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یکی از گستردهترین و دامنهدارترین اقسام شعر در ادبیات فارسی ،شعر تعلیمی است.
ماد ٔه اصلی
شعر تعلیمی ،شعری است که قصد گوینده و
سراینده آن تعلیم و آموزش استّ .
ٔ
شعر تعلیمی علم و اخالق و هنر است؛ یعنی حقیقت نیکی (خیر) و زیبایی.
ادبیات ملل دیده میشود :نوعی که موضوع آن
بر روی هم ،دو نوع شعر تعلیمی در ّ
(حوزه
(حوزه اخالق) و نوعی که موضوع آن حقیقت و زیبایی است
خیر و نیکی است
ٔ
ٔ
شعرهایی که مباحثی از علم یا ادب را میآموزند).
نوع دیگری از شعر تعلیمی (که قصد آن آموختن حقیقت و علم است) نیز در ادب ما
وجود دارد و آن نوعی است که شاعران قالب شعر (یعنی وزن و قافیه و دیگر ظرافتهای
خاص شاعری) را برای آموزش موضوعی خاص بهکار بردهاند.
الصبیان» ابونصر فراهی که در تعلیم لغت سروده شده ،این منظومهها از
مثل ِ«نصاب ّ
ِ
لحاظ خیالانگیزی و زیبایی هنری معموال ً پرمایه و قوی نیستند.
برعکس نوع ّاول که از
جنبه هنری به ِ
نهایت ّقوت و قدرت و زیبایی و آراستگی میرسد.
ٔ
نثر و شعر تعلیمی هم بهصورت داستانهایی از حیوانات در آثاری چون کلیله و
دمنه ،مرزباننامه ،مثنوی مولوی و بوستان و گلستان سعدی آمده است و هم بهصورت
حکایات ساده و سخنان پندآموز و حکمتآمیز در قالب قطعه ،غزل ،قصیده و رباعی
دیده میشود.
شعرهای تعلیمی در قدیم بیشتر شامل سرودههای اخالقی و مذهبی و عرفانی بوده
است ولی از انقالب مشروطیت به بعد ،اشعاری با درون مایههای سیاسی و اجتماعی و
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روانشناسی نیز در ردیف اشعار تعلیمی قرار گرفتهاند.
شاعرانه اشعار تعلیمی در ادب فارسی بسیار قوی است و اینگونه اشعار در
جنبه
ٔ
ٔ
جنبه غنایی یافته است؛ زیرا با شور و احساس شاعر نسبت به مسائل
کشور ما بیشتر ٔ
اخالقی ،تعلیمی ،اجتماعی ،عرفانی و مذهبی همراه است .بدین روی ،اشعار سیاسی
کلیات ِ
شمس
و عرفانی و اخالقی ما در آثاری چون دیوان ناصرخسرو،
ٔ
حدیقه سناییّ ،
جنبه
موالنا جالل ّ
غزلیات حافظ دارای ٔ
غزلیات و قصاید سعدی و ّ
الدین و بوستان و ّ
غنایی نیز هست.
شده میلتون و کمدی الهی دانته
از نمونههای این نوع شعر در ادب اروپایی بهشت گم ٔ
را میتوان نام برد.
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نویسنده ایرانی،
سعدینامه یا بوستان اثر ارجمند شاعر و
ٔ
سعدی شیرازی ،است که در سال  ٦٥٥هـ.ق .پس از بازگشت
از سفر دور و درازش آن را سرود .بوستان بر وزن شاهنامه
فاضله
مدینه
ٔ
سروده و در َده باب تنظیم شده است که این َده بابٔ ،
سعدی را ترسیم میکند .آنچه میخوانید ،از ابتدای باب هفتم
انتخاب شده است.
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توضیحات

 1ــ کناىه از گوشه گرفتن
 2ــ روز قىامت،بى زبان از نظر گفتار ،بازخواست نخواهد شد.
کلمه شرط ساخته شده است؛ ىعنى:
 3ــ «مگر» به لحاظ ساخت ،از « َمه» عالمت نفى و «اگر» ٔ
نه اگر؛ بى شرط ،بى هىچ شرطى؛ به تحقىق ،حتماً ،هر آىنه
اندازه ده تن سخن بگوىد.
 4ــ کسى که به
ٔ
 5ــ زندانى  ،محبوس

