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177 309.عقابوزغن

177 310.گلسرخوگلتاجخروس
178 311.شکایتقورباغهازخورشید



مقدمه
2000 ق.م 

مختلف حیوانهای که حکايتهايی و ضربالمثلها باستان بینالنهرين در
بازيگراناصلیآنبودندرواجداشتندوآنهارابرالواحگلیثبتمیکردند.
وسیله به بعد و میشدند خلق مختلفی مکانهای در داستانها اين احتماال

مسافرانسینهبهسینهمنتقلمیشدند.

حدود 620 ق.م
اوان در بعدها شايد يا آمد دنیا به بردگان از خانوادهای در احتماال ازوپ
جوانیبردهشد.محلتولدشرانواحیگوناگونیچونتراکیه،فريگیه)آناتولی
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مرکزی(،ساموس،آتن،ساردواتیوپی)حبشه(دانستهاند.درجوانیاورابه
تراکیهبردندتابفروشند.چونکسیبدلیلزشتیونقصجسمی)گوژپشتی(
حاضربهخريدنشنشداورابهساموسبردندوفیلسوفیبهنامگزانتوساو

رابرایهمسرشخريد.بعدهاآيدمنIadmonآزادشکرد.

سده های هفتم تا ششم ق.م
يونان خردمند هفت محفل در مهمان عنوان به ازوپ پلوتارک نوشته طبق
)سولونآتنی،خیلوناسپارتی،طالسملطی،بیاسپرينی،کلئوبولسلیندوسی،

پیتاکوسمولیتینیوپرياندرکورينتی(حضورداشتهاست.

حدود 560 ق.م
طبعسخنورازوپاوراازبردگیرهانید.امااينآزادیبهقیمتجانشتمام
آپولو به اهانت عامل و آريستوکراسی رادشمن او که دلفی شد.شهروندان
میپنداشتندجامطاليیرادرمیانوسايلاوگذاشتندوازاينراهاورابهدزدی
متهمکردندوگفتهمیشودکهباپرتکردناوازفرازصخرهایاعدامشکردند.

445 ق.م
هرودوتدرتاريخجنگهایايرانويوناندربارهازوپنوشتهاستکهاو
توسطشخصیبهنامآيدمن)کهپدرشمالکازوپبودوآزادشکردهبود(

بهقتلرسیدهاست.

442 ق.م
در رايج تفريحهای از يکی که میگويد »زنبورها« کمدی در آريستوفان

مهمانیهایآتننقلحکايتهايیبهسبکازوپبودهاست.

حدود 360 ق.م
افالطوندرديالوگفایدوذکرمیکندکهسقراطدرواپسینروزهایزندگیاش
درزندانکهمنتظراعدامبودخودرابامنظومکردنچندحکايتازازوپکه

بهيادداشتخودراسرگرممیکرد.
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حدود 300 ق.م
فالروس ديمیتريوس نام به فردی
ازوپ مجموعهحکايتهای نخستین
راگردآوریکرد.1امااينمجموعهپس
ازسال900ب.مازمیانرفت.درهند
آموزنده حکايات مجموعه نخستین
موسومبهجاتاکانوشتهشدواينکار
تا400ب.مادامهيافت.بسیاریازاين
بهفرهنگعامیانهاند حکاياتمربوط
حکايتهای با زيادی شباهتهای و

ازوپدارند.

مجسمه دیمیتریوس فالروس در کتابخانه اسکندریه

حدود 100 ق.م
درهندداستانهايیکهبعدهااساسکتابپنچاتنتراراتشکیلدادندگردآوریشد.

سده اول ق.م
هوراسشاعررومیدريکیازآثارخود
داستان»موششهریوموشروستايی«
راکهازمشهورترينحکايتهایازوپ

استبهرشتهتحريردرآورد.

حدود 15 ق.م
فدروسبردهایکهدرتراکیهبهدنیاآمدهبوددرجوانیآزادشدوبهايتالیارفت

وتاسال50ب.مدرآنجازيست.

1. Aisopeia, a collection of Aesopic Fables
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سده اول ب.م
فدروسدررمقديمترينمجموعهقصههایازوپرااززبانيونانیبهشعر
التینیبرگرداند.پنجکتابیکهاوفراهمآوردحاوی94قصهبودندومولفان

دورههایبعدازاثراواستفادهبسیارکردند.

سده دوم ب.م
با که روم اهل فردی بابرياس، يا بابريوس
زبانوفرهنگيونانیمانوسبودقديمیترين
که را برجامانده ازوپ قصههای مجموعه
يونانی زبان به بود رسیده بعد نسلهای به
گردآوریکرد.اينمجموعهمشتملبر۲00
نثر( به قصه 57 و نظم به قصه 143( قصه
برای بابريوس اثر ازوپ قصههای است.
مرجع متن عنوان به بعد دورههای محققان

بهکاررفت.

تصویر صفحه ای از متن بابریوس

سده های سوم و چهارم میالدی
87 بیشتر شد. تالیف هند در پنچاتنترا
قصهایکهدراينکتابآمدهازفرهنگ

عامیانهاخذشدهاند.
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400 ب.م
فالويوسآويانوس4۲قصهراکهازمجموعهبابريوسگرفتهبودبهنظمالتین
برگرداند.اگرچهآنهابهترينقصههایمجموعهبابريوسنبودندامااينمجموعه
دراروپایسدههایمیانهمعروفشدوآنرادرمدرسههاتدريسمیکردند.

تصویر صفحه ای از
متن آویانوس

حدود 900 میالدی
مجموعهعظیمداستانهایهزارويکشببرپايهداستانهایعامیانههندی،
از بسیاری اگرچه شد. ترجمه عربی زبان به و گردآوری عربی و ايرانی
از داستان اماچند دارند درگذشتههایدور اينمجموعهريشه داستانهای

ازوپنیزدرمیانآنهايافتمیشود.

