
 

 

DOI: Https://doi.org/10.22067/JLS.2021.68891.1045 

 یک ژانر  ۀمثاببهفرزندنامه؛ 
 1آبادیجشن صبا جلیلی 

 2سیدمهدی رحیمی 

 چکیده
  به   والدین  تعلیم  و  اندرز  ،یمی تعل  اتیادب ژانِر  کالن  تکرارشوندۀ  و  پربسامد  جهانی،  هاینمونه  از  یکی

  -جهان  اتیادب   در   شاید   -یفارس   اتیادب   هایپژوهش  در   شناسینوع   مباحث  در   که   است  فرزندان
کادمیک  صورت به   توصیفی،  و   کّمی  روش   به  شده است  تالش  جستار  این   در.  نشده است  توّجه  آن  به  آ

 تألیف،   انگیزۀ   عنوان،)  یمتنبرون  هایشاخصه  ،فرزندنامه  کهن  و  پرتکرار  هاینمونه  بررسِی   از  پس
  به   از  نگران  پسران،  به  ویژه  نگرش  عاطفی،  مقدمۀ)  آناِی  مایهدرون  و(  اثر  پیشینۀ  و  بندیباب  تقدیمیه،

  بیان  اجداد،  و   خود  به  تفاخر  والدین،  هایتجربه  اندرزها،   کاربستن   به   در  تأکید  اندرزها،  کارنبستن
 حاصل   نتایج.  شود  ترسیم(  اختصار  و  سادگی  اندرزگویی،  سّنت  بیان  نویسنده،  کودکِی   دوران  خاطرات

پزشکی،  نویسانفرزندنامه   که   دهدمی   نشان  پژوهش  این  از چون  مباحثی  تعلیم  هدف  با  کل،  در   ،
ای برای تهذیب اخالق برنامه) یعمل اعتقادی، حکمت ادبی، دین، مباحث غریبه، علوم  ، علومموسیقی

چه حقیقی و چه خیالی(  خود )فردی، خانوادگی و سیاست یا همان شیوۀ درست زندگی( برای فرزندان  
خاص بالغی که نوشتند. از طرفی، با توّجه به بسامد باالی مباحث اندرزی و شیوۀ  کتاب یا رساله می

ها نیز به شمارآورد را ژانری سّیال در گونۀ اندرزنامه   توان فرزندنامهصرفًا متوّجه متون اندرزی است، می 
 دچار  مخاطبان، انتظارات و زمان مقتضیات و  فرهنگ با متناسب و مشخص دارد  محتوایی و که ساختار

 اثر،   آفرینندۀ  که  است  این  دارد   اهمیت  هاامهاندرزن  سایر  از  فرزندنامه  تشخیص  در  آنچه.  شودمی  تغییرات
  فرزند  حضور  از  هایینشانه  متن،  سراسر  در  و  نویسدمی  فرزند  برای  را   کتاب  یا  نامه  که  کند  انیب  صراحتبه
 .باشد  داشته وجود او به خطاب و

 .، اندرزنامه، فرزندنامهیمیتعل اتیادب ، یانواع ادب   :هاواژهکلید
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 مقّدمه

 اختصاصات یا   و   ویژه   هایی قالب   در   موضوعاتی   ۀ دربردارند  و   ادبیات   ۀ نظری  مباحث   از   و   ی علوم ادب   اقسام   از ،  ی انواع ادب 
  بندی تقسیم   راه   در   است  کوششی   ، ی انواع ادب   ۀشود و »نظریمی   بیان   نثر   یا   شعر   صورت به خاص است که    قواعدی  و   فنی 

 ۀویژ  قوانین   و   مشخصات   با - مورد نظر   موضوعات  که   هایی قالب   یا  ظاهری   شکل  به   توجه  با   ادبی   گوناگون   موضوعات 
رسد و  می   و هوراس   آن، به آثار افالطون، ارسطو   ۀ پیشین   . ( 10  : 1370  رزمجو، ) « است   شده ده یآفر   ها قالب   آن   در   - خود 

 دورۀ در  1تراژدی و کمدی(نامه )غنایی، حماسی و نمایش  گانۀ سه  دهد، می  نشان  ستیرد به  ژنت  ژرار  که طور همان 
بندی، تا پایان سدۀ هجده و اوایل ین طبقه . ا( 31  : 1395صباغ،  قربان   و   زرقانی )   شده است  منسوب   ارسطو   به   رمانتیک 

شده، تعیین های نوعِی از پیش ادبی، به درجۀ سازگاری آن با ویژگی   داشت و ارزش هر اثر   سدۀ نوزده در اروپا ادامه 
ادبی، این است که در آفرینش آثار، تا حد ممکن   یروان ارسطو در باب نوع کالسیک و پ   بستگی داشت. اعتقادات عهد 

ادبی، از پذیرش همین اصل   های پیروان ارسطو دربارۀ نوعشوند. »گفته   به اصول آن قالِب کامل و طبیعی نزدیک 
بیان می   اعتقادی سرچشمه  دیگر  منتقدان  که  احکامی  از  بسیاری  و  سرپ داشته   گیرد  بازتاب  اصل اند،  این  از  یچی 

نامه، مقاله، داستان و غیره، باور  جدید مانند زندگی ادبی   (. در طول سدۀ هجده، ظهور انواع 71:  1389است«)دوبرو،  
بندی ادبیات سدۀ نوزدهم به بعد، تأکید بر مفهوم تقسیم   ( و از 182:  1386آبرامز،  کرد )   را تضعیف   ی انواع ادب به ثبات  

  سؤال را زیر   ی انواع ادب بندی برآمدند و اصل یافت و گروهی در پِی انتقاد شدید بر این تقسیم   کاهش ادبی    بر مبنای نوع 
کردند   بودن را به چالش کشیدند و بیان دادند: گروهی اصل مطلق   بردند. برخی نیز با دفاع از انواع، آن را به دوگونه ادامه 

های نوعی در ادبیات، تأثیر تحّول و تکامل تاریخی نظام   بلکه تحت   شود؛ نمی   ، دیگر مطلق و ثابت تلقی ی انواع ادب که  
  ( و 75: 1381داِرم، رود ) می  ای تاریخی و نسبی به شمار گیرد و پدیده شناسی انواع و غیره مورد بحث قرارمی جامعه 

 گروه دیگر که مدافعان اصلی انواع بودند، با رویکردهای جدیدی، در ارزش و اهمیت آن، کوشیدند.

 بیان مسأله

جهان دارد. به گواهِی   ها و نقدهای اخالقی( پیشینۀ کهنی در چون نظریه هم آن ) و مباحث مربوط به  ی م ی تعل  ات ی ادب 
به پسرش است که بر تومار پاپیروسی در  2حوتپتعالیم پتاح ترین مکتوب جهان،  ( کهن 5: 1373تراویک، ) خ یتار 

تعلیمی را    توان، پیشینۀ ادب. می ( Ph, 1912)است    شده  نوشته فردی، زندگِی شخصی و سیاست   سه حوزۀ اخالق 
تعلیمی دانست. اندرز به    های والدین به فرزندان را صورت نخستین ادبتر از آن نیز دانست و اندرزها و وصّیت پیش 

 دینبا   نیز   نپادشاها   فرزندان، در ایران پیش از اسالم نیز اهمیت داشت. این اندرزها آینۀ عبرتی برای فرزندان بود که حتی
. نویسندگان در این پژوهش، با بررسِی نزدیک به سیصد نمونه کتاب (32:  1307  پورداوود، شمردند ) ی م   آن را خوار

 
1. Epic / Liric/ Dramatic/ Tragedy/ Comedy 

2. Petah-hotep (3550 B.C)   
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، در ژانر بودن فرزندنامه ای مبنی بر  با ارائۀ فرضیه   1(ی فارس   ات ی ادب های نمونه   با تأکید برفرزندان ) های والدین به  و نامه 
  سه ویژگِی: پیشینۀای که  کنند؛ گونه   ادبی را ترسیم و معّرفی   های اصلِی این گونۀ که مختّصات و شاخصه   پِی این هستند 

 مخاطبان را داراست.  کهن و جهانی، بسامد باال، تکرارشوندگی و تغییرپذیری بر اساس انتظارات 

 پیشینۀ پژوهش و جنبۀ نوآورِی آن

شده وجود نداشت. اخیرًا    بندی به شکلی منسجم و طبقه   ی انواع ادب  کالسیک، پرداختن به مسألۀ  ِی فارس   ات ی ادب در  
 است.  ی انواع ادب دهندۀ توّجه پژوهشگران به مباحث    که نشان   شده است هایی در حوزۀ ژانر انجام پژوهش 

- گسترده، پیدایش و تحّول نظریۀ ژانر   طورکتابی است که به   ؛ ( 1395صباغ،  زرقانی و قربان ژانر )   نظریۀ برای نمونه  
  ( که1396ادبی«)زرقانی،  است. »رویکرد ژانری در مطالعات تاریخ  کرده  را بررسی  - باستان تا دورۀ کنونی  ز یونان ا 

