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بر انتقال پند و حکمت ایرانی» عبداله بن مقفع«دیگر بر تأثیر نگاهی 
بر ادبیات تعلیمی عرب

1خدابخش اسداللهی

دانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
2نرگس مرادگنجه

.دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی
:چکیده

با ترجمه متون حکمی و تعلیمی فارسی پهلوي به عربی در قرن دوم گام مهمی در تبادل )142-106(مقفعابن
نظیري بود در بین مسلمانان رخ داد حرکت بیکه در قرن دوم» نهضت ترجمه«. فرهنگی ایران و عرب برداشت

ی دو ملت بزرگ ایران و یونان به ساز انتقال تجربیات و دستاوردهاي علمی و تعلیمکه در آن روزگار، زمینه
.زبان و فرهنگ عربی شد و در نهایت به درخشش اندیشمندان مسلمان در طی قرون متمادي انجامید

کلیله و دمنه، ادب » ابن مقفع«هاي به نقش مهم ترجمهبا توجه به مکتب فرانسوي ادبیات تطبیقی؛در این مقاله
ها و سخنان مؤثر که حاوي اندیشه» پند و حکمت«هایی از ذخایر به عنوان نمونه(...و، ادب الصغیرالکبیر

هاي علمی ـ یابی شاعران و نویسندگان عرب به این اندوختهدر فراهم آوردن امکان دست) حکیمان ایرانی است
ي و گفتاري خود نوشتارمتونها در آراستن هر چه بیشترها و به کارگیري آنفرهنگی، آموختن و اندوختن آن

)167-196یا 195(بشار بن برد ) 198-140(، ابونواس )211-130(در دیوان ابوالعتاهیه این تأثیرات.پردازیممی
.مورد بررسی قرار گرفته است. ..

.امین و پندهاي فارسی، شاعران عربادبیات تطبیقی، عبداله بن مقفع، تبادل فرهنگی، مض:واژگان کلیدي
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مهقدم
گیرد، یافتن تأثیراتی در تطبیق ادبیات دو ملت آنچه محور مطابقت قرار میاز دیدگاه مکتب فرانسوي 

تعیین تقدم و گام بعديها به دلیل روابط تاریخی و فرهنگی در متون ادبی یکدیگر دارند واست که آن
.ستهاتأخر متون بر اساس تأثیرگذاري و تأثیرپذیري آن

مردي ) 142–106(» عبداله بن مقفع«ي هاسعی بر آن است که تأثیر ترجمهدر این نوشتار 
که براي تنی چند از حاکمان عصر خود دبیري و کاتبی کرده ـ به عنوان »روزبه«تبار به نام ایرانی

واسطه ه مانند بر تمدن مسلمانان داشته است و بکه تأثیري ژرف و بیـ»نهضت ترجمه«بزرگترین راهبر 
مورد بررسی . منبع غنی از پند و حکمت ایرانی را در اختیار ادبیات تعلیمی عرب قرار داده است؛هترجم
تجربه؛به زبان عربی» کلیله و دمنه«و » ب الکبیرداال«و » ب الصغیرداال«او با ترجمه کتاب . گیردقرار 

سالیان متمادي مملکت داري و آداب و فرهنگ اجتماعی ایرانیان را که شاهان و بزرگان دین و عموماً 
اندرز (مهر اسپنداناندرز آذربد: هایی مثلاندرزهاي حکیمانه در کتابنیاکان به شکل پند و

ها، نامهيخدااالحکیم،  اندرز خسرو کواتان، رشنندرز زردتشت بن آذرباد، اندرز او، ا)بزرگمهر
، آیین اداره امور مردم، جنگکه حاوي آداب و فنون (هاي آیینها و کتابهاي دینی، فرمانکتاب

به یادگار گذاشته شده بود به )...ومنزلخوردن ، تدبیر رفتار اطرافیان پادشاه، نحوه غذاچگونگی
.عربی ـ اسالمی قرار دادداري و روابط اجتماعی در اختیار فرهنگعنوان ذخایر غنی راهکار حکومت

نامه و آیین،سی ترجمه شده به عربی بیشتر به عنوان دستورالعملارپند و حکمت فهايکتاب
و دبیرانخصوص گرفت و اندیشمندان عرصه علم و دانش، بهمیمورد استفاده قرار زندگیيهاروش

ها پردازي به آنسهولت بیان و سخنیران و وزیران براي غنی کردن دانش خود، روانی وما،کاتبان
.کردندمراجعه می

هایی که هر کدام حاوي پندهاي قصه و داستانمتعدد پند و حکمت در بین ایرانیان، هايوجود کتاب
دهنده این است که ایرانیان براي شود نشاناخالقی است و به یک یا چند آموزه اخالقی منتهی می

ها م خاص قایل بودند و فراگیري وصایاي اخالقی آنحترافرمانروایان خود ارزش و انیاکان، شاهان و 
ها را به خاطر دادند و آنخود قرار میهمت المثل و جمالت حکیمانه وجههضربرا به صورت

