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 ادبیّات فارسی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی سایر دروس
 اصغر نوذری

 های استان ایالمکارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دبیر و مدرّس دانشگاه 

  چکیده

های درس و هم اندیشی سایر گارنده با فضای کالسملموس بودن ندر این مقاله که بیشتر فرازهای آن حاصل تجربه و 

پرداخته شده  -و در واقع زیر بنای ساختمان عظیم علمی -همکاران در این موضوع بوده به تأثیر ادبیّات به عنوان مادر سایر علوم 

های ادبیّات در تقویت قدرت در این مقاله به نقش مهارت های زبانی به ویژه مهارت خواندن و نوشتن به عنوان مهمترین مؤلفه. است

به عنوان ... داستان، نمایش و ،نگارنده به تأثیر شعر، تمثیل، طنز. فهم و درک به منظور یاددهی و یادگیری بهتر اشاره شده است

و  ادبیّات در تلطیف روح و روان و شکل دهی شخصیّت آدمی و چگونگی تعامل وی با هم نوعان در نظام روابط و مراودات اجتماعی

در دیگر سطرهای مقاله به نقش نمودهای زبانی به ویژه . بهبود و اصالح آن و اصول مناسب آموزش و یادگیری تأکید نموده اند

در حقیقت . گفتار، خط و نوشتار به عنوان ابزارهای اصلی و عملیاتی آموزش و یادگیری بهتر و تأثیر مناسب تر اشاراتی شده است

ر جایگاه خویش از آن بهره بگیریم بدون تردید رافع خیلی از موانع و مشکالت سر راه تحصیل و تعلیم ما این ادبیّات است که اگر د

 .خواهدبود  -به عنوان معلّمان و متعلّمان-

 پیشرفت تحصیلی، یاددهی، یادگیری، ادبیّات، زبان: هاکلیدواژه

 :مقدمه

برده می شود و یکی از مهم ترین عناصر وحدت بخش در میان ملّت  از زبان و ادبیّات فارسی به عنوان رمز هویّت ملّی ما نام

در مدارس « زبان رسمی و زبان آموزش»به طوری که در اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی بر این زبان به عنوان . ماست

در مواد درسی مربوط به آموزش  بنابراین، توجّه به چگونگی آموزش مهارت های زبان فارسی در مدارس نه تنها. تأکید شده است

زبان مانند خواندن و نوشتن، جمله سازی، امال و انشا حائز اهمیّت است بلکه در چگونگی آموزش مواد درسی دیگر از جمله ریاضی، 

 .نقش اساسی ایفا   می کند.. .علوم تجربی، علوم اجتماعی و دینی و

یادگیری است به  -یکی از مهم ترین ابزارها در فرآیند یاددهی« زشزبان آمو»درواقع اکنون به روشنی آشکار شده است که 

طوری که ضعف و قوّت دانش آموزان در هر کدام از مهارت های سخن گفتن، گوش دادن، خواندن و نوشتن به طور مستقیم در 

 .تضعیف یا تقویت یادگیری همه ی درس ها تأثیر دارد

ا به ویژه مهارت های سخن گفتن و گوش دادن اساس یادگیری و تفهیم و در همین رهگذر است که این عوامل و مهارت ه

این مهارت ها و . یادگیری همه ی درس ها اهمیّت دارند -تفاهم بین معلم و شاگرد را تشکیل می دهند و لذا در فرآیند یاددهی

به فراخور . دهده ی یادگیری را تشکیل میمؤلفه ها از همان بدو ورود کودک به دوره دبستان آغاز می شود و درواقع اساس و شالود

نقش آفرین باشند و خودشان را در ( متوسطه -راهنمایی)زمان و بستر مناسب،این مهارت ها می توانند در مقاطع تحصیلی دیگر 

متونی سرشار در ورای دیگر،زبان و ادبیّات فارسی،. اصول یادگیری بهتر در سرلوحه ی کار و فعالیّت تدریس سایر دروس نشان دهند

از شعرها و نثرهایی است که می خواهند بر روح خواننده تأثیر بگذارند و زمانی در رسالت خویش موفّق می شوند که بتوانند خواننده 

این باز بستگی دارد به چگونگی درک و فهم مخاطبین و این که چگونه مهارت خواندن . را به اعجاب وا دارند و با خود همراه سازند

