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 چکیده
هااای ملتلااب و بااو طااور کاماا، یااا ت یااده  بااو دساا  در طااوت تاااری  در زبان کلیلااو و دمنااوحکایااات 

ه اتند کاو  دمناوکلیلاو و ها  ساو منموما  کاما، شاعران باو نماد در دماده اسا   از  الا  ایاو بازنوی ای
یااو درااار  بااا تو ّااو بااو شاارای  انااد  شاااعران ادر اعصااار ملتل اای از تاااری  ایااران بااو رشاات  نمااد دردمده

اناد کاو ماا در ایاو شا وهی  مریاار را بار اساان تر اا  نصارا  روزتار خاود  مطاایبی را باو ماتو اف وده
اسا   مااامیو ا تاااعی اسا   در  اید  از  الاو مااامینی کاو باو ایاو دراار افا وده شادهمنشی قرار داده

کلیلااو های در منمومااو« ارزیااابی»تیااری از ایگااوی روایاای یباااو  بااو  داسااازی بلاای ایااو شاا وهی بااا بهره
در مقای او باا تر اا  نصارا  منشای شرداختاو شاده اسا  و تات  شاده اسا  م ااهید ا تاااعی  و دمنو

ترتیا  مشالّش شاده اسا  کاو کادام منموماو  ها ت یده و با یکدیگر مقای او شاود  باو ایاواز دن ارزیابی
افاا وده اساا  و ها ناایو  کلیلااو و دمنااوهااای خااود بااو مااتو ماااامیو ا تااااعی بیشااتری در ارزیابی

 شود ها در حوزۀ ارزیابی ا تااعی تبییو میهای منموموها و ت اوتشباه 
 

 ا تااعی منموم  کلیلو و دمنو  قانری   اهری  فلر طباطبایی  ماامیو  کلیدواژه:
 

 . مقدّمه1
تر ا  کلیلو و دمناو ارار ابوایاراایی نصارا  منشای یکای از درااری اسا  کاو تایریر ب ایاری بار ادبیّاات فارسای 

باو نرار یاا نماد اسا  کاو برخای  کلیلاو و دمناوها  بازنوی ای شس از خود داشتو اس ؛ از  الو ایاو تیریرشاریری
انااد  دسااتاای  تاایریر شریرفتو تر ااا  کلیلااو و دمنااوانااد  درااار فارساای منرااوری کااو از از ایااو درااار بر ااای مانده

های کلیلاو و دمناو از ماواردی اسا  کاو ب ایار اناد  امّاا تیقیار در منموماوهای ادبی فراوانای قارار ترفتوش وهی
 کلیلاو و دمنا  منماوماناد  نموما  کلیلاو و دمناو کاو باو طاور کاما، بااقی ماندهکاتر بو دن تو ّو شده اس   ساو م

(  1367) شیااناا  شنااد(  ساارودۀ  هااانبلی  اهااری و 1353) رای و باارهاو)قاارن ه ااتد(  اراار قااانری طوساای  
 ارر غتمی یو فلر طباطبایی ه تند 

  او تاا زماان حالا  م اوت باو   در اواخار قارن ششاد هجاری در طاون متویّاد شاد«احاد بو میاود قاانری»    
هاا   617کارد و باو سالنوری اشات ات داشا ؛ امّاا شاس از دن  در حادود ساات خراسان در زادتاهی زنادتی می

ای ق  از خراسان هجارت کارد  او باو دسایای  ا یر رفا  و باو خادم  ساتطیو سالجوقی در دماد و در برهاو
طااور کااو در اخبااار دمااده جوقی بااوده اساا   دناز زناادتی خااود  ملاار ایشااررای دربااار عتبایاادیو کیقباااد ساال

زناده باوده  هاا  ق ( 672)تاا شاس از مارو او اس   قانری بو خدم  موالنا  اتت ایادیو نیا  رفتاو باوده اسا  و 
رساید  نناادان عااار رسااد قاانری شااس از ایاو تاااری  کااو در دن ساوّ او بااو ه تااد و شاان  میاسا   بااو نمار نای

مشالّش نی ا  امّاا باا تو ّاو باو  کلیلاو و دمنا  منماومتااری  دقیار سارودن ( 487-503: 1369) ا ا  کرده باشد  
هجاری قااری و در زماان ع ّایادیو کیکااوون راانی دان اتو شاده اسا   قاانری ایاو  655قرائو در حدود ساات 
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ارر را در بیر متقارب و در حادود ده ها ار بیا  باو نماد دردورده اسا   ایاو منموماو باا ناام شااهان سالجوقی 
 وشتو شده اس  روم ن

اوّیاایو بااار را  رای و باارهاوکتاااب  او  در تهااران متویّااد شااد 1304سااات   در حاادود «ی هااانبلی  اهاار»    
   اهاری در منموما  اوّییّا  خاود  ساری کارد منتهاای امانا  شا ی ناا  و منتشار کارد هجری 1323در سات 

شاااعر  ساای سااات برااد  کتاااب خااود را بااازنگری کاارد و ت ییراتاای  (17-19) اهااری  باای تااا: را بااو خاارد دهااد  
دن را بااو اتاااام رساااند  1356اساسای در دن ایجاااد کاارد  او ننااد ها ار بیاا  باار منموماا  خااود افا ود و در سااات 

  (8)هاان: 

در شاان  دوره مجلااس شااورای ملّاای  اودر برو اارد اساا    1295  متویّااد سااات «غتمی اایو فلاار طباطبااایی»    
فلاار طباطبااایی    1ناایناادۀ مااردم برو اارد بااود  1354تااا  1335نااوزدهد تااا بی اا  و سااوم(  از سااات )دورۀ 
باو شایاان رسااند  او در مقدّما  کتاابی  1359را در ساو شنجااه ساایگی دغااز کارد و در ساات  شیاانا  شنادسرودن 

ای از دن بااو وادّعااا کاارده اساا  کااو زبااان اراار نصاارا  منشاای باارای عاااوم مااردم دشااوار اساا  و تنهااا ناوناا
 شود دانشجویان ادبیّات فارسی تدریس می

 

 تعریف مسأله. 2
های در منمومااو« 2ارزیااابی»  بلاای  ( Labov & Waletzky)در ایااو شاا وهی  باار مبنااای ایگااوی یباااو و وایت ااکی

یکاادیگر انااد بااا نااو شاااعران بااو مااتو منرااور اف ودهشااود و دنکلیلااو و دمنااو بااا مااتو نصاارا  منشاای مقای ااو می
های ها شاسا  دهاید کاو کادام یار از منموماوکنید باو ایاو شرسایشود  ما در ایو ش وهی تات  مایمقای و می

ها و کلیلو و دمناو م ااهید ا تاااعی بیشاتری باو ماتو افا وده اناد و مااامیو افا وده شاده در دنهاا ناو شاباه 
 هایی با یکدیگر دارند؟ت اوت

 

 پیشینۀ پژوهش. 3
های مراادودی دربااارۀ نامااودهااد کااو مقاااالت و شایانهااای ادبیّااات فارساای نشااان می  ااتجو در ش وهی

ای کااو بااو طااور خااا  بااو ایااو مواااو  شرداختااو اساا   های کلیلااو و دمنااو نگاشااتو شااده اساا   مقایااومنمومااو
نااا  شااده 1346در سااات  حیااد  نوشاات  مرتااای مدرساای نهاااردهی اساا  کااو در مجلّاا  و«رای و باارهاو»

 اختصا  دارد رای و برهاو بو مررّفی ملتصر نا  اوّت منموم  اس   ایو مقایو 
انااد  شناساای ویلیااام یباااو را در ادبیّااات فارساای نشااان دادههااایی کااو کاااربرد نمریّاا  روای از  الااو ش وهی    