غربی، با    های منتقدان اند. در پژوهشی دیگر نیز نویسندگانی با بهره از نظریه نویسندگان، رویکرد ژانری را تعریف کرده 
(، برخی نیز به مباحث رتوریکی و سیر 1397کمیلی،  ← اند )کرده   های جدیدی را معرفی کاوش در آثار ایرانی، گونه 

ادب  در  غرب    آن  ) پرداخته کالسیک  در 1390مقدم،  عمارتی اند  از هیچ   (.  از  پژوهش   یک  نامی  ژانر،  حوزۀ  های 
مجموعه  البته  نیست؛  فرزندنامه  فرزندنامه  عنوان  با  است  ارائه هایی    های فرزندنامه   بر  درنگی  فرزندنامه؛ :  شده 

دو    ( که 1397  ندوشن، اسالمی د ) فرزن  به   نامه،  ( 1396  زمانی، فرزند ) به   اینامه ،  ( 1394  مدّرسی،   و   دیانی )  آوران نام 
ترین های بزرگان به فرزندانشان است و دیگری، نامۀ نویسنده به فرزندش. مفّصل نمونۀ نخست صرفًا گردآورِی نامه 

  آغاز   از -ی فارس   ات ی ادب   ها در ، رسالۀ دکتری با عنوان »بررسِی فرزندنامه شده استباره انجام  پژوهشی که تاکنون در این 
ها تا  به فرزندنامه  صرفاً  که  ( است 1399آبادی، جشن نقدبالغی«)جلیلی  رویکرد  با - مشروطه نهضت  تا  دری  فارسِی 

 .نشده استهای معاصر و کنونی، بررسی  شده و نمونه دورۀ مشروطه پرداخته 

 بحث و بررسی

آمده  ژانر  از  عمومی  تعریف  قرار   در  طبقه  در یک  که  متون  »تعدادی  یکس می   است:  قواعد  از  و  پیروی گیرند    انی 
ای، بالغی  مایه تر، »نوع، سازماندهی متون با توجه به ابعاد؛ درون (. به عبارتی دقیق 39- 38:  1396کنند«)زرقانی،  می 

نوع است. هدِف فرزندنامه مایه، یکی از ممّیزه درون   (. 85:  1393زاده و دیگران،  شناختی«)واعظ و شکل  ها، های 
فردی، اجتماعی و سیاسی است   زندگی که شامل تهذیب اخالق   )سبک  ینظری و عمل   تعلیم است؛ تعلیِم حکمت

میان بسیاری از   گسترۀ تاریخی، در  است و در  نوع فرعِی مستقِل تاریخی و جهانی این گونه از تعلیم، و فنون خاص.  
و   رفته استگ   شکلاجتماعی  ترین نهاد در نخستین و اصلی   - پدر/مادر و فرزندی - ترین شکل ارتباط ملل، در طبیعی 

 
 های آن در ادبیات بودن این زیرگونه، نمونهاست؛ ولی برای حصول اطمینان از جهانی یفارس  اتیادب ها، آثار تأکید اصلی در خواندن نمونه  .1

   های انگلیسِی آن در دسترس بود نیز، بررسی و تحلیل شد. که ترجمه  … عرب، مصر، روم، یونان، آمریکا، انگلستان و
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  ها برای فرزندان در ایران و دیگر کشورها، نشان از اثبات گونۀ فرزندنامه دارد داشت. بسامد باالی نوشته  ادامه خواهد 
حماسی، گاهی پهلوانان و قهرمانان،   شوند. برای نمونه در ژانر می   گاهی مستقل و گاهی در ضمن دیگر ژانرها بیان   که 

جنگ و    دارد و یا آداب ریختن ستمگرانه بازمی گیرند که آنان را از خون ن خود قرارمی مخاطب اندرزهای پدران و مادرا 
غنایی که جای    کند. یا در گونۀها را اثبات می دهد که هر دو جنبۀ آموزشی و اندرزِی فرزندنامه می   الزامات آن را توضیح

های عاشقانه و جسمانی است، اندرز به فرزندان، رفتار نامطلوب آنان را خنثی و گاهی  ربایی های بزم و دل صحنه 
های  یا در نمونه   لیلی و مجنون یا اندرزهای پدر مجنون در    خسرو و شیرین کند: اندرزهای عّمۀ شیرین به او در  می تعدیل 

اندرزهایی   2غیرمستقیم، به دخترش  طور که در ژانر اتوبیوگرافی، به   1از مایاآنجلو  دخترم به نامه جهانِی آن، کتاِب    معاصر 
و    م ی تعل ی سّیال از  ا گونه توان گفت: »فرزندنامه،  این مقّدمات، می   بر   بنا ؛  دهد دهد، چنین وضعیتی را نشان می می 

 تواندی که م   شود ی م   فرزندان نوشته   ی برا   3خاص، ظاهراً   و دانش  ی و عمل   ی نظر  است که با هدف آموزش حکمت   اندرز 
نامه، نامه، سی نامه، َده هایی چون؛ اندرزنامه، ساقی گذاری گونه «. این عنوان، به پیروی از نام کتاب باشد   ای به شکل نامه  

دربارۀ چیستی،   توان شد. با فرِض ژانربودِن فرزندنامه، می   نامه و غیره بر این زیرگونه نهاده نامه، عروسی نامه، خواب فتح 
 کرد.  کارکرد و ادبیت آن بحث  خاستگاه و پیدایش آن و  

 مختّصات فرزندنامه

  ی اگونه به هر ژانری که  »   نویسد: دهد. او دربارۀ ژانر می می   بندی انواع اهمیت تودوروف ازجمله کسانی است که به طبقه 
تجربی   خوان باشد: نظام است، باید با دو نظام متمایز، هم   شده   شود که گسترۀ آن شناخته  آید و پنداشته   نظری به دست 

اگر استنتاج نهایی، حتی با یک -شود   ادبی آزمایش   آمده از یک اثر خاص ادبی، با متون دست نظری؛ تعریف به   و نظام 
ای کلی و  یه ادبی نیز باید با نظر  آمده از تاریخ دست از سوی دیگر، ژانر به  - خوان نشود، نادرست استاثر خاص هم 

(. در تعریف عمومی از ژانر نیز سه اصل؛ تعدد، اشتراک و  286/ 1:  1370باشد«)احمدی،    خوانی داشتهبسامان هم 
 (.38:  1396زرقانی،  )  شده است تمایز لحاظ 

های زبان فارسی، ابتدا آثاری که نویسندگان بیرونی و درونِی فرزندنامه این مقدمات، برای یافتن مختصات  بر  بنا 
ها و مفاهیم، مقّدمۀ آثار در  شد و برای روایِی سازه   بودند، استخراج   کرده   رای فرزندان نوشته و یا به فرزندان تقدیم ب 

خطی که خواندن آن  های شدۀ در دسترس و نسخه   شد. پس از حصول اطمینان، همۀ آثار چاپ   دسترس، مطالعه
داشت؛ متون اندرزی با هدف آموزش و یادآوری حکمت و    وجود شد. از این میان، دوگونه متون   مقدور بود، مطالعه 

دسترس،   های در راِه درسِت زندگی، و متونی با هدف آموزش صرِف دانش یا فّنی کاربردی. پس از بررسِی دقیق نمونه 

 
1. Maya Angelou(1928 –2014) 

 نویسد.و همۀ دختران جهان( می اش )او نیز مانند طالبوف، برای دختر نداشته  .2
 اند. برای این آمده است که برخی نویسندگان چون طالبوف، کتاب را برای فرزندان خیالِی خود نوشته  ظاهراً لفظ  .3
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های پیرامتنی  ، با توّجه به مؤّلفه هاآن شد. در همۀ   مشترک بود، استخراج   ها آن بنا بر اصل اشتراک، اصولی که در بیشتر 
 های مربوط به ادبیاتشد. این مختصات، در برخی نمونه ای، تعریفی جامع و مانع از فرزندنامه حاصل مایه و درون 

 آمد.  دست شد و نتایج یکسانی به   داده   تطبیق   نیز بررسی و   …عرب، مصر، یونان، روم، انگلستان، آمریکا، نروژ و 
های تربیتِی باشد؛ نه دیدگاه  کتاب یا   نامه این آثار صرفًا به شکل   نخست:: در تعریف فرزندنامه  شروط ایجابی 

باشد که نامه یا کتاب خطاب به فرزندش است؛ البته در برخی   کرده  آفرینندۀ اثر، به صراحت ذکر  دوم: نویسندگان. 
متنی نشان از حضور فرزند در متن   گر شواهد است، ا   خطی که آغاز یا انجام کتاب مخدوش و یا افتاده   های نسخه 
ها(؛ یعنی صرف اینکه نویسنده  در کتاب  ژه ی وبه باشد ) : مخاطب از بسامد برخوردار سوم باشد، بسنده است.   داشته 

است،  کرده  است و یا کتاب را به او تقدیم  کند که کتاب را برای فرزند، یا به درخواست فرزند، نوشته  در مقّدمه اشاره 
گونه است. در  برخی متونی که تعلیم دانش یا فن خاصی است، این  داد. در  قرار توان این آثار را جزو فرزندنامه نمی 

