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قوّت آنها مو د نقد و بر سی قرا گرفته است .آخنایی با این خاخ
متن تعلیمی اش غیر آر ،ن ا علمی به ادبیات و خناخت بهتر بایا

هیا ،د ت یخی
اش آثا ادبی تعلیمی

کمز میکند.
واژههای کليدی
خاخ

ها متتوایی و صو

 ،ادبیات تعلیمی ،انواد ادبی.

مقدمه
د این مقاله بعد اش نقل و نقد خالصۀ مهمترین دییدگا هیا مربیوط بیه انیواد ادبیی و
ادبیات تعلیمی ،کوخش خد است حتّیاالمکار تعریف جامع و مانعی اش آنها بیه دسیت
داد خود .ادبیات تعلیمی خاخ
خییاخ

ها متتوایی و صو

خاصی دا د که عبا تند اش.1 :

هییا متتییوایی .1-1 :آموشنیید و تهییذیبکننیید بییودر؛ .2-1عقییلگرایییی و

خردو ش ؛ .3-1واقعگرایی و دو

اش خیالبافی؛ .4-1توصیه به علم و تفکر و اندی یه؛

 .5 -1دیدگا تقدیرگرایانه؛  .6-1اخا به آیات قرآنی و احادی ؛ .7-1د ورگراییی؛-1
 .8ذکر آموش ها و ا شخها اخالقی ،دینی ،عرفانی و غیر به خییو سنید و انید ش و.2 ...
خاخ

ها صو

 .1-2 :سادگیی و سیایی شبیار و بییار؛ .2-2بیاالتر بیودر بایامد

اسلوب معادله یا مدّعا مثل؛ خرط تعلیق به متال؛ ت بیهات ،استعا ات و کنایات تمثیلی،
تعلیمی و تهکّمی و ت بیه معقول به متاوس؛ .3-2تأکید بودر نقش ت بیه؛  .4-2بیه
نقش ترغیبی شبار واباته بودر؛  .5 -2باامد باال جمالت استفهامی ،امیر  ،نیدایی و
نهیییی؛ .6-2مخاطییب و خواننیید متییو

؛ .7-2کلمییات و عناصییر مییاد و ملمییوس و

متناسب با فضا تعلیمی؛  .8-2وخن ر و عینیتبخ ی به معا

مجرّد و ذهنیی؛ -2

 .9نمای ی کردر و ن ار دادر موعیود و...آخینایی بیا انیواد ادبیی ،ادبییات تعلیمیی و

خاخ

خاخ

ها متتوایی و صو
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ها آر ،ما ا د خناخت اندی ه و شبار خعر خاعرار و بر سی علمی اخیعا

آنار اش حی

بدیع ،بیار ،معانی ،سبزخناسی و نقد ادبی یا

مییکنید .ایین تتقیقیات

موجب میگردد به جا بیار کلیات غیر قابل د یا اثبیات ،بیه بییار مایتدل و من قیی
بپرداشیم که نقد ادبی و سبزخناسی ا تا حد شیاد اش ذوقی بودر می هاند و به علمی
بودر نزدیز میکند.
 .1انواع ادبي
انود ادبی عبا ت است اش :گرو بند آثا ادبی اش لتاظ نظر مبتنی بیر خیکل بیرونیی
(بتر و ساختمار خاص) و نیز خکل د ونی(ن ر  ،لتن ،مقصود و با تاامح موعیود
و مخاطب) ( نه ولز و آوستن وا ر .)266 :1373،انواد ادبی مجموعۀ خصیای

فنّیی

عامّیاند که هر کدام دا ا م خّصات و قوانین ویژة خود هاتند .هر یز اش انواد ادبیی
ویژگی ،ماد و موعوعی مخصوص به خود دا د( .خفیعی کدکنی .)6 :1372،ادبییات د
یز تقایمبند موعوعی م ابق با نظر قدما غرب به نود حماسیی ،غنیایی ،تعلیمیی
تقایم خد است .با توجه به نظرات نقل خد  ،تعریف جامع و مانع انیواد ادبیی ا ایین
گونه ذکر میکنیم:
انواد ادبی عبا ت است اش :طبقهبند آثا ادبی اش نظر متتوا و صو ت د گرو هیا
متدود و م خّ

؛ ذکر خاخ

ها متتوایی و صو

خاصّ هر طبقه و وجو افتراق

آر با دستهها دی ر به گونها که حدّ و مرش هر طبقه کامالي معین و م یخ

گیردد و

موا د ابهام یا تناقض د تعابیر و تعا یف اش بین برود.
 .1-1فوايد طبقهبندی آثار ادبي
نخات اینکه عدم طبقهبند آثا ادبی برا یز متقیق گیی کننید خواهید بیود .اش
سو دی ر با ت خی

نود ادبی یز اثر میتوار تصو بهتیر اش موعیود ییا سیاختا
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کلی آر داخت و د ك عمیقتر اش ا شخها یز اثر ادبی حاصل کرد .ایین امیر اجیاش
میدهد تا با دید مقایاها جای ا آر اثر ا نابت به متور همنود بانجیم .و نییز بیه
خوبی میتوار علل ععف یا نیرو یافتن یکی اش انواد ا د دو ا خاص بر سی کیرد.
«ن ر

و طبقهبند نوعی ،یکی اش مفاهیم عمدة نظریه ادبی و عمد ترین معیا سنجش

و نقد آثا ادبی جهار است و ا ش

هر اثر ادبی ا د جیه سیاشگا

آر بیا ویژگیهیا

نوعی اش سیش مقر خد تعیین میکند .یعنی طبقهبند نیوعی د حکیم اه

اسیت و

خوانند یا منتقد بدور آر نمییتوانید بیه د ور اثیر ادبیی ا یابید و مباحی

عمییق و

جدید

ا د باب مفاهیم کلید نقید نیود ،بیه وییژ سدیید تیداخل و ترکییب انیواد

گوناگور د یز اثر م رح میساشد» (دا م .)40 :1381،اگر بخواهیم بیه ادبییات هیم اش
دیدگا علمی ن ا کنیم ،باید بتوانیم آثا ادبی ا طبقهبند کنیم و انواد م ابه آثا ادبیی
ا د طبقات مخصوصی قرا دهیم .شیرا مهمترین مختصۀ علم این است کیه مییتوانید
طبقهبند کند .این مهم د ادبیات به وسیۀ انواد ادبی صو ت مییگییرد .بیدین ترتییب
انواد ادبی یکی اش خعبهها بایا مهم ادبیات است.
 .2ادبيات تعليمي (وعظ و حکمت و عرفان)
تعلیم ،آموختن و یاد دادر اسیت و وعی و حکمیت :سنیددادر و انید شگویی ،و معنیی
عرفار خناخت خداوند یا وقو

به دقایق و موش چیز است و د مقابل علم سی تی

و ق ر قرا می گیرد و خیعر تعلیمیی آر اسیت کیه هید
آموش

سیرایند د سیرودر آر،

ماائل اخالقی و تعلیم اندی هها ساندید مذهبی ،دینی ،فلافی و عرفانی ییا

علوم و فنور باخد ( شمجو .)77 :1372،ادبیات تعلیمی مهمترین ،اصلیتیرین،کهنتیرین
و گاترد ترین گونۀ ادبی است که نیکبختی اناار ا د بهبود منش اخالقی او میدانید
و همّ خود ا متوجه تهذیب نفس ،تذکیه ذهن ،سرو

قوا

وحیی ،تعلییم اخالقیی و

خاخ

ها متتوایی و صو
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تعالی و کمال اناار میکند .ادبیات تعلیمی طیف وسیعی اش ادبییات فا سیی ا ت یکیل
میدهد .سند و اند ش ،آموش ها شهدآمیز و اخالقیات گونهها

ن ا نگ ادبیات تعلیمی

فا سی است .حتی د ونمایههیا تززلیی و حماسیی د ادبییات فا سیی بیه نیوعی بیا
آموش ها اخالقی سیوند یافته است .نه تنها د ایرار بلکیه د سراسیر جهیار اغیرا
اخالقییی و تعلیییم و تربیییت د طییول اعصییا و قییرور هیید