تج یاو و تیلیا، سااخ  کاتن »باا عناوان  1385ن اد و رااا ایا دی اسا  کاو در ساات مقای  میادرااا شهلاوان
 شناسایزباان و زباندر نشاری  « د و اسا ندیار شااهنام  فردوسای بار اساان قایا  یبااو و وایت اکیحااس  رسات

اناد کاو طارل کلّای روایا  رساتد و اسا ندیار از بو نا  رسایده اسا   نوی اندتان در ایاو شا وهی نشاان داده
زاد  مقایاا  خااود را   راااایو د1388هااایی دارد  در سااات کنااد امّااا در مااوارد   ئاای ت اوتایگااوی یباااو شیااروی می

ش وهشانام  در « ناماو )بار اساان ایگاوی ایااسای شاک، الباو (هاای مرزبانبررسای سااختار حکای »با عناوان 
منتشاار کاارده اساا   درایااو مقایااو بیااان شااده اساا  کااو حاااور رو در روی  زبااان و ادب فارساای )تااوهر تویااا(

تااراری  رکاار نکااات در بلاای ارز ها  نباا  شاا اهی داده اساا  و توییشاانو  بااو داسااتانراوی و روای 
و ها نایو در  ندۀ ایاو مقایاو تل ّای دیگاری از ناام یبااو را باو کاار بارده اسا ای دارد  نگاراختقی اهاّیّ  وی ه

ا  بلی منابع شا وهی  مناابع ا الی نمریاو یبااو را ناام نبارده اسا   مقایا  می او میاادی فشاارکی و فاا،
 اا  ساااختار داسااتان در دو اراار عطّااار بااا تکیااو باار دو ایگااوی  دیااد مقای»بااا عنااوان  1392خاادادادی در سااات 

                                                           
1 https://fa.wikisource.org/wiki/نمایندگان_مجلس_شورای_ملی_در_2۴_دوره_قانونگذاری  
2 Evaluation 
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ناا  شاده اسا   ش وهشاگران در ایاو ارار باو دنباات    اتارهای زباانیدر نشاری  « نوی ایساختارترای داستان
انااد  ها ناایو رااایو کاااایی و های کوتاااه و بلنااد فارساای بودهتطااابر دو ایگااوی یباااو و تریاااان باار داسااتان
تیلیا، سااختاری ماا رای بار دار کاردن ح انر وزیار بار شایا  »میاد ح یو کرمای مقایا  خاود را باا عناوان 

انااد  منتشاار کرده 1397در سااات  مااتو شناساای ادب فارساایدر فصاالنام  « ایگااوی ایااساای شااک، یباااو و وایت کاای
در ایو مقایو  ساختار روای  بار دار کاردن ح انر  بار ایگاوی یبااو منطبار دان اتو شاده اسا   عاتوه بار ایاو  

تاراری اسا   های ارز تاریو و او امتیااز ایاو داساتان  ناو  اسات ادۀ بیهقای از شایوهبیان شاده اسا  کاو مهد
بررساای ساااختار روایاای ایگااوی یباااو و »  مقایاا  شااکرایّو شورایلااا  و رقیااو دییااانی بااا عنااوان 1397 در سااات

نااا  شااده اساا   نتیجاا  ایااو  شااناختیادبیّااات عرفااانی و اسطورهدر نشااری  « وایت ااکی در داسااتان شیرننگاای
تاریو کاو مهددهاد کاو روایاات مرناوی باا ایگاوی یبااو و وایت اکی مطاابر ه اتند و ارزیاابی ش وهی نشاان می

 بلی ایو ایگو اس  در بندهای روایی دزاد و ود دارد 
 

 ساختار کلّی روایت در نظریۀ لباو. 4
در نمریّ  یباو بارای هار روایا  شا اهی کاامت  شاک، یافتاو  سااختاری ارائاو شاده اسا  کاو مشاتا، بار شای 

 بلی اس :
 : بو طور خت و  داستان دربارۀ نی  ؟1نکیده -1

 کی و کجا؟ : نو ک ی 2 ه  تیری -2

 : ابتدا نو اتّ اقی افتاد و شس از دن نو اتّ اقی افتاد؟3افکوکنی تره -3

 ارزیابی: خ  حاال کو نو؟ نرا و نگونو ایو ما را  ای  اس ؟ -4

 : سرانجام نو اتّ اقی افتاد؟4تیری یا راه ح،نتیجو -5

زماانی حاایی کاو در : ایو ها  ماا را باود  داساتاند را تااام کاردم و حااال دارم باو موقریّا  5شایانو -6
 (265-266: 1386)توالن   زند دن ه تید ش، می

ناد  امّاا یبااو در هاا ت ییار کها ماکاو اسا  در هاد شی یاده باشاند یاا  اای دنایبتو در برخی موارد ایو بلی    
 اده اس  تر را مدّ نمر قرار دهای سادهاینجا  ورت

 

 انواع ارزیابی روایت 
شااان دهااد روایاا  بااازتو شااده  ارز  ت ااتو داشااتو اساا  و شاالش از روایاا  ارزیااابی  اباا اری اساا  تااا ن

های ملتل اای داشااتو باشااد  اتاار کاارده اساا   ارزیااابی ماکااو اساا  شااک،کااردن  هااد  خا اای را دنبااات می
تیارد و اتار باا باو ناام می 6«ارزیاابی بیرونای»های سااختاری روایا  قارار داشاتو باشاد  ارزیابی  خارد از بلی

یاا ارزیاابی درونای  7«ارزیاابی نیاوی»های دساتوری باو ارزیاابی روایا  شرداختاو شاود  از ناو  کار بردن شایوه
 خواهد بود 

 انواع ارزیابی بیرونی 4-1
 8ارزیابی )کامالً( بیرونی 1-1-4

 ن                         بیا داستانکند و مقصود خود را از کند  بو شنونده رو میراوی در ایو نو  ارزیابی  روای  را متوقّب می

                                                           
1 Abstract 
2 Orientation 
3 Complicating action 
4 Result or resolution 
5 Coda 
6 External types of evaluation 
7 Syntactic evaluation 
8 External evaluation 
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 کند  در ارزیابی بیرونی ماکو اس  روای  بو عنوان نهارنوبی در خدم  ارزیابی بو کار ترفتو شود می
 

 1ارزیابی جایگیری شده 2-1-4
ناو بارای خاود  باو عناوان شارک  کنناده در دن واقراو اتّ ااق افتااده اسا   نقا، نو  ارزیابی  دن راوی در ایو

 شود:کند؛ در ایو  ورت ارزیابی بو سو دستو تق ید میمی
 کند راوی  نی ی را کو در زمان وقو  رویداد بو رهنی رسیده  در بیو روای  بو شنونده عراو می -1
 کند کو در روای  شرک  کرده اس  نق، قوت میای را از ک ی راوی  ت تو -2
 کند راوی  ارزیابی فردی بیرون از  ریان روای  و در زمانی دیگر را نق، قوت می -3

 

 2ارزیابی کنشی 3-1-4
کنااد  باارای مرااات: زن نااو فااردی در  ریااان روایاا  انجااام داده اساا  را بااو عنااوان ارزیااابی بیااان میراوی  دن

 اد  خشد ک شگر زیادت تش  و نشگرده برداش  حجّام از بید  واب ند
 

 3ارزیابی از طریق تعلیق در روایت 4-1-4
هاا هاووشاانی دارد؛ بارای مراات بیاان اح اسااتی کاو در ایو نو  ارزیابی از ساو ناو  دیگار  ادا نی ا  و باا دن

شااود و در نتیجااو  شاانونده متو ّااو حاایو یاار اتّ اااق بااو راوی دساا  داده اساا   باعاای توقّااب در روایاا  می
از ارزیاابی  هنرمنداناو انجاام  شود کو ایو بلای از روایا   باو ناوعی باا ارزیاابی ارتباا  دارد  اتار ایاو ناو می