 بود.  است، ارتباط با فرزند نیز غیرمستقیم خواهد   نشده   های امر و نهی مستقیم بنابرخی آثار که اصل کتاب بر گزاره 
است:   نوشته باب  مثنوی ده گیرد. صفا دربارۀ  نمی   ها قرار روه فرزندنامه با توجه به شروط ایجابی، برخی از آثار در گ 

  اشاره   ع موضو  نی از کتاب به ا  ی ت ی ب  چ یناظم در ه (. 238/ 4: 1387سرود«)  تی پسرش عنا ت یترب   ی را برا  ی آن کاتب » 
  فرزندش سروده  ت ی ترب  ی کتاب را برا  ۀ که هم  داد حکم  توان ی به فرزندش دارد که البته نم  ی ا است؛ تنها موعظه  نکرده 
 بیش از دو بیتکم بود، دست  گونه ن ی اگر ا را یز  ؛ ( 127 : 1389 ، یخان کند ) می  دو بیت از فرزندش یاد در تنها  ؛ باشد 

 زی ن  ف ی تأل   بب در س سرود. می هایی در باب فرزندپروری یا نکته  داد ی م  فرزند را مخاطب قرار  ، ی ت ی ب  1223 ۀ از منظوم 
 .نه فرزند را   دهد؛ ی م   خود را خطاب قرار ز ی ها ن باب   گر ی است و در د   اورده ی ن   ی سخن 

 هامخاطب خاص در فرزندنامه 
کند. دقت   ادبی، با هدفی خاص و تأثیری مشخص عمل   که اثر شناسی، بعِد بالغی است؛ این های گونه ممّیزه   از دیگر 

  باشد. در  گر ی از نوع د ی ادب  نوع  ک ی   ز ی تما ی مهم برا  ی ابزار   تواند ی م  ی ادب در هر نوع  ، ان ی در نوع موضوع، مخاطب و ب 
 تیو ترب   م ی شاعر که درخدمت تعل  ا ی  سنده ی احساسات و عواطف نو   با مخاطب است. عالوه بر  ت ی محور   فرزندنامه، 

  ایجابِی  ی ها از شاخصه بنابراین، ؛ اوست  م ی کاماًل در خدمت تعل  ز ی و زبان ن  ت ی ذات روا  ی حت  رد، ی گ ی مخاطب قرارم 
گونه  و مدح  کند ی م  ر یی تغ   ز ی باشد، ژانر ن  سنده ینو  بان ی پشت  ا ی  ی اگر مخاطب حام : فرزندنامه، مخاطب خاص آن است

  ی می تعل ،  فرزند و شاگرد باشد، نوع اثر  ، اگر مخاطب  ؛ است   گر ی د   ی معشوق باشد، اثر نوع   ، اگر مخاطب  و   شود ی م 
متفاوت است.   زی ها ن با مخاطب در اندرزنامه   ی حت و    ی م ی تعل   ات ی ادب خواهدشد. مخاطب در فرزندنامه، با مخاطب در  

اش ه رابطت و اس ی م ی عل از گونه یا ژانرهای ت  فرزندنامه  است؛  مطلق  وخصوص عموم  ، ی م ی تعل  فرزندنامه با ادب  ۀ رابط 
و بالعکس.   ستندی ن   گری د   یها اندرزنامه هستند و برخ از فرزندنامه  ی وجه است؛ برخ من   وخصوص ، عموم اندرزنامه با  
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  ی هامشّخصه   ، ن ی؛ بنابرا نویسنده نیستند   رزند افراد، ف   ن ی ابرخی از    باشد که   تواند ی کس م مخاطب همه   ، ی م ی تعل   ادب   در 
 مرتبه.هستند یا فروتر و یا هم گان یا برتر از مخاطب سند ی نو   . این د نطلب ی را م   ی متفاوت 
نوع لحن،   ، اثر  یفضا   ۀو بر هم   طلبدی خاص خود را م   الی و لحن و فضا و صورخ   ی زبان   ۀ کر ی نوع مخاطب، پ   نی ا 

از   ی نگاه   تواند ی هم م   سنده ی . در فرزندنامه، نو نهد می   اثر  ، مخاطب   در   ر ی تأث   برای   سنده ی نو   ی دها ی ها و تأکواژه   نش یگز 
  آنجا – باشد   به باال داشته  ن یینگاه از پا   تواند ی و هم م - است تجربه  با   یفرد  گاه ی آنجا که در جا - باشد  داشته   ن ییباال به پا 

دو نگاه،   ن یو ا   -است   دن ی بال   ۀکه در آستان   ندی گو ی م   سخن   ی و با فرزند   است ی  و غروب زندگ   پیری   ۀدر آستان   که 
و    نشیند می و پدر برخالف انتظارش، در سوگ او  گوید می را بدرود  ی که ناگاه، فرزند، زندگان  زد یر ی برهم م  ی ام هنگ 

: مؤّخره/ ق   1280اصفهانی،  / حیران 1385:26نصرآبادی،  ← شود )   گونه ه ی فرزندنامه مرث   شود، ی م   موجب ی  تراژد   نی ا 
Janson, 1964: 58). 

 هاخاستگاه فرزندنامه 
   ثانویه دارد. از دیدگاه تودوروف، »صورت   اولیه و یک صورت   نر، هر ژانر یک صورت در رویکرد الگوی دوقطبی به ژا 

شود. برای نمونه، می   ثانویه یا ژانر تبدیل   صورت به های کالمی است که پس از مراحلی  اولیه یا خاستگاه ژانرها، کنش 
دارد و ژانر زندگی  کردن دربارۀ  کالمِی صحبت خودنوشت، در کنش نامۀ  ژانر دعا در کنش کالمِی دعاکردن ریشه 

و سخنان شفاهی پدران به فرزندان است در    ها نیز وصّیت (. صورت نخستین فرزندنامه 294:  1395خود«)زرقانی،  
های دیگر خاستگاه  تواند به دوران پیش از کتابت نیز برسد. از ها، حتی می گونه از وصّیت هنگام احتضار. پیشینۀ این 

  های فرزندنامهمقّدس نیز از دیگر خاستگاه کتب   های مکتوب پیش از اسالم است. نویسی در ایران، اندرزنامه فرزندنامه 
ی ِبها ابراهیم َبنِیه و   گفتگوهای پدران با فرزندان و اندرزهایشان آمده  قرآن است. در   است و بسامد باال دارد: »و وصَّ

 زرتشت به دخترش پوروچیستا و داماد خود جاماسب پند 53در یسن نیز  اوستا (. در 132«)بقره: … َیعقوب. یا بنّی 
 (.1:  1380ابوالقاسمی،  دهد ) می 

 تغییر و تحول در فرزندنامه 

هایی در نظر اند. اگر ژانرها را سیستم کسانی چون اوپاتسکی و تینیانوف، دربارۀ تحّول ژانرها اظهار نظرهایی کرده   
مند است و اصولی دارند. »یکی از اصول  مند دارند، قطعًا تحّولشان نیز نظام بگیریم که حرکات درونی و بیرونِی نظام 

برند و خود نیز پس از مّدتی به مواد سازندۀ ژانرهای  می   رِی پیش از خود بهره های ژان این است که ژانرها از میراث سیستم 
اصل بعد، تغییر در مجموعه تمهیدات بیانی، بالغی و سبکی ژانرهاست؛ و نه تحّول در یک سطح   شوند.بعد مبّدل می 

از حاشیۀ نهاد ادبی به مرکز برساند خواهد خود را  که ژانرها در حال جدال با یکدیگرند و هر ژانر می اصل سوم، این   ژانر.
حاشیه  را  مرکزی  ژانرهای  چنان و  و  سازد  را  نشین  رقیب  درصددند  هم  مرکزی  ژانرهای  که 
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فرزندنامه 45- 46 : 1396 براندازند«)زرقانی،  موقعّیت (.  گذر  در  نیز  سیاسی  نویسی  و  تاریخی  مختلف  های 
تغییر، هم در درون   شده است خوش تغییراتی  دست  این  تأثیرمی ما و  فرزندنامه یه و هم در فرم  ها در  نهد: موضوع 

طالبوف، ← )   دآورد ی پدعصرمشروطه همراه با تحّوالت سیاسی و اجتماعی، تغییرکرد و نوعی از فرزندنامۀ انتقادی  
 بر  سر  به   اوباش   با   را   خویش   عمر !  فرزند  ژانر پدید آمد: »ای های اجتماعی، آنتی گاهی در اثر نابسامانی   ( و 36:  1324

 تو  سخن به  آنان   که   نشین  کمتر  خردمند   دانشمندان   با  و   گردید   محظوظ   یکدیگر  صحبت  از  سنخیت،  مالحظت   به   که 
. در دنیای سیاست مدرن  ( 63.  ق: گ 1293خراسانی،  مشتری کردن ) نتوانی   فهم   را   ایشان   سخنان   نیز   تو   و  فرا ندهند   گوش 