خودآزمایی

 1ــ دو صفت انسان کم گو و پُر گو را از نظر سعدى بىان کنىد.
 2ــ دو نماد «خاموشى» را در اىن درس نشان دهىد.
 3ــ معادل َمثَل «گز نکرده پاره کردن» در کدام بىت دىده مى شود؟
 4ــ مفهوم بىت« :کم گوى و گزىده گوى چون ُدر تا زاندک تو جهان شود پُر» از نظامى ،با
کدام بىت درس ارتباط معناىى دارد؟
 5ــ منظور سعدى از مصرع «فراوان سخن باشد آگنده گوش» چىست؟
 6ــ شعر درس از کدام نوع شعر تعلىمى است؟
 7ــ شعرهاى تعلىمى دوران گذشته با اشعار تعلىمى عصر مشروطه چه تفاوت محتواىى دارد؟
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تذکرةاالولیا تنها اثر منثور باقی مانده از عطّار است
که در آن از شرح حال هفتاد ودو تن از عارفان بزرگ سخن
گفته شده و داستانها و گفتههای آنان گرد آمده است .هر
بخش این کتاب مخصوص یکی از مردان حق است .پس
از عطّار ،نویسندهای ناشناس بخشهایی بر تذکرةاالولیا
افزوده است .این پیوست حدود بیست تا بیست و پنج
بخش است و پرمایگی هفتاد و دو بخش اصلی را ندارد.
در زیر ،خالصهای از بخش هفتاد و دوم این اثر را که به
حلج اختصاص دارد ،میخوانیم.
حسینبن منصور ّ
٭
غرقه
بیشه تحقیق ،آن شجاع صفدر٭ ّ
صدیق ،آن ٔ
آن قتیل اللّه فی سبیلاللّه ،آن شیر ٔ
حلج ــ رحمةاللّه علیه ــ کار او کاری عجب بود و واقعات
مواج ،حسینبن منصور ّ
دریای ّ
شوریده روزگار بود و عاشق صادق و
غرایب ١٭ که خاص ،او را بود .مست و بیقرار و
ٔ
٭
جد و جهدی عظیم داشت و او را تصانیف بسیار است؛ فصاحتی٭ و بالغتی
پاک باز و ّ
ِ
٢
تصوف
داشت که کس نداشت و اغلب مشایخ در کار او ابا کردند و گفتند« :او را در ّ
قدمی نیست» مگر ابوعبداللّه خفیف و شبلی و ابوالقاسم قشیری ــ رحمهماللّه ــ چنان که
رد خلق مردود نگردد و
استاد ابوالقاسم قشیری در حق او گفت که« :اگر مقبول ب ُ َود به ّ
اگر مردود ب ُ َود ،به قبول خلق مقبول نگردد».
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زی٭ اهل صالح
و پیوسته در ریاضت و عبادت بود و در بیان معرفت و توحید ،و در ّ
و شرع و س ّنت بود که این سخن از وی پیدا شدّ .٣اما بعضی مشایخ او را مهجور٭ کردند
٤
ِ
ناخشنودی مشایخ از سر مستی او ،این بار آورد
از جهت مذهب و دین و از آن بود که
چنان که ّاول به تُستر آمد به خدمت سهلبن عبداللّه و دو سال در خدمت او بود .پس عزم
بغداد کرد و ّاول سفر او در هجده سالگی بود .پس به بصره شد و با َعمروبن عثمان مکّی
افتاد ٥و هجده ماه با او صحبت٭ داشت و ابویعقوب األقطع دختر بدو داد .پس عمروبن
عثمان از او برنجید و از آنجا به بغداد آمد پیش ُجنید و ُجنید او را سکوت و خلوت فرمود
و چندگاه در صحبت او صبر کرد و قصد حجاز کرد و یک سال آنجا مجاور٭ بود؛ باز به
بغداد آمد .با جمعی صوفیان به پیش ُجنید شد و از وی مسائل پرسیدُ .جنید جواب نداد،
سر چوب پاره سرخ کنی» .حسین گفت« :آن روز که من ِ
گفت« :زود باشد که ِ
سر چوب
ۡ
جامه اهل صورت٭ پوشی».
پاره سرخ کنم ،تو ٔ
صوف
نقل است که :آن روز که ائمه فتوا دادند که او را بباید کشت ،جنید در ٔ
جامه ت َ ّ
٭
بود و فتوا نمینوشت .خلیفه فرموده بود که ِّ
«خط جنید باید» چنان که دستار و ُد ّراعه
«نحن ن َ ْحکُم ِبالظّ ِاه ِر»؛ یعنی ،بر ِ
ظاهر
