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Abstract
Farzand-nameh is one of the most important and ancient genres of didactic
literature that parents have written with the aim of teaching science and
religious and moral education to their children. Advice is the most important
part of this Literary genre. Because the audience of this literary genre is
mostly young people - and young nature tends to be rebellious and
disobedient- they may not like it. Hence, there are always Rhetorical
restrictions in front of them. Hence, authors and composers of these works
are looking for rhetorical tools to solve these problems. Parody can be a
rhetorical tool that has a deep effect on the audience by breaking the norms
of the traditions of Farzand-nameh. In this paper, the contradictory functions
of this literary genre are examined by studying the case of the manuscript of
the Sheikh al-Maqamerin's advice book. This manuscript is a parody of
Qaboos Nameh written by Ibrahim Khorasani for his son. Sheikh alMaqamerin criticizes the two age-old traditions in Farzand-nameh: Pay
attention to the personal benefit and people's judgment. In addition, the
author has used parody to describe the turmoil and corruption of his time
with his son in order to turn him away from moral vices by turning him
upside down.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

نقیضهگویي در سنّت فرزندنامهنویسي با تأکید بر نصیحتنامة
شیخالمقامرین به فرزندش
صبا جلیلی جشنآبادی

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران

چکیده
فرزندنامه از گونههاي مهم و کهن ادبتعليمي است که والدین باهدف آموزش علوم و تربيت دیني و

تاریخ دریافت3100/35/30 :

سید مهدی رحیمی



استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ،ایران

اخالقي فرزندان نوشتهاند .فرزندنامهنویسان ،هميشه با محدودیتهاي رتوریکي روبرو هستند؛ بنابراین ،در
ي سنّتهاي اندرزي ،باورهاي نهادینهشده در مخاطبان را درهم ميشکند و با اصل غافلگيري،
هنجارشکن ِ
ميتواند موجب تأثير بيشتر در مخاطب شود .نصایح شيخالمقامرین ،نقيضهاي است بر قابوسنامه که ابراهيم
خراساني براي فرزندش نوشته است .در این مقاله ،با رویکرد تطبيقي و تحليلي ،کارکردهاي نقيضهگویي در
این اثر بررسي شد .شيخالمقامرین از دو سنّت هميشگيِ موجود در فرزندنامهها که «توجه به سودشخصيِ
فضایل اخالقي» و «قضاوت مردمان زمانه» است ،انتقاد ميکند و از نقيضه بهره ميبرد تا نخست ،نابسامانيها
همچنين ،با نقيضه بر قابوسنامه ،موجب ماندگاريِ اثر خود شود.

کلیدواژهها :فرزندنامه ،قابوسنامه ،نصیحتنامۀ شیخالمقامرین ،نقیضه.
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و مفاسد روزگار خود را براي فرزندش تشریح کند تا با وارونهسازي ،از رذایل اخالقي دور شود و

تاریخ پذیرش3100/30/30 :

پي یافتن شگردهاي بالغي براي رفع این مشکل هستند .نقيضهگویي ،شگردي بالغي است که با
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مقدمه
در آثار نویسندگان و شاعران ،متوني یافت ميشود که باهدف نمودن شيوۀ راستين زندگي،
آموزش و تعليم فنون به فرزندان نوشتهشده است .توجّه به فرزندان در نوشتههاي پيشينيان،
حاکي از این است که انگيزههاي دروني و مقتضيات تاریخي ،نویسندگان را به اینگونه
نوشتن ،متمایل ميکند .شيوهاي که از دورترین زمان تاکنون ،در ادبيات ایران و جهان
استمرار دارد .فرزندنامهها را پدران یا مادران براي فرزندان خود-حقيقي و خيالي -نوشتهاند
و سعيکردهاند تا دانش و فني خاص چون پزشکي ،موسيقي ،ستارهشناسي ،علومغریبه،
ریاضي ،دین و اخالق را به آنها بياموزند و مهمترین بخش فرزندنامهها ،آثاري است با
موضوع اندرز و اخالق که نویسندگان آنها کوشيدهاند باکمک شگردهاي بالغي ،بر
مخاطبان خود که کودک و نوجوان و جوان هستند ،تأثير بگذارند .گاهي اساس کتاب
خود را بر طنز و نقيضه نهادهاند و با نقيضهگویي ،به فرزندان اندرز دادهاند .پرسش اصليِ
این پژوهش این است که انگيزههاي نقيضهنویسي در سنّت فرزندنامهنویسي چيست و چرا
مشتريِ خراساني ،قابوسنامه را براي این هدف برگزیدهاست .براي پاسخ به این پرسش،
ضمن معرّفي نسخةخطّي نصيحتنامة شيخالمقامرین ،این اثر بهعنوان مطالعة موردي،
بررسي شده است.

پیشینة پژوهش
دربارۀ نقيضهگویي در سنّت فرزندنامهنویسي ،تاکنون پژوهشي انجام نگرفته است .البته
دربارۀ نقيضهگویي و بررسي انواع آن آثار سودمندي نوشته شده است که در ادامه
باختصار معرفي ميشوند :کتاب نقيضه و نقيضهسازان (اخوان )6875 ،در این اثر ،پس از
تعریف لغوي و اصطالحي نقيضه ،به بيان اغراض و فواید آن و انواع نقيضه همچون
مجابات ،تزریق ،تزویر ،جوابگویي ،نقيضة تضمين پرداخته شده است ،مقالههایي چون
«تزریق نوعي نقيضة هنجارستيز طنزآميز در ادبياتفارسي» (شفيعيون« ،)6831 ،نقيضه و
پارودي» (فالحوصابري )6836 ،که به تفاوت انواع اصطالحات معادل پارودي اشارهشده
است« ،اصطالحشناسي تطبيقي پارودي و نقيضه» (عربنژاد و دیگران )6869 ،نگارندگان
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کوشيدهاند با رویکردي تطبيقي حدومرزي روشن براي اصطالحات مربوط به پارودي و
نقيضه ارائهدهند .شاید بتوان نمایشنامة سورخوران اثر آریستوفان را نخستين اثري دانست
که پيوند نقيضهگویي و اندرز به فرزندان را در آن ميتوان مشاهده کردDaitales by ( .

) )Aristophanes (380-448 B.Cاین نمایشنامه ،متضمّن صحنهاي است که در آن ،پدر
و پسري دربارۀ تمسخر عقاید رایجي که در آن زمان نسبت به آموزشوپرورش در جامعه
وجود داشت ،سخن ميگویند .)Storey, 1988( .این جستار ،ضمن اشاره به سنّت
فرزندنامهنویسي-که تاکنون بهعنوان گونهاي از ادبيات تعليمي معرفي نشده است-
گونهاي از همين نوع را -نقيضهگویي بر سنّت فرزندنامهنویسي -بررسي و نسخهاي مهم و
ناشناخته را نيز معرّفي ميکند.