  . گاهی نیز، فرزندان هنوز زاده 1یابد ای می رسانه  اندرزهای پدران به فرزندان، صورت های تبلیغاتی، نیز، با بهره از آگهی 
گاهی    . (,Lamond 2016)  ( 2ام نشده قوانینی برای کودک زاده  ← هستند ) اند؛ ولی مخاطِب اندرزهای والدین  نشده 

تباهی    دانند که فرزندان به دنیای پر از می  کنند و بهترمی  نشده بازگو  نیز، والدین، دردهای بشری را برای فرزنداِن زاده 
یابد: می   (. همراه با تغییر در موضوع فرزندنامه، شیوۀ ارائه نیز تغییر3نشد  نامه به کودکی که هرگز زاده   ← نگذارند )  پای 

. در حوزۀ مایا آنجلو( ای به دخترم از  نامه   و   4دختر پرتقال  ← شود ) می   حال تبدیل مثاًل اندرزنویسی به رمان شرح 
قطعۀ  ←است ) موسیقی نیز اندرزهای والدین به فرزندان وجود دارد که آن هم برخاسته از تغییر انتظارات مخاطبان  

 (. 5از گروه یاس ای به فرزند نامه 

 متنِی فرزندنامههای برون شاخصه 

 عنوان 

مستقیم    اند و نام فرزندان را را اصل قرار داده   مخاطب : نویسندگانی که  شده استگذاری  گونه نام ها سه عنوان فرزندنامه 
 ، یار ی اسفندی نور   ق: آغاز/ 1209اصفهانی،  ← ) د:  ان داشته   به جذب مخاطب نظر   اند و و غیرمستقیم، در عنوان آورده 

 است. نهاده  ضیاءالّدین یوسف نام را به مناسبت نام فرزندش الّضیائیه  الفوائدق: گ. آغاز(. جامی نیز کتاب 1270
  فی  المتعّلمین   هدایه دارد:   کارکرد توصیفِی عنوان اهمیت   ، مهم است و موضوع و هدفهایی که برای نویسنده،  کتاب 
های ادبی و استعاری بر البته، گاهی نام   … و   توحیدنامه ،  دستورنامه  المبتدی،   دستور  ، األدباء  تنبیه ،  اإلنشا  بدایع ،  الّطب

 گنج،  اعظم   اکسیر،  الجدید  العمل  ریاض ،  العالج مصباح ،  گلشن ،  العقول روضه ،  بهارستان  اند: شده  تاب خود نهاده ک 

 
پنجم و    یهامجلس در دوره   ۀ ندیدهم مجلس در درود و ازنا و پدرش که نما  ۀعبدالوند نامزد انتخابات دور  ی مهد  یِ پوستر انتخابات  ر.ک:   .1

 . 1398بهمن  8 یبه روزرسان نیآخر www.parsnews.com ینقل از تارنمابه  بود.  رانیدر ا یاسالم یششم مجلس شورا 

2. Rules for My Unborn Son  Walker Lamond (born: 1975 AD. Eage 45 years) 

3. Lettera a un bambino mai nato by Oriana Fallaci (1929- 2006 AD) 
4. Appelsinpiken by Jostein Gaarder (born: 1952) 

. این نامه درد دل مادر یا پدری است  1399آخرین به روزرسانی در چهارم فروردین   www.jenabmusic.comبرگرفته از سایت    .5
 در خانۀ سالمندان برای فرزندش. 

http://www.jenabmusic.com/
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و    اثرش نهاده   را بر   نام خود . آثاری که نویسنده  نوردانش، نوٌرعلی  است که این گروه نیز، بیشتر هدف تمایزبخشی 
هایی  شناسی، دربارۀ کتاب اند. بحث عنوان آفرینندگان اثر هیچ عنوانی بر اثر ننهاده اند. البته گاهی  هوّیتی را مهم دانسته 

 کند.می   است که نویسنده، عنوان را به صراحت در مقّدمه یا مؤّخرۀ کتاب ذکر 

 مقّدمه 

 .کرد   بررسی   توان می   را   بندی باب   اثر،  پیشینۀ ساری،  خاک   تقدیمیه،   تألیف،   چون انگیزۀ   مسائلی   مقّدمه،   در 
(. ژولیوس 111تا: گ.  ، بی اضی ف ← شود ) می   گاهی انگیزۀ تألیف در مقّدمه و گاهی در پایان کتاب ذکر.  تألیف   انگیزۀ 

مقّدمۀ   آن ی م   1 ا ک ی آت   های شب در  فراغت  اوقات  برای  فرزندانش  فکرِی  سرگرمِی  برای  را  اثرش  که  ها نویسد 
: »بود  کند ی م   به درخواست پسرش اشاره ،  کتاب  ۀ در مؤّخر   ن یسالک   قلوب   انوار   ۀ سندینو .  (Clay, 2013)  نوشت 

ها متفاوت سرایش فرزندنامه های تألیف یا  . انگیزه ( 121 : 1357)عنقا، اء« ی خواستار سّر فقر اول  /فرزندم محمد بارها 
 است:

گونه نیست و یا  اندرزی، این   است و کتب آموزشی    کتب : درخواست مخاطب، بیشتر مربوط به  درخواست فرزند 
است. در مجموعه به  نویسندگان   از   ای ندرت  نیز   آثار    سهم   اند، پسران نوشته   دیگران   خواهش   به   را   کتاب  که   التین 

  توّجهاتی   چنین   نخواهند مخاطِب   فرزندان   است   ممکن   اگرچه  ؛ ( Lemoine, 1991: 339دارند )   ای برجسته 
ای به پسرانش را به درخواست پسرانش نوشت و دیباچۀ هر بخشی از کتاب را با نامه  2اندرز و  جدل  قرارگیرند. سنکا، 

گاهی نویسنده، (. 6: گ. 1060ی، سوربهار / 1344اخوینی، ← )نیز( Sussman,1978: 64-65کرد )  شروع 
برآوردن خواستۀ مخاطب سر  با شرح مشکالتی چند، از  با درخواست فرزند،  به قصد می   باز   همراه  باز  زند؛ ولی 

 (.104:  1383ملطیوی،    ← )   یرد پذ آالن، درخواست را می هنرنمایی و تفاخر بر هم 
نویسی است. در متون اندرزی، حّس دلسوزِی پدرانه  ترین انگیزۀ فرزندنامه این انگیزه، مهم  : فرزند   ۀ ند ی آ  ی برا  ی نگران 

کند: »بر موجب مهر پدری تا پیش از   والدین نگرانند که اگر این ِدین را ادا نکنند، زمانه آنان را نرم  زیرا  ؛ بیشتر است 
نرم  را  تو  زمانه  دست  من    آنکه  سخن  اندر  عقل  چشم  به  خود  نیک کند،  و  جهان  نگری  دو  هر  نامی 

تألیف خود را این   ق: آغاز(.1288کرمانی،  ← (، ) 1:  1312کنی«)عنصرالمعالی،  حاصل  انگیزۀ  بیان نزاری    گونه 
گزیدند و او خواست می   که فرزندانش در آستانۀ نوجوانی، هوای سماع و نشاط شراب داشتند و از پدر دوری   کندمی 

دهندۀ اخالق آدمی است. پدران، به مقتضای این حقیقت،   زمان، تغییر   (. 264:  1371)   ردند بازگ تا آنان به راِه استقامت  
نویسند تا پس از مرگ، شوند، برای فرزندان می و نگران از این واقعیت که فرزندانشان در آینده، مانند زمانۀ خود می 

که اقتضا بکند زمان    ی هر قسم ه  ب   ، بائهم آم بِ نه  اشبه مِ م  ِه مانِ زَ اس بِ مفاد النّ ه  المحاله ب » دستورالعملی برای فرزندان باشد:  

 
1. The Attic Nights/ Aulus Gellius (125-180 AD) 

2. The Controversiae and Suasoriae/ Seneca the Elder (54 BC- 39 AD) 



 29 یک ژانر  ۀمثابفرزندنامه؛ به پنجاه و چهارم سال 

 

از مصاحبت  شتر ی در حداثت سن ب   ز یچ چ ی کرد و ه ی خواه   قبول   ، من  ی ها از شغل   ا ی حاالت من   ی را که سوا   ی تو، شغل 
از   بعد   ، حال.  شد مکتسب ذات تو خواهد   شان ی صفات ا  ، ی معاشرت نهاد   ی که بنا   فه ی و مجالست اثر ندارد و با هر طا

  ن نور آ   ت قدر استعداد خود جهه  ب   ، دهی و پسند  ده ی د   ا ی دن   یها که از شغل   ی مراتب   ی، و احتراز از کاهل   لی به تحص   ف یل تک 
در امور خود    م ی فرج عظ   ی، اطاعت باش   ی ا ی و مه   یی نما   مقاله   نی اه  در مهمات رجوع ب   که ی  وقت   تا هر کنم ی م   ان ی ب   ده ی د 

 .( 33گ.    :1322وفا،  ) « یی نما   ادم ی  ر ی خ   ی دعا ه  نموده و ب ه مالحظ 
  تساّلی   برای   از   را   کتاب   که  کند می   اذعان   نویسنده   و   انجامدمی   متنی   نوشتن   به  فرزند،   دادن   دست   از  گاهی .  فرزند  سوگ 

 ، 735/ 13  ، 200/ 8:  1390  درایتی،   /26:  1385  نصرآبادی،   ← است )  نگاشته  فرزند   دادن ازدست   در  خود   دل 
مسأله   پرسش ،  ( 374/ 7 از  )   دانش   یا   فرزند  ناِم    یاد   ماندگارِی   ، ( 28:  1387  رازشیرازی، ←  خاص  و 
 ، ( 100:  1348  شوشتری، امام ←)  یسنده نو 

کردن  آگاه   منظوربه که  دانست  برده  توان حمایت مالی و معنوی شخص نام اهداف تقدیمّیۀ کتاب را می  . کتاب   یۀ م ی تقد 
از علل مهجورماندن برخی نویسندگان در تاریخ، شاید تقدیمیۀ کتاب باشد   حامی و خوانندگان از این حمایت است. 