ی تحصیل های اولیّهباید دانست که عدم توّجه به درس ادبیّات فارسی به خصوص در سال. ان تقویت و تمرین شده استدر ایش

ادبیّات به . شوندمنتج به این شده است که فراگیران در دروس دیگر نیز دچار ضعف شده و در فهم سایر دروس دچار مشکل می

محترم قرار گیرد تا مهارت خواندن که یکی از اهداف مهم آموزش است، انجام پذیرد؛ عنوان درس مادر باید در صدر توجّه دبیران 

در واقع نه فقط ادبیّات فارسی، . چراکه خواندن نه تنها یکی از مهم ترین مهارت هاست بلکه از ضروریات بشر محسوب می گردد
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دو فرآیند مرتبط با «درک و فهم»و « خواندن».اط داردبلکه انگیزه ی یادگیری تمام دروس کم و بیش به میزان مهارت خواندن ارتب

یکدیگرند و زمانی که مهارت خواندن به درستی انجام نگیرد، فرآیند دوم که همان درک و فهم متون نوشتاری است، انجام نخواهد 

ری بپردازد، امید است که رهگشای بنابراین نگارنده سعی دارد در این مقاله به مؤلفه های مؤثّر در ارتباط با ادبیّات و یادگی. گرفت

 .کار برای اهل تحقیق و پژوهش و راهبردی مناسب برای خوانندگان گرامی باشد

 :تعاریفی از ادبیّات

 (4:4944هاشمی نسب،.)تظاهرات هنری هر قوم است که در قالب کالم ریخته شده باشد ادبیّات مجموعه   

کلمات، دراشکال و  ساسات و عواطف و افکار به وسیلهچگونگی تعبیر و بیان احادب یا ادبیّات به طور کلی عبارت است از    

 ( 4/994ج:4963دهخدا،.)صورت های مختلف

های آدمیان است در مقابل عوامل درونی و بیرونی که به صورت کالم همراه با تخیَل و عاطفه بازتاب ادبیّات،مجموعه   

 ( 41: 4941رازان،. )درآمده و هدفش سعادت آدمی است

یابی به یک نظام جهت دست اخالقی و هنری یک جامعه است، قوانین اجتماعی، سنن، ای از آداب،مجموعه ،ادبیّات   

تواند علمی است که می ادبیّات، .آن بدون درک احساسات لطیف ممکن نخواهد بود که رشد و توسعه آلمشترک فرهنگی ایده

ت کوه های سرد اعصار به گوش مصلحان برساند و عالوه بر مسایل سیاسی،اجتماعی و فرکانس امواج صوتی مظلومان را از پش

مسایل عاطفی که تنها با زبان ادبیّات امکان پذیر است با ایجاد روح تازه در کالبد جامعه نقش بسزایی داشته و جزو اهمّ  اخالقی،

و هرجا که مالمت غالب شود بیتی زیبا و «.بیّات غذای روح استشعر و اد»: اندجاست که گفتهاز آن. آیدمسایل روزمره به شمار می

 (41:4914هادی،)..بخشدچون نم آب بر گل پژمرده، روح را شادابی مینشین همدل

 .موضوع ها و آثار ادبی، اعم از شفاهی و کتبی اطالق می گردد بنابراین در می یابیم که ادبیّات به همه   

 :دبیّات مادرِ سایر علوما

تحصیلی منتج به این شده است که فراگیران در دروس دیگر  عدم توجّه به درس ادبیّات فارسی به ویژه در سال های اولیّه   

باید در صدر توجّه دبیران محترم قرار « مادر»ادبیّات به عنوان . نیز دچار ضعف شده و در فهم سایر دروس دچار مشکل می شوند

ست ترین مهارت هاچراکه خواندن نه تنها یکی از مهم ز اهداف مهم آموزشی است، انجام پذیرد؛گیرد تا مهارت خواندن که یکی ا

یادگیری تمام دروس کم و بیش به میزان مهارت  ادبیّات فارسی، بلکه انگیزه درواقع نه فقط. گرددبلکه از ضروریات بشر محسوب می

د مرتبط با یکدیگرند و زمانی که مهارت خواندن به درستی انجام دو فرآین« فهم»و « درک»و « خواندن». خواندن ارتباط دارد

