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 سپاسنامه 

پیشانی خاکساری به درگاه پرعظمتش نامه و اتمام دورۀ تحصیلیم سپاسگزارم و خاطر نگارش پایانرا به  خدای متعال

 سایم. می

های عالمانۀ استاد ارجمند جناب آقای دکتر فتح اللهی هستم که با شکیبایی در نگارش این اثر پیش از همه قدردان راهگشایی

 اند.و بزرگواری، پاسخگویی سؤاالت و راهنمایی کار را به عهده داشته

دکتر زهرا حیاتی و جناب آقای دکتر محمدجواد مهدوی که زحمت مشاورۀ این همچنین از اساتید محترم؛ سرکار خانم  

 نامه را تقبل فرمودند، کمال قدردانی و سپاس را دارم. پایان

پذیر نبود . از صبوری و نامه بدون همدلی و گذشت خانوادۀ مهربانم امکانبرم که ادامۀ تحصیل و نگارش این پایاناز یاد نمی
ام را تقدیمشان می های معصومانۀ دخترم ریحانه سپاسگزارم و نهایت مهر و احترام قلبیسر گرامی و تحملدریغ همیاری بی

 کنم.  
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 آنان که گنجینۀ عمرشان را به بهای سعادت فرزندانشان فروختند...     
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 چکیده

دهد که در ادب فارسی چگونه از های تمثیلی ایران است و نشان میاین رساله درصدد بررسی مضامین سیاسی در داستان

ترین داستان تمثیلی موجود در ادب یمیقدگستره زمانی این پژوهش از  های سیاسی استفاده شده است.قالب داستان در عرصه

است و فصلی نو در تاریخ  غاز شده تا ابتدای قرن دهم که مصادف با آغاز حکومت صفویه( آافسانۀ درخت آسوریک) یفارس

است که تمام آثار موجود در این بازۀ زمانی  تا حد امکان سعی شدهدر این راستا  .یابدیمشود، ادامه یمسیاسی ایران محسوب 

  .لیل تمثیل سیاسی مورد بررسی واقع شونداز قالب داستان استفاده شده است، با هدف استخراج و تح هاآنکه در 

 بهارستان،کلیله و دمنه، ، فرائدالسلوک، سندباد نامه العقول، ضة، رونامهمرزبانشب، یکهزاروافسانۀ درخت آسوریک، 

عبید زاکانی آثاری هستند که و موش و گربه  گلستان ،ةالسیاسة فی اعراض الریاس، اغراض االسرارمخزن ،جواهراالسمار

 سایر آثار .اندقرارگرفتهمورد بررسی کامل  طوربه هاآنهای سیاسی یلتمثوجود دارد و در این رساله  هاآنثیل سیاسی در تم

، اسکندرنامه، داراب نامه، جوامع نامهقابوس، معنوی شاهنامۀ فردوسی، مثنویادب فارسی تا ابتدای قرن دهم ازجمله  داستانی

خسرو نامه، یالهنامه، یبتمصیر، الطمنطق، نامهیاربخت، الملوک نصیحةنامه، یاستسرمقاله، چها، ، لطایف الطوائفالحکایات

حدیقة الحقیقة و ید، کیمیای سعادت، بوذاسف و بلوهر، فرج بعد از شدت، تجارب االمم، اسرارالتوح، بلبل نامه، اسرارنامه، نامه

به دلیل تأکید . اندنگرفتهه دلیل فقدان تمثیل سیاسی مورد بحث قرار که ب اندبوده مدنظرنیز در این بررسی  ...و الملوک تحفة

 این اثر با تفصیل بیشتر و در بخشی جداگانه مورد بحث قرار گرفته است.  ودمنهکلیلهعنوان رساله بر 

 

 کلید واژه ها: داستان تمثیلی، سیاست، ادبیات سیاسی، کلیله و دمنه
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 پیشگفتار

گفت بیان  توانیمبا دشواری همراه بوده است.  روشن و صریح مضامین سیاسی برای حکما و نویسندگان ارائهدر طول تاریخ 
سیاسی  قدرت بای مرتبط هادهیپدنقد و اعتراض و یا آموزش سیاسی پیچیدگی و دشواری خاصی دارد که ناشی از سرشت 

