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چكيده:
نظريّات حكما دربارة حاكمان ،بيشتر در متون اندرزي و سياستنامهها نمود پيدا ميكند .از آنجا كه نظام سياسي
ايران در طول ساليان دراز پادشاهي ،استبدادي بوده است و شاهان ،همه كارة اجتماع محسوب ميشدند ،تالش
در جهت اصشح پادشاهان – رأس هرم جامعه – اصشح همالة جامعاله را نيالم موجالي ميشالد بنالابراي حكمالا و
مؤلّفان متون اندرزي ميكوشيدند با رو هاي گوناگون داستان ،بيان غيرمستقيم و ...عشوه بر كم كردن تلخالي
پند و نصيحت ،شاهان را به وظايف خويش آشنا سازند.
يكي از رو هاي غير مستقيم اديبان براي نصيحتگويي به شاهان ،استفاده از داستانها و اشكال و شيوههاي
مختلف آن بوده است ،در اي مقاله سعي ميشود چگونگي استفاده از داستانگالويي در ادبيّالات انالدرزي مالورد
بررسي قرار گيرد.
كليد واژهها :داستانسرايي ،ادبيّات اندرزي ،تمثيل ،فابل ،داستان در داستان.

 .1تاريخ دريافت1931/12/22 :
( pnu.khanloo@yahoo.com .2نویسندة مسئول)
esmaeili_ziba@yahoo.com .9

تاريخ پذير 1932/4/12 :

 /39فصلنامة ادبيّات داستاني ،سال اوّل ،شمارة  ،9تابستان 1932

 .2مقدّمه:
واژة اندرز كه صورت پهلوي آن  handarzو صورت ايرانالي باسالتان آن  ham-darzaو مشالت از ham-

( darәaاتّفاق ،با هم ،محكم كردن) است ،ظاهراً با  handarәzaاوستا به معني بند و زنجيالر يكالي اسالت.
مترادف تقريبي اي كلمه پند اسالت از اصالل پهلالوي  ،pandايرانالي باسالتان ( pantiراه) ،پارسالي باسالتان
( pathiراه) پس در اصل پند به معني راه است و مجازاً باله معنالاي نشالان دادن راه و رو

باله كالار رفتاله

است (خلف تبريمي ،1992 ،حواشي معي .)172 :
اندرز در فارسي ميانه و نو ،به معني سفار

و گفتار بمرگان و آموز

و تربيت و با گستر

معنايي

در معناي فرهيختگي است و در لغت به معني پند و دستور درست در امالور كشالوري و دينالي و زنالدگي
اجتماعي و فردي است .اي مفهالوم در زبالان عربالي بالا عنالاويني ،چالون موعظاله ،وصاليت ،ادب و حكالم
خوانده شده است« .كلمة پند و اندرز در عربي به موعظه و نصيحت ترجمه شده اسالت باله همالي دليالل
كتي اخشقي پهلوي در عربي به نام مالواع و يالا وصالايا مشالهور شالدهاند( ».محمّالدي 22 :1911 ،و )24
اندرز حاصل تفكّر و تجربه است بنابراي از اي ديدگاه اندرز رو به گذشته دارد امّا توضالي دليالل آن
بدون در نظر گرفت قصد و غرض پديد آوردن آن و تفكّر در مورد آن بيمعناست پس اندرز به سالبي
هدف و درونماية آموزشي خود ،رو به آينده دارد .در اي درونمايه فالرض بالر ايال اسالت كاله اوضالاع و
احوال تكرار ميشوند و لذا آماده كردن و تهية دستورالعملي سرشار از پنالدها و نصالاي بالراي مقابلاله بالا
آينده ضروري است به عشوه بيشتر خواندن جمشت حكمتآميم حكما ،موجي تنبياله و تعلاليم نصالاي
مفيد و باعث تهذيي اخشق و تصفية بالاط و همچنالي باعالث تهالذيي روابالس انسالاني نسالبت باله خالود،
انسانهاي ديگر و خداونالد ميگالردد زيالرا يكالي از دغدغالههاي انسالان عالالم و فرهيختاله ،تالش

بالراي

نمديك شدن به پايگاه و جايگاه انسانهاي واالست كه تحت عنوان «انسان كامل» از آنان يالاد ميشالود.
يكي از بهتري راههاي رسيدن به اي مقام ،خواندن و عمل به اندرزهاست .درست به همالي دليالل اسالت
كه قدما اعتقاد داشتند براي اصشح فرد و جامعه و اعمال قدرت ،نميتالوان تنهالا باله قالانون تكياله كالرد و
مردم و جوامع را به هنجار كشيد بلكه بايد به شيوههاي مختلف ،بالد و خالوب ،زشالت و زيبالا را در نظالر
مردم مجسّم كرد تا افراد جامعه به صورت اختياري – و نه اجباري – بر مالدار انسالانيّت حركالت كننالد و
اي ال مهالالم از راه نصالالاي و پنالالدها و عمالالل بالالدانها كسالالي ميشالالد .افالالمون بالالر اينكالاله نص اليحت از امتيالالاز
فوقالعالادّهاي نيالم برخالالوردار اسالت و آن آمراناله نبالالودن اسالت ،امتيالازي كالاله آن را از قالانون دور و جالالدا
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ميكند ،با نمايش زشتي و زيبايي ،شنوندة خود را در انتخاب ،آزاد و مختار ميگذارد بنالابراي انالدرز،
تكليف آزاد ولي قانون ،اجبار است .در حقيقت شيوة نصيحتگويي توأم بالا امالر مشيالم و نيالروي بيالان
فوقالعادّة اندرزها و به كارگيري آنهالا در شاليوههاي متعالدّد داسالتاني ،فابالل ،تمثيالل و ...در طالي قالرون،
منعكسكنندة ارز