.سپردندمی
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ادند با دد قرار میالعین خوعالوه بر پندها و منشورهایی که پادشاهان به عنوان دستورالعمل نصب
نهادن به دوستان و رابطه ارج ایم که در جهت اصالح روابط اجتماعی هستند؛ موضوع هپندهایی مواج

یلت ضم و فواید مشورت، تفوق دانش بر ثروت، همنشینی با صاحبان علم و دانش، فزودوستانه، ل
روزي بهالغیب کردن، قناعت پوشی از لغزش دوستان و حفظچشم، تحمل و پذیرش مرگ، سکوت

....مقرر و عدم حرص و آز 
ند و با به نظم کشیدن این پندها در اشعار خود بهره بردبه جز کاتبان و دبیران، شاعران نیز از مضامین 

.ندختیار ولی نعمتان خود قرار دادها امکانات فراوانی را در اآن
-96یا 95(ن عرب، بشاربن برد اعرادر این مقاله سعی بر آن است که انعکاس این پندها در آثار ش

بررسی » مقفعابن«مطابق آثار ترجمه شده توسط ).198-140( و ابونواس ) 211- 130(ابوالعتاهیه ) 167
کتاب وزین به مقاالت و» میان زبان فارسی و عربی«الزم است براي مطالعه دقیق چالش در اینجا.شود

همچنین مقاله وزین جناب دکتر،با همین عنوانرنوش،استاد بزرگوار جناب آقاي دکتر آذرتاش آذ
و» هاي ایرانی در کتاب االدب الصغیراي از خرمن اندیشهخوشه«پور با عنوانآقاي دکتر وحیدسبزیان

ایشان مراجعه » و االدب الکبیرهاي ایران باستان بر دو کتاب االدب الصغیرثیر اندیشهتأ«کتاب ارزشمند
.شود

»بن مقفع... عبدا«زندگی و آثار نگاهی به 
مقفع پس از ابنبه عربی نویسنده بزرگ و مترجم آثار پهلوي). 759-742/ 142- 106... (عبداابومحمد

.برگزیدرا » محمدابو«یه و کن»عبداهللا«تشرف به اسالم، نام 
سال در اسالم زیست و احتماالً در همین دوره بود که همه یا بیشتر آثارش را تألیف 10وي حدود 

. اي فرهنگی در تاریخ اسالم، بلکه در فرهنگ جهان استیکی از مشهورترین چهره»مقفعابن«. کرد
کرده گمان شخصیت اجتماعی ـ اخالقی او بیش از هر چیز سیر فرهنگی و ادبی او را ترسیم میبی

زبانی و دانی، خوشدوستی، اخالق، آدابگون، انسانسیار، روح شفاف آیینهخردمندي، هوش ب. است
انگیز، در دلها در داستانسپس این ویژگی. رفه او جمع آمده بودمزیبارویی همه در زندگی کامالً 

و به هم پیوسته متجلی گره مفاهیمی حکیمانه، در اندرزهایی عینی و ملموس و همه به زبانی پاك، بی
.گردیده است
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، در باب انسان کامل آمده بر خود او »ب الصغیرداال«و »ب الکبیرداال«که آنچه در خالصه آن
چون آنچه در وي دیدم، . تر داشتمیبود که از همه مردمش برتر و گرامی... مرا دوستی «: منطبق است

گزافی . نخواستی و اگر یافتی. پس چیزي که نیافتی. نبودبدان که هرگز در بند شکم ... در کس نیافتم 
ی و در آنچه دانستی، ستیزه که ندانسته، نگفتاز آن. ه لجام زبان در دست داشتیشهم. ديرنک

ستی، درد جنتا داوري دادگر و گواهی پایدار نیافتی، داوري نخواستی و تا درمان نزد کسی ... نکردي
.بیشتر خاموش بود و اگر گفتی، گوي بیشی بردي. داشترز دریغ نمیاز کسی پند و اند... دل ننمودي

کمتر محققی است که هنگام سخن گفتن از او، بتواند . گمان شهسوار نثر عربی استمقفع بیابن
اي را مبارك گوییم که در جامهبا ظهور او باید قدم نثري . شیفتگی و شگفتی خود را پنهان کند

دیگر الزم »مقفعابن«به برکت . توانست در کنار شعر عرب نشینداي معمول روزانههپیرایه و واژهبی
نخستین کس و »مقفعابن«. زمانی تأمل کند تا عوامل بیگانه آن را غنی سازدنیامد که جهان عرب دیر

.اي گرانبها به فرهنگ عربی تقدیم کندشاید تنها کسی است که توانست دستمایه
ها و واژگان سخت گسترده آن را ها و دشواريآموخته بود و همه زیبایینیکعربی را » مقفعابن«

آنکه ذهن و از این رو، گویی بی. خذ کرده بوددان خود أویان بنی هالل یا از دوستان زبانخواه از بد
کلمات : ویدگراست است که او خود می. گزیدهایی مناسب حال برمیواژه. طبع را خسته و آزرده کند

