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منظومههای علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم)

*

چکیده
بخش قابل توجهی از ادبیات فارسی شامل منظومههای علمی است که با اهداا
سروده شاه است .ها

مموزشدی

اید مااهده بررسدی اید منظومههاسدت کده از منظرهدایی دو

مؤهفههای ای نوع ادبی ،دالیل و انگیزههای سرایش و سیر م در ادبیدات فارسدی بررسدی
شاه است .ای نوع ادبیات به نظم علوم مختلف میپردازد و اگر ه از عناصر شعری دو
وز و قافیه بهره میگیرد ،عناصری و خیال جایگاه بسیار اناک و ثانویدهای در م دارد.
دالیلی و تنوع و گسترش شیوههای مموزشی و ناش وز در ایجاد رغبت بده مااهعده و
حفظ و به خاطر سپرد موضوعات از عوامل گسترش ای منظومهها بدوده اسدت .از منظدر
دستهبنای علوم ،ای منظومهها بیشتر در علوم منادول همودو بتغدت ،عدرول و ه دت
است .نخستی اثری که در ای حوزه سروده شاه قصیاهای از ابواههیثم (اواخر قر

هارم)

است و از قر هفتم به بعا رواج ای منظومهها گسترش قابل توجهی یافتده اسدت .از نظدر
تاسیمبنای علوم در گذشته ،منظومههای مموزشی هم در علوم معاول و هم در علوم مناول
سروده شاه؛ اگر ه میزا منظومههایی در علوم نالی ماننا کدتم ،ه دت ،صدر

و نودو و

علوم بتغی بسیار بیشتر از علوم عالی ماننا طب است .اهبتده در البدهالی برخدی مثدار نیدز
سرودههایی دیاه میشود که میتوا از ماوهۀ مموزشی موسوب کرد.
کلیدواژهها :ادبیات علمی و مموزشی ،علوم معاول و مناول ،منظومههای علمی.
 -1مقدمه

منظومه با م که تأنیث منظوم است و از نظر هفظی تاریباً به هما معنای سخ منظوم یعندی «سدخ در
وز و ترتیب درکشیاه شاه و شعر و سخ مدوزو اسدت (ناظماالطبدا ،بده نادل از دهخداا) ،از نظدر
اصاتحی معنای متفاوتتری دارد و به نوعی خاص از شعر اطتق میشود .در تعریفی کلدی میتدوا
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گفت منظومه در اصاتح به اشعار بلنا روایی یا گاه غیرروایی گفته میشدود کده اسدتاتل و وحدات
موضوعی دارد و دارای طرح قبلی است و بیشتر در قاهب مثنوی و گاه قواهدب دیگدر سدروده میشدود.
استاتل داشت منظومه به ای معناست که ای نوع شعر قابلیت انتشار مستال دارد و نیداز نیسدت مانندا
جنگ و دیوا مشتمل بر مجموعهای از اشعار و قاعات مستال باشا .مهمتری وجه تمدایز منظومده بدا
اشعار دیگر خصوصیت طرحداشت م است .ای ویژگی منظومه ناظر بر ای است که معموالً سدرایناه
از پیش ،طرح و ار وب م را در ذه دارد .ای طرح برخدی اوقدات برگرفتده از روایدات از پدیش
موجود است ماننا منظومههای حماسی و غنایی مختلف یا روایتی است که شداعر میسدازد .در اشدعار
غیرروایی نیز شاعر موضوع و طرح کلی اثر و سیر م را در ذه خدود دارد و بدر اسداآ م بده نظدم
میپردازد؛ ماننا گلش راز شیخ مومود شبستری که شاعر ،اثر خود را بر پایۀ پرسدشهای امیرحسدینی
طرح میاناازد و دهها نمونۀ دیگر.
بخش قابل توجهی از منظومههای فارسی رویکردی مموزشی و علمی دارندا .ماصدود از اید ندوع
شعر «مموخت حایات و علم اسدت و شداعرا قاهدب شدعر را یعندی وز و قافیده و بع دی فدوت و
ف های دیگر شاعری را در خامت مموزش یک ماصود به کار بردهانا» (شفیعی کاکنی .)8 :1۹31 ،بدر
ای اساآ ،منظومههای ارزشمنای در ادب فارسی در زمیندههای مختلدف علمدی همودو صدر و
نوو ،بایع ،عرول ،طب ،ه ت و علوم دیگر سروده شاه است .جنبدههای علمدی و مموزشدی در اید
منظومهها بر جنبههای ادبی و شعری اوهویت دارد و به همی خاطر م ها را بیشدتر از ماوهدۀ نظدم بایدا
دانست تا شعر .ای منظومهها از حیث موتوا و اهاا و گونگی بیدا در گروههدای مختلفدی جدای
میگیرنا .از نظر موتوایی ،برخی منظومهها تنها به یک موضوع پرداختده و برخدی دیگدر ندا علدم را
مموزش دادهانا و گاه نیز اگر ه علوم مختلفی در م ها منارج است ،یک علدم بدر دیگدر علدوم یدره
شاه است.
 -1-1بیان مسئله

بسیاری از منظومههای فارسی در راستای مااصا مموزشدی و بده خداطر سدپرد علدوم مختلدف مانندا
صر و نوو ،طب ،ریاضیات و غیره سروده شاه است .ای مثار را میتوا ادب مموزشی نام نهداد کده
در ادبیات فارسی نمونههای فراوانی در موضوعات مختلف دارد .کوشش اصلی ای مااهه م اسدت کده
نشا دها ای منظومهها در تاریخ ادبیات فارسی ه سیر و جایگاهی دارد ،دهیل روی مورد بده متدو
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مموزشی در دورههای مختلف و انگیزة سرایش م ها یست ،جایگاه اید علدوم در ممدوزش گونده
بوده است ،مؤهفههای سازناة م ها یست و از نظر موتوایی شامل ه علومی است.
 -2-1پیشینة تحقیق

تددا کنددو برخددی توایاددات در حددوزة ادب مموزشددی نگاشددته شدداه؛ از جملدده «نصدداب اهصددبیا و
تالیاکنناگا م » به قلم جواد سلماسیزاده و نیز مااهۀ «نصاب انگلیسی فرهاد میرزا» نوشدتۀ مومدودی
بختیاری .در ای توایاات تنها به نصاباهصبیا یا برخی از مثار خاص مموزشی پرداختده شداه امدا تدا
جایی که نگارناه میدانا ،ویژگیهای م از منظر نوع ادبی ،دالیدل و انگیزههدای سدرایش و سدیر ادب
مموزشی ه از نظر تاریخی و ه موتوایی بررسی نشاه است.
 -2منظومههای آموزشی از منظر نوع ادبی

