
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 انیصفو رهنگامید زوال و اول عباس شاهی عقالن کردیرو
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 جایگاه تاریخی کلیله و دمنه در فرهنگ و تمدن شرقی 

 1سیدفرج اهلل موسویدکتر 

 چکیده

اهمیهت   یمختلهف در تهاریخ تمهدن هنهد، ایهران و بوامهع اسهالم        یها کلیله و دمنه از بنبه

پهی  از  ) یی سهنّت  نگرش به انسان و ابتمهاع را در بامعهه   یاین کتاب به خوب. داشته است

از  یمختلهف شهرق   یها این کتاب به علّت امت اج با فرهنگ. کند یمنعکس م( یعصر بیدار

 -که دست کم، نق  سهه تمهدن به رگ شهرقی     یرخوردار است؛ به طورمتعدد ب یها الیه

کلیلهه و دمنهه    یهها  بیشهتر داسهتان  . اسهت  یدر آن قابل مشاهده و بررس -هند، ایران و عرب

، یحیهوان  یهها  ی اسهتفاده از شخصهیت   احتماالً دلیل عمده. و به زبان حیوانات است یتمثیل

را بیان کنهد کهه    یرا قادر ساخته، مسائلها نویسنده  این شخصیت. آن است یسیاس یمحتوا

ل یه لهه و دمنهه بهه دل   یکل. کهرد  یایجاد مه  ی، مشکالتیانسان یها طرح آن در قالش شخصیت

خ یران، بلکهه در تهار  یه ات ایه ، نهه تنهها در ادب  یمه یتعل -یمنحصر به فهرد داسهتان   یها یژگیو

تبهادالت  نهد  ین کتهاب برآ یه ا. برخهوردار اسهت   یات بههان از شههرت و اعتبهار خاصه    یادب

کوشهد بها    ین مقالهه مه  یه ا. است( ران و اسالمیهند، ا)های ب رگ شرق  ان تمدنیم یفرهنگ

، یك اخالقه یه بهه صهفات ن   یبنهد ی، پایی شواهد مختلف، ضهمن بازنمهایی خهردورز    ارائه

ی مندرج در مهتن، بها واکهاوی شخصهیت ههای       مانهیو پندهای حک یل اخالقیمبارزه با رذا

هها و ملهل    حتهوایی مؤلهف بهر آثهار سهایر نویسهندگان از فرهنهگ       داستانی کتاب، به تأثیر م

 .کند یمتن را بررس یاخالق یها ج چال یمختلف بپردازد و در حد امکان علل و نتا

                                                
 .رانیا تهران، ،یاسالم آزاد بنوب،دانشگاه تهران ،واحدیفارس اتیادب و زبان گروه. 0

 21/02/68: رشیپذ خیتار                            00/00/68: افتیدر خیتار

 مسکويه ی فصلنامه

 1231زمستان 32ی شماره 7سال 
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 ی حکیم، ابن مقفع، ابوالمعالی نصراهلل منشی له و دمنه، برزویهیکل :واژگان کلیدی

 مقدمه
دارد، کتهاب گرانقهدر کلیهه و دمنهه     از بمله منت هایی که هند بر فرهنگ و تمهدن بههان   

های هند گیاهی دارویی را سهراغ داده بودنهد    بنابر روایتی، در روزگار قدیم، در کوه. است

انهد و از داروهها    از کوههها علمها را خواسهته   »شد و بعد معلوم گشت  که مرده بدان زنده می

است که آن را کلیلهه  ، و این سخنان را مجموعی ... سخن ایشان را و از مردگان باهالن را

 (.03-06: 0818مینوی، ) و دمنه خوانند

ی اول پنجهه تنتهره    در دربه: منبع اصلی این کتاب، دو اثر مهم است به زبان سنسکریت     

. اسهت « نیتهی چاسهترا  »ی کوچکی بهه نهام    به معنای پنح کتاب یا پنج پند که در اصل رساله

ی زندگی کردن است؛ و منبهع دوم   خردمندانهچاسترا به معنی کتاب، و نیتی به معنی روش 

هها   البتهه بها تصهرفاتی کهه توسهط ایرانیهان در آن       0ی حماسی مهابهاراته، تا حدودی منظومه

اما آنچه در آن آشکار است، دانه  و حکمهت عملهی اسهت و طهرز      . صورت گرفته است

بهود   به همین سبش، کتابی ارزشمند و خواندن آن مخصوص شاهان. زندگی و کشورداری

دادند که از بانهش او خطهری متوبهه     خواند، احتمال می و اگر کسی از سرداران آن را می

به خسرو پروی  خبر دادند کهه بههرام چوبینهه سهرکرده سهرک  و      »که  چنان. حکومت شود

به روایت فردوسهی ، خسهرو فرمهود اکنهون     . «خواند یاغی در هنگام تنهایی کلیله و دمنه می

ای ههم کهه    شهاید خالصهه  (. 685:0818مینهوی،  )پی  خواهیم داشهت  کار درازی با او در 

مینهوی،  )ی آن بهاقی اسهت    مأمون، خلیفه عباسی از کلیله و دمنه فراهم آورده بهود و نسهخه  

هیچ کتهابی را سهراغ نهداریم کهه ماننهد ایهن کتهاب        ». از این نظرگاه بوده است(. 26:0821

ن انهدازه دوام آورده و مهونس ملهوک و    مستطاب در طول قرون و در ن د ملل مختلف تا ای

                                                
 یك توسط و زمان یك در منظومه نیا. است شده نیتدو «اسایو» توسط کتاب هجده در که است تیسانسکر زبان بهی هندی حماس میعظ ی منظومه ،(mahabaharata) مهابهاراتا.   

