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چکیده
مقاله حاضر به تحلیل ادبمندی در متون تعلیمی نصیحۀ الملوک و کیمیای سعادت از امام محمد غزالی میپردازد .ادب یک
پدیدۀ زبانی در تعامالت روزمره است و نشان از آن دارد که کاربران زبان چگونه از زبان برای مدیریت روابط بینافردی خکود
بهره میبرند .ادبیات تعلیمی نیز ادبیاتی است که نیکبختی انسان را در بهبود منشهای اخالقکی او مکیدانکد و هکِّخ خکود را
متوجه پرورش قوای روحی و تعلیِّ اخالقی انسان میکند .در این مقاله با اتخاذ رویکرد زبانشناسی اجتماعی و روش تحلیل
محتوا و اصول ادب براون و لوینسون ( )1891سعی بر این است تا بازنمود ادب زبانی در متون تعلیمی مکککور نمکوده شکود.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که متون تعلیمی غزالی بیشتر بر کاربرد ادب مثبت تأکید دارد که بیانگر تکرویج همکدردی و
همراهی در این متون است و بر مدیریت وجهه فرد دیگر استوار است و بنکا بکه سکخنیخ مخاطک  -محکور اسکت و بیشکتر
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رازداریخ پرهیز از غیبتخ کِّ سخن گفتنخ سخن نیکوخ خاموشیخ نوبتگیریخ سخن با تفکر به ترتی باالترین میزان مکوارد
تعلیِّ ادب را در این کتابها به خود اختصاص دادند .در نهایت میتوان گفت مدل براون و لوینسون تنها مبتنکی بکر الگکوی
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 -1مقدمه
در طول تاریخ بشر همواره چگونگی داشتن ارتباط صحیح که مورد قبول جامعه نیز باشد از ملزومکات زنکدگی
اجتماعی بوده است .در ی نگاه کلکی و از بکاب تعریک عامکهخ ادب 1ارتبکاط تنگکاتنگی بکا مفهکوم تناسک
اجتماعی 2دارد که به مطالعاتی از قبیل بورکه )1883( 3برمیگردد .عدهای تاریخ بررسی ادب را حتی به قبلتر
از آن یعنی عصر آگوستین در رم منتس میدانند (واتس4خ .)44:1882
ادب ی پدیدۀ زبانی در تعامالت روزمره است و نشان از آن دارد که کاربران زبان چگونکه از زبکان بکرای
مدیریت روابط بینافردی خود بهره میبرند .دلیل اهمیت درک ماهیت ادب بدین سب اسکت ککه بکه محک
شروع مکالمهخ هری از طرفین مشارک در مکالمه به درک دوسویه از هنجارهای ارتباط بکرای حفکظ روابکط
بین خود نیاز دارند.
در سالیان متمادی جوان گوناگون پدیده ادب همواره مطمح نظر محققکانی از رشکتههکای زبکانشناسکیخ
جامعهشناسی و مردم شناسی بکوده اسکت .بکا ایکن وجکود در بکاب ادب از دیکد تکاریخی و در متکون تکاریخی
پژوهشهای اندکی به انجام رسیده است .تحقیقات تاریخی در باب ادب میتواند تغییکرات وسکی ،فرهنگکی و
زبانی را که در طول قرون پدید آمده به خوبی بنمایاند و دالیل ورای تولید و درک ادب در جوامک ،امکروزی را
نشان دهد.
در بیان عامهخ مؤدب بودن با تعاریفی از قبیل با فرهنگ بودنخ رفتار درست داشتن یا توجکه بکه احساسکات
دیگران تعری میشود .ادب از دید علمیخ به این اشاره دارد که چه چیکزی رفتکار زبکانی مؤدبانکه را تشککیل
میدهدخ این رفتار نیز میتواند مابین مشارکان در تعامل و فرهنگهای مختل متفاوت باشد .همانگونکه ککه
سیفیانو )19:1882( 5اشاره میکندخ مردم از فرهنگهای مختل نگاههای متفاوتی نسبت به ادب دارند .بکرای
مثال یونانیها ادب را با بیان صمیمیت یکی میدانند در حالیکه انگلیسیها ادب را بکه معنکای حفکظ فاصکله
اجتماعی میپندارند .مؤدب بودن در دیدگاه برخی پژوهشگران به «انطباق با نشانههای اجتماعی مورد توافکق
با رفتار خوب» تعری شده است (نوویه6خ  .)319:1882ادب در زبان فارسیخ دانشی است که به موج آن فرد
از کاربرد هرگونه خطا در گفتار اجتناب ورزد (فرهنگ لغت دهخداخ ذیل مکدخل ادب) .خیلکیهکا معتقدنکد ککه
معنای ادب در توصی رفتار شخصی نهفته است (واتسخ  .)18: 2993در برخی مناب( ،همانجا) از این عبکارات
برای توصی ادب استفاده میشود :پرهیز از مستقیِّ بودنخ زبانی که احترام به دیگکران را نشکان مکیدهکد و
زبانی که شامل صورتهای احترامآمیز به مخاط است .فریزر و نوالن 1بیان میکنند که هکی جملکهای ذاتکا
مؤدبانه یا بیادبانه نیست .آنچه از این گفته برمیآید این است که ادب ی تصمیِّ و قضاوت وابسته به بافکت
1. Politeness
2. Social appropriateness
3. Burke
4. Watts
5. Sifiano
6. Nwoye
7. Fraser & Nolan
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زبانی نیست بلکه ی قضاوت اجتماعی است و جمله 1به خودی خود بیادبانه نیست و این گویندۀ جمله است
که بیادب است ( .)255: 1891در دهههای اخیر مطالعه ادب همواره مطمکح نظکر محققکان مختلک بکوده و
پژوهشهای متعددی در این باره صورت گرفته است .همانگونکه ککه هیککی و اسکتوارت ) 1: 2995( 2بیکان
میکنندخ ادب حوزۀ مطالعاتی فرعی از کاربردشناسی تعاملی 3است ککه در طکول سکالیان اخیکر در زبکانهکای
گوناگون همواره با شدت عالقۀ مطالعاتی روبرو بوده اسکت .بکر ایکن اسکا تعریک پکیرفتکه شکده از ادب را
میتوان ی رفتار اجتماعی و زبانی مؤدبانه و پکیرفته در نظر گرفت که پدیدهای جهانی اسکت و در فرهنکگ
هر جامعهای ریشه دارد.
4
به باور متخصصان حوزۀ کنشهای گفتاری (ویرزبیکا خ  )1895اجکرای مطالعکات دقیقکی ککه بکه تحلیکل
ارزشهای فرهنگی و کش عوامل تهدیدکنندۀ وجهه در فرهنگهای مختل بینجامد ضرورت دارد .بررسکی
ادب و بیادبی در راستای پویایی اجتماعی تعامل بشری است .موضوع مورد بحث ادب این اسکت ککه چطکور
احساسات و خود فرد در مکالمه حمایت میشود یا مورد هجمه واق ،میگردد .پدیده ادب موضوع بحث مقالکه
حاضر است و در آن قصد داریِّ تا بازنمود ادب در متون تعلیمی نصیحه الملکوک و کیمیکای سکعادت از امکام
محمد غزالی را بنمایانیِّ و به این سؤاالت پاسخ دهیِّ که در متون تعلیمکی امکام محمکدغزالیخ ادب بکه چکه
صورت هایی مفهوم سازی شده و چه عواملی در ایجاد ادب در گفتار دخیلند و نیز اینکه این متون تا چه میزان
با اصول ادب براون و لوینسون ( )1891سازگاری دارند.
ادبیات تعلیمی
ادبیات تعلیمی 5ادبیاتی است که نیکبختی انسان را در بهبود منشهای اخالقی او میداند و هِّّ خود را متوجه
پرورش قوای روحی و تعلیِّ اخالقی انسان میکند .ادبیات تعلیمی طی وسیعی از ادبیکات فارسکی را تشککیل
میدهد .پند و اندرزخ آموزههای زهدآمیز و اخالقیات گونههای ادبیات تعلیمیانکد .نکه تنهکا در ایکران بلککه در
سراسر جهان اغراض اخالقی و تعلیِّ و تربیت در طول اعصار و قرون هدف ادبیات بوده است.
افکار و درونمایههای برخاسته از افکار اخالقگرایان مختل خ شاخهای مهِّ از ادبیکات فارسکی را تشککیل
میدهد که ادبیات تعلیمی ایران نامیده میشود و در حقیقت مجموعه پند و اندرزها و حکمت ایران باسکتان و
اخالقیات دوران اسالمی را در خود گرد آورده است .در متون تعلیمیخ هدف آمکوزش چیکزی بکه خواننکده یکا
مخاط است .قدیِّترین نوشتههای ادبیات تعلیمی از یونان باستان بکه یادگکار مانکده اسکت .پندنامکههکا نیکز
مجموعهای از حکمتهاخ مواعظ و دستورهای تربیتیخ اخالقیخ دینی و کشوری هستند .این آثار نیکز در گکروه
ادبیات تعلیمی قرار دارند و آثار و نوشتههایی را دربر میگیرند که موضوع آنها اخالقخ راه و رسکِّ آمیکزش بکا
مردم و غیره است (مشرفخ .)19:1398
1. sentence
2. Hickey & stewart
3. Interactional pragmatics
4. Werzibica
5. Didactic literature
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کیمیای سعادت از معروفترین کت امام محمد غزالی در علِّ اخالق است که تاریخ تألیفش میان سالهای
 489تا  599هجری استخ این کتاب چکیدهای از کتاب بزرگ احیاء علوم الدین اسکت .نصکیحه الملکوک نیکز
کتابی است که به شکل پند و اندرز برای سالطینخ وزرا و امرا نگاشته شده است.
 -2-1مطالعات مرتبط با ادب زبانی