مستندهای فراوانی وجود دارد که ادبیّات را . نگیرد، فرآیند دوم که همان درک و فهم متون نوشتاری است، انجام نخواهد گرفت

رفتن شامل تمامی انواع آن می شود، مانند بهره گیری از ادبیّات در یاد دادن برای یاد گ. زیربنای یادگیری موفّقیّت آمیز می دانند

های تدریس معلّم را روشاستفاده از روش تدریس فعّال و همگام با روز در درس ادبیّات، .. .نوشتن، نقد کردن و تحلیل کردن و

 .کندده و تأثیر آن را چندین برابر میویژگی خاص بخشی

زبانی به حساب می آیند بنابراین همه ی کسانی که در حوزه ی انسانی از آن جایی که گفتار و نوشتار دو تا از نمونه های    

به عنوان حیوانی ناطق قرار می گیرند الجرم وجه تمایز انسان یا حیوان را عالوه بر قدرت تفکّر و تصمیم گیری، خواندن و نوشتن را 

نطق گویی بیشتر می تواند از انسان،وجه منطقی است که قدرت سخن گفتن و . نیز به عنوان ابزار اصلی این قدرت می دانند

تجربه نشان داده است که دانش آموزانی که در علوم . متمایزی عالوه بر سایر موجودات بلکه حتی در بین خود انسان ها دارا باشد

های بارزی  دکتر حسابی و پروفسور هشترودی مصداق. مسلّط بوده اند« ادبیّات»ریاضی و فیزیک حرفی برای گفتن داشته اند به 
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می نویسد و پروفسور هشترودی وقتی در کالس درس، انتگرالی را حل می « فرهنگ حسابی»دکتر حسابی، . برای این مدّعا هستند

 :کند و به پاسخ بی نهایت می رسد می گوید

 به انتگرال عشقم تابع بی نهایت شد                      فزون زین حد ندانستم ببخشید ار جسارت شد

توجّه به ادبیّات زیر،که اثر پروفسور هشترودی است . بررسی همین تک بیت نشان گر تسلّط و آگاهی او بر ادبیّات است   

 :خالی از لطف نخواهد بود

 من گِله ز بخییت خویش دارم                            از دوست نمی کنم شکایت

 باری عجب است این حکایت  چون منحنی ام من، او مجانب                        

 خواهیم به وصییییییل رسیدن                          امّا به کجییییا؟ به بی نهایت

در صورت پذیرش این ادعا،این بیان قابل تأمّل می شود که اگر کسی به ادبیّات تسلّط نداشته باشد ممکن است دروس    

 .بگیرد امّا بعید است ریاضی دان یا فیزیک دان شود ریاضی و فیزیک را خوب یاد بگیرد و خوب هم نمره

 :ادبیّات و قدرت فنّ بیان

یادگیری می تواند راهگشا و چاره ساز باشد و آن زمانی است  -همان طور که اشاره شد نقش ادبیّات در دو فرآیند یاددهی   

می دانیم که خواندن به عنوان مهم ترین نمود  که هم معلّم و هم متعلّم مهارت خواندن را در خودشان تقویت کرده باشند همه

زبانی؛یعنی،گفتار انجام می گیرد که امروزه ما از آن به عنوان فن خطابه یا بیان در محافل و مجالس و همایش ها و کنگره ها بهره 

صورت گفتاری نقش مند می شویم و همین موضوع نیز در روش تدریس معلّمان به عنوان روش سخنرانی و تفهیم مطالب درسی به 

متعلّمان نیز برای مرتفع شدن مشکالت درسی خویش،قطعاً بایستی لب به سخن . یادگیری رقم می زند -اول را در اصول یاددهی

بگشایند و از گفتار به عنوان نمود آوایی زبان برای بیان سؤاالت و مباحث درسی خویش استفاده نمایند و این عمل تجربه ی کسانی 

هرچند یکی دیگر از روش ها و نمودهای . ها در کنار شاگردان خویش در مدارس به تدریس اشتغال داشته و دارنداست که سال 

زبانی،نمود حرکتی یا اشاره ای است که غالباً معلّمان برای شاگردان مدارس استثنائی از آن بهره می گیرند امّا این روش نمی تواند 

باشد بنابراین می توان ادعا کرد که بیان و گفتار به عنوان ابزار ارتباط با مخاطبان نقش  کارایی مناسبی برای مدارس عادی داشته