 .1نقیضهگویي در سنّت فرزندنامهنویسي
فرزندنامهنویسي ،در دو حوزۀ حکمت نظري و حکمت عملي و فنون و دانشها ،به دو
صورت  -نامه و تأليف کتاب -است .در پيش از اسالم ،اندرزها و وصایاي پادشاهان به
فرزندان و شاهزادگان شاهد دیرینگي سنّت فرزندنامهنویسي در ایران است :وصایاي
هوشنگ ،پادشاه پيشدادي به پسرش که ابوعلي مسکویه رازي ،در جاویدان خرد ،این
اندرزها را آورده است ،سخنان کمبوجيه با پسرش کوروش (پيرنيا ،)6838 ،وصيت
کوروش به فرزندانش ،عهدخسرو انوشيروان به پسرش ،عهداردشير به فرزندش ،نامة شاهي
از شاهان گذشته خطاب به پسرش دربارۀ تعليم و تربيت ،کتاب زادان فرّخ در تأدیب
پسرش ،عهد قباد به پسرش خسرو انوشيروان( .تفضلي)6871 ،
از فرزندنامههاي موفق پس از اسالم ،ميتوان آثاري را نام برد :هدایهالمتعلّمين
فيالطّب از اخویني ،پندنامة سبکتکين به پسرش ،قابوسنامه ،روضهالعقول ،دستورنامه،
بهارستان ،پندنامة یحيویه ،گلشنصبا ،کتاب احمد ،آدابالقمار ،تحفةمسعودیه و غيره که
آفرینندگان این آثار ،کتاب را براي تعليم دانشي خاص یا تربيت اصول زیستن در جامعه،
براي فرزندان خود نوشتهاند .در برخي آثار همچون کتاباحمد ،فرزند ،فرزند خياليِ
نویسنده است؛ اما در برخي از متون ادبي و غيرادبي ،گاهي واژۀ فرزند ،جز در معناي
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حقيقيِ آن نيز به کار ميرود؛ گاهي به شاگرد یا انسان بيتجربه گفته ميشود و گاهي نيز
کنایه از شخص گرامي که از نظر سنّي ،کوچکتر از نویسنده است.

 .1-1سابقة فرزندنامهنویسي در ادبیات جهان
در همة جوامع بشري و ادوار تاریخي ،نوشتن براي فرزند ،وجود داشته است .کهنترین
نمونههاي فرزندنامهنویسي به تعاليم مصر باستان ميرسد .این تعاليم به سِبایت ()Sebayt
مشهور است که بر پاپيروس نوشته ميشد .نمونههایي از این نوع تعاليم :تعاليم کگمني
( )The Instruction of Kagemniمربوط به حدود سالهاي  8663پيش از ميالد که تنها
بخش باقيماندۀ این تعاليم ،پنج بند پایاني آن است )Ptah-Hotep, 1912( .اندرز دیگر،
تعاليم پتاح-حوتپ است به پسرش که به  8998سال پيش از ميالد مسيح بازميگردد.
( )Ptah-Hotep, 1912پتاح-حوتپ ،در زمان سلسلة پنجم ،فرماندار و نخستوزیر شاه در
شهر ممفيس بود .در آن زمان که از کار کناره ميگرفت ،درصدد آن برآمد که
دستورالعملي براي پسرش بنویسد( .دورانت )6873 ،تعاليم آمِناِموپ ( Instruation of

 )Ameneemop or The Maxims of Ptah-Hotep.نمونة دیگري از اندرزها است .این
کتاب داراي سي فصل ميباشد در سفارشهایي به پسرش )Lichtheim, 1976( .تعاليم اني
( )Inatruction of Anyاز دیگر نمونههاي تعاليم است که نویسنده براي فرزندش نوشته
است )Lichtheim, 1976( .متن دیگر- ،مربوط به نيمة سلسلة دوازدهم مصر باستان ،حدود
سالهاي  6612 -6666پيش از ميالد -تعاليم لویاليست ( )Loyalist Teachingاست،
دربردارندۀ  659قطعه شعر در دو بخش متفاوت )Parkinson, 2002( .به نمونههاي دیگري
نيز ميتوان اشاره کرد از جمله :کتاب تعهدات اثر سيسِرون (by Partitiones; De officiis
) )M. Tullius Cicero (106 BC – 43 ADکتاب جدل و اندرز ( The Controversiae

 )and Suasoriaeاز سنکاي بزرگ ) )Seneca the Elderکه در فن سخنوري و رتوریک
است که به درخواست پسرانش نوشته است و دیباچة هر بخشي از کتاب را با نامهاي به
پسرانش شروع کرده است ( ،)Sussman,1978کتاب دوازده جلدي اصول فصاحت و
بالغت ( )Institutiones oratoriaeاثرکوئينتيليان ( (Quintilianuesاو در پيري از
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کارکناره گرفت تا به تربيت فرزندانش بپردازد (دورانت ،)6873 ،مارسليوس ()Marcellus
کتاب داروها ( )De medicamentisرا براي پسرانش نوشت ،آرتميدُروس دالدیانوس
( )Artemidorus Daldianusدر کتاب پنج جلدي خود به نام تعبير رؤیاها ( The
 )Interpretation of Dreamجلد چهارم و پنجم را به پسرش اختصاص داد ( Van Dam,
 )2005جفري چاسر ،کتابي در ستارهشناسي ( Geffry Chaucer/ A treatis on the
 )astrolabeبراي فرزندش نوشته است)Chaucer, 1872( .

در متون دیني نيز به این سنّت اشاره شده است .قرآن کریم ،هر مسلماني را
برميانگيزاند که نسبت به زندگي و آیندۀ فرزندان خود نگران باشد« :یا ایّهاالذّین امنوا قوا

انفسکم و اهليکم» (تحریم )1 :از نمونههاي اندرز به فرزندان که بخشهایي از آن ،در قرآن
آمده است ،اندرزهاي لقمان به پسرش ناتان است( .لقمان )66-62 :فرزندنامهنویسي در

ادبياتمعاصر ،شکلهاي تازهاي به خود گرفته است .براي نمونه کتاب نامه به کودکي که
هرگز زاده نشد ،رماني به زبان ایتاليایي از اوریانا فاالچي نویسنده و خبرنگار ایتاليایي
( .)6899در ادبيات نروژ نيز ميتوان به داستان دختر پرتقال اثر یوستين گوردر اشارهکرد.
(گوردر )6837 ،البته نمونههاي بسياري ازاینگونه اندرزها وجود دارد که یا در قالب کتاب
است یا نامههاي کوتاه و بلند که در این پژوهش مختصر ،نميتوان به همة آنها اشاره کرد.

