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Characterization and Moral Theme in Varavini’s Marzbanname
and La Fontaine’s Fables

Safura Tork Ladani 
Maede Rahimi Rokni 

Abstract
Didactic literature is a literary genre in which the writer contrasts between the good and the
evil, and indirectly tries to teach the moral lessons of world’s classical literature. These
lessons are generally expressed by animals and are in the form of advice.
There are some common concepts in the didactic literature of Iran and France. Some of these
similarities could be found by considering the moral works of authors such as Sa'ad ad-Din
Varavini and Jean de La Fontaine. Varavini’s Marzbannameh and La Fontaine’s Fables are
valuable works which deal with the political and social issues of their time by expressing the
ideas of their authors. These advices which are expressed by jinns, humans, inanimate
objects, animals, and plants offer a type of moral writing called fable to their literary,
political, and social community. This genre has been one of the most prominent and popular
literary genres that was common in times when the pressure of the kings made it impossible
for writers to directly criticize the oppression. By using this genre, writers tried to avoid the
wrath of kings.
In Western literature, this genre was started by the Greek fabulist, Aesop. Horace, the
Roman poet, was inspired by Aesop and composed great fables. However, Jean de La
Fontaine, the French poet and fabulist, is known as the most prominent Western fabulist who
composed his own fables by following Aesop. He is the most famous French story writer
whose reputation is largely due to composing a book called Fables. In this book, he has
expressed concepts such as the criticism of the court, the king, the church, and the
bourgeoisie. La Fontaine has criticized Louis XIV in many of his fables. He represents the
king as lion and the courtiers as dogs, monkeys, wolves, and foxes and criticizes them. La
Fontaine, thus, reflects the internal characteristics and personality of human beings in the
form of animals and each animal reflects a part of the human society in the age of the author.
Fables of La Fontaine are, in fact, a description of the social and political situation of 17th
century French and contain an indirect political and social criticism expressed by animals.
In Persian literature, works such as Shahnameh, Kelile and Demni, Marzbannameh,
Siyasatnameh, and Golestan are written in this literary genre. Marzbannameh along with
Kelile and Demni which is one of the great Persian fables, is a book originally written in
Tabari by Ispahbod Marzban Ibn Rustam Ibn Shahriar Ibn Shervin. This book was later
translated to Dari Persian by Sa'ad ad-Din Varavini. More specifically, Marzbannameh was
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rendered from Ancient Tabari to Dari Persian in the early seventh century from year 617 to
622.
The author of this book, as La Fontaine did, has considered the king his primary audience
and has tried to guide him in governance, political, and social matters by offering him
advices. In these stories, the author refers to political, social, judiciary, and economic affairs
and concerns behavior towards others, especially towards enemies and strangers. There also
appear moral lessons and virtues in the stories which revolve around social matters. In many
stories of Marzbannameh, like the Fables of La Fontaine, the characters are animals who
play the social and political roles of their own time.
A comparative study of the characters of these two books helps us to better understand the
characterization method of the two authors. Since these two writers have had an effective
role in the moral and didactic literature of their own countries, the present study attempts to
conduct a comparative study to investigate the characterization and the expression of
didactic concepts in Varavini’s Marzbannameh and La Fontaine’s Fables which are,
respectively, the representatives of classical didactic literature of Iran and France. Despite
the similarities in the moral teachings of the two works, it could be concluded that Varavini’s
work has focused more on moral content while La Fontaine’s work has been more concerned
with form. This comparative study mentions some stories of the two books and discusses
their characters and persona. Moreover, the current study investigates the moral messages
that these two writers have mentioned in their works for their audience.
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پردازش شخصیت و درونمایة اخالقی در دو اثر مرزباننامة سعدالدین وراوینی و فابلهای ژان دو الفونتن


