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Abstract  
Farzand-nameh is one of the most important and ancient genres of didactic 

literature that parents have written with the aim of teaching science and 

religious and moral education to their children. Advice is the most important 

part of this Literary genre. Because the audience of this literary genre is 

mostly young people - and young nature tends to be rebellious and 

disobedient- they may not like it. Hence, there are always Rhetorical 

restrictions in front of them. Hence, authors and composers of these works 

are looking for rhetorical tools to solve these problems. Parody can be a 

rhetorical tool that has a deep effect on the audience by breaking the norms 

of the traditions of Farzand-nameh. In this paper, the contradictory functions 

of this literary genre are examined by studying the case of the manuscript of 

the Sheikh al-Maqamerin's advice book. This manuscript is a parody of 

Qaboos Nameh written by Ibrahim Khorasani for his son. Sheikh al-

Maqamerin criticizes the two age-old traditions in Farzand-nameh: Pay 

attention to the personal benefit and people's judgment. In addition, the 

author has used parody to describe the turmoil and corruption of his time 

with his son in order to turn him away from moral vices by turning him 

upside down. 

Keywords: Farzand-Nameh, Qabus-Nameh, Sheikh al-Maqamerin’s 

Nasihat-Nameh. 
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 ةنام حتیبر نص دیبا تأک يسینو در سنّت فرزندنامه یيگو ضهینق

 به فرزندش نیالمقامر خیش

 

 رانیا ، نور امیدانشگاه پ یفارس اتیزبان و ادب استادیار، گروه  یآباد جشن یلیصبا جل
  

 رانیا ، رجندیب ، رجندیدانشگاه ب ، یفارس اتیگروه زبان و ادب ، اریدانش  یمیرح یمهد دیس
  

 چکیده

و  ينید تيباهدف آموزش علوم و ترب نیاست که والد يميتعل مهم و کهن ادب يها فرزندنامه از گونه

در  ، نیروبرو هستند؛ بنابرا يکیرتور يها تیبا محدود شهيهم ، سانینو اند. فرزندنامه فرزندان نوشته ياخالق

است که با  يغبال يشگرد ، یيگو ضهيمشکل هستند. نق نیرفع ا يبرا يبالغ يشگردها افتنی يپ

، يريگ و با اصل غافل شکند يدر مخاطبان را درهم م شده نهینهاد يباورها ، ياندرز يها سنّت ِ يهنجارشکن

 مينامه که ابراه است بر قابوس يا ضهينق ، نیالمقامر خيش حیشود. نصا در مخاطب  شتريب ريموجب تأث تواند يم 

در  یيگو ضهينق يکارکردها ، يليو تحل يقيتطب کردیرو اب ، مقاله نیفرزندش نوشته است. در ا يبرا يخراسان

 يِتوجه به سودشخص»ها که  موجود در فرزندنامه يِشگياز دو سنّت هم نیالمقامر خيشد. ش ياثر بررس نیا

 ها ينابسامان ، تا نخست برد يبهره م ضهيو از نق کند يانتقاد م ، است« قضاوت مردمان زمانه»و  «ياخالق لیفضا

دور شود و  ياخالق لیاز رذا ، يساز کند تا با وارونه حیفرزندش تشر يخود را برا گارو مفاسد روز

 اثر خود شود. يِموجب ماندگار ، نامه بر قابوس ضهيبا نق ، نيچن هم

  .ضهینق ، نیالمقامر خیش ۀنام حتینص ، نامه قابوس ،  فرزندنامه: اهاژهکلیدو
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 مقدمه

، زندگي راستين شيوۀ نمودنباهدف  که شود مي یافت متوني ، شاعران و نویسندگان آثار در

، پيشينيان هاي نوشته در فرزندان به توجّهشده است.  نوشته فرزندان به فنون تعليم و آموزش 

 گونه این به را نویسندگان ، تاریخي مقتضيات و دروني هاي انگيزه که است این از حاکي 

 جهان و ایران ادبيات در ، تاکنون زمان دورترین از که اي شيوه. کند مي متمایل ، نوشتن

اند   نوشته -حقيقي و خيالي-ها را پدران یا مادران براي فرزندان خود فرزندنامه. دارد استمرار

، غریبه علوم ، شناسي ستاره ، موسيقي ، دانش و فني خاص چون پزشکي اند تا کرده و سعي

آثاري است با  ، ها ترین بخش فرزندنامه بياموزند و مهم ها آندین و اخالق را به  ، ریاضي 

بر  ، اند باکمک شگردهاي بالغي کوشيده ها آنموضوع اندرز و اخالق که نویسندگان 

تأثير بگذارند. گاهي اساس کتاب  ، ان هستندمخاطبان خود که کودک و نوجوان و جو

اند. پرسش اصليِ  به فرزندان اندرز داده ، گویي اند و با نقيضه خود را بر طنز و نقيضه نهاده

نویسي چيست و چرا  نویسي در سنّت فرزندنامه هاي نقيضه این پژوهش این است که انگيزه

، است. براي پاسخ به این پرسش یدهنامه را براي این هدف برگز قابوس ، مشتريِ خراساني

، مطالعة مورديعنوان  به این اثر ، المقامرین نامة شيخ ضمن معرّفي نسخةخطّي نصيحت 

 .شده استبررسي  

 پیشینة پژوهش

. البته نگرفته استتاکنون پژوهشي انجام  ، نویسي گویي در سنّت فرزندنامه دربارۀ نقيضه

که در ادامه  شده استگویي و بررسي انواع آن آثار سودمندي نوشته  دربارۀ نقيضه

پس از  ، ( در این اثر6875 ، اخوانسازان ) نقيضه و نقيضه کتاب شوند: باختصار معرفي مي

 همچونبه بيان اغراض و فواید آن و انواع نقيضه  ، تعریف لغوي و اصطالحي نقيضه

هایي چون  مقاله ، است شده نقيضة تضمين پرداخته  ، گویي جواب ، زویرت ، تزریق ، مجابات

نقيضه و » ، (6831 ، شفيعيون« )فارسي تزریق نوعي نقيضة هنجارستيز طنزآميز در ادبيات»

شده  اشارهانواع اصطالحات معادل پارودي   به تفاوت ( که6836 ، صابري و فالح« )پارودي

( نگارندگان 6869 ، نژاد و دیگران عرب« )پارودي و نقيضهشناسي تطبيقي  اصطالح» ، است
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روشن براي اصطالحات مربوط به پارودي و  يحدومرزاند با رویکردي تطبيقي  کوشيده