 .6-1نصیحتنامة شیخالمقامرین به فرزند
حسامالشّعراء ،ابوسعيد ابراهيم خراساني ( 6215- 6889هـ .ق) متخلص به مشترى ،از
شاعران دورۀ قاجار است که نسبش به ميرزا طاهر وحيد ،وقایعنگار صفوى ،مىرسد .اصالً
از مردم مشهد است .در نوجوانى ساکن تهران شد .او به خدمت شمسالشعراء
محمدعليخان سروش از شعراى عصر ناصرى رسيد و شاگردى وى را اختيار کرد و
بهوسيلة او به مجامع علم و ادب راه یافت .او اشعار استادش ،در مناقب ائمه اطهار را
جمعآورى و چاپ کرد و در پایان آن ،مقدارى از اشعار خود را آورد و شمس المناقب
ناميد .بيشتر مهارت وى در هجاگویى و مهاجات خالصه شده است .مهاجات او با عباس
فروغى و سرور شيرازى و مایل افشار معروف است .آثار وى عبارتاند از :سفرنامة حاج
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ميرزا مشترى به مکه ،دیوان شعر .از او نصيحتنامهاي نيز بهجامانده است .این نصيحتنامه
خطاب به فرزندش ميباشد که بهصورت طنز بيان شده است و ميتوان نقيضهاي بر
فرزندنامهنویسي و به طور ویژه ،نقيضهاي بر قابوسنامه دانست .در این پژوهش ،به بررسيِ
شيوۀ به کار رفته در این اثر ،براي تأثير در مخاطب ،ميپردازیم .این نسخه ،متعلّق است به
کتابخانة مجلس ،شمارۀ بازیابي  18( .68999/2ر 16 -ر ،برگهاي )19 -12

 .3-1چیستيِ نقیضه
نقيضه از واژۀ عربيِ نقض ،به معناي شکستن ،ویرانکردن و سخن برخالف حق گفتن آمده
است و نقض و نقيضه به معناي مخالف و تباهکننده است (دهخدا :ذیل «نقيضه») و پاسخ
مخالف و جد و جدالي براي مقابله و نظيرهگویي یا رد و تخطئة شعر شاعر دیگر یا اثر ادبي
و فکري دیگر اعمّ از شعر و نثر است که اخوان ثالث ،این نوع را نقيضة جد مينامد و نوع
دیگر نقيضه را که فرنگيان به آن پارودي ميگویند ،نقيضة هزل معرّفي ميکند( .اخوان،
 )6875پارودي در واقع ،نوعي تقليد طنزآميز و شاخهاي از طنز است که به قصد اصالح و
استهزاء نوشته ميشود .در پاروديها ،نویسندگان ،هماهنگي ظریفي بين اثر اصلي و شکل
نقضشدۀ آن برقرار ميکنند .شفيعي دربارۀ نقيضه مينویسد« :در فرهنگ ملل جهان،
هميشه نوعي از ادبيات وجود داشته و دارد که در زبانهاي فرنگي به آن پارودي ميگویند
و قدماي ایراني آن را نقيضه ميخواندهاند و نقيضه آن است که قالب یا سبک یک متن
پيشين را در جهت خالف آن بهکارگيریم که غالباً تبدیل اسلوب جدّ است به هزل و
شوخي( ».شفيعي )6831 ،از نمونههاي نقيضهگویي در ادب فارسي ميتوان به آثاري اشاره
کرد :آثار سوزني سمرقندي در سدۀ ششم ،آثار عبيد زاکاني همچون اوصاف األشراف،
موش و گربه ،صدپند و تعریفات در سدۀ هشتم ،کتاب کلثومننه یا عقایدالنّسوان در دورۀ
صفویه ،مقاالت چرند و پرند دهخدا در دورۀ مشروطه و در دورۀ معاصر نيز آثار صادق
هدایت و مسعود فرزاد.
طنز ،با توسّل به اصل غافلگيري و ایجاد فضاي فکري خالف انتظار ،مخاطب را
درگير ميکند و او را به چالش ميکشد و با زدودن صورتهاي بياني رسمي و فاخر و

 | 061متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

امکانِ بهکارگيري درونمایههاي متفاوت ،هم آزادي بيان گوینده را ميافزاید و هم
ميتواند با مخاطبان وسيعتري حتي از ميان مردم ارتباط پيدا کند( .مشرّف )6836 ،در اروپا
در دورۀ نئو کالسيک ،طنز را مناسبترین قالب براي بيان دیدگاههاي تربيتي یافتند( .داد،
 )6838این نقيضهها ،اصول علمي ،آیينهاي اجتماعي را به سخره ميگيرد و رفتار حاکمان
زمانه را به چالش ميکشد و فسادهاي اخالقي و فرهنگي و سياسي -اجتماعي زمانه را به
مخاطب مينُمایاند و در شکل نقيضه ،زشتيها و زیبایيها را وارونه مينُمایاند.

 .9-1نقیضهگویي بهمثابه شگردی بالغي
هدف اصلي در ادبياتتعليمي ،تأثير در مخاطب است؛ بهویژه موضوع تربيت عمومي یا
اندرزها و اخالق .یکي از شرایط تأثير در مخاطبان ،سخن گفتن به اقتضاي حال آنان است.
در مباحث بالغي ،براي رسيدن به مقصود ،سخن باید با دو اصل حال و مقام مخاطب
هماهنگ باشد« :پس تو بايد در فنون سخن تبحّر داشته باشي تا در هر محفلي به
مناسبت مقام و درخور طباع سخن گوئي( ».گروسي )6811 ،بيشترین مخاطبان
فرزندنامههاي اندرزي ،جوانان هستند .جوانان به پيروي از هواي نفس و عواطف زودگذر،
گاهي از اندرزهاي پدران سرپيچي ميکنند« .تضاد ميان فرزندان و والدین ،یکي از مسائل
بنيادي و فطري بشري است که جنبة کهنالگویي دارد( ».شميسا )6838 ،ارسطو دربارۀ شور
و هيجان جوانان مينویسد« :جوان به پيروي از عواطف خویش گرایش دارد و ازین رو
شنيدن این بحثها براي او بيفایده است؛ چون هدف در اینجا عمل است نه شناخت
نظري؛ و هيچ فرق نميکند که او از حيث سن جوان باشد یا ازلحاظ سيرت ناپخته؛ نقص او
ناشي از درازي و کوتاهي زمان نيست؛ بلکه از اینجاست که او در زندگي دستخوشِ شور
و هيجان است و در گرایش به هر موضوعي گوشبهفرمان عواطف خویش دارد( ».ارسطو،
)6877
فرزندنامهنویسان با آگاهي از ویژگيهاي دورۀ جواني ،ميدانند که جوانان به
دشواري این پندها را عملميکنند« :اگرچه عادت جوانان چنان بود که بر پيران تماخره
کنند ،از آن که پيران را محتاج جواني بينند و بدین سبب جوانان را نرسد که بر پيران بيشي
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جویند و بيحرمتي کنند .اگرچه جوان خویشتن را داناترین همهکس شمرد ،تو از جمع
چنين جوانان مباش و پيران را حرمت دار( ».عنصرالمعالي )6862 ،در بسياري از این
فرزندنامهها ،نگراني نویسندگان از نافرماني مخاطب کامالً مشهود است .نویسندۀ
دستورالوزرا در تحریض فرزندش بر ترک وزارت چنين ميگوید« :اي فرزند! تو را چند
موعظه خواهم فرمود؛ اگرچه مي دانم که آن را به قبول تلقي نخواهي نمود و در طبيعت تو
به هيچ تأویل ،متمکّن نخواهد شد .چه ،مرا نيز بر آن دقایق در آخر امر وقوف افتاد و دران
اوان که به سنّ تو بودم ،اگر صد مخبر عدل و مبشّر صادق مرا تنبيه نمودندي ،هرگز متنبّه
نگشتمي و تصدیق ننمودمي؛ وليکن از روي مروّت و ابوّت با تو ميگویم( ».توسي:539 ،
گ)991 .
فرزندنامهنویسان با مشکل دیگري نيز روبرو هستند .در ادبياتتعليمي ،محدودیتهاي
بالغي وجود دارد .نخستين دشواري ،نفسِ آموختن و تلخيِ اندرز است؛ این آموختن هم
در بعد اندرزها است و هم در تعليم دانشي خاص .گونههاي دیگر ادبي ،بهمراتب این
دشواري را ندارند و مخاطبان ،به فراخور توانش ادبي و زباني و ذوق خود ،ميتوانند به
لذّت ادبي برسند و شگفتزده شوند .سرشت آدميان ،بهدشواري اندرز را ميپذیرد .کِنِدي