صفورا ترکالدانی و مائده رحیمیرکنی
چکیده

ادبیات دو کشور ایران و فرانسه در زمینة ادبیات تعلیمی دارای وجوه مشترکی هستند که با تفکر بر روی آثار اخالقی نویسننداانی
چون سعدالدین وراوینی و ژان دو الفونتن میتوان به پارهای از این شباهتها دستیافت .مرزباننامة وراوینی و فابلهای الفونتن
ازجمله این آثار بزرگ و ارزشمندی هستند که با بیان اندیشنه هنای نویسنداانشنانب بنه مسنائا سیاسنی و اجتمنانی زمنان خنود
میپردازند .این نصایح و پندها از زبان جن و انس و حیوانات و جامدات و ایاهان بیان میشنوند و ننونی از نوشنتار و حکاینات
اخالقی را به نام فابا به جامعة ادبیب سیاسی و اجتمانی خود نرضه میدارند .به دلیا نقش مؤثر این دو نویسنده در حوزة ادبیات
اخالقارا و تعلیمی ما بر آن شدیم تا در پژوهش حاضرب بهاونهای تطبیقی به مطالعة نحوة پردازش شخصیتها و بیان اندیشههای
تعلیمی در دو اثر مرزباننامه وراوینی و فاباهای الفونتن که نماینداان ادبینات تعلیمنی کالسنیو دو کشنور اینران و فرانسنهانندب
بپردازیم .با وجود شباهتهای موجود در زمینة آموزههای اخالقی در دو اثرب میتوان نتیجه ارفت کنه در اثنر وراویننی بیشنتر بنه
محتوای اخالقی پرداخته شده است در حالیکه در اثر الفونتن دغدغه صورت ظاهری بیشتر نمایان منیشنود .در اینن مقایسنهب بنا
معرفی برخی حکایات در این دو اثرب به بررسی شخصیتها و پرسوناژها میپردازیم و پیامهای اخالقیای را که اینن دو نویسننده
در آثارشان برای انتقال به خواننده جایدادهاند مورد مطالعه قرار میدهیم.
کلیدواژهها :ژان دو الفونتنب سعدالدین وراوینیب مرزباننامهب فابلب ادبیات تعلیمی
مقدمه
ادبیات در دو استره شعر و نثرب بهنونی نمایندة زندای فردی و اجتمانی ملت و جامعة زمان خود میتواند باشد .در اذشته شانر
و نویسندهب تجسّم کاما فرهنگ خود بودب اما واضح است که نویسندة امروز بنه دلینا اسنتردا و انشنعان داننشهنا بشنر
نمی تواند بر تمام نلوم نصر خود اِشراف داشته باشد .آثار نویسنداان و شانران قدیم اناهی مننابعی مناسنب بنرای نسنا امنروز
هستند .این آثار می توانند الگویی از اخالق و اندیشه ای برتر باشند که در مسائا و امور زندای فردیب اجتمانیب سیاسیب اقتصادی
و  ...به کار برده میشوند .شاهنامه ،کلیلهودمنه ،مرزباننامه ،سیاستنامه و گلستان و ...ازجمله اینن آثنار هسنتند کنه در زبنان و
 استادیار اروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهانب اصفهانب ایران (مسؤول مکاتبات)
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ادبیات فارسی میتوان از آنها یادکرد؛ آثاری که ااه در قالب حکایاتی ایرا و شنیدنی به نام فابل 1نقا میشوند .این ننو ادبنی از
برجستهترین و رایجترین اونههای ادبیات نامه است که با طبیعت و زندای مردم پیونند نزدیکنی دارد .درواقن ب اوننااونی ینو
حکایت و نقا آن به این سبب است که ادبیات نامه ابتداب صورت شفاهی داشته و از فرد به فرد یا نسا به نسا دیگر انتقال یافتنه
سپس برای بقا و استمرار در هر نصر و دوره ای و در هر جامعنه و فرهنگنیب خنود را بنا نانام اجتمنانی راینج تطبین داده و بنا
الگوهای اجتمانی آن جامعه و آن دوره منطب و سازاار شده است .ساخت معنایی ایناونه داستانها نیز بر دو اصا واق ارایی و
خیالپردازی نهاده شده است .در دورانی که فشار پادشاهان امکان مستقیمنویسی از ظلم و جور را به نویسنداان نمیدادب این شیوه
داستان پردازی معهود در ایران و هنند بنود؛ یعننی بینان پنند و انتقناد از زبنان جنانوران و حیواننات و ایاهنان تنا شننونداان از
نصیحتهای تلخ و ازنده ناراحت نشوند و پادشاهان خودکامه به خاطر این خردهایری آشکارب اهاقلم را آزار و شکنجه ننمایند.
«فابا از ریشة التین « »fabulaبه معنی بازافتن است و بر روایت کردن تأکید دارد .در اصطالح ادبنی فابنا داسنتان سناده و
کوتاهی است که معموالً شخصیتهای آن حیوان هستند و هدف آن آموختن و تعلیم یو اصا و حقیقت اخالقی یا معنوی است
البته فابا ااهی نیز برای داستانهای مربوط به موجودات طبیعی ینا وقنای خنارقالعناده و افسنانههنا و اسنطورههنای جهنانی و
داستانهای دروغین و ساختگی به کار میرود» (تقویب .)197 :1971
از نار لغوی نیز فابا لغتی است فرانسوی که مضمونی اخالقی را دربردارد و در فارسنی بنا واژة (حکاینات اخالقنی) شنناخته
میشود .در ایران میتوان این حکایات و فاباها را در کلیله و دمنهب مرزباننامه و اشنعار منناظرهای پنروین انتصنامی و در دینوان
مناوم او مشاهده کرد .این نو داستانها در زبان و ادن فارسی بسته به موضو ب سبو نگارش و شکا قهرمانها به انوا مختلف:
نامیانهب ادبیب تمثیلیب حماسیب نشقیب اخالقیب مذهبیب ملی و با نامهای کودکانب پریانب حیوانات و  ...تقسیم و دیده میشوند.
در ادبیات غرنب این رشته از داستان با ازوپ2ب فابانویس یونانی شرو شده اسنت .پنس از وی منیتنوان از هنورا  9شنانر
رومی یاد کرد که پیرو ازوپ بود و فاباهایی دلانگیز از خود به یاداار اذاشنت .بنااینهمنهب سنرآمد فابنانویسنان غربنی ژان دو
الفونتن)1( 1ب شانر و فابانویس فرانسوی است که با پیروی از ازوپ به نگارش فاباهنای خنود برخاسنته اسنت .منا بنر آننیم تنا
مجمونه فابلها و حکایات این شانر بزرگ قرن  17فرانسه را با حکاینات و داسنتانهنای مرزباانناماه کنه ترجمنهای اسنت از
سعدالدین وراوینی مورد مطالعه قرار دهیم.
شیوة پژوهش در مقالة حاضر کیفی_کتابخانهای است .ابتدا به معرفی چند نمونه از پژوهشهایی کنه پنیشتنر بنا موضنوناتی
نزدیو به پژوهش حاضر مورد بررسی قرارارفتهاند میپردازیم و سپس با پیشمطالعهای که از فابا ارائه شدب دو نویسننده و ننو
نگارش آنها را در انتقال این خصیصههای اخالقی در دو اثر ذکرشدهب یعنی مرزباننامه و فابلهای الفونتنب مطالعه میکنیم تنا در
انتها به هدف اصلی این پژوهش که بررسی مسائلیب ازجمله مطالعة شخصیتها و نو پرسوناژهای بهکاربردهشده در این دو اثر و
بیان نحوة انتقال افکار تعلیمی و اخالقی این دو نویسنده در شرایط سیاسی و اجتمانی خل حکایاتشان بپردازیم.
در مورد پیشینة تحقی در ایران پژوهشهای زیادی در مورد ادبیات تعلیمنی و آثنار اخالقنی چنون مرزبناننامنه وراویننی و
قاباهای الفونتن کرده اند که در این قسمت به پارهای از این موضونات بهمنزلة پیشدرآمدی بر این پژوهش اشناره منیکننیم؛ امنا
تاکنون پژوهش مستقلی برای مطالعة تطبیقی این دو اثر که نماینداانی از دو ادبیات تعلیمی ایران و فرانسهاند خل نشده اسنت .از
پژوهشهای نزدیو به این مقاله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
نبدالحسین زرینکون به نگارش مقاله «سیاحت بید پای» ( )1911پرداخته است .نویسنننده در اینن پنژوهش بننه تعریننف و
1

Fable
Esope
3
Quintus Horatius Flaccus
4
Jean de la Fontaine
2
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کارکرد فابا پرداخته و فابلهایی از الفونتن را با حکایاتی از کلیله و دمنه و دیگنر حکاینات ایراننی مقایسنه کنرده اسنت .مقالنه