ادبیییات بییود اسییت

(م رّ  .)9 :1389،خعر تعلیمی کیه موعیود آر اخیالق ،دانیش و آمیوختن اسیت د
مرحلها سیدا میخود که فرد و جامعه به مراتبی اش علم می سند (خفیعیکیدکنی:1372،
 .)8بهطو کلی دو نود خعر تعلیمی د ادبیات ملل دید میخود :نوعی که موعیود آر
خیر و نیکی است و نوعی که موعود آر حقیقت و شیبایی معنو  .د ادب فا سی خعر
تعلیمی د هر دو خاخۀ مزبیو  ،دا ا بهتیرین نمونیههاسیت .بخیش عمید ا اش ادب
متعالی ما ا خعر تعلیمی به وجود میآو د .نیود دی یر اش خیعر تعلیمیی د ادب میا
وجود دا د که خاعرار اش آر د آموش

ماائل علوم مختلف استفاد کرد انید و اش ایین

ه ذ منظومههایی د علوم سزخکی ،یاعیات ،لزت و تا یخ بهوجود آمید کیه اش آر
جملهاند :دان نامۀ میار د طب و نصابالصبیار ابونصر فراهانی د علوم ادبیی نظییر
لزت و عرو

 ،منظومۀ حاج مالهاد د فلافه.

اثر ادبی تعلیمی اثر است که دان ی (چیه عملیی و چیه نظیر ) ا بیرا خواننید
ت ریح کند د ادبیات ما هرچند نمونهها بی تر مربوط به دانشها نظر اسیت امّیا د
دانشها عملیی هیم نظیمهیایی سیرود خید اسیت ،مثیل نو االنیوا اش بتراالسیرا
مظفرعلی ا کرمانی د علم کیمیا .نمونهها نام برد هم ی جنبۀ صیرفاي تعلیمیی دا نید
اما ادبیات تعلیمی میتواند تخیلی هم باخد یعنی ماالها

ا که میخواهید تعلییم دهید

به صو ت داستانی یا نمای ی د آو د تا جاذبۀ بی تر یابد و اش این خیو مخصوصاي د
کتابها کودکار استفاد میکنند(خمیاا .)255 -256 :1389،باییا

اش خیاهکا ها

 / 6سژوه نامه ادبیات تعلیمی ،خما ة بیات و خ م ،تاباتار 1394

ادبی جنبۀ تعلیمی دا ند .اش این قبیل است قیابوسنامیه عنصیرالمعالی ،حدیقیۀ سینایی،
مخزراالسرا نظامی ،من قال یر ع ا  ،گلاتار و بوستار سعد  ،مثنو مولیو و ...کیه
جنبهها ادبی آرها همپا جنبهها تعلیمی(آموش ها اخالقی و عرفیانی) ،سرماییه و
قو است و عالی ترین افکا و مضامین تعلیمی و عرفانی و اندی هها بلند اناانی د
آنها تجلی یافته است.کتاب منظوم فنّ خعر هو اس نمونه دی ر اش ادب تعلیمی اسیت
که اش نظر ادبی هم حائز اهمیت است .بدین ترتیب عرصه کا برد اص الح ادب تعلیمیی
بایا وسیع است شیرا به هر حال هر اثر م لبی ا تعلییم مییدهید امیا معمیوال ایین
اص الح ا وقتی به کا میبرند که قصد و هد

نویاند آخکا ا تعلیم فنی باخید مثیل

الفیه ابنمالز.
«تعلیم ،صو ت مثبت تربیت یا آموش

و کوخ ی برا آخنا ساختن نال جیوار بیا

نتای نالها گذخته است .تعلیم د واقع انتقال داناتهها با آموختهها و مها تهیا بیه
دی رار است .تعلیم یا آموش

اهی است که مقصد آر سدیدآو در دگرگیونی و تتیول

است و آموشخی که به هیچگونه تتولی نینجامد ،اش معنی حقیقیی خیود بیه دو اسیت.
تربیت به معنی سرو

نفس اناار برا د ك فضائل است»(خیریعتمدا

.)21 :1365،

حوشة ادبیات تعلیمی فا سی نه تنها د قالیب و خییوة بییار باییا ن ا نیگ و متنیود
مینماید که د متتوا نیز سهنۀ وسیعی د نو دید که اش فرد ترین عرصیۀ خودسیاش و
آموش

و تزکیه د ور د آثا صوفیانه تا برونیترین حوش اناانی ،یعنی آثا سیاسیی و

اجتماعی ا د بر میگیرد و نیز اش آموش
دنیو آموش

آداب خاهی تا فقر و قناعت ،اش آمیوش هیا

کا و حرفه و آداب هماریابی تا تعلیم گوخهگیر و چلهن ینی همه د

این عرصه گنجاند خد اند.این نود ادبی که د آثا بی یتر خیاعرار م یاهد مییخیود،
متونی ا به خوانندگار خود عرعه میکند که با توجیه بیه موعیود ،تیأثیر بایزایی د
تفکر ،نود ن ر

و س ح آگاهی افراد میگذا د .عرو ت سرداختن به ادبییات تعلیمیی

خاخ

ها متتوایی و صو

بات ی به نیاش جامعه دا د و هر شمانی باته به اقتضا
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وشگا  ،نوعی اش ادبیات تعلیمیی

آخکا خد است.ادبیات کا کردها گوناگونی دا د که کا کرد اصلی آر تعلیم اسیت و
نقش تعلیمی آناش ابتدا تاکنور برجاتهتر بود و بی تر میو د توجیه قیرا گرفتیه اسیت.
ادبیات تا شمانی که برا اناار یا جامعیه سیودمند باخید و بخ یی اش نیاشهیا آنهیا ا
برآو د ساشد ،ماندگا خواهد بود .بیاعی اصیلیتیرین قالیب بیرا سیرودر مضیامین
اخالقی است اما هیچ یز اش قالبها خعر

ا نمیتوار یافیت کیه اش د ونماییههیا

تعلیمی و اخالقی جدا باخد.
 .3شاخصهای محتوايي و صوری ادبيات تعليمي
 .1-3شاخصهای محتوايي
 .1-1-3آموزنده وتهذيبکننده بودن :مراد اش ادبیات تعلیمی و سنیدآمیز ادبییاتی اسیت
که ن ار دادر ا نیکبختی و ست ا
غر

ب ر به وسییلۀ تهیذیب اخالقیی او ا هید

اصلی خود قرا دهد(م ر  )92 :1389،و بهطو کلی آموشند و سرو

باخد .هد

ادبیات تعلیمی آموش

و

دهنید

و هدایت مخاطبار است و خیامل آر دسیته اش آثیا

ادبی میخود که د آنها هر چیز اعم اش دانشها ،مها تهیا ،دیین ،اخیالق ،حکمیت،
ماائل اجتماعی ،سیاسی و علمی آموش

داد میخود؛ اش این و اغلب آثا ادبی تعلیمی

دا ا ماهیتی میار ختها هاتند و د سیوند ماتقیم با دانشها و ختهها دی ر قیرا
می گیرند .اصوالي همه آثا ادبی ،ماتقیم یا ناماتقیم م لبیی ا بیه خواننید ییا مخاطیب
خود میآموشند و اش اینجهت میتوار همه آنها ا به خکلی تعلیمی دانات امیا ادبییات
تعلیمی خامل آثا

میخود که د آنها آموش

د اولویت قرا میگیرد و عنصر مالّط

خمرد میخود«.به باو ا س و آثا ادبی خوب آموشند اند و مییتواننید حقیایق بنییاد
جهار خمول ا به مخاطبار انتقال دهند .هو اس نیز دو کا کرد آموشخی و لیذتآفرینیی
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برا خعر قائل بود»(الما ك .)339 :1389،آثا ادبی فا سی عالو بر آنکیه بیه صیو ت
خاهد و یا د قالب مثال برا توجییه ،اثبیات ،تعلییل و تفهییم م الیب د کتیابهیا
تعلیمی به کا گرفته میخوند ،خود نیز نقش اصلی آمیوش