6

دراینباره مينویسد« :دربسياري از موقعيتهاي رتوریکي ،گوینده ممکن است با مشکالت
رتوریکي روبرو شود :مخاطب یا متعصبانه با متن برخورد ميکند و جانبدارانه ،از هدف یا
عقيدهاي حمایت ميکند ،یا به دليل پيچيدگي بسيار سخن گوینده ،نميتواند به درک و
فهم درست از متن برسد و یا نویسنده را در آن حد از چيرگي و خبرگي نميیابد که بتواند
خود را قانع کند که به سخنانش گوش دهد و بپذیردشان)Kennedy,1984( ».
بنابراین ،فرزندنامهنویس ميکوشد تا با بهره از شيوههاي بالغي ،بر این محدودیتها
پيروز شود و درنهایت به هدف خود برسد .نویسندگان نقيضهها بهمقتضاي سخن مشهور
«ادب از که آموختي؟ از بيادبان» با تشریح نابسامانيهاي جامعه ،غيرمستقيم از مخاطب
ميخواهند که از آنها فاصله بگيرد .مشتري مينویسد« :اي فرزند! کسب اخالق و آداب از
اراذل بایدت کرد» ( :6268گ )15 .همچنين ،به فرزند ميگوید که نترسد از اینکه از راه
1 . Kennedy
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دزدي توانگر شود .او با سخني از بزرگان ،غيرمستقيم ،فرزند را متوجّه ناپایداريِ احوال
ميکند« :اي فرزند! سرقت در پرده را پيشنهاد خود کن .از کموزیاد باک مدار که بزرگان
گفتهاند که حاصل عمر توانگر پامال یک شب دزد است( ».گ)15 .

 .5-1نقیضه و بیشمتنیت
متنها در یک ارتباط زنجيرهاي با هم خلق ميشوند و هميشه متنهاي نو بر اساس متنهاي
قدیمي شکلگرفتهاند .رشد و گسترش فرهنگي بشري ،وامدار این روابط متون است« .ژنت
هر نوع رابطة ميان یک متن با متنهاي دیگر یا غير خود را با واژۀ ترامتنيت
" "Transtexualiteنامگذاري و آن را به پنج دسته تقسيم کرد :سرمتنيت
" "Architextualiteپيرامتنيت " "Paratextualiteفرامتنيت " "Metatextualiteبينامتنيت
" "Intertextualiteو بيشمتنيت " "Hypertextualiteاز این ميان ،بينامتنيت و بيشمتنيت،
به رابطة ميان دو متن هنري ميپردازد و سایر اقسام ترامتنيت ،به رابطة یک متن و
شبهمتنهاي مرتبط آن توجّه دارد( ».نامورمطلق )6831 ،تفاوت بين بينامتنيت و بيشمتنيت
در این است که «در بينامتنيت ،رابطه بر اساس همحضوري است؛ ولي در بيشمتنيت ،این
رابطه بر اساس برگرفتگي بنا شده است .در بيشمتنيت ،تأثير یک متن بر متن دیگر مورد
بررسي قرار ميگيرد و نه حضور آن .ميتوان تصوّر کرد که در هر حضوري ،تأثيري هم
وجود دارد و همچنين در هر تأثيري ،حضور نيز برقرار است؛ ولي در بيشمتنيت ،تأثير
گستردهتر و ژرفتري دیده ميشود( ».نامورمطلق)6831 ،
بنابراین ،در تعریف بيشمتنيت ميتوان گفت« :حضور یک متن در شکلگيريِ متنِ
دیگر ،بهگونهاي که بدون این حضور ،خلق متن دوم ممکن نباشد( ».نامورمطلق)6831 ،
بيشمتنيت بر اساس برگرفتگي یا اشتقاق استوار شده است .برگرفتگي ،رابطهاي هدفمند
است که موجب ميشود بيشمتن بر اساس پيش متن شکل گيرد .رابطة برگرفتي خود بر دو
گونه استوار است :تراگونگي "( "Transformationتغيير) و همانگونگي (تقليد)؛ یعني از
پيشمتن (همان متن نخستين که منبع الهام و برگرفتگي تلقّي ميشود) به بيشمتن (متن دوم
است یا متن برگرفته از پيشمتن) یا تغييري صورت گرفتهاست یا تقليد .کارکرد این تغيير
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یا تقليد ،یا طنز است و یا جد« .ژنت شيوۀ این برگرفتگي را به سه نوع تقسيم ميکند:
صریح و اعالمشده ،غيرصریح و پنهان ،ضمني( ».نامورمطلق)6831 ،
نصيحتنامة شيخالمقامرین ،از نوع بينامتنيت ضمني است .در اینگونه« ،نویسندۀ متن
دوم نميخواهد در تأثيرپذیري از متن ،پنهانکاري انجام دهد و به همين دليل ،نشانههایي را
به کار ميبرد که با این نشانهها ميتوان بيشمتنيت را تشخيص داد و حتي مرجع آن را هم
شناخت .مهمترین اشکال این نوع بيشمتنيت ،کنایات و اشارات و تلميحات است».
(نامورمطلق )6831 ،نصيحتنامة شيخالمقامرین ،به طورضمني ،سنّتهاي اندرزي در
قابوسنامه را با تغيير در لحن اندرزها به سخره ميگيرد .در توضيح ضمنيبودن این
بيشمتنيت باید گفت که نصيحتنامة دیگري بر این شيوه وجود دارد از طغرايمشهدي که
مانندگي بسياري به نصيحتنامة شيخالمقامرین دارد« :نصایح چنديست که موافق طبع
اهالي این زمان که پدر به فرزند گوید .اي فرزند! اینها که با تو گویم و از آموختن آن
سخنان از تو بهبودي و سعادتها جویم ،بهتراست از نصایح لقمان حکيم با پسر و از پندنامة
ارسطو با فرزند فيلقوس و از اندرز قابوس با گيالنشاه( ».طغرا :6265 ،گ .آغاز) نویسندۀ
این نسخه ،مخاطب خود را راغب به مطایبه ميداند و انگيزۀ خود از بيان طنزي را بيان
ميکند« :چون دانشمندان زمان و سخنسنجان نکتهدان در هر عصري از تازي و پارسي
لغتي مرتب دادهاند و در صفحة روزگار به یادگار نهادهاند و از آنجا که طبعها به مطایبه
راغب بود ،لغاتي و نصایحي چند برهم بافتم شاید اهل دلي یک روزي بر این سفيه نگرد از
خياالت پنهانيم آگاهي یابد یا آنکه خردساالن نوآموز دبستان دانش را سرمشق درپيش
گردد( ».طغرا :6265 ،گ .انجام)
در برگ انجام نسخة حسينيِ طغرينویس ،تاریخ تأليف  6265هـ .ق ذکر شده است.
از آنجایي که طغرا در سال  6873هـ .ق از دنيا رفته است (صفا ،)6873 ،انتساب این
نصایح به او (نسخة شمارۀ  9798aکتابخانة آستان قدس رضوي) نادرست است و
بهاحتمال بسيار ،این هر دو نسخه از مشتري ميباشد .همانگونه که در سطرهاي پيش ذکر
شد ،در انجام نسخة شمارۀ  9798aکتابخانة آستان قدس رضوي ،نامي از قابوسنامه آمده
است و نویسنده ،اندرزهاي خود را از آن هم برتر دانستهاست .عالوه بر این اشارۀ ضمني،
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در ادامه نمونههاي بيشتري از حضور قابوسنامه در این نسخه بيان خواهد شد.

