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دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان 183
چکیده

یکي از این داستانهای تمثيلي ،گزارش «توصيه پدر به همبستگي فرزندان با تـمثيل زورآزمـایي
آنان در شکستن چوبهای به همپيوسته» است .هدف این پژوهش ،نمایاندن سرچشمههای منثور
و منظوم این روایت در ادب عربي و فارسي است.
پس از بازگویي و مقایسه مآخذ با نگاهي ساختارشناسانه ،طرح داستان در هر یـ از ایـن
روایتها تشریح و مشخص شد كه هر ی از آنهـا تـا چـه انـدازه بـه نقلهـای نخسـت داسـتان
وفادارتر بوده است .توصيف و تحليل دیگر وجوه اشتراک و افتراق این روایتها نيز بـه تفيـيل
انجام شده است.
مهمترین نتيجه این بررسي كه براساس شيوه مقایسهای ـ تطبيقي به انجام رسيده ،این است
كه پيام اصلي همه روایات (دعوت به اتحـاد و دوری از تفرقـه یکسـان اسـتگ اگرچـه طـرح
داستان در مآخذ عربي و فارسي یکسان پيش نرفته است .همچنين قدیمترین مأخذ این داسـتان
در ادب عربي كتاب «وصایا الملوک» ،و در ادب فارسي كتاب «راحة اليدور» است.

 .1مقدمه
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 1-1بیان مسأله
ادبيات تعليمي به عنوان یکي از مهمترین و قدیمترین انواع ادبي ،مجموعـهای از بایـدها
و نبایدهای اخالقي را مطـرح مـيكنـد .از آنجـا كـه هـدف آاـار ادبـي تعليمـي پنـد و
اندرزگویي مخاطب است ،گوینده یا نویسـنده بـا اسـتفاده از ابزارهـای گونـاگون ،پيـام
اخالقي خود را به مخاطب انتقال ميدهد و تـأاير كـالم خـود را دو چنـدان ميكنـد .از
جمله ابزارهایي كه در راستای تحقق بخشيدن بـه هـدف و ضـرد ادب تعليمـي عمـل
ميكند به كارگيری فن تمثيل و مثل استگ به عبارت دیگر بخشي از ادبيات تعليمـي در
امثال و بخشي در تمثيل منعکس ميشود.
تمثيل در لغت به معنای مثالآوردن و تشبيه كردن ،و به عنوان سبکي از داستانگویي
و شيوهای از روایت است كه درونمایهای ضيرداستاني را در لفافهای از سـاختار داسـتاني
ميپوشاند (پارسانسب 17 :1390 ،گ به عبارت دیگر تمثيل نوعي تيویرنگاری است كـه در
آن مفاهيم و مقاصد اخالقي از پيش شناخته شده و مشخيي از روی قيد به اشخاص،
اشيا و حوادث منتقل ميشود (ميرصادقي . 17 :1377 ،در این شيوه به جـای بيـان مسـتقيم
مفاهيم ذهني به منظور انتقـال بهتـر و اارگـذاری بيشـتر ،آن مفـاهيم را در قالـب مثـالي
ميریزیم كه یکي از پرداختهترین و كهنترین كاربردهای آن ،داسـتان تمثيلـي یـا قيـه
تمثيلي است (پارسانسب . 17 :1390 ،بنابراین تمثيل و حکایتپردازی ،یکـي از شـيوههای
معروفي است كه نویسنده ،پيام تعليمي خود را در خالل آن ميگنجاند و بـا یـاری ایـن
شيوه ،كالم خود را بليغتر ،مؤارتر و رساتر مـيسـازد (پارسانسـب . 43 :1390 ،در مقایسـه
تمثيل و مثل باید گفت مَثَل به سخنانى كوتاه به نثر یا نظم اطـالق مـىشـود كـه بيـانگر
مفاهيم اخالقى ،اجتماعى ،اندرز و دستورهاى زندگى است و تمثيل از ریشه «مَثَـل» بـه
معناى نمونه آوردن است .اگر مثال داستانى ،واقعهاى تـاریخى را بيـان كنـد ،تمثيـل در
واقع «قيّه» است و اگر مفهومى را به صورت مثال و نمونه بازگو نمایـد ،تمثيـل همـان
«مَثَل» است .در واقع ،مَثَل ،خود شکلى از تمثيل استگ بـه دیگـر سـخن ،تمثيـل یـا بـه
صورت قيّه بيان مىشود و موضوعى اخالقى را ضير مسـتقيم گوشـزد ،و یـا در قالـب
مثال و نمونه ،نکتهاى اخالقى را ،مستقيم مطرح مىكند (شاهرودی. 68-57 :1391 ،
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این پژوهش پس از مأخذیابي این روایت تمثيلـي بـه بررسـي شـباهت و تفاوتهـای
مآخذ در دو ادب عربي و فارسي ميپردازد و بيان ميكند كه شيوه داستانپردازی طغرایي
در ادب عربي و جامي و بهار در ادبيات فارسي به كدام ی از روایتهای قدیم نزدیکتـر
است.
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مطالعه ادبيات در آن سوی مرزهای كشوری خاص ،و مطالعه رابطه ادبيات بـا دیگـر
حوزههای دانش بشری چون هنرها ،فلسفه ،تاریخ ،علوم اجتماعي است و به اختيار
ميتوان گفت كه ادبيات تطبيقي ،یعني مقایسه ادبيات ی كشور بـا ادبيـات یـ یـا
چند كشور دیگر و نيز مقایسه ادبيات با دیگر حوزههای دانـش انسـاني (نظـریمنظم،
 229 :1389و  ،230به نقل از خطيب1999 ،م. 50 :
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چنانکه مطرح شد ،پدیدآورنده آاار ادبي تعليمي با كم گرفتن از داسـتان اخالقـي
در مسير هدف خود ،كه تذكار و تعلـيم نکـات اخالقـي اسـت ،قـدم بـر مـيدارد .ایـن
حکایتها و داستانهای اخالقي ،گاه نتيجه جعل و یا خلق نویسـنده اسـت كـه بـا هـدف
تأكيد و تثبيت كالم نویسنده نقل ،و گاه حقيقتاً حادث ميشود و نویسنده از آنها استفاده
تعليمي ميكند.
یکي از این داستانهای اخالقي ،تمثيل «شکستن چوبها» است .این داستان كه بر زبان
عام و خاص جاری است به صورت ضربالمثل درآمده و تقریبا كمتر كسـي اسـت كـه
این داستان را نشنيده باشد تا جایي كه حتي برداشتهای طنزآميز نيز از آن شده است.
با بررسيها ،معلوم شد حکایت تمثيلي «شکستن چوبها» هم در ادب عربـي و هـم در
ادب فارسي كاربرد دارد و عالوه بر نقل آن در مآخذ قدیم ،شاعراني نيـز آن را بـه نظـم
درآوردهاند .از جمله مآخذ عربي این داستان ميتوان به «وصایا الملوک و أبناء الملـوک»
منسوب به دعبل خزاعي« ،محاضرات األدباء» راضب اصفهاني و سپس «الوصـایا»ی ابـن
عربي اشاره كرد .شاعرِ عربيسرای ایراني ،طغرایي نيز با الهام گرفتن از این مآخـذ آن را
به شکل منظوم در آورده است .از جمله مآخذ فارسـي نيـز مـيتـوان بـه كتـاب «راحـة
اليدور» راوندی اشاره كرد و دو شاعر پارسيگوی (جامي و بهار كـه روایـت منظـوم
حکایت را در آاار خود آوردهاند.
با بررسي سرچشمههای این حکایت تمثيلي در ادبيات فارسي و عربي و تأاير و تأار
آنها بر یکدیگر ميتوان به «ادبيات تطبيقي» هم نقبي زد .ادبيات تطبيقي ،كـه بـه مطالعـه
روابط ادبي ملتها ميپردازد.
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 1-3ضرورت ،اهمیت ،روش و پرسشهای تحقیق
ادبيات تمثيلي یکي از حوزههای وسيع و پركـاربرد ادبيـات عربـي و فارسـي بـه شـمار
ميآید .كتابهای بسياری در زمينه گردآوری امثال رایج ميـان مـردم فرهنگهـای مختلـف
تأليف شده است .این كتابها به حفظ و ضبط فرهن گذشته كمـ فراوانـي كردهانـد و
عالوه بر ارزش تاریخي و حفظ آنها از نابودی ،آیندگان را بـا حاصـل تجربيـات اقـوام
گوناگون آشنا ميكنند .در این پژوهش بـا توجـه بـه اهميـت ادبيـات تعليمـي و رابطـه
متقابلش با تمثيل و مثل برآنيم تا با روشي قياسي تطبيقي بـه بررسـي و واكـاوی مآخـذ
اصلي این حکایت ،تأاير آن در فارسي و عربي ،و سپس مقایسه مـوردی مآخـذ و آاـار
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 1-2پیشینه تحقیق
هرچند مقاالت و پایاننامههای بسياری درباره آاار شاعران یادشـده (طغرایـي ،جـامي و
بهار نگاشته شده ،به عنوان نمونه :مقاله «شـعر طغرایـي در تـرازوی نقـد و تطبيـق» از
محمد فاضلي ،مقاله «دیدگاههای اخالقي و تربيتي جـامي در مثنـوی هفـت اورنـ » از
مریم محمودی و پایاننامه كارشناسيارشد «آموزههای اخالقي در دیوان ملـ الشـعرای
بهار» از سميه فرمانبر و همچنين آاار فراواني در باره ادبيـات تعليمـي ،تمثيـل و مثَـل و
تأاير آنها بر ادب فارسي و عربي پدید آمده اسـتگ از آن جملـه مقالـههای «شاخيـهای
محتوایي و صوری ادبيات تعليمـي» از رحمـان مشـتاقمهر و سـردار بـافکر و «بررسـي
كاركرد تمثيل درآاار ادبي تعليمي» از عباسعلي وفایي و سـميه آقابابـایي و «نگرشـي بـه
تمثيل در ادبيات تعليمي» از سيد احمد حسيني كازروني و محمدرضا كمـالي بانيـاني و
«تأاير فرهن و ادب ایراني در ادب عربي ـ مطالعه موردپژوهانه :امثال مولّـد» از وحيـد
سبزیانپور و در این ميان مقاالتي هم درباره داستانهای تمثيلي مشـترک در ادب فارسـي
و عربي یافت ميشود ،مانند «بررسي منابع داستان تمثيلي جگر گرگ و نيرن روباه» از
مریم كالنتری ،سيد محمدرضا ابنالرسول و سميه حسنعليان و «مأخذیابي و مقایسـه دو
روایت منظوم طغرایي و موالنا از داستان شکار شير و گرگ و روباه» از سيد محمدرضـا
ابنالرسول و مریم كالنتری ،درباره داستانِ این جستار ظاهرا تاكنون هيچگونه مأخذیابي،
مقایسه و تطبيقي صورت نگرفته است.
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منظوم بپردازیم و ضمن پاسخگویي به سؤاالت زیل مشخص كنيم كه نویسـنده چگونـه
از شيوه تمثيل در دستيابي به هدف خود استفاده ميكند كه پند و اندرز است.
ـ قدیمترین مآخذ داستان كدام است؟
ـ شيوه داستانپردازی طغرایي به كـدام مأخـذ عربـي شـباهت بيشـتری دارد و وجـه
شباهت هر چهار روایت عربي در چيست؟
ـ مهمترین اختالف مأخذ فارسي راحة اليدور و حکایت منظـوم جـامي و بهـار در
چه موردی است؟
ـ تفاوت بارز مآخذ عربي و فارسي در چيست؟