1190-1160 میالدی
ماریدوفرانس،بزرگترينمولفزنسدههایمیانهاروپاحدود103داستان

ازوپرابهشعرفرانسهبرگرداندوآنهاراysopet)يوسپه(نامید.
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حدود 1300 میالدی
محققیازبیزانسبهنامماکسیموسپالنودسمجموعهمعتبریازداستانهای
ازوپراگردآوریکردوزندگینامهازوپرانیزنوشت.درکتاباوازوپ
و ندارد اعتباری امروزه کتاب اين اما شده. توصیف زشت و معلول فردی

محققانبهايیبرایآنقائلنیستند.

1330میالدی
عالقهمردمبهاينداستانهاباعثشدکهبسیاریازنويسندگانباتقلیداز
سبکازوپکتابهايیتالیفکنندازجملهنويسندهانگلیسیگمنامیکتابیبا
ناماعمال رومیان)Gestaromanorum(نوشتمشتملبر۲83داستانکهتعدادی

ازآنهادرمجموعهازوپديدهمیشوند.

حدود 1450 میالدی
دستگاهچاپاختراعشدوکتابهایزيادیبهزبانهایاروپايیانتشاريافت.

1461میالدی
نخستینمجموعهداستانهایمنسوببهازوپوفالويوسآويانوسدرآلمان

بوسیلهاولريخبونربهنامسنگ قیمتیDer Edelsteinمنتشرشد.

حدود 1476 میالدی
هاينريشاشتاينهوولمجموعهایازداستانهایازوپرابهزبانالتینیو
آلمانیمنتشرکرد.اينکتاببهنامEsopusخیلیزودبهزبانهایفرانسوی،
ايتالیايی،اسپانیايی،هلندیوچکترجمهشدودررديفکتابهایپرفروش

قرارگرفت.

1484 میالدی
ويلیامکاگستونترجمهانگلیسیمتنازوپرابامبناقراردادنترجمهفرانسوی
آنکهخودازکتاباشتاينهوولترجمهشدهبودارائهداد.اينکتابدرواقع

جزءنخستینکتابهايیبودکهبااختراعفنچاپدرانگلیسمنتشرشد.
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1694-1668 میالدی
ژاندوالفونتنباتکیهبرداستانهایازوپ۲40قطعهشعرسرودکهشهرت
ترجمه به توجه با را ازوپ خوانندگان از بسیاری امروزه و يافت بسیار

داستانهایاوبهزبانشعراثرالفونتنمیشناسند.

***

ادبیاتبهمعنیسخنانیکهازحدعادیباالتربودهومردمآنرادرمیانخود
ثبتوضبطکردهوازخواندنوشنیدنآنهادستخوشاحساساتوعواطف
گوناگونشدهاندازنظرشکلبیاندارایدونوعنثرونظماستوازنظرمفهوم
وپیامدرونیبهچهارنوعتقسیممیشودکهعبارتندازادبیاتحماسی،غنايی،

نمايشیوتعلیمی.
دو نهادن مقابل در با اثر خالق آن در که است نوعی تعلیمی ادبیات
مفهومخیروشرسعیدارددرونمايههایاخالقیرادرقالبپندواندرزبه
ديگرانانتقالدهد.فابلنوعیداستاناستبهنظميانثرکهمعموالحاوی
پیامیاخالقیاستکهغالباقهرمانانآنازحیواناتيااشیاءبیجانهستندو
بنیادیترينويژگیآننماد،کوتاهیوايجازاستوريشهدرادبیاتعامیانه
پیچیدهورمزیاستکه پیامی فابلحاوی تمثیلیبرخالف داستان 1 دارد.
خوانندهبايددارایمعلوماتوپسزمینهفکریالزمبرایپیبردنبهمنظور
آنباشد.شايدقديمیتريننمونهداستانتمثیلیادبیاتفارسیمنظومه»درخت
آسوريک«باشدکهمناظرهبز)مظهرتمدنشبانیايران(بادرختخرما)مظهر
تمدنکشاورزیبابلياهمانآسور(استکهدرپايانمناظرهبزبهدرخت

خرماحملهمیکندوشاخههایآنرامیخورد.2
جورجفايلرتاونسندمترجمقصههایازوپازالتینبهانگلیسیمینويسد:
»قصه،تمثیلوفابلهمهراههایشايعومشهورارائهآموزشهستندوهريک
ويژگیهایخودرادارند.قصهروايتداستانیاستبرمبنایامورواقعياتخیلی

1.نعمتاصفهانیعمران،انديشههایتعلیمیادبیاتجهانیدرافسانههایازوپ،فصلنامه،مطالعات
ادبیاتتطبیقی،تابستان139۲.نیزدایره المعارف مصاحب

2.احسانطبری،ترجمهمنظوم پهلوی به پارسی درخت آسوریک،منابعاينترنتی.ونیزمحمدتقیبهار،
سبک شناسیجلداول،امیرکبیر.
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والزاماحاویپیاماخالقینیست.تمثیلکاربردحسابشدهزبانبرایانتقال
مفهومیپنهانورمزیاستکهدربطنکلماتوجودداردوممکناستبرای
خوانندهياشنوندهاشاراتیداشتهيانداشتهباشد.فابلازپارهایجهاتهمانند
قصهوازبرخیلحاظمانندتمثیلاست.فابلمثلقصه،کوتاهوروايتگونه
است،امامانندتمثیلحاویپیامیرمزیونهاناستکهبهجایکاربردزبانبا
بهرهگیریماهرانهازحضورشخصیتهایخیالیانتقالمیيابد.امافابلبرخالف
وصفت امتیاز که - آموزش و تعلیم برجسته هدف دارای تمثیل يا قصه

