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ه.ق( و در زمان پيدایش نهضت  292 – 792کليله و دمنه کتابی است که در عصر نخست خالفت عباسيان )

ر قالب د مقفّع از پهلوی به عربی ترجمه شد. در این کتاب، اندرزهای اخالقی عصر باستانوسيلۀ ابنترجمه به

است. بدین ترتيب، ترجمۀ این اثر یکی از بارزترین مظاهر تبادل فرهنگی تمثيل و از زبان حيوانات بيان شده

يان مقفّع نيز سعی داشت تا با نقل این حکایات عباسبين ایرانيان و اعراب در عصر طالیی تمدّن اسالمی شد. ابن

ر های این اثویق و ترغيب نماید؛ زیرا برخی از داستانآموزی تشرا پند دهد و به نوعی آنان را به عبرت

ارزشمند، به تعدادی از حوادث سياسی و اجتماعی آن روزگار شبيه بود که از این حيث جالب توجه است. 

مقالۀ حاضر با استفاده از روش پژوهش تاریخی مبتنی بر توصيف و تحليل و نيز با استناد به منابع معتبر، ابعاد و 

دهد که اندرزهای تعليمی و اخالقی های اصلی پژوهش نشان مینماید. یافتهین موضوع را بررسی میزوایای ا

ز آن را مانند هایی اتوان نمونهکه  میکليله و دمنه به نوعی با فضای جامعۀ عصر عباسی مرتبط بود؛ به طوری

 مود. برخورد خلفا با وزرا یا حاکمان با مردم و دیگر عناصر جامعه مشاهده ن
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The influence of a number of Panchatantra advices on some of the 

political and social events of the Abbasids first era (132-232 AH) 
 

Abstract 

Panchatantra is a book that was written in the first era of the Abbasid 

caliphate (132- 223 AH) and at the time of the emergence of the translation 

movement, IbnMoghafa was translated from Pahlavi to Arabic. In this 

book, the moral adventures of the ancient age are expressed in the form of 

allegory and animal language. Thus, the translation of this work was one 

of the most striking manifestations of cultural exchange between Iranians 

and Arabs in the golden age of Islamic civilization. IbnMoghafa also tried 

with quote these stories advise Abbasid and encourage them to learn 

because some of the stories of this valuable work are like a number of social 

and political events of that era, it is interesting in this regard. The present 

paper uses a historical research methodology based on description and 

analysis it also examines the dimensions and angles of this issue by 

referring to valid sources. The main findings of the research show, the 

educational and ethical advice of  Panchatantra was somehow related to the 

position of the Abbasid era community. So that can be examples of it like 

the Caliph Collision with the ministers or rulers with people and other 

elements of society. 

 

Key words: Abbasids caliphate, translation movement, IbnMoghafa, 

Panchatantra. 
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 دمهمق  -1

پيش از ظهور اسالم در ایران رواج داشت و در دوران اسالمی اندرزنامه نویسی سنتی بود که 

نيز ادامه پيدا کرد، باالخص  در عصر نهضت ترجمه  بسياری از  این تأليفات به عربی ترجمه 

 رستدسياست و تأمالت سياسی در ایران و اسالم با هدف توصيه رفتار  حوزه در  زیرا گردید

. در این گونه ودبسيار مناسب بتار سياسی صاحبان قدرت بر رف  ذاشتندر زندگی سياسی و تأثيرگ

و هم آنچه به تضعيف یا از بين  بيان می شدهاى حفظ اقتدار و مشروعيت قدرت آثار هم شيوه

ا ت گردید شود تحت عنوان آفات قدرت سياسى به حاکم یادآورى مىرفتن قدرت منجر مى

لى ها تفاسير و توجيهات خود را مبتنى بر اصوآن، پذیر شودقدرت او هرچه بيشتر نزد مردم توجيه

چون توأمان بودن دین و سياست، عدالت، اخالق و دین، تجربيات پيشينيان و پند و حکمت قرار 

در توصيه و پندهاى خود به سالطين و حکام و درباریان اتخاذ  نویسندگان وشى که ر .دادندمى

ق عينى و موجود یا برگرفته از تجارب موف گرایانه مبتنى بر واقعياتکردند، روشى تجربهمى

شود. حکایات ها کمتر از برهان و بيشتر از خطابه یا اقناع استفاده میدر اندرزنامه .استپيشينيان 

