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 چکیده 

تعلیمی  نقش برجسته ای در كیفیت بیان و  نگرش هر نویسنده ای دربارة مضامین

ه محتوای اخالقی و تعلیمی انتقال این مضامین به مخاطب دارد. از آنجا كه تاكنون دربار

نثر ادبی دوره پهلوی، مقاله و تحقیق مبسوطی به صورت مستقیم صورت نگرفته است،  در 

این پژوهش، بر اساس روش كتابخانه ای و سندكاوی، محتوای اخالقی و تعلیمی برخی آثار 

ادبی دورة پهلوی در چارچوب تحلیل و دسته بندی، بررسی میشود. سؤال اصلی این 

قیق، این است كه بسامد محتوای اخالقی و تعلیمی در نثر ادبی دورة پهلوی بر چه تح

اساس است و بیشترین تأكید این نویسندگان بر چه مضامین تعلیمی است؟ یافته های 

در نثر دورة پهلوی اوّل و دوم، بیشترین تأكید نویسندگان متعهّد،  تحقیق نشان میدهد كه  

در دیگر تعلیمات، این بسامد، متفاوت است؛ با این توضیح كه بر تعلیمات دینی است ولی 

نویسندگان دورة پهلوی اوّل، بعد از تعلیمات دینی، تعلیمات اجتماعی سپس تعلیمات 

انسانی را مدّنظر قرار داده اند در حالی كه نویسندگان دورة پهلوی دوم، بعد از تعلیمات 
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 : ادبیّات تعلیمی، نثر فارسی، مضامین اخالقی و تعلیمی، دورة پهلوی.کلیدی کلمات

                                                             
 نام داده اند رییتغ یبه مجالت علم به دستور وزارت علوم 98سال  یكشور از ابتدا یپژِوهش یتمام مجالت علم - 1

 (abolqasembehzadi@gmail.com) دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر -2
 (E.sharifpour@mail.uk.ac.ir) دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه باهنر -3

 (basiri@mail.uk.ac.ir) استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه باهنر -4



 1398 پاییز /45 پیاپی مارهشسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /196

 
 

 مقدّمه -1
های ناب اخالقی و نثر فارسی، همواره در طول تمام ادوار تاریخی خود، محمل اندیشه

كاركرد نثر فارسی، در بستر مناسبی برای تعلیم و تربیت نسل آینده بوده است؛ این بُعد از 

حیطة ادبیّات تعلیمی جای دارد؛ درباره ادبیّات تعلیمی، تعاریف گوناگونی بیان شده است؛ 

هایی كه هدفشان، آموزش چیزی به خواننده یا مخاطب باشد. بنابراین نوشته» برای مثال 

، های دینی، اخالقی، حکمی، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، علمیتعریف، تمامی نوشته

ای از علوم و فنون یا مهارتها میپردازند، ادبیّات پندنامه و  حتّی متونی كه به آموزش شاخه

 ( 44 ،2ج)فرهنگنامه ادب فارسی، « تعلیمی هستند.

منظور از ادب تعلیمی، ادبیّاتی است كه نیکی انسان را در بهبود منش اخالقی او میداند »

جستارهایی در ) «علیم اخالقی انسان میکند.و همّ خود را متوجّه پرورش قوای روحی و ت

(.  پرسش اصلی این تحقیق نیز این است كه كدام محتوای اخالقی و 9ادبیّات تعلیمی، 

ای دارد؟ در این پژوهش، این نوع محتوا با ذكر تعلیمی در نثر دورة پهلوی برجستگی ویژه

 شود.                                                                                                                  ص میهایی مورد بررسی قرار میگیرد و بسامد هر كدام نیز مشخّنمونه

 پیشینۀ تحقیق -2

ای صورت گرفته است ولی تاكنون در زمینة در زمینة ادبیّات تعلیمی، تحقیقات گسترده

ی اوّل و دوم هیچ مقاله و تحقیقی به صورت بررسی محتوای اخالقی و تعلیمی نثر پهلو

 مستقیم و مبسوط انجام نشده است.

 ضرورت انجام دادن تحقیق -3

نثر دورة پهلوی را معموالً با مضامین اجتماعی، سیاسی و انتقادی میشناسند و كمتر به 

ملو این بُعد از محتوای آن پرداخته شده است؛ به طوری كه در این دوره، نثر ادبی فارسی م

از مضامین اخالقی و تعلیمی است كه رواج آنها، نقش بسزایی در بستر فرهنگی كشور دارد 

در این برهه  تعلیمینثر زمینة نشگاهی  در اد ی مبسوط واز آنجا كه تحقیقهمچنین 

صورت نگرفته است، با انجام دادن این  مستقیمتاكنون به صورت  )دورة پهلوی(،زمانی

-جلوه ود گردیمبررسی  ادبیّات تعلیمیادبی كشورمان در زمینه قسمتی از حیات  ،تحقیق

                                                                                                                                            ص میشود.مشخّ نویسندگان این دورهدر آثار  تعلیمیهای 

     قیق                                                                                                                          روش تح -4
آوری ای و سندكاوی جمعاین پژوهش، اطّالعات خود را با استفاده از روش كتابخانه

-كیفی، به تجزیه و تحلیل دادهكرده است سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا از نوع 
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های خود را ارائه كرده تحلیلی، یافته –های خود پرداخته و سرانجام با روش توصیفی 

است؛ پس از تعیین جامعة آماری و انتخاب نویسندگانی كه آثار آنان، تبلوری از ادبیّات 

-از تعیین حوزه ایم و پسجو كردهوتعلیمی دارند، به روش استقرای تامّ در آثار آنان جست

ایم؛ آنگاه با های موضوعی در ارتباط با نثر تعلیمی، به تعیین زیرفصلهای هر یک پرداخته

                         بندی كردیم.                                                                             های آثار مورد نظر را استخراج و طبقههای یادداشت، دادهاستفاده از برگه

 بحث -5

نثر فارسی در دورة پهلوی اوّل، تحت شرایط حکومتی ادامة حیات میدهد و از حالت 

 1300)  به طور كلّی در ادبیّات سالهای» مردمی دورة قبل از خود، فاصله میگیرد. بنابراین 

ای احساساتی از گیریه(، انتقاد اجتماعی ادبیّات مشروطه، جای خود را به خرده1320تا 

دوستی پیشرو گرا، جایگزین میهنپرستی گذشتهاخالقیات ناپسند فردی میدهد و میهن

میشود. فشار سانسور رژیم، از رشد ادبیّات داستانی ایران جلوگیری میکند و روزنگریهای 

آلود، جایگزین گزارشهای خشمناک و طنزآمیز داستانهای دورة مشروطه رمانتیک و حزن

(. با این حال، نویسندگان عصر پهلوی اوّل، 79نویسی در ایران، صد سال داستان) « میشود.

دارای گرایشات مختلف فکری بودند به طوری كه به دلیل شرایط جامعه و حکومت، به 

( گروهی كه طرفدار 1ترین آنها عبارتند از: چندین دسته قابل تقسیم هستند كه برجسته

د و هواخواهی از حکومت ارزش قائل بودند و در راستای حاكمیت بودند و به مسألة تجدّ

( گروهی كه به تحقیقات ادبی و تاریخی تمایل 2تقویت حکومت دست به قلم میشدند. 