 .2مآخذ داستان
 1-2در زبان عربی
این داستان به صورت منثور و منظوم در سه كتاب معتبر و ی
كه نخست آن سه كتاب به ترتيب تاریخي ذكر ميشود:

دیوان شعر آمـده اسـت

خزاعی ( 148-245هجری)

دعبل خزاعي ،شاعر مشهور شيعه و در زمره شاعران ممتاز عرب بود (گـوهری. 5 :1368 ،
از جمله آاار منسوب به او كتاب «وصایا الملوک وأبناء الملـوک» مجموعـهای اسـت در
زمينه شعر و نثر كه با وصيت حضرت هود (ع برای قومش آضاز ميشود و بـا وصـيت
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 1-4بحث
خالصه داستان
پدری در حال مرگ ،فرزندان خود را فراخواند تا وصایای پایانيش را بيان كند .ابتـدا بـه
هر كدام از آنان تکه چوبي داد و از ت تکشان خواست كه آن را با دست خـود بـه دو
نيم كنند .فرزندان بهآساني و با ی ضربت ،چوب را دو تکه كردند .سپس پدر بر تعداد
چوبها افزود و بار دیگر از آنان خواست كه آنها را بشکنند .پسران هر چه كوشـيدند ،از
پسِ شکستن آنها بر نيامدند .پدر آنگاه با استفاده از این تمثيل ،فرزندانش را به همـدلي
و اتحاد فراخواند كه مَثَل شما مَثَل این چوبهاست .اگر با هم باشيد ،هيچ كس توان ضلبه
بر شما و شکست شما را ندارد ولي اگر متفرّق باشيد به آساني شکست ميخورید.

یکي از پادشاهان ضساسنه به انجام ميرسد .این حکایت ذیل «وصـية تـــبع بـن عمـرو»
آمده است:

188


188

(خزاعي1417 ،ق58 :

علي بن محمد از جدش دعبل بن علي چنين روایت ميكند كه ذو مقار به خانواده
و فرزندانش رو كرد و گفت هيچگاه دو نفر از شما ـ اگر چه دونپایه و ناتوان باشند ـ
مانند ی نفر نيستندگ هرچند آن ی نفر بلندپایه و توانمند باشد .با یکدیگر باشيد تا
عزت بيابيد و پراكنده نشوید كه خوار و ذليل شویدگ چه شکستن ی تکه چوب (در
اندازه ی تير قمار آسان است و شکستن دو چوب سخت و دشوار و دیگر سه
چوب را نميتوان شکستگ آنگاه چنين سرود
 .1در هيچ كاری ی نفر نميتواند بر دو نفر ضلبه كند و دو ناتوان هم از یاری و
كم به هم رویگردان نيستند.
 .2هيچگاه ی بازو مانند دو بازو نميشودگ اگر چه این دو بازو در حد و اندازه آن
یکي نباشند و هرگز دو چوب مثل ی چوب نيست.
 .3ی مرد تنها هم خوار و بيیار است ولي اگر شری و هميار داشته باشد با
عزت و قدرت قرین است.
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حَداَني عَليُّ بْنـ مـحَمدٍ ،عَنْ جَدِّهِ الدِّعْبِلِ بنِ عَليٍّ ،أنَّ ذا مَقارٍ أقبَلَ عَلى عَشيرتِهِ وولدِهِ،
فَقالَ لَـهـمْ مَا االاْنانِ مِنْکـمْ ـ وَإنْ قَرـبَ أمْرـهـما ـ مِثْلَ الواحِدِ وَإنْ عَظـمَ أمْرـهـ ،اجْــتَمِعـوا
َيـعـبـ
تَـعِزُّوا ،وَال تَتَـفَرَّقوا فَتَذِلُّوا ،فإنَّ القِداحَ واحِدـها یَهونـ كَسْــرـهـ ،واالاْنـانِ مِنْهـا ی ْ
أمْرـهـما وكَسْرـهـما ،والثالاَةـ مِنْها یَمْتَنِعـ عَنِ الکَسْرِ ،اَمَّ أنشَأ یَقولـ:
وال یَحيـــدـ عَـــنِ النجْـــدِ الضـــعيفانِ
مــا یَغْلِ ـبـ الواحِ ـدـ االاْنَ ـيْنِ فــي َس ـبَبٍ
لَـــمْ یَبْلـغـــاهـ وال كَالقِـــدْحِ قِـــدْحانِ
الســـاعِدَیْنِ وإنْ
مـــا ســـاعِدٌ أبَـــداً كَ ّ
وســـلطانِ
وذـو الشِّــــراكةِ فـــي عِـــزٍّ ـ
فَـــرْدـ الرِّجـــالِ ذَليـــلٌ ال نَيـــيرَ لَـــهـ
عَــزتْ ولَـــمّا تَـــحـ ْ فيهَــا الــذِّراعانِ
إنَّ القِـــــداحَ إذا الوَیْتَــــــهـن مَعـــــاً
تَحْ ـتَ الرواج ـبِ مِ ـنْ مَثْنــى ووـحْ ـدانِ
وَال تَقَــــرُّ إذا مــــا إنْ فَرَقْــــتَ لَـــــها
وَقَــدْ عَلِمْــتـمْ لَکـــمْ ِســرّی وإعْالنــي
ضــرَبتـ لَکـــمْ قَــوْمي بِهــا مَــثَالً
هاتــا َ
ص ـى األوائِــلـ مِ ـنْ أمْــالکِ قَحْطــانِ»
أوْ َ
أـوصـــيکـمـ بِالـــذی مـــا لِلرِّجـــال بِـــهِ

بررسی داستان تمثیلی شکستناپذيریِ چوبهایِ بههمپیوسته در ادب عربی و فارسی

 .4چوبکهای خدن را اگر فراهم آوری ،شکستناپذیر خواهند شد و حتي اگر هر
دو دست را به كار گيرند ،نتوانند در آن تأايری بگذارند.
 .5ولي اگر آنها را از هم جدا كني ی ی یا دو دو در زیر انگشتان دوام نميیابند
و شکسته ميشوند.
 .6این را برای شما ـ خاندان خودم ـ مثَل آوردم و شما از اشارات و تيریحات من
برای خودتان آگاهيد.
 .7شما را به امری توصيه ميكنم كه پيشتر پادشاهان قحطان ،مردان خود را بدان
سفارش نکردند.