 .2-1کاربرد طنز در فرزندنامهها
در آثاري که براي فرزندان و بهقصد تربيت آنان نوشته شده است ،گاهي به شگرد طنز
توجه کردهاند .عنصرالمعاني مينویسد« :باید که در تو هم جد باشد و هم هزل؛ اما باید که
وقت استعمال بداني که کي باشد و بهوقت جد هزل نگویي و بهوقت هزل جد نگویي»
(عنصرالمعالي )6862 ،او با شناختن دقيق روحية جوانان و عالم عشقورزي جوانان ،واقعيت
را در زبان و لحني طنزگونه بيان ميکند« :اگر مهمان روي ،معشوق را با خود مبر و اگر
بري ،پيش بيگانگان بدو مشغول مباش و دل در وي بسته مدار که او را کس نتواند خوردن
و مپندار که او به چشم همهکس چنان نماید که به چشم تو .چنانکه به چشم تو نيکوتر از
همه کسها نماید ،باشد که به چشم دیگران زشتتر نماید؛ و هر زمان او را در مجلس ميوه
مده و تفقّد مکن و هر ساعت او را مخوان و در گوش وي خيره سخن مگوي که سود و
زیان ميگویم؛ که دانند که با وي چيزي نگفتي( ».عنصرالمعالي )6862 ،نزاري نيز در اثر
خود که براي بازداشتن فرزندانش از بادهنوشي نوشته است ،با شناخت روحية جوانان،
سخن را با اندک هزلي ميآميزد« :به هزل اندکي ميل کردن رواست×× که طبع جوان مایل
هزلهاست» (نزاري )6876 ،در کتاب احمد نيز طنزهاي کوتاه ظریفي وجود دارد« :اما
احمد امروز صبح آمد پيش من خواهش نمود براي او دفترچه بدوزم .گفتم ميخواهي چه
بکني؟ یقين حساب گریههایت را خواهي نوشت( ».تبریزي)6866 ،
در نمونههایي از فرزندنامهها ،نویسنده اصل کتاب را بر پایة طنز و ریشخند افعال زمانه
بنا مينهد .یکي ازاینگونه فرزندنامههاي مبتني بر طنز ،نصيحتنامة شيخالمقامرین است .در
آغاز این اندرزها آمده است« :نصایح شيخالمقامرین است به پسر خود بهرسم کنایه که
هرگاه بخواهي موافق سليقه و قانون ابناي زمان که در این عهد امير و وزیر و مشاور و مشير
هستند رفتار کني ،باید اینها را کار بندي( ».مشتريخراساني :6268 ،گ )12.در ادامة
همين نسخه ،فرهنگ لغتي دارد که واژگان مشهور زمان خود را از باب هزل ،معنا کرده
است که برخي واژهها و اصطالحات ،از عفّتکالم ،تهي است« :آهن :دل خوبرویان و
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روي قاضيان»« ،بخيل :معشوق خوبروي که بوسه از عاشق مضایقه کند»« ،تملّق :پيک
حاجت»« ،جانفزا :بوسة دختران دوشيزه»« ،صدق :سخني که شنيدنش مالل آرد»« ،صوفي:
صياد» و غيره (مشتريخراساني :6268 ،گ )11 .این فرهنگ لغت مشتري ،مانند رسالة
تعریفات عبيدزاکاني است که واژههاي رایج مردم را دستهبندي کرده است و براي هر یک
تعریفي از پيش خود و هماهنگ با اوضاع رایج جامعه؛ نه هماهنگ با فرهنگهاي معمول
آورده است( .زاکاني)6826 ،