- است آن ناگسستنی
درپی همواره و میباشد
اخالقی، نکتهای دادن ياد
شرحوظیفهایاجتماعیيا
حقیقتیسیاسیاست.فابل
واقعیاگربخواهدبهاوج
بايد برسد خود هدف
را آدمی انگیزههای بتواند
رفتار و ساخته آشکار

انسانرابهبودبخشد.درفابلاينهدفدرپسنقابشخصیتهایخیالی
پنهانمیشود.درفابلجانورانجنگل،پرندگانآسمانووحوشکوهوبیابان
بهسخندرمیآيندتابدوننیازبهحضورناصحمشفقپندبهمخاطببرسد.
بهاينترتیببرتریمقامناصحکهاغلبباعثمقاومتدربرابرپذيرشپند
میشودازنظرپنهانمیماندواحتمالآنکهمخاطبناخودآگاهپندراقبولکند
وآنچهراکهپستوناشايستوبیارزشاستطردکندوآنچهراکهنابو
شرافتمندانهوقابلستايشاستبپذيرد،افزايشمیيابد.پديدآورندهفابليک
کارمهمانجاممیدهد:اونهاهلروايتاستونهاهلکنايه.اومصلحیاست
بزرگ،عالمیاستاهلاخالق.ممیزمفاسدومشوقفضايلاستواينبرتری
و است واداشتنخواننده بهخنده فابل است.هدف تمثیل يا قصه بر فابل
آفرينندهفابلمیخواهدبهاينوسیلهنکتهایرابیاموزد.فدروسمقلدبزرگ
ازوپنیزمعتقداستکههدفدوگانهفابلايجادخندهونشاطازسويیو

آموختننکتهایبهخوانندهياشنوندهازسویديگراست.«

تصویربزودرختخرماازمنظومهدرختآسوریک
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داستانچوپاندروغگوراهمهشنیدهياخواندهاند.بسیاریازداستانهای
ازوپبهضربالمثلتبديلشدهوزبانزدخاصوعامگشتهاند.حتیگامی
وروش تفکر و ذهن به داستانها اين درونمايه گفت میتوان آن، از باالتر
داوریماراهيافتهاستوماامروزهمانندازوپمیانديشیمياشايدآبشخور
اينداستانهاچنانباذهنوروحانسانمعاصرهماهنگبودهکهسخنازدل
برآمدهروزگارانکهنبردلنشستهاست.سقراطدرواپسینلحظاتعمرشدر
پیبرگرداناينداستانهابهزبانيونانیبود.مارتینلوترآنهارابهشعرآلمانی
برگرداند.مارکتواينوجرجاورولوجانالک،سعدی1ومولویوناصر
خسروتحتتاثیراينحکايتهابودند.هنوزجاداردکهبهپیامنهفتهدراين
داستانهابینديشیموپرسشهايیمطرحکنیمکهشايدجوابقابلقبولیبرای

آنهاوجودنداشتهباشد.
اماخودازوپکهبود.مارتینلوترکهخودمترجمتعدادیازاينداستان
بهآلمانیبودمیگويد:»اينکهداستانهایمذکوررابهازوپنسبتمیدهند
خودنوعیداستاناست.احتماالهیچگاهآدمیبهنامازوپرویزمینوجود

نداشتهاست.«
امانبايدفراموشکنیمکهبسیاریدروجودهومرنیزترديدرواداشتهاند.
شواهدوقرايننشانمیدهندکهالاقلبخشیازاينداستانهاساختهوپرداخته
ذوقوطبعشخصمعینیاستوممکناستبهمروززمانعدهایبهتقلیدبر
حجموتعدادداستانهاافزودهباشندياتغییرهايیرادرآنهاايجادکردهباشند
کهمانندآنرادرمورداشعارخیاموسايربزرگاننیزمیبینیم.حتیدرقرآن
کريمنیزبهوجودشخصیبهناملقمانکهاهلحبشهبودهوممکناستهمان
ازوپباشداشارهشدهاستوسورهسیويکمقرآننیزبهناماوستودرآيه
1۲آنآمدهاست:وبهراستیلقمانراحکمتداديمکهخداراسپاسبگزار
وهرکهسپاسبگزاردتنهابرایخودسپاسمیگزاردوهرکسکفرانکند
درحقیقتخدایبینیازستودهاست2.درتاريخهردوتمیخوانیمکهازوپ
بردهآيدمنپسرهفاستوپولیسبودهواونیزپسریهمنامخود)آيدمن(داشت

1.دکترآسیهذبیحنیاعمران،همسانیمضامینحکاياتازوپباآثارسعدی،پژوهشنامه ادبیات تعلیمی،
بهار،93

2.ترجمهدکترمحمدمهدیفوالدوند.
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کهازوپراکشت.اگراينداستاندرستباشدازوپمیبايستدرحدودقرن
ششمق.مزيستهباشد.

داستانهای مجموعه هیچگاه ازوپ اينکه آن و است قطعی نکته يک
ساختهوپرداختهخودرابهرشتهنگارشدرنیاوردواينداستانهاعمدتابه
روشسینهبهسینهونقلشفاهیانتقاليافت.عدهایآنهارامکتوبکردند

وبهنسلهایبعدسپردند.
بیشتراينفابلهابهاندازهایبیمزه،آبکیوخستهکنندهاندکهخوانندهرا
بیزارومايوسمیکنند.بسیاریازحکاياتنیزداراینتیجهگیریهایمتناقض
وگنگهستند.مثالبرخیخوانندهرابهاحتیاطوبرخیبهبیپروايیتشويق
میکنند.اماازحدودسیصدحکايتیکهدراينکتابآمدهوحدودششصد
حکايتیکهبهازوپخیالیياواقعینسبتدادهاندقريبشايدپنجاهحکايت
هنوزخواندنیوجذابوتفکربرانگیزهستند.مانندحکايتروباهوانگورهای
ترشکهخوانندهرابهحالخودرهامیکندتادربارهروباهونحوهتصمیم

گیریوعملاوبینديشد.
باغوحشانسانیازوپمیراثکهنزندگیانسانمتمدنوآينهتمامنمايی

استکهمیتوانیمدرآنخودوديگرانراببینیموبسنجیم.