ا بیه عهید مییگیرنید و

ا شخی آگاهیدهند دا ند؛ اش این و اش منابع مهم خناخت به خیما میی ونید کیه گیا
سیچید ترین مباح

ا با شبار هنر بیار میکنند ،اش طرح سرسیشهیا اساسیی فکیر

ب ر گرفته ،مانند باعیها خیام تا ساسخ ویی به سؤاالت اندی ی انی و ن یار دادر
ا هایی برا تأمل و تفکر د با سدیید هیا هایتی ،ماننید :گل ین اش خییخ متمیود
خباتر .آموشند و تهذیبکنند بودر متن ادبی ،یکی اش ویژگیها اصلی و خرط الشم
برا ادبیات تعلیمی است که فقدار آر تعلیمی بودر متن ادبی ا منتفی میکند.
 .2-1-3عقلگرايي و خردورزی :میتوار هر یز اش سه نود خعر ا نتیجۀ تماییل و
تأکید بر یکی اش این سه قو دانات شیرا هر یز اش آرها به یکیی اش ایین سیاختهیا
ذهنی تمایل دا د :خعر حماسی به ا اد  ،خعر غنایی به عاطفه و خعر حکمی و تعلیمیی
بییه عقل(.سو نامییدا یار )11 :1386،ناصرخاییرو میییگوییید :عقییل ن هدا نییدة نفییس
ناطقه(فرخته بالقو یا سر آدمی) و خر دهندة اوسیت بیه خیناخت جیوهر خیویش و
علم ،فعل عقل است .بنابراین عقل د مرتبها باالتر و خریفتر اش نفس ناطقیه قیرا دا د
شیرا اد اك کلیات و معقوالت تنها اش طریق عقل میار است .عقیل د نیو خیود قیاد
است ابداد حق تعالی ا اد اك نماید؛ شیرا عقل آلت است مر اد اك مبدعات ا نیه میر
اد اك مبدد ا.ادبییات تعلیمیی جنبیۀ عقالنییت ،و ادب غنیایی عواطیف و احااسیات
مخاطب ا برمیان یزند.
رسته شد از نار جهـل هـر کـه خـرد

جان و دل

را سـتون و رهـون شـد
(ناصرخ رو)79 :1378،

بيخرد دانـ

وبـاا اسـت ای

ـر

علم مرغ و عقل بــاا اسـت ای

ـر

(عطار)21 :1363،

خاخ

ها متتوایی و صو
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این بیتها جنبۀ عقالنیت مخاطب ا تتت تأثیر قرا میدهند که ن اردهندة تعلیمیی
بودر آرها است.
 .3-1-3واقعگرايي و دوری از خيالبافي :صفت غنا ،طبیعی بودر ،صیفت حماسیه
ساد بودر و صفت ادب تعلیمیی حقیقیی بیودر است(سیدحایینی .)219 :1366،خیعر
غنایی دا ا فضایی تخیلآمیز است و خعر تعلیمی دا ا فضایی واقعی اسیت .خیعر و
سرود ها تعلیمی ،م تور اش معانی بکر و ناب ،عا

اش ح یو و شوایید و مصیور اش

خیالبافیها افاانها است .ادیبار و اندی مندار سخنار من قی و حقیایق حکیمانیه ا
ماهرانه ،همچور لقمار و سلمار بیار کرد و مردم ا م مول اعافات خود قیرا داد و
به واقعبینی و تال  ،ت ویق کرد اند.
 .4-1-3توصيه به علم و تفکر و انديشه :حماسه با تا یخ ،خعر غنایی با هنر و خعر
تعلیمی و حکمیی بیا فلایفه و علیم مناسیبت بی یتر دا د(سو نامیدا یار.)11 :1386،
نخاتین کن تعلیم و تربیت اسالمی اهتمام به سرو

فکر و اندی ۀ آدمیار است و د

ادبیات تعلیمی بی تر اش یادگیر اندی هها به یادگیر تفکر و اندی ه تأکید میخود.
خـاتم ملك سليمــان اســت علــم

جمله عالم صورت و جـان ـت علـم
(مولوی)93/1 :1390،

رستن به ماا ني ت به علم است و کارکرد

خيره محاا و بيهده تا چنـد بـرخمـي
(ناصرخ رو)459 :1378،

تفکر و اندی ه سد دانایی است و لتظها اندی یدر بهتر اش هفتاد سال عبادت است.
ای بــرادر تو همـان انــديشـــهای

مـا بقـي تـو استخــوان و ريشــهای
(مولوی)223/2 :1390،

 .5-1-3ديدگاه تقديرگرايانه :د اند شنامههیا دییدگا تقدیرگرایانیه برجایته خید
است و بر متدودیت اختیا ات ب ر تأکید خد است .به گفتۀ تفضلی ،تعابیر جبرگرایانۀ
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موجود د اند شنامهها داللت بر نفوذ دیدگا ها شُ وانی نیدا د بلکیه نتیجیۀ خ رنیاك
خمردر دلبات ی به جهار ماد است .د ایین دییدگا  ،دلبایت یهیا میاد موجیب
انترا

اش ا سا سایی و صالح قلمداد میخود .د اینجا نیز سیمار(میانیه و ) و فتیا

د ست مو د نظر است .با این تفاوت که کفۀ قناعت و شهد سین ینتیر اسیت .بنیابراین
قابلد ك است که چرا ایرانیار باستار د بایا

اش اند شنامهها فقر و قناعت ا برتیر اش

ثروت خمرد اند .آنار د وی ی ا اش «خکوهی»(ثروت) ا جمندتر میداناتند .هرچند اش
بهییر منیید اش جهییار نیییز شیییاد سییخن بییه میییار آمیید است(.م ییر )20-21 :1389،
موعوعات اصلی خعر سروین اعتصامی جبر یا تقدیر است.
 .6-1-3ديد منفي ن بت به جهان و روزگار داشتن :بهطو کلیی نکیوهش دنییا اش
د ورمایهها متو

و مهم ادبیات تعلیمی متایوب مییگیردد .امیا مهیم چ یون ی

استفاد اش نقش ترغیبی شبار د این استاست بویژ وقتی که جهتگیر کالم به سمت
مخاطب قرا دا د.
در فريـبآباد گيتـي چنـد بـايـد داشت حـرص
چشمتان چون چشم نرگس دست چون دست چنار
(سنايي)182 :1354،

د این بیت جهت کالم به سمت مخاطیب قیرا دا د .خیاعر بیا بییانی غیرمایتقیم،
مخاطبار ا اش حرص و آش برحذ مییدا د .کیالم بییان ر ایین مفهیوم اسیت کیه چیرا
چ مانت اش حرص و طمع همچور چ م نرگس و دستانت چور دست چنیا همی یه
باش و منتظر است؟ او به وسیله ت بیه ،منظو و مقصود خود ا بهطو واعح به مخاطب
انتقال میدهد و بدار عینیت میبخ د و با بهکا بردر ترکیب وصفی(فریبآباد گیتی) و
لتن کالم تتذیر  ،مخاطبار ا اش حرص و طمع باش میدا د.
 .7-1-3اشاره به آيات قرآني ،احاديث و روايات :اخا به آیات قرآنیی ،احادیی

خاخ
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نبو و تلمیتات اسالمی چور تا یخ اسالم و تا یخ سیامبرار واج مییابد .بیه مباحی
فلافی و حکمی اخا میخود و تعلیماتی د این شمینه داد میخود.د واقع مهمتیرین
و برجاتهترین خاخه د ادبیات تعلیمی فا سی ،آثیا متیأثر اش قیرآر ،حیدی