در این بخش بهصورت گکرا به تعدادی از مطالعات مرتبط با بحث ادب زبانی پرداخته میشود.
طی ( )1391در پژوهشی به تحلیل ریشههای گفتمانشناسی در ادب فارسی میپردازد .وی بحث خود را
از اصول گرایس ( )45:1815شروع میکند و برای هر یک از اصکولخ نمونکههکایی از نظکِّ و نثکر فارسکی را
از اصکول ادب لکی 1
بهعنوان شاهد ارائه میکند .در بخش دیگری از پژوهشخ وی ضمن برشکمردن هریک
( )133:1893و براون و لوینسون )119:1891( 2با برشمردن موارد متعدی از نظِّ و نثر کهکن فارسکی انطبکاق
اصول ادب را در قال این متون مینما یانکد .وی معتقکد اسکت بررسکی شکعر و ادب فارسکی در قالک حکوزه
مطالعات جدید تحلیل گفتمان که بار علمی باالیی دارد میتواند مؤثر باشد .مقدسینیکا و سکلطانی ( )1383در
پژوهشی سازوکارهای ادبورزی در نامهنگاری دوره مملوکی را بررسی کردهاند .در این مقالکه ککه بنکابر نظکر
ادب لی (همان) و بیمن )1896( 3نگاشته شده شکیوه هکای رعایکت ادب در مکتن کتکاب بررسکی شکده اسکت.
نگارندگان نتیجه میگیرند که الگوهای ادبورزی استفاده شده در این کتاب با الگوی تحقیر خویش و تعظکیِّ
مخاط و نیز اصول  3و  4لی ( )133:1893سازگار بوده است.
غضنفری ( )1391طی پژوهشی تحت عنوان «جلوههایی از بازتاب اصکول ادب در تکاریخ بیهقکی» در پکی
کند و کاو «نظریّه ادب» به مفهوم امروزین آن و مفاهیِّ و اصول مرتبط با آن در متن تاریخ بیهقی برآمکده و
به این نتیجه رسیده است که در زبان فارسی امروزخ به نظر میرسد ما گویشوران این زبان در گفتمان مؤدبانکه
خود در «بزرگداشت دیگران» به خصوص در سخن گفتن از اربابان قدرتخ راه مبالغه پیمودهایِّخ تکا آنجکا ککه
گاهی از سخنمان بوی تملق و چاپلوسی استشمام میشود و در مواردی استثنایی قواعد دستوری زبان را هکِّ
زیر پا میگکاریِّ؛ مثالخ برای سوم شخص مفرد به جای ضکمیر «او» ضکمیر «ایشکان» را بکهککار مکیبکریِّ؛
فعلهای محترمانه مناس شخص مورد اشاره مییابیِّ و فعل جمله راخ بهرغِّ روال دستوری معمولخ به جمک،
صرف میکنیِّ« :ایشان تشری آوردند» .یا به جای آنکه مطابق دستور زبانخ در خطاب به دوم شخص مفردخ
«تو» بهکار بریِّخ به بهانه رعایت ادبخ مخاط مان را «شما» خطاب میکنیِّ و فعل را هِّ از میان فعلهکای
خاص انتخاب کرده و به صیغه جم ،صرف میکنیِّ« :شما فرمودید که  »...این نوع ککاربرد در تکاریخ بیهقکی
اصال جایی ندارد؛ نه تنها در کتاب بیهقیخ بلکه در هی ی از متون نثر فارسی قبل و بعد از روزگکار بیهقکیخ
حدودا تا اواخر دوران قاجاریهخ اثری از این بدعت زبانی دیده نمیشود .اگر در شعر کالسی فارسکی در مکوارد
1. Leech
2. Brown & Levinson
3. Beeman
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بسیار نادری به کاربرد ضمیر جم ،برای شخص مفرد برمیخوریِّخ غالبا دالیلی نظیر اقتضکای وزن و قافیکه و
تنگنای عرصه سخن موج شده است که شاعر قواعد دستوری صحیح زبان فارسی را نادیده انگارد .قایمی و
غضنفری ( )1391در مقالهای به بررسی عناوین و القاب احترام آمیز و عبارتهای دعایی بر مبنای نظریه ادب
در اسرارالتوحید محمد بن منور پرداختهاند.
محمودی بختیاری و شاهحسینی ( )1386در مقالهای با عنوان ادب کالمی سعدیخ مطالعهای گفتمکانی بکر
مبنای آرای سعدی در بوستان و گلستان به انجام رساندند .آنها بر این عقیدهاند که اصول همکاری 1گکرایس2
( )45:1815و راهکارهای ادب براون و لوینسون ( )119:1891از قدیِّ در فرهنگ ما وجود داشکته و در حکوزۀ
ادبیات تعلیمی قرار داشتهاند که در پرتو زبانشناسی جدید میتوان برداشت جدیکدی از آنهکا داشکت .آنهکا بکا
بررسی بوستان و گلستان سعدی  296بیت مرتبط با مفهوم ادب و چگونگی رفتار با دیگران را نشکان دادهانکد
بهطوریکه معیارهای سعدی را میتوان بهعنوان اصول ادب سعدی به لحاظ ویژگکیهکای منحصکربه فکرد و
منطبق با ریشههای ادب ایرانی تلقی کرد.
در ادامۀ مقاله نیز به ارائه چارچوب نظری پکژوهش حاضکر یعنکی نظریکه ادب بکراون و لوینسکون ()1891
پرداخته خواهد شد.
 -3-1چارچوب نظری پژوهش