.1
.2

دَعَا أكْثَمـ بْنـ صَيْفيٍّ أوْالدَهـ عِنْدَ مَوْتِهِ ،فَاسْتَدْعىٰ بِضَمامَةٍ مِنَ السِّهامِ ،وَتَقَدَّمَ إلىٰ كـلِّ
ْسـروها
واحِدٍ أنْ یَکْسِرَهَا فَلَمْ یَقْدِرْ أحَدٌ عَلىٰ كَسْرِهَا ،اـمَّ بَدَّدَها وَتَقَـدَّمَ إلَـيْهِمْ أنْ یَک ِ
فَاسْتَسْهَلـوا كَسْرَهَا ،فَقالَ كونوا مــجْتَمِعينَ لِيَعْجِزَ مَنْ ناوَأكـمْ عَنْ كَسْرِكـمْ كَعَجْزِكـمْ.
بِالکَسْـرِ ذو حَرْدٍ وَبَطْشٍ أیـِّـدِ
ن فَرامَها
إنَّ القِداحَ إذَا اجْتَمَعْ َ
لِل ـمتَـبَدِّدِ»
والتـکْسيرـ
فَالوَهْنـ
سـرْ وَإنْ هِيَ بـدِّدَتْ
عَزَّتْ فَلَمْ تــکْ َ
(راضب اصفهاني1961 ،م357 :1 ،
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اكثم بن صيفي فرزندانش را هنگام مرگ فراخواند و دستهای تير (چوبکهای
خدن طلب كرد و به هر كدام داد تا آن را بشکنندگ ولي هيچ ی قادر به شکستنش
نبودند .آنگاه چوبها را از هم جدا كرد و به آنان داد تا آنها را بشکنندگ دیدند كه چه كار
آساني است .پس گفت با یکدیگر متحد باشيد تا هر كس با شما دشمني كرد از
شکستتان ناتوان باشدگ چنانکه شما از شکستن دسته چوب ناتوان بودید.
 .1چوبکهای خدن وقتي در كنار هم باشند ،هر توانمندِ بيباک و دالوری هم كه
بخواهد آنها را بشکند،
 .2مقاومت ميكنند و شکسته نميشوندگ ولي اگر از هم جدا شوند ،سستي و شکست
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 2-1-2محاضرات األدباء از راغب اصفهانی (قرن چهارم)
راضب اصفهاني ،ابوالقاسم حسين بن محمد از دانشـمندان قـرن چهـارم هجـری اسـت.
محاضرات او كتابي است كه در آن به مباحث ادبي و تاریخي و اخالقـي و عقيـدتي بـا
رایحه ظرافـت و طنـز پرداختـه شـده اسـت .وی روایتـي از ایـن داسـتان را در كتـاب
مشهورش آورده است .داستان یادشده در باب «ومما جاء فـي األقـارب» و ذیـل عنـوان
«حثُّ األقارب علي التظاهر» آمده است:

از آنِ پراكندگان است.
 2-1-3الوصايا از ابن عربی (560-638ه)
محييالدین ابو عبداهلل طائي اندلسي معروف به «ابن عربي» و ملقب به «محيي الـدین» و
«شيخ اكبر» آااری گرانسن در شاخههای مختلف دانش و حکمـت پدیـد آورده اسـت
(بدوی1979 ،م . 6-5 :متن داستان یادشده در كتاب «الوصایا»ی او چنين است:
أوْصي حَکيمٌ أوالدَهـ عِندَ مَوْتِهِ وكانوا جَماعَةً فَقالَ لَـهـمـ :ائْتوني بِعِيِيٍّ ،فَجَمَعَهـا وقـالَ
لَـهـمـ :اكْسِـروها ـ وَهيَ مَجْموعَةٌ ـ فَلَمْ یَقْدِروا عَلي ذلِ َ اـم فَرَّقَها فَقالَ لَهــمْ :خــذوها
واحِدةً واحِدةً فَـاكْسِروها ،فَکَسَروها فَقالَ لَـهـمْ :هکَذا أنْتـم بَعْدی لَنْ تـغْلَبوا مَا اجْتَمَعْتـمْ
فإذا تَفَرَّقْتـمْ تَمَکَّنَ مِنْکـم عَدـوُّكـم فَأبادَكـم (ابن عربي ،بيتا. 4 :
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 4-1-2مقايسه اجمالی گزارش داستان در مآخذ يادشده
ساختار ظاهری داستان در سه كتاب یادشده چنين است:
جدول (1
*

طرح داستان

1

وضعیت اولیه

2

حادثه محرک

وصايا الملوک

محاضرات

الوصايا

أن ذا مقار أقبل دعا أكثم بن صيفي أوصي حکيم أوالده
عند موته وكانوا
أوالده عند موته
على عشيرته
وولده.
جماعة
فاستدعي بضمامة فقال لهم :ائتوني
من السهام وتقدم بعييٍ فجمعها وقال
ـ
إلي كل واحد أن لهم :اكسروها وهي
مجموعة
یکسرها
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حکيمي در حال احتضار به فرزندانش ،كه برای خود گروهي بودند ،چنـين وصـيت
كرد و گفت چوبهایي برایم بياورید .آنگاه آن چوبها را كنار هم قرار داد و به آنها گفـت
این دسته چوب را بشکنيد .آنها نتوانستند .سپس چوبها را از هم جدا كرد و گفت اكنون
اینها را یکي یکي بگيرید و بشکنيد .وقتي چوبها را شکستند به آنان گفـت حـال و روز
شما پس از من چنين است .تا زماني كه با هم و در كنار هم هستيد ،مغلوب نميشـوید
ولي اگر متفرق شوید ،دشمن بر شما ضالب ميشود و نابودتان ميكند.
ابن عربي سپس از این تمثيل به عنوان درسي در حوزه دین و نيز اخالق فردی بهره
ميبرد.
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4

نقطۀ اوج

ـ

5

گرهگشايی

ـ

6

نتیجه

فقال لهم :هکذا أنتم
كونوا
فقال:
بعدی لن تغلبوا ما
مجتمعين ليعجز من
اجتمعتم فإذا تفرقتم
ناوأكم عن كسركم
تمکن منکم عدوكم
كعجزكم
فأبادكم.

إن القداح إذا
فرامها
اجتمعن
حرد بهرهگيری از داستان
بالکسر/ذو
در حوزه دین و نيز
وبطش أید
عزت فلم تکسر وإن اخالق فردی
هي بددت/فالوهن
والتکسير للمتبدد
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7

وضعیت پايان

لهم:
فقال
مااالانان منکم
قرب
وإن
مثل
أمرهما
وإن
الواحد
أمره
عظم
اجتمعوا تعزّوا
تتفرقوا
وال
فإن
فتذلوا
القداح واحدها
كسره
یهون
واإلانان منها
یيعب أمرهما
وكسرهما
والثالاة منها
عن
یمتنع
الکسر.
ما یغلِبـ الواحدـ
في
االانينِ
سببٍ وال یحيدـ
النجدِ
عن
ما
الضعيفانِ
أبداً
ساعدٌ
كالساعدینِ وإنْ
لم یبلـغاهـ وال
كالقدحِ قدحانِ
الرِّجالِ
فردـ
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3

گرهافکنی

ـ

فلم یقدر أحد علي فلم یقدروا علي
ذل
كسرها
ام فرقها فقال لهم:
ام بددها وتقدم
واحدة
خذوها
إليهم أن یکسروها
واحدة
فاكسروها فکسروها
فاستسهلوا كسرها