 ی درباره کتابی اصل داستان. اند نوشتهی الدیم 211 تا الدیم از  یپ 2110 ازی بعض را آن فیتأل خیتار ،رو نیا از. اند داشته نق  آن  یسرا در شاعر صد به شیقر بلکه نشده، سروده شاعر

 (.0865 گان،یشا ؛0865 ،ینینائی بالل ؛101:0818 ،انهیک پنجا: ک.ر) است «کوروها» و «پاندوان» های نام به خانواده دو نبرد
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ی  تربمهه (. 258:0820بههار،  )« انیس و سرمشق اخالق و راهنمای زندگی قرار گرفته باشد

فارسی ابوالمعالی نصراهلل، به قول محمد عوفی، بسیار مشهور و مطلهوب بهوده، چنهدان کهه     

(. 36:0885نفیسهی،  )« از منشآت پارسیان هیچ تألیف آن اقبال ندیده است و آن قبول نیافته»

و درس تدبیر و حکمهت  « متضمن روش خردمندانه زندگی»این کتاب پرمغ  و بی نظیر که 

: 0816محجهوب،  )  «به قصد بیدار ساختن وبدان بوانان در بهان سیر کرده اسهت »بوده و 

نفهوذ کتهاب کلیلهه و    . ایم ، قدرش مجهول مانده است و کمتر ارزش آن را شناخته(28-06

دبیات بهان  الهام بخ  بسیاری از شهاعران و نویسهندگان مغهرب زمهین بهوده بهه       دمنه در ا

ی آلمهانی   ههای فرنگهی و یها تهأثیر تربمهه     0 های کلیله و دمنه با فابل نحوی که شباهت قصه

از پنجه تنتره، که موبد ادبیات تطبیقی در بههان شهده اسهت، انکهار ناپهذیر      « تئودوربنفی»

 .است

 ژرفنای زمان تحوالت کلیله و دمنه در

ی رای  بهه اشهاره  ( 01:0835پنجها تنتهرا،   ) 2های کلیله و دمنه را برهمنی به نهام بیهدپای   افسانه

در حقیقت پیوند این قصه هها بها یکهدیگر همهین     . هند دابشلیم، برای او روایت کرده است

بنههابراین کلیلههه و دمنههه بههه روابههط قههدرت میههان  . وحههدت راوی و مخاطههش اوسههت و بههس

؛ روابطی کهه  (63: 0861یعقوبی، )پردازد  می( برهمن)و دین ( رای= دشاه هندپا)حکومت 

قصه ها در هم بافته است و ایهن خهود    .ی سیاسی نامیده می شود در معنای عام خود، اندیشه

گویها در اصهل،   »بهه عهالوه   ( 1:همهان )8.های قدیم هندی اسهت  یکی از اختصاصات داستان

؛ و از تصههادف روزگههار، رواج  (3: همههان) 1«اسههتپنچههه تنتههره دارای شههعر و نثههر بههوده   

های کالم در نثر فارسی قرن ششم هجری موبش شهده کهه ابوالمعهالی نصهراهلل نیه        آرای 

                                                
 نیا. هستند واناتیح آنی ها تیشخص معموالً کهی کوتاه و ادهس داستان شامل ،fabula  نیالت شهیر از  fableفابل.  

 . 62: 0831 ،یتقو ؛853: 0831 انپور،یآر: ک. ر شتر،یب اطالع برای. استی اخالق تیحکا بری مبتن حکمت ها داستان
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اسهاس تربمهه او بهه فارسهی، کلیلهه و      . انشای خود را در تربمه این کتاب به شهعر بیارایهد  

. ق انجهام پذیرفتهه اسهت   .ههه  511تا  583های  بوده و این کار در حدود سال 0دمنه ابن مقفع

بنهدی کتهاب    ههای اصهلی و آنچهه بهه بهوهر و اسهتخوان       ها و اندیشه تردید نیست که افسانه

هها   ، آن را قهرن  ، ناشی از منابع نخستین اثر و ثمره فکر و تخیل کسانی است که مربوط است

و بهه  « دانیدهآن را به آیات و اخبار و ابیات و امثال موکد گر»پی  از نصراهلل به کار برده و 

 . اند احیائی کرده« زبده چند ه ار ساله»تعبیر خودش از این 

ای از آن  هاست و ههر پهاره   بهان کلیله و دمنه، عالم تمثیل: به قول مرحوم استاد یوسفی     

ای و پندی و هر یك از بانوران در قصه ها، در خور توبه است و هر عمهل و   نمودار نکته

از ایهن رو اگهر گفتهه    . دههد  از زندگی را در آن اعصار نشان مهی  ای رفتار و گفتاری گوشه

این کیفیهت  . شود کلیله و دمنه از بهتی حالتی مجازی و استعاری داشته سخنی ناروا نیست

 .در دیگر افسانه های هندی نی  بوده است

 فلسفه وجودی ترجمه های کلیله و دمنه

تعلیمی، نه تنها در ادبیات ایهران،   -ستانیکلیله و دمنه به دلیل ویژگی های منحصر به فرد دا

ایههن کتهاب برآینههد  . بلکهه در ادبیهات بهههان از شههرت و اعتبههار خاصهی برخههوردار اسهت     

درون مایهه اصهلی آن بیشهتر    . تبادالت فرهنگی میان تمدن های هنهد، ایهران و اسهالم اسهت    

ت تاییهد  از این رو فلسفه وبودی تربمه های موبهود تحه  . مفاهیم اخالقی و سیاسی است

 .مقاهیم اخالقی و سیاسی این کتاب بوده است

همان گونه که بدان اشارت رفت، اولین تربمه از مهتن سانسهکریت بهه پهلهوی توسهط           

تربمهه برزویهه حکهیم در عصهر سهامانی حهاوی ت ریهق اندیشهه         . حکیم انجام یافت برزویه

ی دین و ملك، نفهی سهتم و   شاه آرمانی، فره ای دی و توامان: ایرانشهری شامل سیاسی تفکر

؛ ظهیهری نهاد،   023: 0835؛ قادری، 10: 0866طباطبایی، )این کتاب بود  عدالت خواهی به

                                                
 ابن: ک.ر. شد هنامید مقفع بن عبداهلل اسالم به تشرف از بعد که.( ق 011 -012) دادبه پسر روزبه زندگی خصوص در.  