سان نویتاریخی و حتی حکایت از زبان حيوانات یکی از روش های مؤثر و مورد عالقه اندرزنامه

اشاره کرد که حاوی نکات  "کليله و دمنه"بهای نتوان به اثر گرابوده است. در این باب می

از طرفی برخی از حکایات آن با تعدادی از رخدادهای عصر نخست عباسی  .سياسی بسياری است

شباهت دارد که در این رابطه می توان به تأثيرگذاری این کتاب ارزشمند به روشنی پی برد. با 

 شود.ذکر این مقدمه اینک به اصل موضوع  پرداخته می 

 بیان مسئله -1-1

تعدادی از حوادث و  ها و تأثير برخی از حکایات کليله و دمنه را بااین پژوهش شباهت

نماید. علت ه.ق( بررسی می 292- 792رویدادهای سياسی و اجتماعی عصر نخست عباسيان )

ل و يهای زیبا و پندآموزی در قالب تمثانتخاب این موضوع این است که در این کتاب، حکایت

هایی از آن را در فضای اجتماعی و توان نمونهکه میاست؛ به طوریاز زبان حيوانات  بيان شده

 سياسی عصر  عباسی مشاهده نمود.
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يان گيری نهضت ترجمه در عصر نخست خالفت عباسبا پيدایش نهضت شعوبيه و سپس شکل 

 تماعی قرار گرفت و در نهایته.ق (، جهان اسالم  تحت تأثير این جریات فکری و اج 292- 792)

ویژه زبان پهلوی به عربی ترجمه های مختلف بهبا ظهور مترجمانی نامی، آثار زیادی از زبان

شد.  مقفّع به عربی ترجمهوسيلۀ ابنگردید. کليله و دمنه نيز در زمرة این آثار قرار دارد که به

 انبها و صيانت از فرهنگ و تمدّنهدف این مترجم نامور آن بود که در کنار حفظ این کتاب گر

های اخالقی آن را نيز در قالب تمثيل به زمامداران عرب عرضه بدارد و بر عصر باستان، آموزه

اخالق و روحيات آنها تأثير بگذارد تا از این طریق، آنان را وادار سازد تا با مردمان خویش به 

ت بگيرند؛ با این حال، برخی از وقایع دورة های آن عبرعدالت و مساوات رفتار نمایند و از داستان

عباسی مشابه حکایاتی است که در این کتاب وجود دارد که از این حيث جالب توجه است؛ 

بنابراین سؤال اصلی این مقاله آن است که برخی از رخدادهای سياسی و اجتماعی عصر نخست 

دادی ۀ حاصله چنين است که تععباسی تا چه حد به اندرزهای کليله و دمنه شباهت داشت؟ فرضي

ها شباهت بسياری با از حوادث دوران عباسيان چون برخورد خلفا با وزرا و سرکوب شورش

 تعدادی از حکایات کليله و دمنه داشت. 

 پیشینۀ تحقیق -1-6

 :استپيرامون پيشينۀ این موضوع تاکنون تحقيقاتی به شرح ذیل انجام گرفته

رسی اهداف بر»مقالۀ  . 7912از عسکر بهرامی در سال « يله و دمنهپژوهش نو دربارة کل»مقالۀ  

ال از دکتر جمشيد باقرزاده و محمدرضا بيگی در س« متون پهلوی به زبان عربی ۀمقفّع از ترجمابن

تأليف  «مقفّع از ترجمۀ متون پهلوی به زبان عربیهای ابنبررسی دیدگاه و انگيزه» کتاب. 7932

اثر « االدب العربیتاریخ»کتاب . 7932پوریا اسماعيلی  و دیگران در سال حسينی، دکتر عليرضا 

. کتاب 7365تأليف محمد غفرانی خراسانی در سال « بن مقفععبداهلل. »7360شوقی ضيف در سال 

تيارات ثقافيه بين العرب و ». کتاب 7912تأليف عبدالمحمد آیتی در سال « تاریخ ادبيات عربی»
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ف تألي« الجامع فی التاریخ االدب العربی». کتاب 7361مين الحوفی در سال تأليف محمدا« الفرس

 تا.تأليف بروکلمان بی« تاریخ االدب العربی»و کتاب  7360حنا الفاخوری در سال 

باهت ميان اند و به شبدین ترتيب، آثار فوق بيشتر جنبۀ ادبی این موضوع را بررسی نموده