ذليلٌ ال نييرَ له
وذـو الشراكة في
عزٍّ وسلطانِ إن
إذا
القِداح
الویتهـن معاً
ولما
عزتْ
فيها
تحـ ْ
...
الذِّراعانِ
أـوصيکـمـ بالذی
ما للرِّجال بهِ
أوصى األوائِلـ
أمالکِ
من
قحطانِ

192


192

 2-1-5شباهت مآخذ
با توجه به مضمون اصلي حکایت ،هر سه مأخذ به ی نکته اخالقي مشـترک (دعـوت
به اتحاد و عدم تفرقه اشاره ميكنند و چنانكه در جدول قابل مشاهده است ،دو مأخـذ
محاضرات و وصایا با هم شباهت ظاهری بيشتری دارند و روند قيه در هر دو ،یکسان
پيش رفته است.
 2-1-6تفاوت مآخذ
* با اینکه شروع داستان در هر سه مأخذ تقریبا یکسان است ،ولـي انـدک اختالفـي در
طرح آن و الفاظ و تعابير به كار برده شده ،یافت ميشودگ از آن جمله:
* شخييتهای روایت كه عبارتند از پدر و پسرانش در مأخذ «وصایا الملـوک» بـه
ترتيب «ذامقار ـ عشيرته وولده» ذكر ،و در دو مأخذ «محاضرات» و «وصـایا» از پـدر بـا
عنوان «أكثم بن صيفي» و «حکيم» و از پسر با عنوان «أوالده» تعبير شده است (وضعيت
اوليه .
* روایت در مأخذ «الوصایا» با عبارت «أوصـي» شـروع شـده ،و مخاطـب از آضـاز
متوجه پندآميز بودن قيه ميشودگ این در حالي اسـت كـه مأخـذ «وصـایا الملـوک» بـا
عبارت «أقبل» ،و محاضرات» با «دَعا» آضاز شده است.
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* در محاضرات و وصایا به مرگ پدر و گرد هم آمدن فرزنـدان پيرامـون او اشـاره
ميشود در حالي كه در «وصایا الملوک» به مرگ پدر اشارهای ندارد و از دیـدار پـدر بـا
فرزندان و اقوام ،سخن به ميان آمده است (وضعيت اوليه .
* در دو مأخذ «محاضرات» و «وصایا» پـدر پـس از فراخوانـدن فرزنـدان و دسـتور
جمعآوری چوب و شکستن آن را صادر ميكند و به این ترتيب حاداه محـرک داسـتان
رقم ميخورد ولي در «وصایا الملوک» طرح داستان ضعيف و شـخص انـدرزگو بـدون
مقدمه و در قالب خبر به تمثيل چوبها اشاره ميكند (حاداه محرک .
* طرح داستان در دو مأخذ محاضـرات و وصـایا مشـابه یکـدیگر اسـتگ بـه ایـن
صورت كه ناتواني فرزندان برای شکستن چوبها گرهي در داستان ميافکنـد «اـم بـددها
وتقدم إليهم أن یکسروها» (محاضرات و داستان با جداكردن دسته چوب به دست پـدر
به نقطه اوج ميرسد و بار دیگر پدر از فرزندان خود ميخواهد كه آن را بشـکنند .پـس
از موفقيت فرزندان ،گره داستان گشوده ميشود ولي در مأخذ «وصایا الملوک» ،چنانكه
در جدول نيز مشخص است به ارتباط دو طرفه پـدر و فرزنـدان اشـارهای نشـده اسـت
(گرهگشایي .
* پایان داستان اگرچه در همه مآخذ ،وعظ و اندرزگویي است ،نویسنده با شکلها و
عبارات مختلف به تقریر نکته اخالقي اشاره ميكند:
ـ در مأخذ «وصایا الملوک» ،كه از دو مأخذ پيشين متفاوت است ،مشاهده مـيشـود
كه پدر پس از تشویق فرزندانش به اتحاد به صورت گـذرا بـه تمثيـل شکسـتن چوبهـا
اشاره ميكند ولي اصل حکایت (ارتبـاط و گفـت و گـوی پـدر و فرزنـدان و شکسـتن
چوبها به طور جزئي بيان نشده است.
ـ در مأخذ محاضرات ،پدر فرزندان را به اتحاد دعوت ،تـا دسـت دشـمن را كوتـاه
كنند.
ـ در مأخذ الوصایا پدر نتيجه اتحاد و تفرقه را بيان و عالوه بر آن بـه اتحـاد دسـت
اندركاران دین نيز اشاره ميكند و این تمثيل را در مورد آنان نيز به كار ميبرد (نتيجه .
بنا بر این گزارش دو مأخذ «محاضرات» و«وصایا» به قالب حکایت نزدی اسـت و
عنير گفت و گو به آن جلوهای دیگر ميبخشد.
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.1
.2

كونــوا جَميعــاً یــا بَنِــي إذَا اعْتَــرىٰ
تأبـَـــى القِــداحـ إذَا اجْ ـتَمَعْنَ تَکَسُّـــراً

خَطْـــــبٌ وال تَتَفَرقــــــوا آحـــــادا
وإذَا افْتَــــرَقْنَ تَکَســـــرَتْ أفْــــرادا
(طغرائي1975 ،م136 :

فرزندانم اگر مييبتي بر شمـا فرود آمد ،با هم باشيد و از هم جدا نشوید .چوبکهای
خدن اگر فراهم آیند از شکستن سر باز ميزنندگ ولي اگر از هم جدا شوند ،ی به
ی ميشکنند.
 2-1-8مقايسه داستان منظوم با مآخذ پیشین
* ویژگي بارز سروده طغرایي درباره این حکایت ،ایجاز است .او توانسته اسـت ضـمن
گزیدهگویي ،پيام خود را به مخاطب انتقال دهدگ به عبارت دیگر شـاعر در ایـن سـروده
مخاطب خود را اهل علم و ادب انگاشته به گونهای كه گویا داستان را در یـاد داشـته و
شاعر صرفاً برای یادآوری (و نه نقل مضموني جدید بدان اشارتي كرده است.
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 2-1-7روايت منظوم طغرايی از داستان
ابو اسماعيل حسين بن علي بن عبداليمد اصفهاني ( 455ـ  513هجری  ،كـه بـه طغرایـي
معروف است در اصفهان متولد شدگ از كودكي به زبان عربـي شـعر ميگفـت و بـا ادب
عربي انس داشت .گذشته از مایه و قریحه سرشاری كـه خـود داشـت ،تتبـع در دیـوان
شاعران پيشين نيز قـدرتي شـگرف بـه شـعر او بخشـيد .ایـن تتبـع وی از اسـتقبالها و
تضمينهایي كه كرده است و نيز ااری كه بخشي از شاعران بزرگ در شعر او گذاشتهاند
بخوبي پيداست .او در هر بابي از شيوههای شاعری درآمده ،طبعآزمایي كرده است و در
بيشتر اضراد شعر از قبيل مدح و فخر و مرايه و هجا و وصف و پند شعر دارد (بختيـار،
 . 37-29-1 :1344این شاعر عربيسرای ایراني كه یکي از بزرگترین شعرای عير عباسـي
به شمار ميآید برای القای بهتر نيایح و حکمتها گاه به روایت منظوم داستانها پرداختـه
است.
اكنون بازسرایي این داستان در دیوان طغرایي ميآیـد و سـپس ایـن روایـت منظـوم
بررسي و مقایسه و بيان ميشود كه این روایت به كـدام مآخـذ شـباهت بيشـتری دارد.
طغرایي در سرودهای دوبيتي ،كه ظـاهراً در نيـيحت بـه فرزنـدان خـویش گفتـه ،ایـن
داستان به نظم كشيده است:

بررسی داستان تمثیلی شکستناپذيریِ چوبهایِ بههمپیوسته در ادب عربی و فارسی

* روایت منظوم طغرایي اگرچـه در مضـمون بـا هـر سـه مأخـذ «وصـایا الملـوک»
«محاضرات» و «وصایا» مطابقت دارد از نظر شکل ظاهری (حجم روایت ،الفاظ و  ...به
«وصایا الملوک» نزدیکتر و شبيهتر است.
 2-1-9استشهاد به شعر طغرايی
نگارندگان این سطور پس از جست وجوی مآخذ به مواردی دسـت یافتنـد كـه از ایـن
بيتهای طغرایي برای تأیيد كالم خود استفاده كرده و این پيام اخالقي را شاهدی بر كالم
خود یافتهاندگ از آن جمله كتاب «فاكهة الخلفاء و مفاكهة الظرفاء» از ابن عربشاه و كتـاب
«مجاني األدب» و «النيرانية وآدابها بين عرب الجاهلية» از لویس شيخو را ميتـوان نـام
برد.
 2-1-9-1فاکهۀ الخلفاء ومفاکهۀ الظرفاء از ابن عربشاه (791-854ه)