نامة سورخوران اثر آریستوفان را نخستين اثري دانست  دهند. شاید بتوان نمایش نقيضه ارائه

 Daitales by) .کردتوان مشاهده  آن ميگویي و اندرز به فرزندان را در  که پيوند نقيضه

Aristophanes (380-448 B.C)پدر  ، اي است که در آن متضمّن صحنه ، نامه ( این نمایش

در جامعه  وپرورش آموزشو پسري دربارۀ تمسخر عقاید رایجي که در آن زمان نسبت به 

به سنّت ضمن اشاره  ، این جستار (.Storey, 1988) .ندیگو سخن مي ، وجود داشت

 -است شده اي از ادبيات تعليمي معرفي ن گونهعنوان  به که تاکنون-نویسي فرزندنامه

اي مهم و  بررسي و نسخه -نویسي گویي بر سنّت فرزندنامه نقيضه -اي از همين نوع را گونه

 کند. ناشناخته را نيز معرّفي مي

 نویسي فرزندنامه سنّت در گویي نقیضه .1

به دو  ، ها در دو حوزۀ حکمت نظري و حکمت عملي و فنون و دانش ، نویسي فرزندنامه 

اندرزها و وصایاي پادشاهان به  ، است. در پيش از اسالم -نامه و تأليف کتاب -صورت 

 نویسي در ایران است: وصایاي شاهد دیرینگي سنّت فرزندنامه شاهزادگانفرزندان و 

 این ، خرد جاویدان در ، رازي ویهمسک ابوعلي پسرش که به دادي پيش پادشاه ، هوشنگ

 وصيت ، (6838 ، پيرنياکوروش ) پسرش با کمبوجيه سخنان ، است  آورده را اندرزها

 شاهي نامة ، عهداردشير به فرزندش ، پسرش به انوشيروان عهدخسرو ، فرزندانش به کوروش

 بیتأد در فرّخ زادان کتاب ، تربيت و تعليم دربارۀ پسرش به خطاب گذشته شاهان از

 (6871 ، تفضلي) .روانيانوشخسرو  پسرش به قباد عهد ، پسرش

المتعلّمين  توان آثاري را نام برد: هدایه مي ، هاي موفق پس از اسالم از فرزندنامه

، دستورنامه ، العقول روضه ، نامه قابوس ، پندنامة سبکتکين به پسرش ، الطّب از اخویني في

مسعودیه و غيره که  تحفة ، القمار آداب ، کتاب احمد ، صبا گلشن ، پندنامة یحيویه ، بهارستان 

، کتاب را براي تعليم دانشي خاص یا تربيت اصول زیستن در جامعه ، آفرینندگان این آثار

 خياليِ فرزند ، فرزند ، احمد کتاب همچون آثار برخي در اند. براي فرزندان خود نوشته 

 معناي در جز ، فرزند واژۀ گاهي ، غيرادبي و ادبي متون از برخي در اما؛ است نویسنده
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 نيز گاهي و شود مي گفته تجربه بي انسان شاگرد یا به گاهي رود؛ مي کار به نيز آن حقيقيِ

 .است نویسنده از تر کوچک ، سنّي نظر از که گرامي شخص از کنایه

 جهان ادبیات در نویسي فرزندنامه . سابقة1-1

ترین  . کهناست داشته وجود  ، نوشتن براي فرزند ، ادوار تاریخيدر همة جوامع بشري و 

( Sebayt) تیسِبارسد. این تعاليم به  نویسي به تعاليم مصر باستان مي هاي فرزندنامه نمونه

 يکگمنهایي از این نوع تعاليم: تعاليم  . نمونهشد مي  نوشتهاست که بر پاپيروس  مشهور

(The Instruction of Kagemniم )پيش از ميالد که تنها  8663هاي  ربوط به حدود سال

، اندرز دیگر (Ptah-Hotep, 1912) .استپنج بند پایاني آن  ، ماندۀ این تعاليم بخش باقي

 .گردد يبازمسال پيش از ميالد مسيح  8998که به  حوتپ است به پسرش-تعاليم پتاح 

(Ptah-Hotep, 1912) وزیر شاه در  و نخست فرماندار ، در زمان سلسلة پنجم ، حوتپ-پتاح

درصدد آن برآمد که  ، گرفت شهر ممفيس بود. در آن زمان که از کار کناره مي

 Instruation ofاِموپ ) تعاليم آمِن (6873 ، دورانت) .سدیبنودستورالعملي براي پسرش 

Ameneemop or The Maxims of Ptah-Hotep. نمونة دیگري از اندرزها است. این )

تعاليم اني  (Lichtheim, 1976) .پسرشهایي به  باشد در سفارش کتاب داراي سي فصل مي

(Inatruction of Any )نوشتههاي تعاليم است که نویسنده براي فرزندش  از دیگر نمونه  

حدود  ، صر باستانمربوط به نيمة سلسلة دوازدهم م- ، متن دیگر (Lichtheim, 1976) .است

، ( استLoyalist Teaching) ستيالیلوتعاليم  -پيش از ميالد 6612 -6666هاي  سال

هاي دیگري  به نمونه (Parkinson, 2002) .متفاوتقطعه شعر در دو بخش  659دربردارندۀ  

 Partitiones; De officiis by) سِرونيس تعهدات اثر توان اشاره کرد از جمله: کتاب نيز مي

M. Tullius Cicero (106 BC – 43 AD) اندرز ) جدل و( کتابThe Controversiae 

and Suasoriae بزرگ ( از سنکايSeneca the Elder)در فن سخنوري و رتوریک  ( که

اي به  است که به درخواست پسرانش نوشته است و دیباچة هر بخشي از کتاب را با نامه

کتاب دوازده جلدي اصول فصاحت و  ، (Sussman,1978است )پسرانش شروع کرده 

او در پيري از Quintilianues) ) انيلينتياثرکوئ( Institutiones oratoriaeبالغت )
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( Marcellus)مارسليوس  ، (6873 ، دورانتبپردازد )کارکناره گرفت تا به تربيت فرزندانش 

 انوسیدالدآرتميدُروس  ، ( را براي پسرانش نوشتDe medicamentisداروها ) کتاب

(Artemidorus Daldianusدر ) رؤیاها نام تعبير به خود جلدي پنج کتاب (The 

Interpretation of Dream داد )اختصاص  پسرش به را پنجم و چهارم( جلدVan Dam, 

 Geffry Chaucer/ A treatis on the) يشناس در ستاره يکتاب ، چاسر يجفر (2005

astrolabe است  نوشته( براي فرزندش. (Chaucer, 1872) 

 را مسلماني هر ، قرآن کریم در متون دیني نيز به این سنّت اشاره شده است.

