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Abstract 
Pahlavi and Persian language and its educational aspects in translation movement 

of texts to Arabic in the Umayyad period are some of the main references for 

translators. Wisdom and Iranian moral educations were translated into Arabic and 

then Persian retranslations of them were reproduced in Iranian references and have 

reached our period through intertextuality. In this transfer, each writer according to 

his/her style has added something to it, which has shown the author’s ideology and 

discourse. Narratology, which is in fact the study of grammar in narration, uses 

linguistics as a model to study the narration in a genre and move from form to 

meaning. It considers the narration discourse as "Parol" or distinct representation of 

"Lunge" systems of the story, retrieves the main categories of language (person, 

time, mode, aspect) in the story, and tries to find the common dominant system in 

all story narratives. This essay by using library references and the descriptive-

analytic method provides the comparative narration analysis of the story “The 

Others Planted, We Eat, We Plant, and Others Will Eat” by Ragheb Isfahani to 

Bahar. Findings show that the topics of most sources are the same but have different 

concepts and plots. In these stories, some concepts were proposed and made such 

differences in the discourse as the difference of relationship between king and 

vassal, Iranian or Arabic orientations, vassal wisdom and showing the ignorance 

and incompetency of kings toward people, the dominance of kings, the purposes of 

rewards and its degree and link to the governmental chamber, and tax. 

Keywords: Tree Planting, Evaluation and Comparison, Semiotics, 

Ragheb Isfahani...Bahar. 
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  مَثَل داستان گانة10 هایروایت سنجش
 «دیگران برای درخت کاشتن»

 ایران كرمانشاه، رازي، دانشگاه فارسی، ادبيات و زبان گروه استادیار،  مبارک وحید
  

 یرانا سنندج، اسالمی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد فارسی، ادبيات و زبان دكتري انشجويد  كريمي محمد

  چکیده
 از بسللياري و بوده مترجمان اصلللي منابع از اموي عهد ترجمة نهضللت در آن تعليمي هايجنبه و پارسللي و پهلوي زبان

 یراني،ا منابع در دوباره فارسللي، به جمهتر طریق از سللپس و شللده ترجمه عربي به ایراني اخالقي تعليمات و هاحکمت
 ياسللتسلل فراخور به نویسللنده هر انتقال، و نقل این در. اسللت رسلليده ما روزگار به تا بينامتنيت راه از و شللده بازتوليد

  اب اسللت روایت بر حاکم زبان دسللتور بررسللي اصللل در که شللناسللي روایت. اسللت افزوده بدان چيزهایي نوشللتارش،
 را روایي مانگفت و پردازدمي معنا طرف به ف رم از حرکت به ژانر مثابه به روایت مطالعة به شللناسللي نزبا از الگوبرداري

 در را( نمود و وجه زمان، شللخص،) زبان اصلللي مقوالت و داندمي داسللتان مانند النگ نظام از متمایز نمودي یا پارول
ستان  شد مي و کندمي بازیابي دا شترک  نظام که کو ستاني  هايروایت متما بر حاکم م ستفاده  با همقال این. بيابد را دا  از ا
سه  تحليل و سنجش  به تحليلي -توصيفي  روش و ايکتابخانه منابع شتن  دیگران» هايروایت ايمقای  ما خوردیم، ما د،کا

 یکسان  نابعم اغلب موضوع  که دهندمي نشان  هایافته. است  پرداخته بهار تا اصفهاني  راغب از «بخورند دیگران بکاریم،
 یا گرایيایراني رعيت، و شلاه  رابطة تفاوت و چگونگي. دارد تفاوت یکدیگر با هاآن هايپيرنگ و مضلامين  اما اسلت، 
 مداردین مانگفت تسلط مردم، با برخورد در شاهان ناکارداني و ناآگاهي به تعریض و رعيت دانایي نمایش گرایي،عربي
  ندهسلللت نکاتي... و خراج و دولتي خزانة با آن پيوند و آن ميزان و دادن پاداش دافاه و مولد  کار  حاکمان،   دنيامدار   یا 
 .اندزده رقم را هاگفتمان تفاوت و شده مطرش هاداستان این در که

  .بهار... اصفهاني راغب ها،نشانه مقایسه، و سنجش درخت، کاشتنها: کلیدواژه

                                                           
  :نویسندۀ مسئولvahid_mobarak@yahoo.com 
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 مقدمه
وان تادبي و علوم مختلف الزم اسللت و نمي هايدر فهم بهتر متن ادبي، کاربسللت نظریه

نده       باني بسللل به دانش ز ها  به        تن هام  له اب لل مختلف و از جم به ع کرد. چون، متون ادبي 
شه    شاره به بيان اندی شند؛     هاي خود پرداختهکمک ایما و ا سلطه در امان با شار  اند تا از ف

به خاط              تان کوتاه  به خصلللوص در داسللل ر ایجاز آن  به همين خاطر، گاهي نویسلللنده 
ها تا حدود گذارد که بازشللناخت آنهایي را مسللکوت مي(، بخش1383)ميرصللادقي، 

شود و متن با مشارکت خواننده از   ميزیادي به خوانش فعال خواننده و مخاطب بازبسته  
ساخت وارد مي    ساخت به ژرف  ست که مي   رو صداهاي  شود و در اینجا ا توان نواها و 

 . گوناگوني را از متن شنيد
اسلللي شلللنمفاهيم زبان»گردد که بخشلللي از نظریة ادبي معاصلللر به سلللاختارگرایي بازمي 

پدیده        عة  به   سلللاختاري را در مطال ندد... و راه را براي  کار مي هاي اجتماعي و فرهنگي  ب
شلللناسلللي،     نظریة روایت  »( و 1385، 1)کالر « کند هاي نشلللانگاني آثار ادبي بازمي     قرائت 
ست و مطالعة ادبي بر نظریه اي فعال از نظریة شعبه  س   ادبي ا ساختار روایي متکي ا ت:  هاي 

 )همان(. « هاي روایتبر مفاهيم طرش، انواع راوي و تکنيک
با توصلليف سللاخت زبان و جدا کردن دو رابطة همنشلليني و     2فردینان دو سللوسللور  
نظام زباني  از زبان یا 3اي گفتار و با طرش تمایز گفتار یا پارولجانشيني و روابط فرازنجيره

نگ  نه 4و ال بان ، زمي عات فراهم آورده       اي ز طال ناختي براي دیگر م روان بود. پيششللل
( بر پایة این مطالعات و با حرکت از 8و تودورف 7، گرماس6، برمون5شناسي )بارت  روایت

مطالعة زبان به ادبيات و داستان، مباني علمي استواري را براي مطالعات روایت و توصيف    
از داسللتان فراهم آوردند و بررسللي سللاختار یک داسللتان را در شللناخت     صللوري ناب 

(. آنان در مطالعة سللاختاري 1385چارچوب کلي و نظام دروني آن الزم شللمردند )کالر، 
اسللت و رخدادها را براسللاس توالي داسللتان برآن بودند که داسللتان، توصلليف رویدادها  

                                                           
1- Caller, J. 

2- Ferdinand, De, S. 

3- Parole    

4- Lɑnɡ  

5- Barthes, R. 

6- Bermond, C.  

7- Garmas, A. 