 :Labov, 1972)یابااد  تیری افاا ایی میشااود  عتقاا  شاانونده باارای رساایدن بااو شایااان روایاا  و بلاای نتیجااو

370-375) 
 

 انواع ارزیابی درونی 4-2
 4هاتشدید کننده 1-2-4

تر براادی سااادهشااود  ن ااب  بااو مااوارد ایااو نااو  از ارزیااابی دروناای  باعاای شی یاادتی در بناادهای روایاای نای
ها شاام، نناد زیرمجاوعاو شاود  تشادید کننادهاس  و فق  مو ا  تیکیاد بار براای وا تاان یاا  ااتت می

 شوند:می
 حرکات دس  و  ورت کو در روایات ش اهی کاربرد دارد  -1
 دواهانام -2
 نااها  مر، هاو  تاام  هیچاست ادۀ بیی از حد از کاّی  -3
 تکرار  الو -4
 

 5گرهامقایسه 2-2-4
کناد و ناو ماکاو باوده اتّ ااق بی تاد مقای او میناو اتّ ااق افتااده اسا  را باا دنراوی در ایو ناو  ارزیاابی  دن

ترها در سااطج  الااو یااا وا تااان بااو کااار کنااد  مقای ااوشاانو را از ا اا، روایاا  منیاار  میتوّ ااو روای 
های ت اایلی  عااایی  تشابیو و اسااتراره  ده و ساااخ روناد  مرا،  اااتت من ای  ساامایی  اماری  ایت اماای  دینامی

 شنو در دن نقطو از روای  ایجاد شود شوند نوعی شاخو یا انشراب در رهو روای ترها باعی میمقای و
 

                                                           
1 Embedding of evaluation 
2 Evaluative action 
3 Evaluation by suspension of the action 
4 Intensifiers 
5 Comparators 
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 1سازهاهمپایه 3-2-4
ای شااوند  ایااو بناادها ساااختار نیااوی شی یاادهدر ایااو نااو  از ارزیااابی  دو رویااداد در یاار بنااد روایاای  اااع می

 سازها انوا  ملتل ی دارند:ها را دارند  هاوایوند  بنابرایو راویان باتجربو توانایی کاربرد دندار
هااا  مراا،: حیااران و ساارتردان و ماادهو  و های و اا ی فاااعلی شاایی از دنهااای اسااتاراری و و ااوفر، -1

 رف  کشان  نپ و راس  میشای
 ک مات بود و  د مو دهو داش  های دارای دو بدت  مر،: بازرتانی بود کو اندساخ  -2
 های دو   تی  مر،: درختی ب روِ تشوساخ  -3
 و  ی افرات در و و -4
 

 2هاتبیین کننده 4-2-4
کنناد  بارای مراات  اتتای کاو باا  اتت مج ّا و شیروی ه تند کاو وقاایع ا الی تا ار  شاده را تو ایب می

تواناد انگیا ۀ شاوند  راوی باا کااربرد ایاو عباارات مییو    شارو  م«  اا کاو  زیارادر حایی کو  تار ناو  از دن»
 (277-280: 1386)ن ک : توالن  خود از یر کنی را بیان کند  

 

 های کلیله و دمنههای اجتماعی در منظومهارزیابی. 5
 منظومۀ قانعی طوسی 5-1
 اهمیّت دوستان خوب 1-1-5

ان ااان بهتاار و خردمناادتر باشااد تااا او را بااو  بااو نماار شاااعر  دوساا  بایااد ساایرت نیکااو داشااتو باشااد و از خااود
« داساتان شایر و ششایاان شادن از کشاتو تااو»مرات  باالتری برساند  ایاو ماااون از زباان ماادر شایر در بااب 

 خورد:بو نشد می
نااو هرکجااا مااارّت شااام، دیااده شااد و و ااا ِ دن رات شادشاااه را بیااایود  و مو اا  دییااری دیگاار م  اادان »

  (131: 1371)منشی   «متردّیان بدان قوّت ترف تش   و حجّ ِ 
 نااااااو در ع ااااااو شاااااااهی زیااااااانی بااااااود
 کاااااااو شیوناااااااد دوناااااااان ورا دون کناااااااد
 ناااااو باااااا کاتااااار از خاااااود نشااااایند ک ااااای
 خنااااااار دنااااااار دارد خااااااارد هانشااااااایو
 ز نااااااااااادان و نااااااااااا نس دوری کنااااااااااد
 نااااااااااادارد دت م  ااااااااااادان را دییااااااااااار

 

 از او انااااااادکی خشاااااااد  اااااااانی باااااااود 
 ز دیاااااااایو شاااااااااهانی بیاااااااارون کنااااااااد
 ز فرهناااااااا  بهااااااااره ناااااااادارد ب اااااااای
 بااااااارای انی اااااااان کناااااااد باااااااو تااااااا یو
 باااااو هااااار کاااااار شیشاااااو  ااااابوری کناااااد
 خااااااارد بااااااار هاااااااوا دارد از رای نیااااااار

(190: 1358)قانری    

قانری مرتقد اس  کو دوسا  را بایاد در شاادی و غاد هااراه خاود کارد و میارم اسارار خاود قارار داد  او       
 از زبان ایران دخ  بیان کرده اس :« دیدشادشاهی کو ه   خواب متواتر »ایو مااون را در باب 

و اتاار  و ایریااارهلل بااا   غااای حااادم تااردد ع یااا  مااردان در متزماا ِ ساایرتِ ربااات و میافماا ِ ساانّ ِ  اابر »
 «(363: 1371)منشی تقدید فرماید  نو رای روشوِ او را مقرّر اس  کو   َ  رن  را زیادت کند    

 ناااااو شااااایی تاااااو از  ااااابر نباااااود ساااااور
 ن زد بااااااا رو عجااااااادبااااااادیو داساااااااتا

 ن ااااااسکاااااارا تاااااااه شااااااادی کناااااای هد

شااااااکربااااااود زخااااااد تیاااااار قاااااااا  ان   
 کااااو بااااا دوساااا  نیکوساااا  شااااادی و غااااد
 بااااااو غااااااد نیاااااا  میاااااارم ورا دار و بااااااس

                                                           
1 Correlatives 
2 Explicatives 
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 تاااااو را ماااااردم شااااار خااااارد بااااار درناااااد
 

 کااااااااو اناااااااادازۀ کارهااااااااا بنگرنااااااااد   
(465و  464: 1358)قانری    

 وفایی اطرافیان خودشکایت شاعر از بی 2-1-5
ششاا  را وفااایی سن    ااایی کااو نصاارا  منشاای بی«ششاا بوزینااو و سن »تناساا  مواااو   در باااب شاااعر بااو 

 وفایی یاران خود تلو کرده اس :تو یب کرده  از بی
 سن  بودرای بر دارو قرار داد  کو شاهیوِ وفا سبر»    

 1مَوازینهللهد فی ای َّروِ غیرهلل رِقاتِ  و أکررهلل فِتیانِ ای ّمانِ أرارتٌ
 (244: 1371)منشی                                                                

 اترنااااااااو دت او در دن تناااااااا  بااااااااود
 دار از  ااااا اناااااو نباااااود ک ااااای بهاااااره

 از دنهااااااا کااااااو یاااااااران دیرینااااااو انااااااد
 وفاااااا ه ااااا  ناااااون کیایاااااا و هااااااای

 

ساااااان  بااااااودوفااااااا را تاااااارازو سبر   
 نااااااادارم شاااااااگ   ار باااااااود بیوفاااااااا
 ناااو ماااو مهااار  اااوید هااااو کیناااو اناااد
 بااااو تیتاااای نیااااارد کااااس دن را بااااو  ااااای

