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تربدتی و اخالقی نزد وی ندکو و چه صفاتی نزد وی یذیوم و نکو دده شمرده شده اند.
از خالل مدن صفات ندز یی توان دریچه ای به دندای انسان ای عصر حکد قاآنی باز
کرد و جایعه آن دوران را به خوبی تماشا نمود.
واژههای كلیدی
ادب تعلدمی ،حکد قاآنی ،پریشان ،تربدت و اخالق
 .1مقدّمه
شناخت درست و اشررا

نسربی نسربت بره آمرار یانردگار ادبری و نرری آرزوی رر

پژو شگر است .این شناخت سب

یی شرود آمرار یمتراز در خروانش دوبراره ینتقردین

بازآ رینی شود و ارزش زیبایی شناسی و یعنرایِ تعلدمری آن را جلروه ای ترازه بدابرد
کشف این قلمرو وسدع ،ندازیند تحقدقات علمی درست است« .امر ادبی تعلدمری ،امرری
است که دانشی (چه عملی و چه نظری) را برای خواننده تشریح کند یا یسائل اخالقی،
یذ بی ،لسفی را به شکل ادبری عرضره دارد» (شمدسرا .)269 :1383،ادبدّرات تعلدمری
آیوزه ای تربدتی را به صورت ادبی ،ذوقی و تخدّلی و به شکل حکایت و داستان بدران
یی کند تا سخن جاذبه و تأمدر بدشتری داشته باشد .به طور کلّی درباره ادبدرات تعلدمری
یی توان گفت« :نوشته ایی که د شان ،آیوزش چدزی به خواننده یرا یخاطر

باشرد.

بنابراین تعریف ،تمایی نوشته ای دینی ،اخالقی ،حکمی ،انتقادی ،اجتمراعی ،سداسری،
علمی ،پندنایه و حتی یتونی که به آیوزش شراخه ای از علروم و نرون یرا ی رارت را
ییپردازند ،ادبدّات تعلدمی ستند» (انوشه .)44 /2 :1381،در ادب ارسی آمرار تعلدمری
برجسته به شکل شعر و نثر به صورت راوان و چشمگدر وجود دارد .سابقه این گونره
آمار ،به اندرزنایه ا و آمار تعلدمی ایران قبل از اسالم باز یی گرردد« .اندرزنایره را کره
بخش ی می از ادبدّات ارسی یدانه را تشکدل یی د د پدشدنه و ا مدّت ادبدّات انردرزی

آیوزه ای ادب تعلدمی در پریشان حکد قاآنی 29 /
را در ایران که یوضوع آن ا اخالق ،پند و اندرز و ایثال و حک است ،نشران یری د رد»
(باقری .)101 :1382،خانلری عقدده دارد نوشته ای یتعرددی از زبران ارسری در دوره
یدانه باقی یانده است که «یوضوع آن ا اخالق و پنرد و انردرز و ایثرال و حکر اسرت»
(ناتل خانلری.)223/1 :1392 ،
پژو ش حاضر با روش تحلدلی  -توصدفی به یعرّ ی حکد قراآنی و کتراب پریشران
وی که امری ادبی و تعلدمی است یی پردازد و سراختِ یعنرایی دوگانره حکایرت را و
پند ا را بررسی یی کند و در ن ایت به تبددن آیروزه رای تعلدمری ،تربدتری و انردرزی
پریشان یی پردازد .اگر چه اغل

پژو شگران به صرورت پراکنرده و کلّری بره یوضروع

کتاب پریشان پرداخته اند ایا در این باره پژو ش کایلی اننام نشده است.
.2حکیم قاآنی
یکی از شاعران و نویسندگان بزرگ قرن سدزد

.ق یدرزا حبد

اهلل شدرازی یتخلّص

به قاآنی است .وی «در روز 29شعبان از سال . 1223ق در شدراز ،در یدان خانواده ا ل
شعر و ادب قدم به عرصه ستی گذاشت» (قاآنی :1387 ،پنج) .پدر قاآنی ،یدرزا یحمّرد
علی گلشن ،از شعرای نایی دوره زندیه یتو ی به سال . 1233ق است .قراآنی در طری
زندگی کوتاه چ ل و فت و شت ساله خود آوازه ای بس عظد پددا کررد بره طروری
که در دوران حداتش ش رتش از یرز ای ایرران ندرز گذشرت و در ندوسرتان و سرایر
کشور ای ارسی زبان وادارانی یا ت» ( مان :فت و شت) .قراآنی اواخرر سرل نت
تحعلی شاه و تمام یدت سل نت یحمّد شاه و شش سال اول سل نت ناصر الدین شراه
را در دوران شاعری خود درک کرد و آنان را در ضرمن اغلر

قصرائد غررای خرویش

ستود و پدوسته یقدم شعرای دربار و یورد احترام و اعتبار سه ش ریار ادب پرور قاجرار
بود .او نخستدن شاعر ارسی زبان است که به زبان رانسره آشرنایی کایرل یا رت و آن
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زبان را به قدر کا ی یی دانست (.قاآنی :1387 ،دوازده) .وی «در چ ارشنبه پنن شعبان
 . 1270ق در ت ران در گذشته است» ( مان:1338 ،ب-ج).
.3پریشان حکیم قاآنی
کتاب پریشان که در آن «لحن نویسنده حراکی از رد

تعلدمری امرر اسرت» (رسرتگار

سایی ،) 551 :1390،شایل یقدّیه ای در یعر ت ال ی و عر ان و خداشناسی است ایرن
کتاب صد و بدست و یک حکایت کوتاه و بلند دارد و در خاتمره ،در نصردحت ابنرای
یلوک نود و فت پند را شایل یی شود .در تمام حکایت ا به شدوه گلستان نثر با نظ
آیدخته و مراه است .قاآنی یی نویسد« :به حک المأیور یعذور ،جد و زلری چنرد در
آیدخت و برخی نظ و نثر به

آیدخت و آن جمع را به یناسبت حال خود پریشان

نام ن ادم» (قاآنی .)15 :1338،قاآنی به جنبه تعلدمی و تربدتی پریشان دو بار اشاره نموده
است:
درین كتاب پریشان نگر به خاطر جمع

مـگو چو كار جهان درهم است و آشفتــه

هزار گنج نصـیحت درون هر حرفـش

چو روح در دل و دانش به مغز بنهـفته

ولـی خـبر نبـود بـوالفـضول نادان را

از این كه بر سر هر گنج اژدها خفــته
(همان)17:

و باز در جایی دیگر گفته است:
هـم مــگر قـاآنـیــا صـاحبدلی پیدا شــود

تا كه در هر قصه یابد از نصیحت حصه ای
(همان)117:

« کتاب پریشان نثری روان و شدرین و آیدخته با نظمی شدوا و دلنشدن دارد که به نرام
یحمّد شاه قاجار و به تاریخ بدست یاه رج

سرال  . 1252ق در ت رران ترألدف شرده

است و در انشای آن از سبک گلستان پدروی شده است» ( مران :ج) .در یقدّیره کتراب

آیوزه ای ادب تعلدمی در پریشان حکد قاآنی 31 /
پریشان به نقل از اسماعدل اشر  ،در باب وجه نایگذاری کتاب پریشان آیده اسرت« :وجره
نایگذاری کتاب را چندن استنباط کردم که چون شدخ اجل در دیباچه گلستان یی ریاید د ترر
از گفته ای پریشان بشوی و یِن بَعد پریشان نگوی  ،قاآنی را چنردن بره خراطر گذشرته کره
پریشان ای ناگفته سعدی را بگوید و به س

خویش گلی از این باغ ببوید» (قراآنی:1338،

د) .مچندن شاید بتوان گفت وجه تسمده کتاب پریشان یی تواند ریشه در اوضراع نابسرایان
و پریشان عصر قاآنی داشته باشد چرا که کتاب پریشان و آیوزه رای آن مچرون آیدنره ای
است که یی توان پریشانی ای عصر حکد را در آن به خوبی تماشا نمود.
در باب سبک تألدف حکایات پریشان قاآنی یلک الشعرای ب ار یی نویسرد« :پریشران
را به اقتفای گلستان سعدی خوب نوشته است» (ب ار .)333 /3 :1355 ،سدروس شمدسرا
ندز نثر قاآنی را درست و کتاب او را بر روی