 قوا امنوا الذّین ایّها یا: »باشد نگران خود فرزندان آیندۀ و زندگي به نسبت که انگيزاند برمي

 قرآن در ، آن از هایي بخش فرزندان که به اندرز هاي نمونه از( 1 :تحریم« )اهليکم و انفسکم

نویسي در  فرزندنامه( 66-62 :لقمان ) .است ناتان پسرش به لقمان اندرزهاي ، آمده است

نامه به کودکي که . براي نمونه کتاب گرفته استاي به خود  هاي تازه شکل ، معاصر ادبيات

 یيايتالیا خبرنگار و نویسنده فاالچي اوریانا از ایتاليایي زبان به رماني ، هرگز زاده نشد

 .کرد اثر یوستين گوردر اشاره دختر پرتقالتوان به داستان  (. در ادبيات نروژ نيز مي6899)

اندرزها وجود دارد که یا در قالب کتاب  گونه نیازاهاي بسياري  البته نمونه (6837 ، گوردر)

 .کرد اشاره ها آن همة به توان نمي ، مختصر پژوهش این در که بلند و کوتاه هاي نامه است یا

 فرزند به المقامرین شیخ نامة . نصیحت1-6

 از ، مشترى به متخلصهـ. ق(  6215- 6889) يخراسان ابراهيم ابوسعيد ، الشّعراء حسام

. اصالً رسد مى ، صفوى نگار وقایع ، وحيد طاهر ميرزا به نسبش که است قاجار دورۀ شاعران

 الشعراء شمس خدمت به او. شد تهران ساکن نوجوانى در. است مشهد مردم از

 و کرد اختيار را وى شاگردى و رسيد ناصرى عصر شعراى از سروش خان محمدعلي

 را اطهار ائمه مناقب در ، استادش اشعار او. یافت راه ادب و علم مجامع به او ةليوس به

 المناقب شمس و آورد را خود اشعار از مقدارى ، آن پایان در و کرد چاپ و آورى جمع

 عباس با او مهاجات. است شده  خالصه مهاجات و هجاگویى در وى مهارت بيشتر. ناميد

 حاج سفرنامة: ازاند  عبارت وى. آثار است معروف افشار مایل و شيرازى سرور و فروغى
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 نامه نصيحت این. استجامانده  به نيز اي نامه نصيحت او از. شعر دیوان ، مکه به مشترى ميرزا

 بر اي نقيضه توان مي و است شده  بيان طنزصورت  به که باشد مي فرزندش به خطاب

 بررسيِ به ، پژوهش این در. دانست نامه قابوس بر اي نقيضه ، ویژه طور به و نویسي فرزندنامه

 به است متعلّق ، نسخه این. پردازیم مي ، مخاطب در تأثير براي ، اثر این در رفته کار به شيوۀ

 (19 -12 هاي برگ ، ر 16 -ر 18) .2/68999 بازیابي شمارۀ ، مجلس خانة کتاب

 . چیستيِ نقیضه1-3

آمده حق گفتن  برخالفکردن و سخن  ویران ، به معناي شکستن ، نقيضه از واژۀ عربيِ نقض

و پاسخ «( نقيضه»ذیل  دهخدا:است )کننده  و نقض و نقيضه به معناي مخالف و تباه است

گویي یا رد و تخطئة شعر شاعر دیگر یا اثر ادبي  نظيرهمخالف و جد و جدالي براي مقابله و 

نامد و نوع  جد مي ةضينقاین نوع را  ، و فکري دیگر اعمّ از شعر و نثر است که اخوان ثالث

، اخوان) .کند نقيضة هزل معرّفي مي ، گویند دیگر نقيضه را که فرنگيان به آن پارودي مي

اي از طنز است که به قصد اصالح و  طنزآميز و شاخهنوعي تقليد  ، پارودي در واقع (6875 

هماهنگي ظریفي بين اثر اصلي و شکل  ، نویسندگان ، ها شود. در پارودي استهزاء نوشته مي

، در فرهنگ ملل جهان»نویسد:  دربارۀ نقيضه مي  کنند. شفيعي شدۀ آن برقرار مي نقض

گویند  ميهاي فرنگي به آن پارودي  هميشه نوعي از ادبيات وجود داشته و دارد که در زبان 

اند و نقيضه آن است که قالب یا سبک یک متن  خوانده و قدماي ایراني آن را نقيضه مي

که غالباً تبدیل اسلوب جدّ است به هزل و  میريکارگ بهپيشين را در جهت خالف آن 

توان به آثاري اشاره  گویي در ادب فارسي مي هاي نقيضه از نمونه (6831 ،  شفيعي« ).شوخي

، آثار عبيد زاکاني همچون اوصاف األشراف ، کرد: آثار سوزني سمرقندي در سدۀ ششم

النّسوان در دورۀ  ننه یا عقاید کتاب کلثوم ، صدپند و تعریفات در سدۀ هشتم ، موش و گربه 

و در دورۀ معاصر نيز آثار صادق  دورۀ مشروطه مقاالت چرند و پرند دهخدا در ، صفویه

 هدایت و مسعود فرزاد.

مخاطب را  ، گيري و ایجاد فضاي فکري خالف انتظار با توسّل به اصل غافل ، طنز

هاي بياني رسمي و فاخر و  کشد و با زدودن صورت کند و او را به چالش مي درگير مي
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افزاید و هم  آزادي بيان گوینده را مي هم ، هاي متفاوت مایه درون يريکارگ بهامکانِ 

در اروپا  (6836 ، مشرّف) .تري حتي از ميان مردم ارتباط پيدا کند تواند با مخاطبان وسيع مي

، داد) .افتندیهاي تربيتي  ترین قالب براي بيان دیدگاه طنز را مناسب ، در دورۀ نئو کالسيک

 حاکمان رفتار و گيرد مي سخره به را اجتماعي هاي آیين ، علمي اصول ، ها نقيضه این (6838 

 به را زمانه اجتماعي -سياسي و فرهنگي و اخالقي فسادهاي و کشد مي چالش به را زمانه

 .نُمایاند مي وارونه را ها زیبایي و ها زشتي ، نقيضه شکل در و نُمایاند مي مخاطب

 شگردی بالغي مثابه بهگویي  نقیضه .1-9

موضوع تربيت عمومي یا  ژهیو بهتأثير در مخاطب است؛  ، تعليمي ادبياتهدف اصلي در 

سخن گفتن به اقتضاي حال آنان است.  ، اندرزها و اخالق. یکي از شرایط تأثير در مخاطبان