ظاهراً همین حال است که نثر او را، نمونه . پایم تا یکی را برگزینممیکنند، دمیام ازدحام میهدر سین
.شناسان را شیفته خود ساخته استقرن، همه عربی12و طی هاعالي نثر عربی گردانید

مه از نمونه عالی نثر عربی نثر این ترج. اشاره کرد» کلیله و دمنه«توان به ترجمه از آثار او می
تأثیر نبوده است، هر جا سخن از که همانا پهلوي باشد، بیمبداءدر این ترجمه زبان . کالسیک است

پنداري . ترندکند که عبارات کوتاهرود، خواننده احساس میاندرز و حکمت عام و ارشاد مردمان می
کلیله «بر »مقفعنبا«آنچه . قی گذارد و بگذردگوینده سر آن دارد که تأثیري سریع در شنونده خویش با

است زیرا این باب در پنجه » همنالفحص عن امر د«و باب » ض الکتابباب عر«. افزوده است»و دمنه
.تنتره نیست و در ترجمه سریانی قدیم هم دیده نشده است

ماقرا«و معروف است به » الیتیمهةالدر«که نام دیگر آن » ب الکبیرداال«هاي دیگر او کتاب از ترجمه
این احتمال هم پذیرفته است . این کتاب به زبان پهلوي استو این نیز مؤید آن است که اصل» جسنس
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هاي مختلف پهلوي گرد آورده و ترجمه کرده است و به آن که او حکم و امثال و اندرزهایی را از متن
.چون گفته شده بعضی از قطعات این کتاب اصل یونانی دارد. داده است»ب الکبیرداال«نام 

»ب الصغیرداال«است که اگر به اصالت آنچه امروز به نام » ب الصغیرداال«ترجمه دیگر او کتاب 
هاي معروف است معتقد نباشیم، باید بگوییم که اصل کتاب در دست نیست و شخصی مطالبی از کتاب

. استخراج کرده و به این نام نامیده است»مقفعابن«دیگر 
که به » نامهآیین«کتابو»ج فی سیرة انوشیروانالتا«، ترجمه دیگر او»الصحابهرسالۀ«تألیف دیگر او 

کتابی است کهاست،» مقفعابن«هاي نیز از ترجمه» یا مردكمزدك«کتاب و» نامه فی اآلیینآیین«م نا
در اندرز و مواعظ که در خانه اعیان و اشراف مسلمان وجود داشته و همه آن را »کلیله و دمنه«مانند 

.خواندندمی
از پهلوي به عربی ترجمه کرده و در شرح » مقفعابن«هایی که از جمله کتاب» لسیرخداي نامه فی ا«

.احوال شاهان ایران پیش از اسالم است
نقل کرده در آخر این رساله مطالبی درباره اقوال متکلمان .است» رساله الهاشمیه«تألیف دیگر او 

.)679،1377- 662موسوي بجنوردي،(.است
»مقفعابن«أثر از متون ترجمه شده توسط شاعران مت
،بروکلمانو237–253شوقی ضیف،،720-5،1377،728ج،بجنورديموسوي(ابوالعتاهیه

.)34- 36،الجزالثانی
شاعر بزرگ دوره ) 826- 748/ 211-130(بن قاسم بن سویدبن کسیسان اسماعیلبواسحاق ا

.عباسی است
این شاعر بزرگ عصر عباسی در نیمه دوم عمر خود خرقه پوشید و پارسایی پیشه کرد و همین 

شاعر در دیوان این.گرایش زاهدانه؛ مضامین و اشعار او را رقم زد و ویژگی خاصی به شعر او بخشید
ها هاي عالمانه و گویی مقادیري از آناي وجود دارد که مملو است از پند و حکمتقصیده گونه

:هاي ایرانی، هندي و یونانی استمقتبس از پند و حکمت
إنّ الصفاء بالقَذَي لَیکدرثَرُکیلِ یل بالقَلانّ القلی

:493العتاهیه،ابی(.خاشاکی به کدورت گرایدهمانا اندك با اندك بسیار شود و همانا پاکی با
1980( .
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:نیز آمده است» ااالدب الصغیر«در )اهمیت دادن به امور کوچک(همین موضوع 
األمورِ فَإنَّه منِ اإلغفَالِ فیلَلِ فی العلمِ وزَّي، والیستَصغرَ شَیئاً منَ الخَطَاء فی الرَّأو علی العاقلٍ أنْ ال«

ا العجزُ مهیثلثُلَم إنَّما هیراً، فإذَا الصغیرَ کَبیرٌ وِصغییجمع إلَیه صغیراً وشَک أَنغَرَ الصغیرَ أَواستَص
أو. والتضییع دفَإذَا لَم تُسَکَتشأنُرُ بِما الیطَاقتَتَفَج .