( گروهی 4مذهبی و مخالف با برخی از احکام دین بودند. ( گروهی كه مروّج بی3داشتند. 

قادی دارد كه نموِد اغلب كه مخالف جریان حاكم بر جامعه بودند و آثارشان رنگ انت

مضامین تعلیمی و اخالقی را باید در ادبیّات این نویسندگان جست و جو كرد كه این افراد 

هرگز تابع شرایط نبوده و مخالف با اغلب جریانات حاكم بر زندگی اجتماع هستند. در نثر 

اخالقی منحرف نویسندگان این گروه، تیپها و شخصیتهایی از كارمندان و افرادی كه از نظر 

اند، مطرح میشود كه قصد نویسنده، هم نوعی انتقاد از انحرافات اخالقی است و هم شده

های اخالقی و تعلیمی بپردازد. گیری اخالقی كه در ورای نثر خود به این آموزهنتیجه

بنابراین میتوان گفت كه به طور كلّی، شرایط جامعه حکم میکند كه این نویسندگان نثر 

برونگراست و  1320مزیّن به چنین مضامینی كنند. نثر ادبی فارسی پس از شهریور  خود را

پردازی است با محتوای بیان اوضاع مشخصه اصلی آن نیز گسترش همه جانبه داستان

بار فردی و اجتماعی كه برگرفته از زندگی مردمان معاصر بود مانند آثار نابسامان و تأسّف
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اغلب نویسندگان نثر دوره پهلوی دوم به صادق چوبک.  صادق هدایت، جالل آل احمد،

-دلیل فضای باز سیاسی و به دور از تنشهای خفقان، روی به نوشتن رمانهای اجتماعی می

گیریهای عقیدتی و تمایالت مبارزاتی آورند كه اغلب، متأثّر از مسلکهای اجتماعی و با جهت

دنیای آرمانی نویسندگان است كه هستند. بنابراین مضامین اخالقی این دوره، حاصل 

آرزوهای خود را در قالب این مضامین به تصویر میکشند. در این دوره نویسندگان، اغلب 

های خود میپردازند به طوری كه تر به بیان اندیشهنسبت به اجتماع متعهّد هستند و راحت

-داستانهای مبارزهدر فضای باز اندیشه، گاهی تصویری از جامعة مذهبی را ارائه میدهند و 

هر چند كه  های اخالقی و تعلیمی هستند.جویانه دارند كه هر كدام حاوی مضامین و آموزه

هایی و  جلب مخاطب به این روند با فراز و نشیبهایی همراه بوده است امّا رواج چنین آموزه

حال های اساسی نویسندگان متعهّد و مسئول بوده است. به هر سوی خود، یکی از دغدغه

ای رقم ای انحطاط اخالقی وجود دارد و نوع انحطاط اخالقی را اوضاع هر دورهدر هر دوره

ای نیستند و این میزند و  عناصر انحطاط اخالقی نیز به صورت عناصر ثابت در هر دوره

وظیفة نویسنده است كه افکار واالی خود را متناسب با شرایط اخالقی دورة خود وفق دهد. 

یسندگان دورة پهلوی، جدای از توجّه به اوضاع جامعة خود، جهت ساختن برخی از نو

جامعة رؤیایی خود، دست به نشر افکار واالی انسانی میزنند. برخی نیز میکوشند كه 

اخالقیات در یک جامعه از بین نرود و در راستای تقویت آنها، به صورت مکرّر، مضامین 

ای به ترین این مضامین را در هر دورهدامه، مهماخالقی را به مخاطب گوشزد میکنند. در ا

 بندی و مورد تحلیل قرار میدهیم.    صورت مجزّا دسته

 ترین مضامین اخالقی و تعلیمی در نثر ادبی دورۀ پهلوی اوّل                                                          برجسته -6

                                                                                                                                          تعلیمات دینی                   -1-6

                                                                                                          توجّه به پرورش روح و جسم   -1-1-6
برای رسیدن به درجات واالی معنوی و سیر مراحل تکامل یکی از نیازهای انسان 

. نشاط روحی و جسمی در گرو یکدیگرند و زمانی حفظ نشاط روحی و بدنی است انسانی،

كه این دو بُعد مورد پرورش واقع شوند، فرد در زندگی، راه مستقیمی در پیش دارد. محمّد 

                                                                                             ر انتخاب بهترین روش زندگی نیز، توجّه به روح و جسم را  مدّ نظر دارد:                                                          حجازی د

ه دستور استاد و هادی شماست ولی روش انتخاب بهترین روش زندگی، با شما یا ب» 

خود را به چهار قسمت كنید؛ اوّل رفتار با خود و دیگران، دوم، تن، سوم، تهیة وسیلة 
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ای كه دل شما را دائم گرم كند و معاش از راه راست، چهارم، مشغولیات مفید و پسندیده

 (65)اندیشه، « روانتان همیشه شاداب باشد.

یهوده كردن و حرف بیهوده زدن است. از عیشهای پرهیاهو تنبلی و كاهلی، كار ب» 

بپرهیزید كه روح را خسته و پژمرده میکند لکن همیشه در دلتان خندان باشید چون 

                                                           (                                                     51همان: «)اید، باقی از اختیار شما بیرون است.بهترین راه را در زندگی پیش گرفته

روان را باید به تربیت، زیبا كرد وگرنه » حجازی تربیت روان را از هنرهای زیبا میداند: 

زمین هر قدر مستعد باشد، اگر پرورش نبیند، بر نمیدهد. تربیت روح، تنها از هنرهای 

 ( 323آیینه، «) زیباست.

آنها كه » گونه نشاطی دارند: به بُعد روحانی خود توجّه خاصی دارند، ایناین افراد كه 

وادی زندگی را با پر و بال معنی میروند، از این همه باال پریدن، ترس ندارند. آن قشنگیها و 

زیباییها و خوبیهایی را كه دیگران در خاک میجویند و نمییابند، آنها در آسمان پی میکنند 

 (                                    410همان: «) .و در آغوش میکشند

جا آن جهان، یکسره نیکی و عیش و صفا است. در آن:» و به این نتیجه میرسند كه 

-جا میفهمیم برای چه خلق شده و چرا زندهزندگی همه شعر و صنعت و زیبایی است آن

همان: «) آشکار خواهد شد.ایم، رمز خلقت و لطف كردگار از آن احوال خوش آسمانی بر ما 

529                                                                                    ) 

های ایجاد نشاط در یک جامعه، توجّه به احوال بنابراین میتوان گفت كه یکی از راه

تیاجات هیچ سیاست و اقتصادی، بدون توجّه به اح» روحی و معنوی آحاد ملّت است:

 (                                                                                                      52)نسیم، « روحی و معنوی، قادر به تأمین آسایش و سعادت جامعه نخواهد بود.

                                                                        پاکدامنی و عفاف                                                      -2-1-6

اوّلین خصوصیت اخالقی یک هنرمند، باید تقوی و پاكدامنی باشد تا بتواند الگوی 

كه ارزش و چیزی كه روشن است، هنرپیشة زن یا مرد همچنان»مناسبی برای مردم باشد: 

د، میداند كه این ارزش و مقام در وجود او، به فلز مقام حقیقی خود را در جامعه میشناس

جوهردار و فسادناپذیری بستگی دارد كه نامش تقوی است. این تقوی كه در زن، بر محور 

عفّت و نجابت اخالقی دور میزند، در حکم همان چوبی است كه بندباز را روی طنابش نگه 

                                                                                      (                      105)شوهر آهو خانم، « میدارد.