اينترجمهبراساسمتنتاونسندانجامشدهومترجمابیات
وتصاويریازمنابعگوناگونبهمنظورکاملترومفیدترکردن
راکهام آرتور اثر کتاب تصاوير بیشتر است. افزوده آن بر
نقاشوتصويرگربنامانگلیسیاست.امثالونتايجکهبعد
ازعالمت||آمدهاکثراًتوسطناشرانجامشده.ازآقایمحمد
جعفری)قنواتی(همبرایبعضیتذکراتوازخانممروا.
ازشکلهاوصفحهآرايیهایمکرر بسیاری تهیه برای ک

ناشرسپاسگزاریمیکنم.
منابع:

1. D.L.Ashliman,Aesope’s fables,barnes & noble,2003
2. George Fyler Townsend,Fables by Aesope, ISBN-13: 978-1451005011
3. Wikipedia



 گرگ و بره.11
گرگیبرهایرايافتکهآغلشراگمکردهبودوچوننمیخواستحرفزور
بزندوخشونتبهخرجدهددرپیبهانهیقابلقبولیبودکهاورابخورد.
آقا،يادممیآيدپارسالخیلیبهمن بهبرهگفت:»حضرت بنابراينخطاب
اهانتکردی.«برهباصدايیغمناکنالهکرد:»راستشرابخواهیمنآنموقع
هنوزبهدنیانیامدهبودم.«گرگگفت: »ببینم،توداریبدوناجازهدرمزرعهمن
چرامیکنی؟«برهجوابداد:»نهآقایعزيز،منتابهحالحتیمزهعلفرا
همنچشیدهاموتنهاغذايمشیرمادرماست.«باشنیدناينحرفگرگجستی
زدواوراگرفتوخوردوگفت: »حتیاگرتوتماماتهامهایمرايکیيکی
ردکنی،بههرحالامشبراکهنمیشودبدونشامسرکنم.«||هرکه زورش 

بیش حرفش پیش.

 خفاش و راسوها.21
خفاشیرویزمینافتادوراسويیاوراگرفت.خفاشبهراسوالتماسکرد
کهاورانکشد.راسونپذيرفتوگفت: »مندشمنجانیهمهپرندگانهستم.«
خفاشاوراخاطرجمعکردکهپرندهنیست،بلکهموشاست.بهاينترتیب
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راسواوراآزادکرد.چندینگذشتکهخفاشبازهمبهزمینافتادواسیر
راسويیديگرشدوسعیکردباطرحهمانادعاخودرانجاتدهد،اماراسو
اينبارگفتکهمنباموشهادشمنیخاصیدارم.خفاشاوراقانعکردکه
موشنیستوخفاشاستويکبارديگرجانسالمبهدربرد.||به شترمرغ 

می گویند بار ببر، می گوید مرغم، می گویند بپر، می گوید شترم.

 خر و جیرجیرک.31
دلش چون آمد. خوشش خیلی و میخواند آواز جیرجیرکی که ديد خری
میخواستبتواندبههمانظرافتاونغمهسردهد.ازجیرجیرکهاپرسید: »چه
غذايیمیخوريدکهصدایتانتااينحدقشنگاست؟«آنهاگفتند: »شبنم«خر
تصمیمگرفتازآنبهبعدفقطشبنمبخوردولیديرینپايیدکهازگرسنگیمرد.

||کالغی رفت راه رفتن کبک را بیاموزد، راه رفتن خودش را فراموش کرد.

 شیر و موش.41
موشیرویصورتشیریدويدوازخواببیدارشکرد.شیرباحالتعصبانی
ازخواببیدارشدواوراگرفتومیخواستاورابکشدکهموشبنایالبهو
التماسراگذاشتوگفت: »اگرازجانمنبگذریبرايتبهموقعتالفیمیکنم.
شیرخنديدواوراآزادکرد.کمیبعدازيناتفاقشیردردامشکارچیاناسیرشد
واوراباريسمانهایمحکمبهزمینبستند.موشصدایغرشاوراشنیدوآمد
ريسمانهارابادندانجويدوآزادشکردوگفت: »وقتیگفتمروزیبهدردت
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میخورممرامسخرهکردیوباورتنمیشدبتوانملطفیراکهدرحقمکردی
جبرانکنم،اماحاالبدانکهحتیيکموشهممیتواندمحبتهایيکشیررا

تالفیکند.||فلفل نبین چه ریزه/ بشکن ببین چه تیزه!

 ذغالی و گازر.51
مردذغالفروشیدرخانهخودذغالدرستمیکرد.يکروزدوستشراکه
گازربودديدوازاودعوتکردبیايدباهمدرخانهاشزندگیکنندوگفت: 
»اينطوریمیتوانیمهمسايههایخوبیباشیمومخارجنگهداریخانههمکمتر
میشود.«گازرجوابداد: »تاجايیکهمیدانمچنینکاریبهصالحماننیست.
چونهرچهراکهمنبشويموسفیدکنمتوباذغالتسیاهمیکنی.«»چراکههر

چیزطالبمِثلخوداست.«||هر چه را که من رشته کنم تو پنبه خواهی کرد. 

