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 چكيده:
كه نظام سياسي از آنجا  .كندها نمود پيدا مينامهدر متون اندرزي و سياست بيشترحاكمان،  ةحكما دربار نظريّات

شدند، تالش  اجتماع محسوب مي همه كارة ،تبدادي بوده است و شاهان، اسپادشاهي ايران در طول ساليان دراز

بنالابراي  حكمالا و  شالد امعاله را نيالم موجالي ميج ةاصشح همال –رأس هرم جامعه  –ح پادشاهان در جهت اصش

هاي گوناگون داستان، بيان غيرمستقيم و... عشوه بر كم كردن تلخالي با رو كوشيدند ان متون اندرزي ميمؤلّف

 پند و نصيحت، شاهان را به وظايف خويش آشنا سازند.

هاي ها و اشكال و شيوهاستفاده از داستان ،شاهانبه گويي ديبان براي نصيحتاهاي غير مستقيم يكي از رو  

انالدرزي مالورد  ادبيّالاتگالويي در شود چگونگي استفاده از داستانن بوده است، در اي  مقاله سعي ميمختلف آ

 بررسي قرار گيرد.

 .انداستان در داست سرايي، ادبيّات اندرزي، تمثيل، فابل،داستان: هاكليد واژه

 

 

 

 

 

                                                 
 12/4/1932 تاريخ پذير :    22/12/1931 . تاريخ دريافت:1

2 .pnu.khanloo@yahoo.com  )نویسندة مسئول( 

9. esmaeili_ziba@yahoo.com 



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

 :مقدّمه. 2

-hamو مشالت  از  ham-darzaو صورت ايرانالي باسالتان آن  handarzاندرز كه صورت پهلوي آن  ةواژ

darәa ّظاهراً با  ،فاق، با هم، محكم كردن( است)اتhandarәza اوستا به معني بند و زنجيالر يكالي اسالت. 

)راه(، پارسالي باسالتان  pantiاسالتان ايرانالي ب ،pandمترادف تقريبي اي  كلمه پند اسالت از اصالل پهلالوي 

pathi  )باله كالار رفتاله  پند به معني راه است و مجازاً باله معنالاي نشالان دادن راه و رو  در اصلپس  )راه

 (. 172: ، حواشي معي 1992، بريميتخلف )است 

ي اندرز در فارسي ميانه و نو، به معني سفار  و گفتار بمرگان و آموز  و تربيت و با گستر  معناي 

در معناي فرهيختگي است و در لغت به معني پند و دستور درست در امالور كشالوري و دينالي و زنالدگي 

چالون موعظاله، وصاليت، ادب و حكالم  ،در زبالان عربالي بالا عنالاوينياي  مفهالوم اجتماعي و فردي است. 

ل باله همالي  دليال  پند و اندرز در عربي به موعظه و نصيحت ترجمه شده اسالت كلمة»ده است. خوانده ش

 (24و  22: 1911ي، محمّالد) «اند.كتي اخشقي پهلوي در عربي به نام مالواع  و يالا وصالايا مشالهور شالده

امّا توضالي  دليالل آن   بنابراي  از اي  ديدگاه اندرز رو به گذشته دارد و تجربه است  تفكّراندرز حاصل 

پس اندرز به سالبي   تمعناسدر مورد آن بي تفكّربدون در نظر گرفت  قصد و غرض پديد آوردن آن و 

در اي  درونمايه فالرض بالر ايال  اسالت كاله اوضالاع و  .رو به آينده دارد ،آموزشي خود ةهدف و درونماي

دستورالعملي سرشار از پنالدها و نصالاي  بالراي مقابلاله بالا  ةشوند و لذا آماده كردن و تهياحوال تكرار مي

 كما، موجي تنبياله و تعلاليم نصالاي آميم حبه عشوه بيشتر خواندن جمشت حكمت  آينده ضروري است

همچنالي  باعالث تهالذيي روابالس انسالاني نسالبت باله خالود،  وبالاط   مفيد و باعث تهذيي اخشق و تصفية

هاي انسالان عالالم و فرهيختاله، تالش  بالراي زيالرا يكالي از دغدغاله  گالرددهاي ديگر و خداونالد ميانسان

 .شالوديالاد مي اناز آن« انسان كامل»ان هاي واالست كه تحت عنونمديك شدن به پايگاه و جايگاه انسان

هاي رسيدن به اي  مقام، خواندن و عمل به اندرزهاست. درست به همالي  دليالل اسالت يكي از بهتري  راه

تالوان تنهالا باله قالانون تكياله كالرد و كه قدما اعتقاد داشتند براي اصشح فرد و جامعه و اعمال قدرت، نمي

هاي مختلف، بالد و خالوب، زشالت و زيبالا را در نظالر ايد به شيوهبلكه ب  مردم و جوامع را به هنجار كشيد

ت حركالت كننالد و بر مالدار انسالانيّ –و نه اجباري  –م كرد تا افراد جامعه به صورت اختياري مردم مجسّ

از امتيالالاز  تيحكالاله نصالالشالالد. افالالمون بالالر اينا كسالالي ميهايالال  مهالالم از راه نصالالاي  و پنالالدها و عمالالل بالالدان

را از قالانون دور و جالالدا آن اسالت، امتيالازي كالاله اسالت و آن آمراناله نبالالودن  راي نيالم برخالالورداهالعالادّفوق
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، بنالابراي  انالدرز  گذاردخود را در انتخاب، آزاد و مختار مي ، شنوندةكند، با نمايش زشتي و زيباييمي

م بالا امالر مشيالم و نيالروي بيالان گويي توأنصيحت ةجبار است. در حقيقت شيوا ،ولي قانون  تكليف آزاد

، ... در طالي قالروند داسالتاني، فابالل، تمثيالل وهاي متعالدّاندرزها و به كارگيري آنهالا در شاليوه ةلعادّافوق