 .7-1نقیضة شیخالمقامرین بر قابوسنامه
بدون تصوّر یک متن و سنّتي پيشين ،نقيضهاي به وجود نخواهد آمد .نویسندۀ نقيضهها،
عيب فرزندنامههاي پيشين را دانستهاند و با این نقيضهها ،بيزاري خود را به دیدگاه و شيوۀ
بيان آنان ،بروز ميدهند .البته در بسياري از این نوع آثار ،هدف نقيضهگویي مسخرهکردن
اثر پيش از خود و یا نویسندۀ آن نيست؛ بلکه نقيضه ابزاري است تا نویسنده به بيان مقاصد
خود بپردازد و شهرت متن موردنظرش ،ابزاري براي دیده شدن اثر خودِ او شود .بررسيِ
دقيق قابوسنامه و نصيحتنامة شيخالمقامرین ،نشان ميدهد که مشتريِ خراساني ،بر این اثر
نقيضهاي نوشته است .ميتوان گفت که مشتريِ خراساني ،بهترین نمونة فرزندنامهها را
برگزیده است و در نگاهي ژرفتر ،کنایهاي به همة اندرزهایي دارد که براي فرزندان
نوشته و سروده شده است.
نخستين مانندگي این نصایح به قابوسنامه ،منثور بودن اثر است .در قابوسنامه در هر
بابي ،براي فرزند سفارشهایي بيان شده است که در نصيحتنامة شيخالمقامرین نيز-بدون
ذکر باببندي -این نکتهها بهطور دقيق دیده ميشود .ميتوان گفت ،مشتريِ خراساني
کتابش را بر نمونهاي از سبک اندرزهاي قابوسنامه نهاده است .در باب ششم قابوسنامه
آمده است« :اگر به بيخردي و بيهنري نان به دست تواني آوردن ،بيخرد و بيهنر باش و
اگرنه ،هنرآموز و از آموختن و سخن نيک شنودن ننگ مدار( ».عنصرالمعالي)6862 ،

 | 019متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

 .8-1انگیزۀ نقیضهگویي در سنّت فرزندنامهنویسي
در نگاه فرزندنامهنویسان ،دو عامل بسيار مهم در تشویق به فضایل اخالقي و بازداشتن از
رذایل وجود دارد :توجه به سود شخصيِ مخاطب و قضاوت مردمان .نقيضهگویي در سنّت
فرزندنامهنویسي نيز ،در نگاه نخست ،هدف برهم شکستن این دو اصل ادبيات اندرزي را
دارد .ارسطو از اینکه اندرزنویسان ،در مباحث اخالقي ،کمتر به ارزشمندي ذاتي فضایل و
بيشتر به جنبة سود شخصي حاصل از عمل نيک پرداختهاند ،گالیه ميکند« :پدران به
فرزندان و آموزگاران به شاگردان خود همواره گوشزد ميکنند که در هرکار باید از حق و
عدالت پيرويکرد؛ ولي هرگز خودِ حقپرستي و خود عدالت را نميستایند؛ بلکه پيوسته به
نتایج آن و نام نيکي که از آن حاصل ميشود نظر دارند و ميگویند که هرکه به عدالت
مشهور باشد ،در نظر مردمان محترم شمرده ميشود و با خانوادههاي شریف وصلت ميکند
و از فواید دیگري برخوردار ميگردد( ».ارسطو )6887 ،در ادامه ،با ذکر نمونههایي از این
دو انگيزه ،نصایح شيخالمقامرین به فرزندش بررسي و تحليل ميشود.

 .1-8-1توجه به سود شخصي
نخستين انگيزۀ بسياري از رذایل اخالقي انسان ،خودپسندي است .شاهد این مسئله،
تأکيدهاي بسياري است که متون اخالقي و عرفاني در شکستن نفس و غرور وجود دارد:
ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست

تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز
(حافظ)287 :6838 ،

بنابراین ،اندرزگویان نيز از همين ویژگي انساني سود ميجویند و در تشویق مخاطبان به
فضایل اخالقي ،آنان را متوجّه سود شخصيِ حاصل از انجام فضایل ميکنند .این شيوۀ
اندرزي ،به سنّتي جداناشدني در متون تبدیل شده است .در قابوسنامه آمده است« :نيک
بنگر به نيک و بد و عيب و هنر مردمان و بشناس که نفع و ضرر ایشان و سود و زیان ایشان
از چيست و تا کجاست و منفعت خویش از آن ميان بجوي و برس که چه چيزهاست که
مردم را به زیان نزدیک کند ،از آن دور باش» (عنصرالمعالي» ،)6862 ،خویشتن به راست
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گفتن معروفکن تا اگر به ضرورت از تو دروغي بشنوند ،بپذیرند و هرچه گویي راست
گوي ،وليک راست به دروغ ماننده مگوي که دروغ به راست ماننده ،به که راستِ به دروغ
ماننده که آن دروغ مقبول بود و آن راست نامقبول ،پس از راست گفتنِ نامقبول پرهيز کن»
(عنصرالمعالي» ،)6862 ،و لشگر خویش را هميشه دل خوشدار ،اگر خواهي تا جان از تو
دری ندارند ،نانپاره ازیشان دری مدار( ».عنصرالمعالي)6862 ،
در نامة خواجه نظامالملک توسي به فرزندش نيز آمدهاست« :باید که زبان از دروغ و
غيبت دور داري و عيب کسان نگویي .چه ،اگر کسي به راستگویي معروف شود و اگر
وقتي از براي مصلحتي دروغ بگوید ،قبول کنند و اگر به دروغگویي مشهور شود ،اگر نيز
راست گوید ،قبول نکنند و کارش بسته باشد( ».عقيلي )6887 ،نویسندۀ آدابالقمار نيز
فرزند را متوجّه سود شخصيِ حاصل از صداقت ميکند« :اي فرزند طریقة صدق و راستي
پيشهکن .چنانکه گفتهاند النّجاه فيالصّدق؛ اگرچه قمار هم باشد که راستي پيشه کردم و
سودها دیدم .چون معروف به صدق و راستي و دیانت و امانت شدي ،اميد هست که
کارهاي بزرگ به تو سپارند که ازین شغل ناستوده بيزار شوي( ».محمدامين قاجار:6886 ،
گ .)697 .گروسي نيز به فرزند ميگوید« :به دادن مال بر سپاهي و لشگر ،گرانجاني مکن
تا بر تو به دادن جان جود نمایند( ».گروسي)6866 ،
شيخالمقامرین ،در برابر توصية راستيِ عنصرالمعالي ،دروغگویي را بستري براي
رسيدن به سودهاي بسيار ميداند« :دروغگویي را پيشه و ملکة خود ساز .هرگز به
راستگفتن مپرداز که دروغ درین اوقات قيمت و فروغي دارد چنانچه شاعر و رمال و
فالگوي به دروغ بدرهها ميستانند و راست را قيمتي نبود .بيگمان جنس بهادار را از بيبها
امتيازي تمام است» ( :6268گ ،)18 .عنصرالمعالي در باب پایانيِ کتاب که در جوانمردي
است ،اصل جوانمردي را سه چيز ميداند« :آنکه هر چه بگویي بکني ،دوم آنکه خالف
نکني ،سوم آنکه شکيب را کاربندي از بهر آنکه هر صفتي که به جوانمردي تعلّق دارد،
برابر این سه چيز است» (عنصرالمعالي )6862 ،و مشتري ميگوید« :چون تو را آب و رنگي
در رخسار است ،هرچه در دست کسي بيني به اصرار و ابرام و سماجت از وي بستان و از
استغناء و آبرو ميندیش که آبرو لفظي است موهوم .موهوم را به بهاي معلوم خرجکردن به