وقيل أیضاً:

(ابن عربشاه1421 ،ق28 :
 2-1-9-2مجانیاألدب از لويسشیخو (1859-1927م

دعا أكثم بن صيفي أوالده عند موته ،فاستدعى إضمامة مـن السـهام ،فتقـدم إلـى كـل
واحد منهم أن یکسرها فلم یقدر أحد على كسرها ،ام بددها فتقدم إليهم أن یکسروها
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شهاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد الحنفي معـروف بـه ابـن عربشـاه در جـزء اول
كتاب خود باب"اإلسالميون إلي آخر أیام بني أميـة" در ضـمن سـخن خـود بـه ابيـات
منظوم طغرایي استناد كرده و از آن به عنوان شاهدی در تأیيد كالم خود استعانت جسـته
است:
«وینبغي أن تکون ضيبتکم وحضـوركم وأجـوالکم وأمـوركم واجتماعـاكم وفـراقکم
وصلحکم وشقاقکم في حالتَي السـراء والضراء والبؤس والرخاء على وتيرة واحدة وهـي
الخالية عن األضراد الفاسدة أعني إذا رضيتم فبالحق وإذا ضضـبتم فـالحق وإذا تـوجهتم
فاللحق وال تبطروا في حالة النعم وال تضجروا في حالة النقم وعلى كـل حـال فـال یقـع
بينکم اختالل وذل بتفرق الکلمة واختالفها وتيادمها وعدم ائتالفها فانه قيل:
مِث ـلـ الوحي ـدِ بِــال مــالٍ وَال عَ ـدَدِ
َيسـتْ لَـهـ عَضـدٌ
إنَّ الدليلَ الذی ل َ
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فاستسهلوا كسرها فقال :كونوا مجتمعين ليعجز من ناوأكم عن كسـركم كعجزكم عـن
كسرها مجتمعة .فإنکم إن تفـرقتم سـهل كسـركم مجتمعـة .فـإنکم إن تفـرقتم سـهل
كسركم وأنشد:

كونــوا جميعــاً یــا بَنِــي إذا اعتَــرى
تَأبـَــى القِـداحـ إذَا اجْـتَمَعْنَ تکسُّــراً

خَطْـــــبٌ وال تَتَفرقــــــوا آحـــــادا
وإذَا افْتَــــرَقْنَ تَکَســـــرَتْ أفْــــرادا»
(شيخو1992 ،م145 :2 ،
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 2-1-9-3النصرانیۀ وآدابها بین عرب الجاهلیۀ از لويس شیخو
«ومن أقواله ما أوصي به أوالده ليبقوا متحدین و ضرب لهم مثل السهام المجتمعة:
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196

(شيخو1989 ،م331 :

 .3مأخذ داستان در زبان فارسی
 3-1راحۀ الصدور و آيۀ السرور از راوندی (قرن ششم)

راحة اليدور و آیة السرور ،تأليف نجم الدین ابوبکر محمد بن علي بن سليمان راوندی
ـ نویسنده ،مورخ و هنرمند ایراني نيمه دوم قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری ـ كتابي
است در تاریخ آل سلجوق كه تأليف آن به سال  599هجری آضاز شده و در  603هجری
پایــان پذیرفتــه اســت .یکــي از موضــوعات ایــن كتــاب ،وقــایع ،حــوادث ،جنگهــا
ولشکركشيهای سلجوقيان از زمان طغرل تا افول و سـقوط آنهـا در دوره آخـرین شـاه
طغرل بن ارسالن است .این كتاب عالوه بر تقریـر تـاریخ آل سـلجوق ،متضـمن فوایـد
بسياری است كه از توانایي مؤلف در تاریخنگاری و تسلط وی در فنون ادبـي حکایـت
دارد (لهراسبي . 16-14 :1379 ،حکایت زیر كه درباره سلطنت طغرل و آضاز كار سلجوقيان
نقل شده است به همدستي طغرل با بـرادران و خویشـانش بـرای موفقيـت در سـلطنت
اشاره ميكند .راوندی بعد از فتح خراسان به دست سالجقه گوید:
پس هر دو برادر چغریب و طغرلب و عم ایشان موسي بن سلجوق ،كـه
او را ببغو كالن گفتندی و عمّزادگان و بزرگان خویشان و مبارزان لشـکر بـه
هم بنشستند و عهدی بستند در موافقت با یکدیگر و شـنيدم كـه طغـرلبـ
تيری به براذر داذ و گفت بشکن .او بذان چه مباالت نموذ ،خرد كردگ دو بـر
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كونـــوا جميعـــاً یـــا بَنِـــي إذا اعتَـــرى
تأبـَـــى القِــداحـ إذا اجــتمعْنَ تکسُّـــراً

خَطْــــــبٌ وال تتفرقـــــــوا آحــــــادا
وإذا افْتـــــرقْنَ تکســــــرتْ أفْـــــرادا»

بررسی داستان تمثیلی شکستناپذيریِ چوبهایِ بههمپیوسته در ادب عربی و فارسی

هم نهاذ ،همچنان كردگ سه بداذ ،دشخوار ميشکستگ چون به چهـار رسـيذ،
شکستن متعذر شذ .طغرلب گفت مثل ما همچنين استگ تا جذاگانه باشـيم
هر كمتری قيد شکستن ما كنذ و به جمعيت ،كس بر ما ظفر نيابذ و اگر در
ميان خالفي پدیذ آیذ ،جهان نگشایذ و خيم چيره شوذ و مل از دست مـا
بروذگ شعر:
.1
.2

اگر دو براذر نهـذ پشـت پشـت
دلــي كــو ز درد بــراذر شــخوذ

تن كوه را سن مانذ بـه مشـت
عــالج پزشــکان نــدارذش ســوذ
(راوندی102 :1364 ،

 3-2داستان منظوم در ديوان دو شاعر پارسی (جامی و ملک الشعراء بهار)
 3-2-1جامی ( 817-898هجری)
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.1
.2
.3
.4

خســــروی را كــــه بــــود فرزنــــدان
هــر یکــي را بــه حيلــهكاری و فــن
ی ـ بــه ی ـ را چــو ق ـوّت تــن بــود
تيرهـــا دســـته كـــرد در هـــر بـــار

وقـــت رفـــتن رســـيد ازیـــن زنـــدان
داد تيـــری كـــه زور كــــن ،بشـــکن
زور كـــردن همـــان شکســـتن بـــود
نــه فــزون و نــه كــم از آن بــه ـشــمار
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جامي مشهورترین شاعر آخر عهد تيموری است كه باید او را بزرگترین شـاعر آن عهـد
و گوینده بنام ایران بعد از حافظ شمرد .او شاعر ،عارف ،ادیـب و محقـق بـزرگ عهـد
خود و صاحب نظم و نثر و كتب پارسي و تازی است .در اشعار جامي افکار صوفيانه و
داستانها و حکمت و اندرز و تيورات ضزلي و ضنایي همه به فراواني دیده ميشود .وی
كه در مثنویهای خود از روش نظامي تقليد ميكرد ،نباید او را از ابتکار مضـامين تـازه و
قدرت بيان و لطف معاني در اشعارش بيبهره دانست و با اینکه به مرتبه اسـتادان پـيش
از خود كمتر ميرسد به این دليل كه خـاتم شـعرای بـزرگ پارسـي زبـان اسـت دارای
اهميت و مقام خاصيست (صـفا355 :1367 ،و . 356یکي از آاار منظوم او هفت اورنـ یـا
سبعه است كه در آن حکایات گوناگون را به عنوان تمثيل و به منظـور بيـان مقيـود و
تأكيد آن نقل ميكند .این كتاب شامل هفت مثنوی ميشود كـه اولـين آن (مثنـوی اول
سلسلة الذهب است (یوسفي. 271 :1369 ،
سلسلة الذهب ،مثنویای طوالني است در بحر خفيف در ذكر حقایق عرفـاني كـه از
سه دفتر فراهم آمده است .حکایت خسرو و فرزندان در دفتر اول این كتاب آمده است.
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
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(جامي427 :1337 ،
 3-2-2ملک الشعراء بهار (1304-1370ه)