8- Todorf, T. 
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 ماني به هم بریزد و منطق علّي و معلولي  کند، اما اگر توالي ز  زماني به یکدیگر مربوط مي   
شيوۀ شروع   -حوادث، حاالت و رفتارهاي پس و پيش شده را به هم مربوط کند   در کنار 

شللود. روایت نه داسللتان اسللت نه طرش، بلکه   پالت یا طرش سللاخته مي -کردن داسللتان
مينه،  ها، زمان و مکان و ز   ، زنجيرۀ علّت و معلول اي درهم تنيده از شلللخصللليت   مجموعه 

ستان کوتاه، یک رویداد را روایت مي     ست. البته دا القي  کند و از تکشمکش، کنش و... ا
یي، گووگو، تکنگري، گفتشللود. جزئيشللخصلليت با زمان و مکان محدود سللاخته مي

ا، هسللاخته، سللادگي زبان و کم کردن تکنيک، بيان کالن اندیشللهپردازي پيششللخصلليت
 هايترین مضللامين و ویژگيدات، رسللوم و باورها از مهممکان و زمان و گاهي بيان اعتقا

 (.1383و ميرصادقي،  1387نياز، هاي کوتاه هستند )ر. ک؛ بيداستان
زدایي ها، آشنایياگر رودیدادهایي نقل شده، توسط راوي یا شخصيت داستان با تقابل  

شونده، بن     ستاني تکرار صر دا سرنموني، رعایت توالي مایهدر فرم، عنا پيوند  زماني یا هاي 
ساخته مي    شود، روایت  (. متفاوت بودن 1378نياز، شود )ر. ک؛ بي علّي و معلولي همراه 

ستان             شنيدن دا ساس با خواندن و  ست. اح صل مهم در روایت ا ستان با واقعيت، یک ا دا
ها به درک مفاهيم )عدل، زیبایي، محبت و ستم(   شود و با توجه به ماهيت پدیده ایجاد مي
انجامد و آميختن مفاهيم با تصلللورات به صلللدور حکم در قالب          رسلللازي ميو تصلللوی

یم، کاردیگران کاشللتند، ما خوردیم، ما مي»انجامد که داسللتان مَثَل هایي کوتاه ميجمله
توان وارد مرحلة استنتاج شد،   از آن جمله است؛ پس از آن است که مي  « دیگران بخورند

نند کخود، این مراحل را یکسللان و مشللابه طي نمي اما خوانندگان به خاطر تجربة زیسللتة 
راموش برسند. البته نباید فپس ممکن است در خوانش یک روایت به نتایج متفاوت از هم 

سير  شود و او را در م اي است که سبب باورپذیري خواننده مي  نمایي، نکتهکرد که راست 
نتایج و پيمودن راه رسيدن  (. همين گوناگوني1387نياز، کند )ر. ک؛ بيخوانش یاري مي

 شود.به احکام و تصورات، سبب دلنشيني و جذابيت داستان مي
ها،  شللناسللي اسللت و قصلله   زبان و سللاخت اثر ادبي در متون ادبي مورد توجه روایت

هاي کهن و... را   هاي مختلف و متفاوت زندگي مردم در جوامع گذشلللته و موقعيت       الیه 
ساده و اولية عبارت  کنند. در متونتوصيف و تعبير مي  سنده  ها، مورد نظر نویادبي، معناي 

ادبيات یک نظام نمادین مرتبة »نيسلللت، بلکه هدف، معناهاي نهفته و نهان اسلللت، چراکه 
شي مي    ست )آنگونه که نقا ست، چراکه از نظامي    اول ني شد(، بلکه نظامي ثانوي ا تواند با
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(. گویي 1382)تودوروف، « جوید  موجود؛ یعني زبان به عنوان مادۀ اولية خود سلللود مي    
هایي را در نهان خود پنهان دارد و در تعامل با روایت همان نظام ثانوي اسللت که نانوشللته 

عال، آن    نده و خوانش ف طب قرار مي       خوان خا يار م هد. در قصلللله، نوع   ها را در اخت د
صيت   روایت شخ سکوت گري،  صوات و   ها، رفتارها،  صاویر، ا  ها، کلمات، زبان، متن و ت

شيا، مي  ست در اختيار      ا سررا شند، اما از این ميان تنها متن  توانند ابزارهاي ارتباط روایي با
گيرد و گفتمان و طرش نهایي، فضلللا، چگونگي نقل داسلللتان، مؤلف و       خواننده قرار مي 

شللدگي، شلليوۀ بازنمایي گفتار و اندیشللة اشللخاص    خواننده مسللتتر، زاویة دید و کانوني
( و مسللألة محوري زمان، موضللوعاتي هسللتند که نياز به کوشللش  )مسللتقيم و غيرمسللتقيم
 (. 1388ها دارند )ر. ک؛ نایت، خواننده براي کشف آن

ست تا به کمک نظریه    ستار بر آن ا شده    این ج صل و تغييرهاي ایجاد  هاي روایت، ا
، نامهدر متون ادبي )محاضللرات، سللياسللت...« دیگران کاشللتند و ما »را در داسللتان مَثَل 

نامه، جوامع الحکایات، اشللعار ابن یمين، ، الهينامهمرزباننامه، نامه، شللرفشللاسللب گر
سنجش، تفاو    روضة خلد و ملک  شعرا بهار(. بررسي کند و با  ها را هاي گفتماني آنتال

 مشخص کند. 
رایي اسللت. البته، متن راغب اصللفهاني، احتمال الگوي روایي این داسللتان، سللاختارگ
کند، اما وجود قهرمانان ایراني چون انوشيروان و  منشأ عربي بودن آن را به رهن متبادر مي 

دهقان برزگر و روند انتقال و ترجمة متون پهلوي در دو قرن اول هجري به عربي و تعليمي 
ياد ایراني آن را اسلللتو    ثَل، بن تان از  ار ميو حدکمي بودن محتواي م دارد. گویي این داسللل

پهلوي به عربي و سللپس از عربي به فارسللي، کوچ کرده و سللپس در سلليري بينامتني و در 
سب آن عهد،  درون فرهنگ ایراني براي دوره هاي مختلف با رمزگذاري و ایدئولوژي منا

 است.  بازتوليد شده
شود، اما  محسوب مي  هاها جزو ارزشکار و تالش به ویژه کشاورزي در همة فرهنگ 

این مسللأله در فرهنگ و روش کشللاورزي مردم ایران، از جایگاه برتري برخوردار اسللت،   
چراکه هم رنگ باستاني دارد و هم رنگ دیني. در کتاب مقدس اوستا، مشاغل کشاورزي 

ند و اارج نهاده شده « برزیگر ستور پرور و ]دست ورز[ سازنده   »و دامپروري و صنعتگري  
شکار » ست کرداري با       خوی ست گفتاري و را شي، را ست اندی شَوَ »ي همة ]اینان[ در را ن اَ

 (. 1370)دوستخواه، « استبرابر دانسته شده« مردد پيرو  ردد دین پژوه

https://ganjoor.net/varavini/marzbanname/


 (1400تابستان )|  88شماره  | 25سال | متن پژوهي ادبي  | 198

 

کند. عالمه مجلسلللي در کار و به ویژه کشلللاورزي، بسللليار سلللفارش مياسلللالم نيز به
ن پيامبر )ص( و علي )ع( و خود   حکایتي را از امام کاظم و در مورد کارکرد     بحاراالنوار 

  .(1403مجلسي، ) استآن حضرت، نقل کرده

 . پیشینة پژوهش 1
دیگران »به مثل « عنبرسلللتان»( در 1394و سلللبزیانپور )« امثال و حکم»( در 1363دهخدا )

شتند و ما خوردیم و...  کار و  گاهیجا»( در مقالة 1391و جهازي ) جعفرياند. پرداخته« کا
ند. این  ابه این حکایت و مثل مربوط به آن پرداخته« يرانیا يهاها و متلنهکوشش در افسا  

ستان  10هاي مقاله به بررسي و سنجش روایت   در آثار و « دیگران کاشتند و ما ...  »گانة دا
 .نشدها، پژوهشي با عنوان پژوهش حاضر، دیده پردازد و در بررسيهاي مختلف ميدوره

 . بحث اصلي2
ود،  متن خر این اعتقادند که هيچ متني خودبسلللنده نيسلللت و از آثار پس گران بسلللنجش