لَمودقَط إال قَئاًنَرَ شَیأُوتنیم ِیرغل الصبقَداَْق نِ بِهتَهاولمْأَینَا اری لکؤلمَنَ اْیتاْم ودحتَللعم ،قَرِ بِه
ۀَ تُؤوحأَینَا الصرَیتاءنَ الدماليالذیو ،أَحفلُ بِهنَ الجدینَرقُ متَنب ا األ نَهارّلِ الويذبِه یستَخَف.«
ولضَّیماالً لورِ احتشَأَقَلُّ األٌم لَیس ألَنَّه ،لکاعِ المیـ و یحإنیض ُنلَ بِاخَرَ یکُوکان صغیراً ـ إالَّ اتَّص

.عظیماً
. انگاري در کار را هیچ اندك نشماردا در اندیشه، لغزش در دانش و سهلالزم است که خردمند خط

. ها بر او گردآیند و بزرگ شوندگیرد اندك اندك کوچکچرا که هر کسی کوچک را کوچک 
ایم که حکومت از جانب دیده. که نتیجه کوچکی ناچیز انگاشته شده باشدخطري را نیافتم مگر این

ایم دشمنی که حقیر انگاشته شده به خطر افتاده است و سالمتی از ناحیه بیماریی که به آن اهمیت نداده
.اند پدید آمده استویبارهایی که اندکشان پنداشتهشود و رود از جتهدید می

هر. چون چیزي نیست که از بین برود. و کمترین کارها که احتمال از بین رفتن دارد پادشاهی است
)42:1994،االدب الصغیر(».که متصل باشد به چیزي که بزرگ استچند کوچک باشد جز این
:آمده است» شرایط دوستی«بیت بعد در این قصیده در 

للمرء صدیقٌ یمذُقُهلَم ی صف
منّ بِه خداجمعروف من

یصدقُهلیس صدیقُ المرء من ال
اجأُج هشَاب ذبع ما طاب

. صفاست، کسی که با تو صادق نیست، دوست تو نیستدوست خود یکرنگ نباشد بیبادوستی که
.باشدیکه در آن ناخالصمانند آب گواراییگذارد در او نقصی است، شخصی که منت می

.)495:1980العتاهیه،ابی(
:پندهاي زیادي در زمینه دوستی و شرایط آن ذکر کرده است» االدب الکبیر«در » ابن مقفع«

وال حریصٍ،ا لیس بمراء فَقیهنِ الدینِ فَلیکُنإخواکانَ منتَرتَئیه إلخائک، فإنإذا نظرت فی حالِ من
وإنَّ الکَذَّاب ال . عٍوشنیرٍ وال مجاهلٍ وال کَذَّابِ وال شرَّکانَ من إخوانِ الدنیا فلیکُن حرّاً لیس بِوإن
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إنّما سمیفُضُولِ کَذبِ قلبِه، ویکونُ أخاً صادقاً؛ ألَنَّ الکَذب الذي یجرِي علی لسانه إنّما هو من
ّنَ الصدیقُ مدقِالص .

اگر از برادران دینی است باید فقیهی باشد : اگر به شرایط انتخاب دوست توجه کنی، شایسته است که
اگر از برادران دنیایی است باید آزاده باشد، . که اهل مجادله نباشد و انسانی حریص و آزمند هم نباشد

دروغی که بر باشد چونتواند دوستی درستدروغگو نمی. فردي نادان، دروغگو زشت کردار نباشد
از ریشه صدق ) دوست(= هاي قلب اوست در حالی که صدیق شود ناشی از ناراستیزبانش جاري می

.)81:1998فرنسیس،-سعد(».است) راستی(= 
خورد همنشینی با صاحبان فضل و دانش و افراد میبه چشم » ابوالعتاهیه«نکته دیگري که در دیوان 

:دیندار است
و اهلَ الدینأَصحب ذَوي الفضلِ

 ــۀ و ــاك والغیبــ ــهإیــ النمیمــ
ــرین   ــی الق ــوب ال ــالمرء منس ف
ــۀ  ــۀٌ ذَمیمـــ ــا منزِلَـــ فإنّهـــ

دهند، با صاحبان فضل و دانش و افراد دیندار همنشینی کن، چون آدمی را به همنشین نسبت می
موم و مذچینی قرار دهی پس همانا این جایگاهی که خود را در جایگاه غیبت و سخنبپرهیز از این
.)495:1980العتاهیه،واب(.ناپسند است

:چنین آورده استدب الصغیر الادر » ابن مقفع«همین پند را 
لیولِعأالعاقو باحال یصنَ ولمِ نْ ال یخَاذـ إالَّ ذَافَضلٍ فی الع ا استَطَاعنُ الناس ـ مم رادیلَا یجالدنِ و
. األَخالَقِ، فَیإخُذَ عنهو

دوستی و همنشینی داشته باشد و از امکان با اهل دین، دانش و اخالقالزم است که فرد خردمند تا حد
).39: 1994باسا،(».ایشان بیاموزد