 پدر و پسرانش.61
پدریچندپسرداشتکهمدامباهمدعوامیکردند.وقتیديدنمیتواندباپند
ونصیحتآنهاراباهمسازشدهدتصمیمگرفتزيانهایناشیازعدم
اعتمادشانرابهنحوعملیبهآنهانشاندهدوبرایاينکاربهآنهاگفت
بروندويکدستهچوببیاورند.وقتیاينکارراکردنددستهچوبرابه
نوبتبههرکدامدادوگفتآنرابشکنند.هريکازآنهاتامیتوانستزور
زدامانتوانستموفقشود.بعدپدردستهچوبرابازکردوهرترکهرادست
يکیازپسرانشداد.آنگاههريکتوانستندترکهچوبرابشکنند.سپسبه
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آنهاگفت:»پسرانعزيزم،اگرهمگیيکدلويکجانومتحدباشیدودر
کارهايکديگرراياریکنیدمثلايندستهچوبخواهیدبودودشمنانقادر
بهدرهمشکستنشمانخواهندشد.امااگردچارتفرقهشويدمثلهريکاز

اينترکههایچوببهآسانیُخردمیشويد.||
با همه تندی و صالبت که اوست پشـه چـو پـر شـد بـزند پیـل را 
شیـر ژیـان را بـدرانـنـد پوسـت اتـفـاق  بـود  چـو  را  مورچـگـان 

]سعدی[

 پسری که ملخ شکار می کرد.71
پسریسرگرمشکارملخبود.سرانجامبهعقربیرسیدواوراباملخاشتباه
گرفتودستشرابهطرفشدرازکرد.عقربنیششرابهاونشاندادو
گفت:»دوستمن،کافیاستتالمسمکنیتاهممراوهمسايرملخهايیرا

کهگرفتهایازدستبدهی!«||این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست!
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خروس و جواهر.81
خروسیکهدرپیيافتنغذايیبرایخود
ومرغهايشبودتکهسنگیقیمتیيافت
وگفت:»اگربهجایمنصاحبتتورا
که سرجايی و میکرد بلندت میيافت
شايستهآنهستیقرارمیداد.امابرایمن
فايدهاینداری.منيکدانهجورابهتمام
جواهرهایدنیاترجیحمیدهم.«||هرچیز به 

جای خویش نیکوست.

قلمرو شیر.91
شیریپادشاههمهجانورانجنگلبودوبامهربانیوعدالتبرآنهاحکومت
میکرد.روزیفرماندادتاهمهپرندگانوجانورانگردآيندوتصمیمگرفت
شرايطیفراهمکندتاگرگوبرهوپلنگوبزغالهوببروگوزنوسگو
خرگوشدرکنارهمدرصلحوصفازندگیکنند.خرگوشگفت: »آه،من
بتوانند قوی و کهضعیف روزی بودم. روز اين رسیدن آرزوی در مدتها
بیهیچدردسرومزاحمتیدرکنارهمبهسربرند.«امابعدازگفتناينحرف
ازترسجانشپابهفرارگذاشت!||شتر در خواب بیند پنبه دانه/ گهی لف لف خورد 

َگه دانه دانه!
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 گرگ و لک لک.101
گرگیکهاستخوانیدرگلويشگیرکردهبودبهبهايیگزافلکلکیرااجیر
کردتاسرشرادردهاناوفروکندواستخوانرابیرونبکشد.وقتیلکلک
سرشرابههمراهاستخوانازدهانگرگدرآوردودرخواستُمزدکردگرگ
پوزخندیزدودندانهايشرابههمسايیدوگفت: »توقباًلمزدتراتمام
وکمالگرفتی.همینکهتوانستیسرتراصحیحوسالمازدهانمنبیرون

بکشیبايدخداراشکرکنی!«||خرش از پل گذشتن!

 ماهیگیر نی زن.111
ماهیگیریکهدرنواختنسازهایگوناگونمهارتبهسزايیداشت،نیو
تورخودرابرداشتوبهساحلرفت.بررویصخرهایروبهدرياايستاد
وآهنگهایچندینواختتاشايدماهیهابهنوایسازاونزديکشوند
ودرتورشگرفتارشوند.سرانجامپسازآنکهمدتیطوالنیبیهودهساز
زدانتظارکشیدنخودرابهکنارینهادوتورشرابهمیانآبانداختو
ماهیهایزيادیصیدکرد.وقتیتورراباالکشید،ديدماهیهارویصخره
ولوشدهودارندجستوخیزمیکنندگفت: »ایموجوداتبیچاره،وقتی
برايتاننیمیزدمنمیرقصیديداماحاالکهنینمیزنمداريدرقصوشادی

میکنید!«||قدر محبت کسی را ندانستن.
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 پهلوان و گاریچی.121
ارابهرانیگاریخودرادرجادهایروستايیبهپیشمیراندتاآنکهچرخهای
گاریدرچالهایافتادوگیرکرد.اوکهناراحتوآشفتهشدهبودايستادونگاهی
بهگاریکردودستبهدامانپهلوانیشدکهازآنجامیگذشت.پهلوانروبهاو
کردوگفت: »بهجایآنکهازمنکمکبخواهیپايترابهچرخگاریبچسبان

وگاریراُهلبده!«||کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
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 مورچه ها و جیرجیرک.131
دريکازروزهایآفتابیزمستانمورچههاداشتنددانههايیرامیخوردندکه
درتابستانجمعکردهبودند.جیرجیرکیکهداشتازآنجامیگذشتباالتماس
برای بود تابستان وقتی »چرا گفتند:  مورچهها کرد. غذا درخواست آنها از
خودتغذاذخیرهنکردی؟«اوپاسخداد: »وقتنداشتم.چونبايدتمامروز
آوازمیخواندم.«آنگاهمورچههابهطعنهبهاوگفتند:»اگرايناندازهاحمقیکه
تمامتابستانرابهآوازخوانیسپریکردهایپسحاالهمکهزمستانشدهبا
شکمگرسنهرقصکنانبهبسترخواببرو!«||اون وقت که جیک جیک مستونت 

بود، فکر زمستونت نبود؟

 مسافر و سگش.141
مردیکهعزمسفرداشت،ديدکهسگشکنارخانهايستادهاستوداردکش
وقوسمیرود.بالحنیتندبهاوگفت: »بیاديگر،چرااينجاايستادهایوداری

خمیازهمیکشی؟همهغیرازتوبرایسفرآمادهاند.زودباشبیا.«
سگدماشراجنباندوگفت: »آه،اربابعزيز،منآمادههستم.اينتوهستی

کهمنمنتظرتهستم.«||تنبل نرو به سایه سایه خودش میایه.