  .013: 0831 نژاد، ان ابی ؛111: 0861 آذرنوش، ؛50/2: تا بی خلکان،
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ی کلیله و دمنه از پهلوی به عربی توسط ابن مقفع، فضهای بدیهدی در    تربمه(. 66: 0836

پهور،   سهب یان )ابن مقفع با تأسی به نهج البالغه، بر غنهای ایهن اثهر افه ود     . این کتاب گشود

کلیله و دمنهه را بهه   ( ق 810 -880)بنا بر دستور نصربن احمد سامانی رودکی، (. 68: 0861

درههم صهله    11111ی کلیله و دمنهه، از نصهربن احمهد     وی بعد از اتمام منظومه. نظم کشید

ثعهالبی،  )گرفت؛ اما متأسفانه این منظومه از میان رفت و فقط ابیاتی چنهد از آن بهاقی مانهد    

ی شهفق،   ؛ رضازاده88: 0882؛ ق وینی، 86: 0886؛ دولتشاه، 28: 0866؛ منشی، 810: 0862

0852 :083- 086.) 

امها بها   . توان در خصوص فرمایشی بودن این اثهر منظهوم اظههار نظهر کهرد      از این رو نمی     

هها   توان چنین دریافهت کهه ایهن تربمهه     های ابن مقفع و نصراهلل منشی، می نگاهی به تربمه

هها،   زیرا برخالف سایر اندرزنامه. ای بی مانند تبدیل کرده است و دمنه را به اندرزنامهکلیله 

ههایی بها شخصهیت ههای حیهوانی مهتن روایهت را بسهیار          به بای امر و نهی، با ذکر داسهتان 

ی  نصراهلل منشی بر این باور است که پهس از تربمهه ابهن مقفهع و منظومهه     . اند بذاب کرده

نصهراهلل منشهی،   (. 21: 0861منشهی،  )فاوتی از این کتاب شده است های مت رودکی، تربمه

ی کلیلهه و دمنهه    بهه تربمهه  .( ق 502 -516)بنابر اهمیت کتاب و دستور بهرامشهاه غ نهوی   

 (.25 -26: همان)پرداخت 

 ارزش کلیله و دمنه

ی فرهنهگ ایرانهی شهدند کهه مهأمون فرزنهدان خهود را بهه          هها چنهان مفتهون و شهیفته     عرب

ابهن نهدیم عنهوانی دارد بهه     (. 203:0838تفضهلی،  )عهد اردشیر و کلیله دستور داد  آموختن

انهد، در   ها متفق هایی که همگی بر خوبی آنکتاب»: «الکُتُشُ المُجمَعُ عَلَی بَودَتِهَا»صورت 

ابههن نههدیم، )« شههودهههای کلیلههه، عهههد اردشههیر و یتیمههه دیههده مههی ذیههل ایههن عنههوان کتههاب

نظران عرب، ماننهد  م به کتاب کلیله به حدی رسید که برخی صاحشاقبال مرد(. 053:0106

ی کتاب مضاهاة أمثال کتهاب   که از مقدمه یمنی، برای مقابله با کلیله آستین باال زدند، چنان

آید، انگی ه، نویسنده، مبارزه بها کتهاب کلیلهه بهوده؛ زیهرا بهه اعتقهاد او،         کلیله و دمنه بر می

Archive of SID

www.SID.ir



29ی شماره/ 7سال/ هیمسکو  124 

، ( 2: الیمنهی، بهی تها   )انهد   حکمت عرب، بهه کلیلهه رو آورده   مردم به بای خواندن قرآن و

ایهن مجمهوع تها زبهان پارسهی میهان مردمهان        »: نصر اهلل منشی در ابتدای کلیله نوشهته اسهت  

ی هها همچنین، او کلیلهه و دمنهه را پهس از کتهاب    . «متداولست به هیچ تأویل مهجور نگردد

زیادت گشت که پس از کتش شهرعی در   رغبت در مطالعت آن... »: داند دینی، پرفایده می

 (.03:0861منشی، )« اندتر کتابی نکردهمدت عمر عالم از آن پرفایده

 داستانهای کلیله و دمنه

، شهیر مظههر نیرومنهدی بهوده و در اطهراف وی بهرای بلهش توبهه و         «شیر و گهاو »در باب 

خصهوص وقتهی بها     ها به این گونه تالش. رفته است هایی گمان می محبت او، ناگ یر رقابت

هر قدر دمنهه  . کند و حرف پذیر گیرد، شیر را متقاعد می زبان چرب و نرم دمنه صورت می

اما شن به موبودی است سهاده  . فریبکار است و پر آرزو، کلیله خردمند است و عاقبت نگر

پلنهگ و مهادر شهیر در    . آیهد  دل و زودباور؛ از این رو نخستین کسی است که از پها در مهی  

منشهی،  )کوشهد کهه خهائن بهه کیفهر برسهد        یگر قهرار دارنهد و بهه ویهژه دومهی مهی      طرفی د