واقعي آنهاست.

 .2-2پيشينة تحقيق:

هرچند دربارة اندرز و پند مطالي فراواني نوشته شده است امّا مقالالههالا و پالهوهشهالايي كاله بالا عنالوان
سبميانپور ( )1911تأثير پندهاي انوشروان و بمرگمهر را بر گلسالتان سالعدي بررسالي و همالو ( )1932باله
بررسي پندهاي مكتوب بر ابمار زندگي ايرانيان باستان و اثر آن بر ادب فارسي و عربالي پرداختاله اسالت.
جعفري ( )1971نيم ادبيّات اندرزي را در متون فارسي ميانه بررسي كرده است.
 .1اندرزنامه و سياستنامه:
«متون و ادبيّات اندرزي به گونهاي از ادبيّات اطشق ميشود كاله موضالوع آنهالا تهالذيي نفالس و تربيالت
روح انسان و آراسالت فالرد و اجتمالاع باله حلياله و زيالور اخالشق و روا مكالارم اخالشق در جامعاله و نيالم
گستر

خرد و خردورزي است( ».محمّدي)27 :1911 ،

اندرزنامهها ،رسالههايي هستند متعلّ به عصر ساساني ،باله زبالان پهلالوي و مشالتمل بالر حكالم و پنالد و
دستورهاي اخشقي و گاه حكومتي كه مفالاد بسالياري از آنهالا در دورة قبالل از ساسالانيان و در اوسالتا نيالم
موجود است (مصاحي :1912 ،ذيل اندرزنامه) .با ايال تعريالف واضال و كامالل ،اندرزنامالهها را انديشالة
سياسي ايران پيش از اسشم و سياستنامهها را ادامة اي انديشه در دوران اسشمي ميناميم.
اگرچاله تعالداد انالدي ايال اندرزنامالهها و از بالي رفالت اصالل پهلالوي و يالا ترجمالة برخالي از آنهالالا -
همانهايي كه صاحي الفهرست بدانها اشاره ميكند  -ما را در شناخت ويهگيهاي آنهالا كمالي دچالار
مشكل ميكند ،ولي با توجّه به پيشينة اخشقي ايرانيان و عشقة آنالان باله انالدرز ،در همالي كتالي انالدرزي
باقي مانده از قبل از اسشم ،ميتوان دانست كه اي اندرزنامهها به قصد آموز

مطالي اخشقي باله عامّالة

مردم نوشته ميشدند و نقش مهمّي در حكمتآموزي با جمشت و نصاي كوتاه حكيمانه كه خشصاله و
عصارة تجارب چندي قرن است ،داشتند .اي آثار منشوري هستند كه عظمت فرهنال

و تمالدّن ايرانالي

را در خود منعكس ميكنند و از جهت اشتمال بر آداب و رسوم و طرز تفكّر ايران باسالتان ،آينالة تمالدّن
گذشتة ايران و آشكارگر نحوة انديشة ايراني نسبت به هستي ،مرگ و حيات هستند.
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به طور كلّي در كتي آموزشي غرب ،پندها و دستورالعملها به صورت صري و بيپرده بيان ميشالوند
چنانكه در ادبيّات اندرزي يونالان ،كمتالر از داسالتان اسالتفاده ميشالود ولالي در ادبيّالات انالدرزي ايالران،
اندرزها در خشل داستانها و تمثيلها ذكر ميشالوند« .ايال گوناله انالدرز و حكمالت گفالت و ايال شاليوة
داستانسرايي در ادب فارسي و حتّي در فرهن