ادبیات تعلیمی یکی از انواع کهد و گسدتردة ادبیدات فارسدی اسدت .اید ندوع ادبیدات مدورد توجده
نویسناگا ایرانی قبل از استم نیز بوده و رگههدایی از م در ادبیدات بعدا از اسدتم نیدز جداری شداه
است .از جمله کتاب میی نامک که مجموعدهای بدوده اسدت از تعداهیم اختقدی و فرهنگدی و مداب و
رسوم ،مداب رزم و سوگواری و شادیها و ...کده بسدیاری از نویسدناگا دورة اسدتمی از م در مثدار
خود بهره بردهانا (رک :بهار .)15 :1۹82 ،موضوع ای نوع ادبیات ،تعلیم داد در همۀ انواع م  ،اعدم از
تعلیمات اختقی ،مذهبی یا دانشها و حرفههای مختلف است .از همدی منظدر ،ادب تعلیمدی عرصدۀ
کاربرد بسیار گستردهای دارد اما به طور کلی در دو دسته جای میگیرد« :به جز مثداری کده در راسدتای
تعلیم و به خاطر سپرد علوم مختلف ماننا صر و نوو ،طب ،ریاضیات و امثداههم سدروده میشداه،
بسیاری از مثار ادبی نیز موضوع یا انایشهای را به مخاطب انتادال مدیدهندا و مخاطدب از خواندا م
دیاگاهی خاص به دست میمورد» (خلیلی جهانتیغ و دهرامی .)1۹ :1۹95 ،میتدوا م بخدش از ادب
تعلیمی را که دانشی را بده مخاطدب تعلدیم میدهدا ادب مموزشدی ندام نهداد کده در ادبیدات فارسدی
نمونههای فراوانی در موضوعات مختلف دارد.
کمتر سرودهای است که خاهی از مباحث علمی باشا ،را که در گذشته شداعرا از علدوم و فندو
زمانه بیبهره نبودهانا .نظامی عروضی میگویا« :امدا شداعر بایدا  ...در اندواع علدوم متندوع باشدا و در
اطرا رسوم مستار  ،زیرا نا که شعر در هر علمی به کار همی شود ،هر علمی در شدعر بده کدار
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همی شود» (نظامی عروضی .)13 :1۹85 ،ای موضوع توصیهای بوده که علمای دیگدر نیدز داشدتهاندا.
شمس قیس میگویا« :شاعر در جودت خویش به بیشتر علوم و مداب موتداج باشدا و بدای جهدت
بایا که مستار بود و از هر باب یزکی دانا تا اگر به ایراد معنیای که فد او نباشدا موتداج شدود،
مورد م بددر وی دشددوار نشددود» (قددیس رازی .)۹13 :1۹11 ،اگر دده در ادب مموزشددی از علددوم و
دانشهای مختلفی بوث میشود ،هر سرودهای را نمیتوا از حوزة ادب مموزشی موسوب کدرد .اید
نوع ادبیات دارای ویژگیها و مؤهفههای خاص خود است .نخست منکه بایدا در اید نظدم ،علمدی را
مموزش داده باشنا .شاعری که عاایا و یا رویکردی حکمی و مناادی دارد و از اسدتااللها و قیاسدات
خود نتدای خیداهی در راسدتای مااصدا شدعری میسدازد ،بدا م کده ممکد اسدت شدعر او مملدو از
اصاتحات علمی باشا ،باز سرودة او از ای ماوهه موسوب نمیشود .وقتی انوری میگویا:
وجود جود و سخا بدی کدف تدو ممکد نیسدت نه ممک اسدت عدرل در وجدود بیجدوهر
شمدددر ز تربدددیت جدددددددود او شدددددود دریدددا عرل بده تاویدت جدداه او شدددود جدوهددر
(انوری)89 :1۹31 ،
شاعر اصاتح جوهر و عرل را برای تاویت م مو و اغرال شعری خود به کار گرفتده اسدت
نه م که م ها را مموزش داده باشا .مهمتدری تفداوت ادب مموزشدی منظدوم از اشدعار دیگدر ،هدا
سرایناه است که وی از ایجاد نظم خود مموزش و تعلیم دانشی خاص یا طلب کسدب حایادت را مدا
نظر قرار میدها .اگر شاعری احادیثی را به نظم مورد ،از ماوهدۀ ادب مموزشدی نیسدت و بیشدتر جنبدۀ
اختقی دارد ،اما اگر مباحثی را در مورد علم حایث و شرایط و ویژگیهای م به نظم بیدا کندا ،ادب
مموزشی موسوب میشود.
ویژگی دیگر منظومههای مموزشی گونگی و میزا استفاده از عناصر شدعری اسدت .منظومدههای
علمی برخی از عناصر شعری را ماننا وز و قافیه و نظم و ان باطهای شعری به خامت گرفته اسدت
اما عناصری و خیال ،جایگاه بسیار اناک و ثانویهای در م دارد و اگر تصویری به کدار مدیرود ،بده
قصا ارزشهای زیباشناختی تصویر نیست ،بلکه به قصا رسانا بهتر ماصود است .از حیدث اسدتفاده
از عنصر مهم و زیربنایی عاطفه نیز که انتاال م از مهمتدری اهداا ادبیدات اسدت ،ادب مموزشدی بدا
دیگر اشعار متفاوت است ،را که جز استفاده از موسیای که به گوندهای در بدر دارنداة عاطفده اسدت،
شاعر تتشی برای انتاال عاطفه نمیکنا .زبا و هود گوینداه در ادب مموزشدی صدریخ و خشدک و
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یکنواخدت اسدت .از همدی منظدر ،در ادب مموزشدی ،شدفافیت و بیدا مسدتایم و دوری از نمداد و
نامعنایی وجود دارد .برای اساآ ،اشعاری ماننا قصیاة عینیۀ اب سینا یا سیر اهعبداد اهیاهمعداد سدنایی
که تمثیلی و نمادی موسوب میشونا ،از ای ماوهه به شمار نمیرونا.
 -3دالیل گرایش به متون منظوم آموزشی

یکی از مهمتری دالیل رواج ادب مموزشی منظوم ،جنبۀ موسیاایی م است و به تعبیر ابونصدر فراهدی:
«خوش مما شعر بر طبعهای مدوزو غریدزی اسدت» (فراهدی )1 :1۹31 ،و همدی امدر از سدختی و
صعوبت و خشونت مباحث علمی میکاها و به گفتۀ وی «به نوشت و خواندا م هدرکس را رغبتدی
افتا» (هما ) .ها رشیااهای وطواط از سرایش منظومۀ خود در عرول نیز مسا سداخت ممدوزش
م بوده ،م نا که در ماامۀ م مماه است« :ای رساهه عرول اشعار است که رشدیااهای  ...نوشدته
و نظم کرده تا بر خوانناگا مسا باشا» (وطواط .)18 :1۹21 ،از سویی وز ناش مدوثری در حفدظ و
به خاطر سپرد موضوعات نیز دارد زیرا قاهب و ظرفی واحا و نسبتاً مواود در هربیت ایجداد میکندا
و گویناه مجبور است تا جای ممک از ورود واژگا غیرضروری بکاهدا و گدزارة علمدی را مدوجز و
مفیا بیا کنا .قاهب وز و قافیه نوعی نظم و ترتیب در واژگا ایجاد میکنا و گزارهای عمیقتدر را در
ذه مخاطب جای میدها و به او در یادموری مالب یاری میرسانا .از همی منظر اسدت کده حفدظ
متو شعر به مراتب مسا تر از متو نثر است و کمتر فردی مشنا به ادبیات است که ابیاتی حفدظ نباشدا
اما ممک است ساری از مثاری و کلیله و دمنه و تاریخ بیهای با همۀ ادبیت م ها ،در خاطر نااشدته
باشا .بایا توجه داشت ای منظومهها تنها برای کودکا و نومموزا نبوده که وز موجب ایجداد رغبدت
در یادگیری باشا؛ را که علوم دشواری ماننا طب نیز که مموزش م فراتر از کودکدا اسدت بده نظدم
درمماه است تا قوانی به صورت عمیقتر و دقیقتری در ذه مخاطب جای گیرد.
نکتۀ دیگر که در رواج اید منظومدهها نادش داشدته ،گسدترش شدیوههای مموزشدی اسدت .اید
منظومهها از قر هفتم به بعا گسترش شایانی یافت .از یک سو در ای قرو  ،موضدوع تهیدۀ کتداب از
نظر درسی متناسب با گروههای مختلف سنی بسیار مورد توجده قدرار گرفتده و از سدوی دیگدر حتدی
تصو به سمت علمی شا و جنبۀ تعلیمی یافت و از حال به قال رفدت متمایدل شداه بدود .در قدر
هفتم که شروع رواج منظومههای مستال مموزشدی اسدت ،جنبدۀ مموزشدی و مارسدهای شدا علدوم
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موجب شا برخی به سمت تلخیص مثار و ارائۀ شیوهای مناسدب بدرای انتادال مباحدث علمدی بروندا.
برخی از علما با تلخیص کتاب و مواود ساخت علدوم مخاهفدت نشدا دادهاندا .ابد خلداو معتادا
است« :در ای روش ذه دانشجو سخت مش ول و گرفتار تتبع و جستجوی اهفاظ کوتداه و مختصدری
میشود که فهم م ها دشوار است ،از ای رو که معانی بسیاری در اهفاظ گنجانیداه شداه و اسدتخراج از
میا م ها مشکل است  . ...ملکهای که به سبب تعلیم از ای کتب مختصر به دسدت میمیدا بده فدرل
که به طور استواری حاصل شود و مسیبی باا نرسا ،نسدبت بده ملکداتی کده از موضدوعات مبسدوط
ماول به دست میمیا ملکهای قاصر و نارساست» (اب خلاو  ،1۹۹1 ،ج .)۹11 :2اهبته جنبۀ مموزشدی
به خصوص برای اطفال ،نیازمنا تلخیص و از گذشته رای بوده است .اب نایم از نداکتاب از جملده
مختصر نوو اثر موما ب ابوموما یزیای و مختصر اهنوو هلمتعلمی ابوعمر صاهخ ب اسواق جرمدی
نام میبرد که مورد نخست برای مموزش به فرزناا مأمو نگاشته شاه است (رک :ابد ندایم،1۹81 ،
ج 88 ،1و  .)98یکی از شیوههایی که در تلخیص و انتاال بهتر علدومی دو صدر و نودو و علدوم
بتغی از قر هفتم به کار گرفته شا ،ساخت منظومههای مموزشی بدود .وجدود تالیداهایی کده از اید
شیوه به خصوص نصاب اهصبیا شا ،نشا میدها ای شیوه ،در جامعۀ مموزشی مابول بوده تا جدایی
که به عنوا مثال منظومۀ فراهی «پیوسته در مکاتب و مداارآ از کتدب درسدی بدوده اسدت» (فراهدی،
 ،1۹31ماامه.)1 :
 -4انگیزۀ سرایش منظومههای آموزشی