 ارز  واقعي آنهاست. كنندةمنعكس

 پيشينة تحقيق:. 2-2

هالايي كاله بالا عنالوان هالا و پالهوهشا مقالالهاندرز و پند مطالي فراواني نوشته شده است  امّ ةدربار هرچند

( باله 1932بررسالي و همالو ) يبر گلسالتان سالعدرا هاي انوشروان و بمرگمهر پند تأثير( 1911پور )سبميان

پرداختاله اسالت.  زندگي ايرانيان باستان و اثر آن بر ادب فارسي و عرباليبررسي پندهاي مكتوب بر ابمار 

 ( نيم ادبيّات اندرزي را در متون فارسي ميانه بررسي كرده است.1971) جعفري

 نامه:و سياست اندرزنامه. 1

شود كاله موضالوع آنهالا تهالذيي نفالس و تربيالت اطشق مي ادبيّاتاي از اندرزي به گونه ادبيّاتمتون و »

ه و نيالم روح انسان و آراسالت  فالرد و اجتمالاع باله حلياله و زيالور اخالشق و روا  مكالارم اخالشق در جامعال

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

باله زبالان پهلالوي و مشالتمل بالر حكالم و پنالد و  ،  به عصر ساسانيعلّهايي هستند متها، رسالهاندرزنامه

نيالم  اوسالتاسالانيان و در قبالل از سا ةدستورهاي اخشقي و گاه حكومتي كه مفالاد بسالياري از آنهالا در دور

 ةها را انديشالنامالهايال  تعريالف واضال  و كامالل، اندرزبا  .: ذيل اندرزنامه(1912، مصاحي) موجود است

 ناميم.اي  انديشه در دوران اسشمي مي ةها را ادامنامهاسشم و سياستسياسي ايران پيش از 

 -برخالي از آنهالالا  ةها و از بالي  رفالت  اصالل پهلالوي و يالا ترجمالاگرچاله تعالداد انالدي ايال  اندرزناماله

هاي آنهالا كمالي دچالار ما را در شناخت ويهگي -كند ها اشاره ميبدان الفهرستهايي كه صاحي همان

همالي  كتالي انالدرزي  درباله انالدرز،  ناآنال ةاخشقي ايرانيان و عشق ةبه پيشين توجّهبا  ولي ،كندمشكل مي

ة ها به قصد آموز  مطالي اخشقي باله عامّالتوان دانست كه اي  اندرزنامهمي ،باقي مانده از قبل از اسشم

صاله و جمشت و نصاي  كوتاه حكيمانه كه خش آموزي باي در حكمتو نقش مهمّ نددشمردم نوشته مي

ايرانالي  تمالدّنمنشوري هستند كه عظمت فرهنال  و اي  آثار . است، داشتندتجارب چندي  قرن  ةعصار

 تمالدّن ةايران باسالتان، آينال تفكّركنند و از جهت اشتمال بر آداب و رسوم و طرز را در خود منعكس مي

 ايراني نسبت به هستي، مرگ و حيات هستند. ةانديش ةايران و آشكارگر نحو گذشتة



 1932 تابستان ،9فصلنامة ادبيّات داستاني، سال اوّل، شمارة / 31
 

 اندرزي: ادبيّاتدر خدمت  سراييداستان. 3

 شالوند پرده بيان ميورت صري  و بيها به صي در كتي آموزشي غرب، پندها و دستورالعملبه طور كلّ

انالدرزي ايالران،  ادبيّالاتولالي در   شالوداندرزي يونالان، كمتالر از داسالتان اسالتفاده مي ادبيّاتكه در چنان

 ةايال  گوناله انالدرز و حكمالت گفالت  و ايال  شاليو»شالوند. ها ذكر ميلها و تمثيناندرزها در خشل داستا

اي قديمي دارد و شايد بتوان سابقه ،ي در فرهن  ايراني قبل از اسشمسرايي در ادب فارسي و حتّداستان

 (924تا: بي )محجوب، «.شده استكتي اخشقي به همي  شيوه تدوي  مي ،تري  ادوارگفت از قديمي

هاي پهلالوي، داستان در اندرزناماله تنها نمونة  توان داستان يافتي پهلوي به ندرت ميهادر اندرزنامه

نويسالي ست. قرن ششم هجري آغاز اندرزنامالها دينكردو چند قسمت كوتاه از  «ريدي خسرو قبادان و»

 ردا البعدهال .اسالتد، نصالرا  منشالي الديالالج ةوالآغازگر اي  شي .هاي منثور و تمثيلي استدر قالي داستان

سعدي  گلستانيابد و در پايان با ادامه مياي  شيوه  نامهمرزبانو  بختيارنامه، سندبادنامه هايي، چونباكت

ها، شالاهان را مسالتقيماً خطالاب قالرار به عبالارت ديگالر تالا قبالل از قالرن ششالم، اندرزناماله  رسدبه او  مي

 پردازند.ثيل به پندگويي سشطي  ميداستان و تم ةافبه بعد، نويسندگان در لفّ سدهولي از اي    دهندمي

ذاتي آدمي به هنالر وسالرگرمي و  ةها، عشوه بر عشقپردازي در اندرزنامهل به داستانت اصلي توسّعلّ

پالرده را نالاممك  التذاذ هنري، استبداد حاكمان ايران بالوده اسالت كاله امكالان بيالان پنالدهاي صالري  و بي

كايات براي بيان اندرزهايي كه بيان مستقيم آنهالا موجالي ها و حبه عبارت ديگر داستان  ساخته استمي

زيالرا در خالشل داسالتان، بالا آسالودگي خيالال و فالراي بالال بيشالتري   رفتبه كار مي ،شدخشم شاهان مي