و منیابع

اسالمی دی ر چور نه البالغه است کیه د غنیی کیردر ادبییات سا سیی تیأثیر اساسیی
داختهاند .عالو براین نهضت شهد و جنبش عرفار اسالمی نیز هریز بیا نیگ و بیو
خاص خود ،ادبیات فا سی ا غنیتر کرد اند« .اند همه خزلی میانه بیا

کیه صیاحب

خریعت ما(ص) گفت :خَیر االمو اَوس ها»(عنصرالمعالی.)46 :1352،
 .8-1-3رويکرد يک ـونررانه(رويکرد مذکر( ـر) محـور) :اش کهینتیرین اییام
سدیدا

فرهنگ ایرانی ،اصوالي طر

جوار اش طبقه اخرا

خ اب ادبیات سندنامها و تعلیمی فا سی ،سایر

است که به صیو ت نیوعی سینت د ذهین و شبیار اندی یمندار

نهادینه خد است و تا آخرین نمودگا ادب تعلیمی د دو ار جدید ادامه یافتیه اسیت.
خاعرار و گویندگار این آثا نیز چه د خ اب عام و چه د خ اب خاص هموا فرد
جوار مذکر

ا د سیش و داختهاند و هم او ا مو د خ ابهیا سنیدآمیز خیود قیرا

داد اند تا د شندگی اجتماعی و نیز حیات معنو توفیق یابد و با استناد بیه آر انید شها
دین و دنیا خود ا تضمین کند .به دی ر سخن این نود خ اب با جملیههیا متیواتر
«ا سار بدار و آگا با » برا تعلیم سارار و آماد ساش آنار ساخته و سرداخته خید
است تا به سادخاهی مقتد یا مرد موفق د جامعه تبدیل خوند ،و هیچ عنایتی به شنیار
و خواهرار آر سارار ندا د؛ قد تمند این بینش و دیرسایی آر چنار سل همنید اسیت
که حتی سروین بز گترین خاعر شر ،که د حوشة اخالق و تعلییم خیعر سیرود نییز اش
تأثیر آر برکنا نماند است(عبدالهی.)104-105 :1391،
بشنو زمـن کـه ناخلف افتاد آن ـ ر

کز جهل و عجب ،گوش به ند در نداشت
(اعتصامي)358 :1388،
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 .9-1-3ذکر آموزهها و ارزشهای اخالقي به شيوه ند و اندرز :ویژگی بی تر آثیا
تعلیمی آر است که «متتوا اخالقی و فلافی دا ند و هد آنهیا تعلییم مبیانی اخالقیی و
ا خاد خوانند است و اغلب اش آر بیه عنیوار میواع ییا خیعرها حکمیی ییاد مییخیود»
(میرصادقی .)149 :1373،بنابراین خاخ

برجایته آثیا تعلیمیی ،ذکیر نکیات اخالقیی و

ا شخی به خیو سند و اند ش است؛اخالقگرایار براین باو بودند که هیر اثیر ادبیی بایید
دا ا سیام اخالقی و اند ش باخد و د واقع وظیفه ادبییات واج و گایتر

اخالقییات

است .این منتقدار اعتقاد داختند که وظیفه نقد ادبی ،ک ف سییام اخالقیی میتن اسیت.اش
گذختهها دو به نقش ادبیات د تهذیب نفس و تربییت و سیاالیش وح توجیه خید
است و ا تقا اخالقی افراد و جامعه ،یکی اش قدیمیترین کا کردها ادبییات تعلیمیی
است.افالطور نخاتین کای است که بر ا ش

اخالق د ادبیات تکیه میکنید .سیقراط

معتقد است« :هنر دا ا صنعتی ساالی ی و کاتا سیای است چرا که قیوا اهریمنیی ا
اش نفس آدمی بیرور می اند»(مددسو .)242 :1387،اهمیت خاخه اخالقی ادبیات تعلیمیی
تا حد است که بعضی ادبیات تعلیمی ا متراد
ا منتصر و متدود به ادبیاتی داناتهاند که هد

با سند و اند ش و اخیالق خیمرد  ،آر
و همت خود ا متوجه سرو

قوا

وحی و تعلیم فضایل اخالقی اناار مییکنید .د بیین آمیوش هیا اخالقیی« ،صیبر و
خکیبایی» جای ا خاصی دا د و بردبا

 ،برا

سیدر به هد  ،نوعی انتظا و مقاومت

برا گ ایش است .این عربالمثل« :الصبر مفتاح الفیرج» ،د آثیا باییا

اش ادیبیار

آمد است:
اســ ر آهــن بــود صــبر ،ای

ــر

حــن نبشــته بــر ســ ر جــا ال فــر
(مولوی)800 /5 1390،

مولو صبر ا سول و سیامی اش سو خداوند و متبوب اشلی مییدانید کیه خبیر اش
سیروش و وصال میآو د.

خاخ
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برخی اش نصایح و سندها قابوسنامه د موعوعات ا شخی چنین اسیت دعیوت بیه
استی و د ستی ،تتصییل هنیر ،اهمییت خیرد ،ا ش

سیخن و سیخندانی ،تواعیع و

فروتنی ،جوانمرد  ،دوستی و متبت ،عایت جوانب اعتدال د هر امر  ،قبیول انید ش
اش افییراد باتجربییه و«...همی ییه د هییر کییا

کییه باخییی اش طریییق مردمییی بییاش م ییرد»

(عنصرالمعالی .)149 :1352،توجه به ادب و معرفت:
علم آدميّت است و جوانمردی و ادب

ورني ددی به صورت ان ـان مصوّری
(سعدی)754 :1381،

 .10-1-3آموزههای عرفاني :آنچه موجب ونق و خکوفایی و دوام ادبیات تعلیمیی
خد ،خکلگیر عرفار و تصوّ

د فرهنگ ایرار بود و عا فار که فرهنگ کنیا گییر

اش دنیا ا سیش گرفته بودند ،مرتب اناارها ا به ناسایدا بودر دنیا ،گذ ا بودر لذتها و
غمها آر متوجه میکردند بنابراین عرفار عمد ترین سهم ا د ادبیات تعلیمیی اییرار
دا د( شمجو.)79 :1372 ،یکی اش بز گترین خاعرانی که مفاهیم دینی و عرفانی خیود ا
د قصاید خود وا د کرد  ،سنایی است .ع یا اش دی یر خیاعرار عیا

اسیت کیه بیه

سرودر د دها اناانی و میآو د و جهاربینی نوینی نابت به خیو سنایی اما بایی
خاعرانهتر اش و  ،سایهگذا

میکند .او میکوخد نیاشها معنو اناار ا بجویید و بیه

اناار عظمت و وسعت اندی ه بخ د و به تعلیم ماائل عرفانی مییسرداشنید و میردم ا
ت ویق به عالم وحانی عرفار میکند:
آخـر ای شهـوت ـرست بيخبر گر عاقلي

يك دمي لذت کجا ارزد بـه صـد سـاله عـذاب

تـوشه اين ره ب ـاز آخر کـه مردان جهان

در چنيـن راهي فروماندند چون خر در خالب
(عطار)738 :1362،

و نیز .11-1-3 :د ورگرایی.12-1-3 /توجه به حیواس.13-1-3/هنیر و جهیاربینیی
خاعر.14-1-3/تعیالیم و هنمودهیا دینیی ،میذهبی و منقبتیی.15-1-3/شهید.16-1-3/
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اخالقیات فلافی.17-1-3/آموش ها سیاسی ،اجتماعی و فرهن ی .18-1-3/انتقیاد و
طنزآمیز بودر.19-1-3/ادبیات کودك و تبلیزاتی.
 .2-3شاخصهای صوری
هد
دستو

این بخش ک ف ا تباطات تاش میار شبار ،صو خیال ،موسیقی خیعر ،مباحی
 ،صنایع ادبی و ...با ادبیات تعلیمی است.