ايراني قبل از اسشم ،سابقهاي قديمي دارد و شايد بتوان

گفت از قديميتري ادوار ،كتي اخشقي به همي شيوه تدوي ميشده است( ».محجوب ،بيتا)924 :
در اندرزنامههاي پهلوي به ندرت ميتوان داستان يافت تنها نمونة داستان در اندرزنامالههاي پهلالوي،
«خسرو قبادان و ريدي» و چند قسمت كوتاه از دينكرد است .قرن ششم هجري آغاز اندرزنامالهنويسالي
در قالي داستانهاي منثور و تمثيلي است .آغازگر اي شيالوة جالديالالد ،نصالرا منشالي اسالت .بعدهالالا در
كتابهايي ،چون سندبادنامه ،بختيارنامه و مرزباننامه اي شيوه ادامه مييابد و در پايان با گلستان سعدي
به او ميرسد به عبالارت ديگالر تالا قبالل از قالرن ششالم ،اندرزنامالهها ،شالاهان را مسالتقيماً خطالاب قالرار
ميدهند ولي از اي سده به بعد ،نويسندگان در لفّافة داستان و تمثيل به پندگويي سشطي ميپردازند.
علّت اصلي توسّل به داستانپردازي در اندرزنامهها ،عشوه بر عشقة ذاتي آدمي به هنالر وسالرگرمي و
التذاذ هنري ،استبداد حاكمان ايران بالوده اسالت كاله امكالان بيالان پنالدهاي صالري و بيپالرده را نالاممك
ميساخته است به عبارت ديگر داستانها و حكايات براي بيان اندرزهايي كه بيان مستقيم آنهالا موجالي
خشم شاهان ميشد ،به كار ميرفت زيالرا در خالشل داسالتان ،بالا آسالودگي خيالال و فالراي بالال بيشالتري
ميتوان معضشت جامعه و عيوب شاهان را مطرح نمود و بسياري از مسائلي را كه نميتوان به صالراحت
به زبان آورد ،ميتوان با استفاده از شاليوههاي حكايالتگويي بيالان نمالود .داسالتان از آنجالا كاله مخاطالي
مستقيمش شاهان نيستند ،ميتواند ابمار مناسبي براي طرح عقايد سياسي ،اجتماعي و اخشقي باشد.
نويسندگان اندرزنامهها نيّات دروني خالود را باله علّالت كالاهش امنيّالت سياسالي ،در پالس داسالتانها و
تمثيلها پنهان ميكردند زيرا به خالوبي آگالاه بودنالد خطالاب صالري و امالر و نهالي مسالتقيم ،همالواره بالا
واكنش منفي و شديد حاكمان مواجه است به همي سبي سعي ميكردند با ذكر داستان از شالدّت ايال
واكنشها بكاهند .بيان داستان از آنجا كه از جمله ابمار بيان و استدالل محسالوب ميشالود ،رو
براي اندرزنامهنويسان به شمار ميرفت زيرا پذير

خالوبي

اندرز از آنجالا كاله بالا اسالتدالل و دليالل ،خشالك و

سخت ميشود ،با مقاومت رو به رو ميشود امّا اندرزهاي موجود در داستان با وجود داشت اسالتدالل و
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دليل ،به علّت زيبايي دروني و ذاتي داستان ،قابل پذير

است به همي دليل است كاله حتّالي عارفالان و

فيلسوفان و نظريهپردازان حكومت ،از آن براي القاي مطالي خود استفاده كردند.
رو

نويسندگان متون اندرزي در استفاده از داستانها بدي گونه است كه ابتدا قاعالده و انالدرزي را

به صورت عام و بدون ذكر مصداق بيان ميكنند ،سپس براي تأكيد و تأييد آن قاعده به ذكر داسالتان يالا
داستانهايي ميپردازند مانند رو

كليله و دمنه يا مرزباننامه .در اي شكل ،حكايالات صالورت عملالي

اندرز را شرح ميدهند .در حالتي ديگر داستاني نقل ميشود و جمله يا جمالشت انالدرز در بطال داسالتان
جاي ميگيرد گلستان سعدي در اي رو

جاي دارد .در اي رو

حكايات ،خالود بالراي بيالان انالدرز

آورده ميشوند.
در شكل ديگر ،داستاني طوالني نقل ميشالود و انالدرزها از زبالان شخصاليّتهاي داسالتان يالا از زبالان
راوي ،بيان ميشوند مانند شيوة كار فردوسي در شاهنامه .در اي شكل ،صالورت يالا فالرم اثالر باله شالكل
حكايت است و اندرزهاي نويسنده به شكل جمشت امري يالا نهالي در خالشل داسالتان ،شالرح خاطرههالا،
سخنان شخصيّتها و ...ميآيد.
ساختمان تحريري اي كتي از دو قسمت بنيادي تشكيل ميشود كه هر يك مكمّالل ديگالري اسالت:
حكايت و حكمت البتّه اي دو بخش در كتبي نظيالر مرزبانناماله و كليلاله و دمناله پيچيالدهتر و ظريالفتر
هستند.
در اي گونه داستانها معموالً حكمت يا نتيجة پنالدآميم حكايالات ،در آغالاز داسالتان يالا در پايالان آن
صراحتاً ذكر ميشود تا از اي طري بر اندرز و ارز نهفته بالر داسالتان تأكيالد نماينالد باله طالور مثالال در
كليله و دمنه ،حكمت با گفتگالوي ميالان راي هنالد و بيالدپاي بالرهم بالازگو ميشالود ،سالپس داسالتان يالا
داستانهايي ذكر ميشود و در پايان با ذكر جملههايي مانند «اي افسانه از بهر آن گفتم كاله» و ...دوبالاره
بر پيام و هدف داستان تأكيد ميگردد .قرار دادن چكيده يا مقدّمهاي به صورت پند در آغالاز داسالتانها،
همچني باعث آمادگي ذهني خواننده ميشود .پيشروايتي بودن اي مقدّمهها ،آنها را در واقع باله شالكل
نوعي كسي اجازه براي بازگويي تمام روايت براي خواننده تبديل ميكند به عشوه تغيير مسير صالحبت
و موضوع را به خواننده ميفهماند.
در بخش پاياني ،پند به اي دليل دوباره ذكر ميشود كه اگر مخاطي از داستان ،پند نگرفتاله باشالد و
يا وجود داستانهاي ضمني زياد ،پند و داستان اصلي را از ذه خواننده برده باشد ،راوي بتواند خود در
آخري مرحله با صراحت ،پند اخشقي داستان را بازگو كند.
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در داستانهايي كه قهرمانان آنها پادشاهان هستند ،پادشاهان يا شخصيّتهايي بياراده ،عجول ،نالادان
و مستبد ترسيم ميشوند كه همواره نيازمند به حضور شخصيّتي خردمنالد بالراي آمالوز