ای كه از طرف حاكم، مجبور به كشف حجاب تشویق افراد به رعایت حجاب در جامعه

در حقیقت هیچ »اند، كاری سخت است كه نیاز  به حس شجاعت و غیرت میخواهد: شده



 1398 پاییز /45 پیاپی مارهشسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /200

 
 

این نیست كه زن، چارقد به سرش ببندد. موهای زن از همه چیز به نظر من مقبولتر از 

 ( 204)همان: « تر است.جای بدن او به مرد، نامحرم

محمّد مسعود، رعایت عفاف و پاكدامنی را برای زن و مرد، یکسان دانسته و همواره آنان 

من یقین دارم همان قسم كه وقتی زن با مرد غیری » را به رعایت آن تشویق میکند: 

القات كرد، جامة نجابت از اندامش خارج میشود، مرد هم به معاشرت زن نانجیب، در م

 ( 31در تالش معاش، «) صف فواحش قرار خواهد گرفت.

محمّد مسعود، با تعریف از زنان عفیف و عشقهای پاک و نقد آلودگی افراد، اعم از زن و 

جمیع فضایل اخالقی »ست: مرد به فحشا، مروّج فضایل اخالقی در فرهنگ اسالمی كشور ا

و لطایف عشق پاک و بارگاه رفیع عفّت و كماالت بشری و نورانیت افکار و احساساتی كه 

زن را تا جایگاه فرشته، باال برده و طهارت را تا درجة پرستش، شرط الیزال ملکات انسانی 

هوانی قرار داده است، در این محوطة كوچک، غرق و منهدم شده، یک انسانی با تمایل ش

تر است، ما را از قیود عفاف و نظامات جاریة كه به رذالت نزدیک و به سفالت، نزدیک

 (                                                                    65اشرف مخلوقات، «) گر ساخته است.بشری، معاف و در صف تاریک حیوانیّت، جلوه

ت، تکلیف ویژة زنان نبوده و مردان نیز مکلّف به حفظ بندی به عفّاز نظر وی، لزوم پای

این عادت زشت غلط و مزخرف اجتماعی كه مرد را از قید عفّت و » گوهر عفاف هستند: 

-عصمتی، بیعصمت، معاف كرده است، وجدان مرا ساكت نخواهد نمود؛ زیرا میدانیم؛ بی

آن، ابداً تأثیر و تغییری حاصل  عفّتی است؛ از اینکه عامل آن، مرد یا زن باشد، در ماهیت

 (                                                                                  60در تالش معاش، «)نخواهد شد.

 حسادت -3-1-6
ترین خصلتهایی كه در جامعة انسانی، جامة ایمانی را از تن ترین و قبیحیکی از زشت

آورد، داشتن خصلت ناپسند حسادت است؛ افرادی كه زیر درمیظرفیت و زبون افراد كم

ای بر وجودشان، احساس خنکی میکنند، دلشان از موفّقیت دیگران پژمرده چنین سایه

ای را ندارند. میشود زیرا چنین افرادی خود توانایی رسیدن به چنین درجات پسندیده

إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنٌَة »: میفرماید درباره افراد حسود سوره آل عمران 120آیه  در خداوند

نَّ اللَّهَ بَِما تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْکُْم سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوْا بِهَا َوإِْن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا یَضُرالكُمْ كَیْدُهُمْ شَْیئاً إِ

شما رسد،آنها  به یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ ؛ اگر خوبى به شما رسد، آنان را غمگین سازد و اگر بدى

 ةبدخواهان ةند و اگر )در برابرشان( صبر كنید و پرهیزكار باشید، حیلمیشوبدان شادمان 

                                                                                                                         «.احاطه دارد ،هندمیدهمانا خداوند به آنچه انجام  ؛هیچ آسیبى به شما نرساند ،آنان
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آری! حسادت، از »محمّد حجازی در نثر داستانی خود در این باره چنین بیان كرده است:

عجز و زبونی است و زبون، كسی كه هنوز عشق و استعداد خود را پیدا نکرده و به راه 

مه زدن به دیگری، طوركه افراد حسود، با لط(. همان181اندیشه، «) سعادت نیفتاده است.

ابزار خشنودی را برای خود رقم میزنند، به رغم آنها، در این سرای سپنج نیز خردمندان و 

جان فرزانگان از غم دیگران میسوزد. امّا از این » فرزانگانی با این توصیف وجود دارد:  

تر سوختن، فروزانتر و پاكتر میشود و دنیا را چون شمعی كه هر دم مددی بگیرد، روشن

 (17)همان: « میکند.

                 اصرار بر خطا                                                                                                                  -4-1-6
اگر در خطای خود لجاج بورزیم، آن وقت است كه ابلیس وار مستوجب لعنت ابدی خدا »

 (                                                                                                    102همان: )« هستیم.

                                                                                                                                      شکر نعمت   -5-1-6

انسان نباید به آنچه در دست دارد، مغرور شود و به آنچه ندارد، غبطه بخورد؛ انسان 

ساز رزق و روزی نیز میشود. واقعی در هر حال شکرگزار خداست. چون شکر الهی نیز سبب

هایشان نیز خدا را شکر میکنند و در نهایت اگر به صالحشان چه بسا افراد به خاطر نداشته

 چه بخواهند، میرسند.                                                         باشد، به هر

)شوهر « های خدا، هردو به یکسان شکر كند.ها و همچنین ندادهبندگان باید به داده»

 (.516آهو خانم، 

                                                                                                  پندار نیک، گفتار نیک،کردار نیک.    -6-1-6

های اوستا، این سه موضوع، كه اساس دین سایر قسمت همچنین و گاتها سراسر در

زرتشتی را تشکیل میدهند، تکرار شده است. این سه، مرحلة تکامل اخالقی انسان هستند. 

»  ان و عقیده بنا شده است.در دین اسالم نیز عمل صالح و قول احسن نیز بر مبنای ایم

آخرین آرزوی ما، پندار زیبا، گفتار زیبا و كردار زیبا خواهد بود چون زیبایی و نیکی، یکی 

 (                                                                                       322آیینه، «) خواهد بود.

 غیبت -7-1-6

وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبال أَحَدُكُمْ َأن  :میفرماید 12آیه  سوره حجرات خداوند در

بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکند، آیا كسی از شما  ؛فَکَرِهُْتمُوهُ یَأْكُلَ لَحَْم أَِخیهِ مَْیتًا

                                                                                                                             «.ش را بخورد كه كراهت داردادوست دارد كه گوشت برادر مرده

http://www.pasokhgoo.ir/node/93871
http://www.pasokhgoo.ir/node/93871
http://www.pasokhgoo.ir/node/93871
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تر تمام میشود چنانکه گاهی آن را به های كودک نفس، غیبت، از همه گراناز خواهش» 

 (                                                                                                                     195اندیشه، «) قیمت زندگی میخریم.