ها در اند. برخي از حکایتها از این دسللتهها و داسللتانمثل کند.مطالب زیادي را اخذ مي
اند ج بودهدر ميان اقوام رای تربيتي نيز دارند و از دیر زمان -کنار نکات زباني، جنبة تعليمي

دا در بيان تربيتي است. دهخ  -مَثَلي با جنبة تعليمي...« ران کاشتند و ما  دیگ»و داستان مَثَل  
آسللایش فعلي ما ارث رنج گذشللتگان و بالطبع راحت آیندگان »اسللت:  مفهوم آن نوشللته

(. این حکایت در متون مختلف نظم و 1363)دهخدا، « منوط به سللعي و خدمت ما اسللت 
 ست. انگري، خيلي تکرار شده فکر و آیندههاي واالي اجتماعي آن، تنثر به خاطر پيام

ند؛ اها را ساختهها و آرزوهاي برآورده نشدۀ مردماني هستند که آنها بيانگر دانشمَثَل
شانه    شارات و ن شنونده    به همين خاطر، دربرگيرندۀ ا ستند که با پيوندهایي ظریف،  هایي ه

سته  شان راه را به اعماق خوا سد:  مي 1وبرد. گيرمي ها و اميال ای هنر و ادبيات عاميانه و »نوی
(. در اینجا، 1392« )کنندهاي کهن، ساده و همگاني را توصيف مي... موقعيت2فلکلوریک

نده مي           به  تان بسللل يان نخسلللتين متن داسللل به ب چار و براي جلوگيري از تکرار  نيم و کنا
 دهيم.هاي اصلي ارجاع ميخواهندگان را به متن

 

                                                           
1- Giro, P.  

2- Folklore 
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 غب اصفهاني. نقل مَثَل از را2-1
 محاضلللرات اادباء و محاورات الشلللعراء والبلغاء       ترین منبع این حکایت؛ کتاب   قدیمي  

 است:  قمري( 502) راغب اصفهاني
ممه ذش خ کب م يغمس فس ال، فقال له يا  ذا: کب أتى عل إ    کسمى  حكي أن» اصل روایت: 

ل ال: أيها الملإ لو اتكمن الامم؟ قال: ثمانون سّّنۀ، قال أ فتغمس فسّّ ال ذاد الثمان ن  فق
ضاع األذناء  قال  سمى: زه   اآلذاء على  ذا ل يأخذ أرذاۀ ةالف در ب  فقال: أيها الملإ:  ک

سنته  فقال: زه  يأخذ أرذاۀ ةالف       سه و  ذا قد أَامني في  سن ن من غم س ل يطاب ذاد  الف
ّّنۀ ممۀ و  ذا قد أَامني في أوّ  ّّ ل يطاب في الس ّّنۀ در ب  فقال: أيها الملإ: الفس ل الس

لإ أردى  ذا           قال الوزيم: ان لب ينهض الم اۀ ةالف در ب، ف خذ أرذ يأ قال: زه   ممت ن، ف
 (.1902)الراغب ااصبهاني، « ذحكمته ذ ت المال

. کاشللتاند: کسللري از کنار پيري کهنسللال گذشللت که نهال خرمایي ميآورده» ترجمه:
شللتاد سللال. کسللري گفت: اي؟ پير گفت: هگفت: اي مرد؟! چند سللال عمرت را گذرانده

کاري؟ پير پاسللخ داد: ملکا! اگر پدران ما نهال خرما آیا پس هشللتاد سللال، نهال خرما مي 
رفتند. کسلري، آفرین گفت. پيرمرد چهار هزار درهم  کاشلتند، فرزندانشلان از بين مي  نمي

چه تآورد، اما این درخها بار ميدریافت کرد. پير گفت: پادشللاها: نهال خرما پس از سللال 
امسللال ثمر داد. کسللري، آفرین گفت و پيرمرد چهار هزار درهم دیگر سللتاند. سللپس پير  

دهد، اما این درختچه امسللال دوبار ثمر داد. کسللري،  گفت: نخل یکبار در سللال ثمر مي
فت.      هار هزار درهم دیگر گر فت و پيرمرد، چ فت: اگر  آفرین گ ن  وزیر گ د کسلللري بل

 «.کردخزانه را خالي ميشد، پيرمرد، بخاطر این پند، نمي

خشد  بآید و مالي فراوان بدو ميانوشيروان، از پند باغباني خوشش مي   توصیف داستان:  

که نشللانه ارتباط پادشللاه با مردم اسللت. موضللوع حکایت، پيري باغبان و امکان اسللتفاده   
، المالنکردن از ثمرۀ درخت خرما است. طعام دادن براي درخت و پایمال شدن براي بيت

ند. اهاي عمومي اندک و قابل از بين رفتن دانسته شده  اسناد مجازي است و در آن دارایي  
  به عنوان فرمان  دادن بخشش هزار دیناري، استعاره است.« زه»

يت:   يده که         تفسیییر روا بال و  دانش عصلللر شلللکوفایي  راغب اصلللفهاني در دوراني 

هاي اسلللالمي به ویژه علم    هاي مهم در حوزه گوي ميان مذاهب و نگارش کتاب      وگفت 

http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
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نماید که این حکایت را از متون پهلوي ترجمه کرده ها چنان مينشللانه اسللت.بوده  کالم
شتگان و دخالت دنيامدارانة وزیر در       شتن نهال خرما، تقدیر از زحمت گذ شد. او بر کا با

شاه به خزانه تأکيد مي   معني ز شش پاد شانه یان  بخ شيارتر   کند. ن ستان، ه ودن ب هاي این دا
دهد و از وجود دهقان از پادشلللاه و خردمندتر بودن او در مسلللائل اجتماعي را نشلللان مي 

دانش اجتماعي خاص در ميان عوام و حفظ منابع درآمد و تغذیه براي آیندگان، حکایت            
 اي اسللت که به اونگري انوشلليروان هم، گوشلله و طعنهدهکند؛ هرچندکه غفلت از آینمي

شللود. جملة پایاني از زبان وزیر، بخشللش فراوان براي خردمندي و اخالق را ناروا زده مي
نمایاند و در آن تعریضللي به پادشللاه و بدگماني به برخورداري رعيت از امکانات مالي مي

داسلللتان، حکمتي ایراني را که همان توان مشلللاهده کرد. بنابراین، نگارندۀ کشلللور را مي
)شاخة جدا شده از درخت   « فسيل »است. واژۀ  کرده  داشتن کار و خرد است، بيان  گرامي 

هاي عربي به داسللتان و فضللاسللازي محيطي نویسللنده، مؤثر خرما( در دادن رنگ سللرزمين
سته  شاه به کشاورزي و تقدیر      بوده، اما نخوا ست نکتة مثبت حکایت )توجه پاد ز دهقان  اا

  کند.پير با دادن جایزه( را پنهان 

يت:  مارت و          تبیین روا به خرد عوام و کنار گذاشلللتن نقش مثبت وزرا در ا ارج نهادن 

 حمایت از کار و سخن مرد کشاورز در این متن قابل دریافت هستند.