موضوع دیگری که در خصوص شکلگیری و رواج منظومههای مموزشی قابدل توجده اسدت ،انگیدزة
سرایش م هاست .دالیل سرود ای منظومهها مختلف است و بسیاری از م ها جنبهای سفارشدی دارد
و دوستا و مشنایا و بزرگا حکومتی از صاحب اثر خواستهانا م را بسرایا و برخدی نیدز اهبتده بده
خواست و تمایل شخصی ناظم باو سفارش گرفت است .ابونصر فراهدی کتداب خدود را بده فرمدا
نظاماهملک حس  ،وزیر بهرامشاه سروده است .ای موضوع نشا میدها تنها تمایدل شخصدی گوینداه
ناش نااشته و عوامل ثانویهای نیز مؤثر بوده است .ای منظومهها نه تنها مورد توجه شداعرا و طبادات
علمی جامعه بوده ،امیرا نیز به م ها گرایش داشتهانا؛ م نا که ناصرخسرو جدامع اهوکمتدی خدود
را که شرح قصیاة علمی و مموزشی ابواههیثم است ،به خواهش عی اهاوهه ابواهمعاهی علی بد حدار ،
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امیر باخشا نگاشته است و ای موضوع نشا میدها ای امیر به قصیاة مذکور توجده داشدته و ذهد
او درگیر پرسشهای عمیق ابواههیثم شاه است.
بسیاری از ای مثار اگر ه به امیری اهاا شاه ،انگیزة سدرایش م هدا شخصدی بدوده اسدت .حسد
متکلم صاحب منظومۀ بور اهصنایع اگر ه اثر خود را به گفتۀ دوهتشاه به ندام ملدک غیا اهدای کدرت
کرده (دوهتشاه ،)251 :1۹18 ،منونا که از ماامه دانسته میشود هدافش نشدا داد قدارت و مهدارت
خود و ادعای برتری نسبت به رشیااهای وطواط بوده است:
«اگر ددده بدددا در ایددد فددد

سدددت وطدددواط

ناندددک اندددار علدددوم ندددب

بادددراط

وهدددی وطدددواط مرغدددی بدددس حایدددر اسدددت بدده نددگ هموددو تددو بددازی اسددیر اسددت
مگددو کددی دعددوی مدد بددس عظددیم اسددت کددده فدددوق کدددل ذی علدددم علدددیم اسدددت»
(به نال از شکیبافرد)1۹1 :1۹88 ،
میسری نیز اگر ه اثر خود را که دانشنامهای منظوم در طدب اسدت بده امیدری بده ندام ناصدراهاوهه
تاایم کرده ،دهیل سرود منظومه را خواست و نیت خدود و مانداگاری ندامش و کسدب دعدای نیدک
خوانناگا دانسته است:
مدددد ایدددد نامدددده بدددده کددددام دل بگفددددتم بسدددی علدددم اندددار ایددد نامددده نهفدددتم ...
مگدددددر ایددددد نامدددددۀ مددددد دیدددددر ماندددددا پدددس از مددد تدددا کسدددی ایددد را بخواندددا
مددددددرا یدددددداد مورد ز ایددددددزد بخواهددددددا ز درد و موندددددت و رنجدددددم بکاهدددددا
(میسری 211 :1۹3۹ ،و )219
ناظم برخی از ای منظومهها بهخصوص منظومههای کوتاه به انگیزة خود اشارهای نکردهاندا و بعیدا
به نظر میرسا امیری یا بزرگی م ها را به سرود ای منظومههای کوتاه تشدویق کدرده باشدا .بده نظدر
میرسا نی منظومههایی (ماننا منظومۀ گهریال امیرخسرو) بیشتر از باب تفن بوده است.
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 -5سیر منظومههای آموزشی

پیش از بررسی سیر ادب مموزشی ،ضروری است مختصری در مدورد علدوم در گذشدته و طباهبندای
م ها مورده شود تا بر اساآ م مشخص شود ادب مموزشی منظوم بیشتر در ده حوزههدایی از علدوم
به وجود مماه است.
با گسترش استم ،شکلگیری نه ت ترجمه ،ورود انایشدهها و علدوم مختلدف و بده طدور کلدی
پیشرفت علوم و دانشهای مختلف ،طباهبنای علوم نیز ضرورت خاصی یافت .دانشمناا و حکمدای

استمی علوم را به شیوهها و دستههای مختلفدی تاسدیم کردهاندا .از جملده فدارابی در احصدا اهعلدوم
دانشهای مختلف را به شش دسته تاسیم کرده ،قاباهای رازی در درۀ اهتداج ،علدوم را بده دو دسدتۀ
حکمی و غیرحکمی تاسیم کرده و ماننا ای افراد ،بسیاری از دانشمناا از جمله اب نایم ،ابد سدینا،
خواجه نصیراهای طوسی و امثاههم نیز به تاسیمبنای علوم اقاام کردهانا .در ای مااهه بدر پایدۀ تاسدیم
علوم به دو دستۀ معاول و مناول که اب خلاو نیز به م اشاره کدرده ،توجده شداه اسدت .انسدا بده
یاری انایشۀ خود به علدوم عالدی رهبدری میشدود و علدوم نالدی را از کسدانی کده وضدع کردهاندا،
فرامیگیرد .علوم نالی شامل علدم قرائدت ،حدایث ،تفسدیر ،فاده ،کدتم ،تصدو  ،دانشهدای هسدانی
هموو ه ت ،نوو ،بیا و علوم ادبی است و علوم عالی نیز هار دانش مناق ،دانشهدای طبیعدی ،مدا
بعا اهابیعیه و ماادیر را شامل میشود .هریک از ای شاخهها ،زیرشاخههای دیگری نیدز دارد ،از جملده
طب و فتحت و اههیات زیرمجموعۀ دانشهای طبیعی اسدت و موسدیای و هی دت و عداد و هناسده
زیرشاخههای ماادیر است (رک :اب خلاو  ،1۹۹1 ،ج.)115-2۹5 : 2
بسیاری از ای دانشها به صورت منظومههای مموزشدی نیدز تعلدیم داده شداه اسدت .رواج اصدلی
منظومههای مموزشی از قر هفتم هجری است اما در پیش از م نیز اشعاری دیاه میشود که از ماوهدۀ
ادب مموزشی موسوب میشود .ای منظومهها از نظر تاسیمبنای علوم در هر دو حوزة علدوم عالدی و
نالی سروده شاه که اهبته بار علوم مناول بیشتر است که ما به دهیل مواودیت حجم تنها به اید بخدش
اکتفا میکنیم اما ای به معنای وجدود نااشدت علدوم معادول منظدوم نیسدت ،از همدی روی در پایدا
اشارهای به م خواهیم داشت.
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 -6منظومههای آموزشی منظوم در علوم منقول

مجموعههای مموزشی منظوم در علوم مناول در علمهایی ماننا کتم و دانش ادبی عدرول ،بتغدت و
ه ت است.
 -1-6کالم اسماعیلیه موضوع قدیمیترین منظومه آموزشی در ادب فارسی