طريال صالحي

مملكتداري هستند مانند پادشاه موجود در كتالاب سالندبادنامه و يالا شالاهاني مصالمّم و سالختكو

و

بااراده ،مانند داستانهايي كاله از محمالود غمنالوي نقالل ميشالود .در هالر دو شالكل ،قصالد اصاللي مؤلّفالان
اندرزنامه ،پرهيم شاهان زمان خود از صفات منفي شاهان مستبد و بياراده و خالوگيري باله اخالشق حسالنة
شاهان مصمّم و سختكو

و وظيفهشناس بوده است.

نكتة مهمّ ديگر در داستانهاي موجود در متون انالدرزي ،منفالي بالودن شخصاليّت زنالان اسالت .زنالان،
بيشتر افرادي سودجو و فرصتطلي هستند كه ازضعف و ده بيني پادشاهان براي رسيدن به منافع خالود
– كالاله معمالالوالً هوسبالالازي و قالالدرتطلبي اسالالت – بهالالره ميگيرنالالد .او اي ال چهالالرة منفالالي زنالالان را در
طوطينامه و سندبادنامه ميتوان ديد.
در داستانهاي متون اندرزي ،زمان و مكان و حتّي شخصيّتها اهمّيّتي ندارند و آنچه مهم است ،پند
اخشقي حاصل از حكايت است يعني ارز

اصلي حكايات ،در ارائة نكتههاي اخشقي است كه كالامشً

متناسي با هدف داستان بيان ميشود .نسبت دادن حكايات به شخصيّتها نكتة مهالمّ ديگالري اسالت كاله
بايد بدان پرداخت حكايات كتبي نظير سياسالتنامه و قابوسالنامه بيشالتر در توجياله و تفسالير انالدرز ذكالر
ميشوند و به همي دليل شكلي روايتي دارند روايتي كه واقعالي اسالت و معمالوالً باله خلفالا و بمرگالان و
شاهان ايران و عرب نسبت داده ميشود امّا حكايات كتبي نظير كليلاله و دمناله ،صالورت عملالي و عينالي
اندرزي هستند كه داستان با آن شروع ميشود به همي دليل در اي كتي ،حكايات به شالخ

خاصالي
ّ

نسبت داده نميشود و قهرمانان مجهولالهويّت ميمانند زيرا آنچه مهم است پند اخشقي به صورت عام
است نه ذكر نمونهاي واقعالي از رفتالار بمرگالان باله همالي دليالل اسالت كاله در كتبالي نظيالر قابوسالنامه و
سياستنامه حكايات ،واقعي و شرحِ ديدهها و شنيدههاست و براي تأثير بيشتر حكمتهالا بيالان ميشالود
امّا در كتبي نظير كليله و دمنه ،حكايالات ،غيرواقعالي و خودسالاخته و گالاه خالود حكايالات دربالر دارنالدة
پندهاست.
گاه برخي حكايات ،نظير حكايت سالليمان بال عبالدالملك و جعفالر برمكالي (نظالامالملالك طوسالي،
 :1942فصالالل  )41و يالالا مجلالالس خيالالالي شالالاهان عالالالم در بالالاي نوشالاليروان (غمّالالالي 112 :1921 ،و ،)114
مضحك و غيرواقعي است .در داستان سليمان ب عبدالملك و جعفر برمكي ،سليمان توسّس دو مهالرهاي
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كه در انگشتر دارد ،از زهرآگي بودن شيء در اطراف خود آگاه ميشود .مضحك بالودن ايال داسالتان
وقتي بيشتر ميشود كه بدانيم سليمان ب عبدالملك ،هيچگاه وزيري به اسم جعفر (چاله رسالد باله جعفالر
برمكي) نداشته و اصشً جعفر برمكي و سليمان همممان نبودهانالد نادرسالتي حكايالات از نظالر تالاريخي و
حتّي نسبت غلس اعمال به شخصيّتها ،امر شايعي است كه در داستانهاي كتي اندرزي ديده ميشود.
همچنانكه رو