بیان  میرمستقیغی هاقالبی و احتیاط در مقابل سیطره استبداد حاکم، نویسندگان را به سمت استفاده از کارمحافظهاست. 
ی در اختیار هنرمندان و اژهیوی معنایی، امکان گیچنداله دلیل جذابیت خاص و سوق داده است. در این میان تمثیل ب

 ژهیوبه. ارتقاء سطح دانش سیاسی در میان دولتمردان و اندشدهحکیمانی قرار داده است که با مقاصد سیاسی دست به قلم 
 .دهدیمصد را تشکیل بخش این مقا نیترمهمپادشاه و نیز تالش در جهت بازنمایی و تغییر وضعیت موجود 

بازنمایی نقش تمثیل در بیان مسائل و مضامین سیاسی در ادبیات ایران است و از میان انواع مختلفی از  درصددپژوهش حاضر 

قهرمانان داستان تمثیلی ممکن است  . پردازدیمی تمثیلی هاداستانخاص به  طوربه تمثیل که در عرصه ادبی مطرح است،

های حیوانی مبنای کار یلتمث تمثیل حیوانی( باشند که در رسالۀ حاضر مشخصاًجانوران )یا  (یل غیر حیوانیافراد انسانی )تمث

افسانۀ درخت ) داستان تمثیلی موجود در ادب فارسی ترینیمیقدقرار گرفته است. همچنین گستره زمانی این پژوهش از 

کومت صفویه  است و فصلی نو در تاریخ سیاسی ایران محسوب ( آغاز شده تا ابتدای قرن دهم که مصادف با آغاز حآسوریک

این بررسی بر مبنای نمونه گیری گزینشی از میان داستان های موجود نبوده و تا حد امکان تمام  ، ادامه یافته است. شودیم

که  یمابودهین اقبال برخوردار بررسی آثار تمثیلی گاهی از ا اند. در قرار گرفتهآثار داستانی مکتوب تا ابتدای قرن دهم مد نظر 

تطبیقی مورد توجه قرار  طوربهمختلف  یهاترجمهاز دو یا چند ترجمه متفاوت از یک متن کهن استفاده کنیم که در این موارد 

 .ندگرفته ا

به کار گرفته شده در انجام این پژوهش روش هرمنوتیکی کوئینتین اسکینر است که مشخصاً جهت بررسی  یشناسروش

بر اساس روش اسکینر در تحلیل آثار تمثیلی عالوه بر تحلیل فرد به فرد  ندیشۀ سیاسی در متون تاریخی ارائه شده است.ا

 داستان ها، کلیت هر کتاب و هدف نهایی نگاشته شدن آنها )تا حد امکان( از چشم انداز سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. 

 است. واقع شده موردتوجهطبیعتاً بررسی آن در بخشی جداگانه و با تفصیل بیشتری  ودمنهیلهکلبه دلیل تأکید عنوان رساله بر 

این بخش به ارائه این فرضیه  در است. شدهدادهاختصاص  ودمنهلهیکلدر این راستا بخش سوم این رساله به محتوای سیاسی 

ی و دشمنی و آموزش ظرایف آن به پادشاه است و بررسی دقیق مقوله دوست ودمنهلهیکلکه مقصود اصلی نگارش شده  پرداخته

ی فرعی آن به این موضوع توجه شده است. در این قسمت همچنین از نظریۀ کارل هاتیحکاو حتی  هاداستاندر انتخاب 
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متن عربی  ودمنهلهیکل بررسی در .شده است داند بهره گرفتهاشمیت که موضوع اصلی علم سیاست را دوستی و دشمنی می

که متنی روا در  م( است1924-1876)ترجمۀ عبداهلل بن مقفع از زبان پهلوی( نسخه مصطفی منفلوطی ) استفادهمورد

ی نسخه دوساسی و هیپا. این متن با همکاری حسن طباره و بر کشورهاستکشورهای عربی و کتاب درسی دانشگاهی در این 

ده از استفا در مرعشی پور به فارسی ترجمه شده است. ضامحمدری مصر و بیروت فراهم آمده است و اخیراً توسط هاچاپ

جاللی نائینی  محمدرضاترجمه  مهابهارت، ترجمه ایندوشیکهر از سانسکریت به فارسی و پنچاتنترا، متون هندی، نیز مبنای کار

جمۀ مصطفی تر پنچاکیانهاز  هاداستانسانسکریت و بررسی مضمون برخی  یهاواژهدر تطبیق برخی  هرچند بوده است.