توان به صالراحت كه نميرا توان معضشت جامعه و عيوب شاهان را مطرح نمود و بسياري از مسائلي مي

از آنجالا كاله مخاطالي  داسالتان گويي بيالان نمالود.هاي حكايالتاده از شاليوهبا استفتوان مي ،به زبان آورد

 .ايد سياسي، اجتماعي و اخشقي باشدتواند ابمار مناسبي براي طرح عقشاهان نيستند، ميمستقيمش 

ها و ت سياسالي، در پالس داسالتانت كالاهش امنيّالات دروني خالود را باله علّالها نيّنويسندگان اندرزنامه

همالواره بالا  ،زيرا به خالوبي آگالاه بودنالد خطالاب صالري  و امالر و نهالي مسالتقيم  كردندها پنهان ميتمثيل

ت ايال  از شالدّ با ذكر داستان كردندميبه همي  سبي سعي   واكنش منفي و شديد حاكمان مواجه است

رو  خالوبي  ،دشالومحسالوب ميداستان از آنجا كه از جمله ابمار بيان و استدالل بكاهند. بيان ها واكنش

اندرز از آنجالا كاله بالا اسالتدالل و دليالل، خشالك و پذير  زيرا  رفت نويسان به شمار ميندرزنامهابراي 

داستان با وجود داشت  اسالتدالل و اندرزهاي موجود در ا امّ شود با مقاومت رو به رو مي ،شودسخت مي
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ي عارفالان و حتّالبه همي  دليل است كاله   داستان، قابل پذير  استت زيبايي دروني و ذاتي دليل، به علّ

 ند.براي القاي مطالي خود استفاده كرد از آن ،پردازان حكومتفيلسوفان و نظريه

گونه است كه ابتدا قاعالده و انالدرزي را ها بدي زي در استفاده از داستانرو  نويسندگان متون اندر 

ه ذكر داسالتان يالا يد آن قاعده ب، سپس براي تأكيد و تأيكنندبه صورت عام و بدون ذكر مصداق بيان مي

اي  شكل، حكايالات صالورت عملالي . در نامهمرزبانيا  كليله و دمنهمانند رو    پردازندهايي ميداستان

شود و جمله يا جمالشت انالدرز در بطال  داسالتان داستاني نقل ميدر حالتي ديگر دهند. را شرح مي اندرز

 ، خالود بالراي بيالان انالدرزحكايات. در اي  رو  داردسعدي در اي  رو  جاي  گلستان  گيردجاي مي

 شوند.آورده مي

هاي داسالتان يالا از زبالان شخصاليّتشالود و انالدرزها از زبالان در شكل ديگر، داستاني طوالني نقل مي

صالورت يالا فالرم اثالر باله شالكل  ،. در اي  شكلشاهنامهكار فردوسي در  ةمانند شيو  دنشومي بيانراوي، 

هالا، شت امري يالا نهالي در خالشل داسالتان، شالرح خاطرهحكايت است و اندرزهاي نويسنده به شكل جم

 آيد.... ميها وشخصيّتسخنان 

ل ديگالري اسالت: شود كه هر يك مكمّالساختمان تحريري اي  كتي از دو قسمت بنيادي تشكيل مي

تر تر و ظريالفپيچيالده كليلاله و دمنالهو  نامالهمرزبانه اي  دو بخش در كتبي نظيالر البتّ و حكمت حكايت 

 هستند.
پنالدآميم حكايالات، در آغالاز داسالتان يالا در پايالان آن  ها معموالً حكمت يا نتيجةداستان گونهاي  در

باله طالور مثالال در   شود تا از اي  طري  بر اندرز و ارز  نهفته بالر داسالتان تأكيالد نماينالدصراحتاً ذكر مي
س داسالتان يالا سالپ ،شالودپاي بالرهم  بالازگو ميگفتگالوي ميالان راي هنالد و بيالد باحكمت  ،كليله و دمنه

... دوبالاره و« اي  افسانه از بهر آن گفتم كاله» هايي مانندشود و در پايان با ذكر جملهذكر ميهايي داستان
ها، اي به صورت پند در آغالاز داسالتانمقدّمهگردد. قرار دادن چكيده يا بر پيام و هدف داستان تأكيد مي

ها، آنها را در واقع باله شالكل مقدّمهتي بودن اي  روايپيش .شودهمچني  باعث آمادگي ذهني خواننده مي
به عشوه تغيير مسير صالحبت  كند تبديل ميبراي خواننده  نوعي كسي اجازه براي بازگويي تمام روايت

 فهماند.و موضوع را به خواننده مي

اشالد و شود كه اگر مخاطي از داستان، پند نگرفتاله بدر بخش پاياني، پند به اي  دليل دوباره ذكر مي

هاي ضمني زياد، پند و داستان اصلي را از ذه  خواننده برده باشد، راوي بتواند خود در يا وجود داستان

 آخري  مرحله با صراحت، پند اخشقي داستان را بازگو كند.



 1932 تابستان ،9فصلنامة ادبيّات داستاني، سال اوّل، شمارة / 122
 

اراده، عجول، نالادان هايي بيشخصيّتهايي كه قهرمانان آنها پادشاهان هستند، پادشاهان يا در داستان

ي خردمنالد بالراي آمالوز  طريال  صالحي  شخصيّت به حضور شوند كه همواره نيازمندد ترسيم ميو مستب

كو  و م و سالختو يالا شالاهاني مصالمّ سالندبادنامهمانند پادشاه موجود در كتالاب   داري هستندمملكت

ان مؤلّفالقصالد اصاللي  ،شالود. در هالر دو شالكلهايي كاله از محمالود غمنالوي نقالل ميمانند داستان ،بااراده

 اراده و خالوگيري باله اخالشق حسالنةبي زنامه، پرهيم شاهان زمان خود از صفات منفي شاهان مستبد واندر