مؤلّفان اندرزنامههاست ،هيچگاه داستاني از حاكمان وقت ذكر نميشود و در همة

كتي ،داستان دربارة حاكمان گذشته است شايد به اي دليل كه حاكمان گذشته را الگالويي رؤيالاييتر،
عادلتر و آرمانيتر الگويي براي حاكمان وقت تصوّر ميكردند شايد هالم باله علّالت تالرس از حاكمالان
وقت و آگاهي بر ظالم بودن آنان.
گاه توجّه به داستانپردازي ،خواننده ،حتّي مؤلّف را از توجّه باله پيالام و هالدف داسالتان غافالل و دور
ميكند سياستنامه ،گلستان و كليله و دمنه نمونههايي از تفوّق داستانپردازي بر پيالام و هالدف اسالت و
درست به همي دليل است كه كمتر به اي كتي از منظر اخشقي و سياسي و بيشتر از نگاه ادبي نگريسالته
شده است.
همچنانكه در جاي ديگري گفتهايم ،ذكر داستانهايي از ايران پيش از اسشم ،نشالان از الگالوبرداري
و تقليد و تأثيرپذيري نويسندگان دوران اسشمي از مفاهيم ايران پيش از اسشم دارد.
ذكر داسالتانهاي طالوالني  -بالدون اسالتفاده از رو

داسالتان در داسالتان  -در سياسالتنامه باله شالكل

مشلآميمي ديده ميشود.
داستانها اگرچه به صورت عمومي و جهاني نوشته ميشدند ،امّالا مخاطبالان اصاللي داسالتانها شالاهان
بودهاند زيرا هم هدف نويسندگان داستانها اصشح درباريالان و شالاهان بالود و هالم در پايالان داسالتانها،
شاهان آشكارا مخاطي قرار ميگرفتند از طرف ديگر شاهان به علّت عشقالة بساليار ،مشالوّق اصاللي ايال
گونه داستانها بودند .مؤلّف كليله و دمنه نيم بر فراواني مخاطبان اي گونه داستانها معترف است« :بنالاي
ابواب آن بر حكمت و موعظه و آنگه آن را در صورت همل فرانموده تا چنانكه خواصّ مردمالان بالراي
شناخت تجارب بدان مايل باشند ،عوام به سبي همل هم بخوانند( ».نصرا منشي)11 :1929 ،
مميّت ديگر استفاده از داستان در متون اندرزي ،تأثير بيشتر اي شيوه در اذهالان و قلالوب مخاطبالان و
تداوم پيام در اذهان است .به علّت جذّابيّت و گيرايي داستانها و ارائة نمونههاي عيني و حتّالي واقعالي از
مفاد پندها ،شنوندگان تأثير بيشتري از اي شيوة داستانگويي در خشل اندرزها ميگرفتند.
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از نظر بسامدِ استفاده از داستان در متون اندرزي ،كتي پهلوي كمتري بهره را دارند و در ميان كتي
دورة اسشمي ،مثنوي ،كليله و دمنه و مرزباننامه داراي بيشتري سهم هستند و نصيحة المليك كمتالري
داستان را در خود داراست.
داستان ،زائيدة ذه است و كمتر داستاني ،واقعي بيان ميشود حتّي در بيان داسالتانهاي واقعالي كاله
قهرمانان آن شخصيّتهاي تاريخي باشند ،افمودن شاخ و برگ و غلو نيم ديده ميشالود و باله طالور كلّالي
موضوع اصلي اكثر داستانهاي موجود از متون اندرزي ،اخالشق سياسالي اسالت ولالي در برخالي كتالي،
اخشق فردي و اجتماعي هم ديده ميشود.
هدف از ذكر داستانها در خشل متون اندرزي ،تاكيد و تأييالد پنالد و انالدرزي اسالت كاله در ابتالداي

داستان يا در خود داستان ذكر ميشود .شايد آشالكارتري بيالان هالدف از داسالتانها را موالنالا در مثنالوي
خود بيان كرده باشد او اعتقاد دارد ظاهر داستان مهم نيست ،بلكه بالاط و سالرّ و معنالي داسالتان اهمّيّالت
دارد:
اي برادر قصّه چون پيمانهاي است

معني اندر وي مثالال دانالهاي اسالت
(مولوي ،2/1971 ،ب )9922

مؤلّف كليله و دمنه هم بر كارِ ديگر قصّهپردازان كه مرادشالان تقريالر شالعر و تحريالر حكايالات بالوده
است نه تفهيم حكمت و موعظت ،ايراد ميگيرد و كار خود را بالاالتر ميدانالد (نصالرا منشالي:1929 ،
.)22
ويهگي ديگر داستانها در خشل متون اندرزي ،وجود شخصيّتهاي گونالاگون از پادشالاه گرفتاله تالا
مشاور و بازرگان و ...حتّي حيوانات در آنهاست اي نكته حاكي از تعامل دو طرفالة درباريالان بالا ديگالر
اقشار جامعه و آموز

طرز صحي اي تعامل در خشل داستانهاست.