ميرزا محمد تقي متخلص به بهار بيتردید بزرگترین گوینده پارسي در چند قرن اخير از
تاریخ ادبي ایران است .او نه تنها شاعری زبـانآور و بلنداندیشـه بلکـه در همـان حـال
محقّقي بزرگ ،نویسندهای فعال ،استادی الیق و روزنامه نگاری مبتکر و پرارزش بود .از
اهميت شعر بهار ميتوان به این موارد اشاره كرد :به كارگيری زبان فيـيح پيشـينيان بـه
بهترین و دلانگيزترین صورت ،استفاده از زبان متـداول پارسـي و مفـردات و تعبيـرات
برای تکميل زبان ادبي قدیم ،به كارگيری موضـوعات قـدیم شـعر بـرای بيـان مقاصـد
گوناگون و موضوعات جدید و خلق تركيبـات جدیـد و وارد كـردن بسـياری از لغـات
متروک لهجههای كهن در آاار خود (صفا . 327 :1367 :روایت منظوم زیل در دیوان شاعر
در بحر سریع محذوف و در بيست و ی بيت سروده شده است.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

پادشـــــهي راد و خردمنـــــد بـــــود
داد جداگانــــــه گرامــــــي پــــــدر
گفــــت بنــــازم هلــــه نيرویتــــان
چوبــه تيــری كــه بــه دســت شماســت
جملــــه شکســــتند و در انداختنــــد
از پـــس ایـــن كـــار ،خردمنـــد پيـــر
گفــت كــه هــان جملــه تکــاپو كنيــد
قـــوت هـــر پـــنج جـــوان هژیـــر
هــر ی ـ  ،چــون تيــر نشســتند راســت
تيـــر چـــه باشـــد كـــه تبـــر بشـــکنيم

پـــــنج تـــــنش زاده دلبنـــــد بـــــود
چوبـــه تيـــری بـــه كـــف هـــر پســـر
در نگــــــرم قــــــوّت بازویتــــــان
درشــکنيدش كــه مــرا ایــن هواســت
كـــار بـــه دلخـــواه ملِـــ ســـاختند
دســت زد و بســت بــه هــم پــنج تيــر
متفقـــــاً قـــــوت و نيـــــرو كنيـــــد
شــاید اگــر بشــکند ایــن پــنج تيــر
كــاین خــم بــازوی كمــانگير ماســت
جملـــه بـــه اقبـــال پـــدر بشـــکنيم
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نتوانســــت كــــس كــــه زور زنــــد
گفــت باشــيد اگــر بــه هــم همپشــت
ور بداریـــد از آنچـــه گفـــتم دســـت
ی ی انگشـت اگـر دهـي بـه كسـي
تابَــد انگشــتِ تــو بــدان بــه شــتاب
ور بـــه هـــر پـــنج تـــابيَش پنجـــه
جمــــع را هســــت قــــوّتي معتــــاد

دســــته تيــــر را بــــه هــــم شــــکند
بشـــکند زود پشـــت خيـــمِ درشـــت
زودتـــان اوفتـــد ز خيـــم ،شکســـت
كـــه بـــود زور او كـــم از تـــو بســـي
كـــه در آن تـــافتن رود ز تـــو تـــاب
دســــتش از تــــافتن كنــــي رنجــــه
كـــــه نباشـــــد ميّســـــر از آحـــــاد

بررسی داستان تمثیلی شکستناپذيریِ چوبهایِ بههمپیوسته در ادب عربی و فارسی
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.12
.13
.14
15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

پــس همــه پــوران جــوان پــيش پيــر
هرچـــه فـــزون قـــوه و نيـــرو زدنـــد
گفـــت پـــدر :كـــای پســـران ضيـــور
هرچــه فــزون ســخت كمــاني كنيــد
تيــــر جداگانــــه شکســــتيد پــــنج
لي چـو هـر پـنج بـه هـم بسـته شـد
تيــر چــو یــ بــود شکســتن تــوان
پـــنج بـــرادر چـــو ز هـــم بگســـليد
جملـــه بـــه تنهـــایي خســـته شـــوید
ليــ چــو هــر پــنج بــه حکــم وِداد
دشـــمن اگـــر چنـــد فـــزون باشـــدا

دســـت گشـــادند بـــر آن پـــنج تيـــر
خــود نــه بــر آن بلکــه بــه بــازو زدنــد
دســـــت بداریـــــد و مياریـــــد زور
صـــدمه بـــه بـــازوی جـــواني زنيـــد
بــيتعــب و پنجــه و بــيدســترنج
بــازوی هــر پــنج از آن خســته شــد
ليــ چــو شــد پــنج نبينــد هــوان
راســـــت مفـــــاد مثَـــــل اوّليـــــد
در كـــف بـــدخواه شکســـته شـــوید
گـــرد هـــم آیيـــد و كنيـــد اتحـــاد
در كـــف هـــر پـــنج زبـــون باشـــدا
(مل

الشعراء بهار956-955 :1368 ،

1

وضعیت اولیه

2

حادثه محرک

و شنيدم كه طغرل ب
تيری به براذر داذ و گفت
بشکن.

هر یکي را به حيله
كاری و فن
داد تيری كه زور كن،
بشکن.

ملک الشعراء بهار

پادشهي راد و خردمند
بود
پنج تنش زاده دلبند بود

داد جداگانه گرامي پدر
چوبه تيری به كف هر
پسر
*
گفت بنازم هله نيرویتان
در نگرم قوت بازویتان
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طرح داستان

(جدول2
سلسلۀ الذهب جامی
راحۀ الصدور
پس هر دو براذر چغری
ب و طغرل ب و عم
ایشان موسي بن سلجوق
خسروی را كه بود
كه او را ببغو كالن
فرزندان
گفتندی و عمّزادگان و
وقتِ رفتن رسيد
بزرگان خویشان و
ازین زندان
مبارزان لشکر به هم
بنشستند و عهدی بستند
در موافقت با یکدیگر.
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 3-2-3مقايسه اجمالی گزارش داستان در مآخذ ياد شده
ابتدا مقایسه ساختار ظاهری داستان در سه مأخذ فارسي.
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200


3

گرهافکنی

4

نقطه اوج

چون به چهار رسيذ،
شکستن متعذر شذ.

5

گرهگشايی

ـ

200

نتوانست كس كه
زور زند
دسته تير را به هم
شکند
گفت باشيد اگر به
هم همپشت
بشکند زود پشت
خيم درشت
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او بذان چه مباالت نموذ،
خرد كرد.
دو بر هم نهاذ ،همچنان
كردگ سه بداذ ،دشخوار
ميشکست.

ی به ی را چو
قوّتِ تن بود
زور كردن همان
شکستن بود
تيرها دسته كرد در
هر بار
نه فزون و نه كم از
آن به شـمار

*
چوبه تيری كه به دست
شماست
درشکنيدش كه مرا این
هواست
جمله شکستند و در
انداختند
كار به دلخواه ملِ
ساختند
از پس این كار خردمند
پير
دست زد و بست به هم
پنج تير
گفت كه هان جمله
تکاپو كنيد
متفقا قوت و نيرو كنيد
قوت هر پنج جوان هژیر
شاید اگر بشکند این پنج
تير
*
. . ..
*
پس همه پوران جوان
پيش پير
دست گشادند بر آن پنج
تير
هر چه فزون قوه و نيرو
زدند
خود نه بر آن بلکه به
بازو زدند
گفت پدر كای پسران
ضيور
دست بدارید و ميارید
زور

بررسی داستان تمثیلی شکستناپذيریِ چوبهایِ بههمپیوسته در ادب عربی و فارسی
*
...
*
لي چو هر پنج به هم
بسته شد
بازوی هر پنج از آن
خسته شد
تير چو ی بود شکستن
توان
لي چو شد پنج نبيند
هوان
پنج برادر چو ز هم
بگسليد
راست مفاد مثَل اوّليد
*
جمله به تنهایي خسته
شوید
در كف بدخواه شکسته
شوید
*
...
*
دشمن اگر چند فزون
باشدا
در كف هر پنج زبون
باشدا
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 3-2-4شباهت مآخذ
چنانکه مشاهده ميشود مضمون اصلي هر سه مأخذ یکسان است و پایان داستان نيز بـه
ی شکل به انجام ميرسدگ به دیگر سخن نویسنده هـر سـه حکایـت ،مخاطـب را بـه
یکپارچگي و عدم تفرقه دعوت ،و اشاره ميكند كه اتحاد ،سبب شکست دشمن ،و عدم
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6

نتیجه

طغرل ب گفت مثل ما
همچنين است تا جذاگانه
باشيم ،هر كمتری قيد
شکستن ما كنذ و به
جمعيت ،كس بر ما ظفر
نيابذ و اگر در ميان
خالفي پدیذ آیذ ،جهان
نگشایذ و خيم چيره
شوذ و مل از دست ما
بروذ.
اگر دو براذر نهذ پشت
پشت
تن كوه را سن مانذ
بمشت
دلي كو ز درد براذر
شخوذ
عالج پزشکان نذارذش
سوذ

ور بدارید از آنچه
گفتم دست
زودتان افتد زخيم
شکست
*
...
*
ی ی انگشت اگر
دهي به كسي
كه بود زورِ او كم از
دو بسي
*
جمع را هست قوتي
معتاد
كه نباشد ميسر از
آحاد

اتحاد سبب ایجاد دشمني و ناتواني در كارها و در نتيجه ضلبـه دشـمن مـيشـودگ بـدین
روی تفاوت اصلي این سه روایت بيشتر در شکل ظاهری نقل روایت اسـتگ یعنـي بـه
كار بردن الفاظ و عبارات مختلف كه در اینجا به مقایسه برخي جزئيات هـر سـه مأخـذ
اشاره ميشود.