 .دارد.. .اجتماعی و -بسیار حساس و مهمّی در روند زندگی علمی

 :ادبیّات و داستان و ارتباط آن با یادگیری بهتر

می شود که در این میان،داستان یکی از انواع آن  بهره گیری از ادبیّات در یاد دادن و یاد گرفتن شامل تمامی انواع آن   

تجربه نشان داده است که زمانی معلّمان فضای کالس درس خویش را با روایت یک داستان کوتاه و غالباً پندآموز اداره کرده . است

ی در این چنین کالس باشند؛ موجب تنوّع و تلطیف عواطف شاگردان و مخاطبان گردیده است و به تبع آن قدرت و بازدهی یادگیر

گاهی مواقع معلّم باید داستان را طوری انتخاب .ها به مراتب بیشتر از کالس های دیگری است که این اتّفاق در آن جا نیفتاده است

آموزان کالس چه دانشبه عنوان مثال،چنان( 23:4961میرصادقی،. )کند که با فضای حاکم بر آن کالس هم خوانی داشته باشد

ی به تحصیل نداشته باشند معلّم با طرحِ داستانِ کسی که میلش به درس و بحث نبوده و یک دفعه از خواب غفلت بیدار درس،رغبت

شده و اکنون به عنوان مهندس در فالن شرکت یا مؤسسه اشتغال دارد،می تواند شاگردان را تحت تأثیر قرار دهد و با جذبه و 

اگر ما با داستان بتوانیم پاسخ گوی نیازهای دانش . و درس و بحث،راغبشان کند کششی که در آن ها ایجاد می کند به تحصیل

در این جا نقش ادبیّات به عنوان عامل تربیت . آموزان باشیم، می توانیم حتّی از اختالفات رفتاری و اجتماعی جلوگیری کنیم

 .گیری داشته باشد هم، درمانه ی پیشگاهی اتّفاق می افتد که داستان می تواند هم،جنب. کنندگی حائز اهمیّت است
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 :ادبیّات و تأثیر شعر در یادگیری فراگیران

زمانی . شعر به عنوان وسیله ی تلطیف عواطف و احساسات دانش آموزان به منظور یادگیری بهتر بسیار نافذ و گرامی است   

ماً خستگی کالس و راکد بودن فضا،روح و روان دانش که دانش آموزان در کالس دروس علوم پایه یا علوم انسانی قرار می گیرند مسل

آموزان را خسته می کند چیزی که می تواند این روح های خسته را شاداب کند و آن ها را بر سر ذوق آورد،استفاده از خواندن 

و وصف جوانی  ها عشقآنۀ اشعاری است که با ظرافت و روان آن ها سنخیّت داشته باشد به خصوص اشعار غنایی که درون مای

معلّم مبتکر و خلّاق آن است که از چنین فرصت هایی برای  .این امر باعث می شود فضای کالس مفرّح و شاداب شود. است

ی خویش در فضای کالس های درس،شاهد بازخورد مثبت این نگارنده برحسب تجربه. یادگیری بهتر، استفاده نماید -یاددهی

م، همان طوری که ورزش تأثیر فراوانی بر تندرستی دارد،شعر نیز تأثیری نافذ بر احساس،عاطفه و به اعتقاد راق. موضوع بوده است

 .روح دارد و درواقع نوعی ورزش است برای شادابی روح هر انسان

نگارنده در این رهگذر می خواهد به ذکر مصادیقی از تأثیر شعر در تلطیف عواطف و احساسات شاگردان در کالس درس و    

مان در ابتدای هر جلسه یک شعر می خواند و کالس استاد درس ریاضی ":یکی از دوستان حکایت می کرد که. زخورد آن بپردازدبا

تلطیف می شد تا این که تعدادی از دانشجویان ترم باالیی می گفتند که این استاد شخصی کینه ای است اگر با شما بد باشد حتماً 

ایشان که ظاهراً این حرف ها را شنیده بود روز آخر کالس،شعری از . د و شما را رد می کنددر نمره دادن بی انصافی می کن

 :برایمان خواند به این صورت که خواجوی کرمانی

 ما پاک دالنیم ز کس کینه نداریم                    شهریست پر از دشمن و ما با همه یاریم