سخن باید با دو اصل حال و مقام مخاطب  ، براي رسيدن به مقصود ، در مباحث بالغي

به  يتا در هر محفل يدر فنون سخن تبحّر داشته باش ديپس تو با»هماهنگ باشد: 

ترین مخاطبان  بيش (6811 ، يگروس« ).ئيمناسبت مقام و درخور طباع سخن گو

، زودگذر عواطف و نفس هواي از پيروي به جوانان هستند. جوانان ، هاي اندرزي فرزندنامه

 مسائل از یکي ، والدین و فرزندان ميان تضاد» .کنند مي سرپيچي پدران اندرزهاي از گاهي 

شور  دربارۀ ارسطو (6838 ، شميسا) .«دارد الگویي کهن جنبة که است بشري فطري و بنيادي

 رو ازین و دارد گرایش خویش عواطف از پيروي به جوان: »نویسد و هيجان جوانان مي

 شناخت نه است عمل اینجا در هدف چون است؛ فایده بي او براي ها بحث این شنيدن

 او نقص ناپخته؛ سيرتازلحاظ  یا باشد جوان سن حيث از او که کند نمي فرق هيچ و نظري؛

 شور خوشِ دست زندگي در او که اینجاست از بلکه نيست؛ زمان کوتاهي و درازي از ناشي

، ارسطو« ).دارد خویش عواطففرمان  به گوش موضوعي هر به گرایش در و است هيجان و

 6877) 

دانند که جوانان به  مي ، هاي دورۀ جواني نویسان با آگاهي از ویژگي فرزندنامه 

عادت جوانان چنان بود که بر پيران تماخره  اگرچه»کنند:  مي دشواري این پندها را عمل

که پيران را محتاج جواني بينند و بدین سبب جوانان را نرسد که بر پيران بيشي  از آن ، کنند
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تو از جمع  ، شمرد کس همهجوان خویشتن را داناترین  اگرچهي کنند. حرمت جویند و بي

در بسياري از این  (6862 ، عنصرالمعالي« ).چنين جوانان مباش و پيران را حرمت دار

مشهود است. نویسندۀ  کامالًنگراني نویسندگان از نافرماني مخاطب  ، ها فرزندنامه

اي فرزند! تو را چند »گوید:  چنين ميدستورالوزرا در تحریض فرزندش بر ترک وزارت 

دانم که آن را به قبول تلقي نخواهي نمود و در طبيعت تو  مي اگرچهموعظه خواهم فرمود؛ 

مرا نيز بر آن دقایق در آخر امر وقوف افتاد و دران  ، متمکّن نخواهد شد. چه ، به هيچ تأویل

هرگز متنبّه  ، مرا تنبيه نمودندي اگر صد مخبر عدل و مبشّر صادق ، اوان که به سنّ تو بودم

: 539 ، توسي« ).گویم نگشتمي و تصدیق ننمودمي؛ وليکن از روي مروّت و ابوّت با تو مي

 (991گ. 

هاي  محدودیت ، تعليمي  نویسان با مشکل دیگري نيز روبرو هستند. در ادبيات فرزندنامه

درز است؛ این آموختن هم نفسِ آموختن و تلخيِ ان ، بالغي وجود دارد. نخستين دشواري

این  مراتب به ، هاي دیگر ادبي در بعد اندرزها است و هم در تعليم دانشي خاص. گونه

توانند به  مي ، به فراخور توانش ادبي و زباني و ذوق خود ، دشواري را ندارند و مخاطبان

 6يکِنِدپذیرد.  اندرز را مي يدشوار به ، زده شوند. سرشت آدميان لذّت ادبي برسند و شگفت

ممکن است با مشکالت  ندهیگو ، يکیرتور يها تياز موقع ياريدربس»نویسد:  مي باره نیدرا

 ایاز هدف  ، دارانه و جانب کند يمتعصبانه با متن برخورد م ایروبرو شود: مخاطب  يکیرتور

به درک و  تواند ينم ، ندهیسخن گو اريبس يدگيچيپ ليبه دل ای ، کند يم تیحما يا دهيعق

که بتواند  ابدی ينم يو خبرگ يرگيدر آن حد از چ ار سندهینو ایفهم درست از متن برسد و 

 (Kennedy,1984« ).ردشانیخود را قانع کند که به سخنانش گوش دهد و بپذ

ها  بر این محدودیت ، هاي بالغي کوشد تا با بهره از شيوه نویس مي فرزندنامه ، بنابراین

سخن مشهور  يمقتضا بهها  به هدف خود برسد. نویسندگان نقيضه تیدرنهاپيروز شود و 

از مخاطب  ميرمستقيغ ، هاي جامعه با تشریح نابساماني« ادبان ادب از که آموختي؟ از بي»

ز اي فرزند! کسب اخالق و آداب ا»نویسد:  فاصله بگيرد. مشتري مي ها آنخواهند که از  مي

که از راه  نترسد از این که دیگو يمبه فرزند  ، چنين ( هم15: گ. 6268« )اراذل بایدت کرد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1   . Kennedy 
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فرزند را متوجّه ناپایداريِ احوال  ، غيرمستقيم ، دزدي توانگر شود. او با سخني از بزرگان

 بزرگان که مدار باک ادیوز کم از. کن خود پيشنهاد را پرده در سرقت! فرزند اي»کند:  مي

 (15. گ« ).است دزد شب یک پامال توانگر عمر حاصلاند که  گفته

 متنیت . نقیضه و بیش1-5

هاي  هاي نو بر اساس متن شوند و هميشه متن اي با هم خلق مي ها در یک ارتباط زنجيره متن

ژنت » .است متون روابط این دار وام ، بشري فرهنگي گسترش و اند. رشد گرفته قدیمي شکل

هاي دیگر یا غير خود را با واژۀ ترامتنيت  ميان یک متن با متن  هر نوع رابطة

"Transtexualite" تيسرمتنگذاري و آن را به پنج دسته تقسيم کرد:  نام 

"Architextualite" تيرامتنيپ "Paratextualite"  فرامتنيت"Metatextualite" تينامتنيب 

"Intertextualite" تيمتن بيش و "Hypertextualite" متنيت بينامتنيت و بيش ، از این ميان ،

به رابطة یک متن و  ، پردازد و سایر اقسام ترامتنيت به رابطة ميان دو متن هنري مي 

متنيت  تفاوت بين بينامتنيت و بيش (6831 ، )نامورمطلق «.هاي مرتبط آن توجّه دارد متن شبه