«الفونتن و کلیلهودمنه» از اکبر اصغری تبریزی ( )1971نیز ازجمله پژوهشهایی است که در آن درونمایه اخالقی حکایات کلیلاه
و دمنه و الفونتن در خل فاباها و افسانهها بررسی و مناب مورداستفاده الفونتن در آن ذکنر شنده اسنت .مقالنه «شخصنیتهنا و
اخالق در فابا های پروین انتصامی و ژان دو الفونتن» از رضا ایراندوست تبریزی ( )1971دیگنر پژوهشنی اسنت کنه در آن بنه
بررسی شخصیتهای این دو اثر و انتقال پندهای اخالقی و تعلیمی آنها توسط این شخصیتها به خواننده اشاره میشنود .ناهیند
ملو محمدی در «فابا در مرزباننامه» ( )1911به بررسی فابا و حکایات مرزباننامه و به معرفی نمودها و جلنوههنای اجتمنانی
این اثر پرداخته است .پژوهشگر در این پژوهش مرزباننامه را نمایندهای از آدان و رسوم جامعة خویش بهاونهای انتقنادی نشنان
میدهد .در انتها میتوان به مقالههایی چون «تمثیا و شخصیتهای تمثیلی در مرزبان نامه» ( )1939از فنرزاد سنلیمان اختیناری و
«ح ادبیات شرق به اردن الفونتن» ( )1913از مرتضی هاشمی اشاره کرد که در هر یو از این دو پژوهش بنه نحنوی بنه دو اثنر
مرزباننامة وراوینی و فاباهای الفونتن پرداخته شده است .مقالة «مرزباننامه و کلیله و دمنه» ( )1931از نفیسه میرزا امینری نینز از
دیگر پژوهش هایی است که در آن نویسنده در این دو اثر به بررسی تفاوتها و شباهتها و شخصیتپردازی حکایناتی مشنخ
پرداخته است.
بحث و بررسی
ژان دو الفونتن مشهورترین حکایتنویس فرانسوی است که اشعار بسیاری نیز سروده اسنت .شنهرت او بیشنتر بنه دلینا نوشنتن
کتابی به نام حکایات و یا فابلها است که اونة ویژهای از حکایتنویسنی را درکنا اروپنا ارائنه نمنود و سرمشنقی بنرای دیگنر
نویسنداان فرانسوی یا فرانسه زبان اردید .وی در مجمونة فاباهایی که در  25سنال انرد آورده اسنتب از طنرح شنیوة ازوپ و

مضامینی چون نقد دربارب شاهب کلیساب بورژوازی )2( 1و تمام مسائا و مشکالت زندای بشری استفاده نموده است .همة فابالهاای
الفونتنب نمایشی بزرگ از تجربیات و کارها و نواقب کارهای بشر هستند.
الفونتن این افسانهها را بر اسا

آثار ازوپ و فایدرو  1و نیز حکایتهای بید پای و آثار راسین)9( 7سروده است .در اینن

افسانههاب دو مقدمه وجود دارد که یکی از آنها در واق تقدیمنامهای است خطان به دوفن 1و دیگر مقدمة اصلی کتان اسنت .در
بخشی از این افسانهها الفونتن دنیا و زندای را چنانکه هست میپنذیرد و در دینوان دوم اندیشنهاش بنه پختگنی نزدینو اسنت.
همچنین بخشی از آن صورت نمایشنامه و هجو و نقد به خود میایرد .درواق الفونتن با تقدیم این فاباها که دارای زبانی ساده و
ایرا هستند به ولیعهد پادشاهب سعی در راهنمایی جانشین پادشاه در آیندهای نزدیو دارد .او در مقدمة این اهداء نامنه بنه ولیعهند
چنین مینویسد:
« ...من انتراف میکنم که این قصهها ظاهراً کودکانهاند اما اینن ظنواهر کودکاننه حقنای مهنمتنری را در بطنن خنود دارنند...
قصههایی که آنها را به ازوپ مدیون هستیم .یگانه غایت و مقصود مؤلف در ساختن و پرداختن این حکایات این بوده اسنت کنه
شما با مطالعه دقی آنهاب بی احسا

رنج و مالل و حتی توأم با شوق و لذتب بنر تمنام آنچنه ینو شناهزاده بایند بدانند واقنف

شویدLa Fontain(»...ب .)9 :1312
الفونتن در بسیاری از اشعار خود لوئی چهاردهم را مورد انتقاد قرار میدهد .در این اشعارب شنانر شناه را در کسنوت و لبنا
شیر به نمایش میاذارد .از مجمو  211قصه میتوان شاه را در  92قصه دید کنه در اکثنر آنهنا او را موردانتقناد قنرار منیدهند.
درباریان نیز در شمایا سگانب میمونهاب ارگها و روباهها و  ...ظاهر میشوند که آنها نیز موردانتقادند .این انتقادها به دلیا انمال
شاه و درباریانش در سالهای آخر سلطنت شاه است .ولخرجیهای شاهب غارت اموال مردم و بیتالمالب ارفتن مالیاتهای فنراوان

Bourgeoisie
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و جنگهای پیدرپی موجب فقر مردم و بروز واکنش نویسنداان و شانران در آثارشان شد کنه فابناهنای الفنونتن یکنی از اینن
بازتانهاست.
اما در ایران و در ادبیات فارسی نیز مرزباننامه در کنار کلیله و دمنه که ازجمله آثار بزرگ و ارزشمند فابانویسی در اینن ننو
ادبیات به شمار میروندب کتابی است در اصا به زبان طبریب نوشته سپهبد مرزبان ابن رستم بن شنهریار بنن شنروین .بعندها اینن
کتان توسط سعدالدین وراوینی از زبان طبری به فارسی دری ترجمه و در نیمه اول قرن هفتم مینانسنالهنای  117-122از زبنان
طبری باستان به زبان پارسی دری نگاشته شده است .طب نار ملوالشعرا بهار «مرزباننامه و کلیله و دمنه دو اوهر جنابنهانند کنه
توأماً بر دیهیم کالم فارس قرار دارند و نور دیگر جنواهر هنم از دو مسنتعار اسنت» (بهنارب  .)91/9 :1911بسنیاری از حکاینات