به نظر میرسا قایمیتری سرودهای به زبا فارسی که رنگ و بوی علمی و مموزشی دارد ،قصدیاهای
از ابواههیثم (احما ب حس جرجانی) است که در اواخر قر

هدارم و اوایدل قدر پدنجم میزیسدته

است .قابل ذکر است اگر ه منونا که در ادامده خدواهیم گفدت پدیش از م  ،کتداب دانشدنامۀ حکدیم
میسری که سال سرایش م را با اختت نظر میا  ۹13و  113موسوب میکننا ،میتوا از یک نگداه،
قایمیتری اثر مموزشی دانست اما از منجا که به قاع و یادی نمیتدوا سدال  ۹13را موسدوب کدرد،
عجاهتاً قصیاة ابواههیثم را نخستی اثر مموزشی در نظم گرفتهایم .از وی تنهدا همدی یدک قصدیاه بداقی
ماناه که در م سؤاالتی در مسائل مختلف اسماعیلیه بیا شاه است .وی پاسخ م هدا را ذکدر نکدرده و
همی امر موجب شاه شرحهایی بر م بنگارنا .نخست بار شاگرد او موما ب سرخ نیشدابوری م را
شرح کدرده اسدت .بعدا از او جدامع اهوکمتدی ناصرخسدرو قدرار دارد کده در واقدع پاسدخی بده م
پرسشهاست .ای قصیاه دارای هشتاد و دو بیت و مشتمل بر نود و یک سؤال است و از خیدال بهدرة
ناانی نبرده و هونی علمی دارد .ابیاتی از ای قصیاه که در جامع اهوکمتی مماه ذکر میشود:
یکی است صورت هر نوع را و نیسدت زیندت گدذار

دددرا کدده هی ددت هددر صدددددورتی بددود بسددیار

ز بهر یست کده جدوهر یکدی و نده عددرل اسدت ندده ده شددا و ندده بهشددتش ببددود نیددز قدددددددرار
اگددددددر طبیددعددددت کدلددددی بدده اوهیددددت حددال مدددددرا بگددویی داندددددم کدده هسددتی از ابدددرار
کدددداام جدنس نده ندددوع و کدداام ندوع نده جدنس کدددداام جدنس یکدی بدار و ندوع دیگدددر بدار
شکسددت سُددددرُب اهمددداآ و سنددددگ مهددد کددش

ه علدت اسدت مدرای هدردو را نی کددردار

روا بدددددود نخددددست مسددددما پدایددددا ممدددددا که او قویتر و منگده زمدی و کدوه و بودددار
وجدددددود کددل روا هسددت و جدددددزو او معددداوم اگددددر رواسددت ابددا حدجدددتی بدده مد بسدددپار
(ناصرخسرو)19-25 :1۹1۹ ،
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بر ای اساآ ،مغازگر ادب مموزشی را میتوا اهل مذهب اسماعیلیه دانست که اید بیارتبداط بدا
اهاا تبلی ی م ها و جذب بیشتر مخاطب نیست .یکی از شیوههای اسماعیلیا در تبلیغ ای بدوده کده
ابتاا پرسشهایی مارح و سپس با توریک حس کنجکاوی مخاطدب ،پاسدخ م هدا را بیدا میکردندا.
ای گروه از خصوصیات اثرگذاری نظم در راستای اهاا مموزشدی خدود نیدز بهدره بردهاندا .قصدیاة
ابواههیثم از منظر فلسفی بود و ساختار پرسشدی م منوصدر بده فدرد اسدت .شخصدیت دیگدری کده
میتوا وجوهی از ادب مموزشی را در مثار او مشاهاه کرد ،ناصر خسرو است که بده گدواه مثدار او در
علوم مناول و معاول و کتم و حکمت یونا تبور داشته است .بعدا از ت ییدر حدال ،و وارد شدا بده
مذهب اسماعیلیه ،عاایا ای مذهب در او تأثیر نهاده و او به نوعی سخ گو و مبلّغ اید مدذهب گشدته
و ماننا معلمی شاه که اغرال مموزشی را از اهاا اصلی خود دانسته است .در پدارهای از قصدایا او
اصاتحات و عاایا اسماعیلی دستمایۀ شعری برای ساخت تصداویر و م مو سدازی قدرار نگرفتده
بلکه در هی ت واقعی و به قصا مموزش بیا شاه است و خیدال جایگداه دوم را در اید اشدعار دارد و
گاه اصتً نشانی از خیال نیست:
همی گویی که بدر معلدول خدود علدت بدددددود سدابق

نا

و بر عاد واحا ،و یا بر کدل خدود اجدزا

همددی گددویی زمددانی بددددددود از معلدددددول تددا علددت پددس از نا یدددز مو د

مورد موجددودات را پیدداا

خرد دا اوهی موجود زا پس نفس و جسددددم م گده نبات و گددونۀ حیددوا و م گدده جاندددور گویدا
همی هریدک بده خدود ممکد بدا و موجدود نداممک

همی هر یک به خدود پیداا بدا و معدداوم ناپیداا

ددو در توایددا جنددبش را همددی ناددل مکددا گددویی و یا گدددردیا از حداهی بده حدداهی دو یدا واال
و نه گنبدا همدی گدویی بده برهدا و قیداآ مخدددر

ه گددویی یست از بیرو ای نه گنبدا خ درا

اگددر بیددرو خددأ گددددویی خددداا باشدددا کدده نتوانددا باو در صورت جسمی بای سدا گشدته انداروا
اگددر گددددویی مددت باشددا روا نبددود کدده جسددمی را نهایت نبددود و غایدددت بده سدا جوهددر اعدت
(ناصرخسرو)1 :1۹13 ،
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 -2-6آموزش منظوم عروض

از دیگر علومی که پیش از قر هفتم به صدورت منظدوم ممدوزش داده شداه عدرول اسدت .علمدای
بتغت ایجاد اصول و ضوابط منسجم عرول را که الزمۀ شاعری است به خلیل اب احمدا فراهیدای
(متوفی )135نسبت میدهنا که توانست قواعای استوار برای ای علم بنا نها که هنوز نیز راید اسدت.
علم عرول از مهمتری علوم ادبدی اسدت کده مثدار فراواندی در ممدوزش م نگاشدته شداه اسدت .از
مهمتری م ها اهمعجم شمس قیس رازی حاود سال  1۹5و معیار االشعار خواجه نصدیراهای طوسدی
باز در همی قدر اسدت .برخدی نیدز از نظدم در ممدوزش اید علدم بهدره گرفتهاندا .عدرول شدایا
مناسبتری علمی باشا کده بتدوا از طریدق نظدم ممدوزش داد؛ زیدرا در منظومدههای مموزشدی ،وز
عروضی هم مورد مموزش است و هم بستری برای مموزش .شایا از همی منظدر باشدا کده اید علدم
قبل از رواج منظومههای مموزشی در قر هفتم وجود داشته است .قایمیتری اثری کده در اید زمینده
وجود دارد ،منظومهای از رشیا وطواط (م  13۹ق ).است کده نسدخهای از م در مدوزة بریتانیدا وجدود
دارد و سال  1۹21نیز به اپ رسیاه است .از ای نظر ای اثر اگر ه به نظدم اسدت ،از مثدار منثدور در
علم عرول به زبا فارسی (اهمعجم و معیار االشعار) قامت بیشتری دارد .ابیاتی از ای منظومده ندی
است:
رمل مخبو را هست هاافت به کمال

و بپرسنا تو تاایع نی گو همه سال

فعدددتت فعددتت فعدتت فعتت

ای مبارک قددددام خوش سخ نیکوفال
(وطواط)19 :1۹21 ،

در دورههای بعا نیز مموزش ای علم از طریق نظم مورد توجه قدرار گرفدت کده در ادامده خواهدا
مما.
 -3-6علم لغت