در پوشید و به مدرسه رفت و جواب فتوا نوشت که ُ
ُ
حال ،کشتنی است و فتوا بر ظاهر است ّاما باطن را خدای داند.
متغیر شد و بیاجازت او به تُستر شد
پس حسین چون از ُجنید جواب مسائل نشنیدّ ،
و یک سال آنجا ببود .قبولی عظیم او را پیدا گشت ــ و او سخن اهل زمانه را هیچ وزن
ننهادی ــ تا او را حسد کردند و َعمرو عثمان مکّی در باب او نامهها نوشت به خوزستان و
٭
متصوفه
جامه
احوال او در چشم آن قوم قبیح گردانید و او را نیز از آنجا دل بگرفت و ٔ
ّ
ِ
صحبت ابنای دنیا مشغول شد ــ ّاما او را از آن تفاوت نبود٦ــ
بیرون کرد و قبا در پوشید و به
و پنج سال ناپدید گشت و در این ّمدت ،بعضی در خراسان و ماوراءال ّنهر میبود و بعضی به
خاص و عام قبول یافت و
سیستان .باز به اهواز آمد و اهل اهواز را سخن گفت و نزدیک ّ
«حلجاالسرار» گفتند.
از َاسرار با خلق سخن میگفت تا او را ّ
٧
نقل است که روزی شبلی را گفت« :یا بابکر ،دست برنه که ما قصد کاری عظیم    کردیم
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سرگشته کاری شدهایم :چنان کاری که خود را کشتن در پیش داریم» .چون خلق در کار
و
ٔ
متحیر شدند ،منکر بیقیاس و ُم ِق ّر٭ بیشمار پدید آمدند وکارهای عجایب از او بدیدند.
او ّ
زبان دراز کردند و سخن او به خلیفه رسانیدند و جمله بر قتل او اتّفاق کردند ،از آن که
الحق» .پس حسین را ببردند تا بکشند .صدهزار آدمی گرد آمدند و او چشم
می گفتَ « :انَا ُ
گرد همه برمیگردانید و میگفت« :حق ،حقَ ،انَا الحق».
نقل است که درویشی در آن میان از او پرسید که «عشق چیست»؟ گفت« :امروز
بینی و فردا و پس فردا» .آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش به باد
بردادند :یعنی ،عشق این است.
چـون بـه پـایدارش بـردند،گفتند« :حـال چیست؟» گفت«:معراج مردان ِ
سردار
قبـله مناجات کرد و خواست آن چه خواست .پس بر
است» .دسـت بـرآورد و روی در ٔ
ِ
سر دار شد .جماعت مریدان گفتند« :چه گویی در ما که مریدیم و آنها که منکراناند و تو
را سنگ خواهند زد؟» گفت :ایشان را دو ثواب است و شما را یکی ،از آن که شما را به
من حسن الظ ّنی بیش نیست و ایشان از ّقوت توحید و صالبت شریعت میجنبـند و توحید
در شرع ،اصل بود و حسنالظّن ،فرع.
پس هرکـسی سنـگی میانـداختند .شبـلی موافقت را گلی انداخت .حسینبن منصور
سر است؟» گفت:
آهی کرد؛ گفتند« :از این همه سنگ چرا هیچ آه نکردی ،از گلی آه کردن ،چه ّ
آن که آنها نمیدانند معذورند؛ از او هم سختم میآید که میداند که نمیباید انداخت .پس دستش
جدا کردند ،خندهای بزد؛ گفتند« :خنده چیست؟» گفت« :دست از آدمی بسته جدا کردن آسان
همت از تارک عرش درمی کشد ــ قطع کند»٨.
است .مرد آن است که دست صفات ــ که کاله ّ
تبسمی کرد و گفت« :بدین پایِ ،
سفر خاک میکردم؛ قدمی دیگر دارم
پس پایهایش ببریدند؛ ّ
بریده خونآلود برروی
که هم اکنون سفر هردو عالم کند .اگر توانید آن قدم ببرید ».پس دو دست ٔ
درمالید و روی و ساعد را خونآلود کرد .گفتند :چرا کردی؟ گفت :خون بسیار از من رفت؛
دانم که رویم زرد شده باشد شما پندارید که ِ
زردی روی من از ترس است .خون در روی مالیدم
گلگونه مردان ،خون ایشان است.
تا در چشم شما سرخروی باشم که
ٔ
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توضیحات