شـوقی  و13–18،الجزالثـانی ،بروکلمـان ،341-6،1377،368جموسوي بجنوردي،(ــ بشار بن برد
.)201-220ضیف

.شاعر بلندآوازه عصر عباسی است) 814-757) (198- 140(نی حسن بن ها
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هاي به همین دلیل به تازه،هاي جدید زندگی عصر خود علم و احاطه یابداو سعی کرد تا به همه جنبه
اي چید و همه اي برد و از هر خرمن خوشهسیاست؛ فلسفه؛ علم و دین نیز پرداخت و از هر یک بهره

.این تجربیات را در اسلوبی ساده با عبارتی سلیس و شیرین بیان داشت
» بشار«. استدربارة دوستی و حفظ دوستانشویم که در پندهاي فارسی با موارد بسیاري مواجه می

:نیز اشعاري با این مضامین سروده است
رِبتَه قال إنَّماأخوك الذي ان«

لِّ  األُمور معاتباَإذا کُنت فی کُ
أخاك فَانَّهصلفَعش واحداً أَو

هانبجإن عاتَبته الَن أَربت و
تَلقَ الذي ال تُعاتبهأخالَک لَم

رَّةً وفارِقُ ذَنبٍ مهمبجانم«

او بداگر در برخورد با هر خطا و لغزش دوستی او را سرزنش کنی، کسی را نخواهی یافت که با
شود، رفتاري کنی، پس یا تنها زندگی کن یا در کنار دوست خود که بعضاً دچار خطا و گناه هم می

.)1،157:1998جبشار،(».بمان
:آورده استاالدب الکبیراین پند را در » ابن مقفع«

نفسک علی أَنَّه ال سبیلَ لک مواصلَۀُ من تواصلُ، توطینَ اخی، وتُوک فی مؤاخاةِ منغایۀ نیتَِّاجعل«
إلی قطیعۀُ أخیک.«

معوفَۀٌ فی ، وعدةٌ فی الشده، وءخاالرَّهم زینه فی : أنَّ إخوانَ الصدقِ هم خیرُ مکاسب الدنیااعلم«
.األسبابِ إلیهمت وابتغاء الوصالوالمعاشِ والمعاد، فالتُفَرِّطَنَّ فی اکتسابِهِم

ایشان در هنگام آرامش زینت انسان و در هنگام . هاي دنیا هستنددوستان صادق بهترین داشتهبدان که 
ها و فراهم ها تعلل نکن و در پیوند با آنپس دریافتن آن. سختی در معاش و معاد یار و یاور هستند

.)45:1998فرنسیس،- سعد(.ها سعی و تالش کنآوردن اسباب ارتباط با آن
:در دیوان خود آورده است» بشار«و دوستان ایط دوستیدر شرهمچنین 

خَیرُ إخوانک المشارِك فـی المـرّ  «
 الذي إن شَـهدت ـرَّكـ س حــ ی الف

ــ  ــرّ الی ــلَ ح ــهمث ســااقوت إن م النَّ

ــا  ــرّ أینَـ ــی المـ ــریک فـ ــنَ الّشـ وأیـ
ــانَ وي ــت کـ ــاً وإن غبـ ــاأُذنـ عینَـ

ــا   ــازداد زینَــ ــبالء فــ ــاله الــ رجــ
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ــنهم  ع ــت ــی معشــرٍ إذا غب ــا  أنــت ف ــلَّ مـ ــدلوا کُـ ــینا بـ ــک شَـ یزِینُـ

کسی ها، کجا؟ها شریک تو باشد و کجاست شریک تلخیبهترین دوستانت کسی است که در سختی
.)4،186:1998جبشار،(».که زیور توست در بین مردم و در غیبت، چشم و گوش تو

:در کلیله و دمنه نیز آمده است
ها رود تا بند از پاي آندوست خود می» زبرا«که همراه سایر کبوتران در دام افتاده است به نزد » مطوقه«

در هنگام بال شرکت بوده است در ... :که ابتدا دوستان او را آزاد کندخواهد بگشاید و مطوقه از او می
.قیعت یابندو اال طاعنان مجال وترقت اولیوقت فراغ مواف

ولی البرایا أن تُواسیهإنَّ أُو
إنَّ الکرام إذاما أَسهلوا ذکَروا

عند السرور لَمن و اساك فی الحزَنِ
ن کانَ یمأَلَفُمهنیفنزِلِ الخَشالم

که تو او را همچون خویش کنی در هنگام شادي خود آن به درستی که سزاوارترین آفریدگان به این
به درستی که کریمان و نکوکاران در آن . و او ترا با خویشتن برابري دادهنگام اندوه تکس است که در 

با ) کردو همدلی می(کرد رسند به یاد آورند آن کس را که خو می)راه هموارو(وقت که به زمین نرم 
.)161:1367منشی،(».ایشان در جاي درشت و منزل سخت

شود و به ترین و استوارترین نظر فراهم میو نظرات مختلف امکان انتخاب درستبا جمع شدن آراء
.شویمباره، روبرو میبا اندرزهاي فارسی متعددي در اینهمین دلیل 