ی مقاله اند. بنابراین جنبه نوآوربا وقایع عصر عباسی نپرداختهحکایات و اندرزهای کليله و دمنه 

در نگارش آن  سعی شده تا تحقيقی جامع و با رویکردی علمی ارائه شود تا بدین این است که 

طریق نحوه تأثيرگذاری تعدادی از حکایات این کتاب بر برخی از حوادث و رویدادهای دوره 

  این نظر  با توجه به تازه بودن می تواند  تحقيقی  نویننخست خالفت عباسی مشخص شود که از 

 در حوزه کليله و دمنه  پژوهی باشد.

 ضرورت و اهمیت تحقیق  - 3 - 1

تاکنون نویسنده ای راجع به تاثيرگذاری  برخی از حکایات و اندرزهای کليله و دمنه بر تعدادی 

ی این خالفت بشمار می رفت تأليف از رخدادهای عصر نخست عباسيان که به نوعی دوران اقتدار

انجام نداده است، الزم به ذکر است که اگر با زاویه دیدی دیگر  به  ترجمه کليله و دمنه نصراهلل 

منشی نگاه شود می توان به این درک مهم رسيد که شاید  برخی از حکایات توسط وی با الهام 

ته وده شده زیرا  با توجه به فضای بسپذیری از حوادث قرون نخستين هجری قمری به این اثر افز

سياسی و فکری عصر استبداد که هر گونه انتقادی سرکوب می شد  معموال  نویسندگان و 

مترجمان با افزودن واقعه و یا پندی ادبی از زبان حيوانات و یا شخصی خيالی به کتابی، درصدد 

د. با این نبه عبرت آموزی بيافزاینبودند به هر نحوی که شده مقصود خویش را بيان نمایند تا بر ج

حال  بررسی محتوا و تأثير گذاری این اثر صرف نظر از مسئله فوق،  بر آن وقایع می تواند سودمند 

باشد و تا حدودی ابهامات را  رفع و از طرفی هم بخشی از فرهنگ و تمدن  قرون اوليه اسالمی 

 را  بدین صورت نشان دهد. 
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 بحث  -6

 -636ذرا به وضعیت سیاسی و اجتماعی عصر نخست عباسیان )نگاهی گ -6-1

 ه.ق( 136

در این قسمت، فضای سياسی و اجتماعی دورة نخست خالفت عباسی برای پرداختن به 

 موضوع پژوهش و آشنایی با محيط آن دوران به اجمال بررسی می شود.

داشت که با  هم ادام150-7251ه.ق/ 792-656سال از سال  521خالفت عباسی نزدیک به 

الن ساقط وسيلۀ مغویافت و بهاهلل مستعصم پایان العباس سفّاح آغاز و با مرگ عبدخالفت ابو

گردید. پژوهشگران، عصر نخست این خالفت را دوران نيرومندی و شکوفایی تمدّن اسالمی 

ارة دقيق دولت ه.ق به طول انجاميد. خلفای آن دوره به تمرکز و اد 292تا  792ناميدند که از سال 

ه.ق( بود. وی فرمانروایی امویان را 792-796پرداختند. مؤسس دولت عباسی ابوالعباس سفّاح )

کرد و شهر انبار در عراق را مرکز خالفت خویش  طی مراحلی و با کمک ناراضيان خالفت ساقط

هر بغداد را  در رسيد و شخالفت  ه.ق( به796 -751منصور )داد. پس از او برادرش ابوجعفر  قرار

 داد و در عمران و آبادانی آن کوشيد؛ بهنمود و آن را مرکز خالفت قرار  ه.ق بنا713سال 

بينی به بهشت جاودان و یا شاید به منصور آنجا را با خوش»نویسد: که یاقوت حموی میطوری

زان ها و اواد سکهآن سبب که درة دجله را وادی اسالم ناميدند تا مدینۀ اسالم خواند که بر اسن

ها و ها را تا حدود بسياری امن و منزلگاه(. وی راه601: 1ه، ج7929)حموی، « بود نيز ذکر شده

(. این شهر در دوران خالفت 913: 2، ج7919های متعددی احداث کرد )یعقوبی، رباط

ی، اش زبيده و وزیرش جعفر برمکه.ق( به اوج رسيد؛ زیرا زوجه710–739الرشيد )هارون

انگير هزار و یک شب شدند. دربار هارون ميعادگاه شاعران، های خيالقهرمانان بسياری از قصه