 .1-2-3سادگي و رسايي زبان و بيان :فرم با متتوا و مضامین آر اب ها تن اتنگ
و جداییناسذیر دا د.شبار بهکا فته د آثا ادبی تعلیمی شبانی هنر  ،دلن یین و تعیالی
یافته است که اش جذابیت بی تر برخو دا است و د آر به کوتاهی سخن ،سادگیی و
سایی کالم ،توجه میخود تا بتواند د تعلیم آموش ها و ا شخها اخالقیِ تهیذیبکننید
به مخاطبار بهکا

ود.الفاظ چه اش لتاظ آوایی و چه معنایی د سیوند بیا ی یدی ر قیرا

دا ند و آهنگ آنها د القاء حس مو د نظر خاعر نقش دا ند«.اش آنجا که مخاطبیار خیعر
تعلیمی مردم عاد هاتند ،شبار و بیانی که برا این نود ادبیات بهکا برد خد  ،سیاد ،
وخن و تا حد امکار قابل فهم هم ار اسیت».ادیبیار و اندی یمندار اغلیب نصیایح و
سخنار حکیمانه خود ا به شبانی ساد و د قالب جمالت کوتا برا مردم مینوخیتند.
ادبیات تعلیمی به خکلی صریح ،موجز ،موعظیهوا و بیا قابلییت ا سیالالمثیل و بی یتر
مواقع د قالب حکایتها اخالقی و به صو ت نتیجهگیر بیار میخود تا حید کیه
بعد تعلیمی خعر بر عناصر دی ر برتر مییابد ود آر شبار هر قد ساد  ،سا ،واقعگرا
و طبیعی باخد ،جنبۀ تعلیمیا

بی تر میخود.

 .2-2-3استفاده از هنرسازهای ادبي در راستای تعليم :خعرا بیا اسیتفاد اش صینایع
مختلف ادبی ،کالمی سر اش سند و اند ش میسرایند و با استفاد اش تمثیلها مختلیف بیه
فهم ماائل خوب و بد شندگی کمز میکنند.
راستکاری يشـه کن کاندر مصاف رستخيز

ني تند از خشم حن جز راستکاران رسترار
(سنايي)188 :1354،

خاخ

ها متتوایی و صو

د این بیت جهت کالم به سمت مخاطب و د
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استا تعلیم قرا گرفته اسیت .لیذا

برا استفاد اش نقش ترغیبی شبار اش فرجیامخناسیی و نتیجیهبخ یی اعمیال کیه عامیل
اساسی د تزییر فتا اناانی است ،صتبت میکند و استی و د ستی ا تنها ا نجات
و ست ا

میداند .او این مهم ا عالو بر خ ردها معنایی د تناسیبات لفظیی ،واج

آ ایی و کا برد صتیح آ ایه دالصد الیالعجز د کلمه استکا

و اسیتکا ار تتقیق

بخ ید است و بدین وسیله به خوانند چنین القا میکند که آغیاش و فرجیام انایار بیه
استی است.
 .3-2-3اسلوبمعادله يا مدّعامثل :ساختا غزل صائب ،بیدل و اکثر خاعرار سیبز
هند مبتنی بر ا سالالمثل یا اسلوبمعادلیه اسیت .د ایین خییو اش سیخنو

 ،سیونید

مصراد ها بیت اش گونۀ سیوند تناظر است که د یز گزا یا مصراد ،خاعر حکمیی
ا تجویز و تقریر میکند و د مصراد دی ر برا آر حکم ،دلیل و توجیه ادبی مییآو د
و د واقع سند تایید آر متاوب میخود و معموالي یز طر
طر

این معادلهها متاوس و

دی یر نامتایوس اسیت و ذهین خواننید بیه کمیز گیزا ة متایوس ،گیزا ة

نامتاوس ا د مییابد چنانکه د

یاعی دان جو بعد اش ک ف و حل معیادالت چنید

مجهولی احااس لذت میکند ،خوانندة خعر صائب و بیدل نیز بعد اش ک یف ا تبیاط و
سیوند این گزا ها با همدی ر اش آر متظوظ و م عو

میگردد .اساس این هنیر بییانی

بر ت بیه سنهار است و کمتر غزلی اش غزلیات صائب و بیدل اش ایین هنیر بییانی و ادبیی
عا

و خالی است:

غم مردن نـبـود جان غم اندوختـه را

ني ت از برق خطر مزرعـة سوخـتـــه را

خرابي باعث تعـمير بــاشد بينـوايــيرا

که کوری کاسة دريـوزه ميگـردد گـدايي را
(صائب)224 ،270 /1 :1375 ،

د این ابیات مصراد ها دوم دلیل و سند تایید م الب مصراد ها اول هاتند.
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 .4-2-3شرط تعلين به محاا :د این نود بیار حکمی صاد میخود کیه بیا حیر
خرط توام است و انجام آر ا به آیند متوّل میکنند و متال اسیت کیه د آینید هیم
عملی خود .د این نود بیار مصرعی کیه د آر حیر

خیرط هایت ،سیند دّ م لیب

مصرد مقابل متاوب میخود .اساس این هنر بیانی نیز بر ت بیه نهار است:
بي سخن ک

هم سخن مي آيد از دا بر زبان

بيرون آيد از دريا گهـر

گر به ای خوي

(صائب)2237/5 :1375،

منظو بیت :سخن بدور سخنکش اش دل بر شبار نمیآید .همچنار که گهیر بیه سیا
خود اش د یا بیرور نمیآ ید و باید کس دی ر آر ا بیرور بیاو د.د ایین بییت مصیرد
دوّم دلیل و سند متکمی است د دّ م لب مصرد اوّل.
یکی اش مزها دلن ینی و ذوقساند اخعا صائب ،بهکیا بیردر فیراوار هنرهیا
ادبی اسلوبمعادله یا مدّعامثل و خرط تعلیق به متال اسیت و همیین امیر سیبب خید
است مفردات نزز صائب بر سر شبانها بیفتد و خواننیدگار معیانی و مفیاهیمی ا کیه د
اخعا صائب ذکر خد اند اش جار و دل و بدور چور و چرا بپذیرند.
 .5-2-3استعارات و تشبيهات تعليمي :استعا ات و ت بیهاتی که د خعر تعلیمی به
کا می وند ،با استعا ات انواد دی ر متفاوت بود است و برخال
سا و واقعگرا هاتند .مثالي« :خیر» د ادبیات تعلیمی استعا اش عا

انواد دی یر ،سیاد ،
و سیالکی اسیت

که بعد اش س ت سر گذا در موانع بایا  ،خکات دادر دیو نفس و طی سفر مخیاطر
آمیز د جادة طریقت(که سیرٌ مِن خلقِ الی التق است) ،نهایتیاي بیه سییروش نهیایی کیه
همانا حصول به جاودان ی اش طریق فنا فی اهلل است ،دست مییابند ود خیعر حماسیی
استعا اش سهلوارِ دلیر و جن جوست که دخمنار و غزاالر ا بیسروا خکا میکنید و د
ادبیات غنایی استعا اش عاخقی است که خکا غزال و آهو(مع وق) میخود:
سهـل شيـری دان کـه صفها بشـکند

شيـر آن ت آن کـه خـود را بشـکند
(مولوی)107/1 :1390،

خاخ

بيا بيا که تويي شير شير شـير مصـاف

ها متتوایی و صو
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ز مرغزار بـرونآ و صفهـا بشـکاف
(مولوی)199/1 :1363،

«خیر» د این بیتها استعا اش عا

و سالز است .ایین اسیتعا ات سیاد و سیا،

ن اردهندة تعلیمی بودر خعرهاهاتند.
که مــن زيــن سـرافراز شـير يلــه

ســـوی هلــوان آمـــد بــــا گلـــه

همــي کــرد نخآيــر آهـــو نخ ــت

لنرــان نج ــت

کنــون نـــزد او جنـــ

شيـــر دمــان

بــر شــير و جنــ

همان ــت و نخآيـــر آهــو همــان
(فردوسي)269 :1384،

د بیت اول «خیر» استعا اش سهلوار است که «آهو» خکا میکند و برا او جنگ بیا
خیر دمار(سهلوار) ،مثل خکا آهو آسار است .این استعا ات تند و خ ن ،ن ار دهنیدة
حماسی بودر خعر است.
چون ز مَي گردد غزاا چشم جانان شيرگير