پزشکی، وابسته    است؛ بلکه برای فرزند است. مهجورِی نام اخوینی در تاریخ   نشده   که به حاکمان محّلی و امرا تقدیم 
محلی   حاکم  یا   و  زمان به فرزند و ممدوحنیز کتاب را هم  (. گاهی 14: 1344اخوینی، است ) نبودن او به حاکمان  

طلبی  زمان او به حاکمان، یا کسب ثروت یا جاه دهندۀ توّجه نویسنده به فرزند و گرایش هم که نشان   کنند می   اهدا 
 (.1392  ، ی ان ی اش ی محمد /  16:  1337جامی،  ← )  است 
از نکته سنده ینو  ی سارخاک  است که گاهی، های دیگری که در مقّدمۀ فرزندنامه .  نویسنده  فروتنی  ها وجود دارد، 

ساری نویسندگان، در متون  (. خاک 4: گ.  819نمونه: دهلوی،  است ) فروتنی به درگاه خداوند و گاهی، فروتنِی مطلق  
نویسان، آشکارا یا ها، برخی دیگر از فرزندنامه ساری گونه خاک . در برابر این 1پیش از سدۀ دهم هجری، کمتر است

 (. 40:  1388طاووس،  ابن  / 14:  1344اخوینی،  ←کنند ) می   تلویحی، در مقّدمه، تفاخر 
  های موجود، ضرورت تألیف را توجیهشود و با اشاره به کاستی می   این نکته، با ضرورت موضوع شروع . اثر   ذکر پیشینۀ 

چون    ز ی من ن گوید: » می   سخن   نامه مرزبان است که از    العقول روضه توان نام برد،  باره می هایی که دراین کند. از نمونه می 
سبب او را    ن ی بستم و بد  ی ور ی عبارت، او را ز  ت ی از حل  ی عار  افتم، ی  ف ی شر  ی و مبان  ف ی لط  ی را بدان معان  نامه مرزبان 
دادم«)   العقول روضه  در  ( 111  : 1383ملطیوی،  لقب  جامی  خردساالن    بهارستان .  برای  مناسب  اثری  نبودن  از 
 : گ. آغاز(.1288کرمانی،  ← ) ( 25:  1366کند ) می اشاره   گلستان به    گوید و می سخن 

کار مخاطب   ی آسان را  و هدف    کندی م   اشاره   ی بند اثر به باب   ۀ نندیها، آفر فرزندنامه   تر ش ی در ب .  ها بندی و بیان فصل باب 
وچهار  را بر چهل  نامه قابوس عنصرالمعالی نیز   (،  Ph,1912است )وسه بند  ، مشتمل بر چهل تعالیم پتاح . داندی م 

 
 است.  و عربی های ادبیات فارسیمربوط به نمونهاین بخش شواهد  .1



 شمارة نخست  )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  30

 

نویسد: »اکنون آمدیم با سِر سخن، و بر نهاد این می   النّجات مفتاح . احمدجام در  (3  : 1312است )   باب بنا نهاده 
جست، و بر خوانندگان    کردیم، بنگرد، جملۀ کتاب را باز نباید   ابواب، تا اگر کسی خواهد که سخنی از این نوع که یاد

 حثب  پایان  اکنون  که کنندذکرمی  نویسندگان،  پذیرد،  پایان  مبحثی که  هرگاه (.72: 1347و نگرندگان آسان باشد«) 
به آغاز   ز ی هر باب ن  ان ی در پا  .( 492: 1344اخوینی، ← کنند ) می  دیگر آماده  فصل  شروع   برای  را  مخاطب  و  است 

 (.266  : 1383ملطیوی،  ← ) ( 118  همان: )  زند ی م   زیگر   ی موضوع در باب بعد 

 ایمایه های درون شاخصه 

و چه بسا  - تعلیمی مشروطه   اسالم در ایران گرفته تا متون های پیش از  از اندرزنامه .  نویسان به پسران نگاه ویژۀ فرزندنامه 
 :1382خاقانی،  روبروست ) مهری  ها نیز با بی دارد. سهم دختران حتی در مرثیه   نگاهی ویژه به پسران وجود   - پس از آن 

هستند، بس   تنها نگاه سوگیرانه به پسران وجود دارد، بلکه دختران همین که زنده ها نیز نه(. در فرزندنامه 835، 163
 کگوید؛ جز در ی« نمی فرزند  یا »   ی و حت کند می  خطاب پسر«  ی»ا فرزندش را   ، جامه ، در ه است! عنصرالمعالی 

برد؛  می   کند. اگرچه از دخترکان نیز نام می   سوگرایانۀ او را اثبات ، نگاه یک فرزند در برابر    پسر دار  . بهرۀ او از واژۀ نشان مورد 
آنچه داری اول در برگ دختر کن و شغل وی را بساز و او را در گردن کسی کن تا  … تأّمل دارد: » ولی این یادکرد! جای  

کن و دختر در گردن وی بند و برهان خود را ازین محنت عظیم و دوست را همین پند از غم وی برهی. آنچه داری بذل 
نویسان  ه به جانشینان خلف اندرزنامه ها و نیز تا عصرمشروط (. این نگاه، میراثی است که تا مّدت 98:  1312ده«) 

نیز معطوف (. در دورۀ مشروطه که نگاه اندرزنامه 29:  1366جامی،  ← است )   رسیده  به دختران و زنان    نویسان 
بختیاری، پژمان ← هستند ) سونگری غالب است. جز معدود آثاری که مخاطبان آن دختران  شود، باز هم یک می 

اش مخاطب خیالی   رغم داشتن یک دختر(، جز احمدِ علی طالبوف ) صلی هستند.  هم پسران، مخاطبان ا   ( باز 1347
های کودکانه همراه احمد هستند؛ ولی باز احمد در رأس گاه، خواهران احمد نیز در بازی دیگری ندارد؛ البته گاه و بی 

 (.38،  76  ، 23:  1311شناسد ) علم و دانش را نمی   اصالً فرزندان باهوش قرار دارد. خواهر احمد گویا 
کند تا احساسات مخاطب می   ای عاطفی شروع ها، نویسنده، اثر را با مقّدمه در فرزندنامه   ها.مقّدمۀ عاطفی فرزندنامه 

رفتن  تضاد  است؛  فرزند  و  پدر  سّن  تفاوت  رهگذر  از  برانگیختگی،  این  برانگیزاند.  پیری را  وجوانی، وماندن، 
های مختلف تاریخی نیز اخالقی نمایان است و در دوره - متون اندرزی مندی. این رکن مهم، بیشتر در  وقدرت سستی 

زاده و خداوندگار من! پایان زندگی نزدیک است؛ پیری بر من فروریخت و ناتوانی فرا رسید و به  ثابت است: »ای شاه 
ایی کاهش شود و شنو ها کوچک می گردد. چشم تر می خوردگی، بدبختی افزون ام. با سال مرحلۀ کودکی دوم رسیده 

/ گزنفون، 295:  1380علی، امام ← ) (Ph, 1312:41)شود. قلب را دیگر آرامشی نیست« می کند. نیرو کم پیدا می 
 /6- 5:  1324طالبوف،    / 41:  1366/ گّروسی،  452: گ.  485الملک،  نظام   / 1:  1312/ عنصرالمعالی،  326:  1388

 (.Cuthbertson,1980: 90 /  Lawson, 2004: 14  /218،  211،  155:  1378خمینی،  
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که شاید فرزندش، به کتاب ها، تردید نویسنده است بر این از اصول ثابت در فرزندنامه .  کارنبستن اندرز نگرانی از به   
نیست؛    یمی تعل   یات ادب کند. این نکته، رکن اساسی در دیگر متون  می   داشت کتاب توصیه ندهد؛ بنابراین بر پاس   اهمیت 

 تعلیمی متمایز  شود و این نکتۀ مهم، زیرگونۀ فرزندنامه را از دیگر انواع تنها مهر والدین بر فرزند، باعث این تأکیدها می 
ندی پند پدر را پذیراست: کمتر فرز  ( که 342 : 1383 شمیسا، دارد ) الگویی ها، ریشه در سّنتی کهن کند. نگرانی می 