علم ه ت عبارت است از «بیا موضوعات ه وی  ...و از بیم م که مبادا ه دت عدرب دسدتخوش زوال
گردد و مسلمانا از فهم قرم و حایث موروم شونا به تاوی م همت میگماشتنا .نخسدتی کسدی
که بای میاا گام نهاد ،خلیل ب احما فراهیای بود» (رک :ابد خلداو  ،1۹۹1 ،ج .)۹۹9 :2اهمیدت
زبا عربی و ضرورت یادگیری م برای متعلما فارسی موجب شدا فرهنگهدای دوزباندۀ عربدی بده
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فارسی نیز نگاشته شود .قایمیتری فرهنگ عربی به فارسی را اهبل ده اهمتدرجم فدی اهل ده (سدال 1۹8
ق ).از مؤهفی نامعلوم میدانندا (رک :مندزوی .)211 :1۹۹3 ،برخدی نیدز بدرای سدهوهت در یدادگیری،
بع ی واژگا مهم را به صورت منظوم به فارسی معنا میکردندا .بدایهی اسدت اید فرهنگهدا همدۀ
واژگا یا حجم وسیعی از واژگا را به فارسی برنگرداناهانا .شروع ای ندوع فرهنگهدا از قدر هفدتم
هجری است .برخی نخستی کسی را که فرهنگ منظوم نگاشت ابونصر فراهی در قر هفدتم میدانندا.
(رک :منزوی .)81 :1۹۹8 ،کتاب معرو او یعنی نصاب اهصبیا ابتداا دارای دویسدت بیدت بدوده و از
منجا که حا نصاب زکات شرعی ناره دویست درهم است ،ای اثدر نیدز بدر حسدب تعدااد ابیدات م
نصاب نامیاه شاه است .شیوة ابونصر مورد تالیدا بسدیاری قدرار گرفتده و روش نصابنویسدی را در
ادب مموزشی باب کرده است .از جملۀ م هاسدت :تجندیس االهفداظ از امیرخسدرو ،سدلک اهجدواهر از

انگوری ،نصیب االخوا از ماهدر ،مومایده از بها اهدای  ،مرقداب االرب از احمدای کرمیدانی ،توفدۀ
عتیی از اب بواب ،تحفۀ اهفایر ،کاتبیه از کاتبی اناروی ،نصداب حسدنی ،مثلثدات از بدایعی ،فتویده از
ابواهفتخ حجازی ،نصاب معرو از معرو  ،ابواب اهعلوم از درویش جامی ،فتیۀ اهفتیدا از صداراهای
ب بار .عتوه بر نصابهای عربی به فارسی از زبا های دیگری همودو هندای ،ترکدی ،انگلیسدی و
فرانسوی به فارسی نیز مثاری به شیوة نصاب اهصبیا سروده شاه است (برای مشنایی بیشتر با اید مثدار
رک :منزوی.)81-128 :1۹۹8 ،
اهبته عتوه بر ترجمۀ ه ات عربی به فارسی ،موضوعات مختلفدی در برخدی از اید مثدار بده نظدم
ممدوزش داده شدداه از جملده عددرول ،اصداتحات نجددومی ،قواعدا صددر و نودو ،بددایع ،برخددی
اصاتحات موسیای ،شناخت هارپایا و غیره .فراهدی اشدعار اید کتداب را در ندا وز مختلدف
عروضی سروده و در مغاز هر بخش ،وز م را نیز بیا کرده و از ای طریق عدرول را نیدز ختقانده
مموزش داده است.
زهرۀ االدب اثر شکراهلل ب شمساهای احما در اواسط قر هفدتم نیدز عدتوه بدر ه دات مسدائل
مختلفی از قبیل کواکب سیار ،اقلیمهای هفتگانه ،حرو ناصب ،اشکال رمل ،سدرکنگبی و کیفیدت م ،
هشت بهشت ،نهرهای بهشت ،هفت دوزخ ،اوقات معاهجه و غیره نیز به نظدم ذکدر شداه اسدت (رک:

صفا ،1۹19 ،ج  .)281 :۹اثر دیگری که در م علدوم مختلفدی بده نظدم ممداه آلهدی عمدا یدا جدواهر
خسروی از امیرخسرو دهلوی است .ای اثر شامل بخشهای نصاب بدایعی ،نظدم گهریدال ،رباعیدات
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پیشهورا  ،خاهق باری و یستا است که بخشهایی از م کدامتً در حدوزة ادب مموزشدی اسدت .بده
عنوا مثال در بخش نصاب مماه است:
فاعدددددتت فاعددددددتت فاعدددددتت فاعددددت

بشنویا ای قاعده در بودر رمدل ای بخدددردا

مصر شدهر و شدهر مداه و مدا مب و خدو سدهم سهددم تیر و اجنوه ه بدال باشدددا بدال جدا
شعر بیت و بیت خانه روح جدا و جدا

ده مدار نو ما ما مب و نو ماهی و مداهیی یسدت م

ههدددو بدازی بداز بدددازی بداز صیددددا و بداب در در نکویی و غنیمت خیدر و شدر را عکدس دا
(امیرخسرو)1-2 :1۹۹1 ،
در ای اثر عتوه بر معرفی برخی اوزا  ،به ترجمۀ برخی ه ات عربی به فارسی نیز پرداخته شداه و
گاه معنای ه ت بتفاصله بعا از م مماه و گاه در یدک مصدراع ندا واژة عربدی و در مصدراع دیگدر
معانی م ها به صورت هف و نشر مماه اسدت .بخشهدای دیگدر م معرفدی صدنعتهای ادبدی دو
اعنات ،ترصیع ،جناآ و غیره است .در منظومۀ گهریال که کوتاه و نه بیدت اسدت گدونگی مواسدبۀ
زما روز از طریق انگشتا است:
گددددر کسددددی پرسدددددددا ای خدددددردافروز کدده دده رفددت و دده ماندداه اسددت از روز
تدددددو بگدددددویش بگیددددددددر ز انگدشدددددددتم م یکددی را کدده خددواهی از دسددتم [مشددتم
گددددر نددددر انگشددددت گیدددددددردت بیشددددک ده بددددددود یددددا کددددده ددددددارده یددا یددک
ور بگیدددددددرد سدددددددر شهددددددادت تددددو شددش بدددددددود یددا کدددددده یدددددازده یددا دو
(هما )۹2 :
 -4-6علوم بالغی منظوم

با ظهور استم و نزول قرم  ،مسلمانا مجذوب بتغت و فصاحت قرم شانا .جنبدۀ اعجداز قدرم از
منظر فصاحت و بتغت ذه علمای استمی را به خود مش ول کرد و مسلمانا بده مدرور بده سدمت
تبیی وجوه اعجاز قرم از ای منظر سوق یافتنا .بررسی جنبههای بتغی قرم از گذشدته مدورد توجده
و تأکیا علمای بتغت بوده است تا حای که علوم استمی که تعدااد م را متجداوز از سیصدا عندوا
میداننا مستایم یا غیرمستایم از قرم نشأت گرفته اسدت (رک :جرجدی زیداا 198۹ ،م ،.ج .)۹8 :1از

جستارهای نوی ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

11

شمارة هارم

ای میا  ،علوم بتغی که در واقع ها م ها تبیی وجوه اعجاز هنری قدرم بدود ،بده همدت افدرادی
ماننا اب معتز (متوفی  291ق ،).ابوهتل عسگری (متوفی  ۹91ق ،).عبدااهااهر جرجدانی (متدوفی 131
ق ).و سکاکی (متوفی  121ق ).با اهگوبرداری از جنبههای فصاحت قرم به انسدجام و پختگدی کامدل
رسیا و معیارها و اصول و قواعای برای بررسی بتغت وضع گردیا که از م ها در ارزیابی مثدار ادبدی