براون و لوینسون با تکیه به توصی گافمن ( )1861از وجههخ آن را بهعنوان خود تصکوری عمکومی ککه هکر
شخص برای خود ادعا کندخ تعری کردند .براون و لوینسون بین دو نوع وجهه تمایز ایجاد کردند :وجهه مثبت
و وجهه منفی .وجهۀ منفی بهعنوان ادعایی اساسی برای حریِّهاخ حدودهای شخصکیخ حقکوقی جهکت عکدم
پریشانی مثل آزادی عمل و آزادی از تحمیل تعری شکده اسکت .وجهکۀ مثبکت بکهعنکوان خکود تصکوری یکا
شخصیت یکپارچۀ مثبت ادعا شده توسط طرفین گفتگو تعری شده است .براون و لوینسکون ایکن دو نکوع از
وجهه را بهعنوان خواستۀ هر عضو بزرگسال الیق از جامعه در نظر گرفتندخ بکهعبکارت دیگکر هکر گویشکوری
میخواهد از کنش او توسط دیگران ممانعت به عمل نیاید (خواستۀ وجهۀ منفی) و هر گویشکوری مکیخواهکد
کنش او برای دیگران مطلوب باشد (خواستۀ وجهۀ مثبت) .برای براون و لوینسکون ()1891خ ادب نشکان دادن
توجه به وجهۀ طرف مقابل است .شرکتکنندگان در ارتباطهای میانفردی میخواهند وجهه یکدیگر را حفکظ
کنند و هنگامی که تهدید میشود از آن دفاع کنند .تصور بنیادی این است که وجههخ آسی پکیر است .بیشکتر
کنشهای گفتاری میتوانند بهعنوان کنشهایی که ذاتا وجهه (گوینده یا شنونده) را تهدید مکیکننکد در نظکر
گرفته شوند.
براون و لوینسون ( )1819معتقدند رعایت ادب در تمام فرهنگها ضروری است .اگرچه کار روبین لیککاف
( )1813ادب را بهعنوان حوزهای در مطالعات زبانشناختی برجسته کرد ولی نظریه براون و لوینسون که برای
1. Cooperative principle
2. Grice
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بار اول در سال  1819منتشر شد یکی از مهِّترین و اساسیترین رویکردها به ادب زبانی شد و پایه مطالعکات
بعدی شدخ این نظریه احتماال مشهورترین و تأثیرگکارترین نظریه در عالِّ زبانشناسی شد (براون و لوینسکونخ
 .)1891زبانشناسان بعدی کار خود را بر این مبنا قرار داده و دادههای خود را بر اسا ایکن نظریکه توصکی
کردند .برای نمونه اسکولن و اسکولن ( )1898سیفیانو ( )1882و جانی و آرندت ( )2995از این قبیل هسکتند.
همانگونه که هیکی و استیوارت ( )2995بیان میکنندخ کار مهِّ براون و لوینسون ثابت کرد که ارتباط بشری
تنها برای انتقال پیام نبوده و بیشتر مربوط به ایجاد و حفظ روابط بینافردی در ی بافت اجتماعی -فرهنگکی
خاص است.
برای خیلی از افرادی که در حوزه کاربردشناسی مطالعه میکنند ادب بهعنوان یک نظریکه زبکانشکناختی
اجتماعی و شناختی ابتدا با رویکرد حفظ وجهکهای ککه در کتکاب برخکی جهکانیهکا در ککاربرد زبکان بکراون
ولوینسون اسا یافته است .تحقیق بر روی این نظریه بکر روی سکه زبکان انگلیسکیخ تامیکل و تونقکال ککه
زبانهایی از خانوادههای مجزا از هِّ هستند انجام شد .براون و لوینسون اذعان میدارند ککه نظریکه آنهکا بکر
اسا مفهوم سازی از وجهۀ گافمن استوار است .هرچند الزم بهذکر است که آنها بکه برخکی اشکتباهات ککار
گافمن انتقاداتی مطرح کردند.
نظریه ادب براون و لوینسون حول سه محور عمده میگردد :وجههخ کنشهای تهدید وجهه و راهبردهکای
ادب .سخنوران تمام جهان وجهه دارند .وجهه یا تصور عمومی که نیاز است تا محافظت شود و ممککن اسکت
برخی اعمالی را که انجام میدهیِّ در زندگی روزمره خود وجهه مخاطبان را تهدید کنکد .بکه منظکور برخکورد
علیه تأثیرات ناخواسته کنشهای تهدید وجهه افراد از راهبردهای ادب که تنها راهککار تلطیفکی 1اسکت بهکره
میبرند تا میزان تهدید وجهه را به حداقل برسانند .گرچه این نظریه اولین نظریه و کار بر روی ادب نیست اما
بیش نظریه براون و لوینسون تأثیرگکار بوده است چون که از طریق انتشار کتاب ادب برخکی جهکانیهکای
کاربرد زبان مورد توجه محققان قرار گرفت .این نظریه با اتخاذ رویکرد فرهنکگ و بافکت عکام بکر روی ادبخ
مورد توجه قرار گرفت .هر چند در دهه اخیر این نظریه با انتشارات زیادی روی این نظریه که به لحاظ تجربی
و تحلیلی تأثیراتی داشته مواجه بوده است .با وجود گکشت  39سال از انتشار این نظریکه ایکن نظکر همچنکان
مدنظر محققان حوزه ادب است.
نظریه ادب تالش میکند تا تبیین کند که چرا گویندگان راهبرد خاصی را برمکیگزیننکد تکا انجکام دهنکد
(تریسی و باراتزخ  .) 299 :1884به بیان دیگر این نظریه چرایکی انتخکاب راهبکرد ادب مثبکت یکا منفکیخ بیکان
مستقیِّ یا غیرمستقیِّ را نشان میدهد .اساسا هر چقدر که فاصله اجتماعی بیشتر و قکدرت نسکبی گوینکده از
شنونده بیشتر و قدرت تحمیل ی کنش کالمی باالتر باشد به همان میزان نیز تهدید وجهه بکا یک ککنش
کالمی نیز بیشتر میگردد (همانخ .)298