خوب یی دانرد (شمدسرا.)239 :1382،

غالیحسدن یوسفی ندز یی گوید« :کتاب پریشان که قاآنی آن را به سبک گلستان سعدی
نوشته -با آن که درخور انتقاد است -باز حاکی از ی ارت وی در ادای یعرانی و تسرل
بر کلمات است» (یوسفی .)331 :1367 ،آرین پرور عقدرده دارد« :لحرن عمرویی کتراب
تعلدماتی است و قصد یؤلف آن بوده کره از مره حکایرت را نترایج اخالقری بگدررد»
(آرینپور .)101/1 :1351 ،در بعضی از حکایات پریشان ،زبان قاآنی بره رزل گررایش
پددا ییکند و این ایر ناشی از نکو ش ایور ناپسرند نرزد وی اسرت .او اوصرا

رذیلره

انسانی را بسدار نکو ش یی کند چنان که خود در پریشان به این نکته اشاره کرده است:
بــوالفضــوال مـــگــو كه قاآنــی

نـــام ارلال ســشت زشــت بــــرد

زشـــــت روی است كو به نیکـویی

نـــام اوبـــاـ بـــــدسرشت بــــرد

جـز به زشتی شـنیده ای كــه رسـول

نـام بتــشــانه و كـنـــشت بـــرد

نــام زشتــان تــو نیـز زشـت بـبـر

تــــا خــدایت ســوی بهشــت بـــرد
(قاآنی)121 :1338 ،
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قاآنی برای تف د کالم خود و تأمدرگذاری بدشتر آیوزه ای اخالقی و تربدتی از شدوه
حکایت گویی سود جسته است و بی پرده و شناعانه آیوزه ای تربدتری خرود را بدران
نموده است .حکایت پردازی قاآنی نشان د نده توانایی او در سخن سرایی و نویسندگی
است .از آننا که وی شاعری یقتدر است حکایت ای ینثور را با نظ آیدختره اسرت و
در یواردی ندز حکایت کایالً ینظوم است ،اغل

نتایج اخالقی حکایت در ابدات پایرانی

بدان شده است .قاآنی نکات و آیوزه ای تعلدمی خود را در وجود اشخاص حکایت ا
یی گنناند و به طور غدر یستقد به یوعظه و نصدحت یی پرردازد ترا از ایرن راه ترأمدر
بالغی کالم خود را دوچندان کند و نتدنه و قضاوت و تأیل را در این باره بره خواننرده
وا یی گذارد.
.4ساخت معنایی دوگانه حکایت های قاآنی
یکی از ویژگی ای ارزشمند آمار تعلدمی از جمله پریشانِ حکد قاآنی ،بدان تعلدمرات
اخالقی و تربدتی به صورت غدر یستقد است .قاآنی با ایرن شردوه ترأمدر کرالم خرود را
بدشتر کرده است .اکثر حکایات پریشان یعانی مانویه دارند .وقتی حکرد قراآنی صرفات
رذیله یثل طمع و ج رل و لرذات نفسرانی و خشر و ...را در جمرالت خبرری یرذیت
یی کند در واقع رویه دیگر را که قناعرت و دانرایی و پراکی و ی ربرانی اسرت ،تحسردن
یی کند و یی آیوزد به عبارت دیگر ،یعانی مانویه این جمالت ،ایر و تشویق و ترغدر
یا نفی و ن ی و بازدارندگی است .نکته قابل ذکر این است که از خالل این حکایت را
یی توان اوضاع اجتماعی عصر قاجار را به خوبی یشا ده نمود .پریشان کتاب عبررت و
پند و اخالق است و قاآنی در بدان حکایات و پند ابنای یلوک ،د ی تعلدمی و تربدتری
به شدوه جد و زل داشته است .یعنای دوگانه حکایت ا و پند ا از نگاه ادب تعلدمری
از ا مدّت بسزایی برخوردار است که برای وضوح نمونه ای ذکر یی شود.

آیوزه ای ادب تعلدمی در پریشان حکد قاآنی 33 /
قاآنی در حکایتِ ذیل ،ریاکاری برخی قد ان و یفتی نمایانِ باده خوارِ عصر خود را
یذیّت یی کند .یذیّت قاآنی با جمله خبری بدان شده ایا در یعنای مانویره ،بره صرورت
انشایی و با د

ن ی و بازدارندگی است و به داشتن عقالندت تشویق نموده است.

« یکی گفت الن قده دوش از خوردن باده بد وش ا تاده بود .صاحبدلی ایرن سرخن
بشندد ،گفت اگر وش داشتی یی نخوردی.
ای بـــرادر مــــگو كــه مفتــی شــهر

رفتش از باده عقل و هـوـ از دسـت

خــود چــو مــی را حــرام مــی دانــد

نشورد تا كه عقل و هوشـش هســت»
(قاآنی)38 :1338،

.5آموزه های تعلیمی پریشان
پریشان قاآنی به دلدل توجه شایان نویسنده بره یسرائل اجتمراعی ،سداسرت ،ر نر

و

نکات تعلدمی و اخالقی و مچندن شدوه حکایت پردازی تعلدمی دارای ا مدت بسزایی
است .این کتاب جزو نثر ای تعلدمی خوب در ادب ارسی است«.نثر تعلدمری عبرارت
است از نثر راست ،آیوزنده و د دار که شایل یعار

اسالیی و انسانی از قبدل لسفه،

علوم ،نقد ،اخالق و تربدت و ...یی باشد» (رستگار سایی .)273 :1390،نویسنده در نثر
تعلدمی از تمام ایکانات زبانی و شگرد ای ادبی و سخنان گذشتگان ،سود یی جوید ترا
یفا د و آیوزه ای خود را به صورت یومر و بلدغ تعلد نمایرد .آیروزه رای تعلدمری
پریشان ریشه در ر ن

تلفدقی و ارزشمند ایرانی  -اسالیی بره ویرژه ر نر

سخنان بزرگان دین یبدن اسالم دارد .اغل

قررآن و

آیوزه ای پریشان قبل از قاآنی گفتره شرده

است .نگارندگان با آوردن نمونه ای عدنی و شوا د یختلف از ادب ارسی به بررسری
این نکته ذیل عناوین رعی آیوزه ای پریشان خوا ند پرداخت .آیروزه رای تعلدمری
کتاب پریشان را در دو بخش یی توان بررسی نمود:
.1تعلد صفات ندکو و پسندیده.
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 .2یذیّت صفات زشت و ناپسند.
.1-5تعلیم صفات نیکو و پسندیده
.1-1-5معرفت شناسی عرفانی
یقدّیه ارزشمند کتاب پریشان حاوی ی ال

عالی عر انی با رن

لسفی و تربدتی در

باب شناخت خداوند است .آنچه از یقدّیه کتاب و بدست و یرک حکایرت در یوضروع
شناخت حق و عر ان یی توان مدد ،این است که حکد قاآنی یشربی عار انره داشرته
است و بدنش بلند عار انه را یی پسندیده اسرت و در یقابرل از ز رد ریرایی و عبرادت
قشری و ظا ری دوری یی جسته است .حکد در یقدّیره پریشران ،یفرا د عر رانی از
قبدل نا و بقای عار انه ،عشق پاک ال ی ،در بال بودن دوستان حق و در نعمرت بره سرر
بردن دشمنان حق ،لسفه خلقت ،یذیت ناسپاسی حرق ،لسرفه برال و رنرج ،یحبّرت و
توحدد حق ،حدرت در کار خدا ،ضرورت خایوشی و سکوت و یراقبره عار انره ،درد و
رنج یحبّت آور ،ضرورت نا و نفس کشی و شرناختِ خداونرد را بدران نمروده اسرت.
یعر ت شناسی عر انی «عبارت است از طریقه یخصوصی آیدخته از لسفه و یذ

کره بره

عقدده پدروان آن ،راه وصول به حق ینحصر بردان اسرت و ایرن وصرول بره کمرال و حرق،
یتوقف است بر سدر و تفکّر و یشا داتی که ینت ی به وجرد و حرال و ذوق یری شرود و در
نتدنه به نحو اسرارآیدزی انسان را به خدا یتصل یی سازد» (رزینو.)293/1 :1364 ،
قاآنی ندز مچون عار ان ،خوا ان خرراب کرردن خانره جسر و ر رایی از قدرد آن
است چون این خانه خراب شود ،آ تاب یعر ت بر او بدشتر یی تابد:
«آ تاب عنایتش در ر کنا نقش ندستی بدند نور بخشد و ر کنرا آمرار سرتی یابرد
کمتر درخشد» (قاآنی.)3 :1338 ،
وی سپس با بدان تمثدلِ بدشتر تابددن آ تاب بر بنای خراب نتدنه یی گدررد کره اگرر
انسان رو به عال خرابی آورد بدشتر یشمول عنایت حق یی شود:
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«هیـچ دیـدستی كه بر جــای خـراب