هدف استادان سخ و حكما ،صرفاً زيبايي كشم و داسالتانپردازي و تكلّفالات لفظالي و اظهالار فضالل
نيست ،بلكه به قول مؤلّف كليله و دمنه «معرفت قواني سياست و جهانداري اصلي معتبر است( ».همان)
نصاي  ،بيشتر به طور غيرمستقيم از خشل داستان يا گفالت و گالوي شخصاليّتهاي داسالتاني دريافالت
ميشود يعني داستاننويسان به طور غيرمستقيم در دلها نفوذ ميكنند و با ذكر داستان ،نظر پادشاهان را
به محاس اخشق معطوف ميكنند.
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متأسالفانه مأخالذ هاليچ كالدام
نكتة مهمّ ديگر ،وجود داستانهاي مشالابه در متالون انالدرزي اسالت كاله ّ
مشخّ

نيست و به طور قطع نميتوان وامگيري و اخذ نويسندهاي از نويسندة ديگالر را مشالخّ

نمالود.

آن چيم كه واض است ،شباهت داستانها به يكديگر است.
دليل ديگر استفاده از داستانها در متون اندرزي اي است كه ذكر دائم اندرزها به شكل امالر و نهالي
مستقيم  -كه در متون پهلوي وجود داشت – كسلكننده و مشلآور است به همالي دليالل نويسالندگان،
اندرزنامهها را با داستانها و آرايهها و اشعار ميآراستند تا خوشايندتر باشالد .نويسالندگان متالون انالدرزي
بعد از اسشم براي آنكه هم اندرز داده باشند و هم خشكي و تلخي نصيحت نمود پيدا نكند ،متناسالي بالا
همان موضوع اخشقي و اندرزي كه قصد گفالت آن را داشالتند ،از حكايالات بهالره ميگرفتنالد تالا تلخالي
نصيحت را در شيريني حكايات پنهان كنند و با ذكر شعر و روايالت و داسالتان تالاريخي ،لحال آمراناله را
رفع و بر گيرايي و جذّابيّت و حس توجّه اثر اضالافه كننالد زيالرا تنهالا بالا ذكالر داسالتان اسالت كاله كتالي
اخشقي و اندرزي از آن قالي خشك و بيروح خار ميشود و با چاشني ذوق درميآميمد به عبالارت
ديگر بيان غيرمستقيم اندرز همواره با لذّت ادبي و تأثير بيشتري همراه است.
قصاله و حكايالالت در ذهال ،
از جملالاله علالالل ديگالالر اسالالتفاده از داسالالتان در اندرزنامالالهها ايالال اسالالت كالاله ّ
ديرپايتر و تأثيرگذارتر خواهد بود به عالشوه ذكالر داسالتان ،جنبالة سياسالي و حتّالي انتقالادي نوشالتههاي
مؤلّفان را بيشتر مينمود زيرا در خشل داستان ميتوانستند نكتالهها و درسهالاي متنالوّعي را باله حاكمالان
گوشمد كنند زيرا حكما تشخي داده بودند كه بشر با جمشت خشك و سخنان مشلالتآميم و صالري
اصشح نميشود و سخ هرگاه فقس متضمّ چند نصيحت باشالد ،آيينالة احساسالات نيسالت و هماله از آن
گريمانند پس آن را با مطايبه و اشعار و حكايات درآميختند و راه اصالشح جامعاله را در پرتالو داسالتان و
شعر و كالشم دلنشالي جسالتجو كردنالد و دسالتورهاي اخشقالي و عملالي خالود را در ال باله الي داسالتانها
گنجاندند و به طور غيرمستقيم در دلهاي حاكمان نفوذ كردند.
 .4فابل و ادبيّات اندرزي:
سبك كليله و دمنه ،يعني نقل حكايات مشتمل بر مضامي اخشقي از زبان حيوانات مورد تقليالد بسالياري
از نويسندگان اسشمي گرديد مثشً سهل ب هارون دو كتاب ثعله و عفرا و النّمر و الثّعلي را به پيروي از
كليله و دمنه از زبان حيوانات نقل نمود .همچني األسد و الخواص از مؤلّفي گمنام نيالم در همالي سالبك
نگاشته شده است .مشهورتري كتابي كه به تقليد از سبك كليله و دمنه نوشته شد ،مرزباننامه اسالت .در
كتاب مرزباننامه ،نويسنده باله تقليالد خالود از سالبك كليلاله و دمناله ايال گوناله اعتالراف ميكنالد« :كتالاب