1. Mitigating strategies
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 -2روششناسی
تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی -تحلیلی است .روش تحقیق به روش تحلیل محتوا و از شیوه اسکنادی بهکره
برده است .تحقیق کیفی بر توصی و تبیین طبیعی پدیدهها اشاره دارد و محقق نیز معنای ورای پدیدهها را با
توصی کردن آن تعیین میکند .بنابر نظر برگ )2991( 1تحقیق کیفکی بکه معکانیخ تبیکینهکاخ ویژگکیهکا و
توصیفات پدیده ها اشاره دارد .این نیز با عنایت به مشخصات و بافت آن پدیده صکورت مکیپککیرد .در انجکام
پژوهش حاضر متن کتابهای کیمیای سعادت (تصکحیح حسکین خکدیو جکِّ) و نصییحۀ الملیوک (تصکحیح
قوامالدین طه) به دقت خوانده شده و آن بخشهایی که مرتبط با ایجاد ادب زبانی در کالم هستند برگزیکده و
تحلیل شدند.
 -3یافتهها
در بخشهای پیشین به ترتی به بیان مقدمه و ارائه پیشینه مطالعات و چارچوب نظری تحقیق صورت گرفته
در حوزه پژوهش پرداخته شد .در این فصل آن بخش از آثار امام محمدغزالی با نامهکای نصییحۀ الملیوک و
کیمیای سعادت که مرتبط با بحث ایجاد ادب استخ با بهرهگیری از الگوی ادب براون و لوینسون ( )1891که
به بررسی ادب بهعنوان پدیدهای جهانی مینگرند تحلیل خواهد شد .در این بخش نشان داده خواهد شد آنچه
که در عالِّ زبانشناسی تحت عنوان اصول ادب و همکاری از آن یاد میشود در متون امام محمد غزالی ککه
سابقهای دیرینه دارد به چه شکلی تجلی یافته است؟ و به این سؤاالت پاسخ داده خواهکد شکدخ غزالکی ککه از
سردمداران ادبیات تعلیمی است در زمینه گفتمان مؤدبانه چه راهکارهایی ارائه کرده است؟

کیمیای سعادت
 .1پیدا کردن حقوق صحبت و دوستی :حق سوم بر زبان است که در حق برادران نیکو گوید.
تأکید بر نیکو و خوبگویی و عیوب ایشان پوشیده دارد 303

در این عبارت ما شاهد ادب مثبت هستیِّ که در آن بر نیکوگویی با برادران اشکاره شکده اسکت .تأکیکد بکر
خوب گفتن در مورد کسی و پوشیده داشتن عیوب آنها موارد بارز ادب مثبت هستند.
 .2اگر کسی در غیبت حدیث ایشان کند جواب باز دهد و چناان انااارد کاه وی انادر پا
دیواری است ،میشنود و چنانکه خواهد که وی باشد در غیبت وی او نیز همچنان باشد و مداهنت
نکند 303

در این عبارت نیز شاهد ادب مثبت هستیِّ که بر همدردی با فرد غای که در مجلکس نیسکت نیکز تأکیکد
دارد .در مجلس غیبت که پشت کسی صحبت میشود باید جان وی را نگاه داشت.
1. berg
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وحشت بود که لئیم طبعی باشد303

در این عبارت شاهد ادب مثبت هستیِّ .آشکار کردن راز و سر ی نفر به وجهه وی صدمه مکیزنکد .و در
این عبارت شاهد نهی آشکار کردن راز هستیِّ که در جهت وجهه مثبت است.
 .3و اگر اندر حق وی تقصیر کند گله نکند و معذورش دارد303

در این عبارت شاهدیِّ که نویسنده معتقد است که اگر در حق فرد بدی هِّ شد باز وی گالیه نکرده و وی
را ببخشد که در جهت ادب مثبت و ابراز خوشبینی است.
 .5و در خبر است که مؤمن همه عذر جوید و منافق همه عیب گوید 303

در این عبارت بیان میکند که از نشانههای ایمان معکرت خواستن است که در راستای ادب منفی براون و
لوینسون است که مؤمن با این عمل (عکر خواستن) وجهه منفی شنونده را حفظ مینماید.
 .6و عباس فرا پسر خویش عبداهلل(رض) گفت :عمر(رض) تو را به خود نزدیک میدارد و بار
پیران تقدیم میکند ،زنهار تا پنج چیز نااه داری :هیچ سر وی آشکار نکنی ،در پیش وی کسای را
غیبت نکن و با وی هیچ دروغ ناویی305

در این عبارت شاهدیِّ که آشکار نکردن رازخ غیبت نکردن و دروغ نگفتن مد نظر هستند ککه هکر سکه در
راستای ادب مثبت براون و لوینسون هستند.
 .7و بدان که هیچ چیز دوستی را چندان تباه نکند که مناظره و خالف کردن در هار حادی ی و
معنیِ رد کردن سخن بر دوست خویش آن بود که وی را احمق جاهل گفته باشی و خاود را عالال
فاضل305

نویسنده بر این اعتقاد است که دوستی را چیزی جز مناظره و جدل و مخالفت کردن در هر حرفکی از بکین
نمی برد .در این عبارت ما شاهد ادب مثبت هستیِّ که در این عبارت در کل به عالیق و خواستههای مخاط
توجه میشود.
 .8اندر حق مسلمانان و همسایاان و خویشاوندان و بندگان :رساو(()) گفات :دانیاد کاه
مسلمان که بود ؟ گفتند خدای و رسو( بهتر دانند .گفت :آنکه مسلمانان از دست و زبان وی آسوده
باشند313