 گر رهگیییییذری سنگ زند باک نداریم      ما شاخه درختیم پر از میوه ی طوبی           

این اشعار که توسط آن استاد ریاضی خوانده شد تأثیر به سزایی بر اندیشه و تفکّر ما داشت، از آن جا که این استاد خیلی    

تی به درس نمی یک روز یکی از دانشجویانی که چندان اهمیّ. بر من تأثیرگذار بود،همیشه در کالس به درس او توجّه کامل داشتم

درس را متوجّه نشدم، از . به درس نداشته باشمۀ شد که توجّکرد و باعث میداد کنار من نشسته بود،گهگاهی با من صحبت می

 :استاد خواستم دوباره مطالب را توضیح دهند،استاد گفتند

 و شوداسب تازی گر دو روزی هم نشین خر شود           رنگ او را گر نگیرد خُلق او چون ا

های شمال به ستوه آمده بود،پس از بازگشت، یا اینکه بعضی از بچه ها با او به مسافرت رفته بودند طوری که از دست پشه   

 :بچه ها از وی پرسیده بودند آقای دکتر خوش گذشت؟ ایشان چنین پاسخ دادند

 خواب نداشتپشه سُرناچی و کک چنگ زن و من رقاص           محفلی بود که تا صبح کسی 

ی باالیی کسب نمودند و به مطالعه و یادگیری بهتر، راغب بازخورد این رفتارها،این شد که تمام دوستان از درس ریاضی نمره

 .شدند

 :ادبیّات و نمود نوشتاری یا خطیّ زبان در یادگیری

یّه تحصیل آغاز می شود همانند نمود نوشتاری یا خطی زبان که از آن به عنوان مهارت نوشتن از همان دوره های اول   

یادگیری در بین فراگیران دارد به تعبیردیگر امال به معنی -مهارت زبانی خواندن، دیدن، گوش دادن نقش اصلی را در اصول یاددهی

 پرکردن و انشا به معنی آفریدن نیز از همین مهارت است که زیر بنای خواندن و نوشتن را تشکیل می دهد و همگان نیز واقف

پس نتیجه می . هستیم تا کسی قدرت پرکردن و آفریدن نداشته باشد نمی تواند در مسیر دیگری قرار گیرد و علم آموزی کند
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اصلی آموزش و یادگیری سایر علوم را شامل می ۀ گیریم که خط و نوشتار نیز به عنوان نمود های زبانی در حوزه ادبیّات فارسی پای

دروس در تمام مقاطع تحصیلی به ویژه در ۀ در ورای دیگر در هنگام آموزش کلی. ر نخواهد بودشود و بدون این مهم،آموزش میسّ

تجربه . دبستان الزم است که معلّمان و مربیّان محترم از خطّ نوشتاری مناسبی برخوردار باشندۀ آغازین؛یعنی، دور ۀهمان مرحل

علمی ۀ و نوشتار زیبایی داشته اند به مراتب قدرت یادگیری و بازدی آموزشی معلّمانی که خط هانشان داده است تنوّع در کالس

به باور نگارنده در آموزش ادبیّات باید توجّه ویژه ای به خطّ دانش . شان باالتر از کالس های دیگری است که فاقد این مؤلفه بوده اند

لذت ببرد و زود خسته نشود و این تأثیر مثبتی  آموزان و متون درسی داشت، یک مطلب را هنگامی دانش آموز می خواند که از آن

از طرف دیگر برای کسب مهارت درست نویسی، پاکیزه نویسی و کاربرد درست زبان، ما نیازمند الگوهای . در روند یادگیری دارد

باشند بلکه باید به  مناسبی هستیم که باید توسط ادبیّات و زبان فارسی بیان شود ادبیّات و زبان فارسی نباید یک درس جدا از هم

مناسبی برای نوشتن ۀ فیزیک و شیمی بنویسد الگو و نمون ،ریاضی اگرکسی بخواهد مقاله ای در حوزهگونه ای تألیف شوند که 

 . داشته باشد

 :انتقال فرهنگ و تمدّن از نسلی به نسل دیگر ادبیّات وسیله

یکی از آن ها زنده نگه داشتن قوم و ملّت ایران در طول . ارددالیل زیادی برای خوب بودن و مفید بودن ادبیّات وجود د   

. به طوری که،اگر امروز ما باقی مانده ایم به خاطر شمشیر تیزمان نبوده است به خاطر صنعت و تکنولوژی نبوده است. تاریخ است