این  ، متنيت حضوري است؛ ولي در بيش بر اساس همرابطه  ، در بينامتنيت»در این است که 

تأثير یک متن بر متن دیگر مورد  ، متنيت . در بيشاست شده رابطه بر اساس برگرفتگي بنا 

تأثيري هم  ، توان تصوّر کرد که در هر حضوري گيرد و نه حضور آن. مي بررسي قرار مي

تأثير  ، متنيت است؛ ولي در بيشحضور نيز برقرار  ، چنين در هر تأثيري وجود دارد و هم

 (6831 ، نامورمطلق« ).شود تري دیده مي تر و ژرف گسترده

گيريِ متنِ  حضور یک متن در شکل»توان گفت:  متنيت مي در تعریف بيش ، بنابراین

 (6831 ، نامورمطلق« ).خلق متن دوم ممکن نباشد ، که بدون این حضور يا گونه به ، دیگر

اي هدفمند  رابطه ، . برگرفتگياست شده متنيت بر اساس برگرفتگي یا اشتقاق استوار  بيش

متن شکل گيرد. رابطة برگرفتي خود بر دو  متن بر اساس پيش شود بيش است که موجب مي

گونگي )تقليد(؛ یعني از  )تغيير( و همان" Transformation" يتراگونگگونه استوار است: 

متن دوم متن ) شود( به بيش ن نخستين که منبع الهام و برگرفتگي تلقّي ميمتن )همان مت پيش

است یا تقليد. کارکرد این تغيير  متن( یا تغييري صورت گرفته است یا متن برگرفته از پيش
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کند:  ژنت شيوۀ این برگرفتگي را به سه نوع تقسيم مي»یا طنز است و یا جد.  ، یا تقليد

 (6831 ، نامورمطلق« ).ضمني ، یح و پنهانغيرصر ، شده صریح و اعالم

نویسندۀ متن » ، گونه از نوع بينامتنيت ضمني است. در این ، المقامرین نامة شيخ نصيحت

هایي را  نشانه ، کاري انجام دهد و به همين دليل پنهان ، خواهد در تأثيرپذیري از متن دوم نمي

متنيت را تشخيص داد و حتي مرجع آن را هم  بيشتوان  ها مي برد که با این نشانه به کار مي

« .کنایات و اشارات و تلميحات است ، متنيت ترین اشکال این نوع بيش شناخت. مهم

هاي اندرزي در  سنّت ، به طورضمني ، المقامرین نامة شيخ نصيحت (6831 ، نامورمطلق)

بودن این  يح ضمنيگيرد. در توض نامه را با تغيير در لحن اندرزها به سخره مي قابوس

مشهدي که  نامة دیگري بر این شيوه وجود دارد از طغراي متنيت باید گفت که نصيحت بيش

ست که موافق طبع  نصایح چندي»المقامرین دارد:  نامة شيخ مانندگي بسياري به نصيحت

ها که با تو گویم و از آموختن آن  اهالي این زمان که پدر به فرزند گوید. اي فرزند! این

بهتراست از نصایح لقمان حکيم با پسر و از پندنامة  ، ها جویم سخنان از تو بهبودي و سعادت

نویسندۀ  : گ. آغاز(6265 ، طغرا« ).شاه ارسطو با فرزند فيلقوس و از اندرز قابوس با گيالن

داند و انگيزۀ خود از بيان طنزي را بيان  مخاطب خود را راغب به مطایبه مي ، این نسخه

دان در هر عصري از تازي و پارسي  سنجان نکته چون دانشمندان زمان و سخن»د: کن مي

 ها به مطایبه جا که طبع اند و از آن اند و در صفحة روزگار به یادگار نهاده لغتي مرتب داده

سفيه نگرد از بر این  لغاتي و نصایحي چند برهم بافتم شاید اهل دلي یک روزي ، راغب بود

که خردساالن نوآموز دبستان دانش را سرمشق درپيش  گاهي یابد یا آنخياالت پنهانيم آ

 . انجام(گ :6265 ، طغرا« ).گردد

ذکر شده است.  ق هـ. 6265تاریخ تأليف  ، نویس در برگ انجام نسخة حسينيِ طغري

انتساب این  ، (6873 ، صفارفته است )از دنيا  ق .هـ 6873طغرا در سال  که جایي آن از

خانة آستان قدس رضوي( نادرست است و  کتاب a9798نسخة شمارۀ او )نصایح به 

گونه که در سطرهاي پيش ذکر  باشد. همان این هر دو نسخه از مشتري مي ، بسيار احتمال به

  نامه آمده نامي از قابوس ، خانة آستان قدس رضوي کتاب a9798 در انجام نسخة شمارۀ ، شد

، است. عالوه بر این اشارۀ ضمني از آن هم برتر دانسته اندرزهاي خود را ، است و نویسنده
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 نامه در این نسخه بيان خواهد شد. هاي بيشتري از حضور قابوس در ادامه نمونه 

 ها فرزندنامه در طنز . کاربرد1-2

به شگرد طنز  يگاه است،  آنان نوشته شده  تيقصد ترب فرزندان و به يکه برا يدر آثار

که  دیکه در تو هم جد باشد و هم هزل؛ اما با دیبا: »سدینو يم ياند. عنصرالمعان توجه کرده

« یيوقت هزل جد نگو و به یيوقت جد هزل نگو باشد و به يکه ک يوقت استعمال بدان

 تيواقع جوانان،  يورز جوانان و عالم عشق يةروح قي( او با شناختن دق6862  ،يعنصرالمعال)

معشوق را با خود مبر و اگر   ،ياگر مهمان رو: »کند يم انيطنزگونه ب يرا در زبان و لحن

بسته مدار که او را کس نتواند خوردن  يبدو مشغول مباش و دل در و گانگانيب شيپ  ،يبر

از  کوتريکه به چشم تو ن که به چشم تو. چنان دیچنان نما کس مهو مپندار که او به چشم ه

 وهيو هر زمان او را در مجلس م د؛یتر نما زشت گرانیباشد که به چشم د  د،یماها ن همه کس

که سود و  يسخن مگو رهيخ يمده و تفقّد مکن و هر ساعت او را مخوان و در گوش و

در اثر  زين ينزار (6862  ،يعنصرالمعال« ).ينگفت يزيچ يکه دانند که با و م؛یگو يم انیز