این عبارت یادآور ادب کنایهدار است که با کِّ گویی صورت گرفته و نیز تعمیِّ بیش از حد .هرچند اینککه
مسلمانان از دست و زبان کسی آسوده بودن خود متضمن معنکی ادب مثبکت اسکت ککه توجکه بکه عالیکق و
همدردی با مخاط را به خاطر میآورد.
 .9حق چهارم آنکه سخن هیچ نمام بر هیچ مسلمانی نشنود که سخن از عد( بایاد شانید و
نمام فاسق است و بباید دانست که هرکه کسی را پیش تو بد گوید تو را نیز پیش دیاری بد گوید
از وی دور باید بود و وی را دروغزن باید دانست315

این عبارت نیز تأ کید بر عدم سخن چینی دارد که عملی است که به وجهه مخاطک و فکرد ثالکث آسکی
میزند و تأکید بر ادب مثبت براون و لوینسون است.
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 .10آن که فرا هرکه رسد به سالم ابتدا کند پیش از سخن گفتن و دست وی فراگیرد و
رسو(()) گفت :هرکه سخن گوید پیش از سالم جوابش مدهید تا بیش سالم کند322
سالم کردن در این عبارت از قول نبی اکرم(ص) مورد تأکید قرار گرفته است .ایکن عمکل سکالم ککردن و
دست دادن در جهت ادب مثبت است که به ابراز همراهی و توجه به خواستههای مخاط میانجامد.
 .11غیبت کردن یا شنیدن و آن هالک دین است 338

نکته جال توجه در این عبارت تأکید بر این است که حتی نباید به غیبکت دیگکران گکوش فکرا داد .حتکی
گوش دادن به غیبت نیز نهی شده است .در این عبارت شاهدیِّ که هِّ بر غیبت نکردن به جهت ادب مثبکت
نظر دارد که عملی ناپسندیده است و نیز ادب منفی که بر حق آزادی و حق نفر ثالث تأکید میشود.
در شرط حسبت :وعظ و نصیحت به رفق کند نه به عن  .لط در آن است که مثال چکون کسکی غیبکت
میکند گوید :کیست از ما که در او عیبی نیست؟ به خویشتن مشغول بودن اولیتر. 514
در بخش دوم بر غیبت تأکید دارد و اینکه به خود مشغول بودن اولیتر است به حق آزادی هر فرد و وجهه
منفی هر فرد داللت دارد.
 .12سخن درشت گفتن :و این دو ادب است :یکی آنکه تا به تلطف میتواند گفت و کفایت بود
درشت ناوید دیار آنچه چون باوید فحش ناوید و جز راست ناوید چون ظالم و فاسق و احمق
و جاهل بیش ناوید 513

در بخش اول این عبارت تأکید بر این است که باید با لط و مهربانی صحبت کرد و سخن زشکت نگویکد
(وجهه مثبت) در بخش دوم اشاره میکند که اگر فحش هِّ داد از دایره لغاتی چون ظالِّ و فاسق و احمکق و
جاهل پا فراتر نگکارد که میزان بیادبی کمی دارند که در راستای ادب منفی است.
و سخن درشت آن وقت روا بود که داند که فایدهای خواهد داشت 515
در این عبارت بیان درشتی در سخن را زمانی جایز میداند که گوینده فایدهای در آن برای تأثیرگکاری بکر
مخاط ببیند.
 .13در باب پروردن و ادب کردن کودکان :و اگر بسیار با وی گفته آید دلیر شود و آشکارا بکناد
و بسیار ناوید و البته سوگند نخورد و تا نپرسند سخن ناوید518

در باب ادب کودکان مواردی چون زیاد سخن نگفتنخ سوگند نخوردن و نیز اینکه تا سؤالی پرسکیده نشکده
جواب ندادن مد نظر قرار گرفته است.
 .13حق شانزدهم آنکه چون به صحبت کسی بد مبتال شاود درشاتی نکناد در مشاافهه .ابان
عباس می گوید :در معنی این آیت و یدرون الحسنه بالسیئه :بار زنید به نیکی بدی را .که فحش را
به سالم و مدارا مقابله کنند 326

این عبارت که فحش فردی را با پاسخ نیکو بدهید همان ادب مثبت است.
 .15حق پنجم آنکه زبان از هیچ آشنا باز نایرد بیش از سه روز و رسو( میگوید :حال( نیسات
از برادر مسلمان بیش از سه روز زبان بازگرفتن315
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در این عبارت مشخص است که بیش از سه روز صحبت نکردن منجکر بکه سسکتی روابکط و بکدتر شکدن
اوضاع میگردد که در راستای وجهه مثبت است.
 .16و رسو(()) گفت :هر که گوش فرا دارد تا سخن مردمان بشنود که نه با وی گویناد ،روز
لیامت سرب گداخته در گوش وی ریزند319

در این مورد از گوش دادن به سخن دیگران نهی کرده است که عملی است که وجهکه مثبکت فکرد را بکه
خطر میاندازد.

نصیحۀ الملوک
 .17و آن زن که خوی کژدم دارد به خانه همسایاان گردد و غمازی کند و سخن ایشان شانود
تا یک دیاران را به جنگ افکند228

در این عبارت از صفت منفی سخنچینی سخن به میان آورده که میتواند وجهه منفی فرد را دچار آسکی
کند.
 .18خردمند :همیشه با ذکر خدای بود و سخن به علم گوید و منفعت سخن بر جایااه او بداناد
229

این عبارت یادآور اصل کیفیت گرایس است که خردمند همیشه سخنش بر مبنای علِّ استوار است.
 .19سه چیز به سه جای سخت نیکو آید راست گفتن به ولت آزار 196

در این عبارت از راست گفتن حتی در صورت اذیت شدن یاد کرده است که عملکی نیکوسکت .در راسکتای
ادب مثبت فرد است که با این راستگویی به عالیق و خواستههای مخاط توجه میشود.
 .20حکیمی را گفتند تلخترین چیز اندر جهان چیست و شیرینترین چیازی چیسات؟ گفات:
تلخترین چیزی اندر جهان سخن سرد است که از ناسزا بشنودند و شیرینتارین چیازی ساخن
خوش و بینیازی198

بخش اول این عبارت که تلخترین چیز در جهان را سخن سردی میداند که ناسزا نیز باشد معرفی میکند
و در راستای ادب مثبت است که بدون ابهام و آشکارا بیان میشود و وجهه منفی فرد را به خطر مکیانکدازد و
شیرینترین چیز را نیز سخن خوش و بینیازی معرفی میکنکد ککه سکخن خکوش در راسکتای ادب مثبکت و
بینیازی در راستای وجهه منفی شنونده است
 .21حکیم گوید سه چیز با سه چیز کم گرد آید راست گفتن با بسیار گفتن200