202
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 3-2-5تفاوت مآخذ
در نگاهي كلي ميتوان دریافت كه مل الشعراء بهار این حکایت تمثيلي را بـا تفيـيل
بيشتری به نظم در آورده و با به كارگيری الفاظ و عبارات گوناگون به این حکایت جان
بخشيده و سبب التذاذ بيشتر مخاطب را فراهم كرده استگ به همـين روی بـا توجـه بـه
حجم متفاوت این سه روایت ،برخي تفاوتها و شباهتهای این سه مأخذ ذكر ميشود.
* اختالف بارز مأخذ «راحة اليدور» با دو روایت منظوم در سبب نقل این حکایت
است .در مأخذ «راحة اليدور» در اار حواداي از جمله لشکركشي سلجوقيان و سلطنت
طغرل این روایت نقل شدگ ولي در «سلسلة الذهب» و «دیوان بهار» پدر در زمان مرگ یا
صرفا برای اندرزگویي و تأكيد سخن خود به این حکایت تمثيلي پرداختند.
* شروع داستان در مأخذ «راحة اليدور» از دو مأخذ منظوم متفاوت است بـه ایـن
صورت كه راوندی در «راحة اليدور» به اجتماع دو برادر و عم ایشـان بـه همـراه عـم
زادگان و بزرگان و مبارزان لشگر اشاره ميكند و به همين دليل فرمان شکستن چوبها از
جانب برادر به برادر صورت ميگيرد در حالي كه در دیوان جامي و بهـار ،شـاعران ،بـه
گرد هم آمدن پدر و پسران اشاره ميكنند و در این صـورت فرمـان شکسـتن چوبهـا از
جانب پدر به پسران است كه به ترتيب از پدر با عنوان «خسرو ـ پادشاه» ،و از پسـر بـا
عنوان «فرزندان ـ پنج دلبند» تعبير شده است
* با توجه به مورد قبل در «راحة اليدور» فقط ی نفر بـه شکسـتن چـوب اقـدام
ميكند ولي در دو مأخذ منظوم ،فرزندان این كار را انجام ميدهند كه در نتيجـه آن گـره
داستان ایجاد ميشود.
* یکي از تفاوتهای این سه مأخذ ،مرحله شکستن چوبهاسـتگ چنانکـه در جـدول
هم مشاهده ميشود در «راحة اليدور» فرمان شکستن چوبهـا از كـم بـه زیـاد صـورت
ميگيرد (ی تير -دو تير -سه تير و سپس چهار تير ولي دو مأخذ منظوم دیگر ابتدا به

بررسی داستان تمثیلی شکستناپذيریِ چوبهایِ بههمپیوسته در ادب عربی و فارسی

شکستن ی چوب و سپس به دسته شدن چوبها اشاره ميكند كه تعـداد آنهـا فقـط در
مأخذ بهار مشخص است و با توجه به تعداد فرزندان ،پادشـاه نيـز پـنج چـوب را گـرد
ميآورد.
* در هر سه مأخذ از چوب با عنوان «تير» تعبير شده است.
* عنير گفتوگوی یکطرفه در همه مآخذ قابل مشاهده است و راوی دانای كل از
قول «برادر» در مأخذ «راحة اليدور» ،و خسـرو و پادشـاه در مأخـذ «جـامي» و «بهـار»
سخن ميگوید.
 3-2-6مقايسه روايت جامی و بهار

شعر جامي اصوال سهل و روان اسـت .وی بـا احاطـهای كـه بـر زبـان فارسـي دارد،
ميتواند اندیشههای ژرف و نيز نکتههای لطيف عرفاني را به صورتي آنچنان مأنوس
و مطبوع بيان ،و به ما القا كند كه گویي ما خود آنها را اندیشيده و بر زبـان آوردهایـم
(یوسفي. 278 :1369 ،
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* آنچه در شعر جامي قابل توجه است ،منتخـب بـودن الفـاظ و اسـتحکام عبـارات
آنهاستگ در سخنش افراط و تفریطهای معاصران او ،دیده نميشودگ بلکه او ميكوشـيد
تا با كالم پخته و استوار ،پا برجای استادان مسلم پيشين بنهد و در ایـن راه نيـز همـواره
موفق و كامياب بود (صفا . 361 :1366 ،این ویژگي جـامي در ایـن حکایـت نيـز آشـکار
استگ چرا كه او با استعداد خداداد خود این حکایـت را بـا آسـانترین و در عـين حـال
قویترین الفاظ نقل كرده و همچون بهار بر مخاطب خود تأاير گذاشته است.
* مل الشعرای بهار در اشعار خود از قرآن و فرهن قرآنـي بسـيار اقتبـاس كـرده
است .در این قييده نيز با اقتباس از مفهوم قرآن و بدون استفاده از لفظ آیه ،كالم خـود
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* عبدالرحمن جامي روایت منظوم خود را در یازده بيت به تيویر كشيده در حـالي
كه بهار در قييدهای بيست و ی بيتي بدان پرداخته است.
* پر واضح است كه مل الشعرای بهار این حکایت را با جزئيات بيشـتری روایـت
كرده است و زبان آن نيز نسبت به زبان جامي به تأمل و ژرفنگری بيشـتری نيـاز داردگ
یعني شعر جامي قابل فهمتر و ملموستر استگ به عبارت دیگر شعر او عالوه بر وضـوح
از زیبایي و قدرت برخوردار است و همچون شعر بهار پرمغز و پرمحتواستگ هـر چنـد
از نظر كميت به پای شعر بهار نميرسد.

را زینت بخشيده استگ چنانکه در بيت دهم مشاهده ميشود فرزندان ،ادعای یکدستگي
و اتحاد ميكنند .مفهوم این بيت با آیه هشت سوره یوسـف شـباهت دارد و نشـاندهنده
تأاير بهار از قرآن كریم است« :إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبـّ إلي أبينا منا و نحـن عـيـبةٌ
إنَّ أبانا لفي ضالل مبين» (یوسف . 8 :12
 .4مقايسه مآخذ عربی و فارسی
(جدول)3
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*
طرح داستان
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 .1راحۀ الصـدور  .2سلسـلۀ
الذهب  .3ديوان بهار
 .1پــس هــر دو بــراذر چغــری
ب و طغرل ب و عـمّ ایشـان
موسـي بـن سـلجوق كــه او را
ببغو كالن گفتندی و عمّزادگان
و بزرگان خویشـان و مبـارزان
لشکر به هم بنشستند و عهدی
بستند در موافقت با یکدیگر.
 .2خسروی را كه بود فرزنـدان
 /وقت رفتن رسيد ازین زندان
 .3پادشهي راد و خردمند بود /
پنج تنش زاده دلبند بود.

طرح داستان

.

وضعیت
اولیه

.2

حادثه محرک

 .1شنيدم كه طغرل بـ تيـری
به براذر داد وگفت بشکن.
 .2هر یکي را به حيله و فـن /
داد تيری كه زور كن بشکن.
 .3داد جداگانــه گرامــي پــدر/
چوبه تيری به كف هر پسر. . .
(بيت2و3

حادثه محرک

.3

گرهافکنی

 .1او بذان چـه مبـاالت نمـود
خرد كرد.
 .2ی به ی را چو قوّت تـن
بود  /زور كردن همان شکستن

گرهافکنی

وضعیت اولیه

 .1وصاياالملوک .2
محاضرات  .3الوصايا

 .1أن ذا مقار أقبل
علي عشيرته وولده.
 .2دعا أكثم بن صيفي
أوالده عند موته.
 .3أوصي حکيم أوالده
عند موته و كانوا
بجماعة.