 من  گفتار   از  تو   اگر   باشد،   آمده   است  پدری   مهر   شرط  آنچه  من   از   گاه آن   بازماند؛   کتاب   این  کاربندِی   از  تو  دل   که   مبادا » 
  جمله  برآن   روزگار   سرشت   اگرچه  دارند و   غنیمت   نیک   کاربستن   و   بشنودن   باشند   دیگر   بندگان   چون   نجویی،   نیک   بهرۀ 
 خویش  پنداشِت  غفلت،  روی  از که  است  جوانان  باطن  در آتشی   که  نبندد  کار را  خویش پدر  پند  فرزند  هیچ   که  آمد 

  نکرد یله   مرا   پدری   شفقت   و   مهر   بود،   معلوم   این  مرا   اگرچه   دانند؛   پیران   دانش   از  برتر   خویش   دانش   که   دارد   برآن   را   ایشان 
خان، / رفعت 40: 1311/ کاشانی، 556گ.   : 485الملک، نظام ← ) ( 1: 1312)عنصرالمعالی، « باشم  خاموش  که 

 .(9  : 1324طالبوف،    / 65  : گ. 1325
 نویسنده،   پدر  که   ای رساله   پاسخ  در  است   ای رساله   المَؤّیدمحمودی، ابی احمدبن   از   األلباب   ذوی   الی   العراب 

برای   رغم علی   وی   نوشت.   او  وعظ   در  ابوالمؤّید،   الّدین رکن  پدر را نصیحت   پدر،   احترام    ها آن   به   و  نپذیرفت   های 
اند: احساس غرور فرزند، در مقّدمه نوشته   برخی از نویسندگان، با آگاهی از  (. 512/ 22: 1393درایتی، داد ) پاسخ 

 .(Osborne, 1896) ام« سرافکنده   ام، این نیست که از تو که نام تو را در آغاز این اندرزها نهاده »پسرم! این 
کنند.   دارد که تأکید نویسان از به کارنبستن اندرزهایشان، آنان را وا می نگرانی فرزندنامه   . کاربستن اندرزها در به   سفارش 

دارید، این کتاب را تان را نگاه درست باشید و سالمتی نویسد: »اگر بخواهید که تن می  1داروهامارسلیوس در مقّدمۀ 
که نیازمند مشاورۀ پزشک آن دهد بی می  کرد و شما را شفا  خواهد  شما کمک  کنید؛ منبعی که به  دارید و مطالعه  پاس 

ها  است، این توصیه  هایی که درخواستی از سوی فرزند نبوده در فرزندنامه (.  Prioreschi, 2001: 520) باشید« 
است:  بیش  از لفظ   ن ی ا   ! پسر   ی »ا تر  که  مدار  خوار  را  بو سخن   ن ی ها  هم  آ   ی ها  بو  د یحکمت  هم    ی و 
طالبوف، 297:  1371نزاری، ← ()39:  1312«)عنصرالمعالی،  ملک  صدر،  144:  1311/  گ  1258/   :134 /

های صرفًا اندرزی منحصرنیست. (. این نکته به فرزندنامه 16و  10گ.   تا: بی  ، جوزا / 106 : 1270 ، یار ی اسفندی نور 
 (.22  : 1392  ، ی ان ی اش ی محمد   / 41:  1376ای،  شبانکاره ← دارد ) این تأکید وجود   در موضوعات دیگر نیز 

هایی که به درخواست فرزند است، این توصیه نیز وجود دارد؛ ولی گاهی غیرمستقیم است و کمتر در فرزندنامه 
/ احمدجام، 120، 125: 1383ملطیوی، ← است )   کرده  هایی است که خوِد نویسنده به نوشتن اقدام از فرزندنامه 

(. این رکن در سّنت 66: گ. 1325خان،  رفعت   / 41:  1366گروسی،    / 79  :1387  ، یراز ی رازش   / 61-62  : 1347
  آمده   القمار آداب نویسی بسیار مهم است؛ حتی اگر پدران، دانشی نه چندان پسندیده به فرزندان بیاموزند. در  فرزندنامه 

 
1. De medicamentis/ Marcellus 
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  نکنی؛  پیشه و  اندیشه  سلطان   خدمت  و  یزدان طاعت جز کاری که  ترخوش  چنان  و بهتر  آن  فرزند!  ای   است: »تو را 
  پدر  چون  خواستی  و  آید  کاسته  َقدرت  بازار  نخواسته خدای  اگر  و  رسد!  چه  قبیله  به مهتری  تا  بود  طویله  مهتری  اگرچه 
  و   عبرت به نظر  ام گذاشته  به یادگار و نگاشته  فن   در این  که  را   مقاله  مختصر  و  رساله  شوی، این   ماهر  و  قادر  فن درین 
  رساندم که  به جائی   چگونه   خرد   دقت   و   فکر  به قوت   را   مایه دون   پایۀ پست   شغلِ   این   که   کنی مشاهده   تا   بنگر   خبرت   بصر 
داشت کتاب های غربی نیز توصیه به پاس در فرزندنامه   (. 5: گ.  1309بماند«)محمدامین،    حیران   درو   عاقل  صد 

 .( Prioreschi, 2001: 520دارد )وجود  
که استخوان پیل غایت زورآور و قوی بود چنان است: »پدر من به   آمده   سبکتکین   پندنامۀ در    . تفاخر نویسنده به اجداد 

بیفکندندی؛ از کمان سخت  از وی  گرفتن و امثال  کشیدن و کشتی به دست بشکستی و همۀ جوانان آن قبیله سپر 
خواهد تا با به  ند و می خوا (. عنصرالمعالی نیز، پسرش را به شناختن نسبش فرا می 37:  1376ای،  این«)شبانکاره 

ها، جنبۀ دینی  تفاخر به اجداد، در برخی از کتاب   (.2:  1312باشد )   مندانه، داشتهکاربستن پندها، زندگِی شرافت 
نویسان، . در میان فرزندنامه ( 78  : 1412جوزی، / ابن 1351:  1392ولی، الله / نعمت 40،  10تا: گ. جوزا، بی ← )  دارد 

خود ببالند: »در هیچ مقام خود را به    دهند به اجداد و پدران نبالند؛ بلکه به هنر می  ندرزافرادی هستند که به فرزند ا 
کن که خود باإلصاله شایسته و درخور    مگوی و جهد  شرافت نسب مستای و از محامد صفات آبا و اجداد سخن 

ادکرد است که فرزند البته، همین بازدارندگی، نوعی ی   (. 26:  1366جامی،  ← () 45:  1366ستایش باشی«)گروسی،  
 کنند.نمی   را متوّجه نسب کند؛ زیرا کسانی که نسبی شریف و نژاده ندارند، سفارش 

موفق در نظر فرزند  ی ا فرزندان است که پدر بر خود ببالد تا نمونه  ی در اندرز برا  ر ی فراگ  ی سّنت  . تفاخر نویسنده به خود 
ای است شد؛ این سخنان، نمونه  نخواهد  ام، تا ابدالّدهر محو کرده  جا گرد یک از کلماتی که در این : »هیچ کند  جلوه 

دهد که چگونه سخن بگوید و او را ماهر می   کرد. سخنان من به هرکس تعلیم   زادگان به نیکی از آن یاد خواهندکه شاه 
فرمان  سخن در  در  استاد  و  می برداری،  بار  خواهدگفتن  او  یار  بخت  و   :Ph, 1912) شد«   آورد 

اخوینی، 222،  221،  216:  1372غیبی،    / 99:  1383ملطیوی،    / 452گ.   : 485الملک،  نظام  ← ) (37/56  /
های طنز نیز ( حتی در اندرزنامه 66: گ. 1280/ حیران، 105و  104. گ   : 1270اسفندیاری، / نوری 303: 1344

»پس از  کند: می   فاخر ت   نوعی دیگر   ش، ی در اندرزها  ، ی کاشان (.  1293خراسانی،  مشتری ← شود ) می   این تفاخر دیده 
 (.7  : 1311هدر«)  کم ی مکن نام ن   فر ی ک ه  ب   / نامور  ی چو از من شد   ی ت ی گ ه  ب   / ل آفتاب مراگِ ه  ب   ندا ی م   /آب مرا   ره ی من مکن ت 

(. نزاری نیز 96: 1312)  ید گو می  اش را باز عنصرالمعالی، تجربۀ کودکی  یادکرد دوران کودکی و نوجوانی نویسنده.  
جوانی   ی ا گونه به  دورۀ  از  سخن دیگر  او  می اش  عالقه گوید.  و  عشق  از  م چنان  به  جوان   ی اش  دوران   اشی در 

به دوران کودکی و    (. بسیاری از آنان، در اشاره 266:  1371کند ) ی م که مخاطب جوان را با خود همراه   د ی گو ی م سخن 
گوید: دانستند. سبکتکین از خاطرات روزهای اسارت در دست بخسیان می ساالن می نوجوانی، خود را برتر از هم 
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در خاطر من بگذشتی که   - اگرچه کودک بودم - »هر روز، گذر من بدان بت بودی و هرگاه که من در آن بت بدیدمی 
: 1412جوزی، / ابن 2: 1372/ غیبی، 98: 1383ملطیوی، ← () 38: 1376ای، اند«)شبانکاره ردمان بر هیچ این م