این عبارت هِّ یادآور اصل کمیت گرایس است که بر میزان سخن گفکتن تأکیکد دارد ولکی صکفت مثبکت
راستگویی را در تعارض با بسیار سخن گفتن میداند .راستگویی همان ادب مثبت است و بسیار سکخن گفکتن
نیز ادب کنایهدار در بر دارد.
 .22عافیت تن سه چیز است :کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن201
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در این عبارت از سالمتی و عافیت تن ی مورد را هِّ به کِّگکویی اختصکاص داده اسکت .ککِّگکویی در
راستای ادب کنایهدار براون و لوینسون است .کِّگویی در استای اصل کمیت گرایس است.
 .23چهار حا( است اگر نااهداری مرد باشی :یکی سِرت را چنان داری که اگر خلق بدانناد روا
داری203

در این عبارت بر رازداری بهعنوان مؤلفهای از ادب مثبت تأکیده شده است .بر جنبه اسکتقالل فکرد تأکیکد
دارد که وجهه منفی فرد از اینرو حفظ شود.
 .23هشت گروه مردم را خواری پیش آید ...چهارم آنک به راز گفتن کسان گوش دارد205

در این عبارت به وضوح شاهد نهی از گوش دادن به راز دیگران هستیِّ ککه وجهکه منفکی فکرد را تهدیکد
میکند و در راستای ادب منفی است و بهصورت کامال آگاهانه از اجرای این عمل باز میدارد.
 .25و عمرو عدی کرب گوید که سخن نرم ،نرم کند آن د(ها را که سختتر از سنگ خارا بود
و سخن درشت ،درشت کند آن د(ها را که نرمتر بود از حریر 206

در این عبارت از نرمگویی که همان ادب مثبت است یاد میکند که به خواستههای مخاط ککامال توجکه
دارد.
 .26حکیم گفت :سه چیز غم از د( ببرد یکی صحبت دانا 207

در این عبارت از صحبت با خرد بهعنوان یکی از مؤلفههای غِّزدایی یاد میکند که همان ادب مثبت است
و بردن غِّ از دل در راستای خواستههای مخاط است.
 .27چهار کارست بد :یکی غیبت کردن خلق را 207

غیبت کردن همانگونه که اشاره شد یکی از کارهایی است که وجهه منفی را به خطر میانکدازد و همکان
ادب منفی است که به صراحت در ادب تعلیمی از آن یاد شده است.
 .28عزیز داشتن خویش آن بود که  ...چیزی ناوید که مردم او را بدان غیب کنند177

در این عبارت پیش شرط عزیز شدن فرد را حفظ زبان میداند و توجه به هر آنچه گفته میشود ککه مبکادا
مایه غیبت دیگران قرار گیرد .در راستای ادب منفی قرار دارد.
 .29پادشاه سخن بدگویان بر وی (وزیر) را نشنود159

در این عبارت پادشاهان را به این بحث تعلیِّ میدهد که نباید سخن بکدگویان از وزیکرش را مکورد توجکه
قرار دهد .این عبارت در راستای ادب کنایهدار است که بهصورت سربسته مطلبی را بیان میکند.
 .30دستور آهسته باید و نیکو سخن و آنجا که خاموشی باید و گویا آنجا که گفتار باید162

وزیر باید آهسته باشد و سخنان نیکویی بگوید و آنجایی که نیاز است خاموش باشد و آنجای دیگر سکخن
بگوید .این عبارت نیکو سخن گفتن در راستای ادب مثبت است و خاموشی و گفتکار بکه موقک ،ادب کنایکهدار
است.
 .31چون خدای تعالی با دشمن خویش سخن نرم فرمود گفتن با دیاران اولیتر163

این عبارت نرم سخن گفتن در راستای ادب مثبت است.
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 .32بنیاد کار ملک بر راست زبانی و گفتار رسوالن است152

پایه و اسا
مثبت است.

کار شاهان را راستگویی و گفتار پیامبران که همان راستگویی است میدانکد .راسکتگویی ادب

 .33یقین بدان که یادگار مردم سخن است 107

سخن از آنجاکه به یادگار میماند باید سنجیده و مطابق موازینی باشد.
 .33پیامبر وحی کرد تا داود لوم خویش را باوید تا اهل عجم را دشنام ندهند103

دشنام دادن در راستای ادب منفی است که نق
شده است.

ادب است و وجهه فرد را به خطر میاندازد و از آن نهکی

جدو(  :1میزان تعلق عبارات به انواع ادب
کتاب

ادب مثبت

ادب منفی

ادب کنایه دار

اخالق ناصری
کیمیای سعادت

11
12

1
4

5
1

همانگونه که مشهود است میزان تعلق عبارات در پیکره مورد بحثخ به ادب مثبت در تمام کتابها بیشکتر
از ادب منفی است .ادب مثبت و استفاده از راهکارهایی چون توجه بکه عالیکقخ خواسکتههکاخ همراهکیخ درک
مخاط خ همدردی و وحدت با مخاط یکی از نکات کلیدی مستتر در ادب مثبت است .همچنین در مکواردی
هِّ حفظ استقالل و حریِّ و آزادی مخاط نیز که از راهکارهای ادب سلبی اسکت مکورد توجکه قکرار گرفتکه
است.
در جدول زیر نیز بهصورت نموداری نشان خواهیِّ داد که مؤلفههای مدنظر ادبیات تعلیمی در کتکابهکای
مورد مطالعه شامل چه مواردی میشود:
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7
6
5

4
3
2

1
0

نمودار  :1آمار مؤلفههای ادب تعلیمی در کتابهای مورد مطالعه

جدول فوق نیز به بیان نموداری و بسامدی اختصاص مؤلفههکای ادب زبکانی در ادبیکات تعلیمکی و پیککره
پژوهش حاضر است .همانگونه که مشهود است معیارهایی از قبیل راستگوییخ سخن بجا و به موقک،خ دشکنام
ندادنخ رازداریخ پرهیز از غیبتخ کِّ سخن گفتنخ سخن نیکوخ خاموشیخ نوبتگیریخ سکخن بکا تفککر و غیکره
باالترین میزان موارد تعلیِّ ادب را به خود اختصاص دادند.
در جدول زیر نیز بسامد تعلق هری از مؤلفههای ادب را در کتابهای مورد بررسی نشان خکواهیِّ داد تکا
مشخص گردد که غزالی در بیان ادب زبانی به کدامی از مؤلفهها توجه بیشتری داشتهاست:
جدو(  :2میزان تعلق مؤلفهها در کتابهای مورد مطالعه
ردی
راستگویی
رازداری
دشنام ندادن
خاموشی و کِّ سخنی
نوبت گیری
سخن نیکو