از ني تـان نجة م تانـه لرزد بيشــتر
(صائب)2222/5 :1375،

غزال چ م :اعافۀ ت بیهی است .خیر :استعا اش عاخق.
این ت بیه و استعا ة شیبا و ل یف ،ن اردهندة غنایی بودر خعر است.
برويـ

که بيژن بـه سـختي درسـت

چـو آهو کـه در چنـ

شير نرسـت

(فردوسي)442 :1384،

بیژر به آهویی که د چنگ خیر نر گرفتا خد  ،مانند گردید است .این ت بیه تنید و
دلآشا  ،ن اردهندة حماسی بودر خعر است.
ناف مشکين غزاا چشم باشد مردمـك

دور بادا چشم بد زينآهوی مرد شکار
(صائب)2196/5 :1375،

غزال چ م :اعافۀ ت بیهی است .چ م با دی ر با ت بیه مضمر به آهو مانند خد است.
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اگر د خعر حماسی ،سهلوانار ،آهو و غزال ا خکا میکنند ،د خعر غنیایی ،آهیو و
غزال است که سهوانار ا خکا میکند ،آهو و غزالی که مع وق و چ م شیبایش به آنهیا
مانند خد اند .این ت بیهات بدیع و ل یف ،ن ار دهندة غنایی بودر خعر است.
همرهـان با کوه کوهانان به حج رفتند و کـرد

رسته از ميقات و حر و ج ته از سعي و جمـار

تـو هنـوز از راه رعنايي ز بهر الشــهای

مهــار

گـاه در نق

هويدی گاه در رنــ

(سنايي)187 :1354،

سنایی اش این که اناار به خاطر چیز کما ش
و نق ی د میآو د و اش هد

و کمبهایی خود ا هر لتظه بیه نیگ

اصلی دو میخود ،متعجب است و میگوید همراهار تو

به دنبال ادا تکلیف خود هاتند اما تو د سی الخها هاتی! این ابیات نوعی ان ییز و
ترغیب ا د مخاطبار برا

ها خدر اش بند مادیات و دلبایت یهیا بییا ش

میکند .توصیه خاعر این است که د سی ظواهر و متعلقات که تو ا اش هید

ایجیاد
دو کنید

نبا  .او با تعبیر هنرمندانه «الخه» اش دنیا که بیار «این همانی» است و متمم قید «اش
عنایی» خوانند ا به دو

اش آر ترغیب میکند .آنچه د اخعا او قابل تأمل است بیه

کا گیر خ ردها شبانی و بیانی د بیار مؤعظه و سندها حکیمانه است.
بــد گهــر را علــم و فــن آمــوختن

دادن تيـــس اســـت دســـت راهـــزن
(مولوی)604 /4 :1390،

وجهخبه د این ت بیه اخذ نتیجۀ خ رناك است.چنانکه مالحظیه مییخیود د همیۀ
مثالها ذکرخد عناصر م بهبه و ماتعا ٌمنه متناسیب بیا نیود ادبیی بیود  ،بیا فضیا
تعلیمی ،حماسی و غنایی هماهن ی دا ند.
 .6-2-3تشبيهات ،استعارات و کنايات تمثيلي:
قـرار در کـف آزادگـان نريـرد مـاا

نه صبر در دا عاشن نه آب در غربـاا
(سعدی)48 :1381،

خاخ

ها متتوایی و صو
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مال د دست آشاداندی یار و وا سیت ار ماننید صیبر د دل عاخیق و آب د غربیال
است.
گـاو نـر مـيخواهـد و مــرد کهـن

کــار هــر بــز ني ــت خــرمن کــوفتن

مصراد اول ،ماتعا ٌمنه اش فتا کای است که نمیتوانید آنچنیار کیه بایید اش عهیدة
مائولیت خود برآید .د واقع ژ

ساخت این استعا به این خکل بود است :این کا

تو(م بّه یا ماتعا ٌله) همانند کا آر بز اسیت کیه نمییتوانید اش عهیدة خیرمنکیوبی
برآید(م بّهبه یا ماتعا ٌمنه) .وجهخبه یا جامع ناتوانی و عجیز اسیت .مایتعا ٌله حیذ
خد است و ماتعا منه ذکرخد چور جنبۀ مثل دا د بدار استعا تمثیلیّه گویند.
ســـر کي ـــه بـــه بــرد گنــدنا بنــد

بزرگــي بايــدت دا در سخـــا بنــد

(ن امي)275 :1388،

د کیاه به برگ گندنا باتن :کنایه اش سخاوتمند است.
این ت بیهات ،استعا ات و کنایات تمثیلی و آموشنید  ،ن یار دهنیدة تعلیمیی بیودر
خعرها هاتند.
 .7-2-3استعاره تهکميّه :د این استعا

وابط بین ماتعا ٌله و مایتعا ٌمنه کمیال تضیاد

است نه خباهت و بهتر است آر ا مجاش به عالقه تضاد بخوانیم .ایین نیود اسیتعا هیا د
طنز به کا می وند و نیشدا تربیتی هاتند.
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشن

برو ای خواجـه عاقـل هنـری بهتر از اين
(حافظ)800 :1385،

راز درون رده ز رندان م ـت ـرس

کايـن حاا ني ـت زاهــد عالـيمقا را
(حافظ)28 :1385،

عاقل :استعا تهکمیّه اش بیخرد و عالیمقام :استعا تهکمیّه اش ساتمقام هاتند.
 .8-2-3تشبيه معقوا به مح وس :اش حی

تئو

ِ ت بیه ،ای ترین ،م لیوبتیرین
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و مقبولترین نود ت بیه همین نود است .شیرا د این نیود ،احیوال م یبّه کیه عقلیی و
اخفاست توسط «م بّهبه» حاّی که د آر صفت اعر

و اجالست ،برا خوانند تبیین

و وخن میخود:
دان

وز همه بد بر تـن تـو جوشـن اسـت

انـدر دا چـراغ روشـن اسـت

(رودکي) 21 :1374،

«دانش» که عقلی است اش حی

وخنیبخ ی به تیرگیها جهالیت بیه چیرا و اش

جهت صیانت تن د مقابل تیرها بد به جوخن همانند خد است .چور «م بّهبههیا»
حایاند به «م بّه» که عقلی است عینیت میبخ ند و مقصود و منظو سخنو بیا ایین
ت بیه به وخنی و ایضاح تمام برا مخاطب آخکا میخیود .د ادبییات تعلیمیی بهتیر
است ،مجهول با معلوم ن ار داد خود و چور این نود ت یبیه اش عینییتبخ یی بیاالیی
برخو دا است ،د ادبیات تعلیمی بی تر بهکا میی ود و اگیر ت یبیه خییالی و وهمیی
باخد ،تأثیر نمیگذا د.
 .9-2-3مخاطب و خوانندهمحوری :د ادبیات تعلیمی مخاطب ،متو اصلی فرایند
ا تباط بیه خیما میی ود(آهیی و فیضیی .)188 :1392،ادبییات تعلیمیی گنجینیها اش
آموش ها اخالقی است که با هید ِ دگرگیونی فتیا
نیکو اخالقی ،تعلیم حکمت و آموش

مخاطیب ،بیران یختن صیفات

اخالق ،تبیین ماایل تربیتی ،فلافی ،مذهبی و

مفاهیم سند و اند ش و بیدا کردر وجدار خفته و  ،تأثیر د خو توجه بیر خواننید
دا د چرا که سیوند گاترد با مخاطب دا د .ا تباط با خواننید اثیر و تیأثیر بیر و  ،اش
کا کردها مهم ادبیات تعلیمی تلقی مییگیردد نویایندگار و خیاعرار بیا اهکا هیا
گوناگونی میتوانند بر مخاطبار خود تأثیرگذا باخند .بایا

اش خاعرار ،با بهیر گییر

اش صنایع مختلف ادبی د بیار نکات اخالقی و تعلیمی سعی وافر دا ند لذا عیالیتیرین
نود ادبیات گونها است که تأثیر واال و خ ر

د مخاطب داخته باخند.