                                                                                                                            مبارزه با نفس امّاره   -8-1-6

وَ ما أُبَِرُّئ »دربارة نفس امّاره چنین آمده است:  53سوره یوسف، آیهدر قرآن مجید، 

 )خودستایی من و "«نَفْسِی إِنَّ النَّفَْس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّی إَِنّ رَبِّی غَفُورٌ رَحِیمٌ 

 كارهای به را انسان ،امّاره نفس زیرا نمیدانم، رّامب تقصیر و عیب از را خویش نفس و( نکرده

 و آمرزنده بسیار من خدای كه كند رحم من خدای آنکه جز میدارد وا سخت ناروا و زشت

اگر با عقل و ایمان  ،دهدها سوق مىینفس امّاره كه انسان را به سوى زشت ". است مهربان

نویسندگانی داریم كه در آثارشان د. در این دوره کنمی یکباره سقوط ،مهار نشود، انسان

 اند. صادق هدایت در این باره چنین بیان میکند:درباره مبارزه با هوای نفس، مطالبی نوشته

اند درّنده كه به زنجیر ریاضت مقیّد باید داشت و و مشایخ طریقت، نفس را سگ خوانده»

رّه شود و راز نهان را با مدام از رها شدن او برحذر باید بود ولی سالک نباید كه به خود غ

«) مردم نادان به میان آرد بلکه الزم باشد كه در هر مشکلی با مرشد خود مشورت نماید.

 (                                                                                                                     136سه قطره خون، 

                                                                                                                                    یمرگ اندیش -9-1-6

اندیشی، از موضوعاتی است كه نویسندگان، همواره آدمی را به اندیشیدن به مرگ و مرگ

بار گر نعمتهای الهی است كه فقط یکآن، فرا میخوانند. به طوری كه مرگ نیز مانند دی

نصیب آدمی میشود؛ پس چه خوب است كه همیشه برای دریافت چنین نعمتی آماده 

                                                       (                                                                                         157)چمدان، « آماده برای مرگ بودن، زندگی را شیرین میکند.»باشیم: 

تنها مرگ است كه دروغ »وقوع مرگ، مترادف با وقوع واقعیت و زوال موهومات است: 

نمیگوید! حضور مرگ، همة موهومات را نیست و نابود میکند. ما بچة مرگ هستیم و مرگ 

ه زندگی، اوست كه ما را صدا است كه كه ما را از فریبهای زندگی نجات میدهد و در ت

 (95 بوف كور،«) میزند و به سوی خودش میخواند.

-به نظرم می»مرگ، از دیدگاه صداق هدایت، مترادف با خوشبختی و نعمت الهی است: 

)زنده به « آمد كه مرگ، یک خوشبختی و یک نعمتی است كه به آسانی به كسی نمیدهند.

 (14گور، 

ین میپندارند كه میل انسان به سوی مرگ، از ابتدای صادق هدایت در جای دیگر، چن

همیشه عشق و مرگ با هم توأم است. »تولّد تا پایان عمر، همواره همراه انسان است: 
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همیشه بشر در عین اینکه به اسم جنگ و مبارزه زندگی كوشیده، در حقیقت خواستار 

راحت برایش فراهم است،  مرگ بوده. امروزه آزاد شده و با وجود اینکه همه وسایل زندگی

ولی باز هم میل مرگ در بشر كشته نشده بلکه قویتر شده و یک جور القای خود به خود و 

طاقتی آرزوی نیستی دسته جمعی را میکنند و عمومی شده، به طوری كه همه مردم با بی

 (35سایه روشن، «) برای جنگ میکوشند. این، نتیجة منطقی وجود آدمیزاد است.

             لیمات انسانی                                                                                                                 تع -2-6

                                                                                                                                عشق و محبّت   -1-2-6

نویسندگان عصر پهلوی، گاهی در بین آثار خود به اقتضای فضای حاكم بر نثر داستانی 

خود كه روابط اجتماعی افراد را  بیان میکنند، به بیان موضوعاتی میزنند كه دو حالت 

ور برجسته وجود دارند؛ یا جای آنها در جامعه و روابط بین افراد خالی است و یا اینکه به ط

شک آنچه بیان میشود و جای آن خالی است، خوبیها و فضائل اخالقی است و دارند؛ بی

آنچه وجود دارد و تکرار میشود، نواقص و زشتیها است. عشق و محّبت، از مواردی است كه 

عشق و  در بین روابط افراد وجود ندارد و نویسندگان سعی در تقویت آن در مخاطب دارند.

، الزمة زندگی زیباست و نبود آن، دلها را سنگ میکند؛ از قدیم، باور همگی بر این محبّت

است كه همراه عشق، رنج و محنت است. عاشق واقعی هدف تیر بال است و باید در هر 

اگر عاشقی، به گفتة شاعر، دل نشانة تیر بال كن. اگر »كاری به خدای تعالی تکیه كند. 

ای، به هر چه او كند، رضا كن و در همه حال كن. اگر بندهعارفی، جان، سپر محنت قضا 

 (                                                               516)شوهر آهو خانم، « اعتماد به خدا كن.

مردان »ورزی بدانیم:  گاهی اوقات نباید هر كاری را كه انجام میدهیم، آن را از سر عشق

شان میخواهد رفتارشان هرچقدر هم ناپسند باشد، خوب قلمداد شود خودخواه، همیشه دل

                        )همان(                                                                                                                       « امّا عشق و خودخواهی، دو چیز نامتناسبند.

اگر جوانمردی، » كننده است:باعث ایجاد صلح و دوستی میگردد، هدایتكسی كه 

حجاب تکبّر را از خاطر دشمنان برگیرد و آرزوی صلح و دوستی را از دلی به دل دیگر 

« برساند، دروغ نگفته و ناروا نکرده؛ بینایی است كه نابینایان را به راه راست رهنمون گشته.

                                                            (                 18)اندیشه، 

خانة عمرش، فاقد لیکن كسی كه تاریک» عشق، مایة روشنایی قلب و روح انسان است: 

روشنایی عشق باشد، كلمه و مفهوم دوست داشتن در قاموس لغاتش یافت نشود، مرگ او 
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ور محبّت عاری باشد، ظلمت محض قطعی است. اصالً او مرده است. زیرا روحی كه از ن

 (                                                                     45در تالش معاش، «) است.

عشق و محبّت، به طور ذاتی در وجود هركسی نهفته است و این ما هستیم كه باید آن را 

ازهای طبیعی ما، این است یکی از نی» پرورش دهیم وگرنه رو به زوال و پژمردگی میرود:

كه دوست بداریم و محبوب دیگران باشیم. دوستی، آبی است كه گلزار دل را سیراب 

دوستی، زود پژمرده و خشک و سخت میشود. كسی كه از نعمت محبّت و میکند. دل، بی

دوستی خود را محروم میکند، مثل كسی است كه از روشنی روز فرار كند و در جای 

شود. چندی نمیگذرد كه دیگر، چشمش به نور خورشید باز نخواهد شد و تاریکی پنهان 

 (                                                                                                             38اندیشه، «) باقی عمر را محکوم به تاریکی خواهد بود.

وان به دست آورد، تنگدستی را با كار و قناعت تندرستی را با پرهیز و ورزش میت» 

آورد، احترام را رفتار میشود درمان كرد، دوستی را خدمت و محبّت ما به دست می

 (60)همان: « پسندیدة ما ایجاد میکند.

پیش از آنکه سایر »اوّلین درسی كه میتوان به كودكان آموخت، عشق و محبّت است: 

دوستی و مهربانی را به آنان تعلیم ند، واجب است كه انسانعلوم را به كودكان جهان بیاموز

 (54)نسیم، « دهند.