نیز ترجمه نصراهلل منشی،  میاکرده. متون فارسی که بدان مراجعه میابردهخالقداد هاشمی عباسی از سانسکریت نیز بهره 

این متون  یهردو تصحیح مجتبی مینوی و ترجمه عبداهلل بخاری تصحیح پرویز ناتل خانلری و محمد روشن بوده است.

 .انددرآمدهمقفع به نگارش  از روی متن عربی عبداهلل بن ماًیمستق
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 . بیان مسئله1

زبان تمثیل در  ویژهبه دهد.مضامین سیاسی بخش مهمی از میراث کهن ادبی ایران را تشکیل می

نی و سیاست ورزی به کار هایی را که در حکمراشرح آموزه یا وموارد بسیاری امکان انتقاد سیاسی 

 متأسفانهای وجود دارد رشتهمطالعات میان مسیر درهایی که آید، فراهم آورده است. به دلیل دشواریمی

ثار آایران از مضامین و اغراض سیاسی که در  در سیاستحال حاضر محافل دانشگاهی علم  در

 اطالع و مانند آن آمده است، ، بوستاننگلستا ودمنه،نامه، کلیلهنامه، قابوسمرزبانمشهوری همچون 

پرداختن به منابع بومی علم سیاست در ایران  درزمینۀ آشکاری خأل گفت توانمی وچندانی ندارد 

پژوهش درصدد برداشتن گامی هرچند ناچیز در مسیر پر کردن این خأل خواهد  این است. مشاهدهقابل

 توضیحی ارائهالزم است در مورد لزوم پرداختن به آن  دمنهوکلیله نامه برپایانبود. به دلیل تأکید این 

 شود:

یین کشورداری در جهان وجود دارد. آترین منابعی است که در علم سیاست و از کهن ودمنهکلیله

ن آکردند و دسترسی افراد عادی به را در خزانه شاهی نگهداری می آن قیمتذیسالطین هند اطالعات 

که با مشقات فراوان و فداکاری برزویه طبیب  –ز انتقال و ترجمه آن در ایران نیز پذیر نبود. پس اامکان

در گذشته  ودمنهکلیلهن داشتند. مضامین سیاسی آپادشاهان ایرانی همین معامله را با  –صورت گرفت 

خواند احتمال ن را میآشد که اگر کسی از سرداران یا حتی عامه حائز اهمیت شمرده می چنانآن

بهرام چوبین در هنگام تنهایی  شودمی گفته دادند که از جانب او خطری متوجه دولت شود.می

ن را با قلم خود تهیه کرده بود و به همراه داشت و آاز  ایخالصه مأمون ،خواندمی ودمنهکلیله

ره در متن ) در این بااند.این کتاب بودهداستانی از خود تحت تأثیر  گروه نامالصفا در انتخاب اخوان

 رساله توضیح داده شده است.( 

هزینه  ودمنهکلیلههای گذشته را ذکر کرد که برای از نام پادشاهان دوره فهرستی توانمیحتی 

شناختی این کتاب بر محتوا و مضامین سیاسی و اخالقی آن باعث غلبه جنبه ادبی و زیبایی اما اند،کرده
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ادبی تثبیت شود تا مجامع سیاسی. لذا بازیابی مفاهیم سیاسی این  بیشتر در محافل ودمنهکلیلهشد جایگاه 

تواند افزوده ارزشمندی به منابع بومی علم سیاست در رشته علوم سیاسی باشد. کتاب و تحلیل آن می

 اثر هربه الزامات سیاسی اجتماعی مؤلف  آشکارا سیاسیازآنجاکه استفاده از قالب تمثیل در بیان مسائل 

 ویژهبه اسکینر نامه نظریه هرمنوتیکی کوئینتین اسکینر خواهد بود.روش تحلیل در این پایانمربوط است 

گیری یک اثر اهمیت فراوانی قائل است و علم هرمنوتیک و شکل زبانشناختی و تاریخی زمینه برای