 1ــ در متون
گذشته فارسى ،گاه صفت را در جمع و مفرد بودن با موصوف مطابقت مى داده اند.
ٔ
هم  چون واقعات غراىب که به معناى وقاىع عجىب و شگفت است.
صوفىه از تأىىد افعال و
 2ــ اغلب مشاىخ
آثارحلج خوددارى کردند (او را انکار کردند).
ّ
ّ
اناالحق است و آن را زمانى گفت که از علماى دىنى بود.
 3ــ مقصود از «اىن سخن» ،گفتن
ّ
عارفانه او بود.
حلج و مهجور ساختن وى ،حال سرمستى و سکر
 4ــ علّت ناخشنودى مشاىخ از ّ
ٔ
 5ــ با عمروبن عثمان مکّى مالقات کرد.
تصوف را از تن به در کرده و با مردم درآمىخته بود ولى در حاالت او
 6ــ با اىن که لباس اهل ّ
تغىىرى حاصل نشد.
 7ــ کمک کن ،همراهى کن؛ زىرا کار بزرگى در پىش دارم.
همت
 8ــ ّ
حلج به طنز مى گوىد«:اگر َمردىد! [که نىستىد] دست صفات مرا که دورپرواز و بلند ّ
است ،بُبرىد».
خودآزمایی

 1ــ معادل امروزى عبارت هاى زىر را بنوىسىد.
ــ واقعات غراىب که خاص ،او را بود … .
ــ خط ُجنىد باىد.
ــ زبان دراز کردند.
حلج است؟
شخصىت ّ
حلج ،بىانگر چه نوع برخوردى با
درباره ّ
 2ــ سخن ابوالقاسم قشىرى
ّ
ٔ
حلج «آن روز که من ِ
درباره
جامه اهل صورت پوشى»
 3ــ اىن سخن ّ
سرچوب پاره سرخ کنم ،تو ٔ
ٔ
ُجنىد ،چگونه تحقّق ىافت؟
 4ــ قصد ُجنىد از تعوىض لباس چه بود؟
حلج به چه دلىل منکران را بر مرىدان ترجىح مى دهد؟
 ٥ــ ّ
«گلگونه مردان ،خون اىشان است» ىعنى چه؟
 ٦ــ
ٔ
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٭

در ادب فارسی هیچ زن شاعری شهرت پروین
اعتصامی (١٢٨٥ــ ١٣٢٠هـ.ش) را نیافته است .شعر
پروین از برجستهترین نمونههای شعر تعلیمی معاصر
محسوب می شود .در دیوان او از  ٢٤٨قطعه شعر،
٦٥شعر حالت مناظره دارد و از این جهت نیز شعر
پروین شاخص و ممتاز است.
مناظره مست و هشیار از بهترین و زیباترین قطعات
ٔ
پروین اعتصامی است .شاعر در این شعر ،با بهره گیری
از طنزی لطیف و اشاراتی روشن به ترسیم فساد و تزویر
اجتماع عصر خویش پرداخته است .طنز موجود در این
رندانه حافظ را فرایاد میآورد.
شعر ،طنز
ٔ
٭
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٭

