجش ادبی در سده 19 ميالدی اتفاق می افتد.

  ريشه لغوی ادبيات از ادب می آيد، اما ريشه اجتماعی-
سياسی و فرهنگی آن مرتبط با يک تمدن  خاص نيست بلكه 
هم��ه تمدن ه��ای جهان در تولد اين درخت تنومند س��هيم 
بوده و هس��تند؛ اما هر دياری دارای قدمت ادبی اس��ت كه با 
رج��وع ب��ه متون تاريخی آن می توان به س��ابقه ادبی آن ديار 

دست يافت.
 ادبيات در جامعه امروز بر محور و ساز و كار فرهنگ»هم 
نش��ينی« در حركت اس��ت و چيزی به نام »جانشينی« معنا 

و مفهومی ندارد. 
گرچ��ه در آث��ار نويس��ندگان دنيای م��درن، مبحث 
آلترناتيو بس��يار مهم بوده، اما با حضور دنيای پس��ت مدرن، 
اين معادله به هم ريخت و امروزه در ادبيات مفهومی به نام 
جهان شمولی مطرح است و البته به چه مقدار اين فكر جنبه 
فرهنگی و علمی دارد و به چه اندازه جنبه سياسی و تبليغاتی، 
خ��ود می توان��د موضوعی برای تحقيق و پژوهش جوانان و 
دانشگاهيان باشد. ودربطن تحقيق است كه می توان درست 
يا نادرس��ت بودن موضوع را به بوته نقد و تحليل كش��اند. 
موضوع ديگر، مقوله اديب)literary ( اس��ت. اديب به معنی 
كسی است كه در سخنانش ادب را رعايت می كند و البته به 
كسی كه نويسنده و شاعر باشد، اديب می گويند. به هر كسی 
كه به مسائل فرهنگی و ادبی جامعه توجه و تفقد دارد و در 
گفتار ، كردار و انديش��ه اش از اين مس��ائل آكنده از مفهوم، 

برای پيشبرد جامعه استفاده می نمايد، اديب می گويند. 
اديب به كسی می گويند كه به هر آنچه كه می نويسد 
يا می سرايد، اعتقاد دارد و سعی می كند كه درونمايه آثارش 

آكنده از اخالق و ادب و فرهنگ باش��د. اديب كس��ی است 
كه راه حيوانّيت را از انسانّيت جدا می كند و به بشر فرهنگ 
تعلي��م و تعل��م را ياد می دهد. انس��ان به عنوان يک موجود 
ناظق موظف است كه ادب را رعايت كند و فرهنگ زندگی 

بدون ادب بی معناست. 
ادي��ب حاف��ظ و نگاه دارنده هر چيزی اس��ت و هم در 
س��خن خويش به ادب توجه دارد و هم از س��خنان ديگران 
انتظ��اری اديبان��ه را درذهن می پروراند. اديب به معنی ادب 
دارنده و ادب آورنده اس��ت. به كس��ی كه در دايره ادبيات 
خالقّيت به خرج می دهد و در اين راستا كار بسيار می كند، 
ادب آورنده می گويند و به كسی كه ادب را در همه جوانب 
حفظ می كند، ادب دارنده می گويند. ادب دارنده به كس��ی 
می گويند كه دارای ويژگی های ادبی و فرهنگی است. بين 
فرهنگ و ادب فاصله ای نيس��ت. چرا كه آدم بی فرهنگ، 

بی ادب است و آدم بی ادب هم فرهنگ ندارد.
 ادب دارنده كس��ی است كه سخندان و سخنران هم 
هس��ت. فرق اس��ت بين سخندان و سخنران. به طوری كه 
ممكن اس��ت يک فرد سخندان، سخنران نباشد. سخنرانی 
با س��خندانی فرق می كند. س��خنران كسی است كه سخن 
خود را با زبانی ش��يوا و س��ليس به جامعه منتقل می كند، اما 
س��خندان ممكن اس��ت كه دانايی كامل باشد، ولی قادر به 

ارائه دانايی خويش نباشد. 
مهم تري��ن اديب در جامعه كس��ی اس��ت ك��ه بتواند 
س��خندانی خود را تبديل به س��خنرانی كند و درآنجاس��ت 
كه هويت سخن خود را نمايان ساخته است. سخنران بايد 
سخنور هم باشد؛ يعنی در ارائه راه سخن خويش در جامعه 
به كاركردهايی مفيد و كارگشا هم دست يابد. راندن سخن 
خوي��ش را در بط��ن جامعه با مه��ارت و فني خاص، نوعی 
س��خنوری اس��ت. سخنور به كس��ی می گويند كه به دنبال 
به كرس��ی نش��اندن سخن خود در راه جامعه است و جامعه 

هدف آن، اجتماع است.
 اما س��خن بر كس��ی است كه س��خنی را از يک فرد 
ب��ه فرد ديگ��ری منتقل می كند و اصواًل چنين فردی اديب 
نيس��ت، بلكه بار ادب را بردوش می كش��د از برای استفاده 

آن كسی كه در اين رهگذر اديب است. 
ادبي��ات قدمتی ب��ه درازای تراز تاري��خ جهان دارد و 
ادبيات در ايران پيش از اس��الم به س��روده های اوس��تا در 

حدود 1000 سال پيش از ميالد باز می گردد. 
اين سروده ها قسمتی از سنت شفاهی ايرانيان باستان 
بوده اند كه سينه به سينه به جامعه منتقل شده و منبعد بخش 
های كتاب اوس��تا را در ازمنه های ساس��انی پديدار ساخته 
اند. دگرگونی ادبيات و ديگرگونی ادبيات در جهان و كهن 
بوم ايران را بايد در زمان بندی زمان ها جستجو كرد كه در 
هر ازمنه ای با داش��ت ها و ياداش��ت های متنوعی برخورد 
می كنيم كه اين داشت ها و يادداشت های شفاهی و كتبی، 
برگرفته از زيست بوم هر كشوری است. به طوری كه زبانّيت 

ادبی يک كشور را همين متون تاريخی شكل داده اند.
 خنياگران پارتی از جمله اقش��اری به ش��مار می روند 
كه سروده های محلی پيش از اسالم را با نام پهلوی قرائت 
نموده اند. به طوری كه اين نوع ژانر شعر با آالت موسيقی 
همراه وهمگن بوده اس��ت و با نفوذ انديش��ه و تفكر مانوی 
درس��رزمين گسترده ايران و هنرگرايی آنان، نوعی ادبيات 
ش��عرگونه مانوی با بويه هايی ناب به زبان پارتی به پارتی 
ميانه و س��غدی درايران پديدآمد و می توان به آثار به دس��ت 

آمده از واحه تورفان در كشور چين اشاره نمود.
 از زواياي��ی ديگ��ر می توان نگرش به س��ير ادبيات را 
در زمان ساس��انی وارس��ی و بررس��ی  نمود كه در اين دوره 
ادبي��ات و فرهنگ بهب��ود پيدا می كند كه می توان آثاری با 
تم يا درونمايه هايی فقهی،دينی و داستانی بسياری مواجه 
ش��د؛ كه مي توان به آثاري چون: كارنامه اردش��ير بابكان، 

درخت آسوريک، و يادگار زريران اشاره كرد.

سبزينه
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطالعات
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ادبیات و ادیب از لفظ تا معنا

                                                                                      بازنوشتی برادبیات سرآمد و ادیب کارآمدـ1
              

صبحی شاعرانه

از تمام روشنایی ها
حمیدرضا شکارسری

 خوانش شعری از  پرتو نادری
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