کیمیای سعادت

نصیحه الملوک

3
2
3
1
1

3
2
2
4
1
2
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غیبت نکردن
نصیحت کردن
سخن چینی نکردن
مجادله نکردن
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4
1
1
1

2
1
-

 -3نتیجهگیری
متون تعلیمی مورد بررسی در این پژوهش از آن روی که آموزشدهندهی خوبیها و ارزشهکای مکورد قبکول
فرهنگی و اجتماعی هستند یکی از جایگکاههکای مناسک ظهکور و بکروز فرهنکگ و ارزشهکای اجتمکاعی و
فرهنگی جامعه ایرانی -اسالمی هستند .در این متون ما شاهد نمود عقایدخ باورهکاخ اعمکال فرهنگکیخ رسکومخ
ارزشها و نگرشها هستیِّ .همچنین شاهد توانش ارتباطی 1گویشوران ی زبان نیکز هسکتیِّ .بکا بررسکی و
تحلیل عبارات تعلیمی امام محمد غزالیخ میتوان به پویایی رفتار بینافردی بکین ایرانیکان و فارسکی زبانکان و
تحلیل ارزشهای فرهنگی اجتماعی در جامعه ایرانیخ تمایل به گرایش بکه ادب مثبکتخ اهمیکت کبکر سکن و
جایگاه اجتماعی و نیز تأثیر آموزههای اسالمی پی برد که در زیر بدانها پرداخته خواهد شد.
 -1-3تأثیر آموزههای دینی و اسالمی

ادبیات تعلیمیخ سبکی است که موضوع اصلی آن نیکی و بدی و یا خیر و شکر اسکت و هکدف غکاییاش نیکز
اصالح رفتارهای فردی و اجتماعی است .از دید ادب زبانی در این متون به دنبال بایکد و نبایکدهای زبکانی در
ایجاد ادب بودیِّ .مطال ارائه شده از سوی اندیشمندان غربی در تعلیِّ و تربیت و بخصکوص جایگکاه ادب بکا
اوضاع اجتماعی و فرهنگی آنها انطباق دارد و در این راستا ارائه الگویی مبتنی بر آموزههکای ایرانکی اسکالمی
ضرورت دارد .سنتِ این ادبیات و اندرزنامهها ریشه در ایکران باسکتان دارد و در کتیبکههکای هخامنشکی ایکن
عبارات اندرزی به چشِّ میخورد (دوفوشه کور2خ  .)19 :1311و نیز تمکام نصکایح دینکیخ عملکی و تجربکی در
اوستا نیز آمده و نشان از اهمیت ادبیات تعلیمی و اندرزنامکه نویسکی در ایکن دیکار دارد .هکر انکدرز مبتنکی بکر
هنجارهای اجتماعی حاکِّ و فشردهای است از آداب و رسوم و وجکوه مختلک حیکات جامعکه و تفککر قکومی
(مزداپورخ  .)26: 1396اگرچه دین و مکه هخامنشیان به درستی مشخص نیست اما آنها به اخالقیات بسکیار
پایبند بوده و پیروان خود را به راستی و راستگویی و پرهیز از دروغ ترغی مینمودند .در بسیاری از زبانها و
فرهنگها شاهد تأثیر مکه در شکلگیری ادب هستیِّ (تانن و ازت خ  .)41 :1891به سب ماهیت اسکالمی
جامعه ایرانخ مفاهیِّ ادب در ادبیات تعلیمی مورد بررسی تحت تأثیر آموزههای اسالمی و با ایدئولوژی دینی و
اسالمی همراه است .در ادبیات تعلیمیخ جامعه اسالمی ایرانخ ادب ی مسکأله اخالقکی انگاشکته مکیشکود و
ریشه در تربیت دینی دارد .بافت اجتماعی ایران در آن زمان و مخاطبان آن آماده دریافت این متون با چاشنی
احادیث و روایات بودند که آموزههای دینی به این میزان حضور دارند .در پیکرۀ مورد بررسی نیکز وفکور تکأثیر
1. Communicative Competence
2. Fouchécour
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مستقیِّ یا غیرمستقیِّ آموزههای دینی و اسالمی را شاهدیِّ .زبان نیز بهصورت طبیعی این عقایکد و باورهکا را
منعکس میکند .این قوانین دینی نیز در بسیاری از مواردخ طرق زندگی و رفتار درسکت را تعلکیِّ مکیدهکد .در
متون تحقیق حاضرخ شاهد بودیِّ که از طریق بیان داستانهای دینی یا ذکر احادیث و بیان مطالبی بهصکورت
مستقیِّ یا غیر مستقیِّ از قرآن کریِّخ اصول ادب در گفتار را میآموزد .از جمله مؤلفههای ادب ناشی از تکأثیر
آموزههای دینی میتوان به این موارد اشاره کرد :دشنام ندادنخ سخن نرم گفتنخ ذکر یکاد خکداخ قهکر نککردنخ
سوگند دروغ نگفتنخ رازداریخ غیبت نکردنخ دروغ نگفتن.
 -2-3اهمیت وجهه و ادب م بت