بیـــش از معـــموره تـــابد آفتــــاب

پــس بهــر جایی كه ویــرانـتر بـود

چشمـــه خـــورشید تابــان تــر بــود

در بیـابان چـون در و دیــوار نیسـت

الجرم در وی بـه جـز انـوار نیــست

كلبـه درویـش چـون باشـد خــراب

پــر بــود از نــور مـــاه و آفتـاب

چــون بــود آبــاد كــاخ مهتــران

آفتــــاب و مـــاه كـــم تابــد در آن

دوستان را بال رستد تا در بر خویش خواند و دشمنان را نوا د رد ترا از در خرویش
راند» (قاآنی.)3-4 :1338،
ی مترین یوضوعات یقدّیه پریشان عبارتنرد از :یعر رت و شرناخت خداونرد ،نرا و
کشتن نفس ،درد یعر ت داشتن ،خرو
یناندن ،تقابل عار

و خشروع در برابرر حرق ،دیوانگران و عقرالی

و زا د ،لزوم داشتن بصدرت ،ترورع ،عشرق ال ری ،تقابرل عقرل و

عشق ،شناخت دندا و آخرت و قرب و وصال ،تصفده و صفای قل

و گمنرایی .بسراید

یوضوع نا و کشتن نفس نسبت به یوضروع رای دیگرر با.سرت .نرزد عر را تن را راه
شناخت خداوند نای عار انه و شکستن نفرس و ویرران نمرودن سردر برزرگ خرودبدنی
است .چنان که یو.نا ذیلِ حکایت یارگدر ،نفس را اژد ایی خ رناک توصدف یی کنرد
و بر ضرورت یبارزه با نفس و کشتنِ آن بسدار تأکدد یی کند:
«نفس اژدرهاست او كی مرده اسـت

از غــم بــی آلتــی افســرده اســت

كرمک ست آن اژدها از دسـت فقـر

پشه ای گـردد ز جـاه و مـال صـقر

اژدهـــا را دار در بـــر

فـــرا

هین مکش او را بـه خورشـید عـرا

تــا فســرده مــی بــود آن اژدهــات

لقمــه اویــی چــو او یابــد ن ــات

مات كن او را و ایمـن شـو ز مـات

رحم كم كن نیست او ز اهل صـتت

كان تف خورشـید شـهوت بـر زنـد

آن خفــاـ مــرده ریگــت پــر زنــد

مــی كشــانش در جهــاد و در قتــال

مـــردوار اج ی زیـــک الوصـــال»
(مولوی)379/3 :1371،

 / 36پژو شنایه ادبدات تعلدمی ،شمارة بدست و فت  ،پایدز 1394

قاآنی با آگا ی از چندن پشتوانه ر نگی ،بر ضرورت نرا و از خرود گذشرتن تأکدرد
ییکند .در حکایت ذیل که تقابل واعظ و صاحبدل در آن ی رح اسرت « ،نرا» پسرندیده
توصدف شده است و «ترس از یرگ» نکو دده شده است:
«واعظی از سکرات یوت سخن یی گفت .جا لی به گریه درآید .صاحبدلی بخندید.
جا ل برقی شد و به خرین وی درا تاد که یگرر از آترش دوزن نترسری کره برر یررگ
تمسخر کنی؟ گفت بر یرگ نه ،بر تو تمسخر کن که یرگ را یکروه شماری.
گر بداند لذت جان باختن در راه عشق

هیـچ عاقل زنده نگذارد به عالم خویش را

عشق داند تا چه آسایش بود در ترک جان

لو این معنی نباشد عقل دور انـدیش را»
(قاآنی.)109-110 :1338،

.2-1-5قناعت و درویشی
پنج حکایت از صد و بدست و یک حکایت پریشان درباره قناعت و درویشی اسرت.
قناعت و درویشی در ر ن

قبل از اسالم و در اندرزنایه را جایگراه ویرژه ای داشرته

است و برای ب داشت تن و روان یورد توجره بروده اسرت و از آن بره عنروان سرالحی
کارآید در جن

با ا ریمنان و دیوان (دیو آز) یاد شده است .یوسف برن علری ،یؤلرف

کتاب خردنایه ،یی گوید « :ر بنده ای که قانع باشد از جمله آزادان اسرت و رر آزادی
که او حریص باشد ،از جمله بندگان است» (یوسف بن علی .)24 :1347 ،وی قناعت را
توانگری و شمشدری برّان ییداند و یینویسد« :بزرگی گفته است :خرسند بودن به داده
خدای تعالی توانگری است بی ن ایت و شمشدری است بررّان کره از ردخ زخمری براز
نن د» ( مان .) 33 :قناعت و درویشی در ر ن

اسالیی بره ویرژه ر نر

قررآن ندرز

مواره یورد تأکدد و دارای ا مدّت بوده است .در عر ان اسالیی ندز یقرامِ رضرا و قرر
عار انه به ا مدت قناعت و درویشی اشا ره دارد .طرر
نادانی است .انسان ای آگاه و عار

یقابرل قناعرت ،طمرع ورزی و

اسدر دام طمع نمیشوند و دنداطل

و یال جرو و
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برخال

عایه یردم اسدر بندِ نداز ندستند و از کسی غدر از خداوند درخواست و سروالی

ندارند:
«درویشی را پرسددند که از دندا چه خوا ی؟ گفرت :آن کره ردخ نخروا » (قراآنی،
.)18 :1338
عنصرالمعالی ندز در باب ضدلت قناعت خ اب به رزندش ییگوید« :بدانچره داری
قانع باش که قانعی دوم بی ندازی است»(عنصرالمعالی .)104 :1390،ایدرالمرویندن علری
(ع) ندز قناعت را مروتی بی پایان ییداند« :قناعت یالی است که پایان نمیپذیرد» (ن رج
البالغرره .)741 :1380،سررعدی ندررز بررا سررخنی یشررابه ایدرالمررویندن (ع) یعتقررد اسررت:
«توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت» (سعدی.)175 :1384،
حکد قاآنی در حکایت ذیل ،ترک نداز از خلق و داشتن عزّت نفس و حفظ کرایت
انسانی و ندازیندی و قناعت به روزی یقدّر و یقسوم خداوند را توصرده یرینمایرد و از
دیگر سو طمع ورزی را نکو ش ییکند:
«درویشی را پرسددند که راحت دندا در چه دانی؟ گفت در دو چدز ،اول توشهای کره
از زحمت حلق باز دارد و دوم گوشهای که از زحمت خلق بی نداز آرد .گفتند :اگر در
قبول یکی از این دو یختار شوی کدام یک اختدار کنی؟ گفت :قبول گوشه کرن و تررک
توشه گوی زیرا که ز ر یناعتی چشددن اولی تر است از ینّت جماعتی کشددن.
در سرای خــویـشتن مـردن ز جـوع

بـه كـه سـوی ناكـسان كـردن رجوع
باشـد گـر شـود راضی به عی

آن كه هر روزـ رسـد روزی ز غیـ

عیـ

گفت ششصـی بـا عـلـی مـرتـضـی

كـای ضـمـیـرت آگه از سـر قـضـا

گـر كــسی بندد ز هـر سـو راه خلق

از كـ ا روزیـش جـویـد راه حـلـق

در جـوابـش گـفـت آن مـیـر اجــل

كـآیـد اجـل»

رزقـش آیـد زآن طر

(قاآنی)68- 69 :1338 ،

 / 38پژو شنایه ادبدات تعلدمی ،شمارة بدست و فت  ،پایدز 1394

یؤلف کتاب یقایات حمددی ندز یی گوید« :از جگر خرود کبراب کرردن و از خرون
خود شراب ساختن بِه که از کاسه و کأس دیگران طعام و شراب ساختن» (حمددالردین
بلخی.)65 :1389 ،
.3-1-5عدل و احسان
حکد قاآنی در یدان صد و بدست و یک حکایت تن ا یک یورد را به عدل و احسران
اختصاص داده است و در پند ا ندز بره عردالت ورزی و انصرا

پادشراه تأکدرد نمروده

است .ایدرالمویندن علی (ع) درباره تعریف عدل و احسان یری ریاینرد« :عردل ،مران
انصا  ،و احسان ،مان بخشش است» (ن ج البالغه .)679 :1380 ،در ر ن

تلفدقی و

بسدار ارزشمند ایرانی و اسالیی توجه شایانی به عدل و احسان شده است .خداونرد در
سوره یائده ،آیه  8به عدالت ایر یی کند و یری ریایرد« :أعردِلووا وروَ أقررَبو لِلتَقروَی».
ییتوان گفت عدل و احسان ممره خردیندی است .ترغد