مرزباننامه از حالت نثر مصنو خارج شده و بهصورت نام درآمده است .این کتان از زبان حیوانات و به تقلید از کلیله و دمناه
نوشتهشده است .در واق نویسنده کتان از طری داستانهای غیرمستقیم و از زبان حیوانات پنند و انندرزهای خنود را بنه پادشناه
زمان خود میاوید:
«نویسنده افسونکار این کتانب در بسیاری از موارد کار نثر را از کالم پراکنده نادی اذرانده و تا آستانة شعری دلچسب پنیش
برده است .وی در وصف و تمثیا و استشهاد به اشعار و امثال و حکم پارسی و تازیب استاد مسلّم و در انشای مترسنالنه سرمشن
بزرگ پارسی نویسان بعد از خود است» (صفاب.)211/9 :1959
بان اول مرزباننامه «همسخنی شاهزاده با وزیر» :حکایتها و داستانهایی است که بین مرزبان و وزیر نقا منیشنود تنا نتنایج
سیاسی و مملکتداری ارفته شود .این بان به تعریف کتان و بینان مسنائا مربنوط بنه آن منیپنردازد .در بنان دوم «در پادشناه
نیوبخت و سفارشهایی که فرزندان را به ااه مرگ فرمود» :بابیان حکایات مناسبب سعی میشود سوءظن شاه نسبت بنه بنرادران
برطرف اردد .این بان شاما وصیتنامهای است که پادشاهی پیش از مرگ بنرای فرزنندانش تنانیم کنرده بنود و مجموننهای از
دوازده اندرز است که همه بر حول محور دوستی تبیین شده است .بان سوم مشتما بر یو حکایت مفصا است با نننوان «شااه
اردشیر و دانای مهران به» که طی آن بر اغتنام فرصت و قنانت و وارستگی و پرهیزکاری تأکید میشود .بان چهارم مرزبانناماهب
ظاهراً از رساله پهلوی «ماتیکانی وشتفریان» ناشی اردیده و نامش «دیو ااو پای و دانای دینی» است .در این بان به نلنم و لنزوم
آموختن آن اشاره میشود .بان پنجم «دادمه و دادستان» :داستان دو شگال به نامهای دادمه و دادستان است که به هنگام سختی بنه
یاری هم میشتابند .این بان در مسائا مربوط به قواند خدمت به پادشاه میپردازد .بان ششم «زیرک و زروی» :حکایت سگی به
نام زیرک است که با کمو اوسفندی به نام زروی به پادشاهی میرسد .این بان در بیان رفتاری که باید برای دستیابی به خندمت
پادشاه در پیش ارفت اشاره میشود .بان هفتم «شیر و شاه پیالن» :داستان پیا و شیر و هجوم پیا به دینار شنیر و شکسنت پینا
است .هماناونه که دیده میشود این بان به مسائلی چون جنگ و کشوراشایی میپردازد .بان هشنتم «شنتر و شنیر پرهیزانار»ب
حکایت اشتر و شیر پارسا است و در آن به آثار و تبعات نیبجویی پرداخته میشود و بان نهنمب در حکاینت «نقنان آزادچهنره
وایرا» است که در آن انسانها به مقابله و تضاد با طبیعت و سرنوشت بافضیلت و سعی و کوشش دنوت میشوند.
نالوه بر نه بان یادشدهب این اثر مقدمه و ذیا و تتمهای هم دارد که از نار نگارش فنیتر و دشوارتر از بقیه قسمتهای کتنان
است .در این کتان نویسنده با یادآوری اصول پادشاهیب حاکمان را به فضائا اخالقی همچون ندالتب نرمخویی و همدلی با مردم
دنوت میکند و او را از صفاتی چون تجاوز و زوراویی بازمیدارد و در مقابا مردم و دربار را نیز به وفاداری و خوشطینتنی در
مقابا یکدیگر فرامیخواند تا در کا خواهان جامعهای سالم و کاما در این کتان باشد و برای نیا به این هدف نویسننده در بینان
اندیشههای خود از احادیث و پندهای سورههای قرآن نیز استفاده میکند .درواق ب نویسنده در این کتان همچون الفونتنب مخاطب
اصلی را پادشاه در نار ارفته است و با ارائه پندهای خود سعی در راهنمایی وی در امور کشنورداری در سیاسنت و جامعنه دارد.

پردازش شخصیت و درونمایه اخالقی در دو اثر مرزبان نامه سعدالدین وراوینی و فاباهای ژان دو الفونتن 197 /

میتوان با خواندن این اثر به این نکته دستیافت که برخالف فاباهای الفونتن نویسنده در این اثر به مقام پادشناه اهمینت زینادی
داده و به بینش و اندیشههایش ارج و ارزش میدهد .برای مثال در داستان «خره نما با بهرام اور» نویسندهب دارانونی پدیندههنای
طبیعی را از تحول افکار پادشاه میداند .در این داستانهاب مؤلف به مسئله سیاسی و اجتمانی قوه قضائیهب امور اقتصنادی کشنور و
انتصان افراد با مسئولیت و مبتنی به اخالق و تدبیر اشاره کرده و به نحوة رفتار در برابر دیگران بهویژه دشمنان و بیگانگان اهمیت
میدهد .امور و فضایا اخالقی نیز در حیطة مسائا اجتمانی در این حکایات دیده میشوند.