(337: 1358)قانری    

 هوشیاری در قیاس ظاهر و باطن افراد 3-1-5
ن س باشاد  دیگاران را نیا  باو قیاان ن اس ت تاو اسا  کاو ک ای کاو نیار« شش بوزینو و سن »قانری در باب 

 بیند:خود  نیکو و یکرن  می
لوَتی یافاا  و تاارم بورسااید  و از حاانندانکااو نشااد باار وی افگنااد اناادک »     ات فرزناادان و سااکون و سااَ

  (244: 1371)منشی  «عشیرت استکشافی کرد
 ناااو بوزیناااو دیاااد  بااادان تشااا  شااااد
 نااااو خااااایی بااااود تااااوهر تااااو ز بااااد
 ک اااای کااااو بااااو نیکاااای بااااود داسااااتان
 کشااااااب را رنااااااا ت اااااا  دن هوشاااااااند

 

 کاااااو ناتاااااو نمااااار بااااار ر  او تشااااااد 
 قیااااان بااااد و نیاااار تیااااری بااااو خااااود
 بااااو کااااس در  هااااان بااااد ناااادارد تاااااان
 ز انجیااااااار یلتااااااای بااااااار او برفکناااااااد

(338و  337: 1358)قانری    

 بزرگداشت هنرمندان 4-1-5
شاعر مرتقد اسا  کاو هنرمناد  هایشاو با رو اسا  و هرنناد در  امراو  ایگااه و مرتبا  عاایی نداشاتو باشاد  

 ت تو اس : باز در رات خود ب رو اس   او ایو مااون را از زبان دمنو خطاب بو کلیلو
اند  با، کاو باو تادری  و ترتیا  و  ادّ و ا یاب سلطان و اسات  ایشاان هایشاو ایاو مراتا  منماور نداشاتو»

 کوشد وید و از دن  ه  میاند  و مو هاان می هد دن در ات یافتو
 و یَ  هلل أهللبایی بردَ إدراکِیَ ایرهلللی
  ن ب  از خویشتو کند نو تهر

 أم کَ َبا أ کانَ تهللرارا  ما تَناوَی هلل 

  نو نو خاک ترم ک  دتی زاد

 (65: 1371)منشی                                                                                           

 نااااااو نیاااااا ی نجااااااویی نیااااااابی ز بااااااو
 هنرمنااااااد اتاااااار ه اااااا  خاااااااک زماااااایو
 کاااااو یاااااابی بااااا رتی باااااو فر اااااام کاااااار
 نااااو خااااو  ت اااا  دانااااای شااااهر  ااااطلر

 

شاااااد شااااایی داناااااا سااااالو بااااادیو خاااااتد   
 ورا  اااااا  بااااااو نشااااااد ب رتاااااای نباااااایو
 ب رتاااااااای ورا باااااااار دهااااااااد روزتااااااااار
 کاااااااو خاک اااااااتر از دتااااااای دورد فلااااااار

(95: 1358)قانری    

                                                           
  1. بیشتریو  وانان ایو روزتار ناکس و اوبا  اند؛ ترازویشان در مهتری و سروری ناتران )و سبرسن ( اس  
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 رعایت انصاف 5-1-5
  ارزیاابی کوتااهی از علا  عاا، شاریر خیانتکاار بیاان کارده اسا   او دییا، «دو شاریر   »قانری در حکایا  
انصااافی در ا تاااا  عاقباا     بااا تو ّااو بااو شایااان ایااو روایاا   بیانصااافی او دان ااتو اسااخیاناا  ماارد را بی

 ناخوشی دارد 
باااقی در زیاار درختاای باتقااان بنهادنااد و در شااهر رفتنااد  دیگاار روز دنکااو بلاارد موسااوم و بکیاساا  »      

  (118: 1371)منشی  من وب بود بیرون رف  و زر ببرد  
 شااااااتابان برفتنااااااد باااااار سااااااوی شااااااهر

 نبااااااود نااااااو انصااااااا  در ماااااارد دانااااااا
 

 خنااااااار دنااااااار دارد ز انصاااااااا  بهااااااار 
 بیامااااااااد بباااااااارد دن بااااااااو یکبااااااااار زود

(174: 1358)قانری   

 بزرگداشت مهمان 6-1-5
  از زباان مارد ک شاگر خطااب باو زن  ایاو م ایی  مهادّ «زاهادی کاو شادشااه او را ک اوتی داد»شاعر در حکای  

کناد کاو مهاانشاان را اکارام کناد  زیارا از نمار میکناد  او باو زن تو ایو ا تااعی در  امرا  ایرانای را بیاان می
 خردمندان ایو کار درستی اس :

 باااااو زن ت ااااا  کااااایو را تاااااو تیااااااار دار
 

 کااااو مهاااااان باااار بلااااردان نی اااا  خااااوار 
(115)هاان:   

 رای و برهمنمنظومۀ  5-2
 پرهیز از دوستی با خیانتکاران 1-2-5

کناد کاو دوساتی باا افاراد یار روایا  از زباان کلیلاو بیاان میدر ارزیاابی شایاانی « شیر و تااو» اهری در باب 
 ناشنان  ییج نی  :کار و حرخیان 
و ایو مرا، بادان دوردم تاا بادانی کاو ناون باا ملار ایاو کاردی دیگاران را در تاو امیاد وفااداری و طااع »     
  (123: 1371)منشی  ت اری نااند  حر

 بگ اااااتد ایاااااو مرااااا، را تاااااا بااااادانی
 شاااه ایااو باای وفاااییکااو نااون کااردی بااو 

  ااااااا ای دوساااااااتی از دسااااااا  دادی
 از دن کاااااو در خیانااااا  شاااااا تااااارارد
 وفاااااااااداری نیایااااااااد از   اکااااااااار
 باااو میااادان کااارم دن کاااو شیااااده اسااا 
 باااااو کاااااار دوساااااتی هرتااااا  نشااااااید
 روا نبااااود باااار دن کااااس مهاااار و یاااااری
 نشاااااااید  اااااااهتن را ت ااااااتو شنااااااد
 خطااااا باشااااد بااااو ناااااکس ت ااااتو راز

 

 کاااو زیاااو شاااس خاااار نشاااد دوساااتانی 
دادی ننااااایو طباااااع ریاااااایی نشاااااان  

 نااناااادت باااار وفااااا هاااایچ اعتاااااادی
 کاااااس امیاااااد وفاااااا هرتااااا  نااااادارد
 کاااوا  طینااا  نلواهاااد  ااا    اااا کاااار
 ور از اساااا  وفااااا شاااااییو فتاااااده اساااا 
 کاااااو از او دوساااااتی هرتااااا  نیایاااااد
 کااااااو نشناسااااااد مقااااااام حاااااارت اری
 کااااو نبودشااااان ساااار شااااررفتو شنااااد
 کاااو بااار هااار کاااس دری از دن کناااد بااااز

(205) اهری:   

 دیدگاه دوگانۀ شاعر نسبت به زن 2-2-5
ای ن اب  باو زناان دارد  دیادتاه غایا  او  نبا  من ای دارد کاو در نهاار ا  دیادتاه دوتاناو اهری در منمومو

از زباان بازرتاان در حکایا  دزد و بازرتاان  ت تاو شاده « برزویا  طبیا »خاورد  در بااب نقط  ارر بو نشاد می
 د:اس  کو زنان نباید بو اسرار دتاه شون

مرد ت  : از ایو سمات درترر کو اتار راساتی حاات باا تاو بگاوید ک ای بشانود و مردماان را شدیاد دیاد  زن »    
  (49: 1371)منشی  «مرا ر  کرد و اییال در میان دورد
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 بگ ااا  ای زن ناااو شناااداری در ایاااو ساااود؟
 تااااو عاااااری را بااااو نرااااا  بگااااررانی
 زنااااااان را ره نبایااااااد سااااااوی اساااااارار