                                                                                                                                   خوشبختی -2-2-6

چه زندگی را زیبا میکند، آرامشی است خوشبختی، همیشه در ثروت و ظاهر نیست؛ آن

كه بر زندگی سایه میندازد. این آرامش میتواند حتّی با كمترین امکانات زندگی شکل 

باید دانست كه هرچه آالیش زندگانی زیاد میشود، خوشبختی و آسایشش كم و »گیرد: 

                                                                                                             (  59-58)شهرناز، « آالیش میگردد، خوشبختی، زیادت میشود.هرچه زندگانی بی

شوهر آهو خانم، «) زیبایی و پول، دو چیزندكه همیشه انسان را خوشبخت نمیکنند.»

47) 

                                                                                                                                          الوقت  ابن -3-2-6

فرصت را از دست ندهد و به انجام وظایف  در تصوّف، از ویژگیهای صوفی این است كه

مولوی در دفتر اوّل مثنوی و معنوی،  .هی نداشته باشدبپردازد و به گذشته و آینده توجّ

 ر این باره چنین میفرمایند:ذیل بخش ششم د

                     «                                  صــوفی، ابن الوقــت باشد ای رفیــق            نیست  فردا  گفتن  از  شــرط  طـریق» 
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روزه بیش نیست؛ خاطر خویش را به تشویش موهوم سهم هر روز، تکلیف و كار یک»

كه غذای فردا را نمیخوریم، بار فردا را هم نباید طورروزانه زیست همانفرسوده نسازیم. باید 

برد. سختی نیامده، بسی صعب و مخوف مینماید، نباید از آن استقبال كرد؛ اگر آمد، باید 

تر و پرواتر باشیم، او كوچکیتر و بباكی پذیرفت. چه هرچه ما خندانآن را به خوشدلی و بی

 (26یشه، اند«) آزارتر میشود.بی

 

 ایثار -4-2-6

ایثار و فداكاری باید همیشه در ذات هر انسانی وجود داشته باشد. داشتن حس ایثارگری 

                           در زندگی، ارزش انسان را دوچندان میکند و باعث شیرینی زندگی میشود:                                                             

ماها نمیدانید چه شیرین است وقتی آدم میتواند گذشت داشته باشد، فداكاری كند ش»

 «برای فکری، آرزویی، برای ایمان و عقیده، برای هرچه شایستة از دست دادن زندگی است.

 (157چمدان، )

                                                                                                                                 تعلیمات اجتماعی  -3-6

 ازدواج -1-3-6

ازدواج، امری مقدّس و مورد سفارش پیامبر اكرم ) صلّی اهلل علیه و آله( و دیگر بزرگان 

دینی و ائمة اطهار است. در نثر نویسندگان این دوره، درباره ازدواج جوانان، نکات اخالقی و 

 یان شده است.تعلیمی مفیدی ب

برای انتخاب همسر نباید به ظواهر توجّه داشت به خصوص اینکه یک زن در انتخاب 

زن نباید دنبال جمال مرد برود، زن نباید تنها »همسر باید بیشتر مراقب باشد تا یک مرد: 

مرد را برای مال او بخواهد. زنی كه در اختیار كردن شوهر، تنها فریفتة مال و جمال او 

تر خواهد بود از مردی كه دنبال مال و جمال زن رفته باشد. زن باید به بدبختبشود، 

مند باشد تا به تموّل و تشّخص و یا به وجاهت او كه مردانگی و غیرتمندی مرد بیشتر عالقه

اینها شرط مرد و مردانگی نمیباشد و با این همه تنها یک صفت است كه میتواند نگهدارندة 

و آن، وفا است كه اگر زن و شوهر دارای این صفت گشتند، بار اساس زناشویی باشد 

سنگین زناشویی، سالمت به منزل میرسد، خانوادة با سعادت تشکیل میشود و زادگان آن 

خانواده، ستارگانی هستند پروردگان ماه و خورشید و گرنه كار زناشویی همه وقت گرفتار 

                                                                (                  151)شهرناز، « بحران است.



 1398 پاییز /45 پیاپی مارهشسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /206

 
 

ای كه در آن، افراد به امر ترین سرپناه، سایة همسر است؛ جامعهبرای یک زن، محکم

ازدواج تن ندهند، آن جامعه رو به نابودی است. بنابراین تشویق افراد به امر ازدواج و مهیّا 

میدانی كه بزرگترین پوشش یک زن »آن جامعه است:  كردن شرایط آن، بر عهدة حاكمان

كه او را از گرما و سرمای محیط، حفظ میکنه، شوهر است؛ زن و شوهر، در حکم آستر و 

( بعد از اینکه زن و 161)شوهر آهو خانم، « رویة یک لباس، هر دو الزم و ملزوم همند.

راه خانواده باشد تا زندگی شوهر، وارد زندگی زناشویی شدند، وظیفة مرد باید جهاد در 

اش مگر فلسفه زندگی، غیر از این چیست كه انسان برای زن و بچه»آبرومندی را رقم بزند: 

تالش كند؟ در میان سر و همسر با آبرومندی روزگار بگذراند. كم  یا زیاد چیزی بخورد، 

 (                                                                                          67: همان«) چیزی بدهد و چیزی هم برای روز پیری و آیندة خانوادة خود بگذارد؟

                                                                                                                               طلبی و نجابتجاه -2-3-6

طلبی ت رذیلة اخالقی كه مورد نکوهش اسالم واقع شده است، صفت جاهیکی از صفا

اگر این صفت، برای لذات و شهوات دنیوی و ارتکاب خالف شرع نباشد، چه بسا  است امّا 

طلب كه مورد تشویق و مدح دین اسالم نیز قرار میگیرد. در قرآن كریم درباره افراد جاه

مَن كَانَ یُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَ زِینَتَهَا نُوَفِّ » ه است:دنبال لذات آنی هستند، چنین بیان شد

سوره )«...إِلَیْهِْم َأعْمَالَهُْم فِیهَا وَهُمْ ِفیهَا اَلیُبْخَسُوَن أُوَْلئَِک الَّذِینَ َلیَْس لَهُْم فِی اآلخِرَةِ إِاَلّ النَّارُ

ما مزد سعی  ،ش مادی و زینت دنیوی هستندكه طالب تعیّ سانیك " (؛16و  15: آیه هود

لی هم و ها را در همین دنیا كامالً میدهیم و هیچ از اجر عملشان در دنیا كم نخواهد شد.نآ

                                                                                                                                            ".ندارنداینان هستند كه دیگر در آخرت نصیبی جز آتش دوزخ 

ت و بلندی طبع، از اینها همه خوبتر و داشتنی است امّا نجابجاه و مقام، دوست» 

ی كه به زیبایی خو گرفته، هرگز و به هیچ دلیل ناله تر و باالتر است. نجیب یعنی كسقشنگ

تر و پاكتر میشود و برای خود، و شکایت نمیکند، مثل كوه، سنگین، از باران بال، شسته

)اندیشه، « تشخّص و بزرگی قائل است و میداند كه شکایت و افغان، از بزرگی میکاهد.