آن و ( 011: همهان )« مجمع خاص و محفهل عهام  »آیاد پرس  از دمنه و (. 013:0835-086

هها را در روزگهاران قهدیم بهه دسهت       تواند کیفیت ایهن گونهه داوری   استفسار از شهود نمی

باز بسهت  »گویا باب . یفتن قاضی و حاضرانهای متهمی فصیح را در فر گری دهد؛ و چاره

. را ابن مقفع به کتاب اف وده است تا خائن بی مجازات نمانهد ( 026-058: همان)« کار دمنه

بای دیگهر زاغ و گهرگ و شهغال توطئهه     . نمود گرچه عقوبت ندیدن دمنه هم ناممکن نمی

. ی  به لقمهه ای برسهند  سازند تا خود ن ی شیر می کنند و شتر را که معاشرشان است، طعمه می

شهکند،   کند و عهد امهان خهود را بها شهتر مهی      شگفت نیست که دمدمه ایشان در شیر اثر می

نظیهر آن  (. 011-001: همهان )خاصه وقتی که گرسنه مانده و پای بان در میان بهوده اسهت   

خهورد و شهکار شهیر     ی خری ساده لهوح کهه بهه افسهون روبهاه مکهار فریهش مهی         است قصه

توانهد او را   گناهی شغال نمهی  داری و بی که امانت و خویشتن« شیر و شغال»باب یا . شود می

ی اعتماد شیر به او، بر اثر بداندیشی دیگران، از نظهر   از شر بدخواهان در امان دارد و با همه
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گنهاهی وی مسهلم    شهود، تها سهرانجام بهه سهعی مهادر شهیر بهی         افتهد و خهون  مبهاح مهی     می

ای ببرنهد   کوشهیدند بهه سهود خهوی  بههره      ارد، ت ویرگهران مهی  ی این مو در همه! گردد می

 (.258-256: همان)

، بوزینه حیوان مقلدی است خام و نادان، از این رو بر سهر  «بوزینه و درودگر»ی  در قصه     

دروگهری کهار   »کهه  ( 12-61:همهان )شهود   دهد و مثل می تقلید ناروا بان  را از دست می

رفتهار  »یهر زاعهی کهه خواسهت راه رفهتن کبکهی را بیهاموزد،        ؛ نظ(12: همان)« بوزینه نیست

یا مسافری که از می بان خود خواه  کرد به او نیه  زبهان عبهری    « خوی  نی  فراموش کرد

  .حاصل برد و توفیق نیافت بیاموزد و رنج بی

بنههدی  ، در حقیقههت آدمیههان را در برابههر مصههائش طبقههه«سههه مههاهی و صههیادان»ی  قصههه     

دو . عاقهل، نهیم عاقهل و ابلهه    : ، و به تعبیهر مولهوی  (60-62: همان)ه سه گروه ب: است کرده

(. 62-66: همهان )شود  دهند و سومی گرفتار می ماهی اول به نوعی بان خود را نجات می

ی تأکید دوستان خود، یعنی دو بطی کهه او را بها چهوبی بهه      ای دیگر، باخه با همه در قطعه

گیهرد و بهه بهواب گفهتن      خنان مردم دندان از چوب بر مهی هوا برداشته بودند، در برابر س

 تواننهد  ینمه  کهه  اسهت ی دار شهتن یناخو مهردم  ریه نظی و. افتهد  یمه گشهاید و فهرو    دهان می

  یه نیی بها . دهنهد  بهاد  بهر  را خهود  بان است ممکن کهی وقتی حت بندند، فرو دمی ا لحظه

 و گوشهت  کهه  بنهدد  یم طمع طبل، بر درخت ی شاخه شدن کوفته سهمناک آواز از روباه

-001: همهان ) ابدی یمی ته را آن درد یم را طبل چون و است آن فراخور هم طبل پوست

ی افهراد  به استی هشدار ،(121:0625 کسون،ین) افتهیدری مولو که همچنان قصه،(. 001

 و تهر  میضهخ  بسم هرکجا»  که برند یم یاد از و شوند یم فتهیفر بلندی ها بانگ به شتریب که

 افتادنشهان  دام بهه  و کبوترانی گرفتار در(. 208: همان) «کمتر آن منفعت تر لیها نآ آواز

 کننهد  یم اضطراب کبوترانی وقت. نجات و اتحاد: است نهفته كیباری ا نکته دانه، طمع به

 مجادلهه ی با»: دیگو یم شان،یا ی سرکرده مطوقه، کوشد، یم خود نجاتی برا یك هر و

ی حهال  و شناسهند  خهود  تخلهش  از تهر  مهم را یاران استخالص همگنان دیبا چنانکه ست،ین

  یرهها  کهه  میریه برگی با از دام تا دیکنی قوت تعاون قیطر به بمله که باشد آن صواب
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 ،یمنشه ) «زاغ و بهوم » داسهتان . «برکندند دام و بکردندی و فرمان  کبوتران. است آن در ما

 بوامهع  و ممالك انیم دری رپاید  یست وی دشمن از بود تواندی ریتصو ،(210:0835-060

 کبهك  انیه م اوی داور وی بکاریفر و دار روزه ی گربه ی چهره. قدرت احراز سر بری بشر

 کهم  مردمهان  نیدرب که استی اکاریر و بانش به حقی ها افهیق نوع از خرگوش، و ریانج

 عکهس  دنیه د با  ،ین شیحر و دهان به استخوانی سگ. ستندین کم هم نكیا و است نبوده

 را آنچهه  امّا رد،یبرگ نی  گریید استخوان که دیگشا یم دهان طمع سر از آب، در  یخو

 ویی آههو  وی ادیصه  طمعکهار،  و گرسهنه ی گرگه  یها  دههد؛  یم دست از هم دارد خود که