 

نااااو مقصااااود؟ وز دتاااااهی باااادیو رازت   
 اتاااار ایااااو نکتااااو داناااای یااااا ناااادانی
 تاااااو را کااااااری نایبایاااااد بااااادیو کاااااار

(52و  51) اهری:   
بیاان کارده اسا  کاو تااام اعااات زناان از روی مکار و ح اد انجاام « باتر وزیار»ها نیو شااعر در بااب      
 شود:می
 در ایو میان انباغ او دن  ام  ارغوان شوشیده بریشان ترش »      

 هاااااو زره زره زیاااابنااااون دب 
 کای هللصاااوِ حرَّکَااااوهلل اینّ ااایدهلل و إنّاااااا

 

 وز زیاااب هااااو تاااره تاااره دو  
وارِ  1زادَت عَلَیاااااوِ بااااادهللملهلل ِ و ساااااِ

 

  (374: 1371)منشی ملر او را بدید و حیران بااند       
 کاااو ناتاااو شاااد شدیاااد دن   ااا  دیگااار

 زا باااار ایشااااانترشاااا  درام و شااااهوت
 زن از مکااار و ح اااد کااای برکناااار اسااا 

 را دن زمااااان حااااایی ننااااان بااااودملاااار 
 

 مااااار او را ار اااااوانی  اماااااو در بااااار 
 باااو شااای ماااو تاااا کاااار دت زان شریشاااان
 نااو غیاار از ایااو دوا  مبنااای کااار اساا 
 کاااو دت دنباااات هااار دت هااار زماااان باااود

(560) اهری:  

 اهااری در دو  ااای اراار  بااا  ابجااا کااردن تویناادۀ شنااد یااا مقای اا  دو شلصاای  ناار و مااادۀ حکایاا         
  ارزیاابی  اایگیری «عاباد و راساو»دهاد  در بااب مارد ن اب  باو زن در نماام فکاری خاود را نشاان میبرتری 

ن زاهاد اسا   امّاا در ایاو منموماو  شناد شایاانی کاو  اتتای شدۀ شایان روای  در متو نصارا  منشای از زباان ز
 :شودحکیاانو اس  از زبان مرد زاهد بیان می

دیی و اااجرت بااا او مشااارک  ناااود و ساااعتی در مشاااهدت کاارد؛ در تناا زن از حاّااام در رسااید و دن حااات »
 «(264: 1371)منشی ایو م اوا  خوض شیوستند؛ دخر زاهد را ت  : ایو مر، یاد دار     

 از دن غاااد ت ااا  و تاااویی شاااد میانشاااان
 باااو زاری رکااار راساااو بااار زباااان شاااد
 بگ ااااا  دخااااار زنااااای را دن زیانکاااااار

 

 و زان ساااوزی کاااو دتااای زد باااو  انشاااان 
 بااار ایشاااان رنااا  راساااو رنااا   اااان شاااد
 کاااو شنااادی تیااار و در یااااد ایاااو مرااا، دار

(436) اهری:   

در ابتاادای حکایاا  کبااوتران  کبااوتر ناار را داناااتر از کبااوتر ماااده نشااان داده « بااتر وزیاار»شاااعر در باااب       
 اس :
اناد کااو   تاای کباوتر دانااو فااراهد دوردناد تااا خانااو شار کننااد  ناار ت ا : تاب ااتان اساا  و در دشاا  دورده»      

 «(377: 1371)منشی علب فرا   ایو دانو نگاه دارید     
 باااو بااااغی شر ااا ا   تااای کباااوتر
 باااو مهااار یکااادتر دت ب اااتو بودناااد
 ناار از دنجااا کااو فکااری بااازتر داشاا 
 کااو بااود دن روز اتاار نرااا  فااراوان

 

و فااااردا هاااار یکاااای شردرزوتاااارباااا   
 بااو عشاار و هااادمی شیوسااتو بودنااد
 هاااو اندیشاا  فااردا بااو ساار داشاا 
 ز فاااردا شاااام تااااری باااد ناایاااان

(566) اهری:   

از زبااان « ششاا بوزینااو و سن »دهااد  او در باااب امّااا  اهااری در دو  ااای اراار   اا ات مربتاای بااو زن می
 کند:شش   بر نقی مهدّ زن در خانواده تیکید میسن 

                                                           
 .1 بندی.مانند شاخ درخت که او را بجنباند نسیم، و همانا که افزونی دارد بران به بازوبندی و دست 
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و اتاار باار کاارم عهااد ربااات ورزم و  اناا  خااود را از و ااا  مکاار و منقصاا  غاادر  اایان  نااااید  زن کااو »
عااد دیو اسا  و دباادانی خاناو و نماام تاو در تارداب خاو  بااناد  از ایاو  انس تایمّلی بکارد و سااعتی در 

 «(244: 1371)منشی  تردّد و تییّر ببود  دخر عشر زن غای  دمد و رای بر دارو قرار داد
 کاااو تااار ایاااو مایاااو ناااامردی ن اااازم
 زناااااد را زنااااادتی اف اااااانو تاااااردد
 زن دنکاااو مایااا  عشااار اسااا  و امیاااد
 شنااااااااه زنااااااادتی در راه و بیاااااااراه
 بااااااود باااااار ه ااااااتی او ای ااااااتاده
 دت از او تااارم و ن ااا، از اوسااا  بااااقی
 بااااریو اندیشااااو شااااد مااااردی ف ااااانو
 باااو مهااار زن دتااار مهاااری رهاااا شاااد

 

 بااادان ترمااای ننااایو ساااردی ن اااازم 
او شیااناااااو تااااارددتهااااای از عاااااار   

 باااو مهااار  اماااو و دساااایی تاااوان دیاااد
 از او راااااای هاااااو یاااارّات دیلااااواه
  ااااااا ای خاناااااااو  رات خاااااااانواده
 سااااور در رزم و در باااا م اساااا  ساااااقی
 بیامااااااد بهاااااار نااااااامردی بهانااااااو
 باااو  اااان زن دتااار  اااانی فااادا شاااد

(410و  409) اهری:   
دهااد کااو در مااتو  اا   دانااایی می« ایراناادخ »در طاای روایاا  بااو « بااتر وزیاار»ها ناایو شاااعر در باااب     

 منرور و ود ندارد:
بااتر وزیاار اندیشااید کااو اتاار در استکشااا  دن ابتاادا کااند از رسااد بناادتی دور افتااد  و اتاار اهاااایی ورزم »    

 «(362: 1371)منشی متید اخت  نباشد  شس بو ن دیر ایراندخ  رف      
 کاااو دور از راه و رساااد بنااادتی باااود

 در ایااو کااار رفتی اهااااییو تاار ماای
 کاااو دن مینااا  مهاّااای را قاااریو باااود
 بااادیو اندیشاااو تاااا یاباااد یکااای راه
 ترشاااااتی دیااااادۀ بیناااااا ز هر اااااا

 او باااا دن هااااو داناااایی خاااوییکاااو 
 

کاارد ابتاادا باار کشااب مقصااودنااو می   
 نباااود اخااات  و خااادم  را سااا اوار

شااابهو از دن در کاااایو باااودخطااار بی  
 کاااو ره  ویاااد باااو قلااا  خ ااات  شااااه
 کاااو ماناااد دخااار بااار ایرانااادخ  داناااا
 بااااو راه حاااا،ّ دن مشااااک، رود شاااایی

(546) اهری:   

 طلبی فرومایگانفرصت 3-2-5
کناد کاو وقتای افاراد بار ایاو نکتاو تیکیاد می« طبیا  ناادان»در ابتادای حکایا  « دادرسی دمنو» اهری در باب 
 یابند:طل   مجات خودناایی میشوند  فرومایگانِ فر  الیر  ناتوان می