113                                              )                                                                

محمّد مسعود نیز، نجابت و فقرِ فخرمانند را بر غنای فنا اساس، ترجیح میدهد و بر این 

رنج و لذّت شاه و گدا، فقیر و غنی، خرد و بزرگ، همگی در باطن، با یک »باور است كه: 

از زمین تا آسمان فرق و تفاوت دارد. برای ایجاد كیفیت است ولی در ظاهر، علل آن، 

كه مسرّت در روح پادشاهی كه شهوت جهانگشایی دارد، فتح كشوری الزم است. در صورتی

دست آمدن یک خوراک گرم و لذیذ در روح گدای گرسنه به همان مسرّت و لذّت با به

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
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ترین جواهر دنیا الزم خوبی ایجاد میگردد. برای خشنودی دختر پادشاه، به دست آوردن به

است در صورتی كه دختر گدا با به دست آوردن یک پیراهن، همان خشنودی و همان لذّت 

«) تر از گدا و دختر او بینواتر از دختر رعیت است.را درک مینماید. چه بسا، شاه، بدبخت

                         (                                                               51بهار عمر، 

                                                                                                                                    همنشین درست     -3-3-6

داشتن رفیق و همنشین خوب، باعث میشود كه فرد نیز رنگ اخالقی وی را بگیرد؛ 

از »ین انتخاب دوست خوب، تأثیر بسزایی در رفتار و كردار شخص ایجاد میکند:  بنابرا

هرچه بگذری، بهتر سخن دانا و صحبت یار موافق است؛ صحبت دانا، روح پرور روان افزا و 

 (58-59شهرناز، «)كلید گنج سعادت است.

آن رفیق دغل، پناهگاهی را میماند كه ترک خورده و شکسته، عیش و آسایش در » 

تر است. باید از یار نادرست، گریخت؛ به شرط میسّر نیست. بیابان خالی، از خانة خراب، امن

 (61اندیشه، «) كه پای گریز باشد.آن

                                                                                                                             نگهداری زبان از خطا  -4-3-6

تَکَلَّمُوا تُعْرَفُوا، »البالغه چنین میفرمایند:  نهج 392امام علی) علیه السّالم( در حکمت 

فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوٌء تَحْتَ لِسَانِهِ؛ سخن بگویید تا شناخته شوید زیرا انسان در زیر زبان خود 

 «پنهان است.

گفتار شده است  كه اكثر ادبی و سوءی به نام بیجامعة عصر امروز نیز گرفتار پدیدة شوم

اعتناییها یقین داشته باشید كه سردیها، بی» روابط اجتماعی و انسانی را مختل كرده است: 

ادبیهاست نه مخالفت منافع. گفتار ناهنجار، مثل گفتار و بیو چه بسا دشمنیها، نتیجة سوء

زبان نادان، شبیه كاردی است كه در دست بوی گندیده، مردم را بیزار و فراری میسازد. 

جهت به در و دیوار و هرچه هست، میکشد و زخمی میکند. بسا مردم طفلی باشد؛ بی

( یا 39اندیشه، )  «سبب از نادانی، دلها را مجروح میکنند و از خود میرنجانند.پاكدل كه بی

اری زبان است. اگر اوّل شرط كامیابی در آمیزش، نگاهد» در جای دیگر بیان شده است: 

قدم  كس و به هیچ دلیل یکمیخواهید عزیز و موقّر و محترم باشید، در هیچ موقع و با هیچ

از راه ادب و مهربانی بیرون نروید. ادب، مركب راهواری است كه شما را در پستی و 

ادب، در این راه سخت، پیاده میرود. بلندیهای زندگی، آسان به منزل میرساند. شخص بی

نتیجه مانده، چه دوستیها كه برهم ادبی، پنهان و بیچه فضیلتها و تواناییها كه از بی

 (                   39همان: « ) نزاكتی خراب شده.ها كه از بیخورده، چه خانه
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 اتّحاد  -5-3-6

یگانگی، یعنی دست خدا یعنی قدرت و موفّقیت و بدبخت آن قوم و گروهی كه مانند »

 (   22)شوهر آهو خانم، « در میان خود چنددستگی و ناسازگاری داشته باشند. عاد و ثمود

                                                             

 ترین مضامین اخالقی و تعلیمی در نثر ادبی دوره پهلوی دوم                                                       برجسته -7

                                                                                                                                                     تعلیمات دینی  -1-7

 ایمان -1-1-7

ار ایمان، هستة یک دین است؛ متأسّفانه، در جوامع امروزه، ایدئولوژی، در برابر ایمان قر

دارد  و میخواهد هر چیزی را به نحوی به دین مربوط كند كه این امر با روح ایمان، 

ناسازگار است. اگر تمام مؤمنان به ایمان درست دست یافتند، هویت اجتماعی ایمان نیز 

-شکل میگیرد در حالی كه هدایت ایمان برای رسیدن به اهداف اجتماعی و سیاسی، تباه

گونه با خدا ن باید با انتخابی آزاداندیشانه و ارتباط شخصی نه شیءكنندة ایمان است. انسا

به ایمان دست یابد. آزادی بر مبنای اسالم یعنی رهایی از هر گونه اسارت درونی و بیرونی 

و مبارزه با هرگونه طاغوت درونی و بیرونی كه منجر به عبودیت و خودیابی و درک حقیقت 

اید مکمّل هم باشند و در رفع موانع یکدیگر مؤثّر باشند و شود. هر یک از آزادی و ایمان ب

در جهت رشد و شکوفایی یکدیگر نقش بسزایی داشته باشند نه اینکه این آزادی، فرد را از 

                                                                                                                   ایمان واقعی دور كند:

بعضی خودشان را در قید ایمان، آزاد مییابند و بعضی آزادی خودشان را در بی ایمانی »

بینی كه از باور زندگانی، فرسنگ یبینند. یکی را میبینی كه زندگانی را باور دارد. یکی میم

ا گیج ها، همان فراریها هستند. ایمان! ایمان! من كه خودم ریراهفرسنگ فرار میکند. نیمه

داند. كسی كه در این زندگانی، قدم به غیر از روال یدانم نمیدانم! قلبت میمیبینم من كه نم

                                                                                                                                              (1967 ،8ج  كلیدر،) «.دارد، نمیتواند به چیزی ایمان داشته باشدیروزانة زندگی برم

                                                                                                                              مرگ اندیشی -2-1-7

 پهلوی است: گرای دورةاندیشیدن به مرگ، سرلوحة بینش فکری نویسندگان اخالق

مرگ هم با تو از مادر زاییده است. پا به پای تو. قدم به قدم. شاید  - غافل از اینکه او هم»

از مادری دیگر، از مادر خود، زاییده باشد! اما با هر نفس با هر گام با هر دم و  –مرگ –او 

به آیینه  آید. مثل چیزی كه تو روآن، تو به آن نزدیک میشوی و او به تو. رو به تو می

رسید. تو و مرگ. یآید، دیر یا زود به هم ممیروی، چیزی هم شبیه تو، همتو، رو به تو می
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آید. مرگ با تو آید مرگ پا به پا میمن و مرگ. او و مرگ. نه! اصالً مرگ از روبه رو نمی

ین زاید از تو میروید. مرگ، تویی، همان دم كه زندگی تویی. همیمیزاید. همزاد تو از تو م

ای. این دو را نمیتوانی ازهم كه پای به زندگی گذاشتی، گام در آستانة مرگ هم گذاشته

همند؛ اصالً یکی هستند. مرگ و تو. اگر بخواهی از مرگ بگریزی، به زندگانی  جدا كنی. با

ات شد مرگ را زیر پاهایت له كنی نابود كنی اّما مگر میتوانی سایهیباید پا نگذاری .كاش م

                                                                                                  (649-650 ،3، ج همان) «پاهایت له كنی؟ را زیر

تجدّد امثال یعنی نو شدن مثلها است و این بدین معناست كه اگر مرگ، كسی را دریابد، 

است كه درِ خانه همه میخسبد. گاه   مرگ، شتری» در عوضش تولّدی دیگر شکل میگیرد.