 الملك. نقل مَثَل از نظام2-2 
ست    نزدیک  سيا صفهاني از   -408الملک طوسي ) خواجه نظامنامه ترین روایت به راغب ا

خواهد، آیين و رسلللم  الملک با روایت این حکایات مي     نظام . اسلللت هجري قمري( 485
ند. روش او این بو        نده ک هان ایراني را از نو ز که  پادشللللا   تمشکالاز  هایير اي»برده 

 ساساني عصر بمطلو يهارمعياو  هانمونه به دخو ۀجامع عقيدتي نيز و سياسي -جتماعيا
یان،   تأسي نماید«  و « زه»هاي  کند که واژه  (. او در این داسلللتان روایت مي   1389)پهنادا

 کردهاو مي از زبان انوشللليروان داللت بر دادن پاداش و پاداش دو برابر در دربار      « زهازه »
 (.1372الملک، است )نظام

 است که در مطالعات ادبي و گيري متونشکل در عناصر مهملحن از » توصیف داستان:

سانه   محتوایي و زیبایيهاي در تحليل سيار کاربرد دارد  شنا سکویي،  « ب  در (. لحن1393)ا
ست  عبارت ادبيات سنده،  یا گوینده احساس  و نگرش از ا سبت  نوی . ادبي يامپ يمحتوا به ن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B8%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
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 بين ارتباط  ایجاد  مهم عوامل  از که  دارد وجود اصللللي لحن چند  یا  یک  ادبي اثر هر در
. لحن در فرآیند توليد معنا، موجب      (1384 پور،ر. ک؛ عمران)اسلللت  مخاطب   و شلللاعر

،  در این حکایت الملکیا نظام راويشود. لحن  دریافتن معناهاي ظاهري و پنهاني متن مي
ود. ش اق و محترمانه است نسبت به شاهان که با بخشندگي پادشاه تکميل مي     آميخته به اغر

ا سللازي طبقاتي رراوي در تقابل دو واژۀ خدایگان و بنده براي شللاه و برزگر، شللخصلليت
دهد. این حکایت همچون حکایت پيشين از زاویه دید سوم شخص مفرد )داناي    شکل مي 

ده گر روابط پسللندیه از برزگر، حکایتآميز پادشللاپرسللش احترام شللود.کل( روایت مي
ستان نظام  ميان آن ست. دا الملک در نوع درخت و بخشش فراوان به باغبان با حکایت  ها ا

دارد. کاربسللت زه و زهازه براي بخشللش و بخشللش مضللاعف     راغب اصللفهاني تفاوت
شتند، خوردیم،          شگفت )کا ست این مثل براي بار نخست با ایجازي  ستند. کارب ستعاره ه ا

 شود.کاریم، خورند( و رابطة علّي و معلولي استوار هم از اینجا شروع مي

نوع درخت کاشللته شللده )خرما و گردو(، تفاوت جغرافيایي و مکاني   تفسیییر روايت:

سل     نيراني( را مي -)ایراني صفهاني، زندگي ن ساند. در متن راغب ا سته ب ر ه هاي بعدي واب
حالي که تنها، نخل سللبب زنده ماندن اعراب اسللت در کاري پيشللينيان دانسللته شللده نخل
اسللت. به عبارت دیگر، پيرنگ و رابطه علّي و معلولي آن ضللعيف اسللت، اما پاسللخ  نبوده
شي     الملک، مبتني بر نگاهي اجتماعي و آیندهنظام شت پي ست که ضمن بزرگدا نيان نگرانه ا

نان، بهره    کار آ کار و کوشلللش  خود،       و  ندگان را دليلي براي  ندي آی ند.  معرفي ميم ک
ته  لت    کو خا تار د نافع           بيني و رف نه و در جهت م عادال غب، غير یت را نه وزیر در روا گرا

نامه، ماندن انتهاي داستان در سياست   صوري دربار و پرماندن خزانه است؛ در حالي که باز  
عيتي  ر -سلللازد. البته، لحن ارباب  آباداني خزانه و تعلق آن به مردمان را به رهن متبادر مي      

ه با  کندک  خدایگان، بيشلللتر از متن راغب خودنمایي مي      -در متن خواجه و در تقابل بنده    
هاي واالي اجتماعي و فردي هسلللتند، آن را توصللليف عدل و مروّت شلللاهان که ویژگي

 کند.تعدیل مي

ي کردن نظم طبقاتگرایش ایراني و حمایت از نهاد پادشللاهي و مشللخص  تبیین روايت:

  نکه مسوو ر یينآ بهپادشللاهان ایراني و توجه  یينآاه و پاسللداشللت بر مبناي تعظيم پادشلل
 در این داستان پيدا است.عجم  کملو يسياستها نهما یتيروا به یا باستاني
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 . نقل مَثَل از اسدی2-3
سب    شا ست   »نامه که گر سة ملّي ایران ا صفا،  « از آثار برگزیدۀ حما (، راوي دیگر 1371)

عر قرن پنجم هجري قمري( آباداني را ميراث این حکایت اسلللت؛ اسلللدي طوسلللي )شلللا
 (.1354داند )گذشتگان به آیندگان مي

طوسي به هيچ شخصيت و درخت خاصي اشاره نکرده است. وي این مََثل         اسدي  توصیف: 

 ورد. آکند و صحبتي از بخشش زر و سيم به ميان نميرا با کلي کردن استداللي، بيان مي

سیر:  ستان در دو   تف و اسدي از کثرت اشتهار، محتوا و    رۀ اسدي مشهور بوده  شاید این دا

اسلت؛ این در حالي اسلت که اسلدي     پيام داسلتان را گرفته و مصلداق آن را حذف کرده  
اي باشلللد که درخت و جایگاه سلللرا بوده و اثر او باید داراي عناصلللر اسلللطوره حماسللله

غ  دار تبليي که عهده  ارجمندش، یکي از آنان اسلللت و نادیده گرفتن این ارجمندي از اثر      
شه  سطوره   اندی سي و ا شگفت مي   هاي حما ست،  هاي نماید. این عدم توجه را گرایشاي ا

سدي  سي نيز تأیيد مي دیگر ا ست(    طو ضحاک را )به نادر کند. براي نمونه، وي حکومت 
هاي دیني اسالمي نکاتي را در  به شکل ضمني روزگار ارجمندي ایران دانسته و از اندیشه    

سب    شا ست. البته این ایجاز مي نامه و عهد او وارد کرده گر صه   ا شانگر خال  گویيتواند ن
سازان پيش از خود، داراي اثري با حجم   طوسي نيز باشد که نسبت به دیگر حماسه     اسدي 

 اندک است.

سدي عقل تبیین: شتگان یا همان        گرایي ا سندیده گذ سنت پ سي او را مقيد به رعایت  طو

 این نظم، یک سنت اجتماعي است. کار و آبادي کرده است.

 . نقل مَثَل از نظامي2-4
لجري قمري( این داستان را در قسمت پایاني شرف  612–535) حکيم نظامي نامه )رفتن ه

 (.1316داند )کند و مردمان را کشاورزان یکدیگر مياسکندر به ظلمات( روایت مي

صیف:  ش     نظامي تو شخص، درخت یا محصولي ا ري  کند. خباره نميگنجوي به نام هيچ 

ستي مي       ست. او آبادان کردن دنيا را وظيفة همه و قانون ه سيم و زر ني شش  د؛ از  داناز بخ
 کند.نگري و حفظ منابع براي آیندگان سفارش مياین رو، خواننده را به آینده

سیر:  ساختن و نگه    تف ساعد براي آیندگ     سخن نظامي به حفظ منابع،  شرایط م شتن  ان دا

  بيانگر توجه نظامي به نواميس هستي و تقدیر حاکم بر آن است. داللت کند و
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نظامي، قانون حاکم بر هسللتي را برخورداري از زحمات پيشللينيان و خدمت کردن  تبیین:

سته   سدي  به آیندگان دان ست. در گفتار نظامي و ا د طوسي، گرایش ایراني یا عربي مشهو  ا
 اند.دل کردهاي استوار بمایهنيست، اما مضموني را به بن

 

 . نقل مَثَل از وراويني2-5
هجري( این حکایت را در    سلللعدالدین وراویني )اواخر قرن شلللشلللم و اوایل قرن هفتم     

ي اسللت به نکات اسللت و از آنجا که کتابش در حکمت عملي بوده، نقل کرده نامهمرزبان
 (.1373است )وراویني، راج و بخشش خراج و رابطة پادشاه با رعيت اشاره کرده چون خ