بینی بلوابانیااد  و دن نااادان وَقِااج تااا قااوّت رات و نااورِ بصاار در ترا ااع افتاااد  و بتاادری  نشااد  هااان»         
 «(146: 1371)منشی عر و خایی یاف  و دعوی علد ط  دغاز نهاد  و رکر دن در افواه افتاد  

 باااادان نشاااااان کااااور و رول خ ااااتو
 مجاااااایی هاّااااا  خاااااود را ندیاااااد او
 ادخاوشاااای نااااون باااادان شرمایااااو رو د
 کاااو تاااا روز اسااا  و خورشااایدی بتاباااد

 طبری  ااااادا از فکااااار عاااااایینگاااااون
 ی باااو باااازار هلااابااار دن شاااد کااا ورد 

 طبیبااااای شرهنااااار خاااااود را ناایاااااد
 بااار ایاااو دعاااوی نهااااد دغااااز و زیناااراه

 

 شااااد  دساااا  هناااار ایبتّااااو ب ااااتو 
 بااااو دخاااار توشاااا  ع یاااا  ت یااااد او
 باااو کاااب بیمایگاااان را فر ااا  افتااااد
 مجااااااات  لااااااوه خ اشاااااای نیابااااااد

ر اااو را ناااون یافااا  خااااییبدان اااان ع  
 مگاااار یابااااد ننااااان داناااای خریاااادار
 وزینااادر ماااات و ناااامی حا ااا، دیاااد
 فتااااد  بااایی و کاااد ناااامی در افاااواه

(242و  241) اهری:   
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 پیمانۀ پندمنظومۀ  5-3
 نیکی و خدمت به خلق 1-3-5

م هاوم را فلر طباطبایی در موارد ب یاری کاو در ماتو کلیلاو و دمناو از نیکای باو ماردم  ایب  شاده اسا   دن 
  شااعر در میاان ت تاار ماو   خادم  باو ماردم و «کباوتر طوقادار»در منموم  خاود ب ا  داده اسا   در بااب 

 نیکی را ستایی کرده اس :
 «(179: 1371)منشی و کبوتری با مو دوستی داش  و میبّ  او رهناای مودّت زاغ شد  »       

 نااااوام دن ماااارغ طااااوقی دشاااانا شااااد
 باااااادو شیوسااااااتد و بگرفاااااا  دسااااااتد

 باااااس دیااااادم ترشااااارویی تاااااردون ز
 زمانااااااو ماااااارد را دموزتااااااار اساااااا 
 م اااااالّد شااااااد ماااااارا در زناااااادتانی
 ناااو  اااان بااار  انااا  نیکااای نهاااد روی
 ز نیکاااااای زناااااادتی شربااااااار تااااااردد

 باااااوداتااااار اقباااااات بااااار نیکااااای نای
 ز نیکااااان اساااا  روشااااو شااااام تاریاااار
 فاااااااروغ مهااااااار ی دانناااااااد نیکاااااااان

 ها بتتااااااردان دنناااااادبااااااو ساااااالتی
 رسااانی اساا نااو عیشاای خوشااتر از راح 

 بگیاااااار از مهاااااار دساااااا  ناااااااتوانی
 نصااای  از خاااویی درویااایمگاااردان بی

 باااو دسااا  خاااویی توشاااو بااارد بایاااد
 فااااروغ زناااادتی کااااردار نیاااار اساااا 
 نااااو بنااااد از شااااای مرغااااان برت  ااااتد

 

 ز مهااااار  دیااااادۀ دت روشااااانا شاااااد 
 دتاااااار از رناااااا  تنهااااااایی برسااااااتد
 زمانااااو ساااااخ  طاااابرد را دترتااااون
 شااار از عبااارت کتااااب روزتاااار اسااا 
 سااااارادت نیکااااای اسااااا  و مهرباااااانی
  هااااانی روشاااانی بینااااد ز هاااار سااااوی
 زمانااااو ن اااا  و خو رخ ااااار تااااردد
 نااااو فاااارق دام و دد بااااا ددماااای بااااود
 زمااایو تلاااا  باااود بااای ماااردم نیااار
 مراااااااایو م ااااااااتاندانند نیکااااااااان
 کجااااا طوفااااان بااااود سااااکّان دننااااد
 شااا قّ  شاااهد  اااام زنااادتانی اسااا 
 باااااردور خاااااار شاااااای خ اااااتو انی
 مباااادا خااااطری از خااااود کنااای ریاااای
 کاااااو از فرزناااااد و زن کااااااری نیایاااااد
 فتااای در شاااادی دتهاااا شاااریر اسااا 
 بدیااااد ایااااو زاغ کااااار دیااااد ز دسااااتد   

(217و  216)فلر:   

 دقّت در انتخاب دوستان 2-3-5
در « شایر و شاا ات»طباطباایی ایاو موااو  را نیا  در مواااع ب اایاری  شارل و ت اتر  داده اسا   او در بااب 

بایاد از هانشایو باد شرهیا  کارد  شااعر ایاو ت تاار را باو  میان ت تار ش ات خطاب بو دوستانی  ت تاو اسا  کاو
 هاان  ورت متو مرنور نیاورده اس ؛  اتتی را  ا بو  ا کرده و شندهای ب یاری بو دن اف وده اس  

 ببایاااااد سااااااخ  باااااا رزق حتیااااای
 عیااااار تااااوهر خااااود را کنااااد ش اااا 
 ناااااار شاااااروردۀ داماااااان شرهیااااا 

 

 کااااو نبااااود اناااادر دن تاااارد متیاااای 
 هاار دنکااو بااا باادان شیوساا  و بنش اا 
 ن اااااازد تیااااات دزار و ساااااتد تیااااا 

(367)هاان:   

  تو اایو بااو دقّاا  در انتلاااب اطرافیااان و دوسااتان را «زرتاار و ساایّال»طباطبااایی در ارزیااابی انتهااای باااب        
هااای بااا   ئیّااات بیشااتری بیااان کاارده اساا   بااو ت تاا  شاااعر  ان ااان بایااد مراقاا  باشااد تااا فریاا  ریاکاری

هاا افارادی س ا  شیااان ه اتند کاو در نهایا  باو دوساتان نلاورد و از دناان حارر کناد  زیارا دنفرومایگان را 
 رسانند:خود زیان می

این   مرَ، شادشااهان در اختیاارِ  انایع و ترارّ ِ حاات و تیارّز از دن او بار بدیهاو اعتااادی فرمایناد  کاو »      
 «(407: 1371)منشی بر ایو  الو ازان خللها زاید 
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 دهااااااد اناااااادرز ایااااااو بااااااابمی مهااااااان را
 بااااااو هاااااارکس باااااار بدیهااااااو رو نیارنااااااد
 کااااااو اسااااااباب خلاااااا، در ملاااااار تردنااااااد
 باااااااو داماااااااو یاااااااار بااااااادتوهر موااااااارور

 تاااااااااااردد هواخاااااااااااواهفرومایاااااااااااو نای
 مشاااااااااااو م تاااااااااااون تاهرساااااااااااازی او
 شیاااااااام شیااااااار و شناااااااد اوساااااااتاد اسااااااا 
 باااااو نااااااکس هااااار قااااادر ساااااازی تااااارحّد
 ناااااااادارد سااااااااازمان ساااااااا لو سااااااااودی
 مشاااااو باااااا ناک اااااان میشاااااور و دم ااااااز

 