 .1ـــــ
 .2فاستدعي بضمامة
من السهام وتقدم إلي
كل واحد أن یکسرها.
 .3فقال لهم :ائتوني
بعيي فجمعها ،قال
لهم :اكسروها وهي
مجموعة
 .1ــــ
 .2فلم یقدر أحد علي
كسرها.
 .3فلم یقدروا علي
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فارسی

*

عربی

بررسی داستان تمثیلی شکستناپذيریِ چوبهایِ بههمپیوسته در ادب عربی و فارسی

.5

نقطۀ اوج

.6

گرهگشايی
و نتیجه

نقطـــــه اوج و
گرهگشايی

 .1ــــ
 .2ام بدّدها وتقدم
إليهم أن یکسروها
فاستسهلوا كسرها.
 .3ام فرّقها فقال لهم:
خذوها واحدة واحدة
فاكسروها فکسروها.

205


نتیجه

 .1اجتمعوا تعزّوا وال
تتفرّقوا فتذلّوا فإن
القداح واحدها یهون
كسره واإلانان منها
یيعب أمرها وكسرها
والثالاة منها یمتنع عن
الکسر.
كونوا
فقال:
.2
مجتمعين ليعجز من
ناوأكم عن كسركم
كعجزكم.
 .3فقال لهم :هکذا
أنتم بعدی أن تغلبوا ما
اجتمعتم فإذا تفرقتم
تمکن منکم عدوكم
فأبادكم.
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.4

نقطۀ اوج

بود.
 .3جملــــه شکســــتند و در
انداختند  /كار به دلخواه ملِـ
ساختند.
 .1دو برهم نهاذ ،همچنان كردگ
سه بداذ ،دشخوار ميشکست.
 .2تيرها دسته كرد در هر بـار /
نــه فــزون و نــه كــم از آن بــه
شـمار.
 .3از پس این كار خردمند پيـر
 /دست زد و بست به هم پـنج
تير.
 .1چـــون بـــه چهـــار رســـيد
شکستن متعذر شد.
 .2نتوانست كس كه زور زند /
دسته تير به هم شکند.
 .3هر چـه فـزون قـوه و نيـرو
زدند /خود نه بـر آن بلکـه بـه
بازو زدند
 .1مثل مـا همچنـين اسـت تـا
جذاگانــه باشــيم ،هــر كمتــری
قيــد شکســتن مــا كنــذ و بــه
جمعيت ،كس بر ما ظفـر نيابـد
و اگر در ميان ما خالفي پدیـذ
آید ،جهـان نگشـایذ و خيـم
چيره شود و مل از دست مـا
بروذ.
 .2گفــت باشــيد اگــر بــه هــم
همپشــت /بشــکند زود پشــت
خيم درشت (بيت11-6
 .3تير چو یـ بـود شکسـتن
توان  /لي چو شد پـنج نبينـد
هوان
پنج برادر چو ز هـم بگسـليد /
راست مفـاد مثَـل اوّليـد (-13
21

ذل .
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 .5نتیجهگیری
با بررسيها ،قدیمترین مأخذ حکایـت «تمثيـل شکسـتن چـوب» در ادب عربـي كتـاب
«وصایا الملوک» و در ادب فارسي كتاب «راحة اليدور» است.
در مقایسه شعر منظوم طغرایي و مآخذ عربي به این نتيجه رسيدیم كه همه مآخـذ و
همچنين روایت منظوم در صدد تقریر اندرز و نيـيحت مخاطـب بـا الفـاظ و عبـارات
گوناگون است و طغرایي با به كارگيری ایجاز در كالم خود به تثبيت این نکتـه اخالقـي
همت ميگمارد و بيشترین شباهت را با مأخذ «وصایا الملوک» دارد.
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در مقایسه مآخذ فارسي و عربي به نکاتي چند اشارتي ميشود:
* اولين مورد مقایسه درباره شباهت مآخذ است .هر دو مآخذ فارسي و عربـي ،اول
و پایان آن شبيه هم هستندگ به عبارت دیگر وضعيت اوليه داستانها و نتيجه پایاني آنها به
ی شکل روایت شده است.
* نکته قابل توجه در تفاوت ایـن دو مآخـذ (فارسـي و عربـي اخـتالف در طـرح
داستان استگ چنانکه در جدول نيز مشاهده ميشود حاداه محـرک ،گرهافکنـي و نقطـه
اوج در دو مأخذ (فارسي و عربي كامال متفاوت و برعکس است:
ـ در مآخذ فارسي پدر ابتدا ی تير به فرزندان ميسپارد و سـپس بـه تعـداد تيرهـا
ميافزاید در حالي كه در مآخذ عربي ابتدا از آنها ميخواهد ی دسته تيـر را بشـکنند و
سپس از تعداد آنها ميكاهد (حاداه محرک .
ـ براساس نکته قبل ،تفاوت در تعداد تيرها سبب متفاوت شدن گره داستان ميشودگ
به دیگر سخن در مآخذ فارسي به سبب تعداد كم تيرها ،فرزندان از پـس شکسـتن آنهـا
برميآیندگ اما در مآخذ عربي به دليل تعداد زیاد تيرها شکستن امکانپـذیر نيسـت و هـر
دوی اینها سبب ایجاد گرهافکني در داستان ميشوند.
ـ اختالف دیگر مآخذ در نقطه اوج حکایت است .در مآخذ فارسي به تعـداد تيرهـا
(چوبها اضافه ميشود و عکس آن در مآخذ عربي اتفاق ميافتد.
از آنچه در مقایسه مآخذ عربي و فارسي گفته شد ،ميتوان نتيجه گرفـت كـه طـرح
داستان كامال برعکس یکدیگر پيش رفته است و در نهایت در قسـمت گرهگشـایي بـه
ی نقطه اشتراک ميرسد كه نتيجه اخالقي داستان است.
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در مقایسه اشعار دو شاعر پارسي ـ بهار و جامي ـ با مأخذ فارسي « راحة اليـدور»
عالوه بر حجم بيشتر دو روایت منظوم نسبت به «راحة اليدور» ،استفاده از الفاظ ادبـي
مستحکم سبب التذاذ بيشتر خواننده و شنونده را فراهم ميسازد.
نکته برجسته در بررسي مآخذ عربي و فارسي ،طرح اصلي روایت اسـت كـه كـامال
برعکس هم عمل ميكنندگ هر چند هدف اصلي هر دو مأخـذ فارسـي و عربـي یکسـان
است .این اخت الف بارز ،دادن چوبها به فرزندان برای شکستن است كه در مآخذ فارسي
از كم به زیاد تغيير ميیابد و در مأخذ عربي از زیاد به كم.
در بررسي داستان منظوم بهار و جامي با طغرایي به این نکته ميتوان اشاره كـرد كـه
دو شاعر فارسيگو طالب تفييل هستندگ اما طغرایي گزیدهگویي را بيشتر ميپسندد.

ابن عربشاه ،احمدبن محمدگ فاکهۀ الخلفاء ومفاکهۀ الظرفاءگ قاهره :دار اآلفاق العربية،
1421ق.
ابن عربي ،محمد بن عليگ الوصاياگ بيروت :مؤسسة األعلمي ،بيتا.
بدوی ،عبدالرحمنگ ابن عربی حیاته ومذهبهگ ترجمة عن األسبانية ،بيروت :دار القلم1979 ،م.
بهار ،محمدتقيگ ديوان اشعارگ به كوشش مهرداد بهار ،ج .2تهران :توس.1368 ،

پارسانسب ،محمدگ داستانهای تمثیلی رمزی فارسی (به همراه مقدمه ،گلچين قيهها و
تحليل نمونهها گ تهران :نشر چشمه.1390 ،
جامي ،نور الدین عبدالرحمن بن احمدگ مثنوی هفت اورنگگ به تيحيح و مقدمه آقامرتضي.

راضب اصفهاني ،حسين بن محمدگ محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءگ بيروت:
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تهران :انتشارات ناصرخسرو.1337 ،
حسيني كازروني ،سيد احمد ،و محمدرضا كمالي بانيانيگ «نگرشي به تمثيل در ادبيات
تعليمي» ،فصلنامه تحقیقات تعلیمی و غنايی زبان و ادبیات فارسیگ ش  ،1394 ،26ص
.154-133
خزاعي ،علي بن محمد بن دعبلگ وصايا الملوک وأبناءالملوک من ولد قحطان بن هودگ
دمشق :دار البشائر1417 ،ق.
خطيب ،حسامگ آفاق األدب المقارن عربیاً وعالمیاًگ دمشق :دار الفکر.چ1991 ،2م.
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