 سگ و سایه اش.151
سگیتکهاستخوانیرابهدندانگرفتهبودوداشتازرویپلرودخانهای
میگذشت.شکلشرادرآبديدوفکرکردسگیديگراستکهتکهاستخوانی
بزرگتررادردهاندارد.بیدرنگاستخوانخودرارهاکردوباخشمبهسگ
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دومحملهورشدکهاستخواناورابربايد.امابااينکارتکهاستخوانخودش
راهمازدستداد.چونسگیکهدرآبديدهبودسايهخودشبودواستخوان

اوراآبباخودبرد.«||آدم طماع سرش بی کاله می ماند.

 موش کور و مادرش.161
موشکور)جانوریکهازبدوتولدکوراست(روزیبهمادرشگفت: »مادر،
ببینم.«مادرشبرایآنکهبهاوبفهمانداشتباهمیکند منمطمئنمکهمیتوانم
جلويشچنددانهُکندرگذاشتوپرسید: »اينهاچیهستند؟« موشکورجوان
گفت: ريگاند.«مادرشگفت: »پسرم،فکرمیکنمتوکورکههستیهیچ،قدرت

بويايیاتراهمازدستدادهای؟«||گل بود به سبزه هم آراسته شد.

 مرد گله دار و گاو گمشده.171
گلهداریکهشمارشحیواناتاشراداشتمتوجهشدکهيکیازگوسالههايش
دزد اگر که کرد عهد خود با بیحاصل جستجوی از پس است. شده گم
گوسالهراپیداکندبرایخدایحامیجانورانجنگلقربانینذرتقديمکند.
کمیبعدوقتیازتپهکوچکیباالرفتديدکهشیریدرآنسویتپهدرحال
خوردنگوسالهاست.وحشتکرد.دستهايشراروبهآسمانگرفتوبه
باالنگاهکردوگفت:»عهدکردهبودماگردزدگوسالهراپیداکنمبرایخدا
قربانیکنم،اماحاالکهدزدراديدمحاضرميکقربانیديگرهمتقديمکنم

بهاينشرطکهازچنگدزدگوسالهامجانسالمبدرببرم!«||
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تا در میکده شادان و غزل خوان بروم نذر کردم گر از این غم بدر آیم روزی 
]حافظ[

 درخت انار و سیب و بوته تمشک.181
درختسیبواناریباهمبحثمیکردندکهکدامزيباترند.وقتیدرگرماگرم
بحثبودندبوتهتمشکیکهکنارپرچینهمانباغرويیدهبودباصدایبلندو
پرغرورگفت: »جايیکهمنباشمديگرنیازیبهاينبحثنیست.روشناست

کهمنازشمازيباترم.«||خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی!

 بچه گوزن و مادرش.191
بزرگتریودردويدن ازيکسگ »تو بهمادرشگفت: روزیبچهگوزنی
سريعترواستادتر،ورویسرتشاخهمداری،پسچراايناندازهازسگهای
شکاریمیترسی؟«مادرشلبخندیزدوگفت:»پسرم،همهچیزهايیکهگفتی
درست،امابااينهمهمنحتیازشنیدنصدایپارسيکسگوحشیزهره
ترکمیشوموباتمامتوانمپابهفرارمیگذارم.«||صالح خود را بهتر از دیگران 

تشخیص دادن.

 خرگوش و الک پشت.201
روزیخرگوشیالکپشترابهدلیلآنکهپاهايیکوتاهداشتوآهستهراه
به بتوانی تو »شايد داد:  جواب خندهزنان کرد.الکپشت مسخره میرفت
میبازی.«خرگوشچون بدهیم مسابقه اگر اما بدوی، باد و برق سرعت
کردند توافق دو آن پذيرفت. را او پیشنهاد ببازد ندارد امکان میکرد فکر
روباهمسیرشروعمسابقهونقطهپايانآنراتعیینکند.روزمسابقهرسید
وهردوپایدرراهگذاشتند.الکپشتهیچاستراحتنکردوباگامهای
آهستهوپیوستهبهسوینقطهپايانحرکتکرد.اماخرگوشکهازپیروزی
خودمطمئنبودکنارراهدرازکشیدوبهخوابعمیقیفرورفتووقتی
بیدارشدباتمامتوانیکهداشتشروعبهدويدنکرد.اماديدکهالکپشت

بهنقطهپايانرسیدهوداردباخیالراحتچرتمیزند.||
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود 

]سعدی[
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پرستو و کالغ.211
پرستووکالغیازپرهایخودتعريفمیکردندوبهآنفخرمیفروختند.کالغ
حرفآخررازدوگفت: »پرهایتوشايددربهارخیلیزيباباشنداماپرهای
مندرزمستانبهدردممیخورندودربرابرسرماازمنحفاظتمیکنند.«||

داشتن حسن کافی نیست، باید به کار بیاید.