 شهروع  ادیصه  کمهان  زه از هها،  آن گوشت کردن رهیذخ قصد به و یافت بان یب رای خوک

 پارسها . سهپرد  بهان  گهردن ،  در افتهادن  و نکمها ی هها  گوشهه  بسهتن  با و کرد خوردن به

 و پهرورد  یمه  سهر  در دراز و دور االتیه خ روغهن،  و پرشهدیی سبو فروش گمان بهی مرد

 و شههد  و آورد یمه  فهرود  برسهبو  را  یعصها  سرغفلت از  ،یخو التیتخ براثر سرانجام

 زمنهد آ مهردم  از اسهت یی ها لیتمث ها نیا. شودی م عیضا االت یخ ی همه و  دیر یم روغن

 بهه  اسهتظهارش  و موش سرگذشتی ورا در یا و اند؛ بوده فراوان شهیهم که طلش اف ون و

 كیه باری ا نکته زاهد، برابر در حسارت  و برئت  ین و دارد، سورا  در کهی نارید ه ار

 انسهان  بهه  -یاقتصهاد  استقالل ،یامروز ریتعب به و -ثروت ویی دارا چگونه که است نهفته

 را نهار ید ه ار و شکافند یم را موش سورا  که آن از پس. بخشد یم رتهو وی ریدل و قوت

 از پههس آن از کههه- موشههان گههرید درنظههری و شههدن خههوار و رویههن زوال دارنههد، یبرمهه

ی کسهان  بها  است مردم رفتار ادآوری -( 061-060: همان) شدند ینم ور بهره اوی دستبردها

: اسهت  شهده  مثهل  کهه  قتیحق نیا هب دنیرس و شود ینم دشانیعا آنان ازی سود گرید که

 از اسهت ی ا نمونهه  مهاده،  باخهه  مکهر  و باخهه  و نهه یبور داسهتان . «اهلهی عل هان ماله قل من»

 کهه ی موشه  ی قصهه  یها  دارد؛ فهراوان  رینظا  ین اتیح عالم در و کتاب نیا در که مکرزنان

 ولقبه  ازی له یتمث د،یه برنگ ی شهوهر  بهه  را موشهان  به   و بهود  درآمهده ی دختر صورت به

 (. 283-258: همان) است  اجیاحت هنگام در ضرورت
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 نهفتهه  فیظری قیدقا كیهر در که استیی ها هیکنا و ها لیتمث از سرشار دمنه، و لهیکل     

  ینمهها و ههها نکتههه آن بههه اشههارهی بههرا اسههت بههودهی ا نهههیزم افسههانه قههتیحق در و اسههت

 نیه ا به بارها هرباب انیپا در هسندینو که همچنان او؛ اتیح و انسان عتیطب ازیی ها گوشه

 و «کنهد ی تهأمل  عقهل  نور به تیحکا نیا در دیبا خردمند»: که است کرده حیتصر مقصود

 «اسهت  بهوده  چهه  امثهال  نیه ا رادیه ا و انیب از مراد و اتیحکا نیا وضع از غرض» که بداند

 (.062: همان)

 ی دربهاره  گذشهته،  های رنق در انینیشیپ افتیدر و فکر طرز نمودار ها نیا حال، هر در     

 یادگهار  بهه  بانورانی ها افسانه در را خودی ها تجربه که استی زندگ گوناگونی ها بنبه

 .اند نهاده

 یعمل حکمت

 هها  تربمهه ...  کتاب نیا از ": سدینوی م اثر نیای عمل حکمت خصوص دری منش نصراهلل

 نهه  اسهت،  بهوده  تیه حکا ریه تحر و سهمر  ریه تقر شانیا مراد  که دینمای م کنیل...اند کرده

 از دمنهه  و لهیکل که شد باعوی و ی تربمه(. 21: 0861 ،یمنش) موعظت و حکمت میتفه

 بهه  و( انینیشه یپ ریه تعب بهه ) 0یعمله  حکمهت  ی حهوزه  ی شهده  نوشهته ی هها  فابهل  نیتر موفق

 نهه  مگهر . شهود  لیتبهد  -امور ریتدب طرز وی کشوردار نییآی یعن -مدن استیس خصوص

 معهروف  تیه حکا پهنج  دانشمند برهمن شنوشرمایو تنتره، پنچه تیروا مطابق که است نیا

 تهه پرداخ ا،یه روپ الیمهه  پادشهاه  ،یامرشهکن  پسهر  سهی یعن شاه ادگان، تیتربی برا را خود

 خهالل  در ههم  ،ییفرمانروا ی وهیش ی درباره ماتیتعل نیا (80-88:0835 تنترا، پنچا) است

ی بهرا  اتیه حکای برخه  اصهوالً  و اسهت،  شهده  انیب حیتصر به هم و است مندرج ها داستان

ی خاصه ی نه یب بههان  بهه  کتهاب،  مطالهش  در غهور  قهت، یحق در. دیه آ یمه  مقصود نیا ذکر

 وی شه یاند چهاره  ،یرکه یز ر،یتهدب  ،یشگیدادپ ،یشیدوراند خرد، بری مبن شود یم رهنمون

                                                
 شیتهذ و اند دانسته( علم) هست که چنان آن  یچ همه دانستن رای نظر حکمت تقسیم، نیا در. اند نموده میتقسی عمل حکمت وی نظر حکمت به را حکمت ك،یکالسی ند میتقس كی در. 0