 شناس بوده است.كو  و وظيفهم و سختشاهان مصمّ

 ،زنالان .زنالان اسالت شخصاليّتهاي موجود در متون انالدرزي، منفالي بالودن ديگر در داستان مهمّ نكتة

بيني پادشاهان براي رسيدن به منافع خالود ده  زضعف وطلي هستند كه ابيشتر افرادي سودجو و فرصت

منفالالي زنالالان را در  . او  ايالال  چهالالرةگيرنالالدبهالالره مي –طلبي اسالالت بالالازي و قالالدرتكالاله معمالالوالً هوس –

 توان ديد.مي سندبادنامهو  نامهطوطي

پند  ،ي ندارند و آنچه مهم استاهمّيّتها شخصيّتي زمان و مكان و حتّ ،هاي متون اندرزيدر داستان 

هاي اخشقي است كه كالامشً نكته يعني ارز  اصلي حكايات، در ارائة  اخشقي حاصل از حكايت است

ديگالري اسالت كاله  مهالمّ ها نكتةشخصيّتشود. نسبت دادن حكايات به متناسي با هدف داستان بيان مي

تفسالير انالدرز ذكالر بيشالتر در توجياله و  قابوسالنامهو  نامهسياسالتحكايات كتبي نظير   بايد بدان پرداخت

روايتي كه واقعالي اسالت و معمالوالً باله خلفالا و بمرگالان و   شوند و به همي  دليل شكلي روايتي دارندمي

صالورت عملالي و عينالي  ،كليلاله و دمنالها حكايات كتبي نظير امّ  شودشاهان ايران و عرب نسبت داده مي

ي حكايات به شالخ  خاصالّ  ،  كتيبه همي  دليل در اي  شوداندرزي هستند كه داستان با آن شروع مي

زيرا آنچه مهم است پند اخشقي به صورت عام   مانندت ميالهويّشود و قهرمانان مجهولنسبت داده نمي

و  قابوسالنامهباله همالي  دليالل اسالت كاله در كتبالي نظيالر   اي واقعالي از رفتالار بمرگالاننه ذكر نمونه  است

  شالودهالا بيالان ميهاست و براي تأثير بيشتر حكمتهها و شنيدديده حكايات، واقعي و شرحِ نامهسياست

خته و گالاه خالود حكايالات دربالر دارنالدة سالا، غيرواقعالي و خود، حكايالاتكليله و دمنها در كتبي نظير امّ

 .پندهاست

الملالك طوسالي، نظالام) بال  عبالدالملك و جعفالر برمكاليان نظير حكايت سالليم گاه برخي حكايات،

، (114و  112: 1921الالالي، )غمّان عالالالم در بالالاي نوشالاليروان يالالالي شالالاهو يالالا مجلالالس خ (41فصالالل : 1942

اي س دو مهالرهب  عبدالملك و جعفر برمكي، سليمان توسّدر داستان سليمان  مضحك و غيرواقعي است.



 121/ سرايي در خدمت ادبيّات اندرزيداستان

 

مضحك بالودن ايال  داسالتان  .شودكه در انگشتر دارد، از زهرآگي  بودن شيء در اطراف خود آگاه مي

گاه وزيري به اسم جعفر )چاله رسالد باله جعفالر هيچ ،ب  عبدالملكمان شود كه بدانيم سليي بيشتر ميوقت

انالد  نادرسالتي حكايالات از نظالر تالاريخي و برمكي( نداشته و اصشً جعفر برمكي و سليمان همممان نبوده

 شود.هاي كتي اندرزي ديده ميها، امر شايعي است كه در داستانشخصيّتي نسبت غلس اعمال به حتّ

 ةشود و در همگاه داستاني از حاكمان وقت ذكر نميهاست، هيچان اندرزنامهفمؤلّكه رو  همچنان

 ،تررؤيالاييالگالويي شايد به اي  دليل كه حاكمان گذشته را  حاكمان گذشته است  دربارة كتي، داستان

ت تالرس از حاكمالان باله علّال شايد هالم  ندكردر ميتصوّالگويي براي حاكمان وقت تر تر و آرمانيعادل

 .و آگاهي بر ظالم بودن آنانوقت 

باله پيالام و هالدف داسالتان غافالل و دور  توجّهرا از  مؤلّفي پردازي، خواننده، حتّبه داستان توجّهگاه 

پردازي بر پيالام و هالدف اسالت و ق داستانهايي از تفوّنمونه كليله و دمنهو  گلستان، نامهسياست  كندمي

از منظر اخشقي و سياسي و بيشتر از نگاه ادبي نگريسالته درست به همي  دليل است كه كمتر به اي  كتي 

 شده است.

نشالان از الگالوبرداري  ،هايي از ايران پيش از اسشمايم، ذكر داستانكه در جاي ديگري گفتههمچنان

 و تقليد و تأثيرپذيري نويسندگان دوران اسشمي از مفاهيم ايران پيش از اسشم دارد.

باله شالكل  نامهسياسالتدر  -اسالتفاده از رو  داسالتان در داسالتان دون بال -هاي طالوالني ذكر داسالتان

 شود.ديده مي يآميممشل

ها شالاهان ا مخاطبالان اصاللي داسالتانامّال ،ندشدميها اگرچه به صورت عمومي و جهاني نوشته داستان

ها، تانها اصشح درباريالان و شالاهان بالود و هالم در پايالان داسالزيرا هم هدف نويسندگان داستان  اندبوده

ق اصاللي ايال  ، مشالوّبساليار ةت عشقالاز طرف ديگر شاهان به علّ  گرفتندشاهان آشكارا مخاطي قرار مي

بنالاي »ها معترف است: گونه داستانمخاطبان اي فراواني نيم بر  كليله و دمنه مؤلّفها بودند. گونه داستان

مردمالان بالراي  كه خواصّتا چنانرا در صورت همل فرانموده ابواب آن بر حكمت و موعظه و آنگه آن 

 (11: 1929منشي، نصرا  ).« عوام به سبي همل هم بخوانند ،اشندشناخت تجارب بدان مايل ب

اطبالان و ثير بيشتر اي  شيوه در اذهالان و قلالوب مخ، تأدر متون اندرزي ت ديگر استفاده از داستانمميّ

واقعالي از ي هاي عيني و حتّالنمونه ها و ارائةرايي داستانت و گيابيّت جذّبه علّ تداوم پيام در اذهان است.