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مرزباننامه كه از زبان حيوانالات عججالم وضالع كردهانالد و در عجالم ماعالداي كليلاله و دمناله كتالابي ديگالر
مشحون به غرايي حكمت و محشوّ به رغايي عظّت و نصيحت مثالل آن نشالناختهاند( ».وراوينالي:1912 ،
)22
سنّت پند به درباريان و شاهان كه از همان اوّلي حكايات زبالان فارسالي وجالود داشالته اسالت ،كالم و
بالاليش در تمالالامي آثالالار داسالالتاني فابالالل ،نظيالالر كليلالاله و دمنالاله حفالال ميشالود و بيشالالتر خطابهالالا و پنالالدها و
موضوعات به مسائل درباري مربوط ميشود و در واقع مخاطي اصلي اي گونه داستانها نيم پادشالاهان و
درباريان هستند از طرف ديگر درباريان بيش از ديگران طالي چني داستانهايي بودند زيرا موضوع و
مضمون اصلي فابل ،طرز صحي رفتار درباري به خصوص طرز صالحي رفتالار در برابالر دشالمنان اسالت.
رذايل و فضايل اخشقي نيم در خشل داستانها بيالان ميشالود باله همالي دليالل ،مشالوّق اصاللي ايال گوناله
داستانها پادشاهان و درباريان بودند.
انتخاب شكل فابل براي داستانگويي براي نويسندگان نيم مميّتهالايي داشالت .نويسالندگان از آنجالا
كه در فابل ،قهرمانان را از جانوران انتخاب ميكردند ،به راحتي ميتوانستند در صورت ايجالاد واكنشالي
تند در شالاه و درباريالان ،راه توجياله و فالرار داشالته باشالد .در واقالع «نويسالندگان از طريال ايال حكايالات
ميتوانستند سخنان ناگفتهاي را بگويند و معاني و تجربههاي پيشينيان را به ديگران منتقل كنند( ».تقالوي،
 )32 :1979فابل مجال تصرّف در سخ را براي نويسندگان ايجاد ميكرد به گونالهاي كاله ميتوانسالتند
در آن همة حرفها را به راحتي بمنند به عشوه اي شكل داستاني ،هم مخاطبالان فراوانالي داشالت و هالم
قابل استفاده براي حكما و هم براي عامّة مردم بود .افمون بر شخصيّتهاي حيواني ،كوتاهي و سالادگي،
عام بودن پيام آنها ،آشنا بودن شخصيّتها و رفتار آنها براي خوانندگان ،باعث اقبال عمومي به اي نالوع
حكايات ميشد.
نويسندگان اي فابلها با استفاده از تمثيل ميتوانستند به طرح موضالوعات اخشقالي ،اجتمالاعي حتّالي
انتقادي و سياسي و طنمهاي نيشدار نسبت به درباريالان و هيالأت حاكماله بپردازنالد« .تاريخچالة حكايالات
حيوانات نشان ميدهد كه هر زماني مناسي بوده و اقتضا ميكالرده اسالت ،روشالنفكران و انديشالمندان و
اهل قلم از آنها براي ابراز عقايالد خالود و انتقادهالاي ناليشدار اجتمالاعي بهالره گرفتنالد( ».شميسالا:1911 ،
.)271
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ويهگي منحصر به فرد ديگر فابل آن است كه در ايال نالوع داسالتان ،لحال گفتالهها باله طالور مسالتقيم
خطاب به حاكمان نيست همي عامل ،پيامها و محتواي فابل را عام و جهاني ميكرد كما اينكاله اغلالي
حكايات فابل ،نظاير و مشابهي در ادبيّات ديگر ملل نيم داراست .اي امر نيم به نفع نويسندگان فابالل بالود
تا با فراي بال بيشتري حاكمان را در لفّافة فابل به وظايف خود آگاه سازند.
 .9شيوة «داستان در داستان» در ادبيّات اندرزي:
در قرن ششم شكل جديدي در داستانگويي در خدمت اندرزگويي شكل گرفالت و آن شاليوة «داسالتان
در داستان» بود .در شيوة داستان در داستان ،يك داستان اصلي گفته ميشود و چندي داسالتان فرعالي در