آید اما خوب این هم هست كه عمر یک نفر تمام گاه  قرعه فال به نام یکی در میبی و

رود دوتای دیگر، صدتا و هزارتای دیگر به دنیا یمیشود لکن عمر دنیا تمام نمیشود. یکی م

د و زندگانی را بچرخانند. باید زندگانی كنن ،میمانند. دیگران و این دیگران تا نوبتشان برسد

                                     (690همان:) «تو هم یکی از همان دیگران هستی نباید بگذاری چرخ زندگانیتان بلنگد.

آید؛ هر كسی روزی تن به تسلیم كس نمیتواند ادّعا كند كه مرگ به سراغش نمیهیچ

یکشد. شاید از آن غافل شود ولی به هر شدن در برابر مرگ میدهد و همیشه انتظارش را م

 حال میداند كه روزی از این دنیا كوچ میکند:

البتّه از نظر كلنل كامالً طبیعی بودكه هیچ كسی انتظار مرگ خودش را ندارد. با »

فراموش كردن این نکته كه مرگ، یک فرمان است، شخص میتواند بار جهان را بر دوشش 

در همان زمان به این فکر افتاد كه هر كسی باید در ذهن بکشد و اندكی زندگی كند. او 

رو شود كلنل چنین اندیشید كه البتّه آنکه با آن روبهخودش انتظار مرگ را داشته باشد بی

همه انتظار مرگ را دارند بدون اینکه به آن اعتراف كنند. مرگ، مانند شتری است كه در 

                                                                   (41زوال كلنل،  «)د افتاد خوابد و برای هركسی اتفاق خواهیخانه همه م

درک مرگ شاید در آستانة وقوع آن، سخت باشد ولی فردی كه به مركز مرگ میرسد و 

جانش از بدن جدا شده است، احساس سبکی و راحتی میکند و اگر بخواهد به بدنش 

 ش دیگر برنگردم.برگردد، میگوید كه كا

اما مرگ، هنگامی كه به تو نزدیک میشود، تن بر تن تو مماس میکند احساسش »

ای است كه خنثایی دست میدهد. مرز دفع دو نیرو. حس رخوتی كه از نمیکنی و آن لحظه

جای ) «حد تالش ناشی میشود. آستانة مرگ است آنچه هولناک مینماید؛ نه مركز مرگ.

                                                                                     (313 خالی سلوچ،
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 صبر -3-1-7

-تنها صبوری یا بی»تنها صبر است كه باعث دوام انسان در برابر مصائب روزگار است: 

 ،4ج كلیدر، )«.معنی، بر كسالتهای مکرّر چیره شودقیدی میتواند بر شب روزهای بی

1055) 

 

         تعلیمات انسانی                                                                                                                -2-7

                                                                                                                                                                                                                                                               بزرگی و بزرگواری -1-2-7

انسان و انسانیت، دو چیز جدا از هم هستند و این خاص آدمیزاد است كه میتوان صفت 

. زیرا انسانهایی یافت میشوند كه صفت انسانیت را ندارد ولی وی را از خودش تفکیک كرد

انسان هستند. تمام انسانها از لحاظ فیزیکی و ظاهری یکسان هستند امّا آنچه ظواهر 

یکسان را در بین انسانها متمایز میسازد، امور اكتسابی است كه انسان سعی در اكستاب 

نند مسائل روحی و روانی. انسانیت انسان، آنها دارد و آنها را در وجودش پرورش میدهد ما

به بُعد روحانی وی تعلّق دارد كه بتواند حقیقت را بشناسد و به درک درستی از معرفت 

                                                                                          برسد. بنابراین فقط پرداختن به ظاهر، فرد را به سوی انسانیت سوق نمیدهد:

ها هستین كه باید خوب لباس خوب و بد در انسان تغییری نمیده؛ این خود شما بچه»

                                                                                        (89آبشوران، )« باشید، انسان باشین و كارهای خوب بکنین.

واالی انسانیت، باید بسی مراحل سخت را پشت سرگذاشت و از  برای رسیدن به مرحلة

بسی وابستگیهای پوچ رها شد؛ مراحلی كه اگر تکرار شوند، مانند نفس كشیدن، عادی 

  میشوند:                                                      

سر بگذارد  خیلی شرط و شروط دارد تا كسی بشود انسان تا كسی مرحله حیوانی پشت»

ترین شرطهایش، این است كه به آن حدی از انسان. یک شرطش شاید یکی از مهم و بشود

سالمت را  ،نظافت را از كثافت ،معرفت برسد كه بتواند خوبی را از بدی، راستی را از كجی

از بیماری، واالیی را از پستی، كمال را از نقصان و زیبایی را از زشتی تمیز دهد و صاحب 

ای بشود كه بخواهد و بتواند بدی را به خوبی، كجی را به راستی كثافت را به نظافت اراده

نقصان را به كمال و زشتی را به زیبایی تبدیل  ،بیماری را به سالمت، پستی را به واالیی

                                                                                                                                             (179دهکدة من، نورآباد، )« كند.

انسانیت، به خُلق و خوی انسانیت است و آن خُلق و خویی معیار انسانیت است كه در 

بزرگی و بزرگواری در كینه ورزیدن، در انتقام » دوستی فرد تجلّی كند:محبّت و انسان
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خوی مردمی ماست؛ در پی این سرشت خویش رفتن،  از ،جستن نیست؛ چون بد كردن

دالوری و بزرگی نیست. بزرگی آن است كه بتوانیم از خوی بگذریم؛ بزرگواری آن است كه 

 (76: همان)« از نهاد جانوری خود روی بگردانیم و بد را نادیده و ناشنیده بینگاریم.

 

 

                                                                                                                                تعشق و محبّ -2-2-7

اگر از . کندیدوست داشتن، دل آدم را روشن میکند امّا كینه و نفرت، دل آدم را سیاه م»

ت انس گرفت، بزرگ هم كه شدی، آماده دوست داشتن چیزهای خوب و حاال دلت به محبّ

ها را اگر با محبّت، غنچه ؛ن دنیا هستی. دل آدم عین یک باغچه پر از غنچه استزیبای ای

ها پالسیده میشوند. آدم باید بداند كه آب دادی، باز میشوند. اگر نفرت ورزیدی، غنچه

انصافی است. این شرفی و بینفرت و كینه برای خوبی و زیبایی نیست برای زشتی و بی

                                                                   (29سووشون،  )«ف و حق است.جور نفرت، عالمت عشق به شر

                                                                                                                                            عزّت نفس -3-2-7

یعنی اینکه فرد نگذارد حقش را پایمال كنند و برای زندگی كردن، دست به عزّت نفس 

اینکه آدم نوكر غیر نباشد، اینکه آدم نان بازوی خودش را بخورد » دامان هر ناالیقی نشود:

و پیش هر ناكسی آبرویش را نریزد باالخره اینکه دیگری ثمره عرق جبین آدم  را به غارت 

 (1568-1567 ،6ج كلیدر، )« نبرد.