 گرفتند.گويي در خشل اندرزها ميداستان مفاد پندها، شنوندگان تأثير بيشتري از اي  شيوة
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بهره را دارند و در ميان كتي استفاده از داستان در متون اندرزي، كتي پهلوي كمتري   از نظر بسامدِ

كمتالري   المليك  نصيحة و هستند داراي بيشتري  سهم  نامهمرزبانو  ه و دمنهكليل ،مثنوياسشمي،  دورة

 داستان را در خود داراست.

هاي واقعالي كاله ي در بيان داسالتانحتّ  دشوي، واقعي بيان ميو كمتر داستان ذه  است ةزائيد ،داستان

 يشالود و باله طالور كلّالهاي تاريخي باشند، افمودن شاخ و برگ و غلو نيم ديده ميشخصيّتقهرمانان آن 

 ،ولالي در برخالي كتالي  هاي موجود از متون اندرزي، اخالشق سياسالي اسالتموضوع اصلي اكثر داستان

 شود.اخشق فردي و اجتماعي هم ديده مي

يالد پنالد و انالدرزي اسالت كاله در ابتالداي رزي، تاكيد و تأيها در خشل متون اندهدف از ذكر داستان 

 مثنالويها را موالنالا در شايد آشالكارتري  بيالان هالدف از داسالتان .شودداستان يا در خود داستان ذكر مي

 اهمّيّالتبلكه بالاط  و سالرّ و معنالي داسالتان  ،او اعتقاد دارد ظاهر داستان مهم نيست  خود بيان كرده باشد

 دارد:

 ستا اياي برادر قصّه چون پيمانه
 

 اي اسالتمعني اندر وي مثالال داناله 
 

 (9922 ، ب1971/2)مولوي،  

پردازان كه مرادشالان تقريالر شالعر و تحريالر حكايالات بالوده قصّههم بر كارِ ديگر  كليله و دمنه لّفمؤ

: 1929منشالي، نصالرا  )دانالد يرد و كار خود را بالاالتر ميگايراد مي ،نه تفهيم حكمت و موعظت  است

22). 

اه گرفتاله تالا دشالهاي گونالاگون از پاشخصيّتها در خشل متون اندرزي، وجود ويهگي ديگر داستان

درباريالان بالا ديگالر  اي  نكته حاكي از تعامل دو طرفالة  ي حيوانات در آنهاست... حتّمشاور و بازرگان و

 هاست.اقشار جامعه و آموز  طرز صحي  اي  تعامل در خشل داستان

پردازي و تكلّفالات لفظالي و اظهالار فضالل هدف استادان سخ  و حكما، صرفاً زيبايي كشم و داسالتان

 )همان( «.داري اصلي معتبر استجهان ياست ومعرفت قواني  س» كليله و دمنه مؤلّفبلكه به قول نيست، 

هاي داسالتاني دريافالت شخصاليّتغيرمستقيم از خشل داستان يا گفالت و گالوي به طور بيشتر  ،نصاي 

ر پادشاهان را كنند و با ذكر داستان، نظها نفوذ ميطور غيرمستقيم در دله نويسان بيعني داستان  شودمي

 كنند.به محاس  اخشق معطوف مي
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فانه مأخالذ هاليچ كالدام هاي مشالابه در متالون انالدرزي اسالت كاله متأسالّ ديگر، وجود داستان مهمّ نكتة

 .  نمالودديگالر را مشالخّ ةاي از نويسندگيري و اخذ نويسندهتوان وام  نيست و به طور قطع نميمشخّ

 يكديگر است. ها بهشباهت داستان ،آن چيم كه واض  است

اندرزها به شكل امالر و نهالي ها در متون اندرزي اي  است كه ذكر دائم دليل ديگر استفاده از داستان

 ،به همالي  دليالل نويسالندگان  ور استآكننده و مشلكسل –كه در متون پهلوي وجود داشت  -مستقيم 

شايندتر باشالد. نويسالندگان متالون انالدرزي آراستند تا خوميها و اشعار ها و آرايهها را با داستاناندرزنامه

كه هم اندرز داده باشند و هم خشكي و تلخي نصيحت نمود پيدا نكند، متناسالي بالا نبعد از اسشم براي آ

گرفتنالد تالا تلخالي از حكايالات بهالره مي ،همان موضوع اخشقي و اندرزي كه قصد گفالت  آن را داشالتند

لحال  آمراناله را  ،ذكر شعر و روايالت و داسالتان تالاريخينصيحت را در شيريني حكايات پنهان كنند و با 

زيالرا تنهالا بالا ذكالر داسالتان اسالت كاله كتالي   اثر اضالافه كننالد توجّهت و حس  ابيّرفع و بر گيرايي و جذّ

به عبالارت   آميمدد و با چاشني ذوق درميوشميروح خار  اخشقي و اندرزي از آن قالي خشك و بي

 است. همراهثير بيشتري ت ادبي و تأه با لذّديگر بيان غيرمستقيم اندرز هموار
هها ايالال  اسالالت كالاله از جملالاله علالالل ديگالالر اسالالتفاده از داسالالتان در اندرزنامالاله  ،و حكايالالت در ذهالال  قصالالّ