 | 012متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

صرفه مقرون خواهد بود» (گ ،)18 .شب و روز با خزپوشان بازار قمارکن نه با معتبرین که
اگر لوطيگري و جوانمردي باعث شود در ميان آن گروه باشکوه است و خواهد بود.
(گ)18 .
گاهي نمونههایي ميتوان یافت که ارزش ذاتي فضيلت اخالقي را مهم بدانند؛ نه سود
حاصل از آن را .در اندرز مولوي به فرزندش بهاءالدّین ولد آمدهاست« :اگر خواهي که
دائماً در بهشت باشي ،با همه کسان دوست شو و کين کسي را در دل مدار؛ زیراکه چون
شخصي را از روي دوستي یاد کني ،دائماً شادمان باشي ،و آن شادي عين بهشت است .و
اگر کسي را از روي دشمني یادکني ،دائم در غم باشي ،و آن غم عين دوزخاست .چون
دوستان را یادکني ،بوستان درونت از خوشي ميشکفد و از گل و ریحان پر ميشود .و
چون ذکر دشمنان ميکني ،باغ درونت از خارزار و مار پر ميشود و پژمرده ميگردي».
(افالکي )6812 ،در نصایح پدرانه نيز آمدهاست« :اي فرزند! تا ميتواني نيکویي کردن و
نيکوگفتن را عادت خود کن و هيچوقت ظاهراً و باطناً ذلّت و فالکت کس را مخواه و لو
دشمن باشد؛ زیرا که سزاوار شخص نيکنفس ،نيکوگفتن و نيکو خواستن است .دولت
جاوید یافت هرکه نکونام زیست×× کز عقبش ذکر خير زنده کند نام را( ».رفعت خان،
 :6829گ)3 .
مشتري ،حتي از احادیث نيز بهره ميبرد و آنها را در تأیيد سخنان خود نقل ميکند:
«دیگر گفت حيا را از خویش دورگردان که فرمودهاند الحياء مانعالرّزق :6268( ».گ)12 .
شيخالمقامرین ،حتي به اصل وصایاي پدرانه نيز تاختهاست و آن را دستمایة طنز کرده
است .سنّتي دیرین است که پدران به فکر سود شخصيِ فرزندان در اندرزها بودهاند؛ حتي
اگر به ضرر دیگران تمام شود و از جوانمردي به دور باشد« :اي فرزند! هرکس که در
حالت ذلّت به تو نيکویي کرده است ،چون وي را ذلّتي روي نماید ،بر توست که از او
بپرهيزي و کوي به کوي بگریزي و به ترک آشنایي گوئي .پدر کز من روانش باد پر
نور×× مرا پيرانه پندي داد مشهور /که از بيدولتان بگریز چون تير×× وطن در کوي
صاحبدولتان گير» (گ )12 .مشتري با آوردن اندرزي از مثنوي خسرو و شيرین نظامي-
که اندرز پدر خسرو به اوست -اندرزي نغز را وارونه به خدمت ميگيرد( .نظامي)6836 ،
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 .6-8-1توجّه به قضاوت مردمان
شيوۀ دیگري که فرزندنامهنویسان ،در موازات با بيان سود شخصيِ حاصل از اندرزها
مخاطب را به آن متوجّه ميکنند ،قضاوت مردمان است .این نکته در ميان نویسندگاني که
از جاه اجتماعي باالیي برخوردارند ،بيشتر است .در قابوسنامه آمدهاست« :جهدکن تا
عاشق نباشي ،پس اگر کسي را دوست داري ،باري کسي را دار که بيارزد و معشوق
بطلميوس و افالطون نباشد ،لکن باید که اندک خوبي بباشدش و دانم که یوسف یعقوب
نباشد؛ اما هم مالحتي بباید که در وي بباشد تا بعضي زبان مردمان بستهشود و عذر تو
مقبول دارند که خلقان از غيبتکردن و از غيبت جستن یکدیگر غافل نباشند»
(عنصرالمعالي» ،)6862 ،تا تواني هرگز سوگند راست و دروغ مخور و خود را به
سوگندخوردن معروف مکن تا اگر وقتي سوگندت باید خورد ،مردمان تو را بدان سوگند
راستگوي دارند» (عنصرالمعالي» ،)6862 ،گفتهاند لکلِّ عملٍ رجال تا زبان طاعنان در تو
دراز نگردد و در شغل خلل درنيارد» (عنصرالمعالي» ،)6862 ،در این بزه نبود و نه بدنامي و
هيچکس تو را بدین معني به بخل منسوب نکند( ».عنصرالمعالي)6862 ،
مشتري نيز نگاه و قضاوت مردمان را دستمایة نقيضة خود ميکند« :دیگر گفت :اي
فرزند! چون فصل زمستان در رسد ،دفع سرما را کُليچه بر اندام کن که بطانة آن تا به حدّي
که حاشيه نمایان است از خز و رویش از پوست گوسفندان باشد که هم به صرفه نزدیک
است و هم در باب قرضگرفتن و کاله برداشتن و گوشبري مایة اعتبار و فواید بسيار دارد.
دیگر گفت :یک ساعت از زنجير زرد به گردن درآویز؛ و سر زنجير را در بغل پنهاندار
که هم صاحبان در سراي بزرگان و مجالس راهت دهند و هم نزد اقران و امثال لوطي
اجالف ،به ساعت داشتن افتخار نمایي .هرگاه کسي از تو بپرسد از شب یا روز چه
گذشتهاست ،برگوي فراموش نمودهام ساعت را کوک کنم .اکنون کار نميکند
وخوابيدهاست» ( :6268گ )19-15 .و خوشآمد مردمان زمانه اگر مالک فضایل اخالقي
است ،مشتري اینگونه اندرز ميدهد« :اي فرزند! سخنچيني و غمّازي پيشة خود کن تا در
همهجا محرم باشي و به هر دلي نزدیک که اهل روزگار چنين کس را طالب و خریدارند»
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( :6268گ)12 .؛ و در آداب غذا خوردن نيز باید همواره مطابق با قضاوت مردمان باشي:
«در مجالس و مهمانيها وقت غذا خوردن لقمههاي بزرگتر از اندازۀ دهانت بردار تا
حواشي و عيبجویان نگویند زنانه ميخورد( ».مشتريِ خراساني :6268 ،گ )18.اي فرزند!
همهوقت محيل و مکار باش .نيرنگ و شعبدهبازي عادت کن که به تهمت صاف و صادقي
متّهم نگردي( .مشتريِ خراساني :6268 ،گ)15 .