:سروده است»مشورت«نیز در زمینه » بشار«
بغ«

ت را ضعف خود کنندگان دوراندیش بهره بگیر، مشوراز رأي نصیحت. به مشورت انجامیدچون کار
).175: 4، ج 1998بشار،(.پرها هستندزیرا که پرهاي کوچک و خرد نیروبخش شاه. مپندار

:حکیمان آورده استنیز از زبان » ابن مقفع«
الحزم الظَّفَرُ بالَحزمِ و.ۀ، کما یزداد البحرُ بمواده منَ األنهارالوزراء الحزَمالملک الحازِم یزداد بِرَأي«

فَهو یزداد _اًنَ المستَشَارِ رأیمإن کَانَ أَفضَلَ وإنَّ المستَشیرَ. بِتَحصین األسراري والرَّأيبإِجالَۀِ الرَّأ
.بِرأیه رأیاً، کَما تَزداد النَّار بالودك ضَوءاً
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تَقلیب بصیر خَطَإ إن أَتَی بِه، وفقُ بِه فی تَرَّوال. تَشیر علَی صوابِ مایرَيالمستَشَارِ موافَقَۀُ المـُسعلَی
.تُهماشَاورمالرَّاي فیما شَکَّافیه، حتَّی تَستَقیم لَهما 

. مند استچنانکه دریا از رودهایش بهره. بردپادشاه دوراندیش از رأي وزیران دوراندیش بهره می
. است) مشورت(دوراندیشی است و دوراندیشی نتیجه اندیشه و اندیشه ماحصل تکرار نظر ثمرهپیروزي

د برد همچنان که آتش از روغن نور سواز رایزن به اندیشه برتر باشد از فکر او . چند مشورت کنندهر
.گیردمی

موافقت کند و اگر خطا کرد در راهنمایی اجب است با آراء درست مشورت شوندهبر مشورت کننده و
باسا،(».او صبور باشد و اگر نظري را از او نپسندید آن را به مالیمت تغییر دهد تا مشورتشان ادامه یابد

77-78،1994(.
در مقابل این امر و اذعان به ناتوانی انسان در مرگ را به عنوان قضاي الهی پذیرفتن و تسلیم شدن 

.شود، واقعیتی دیگري است که مشترکاً در دو زبان دیده میمواجهه با مرگ
».

بشار،(».پرهیزندمیاش، هر دومرگ را به مهارت خود دفع نتوانند کرد و مردم از شوم و فرخندهطبیبان
.)2،165:1998ج

بندند براي بردن او به مکان خوش آب و هوا با او شرط می» هباخ«لیله و دمنه زمانی که دوستان در ک
که در هنگام پرواز سخن نگوید، اما او در پاسخ به تعجب مردم لب به سخن گشود و همین موجب 

. بطان آواز دادند که بر دوستان نصیحت باشد... سقوط او شد 
بختان بودند پندپذیرنیکنیک خواهان دهند پند و لیک

وار روي به کسی آورد از زنجیر دیوانهاین همه سودا است، چون طبعِ اجل صفرا تیز کرد و: ه گفتباخ
.گستن فایده حاصل نیاید و هیچ عاقل دل در دفع آن نبندد

س نایا ال تَطیشهاإنَّ المهام
از مرگ حذر کردن . هرگز خطا نرودوتیرها از هدف منحرف نگردد) مرگ را(ها را به درستی که مرگ

.)112:1367منشی،(.ضا نیستدو وقت روا نیست روزي که قضا باشد و روزي که ق
: در کلیله و دمنه هم چنین آمده است
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.)182،1367و177منشی،(».مرگ آمدنی و واجب است، از آن باك مدار؛ بِهوالموت محتوم فَالتَحفُل
دست آوردن و ذخیره کردن اموال ه حرص و طمع در ب. ر و مشخص استدکه روزي هر فرد مقدربارة این

شود؛ الزم نیست بلکه یک صفت ناپسند است نیز مطالب زیادي مشترکاً در هر دو فرهنگ دیده مینه تنها 
:گویدمی»بشار«چنانکه 

»یدلج اجِزٌ وع دبِج یعیش
الی و ،یبو فی الطَّمع التَّضکَالغ نیأَس

عیدکُلُّ قَریبٍ الینالُ ب و
ا یبقمل لَیسیوخُلُود الشَّجیح

در طمع، . اند و هرچه نزدیک است اما دست نایافتنی است دور استتوانمند و ناتوان به روزي خود زنده
نیازي است و آنچه بخیل تنگ چشم از خود باقی بگذارد جاودانه رنج باشد و امید بریدن خود چون بی

)2،165:1998جبشار،(».نیست
آمده است که وقتی گرگ با اجساد، آهو و خوك و صیاد، مواجه شد به طمع در کلیله و دمنه هم 