                       تعلیمات اجتماعی                                                                                                               -3-7

                                                                                                                                خوشی زودگذر -1-3-7

بهترین لذات آن است » تمام خوشیهای دنیوی، زودگذر هستند و نباید به آنها دل بست:

كه نتیجه بد نداشته باشد، خوشی و سرور آن، پردوام باشد، زود از بین نرود و عقل سلیم 

                                                                                                    (61آتش خاموش، )« ان وارد نیاورد.آن را تصدیق كند و به عالوه ضرری به خود و به دیگر

                                                                                                                                           و   برآشرف و  -2-3-7

از نظر قرآن كریم، انسان، كرامت و شرافت ذاتی دارد و تمایل به آبروداری دارد كه باعث 

تو زندگی »  میشود كه در برابر هرچه آبرو و احترام او را تهدید كند، واكنش نشان دهد:

ی زن و بچه آدم. حتّی جون هیچ چیز نیس كه به قد شرف و حیثیت آدم برابر باشه: حتّ

آدم. درسه كه چشمشون به دس ماس و ما باید به فکرشون باشیم و زیر پر و بال خودمون 

                                                    (55تنگسیر، «)آبرویی.بزرگشون كنیم اما نه با بی
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 دوستیوطن -3-3-7

اگر تمام » های پیروزی یک ملّت است.دوستی در بین افراد، یکی از راهتقویت حس وطن

ملّت ایران از بین برود، صدبار بهتر است  از اینکه پای بیگانه، یک وجب از خاک این كشور 

           (                                                                                 213-214تلخ و شیرین، )« تاریخی و پر افتخار را آلوده سازد.

كه فداكاری در راه وطن پرستی را به آنها یاد بدهد به طوریمدارس ابتدایی باید وطن»

رویی استقبال نمایند. سوابق مجد و افتخارات تاریخی ملّت خود را را با سرور و گشاده

بدانند و آنقدر غرور ملّی داشته باشند كه تعدّی اجنبی را به وطن خود منافی شئون ملّی 

 (287-288سایه، )« دانسته و از آن متغیّر و متهیج بشوند. خود

 گیرینتیجه -8
از بررسی آثار نویسندگان مورد پژوهش میتوان چنین دریافت كه هر یک از نویسندگان 

اند كه توجّه مخاطب را به كسب فضایل اخالقی گیری از زبان ساده و روشن كوشیدهبا بهره

ند. بررسی این آثار نشان میدهد كه بسامد عباراتی كه و دوری از رذایل اخالقی جلب كن

نویسندگان، مخاطب را به انجام فضایل اخالقی ترغیب میکند، بسیار چشمگیرتر از عباراتی 

های مذهبی و است كه در آن مخاطب را به دوری از رذایل اخالقی دعوت میکند. آموزه

یسندگان را برای مخاطب، عرفانی نیز در ضمن مضامین اخالقی و تعلیمی، كالم نو

مستندتر و نافذتر میکند. هر یک از نویسندگان با ایدة مخصوص به خود، به طرح چین 

های تعلیمی و اخالقی اغلب این نویسندگان، برخاسته از اند. اندیشهمضامینی اقدام كرده

اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمان نویسندگان است كه طرح چنین مباحثی را 

ع زمانه ایجاب میکند به طوری كه نویسندگان، نوعی خال اخالقی و اجتماعی را در اوضا

مخاطب حس میکنند و خواهان تزریق فضایل اخالقی در كالبد بینش وی هستند. برخی 

نیز جدای از اوضاع زمانة خود، بر اوضاع فکری خود متّکی هستند و دنبال مدینة فاضله 

ین اخالقی، دنیای آرمانی خود را مجسّم كنند. برخی نیز هستند كه بتوانند با ترویج مضام

بینششان دو سویه است یعنی هم جامعه ایجاب میکند و هم در كل چنین بینشی دارند 

شک در دورة پهلوی اوّل، اغلب، شرایط های اخالقی بزنند. بیكه دست به رواج آموزه

ترین ر نثر خود آورند كه مهمخالقیات دجامعه ایجاب میکند كه نویسندگان روی به رواج ا

طلبی این مضامین عبارتند از: عشق و محبّت، توجّه به پرورش روح، پاكدامنی و عفاف، جاه

و نجابت، خوشبختی، نگهداری زبان از خطا،  مبارزه با نفس امّاره، مرگ اندیشی و  غیره 

ب نویسندگان اند و در دورة پهلوی دوم، اغلكه همگی با زبانی ساده و روشن بیان شده
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شهر هستند و خواهان ساختن دنیای آرمانی خود هستند كه در قالب آرزوهای دنبال آرمان

ترین این مضامین نیز نویسندگان برای هدایت نسل بعد در جامعه شکل میگیرد. مهم

، رخوشی زودگذ، تعشق و محبّ، بروآشرف و ، روح انسان ،ایمان، اندیشیعبارتند از: مرگ 

بندی این مضامین در قالب تعلیمات انسانی، ، عزّت نفس. پس از دستهگواریبزرگی و بزر

مذهبی و اجتماعی، به این نتیجه رسیدیم كه در نثر دورة پهلوی اوّل و دوم،  –دینی 

بیشترین تأكید نویسندگان متعهّد، بر تعلیمات دینی است ولی در دیگر تعلیمات، این 

نویسندگان دورة پهلوی اوّل، بعد از تعلیمات دینی،  بسامد، متفاوت است؛ با این توضیح كه

اند و بعد از آن، تعلیمات انسانی در حالی كه تعلیمات اجتماعی را مدّنظر قرار داده

نویسندگان دورة پهلوی دوم، بعد از تعلیمات دینی، تعلیمات انسانی و در نهایت اجتماعی 

 اند.   را در نثر خود متجلّی كرده
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Study of Ethical and Educational Content in Pahlavi 

Literary Prose 

Abolghasem Behzadi1, Enayatollah Sharifpour2, 

Mohammad Sadegh Basiri3 

 

Abstract 
Persian prose has long been a suitable platform for the promotion of 

educational and moral teachings in society and has always been able to 
inspire valuable points to the audience, as well as to steady steps to 

strengthen the desirable traits and attempt to remove and denigrate the 

unpleasant traits in the audience. The attitude of each writer about these 
themes has a prominent role in the quality of expression and the 

transmission of this content to the audience. Since there has not been 

direct research on the moral and educational content of Pahlavi's literary 
prose, in this study, based on the library and documentation method, the 

ethical and educational content of some Pahlavi literary works in the 

framework of analysis and Classification is checked.A part of the 

educational and ethical thoughts of these writers originates from the 
social, cultural, and political conditions, and partly due to the ideal 

world, shaped by the writers' aspirations to lead the next generation in 

society. The main question of this research is, what is the frequency of 
moral and educational content in Pahlavi's literary prose and what are the 

main emphases of these writers on teaching? The findings show that in 

the first and second episodes of prophylaxis, the most emphasis of 

committed writers is on religious teachings, but in other teachings, this 
frequency is different.With the explanation that the writers of the first 

Pahlavi era, after religious instruction, considered social education, and 

then, human training, while the writers of the second Pahlavi period, 
after religious education and trained human ultimately emphasized on 

social education in their prose.  

Keywords: Educational literature, Persian prose, moral and 
educational themes, Pahlavi period. 
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