است یا اگر مانده در گوشه ای از کتاب  بسیاری از اقوام و ملل در طول تاریخ آمدند و رفتند ولی حتّی نامی از آن ها باقی نمانده

مغول ها، عثمانی ها، اعراب و دیگران آمدند و به ما حمله کردند و . امّا ما مانده ایم. تاریخ درج شده که این اقوام آمدند و رفتند

م مثل فردوسی، حافظ، سعدی بزرگانی داشته ای. رفتند و این ما هستیم که مانده ایم چرا که ما ادب آموخته ایم و ادبیّات داشته ایم

 :می گوید فردوسیوقتی . که مارا نگه داشته اند.. .و

 بسی رنج بردم در این سال سی               عجم زنده کردم بدین پارسی

به اعتقاد نگارنده، ماندگاری اقوام و . واقعاً همین طور است که عمرش را گذاشته و حاصل عمر او بقای حیات ملّت ماست   

اگر یونان و ایران مانده « .جهان را به زبان ریاضی نوشته اند» :به زبان ادبیّات نوشته شده است همان طوری که گالیله گفته بودملل 

 .اند به خاطر فرهنگ و ادبیّاتشان مانده اند

  :ادبیّات و تأثیر آن بر روی روان و شخصیّت انسان

 ( 23: 4944محبتی،. )باالبردن ذوق زیبایی شناختی انسان و جامعه بسیار مؤثرند ها وکردن دلها و نرمآثار ادبی در تلطیف ذوق   

لذّت بردن از آن جا که همراه با تمرکز بر یک موضوع و فارغ شدن از مسائل است،در کاهش رنج حیات، ایجاد آرامش و    

یقی کوتاه و در حدّ خواندن یک شعر باشد، در اختیار ادبیّات چنین فرصتی را، حتّی اگر برای دقا. انرژی بخشیدن به انسان تأثیر دارد

همچنین با توجّه به وسعت کم نظیر ادبیّات، برای هر خواننده ای با هر روحیه و ذوق و نگرشی، بخشی از . انسان قرار می دهد

 (31:4944محسنیان راد،. )ادبیّات می تواند لذّت آفرین باشد

االتی را که فراتر از قلمرو عقل و هوشیاری و برخاسته از ضمیر ناخودآگاه و لحظات توان حبا بهره گرفتن از ادبیّات می   

 : توان مشاهده کردمصادیق بارز چنین تصاویری را در شعر موالنا می. کشف و شهودند، به تصویر کشید

 نشوی رسوا                من خمره افیونم،  زنهار سرم مگشیییییاۀ یک پند زمن بشنو، خوا

 به من اندر زن، آتش چه زند با من                کاندر فلک افکندم صد آتش و صد غوغا آتش
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 (41:4941موالنا،)                                                               

یعی و متعادل در انسان احساسات گوناگونی مانند خشم، ترس، نفرت، عشق، ترحم، و شادی وجود داردکه اگر به طور طب   

تواند این احساسات را در خواننده برانگیزد ادبیّات میۀ مطالع. برانگیخته نشوند،انسان به انواع ناهنجاری های روحی دچار خواهد شد

برای مثال، با دیدن یک نمایش تراژدیک،احساساتی چون ترحم، ترس و . و به این ترتیب به تزکیه و پاالیش روح او کمک می کند

یاد کرده اند که در زبان فارسی، تطهیر، تزکیه و سبک « کارتارسیس»از این حالت با عنوان . ر مخاطب برانگیخته می شوداندوه د

 ۀارسطو و بسیاری از منتقدان ادبی اعتقاد دارند که دیدن یک تراژدی در قالب نمایش سبب تطهیر و تزکی. شدگی ترجمه شده است

 (499:4916شمیسا،. )روح انسان می شود

 :بازتاب ادبیّات بر رفتار و روابط فردی و اجتماعی انسان

با خیال . جهانی است که می خواهیم و نمی یابیم ۀتأمین آزادی است؛ از آن جهت که سازندۀ در حقیقت،ادبیّات عرص   

مل و گریز از وضع ناخوشایند پردازی در قالب زبان می توان بسیاری از ناکامی ها را جبران کرد، ادبیّات قلمرویی است برای آزادی ع

در این کالم،ادبیّات امکان دخل و تصرف در . زندگی ؛ فرار به جهان عدالت شعریۀ قلمرویی برای فرار از مالل و ابتذال روزمر. موجود