 (.08: 0836 ،یطوس) اند  دانستهی عمل حکمت اقسام از یکی عنوان به  ین را مدن استیس و لمناز ریتدب و اخالق
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 بها  مشهورت  ی دهیه فا بهر  دیه تأک. یدار ملهك  اصهول  و مهردم  اتیه روح بهه  فراوان معرفت

 لهه یکل امثهال  در تنها که استی فرد به منحصری ها یژگیو از مختلف، امور در دانخردمن

ی را كیه ن و کاردان و ستهیشا مردان مقصود، نیای برا استی هیبد. شود یم یافت دمنه و

. «داشهت  دیه نبا طمهع  تیرع صالح و ملك ثبات»ی را فیضع رانیوز از و ندیآ یم کار به

 اعمهال  تیتمش استقالل و اسرار تیمحرم استحقاق که ناصح انیکاف به حابت» رو نیا از

 ،(261:0861 ،یمنشه ) «متحرمنهد  انهت ید وی تقهو  و امانهت  و سهداد  بهه  کهی کسان و دارند

 و( 811: همهان ) «یهك  هر تیکفا اندازه شناخت و خدمتکاران حال تعرف» و است مسلم

 و تیه اهل و هنهر  فراخور را یك هر» و شانیا به مهمات اربام و اشخاص انتخاب در دقت

 تیه اهم ،(261: همهان ) «فرمودنی کار تیکفا و عقل مقدار به و شجاعت وی را براندازه

 و خهرد  مهرد  خانهدان » اگرچهه  شهان، یا خانهدان  و اسالفی پاک به توبه  ین و کند؛ یم دایپ

 ههه یبربد» عهالوه،  بهه ( 818: همهان )« ی گهار یپره وی دسهت  کوتهاه  او شهرف  و است دان 

 بهه  و داشهتن  محفهوظ  را مملکهت  اسهرار  نیخه ا  و( 811: همان) «فرمودنن اعتمادی برکس

 .است واببات از نسپردن، ناآزمودگان

 یبردبار و شجاعت

 ضهرورت  از کهه  هربها  قهت، یحق در. شود یم یاد  ین شجاعت و سخاوت و حلم اثرات از

 .اسهت  ردسهتان یز و مهردم  از تیه حما مقصهود  شتریب رود، یم سخن انیفرمانروای برا حلم

 حال، نیدرع اما ؛(821: همان) شود یم شمرده وابش خودی با به  ین اغماض و عفو نیا

 نهه  و شهوند  دیه نوم مخلصهان  نهه » تا است، «ربا و خوف انیم کارها داشتن روان» از بحو

ی بهرا  ریشمشه ی رویه ن بهه  هیه تک و قهدرت  احراز ل وم و( 806: همان) «گردند ریدل انیعاص

 بهه ی معهان  نیه ا ذیه تنف و حسهاب  و تهرازو  به انصاف و عدل ابواب میتقد» چه ،یکشوردار

 .«بود رتواندیشمش

 دری حته . شهود  یمه  یهاد  مکهرر   ین غافل انیفرمانروا وبیع و حکومت حسن طیشرا از     

 دیه با سهفارت  رسوم و رسالت آداب» بمله از هاست، نکته سفارت رسوم و رسالت آداب
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 امها  شود، گ اردهی پادشاه نخوت و ملك ع ت سر از و دیآ رانده ریشمش برحدت سخن

 دیه با حهق  بهه  را دمنهه  و لهه یکل رو، نیه ا از(. 033: همهان ) «باشهد  انیه درم دوختن و دنیدر

 ازی اریبسهه در کههه آن شههگفت کلمههه؛ عیوسههی معنهه بههه شههمرد، «ریتههدب حسههن» کتههاب

یی هها  داسهتان  درخالل م،یقد زمانی حکومت وی ابتماع مسائل نیتر دهیچیپ و نیتر كیبار

 شهاهکار  فت،یسهو   یه ن بعهد  هها  قهرن  کهه  آن نهه  مگهر . است شده عرضه کودکانه، ظاهر به

 بهها اسههت،ی ابتمههاع و فیههظری ا هجونامههه کههه را ور،یگههال ی سههفرنامه  ،یخههو معهروف 

 و هها  کوتولهه  ارید در ریس از پس ور،یگال و آورد وبود بهی ا افسانهی ها نیسرزم فیتوص

 و رسهد  یم فرزانه و خردمند اسبان زادبوم به انجامسر ابد، عمر به محکومان و کرانیپ غول

  راند؟ یم سخنی و رذائل و وبیع و خرد، کم انسان با ها آن اسیق از

 دری مهمه ی ابتمهاع  نکهات  و گذشته، دری بشر بوامع از استی ریتصو دمنه، و لهیکل     

  یههها یسرگشههتگ و خههود اتیههح شینشهه و فههراز شههرح در شیههطب ی هیههبرزو. دارد بههر

میهان ایشهان درمعرفهت     اختالفهات » که نیا و کند یم یاد مردم آرای و انیادی ندگونگازچ

، و رای هر یك برای این مقرر کهه مهن   (بود)نهایت  خالق و ابتدای خلق و انتهای کارها بی

کارههای زمانهه میهل بهه     »نالد کهه   هم او باز می( ! 51:0861منشی،)« مصیبم و خصم مخطی

ه و اخالق پسهندیده مهدروس گشهته، عهدل ناپیهدا و بهور ظهاهر و        ادبار دارد و افعال ستود

ها قوی، و نیك مهردان رنجهور و مستأصهل و شهریران فهارغ و       ها ضعیف و عداوت دوستی

 (.56: همان)« محترمند 

در برخی از سخنان دمنه، راه و روش ن دیك شدن به صاحبان قدرت در آن اعصار      

مّت بر متابعت رای و هوای ایشان مقصور گرداندن و ه»شود، که عبارت بود از  نموده می

به قول مرحوم استادیوسفی، در چشم (. 16: همان)« از تقبیح احوال و افعالشان پرهی  کردن