شخصیتها و بازیگران مرزباننامه
هماناونه که ذکر شدب شخصیتها در فاباها را انسانهاب حیواناتب خدایان اساطیریب جامدات و ایاهنان تشنکیا منیدهنند؛ امنا
معموالً این نقشها بر نهدة حیوانات است تا مسائا اجتمانی و سیاسی را با بهنقد کشیدنشان نشان دهند .درواق ب طبیعنت انسنان
بهاونهای است که نقد مستقیم برایشان جلوهای مناسب و خوشایند نداردب اما همین انتقادها در قالب داستان و در پس تمثیناهنا و
استعارهها نبرتآموز و کاربردی است .نالوه بر اینب نویسنداان و شانران قدیم که زیر سلطة شاهان و حاکمان زمان خود بودنند
از حیوانات در این فاباها و حکایات بهننوان بازیگران داستانهایشان استفاده میکردند تا هم نسبت به بیندالتیها و مالوم بودن
مردمانشان بیتفاوت نبوده باشند و قادر به نقد حاکمان و درباریان باشند و هم با این شیوة نگارش از ازنند آسنیب از سنوی اینن
حاکمان در امان بمانند .حتی در دین اسالم و در قرآن کریم و احادیث نیز از زبان و افتار جامدات و حیوانات همچنون انسنانهنا
یاد شده است که از فهم و درک بشر به دور استب مگر آنکه با دیدة بصیرت بتوان به آنها نگریست.
بازیگران مرزباننامه را شخصیتهایی تشکیا میدهند که از طبقات و قشرهای مختلف جامعه برازیده شدهاند .شخصیتهایی
چون پادشاهب وزیرب وکیاب کشناورزب بازرانانب خندمتکارب مشناور شناهب قصنانب دورهانردب زنب منردب کنودکب پینرب جنوان و. ...
شخصیتهایی که انتخابشان نشان میدهد نویسنده شناخت کافی از نقشهای اجتمانی و سیاسی زمان خود داشته است.
شخصیتها و بازیگران فابلهای الفونتن
پدر و پدربزرگ الفونتن از جنگلبانان زمان خود بودند و در زمینه طبیعت و موجودات آن دارای اطالنات تجربی و خنوبی بودنند
که قطعاً بعدها در اختیار الفونتن قرار دادند .وی در کودکی و خردسالی نیز همراه پدر شاهد این تجربیات بود که خود دلیلی است
بر اطالنات و نالقة او در بان نوشتن از حیوانات و طبیعت پیرامونشان در قالب موجوداتی که بازیگران فاباهایش هسنتند و بنار
نقشها و مسئولیتهای اجتمانی زمان خود را بر دوش میکشند تا انسانها بدون دیدن نام خود شاهد کارهنا و تنأثیرات کارهنای
خود در جامعه زمان خود یا حتی نساهای دورتر از خود باشد.
بهواسطة همین نزدیکی و آشنایی الفونتن با طبیعت و حیواناتشب در برخی از فاباهای وی میتوان توصیفات و جزئیات دقین
این موجودات را مشاهده کرد؛ برای مثالب در داستان «اربه و راسو و بچه خراوش» وی بنه توصنیف راسنو از لحنا فیزیکنی و
شخصیتی این حیوان میپردازد:
«روزی از روزها خانم راسو که جانوری است حیلهار و شیطان  ...بچه خراوش که خسنته از جسنت و خینز در نلفنزار بنود
خانم راسو را دید که دماغ درازش را از النة او به بیرون آورده اسنت  ...چشنمهنای رینز و بنراقش را بنه هنم مالیند و La ( »...
 Fontaineب.)121: 1312
وی در این داستان از اربه نیز با صفاتی چون مکارب پشمالوب پنجه بلند و  ...نام برده است .اربه در این داستان نقش یو قاضی
بیندالت و فرصتطلب را بازی میکند که به بهانة قضاوت راسو و خراوش را که یکی متهم و دیگری شاکی است میخورد.
الفونتن ویژای و خصوصیات درونی و شخصیتی انسانها را در قالب حیوانات منعکس میکند و این فابلها چیزی نیستند جز
آینة تمامنمای زندای بشر و کارها و خصوصیاتشان که در این حکایات جلوهار شندهانند .برحسنب همنین موضنو ب او در اینن
حکایات و در نهمین کتان خودب ناریة فاقد شعور و اراده و فهم بودن حیوانات را که توسط دکارت )1( 1فیلسوف و نویسنده قنرن
Rene Descartes
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 17فرانسه مطرحشده بودب مورد انتقاد قرارداد .در واق ب حیوانات در نقشآفرینی که در فابلهای وی دارند دارای اهمینت و ارزش
یکسانی نیستند .حیواناتی چون شیر و روباه و ارگ و میمون و موش دارای اهمیت بیشتری بوده و ایفاار نقشهای برجسنتهتنری
هستند .بعد از آنب پرنداانی چون خرو

و کالغ و نقان هستند که بیشتر از آنها در فاباها نام برده است .دیگر شخصنیت اینن

حکایات را ایاهان و جامدات و اجسام و حتی انضای بدن تشکیا میدهند که میتوان برای مثال از «درخت بلنوط و ننیب دینگ
سفالین و دیگ آهنین و انضای بدن و معده» نام برد.
فابلهای الفونتن و مرزباننامه هر دو در تعداد زیادی از حکایات خود از حیوانات بنهنننوان شخصنیتهنای داسنتانهایشنان
استفاده کردهاند .بهاونهای که الفونتن در نودوپنج درصد از دویست و چها فابا خود از حیوانات بهره بنرده و در مرزبانناماه در
اکثر حکایاتش این کاربرد دیده شده است .حیواناتی که ایفاار نقشهای اجتمانی و سیاسی زمان خود هستند.

اخالق اجتماعی و سیاسی در مرزباننامه
در این اثرب نویسنده به جنبههای اخالقی و تعلیمی پرداخته است که بخشی از آنها را در جهت هدایت پادشاه و بخشنی دیگنر را
به مردم و نامه اختصاص داده است .از جمله نکات اخالقی و تعلیمی که وراوینی در این اثر بنه آن پرداختنه اسنت منیتنوان بنه
نمونههایی چون :نیکوکاریب مثبت اندیشیب صبرب شکر و توکا به خداوندب توجه به مرگب ندم وابستگی به مال دنیا و اوالدب مبارزه
با هوا و هو

درونی و دنیویب قنانتب تواض و  ...اشاره کرد.

نگارش این کتان توسط مرزبان ازآنجا شرو شد که شروین پادشاه طبرستان دراذشت و ادارة امور مملکت به فرزند بزرگ او
وااذار شد اما برادرانش به او حسادت میکردند .مرزبان که از دیگر برادرانش داناتر بود بنرای اینکنه پنای خنود را از قائلنه کننار
بکشد و مورد تهمت واق نشودب تصمیم ارفت که به خطة دیگری دور از مرکز حکومت برود و همت بنر کسنب سنعادت بناقی
امارد .جمعی از بزراان و اشراف که به نیت پاک او پی برده بودند از او خواستند که پیش از رفتن کتابی در بان حکمنت تنألیف
کند تا آن کتان سرمش رفتار و کردار پادشاه باشد .پس از افتواوهنایی کنه بنین شناه و وزینر او و مرزبنان صنورت ارفنتب
سرانجام پادشاه به مرزبان دستور نگارش کتان را صادر نمود که راهنمایی اخالقی خوبی نیز برای خود پادشاه و دربارینان وی در
امور کشورداری و سیاست بود.
در بخشی از این کتان که مربوط به مسائا کشورداری و راهنمایی پادشاه استب مواردی که نویسنده به آنها اشاره کرده اسنت
شاما نمونههای زیر است:
 شیوة اذراندن نمر و جوانیب انتدال پادشاهب همت بلند شاهب قرار دادن بیم و امید در دل رنینتب آسناناینری و بخشنندایپادشاه
 نفو و اذشت :در این بان و موضو وراوینی به پند و اندرز پادشاه میپنردازد و منیاویند« :از کنرایم و ننادت شناهان ومحاسن ایشان یکی نطابخشی است و یکی خطابخشاییب چه استغنا مردم از مال ممکن استب اما نصمت کلی از اناه هیچکنس را
مسلم نیست» (وراوینیب .)911 :1911
 نیوخویی پادشاه :از نار وراوینی پادشاهی که صاحب اخالق نیکو باشد از پراکنده شدن رنیت از اطنراف خنود جلنوایریمیکند« :پادشاه که خوی کم آزاری و نیکوکاری و ذاللت زبان و طالقت پیشانی با رنیت نداردب تفرق به فرق راه یابند و رسنیدای
دور و نزدیو الزم آید» (همان .)15 :وی در این کتان و در بان این صفت که الزمنة هنر پادشناهی اسنت در بینانی دیگنر نقنا
میکند« :چون پادشاه آثار سجاحت خل خویش پیدا کند و نار پادشاهی او بر رنیت تعل ایردب ناچار تخل