جوانان،  يةبا شناخت روح است،   نوشته ينوش بازداشتن فرزندانش از باده يخود که برا

 لیکه طبع جوان ما×× کردن رواست ليم يبه هزل اندک: »زديآم يم يسخن را با اندک هزل 

اما »وجود دارد:  يفیکوتاه ظر يطنزها زي( در کتاب احمد ن6876  ،ينزار« )هاست هزل

چه  يخواه ياو دفترچه بدوزم. گفتم م يمن خواهش نمود برا شياحمد امروز صبح آمد پ

 (6866  ،يزیتبر« ).نوشت يرا خواه تیها هیحساب گر نيقی ؟يبکن

نویسنده اصل کتاب را بر پایة طنز و ریشخند افعال زمانه  ، ها هایي از فرزندنامه در نمونه

المقامرین است. در  شيخ نامة نصيحت ، هاي مبتني بر طنز فرزندنامه گونه نیازانهد. یکي  بنا مي

 که کنایهرسم  به خود پسر به است المقامرین شيخ نصایح: »آمده استآغاز این اندرزها 

 مشير و مشاور و وزیر و امير عهد این در که زمان ابناي قانون و سليقه موافق بخواهي هرگاه

در ادامة  (12: گ.6268  ،خراساني مشتري« ).بندي کار را ها این باید ، کني رفتار هستند

کرده معنا  ، فرهنگ لغتي دارد که واژگان مشهور زمان خود را از باب هزل ، همين نسخه

رویان و  آهن: دل خوب»تهي است:  ، کالم از عفّت ، ها و اصطالحات که برخي واژه است 
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 تملّق: پيک» ، «روي که بوسه از عاشق مضایقه کند بخيل: معشوق خوب»، «روي قاضيان

صوفي: » ، «صدق: سخني که شنيدنش مالل آرد» ، «فزا: بوسة دختران دوشيزه جان» ، «حاجت

مانند رسالة  ، ( این فرهنگ لغت مشتري11: گ. 6268 ، خراساني مشتري) رهيغو « صياد

و براي هر یک  است کرده بندي  هاي رایج مردم را دسته تعریفات عبيدزاکاني است که واژه

هاي معمول  تعریفي از پيش خود و هماهنگ با اوضاع رایج جامعه؛ نه هماهنگ با فرهنگ

 (6826 ، زاکاني) .است  آورده

 نامه قابوس بر المقامرین شیخ . نقیضة1-7

، ها اي به وجود نخواهد آمد. نویسندۀ نقيضه نقيضه ، بدون تصوّر یک متن و سنّتي پيشين 

بيزاري خود را به دیدگاه و شيوۀ  ، ها اند و با این نقيضه هاي پيشين را دانسته فرزندنامهعيب  

کردن  گویي مسخره هدف نقيضه ، دهند. البته در بسياري از این نوع آثار بروز مي ، بيان آنان

اثر پيش از خود و یا نویسندۀ آن نيست؛ بلکه نقيضه ابزاري است تا نویسنده به بيان مقاصد 

ابزاري براي دیده شدن اثر خودِ او شود. بررسيِ  ، موردنظرشود بپردازد و شهرت متن خ

بر این اثر  ، دهد که مشتريِ خراساني نشان مي ، المقامرین نامة شيخ نامه و نصيحت دقيق قابوس

ها را  بهترین نمونة فرزندنامه ، توان گفت که مشتريِ خراساني . مياست  نوشتهاي  نقيضه

اي به همة اندرزهایي دارد که براي فرزندان  کنایه ، تر و در نگاهي ژرف است دهیبرگز

 .است شده نوشته و سروده 

نامه در هر  منثور بودن اثر است. در قابوس ، نامه نخستين مانندگي این نصایح به قابوس

بدون -المقامرین نيز نامة شيخ که در نصيحت است شده هایي بيان  براي فرزند سفارش ، بابي

مشتريِ خراساني  ، توان گفت شود. مي دقيق دیده مي طور بهها  این نکته -بندي ذکر باب

نامه  . در باب ششم قابوسنهاده استنامه  اي از سبک اندرزهاي قابوس کتابش را بر نمونه

هنر باش و  خرد و بي بي ، وردنهنري نان به دست تواني آ خردي و بي اگر به بي: »آمده است

 (6862 ، عنصرالمعالي« ).و از آموختن و سخن نيک شنودن ننگ مدار هنرآموز ، اگرنه



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

 نویسي فرزندنامه سنّت در گویي نقیضه . انگیزۀ1-8 

دو عامل بسيار مهم در تشویق به فضایل اخالقي و بازداشتن از  ، نویسان در نگاه فرزندنامه

در سنّت   گویي توجه به سود شخصيِ مخاطب و قضاوت مردمان. نقيضهرذایل وجود دارد: 

هدف برهم شکستن این دو اصل ادبيات اندرزي را  ، در نگاه نخست ، نویسي نيز فرزندنامه

ذاتي فضایل و  يارزشمندکمتر به  ، در مباحث اخالقي ، که اندرزنویسان دارد. ارسطو از این

پدران به »کند:  مي هیگال ، اند مل نيک پرداختهبيشتر به جنبة سود شخصي حاصل از ع

کنند که در هرکار باید از حق و  فرزندان و آموزگاران به شاگردان خود همواره گوشزد مي

ستایند؛ بلکه پيوسته به  پرستي و خود عدالت را نمي کرد؛ ولي هرگز خودِ حق عدالت پيروي

گویند که هرکه به عدالت  ند و ميشود نظر دار نتایج آن و نام نيکي که از آن حاصل مي

کند  هاي شریف وصلت مي شود و با خانواده در نظر مردمان محترم شمرده مي ، مشهور باشد

هایي از این  با ذکر نمونه ، در ادامه (6887 ، ارسطو« ).گردد و از فواید دیگري برخوردار مي

 شود. ميالمقامرین به فرزندش بررسي و تحليل  نصایح شيخ ، دو انگيزه

 . توجه به سود شخصي1-8-1
، مسئلهخودپسندي است. شاهد این  ، نخستين انگيزۀ بسياري از رذایل اخالقي انسان

 تأکيدهاي بسياري است که متون اخالقي و عرفاني در شکستن نفس و غرور وجود دارد: 

 ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست 

 

 تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز  
 

 (287: 6838 ، )حافظ

جویند و در تشویق مخاطبان به  اندرزگویان نيز از همين ویژگي انساني سود مي ، بنابراین 

کنند. این شيوۀ  آنان را متوجّه سود شخصيِ حاصل از انجام فضایل مي ، فضایل اخالقي

 نيک»: است نامه آمده  . در قابوساست شده به سنّتي جداناشدني در متون تبدیل  ، اندرزي