تیقیااااااار نگ ینناااااااد ا ااااااایاببیکاااااااو    
 مبااااااااااااادا باااااااااااادتهر را برتاارنااااااااااااد
 در خیاااااار و خوشاااااای باااااار خلاااااار بندنااااااد
 بااااااود  ااااااو ریلااااااتو در دخااااااور خاااااار
 مکاااااو انراااااام خاااااود ااااااایع در ایاااااو راه
 کااااااااو میباشااااااااد شااااااااگرد بااااااااازی او
 حاااارر کااااو زان کااااو دیاااادی ک نهاااااد اساااا 
 تااااااا د دخااااااار تاااااااو را مانناااااااد کااااااا دم
 تااااااااو را باااااااای خیاااااااار ن رسااااااااتد درودی
 کاااااو یاااااار باااااد باااااود خاناااااو براناااااداز   

(484)فلر:   

 پند دادن و پند شنیدن 3-3-5
از زباان زاغ خطااب باو ماو  ت تاو اسا  کاو شانیدن سرترشا  دیگاران باعای « کباوتر طوقادار»فلر در باب 

 شود کو ان ان راه و رسد زندتی را بیاموزد:می
ن اخبااار و حکایااات زاغ  شااس از تقریاار ایااو فصااوت و تقاادید ایااو متط ااات  مااو  را ت اا : اتاار بیناای د»     

کو مرا وعده کرده بودی باازتوئی تاا باخاو هاد بشانود  کاو من یا  او در دوساتی تاو ها نان ا  کاو ازان ماو  
 «(170: 1371)منشی 

 حااااادیری را کاااااو دادی وعاااااده در راه
 ش ااااند دت حاااادیی دوسااااتان اساااا 

 افروز باشااااندهای تااااو  ااااانساااالو
 هااااو شناااد اسااا  دن شااارارد ت تاااار

 مرداننگاااااااه سرترشاااااا  نیاااااار
 هااااادهااااد در شاااایچ و خدنشااااان  می

 منا ااااااااات غریبااااااااان قلناااااااادر
 نماااار بااااار شاااااکی دت دارد و شاااااور
 بیااااار اینجااااا حاااادیی خویشااااتو را

 

 بگاااو تاااا باخاااو هاااد زان تاااردد دتااااه 
 کااااو ره دمااااوز و دم اااااز روان اساااا 
 رهدورد دیااااااای شرساااااااوز باشاااااااند
 کنااااد دت را ز خااااواب  هاااا، بیاااادار
 نگهاااااداری بیااااااموزد باااااو ان اااااان
 نگشاااتو بااایی و کاااد از بااایی و کدهاااا
 مشاااام  اااان کناااد ناااون تااا، مرطّااار
 شااا  تاریااار را روشاااو کناااد ناااور
 بیااااااارا بااااااا بیاناااااا  انجاااااااو را

(208و  207)فلر:   

 آزاریبی 4-3-5
 شردازد:دزاری میدر حیو تو یب ش ات زاهد  بو ستایی بی« شیر و ش ات»شاعر در باب 

بااود  امّااا از انااد کااو در زماایو هنااد شااگایی بااود روی از دنیااا بگردانیااده و در میااان امرااات خااویی میدورده»     
خوردن توشا  و ریلاتو خاون و ایارای  اانوران تیارّز نااودی  یااران بار وی ملا اا  بار دسا  ترفتناد 

 «(308: 1371)منشی 
 ماااردغااارایی داشااا  میاتااار از بی

 نیااااازردی ز خااااود ریاااارول دیگاااار
  وی و نیکوکاااااار باشااااادحقیقااااا 

 رانی عناااااان رابگیااااارد از هاااااون
 شاا االن نااون باادان ساایرت نبودنااد

 

خاااوردز عااااو  اااانور هرتااا  نای   
 خناار دنکااو کنااد عاااری نناایو ساار
 فرشااااااتوخوی و باااااایدزار باشااااااد
 ت ینااااااد راه ورسااااااد راسااااااتان را

ناودنااااادهااااااو او را متمااااا  می  
(365)فلر:   
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 چینیسخنپرهیز از  5-3-5
نینی کاارده شاارو  بااو شنااد دادن دربااارۀ زشااتی ساالو« باااز ویی از دمنااو»ارزیااابی انتهااای باااب طباطبااایی در 

تاردد  شاس هارکس باعای اس   او ت تو اس  کاو ان اان هار کااری انجاام دهاد  نتیجا  دن باو خاود او بااز می
 دشانی میان دو ن ر شود  بو خود  زیان رسانده اس :

ا  بازداشاا   و طرااا  او باااز ترفاا   و ابااواب تشاادید و ترنیااب یااتشاایر ب رمااود تااا او را بب ااتند و باح»     
 «(156: 1371)منشی تقدید ناودند تا از ترسنگی و تشنگی بارد  و عاقب  مکر و فر ام ب ی ننیو باشد  

 باااو حکاااد شااایر بردناااد  باااو زنااادان
 ننااایو فر اااام ت ویااار اسااا  و نیرنااا 

 نیوشاااود رساااوا در دخااار سااار سااالو
  فات اساااافااااروغ مراااادی  فرخنااااده

 فلااااااار از اختاااااااران دویااااااا  دارد
 دزاری کنااااااای یاااااااا مهرباااااااانیدت
 ترساااای مگاااار خااااود از مکافاااااتنای

 دورد باااارمکاااو باااد کااا  بااادی مااای
 رهاااای هاااااوارتر از راسااااتی نی اااا 
 اساااااااایر درزوی خااااااااام تردیااااااااد
 ب اااااوزد عاقبااااا  خاااااود را ب ااااااتیو
 طریااااار راساااااتان در زنااااادتی شاااااوی
 تاااو را هااار خیااار و شااار کااا  در دردیاااد

 طامااااتنناااان کاااو دمناااو باااا دن ال  و 
 

 ترسااااانو داد دنجاااااا عاقبااااا   اااااان 
 نااادارد حا ااالی  ااا  نکبااا  و ننااا 
 کننااااد  تااااا قیاماااا  یرااااو و ن ااااریو
 بااو تهااا  نیرتاای نااوبی وبااات اساا 
 ز هااااار دویااااا  نشاااااای تیااااا  دارد
 از دن دسااااااتی کااااااو دادی میسااااااتانی
 کااااو باااار کااااردار بااااد داری مباهااااات
 مکاااو نَاااو کانااادر دن خاااود اوفتااای زار
 کااا ی را  ااا  زیاااان و کاساااتی نی ااا 
 کاااو رساااوا نااا د خاااا  و عاااام تردیاااد
 از دن دتاااای کااااو افااااروزد ساااالونیو
 ساااارادت در ساااارور دیگااااران  ااااوی
 ز خلاار و خااوی خویشاا  باار ساار دیااد
 نرسااااا  دخااااار ز ننگاااااات مکافاااااات

(192)فلر:   

 نگرش مثبت راوی نسبت به زنان 6-3-5
مربااو  بااو هااا دربااارۀ زنااان ساالو ت تااو اساا  کااو هاار دو دن« بااوم و زاغ»طباطبااایی در دو مواااع در باااب 

دار  ت تااار او از زبااان ترباا  روزه« خرتااو  و کباار انجیاار»زناادتی خااانوادتی اساا   او در انتهااای حکایاا  
ن ب  بو زن را ترادی، کارده اسا  و در کناار اتهاار نمار من ای ایاو شلصایّ    ا اتی مربا  نیا  باو زن داده 

 اس :
ای نتاوان نتواناد باود و بار وفاای او کی او و  یب  زناان را ناون ماارِ افرای شنادارد کاو ازو هایچ ایااو»       
 «(208: 1371)منشی دوخ  

 مشااااو م تااااون عهااااد و عشااااوۀ زن
 زنااااان شاااایدای تیرایاااای خویشااااند
 زن شرهی کااااااار و شاااااااک تااااااوهر

 

 کااو سااوزد خاارمو  اناا  باادیو فااو 
 هایشااااو فکاااار زیبااااایی خویشااااند
 فااااداکاری کنااااد در شااااای شااااوهر

(251)فلر:   