رفعت همّت ...بازرگانی دریا و مغالبت دشمن»باه طلبان، مانند دمنه، کارهای دیوان نظیر، 

های پنهان و آشکاری که  ها و توطئه بتطلبیده است؛ اما رقا می( 13:همان)« و قوّت طبع

ها وبود داشته و خطرهایی که برای ن دیکان متصوّر  ی قدرت در آن اعصار در حوزه

چشیدن زهر به گمان و به »شده که در نظر کلیله، مصاحبت زیردستان، مثل  بوده، سبش می
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قول فن ه، به خصوص که بباران کم نبودند و به . ، خطرناک نماید«سِرّ گفتن با زنان

شد، و همیشه رخسار وفای ایشان به چنگال بفا  عقده عهد ایشان سخت زود سست می»

مجروح بود؛ نه اخالص و مناصحت ن دیك ایشان محلی داشت و نه دالت خدمت و ذمام 

تمهیدی طوالنی که بالر وزیر برای (. 258: همان)« آورد معرفت در دل ایشان وزنی می

آورد،  و در گفتن سخنی به او می –ر هبالر ملکی از بالد هند آماده و موافق ساختن خاط

 (.813-801: همان)ای است از این مضایق دشوار  گوشه

ای است از مسائل سیاسی میان دو قوم و دو مملکت در آن  باب بوم و زاغ، نمونه     

در های وزیران دو طرف  گری خاصّه قسمتی از آن که مربوط می شود به چاره. روزگاران

شود و مورد اعتماد حریف شدن و بر  سرانجام، باسوسی اختیار می. چیره شدن بر خصم

از »خوانیم  آنجا که می(. 066-205: همان)اسرارش دست یافتن و او را به هالک افکندن 

، و یا در بابی دیگر (818: همان)« عادات روزگار مال  اکابر و پرورش اراذل معهودست

باشد و لئیم غافل و  یرک واقف بسته بند بال و خسته زخم عنا میکریم عاقل و ز»که چرا 

 کند یم تیحکا ،(850: همان)« گذارد ابله باهل در ظل نعمت و پناه غبطت روزگار می

 و ها رتیح و امیا آن در ها ارزش اریمع شدن شکسته درهم وی ابتماع اوضاعی نابسامان از

 بهی حت کتاب نیا در. است داشته یم شغولم خود به را وران شهیاند ذهن کهیی ها پرس 

 است؛ شده اشاره مناسبت به است،ی ابتماع احوال ازی ب ئ خود که عامه معتقدات

 آن دری فراوانی ابتماع نکات شود، تأمل دمنه و لهیکل در اگر که مختصری اشارات

 .دنیشیاند و دقت خور در یك هر است، مذکور

 درخهور  شهده،  درج آن در کهه ی افکهار  وی معان لحاظ از اول ی دربه در دمنه و لهیکل     

 بهه  کتهاب،  نیه ا از  یخهو  شیتههذ  و تربمه دری منش نصراهلل که خصوص به. است توبه

 «موعظهت  و حکمهت  میتفهه » بهه  و ننمهوده  اکتفا( 21:همان) «تیحکا ریتحر و سمر ریتقر»

 شهده  قائهل ( 10: همان)« یاشباع آن اشارات کشف و سخن دربسط» و پرداخته( با همان)

ی پرمعنه  و کوتهاه ی هها  بمله و ها عبرت و ها شهیاند از مملو کتاب سراسر رو، نیا از. است
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 ر،یدلپهذ یی هها  لیتمث با و آراسته تمامیی بایز به را ها آن نصراهللی ابوالمعالیی انشا که است

  .بود تواند تأمل قابلی خواندنی داستان عنوان به دمنه و لهیکل. است ساخته مجسم

 یریگ جهینت

 «فابهل »یفرنگه ی هها  زبهان  در کهه ی ادب نوع آن از بارز استیی ها نمونه کتاب نیای ها قصه

ههایی   هها و حکایهات و مثهل    های بانوران اسهت و گهاه قصهه    شود و بیشتر افسانه خوانده می

 .دیگر، متضمن فواید اخالقی

بهانوران اسهت؛ امها     ی چشمگیر در کلیله و دمنهه، تنهوع و تعهدد حیوانهات و     یك نکته     

انبهوه بهانوران مختلهف و اشهخاص واقعهه،      : شهوند  ها به بانوران منحصر نمی قهرمانان قصه

از این رو، هر کهس  . اند سراسر کتاب را از تنوعی دلپذیر و مالحتی خاص برخوردار کرده

ا انشهای  ابوالمعالی نصهراهلل به  . پسندد ای تواند یافت و آن را می از کلیله و دمنه به نوعی بهره

باندار خوی  احوال اشخاص واقعه را، اعم از حیوان و انسان، بهه خهوبی تجسهم بخشهیده     

ها در یکایك ایهن اثهر چنهدان فهراوان      ها و فضای داستان اما توصیف و تجسم منظره. است

 .است که به ذکر نمونه و مثال نیازی نیست

 کتابنامه

ــن" ،0861.آذرتههههاش آذرنههههوش، .1 ــع ابــ  رةیههههدا تهههههران، ،1ج ،"مقفــ

 .یاسالم ب رگ المعارف

 .، تهران، امیر کبیرفرهنگ انگلیسی به فارسی، 0831. آریانپور، عباس .2

وفیـــات  ، ]بهههی تههها  [. ابهههن خلکهههان، ابوالعبهههاس شهههمس الهههدین احمهههد      .3