 دهد.پردازی سیاسی قرار میمعانی بیان را در خدمت سیاست و نظریه

 م این پژوهش )چرایی پژوهش درباره این موضوع(:و ضرورت انجا اهمیت .2

ضرورت احیای منابع بومی علوم سیاسی در ایران بر اهالی این رشته پوشیده نیست. غنای تمدن 

ویژه میراث کهن ادب . بهافزایدمی مسئلههای سیاسی بر ضرورت این آموزه ایرانی اسالمی درزمینۀ

 ورده است.آاندازی بومی را فراهم به علم سیاست از چشمفارسی زمینه بسیار مستعدی برای پرداختن 

این قالب زبانی در طول قرون و  چراکهدر این میان ادبیات تمثیلی از جایگاهی ویژه برخوردار است، 

ی الزم برای حکمرانان هااعصار پوشش مناسبی برای بیان معضالت سیاسی و اجتماعی و پندها و درس

به دلیل اختناق و عدم آزادی بیان وجود  هاآن. مطالبی که امکان بیان صریح بوده است مدارانسیاست و

 نداشته است، در قالب تمثیل مجال بروز یافته است.

اثر سیاسی در ادبیات تمثیلی  ترینمهم عنوانبهدر این میان  ودمنهکلیلهالزم به ذکر است که کتاب 

ادبی و تأثیری که بر سایر متون ادبی پس از  زیبای ثرنبدیلی دارد. این کتاب به دلیل ایران منزلت بی

رود و مضامین خاص آن باعث شده که از محدوده خود نهاده است از نفایس تمدن اسالمی به شمار می

دنیا نیز ترجمه شود. از طرفی جدا از ارزش ادبی،  زنده هایزبان اکثر بهمرزهای جهان اسالم فراتر رفته 

و سیاستمداران گذشته اهمیت  پادشاهان وسیاسی نگاشته شده  مقاصد وراض با اغ این کتاب آشکارا

 داشتند.ن را پاس میآمضامین 

پژوهندگان رشته علوم سیاسی مغفول مانده  نزد ودمنهکلیلهسیاسی کتاب  اهمیت امروزهمتأسفانه 

کوچکی در تواند گام پژوهش می این ثار مهمی نگاشته نشده است.آن آاست و متناسب با اهمیت 

 باشد. ودمنهکلیله ویژهبهادبیات تمثیلی و  سیاسی مضامینشناسایی و تحلیل 

 

 . قلمرو پژوهش:3

 قلمرو مکانی: ایران (الف
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 قلمرو زمانی: تا ابتدای قرن دهم هجری قمری (ب

 :ادبیات سیاسیقلمرو موضوعی (ج

 

 های پژوهش:.سؤال4

از سوی نویسندگان و فعاالن قالب تمثیل  کارگیریهبباعث چگونه  الزامات سیاسی در تاریخ ایران -

 است؟ شده سیاسی

 اند؟و چگونه به روش تمثیل بیان شده اندکدامودمنه کلیله اهداف سیاسی نگارش -

 

 های پژوهش:فرضیه .5

ی حاکمان سیاسی از دالیل اصلی تمسک فعاالن سیاسی به قالب تمثیل أعدم تحمل نقد واستبداد ر -

ندگان مطالبی که امکان انتقال صریح آنها وجود نداشته است را از طریق تمثیل بیان کرده و نویس است

 اند. 

بررسی دقیق مقوله دوستی و دشمنی و آموزش ظرایف آن به  ودمنهلهیکلمقصود اصلی نگارش  -

 ی فرعی آن به این موضوع توجه شده است.هاتیحکاو حتی  هاداستانپادشاه است و در انتخاب 

 

 :(. پیشینه پژوهش )بررسی اجمالی کارهای مشابه پیشین6

 ها:کتاب (الف

 اثر است، درآمدههای تمثیلی به نگارش ترین منبعی که تا کنون در ایران مرتبط با داستانمهم

که با هدف  است« های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان»ارزشمند دکتر تقی پورنامداریان با عنوان 

اصلی این  تکیه هرچندو سهروردی نگاشته شده است.  سیناابنفلسفی  –ی عرفانی هاتحلیل داستان

 ،مثل ،سمبل زیادی از آن درباره رمز، بخش کتاب بر رمزگشایی از مضامین عرفانی و فلسفی است،