و در ..( .منطق الطیّر، بوستان و)های عرفانی در ادبیّات و منظومه. چه در توان آدمی است، به وی می بخشدجهان را بیش از آن

سهراب سپهری، می توان آرمان شهری با آن دنیا و مدینه : و شاعران معاصر مانند... موالنا و ،حافظ:سروده های شاعران سنتّی مانند

تمثیل و نماد، می توان احساسات  ،استعارهۀ با کمک زبان ادبی و به وسیل. فاضله را به تماشا نشست و برای رسیدن به آن تالش کرد

ادبیّات به ما می آموزد که چگونه با .ی را که نمی شود به طور صریح و مستقیم بیان کرد،غیر مستقیم و پوشیده باز گفتو افکار

ادبیّات قادر است که با ایجاد درنگ و .دیگران ارتباط برقرار کنیم و چگونه سخن بگوییم و بنویسیم که باورپذیر و تأثیرگذار باشد

 (44:4944عباسی، /فتوحی. )زندگی و هستی طرح کندۀ رسش های هوشمندانه ای دربارتأمّل در روند عادی زندگی، پ

 : مانند شعر زیر

 راستی آیا کودکان کربال، 

 ! آب! تکلیفشان تنها،دائماً تکرار مشق آب 

 (24:4946امین پور،)مشق بابا آب بود؟  

جا که غیر مستقیم عمل می کند، تأثیرگذاری و باشد و از آنای برای تبلیغ، ارشاد و تعلیم تواند وسیلهبنابراین ادبیّات می   

خود، از زبان ادبی بهره می گیرند؛ برای مثال، در ۀ برخی از علوم با ساده و ملموس کردن مباحث پیچید. ماندگاری بیشتری دارد

نماد و تمثیل،  ،ات به ویژه تشبیهاز ادبیّ... فلسفه و عرفان برای بیان مباحثی جون وحدت وجود، وحدت و کثرت، وجود و ماهیّت و

ادبیّات با برجسته کردن مسائل و بیان تجربیّات و دانسته های شخصیّت های بزرگ و برجسته، انسان را در . بسیار استفاده می کنند

 . حلّ مسائل پیچیده یاری می کند

 :گیرینتیجه

چراکه راه ورود به هر علمی یقیناً از . علمی قرار گرفته استادبیّات به عنوان مادر سایر علوم و زیربنای ساختمان عظیم هر    

مسیر ادبیّات آغاز خواهد شد و این مهمّ را همگان می دانند که بدون یادگیری مهارت های زبانیِ خواندن، نوشتن، دیدن و گوش 

ی هر ات غذای روح است و الزمهادبیّ. کسی راه به جایی نخواهد برد دادن که از همان دوره های تحصیلی اولیّه شکل می گیرد،

تجربه نشان داده است،کسانی در  ....انسانی است برای بیان احساسات و عواطف به مدد ابزارهای شعر، طنز، داستان، تمثیل،نمایش و

 .اندجسته های خویش از انواع ادبی بهرهاند که در کار و برنامهآموزش و حتّی جذب مخاطبین و مستمعین خویش موفّق بوده حوزه
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ی تقویت بیان ادبیّات وسیله.ما می آموزد ردن و خوب آموزش دادن را به همهادبیّات قدرت خوب فهمیدن و خوب درک ک   

 .ی کسانی است که با آموزش و تعلیم و تربیت سروکار دارندو گفتار همه

بازتاب های آدمیان در مقابل عوامل درونی و ادبیّات .انتقال تمدّن و فرهنگ، از نسلی به نسل دیگر است ادبیّات وسیله   

 . بیرونی است

ادبیّات انسان را مخیّل، مبتکر، نوآور،  .ادبیّات مؤثرترین وسیله برای ارتقا بخشیدن به فرهنگ و تفکّر در هر جامعه است   

و روشن است چراکه اکثر ۀ ی بهتر، بدیدر پایان، نقش ادبیّات و ترجمه به عنوان عامل مؤثّر در یادگیر. خلّاق و زنده، بار می آورد

 .برای فهم و درک آن ها نیاز به تبحّر و تسلّط بر ادبیّات است.. .فلسفه و ،دروس به ویژه زبان انگیسی، زیست شناسی
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