 .، حققه الدکتور احسان عباس، بیروت، دارصادراالعیان

، المحقههههق ابههههراهیم رمضههههان، بیههههروت،  الفهرســــت، 0106. ابههههن نههههدیم .4

 .دارالمعرفه
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ــنامه"مقفهههع ابهههن" ،0831. رضههها نهههژاد،ی ان ابههه .5 ــان ی دانشـ  ادب و زبـ

 .یفارس ادب و زبان فرهنگستان تهران، ،0ج ،یفارس
ــبک ،0820. یمحمهههههدتق بههههههار، .6 ــ ســـ  وزارت تههههههران، ،2ج ،یشناســـ

 .فرهنگ

 .، تربمه ایندو شیکهر، تهران، دانشگاه تهران0835. پنچا تنترا .7

عابهههدی و تاراچنهههد،   ، تصهههحیح باللهههی نهههائینی و   0818،پنچـــا کیانـــه  .8

 .تهران، اقبال

، تـــاریخ ادبیـــات ایـــران پـــیش از اســـالم ، 0838. تفضهههلی، احمهههد .9

 .تهران، مهارت

، هــــای حیوانــــات در ادب فارســــی حکایــــت، 0861تقههههوی،  .11

 .تهران، روزنه

غـــره اخبـــار ملـــوک الفـــرس ، 0862. ثعهههالبی، حسهههین بهههن محمهههد .11

 .ی محمد روحانی، مشهد، دانشگاه فردوسی ، تربمهو سیرهم

ــاه یـــک در هنـــد ،0865. رضههها محمهههد ،ینینهههائی باللههه .12  تههههران، ،نگـ

 .رازهیش

ـ طب ی هیــــبرزو ،0832. فرانسهههوا  دوبلهههوا،  .13  و لــــهیکل منشــــا و بیــ

 .یطهور تهران ،یسجاد صادق ی تربمه ،دمنه

 محمههههد اهتمههههام بههههه ،الشــــعرا تــــذکره ،0886. یسههههمرقند دولتشههههاه .14

 .یبارانی فروش کتاب تهران، ،یعباس

ــار ،0852. شههههفق ی زاده رضهههها .15 ــادب خیتــ ــا اتیــ  راز،یشهههه ،رانیــ

 .رازیش دانشگاه
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 نهههههجی ههههها حکمههههت ریتههههاث"،0861 مههههرداد. دیههههوح پههههور، انیسههههب  .16

ــلنامه "دمنههههه و لهههههیکلی عربهههه ی تربمههههه در البالغههههه ــد ی فصــ  و نقــ

 .0ش ،0س ،یقیتطب اتیادب

ی فلســــفی هــــا مکتــــب و انیــــاد ،0865. وشیههههدار گان،یشهههها .17

 .ریکب ریام تهران، ،هند

ــد ،0866 .بههههواد ،ییطباطبهههها .18 ــفی درآمــ ــری فلســ ــهیاند بــ  شــ

 .ریکو تهران، ،رانیا دری اسیس

ــالق ،0836. نیرالدینصهههه خوابههههه ،یطوسهههه .19 ــر اخــ  تهههههران، ،یناصــ

 .فردوس

 رانیهههای هههها شههههیاند تهههداوم و ریسههه" ،0836 ییپههها.  نیهههب نهههاد،ی ریهههظه .21

 ادب و زبـــــانی هـــــا پـــــژوهش ،"دمنهههههه و لههههه یکل دری شهههههر 

 .6 ش د،یبد ی دوره ،یفارس

 ،یسههههینف دیسههههع حیتصههههح ،االلبــــاب لبــــاب ،0885. محمههههد ،یعهههوف  .21

 .نایس ابن تهران،

 مختصههههات ،یشهههههر رانیهههها ی شهههههیاند" ،0835تابسههههتان. حههههاتم ،یقههههادر .22

ــلنامه "،یمفههههومی هههها مؤلفهههه و ــوم ی فصـ ــان علـ ــگاهی انسـ  دانشـ

 .56ش ،0س ،الزهرا

 .نایس ابن تهران، ،مقاله ستیب ،0882. محمد ،ینیق و .23

 ،دمنــــه  و لــــهیکل ی دربــــاره ،0816. محمههههدبعفر  محجههههوب، .24

 .یخوارزم تهران،

ــهیکل ،0861. نصهههراهلل ،یمنشههه .25 ــه و لـ  روشهههن، محمهههد اهتمهههام بهههه ،دمنـ

 .یاشرف تهران،
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ــهیکل ،0866. هههههههههههههههههه .26 ــه و لــ  ،ینههههویمی مجتبهههه حیتصههههح ،دمنــ

 .ریرکبیام تهران،
 ،ینههههو یمی مجتبهههه حیتصههههح ،دمنــــه و لــــهیکل ،0835. هههههههههههههههههه .27

 .ریرکبیام تهران،

ــهیکل ،0818. هههههههههههههههههه .28 ــه و لــ  ،ینههههویمی مجتبهههه حیتصههههح ،دمنــ

 .تهران دانشگاه تهران،

 بههههر دمنههههه و لهههههیکلیههههی روا سههههاختار" ،0861زمسههههتان. پارسهههها ،یعقهههوب ی .29

 ،یپژوهـــــ ادب ،"بهههههرهمن وی را تعامهههههلی کهههههاو گفتمهههههان اسهههههاس

 .03ش

ــاها  ،]تهههای بههه[ ن،یحسههه بهههن محمهههد ،یمنهههیال .31 ــال مضـ ــهیکل امثـ  و لـ

 .دارالثقافه روت،یب نجم، یوسف محمد قیتحق ،دمنه
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