 شانای یانزو سود و  ایشانکه نفع و ضرر  و هنر مردمان و بشناس بعيو بد و  نيکبنگر به 

که  هاستچيزو برس که چه  يبجو مياناز آن  یشو تا کجاست و منفعت خو چيستاز 

به راست  شتنیخو« ، (6862 ، عنصرالمعالي« )از آن دور باش ، کند یکنزد زیانمردم را به 
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راست  یيو هرچه گو رندیبپذ ، بشنوند يتا اگر به ضرورت از تو دروغکن  گفتن معروف

به که راستِ به دروغ  ، که دروغ به راست ماننده يراست به دروغ ماننده مگو کيول ، يگو

 «کن زيپس از راست گفتنِ نامقبول پره ، ماننده که آن دروغ مقبول بود و آن راست نامقبول

تا جان از تو  ياگر خواه ، دار دل خوش شهيرا هم شیخو و لشگر« ، (6862 ، )عنصرالمعالي

 (6862 ، عنصرالمعالي« ).مدار  یدر شانیپاره از نان ، ندارند  یدر

که زبان از دروغ و  دیبا»است:  الملک توسي به فرزندش نيز آمده در نامة خواجه نظام

معروف شود و اگر  یيگو به راست ياگر کس ، . چهیيکسان نگو بيو ع يدور دار بتيغ

 زياگر ن ، مشهور شود یيگو قبول کنند و اگر به دروغ ، دیدروغ بگو يمصلحت ياز برا يوقت

القمار نيز  نویسندۀ آداب (6887 ، يلي)عق «.قبول نکنند و کارش بسته باشد ، دیراست گو

 يصدق و راست ةقیفرزند طر يا»کند:  فرزند را متوجّه سود شخصيِ حاصل از صداقت مي

کردم و  شهيپ ياگرچه قمار هم باشد که راست الصّدق؛ ياند النّجاه ف که گفته . چنانکن شهيپ

هست که  ديام ، يو امانت شد انتیو د ي. چون معروف به صدق و راستدمیسودها د

: 6886 ، قاجار نيمحمدام« ).يشو زاريشغل ناستوده ب نیبزرگ به تو سپارند که از يکارها

مکن  يجان گران ، و لشگر يبه دادن مال بر سپاه: »دیگو يبه فرزند م زين ي(. گروس697گ. 

 (6866 ، يگروس« ).ندیتا بر تو به دادن جان جود نما

 براي بستري را گویي دروغ ، عنصرالمعالي راستيِ توصية برابر در ، المقامرین شيخ

 به هرگز. ساز خود ملکة و پيشه را گویي دروغ: »داند مي بسيار سودهاي به رسيدن

 و رمال و شاعر چه چنان دارد فروغي و قيمت اوقات درین دروغ که مپرداز گفتن راست

 بها بي از را بهادار جنس گمان بي. نبود قيمتي را راست و ستانند مي ها بدره دروغ به گوي فال

مردي  جوان در عنصرالمعالي در باب پایانيِ کتاب که ، (18 .گ :6268« )است تمام امتيازي

که خالف  دوم آن ، که هر چه بگویي بکني آن»داند:  مردي را سه چيز مي اصل جوان ، است

، مردي تعلّق دارد که هر صفتي که به جوان که شکيب را کاربندي از بهر آن سوم آن ، نکني

 رنگي و آب را تو چون: »گوید مي ( و مشتري6862)عنصرالمعالي، « برابر این سه چيز است 

 از و بستان وي از سماجت و ابرام و اصرار به بيني کسي دست در هرچه  ،است رخسار در

 به کردن خرج معلوم بهاي به را موهوم. موهوم است لفظي آبرو که ميندیش آبرو و استغناء
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 که معتبرین با نه قمارکن بازار خزپوشان با روز و شب ، (18گ. « )بود خواهد مقرون صرفه

 .بود خواهد و است باشکوه گروه آن ميان در شود باعث مردي جوان و گري لوطي اگر

 (18. گ)

را مهم بدانند؛ نه سود  ياخالق لتيفض يکه ارزش ذات افتی توان يم یيها نمونه يگاه

 که خواهي گرا»است:  ولد آمده نیالدّ به فرزندش بهاء يحاصل از آن را. در اندرز مولو

 چون زیراکه ؛مدار دل در را کسي کين و شو دوست کسان همه با ، باشي بهشت دردائماً 

 و. است بهشت عين شادي آن و ، باشي شادماندائماً  ، کني یاد دوستي روي از را شخصي

. چون دوزخاست عين غم آن و ، باشي غم دردائم  ، یادکني دشمني روي از را کسي اگر

 و. شود يم پر ریحان و گل از و شکفد يم خوشي از درونت بوستان ، یادکني را دوستان

« .يگرد يم پژمرده و شود يم پر مار و خارزار از درونت باغ ، يکن مي دشمنان ذکر چون

کردن و  یيکوين يتوان يفرزند! تا م يا»است:  آمده زيپدرانه ن حیدر نصا (6812 ، يافالک)

ظاهراً و باطناً ذلّت و فالکت کس را مخواه و لو  چوقتيرا عادت خود کن و ه کوگفتنين

. دولت ستخواستن ا کويو ن کوگفتنين ، نفس کيکه سزاوار شخص ن رایدشمن باشد؛ ز

، رفعت خان« ).زنده کند نام را ريکز عقبش ذکر خ ××ستیهرکه نکونام ز افتی دیجاو

 (3: گ. 6829 

: کند يسخنان خود نقل م دیيها را در تأ و آن برد يبهره م زين ثیاز احاد يحت ، يمشتر

 (12: گ. 6268« ).الرّزق مانع اءياند الح دورگردان که فرموده شیرا از خو ايگفت ح گرید»

طنز کرده  یةما است و آن را دست تاخته زيپدرانه ن يایبه اصل وصا يحت ، نیالمقامر خيش

 ياند؛ حت فرزندان در اندرزها بوده يِاست که پدران به فکر سود شخص نیرید ياست. سنّت 

فرزند! هرکس که در  يا»به دور باشد:  يمرد تمام شود و از جوان گرانیاگر به ضرر د

بر توست که از او  ، دینما يرو يرا ذلّت يچون و ، کرده است یيکويحالت ذلّت به تو ن

باد پر . پدر کز من روانش يگوئ یيو به ترک آشنا يزیبگر يبه کو يو کو يزيبپره

 يوطن در کو ××ريچون ت زیبگر دولتان يداد مشهور/ که از ب يپند رانهيمرا پ×× نور

-ينظام نیريخسرو و ش ياز مثنو يبا آوردن اندرز ي( مشتر12 گ.« )ريدولتان گ صاحب

 (6836 ، ي)نظام .رديگ ينغز را وارونه به خدمت م ياندرز -که اندرز پدر خسرو به اوست
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 قضاوت مردمان. توجّه به 1-8-6 