صیف:  ند. کهاي حکایت، یاد ميوراویني از خسللرو و باغبان پير به عنوان شللخصلليت تو

سللازي براي اختالف روایت وراویني با منابع پيش از خودش، در نوع درخت شللخصلليت 
گوید که  اشللتن درخت انجير سللخن مي دهقان و جنون دانسللتن عمل او اسللت. وي از ک 

شلللود. در روایت وراویني، باغبان از     هاي گرم و پرباران کاشلللته مي     اغلب در سلللرزمين 
ي هاي کشاورز تواند نشانگر سختي پرداخت ماليات  شود که مي پرداخت خراج معاف مي

گرا قعایابد. داستان وراویني بسيار وبر مردم باشد که بدین وسيله برزگر از آن خالصي مي
اسللت. گراميداشللت کار و کوشللش رعيت کهنسللال، نکتة مغفولي اسللت که وراویني به   

اسللت. توصلليف اشللتباه، آن را هواي فاسللد و هوس باطل و جنوني از شللعبة شللباب ناميده 
ند. ااي هسللتند که به داسللتان افزوده شللدهطوالني باغبان و مسللألة دنيا و آخرت نکات تازه

ید و        دگویي وراویني الزم مي بدان بيفزا کاتي را  یده براي گریز از تکرار مضلللمون، ن
 اش را در متن بگنجاند. اطالعات ادبي و دیني

نه    تفسیییر روايت:   يا که منبت خبيث        در روایت وراویني، گرایش زاهدا به گریز از دن

ا قابل هناميده شللده و گرایش به آخرت و پرداختن به باغ بهشللت، برخالف تمام پس متن
شاهده   ضمن اینکه جنبة اجتماعي   م ست.  شياري         -ا سألة ماليات )خراج( و ناه سي با م سيا

 اند. نمایي یافتهپادشاه بزرگ

نگري، یندهگرا از تفکر و آوراویني در کوششي افزایشي و با زباني اطناب تبیین روايت:

. تاسلل نگري متوجه شللده و آن دو را در پيوند با یکدیگر دیده  اندیشللي و آخرت به مال
 دهد.هاي عرفاني عصر را نيز نشان ميخبث دنيا، تأثر از اندیشه

https://ganjoor.net/varavini/marzbanname/
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 نیشابوری . نقل مَثَل از عطار2-6
هاي ها و حکایتروایت»اش که نامههجري قمري( در الهي 618 - 540عطار نيشللابوري )
این   (1369نيا، )صلللنعتي« ترنداو مفصللللهاي نسلللبت به سلللایر منظومهاین منظومة عطار 

 .(1388)عطار،  و از بخشش زمين و دده به برزگر سخن گفته است آورده حکایت را

صیف  ستان:  تو شب  یةبا آرا عطار، حکایتش را دا شاه و پيرمرد به تير و کمان  هيت آغاز  پاد

ستفادۀ او از کلمات )فرس، تير و کمان( صحنه   کرده که  آورداي حماسي را فرایاد مي و ا
آميزي از پيرمرد، سللؤالش را  ادامه، شللاه با لحن تعجبها متفاوت اسللت. در با دیگر متن

سناک آغازین را تلطيف مي    مي ضاي تر سد که ف شير(، عمر  پر کند و با کنایة )موي چون 
کند. عطار در این روایت    دراز و پير بودنش را براي کاشلللت درخت به او گوشلللزد مي     

ن ند. حکایت او در ایکگنجوي به نام انوشيروان اشاره مي  طوسي و نظامي برخالف اسدي 
مورد و پاداش گرفتن از دسللت شللاه به دیگر روایات شللبيه اسللت. در این متن از اطناب     

 دادن هم یکي از محورهاي اصلي داستان است. خبري نيست و پاداش

دارنللد. اي ویللژه هللايداللللت هللاي حکایللت،صللفات هرکللدام از شخصلليت :تفسیییر روايییت

و نيللز  روایللت اي و بافللت مللوقعيتيزمينللهراردادهللاي سللاحت اجتمللاعي زبللان و قبللا توجلله بلله 
 هللا راتللوان آنارتبللاط و مناسللبتي کلله ميللان درخللت، پيللر باغبللان و پادشللاه وجللود دارد، مللي    

. در (1392 گيللرو، )ر. ک؛دانسللت مبتنللي بللر مشللارکت   سللازاجتمللاعي هویللت  هللایينشللانه
هللاي دشللاه، ویژگللينگللري و خردمنللدي در پاسللخگویي بلله پا ایللن جایگللاه اجتمللاعي، آینللده 

گللویي و خردمنللدي برزگللر هللا، سللنجيدهعللالي پيللر هسللتند. یللک نکتلله مشللترک در تمللام مللتن
بنللدي اجتمللاعي مبتنللي بللر قللدرت و ثللروت اسللت، امللا نللابرابري باالدسللتي شللاه بللر پيللر و طبقلله

 تکيلله بللر بافللت  بللا هللاي آن، قابللل دریللافتن اسللت.   هللم از ایللن داسللتان و اغلللب بينامتنيللت   
، نشللانه و لفللظ پادشللاه ،هللاي فرهنگللي و اجتمللاعيبللا سللنت تجربللي ن و آشللنایيزبللا مللوقعيتي

نمللادي از قللدرت، سلللطه و اقتللدار اسللت کلله ایللن قللدرت در ابيللات پایللاني بللا بخشلليدن دده و     
و خردمنللدي برزگللر بایللد    پاسللخ سللنجيده  یابللد.آب و زمللين بلله پيللر نمللود پيللداتري مللي    

خسلت، گراميداشلت کلار بلا نتلایج فلردي       گراميداشت عقلل و خلرد بله حسلاب آیلد. جلایزۀ ن      
و اجتمللاعي اسللت و جللایزۀ دوم بللراي گرامللي داشللتن عقللل و خللرد از مردمللاني کلله نيللروي     

شلوند و ایلن، افتخلاري اسلت کله برزگلر چلون وزیلران، سلخته و          کار و رعيلت محسلوب ملي   
کنللد. مخالفللت پادشللاه بللا کللار چنللين رعيتللي، نشللان از    سللنجيده، سللخن بگویللد و اسللتدالل  
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نجيدگي او بایللد باشللد. کفللة قللدرت در ایللن داسللتان بلله نفللع خردمنللدي رعيللت و برزگللر،  ناسلل
گللر رونللد کلللي سياسللت مملکتللي در تقابللل  اسللت و تأیيللد پادشللاه از آن، نشللان رقللم خللورده 

 تواند قلمداد شود.  با احساس فردي سلطان، مي

يت:  تبیین طار، خبري نيسللللت و برخ          روا نة ع فا عار تان ازگرایش  الف در این داسللل

سدي نظامي سي و وراویني که گرایش ایراني را کم گنجوي، ا طار، اند، عتر کردهرنگطو
است. او در این داستان، سياست کلّي حاکميت ساساني بر         تر کردهرندانه، آن را پررنگ

شته      شنودي خود را از آن ابراز دا شان داده و خ ضرورت دخالت     جامعة ایراني را ن ست.  ا
اي اسللت که به صللراحت از آن سللخن گفته و با آن    ظام اجتماعي، نکتهافراد جامعه در ن
 است.اش را نمایانده رویکرد اجتماعي

 . نقل مَثَل از عوفي2-7
 عوفي بخاري )اواخر قرن شلللشلللم و اوایل قرن هفتم( این حکایت را به دو گونه آورده        

دیگر انوشيروان رکر  و بار ( 1386الرشيد )عوفي،  است؛ یک بار، پادشاه داستان را هارون   
 است. کرده 