به عدالت ورزی و احسان و

بخشش در واقع نکو ش رویه دیگر آن ،ظل و ایساک ،است .در کتراب انردرزِ اوشرنَرِ
دانا آیده است« :آن یک کار که برای یردم رّن ترین چدز ،دانش و د ش است» (اوشرنَرِ
دانا .)11 :1373 ،یؤلف کتاب خردنایه یینویسد« :ا الطون گفته است :پادشاه بایرد کره
از عدل بنگرد و سخن ست رسددگان بشنود تا یولک وی از انواع زوال ایمن بود و آنچره
بر پادشاه واج

است رعدت را ،عدل است» (یوسرف برن علری .)6 :1347 ،در جرایی

دیگر وی به ضرورتِ توأیان بودنِ عدل و احسان تأکدد یری کنرد و بخرل و ایسراک را
نکو ش یی نماید « :ر آن پادشا ی که او عادل باشد و یرال بخرش نبرود ،یلرک او برر
نسق و نظام نباشد و نام او پس از و ات یندرس گردد و اگر سخاوت با عدل یرار کنرد
ذکر او جاوید بماند» ( مان.)9 :
قاآنی در حکایت ذیل با استفاده از طرح سؤال و جواب و گفتگروی یدران پادشراه و
صاحبدل ،یخاط

خود را به عدالت و احسان ترغد

نموده است:
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«پادشا ی از صاحبدلی سؤال کرد که از پادشا ان چه یاند؟ گفت یک چدز ولدکن بره
دو صفت پرسدد آن کدام است؟ گفت نام که چون عدل و احسان کنند به ندکی و ا .بره
زشتی.
اگر چه دولت كسری بسی نماند ولـی

به عدل و داد شدـ نام در زمانه عـلم

هـزار سال ضحاک پادشاهــی كــرد

از او نمـاند بـه جز نام زشت در عــالم»
(قاآنی)17 :1338 ،

.4-1-5كم خوردن و كم گفتن و كم خفتن
دو حکایت به تعلد و تبلدغ و ترغد ِ ک خوردن و ندز بره کر گفرتن و کر خفرتن
اختصاص داده شده است و قاآنی پرخوری و پرگرویی و بسردار خوابدردن را نکرو ش
ییکند .در ر ن

ایران قبل از اسالم و ندز در اسالم و عر ان اسرالیی سرفارش بسردار

به ک خوردن و ک خفتن شده است .یؤلف یدنوی خرد پرخواری و پرخوابی را یذیت
کرده ،به یدانه روی توصده نموده است« :بدش از حد یخواب تا کار ای ندکری کره بایرد
اننام د ی ،ناکرده نماند» (یدنوی خرد« .)7 :1364،در تندرستی یدانه روی در خوراک و
تن به کار داشتن ب تر است» ( مران .)10 :ع ّرار در ترذکره ا.ولدراه بره نقرل از جندرد
بغدادی یی نویسد« :یا این تصوّ

به قدل و قال نگر تد و به جن

و کارزار بره دسرت

نداورده ای ایّا از گرسنگی و بی خوابی یا ته ای و دست داشتن از دندا و بریدن از آنچه
دوست داشته ایر و در چشر آراسرته» (ع رار .)420 :1370 ،یری تروان گفرت انسران
خردیند ک سخن ندز ست یؤلف خردنایه یی نویسد« :احنرف برن قردس گویرد :کره
یردم بسدار خرد ک سخن است و ر که بسدار گوید زلّت و سرخ وی بسردار باشرد»
(خردنایه.)32 :1347 ،
قاآنی ندز در جواب دوستی که از او طل

نصدحت ییکند ،ییگوید:

« گفت ک خور تا خود نرننی و ک گو تا دیگران نرننند و کر خفرت ترا از ادراک
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یعانی یحروم نمانی و شاید ک خوردن یایه ک خفرتن و کر گفرتن ندرز شرود چره در
تقلدل طعام قدرت بر ضول کالم نماند و دیاغ از غلبه بخاری که یوج

یزیرد خرواب
نشرود

است ایمن باشد و از ضدلت ک خوردن مدن بس که شد ان بر گرسرنه غالر

چه یوسی علی نبدنا و علده السالم از شد ان لعدن پرسدد آن کدست که تو را بر وی ظفر
ندست؟ گفت گرسنه.

آن حضرت ریوده که دیگر به تمایرت عمرر سردر نخروردم»

(قاآنی.)53 :1338 ،
و در جایی دیگر ییگوید« :جالدنوس را گفتند کدام غذا بدن را اصرالح کنرد؟ گفرت
گرسنگی .و

او ریاید که خوردن برای زندگی است نه زندگی برای خوردن.

كم خور ای نادان و بر این نکته كم جوی اعتراض
زان كه بر این نکـته گفتـار حکیـمستم حـکم
كآن كه را صر

شکم شد حاصل عمر عـزیز
قیـمتش كمـتر بود زان چیـز كآیـد از شـکم»
(همان)89:

سعدی در گلستان سخنی یشابه حکد دارد:
«خوردن برای زیستن و لكر كـردن اسـت

تو معتقد كه زیستن از بهرِ خوردن اسـت»
(سعدی)111 :1384 ،

 .5-1-5متطفت و بششش
در دو یورد از حکایت ا به یالطفت و بخشش پرداخته شده است .ر ن

و روحده

ی ربانی و بخشش یورد تأکدد قرآن و بزرگان دینِ یبدن اسالم است .خداونرد در سروره
آل عمران ،آیه  159یالطفت و بخشش حضرت یحمّد(ص) را رحمتی از جانر

خرود

ییداند و وی را به عفو و ی ربانی ایر یی نمایدَ « :بِمَا رَحمَه یِنَ اهللِ لِنتَ لَ و وَ لَو کونتَ
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َظّا غَلِدظَ القَل ِ لَأنفَضَوا یِن حَولِکَ َأعفو عَن و وَأستَغفِر لَ و وَ شَاوِر و

ِی األَیرِ» .ایدر

المویندن علی (ع) ندز درباره نریخویی و ی ربانی و کایدابی از آن یی ریایند« :کسی کره
درخت شخصدّت او نرم و بی عد

باشد ،شان و بررگش رراوان اسرت» (ن رجالبالغره،

.)675 :1380
قاآنی به پشتوانه ر ن ِ ی ربانی و بخشش در اسالم و قرآن ،یخاط
و بخشش تشویق نموده اسرت و از طرر

دیگرر خشر و کدنره و غضر

را به ی ربرانی
را نکرو ش

ییکند:
«در صل زیستان که ب ار یستان است دزدی به .نه حقدرری کره خانره قدرری برود
درآید .چندان که جستنو کرد غدر از جبّه ای که حبّه ارزن نمیارزید و قدرر از خرو
جان در جو

آن چون بدد از باد ییلرزید ،ردخ ندا رت از حررص خرویش و قناعرت

درویش زاید الوصف شریسار شد .قدر از آننا که خوروی درویشران و خصرلت ایشران
است برخاست و جبّه خلقان را بر دوش وی ا کند و گفت یرا یعرذور دار کره چدرزی
جز این دمار .یق نثار ندارم.
چـــه غـــم از بینـــوایی آن كـــس را

كـــــه كـــرم باشـــد و درم نبــــود

كــــــرم بـــــی درم از آن بهتـــر

كــــه درم باشــد و كــرم نبـــود»
(قاآنی)43-44 :1338 ،

«سائــلی هر چه می گرفت از غیـــر

بــذل كـردی به دیـگران پــی خیـر

گفت با او كسی كه این فن چیــست

خــود گرفتن كدام و دادن چیــست

گفـــت من شمع م ــلس افــروزم

خــویـشتن بهـر غیر می ســــوزم»
(همان)160 :

.6-1-5ضرورت خاموشی و تسامح
یکی از حکایت ا درباره ضرورت خایوشی و تسایح اسرت .خایوشری و تسرایح و
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آ ستگی نمودن در برابر ابل ان پسندیده است ایا ،بدی ی اسرت در برابرر ظلر و سرت ،
یحلی ندارد .ییتوان گفت یثل یعرو ِ جواب ابل ان خایوشی است نکته اصرلی یرورد
بحث است .یؤلف خردنایه در این باب یینویسد« :لقمران حکرد گفتره اسرت از کروه
کشددن آسان تر از آن است که نادان را بر سخنی ی لّرع گرداندردن» (یوسرف برن

سن

علی .)56 :1347 ،وی در جای دیگر درباره آ ستگی نمودن برا دیرو یرردم یرینویسرد:
« لقمان حکد گوید که اگر دیویردم یا بدکرده کار ،از طریرق خشر و تنردی و درشرتی
نزدیک تو آید ،با آ ستگی و نریی پدش او بازشو تا تنه نخدزد و آتش خش رونشردند
و بستگی ا بگشاید و شکستگی ا درست گردد» ( مان.)31 :
قاآنی ندز در حکایت ذیل بره ضررورت خایوشری و تسرایح اشراره نمروده اسرت و
یخاط