 مزرعه دار و لک لک.221
کشاورزیکهدرزمینهايشتازهدانهپاشیدهبوددامگذاشتوچندُدرناراکه
برایخوردندانههاآمدهبودندگرفت.درمیانآنهالکلکیکهپايشدرتور
شکستهبودباالتماسازکشاورزخواستکهاززندگیاشبگذردوگفت: »لطفا
بهپایشکستهمنرحمکنوآزادمکن.میدانیکهمنپدرومادرمرادوست
دارموبرایشانزحمتمیکشم.بهپرهايمنگاهکن،میدانیکهمنُدرنانیستم.«
کشاورزخنديدوگفت: »شايدهمهاينحرفهادرستباشد.امامنفقط
اينرامیدانمکهتوراباايندزدهادستگیرکردهاموازاينرومجازاتهمه
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شمايکیاست.«||تر و خشک با هم می سوزند.

 کشاورز و افعی.231
کشاورزیدرزمستانافعیيخزدهوخشکیدهایيافت.دلشبهرحمآمد.آن
رابرداشتوبغلکرد.افعیازگرمایتنشبهسرعتجانگرفتوباپیروی
بهحال زد.کشاورز نیش بود داده نجات را او که را ازغريزهاشکشاورز
مرگافتادودرلحظهپايانبانالهگفت: »آه،حقمنهمیناست.چراکهبه
موجودیرذلوفرومايهرحمکردم.«||نیش عقرب نه از ره کین است/ اقتضای 

طبیعت اش این است.
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 خرس و روباه.241
خرسیازانساندوستیخودتعريفمیکرد
به نسبت او حیوانات میان در میگفت و
به چراکه است مهربانتر همه از انسان
حتی که است قائل احترام برايش حدی
با روباه نمیزند. دست هم جنازهاش به
لبخندگفت:»بلهجانم،توآدمرازندهزنده
|| نداری.« جنازهاش به کاری و میخوری

جانماز آب کشیدن.

 کوه گرفتار.251
روزگاریکوهیبودکهبسیارپريشانبودوباصدایبلندآهونالهمیکرد.مردم
جمعشدندببینندچهخبراست.وقتیهمهنگرانوقوعمصیبتیبودندناگهان

ازدلکوهموشیدرآمد.||هیاهوی بسیار برای هیچ.

 الک پشت و عقاب.261
به ناسازخود ازسرنوشت بود درازکشیده آفتاب تنبلیدر با که الکپشتی
پرندگانشکايتکردوگفت: »نمیدانمچراکسیبهمنپروازکردنراياد
نمیدهد؟«عقابیکهدرآننزديکیبودصدايشراشنیدوپرسید: »اگرتورابا
خودمبهاوجآسمانهاببرمتالذتپروازرابفهمیچهپاداشیبهمنمیدهی؟«
بهتومیدهم.«عقابگفت: »همهگنجهایدريایسرخرا الکپشتگفت: 
»بسیارخوب،پسمنهمپروازکردنرابهتويادمیدهم.«آنگاهبامنقارشاورا
گرفتوتاابرهاباالبردوناگهانرهايشکرد.الکپشترویکوهبلندیافتاد
وصدپارهشد.درآنلحظهکهداشتجانمیدادگفت: »حقمنهمیناست
کهاينگونهبمیرم.آخرمنکهرویزمینبهزحمتراهمیرفتمباپروازکردن
چهکارمبود؟«||گله مند از سرنوشت خود بودن * خواسته های بی ربط داشتن! * کهن 

جامه ی خویش پیراستن به از جامه ی عاریت خواستن.
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 خر و روباه و شیر.271
خروروباهیباهمدوستشدندتاهوایهمراداشتهباشندوبرایشکاربه
جنگلرفتند.هنوزراهینرفتهبودندکهبهشیریبرخوردند.روباهکهخطررا
حسکردهبودبهشیرنزديکشدوقولدادکهبهاوکمککندتابتواندخر
راشکارکند،بهاينشرطکهشیرکاریبهاونداشتهباشدوجانشرانگیرد.
سپسروباهخرراقانعکردکهشیربهاوآزارینخواهدرساندوبهاينترتیب
اورابهسویگودالعمیقبردوکاریکردکهلیزبخوردودرآنبیفتد.شیر
وقتیديدکهخردرجایامنیگرفتارشدهاولروباهرادرچنگخوداسیر
کردودريدوسپسباخیالراحتکارخرراساخت.||چو بد کردی مباش ایمن 

ز آفات * از مکافات عمل غافل مشو.

 مگس ها و کوزه عسل.281
تعدادیمگسبهطرفکوزهعسلیکهدرخانهواژگونشدهبودرفتندوبا
حرصوولعمشغولخوردنشدند.اماپاهایشانطوریبهعسلچسبیدکه
ديگرنتوانستندپروازکنندوخودشانراآزادسازندوهمگیخفهشدند.وقتی
نفسهایآخررامیکشیدندگفتند:»چقدراحمقبوديمکهبرایرسیدنبه
لذتیناچیززندگیخودرابربادداديم.«||سر به فدای شکم! * از هول حلیم تو 

دیگ افتادن!
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 آدم و شیر.291
آدموشیریدرجنگلباهمسفرمیکردند.طولینکشیدکههريکشروعکردند
بهالفزدندرمورددلیریوشجاعتخودشان.درحینبحثازجلویتخته
سنگیعبورمیکردندکهمجسمهایديدندباعنوان»آدمیکهشیریرااسیرآدمها
کرد »آدمنگاهیبهمجسمهکردوگفت: »ببینماآدمهاچقدرقویهستیم.حتی
سلطانجنگلراهممیتوانیماسیرکنیم.«شیرپاسخداد:»اينمجسمهرايکآدم
ساخته.اگرماشیرهاهمبلدبوديممجسمهبسازيمآنوقتمیديدیکهآدمهازير

پنجهشیرهستند.«||تنها به قاضی رفتن و راضی برگشتن!