ایشان به نادات او

الزم آید و نموم خلا در طبا نوام صفت خصوص پذیرد» (همان.)51 :
 مجازات مجرمانب خودداری از ظلم و ستمب توجه پادشاه در نملکرد وزیر و دقت پادشاه در انتخان حاکم.در بخشی دیگر از این کتان نویسنده به وظایف کارازاران نسبت به پادشاه اشاره میکند .وظایفی کنه شناما خصنلتهنایی از
کارازارانب چون رنایت ادن در حضور پادشاهب ازخوداذشتگی در راه صالح و مصلحت پادشاه و پرهیز از خیانت اسنت .وی در
این بان به اهمیت و ارزش دوستیها و دشمنیها نیز میپردازد .ضرورتی که در آن بنه نکناتی چنون ضنرورت داشنتن دوسنتب
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معیارهای انتخان دوستب امتحان کردن دوستب ح و حقوق دوستب خلوص در دوستی و صداقت در دوستی میپردازد.
 دوستان دروغین :وراوینی به روایت داستان «روباه با بط» میپردازد .وی در اینن داسنتان بنه دوسنتی دروغنین روبناه اشنارهمیکند .داستانی که شبیه به داستان «بوزینه و باخة» کلیله و دمنه است.
از دیگر مباحث اخالقی و تعلیمی مطرحشده در مرزباننامه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 آدان سخناویی :وراوینی در داستان «موش با اربه» به بیان به این مشخصه میپردازد .داستانی که در آن اربه نمیبایست بهسخن خرو

توجه میکرد تا طی آن موش بیاناه کشته نشود .این داستان یادآوری است از داستان «شیر و ااو» در کلیله و دمنه.

 امانتداری :نویسنده در بان این موضو به بیان داستان «شهریار بابا با شنهریار زاده» منیپنردازد .وی حنول اینن موضنوبهضرورت توجه به امانت مردم و بازارداندن امانت بهخوبی تااید میکند .او این ضرورت را با الهام از آیة  51سنورة نسناء بینان
میکند« :و اار شیطان حرص تو را به وسوسة خیانتی هتو پردة دیانت فرمایدب خداوند به شما فرمان میدهد کنه اماننتهنا را بنه
صاحبانشان بازاردانید».
 انساندوستی و کمو به همنو  :این ویژای را میتوان در داستان «آهو و موش و نقان» دیند .وراویننی در اینن داسنتان بنهبرجستهسازی نتایج کمو نکردن به دیگران میپردازد.
 پرهیز از پیمانشکنی :این موضو را نیز میتوان در داستان «موش با اربه» یافت. پرهیز از حرص و مالاندوزی :داستان «رمه ساالر با شبان» داستانی است که وراوینی در آن به بیان این مسئله پرداخته است. پرهیز از نیبجویی :در داستان «دزد دانا» و «داستان شیر و شاه پیالن» از بان هفتم میتوان این موضو را بهخوبی یافت. رازداری :وراوینی در داستان «دزد با کیو» به خواننده میفهماند که راز خود را به هیچکنس حتنی حشنرات و حیواننات درمیان نباید اذاشت.
دوری از بدی و افراد بدسرشت :وراوینی به نشان دادن این نکته در داستان «برزار و مار» میپردازد و به خواننده منیفهمانندکه آشنایی با افراد بدسرشت چه نواقب وخیمی دارد .این داستان در مورد برزاری است که در صحرا پسماندههای غذای خود را
به ماری میدهدب اما روزی مار از النهاش خارج نشد و برزار برای نجات دادنش از سرما و ارم کردنش او را سوار خر خود کرد.
مار در راه چشمباز کرد و زمانی که فرصت را غنیمت دانست خر را ازید و بعد خورد .مار در این داستان نقش افرادی بدسرشنت
را بازیگر است که نویسنده همنشینی با آنها را نفی کرده است.
 صبر و بردباری :وراوینی در بان نهم کتان خود و در داستان «نقان و آزادچهره و ایرا» به این ویژای مطلنون و ارزشنمندمیپردازد .این داستان در مورد نقابی است که هرساله در فصا بهار جوجههای آزادچهره و ایرا را شکار میکند و آزادچهره به ایرا
پیشنهاد میکند که از این مکان بهجای دیگری روند تا از ازند نقان جوجههایشان در امان باشند اما ایرا آزادچهنره را بنه صنبر و
بردباری دنوت میکند.
اخالق اجتماعی و سیاسی در فابلهای الفونتن
فابلها داستانهای کوتاهی هستند که میتوان از آنها بهننوان داستانهای کوتاه اخالقی نینز یناد کنرد .اینن حکاینات دربردارنندة
پندها و نکاتی هستند که الفونتن آنها را به جامعة بشری بهاونهای غیرمستقیم و از زبان حیوانات بیان میکند .این نویسنده پنیش
از آنکه به نگارش این حکایات بپردازدب اطالنات کافی راج به نلوم افسانهسرایی ازوپ و فدر )5( 1و همچنین دیدااههای تربیتی
افالطون 2و مونتنی 9را در اختیار داشته که به نگارش این حکایات اخالقی کمو بسزایی کرده اسنت .فابناهنای الفنونتن درواقن
توصیفی است از وض اجتمانی و سیاسی قرن  17فرانسه از مشخصههای بدیهی و واضح پندها و نکات اخالقی الفونتنب توجنه
و نالقة وی به نقا از ضعفها و کاستیهای جامعه است .در واق ب نقد سیاسی و اجتمانی جامعه بهاونهای غیرمستقیم و از زبنان
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حیوانات کاری است که این نویسندة فابانویس برنهدهارفته است .وی در این حکاینات بنه ویژانیهنا و خصیصنههنایی چنون
نادانیب خساستب بیندالتیب حیلهاریب ناسپاسی و  ...میپردازد .مشخصه هایی که برارفته از حاالت درونی افراد جامعه هستند که
در این مجال به معرفی چند نمونه از این خصوصیات اخالقی و تعلیمی در سیاست و بعد در اجتما و نامه مردم میپردازیم.
شاه و درباریان وی افرادی هستند که الفونتن در فاباهای خویش از آنها بهاونهای فراوان یاد کنرده و بنهنقند آنهنا پرداختنه
است .ازجمله حکایاتی که در آنها پادشاه حضور داشته و شیر نقش آن را بر نهده ارفته است میتوان به نمونههایی چنون «شنیر
ناش » و «شیر و موش» اشاره کرد .در این حکایات میتوان بهخوبی دریافت که پادشاه فردی الین نبنوده اسنت؛ بنرای مثنال در
حکایت «شیر ناش » شیر بهواسطة قدرت خود قصد ازدواج با دختر رنیت خود را دارد و الفونتن این پادشاه را در قالنب شنیری
نادان قرار میدهد که بهواسطة رسیدن به خواستههای دنیوی خود مقام و تخت شاهی را از دسنت منیدهند؛ در حکاینت «شنیر و
موش» میتوان فهمید که پادشاه با تمام قدرت خود بهتنهایی قادر به اداره و هدایت جامعه خود نیسنت و حتنی بنه کوچنوتنرین
موجودات نیز وابسته است .در این داستانب شیری از تعدی به یو موش خودداری کرد و همان موش در جای دیگر بنه او کمنو
کرد تا از بندی رها شود.
از دیگر شخصیتهای سیاسی این نویسنده میتوان به درباریان و اطرافیان پادشاهب کشیشها و روحانیون و قضنات اشناره کنرد
که الفونتن به نقد انمال آنها میپردازد؛ چراکه این اقشار بهواسطة موقعیتی که نزد شاه دارند به آزار و سوءاستفاده از مردم ننام و
ضعیفتر جامعه میپردازند« .ارگ و بره»ب «روباه و شیر»ب «خوان یو سناکن»ب «زنبنوران زرد» و «زنبنوران نسنا» ازجملنه اینن
حکایات هستند که به این طبقات جامعه اختصاص دارند.
 غرور :این خصیصة اخالقی که همواره مورد سرزنش الفونتن قرارارفته است در داستانهایی چون «خراوش و الکپشنت»ب«الکپشت و دو مرغابی» و چند داستان دیگر از این مجمونه دیده میشود.
 سلطهاری و ریاست :الفونتن در حکایت «ارگ و بره» و دیگر داستانهای مشابه آن نشان میدهد که چگونه طبقه قدرتمنندو غنیتر جامعه میتواند به سلطهاری و تحمیا نقاید و افکار و انمال خود به اقشار ضعیف و فقیر جامعه بپردازد.
 تقدیر و سرنوشت :الفونتن در حکایتی به نام «طال بینی که در چاه افتاد» به این مقوله اشاره میکند که اجتننان از آن اناهیناممکن است.
 -حیلهاری و فریبکاری :نویسنده این اروه از انسانها را در لبا