هاي ي انتقالادي نوشالتهسياسالي و حتّال   به عالشوه ذكالر داسالتان، جنبالةتر و تأثيرگذارتر خواهد بودپايدير
عي را باله حاكمالان هالاي متنالوّها و درستوانستند نكتالهداستان ميزيرا در خشل   نمودان را بيشتر ميمؤلّف

آميم و صالري  زيرا حكما تشخي  داده بودند كه بشر با جمشت خشك و سخنان مشلالت  گوشمد كنند
احساسالات نيسالت و هماله از آن  ، آيينالة  چند نصيحت باشالدشود و سخ  هرگاه فقس متضمّاصشح نمي
و اشعار و حكايات درآميختند و راه اصالشح جامعاله را در پرتالو داسالتان و پس آن را با مطايبه   گريمانند

ها الي داسالتانه بال اخشقالي و عملالي خالود را در ال هايشعر و كالشم دلنشالي  جسالتجو كردنالد و دسالتور
 هاي حاكمان نفوذ كردند.گنجاندند و به طور غيرمستقيم در دل

 :اندرزي ادبيّاتفابل و . 4
نقل حكايات مشتمل بر مضامي  اخشقي از زبان حيوانات مورد تقليالد بسالياري يعني  ،كليله و دمنهسبك 

را به پيروي از  عليمر و الثّالنّو  ثعله و عفرادو كتاب ب  هارون مثشً سهل   از نويسندگان اسشمي گرديد

سالبك  ي گمنام نيالم در همالي مؤلّفاز  سد و الخواصاألزبان حيوانات نقل نمود. همچني   از كليله و دمنه

در  .اسالت نامهمرزبان ،نوشته شد كليله و دمنهنگاشته شده است. مشهورتري  كتابي كه به تقليد از سبك 

كتالاب »كنالد: گوناله اعتالراف ميايال  كليلاله و دمناله، نويسنده باله تقليالد خالود از سالبك نامهمرزبانكتاب 
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ديگالر  كتالابي لاله و دمنالهكليانالد و در عجالم ماعالداي كه از زبان حيوانالات عججالم وضالع كرده نامهمرزبان

: 1912)وراوينالي،  «اند.به رغايي عظّت و نصيحت مثالل آن نشالناخته وّمشحون به غرايي حكمت و محش

22) 

لي  حكايات زبالان فارسالي وجالود داشالته اسالت، كالم و ت پند به درباريان و شاهان كه از همان اوّسنّ

هالالا و پنالالدها و ود و بيشالالتر خطابشالالحفالال  مي كليلالاله و دمنالالهنظيالالر ، بالاليش در تمالالامي آثالالار داسالالتاني فابالالل

ها نيم پادشالاهان و گونه داستانشود و در واقع مخاطي اصلي اي ميموضوعات به مسائل درباري مربوط 

موضوع و    زيراهايي بودنداز طرف ديگر درباريان بيش از ديگران طالي چني  داستان  درباريان هستند

 .خصوص طرز صالحي  رفتالار در برابالر دشالمنان اسالتطرز صحي  رفتار درباري به  ،مضمون اصلي فابل

گوناله ق اصاللي ايال باله همالي  دليالل، مشالوّ  شالودها بيالان ميرذايل و فضايل اخشقي نيم در خشل داستان

 ها پادشاهان و درباريان بودند.داستان

نويسالندگان از آنجالا  .هالايي داشالتتگويي براي نويسندگان نيم مميّانتخاب شكل فابل براي داستان 

توانستند در صورت ايجالاد واكنشالي كردند، به راحتي ميقهرمانان را از جانوران انتخاب مي ،كه در فابل

نويسالندگان از طريال  ايال  حكايالات »تند در شالاه و درباريالان، راه توجياله و فالرار داشالته باشالد. در واقالع 

)تقالوي،  «ديگران منتقل كنند. هاي پيشينيان را بهاي را بگويند و معاني و تجربهتوانستند سخنان ناگفتهمي

توانسالتند اي كاله ميگونالهبه   كردف در سخ  را براي نويسندگان ايجاد ميفابل مجال تصرّ (32: 1979

و هالم  فراوانالي داشالتمخاطبالان  ، همبه عشوه اي  شكل داستاني  ها را به راحتي بمنندحرف در آن همة

هاي حيواني، كوتاهي و سالادگي، شخصيّتافمون بر  د.ة مردم بوقابل استفاده براي حكما و هم براي عامّ

اي  نالوع  ي خوانندگان، باعث اقبال عمومي بهها و رفتار آنها براشخصيّتعام بودن پيام آنها، آشنا بودن 

 شد.حكايات مي

ي توانستند به طرح موضالوعات اخشقالي، اجتمالاعي حتّالها با استفاده از تمثيل مياي  فابل نويسندگان

حكايالات  تاريخچالة»و هيالأت حاكماله بپردازنالد.  دار نسبت به درباريالانو سياسي و طنمهاي نيشانتقادي 

روشالنفكران و انديشالمندان و  ،كالرده اسالتمي كه هر زماني مناسي بوده و اقتضا دهدحيوانات نشان مي

: 1911 )شميسالا، .«دار اجتمالاعي بهالره گرفتنالداهل قلم از آنها براي ابراز عقايالد خالود و انتقادهالاي ناليش

271.) 
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مسالتقيم باله طالور ها ويهگي منحصر به فرد ديگر فابل آن است كه در ايال  نالوع داسالتان، لحال  گفتاله

كاله اغلالي كما اين  دكرحتواي فابل را عام و جهاني ميها و مهمي  عامل، پيام  خطاب به حاكمان نيست

نيم به نفع نويسندگان فابالل بالود  . اي  امرداراستديگر ملل نيم  ادبيّاتنظاير و مشابهي در  ،حكايات فابل