34  ،37.) 
اند: »پس آنچه از موجب طبع  نویسان با آگاهی از نوع مخاطب خود، بنای اثر را بر اختصار نهاده فرزندنامه   . اختصار 

بود، اندرین نامه نوشتم«)عنصرالمعالی،   و مختصرتر   شایستهکردم و آنچه  خویش یافتم در هر بابی، سخنی جمع 
افتد   کرد تا آنچه حالی وی را بدان احتیاج   »و از ما درخواست و استدعا   است:   آمده   النّجات مفتاح ( در  129،  1:  1312

خواندن    از مقدمات راه دین، هرچه به لفظ موجزتر و مختصرتر بنوشتم تا حجم کمتر باشد و نویسندگان و طالبان را، در 
نبشتن   فهم   رغبت   هاآن و  و  نبشتن  و  خواندن  را  هرکسی  و  کتاب افزاید  جمع کردن  که  دیگر  میّسرکرده های   ایم 

و 73:  1372غیبی،  ← () 62:  1347شد«)احمدجام،  نمی  مخاطب   (.  ماللت  باعث  را  تطویل 
 :1288  ، ی کرمان   / آغاز   گ. :  819  ، یهلو د  / 16گ.    : 1263  ، یراز ی ش ز/ بسمل گ.آغا   : 1060  ، ی سوربهار ←)  دانندمی 

: 1387  ، یراز ی رازش /  8،  6: گ.  1270اسفندیاری،  نوری   / آغاز  : 1203  ، ی کنکوه   / آغاز  : 1216  ، ی اصفهان ی ن یحس   / آغاز 
رغم، (. گاهی نیزعلی 298:  1371: آغاز/ نزاری،  1302/ تنکابنی،  145،  129،  128: گ. 1309محمدامین،    / 30

طوالنی  به  اختصار،  بر  کتاب  اعتراف   شدن بنانهادن  ) می کتاب  گ. کنند  ابتدا 41جوزا:  همان  از  نیز،  برخی   .)
 (.107:  1366/ جامی،  18:  1383ملطیوی،    ← است ) کنند که بنای کتاب بر تطویل  می اعالم 

در    یژه وبه های کّلِی توّجه به مخاطبان است؛  شده، یکی از شاخصه سادگی مفاهیم مطرح   سادگی و فهم مخاطب.
را    1خی تار   ، کاتو   . یمی تعل   یات ادب  تاخود  نوشت  بزرگ  حروف  برای   با  آن   آسان  شفرزند   یادگیرِی 

ها تو را بگویم  اخوینی، اساس کتاب پزشکِی خود را بر سادگی نهاد: »عدد این اندام   . (Reeve, 2016: 167) باشد 
ق: 1286رازشیرازی،   ← () 37،  14،  1344تر بود«) های مفرده گفتم تا تو را به یاد داشتن آسان چنان چون عدد اندام 

به شیوه   . آغاز(   : تا ی ب   ، ی بروجرد   /گ.آغاز   تا، ی ب   ، ی کاظم /  2گ.  توّجه  کاربردی  فهم    های  و  کتاب  مطالب  آسانِی 
بیان  جامی،   / 61  : 1347احمدجام،  ←)   ی عرب معنای آیات و عبارات و ابیات   کنیم: می مخاطب را در چند نمونه 

: 1309/ محمدامین،  63و    13  : 1380/ ارزانی،  45:  1344اخوینی،  ← اصطالحات )معنای واژگان و    (، 19:  1366
رفعت 188،  151،  147گ.  گ. 1325خان،  /  تویسرکانی،  57:  پ (،  88:  1387/  مقدمات  از    ش ی آوردن 

/ غیبی، 88،  42:  1344اخوینی،  ←(، اشکال و تصاویر و جدول: ) 543و    548: گ. 1209اصفهانی،  ←)  بحث 
 (.  49  و   41  و   13  : 1311طالبوف،  /  134: گ. 1309/ محمدامین،  224،  215:  1372

اندرزگویی  می فرزندنامه .  سّنت  خود  بر  قرضی  را  آنان  به  آموزش  و  فرزندان  به  اندرز  ادا نویسان،  باید  که  دانند 
داند و  دادن پدر می ، دلیِل رفتن به سوی قمار را از دست القمارآداب . محمدامین در مقّدمۀ  (4  : 1311طالبوف،  )  کنند 

 
1. The Historia  / Marcus Porcius Cato 
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به راه درست   این شاخصه کمتر : آغاز(. در اندرزنامه 1309کند ) زندگی هدایت نبودن کسی که او را  های دیگر، 
  ی ذکر اندرزهاهای گوناگون باشد: تواند به شیوه ها یکی از اصول بنیادین است که می شود؛ ولی در فرزندنامه می دیده 

م   مادرانه / پدرانه  ذکر مستقیم    . ( 104  : 1366/ جامی،  182  و   811:  1383  ، ی و ی ملط ← )   وانات ی ح   ت یحکا   ان ی در 
، 162  :1311/ طالبوف،  29،  21:  1344/ غیبی،  285،  267:  1371نزاری،  ← )  سنده ینو اندرزهای پدر نویسنده به  

/ 1339:  1392ولی،  الله نعمت ← خود )   ذکر اندرزهای بزرگان دینی و مذهبی و حکمای بزرگ به فرزندان .  ( 18،  11
 (.86:  1387/ تویسرکانی،  16:  1311کاشانی،    / 28،  19:  1337/ جامی،  522- 521: گ.  485الملک،  نظام 

گوناگون زندگی است.   یها های والدین در عرصه آورد تجربه ها، دست فرزندنامه   . اثر  های فردِی آفرینندۀ انتقال تجربه 
اثر، چگونه درستی سخنانش را   آوردن اطمینان مخاطب است. اینکه آفرینندۀ دست از شگردهای رسانگی سخن، به 

های  های آموزشی برای دانش جبران محدودیت   ، بسته به موضوع اثر، متفاوت است: کند. کارکرد انتقال تجربه   تضمین 
/ 80،  78،  49،  48: گ.  1203/ کنکوهی،  767  ، 587،  562:  4413اخوینی، ← )   ی ق ی موس عملی چون پزشکی و  

: 485الملک،  / نظام 70:  1312عنصرالمعالی،  ← مخاطب )    ِعبرت (.  233:  1372/ غیبی،  119:  1380ارزانی،  
 ، 166:  1347احمدجام،  ← : ) سخنان   ضمانِت (،  185:  1347/ احمدجام،  145  :1383/ ملطیوی،  515  ، 502گ. 

نزاری، 174،  173،  172،  117،  98،  97،  28،  21:  1312عنصرالمعالی،    / 65گ.    : 1325،  خانرفعت /  163  /
 (.140،  139  ، 91،  80،  70: گ. 1322وفا،    / 52  : 1311،  / طالبوف 178،  126. گ   : 1309/ محمدامین،  270:  1371

 ها زیرگونۀ فرزندنامه 

زیرگونه فرزندنامه  نیز  دارند: ها  خاص    یی هاآن   هایی  دانشی  آموزش  با هدف  نکات که  ریزترین  بیان  برای  هستند، 
را ادبیات   هاآن توان  های آموزشِی بسیاری نیز وجود دارد؛ اما نمی آموزشی در ساختار نثری مؤّثرترند؛ البته منظومه 

فراهی که آموزش به کودکان    الّصبیان نصاب مانند  ؛  شمارآورد. نظم در این متون، تنها برای سهولت در آموزش است به 
مال و  یر ش ه  متل/ پنجه ب  توته تل ا »: خود  خردسال  فرزند کاشانی برای  نظم کوتاهی از مالمحسن فیض  است یا نمونه
سر/ غوغا کند/ رو بردار و تبر/ برو به جنگ شانه  شهی احمدک/ احمدک جان پدر/ ت   ی پا  ژلژله  / ی آهن  خ ی شکر/ هفتاد م 

 .1« ا ی ب   ی زود / رو بشو دت  خو   / ا ی برو به حوض توت 
به    با هدف زینت کالم و  آثارمنثور،  مانند  می کشیدن اقتدار ادبی و زبانی نوشته رخ برخی  و    ، العقول روضه شود 

ن خطیبان و واعظان و منبریان مشهود است. نثر ای هستند که بیشتر در میا هایی با نثر خطابه برخی دیگر نیز، نمونه 
ای منثور است؛ ولی شواهد شعرِی گرچه نوشته   بهارستان نویسان نیز از شعر و وزن سرشار است.  برخی فرزندنامه 

گونه متون، برخی نویسندگان، از  گیرند. در این می ای جای های منثور، در گروه نثر خطابه بسیار دارد. دیگر فرزندنامه 
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: 1347احمدجام،  ←اند ) برده دانند و کمتر از شعر بهره گریزانند و آن را مناسب مقام خطیب و هدف او نمی   شعر 
ای منظوم های عاطفی و خیال ندارند که همان نثر صرفًا خطابه . برخی منظوم هستند و ویژگی ( 188،  181،  179،  63

ذیل  که  ) می ی بند طبقه   ی نثرادب   هستند  نمونه،    ( 313  : 1377فرای،  شود  منظوم برای  یا  الله نعمت شاه   نصایح  ولی 
 اندرزهای جوزا.