خاخ

ها متتوایی و صو
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 .10-2-3وارونهسازی و هنجارشـکني در حـوزز زبـان و الفـا //سـمبوليك و
رمزگونه بودن:د خرای ی که تبییین و توعییح شواییا فایادان یز طیرش فکیر غالیب،
خ ر عظیم به خما می فت و جزایی سن ین د سی داخیت ،گیام نهیادر د طریقیی
دی رگور عمالي جنبش اعترا
حوشة شبار ،هنجا معرو

صوفیه بود علیه وعع موجود.به همین دلیل عا فیار د
ا خکاتند و شبار اخا ت ا د مقابل شبار عبا ت به وجود

آو دنیید کییه «من ییق خییاص» صییوفیار بییود بییا ویکییرد بایییا ویییژ بییه ماییئلۀ
شبار(م ر  .)326 :1389،تعالیم آنار بدور آنکه به صو ت عریار و خعا

بیار خوند،

د س ت شمینه خعر حس میخیوند .بی یتر ایین تعیالیم د حی یه مایائل اجتمیاعی و
سیاسی قرا دا د که د ظاهر سمبولیز بیار خد است .ع ا اش تمام ابزا ها ممکن
برا وا ونهساش معنی و خکاتن خالود ها من ق حاکم سیود جایته اسیت .آثیا او
گنجینها گرانبها اش سنت «کا ناوال ساش ادبی» ا د سیش و ما میگیذا د .یکیی اش
این ابزا ها سا ادوکس است:
تـا عقـل من از عقيلــه آزادی يافـت

دا غمرين شد و ليك جان شادی يافـت

بفــزود

در نــاداني هــزار اســتادی يافــت

در دانــايي هــزار جهلــ

(عطار)33 :1374،

د

باعی فوق معنیِ عرفانی علم و جهل خال

معنی عاد آر معرفی خید اسیت.

عا فار غفلت و شیدر اش اختزال خاطرهیا سایت و دنییو

ا موجیب آشاد

وح و

سبکی خاطر میخمردند .حتی بعضی عا فار اش حق تعالی میخواستند که آنار ا اش قید
عقل آشاد کند .افزور براین علم به جزئیات امو عالم ا موجب سری انی و تفرقۀ خیاطر
میداناتند و این نود آگاهی ا حجیابی مییخیمردند کیه میانع آگیاهی حقیقیی اسیت
(م ر .)331-332 :1389،
صـد دريــا نـوش کـرده اندر عجبيم

تـا چون دريا از چه سبب خشك لبيم
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از خشكلبـي هميشــه دريـا طلبيـم

مـا درياييـم و خشكلــب زيــن سـببيم
(عطار)32 :1374،

عالو بر «خ زلبی د یا» مضمور «د یا طلب بودر د ییا» خیود نیوعی سیا ادوکس
است.
بخــور مــي تــا ز خويشــت وارهانــد

وجـود قطــره بـــا دريــا رسانــد
(شبت ری)101 :1368،

ق ر نماد دل و د یا نماد دل و اسیتزراق وحیانی عیا

اسیت .عا فیار مضیامین

د یایی ا برا بیار احوال وحانی خویش مناسیب ت یخی

داد اسیت وبتیر دل و

د یا دل اش ترکیباتی است که فراوار به کا برد اند .عا فار با این سیمبولهیا ،مزهیا،
تمثیالت و استعا ات میخواهند آر احااسات ،عواطف و هیجانات غیرقابل ترجمیه ا
بهنوعی به شبار عامه نزدیکتر کنند.
 .11-2-3کلمات و عناصر مادی و ملموس و متناسب با فضای تعليمي :بایامد و
نود عناصر و کلمات با نود ادبی اثر هماهن ی دا ند و د تعلیمیی ،حماسیی ییا غنیایی
ساختن اثر نقش دا ند .عناصیر و واژگیار د ادبییات تعلیمیی میاد و ملمیوس بیود ،
مصداق و وجود خا جی دا ند ،تا نفوذ بی تر داخیته باخیند و اگیر خییالی و وهمیی
باخند تأثیر نمیگذا ند .مثال به جا توصیف خجاعت ،خجاد ا وصف میکند یا امیو
انتزاعی ا هم به صو ت عینی و ماد توعیح میدهد ،میثال :مییگویید خیرم اش دیید
ب ات.سروین اعتصامی اهدا

و مقاصد جدّ خود ا با آو در تمثییل و ت یبیه و بیه

گفت و د آو در موجودات و سرندگار به مخاطب خود انتقال میدهد و با انتخاب مثیال
اش واقعیتها ملموس شندگی مردم ا م مول اعافات خود قرا داد و به واقعبینیی و
تال  ،ت ویق میکند اش جمله موعوعاتی که د متور عرفانی بایا دسیتمایۀ مضیمور
سرداش قرا گرفته اسیت ،عناصیر طبیعیی و چهیا عنصیر خیاك ،آب ،بیاد و آتیش و
موعوعات مربوط به آنها است .خاك ،آب ،باد و آتش اش هن امی که به سیبب ویکیرد

خاخ
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ها متتوایی و صو

خاعرار به مضمورها فلافی وا د شبیار ادبیی فا سیی خید؛ خاسیت ا تعیابیر شیبیا
خاعرانه بود است.
تــوده افتــاديم

روز اواکـــه ره بـــه ره داديـــم

بــه يکــي خــا

خاکــــداني هــــوای او نــــاخوش

نيمــــياز آب ونيمــــي از آتــــ
(سنايي)322 :1359،

 .12-2-3روشنرری و عينيتبخشي به معارف مجرّد و ذهني :اش سالتهیا ادب
تعلیمی ،وخن ر و عینیتبخ ی به معا

مجرّد و ذهنی است که سنایی توانایته بیا

کمز نقش فراشبانی اش عهد چنین مهمی برآیید(آهی و فیضیی .)216 :1392،نمادهیا
حیوانی د ادبیات عرفانی د موا د به وح حیوانی د نهاد ب ر اخا دا نید .سینایی
د سیرالعباد وح حیوانی ا این گونه توصیف کرد است:
ديـــدز ــا بيــــن چـــو برشـــاد

چــون ســتوران بــه خــوردن اســتاد

گلــة شيـــر و گـــور مــيديــد

جــوق ديــو و ســتور مــيديــد
(سنايي) 345 :1359،

حیواناتی که دانته د کمد الهی اش آنها نام میبرد ،خیر ،سلنگ و گرگی است که میز
غرو و ساتی طبع به خما می وند.
 .13-2-3تصاوير ساده و رسا و تعليمي :خعر نقاخی نهفته است .برخیی اش ابییات،
مثل یز تابلو نقاخی هاتندکه خاعر د اینگونه اخعا تصاویر ا بیا قلیممیو کلمیات
آفرید و د س ت سردة ت بیهات و استعا ات سنهار میکند .بیه همیینخیاطر ایینگونیه
اخعا  ،بلیغ ،ادیبانه و متناسب با نود ادبی هاتند .تصویرها خعر یکی اش شیباییهیا و
ویژگیها ادبیات تعلیمی متاوب میخوند .بیار خاقیانی ،صیائب و ...غالبیاي نمای یی
است ،سخن نمیگویند ،ن ار میدهند .بهطو
احتی میتواند ،صتنهها ا مجام کند و نقا
دست طمع چو ي

ک ان کـردهای دراز

که د حین خواندر خعر ،خواننید بیه
میتواند ابیات ا به تصویر ک د:
ل ب تهای که برذری از آبـروی خـوي
(ن يری نيشابوری)210 :1379 ،
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 .14-2-3ترکيبات و تعبيرات تعليمي :د ادبیات تعلیمی تعبیرات و ترکیبات سیاد
و سا خاصی به کا می ود ،مثل :کیما علم و حکمت ،اهبر عقل ،چیرا هیدایت،
خردساند ،گن قناعت ،تذکیه ذهن ،تهذیب نفس ،خضر ا سیت ا