براون و لوینسون معتقدند که ادب در فرهنگ غربی ادب منفکی اسکت ( )54 :1891همچنکین از دیکدگاه لکی
( )133: 1893نیز بیشترین اهمیت مربوط به ادب منفی است تا ادب مثبت .بدین معنا که در نظر اندیشمندانی
چون براون و لوینسون و لی حفظ احترام و آزادی عمل دیگری در ارتباط اهمیت دارد .اما در ادبیات تعلیمکیخ
از آن روی که فرد در تالش است تا به ارتباط دوستانه و صمیمی با افراد دیگر دست یابکد و بکهدنبکال تعلکیِّ
حفظ همدلی و نزدیکی در ارتباط است ادب مثبت غال است .از این روی بنیاد اصلی کار متکون تعلیمکی بکر
مدیریت وجهه فرد دیگر استوار است و بنابه سخنیخ مخاط  -محور است و بیشتر توصیهها به گوینکده بکرای
حفظ همدلی در ارتباط است .این بخش از نظریه ادب تعلیمی یعنی در مرکز توجه بکودن دیگکری در راسکتای
نظر لی ( )133: 1881است که معتقد است در ادب بیشترین تأکید بر دیگری است تا خود .در نظریکه لیککاف
( )15 :1811نیز شاهدیِّ که جهتگیری به سوی مخاط است و اصول عدم تحمیل به مخاط خ اجازه پاسخ
دادن به مخاط و حفظ برابری با مخاط هر سه در راسکتای اهکداف ادب در ادبیکات تعلیمکی نیکز هسکتند.
کاربرد ادب مثبت به معنای در نظر داشتن نیازهای وجهه مثبت مخاط است و تأکید ادب تعلیمی بیشکتر بکر
روی ت رغی به رفتارهای مثبت و تنظیِّ کننکده اجتمکاعی اسکت تکا جلکوگیری از رفتارهکای زشکت و منفکی.
ارزشگزاری به همدلی و صمیمیت در سخن در برابر ادب منفی که بر حکق آزادی و مخاطک تکیکه دارد بکه
صورت ضربه وجهه مثبت 1جلوهگر میشود (اسمیث2خ  .)69 :1881در این متکونخ ادب مثبکت از آن روی ککه
فرد در تالش است تا به ارتباط دوستانه و صمیمی با افراد دیگر دستیابد غال است .این ارتبکاط دوسکتانه و
در نهایت ارزش باالی وجهه مثبت ناشی از جم،گرایی ایرانی در برابر فرد محوری غربکی اسکت .ککاربرد ادب
مثبت به معنای در نظر داشتن نیازهای وجهه مثبت مخاط است .منظور از وجههخ تصور فرد از خود اسکت و
شامل خواستههایی است که باید توسط دیگران به رسمیت شناخته شکود .بنکابر اسککولن 3و اسککولن (:1893
 )48هی ارتباطی بدون وجهه وجود ندارد .بسته به برخی فرهنگها و جوام ،و نگرشها و قراردادهکا ممککن
است برخی جوام ،به سمت وجهه منفی تمایل داشته باشند و دیگری به مثبت (اسککولن و اسککولن :همکان).
بنابر عقیده اسالمی راسخ ( )81: 1883که مورد تأیید پژوهش حاضر نیکز اسکتخ ککاربرد راهبردهکای ادب در
1. positive face stroke
2. smith
3. Scollon
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فارسی بیشتر به سمت وجهه مثبت تمایل دارد که از تمایل به جم ،محوری در فرهنگ ایرانی نشئت مییابد.
همانگونه که از دادههای این تحقیق برمیآید در تمامی مؤلفههای موجد ادب در ادبیات تعلیمی توجه و یا به
خاطر دیگری بودن را شاهدیِّ که همگی از درنظر داشتن نیازها و خواستههای مخاط در این متکون اسکت.
در اینگونه جوام ،ایجاد و توسعه و نگهداشت ارتباطات اجتماعی با سایر اعضای جامعه امری حیاتی است .در
متون تعلیمی مورد بررسیخ نشانگان پیامهای گرمیخ صمیمیتخ توجه به دیگکران و حمایکت را شکاهدیِّ .ایکن
همه میزان ادب مثبت میتواند باعث احسا خوب و راحتی در مکالمه بشود .ضربه وجهه مثبتخ وجهه مثبت
مخاط را در نظر دارد تا وی احسا خوبی در تعامل داشته باشد (اسمیث1خ  .)69 :1881ضربه وجهه مثبکت
میتواند حس صمیمت و همدلی در بین مشارکان را افزایش داده و اثر روانشناختی مثبتی بر جای بگکارد که
در این متون شاهدیِّ .در این متون راهبردهای ادب مثبت بهصورتهای زیر جلکوهگکر مکیشکود :راسکتگوییخ
همدلی و درک متقابل مخاط خ توجه کردن و همراهی با مخاط خ انتخاب نشانگرهای هکِّگروهکی و یکافتن
توافق در ارتباط و پرهیز از جدلخ خوب و نیکوگویی در حق دیگکرانخ رازداریخ بخشکیدن خطکاخ عیک جکویی
نکردن از دیگران.
 -3-3اهمیت جایااه اجتماعی

بیمن )12 :1896( 2به تفاوتهای سلسله مراتبی بهعنوان ی مشخصه جهانی در زندگی بشر مکینگکرد .وی
همچنین اضافه می کند تعداد جوام ،کمی مانند جامعه ایران وجود دارد که اجبکار جایگکاه در آنخ آنقکدر مهکِّ
تلقی شود .باوم گاردنر )12: 1892( 3معتقد است احترام برای قدرت تمام جوان رفتار ایرانیکان را تحکت نفکوذ
دارد .جایگاه واالی اجتماعی میزان واالی ادب را در پی دارد .در این متون شاهدیِّ که قدرت و فاصکله دارای
ی محور افقی بین مخاطبان مساوی و ی محور عمودی بین مخاطبان سلسله مراتبی است .غزالی در مقام
معلِّ با استفاده از ژانر ادبیات تعلیمی به شاهان و اُمرا و سالطین روش درست و ادب را مکیآمکوزد و در ایکن
مسیر نیز از آموزههای مکهبی یاری میجوید .ادب در این متون به منزله عملی تلقی میگردد ککه بکر اسکا
هر دو رابطه فرد محوری و جم ،محوری استوار است و گوینده را به شنونده مرتبط میکند.
مدل براون و لینسون ( )1891تنها مبتنی بر الگوی فردمحوری غربی است و با فرهنگ جم،گرای ایرانکی
که بر ارزشهای جم ،و اجتماع تأکید میورزد در برخی موارد ناسازگار اسکت .در ایکن راسکتا بایکد بکه واتکس
( )23: 2992اشاره کرد که تأکید میکند مفهوم سازی ادب جهانی نبوده و خاص هر فرهنگ است .این گفتکه
مورد تأیید پژوهش حاضر نیز است که مفهوم ادب منحصر به هر فرهنگ خاص است و ارائه مدلی جهکانی از
ادب با ماهیت فرهنگ بنیاد ادب سازگار نیست .احترام زیاد و کوچ شمردن خود در مکالمه ایرانیها نه تنها
موج تهدید وجهه فرد نمیشود بلکه در این فرهنگ جایگاه فرد را ارتقا میدهد .یعنی در این متکون وجهکه
اجتماعی بیش از وجهه فردی اهمیت دارد.
1. smith
2. Beeman
3. Baumgardner
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هدف این متون فراهِّ آوردن راحتی برای مشارکان در مکالمه است که منتج به ایجاد احسا خوب و در
نتیجه تأیید و موافقت بین طرفین مشارک میگردد که همدلی را در بر خواهد داشکت .در جامعکه مکؤدب ادب
نقش مهمی در تکوین هویت شخصی دارد .ادب در این متون در نقش اعمال اجتماعی و فرهنگکی و مککهبی
برای مدنیت و تعلیِّ و تربیت است .غزالی نیز تالش میکند تا مخاطبان خود را با آشناسازی با صکورتهکای
مؤدبانه و ادب در تعامل اجتماعی قدرت بخشد .این متون بهعنوان رسانهای همگانی برای تعلکیِّ ادب هسکتند
و جهتگیری زبانی این متون بیشتر به سوی مسائل کاربردشناختی است تا واژگانی و دستوری.
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