 کشاورز و ُدرناها.301
دانه شده بذرپاشی و زده شخم زمینهايی روی از داشتند درنا تعدادی
برمیچیدند.يکیازکشاورزانتامدتیسعیکردبافالخنیبدونسنگکه
آنرامدامبهاطرافتکانمیدادآنهارابترساندوفراریدهد.اماپرندگان
کهفهمیدهبودندفالخنخالیاستوبرایشانخطرینداردبهآنتوجهی
نکردند.کشاورزکهاينوضعراديدفالخنخودراپرازسنگکردوباپرتاب
سنگتعدادزيادیازپرندههاراکشت.آنگاهبودکهباقیپرندههافرارکردند.
چراکهديدندديگرکارشوخیبردارنیستواگربخواهندهمچنانبهخوردن
دانههاادامهدهندکارشانتماماست.||وقتی زبان خوش کارساز نیست؛ بایستی به 

زور متوسل شد * تا نباشد چوب تر/ فرمان نبرد گاو و خر.
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 سگی در آخور.311
صدایپارسکردنوزوزهکشیدنسگیکهدرآخورمیخفتمانعمیشد
گاوهاباخیالراحتغذابخورند.يکیازگاوهابهدوستانشگفت: »عجب
حیوانخودخواهی،خودشکهعلفنمیخورد،نمیگذاردماهميکلقمه

راحتازگلويمانپايینبرود.«||نادانسته سبب آزار دیگران شدن.

 روباه و بُز.321
روزیروباهیدرچاهیعمیقافتادهبودوراهخالصینداشت.بزیکهتشنه
بودبرسرچاهآمدوروباهراديدوپرسید: »آياآبچاهگواراوخنکاست؟ 
»روباهباظاهریشادوزبانینرمبهوصفآبپرداختوگفت:»بهبه!چهآبی،
خنکمثلتگرگوگوارامثلشربت.برادرتوهمبیاوگلويیترکن.«بزکهفقط
بهفکررفعتشنگیبودبدونحسابوکتاببهداخلچاهپريدوشروعکردبه
خوردنآب.بعدازرفعتشنگیروباهبرايششرحدادکههردوبهچهدردسری

»برادر، گفت: و شدهاند گرفتار
ديوار روی را پاهايت کن لطف
کمی هم را سرت و بگذار چاه
خمکنتامنرویدوشتبپرمو
کمکت بعد و بروم بیرون چاه از
کنمکهتوهمنجاتپیداکنی.«بز
پذيرفتوروباهرویپشتشپريد
وشاخهايشراگرفتوخودشرا
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بهدهنهچاهرساندوبیرونپريدوباسرعتتمامپابهفرارگذاشت.
بزدادزد: »آینامرد.مگرقرارنبودکمکمکنیکهازچاهبیرونبیايم.«

روباهگفت: »دوستعزيز!اگربههماناندازهکهريشتموداردسرت
هممغزداشتقبلازواردشدنبهچاهبايدفکربیرونآمدنترامیکردی!«||

بی ُگدار به آب زدن! * گز نکرده پاره کردن!

 خرس و دو مسافر.331
دومردداشتندسفرمیکردندکهخرسیراديدند.يکیازآنهاکهبهشدت
ترسیدهبودازدرختیباالرفتوخودشراالیشاخوبرگآنپنهانکرد.
آنيکیکهديدخرسمیخواهدبهاوحملهکندخودشرامثلمردههاروی
زمینانداختونفسشراحبسکرد.خرسبهاونزديکشدوسراپايشرا
بوکردووقتیديدنفسنمیکشداورابهحالخودرهاکردورفت-چون
میگويندخرسبهمردههاکاریندارد.وقتیخرسرفترفیقاوازدرخت
پايینآمدوگفت: »ببینم،خرسدرگوشتوچهگفت؟«دوستشجوابداد: 
»گفتهیچوقتباکسیکهوقتخطرتوراتنهامیگذاردسفرنکن!«||دوست 

آن باشد که گیرد دست دوست/ در پریشان حالی و درماندگی.

 کبوتر تشنه.341
کبوتریکهبسیارتشنهبودتصويرجامآبیراکهبرديوارکشیدهبودندديدو
باسرعتبهطرفشپروازکردومحکمبهديوارخوردوبهسختیمجروحشد
ووقتیباپروبالشکستهرویزمینافتاديکیازرهگذراناوراگرفت.||از 

هول حلیم تو دیگ افتادن!
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 ُغراب و قو.351
غرابیقويیراديد،باخودگفت: »کاشمنهمچنانبالوپرزيبايیداشتم.«و
پیشخودشخیالکردالبدقواينقدرخودشرادرآبشستهکهبالوپرش
سفیدشده!پسالنهخودراکهداخلسوراخديواریدرهماننزديکیبود
رهاکردوتصمیمگرفتازآنپسدراستخروتاالبزندگیکند.اماهرچه

پرهايشراشسترنگشانعوضنشدوازغصهدقکردوُمرد.||
طبع بد در طبیعتی که نشست  نرود تا به روز مرگ از دست

]سعدی[

 بُز و چوپان.361
چوپانیدنبالبزگمشدهاشرفتتااورابهآغلبرگرداند.اماهرچهسوتزد
وصدايشکردبزجوابینداد.سرانجامچوپانسنگیپرتابکردکهبهسربز
خوردوشاخشراشکست.چوپانکهچنینديدروکردبهبُزوگفت: »به

صاحبتچیزینگو.«
خودش شکسته شاخ اين نگويم. من گیرم »احمق! گفت:  پاسخ در بز

گوياست.«||آن را که عیان است چه حاجت به بیان است.