ستان:    صیف دا ي عرب -هاي ایرانيشللکل این داسللتان تقليدي روایي از سللرچشللمه  تو

ي با اسللت. تفاوت روایت عوف هایي از آن تغيير یافتهداسللتاني اسللت که براي تنوع، بخش
الملک و طوسللي در این اسللت که قهرمان اصلللي داسللتان نخسللت، راغب اصللفهاني، نظام

تن، است. در مالرشيد است نه انوشيروان و شاخص خليفه هم جایگزین پادشاه شده    هارون
نظرات مخالف با حکومت امویان و گراميداشلللت وزیري ایراني )فضلللل ربيع( مشلللاهده  

سبت دادن بخشش با واژۀ     مي ست که برگ « تحسين »شود. تبدیل دیگر، ن رفته از  به خليفه ا
شتر م     « زه»واژۀ  ست که پي شيرواني ا شد. علّي   نو سخنان   -شاهده  معلولي بودن حوادث و 

  اسللت. فرار خليفه از بخشللش  منطقي این داسللتان تا حدودي پيرنگي قوي بدان بخشلليده 
له   با نة بي   دن به برزگر، نشلللا به حکمت عوام و زندگي رعيت و       دار  توجهي او و دربارش 

 کشاورزان احتماال  ایراني است. 

اي اسلت کله در ایلن داسلتان بينلامتني      تلرین هدیله  صلرۀ هلزار دینلار بلزرگ     تفسیر روايیت: 

الرشلليد بللا انوشلليروان و مشللابه دانسللتن حکومللت  شللود کلله نيللت برابللر نهللادن هللارون ملليداده 
رسللد. ضللمن اینکلله از خوشللامدهاي    عباسلليان بلله حکومللت ساسللانيان از آن بلله مشللام مللي     



 (1400تابستان )|  88شماره  | 25سال | متن پژوهي ادبي  | 206

 

د، ایللن دوسللتي  اسللت. شللای اميلله و تعظلليم عباسلليان در آن درج شللده   عباسلليان، تحقيللر بنللي  
 ملذهبي بلراي بله دسلت آوردن دل حلاکمي باشلد کله اثلر بله او هدیله شلده و            -گرایانله  عرب

اسللت. یللا بللراي رعایللت مقتضللاي حللال و مقللام نویسللنده و جلللب منللافع بللراي خللود او بللوده    
اندیشللة حسللابگري در بخشللش، بنيللاد اجتمللاعي و تبليغللي درسللتي نللدارد کلله بلله دربللار نسللبت   

نویسللنده بللا گللرایش اهللل سللنت، دسللت بلله تغييراتللي عقيللدتي و مللذهبي در   اسللت. داده شللده 
هللاي اسللت و از ایللن جنبلله بللا تمللام مأخللذ، تفللاوت فاحشللي دارد. گللرایش  داسللتان اصلللي زده 

-شللعوبي در مخالفللت بللا امویللان، مشللهود اسللت. تغييللر قهرمانللان داسللتان هللم، نشللانگر عربللي   

ا بلله دليللل، عالقللة فللراوان خانللدان   مللآبي قللرن ششللم و ارادت عللوفي بلله خانللدان عباسللي یلل    
 (.1953، 1عواداند )ر. ک؛ کاري دانستهعباسي به کشاورزي، باغ و درخت و درخت

 مذهبي عوفي به عباسيان، خود را در این داستان نمایانده   –عربي گرایش تبیین روايت: 

  گري، نقادانه است.است با این همه، نگرش سياسي او دربارۀ امویان و شعوبي

شانه      هاي تحقير نژادي و ناهشياري  روایت دوم عوفي، پادشاهش انوشيروان است که ن
 (. 1386شود )عوفي: پادشاه هم از آن دریافت مي

ستان:   سبت مي   توصیف دا هد و دعوفي در روایت دوم خود، حکایت را به انوشيروان ن

ان ا روایات پيشلللينيپردازد. این روایت او، مطابق بهاي پيش از خود ميبه نقل قول روایت 
شاورز مي       شيروان به ک شي که انو ست، اما مقدار پادا شتر از هارون   ا سيار بي شيد  الدهد، ب ر

ست. عوفي در این  شاه را روبه        ا شندگي پاد سابگري خليفه و بخ ستان، ح قرار  روي همدا
  است.داده 

کومت حاگر همين داسللتان را مبناي مقایسلله نظام حکومتي قرار دهيم،  تفسییر روايت: 

شنده        شاهي خردمندتر و بخ ساني داراي پاد سي که    تر نمایانده ميسا شود و از خليفة عبا
شيدن دارد و نمي  شته  ترس از بخ شد، بهتر  بتواند جلو زبانش را بگيرد که نياز به فرار ندا ا

شتة عوفي به             شيوۀ حکومت خلفا در نو شنودي از  ستان و ناخ شنودي از ایران با ست. خ ا
ارد و گيري را داست. البته روایت نخست، مخالف همين موضعجانده شده شکل نهاني گن

گرایش دیني اهل سلللنّت و حمایت از خلفا در آن پيدا اسلللت. هر چند که نسلللبت دادن  
با همه متون پيشلللين و دربردارنده تحقير         به برزگر در هر دو متن مخالف  حرص و طمع 

 آید.اجتماعي رعيت به حساب مي
                                                           
1- Awad, K. 
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سالم با برتر و بخشنده      کن تبیین روايت: شتن تعصب مذهبي، تأیيد ایران پيش از ا ار گذا

 دانستن پادشاه، محقق شده است. 

 . نقل مَثَل از ابن يمین 2-8 
( در دیوان اشلللعارش، این حکایت را سلللخت کوتاه و       769ابن یمين فریومدي )وفات   

د و در دهنسبت مي است،   پاداش مکرر به کسري که اسم عَلمَي براي انوشروان شده    بي
ست و حکایت خود       ست. لحن ابن یمين انتقادي ا شتن درخت گردو ا صحبت از کا آن 

این معني را به رهن « شلللنيدسلللتي»گوید. اسلللتفادۀ او از فعل را در مقام پند و اندرز مي
ساند که این حکایت در ميان مردم رایج بوده مي شنيده    ر ست و همه آن را  روایت  اند.ا

ماند و در نوع درخت )جوز الملک و عوفي ميروایت راغب اصفهاني، نظامابن یمين به 
ست. خالصه کردن     بن( به روایت خواجه نظام شبيه ا الملک و روایت دوم محمد عوفي 

شيوه        شنایي با فالحت و  ستفاده از آ ستان و ا ستان با  دا هاي آن، دو تفاوت عمده این دا
 منابع پيش از خودش هستند.

ا توجه به اسلللتيالي مغوالن، ناامني، زندگي فردي و اجتماعي مردم را  ب تفسیییر روايت:

تأثير قرار مي    حت  هد. در چنين جوّي، ارزش ت ماعي کم   د نگ و  هاي اخالقي و اجت ر
سائل اخالقي و حکایت  شوند. ابن فراموش مي شتگان،  یمين با طرش م هاي اندرزي از گذ

  پردازد.مي اجتماعي و اخالقي ررایل با در اشعارش به مبارزه

يت:  ماعي مبتني بر نوع        تبیین روا يانگر دیدگاه اجت یت ابن یمين ب به     دوسلللتيروا و توجه 

   هد.دانساني وي را نشان مي -ایراني و اجتماعي -دیگران است. این حکایت، گرایش فارسي

 . نقل مَثَل از خوافي2-9
شتي ه)قرن هشتم هجري( در روضة خلد، این حکایت را با آرای   مجد خوافي   -هاي دیني )زرت

اي از نثر و (. حکایت او آميخته1345اسللالمي( زینت داده تا اندکي از مکرر بودن آن بکاهد )
 است تا گرفتار تنگناي وزن و قافيه نشود. نظم )براي تأثير بيشتر بر خواننده(