و با ... اندوختن آذوقه براي آینده؛ به خوردن زه کمان صیاد بسنده کرد اما همین امر موجب مرگ او شد 
ر م و احتیاط دوتست، چه اگر اهمالی نمایم از حزهنگام مراقبت فرصت و روز جمع و ذخیر«: خود گفت

است که امروز بازه کمان تر ردم و به مصلحت حالی و مالی آن نزدیکغفلت منسوب گبه نادانی وباشد و
هاي تازه را به کنجی برم و براي ایام سخت و روزگار مشقت گنجی سازم و چندانو این گوشتبگذرانم

و این مثل بدان هاي کمان بجست، در گردن گرگ افتاد و بر جاي سرد شد هکه آغاز خوردنِ زه کرد گوش
»...الرّزقُ علَی ا... ار نامبارکست و عاقبت وخیم داردبدانی که حرص نمودن بر جمع و ادخآوردم تا

.)172:1367منشی،(
آوري مال و استفاده از آن جهت پیشرفت و کسب علم و دانش سفارش جمعو نکوهش حرص و طمعدر 

:شده است
»

بشار،(».ستاما دانش و ادب همیشه سودمندا. یستدارایی پدر جز براي فرزند عاجز ناتوان سودمند ن
.)1،212:1998ج

:شویمدر کلیله و دمنه نیز با همین مضمون مواجه می
مرد به اندکی آن غم خورد و باید که مالِ خود آن شنسزد از خردمند که به بسیاري مال شادي کند و«

چه ثقت مستحکم است که این هر دو نوع از . که بدان هنري بدست آرد و کردار نیک مدخر گرداند
.)181:1367منشی،(».کسی نتوان ستد و حوادث روزگار و گردش چرخ در آن عمل نتواند بود
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- 32:الجزالثانی،بروکلمانو230–237وقی ضیفش،341-6،368جموسوي بجنوردي،(1ابونواس
24(.

.شاعر بلندآوازه عصر عباسی است) 814-757) (198- 140(انی هحسن بی 
از موالی ایرانی والی خراسان در زمان عمر بن عبدالعزیز، یعنی جراح بن عبداهللا » ابونواس«پدر » هانی«

وال که مطابق رشود که او عالوه بر آنها سبب میو این ویژگیاي بود ایرانیمادرش هم برده. حکمی بود 
از پند و حکمت ایرانی از هم ،ها در بین ادبا و کاتبان مرسوم بودهو پرداختن به آنپند فارسیکهآن دوره

.عصران خود تأثیر پذیرفته باشد
جانب احتیاط را رعایت کردن؛ سکوت کردن براي حفظ جان از مواردي است که بر آن وحفظ خویشتن

.خوانیممی» ابونواس«در دیوان . تأکید شده است
خـــــلِّ جنبیـــــک لـــــرامِ
مـــت بـــداء الصـــمت خیـــرٌ
ربمــــا اســــتَفتَحت بــــالمز
ــا  ــاقَ آجــ ــظ ســ رب لَفــ

الــــإنّمـــا الســـالم مـــن  
ـ    وعلیـــک القَصـــد إنّ الـــ

ض عنــــه بســــالمٍ امــــو
لــــک مــــن دإِ الکَــــالَمِ  
حِ مغـــــــالیق الحمـــــــامِ

امقیـــــــــامٍ ولَ نیـــــــــ
جـــــم فَـــــاه بِلجـــــامِ  

قَصــــد أبقَــــی للحمــــامِ       

براي تو بهتر است تا به مردنگیر و به سالمت از او بگذر، به درد سکوت از کسی که قصد تو را کرد کناره
بسته مرگ را بگشاید و چه بسیار کلماتی که هزل که درهايچه بسا سختی از سر . بیماري سخن هالك شدن

-میانه...خود را به لگامی بسته دارد به سالمت ماندآن کس که دهان. را به حرکت آوردهاي خفته و بیداراجل

.)388:1987الثانی،ءالجزابونواس،(».روي ابقاءکننده آرامش استروي پیشه کن همانا میانه
آمده، یکسان » ابن مقفع«هاي صل با مضامین و محتواي پند و اندرزهاي که در ترجمهمحتواي این شعر در ا

:است
أجلبهما إلیک موده، ه یکونُ أَشد هما لک زینه وقتاً فال تُغلَبنَّ علی السکوت؛ فإِنّه لعلَّإن غُلبت علی الکالم و«

 ،ما للمهابهوأبقاهدسما للحوأَنفاه.«
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در تر وسکوت را هرگز از تو نتوانند گرفت، چه بسا خاموشی زیبنده. گاه از سخن گفتن محرومت کننداگرچه 
-98:1998،فرنسیس-سعد(».و دورکردن کین و حسد توانمندتر باشدجلب دوستی، حفظ صالبت و هیبت

.)112:1367منشی،
:خوانیمهم می» فعابن مق«در ترجمه وروي تأکید شده استو در ادامه شعر به میانه