 فرق تمثیل و داستان رمزی و مباحثی از این قبیل است. ،تمثیل

های حکایت»نامه آقای دکتر محمد تقوی با عنوان: ناثر دیگری که در اینجا قابل اشاره است پایا

وسیله انتشارات روزنه در سال به که است« تا قرن دهم( فارسی از زبان حیوانات )فابل های فارسی

های به بررسی محتوای تعداد زیادی از داستان شدهبندیدسته طوربه کتاب این یافته است. انتشار 1376

ها ها در این کتاب بر اساس مضامین آنحکایت بررسی رن دهم پرداخته است.تمثیلی ایرانی تا پایان ق

نشینی اعتماد به دشمن، زیان هم زیان ها ذیل عناوینی همچون مکر، حزم،صورت گرفته است و داستان
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 متأسفانه اند.مورد بررسی قرار گرفته ...چینی، عاقبت ادعای گزاف وسخن زیان با ناجنس، فایدۀ قناعت،

بندی نهایی حال نویسنده در جمعای نشده است بااینبندی به موضوعات سیاسی اشارهاین دسته در

کرده است. ازآنجاکه  ذکر هاداستاناجتماعی  –های سیاسی کتاب نکاتی هرچند مختصر در مورد جنبه

 (صفحهدر حدود ده ) کمیتمرکز کلی این اثر بر موضوع سیاست نیست طبیعتاً این نکات حجم بسیار 

 را دربرمی گیرد.

 –های تمثیلی داستان»های تمثیلی در ایران، کتاب نگاشته شده دربارۀ داستان هایکتاب دیگراز 

نوشتۀ محمد پارسا نسب است. این « ها(ها و تحلیل نمونهرمزی فارسی )به همراه مقدمه، گلچین قصه

یسنده از نگارش این کتاب فراهم نو هدف چشمه به چاپ رسیده است. نشر توسط 1389کتاب در سال 

های منظوم فارسی از ناصرخسرو تا شعرای معاصر است. مؤلف در این ای زیبا از تمثیلآوردن مجموعه

ها ارائه کتاب پس از ذکر هر نمونه، به بررسی اجمالی داستان پرداخته است و تحلیلی از محتوای داستان

این اثر  تمرکز گشا باشد.های تمثیلی اثر گرهتانی و جنبهتواند در فهم دقایق، نکات داسدهد که میمی

صرفاً بر آثار منظوم است و نمایاندن سیر تکوین تمثیل پردازی در شعر فارسی از گذشته تا حال، مدنظر 

 نویسنده بوده است.

ر موجود د هایدیگر کتاب از« 1357تا  1300تحلیل آن در شعر معاصر ایران از  تمثیل وآینۀ معنی: »

موضوع تمثیل است. نویسندۀ این کتاب اکبر شامیان ساروکالئی است و شرکت انتشارات علمی  با ایران

طور که از عنوان آن پیداست هدف اصلی این کتاب و فرهنگی آن را به چاپ رسانده است. همان

رامون بررسی اشعار تمثیلی معاصر در ادب فارسی است. سه فصل نخستین این کتاب به مباحث کلی پی

های آن، تمثیل در بالغت عربی و فارسی، تمثیل اختصاص یافته است و مطالبی چون تمثیل و گونه

های کاربرد تمثیل و گسترش تمثیل و علل و انگیزه پیدایش هایسرچشمهداستان و نمایشنامۀ تمثیلی، 

در نگارش آثار  های اجتماعی و سیاسیدر آن ذکر شده است. در فصل سوم این کتاب مؤلف به انگیزه

هایی از دورۀ کرده است. این بحث به صورت بسیار مختصر )پنج صفحه( و با ذکر مثالتمثیلی اشاره

کند که علت روی آوردن نویسندگان به در این قسمت ذکر می شامیان معاصر صورت گرفته است.

 .دینی( است استفاده از زبان رمزی و تمثیلی در آثار ادبی ترس از قدرت حاکمه )سیاسی یا

 (114: 1392شامیان،)

نامه آقای دکتر پایان پردازد،طور خاص به یکی از آثار ادب تمثیلی ایران میاثر دیگری که به

انتشارات  وسیلهبه که ،است« نامهمرزبان درآمدی بر ادبیات تمثیلی ایران:»امیرحسین تسلیمی با عنوان 