الملک طوسللي، سللوم شللخص مفرد   زاویة دید راوي در این حکایت، همچون نظام
سي آن      )داناي کل( ا صل حکایت را از دیگران گرفته، اما در بازنوی ست. مجد خوافي ا

شيوۀ حکایت  سنتي، پایبند نمانده   به  سان  ست و پا را فراتر نهاده، پيرنگ حکا نوی یت را ا
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و به پروراندن و پردازش  هرچند که اندک، اما به قصللله و داسلللتان کوتاه نزدیک کرده
حکایت، شخصيت پيرمرد را با توصيف کامل     است. وي در ابتداي ها پرداخته شخصيت  

با رکر ویژگي  ظاهري، معرفي مي  و  فاداري           هاي  قاد و و یت از اعت نة حکا يا ند. در م ک
ردازي پگوید. در پایان به زنّار زرتشتي پيرمرد اشاره و شخصيت    زاده ميپيرمرد به ملک
مل مي   کا هاي  تان پردازي، جز در متن وراویني در داسلللکند. این نوع شلللخصللليت    را 

دازي پرشود. همين روند تکاملي در شخصيتکدام از راویان این حکایت دیده نميهيچ
شللود. درخت رکر، روضللة مسلللماني، شلليخ فاني، رزق مقسللوم و زاده نيز دیده ميملک

معجزۀ  ،«تسللاقط عليک رطبا»و « کالعرجون القدیم»اجل معين، پياده حج کردن، تلميح 
)ع(، نکات دیني و اسالمي افزوده شده به متن داستان    سخنوري در مهد حضرت عيسي    

زاده، هسلللتند و زنّار زرتشلللتي و خودداري او از خوردن انار براي رعایت احوال ملک       
سلللفارش به وفاي به عهد، رعایت سلللود و زیان دیگران در سلللود و زیان خود، نکاتي   

ده و با این عناصللر، ها را در این داسللتان گنجاناند که مجد خوافي آناجتماعي -ایراني
ته، ترین نکترین و متفاوتاش متفاوت ساخته است. مهم  هاي اوليهآن را از تمام صورت 

طرش مسللأله وزارت اسللت که رسلليدن به آن به این شللکل، هدفدار بودن عملکرد شلليخ 
ند را معلوم مي   نّارب يل آزمایش تجربي براي انتخاب     ز دارد و پرده از روش مهم و اصللل

اش، مورد توجه قرار گرفته رد. در اینجا، وفاداري وزیر بيشللتر از خردمنديداوزیر برمي
اسلللت و از این نظر با خردورزیي که در برخي از متون پيشلللين به پادشلللاه نسلللبت داده 

شود، متفاوت است. در ضمن، لحن راوي در ابتدا با تعجب و تحقير همراه است، اما     مي
 شود. آميز ميامکند و احتردر پایان این لحن تغيير مي

گوید. وي ابتدا از درخت خاصلي  سلخن مي  زادهمجد خوافي به جاي پادشلاه از ملک 
گوید که مانند زنّار      زاده سلللخن از درخت انار مي  برد، اما در ميانة حکایت، ملک      نام نمي 

شتي مورد احترام و از ميوه  ست که ملک    در آیين زرت ست. البته معلوم ني شتي ا اده زهاي به
تواند وزیر برگزیند و آن هم وزیري نومسللللمان را و اینجا مارت نرسللليده چه طور ميبه ا

دهد. در روایت خوافي هم، خبري از پاداش اسلللت که ضلللعف پيرنگ خود را نشلللان مي
ن هاي سللعدالدیکند با توصلليفهایي که مجد خوافي از پيرمرد مينيسللت، اما توصلليف 
 نامه شبيه هستند. وراویني در مرزبان
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 دادنهاي موجود در روایت مجد خوافي، تغيير از جمله عوامل و نشللانه سیییر روايت:تف

ست. در روایت او، ملک   ستان ا اي )حج زاهدانه -زاده با باغبان پير، عهد عارفانهاهداف دا
شگفت   نميبندد که در دیگر روایات دیده پياده برگزاردن( مي انگيز شود و وفاي به عهد 

جاي زیارت حج، منحصللر کردن جایزۀ اعطاي وزارت به پيرمرد به نزاده و جایگزیملک
به همين روایت اسلللت. او در این داسلللتان، باغبان پير و پيروان آیين زرتشلللتي را گرامي  

به دیگران و داراي    دارد و آنان را وفادار و حافظ حقوق اجتماعي و عهده      مي دارخدمت 
ود. شلللها به کلّي، متمایز مي   ز دیگر قصلللهکند و با این کار ا   عمرهاي طوالني معرفي مي 

صر ایراني  شهادت...( نکتة دیگري    –درهم آميختگي عنا سالمي )زنّار و... با حج و کلمة  ا
 است.است که در این حکایت بدان توجه شده

ين و دادن اخالقي به پير آن آیهاي زرتشللتي و برتري کردن اندیشلله طرش تبیین روايت: 

اي را به رهن متبادر گرایي ویژهرسلللاندنش، همانا ایرانه وزارت گراميداشلللت برزگر و ب
زاده و برزگر که برمبناي معتقدات دیني زرتشتي و اسالمي   کند. پسندیدگي کار ملک مي

ه مداري درستکاران گيرد، ضمن نشان دادن تسامح در دین و آیين، استواري دین     انجام مي
 دهد.را در ایران نشان مي

 الشعرال از ملك. نقل مَث2-10َ
ضر، ملک    شعر درآورده    در عصر حا شعرا محمد تقي بهار، این حکایت را به  ست و بر ال  ا

او در شللعرش نشللان داده که  اسللت.دانایي و سلللوک به مهر پادشللاه با رعيت تأکيد کرده 
رکر نام انوشلليروان،  اسللت.ها متاثر شللده هاي قبلي را دیده و خوانده و از آنتمام روایت

ستان را به روایت  کا شبيه کرده   شتن جوز، دادن پاداش به خردمندان، دا شين  ست.   اهاي پي
یت، مفصللللل      هار از این حکا یت ب که فرهنگ    تر از دیگران اسللللت. او ميروا کوشللللد 

 از نو زنده کند. -با دید مثبت به عهد باستان-دوستي را نوع

به ما این امکان را  تزمان و عليّ در گسللترۀعناصللر روایي بررسللي  توصییف داسیتان:  

بل و بعد ق علّي روایت، -بنيان خطيها پي ببریم. این دهد که به رابطة همنشلليني نشللانهمي
بهار(  -(. این توالي زمان )دي1357، 1سازد )رک: فورسترداستان را به یکدیگر مرتبط مي
ها وجود ندارد. شلللود در دیگر روایتالشلللعرا مشلللاهده مي که در پيرنگ حکایت ملک    

                                                           
1 -Forrester, A, M. 
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يان                برخالف تمام روایت   پایان داسلللتان، هدف خود را ب باز دارند، بهار در  پایاني  ها که 
ستان را برمال مي مي ستبدادي را مایة تباهي و  »کند. بهار، کند و نمادین بودن دا حکومت ا

در کار ملّت عدالت و حقوق مردم را  »کند که: و به پادشللاه توصلليه مي« شللمردویراني مي
يداد را از تن درآورند  رعایت کنند و     تازه    (. عبارت 1390)جدیدي،   « رداي ب هاي بهار، 

ستان از پس    ولي اندیشه  هایش همه برگرفته از متون پيشين هستند و بينامتنيت کامل این دا
 سازند. ها را هویدا ميمتن

رش را  داند تا مردم عص بهار به عنوان یک منتقد اجتماعي وظيفة خود مي تفسیر داستان:  

ار کند. او بر این باور علّي و معلولي است که ثروت پادشاه ناشي از ثروت مردم است      بيد
شللود و با عدل اسللت که و اگر پادشللاه نادان باشللد و به مردم ظلم کند، مملکت ویران مي

 شود. سرزمين آباد مي

ر ميهني رواج داشلللته د  -هاي ملّي بهار به تبعيت از روزگارش که در آن گرایش       تبیین:

  است.گرایي کرده تخاب بينامتنيت روایت، ایرانان

 . برآورد کلّي3
گنجوي و ابن یمين داسللتان نيسللتند و سللرعت در منابع حاضللر، گفتار امري، نظامي -الف

وراویني به دليل اطناب و روایت بهار از         شلللان تند اسلللت و تنها روایت     روایت در همه  
 سرعت متوسطي برخوردارند.