٭
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٭

توضیحات

 1ــ از کجا معلوم که والى ،خود ،در مىخانه نباشد!
 2ــ [جز معناى ظاهرى] تعادل نداشتن مست را مى رساند .ضمناً در قدىم ،بدون کاله و دستار
در بىن مردم ظاهر شدن ،نوعى ننگ و بى ادبى تلقّى مى شد.
خودآزمایی

ِ
مسئله
ناهموارى راه به کدام
1ــ در مصراع «گفت جرمِ راه رفتن نىست ،ره هموار نىست»
ٔ
اجتماعى داللت مى کند؟
پدىده اجتماعى زمان شاعر اشاره
 2ــ عبارت «دىنارى بده پنهان و خود را وارهان» به کدام
ٔ
دارد؟
ِ
«حرف کم و بسىار نىست» چىست؟
 3ــ در بىت نهم ،منظور از عبارت
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توصیف عناصر و زیباییهای جهان وجود ،شرح وقایع و مناظر دلپذیر یا سهمگین از
کارهای فطری و غریزی بشر است .در ادب فارسی ،شاعران و نویسندگان ،دلپذیرترین،
زیباترین و شکوهمندترین وصفها و تصویرنگاریها را در سرودهها و نوشتههای خویش
آوردهاند :توصیف میدانهای رزم ،رویارویی پهلوانانِ ،
وصف ساز و برگ جنگی در
شاهنامه
ٔ
ِ
فـرخی سیستانـی،
فـردوسی ،تـوصیف عناصر طبیعـی در شعر شاعـرانی چون منوچهریّ ،
الشعرای بهار ،توصیف شور عاشقانه و وجد عارفانه و لحظههای هجران
عنصری و ملک ّ
خمسه نظامی،
و وصل در سرودههای سعدی و حافظ و موالنا و توصیفات مجالس بزم در
ٔ
برجسته نثر فارسی چون تاریخ بیهقی ،کلیله و دمنه ،گلستان سعدی ،مرزباننامه،
در آثار
ٔ
ِ
رسایی
روحیات و حاالت افراد به زیبایی و
توصیف صحنههای طبیعی ،حادثههای تاریخیّ ،
تمام مشهود و محسوس است.
ِ
در سرودن اشعار وصفی ،محسوسات در تصویرنگاری شاعر و
پیدایی ُص َو ِر خیال
مهمی دارند.
او نقش ّ
سراینده ِ
ِ
شعر
حاصل احساس لطیف شاعر است توأم با ُص َو ِر خیال،
وصف شاعرانه،
ٔ
وصفی به ِ
ِ
عناصر بیجان طبیعت ،پرندگان ،گلها و دیگر
قوی خود به
یاری ّ
تخی ِل سازنده و ِ ّ
موجودات احساس و صفت بشری میبخشد.
ادبیات توصیفی ایران را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
ّ
تصور و پندار خویش مدد
تخیلی؛ وصفهایی است که گوینده ،از ّ
١ــ توصیفات ّ
مجسم میسازد .این
تخیلی را بهوجود میآورد و آن را برای دیگران ّ
می گیرد ،واقعهای ّ
توصیفها محصول گرهخوردگی ِ
حواس ظاهری با احساسات انسانی است.
ّ
٢ــ توصیفات نمادین؛ توصیفهایی هستند که بر تشبیه و مقایسه بنانهاده شدهاند
نماینده کیفیت و
و منظور از آنها ،ترسیم یک منظره یا چهره نیست بلکه «نماد» هستند؛ یعنی
ٔ
ادبیات
حالتی که اشیا و مناظر در ذهن بهوجود میآورند و این همان است که در اروپا به آن ّ
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نمادین (سمبلیک) میگویند؛ مثالً ،سنگ نشان از نرمیناپذیری کسی و الله نشان شهید و
نمونه ِ
غریب دورافتاده از وطن و اصل خویش است.
نی ٔ
٣ــ توصیفات واقعی؛ توصیفهایی هستند که گوینده ،بیآن که در آنها دخل و
تصرف کند به شرح جزئیات وقایع یا مناظر و اشخاص میپردازد .در اینجا گوینده هم چون
حس ِاس عکّاسی همه چیز را ــ آنگونه که هست ،زشت یا زیبا ــ نشان می دهد
دوربین بسیار ّ
مایه سخنسرایان است ــ کاری ندارد.
و به آرایههای ادبی و سایر رموز هنر ــ که دست ٔ
این طرز توصیف عمدتاً از آن نویسندگانی است که به نوعی مکتب ادبی به نام طبیعتگرایی
(ناتورالیسم) معتقدند .امیل زوال (١٨٤٠ــ١٩٠٢م) که از برجستهترین چهره های این
«تخیل» ــ اصلیترین شرط نویسندگی میداند .این
مکتب است «واقعبینی» را ــ به جای ّ
شیوه بیشتر در دنیای رماننویسی و داستانپردازی پایگاه و جایگاه یافته است تا در عالم
شعر و شاعری.
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٭