از جمله شعر نیز استفاده شا .در زبا فارسی ،قایمیتری اثری که در ای علم موجود اسدت ترجمدا
اهبتغه رادویانی است .ضوابط علم بتغت در مثار مختلف علمدای بتغدت ممداه و برخدی نیدز سدعی
کردنا م ها را در قاهب نظم مموزش دهنا .به نظر میرسدا قدایمیتری اثدر منظدوم در علدم بتغدت،
منظومۀ بور اهصنایع از شاعری به نام حس متکلم باشا که اثدر خدود را در سدال  3۹1سدروده اسدت.
اقبال در ماامۀ حاائق اهسور تأهیف کتابی به ای اسلوب را غریب دانسدته ،میگویدا« :یدک دوره علدم
بایع است به نظم فارسی یعنی هم تعریفهای صنایع به نظم است و هم مثالها» (اقبدال ،بیتدا :سدخ).
شکیبافر ای اثر را بر اساآ دو نسخه تصویخ کرده است .از ابیات ای منظومه اسدت در معرفدی مرایدۀ
«موشخ»:
موشددددددددددخ در دری ای یدددددددار پیدددددددونا بدددددددود سددددددددربنا خاتوندددددا دهبندددددا
و ایددد صدددنعت ندددا باشدددددا کددده قایدددل بیدددددددددارد بیددتهددددددددایی در اوایددددددل
کددده دددو جمدددعموری جملددده بدددهیکجدددا بیددددابی معنددددددی دیگدددددددر در منجدددددا
کددده م رمدددزی بدددود یدددا بیتکدددی خدددددوب و یددددا نددددام مودددددب و اسدددددم موبددددوب
(شکیبافر)115 :1۹88 ،
از دیگر مثار ای علم میتوا به منظومۀ جامی اشاره کرد کده در گدونگی سداخت معمداگویی در
 13بیت سروده است:
کددده اعمددددال معمددددایی سددده قسددددم اسددددت کدده هددر یددک گددن اسددما را طلسددم اسددت
یکدددددی اعمدددددال توصیددددددلی کددددده از وی بددده توددصدددددیل حددددرو مرد خدددرد پدددی
دوم م هدددددا کددددده در تکمیدددددل صددددددورت بدددود صاحدددددب معدمددددا را ضددددددرورت
(صفا ،1۹19 ،ج)119 :1
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 -7منظومههای آموزشی در علوم معقول

برخی از دانشمناا و شعرای فارسی منظومههایی را در علوم معاول سرودهانا که بیشتر در علدم طدب
است و اهبته نمیتوا در مورد اصاهت برخی از م ها اظهار نظر قاعی کرد .علدم طدب جایگداه بلندای
میا مسلمانا داشته و از ضروریات شهرهای متما بوده و بعا از اسدتم نیدز گسدترش زیدادی یافتده
است .اگر ه بیشتر مثار به زبا عربی بوده ،ماننا قانو اب سینا و اهواوی زکریای رازی ،اما برخدی نیدز
ماننا هاایۀ اهمتعلمی اثر ابوبکر اخوینی و االبنیه ع حاایق االدویه به فارسی نگاشدته شداه کده مدورد
نخست که تری اثر پزشکی در زبا فارسی موسوب میشود .اهمیت ای علم موجدب شداه برخدی
م را به صورت نظم مموزش دهنا تا جایی که منونا که پیش از ای گفتیم ،از یدک نظدر قدایمیتری
منظومۀ مموزشی به زبا فارسی در علم طب کتاب دانشنامۀ پزشکی اثر حکیم میسری اسدت .از نسدخۀ
منوصر به فرد ای اثر که در سال  812کتابت شاه نخستی بار بلوشده یداد کدرده و سدپس ژیلبدر الزار
مااههای در معرفی م نگاشته است .وی بر اساآ بیت:
مددد ایددد را گفتدددددددم اندددددددار مددداه شدددوال بدده شصددت و سیصددا و هفددت ممدداه سددال
سال سرایش را  ۹13دانسته است (رک :الزار .)19۹ :1۹83 ،در مورد ای اثر نظریدات مختلفدی مادرح
شاه و برخی «سیصا» در مصرع قبل را «شصا» دانستهانا .به هما میزا که نظریاتی در تأییدا سدروده
شا ای اثر در قر

هارم وجود دارد ،هما قار نیز اظهارنظرهایی در مورد سرایش م در قدر هفدتم

مارح است (رک :متینی .)191-191 :1۹11 ،اگر ه برخی معتاانا شروع و رواج منظومههای علمدی
متعلق به قر هفتم به بعا است ،م نا که دیایم ،پیش از ای قر نیز سرودههایی در علدوم مختلدف
وجود داشته ،با وجود ای  ،به عایاة نگارناه ،نسبت داد ای اثر به قدر هفدتم بداز پدذیرفتنیتر اسدت
زیرا قبول ای که ای اثر پیش از اوهی کتاب فارسی در طب ،یعنی هاایۀ اهمتعلمی سروده شداه باشدا،
کمی دشوار است .هر نا نظم راهی برای سهوهت در مموزش و کاست از صدعوبت م اسدت ،مؤهدف
هنگامی به ای سمت سوق مییابا که نگارش به نثر فارسدی نیدز مزمدوده شداه باشدا .بعیدا بده نظدر
میرسا مؤهف با م که راه نگارش به نثر فارسی را در اختیار داشدته و پدیش از او ندی امدری انجدام
نگرفته به فکر مموزش طب به نظم افتاده باشا.

11

جستارهای نوی ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارة هارم

منظومههای دیگری نیز در علم طب به زبا فارسی وجود دارد؛ از جملده بدار جداجرمی بده گفتدۀ
دوهتشاه منظومهای در احکام اختتج اع ا 1سروده که اهبته هیچ بیتی را از م ذکدر نکدرده اسدت (رک:
دوهتشاه سمرقنای .)219 :1۹18 ،مهمتری منظومه در علدم پزشدکی طدب یوسدفی و شدرح م یعندی
جامع اهفوائا است که در قر دهم سروده شاه و مؤهف رباعیات خود را که در علم طب بدوده ،شدرح
کرده است .در پایا به ای نکته نیز اشاره میشود که عتوه بر زبا فارسدی ،بسدیاری از منظومدهها بده
زبا عربی سروده شاه وهی از منجا که در ای مااهه بده منظومدههای فارسدی توجده شداه اسدت ،تنهدا
اشارهای گذرا به منظومههای عربی میشود که تعااد م ها نیز اهبته بسدیار اسدت .منظومدههای مموزشدی
به زبا عربی بیشتر به صورت ارجوزه و اهفیه است .ارجدوزه در بودر رجدز اسدت کده معمدوالً در م
علوم مختلفی را به نظم میمورنا و از جملۀ م هاست ارجوزهای در علم طب کده بده اب سدینا نسدبت
میدهنا .اهفیه نیز «منظومههایی هزار بیتی یا قریب باا که دربارة علمی و بیشدتر در علدم نودو اسدت»
(ه تنامۀ دهخاا ،ذیل «اهفیه») .در علم صر و نوو ،اهفیۀ اب معای و اهفیۀ ابد ماهدک مشدهور اسدت
که بر مورد اخیر شرحهایی از جمله شدرح اب عایدل نگاشدته شداه اسدت .وافیده از ابد حاجدب نیدز
منظومهای در همی علم است 2.اهفیۀ اب شونه (متوفی  813ق ).در بتغدت نیدز از دیگدر منظومدههای
مموزشی به زبا عربی است .نگاهی به مثاری ماننا اهذریعه و کشف اهظنو  ،نمایانگر حجدم زیداد اید
مثار است که در موضوعات مختلف اصول دی  ،فاه ،صدر و نودو ،ه دت ،اخدتق ،نجدوم ،طعدام و
شراب ،علوم بتغی و غیره سروده شاه است (به عنوا مثال رک :مقدابزر تهراندی ،1۹32 ،ج-189 :1
 .)113برخی منظومهها نیز اگر ه نام ارجوزه ناارنا ،منظومههای علمیانا .بده عندوا مثدال قاسدم بد
فیره شاطبی در کتاب حرز االمانی و وجه اهتهانی فی اهارائات اهسبع ،علم قرائت را منظدوم سداخته و بده
مباحثی ماننا ادغام ،ها کنایه ،ما و قصر ،همزه ،نال همزه به ساک  ،اظهار و ادغام ،احکام ندو سداکنه،
تنوی  ،نکره و غیره پرداخته که به نظر میرسا اوهی شخصی است که ای علم را به نظم مورده اسدت.
در باب اهبسمله در ذیل سورة اماهارم (حما) سروده است:
و ماهددددک یددددوم اهددددای راویدددده ناصدددددر و عنددددا سددددراط و اهسدددددددراط قنددددبت
بویددددددث اتددددددی و اهصدددددداد زا اشمدددددددها هدددای خلدددف و اسدددم هخدددتد اهدددوال
علیهددددددددم اهددددددیهم حمددددددزه و هددددددایهمو جمعیدددا ب دددم اههدددا وقفدددا و موصدددت...
(شاطبی ،بیتا)21 :
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 -8انعکاس ادب آموزشی در انواع دیگر ادبی