حیوانی آشنا در این مقوله بنه ننام روبناه قنرار داده و اینن

افراد را غالباً در زمرة درباریان و اطرافیان پادشاه نشان میدهد .این ویژای را میتنوان در داسنتان «اربنه و ینو منوش پینر» نینز
مشاهده کرد.
با توجه به مطالبی که به آن پرداخته شد میتوان الفونتن را معلم اخالق زمان خود دانست .اما همنین فابناهنا از نانر رو

1

چیزی نبود که جنبة تعلیمی مثبتی را برای کودکان به همراه داشته باشد .او در کتان امیل )1( 2خود اینچنین مینویسد...« :آن زمنان
که کودکان خواهان انجام آنچه در فابلها خواندهاند هستندب به کاری دست میزنند که هدف آن حکایت نبوده است»...
( Rousseauب.)11 :1371
1

المارتین 9نیز با رد صالحیت اخالقی این فابلها در مقدمة تفکرات شانرانة خود میاوید« :فابلهاای الفنونتن بیشنتر فلسنفة
دشوارب بیروح و خودکامة یو پیرمرد است تا فلسفة مهربانی و خوبی و سادای یو کودکBornecque( »...ب .)91 :1373
اما همین نویسنده مورد تشوی و تمجید نویسنداان بزرای چون هواو 5و آندره ژید 1قرار میایرد و اثرش در نار نویسندهای
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چون آناتول فرانس 1یکی از انجینههای زبان فرانسه محسون میشود.
نتیجه
ادبیات تعلیمی نونی از ادبیات است که در آن خال اثر با در مقابا هم قرار دادن دو مفهوم خیر و شرب بهاونهای غیرمستقیم سعی
دارد نکات اخالقی را که در ادبیات کالسیو جهان نموماً به زبان حیوانات و در قالب پند و اندرز است به دیگران آموزش دهد.
هماناونه که افته شدب دو کشور ایران و فرانسه نیز در زمینة این ادبیات دارای وجوه مشترکی هستند که ما در این پژوهش بنا
بررسی دو اثر مرزباننامة وراوینی و فابلهاای الفنونتن بنه آن پرداختنهاینم .آثنار بنزرگ و ارزشنمندی کنه بابینان اندیشنههنای
نویسنداانشانب به مسائا سیاسی و اجتمانی زمان خود پرداختهاند .حکایات یا فاباهای این دو اثر که از زبان انسانها و حیواننات
بیان شدهاندب جامعة ادبیب سیاسی و اجتمانی زمان خود را پیش روی خواننده نرضه میدارند .ما با مقایسة این دو اثر بنه بررسنی
شخصیتها و پرسوناژهای آنها پرداخته و پیامهای اخالقیای را که این دو نویسنده در آثارشنان بنرای انتقنال بنه خوانننده جنای
دادهاند مورد مطالعه قرار دادیم و بهخوبی قادر به مشاهدة اهداف ادبیات تعلیمی در هر دو اثر شدیم.
از آنچه در پژوهش حاضر بررسی شدب میتوان دریافت که فابلهای الفونتن یو کمادی انساانی 2دیگنر از زنندای مردمنان