را به حل و بردباری تشویق ییکند:

«وقتی ابل ی برآشفت و بی یوجب چندان سَقَ گفت و دشنام داد که خود یلول شده
به کننی خایوش نشست.
هــر وقــت كــه خــر بــرآورد بانـــ

وز نعــــره او بـــدرّدت گــــــوـ

فــارب بنشیـــــن كــه گــردد آخــــر

مســکین خــرک از نهیــق خــاموـ»
(قاآنی)17-18 :1338 ،

.7-1-5ضرورت طاعت در جوانی
قاآنی در حکایت ذیل بر ارزش ذکر خدا و طاعت وی در جوانی تأکدرد یری کنرد و
یخاط

را به یعر ت و کمال ترغد

یینماید:

«روزی پدر را گفت که برخدزید دوگانه بگذارید که آ تاب یقارن غروب اسرت .پردر
به رس ظرا ت ریود :ای پسر یگر ین آ تاب پرست که یالحظه آ تاب کن ؟ گفرت ای
پدر اگر حال چندن است چرا ر صبح تا آ تاب برنداید نماز نگزارید؟
بشتاب ای پسر كه به طاعت كنی قیـام

زان پیـش كآفتاب جوانی كند غـروب
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پیرانه سر مزن در طاعت كه اس

پیـر

در عــرصه وغـا نبـود الیـق ركـوب

و یحققان عر ا گفته اند که یرد راه طریقت آن است کره در جروانی بره نروعی ازالره
ارکان طبدعت کند که حواس ظا ر و باطنش از شعور و احساس عاطل و باطل یانرد ترا
یگر به عنایت سبحانی ر ع سبحات ظلمانی و نورانی شده آنگاه سالک ناظر اسرار شود
و در عال بی خبری از حقدقت ر چدز خبردار» (قاآنی.)153 :1338 ،
 .8-1-5عفو و گذشت
چ ار حکایت به عفو و گذشت خداوند نسبت به بندگانِ خود یا عفو عر ا و بزرگان
و پادشا ان در حق اسدران و گنا کاران اختصاص یا تره اسرت .ر نر

عفروِ عقوبرت

یورد تأکدد قررآن کرری اسرت خداونرد در سروره آل عمرران ،آیره  134یری ریایرد:
«والکاظِمدنَ الغَدظ والعا دن عَنِ النّاس و اهللو یوح ُّ الموحسِندن» یردیرداری و شرفقت برر
خلقِ خدا برای سوق دادن آن ا به سوی کمال و ترغد

به خداباوری و خرداجویی در

آیهی یزبور ی رح شده است .قاآنی ندز با تأمدرپذیری از قرآن در حکایتِ ذیل ،خواننرده
را یتوجه عفو و ی ربانی خداوند ییکند:
«عمرو لدث صفار را غالیی بود .در حالت یستی ایدر را دشنام داد .ایدرر بره زنردانش
رستاد .به وش آید به عقوبتش ریان داد .غالم گفت ای ایدر ین بد کرردم در حرالتی
که بد وش بودم .ترو در حرالتی کره روش داری برد یَکورن .بردین سرخن از عقروبتش
درگذشت و به انعایی وا ر و خلعتی اخر خرسند کرد.
مســت عشــق ار كنــد هــزار خ ــا

چشــم پوشــد خــدای غفــــارـ

شــرم دار از خـــدا كـــه نشنــــاسی

صـــفارـ»

كمتـــر از عمـــرو لیـــ

(قاآنی)91 :1338 ،

 .9-1-5رز ِ مقسوم
در یک حکایت به رزق یقسوم پرداخته شده است رچند در خالل دیگر حکایت را
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ندز بر رزق یقسوم تأکدد شده است در ر ن

اسالیی برر روزی و رزق یقردَر تأکدرد

شده است خداوند در بسداری از آیاتِ قرآن خود را رازق و روزی رسان یعرّ ی نموده
است و روزی بی حساب دادن ،ویژگیِ خاص اوست .به عنوان یثال ،خداوند در سروره
َضرلنا و عَلَری العَرالَمِدنَ» .عنصرر
النامده آیه 16یی ریاید« :وَ رَزَقنا و یِنَ ال َدربراتِ وَ َ
المعالی درباره رزق یقسوم یینویسد « :ر آن روزی که قسمت توست آن خود بیگمان
به تو رسد» (عنصر المعالی .)104 :1390،تأکدد بر رزقِ یقسوم در واقع نکو ش حررص
و طمع زیاد است سعدی ندز بر مدن نکته تأکدد ییکند« :دو چدز یوحرالِ عقرل اسرت:
خوردن بدش از رزق یقسوم و یردن پدش از وقتِ یعلوم» (سعدی .)182 :1384،حکرد
قاآنی در نمونه ذیل مدن نکته را یورد تأکدد قرار یید د:
باشد گر شـود راضـی بـه عیـ

«آن كه هر روزـ رسد روزی ز غیـ

عی

گفـت ششصــی بــا علی مرتضــی

كـای ضمیرت آگـه از ســر قضـــا

گــر كســی بندد ز هر سو راه خـلق

از كــ ا روزیـش جــوید راه حلـق

در جــوابش گفـــت آن میــر اجـل

كآید اجـــل»

رزقـش آیـد زان طر

(قاآنی)69 :1338 ،

خالصه و نتایج اخالقی و تربدتی حکایت در ابدات پایانی بدان شرده اسرت و یرا بره
دلدل استفاده نویسنده از زبان زل ،ق

مان را ذکر ییکند :

«چه روی پیش بزرگان چه دهی عمر بـه بـاد

عین غبن است پــی سود مزور گشتن

چون به هر روز ترا روزی مقدور رسد

زشـت باشــد ز پی رز مقدر گشتن

روی و جان دهی و سود نه بینی ستم است

رفتـن و دادن و با دست تهی برگشتن»
(همان)179 :

.2-5مذمت صفات زشت و ناپسند
حکد قاآنی حکایت ای تعلدمی خود را که در یذیت صفات زشت و ناپسند است،
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در با ت جمله ای خبری بدان یی نماید .یعنای مانویه جمالت خبری در حکایت ا و
پند ا تشویق و ترغد ِ یخاطبران در بره کسر
صفات ناپسند و زشت با د

صرفات ندکرو و پسرندیده و نکو دردن

بازدارندگی از آن است.

.1-2-5مذمت لذات نفسانی و شهوانی
یازده یورد از حکایت ا در یذیت لذات ش وانی است .بره نظرر یری رسرد حکرد
قرراآنی شرراعر و سررخن سرررای اخررالق اسررت .اگررر او در خررالل حکای رت و گفتگرروی
شخصدت ا از زبان زل اسرتفاده یریکنرد بررای آن اسرت کره عصرر او دوره سراد و
نابسایانی اجتماعی است و زشت گفتن از زشتی ا با د
پذیر است .د

ترک و نفی آن را ،توجدره

قاآنی ندز بازدارندگی و نفی نفس پرستی است:
و به شهوت مده زمـام

كـآخر ز سركشیت به جیحون درافکند

«صابر شو ای ادی

یـوسف صفت مکن به زلیشاوشان نظر

كت در مضیق محنت افزون درافکنـد»
(قاآنی)22 :1338،

از طر

دیگر «وجود بشر سه ساحت دارد :یکی ساحت ایدال و ا واه و احساسرات

و دیگر ساحت اخالق و ساحت ی ر و یعر ت و عشق و یحبّت و خلّرت .در مره یرا
این ر سه ساحت ست و قوام جایعه در ظا ر بر ساحت دوم اسرتوار اسرت ایرا ایرن
ساحت وس

مواره با دو ساحت دیگر درآویخته است و با غلبه رر سراحتی بشرری

تازه پددا ییشود .دخ یک از این سه ساحت بی ارتباط برا دو سراحت دیگرر ندسرت و
وقتی یکی غلبه یی کند دو ساحت دیگرر از بردن نمری رود بلکره ترابع سراحتِ غالر
ییشود» (رزینو.)18/2 :1364،
قاآنی یعتقد است تمام صفاتی که نتدنه طبع حدوانی و نفس انسانی باشد شر یحر
است « :ر صفتی که زاده طبع حدوانی و نتدنه طبع انسانی باشد اگر مره خدرر یحر
باشد شر صر

است و از این یرتبه بخل را با جود و تواضع را با کبرر و مچنران رر
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یک از خصائل رضده را با رذائل نایرضده تفاوت ندست» (قاآنی.)138 :1338 ،
وی از ساحتِ نفسانی سخن گفته ،شرارت نفسِ زنِ نابکار و رسوا شده در قصه ذیل
را سخت یذیت نموده است:
«زنی نابکار را گدسو بریده بر خری سوار کرده به بازار و برزن یی گردانددند و از ر
گوشه ای چندین زار نفر به تماشا بر وی گرد آیدند .در آن یدان او را نظر بر زنی ا تاد
که با وی سابقه یعر تی داشت .تبسمی کرد و گفت ای خوا ر تروانی ایرن نَقرل را نوقرل
یحا ل کنی و پدرایه ای بر آن بندی تا یگر یوج

رسوایی ین شود؟!