در البهالی برخی مثار ،سرودههایی دیاه میشود که اگر ه رنگ و بدوی مموزشدی دارندا ،م ندا بدا
خیال درممیختهانا که ها مموزشی م ها کمتر حس میشدود یدا در جدای موداودی از اثدر ممداه و
نمیتوا کل م را از ماوهۀ مموزشی موسوب کرد .به عنوا مثال شانزده بیت از مغداز یکدی از قصدایا
معزی ساختار و موتوایی مموزشی دارد و یادمور قصیاة ابواههیثم است:
ددده گدددویی اندددار ایددد

دددرخ مددداور کددددز او تابددددا همددددی مهددددر منددددور

ددده گدددویی اندددار ایددد اجنددداآ مدددردم بدده تصددویری دگددر هددر یددک مصددور
یکدددددددی را از شدددددددااوت دا بدددددددر دل یکدددی را از سدددعادت تددداج بدددر سدددر
ددده گدددویی اندددار ایددد دو مدددر پدددرا

همددده سددداهه گریدددزا یدددک ز دیگدددر
(معزی)۹18 :1۹12 ،

باز از همی نوع است ابیاتی از گرشاسپنامۀ اسای طوسی در وصف طبدایع هارگانده و مبداحثی
در عاایا فتسفه وهی ای مباحث نا با تصویر و صور خیال و عواطف شاعر درممیختده کده کیفیدت
ادبی م فراتر از نظم و مموزش قرار گرفته و نمیتوا م ها را از جرگۀ ادب مموزشی موسوب کرد:
نددی دا کدده جددا برتددری گوهدددر اسددت نددده زیددد گیتدددی از گیتدددی دیگدددر اسدددت
درخشدددناه شددمعی اسددت از جدددددا پدداک فتددداده در ایددددد ژر تددداری م ددددداک
سپهددددددر و زمدددی بستددددددۀ بندددددا اوسدددت جهددددا ایسددددتاده بدددده پیونددددا اوسددددت
(اسای طوسی) ۹1 :1۹11 ،
باز از همی نوع است نام و وصف سی روز مداه و هفدت روز هفتده و تناسدب م هدا بدا سدیارات
مسمانی که تا جایی که نگارناه میدانا ،نخستی بار در دیوا مسعود سدعا بده اید شدیوه ممداه وهدی
شاعر به جای مموزش م ها ،برخوردی کامتً خیالانگیز بدا م داشدته و جنبدۀ مموزشدی م کمرندگ و
حتی موو شاه است .شاعر اغرال هنری داشته و مخاطب را به شادمانی و شادنوشی در همدۀ روزهدا
دعوت کرده است و از ای رو ،شایسته نیست ای اشعار را از ماوهۀ ادب مموزشی موسوب کنیم:
هدددارشنبدددده بتددا نوبددت عاددارد راسدددددت نشدداط بایددا کددرد و نبیددا بایددا خواسددت...
باشددا ای روی و مددوی و خددوی تددو خددوب پنددجشنبدددددده بدددددده مشدددتری منسدددوب...
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ددددددو ممددددددا ههدددددددو و شدددادی مرد...

زحددددددددل وادی شنبددددددده اسدددت ای نگدددار مدددددددرا ایدد

نددی روز بددی مددی مدداار...
(مسعود سعا)118-119 :1۹۹9 ،

در برخی متو عرفانی نیز اشعاری دیاه میشود که خصوصیات مموزشی دارندا .در قدر هفدتم و
هشتم تصو رویکردی علمی یافت که پیاما م در نظم و نثر مدنعکس شدا .نموندههای منثدور م را
میتوا مثار اب عربی و شرحهای م به فارسی و نفائس اهفنو عتمه شمساهای مومدا بد مومدود
مملی دانست .در مورد اخیر حتی عنوا برخی بخشهدا نیدز بدا واژة «علدم» مغداز شداه اسدت« :علدم

سلوک»« ،علم حایات»« ،در علم حرو »« ،در علم فتوت» و غیره .برای نمونۀ منظوم میتوا بده جدام
جم اوحای اشاره کرد که در بخشهایی از م  ،ها مموزشی بر اغرال شاعرانه برتری یافتده اسدت.
وی در ترتیب مواهیا ثتثه اول در صفت معا میگویا:
جدددرم خورشدددیا گدددرد پیکددددددددر خددداک مددداتی دددددو بگشدددت بدددا افددددددتک
مب و خاکددددددش ز عکددددس تافتدددده شددددا تدددبش اندددار دوگددددددانه یافتدددده شدددددا
ور مسدددددداوات و وز ایدددددد دو بخددددددار تددددددیره باشددددددا ز اخددددتتط غبددددددددار
نددددام جسددددمی نیددددددد حدایدددددا بددددود ویددد پدددس از مددداتی مدددایددددا بددددود
زا تمددددازج بدددده مذهدددددب هدددددددرمس جسدددددا قلدددع و سدددرب خیدددزد و مدددس
(اوحای مراغهای)15-11 :1۹53 ،
بابهای دیگری و در صفت شیخ و مرشدا ،در سدفر و فوایدا م  ،در مداب وعدظ ،در صدفت
ارشاد پیر و غیره نشانگر وجه و ها و ماصود مموزشدی مود

برخدی از سدرودههای اید کتداب

است .گلش راز شیخ مومود شبستری نیز بدا م کده سرشدار از تخدیتت شداعرانه و تصداویر اسدت،
رگههایی از ادب مموزشی در م دیاه میشود ،بهخصوص م که شاعر ای اثر را در پاسخ به سدؤاالت
امیرحسینی نگاشته و ها او مموزش و تعلیم بوده است .از ابیات ای منظومه است:
مددددرا گددفددتدددددی بددگدددددو بدددود تفدکددددر کددددز ایددد معنددددی بدمدانددددام در تدودیددددر
تدفدکددددر رفدتدددد از بداطددددل سددددوی حددددق بددده جدددزو اندددار بدایدددا کدددلّ مدادددلق
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دندیدددد گدفدتدنددددا در هنگدددام تعددددریف

کددده دددو حاصدددددل شدددددود در دل تصددددور نخدسددتدیدددد نددددام وی بداشددددا تدذکددددر
وز او ددددو بگددددذری هنگددددام فکدددددددددرت بددددود ندددددام وی اندددددار عددددر عدبددددرت
تدصدددددور کددددددا بددددددود بدهددددر تددابدددددر بدددده ندددزد اهددل عدداددددل ممدددا تدفدکدددر
(شبستری)29 :1۹89 ،
 -9نتیجه

کارکردهایی که نظم در ایجاز کتم ،سهوهت یادگیری و ماناگاری بیشدتر در ذهد دارد ،موجدب شداه
نظم به مموزش یاری رسانا و بخدش قابدل تدوجهی از علدوم مختلدف در زبدا فارسدی بده صدورت
منظومههای علمی ارائه شود .ای منظومهها بخشی از ادبیات تعلیمی است که مؤهفدههایی مانندا منظدوم
بود  ،علمی بود  ،ها مموزشی داشت  ،دوری از ابهام و تأکیا بر سادگی ،ایجاز و قابل فهم بدود از
خصوصیات م هاست .دالیل سرود اید منظومدهها مختلدف اسدت و برخدی از م هدا بده سدفارش
دوستا و مشنایا و بزرگا حکومتی بوده و گاه نیز بنا به به خواست و تمایل شخصدی نداظم سدروده
شاه است .اید منظومدهها را از منظدر معادول و منادول بدود در هدر دو دسدته جدای میدهندا امدا
منظومههای مموزشی در علوم مناول همودو علدم عدرول ،بتغدت و ه دت بسداما بیشدتری دارد.
علومی ماننا حکمت اسماعیلیه و عرول در دورة نخست منظوم شاه اسدت و میتدوا نخسدتی اثدر
ای حوزه را قصیاة ابواههیثم در اواخر قر