هایی که نویسنده به صراحت و ای از فرزندنامه است؛ البته نامه های نویسندگان خطاب به فرزندان نیز زیرگونه نامه 
اندرز، نامۀدلتنگی، ، شواهد متن، آن را برای فرزندش بنویسد و از ساختاری منسجم برخوردار باشد که شامل وصیت 

 است.…نامۀفتح، نامۀتوبیخ و 
 کرد:گونه ترسیم توان این را می   های فرزندنامه در کل، زیرگونه 
صرف  ) آموزشِی    اً منثور  میزان الّطب، جامع فی المتعّلمین هدایه ← بلند  توحیدنامه،  هادی األلحان،  المضّلین، الّطب، 

 الّرضویه(؛مواهب نور،  نورعلی 
 (؛صغری در منطق ← کوتاه ) منثورصرفًا آموزشِی  

 احمد(؛األدبا، کتاب القمار، تنبیه نامه، آداب قابوس   ← )   ی اندرز منثورآموزشی  
 دستورالوزراء(، ← )   ی منثوراندرز 
 (؛ تحفۀمسعودیه ی وفا،  وصایا ،  العقول روضه ← بلند ) اندرزی  - منثور ادبی 
 المقامرین(؛یحیویه، نصایح شیخ پدرانه، پندنامۀ نصایح ← کوتاه ) اندرزِی - منثورادبی 

 المؤمنین(؛، نجات الّنجات مفتاح   ← بلند ) اندرزِی - منثورخطابی 
 (؛بایدشنید می   ← کوتاه ) اندرزِی - منثورخطابی 

 (؛همیان ، حسینّیه ،  صبا گلشن ،  دستورنامه   ← بلند ) منظوم اندرزِی 
 کاشانی(؛فیض   مالمحسن   توتۀ اتل   شعر ولی،  الله نعمت شاه   نصایح  ← کوتاه ) اندرزِی  منظوم  

 های اندرزی. نامه 

 موضوع

 های آموزشی، فرزندنامه از    ی ار ی در بس   ؛ شد توان مرز دقیقی قائل ها دشوار است و نمی موضوعی فرزندنامه   ِی بند م سی تق 
آشکار و گاهی پنهان و اندک،   صورت به عمومی،    دیگر، تربیتعبارت . به است   شده  اخالقی و تربیتی گنجانده   مسائل 

 شناسد، می   را   ها آن   که   کند می   درست   داوری   اموری   دربارۀ   هرکس »  : نویسد می   ها وجود دارد. ارسطو در فرزندنامه 
 تربیت  از   که  کسی   ولی   کند؛ می   درست   داورِی   آن موضوع،   دربارۀ   است،   آموخته   نیک   را  خاصی   موضوع   که   کسی 

. اخالقیات، پربسامدترین ( 15  : 1377)   « تواناست   موضوعات   در همۀ   درست   داورِی   به   است،   گرفته   بهره   عمومی 
 مدن است.  منزل و سیاست   فردی، تدبیر   اخالق   شامل سه حوزۀ تهذیب   که   ست ا   کامل فرزندنامه   نمونۀ   موضوع و 
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ها است: قرآن و مسائل مربوط به آن چون تجوید، عالوه بر این، موضوعات دیگری نیز بنای اصلِی برخی فرزندنامه 
بالغی؛ عرفان و تصّوف که البته گاهی در گروه   بالغت و علوم  ونحو و شرح کتب مهم در این حوزه؛تفسیر؛ صرف 

قرارمی حکمت  نیز  علم عملی  واژه   گیرد؛  و  فلغت  یا  مانند:  علوم لغات؛  رهنگ شناسی  کیمیا، غریبه  جفر،  رمل، 
 (.1399آبادی،  جشن جلیلی ← )  قمار 

 گیرینتیجه 

، جهان  ات ی ادب شوندگی در    تکرار  کهن، بسامد و   رغم داشتن پیشینۀشد که علی   ای معّرفی ، نمونۀ تازه ی انواع ادب حوزۀ    در 
برحسِب پیوندهای نزدیک روانی و احساسِی میان والدین و   یا آگاهانه یا - بود. سّنتی ادبی  ای نشده تاکنون به آن اشاره 

کند که برای    آفرینندۀ اثر، آشکارا ذکر   گونه است: در میان نویسندگان این آثار وجود دارد که مختصات آن این   - فرزندان 
تواند خاطب می باشد و او را رها نکند. این ارتباط با م  نویسد. در متن نیز با مخاطب خود ارتباط داشته فرزندش می 

های  الزم، فرزندنامه را از دیگر گونه   دل. این شرط   های ندایی، امری و نهی، پرسش و دردِ ذکر نام فرزند باشد یا خطاب 
 سازد. جدا می   اندرزی 

 شفاهی در کتب  های های شفاهِی اندرز و وصّیت والدین به فرزندان است. این سّنت ، سّنت خاستگاه فرزندنامه 
ها به  مشروطه، بیشتر فرزندنامه   در ایران، تا دورۀ  ی فارس   اتی ادب شد. در آغاز    های نخستین مکتوب مقّدس و اندرزنامه 

کرد    شکِل نامه یا کتاب بود؛ ولی به فراخور تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگِی جامعه، انتظارات مخاطبان نیز تغییر 
 های اندرزی، به شکل مواعظ حکمتشد. پیش از مشروطه، فرزندنامه  نامه محتوا و قالب فرزند  و بستری برای تغییر 

ای به انتقاد از این شیوۀ خطابِی رایج پرداختند عملی در شکل خطاب مستقیم یا حکایت و تمثیل بود؛ ولی بعدها، عّده 
و داستان فرضی با هدف    هایی در قالب گفتگو نویسی نوشتند. برخی نیز فرزندنامه هایی بر سّنت فرزندنامه و نقیضه 

خیالی سخن  فرزندان  با  و  نوشتند  جامعه  از  انتقاد  و  دوره   آموزش  در  فرزندنامه گفتند.  هم،  کنونی  در  های  نویسی 
 دهد.می   های تبلیغاتِی انتخاباتی به سیر خود ادامهنویسی، موسیقی، آگهی حال های دیگری چون رمان، شرح قالب 

سوزی و نگرانِی والدین از آیندۀ گونه است: درخواست و پرسش فرزند از پدر، دل این نویسان  های فرزندنامه انگیزه 
هایی روبرویند: نویسان برای رسیدن به اهدافشان با دشواری فرزندنامه  فرزندان، سوگ فرزند، ماندگارِی نام نویسنده. 

الگویی دارد؛ نوِع  های کهن لدین که ریشه برای آدمیان؛ نافرمانی و سرپیچِی فرزندان از وا   تلخِی ذاتِی اندرز و نصیحت 
ای مغرور؛ نبود امکانات الزم برای  خاص مخاطبان که یا کودکانند با درک ناقص از امور زندگی و یا جوانان با روحیه 

مهارت  دانش آموزش  و  شیوه ؛  خاص های ها  خود،  مخاطب  و  هدف  به  توّجه  با  برمی بنابراین،  در  هایی  تا  گزینند 
 گذارند.  مخاطب تأثیر 

عاطفی برای به دست   ی ا ه م مقّد خاص به پسران،  کرد: نگرش گونه خالصه توان این ها را می مشترکات فرزندنامه 
آوردن حّس عاطفِی فرزند، نگرانی از اینکه فرزندان اندرزها را به کار نبندند، تأکید در به کاربستن اندرزها، داشتن 
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به اجداد و دوران ک  بیان این - های خود ودکی و کنونِی خود، ذکر تجربه سادگی و اختصار، تفاخر  گاهی اغراق در 
 نویسان دارد.شناسِی موّفق فرزندنامه ها نشان از مخاطب سّنت اندرزگویی. وجود همۀ این شاخصه - هاتجربه 

، روا، وزیر، پزشک، فقهای دینی، شاعران دربارینویسان از میان طبقات مختلف اجتماع هستند: فرمان فرزندنامه 
نهد. می   گمان جایگاه اجتماعِی نویسندگان در سبک و لحن آثار تأثیر فکران و غیره. بی مقدار، روشن زادگان بی عرفا، شاه 

قاجار است. اشارۀ    ترین فرزندنامۀسّنتی تا دورۀ موّفق   نامه قابوس اخالقی،    های اندرزی های فرزندنامه در میان نمونه 
اسفندیاری و مشتری به اندرزهای عنصرالمعالی و تقلید از سبک او در   امین و نوری   نویسانی چون محمد فرزندنامه 

گویی بر این خراسانی با هدف نقیضه   نویسانی چون مشترِی های بعد، نشان از این موّفقیت است. حتی فرزندنامه دوره 
 اند.برده   ره اثر، از شهرت این فرزندنامه در اعتالی نام خود به 
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