نفس را بیــن كــه بـا هـــزار گنـاه

خــویش را ز اهــل حــال مـــی دانــد

هر چـه بـر وی كمـال عرضــه كنـد

سـر به سـر را خیـــال مـــی دانـد»
(همان)175 :

یؤلف خردنایه در باب آگاه نمودن از یتابعت نکردن وای نفسانی یریگویرد « :رگراه
وا را نصرت کرده آید و بر یتابعت وا ر ته شود ،تدبدر و رای بِرَیَد و خاطر از اندیشه
بگریزد و چون اصابت رای نباشد ،روزگار بر یراد نگردد و شغل برا .نگدررد» (یوسرف
بن علی.)56 :1347 ،
 .2-2-5مذمت ریا و تظاهر
دو یورد از حکایت ا در یذیت ریا و انسان ای یسلمان نما و یتظا ر است .ریا و
تظا ر در ر ن

ایران قبل از اسالم ناپسند شمرده یی شد اخالق ن انی و غدرر یتظرا ر

داشتن ستوده شده است در کتاب اندرزِ اوشنَرِ دانا آیده است« :سه چدز یرد را بورزشرنی
تر (بلند پایه تر) بووَد ،به خرد و خد و ن ِ (=خوی) ن انی داشتن»(اوشنَرِ دانرا:1373 ،
 .)23حکد قاآنی در حکایتِ ذیل از زبان ندوی بدمرار ،بره تظرا ر و بدرنش قشرری و
ریایی نزد معصران خود در شدراز اشاره یی کند و از سوی دیگر ،یعنایِ راستدن اسالمِ
ناب را تبددن یینماید و به نقدِ یسلمان نما ا یری پرردازد و در با رت جمرالت خبرری
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یخاطبان خود را از یسلمان نمایی و تظا رِ ریایی ن ی یی کند و به داشتن ایمانِ راستدن
تشویق ییکند:
« وقتی در بلده شدراز ندویی بدمار شد و پرسرتاری نبرود کره تدمرارش دارد .ناچرار
روزی دست در داین یسلمانی زد که ای یرد خداپرست! گر ت که بی دین و کا رم نره
آخر عرب و یسا رم؟ یگر در دیار اسالم رح و یروّت ندست یا شرریعت یسرلمانی را
توت نه؟ ندان قانون غری

نوازی از د ر برا تاده یا خصوصاً از این ش ر کره اسر آن

به زبان ندست و رس این به یدان و اگر اسالم را شرط یروّت دانند آن تعصّ
یروّت و اگر ایمان را یوج

است نره

توّت خوانند آن تقلدد است نه توّت چه اصل یروّت آن

است که شرقی از غربی ندانند و یؤین را از کا ر حربی و غری

را از بویی نشناسرند و

زنگی را از رویی» (قاآنی.)98 :1338 ،
.3-2-5مذمت نادانی و حماقت
بساید این گونه ازحکایت ا بدست و سه نمونره اسرت .در یدران نکرو ش صرفات
ناپسند ،یذیت نادانی و حماقت از دیگر صفات ناپسند بدشتر است .ییتوان گفت نادانی
و حماقت ریشه تمام صفات زشت و ناپسند در انسان است و به مدن سب  ،رد
رویکرد ادبدّاتِ تعلدمی یبارزه با ج ل و نادانی است چنان کره در اغلر

و

آمرار تعلدمری

نادانی و حماقت نکو ش شده ،خرد و دانایی ستایش شرده اسرت .گویرا حکرد قراآنی
کایالً به این یوضوع اشرا

داشته است و حکایت ای بدشتری را در یرذیت نرادانی و

ج ل نوشته است .یی توان گفت سابقه یذیت ج ل و نادانی به ستایش خررد و دانرش
در ر ن

تلفدقی و ارزشمند ایرانی -اسالیی باز ییگردد خداوند در سوره زویَر،آیه ،9

وجه تمایز انسان ا را در دانایی یی داند« :قول َل یَسرتَوِی الَرذِینَ یَعلَمورونَ وَ الَرذِینَ .
یَعلَموونَ» .ایدرالمویندن علی (ع) ندز یی ریایند « :رگاه خدا بخوا رد بنرده ای را خروار
کند ،دانش را از او دور سازد» (ن ج البالغه .)699 :1380 ،در ر ن

ایران قبل از اسالم
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خرد جایگاه ویژهای داشته است .یؤلف یدنوی خرد یینویسد« :آ ریردگار بسردار ندرک
این یخلوقات را به خرد آ رید و آنان را به خرد نگاه ییدارد و به سرب

ا زار(=قردرت)

خرد که سودبخش ترین است ،آنان را پایدار و بی دشرمن ،بره جراودانگی مدشرگی ،از آنِ
خود کند» (یدنوی خرد .)2-3 :1364 ،یؤلف خردنایه ندرز یعتقرد اسرت« :غایرت بزرگری و
شر

در دندا و آخرت ،خرد و دانش است» (یوسف بن علی.)2 :1347 ،
حکد قاآنی ندز مسو با آمار تعلدمری برزرگ در ادب ارسری ،خفّرت و بری قردری

انسان را در نادانی و حماقت او یریدانرد و یخاطر

خرود را بره دانرایی و خردینردی

تشویق ییکند « :نوزم به یاد اندر است که وقتی در یش د رضا علده آ.

التحده و الثنا

از احمقان حکایتی چند ییگفتد و ییشنفتد  .یکی حکایت کرد کره شخصری ده تخر
یاکدان به داین داشت .احمقی را گفت :اگر گفتی چه در داین دارم ،تخ
اگر گویی چند است ،ر ده از آن تو .گفت :ای برادر ،خدا ندست که از غد

ا از آن ترو و
خبر د ر .

نشانی بگو باشد که بگوی  .گفت چند چدز زرد است در یدان چند چدرز سرفدد .گفرت:
دانست گزر است در یدان ترب .چندان از این حکایت خندان شردی کره ایکران سرخن
گفتن نماند .یرا این دو بدت بدی ه اتفاق ا تاد:
زهــی احـمــق كـه از فرط حماقت

سـواد چشــم را نشناســد از سـرب

گر خـویش را بشناسـد از غیـر

چو تشـم ماكیـان نشناسـد از تــرب

ع

قضا را یکی از ایرای خراسان حاضر بود .یتحدّرانه گفت عاقبت یعلوم شد که چه در
داین داشت؟ عزیزی گفت آری یعلوم شد .تخ یاکدان بود .این بگفت و ا رل ینلرس
بدش از پدش بخندیدند و ر که را بر آن انکار بود بر صدقش اقرار کرد .ین در آن حال
این بدت گفت :
احمــق اگــر از تشمــه كیــان باشــد

بی قــدرتر از تشـــم ماكیان باشـد»
(قاآنی)49 :1338 ،

آیوزه ای ادب تعلدمی در پریشان حکد قاآنی 49 /
یؤلف قابوس نایه ندز شر
اصل و نس

و ادب را در عقل و خردیندی انسران یری دانرد نره بره

وی« :گو ر تن از گو ر اصل ب تر است چنان که گفته اند الشر

بالعقرل

و ا.دب  .باألصل و النس » (عنصرالمعالی.)27 :1390،
و ندز حکایت دیگر« :ابل ی به را ی یی ر ت .آیدنه ای یا ت .برداشت عکس خود را
در آن دید .بر زیدن گذاشت که یرا عفو کندد ندانست از شما است.
هـر احمقی كه آینـه ای افتـدـ بـه دسـت