هارم دانست .بعا از قر هفتم و سرایش نصاب اهصدبیا ،

ساخت منظومههای علمی گسترش زیادی یافت .ای مثار گاه کامتً وجهی مموزشدی دارندا و گداه نیدز
بخش زیادی از م ها از ای ماوهه موسوب میشود .در زبا عربی نیز منظومههای مموزشی کده بیشدتر
با عنوا های اهفیه و ارجوزه شناخته میشود ،بساما گسدتردهای حتدی بیشدتر از منظومدههای مموزشدی
فارسی دارد.
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یادداشتها

* ای پروژه در قاهب طرح پژوهشی به شمارة  3811-91-۹و با بهرهمنای از اعتبارات پژوهشی دانشگاه جیرفت
به انجام رسیاه است.
 -1اختتج اع ا اصاتحی در پزشکی است کده صداحب کشدا اصداتحات اهفندو در مدورد م مورده« :قدال
االطبا هو حرکۀ ع تنیۀ ب یر اراده» (تهانوی1991 ،م ،.ج.)113 :1
 -2قابل ذکر است به زبا فارسی نیز ای علم به نظم درمماه که اهبته منسدوب بده شداعرا موداودة مدورد بررسدی
است .از م جمله است صر اهلسا که منظومهای است در صر و نوو منسوب به جدامی کده اندواع کلمده،
ابواب مختلف افعال ،قواعا اعتل و مباحثی از ای دست به نظم بیا شاه است:
کلمددددددات عددددددرب سدددددده قسددددددم بددددددود نامشددددا حددددر و فعددددل و اسددددم بددددود
همودددددددو بددددددداهلل اقسدددددددم ای فرزندددددددا بددددده خااوندددددا میخددددددورم سددددددددوگنا
اقسدددددددم فعدددددددل ،اهلل اسدددددددم شدددددددگر

بددددای داخدددددددل بددددر اهلل ممددددا حدددددر
(جامی)۹۹ :1۹91 ،

کتابنامه
اب خلاو  ،عبااهرحم  .)1۹۹1( .ماامۀ اب خلاو  .ترجمۀ موما پروی گنابادی .جلدا دوم .تهدرا :
بنگاه ترجمه و نشر.
اب نایم ،موما ب اسواق .)1۹81( .اهفهرست .ترجمۀ رضا تجاد .تهرا  :اساطیر.
اسای طوسی ،ابومنصور علدی بد احمدا .)1۹11( .گرشاسدبنامه .تصدویخ حبیدب ی مدایی .تهدرا :
طهوری.
اقبال ،عباآ( .بیتا)« .ماامه» .در :وطواط ،رشیااهای  .حاائق اهسدور .تصدویخ عبداآ اقبدال .تهدرا :
مابعۀ مجلس.
امیرخسرو دهلوی .)1۹۹1( .آلهی عما موسوم به جواهر خسروی .به اهتمام موما ماتایخا  .دهلدی:
بینا.
انوری ،علی ب موما .)1۹31( .دیوا اشعار .به کوشش موماتای مارآ رضوی .اپ پنجم .تهرا :
علمی فرهنگی.
اوحای ،رک اهای  .)1۹53( .جام جم اوحای .ضمیمۀ سال هشتم ارم ا  .تهرا  :فردوسی.
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تهرانی .)1۹32( .مصنفات شیعه (ترجمه و تلخیص اهذریعه) .مشها :مستا قاآ رضوی.

بهار ،موماتای .)1۹82( .سبکشناسی (تاریخ تاور نثر فارسی) .اپ نهم .تهرا  :امیرکبیر.

تهانوی ،موماعلی1991( .م .).کشا
جامی ،عبااهرحم  .)1۹91( .صر

اصاتحات اهفنو و اهعلوم .بیروت :هبنا ناشرو .
اهلسا  .تصویخ موما نادری .قم :دار اهعلم.

خلیلی جهانتیغ ،مریم؛ دهرامدی ،مهدای« .)1۹95( .ادبیدات تعلیمدی و تربیتدی در شداهنامۀ فردوسدی».
پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی .سال سوم .شمارة یازدهم .صص .11-18
دوهتشاه سمرقنای .)1۹18( .تذکرۀ االشعرا .تصویخ ادوارد براو  .هیا  :بریل.
دهخاا ،علیاکبر .)1۹33( .ه تنامه .اپ دوم .تهرا  :دانشگاه تهرا .
زیاا  ،جرجی198۹( .م .).تاریخ مداب اهل ه .بیجا :دار المکتبۀ اهویاه.
سلماسیزاده ،جواد« .)1۹11( .نصاب اهصبیا و تالیاکننداگا م » .وحیدا .سدال هدارم .دورة دهدم.
صص .۹93-151
شاطبی ،قاسم ب فیروزه ب خلف ب احما( .بیتا) .حرز االمدانی و وجده اهتهدانی فیاهارائدات اهسدبع.
مصر :مکتب جمهوریه.
شبستری ،شیخ مومود .)1۹89( .گلش راز .به اهتمام بهنام ابواهفتوی .اپ سوم .تهرا  :مژگا .
شفیعی کاکنی ،مومارضا« .)1۹32( .انواع ادبی و شعر فارسی» .رشا مموزش ادب فارسی .سدال هشدتم.
شمارة  ۹2و  .۹۹صص .1-9
شکیبافرد ،یااهلل« .)1۹88( .بایع منظوم» .مینۀ میرا  .دورة جایا .شمارة  .11صص .1۹1-111
صفا ،ذبیخاهلل .)1۹19( .تاریخ ادبیات در ایرا  .جلا اول تا پنجم .اپ دهم .تهرا  :فردوآ.
فراهی ،ابونصر .)1۹31( .نصاب اهصبیا  .شرح حس زادة مملی .تهرا  :استمیه.
قیس رازی ،شمساهای موما .)1۹11( .اهمعجم فی معاییر اشعاراهعجم .تصویخ موما ب عبااهوهاب
قزوینی و تصویخ ثانوی مارآ رضوی .تهرا  :مابعه مجلس.
الزار ،ژیلبر« .)1۹83( .دو رساهۀ پزشکی از ساة هارم هجری به زبدا فارسدی (هداایۀۀ اهمتعلمدی -
دانشنامه)» .ترجمۀ هیت عسگری .نامۀ بهارستا  .شمارة  1۹و  .11صص .189-191
متینی ،جتل« .)1۹11( .دربارة دانشنامۀ میسری» .مجلۀ دانشکاة ادبیات و علدوم انسدانی مشدها .سدال
هشتم .شمارة سوم .صص .19۹-123
مومودی بختیاری ،بهروز« .)1۹83( .نصاب انگلیسی فرهاد میرزا» .مینۀ میرا  .دورة جایا .سال ششم.
شمارة دوم .صص .۹21-۹15
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مسعود سعا سلما  .)1۹۹9( .دیوا  .تصویخ رشیا یاسمی .تهرا  :اپ و نشر پیروز.
معزی .)1۹12( .دیوا  .تصویخ ناصر هیری .تهرا  :مرزبا .
منزوی ،علینای« .)1۹۹3( .فرهنگهای عربی به فارسی» (در :ماامۀ ه تنامۀ دهخاا) .زیر نظر مومدا
معی  .تهرا  :دانشگاه تهرا .
منزوی ،علینای .)1۹۹8( .فرهنگنامۀ عربی به فارسی .تهرا  :دانشگاه تهرا .
میسری .)1۹3۹( .دانشنامه در علم پزشکی .به اهتمام برات زنجانی .تهرا  :دانشگاه تهرا .
ناصر خسرو قبادیانی ،ابومعی  .)1۹13( .دیوا  .به اهتمام مجتبی مینوی و مهای مواق .تهرا  :مؤسسدۀ
مااهعات استمی دانشگاه مک گیل شعبۀ تهرا .
ناصرخسرو ،ابومعی  .)1۹1۹( .جامع اهوکمتی  .به تصویخ و ماامۀ فارسی و فرانسوی هانری کدرب و
موما معی  .تهرا  :طهوری.
نظامی عروضی ،احما ب عمر ب علی .)1۹85( .هار مااهه .تصویخ موما قزوینی .به اهتمام مومدا
معی  .اپ دوازدهم .تهرا  :جامی.
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