 فابل به وظايف خود آگاه سازند. افةتا با فراي بال بيشتري حاكمان را در لفّ

 :اندرزي ادبيّاتدر « داستان در داستان» ةشيو. 9

داسالتان » ةگويي در خدمت اندرزگويي شكل گرفالت و آن شاليودر قرن ششم شكل جديدي در داستان

شود و چندي  داسالتان فرعالي در ستان در داستان، يك داستان اصلي گفته ميدا ةدر شيو .بود« در داستان

 گلسالتانموالنالا و  مثنوياي  شيوه در  تري  نمونةمشهورتري  و كامل .شوددل داستان اصلي گنجانده مي

ه شالكل بيالاني برسد  البتّال همار و يك شيبه  ،رو  داستان در داستان ةشايد پيشين شود.سعدي ديده مي

 است. شيوهنيم به همي   توراتو  انجيل، قرآنسي مثل دّكتي مق

ها و ت بيشالتر و افالمايش شالوق خواننالده بالراي دنبالال كالردن مطالالي و داسالتانابيّاي  شيوه باعث جذّ

شالنو هالر دو در در شيوة داستان در داستان، راوي و روايت .شوددرگيري بيشتر ذه  او با موضوعات مي

هاي ضالمني را باله شنو، داسالتانو جواب راوي و روايتال دارند و سؤ ها حضوري رو در روتانداس همة

كند كاله در ميشبيه هاي شفاهي داستانبه ها را گونه داستاناي  ،همي  عامل  دهدداستان اصلي پيوند مي

به طور عام راوي هم در درون مالت   .پردازندرو در روي هم به گفت و شنود مي ،آن گوينده و مخاطي

 ا ممك  است در داستان فرعي راوي حذف شود.امّ  اصلي حضور داردو داستان 

، ممكال  كاله در حكايالت اصاللي ذكالر شالده اسالت (پند و اندرز) ها، پيام و هدفگونه داستاناي  در

كيد شود  به عبارت ديگر داسالتان ضالمني سالعي در ملمالوس كالردن بيشالتر است در داستان ضمني نيم تأ

بالرخشف پايالان  -كه معمالوالً در پايالان داسالتان ضالمني   دليل است داستان اصلي دارد و درست به همي

ثير هالدف تحالت تالأ ،يعنالي تمالامي حكايالات ضالمني  شوداخشقي ذكر نمي پيام و نتيجة -داستان اصلي 

 .شالوندريالمي ميطرح - كه همان انتقال پيام اخشقالي و انالدرزدهي اسالت -غايي داستان اصلي و كتاب 

اخشقالي بيالان  ةگالذاري و بيالان نتيجالبدون ارز  ،تر هستنداهمّيّتكه كم هاي ضمني از آن رويداستان

ها، پايان داسالتان ضالمني را شخصيّتو خواننده از طري  تغيير زمان از گذشته به حال يا تفاوت  شوندمي

معروف ايال  افسالانه از بهالر آن  ةهم در آغاز و هم در پايان آن )با جمل ،ولي در داستان اصلي  يابدميدر

ذكالر پيالام  .شالودشود و پيام يالا انالدرز اخشقالي صالراحتاً ذكالر ميگذاري ميارز داستان، ..( فتيم كه.گ
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دهالد خواننالده آن را فرامالو  آن است كه نويسالنده احتمالال مالياخشقي در پايان داستان اصلي به دليل 

 كرده باشد.

 :اندرزي ادبيّاتاستفاده از تمثيل در . 6

ابتكالاري جديالدي بالود كاله در قالرن ششالم شالكل گرفالت و  ةدرزي نيم شاليواستفاده از تمثيل در متون ان

اداماله يافالت و در  بختيارنامالهو  سالندبادنامهبعدها با كتالي  . اي  شيوهبود كليله و دمنه مترجمآغازگر آن 

اي از نيالم مجموعاله قابوسالنامهو  نامهسياسالته در كتالي ديگالر نظيالر البتّال  باله او  رساليد گلسالتانپايان با 

 خورد.يلي به چشم ميحكايات تمث

اي از حكايات كوتاه تمثيلي براي استشالهاد و مجالدلّل سالاخت  نظالر نويسالنده و در اي  كتي، مجموعه

ها و اعمالشان ظاهري و سالمبل و نمالاد شخصيّتتمثيل،  ةآيد. در شيوروش  ساخت  مطلي مورد نظر مي

ها ايفالاي نقالش باله شالكل انسالان و گاه( فابل)اشخاص و اعمال ديگري هستند كه گاه به شكل حيوانات 

هاي تمثيلي، حكايات به قصد تربيت و آموز  اخشقالي در قالالي به عبارت ديگر در اندرزنامه  كنندمي

ها، نمادگرايي )سمبوليسالم( اسالت كاله نويسالنده از شوند و ويهگي غالي اي  داستانادبي خاص ارائه مي

گوناله ا  حوادث و اشخاص ديگر است. اي يكه مقصود اصلدر حالي  كندوقايع و افرادي صحبت مي

بلكاله قهرمانالان هالر يالك باله   ها روايتي ساده و مستقيم از يك ماجراي خيالي يالا تالاريخي نيسالتندداستان

 عهده دارند. اي الگو مانند را در تفهيم مفاهيم اخشقي برهاي گوناگون نقش و وظيفهمناسبت

 به ويالهه -ساخت، براي همگان اخت حكايات، از روسيعني ژرف ،از آنجا كه دريافت سمبل و نماد

داستان هدف و كليد رممگشايي  ،هر داستان ةمقابل دسترس نبود، نويسندگان اي  كتي در مقدّ -شاهان 

ي در پايان داستان نيالم ايال  حتّ  كردند...( بيان ميال و جواب، ذكر مستقيم وهاي مختلفي )سؤرا به شيوه