حاصل از اندرزها  يِسود شخص انيدر موازات با ب ، سانینو که فرزندنامه يگرید ۀويش

که  يسندگانینو انينکته در م نیقضاوت مردمان است. ا ، کنند يمخاطب را به آن متوجّه م

جهدکن تا »است:  نامه آمده است. در قابوس شتريب ، برخوردارند یيباال ياز جاه اجتماع

و معشوق  ارزديرا دار که ب يکس يبار ، يرا دوست دار يپس اگر کس ، يعاشق نباش

 عقوبی وسفیبباشدش و دانم که  يکه اندک خوب دیلکن با ، و افالطون نباشد وسيبطلم

شود و عذر تو  زبان مردمان بسته يبباشد تا بعض يکه در و دیببا ينباشد؛ اما هم مالحت

« غافل نباشند گرید کیجستن  بتيو از غ کردن بتيمقبول دارند که خلقان از غ

هرگز سوگند راست و دروغ مخور و خود را به  يتا توان« ، (6862 ، يعنصرالمعال)

مردمان تو را بدان سوگند  ، خورد دیسوگندت با يسوگندخوردن معروف مکن تا اگر وقت

اند لکلِّ عملٍ رجال تا زبان طاعنان در تو  گفته« ، (6862 ، يعنصرالمعال« )دارند يگو راست

و  يبزه نبود و نه بدنام نیدر ا« ، (6862 ، يعنصرالمعال« )اردينگردد و در شغل خلل درن رازد

 (6862 ، يعنصرالمعال« ).به بخل منسوب نکند يمعن نیتو را بد کس چيه

 يگفت: ا گرید: »کند يخود م ةضينق یةما نگاه و قضاوت مردمان را دست زين يمشتر

 يآن تا به حدّ ةبر اندام کن که بطان چهيدفع سرما را کُل ، فرزند! چون فصل زمستان در رسد

 کیاز پوست گوسفندان باشد که هم به صرفه نزد شیاست از خز و رو انینما هيکه حاش

دارد.  اريبس دیاعتبار و فوا یةما يبر و کاله برداشتن و گوش تنگرف است و هم در باب قرض

دار  را در بغل پنهان ريو سر زنج ز؛یزرد به گردن درآو ريساعت از زنج کیگفت:  گرید

 يبزرگان و مجالس راهت دهند و هم نزد اقران و امثال لوط يکه هم صاحبان در سرا

روز چه  ایاز تو بپرسد از شب  ي. هرگاه کسیيبه ساعت داشتن افتخار نما ، اجالف

 کند يام ساعت را کوک کنم. اکنون کار نم فراموش نموده يبرگو ، است گذشته

 ياخالق لیآمد مردمان زمانه اگر مالک فضا ( و خوش19-15: گ. 6268« )است دهيوخواب

خود کن تا در  ةشيپ يو غمّاز ينيچ فرزند! سخن يا: »دهد ياندرز م گونه نیا يمشتر ، است

« دارندیکس را طالب و خر نيکه اهل روزگار چن کینزد يو به هر دل يمحرم باش جا همه
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: يهمواره مطابق با قضاوت مردمان باش دیبا زي(؛ و در آداب غذا خوردن ن12: گ. 6268)

دهانت بردار تا  ۀتر از انداز بزرگ يها وقت غذا خوردن لقمه ها يدر مجالس و مهمان»

فرزند!  يا (18: گ.6268 ، يخراسان يِمشتر« ).خورد يم نانهز ندینگو انیجو بيعو  يحواش

 يعادت کن که به تهمت صاف و صادق يباز و شعبده رنگيو مکار باش. ن ليوقت مح همه

 (15: گ. 6268 ، يخراسان يِمشتر) .يمتّهم نگرد

 گیری نتیجهبحث و 

روبرو هستند.  يبالغ يها تیبا محدود شهيهم ، در مخاطب ريتأث يبرا ، سانینو فرزندنامه

است که از  انيآدم عتيطب ، گرینفس اندرز است و عامل د يِتلخ ، ها تیمحدو نیا نينخست

، تر از آن سرکش و مغرور دارند و مهم يمخاطبان جوان که طبع ژهیبه و زانندیاندرز گر

 ها تیمحدود نیاز ا يآگاهبا  ، سانینو از پدران است. فرزندنامه نفرزندا يِشگيهم يسرکش 

مخاطبان را  ، اند: نخست مهم بهره برده ۀزياز دو انگ ، حال مخاطب ياصل اقتضا تیو رعا

مؤثّر  يقضاوت مردمان را عامل ، گریو د کنند يم ياصول اخالق يِنيو ع يمتوجه سود شخص

نفسِ  يِمند که به ارزش یيجا از آن ياندرز ۀويش نی. ادانند يم لیاز رذا يدر بازدارنگ

انتقاد شده  ، انیاز اندرزگو يبرخ ياز سو ، نگرد ينم ياخالق لیرذا يِو بد ياخالق لیفضا

سه هدف را در سنّت  ، یيگو ضهيبا بهره از شگرد نق ، يخراسان يِچون مشتر ياست. کسان 

ها که  در فرزندنامه یياندرزگو نّتس جِیرا ۀوياز ش ، اند: نخست دنبال کرده يسینو فرزندنامه

 نیتر بر برجسته ضهيخود را در قالب نق يزارياند و ب انتقادکرده ، گذشت نيشيپ يدر سطرها

اند تا اصول  برده يبالغ ۀبهر یيگو ضهياز نق ، اند. دوم اعالم کرده ، نوع نیآثار مطرح در ا

و مفاسد روزگار را  کارکنندمخاطبان آش يبرا ، روزگار يها ينابسامان ةنیيرا در آ ياخالق

، وهيش نیبه مخاطبان نشان دهند؛ که در ا ، اصول است نینکردن ا تیآورد رعا که دست

 ةدر گون يهنجارشکن يکه نوع یيجا از آن ، يگر اصالح نیاست. ا يگر هدفشان اصالح 

با حضور متن موفّق  ، و سوم گذارد يم يتر شيب ريدر مخاطب تأث ، اندرز است ۀشناخته شد

دارند به اثر خود بها و ارزش دهند و آن را به مخاطبان  يسع ، در اثر خود نيشيو پ

 بشناسانند.
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