فرانسه در قرن  17و شاید شرایطی مشابه با قرون دیگر است که با کمدی انسانی بالزاک )7( 9به رقابت برخاسته است .کمندی کنه
در آن مردم هر دوره بازیگران آناند و در قالب یو کمدی تلخ به ایفای نقش واقعی خود میپردازند .مرزباننامه نیز کتنابی اسنت

حائز اهمیت؛ چراکه بیانگر اندرزهایی کارساز برای بهبود شرایط سیاسی و اجتمانی جامعة زمان خود است و چون کلیله و دمناه
میتوان آن را نمایندهای از ادبیات کالسیو تعلیمی دنیای شرق دانست .فابلهای الفونتن و مرزباننامة وراوینی در تعنداد زینادی
از حکایات خود از حیوانات بهننوان شخصیتهای داستانهایشان استفاده کردهاند .بهاونهای کنه الفنونتن در ننودوپنج درصند از
دویست و چها فابل خود از حیوانات بهره برده و در مرزباننامه در اکثر حکایاتش این کاربرد دینده شنده اسنت .حیوانناتی کنه
ایفاار نقشهای اجتمانی و سیاسی زمان خود هستند .ولی این شخصیتپردازی و توصیف جزئیات این بازیگران از سوی الفونتن
به شکلی جزئیتر و دقی تر به نمایش اذاشته شده است؛ چراکه این نویسنده به ساختار و شکا اهمیت زیادی داده است .اما اینن
داستان های ظاهراً کودکانه در درون خود پندهای اجتمانی و سیاسی زیادی را جای دادهاند که همچون مرزباننامه به ایفای نقنش
تعلیمی خود پرداختهاند و هردو اثر با داشتن این بازیگران غیرانسانی و ااه انسانی اندرزهای اخالقی زیادی را بنه مخاطبنان خنود
انتقال دادهاند .الفونتن دویست و چها حکایت را از افسانهسرایان متعددی به اقتبا

ارفته است .او نالوه بر به نام درآوردن این

حکایاتب به این افسانهها رنگ و لعابی شانرانه بخشیده و حیات و نشاط را در کالبد این حکاینات دمینده اسنت؛ چراکنه وی بنه
شادیبخش بودن و سرارمکننده بودن حکایات خصوصاً برای کودکان انتقاد زیادی دارد .بنابراینب میتوان به این نکته اشاره کنرد کنه
الفونتن به شکا و ساختار بیش از محتوا میپردازد و از همنین روی در فابلهای وی اخنالق در درجنة دوم و بعند از سناختار قنرار
میایرد .حکایات الفونتن درواق تصویری است از قرن هفدهم فرانسه و وصفی است از زندای تمام اقشنار جامعنه چنون رنینت و
شاه و شیاد و درستکار .بنابراینب این دسته حکایات را میتوان نام و برای تمام مردم آن زمنان در نانر ارفنت درحنالیکنه وراویننی
برخالف الفونتن در اثر خود مرزباننامه به مقام پادشاه اهمیت زیادی داده است و به بینش و اندیشههایش ارج و ارزش میدهد.
در این اثرب نویسنده در بخش وسیعی از حکایات خود به داستانهایی پرداخته که هدف آن مسنتقیماً شنخ

پادشناه و دربنار

است و در باقی حکایات مردم و تودة نامه را مورد خطان قرار داده است .این اثر شاما مضامین دینی و اخالقی است کنه بناز از
آدان مملکتداری و کمو به پادشاه دور نیست .درحالیکه فابلهای الفونتن بیشتر نقدی است از شرایط اجتمانی و سیاسنی زمنان
خود که به شکلی غیرمستقیمب سرارمکننده و با زبانی ساده و کودکانه اما در قالب طنزی نیشدار و تلخ بیان شنده اسنت .امنا ایننکنه
بهدرستی کدامیو از این دو اثر بهتر توانسته است انعکا دهندة مضنامین اخالقنی و تعلیمنی باشند آسنان نیسنتب چراکنه مضنامین
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اخالقی و تعلیمی باوجود نام بودن در تمام کشورهاب بازهم دارای تفاوتهای زینادی هسنتند و اینن ارزشهنا در دو کشنور اینران و
فرانسه نیز بهواسطة مسائا دینی و اخالقیب محیط جغرافیایی و شرایط وقت و زمانی که این آثار در آنها خل شدهاندب متفاوت است.
بنابراینب هر دو اثر توانستهاند به شکلی درست و در زمان و شرایط خودب تأثیری آموزنده و پایدار را در هنر زمنان و دورهای از
خود بهجای بگذارند .این تأثیرات ژرف را میتوان از نقاقولهای بیانشده در متن که در قالب ستایش و یا حتنی نقند منیباشنند
دریافت نمود.
پینوشتها
 -1ژان دو الفونتن ( .)1135-1121مشهورترین حکایتنویس فرانسه است که به افتة اوستاو فلوبر پیش از ویکتور هواو او تنها
شانر فرانسوی است که ساختار زبان فرانسه را بهخوبی درک کرده است .او یکی از بهترین نمونة ادبیات تعلیمنی را بنه فرانسنه و
دنیا با فاباهایش نرضه نمود.
 -2بورژوازی واژه ای فرانسوی است که به قشنر بناال ینا مرفنه جامعنه اطنالق منیشنود -9.ژان راسنین ( .)1133-1193یکنی از
بزرگترین درامنویسان قرن  17فرانسه که بیشتر به خل تراژدی میپرداخت تا کمدی.
 -1دکارت از ریاضیدانان و فیلسوفان بزرگ قرن  17فرانسه است که فلسفة خردارایی مطل را پیش ارفت.
 -5فدر تراژدی مناوم از ژان راسین است که در آن نویسنده به درونمایة سرنوشت یا تقدیر میپردازد.
 -1امیا اثر معروف ژان ژک روسو که در آن به طریقة تربیت و تعلیم کودکان و نوجوانان بنهاوننهای اکتسنابی و بنهدوراز جامعنة
مدرن میپردازد.
 -7کمدی انسانی نامی است که بالزاک ( )1151-1733نویسنده و پیشوای مکتب رئالیسم اجتمانیب برای مجمونه آثار خنود کنه
حدود  31رمان و داستان کوتاه را در برمیایرد برازیده است
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