بحث و نتیجهگیری
فرزندنامهنویسان ،براي تأثير در مخاطب ،هميشه با محدودیتهاي بالغي روبرو هستند.
نخستين این محدویتها ،تلخيِ نفس اندرز است و عامل دیگر ،طبيعت آدميان است که از
اندرز گریزانند به ویژه مخاطبان جوان که طبعي سرکش و مغرور دارند و مهمتر از آن،
سرکشي هميشگيِ فرزندان از پدران است .فرزندنامهنویسان ،با آگاهي از این محدودیتها
و رعایت اصل اقتضاي حال مخاطب ،از دو انگيزۀ مهم بهره بردهاند :نخست ،مخاطبان را
متوجه سود شخصي و عينيِ اصول اخالقي ميکنند و دیگر ،قضاوت مردمان را عاملي مؤثّر
در بازدارنگي از رذایل ميدانند .این شيوۀ اندرزي از آنجایي که به ارزشمنديِ نفسِ
فضایل اخالقي و بديِ رذایل اخالقي نمينگرد ،از سوي برخي از اندرزگویان ،انتقاد شده
است .کساني چون مشتريِ خراساني ،با بهره از شگرد نقيضهگویي ،سه هدف را در سنّت
فرزندنامهنویسي دنبال کردهاند :نخست ،از شيوۀ رایجِ سنّت اندرزگویي در فرزندنامهها که
در سطرهاي پيشين گذشت ،انتقادکردهاند و بيزاري خود را در قالب نقيضه بر برجستهترین
آثار مطرح در این نوع ،اعالم کردهاند .دوم ،از نقيضهگویي بهرۀ بالغي بردهاند تا اصول
اخالقي را در آیينة نابسامانيهاي روزگار ،براي مخاطبان آشکارکنند و مفاسد روزگار را
که دستآورد رعایت نکردن این اصول است ،به مخاطبان نشان دهند؛ که در این شيوه،
هدفشان اصالحگري است .این اصالحگري ،از آنجایي که نوعي هنجارشکني در گونة
شناخته شدۀ اندرز است ،در مخاطب تأثير بيشتري ميگذارد و سوم ،با حضور متن موفّق
و پيشين در اثر خود ،سعي دارند به اثر خود بها و ارزش دهند و آن را به مخاطبان
بشناسانند.
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افالکي ،احمد .)6812( .مناقبالعارفين .تصحيح تحسين یازیجي .ج .2تهران :دنياي کتاب.
پيرنيا ،حسن .)6838( .تاریخ ایران باستان .تهران :نشردنياي کتاب.
تبریزي ،عبدالرحيم ابن شيخ ابوطالب .)6866( .کتاب احمد .اسالمبول :مطبعة اختر.
تفضّلي ،احمد .)6871( .تاریخ ادبيات ایران پيش از اسالم .تهران :سخن.
توسي ،نظامالملک 539( .ق .).دستورالوزرا .مشهد :کتابخانه آستان قدس رضوي .شمارۀ .8985
]نسخ خطي[ .بيتا .بيکا.
حافظ ،شمسالدّین محمد .)6838( .دیوان .تصحيح محمدقزویني و قاسم غني .تهران :صائب.
داد ،سيما .)6839( .فرهنگ اصطالحات ادبي .تهران :مروارید.
دورانت ،ویل .)6873( .تاریخ تمدّن .ویرایش دوم .چ .1تهران :علمي و فرهنگي.
دهخدا ،علياکبر .)6877( .لغتنامه .تهران :دانشگاه تهران.
رفعتخان ،ميرزا تقي 6829( .ق .).نصایح پدرانه .تهران :کتابخانة مجلس .شمارۀ ] .66966نسخه
خطي[.
شفيعيکدکني ،محمدرضا .)6831( .قلندریه در تاریخ .تهران :سخن
شفيعيون ،سعيد .)6833( .تزریق نوعي نقيضة هنجارستيزِ طنزآميز در ادبيات فارسي .ادبپژوهي،
.685-39 ،)68(8
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شميسا ،سيروس .)6838( .نقد ادبي .تهران :فردوس.
صفا ،ذبيحاهلل .)6833( .تاریخ ادبيات در ایران .ج .2تهران :فردوس.
ــــــــــــــــ .)6833( .تاریخ ادبيات در ایران .ج .9تهران :فردوس.
طغراي مشهدي 6265( .ق) .نصایح حسيني طغرا نویس .مشهد :کتابخانة آستان قدس رضوي.
شمارۀ ].a9798نسخه خطي[.
عبيد زاکاني ،عبيداهلل .)6826( .کليات .شرح پرویز اتابکي .تهران :کتابفروشي زوّار.
عربنژاد ،زینب ،نصراصفهاني ،محمدرضا ،شریفي ،غالمحسين و محمديفشارکي ،محسن.
( .)6869اصطالحشناسي تطبيقي پارودي و نقيضه .نشریة ادبيات تطبيقي-259 ،)69(3 ،
.217
عقيلي ،سيفالدّین حاجب .)6887( .آثارالوزراء .تصحيح ميرجاللالدّین حسيني ارموي .تهران:
دانشگاه تهران.
عنصرالمعالي ،کيکاووس .)6862( .قابوسنامه .تصحيح سعيد نفيسي .تهران :مطبعة مجلس.
فاالچي ،اوریانا .)6899( .نامه کودکي که هرگز زاده نشد .ترجمة ویدا مشفق .تهران :جاویدان.

فالحقهرودي ،غالمعلي و صابري تبریزي ،زهرا .)6836( .نقيضه و پارودي .پژوهشهاي زبان و
ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان ،دورۀ جدید(.82-67 ،)5
گرّوسي ،حسنعلي بن محمدصادق .)6811( .پندنامة یحيویه .تهران :نشرنقره.
گوردر ،یوستين .)6837( .دختر پرتقال .ترجمة مهرداد بازیاري و دیگران .تهران :هرمس.
محمد امين قاجار 6886( .ق .).آدابالقمار .تهران :کتابخانة ملي .شمارۀ  ] .6266نسخه خطي[.
مشتري خراساني ،ابراهيم 6268( .ق) .نصيحتنامة شيخالمقامرین .تهران :کتابخانة مجلس .شمارۀ
 18( 68999/2ر 16 -ر)].نسخهخطي[ .کتابت 6268 .ق.
مشرّف ،مریم .)6836( .جستارهایي در ادبيات تعليمي ایران .تهران :سخن.
مولوي ،جاللالدّین محمد .)6853( .فيه ما فيه .تصحيح بدیعالزّمان فروزانفر .تهران :آگاه.
نزاري قهستاني .)6876( .دیوان .تصحيح مظاهر مصفّا .تهران :علمي.

نامورمطلق ،بهمن .)6831( .ترامتنيت؛ مطالعة روابط یک متن با دیگر متنها .پژوهشنامة علوم
انساني.68 -38 ،)91( ،
نظامي ،الياس بن یوسف .)6836( .کليّات .تهران :بهزاد.
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