  ت تااو اساا  کااو زن بایااد ها اار  را دوساا  «روی و زن اودشاااو بازرتااان»شاااعر در ابتاادای حکایاا       
 ها برایی سل  خواهد بود:بدارد  وترنو زندتی با تاام رروت

شااوی بَاارو ببتهااای  هااان عاشاار و او ن ااور و تریاا ان  کااو بهاایچ تیویاا، تاکاایو نکااردی و ساااعتی ماارت  »    
 «(214: 1371)منشی باراد او ن ی تی 
 بیاااااا اررخ ااااااار از وی بااااااود شری

 زنااای کااا  شاااوی خاااود بیااا ار باشاااد
 مبااااادا کااااس باااادیو میناااا  ترفتااااار 

 باااو هااار وسااار  سااارایی تاااار باشاااد



 1433   /   کلیله و دمنههای بررسی و مقایسۀ مضامین اجتماعی در منظومه 

 بااادو شاااوی عاشااار از روی دت و  اااان
 

 ویااااااای زن از نگااااااااه او تریااااااا ان
(259)فلر:   

 وفای به عهد 7-3-5
  واناردی اس :از زبان دمنو ت تو اس  کو مترهّد بودن بو عهد و شیاان  نشان « شیر و تاو»فلر در باب 

اا  دن شانونده را کراهیا  دیاد بار أدای دن دییاری نتاوان کارد مگار کاو باو »       دمنو ت  : هر سلو کاو از ساَ
و کاو مناافع و فوایاد دن بادو باازتردد  ناو تویناده را در دن ورایِ  عق، و تایی  شانونده رقتای تااام باشاد  خا اّ

ای دیگار نتواناد باود  و اتار از تبِرَا ِ دن باو ساتم  بجهاد ت اردِ حقوقِ تربی  و تقریرِ یاوازم منا ای  فایاده
تاوان یافا  کاو ملِار باو فاایل ِ رای و کارِ تاام ب، فتجِ باا ناام باشاد  و رخصا ِ ایاو اقادام نااودن بادان می

 «(89و  88: 1371)منشی م یّ ِ خرد از ملوک م ترنی اس  
 ملاطاااااا  را ساااااالو تاااااار تلاااااا  دیااااااد
 مگاااااااار داناااااااااییی باشااااااااد م اااااااالّد

 شاااااار  وفااااااای و یااااااادبودی بااااااو  اااااا 
  ااااوانارد دن کااااو باااار شیاااااان وفااااا کاااارد
 بکوشااااااااد بااااااااا وفااااااااا در شایااااااااداری
 فتاااااای در شااااااای شیاااااااان اسااااااتوار اساااااا 
 ترهّاااااااااااددار سازشاااااااااااگر نگاااااااااااردد
 باااااار افاااااارازد ساااااار از شیااااااروزی و نااااااام
 ناااااااو بشناساااااااد ملااااااار را در فاااااااایل 

 

 دییاااااااااااری بااااااااااار ادای دن نشااااااااااااید 
 باااااود در خیااااار و ساااااود او سااااالو هاااااد

تو هااااااایچ ساااااااودینااااااادارد مصااااااالی   
 نوایااااااااد شااااااااای شیاااااااااان نااااااااا وانارد
 فاااااااااارو نگاااااااااارارد از خاااااااااادم ت اری
 سااااار  هاااااد تااااار رود زنهااااااردار اسااااا 
 ز دیاااااااااااایو مااااااااااااروّت برنگااااااااااااردد
 فااااارو ناااااون فتناااااو بنشااااااند باااااو فر اااااام
 کااااااو دارد باااااار هاااااااو اقااااااران م یّاااااا 

(105و  104)فلر:   
 
 گیرینتیجه. 6

تری را دارا اساا ؛ ها ناایو ساارودۀ غتمی اایو فلاار طباطبااایی ماااامیو ا تااااعی متنااوّ  شیااناا  شناادمنموماا  
در ایو ارر  م اهید ا تااعی شارل و ب ا  بیشاتری یافتاو اناد  شاس از دن منموما  قاانری طوسای اسا  کاو ایبتاو 

بااا  هااای ا تااااعی ایااو اراار ت صاای، نناادانی ندارنااد  مشااابه  هاار سااو منمومااو در افاا ودن ارزیااابیارزیابی
مااون دوستی نکردن با ماردم خاائو و تو ایو باو هوشایاری در موا هاو باا ایاو افاراد اسا   از ییاا  ت ااوت 

هاای ارار خاود م اائ، زنادتی شلصای خاود را وارد کارده اسا  کاو در در ماامیو  قاانری طوسای در ارزیابی
و ای ی دارناد در حاایی کاو هاای ا تاااعی در ارار  اهاری بیشاتر  نبا  تشاود  ارزیابیدو ارر دیگار دیاده نای

فلاار طباطبااایی خواننااده را ملاطاا  قاارار داده اساا  و  نباا  شنااد و اناادرز در اراار او شررنگتاار اساا   ها ناایو 
 تر و مرب  اس  دیدتاه فلر طباطبایی ن ب  بو زن در مقای و با  اهری کو نگاهی دوتانو دارد  مترادت

 
 منابع 

  نامییه بییر اسییاس الگییوی الماسییی شییک   بییوفهییای مرزبانتبررسییی سییاختار  کای(  1388دزاد  راااایو  )
  140تا  123   ش 9)توهر تویا(    های ادب عرفانی ش وهی

  بررسیی سیاختار رواییی الگیوی لبیاو و والتسیکی در داسیتان پییر چنگیی(  1397شورایلا   شکرایو؛ دییانی  رقیاو  )
  139تا  115   ش 51شناختی    ادبیات عرفانی و اسطوره

(. تجزیییه و تحلییی  سیاخت کییالن  ماسییۀ رسیتم و اسییمندیار شییاهنامۀ 1385ن اد  میادرااا؛ ایاا دی  رااا  )شهلاوان
  19تا  1   ش 2شناسی      زبان و زبانفردوسی بر اساس قالب لباو و والتسکی

نراتاای    تر ااا  فاطاااو علااوی و فاطاااو انتقییادی-شییناختیشناسییی: درآمییدی زبانروایت(  1386تااوالن  مایکاا،  )
 تهران: سا  
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   تهران:  در رای و برهمن یا کلیله و دمنۀ منظوم اهری   هانبلی  )بی تا(  
  بلای 3  د تیاری  ادبییات در اییران )از اوایی  قیرن همیتم تیا پاییان قیرن هشیتم هجیری((  1369  ا  ربایج ا   )

 اوت  تهران: فردون 
   تهران: وحید منظوم یا پیمانۀ پندکلیله و دمنۀ فلر طباطبایی  غتمی یو  )بی تا(  
   تصییج ماتایی تودوا  بی  ا: بنیاد فرهن  ایران کلیله و دمنۀ منظوم(  1358قانری طوسی  احاد بو میاود  )

(. تحلی  سیاختاری میاجرای بیر دار کیردن  سینر وزییر بیر پاییۀ الگیوی 1397کاایی  رایو؛ کرمی  میاد ح یو  )
  16تا  1   ش 37  شیاشی 1متو شناسی ادب فارسی      الماسی شک  لباو و والتزکی

مقایسیۀ سیاختار داسیتان در دو اعیر عبیار بیا تکییه بیر دو (  1392میادی فشاارکی  می او؛ خادادادی  فاا، ا   )
  202تا  179   ش 15    تارهای زبانی    الگوی جدید ساختارگرای داستان نویسی

  883تا  880   ش 46  وحید    رهمنرای و ب(  1346مدرسی نهاردهی  مرتای  )

   تهران: امیر کبیر 33  مجتبی مینوی طهرانی  ترجمۀ کلیله و دمنه(  1371نصرا  منشی  )
_ Labov, William. (1972). Language in the Inner City. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 

 
 