إقتصاد السعی إبقَاء للجمام، و فی بعد الهِمه یکُونٌ النَّصب«
.)46:1994باسا،(».کوشش به اندازه در حفظ آرامش مؤثر است و نتیجه آرزوهاي طوالنی رنج است

حکمی ایرانی به پوشی کردن از خطاي دوستان و حفظ الغیب کردن از جمله پندهایی است که در متون چشم
:آن تأکید شده است
ــمعی « ـ هرَ ســـد ــرُ الــ ال أُعیــ

ــدي ــــ ــرُ عنـ ال، وال أذخَـــــ
فــــإذا مــــا کــــانَ کــــونٌ   

ــا لیعیبــــــوا لــــــی حبیبنــــ
ـــا ـــــــالّء  العیـوبـــــ لألخـ
قمـــــت بالغیـــــبِ خَطیبـــــا

را بر جویی کند گوش نسپارم، و در دل خود عیوب دوستانگاه به گفته کسانی که از دوستی نزد من عیبهیچ
آبروي دوستان را نگاه دارم تا . اگر عیبی هم بود، در غیاب به دفاع برخیزم و سخن گویم. هم انباشته نسازم

.)127:1987ابو نواس،(.آبروي مرا در غیبتم نگاه دارند
در جمله خرد و ... «:پوشی از خطاي دوستان و حفظ الغیب کردن در ترجمه ابن مقفع آمده استچشم«در مورد 

:بزرگ آن را که رساندند تأویل باید طلبید و گرد رخصت و دفع گشت

و از تقریب هشت کس .، تو چاره اندیش باش از براي لغزش او عذريییاري که تراست لغزشهرگاه بیاید از 
».ت را متهم گرداندیل روشن اهل ثقدلکه بی سببی در مردمان بدگمان گردد و بیآن... حذر واجب است 

.)325:1367منشی،(
نتیجه

دولتی به مختلف و مزایایی که در کسب مناصبهايبا روي کار آمدن دولت عباسی و آزادي ملل مسلمان با ملیت
قه شدید به کسب علم و و تکریم ادبا و علما، عالاین دورههاي علمی در ها و حرکتشد و تقویت تالشایرانیان داده می

علوم مختلف به سرتاسر جهان اسالمی نشر یافت و به دست همگان »نهضت ترجمه«با پدید آمدن . دانش نیز پیدا شد
ایران و رسید، بسیاري از کتب علمی و فلسفی یونانی را به عربی ترجمه کردند و از کتب ایرانیان آنچه مربوط به تاریخ 

لوم قدیم را در خود عچرا که تفکر ایرانی به مثابه ظرفی بود که تقریباً همه . به عربی ترجمه شدنیزشان بوداخبار شاهانه
.از عناصر ایرانی، یونانی و هندي مورد استقبال بیشتري قرار گرفتجمع کرده بود اعم
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هاي او از بهترین آثار اختیار فرهنگ عرب قرار داد و ترجمهبخش عظیمی از این تفکر غنی ایرانی را در » ابن مقفع«
. توان یافتها را میمشخصی از آنتأثیرات» شعر«خصوص در حوزه ه بو.دشوه میدرمادبی و اخالقی زبان عربی ش

ر و مفیدي از ها و سخنان مؤثهاي متفاوت زندگی اندیشهحکیمان ایران، شاهان، وزیران و مردان دین، همگی در زمینه
هاي آنان را به بخش عظیمی از کتابخانه» پند و اندرز«هاي مربوط به خود به یادگار گذاشته بودند، به طوري که کتاب

شعرا و گویندگان قرار ،صاحب منصبانذخایر غنی مورد استقبال این» نهضت ترجمه«خود اختصاص داده بود که پس از 
پی در )ها را نیز یافته بودندو امکان دسترسی به آن(شد شایانی که از این ذخایر میتقبالسشاعران نیز به دلیل ا.گرفت

.اقدام کردندسرودن اشعارها به هاي نوین نیز باشد، با به کار بردن همان شیوهاندیشهرونق و جالي کالم خود که حاوي
اي چون آمیز را به نظم درآوردند و عدهتاه حکمتهاي کوسعی کردند عبارت»ابوالعتاهیه«و » بشار بن برد«شاعرانی چون 

در زمینه . هاي فارسی را به شعر درآوردند که البته عالوه بر تأثیرپذیري در حوزه مضمون و اندیشهالمثلضرب» ابونواس«
تان و آوردن مثالً در پیش گرفتن شیوه داستان در داس. پذیرفتندسبک بیان ادبی و نحوه بیان نیز از پندهاي فارسی تأثیر

گویی خالصه. اي براي رسیدن به مضمون پندفراهم کردن زمینه» کلیله و دمنه«الي داستان به تقلید از سبک پندها در البه
و انتخاب کلماتی که بار معنایی زیادي دارند و استفاده از روش پرسش و پاسخ براي رسیدن به پیام اصلی نویسنده یا شاعر 

.رزهاي ایرانیبه تقلید از پند و اند
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