جز عکس حمق خویش نبینـد در آینـه

وین طرفه تر كه بیند چون عکـس خویشـتن

او را مثــال غیـر شناسـد هــر آیـنه»
(قاآنی)110-111 :1338 ،

.4-2-5مذمت تغافل از معاد
بساید این گونه یواعظ حکد قاآنی در پریشان دو یرورد اسرت .در واقرع حکرد برا
یذیت کردن ،سعی در تشویق به سوی کمال و ر ع نقایص اخالقی و تربدتری در آدیری
دارد .در حکایتِ ذیل ،قاآنی با یذیت کردن تغا ل از یعاد و ج ن توصرده یری کنرد ترا
خواننده به سوی کما.ت اخالقی و تربدتی گام بردارد:
«ابن سماک ارون عباسی را گفت که حق جل و عرال در قررآن عزیرز ریایرد جنر
عرض ا کعرض السموات و ا.رض .از آن بترس که تو را در جایی بدین راخی یوضرعِ
قدیی نباشد.
تر ز چشـم بشیل

جهـان ز حـوصله آرزو فراخ تر است

ولیک با تو بود تن

ترا كه خوشه خرمـا به دست می نرسد

به غیر خار چه قسمت همی بری ز نشیـل»
(همان)88-89 :

.5-2-5مذمت بشل و امساک
سه یورد از حکایت ا به یذیت بخل و عاقبت ناپسند آن اختصاص داده شده است.
یؤلف خردنایه در توصدف بخدل یی گوید« :از بزرگی پرسددند که بخدل کدست؟ پاسخ
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داد آن که ر چه نفقات کند پندارد که ناچدز کرده اسرت و آنچره نگره دارد پنردارد کره
بماند و خویشتن را بدان شر ی شناسد» (یوسف بن علی .)20 :1347،مچندن به اعتقاد
وی دوستِ بخدل ،شایسته اعتماد کردن ندست « :رکه را دوستی بخدل بووَد با نعمت ،روا
نبود که بر وی اعتماد کرده آید» ( مان.)52 :
در نمونه ای ذیل قاآنی با د

یذیت بوخرل و ایسراک و ضرمن سراخت یعنرایی

دوگانه حکایت ا به تحسدن احسان و بخشش یی پردازد:
«توانگری یالش بی ن ایت بود و بوخلش به غایت .چنردان کره نصردحتش گفتنرد کره
وبالت بماند و یالت نماند ،شئایت آلیتش بدشتر شد و عالیت ندایتش کمتر.
از آتــش سیـاه تر گردد

بشیـل چـون زر قل است و پند چون آتـش

نـه زر قلـ

ز حـرص مال بشیـت مگو به ترک مآل

از آن بترس كه روزیت بشت برگـردد»
(قاآنی)34 :1338 ،

و ندز« :یرا دخ چدز چنان زشت نداید و از دخ چدز چنان عبرت نگرر ت کره وقتری
خواجه بخدلی را بر سر سفره قدری یا ت که به رغبت تمام لقمه ای گران برییگر ت
و بی زحمت خایددن رو یی برد .چنان به خاطر است که قدر لقمه ای بدش نخورده برود کره
بخدل سفره را خالی کرده و حالی بی دخ اعترذاری برخاسرت و بر رت .لختری نگذشرت کره
غوغای عظد استماع ر ت .پس از تحقدق یعلوم شد که پسر بخدل ،بدنوایی را به عمرد کشرته و
حک به دِیَت ر ته ،بخدل را به تقاضا گر ته اند .ندک چون گل شکفت و گفت الحمداهلل بر سرر
ر لقمه بدنوایی که بر گلوی بخدلی رود دیت خونی نوشته اند.
مال مسکیــنان بــه حـکم كــردگار

خــون شــود ناچــار در كــام بشیــل

هـم بـدان صـورت كـه از فرمان حق

در گلــوی قــوم قب ــی آب نیــــل»
(قاآنی)169-170 :1338،
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.6-2-5مذمت حرص و آز
پنج حکایت در یذیت حرص و آز است .ایدر المویندن علی (ع) یی ریایند« :طمرع
ورزی ،بردگیِ مدشرگی اسرت» (ن رج البالغره .)667 :1380،یؤلرف یدنروی خررد ،در
نکو ش آز و طمع و برحذر داشتن از آن یی گوید« :به آز یتمایل یباش تا دیو آز تو را
نفریبد و چدز ای گدتی برای تو بی یزه و چدز ای یدنو تباه نشود» (یدنوی خررد:1364 ،
 .) 7یؤلف خردنایه ندز حرص را یایه بی آبرویی و بی یایگی و تباه کننده دین و خررد
و قناعت یی داند« :حرص آبِ یرردم ببررد و قدمرت وی بکا رد و در نصرد

او ردخ

زیادت نکند و خرد را ک ن گرداند و دین را تباه دارد و روی قناعت بخراشد» (یوسرف
بن علی.)86 :1347 ،
یو.نا در یثنوی در نکوش حرص و تحسدنِ قناعت یعتقد است:
«گـــر بریـــزی بحــر را در كــوزه ای

چنــد گن ــد قســمتِ یــک روزه ای

كــوزه چشــم حریصــان پــر نشــد

قـانـع نشـد پـر در نشـد»

تـا صـد

(مولوی)13/1 :1371،

حکد قاآنی ندرز حررص و طمرع را در آدیری را نکرو ش یری کنرد و آدیری را بره
وارستگی ،قناعت و بی آزاری را یی خواند:
«پادشا ی کدسه طمع دوخته و انبان حرص از ش وت ظالمان اندوخته .بردین سرب
جان

یظلویان نگر تی و نصدحت ناصحان نپذیر تی.

كه را كه زیبق حرص و طمع بود در گوـ

عـتج مــی نکند پنــد مرد دانشـمند

حکیم گفت عتج حســود طامــع را

مگر به بند كنی ورنه سـود ندهـد پنـد

آورده اند که بسی بر نداید که اعدان یملکت در اتال ش پدمان یحبّت بستند و پدمانره
عمرش به سن

خصویت شکستند.

هدیــــه ــــالم ار ســــتاند شــــاه

دانش و چشم و گــوـ خیـره شـود
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داد مظلـــــــوم را بگیـــــــر از او

صبــح عمــرـ چو شام تیره شـود»
(قاآنی)110 :1338،

.7-2-5مذمت لم و ستم
دو یورد از حکایت ا درباره یذیت ظل و ست است .حکد قاآنی در یذیت جرور
و ست و بدان عاقبت نایحمود آن یی نویسد« :پادشراه بایرد ردخ حکمری جرز عردالت
نفریاید که الملک یبقی یع الکفر و  .یبقی یع الظل و ین گفته ام ر آتشی به نفس باد
تدزتر گردد یگر آتش ظل که به باد نفسِ یظلوم خایوش شود» ( مران .)192:قراآنی برا
شناعت پادشاه و ابنای یلوک را در پندِ آشکار خود از جور و ست بر خلق خدا برحذر
داشته است .یؤلف خردنایه ندز قبل از قاآنی ،ظل و ست را ریشره زوال یلرک دانسرته،
یعتقد است « :ر آن پادشا ی که دست بدداد برگشاید و بر خلق خدای دَرِ عردل ببنردد
پادشا ی او نظام نپذیرد و زیانه او تباه گردد و از عمر برخورداری ندابد و زوال یلک او
زود بووَد» (یوسف بن علی.)13 :1347 ،
دو نمونه برای بدان یذیت و پایان ناپسرند ظلر و سرت و از طر ری دیگرر تحسردن
عدالت و احسان ذکر یی گردد:
« دوستی شکایت به ین آورد که الن عایل دام جرور ن راده و داد بدرداد داده .گفرت
شکر کن که چون جورش به غایت رسد دورش به ن ایت رسد .چه عادتِ دندرای دنری
آن است که ر سودش را خسرانی است و ر کمالش را نقصانی.
خــــویش را ســـوخت ار نکـــوبینی

هــر كــه از لــم آتــش افــروزد

دیـــده ای كـــآتش از چنـــار جهـــد

همـــــه پیونـــد خویشـــتن ســـوزد

و .شک چندان که در قدایت یظلوم را یثوبت و اجر است ظرال را عقوبرت و زجرر
است و حکدمان گفته اند ر غلبه ای یوج

ننات است یگر غلبه در ظلر کره باعرث

الکت است ...القصه بسی برنداید که عایل یعزول شد و کسران حراک بره یصرادرتش

آیوزه ای ادب تعلدمی در پریشان حکد قاآنی 53 /
یبادرت جستند و چندانش رننه داشتند و شکننه کردند که چراغ عمرش بمرد و آتش
ظلمش رونشست» (قاآنی.)54-55 :1338 ،
« الـما زیــن لــم كـردن شرم دار

پیش از آن كـت مـرب بربنـدد نفـس

گـــر ستم بــر خــویشتن داری روا

هــم روا باشــد ستم كردن بـه كـس

لم چندان كـن كـه روزی دادخــواه

از تــو در سـل ان گریــزد یا عسس

لم بــر مـظلــوم مپـسند آن قــدر

كـش نباشــد جــز خـدا فریاد رس»
(همان)98-99:

.8-2-5مذمت ناامیدی و متلت
یک حکایت در یذیت ناایددی و یاللت آیده است .ناایددی در روحدره رر انسرانی
تأمدر ینفی دارد خداوند در قرآن انسان ا را از ناایدردی برحرذر یری دارد و در سروره
زیر ،آیه  53یی ریاید« :قول یا عِبادِی الَذِینَ أَسرَ ووا عَلَی أَنفوسِ ِ  .تَقنَ ووا یِن رَحمَ اهللِ
إِنَ اهللَ یَغفِرو الذُّنووبَ جَمِدعا إِنَهو ووَ الغَفوورو الرَحد و» .حتی در آیه  56سوره الحنر ناایددی
را با گمرا ی یکی یی داند« :و یَن یَقنَ و یِن رَحمَ ربرهِ إلَا الضَالُّونَ» .یؤلف کتابِ انردرزِ
اوشنَرِ دانا ندز در تحسدن ایدد به خداوند یی گوید « :ررّن آن ترن کره برزرگ یرزدان را
آ رین و سپاس کرده است و ایدد به ریزد خدای دارد» (اوشنَرِ دانا .)43 :1373 ،قراآنی
ندز در حکایتِ ذیل در گفتگروی دوسرویه شردخ برا یررد ناایدرد ،ناایدردی و یاللرت را
نکو ش یی کند و یخاط

را به ایددواری تشویق یی نماید:

«یکی از یشایخ با یردی گفت روزت چگونه یی گذرد؟ گفت بسدار بد .گفت شرکر
کن که اگر بد

نمی گذشت چه یی کردی؟

چنــد گــویی كــه نگــذرد فــــردا

گر بود راسـت چون گذشـت امــروز

زآنچــه پــیش آیــدت ملــول مشــو

تا شـوی بــر مـراد خــود فیــروز»
(قاآنی)79 :1338 ،

 / 54پژو شنایه ادبدات تعلدمی ،شمارة بدست و فت  ،پایدز 1394

.9-2-5مذمت كبر و خودبینی
یک حکایت در پریشان در یذیت کبر و خودپرستی و خودبدنی آیرده اسرت .یؤلرف
کتاب ِاندرزِ اوشنَرِ دانا در یذیت انسان ای خودبدن و ستدزه کار یی گویرد« :دو کسرند
آن ا را دشمن از آن چه سزد بورود (= سرت) .یکری یدندترار یررد (=خرود انردیش) کره
خویشتن برتر از پایه خویش اندیشه دارد و یکی ستدزه کار یرد که به رر چدرز سرتدزد»
(اوشنَرِ دانا .)17 :1373 ،در عر ان اسالیی خودبدنی و خودپسندی نکو ش شرده اسرت
و سدّی بزرگ و سخت در راه رسددن به خداوند شمرده شده اسرت ع ّرار بره نقرل از
بایزید یی گوید « :بر یدان خود از غررور و عشروه و اعتمراد برر طاعرت و عمرل خرود
پسندیدن ،زنّاری دیدم .پنج سال ج د کردم تا آن زنّار بریرده شرد .اسرالم ترازه آوردم»
(ع ار .) 165 :1370 ،قاآنی در حکایتِ ذیل ،کبر و خودبدنی توانگران را نکرو ش و بره
جای آن ،قناعت و صبرِ درویشان را توصده یی کند:
«دیوجانس کلبی را که یقدم یونان بود اسکندر طلر

کررد .عرذر خواسرت و پدغرام

رستاد که تو را کبر و یناعت است و یرا صبر و قناعت .تا آن ا با توست نزد یرن ندرایی
و تا این ا با ین است پدش تو ندای .
درویش قـناعتگر و سل ان تـوانـــگر

پیوند نیـابند به صد كاسه سـر یـــشم

هر كس كه تند تار طمع پیش و پس خـویش

خود دشمن خویش آید چون كرم بریشـم»
(قاآنی)88 :1338 ،

حا ظ ندز قبرل از حکرد قراآنی ،برا شردوه رنردی و عشرق و یسرتی خراصر خرود،
خودپرستی را نکو ش و خودشکنی را توصده یی نموده است:
«گر جان به تن ببینی ،مشغول كـار او شـو

هر قبله ای كه بینی ،بهتر ز خـود پـرستــی

تا فضل و عقل بینی ،بــی معرفـت نشـینی

یک نکته ات بگویم :خود را مبین كه رستـی»
(استعتمی.)1119 /2 :1388 ،
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به طور کلّی نتایج بررسی را یی توان در جداول زیر یشا ده نمود:
بسامد واژگان تعلیمی
الف) بساید آیوزه ای تعلدمی در نکو شِ صفات ناپسند
آیوزه تعلدمی

بساید

درصد

یذیت نادانی و حماقت

 23نمونه

%26/13

یذیت لذات نفسانی

 11نمونه

%12/5

یذیت حرص و آز

 5نمونه

%5/68

یذیت بخل و ایساک

 3نمونه

%3/4

یذیت تغا ل از یعاد

 2نمونه

%2/27

یذیت ریا و تظا ر

 2نمونه

%2/27

یذیت ظل و ست

 2نمونه

%2/27

یذیت ناایددی و یاللت

 1نمونه

%1/14

یذیت کبر و خودبدنی

 1نمونه

%1/14

تعداد کل

 50نمونه

%56/82

ب) بساید آیوزه ای تعلدمی در صفاتِ پسندیده
آموزه تعلیمی

بسامد

درصد

معرفت شناسی عرفانی

مقدمه 21+نمونه

%23/86

قناعت و درویشی

 5نمونه

%5/68

عفو عقوبت

 4نمونه

%4/54

کم خوردن

 2نمونه

%2/27

مالطفت و بخشش

 2نمونه

%2/27

خاموشی و تسامح

 1نمونه

%1/14

طاعت در جوانی

 1نمونه

%1/14

عدل و احسان

1نمونه

%1/14

رزق مقسوم

 1نمونه

%1/14

تعداد کل

 38نمونه

%43/18

 / 56پژو شنایه ادبدات تعلدمی ،شمارة بدست و فت  ،پایدز 1394

نتی ه
قاآنی در نگارش پریشان د ی جرز آیروختن یفرا د تعلدمری و اخالقری و حکمری و
اندرزی نداشته است .از ینموع  121حکایرت پریشران  88حکایرت در ایرن پرژو ش
یورد بررسی قرار گر ته است و از بررسی باقی حکایت ا به سرب

بعضری از سرخنان

زل آیدز خودداری شده است .از ینموع  88حکایت یورد پژو ش  50حکایت یعنری
 %56/82حکایت ا در نکو ش صفات ناپسند و  38حکایت یعنری  % 43/18در تعلرد
صفات پسندیده است .از  50حکایتی که در نکو ش صفات ناپسند است ،یذیت نادانی
و حماقت با  23حکایت و  ،%26/13یذیت لرذات نفسرانی برا  11یرورد و  ،%12/5یرذیت
حرص و آز با  5یورد و  ،%5/68یذیت بخل و ایساک با  3یورد و  ،%3/4یرذیت غفلرت از
یعاد ،ریا و تظا ر و ظل و ست

رر کردام برا  2یرورد و  ،%2/27یرذیت ناایدردی و کبرر و

خودبدنی ر کدام با یک یورد و  %1/14به ترتد

بدشترین و کمترین کاربرد را داشته اند.

در بخش تعلرد صرفات پسرندیده ،یعر رت شناسری برا 21یرورد و  ،%23/86قناعرت و
درویشی با  5یورد و  ،%5/68عفو عقوبت با  4یرورد و  ،%4/54کر خروردن و یالطفرت و
بخشش ر کدام با  2یورد و  ،%2/27عدل و احسان ،خایوشری ،طاعرت در جروانی و رزق
یقسوم ر کدام با یک یورد و  %1/14به ترتد

بدشترین و کمترین کاربرد را داشته اند.

یا ته ای پژو ش نشان یی د د یدان بسراید بعضری از حکایرت رایی کره دربراره
نکو ش صفات ناپسند آیده با بعضی از حکایاتی که در تعلرد صرفات پسرندیده آیرده
راب ه یعناداری و جود دارد .به عنوان یثال یدران حکایرات یرذیت نرادانی و حماقرت و
حکایات یعر ت شناسی راب ه تنگاتنگی وجود دارد .حکایاتی که در یرذیت حررص و
آز است با حکایات قناعت و درویشی برابر است بدین ترتد

یی توان نتدنره گر رت

نادانی و حماقت صفت رذیله ای است که حرص و آز از آن به وجود یی آید و قناعت
و درویشی زاده یعر ت است.
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