دل داستان اصلي گنجانده ميشود .مشهورتري و كاملتري نمونة اي شيوه در مثنوي موالنالا و گلسالتان
سعدي ديده ميشود .شايد پيشينة رو

داستان در داستان ،به همار و يك شي برسد البتّاله شالكل بيالاني

كتي مقدّسي مثل قرآن ،انجيل و تورات نيم به همي شيوه است.
اي شيوه باعث جذّابيّت بيشالتر و افالمايش شالوق خواننالده بالراي دنبالال كالردن مطالالي و داسالتانها و
درگيري بيشتر ذه او با موضوعات ميشود .در شيوة داستان در داستان ،راوي و روايتشالنو هالر دو در
همة داستانها حضوري رو در رو دارند و سؤال و جواب راوي و روايتشنو ،داسالتانهاي ضالمني را باله
داستان اصلي پيوند ميدهد همي عامل ،اي گونه داستانها را به داستانهاي شفاهي شبيه ميكند كاله در
آن گوينده و مخاطي ،رو در روي هم به گفت و شنود ميپردازند .به طور عام راوي هم در درون مالت
و داستان اصلي حضور دارد امّا ممك است در داستان فرعي راوي حذف شود.
در اي گونه داستانها ،پيام و هدف (پند و اندرز) كاله در حكايالت اصاللي ذكالر شالده اسالت ،ممكال
است در داستان ضمني نيم تأكيد شود به عبارت ديگر داسالتان ضالمني سالعي در ملمالوس كالردن بيشالتر
داستان اصلي دارد و درست به همي دليل است كه معمالوالً در پايالان داسالتان ضالمني  -بالرخشف پايالان
داستان اصلي  -پيام و نتيجة اخشقي ذكر نميشود يعنالي تمالامي حكايالات ضالمني ،تحالت تالأثير هالدف
غايي داستان اصلي و كتاب  -كه همان انتقال پيام اخشقالي و انالدرزدهي اسالت  -طرحريالمي ميشالوند.
داستانهاي ضمني از آن روي كه كماهمّيّتتر هستند ،بدون ارز گالذاري و بيالان نتيجالة اخشقالي بيالان
ميشوند و خواننده از طري تغيير زمان از گذشته به حال يا تفاوت شخصيّتها ،پايان داسالتان ضالمني را
درمييابد ولي در داستان اصلي ،هم در آغاز و هم در پايان آن (با جملة معروف ايال افسالانه از بهالر آن
گفتيم كه )...داستان ،ارز گذاري ميشود و پيام يالا انالدرز اخشقالي صالراحتاً ذكالر ميشالود .ذكالر پيالام
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اخشقي در پايان داستان اصلي به دليل آن است كه نويسالنده احتمالال ماليدهالد خواننالده آن را فرامالو
كرده باشد.
 .6استفاده از تمثيل در ادبيّات اندرزي:
استفاده از تمثيل در متون اندرزي نيم شاليوة ابتكالاري جديالدي بالود كاله در قالرن ششالم شالكل گرفالت و
آغازگر آن مترجم كليله و دمنه بود .اي شيوه بعدها با كتالي سالندبادنامه و بختيارناماله اداماله يافالت و در
پايان با گلسالتان باله او رساليد البتّاله در كتالي ديگالر نظيالر سياسالتنامه و قابوسالنامه نيالم مجموعالهاي از
حكايات تمثيلي به چشم ميخورد.
در اي كتي ،مجموعهاي از حكايات كوتاه تمثيلي براي استشالهاد و مجالدلّل سالاخت نظالر نويسالنده و
روش ساخت مطلي مورد نظر ميآيد .در شيوة تمثيل ،شخصيّتها و اعمالشان ظاهري و سالمبل و نمالاد
اشخاص و اعمال ديگري هستند كه گاه به شكل حيوانات (فابل) و گاه باله شالكل انسالانها ايفالاي نقالش
ميكنند به عبارت ديگر در اندرزنامههاي تمثيلي ،حكايات به قصد تربيت و آموز

اخشقالي در قالالي

ادبي خاص ارائه ميشوند و ويهگي غالي اي داستانها ،نمادگرايي (سمبوليسالم) اسالت كاله نويسالنده از
وقايع و افرادي صحبت ميكند در حاليكه مقصود اصليا

حوادث و اشخاص ديگر است .اي گوناله

داستانها روايتي ساده و مستقيم از يك ماجراي خيالي يالا تالاريخي نيسالتند بلكاله قهرمانالان هالر يالك باله
مناسبتهاي گوناگون نقش و وظيفهاي الگو مانند را در تفهيم مفاهيم اخشقي بر عهده دارند.
از آنجا كه دريافت سمبل و نماد ،يعني ژرفساخت حكايات ،از روساخت ،براي همگان  -به ويالهه
شاهان  -قابل دسترس نبود ،نويسندگان اي كتي در مقدّمة هر داستان ،هدف و كليد رممگشايي داستان
را به شيوههاي مختلفي (سؤال و جواب ،ذكر مستقيم و )...بيان ميكردند حتّي در پايان داستان نيالم ايال
هدف دوباره ذكر ميشد به عشوه در پايان هر بخش ،مضمون بخش بعدي ،حتّي داستان بخالش بعالدي
آشكارا گفته ميشد .شايد اي رو  ،به دليل افمودن اندكي صراحت در خطاب به شاهان بوده است.
نويسندگان برخي كتي تمثيلي در مقدّمة كتاب خود به روسالاخت ظالاهري و ژرفسالاخت بالاطني و
اصل داستانها اشاره ميكنند به طور مثال در مرزباننامه آمده است« :اي افسالانهها و اسالمار موضالوع از
وضع خردمندان دانشپهوه كه جمع كردهاند و در اسالفار و كتالي ثبالت كالرده ،از آن روي كاله از زبالان
حيوانالالات عججالالم حكايالالت كردهانالالد ،صالالورت هالالمل دارد و از آن وجالاله كالاله سراسالالر اشالالارت اسالالت و
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حكمتهاي مخفي در مضامي آن مندر  ،جدّ محض است تا خواننده را ميل طمع به مطالعالة ظالاهر آن
كشش كند پس بر اسرار باط به طري توصّل وقوف يابد( ».وراويني)272 :1912 ،
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