ي داستان بخالش بعالدي عشوه در پايان هر بخش، مضمون بخش بعدي، حتّ به  شدهدف دوباره ذكر مي

 شد. شايد اي  رو ، به دليل افمودن اندكي صراحت در خطاب به شاهان بوده است.گفته مي آشكارا

سالاخت بالاطني و كتاب خود به روسالاخت ظالاهري و ژرف مقدّمةنويسندگان برخي كتي تمثيلي در  

سالمار موضالوع از ها و ااي  افسالانه: »آمده است نامهمرزبانبه طور مثال در   كنندها اشاره مياصل داستان

اند و در اسالفار و كتالي ثبالت كالرده، از آن روي كاله از زبالان پهوه كه جمع كردهوضع خردمندان دانش

انالالد، صالالورت هالالمل دارد و از آن وجالاله كالاله سراسالالر اشالالارت اسالالت و جالالم حكايالالت كردهحيوانالالات عج
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ظالاهر آن  ة  آن مندر ، جدّ محض است تا خواننده را ميل طمع به مطالعالهاي مخفي در مضاميحكمت

 (272: 1912)وراويني، « پس بر اسرار باط  به طري  توصّل وقوف يابد.  كشش كند

 گيري:نتيجه

 توان نتيجه گرفت:از مباحث باال چني  مي

يالد پنالد و تأكيالد و تأي  خاطبانم در اذهان و قلوبو تداوم پيام ثير بيشتر تأ  استبداد حاكمان و اجتماع. 1

مقابل امر و نهالي  زينت و آرايش كشم در  شوداندرزي كه در ابتداي داستان يا در خود داستان ذكر مي

اي مثالل ذكر داستان در متون اندرزيهاي تعلّ ثيرگذاري عمي  در اذهان، از جملهتأ خطابي و مستقيم و

 ... است.و نامهمرزبان، كليله و دمنه

انتخاب شده اسالت  باله ايال  دليالل كاله آزادي كالشم « فابل» ةدهي و اندرزگويي، قالي و شيوراي پندب. 2

ر اي  توانست دچني  گوينده ميهم تماع با اي  نوع نگار  بيشتر بود گوينده در برابر خشم پادشاه و اج

 ديگر نيم بپردازد. به موضوعات اخشقي، سياسي، انتقادي، اجتماعي و فرهنگيشيوه با استفاده از تمثيل 

مولالوي و  مثنالويدر  باله ويالهه به كار گرفته شده اسالت « در داستانداستان » ةشيو ،اندرزي ادبيّاتدر . 9

آينالد، طالرح و هايي كه ضم  حكايت اصلي ميسعدي. حس  اي  شيوه در اي  است كه داستان گلستان

 كنند. موضوع اصلي داستان را تأكيد مي

ار از تمثيالل، البسيال بختيارناماله، سالندبادنامه، ه و دمنهليكلچون هم ي،ايالهدر كتاب اندرزي و ادبيّاتدر . 4

 شوند.رممگشايي مي ،داستان نيم اي  نمادها و رموزشود و در ابتدا يا انتهاي م استفاده ميالاد و رمالنم

   :منابع
 .بيراميرك :تهرانمعي ، محمّد اهتمام به  ،برهان قاطع (،1992ب  خلف ) محمّدتبريمي، 

  انتشارات روزبه. :تهران ،لچاپ اوّ ،بررسي حكايات حيوانات تا قرن دهم در ادب فارسي ،(1979) محمّدتقوي، 

 .172-191، ص  11، شمارة مجلّة چيستا، «ادبيّات اندرزي در متون فارسي ميانه»(، 1971جعفري، محمود )

، زبـان و ادبيّـات فارسـي، «در گلسالتان سالعدي تأثير پندهاي انوشروان و بمرگمهالر»(، 1911پور، وحيد )سبميان

 .124-31، ص  94شمارة 

نگاهي به پندهاي مكتوب بر ابمار و لوازم زندگي ايرانيالان باسالتان و اثالر آن بالر ادب »(، 1932) -----------

 .171-147، ص  7، شمارة وهيشعر پژ، «فارسي و عربي

 .ردوسانتشارات ف ، تهران:انواع ادبي ،(1911) شميسا، سيروس
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ي  الالدّجشل مقدّمالةبا تصحي  و حواشي و تعليقالات و  ،الملوك نصيحة (،1921)محمّد ب  محمّد ، غمالي طوسي

 .يسلسله انتشارات انجم  آثار ملّتهران: همايي، 

 .انتشارات فردوس ، تهران:لچاپ اوّ ،شعر فارسي سبك خراساني در ،تا()بي جعفرمحجوب، 

و چنـد نمونـه از ارـار ان در ادبيّـات عربـي و  و اخالق در ايران پيش از اسـالمادب (، 1911محمّدي، محمّد )

 .: توستهران ،اسالمي

 اميركبير. ، تهران:چاپ پنجم ،المعارف فارسي ةداير ،(1912) مصاحي، غشمحسي 

، ارات اطشعالاتانتشال ، تهالران:چاپ پنجمكريم زماني،  به كوشش، مثنوي معنوي ،(1971) ي الدّمولوي، جشل

  .لدشش ج

 ، تهالران:پالنجم اپتصحي  و توضي  مجتبي مينوي طهراني، چال ،كليله و دمنه، (1929منشي، ابوالمعالي )نصرا  

 .دانشگاه تهران

تهالران: بنگالاه ترجماله و نشالر به اهتمام هيالوبرت داري،  ،نامه(سيرالملوك )سياست (،1942)طوسي  نظام الملك

 .كتاب

دانشالگاه شالهيد تهالران: ل، بالر، چالاپ اوّبه كوشالش خليالل خطيالي ره ،نامهبانمرز ،(1912) ي وراويني، سعدالدّ

 .بهشتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