 روایت»یک روایت با عبارت گفتار اسللدي و نظامي آغاز ندارد ودر منابع حاضللر،  -ب
ت این  شهر « شنيدستي  »است.  آغاز شده « شنيدستي  »و روایت دیگر با عبارت « است شده  

 رساند.روایت را مي
سازي و زمان و مکان ندارد و عوفي یک بار عهد       -ج ضا سدي، ف ضر، گفتار ا در منابع حا

اسللت. در بقيه؛ زمان، عهد سللاسللانيان   زمان نقل کرده  عباسلليان را آورده و خوافي بدون
گرمسللير و جوز، جاهاي پرباران معتدل را نشللان اسللت. نوع درخت )خرما و انجير( مکان 

به شلللکل مبهم             مي نة جوز آورده و خوافي درختي و عطار چند درخت را  هار دا دهد. ب
 کار برده است.به
رف الرشيد را ط ارند، عوفي یک بار هارونوگو نددر منابع حاضر، گفتار اسدي، گفت   -د

 ست.ا صحبت پير باغبان )برزگر، دهقان، پيرمرد، شيخ فاني و شيخ کبير( قرار داده
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الرشيد، پير  در منابع حاضر، گفتار اسدي، قهرمان ندارد. کسري، انوشروان، هارون      -هلللل
 ند.ها هستانباغبان )برزگر، دهقان، پيرمرد، شيخ فاني، شيخ کبير( قهرمانان داست

ستان  -و شامل        زمان در تمام دا شته، حال، آینده را  سرعت گذ ست و  ها خطي و کوتاه ا
 تر است.خواني در وراویني طوالنيشود. روایتمي
روایت بهار، خوافي، ابن یمين، نظامي و اسدي تکرار ندارد، اما سهم زه و جایزه دادن    -ز

 است.کار برده ي زه، احسنت را بهاست. عوفي یکبار به جا در بقيه تکرار شده
 دوسلللتي، حفظ نسلللل تأکيدها بر آباد کردن، نوعرابطه علّي و معلولي و دالیل کنش -ش

دارند. تنها روایت خوافي بر وفاداري به پيمان و روایت وراویني بر تقابل دنيا و آخرت،             
 جنون و خرد داللت دارند.

ضح   پایان -ط ستان بهار وا شاه تأکيد   تر از همهبندي دا بر عدل آبادگر و جور ویرانگر پاد
غب               یت را لت وزیر در روا یات عوفي و دخا یان در حکا له حکومت و امو دارد. مسللللأ

 اصفهاني متفاوت از بقيه است.
هدف و تمام متون گراميداشت خرد، سپاس از گذشتگان و کار براي آیندگان است.      -ي

شه  سالمي )دیني هاي ایرعوفي مخالفت با امویان، تطبيق اندی وافي  سياسي( را و خ   -اني و ا
 اند.ها افزودهشرط و عهد کردن و حکایت دیني )آیين زرتشتي( و وفاداري را بدان

متن خوافي به  -ها آن را دارندکه همة متن-بجز کنش کاشتن درخت و جایزه دادن  -ک
ساندن و وزارت گرفتن را نيز دارد. یک روایت عوفي هم تعریفي به ها    شيد  الرونشهر ر ر

 در گریز از بخشش دارد.
 ها است.راوي؛ نویسنده و شاعر و اغلب داناي کل در تمام روایت -ل
بجز متن وراویني و خوافي که اطناب دارند و متن بهار که مسلللاوات دارد، بقية متون         -م

 اند.داراي ایجاز هستند. اسدي و نظامي تنها مثل را آورده

 ايتهای مشترک اين رومايه. بن4
سپاس    - شت خرد،  شتگان و کوشش براي آیندگان )نوع   گراميدا س گزاري از گذ تي(، دو

کاري(، گرایي در کار توليدي، رعایت و کاربست سنت پسندیدۀ گذشتگان )درختعمل
به ایجاز جزء در مرزبان    پاداش       نامه، سلللنجيده    گرایش  به عهد و پيمان،  گویي، وفاداري 
 کوشيدن )تقابلي از زندگي در مقابل مرگ(. دادن به کار نيک، داشتن اميد و
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هاي مشترک و بازتاب ایراني است و داراي بن مایه ←عربي  ←اصل این داستان ایران  -
گري آخرت و مثبت ن –مرگ، دنيا –گسترده در نظم و نثر است و تقابل کهني از زندگي  

 دهد.بيني را نشان ميو منفي

 گیریبحث و نتیجه
ه به را با توج« کاشللتند، خوردیم، بکاریم، بخورند»مثل ، داسللتان نویسللندگان و شللاعران 

یت             با تغييراتي روا يایي  ندگي خود، شلللرایط محيطي و جغراف قدرت نویسللل نایي و  توا
ي است  اها بيانگر تحوالت شخصي شاعران و نویسندگان یا دوره    اند. تفاوت روایتکرده

ب   اند. آینده  کرده که در آن زندگي     -ه آیندگان و انجام کاري اجتماعي      نگري و خدمت 
ست.  امذهبي و... موضوعات گوناگون این داستان    -اخالقي، پرداختن به جنبة دیني، ملي

سپس     شده،  در گزارش این متن به عربي، گفتمان نقل ميراث پهلوي به عربي بر آن درج 
ادشاهي  د پگرایي و حمایت از نهادر شکل و اندیشه آن تغيير حاصل شده و گفتمان ایران    

ند ااست و در این سير شگفت، عناصر دیني اسالمي نيز بدان افزوده شده   بر آن غالب شده  
 تا جنبة تعليمي آن تقویت شود. 

متني، تغيير در شيوۀ کشاورزي، رابطة پادشاه با رعيت، بخشش مناسبات و روابط درون
ارکت ه دیني و نيز مشللمالي یا مالياتي پادشللاه، پيوسللتگي حکومت و مردم، تعدیل در نگا

به عنوان راهبردي در تقسللليم قدرت و شللليوۀ      -در امور حکومتي خلفا -دادن غيراعراب 
کاتي              ماعي از ن ندیدۀ اجت قانون طبيعي و نظم پسللل به عنوان  پذیرفتن این نظم  حکومت، 

 نمایانند. هستند که تغييرات اصلي و گفتماني را در متون مورد مطالعه بازمي
 يانکته  يرذیتح  ميتعل. روي هم قرار دارند روبه  دو گفتمان متقابل    ،ها حکایت  در این 

، خواهد که از کاشللتن نخليباغبان م ایبرزگر  رمردياز پ کند وارائه مياسللت که پادشللاه 
 ای اغبان  ب  اما  ،سلللتد یباز ا  ،شکار  يربازده ید یا  يريپ کار در به دليل واهي    ريانج ای گردو 

 يرير پدهد که کار ديم ادی گریبه پادشللاه و هر مخاطب د يعمل -يبيترغ ميبرزگر با تعل
چراکه منافع  ،است دهیخوب و پسند ،دوستانه باشدنوع يمنافع عموم يخصوص اگر برابه

  .رجحان دارند يبر منافع فرد نگرانهآینده سنتقانون و  نیدر ا يجمع

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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