توضیح

شاخه پرطراوت گل سرخ ،به نغمه خوانى مشغول است (گل در ادب فارسى هر جا
 1ــ بلبل بر
ٔ
تنها به کار رود ،به معنى گل سرخ است).
خودآزمایی

 1ــ در بىت:
و ز ُسم اسب سىاه ،لؤلؤِ تر رىخته»
«ابر بهارى ز دور ،اسب برانگىخته
منظور شاعر از «اسب سىاه» و «لؤل ِؤ تر» چىست؟
 2ــ تصوىر زىباىى که شاعر در بىت باال ساخته ،کدام است؟
«در ثمىن» استعاره از چىست؟
 3ــ «مشک سىاه» و ّ
 4ــ چرا شاعر براى الله ،خرگه و براى لشکر چىن ،خىمه را ذکر کرده است؟
 5ــ اىن شعر توصىفى در چه قالبى سروده شده است؟
 6ــ نوع توصىف را در درس هاى زىر مشخّص کنىد.
سپىده آشنا
گوىى بطّ سفىد  /مست و هشىار /
ٔ
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الشـعـرای بهار (١٣٣٠ــ
محمـدتقی مـلک ّ
ّ
١٢٦٦هـ.ش) شـاعـر ،مـحـقّـق ،استـاد دانشگاه،
روزنامه نگار و مرد سیاست بود .شهرت شاعری
بهار ،به قصاید فخیم و استواری است که با توجه
قصیده دماوندی ّ ٔه
به س ّنت ادبی گذشته سروده است.
ٔ
الشعرای بهار از زیباترین قصاید زبان
دوم ملک ّ
فارسی است .شاعر پیش از این قصیده ،در سال
 ١٣٠٠دماوندی ّ ٔه ّاول خود را با مطلع
ای کوه سپید سر ،درخشان شو
مانند وزو ،شرارهافشان شو
دماوندیه دوم را نیافت .بهار دماوندی ّ ٔه دوم خود را در سال ١٣٠١
موفقیت
سرود که هرگز
ٔ
ّ
شمسی سرود .در این سال به تحریک بیگانگان ،هرج و مرج قلمی و اجتماعی و ه ّتاکی ها
ِ
الشعرا
در مطبوعات و آزار وطنخواهان و
سستی کار دولت مرکزی بروز کرده بود .ملک ّ
این قصیده را با تأثیرپذیری از این معانی در تهران گفته است.
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خودآزمایی

 1ــ در بىت دوم ،منظور شاعر از کُله ُخود سىمىن و کمربند آهنىن چىست؟
 2ــ شاعر در سه بىت سوم تا پنجم ،به کدام صفت کوه دماوند اشاره مى کند؟
 3ــ چرا شاعر از تشبىه دماوند به مشت روزگار ،ناخرسند است؟
 4ــ به نظر شاعر ،چرا دماوند چهره در ابر پنهان کرده است؟
 5ــ «ورم» و «کافور» در شعر ،استعاره از چىست؟
 6ــ در بىت پانزدهم ،منظور شاعر از «سوخته جان» کىست؟
توجه به توصىف ها ،به نظر شما مقصود شاعر از دماوند چىست؟
 7ــ با ّ
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