 ،کیمییا خُلیق،

کعبیۀ جیار ،عیای وح ،شندار جایم و دنییا ،تزکییه وح،دا ملیزِ دل ،میس وجیود،
کیمیا ع ق ،خهد سکوت ،کو صبر ،خرد سی ه کردر ،د آتش جهل سوختن و...
گوهـر معرفـت آمـوز کـه بـا خـود ببــری

که نصيب دگـران است نصـاب زر و سيم
(حافظ)722 :1385،

منشور رستراری است طومـار خودح ـابان

در روزنـامة خود هـر روز ديد بـايـد
(صائب)2181/4 :1375،

و نيز .15-2-3 :ب امد باالی ارسااالمثل و تمثيل.16-2-3/تأکيدی بـودن نقـ
تشبيه .17-2-3 /استدالا و تف ير سخن.18-2-3/مذهب کالمي.19-2-3/بـه نقـ
ترغيبي زبان واب ته بودن .20-2-3/ب امد باالی جمالت استفهامي يا رسشي :بی تر
استفهام ،د اغراعی غیر اش سرسش به کا می ود که جنبۀ بالغی و شیباییخناسی دا د ،اهیمّ
موا د آنکه د ادبیات تعلیمی بی تر به کا می وند ،عبا تند اش .1:استفهام تقرییر  .2اسیتفهام
توبیخی .3برا بیار ت ویق .4بیار طنز و ی خند .5تنبه و ه دا  .6د معنی امیر .7اسیتفهام
انکا

 .21-2-3/جملههای امری و ندايي :جمالت امر د متور ادب تعلیمی بی یتر

د اغرا

بالغی استعمال میخود که جنبۀ هنر و شیباییخناسی دا د ،اهیمّ میوا د آر

عبا تند اش .1:ا خاد و ترغیب و ت ویق .2برا بیار اهانت و تتقیر  .3برا بیار تایویه
و تخییر .اهمّ اغرا

بالغی جمالت ندایی د متور تعلیمی عبا تند اش  .1برا ت یویق

و ترغیب به امر  .2برا بیار تتذیر و تنبییه.22-2-3/جمالت نهيـي :د متیور ادبیی
تعلیمی استعمال جمالت نهیی جنبه بالغی و شیباییخناختی دا د ،ماننید .1 :بیرا بییار
امر  .2برا بیار توبیخ و سرشنش  .3برا بیار تهدیید و تتیذیر .4بیرا بییار ا خیاد و
هیدایت.23-2-3/زياد بودن «تو».24-2-3 /موجز و صـري بـودن.25-2-3/اطنـاب:

خاخ

ها متتوایی و صو

اطناب د کالم ادبی تعلیمی همچور ایجاش بیه قصید اغیرا
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بالغیی خاصیی صیو ت

میگیرد که اهم موا د آر عبا تند اش .1 :ذکر خیاص بعید اش عیام  .2احتیراس ییا بیرا
تکمیل و فع خبهه  .3ایزال  .4تذییل .5ایضیاح بعید اش ابهیام :یعنیی وخین گردانییدر
سخن مبهم  .6تکرا به جهیت تأکیید.26-2-3/هنجـارگريزی نحـوی و جابـهجـايي
ارکان /تقد فعل.27-2-3 /نمايشي کردن و نشان دادن موضوع.
نتيجه
ادبیات تعلیمی مهمترین و اصلیترین گونۀ ادبی است که نیکبختیی انایار ا د بهبیود
منش اخالقی او میداند و همّ خود ا متوجه آمیوش

و تعلییم اندی یههیا سایندید

دینی ،عرفانی ،فلافی ،ماائل اخالقی ،علوم و فنور؛ تهذیب نفس ،تذکیه ذهن ،سیرو
هیا متتیوایی و

قوا

وحی و تعالی و کمال اناار میکند .ادبییات تعلیمیی خیاخ

صو

خاصی دا د که آر ا اش انواد دی ر کامالي متمایز مییکنید .برخیی اش آنهیا خیرط

اصلی ،الشم و کافی برا ادبیات تعلیمی هاتند که فقدار آنها تعلیمی بودر متن ادبیی ا
منتفی میکند و بعضی اش آنها فرعیاند .خاخ

برجاته آثیا تعلیمیی ،آمیوش

نکیات

اخالقی و ا شخی به خیو سند و اند ش است .میار متتوا ،شبیار ،صیو خییال ،موسییقی
خعر ،مباح
شبار بهکا

دستو

 ،صنایع ادبی و ...با ادبیات تعلیمیی ا تبیاط خاصیی وجیود دا د.

فته د آثا ادبی تعلیمی ،شبانی هنر  ،دلن یین و تعیالییافتیه اسیت کیه اش

جذابیت بی تر برخو دا است و د آر به کوتاهی سیخن ،سیادگیی و سیایی کیالم،
توجه میخود تا بتواند د تعلیم آموش ها و ا شخها اخالقیِ تهذیبکنندهبه مخاطبار بیه
کا

ود.الفاظ چه اش لتاظ آوایی و چه معنایی د سیوند با ی دی ر قرا دا نید و آهنیگ

آنها د القاء حس مو د نظر خاعر نقش دا ند .ود آرَ شبار هر قد ساد  ،سا ،واقعگیرا
و طبیعی باخد جنبۀ تعلیمیا

بی تر میخیود .کلمیات ،عناصیر ،ترکیبیات ،تعبییرات و

تصاویر؛ ساد  ،سا ،واقعگرا و متناسب با فضیا تعلیمیی هایتند .ادب تعلیمیی جنبیۀ
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عقالنیت مخاطب ا برمیان یزد و اش کهنترین و گایتردةتیرین انیواد ادبیی اسیت .د
بی تر آثا تعلیمی فا سی دید منفی نابت به جهار و وشگا حاکم است .آخینایی بیا
انواد ادبی ،ادبیات تعلیمی و خاخ
علمی به ادبیات و خناخت بهتر بایا

متن تعلیمی اش غیر آر ،ن یا

ها آر ،د ت خی

اش آثا ادبیی تعلیمیی کمیز خیایانی مییکنید.

همچنین ما ا د خناخت اندی ه و شبار خعر خاعرار و بر سی علمی اخیعا آنیار اش
حی

بدیع ،بیار ،معانی ،سبزخناسی و نقد ادبی یا

میکند.
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آثا هنر (متن).
 -24مددسو  ،متمد .)1387(.آشنايي با آرای متفکران دربارز هنـر .تهیرار :سژوه ی ا
فرهنگ و هنر اسالمی.
 -25م رّ ،مریم.)1389(.ج تارهايي در ادبيات تعليمي ايران .تهرار :سخن.
 -26مولو  ،جاللالدین متمد.)1363(.کلياتشـمس .تصیتیح بیدیعالزمار فروشانفیر.
تهرار :امیرکبیر.
.)1390(. --------------- -27مثنوی معنـوی .توفییق سیبتانی .تهیرار :سیاشمار
چاپ و انت ا ات.
 -28میرصادقی(ذوالقد ) ،میمنت .)1373(.واژهنامة هنر شاعری .تهرار :کتاب مهناش.
 -29نظییامی ،الیییاس بیین یوسییف.)1388(.خ ــرو و شــيرين .تصییتیح حایین وحییید
دست رد  .تهرار :ن ر ق ر .
 -30نظیر نی ابو

 ،متمدحاین .)1379(.ديوان .تصتیح متمد عا طاهر  ،تهرار:

ن ا.
 -31ولز ،نه و وا ر ،آوستین.)1373(.ن ريه ادبيات .ترجمیه عییاء موحید و سروییز
مهاجر .تهرار :علمی و فرهن ی.