ها، مترجمان، منجمان و اطبا شد؛ چنانچه پسرانش مأمون و خوانگویان، آوازهمطربان، قصه

الحکمه و مجالس علمی و وجود مترجمان و علما را نيز همانند یک زیور تازه به معتصم، بيت
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گونه هارون و فرزندانش بغداد را کانون درخشان تمدّن الل و شکوه دربار پدر افزودند و بدینج

 (. 75: 7911کوب، و فرهنگ شرق نمودند )زرّین

ت؛ های بسياری به وقوع پيوساز طرفی در روزگار عباسيان مخصوصاً منصور عباسی،  شورش

 بن خزیمه سرکوب شدوسيلۀ خازمهاز جمله خروج استادسيس در سيستان و شرق ایران که ب

ویژه در های اسالمی به(، تحرک خوارج در اقصی نقاط سرزمين910: 2، ج7919)یعقوبی، 

(، جنبش راوندیان که برای خونخواهی از قتل ابومسلم 716: 7971سيستان و خراسان )ناشناس، 

ای نيز هالک شدند خراسانی پدید آمد و به فرمان منصور جمع کثيری از آنان زندانی و عده

( و قيام نفس زکيه و برادرش ابراهيم که نخستين 935: 1، ج7962؛ طبری، 121: 7911)دینوری، 

(. در دوران ابوعبداهلل مهدی 122قيام علویان در روزگار عباسيان بود و  به شکست انجاميد )همان: 

رة هادی، قيام شهيد فخ ( و در دو30: 7969نيز، شورش مقنّع که ادعای پيامبری داشت )نرشخی: 

: 1، ج7962بن عبداهلل )طبری، الرشيد، قيام یحيی( و در خالفت هارون101: 2، ج7919)یعقوبی، 

(، شهادت امام موسی کاظم )ع(، شورش حمزة آذرک در سيستان و سقوط خاندان برامکه 621

امام رضا )ع( را  ( به وقوع پيوست. در روزگار مأمون، وی پس از قتل برادرش امين،651)همان: 

به شهادت رسانيد و سپس، خاندان طاهریان در خراسان استقرار یافتند. از این زمان تا اواسط 

خالفت المعتصم باهلل، نهاد خالفت با شورش بابک خرمدین درگير شد که در نهایت در این 

که  ار آنها خلفا را به خود مشغول کرده بود با قتل بابک، سردمددوران، این جنبش که سال

، 7919خواهی و تأثيرپذیر از مزدکيان عصر ساسانی بود، خاتمه یافت )یعقوبی، مروّج استقالل

(؛ بدین ترتيب، حکومت عباسی نزدیک به یک قرن با مخالفان 990: 7961؛ بالذری، 117: 2ج

خویش جنگيد و چون در این زمان در اوج قدرت به سر می برد، توانست آشوب و هرج و مرج 

فرو نشاند؛ از سویی با سقوط امویان، اقتدار اعراب از ميان رفت و دولت عباسی که با پشتوانۀ را 

ابی و یایرانيان به قدرت رسيده بود، اعتماد چندانی به عناصر عربی نداشت و به آنها اجازة قدرت

(؛ بدین 12: 7912سپرد )آیتی، داد و مشاغل مهم را به ایرانيان میتسلط بر امور کشور را نمی

(؛ به نحوی 21: 7360ای یافتند )ضيف، صورت، ایرانيان در دستگاه خالفت عباسی جایگاه ویژه
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دند. شکه سرداران بزرگ سپاه، وزیران، حجاب، واليان و دبيران همه از ميان ایرانيان انتخاب می

: 7912)آیتی،  .آوردندهای ساسانی در مدائن درهای خلفا را در بغداد به سبک کاخایرانيان قصر

ادند؛ به د(. الزم به ذکر است که نفوذ و سيطرة ایرانيان چنان بود که مراکز خالفت را تغيير می12

 بود، منتقل ای که مرکز خالفت را از دمشق به کوفه و سپس به بغداد که به خراسان نزدیکگونه

اند. علت هعرب ناميدبا غير کردند؛ بنابراین بسياری از محقّقان، عصر عباسی را دورة اختالط عرب

این امر آن بود که ایرانيان و دیگر نژادها در دربار عباسيان حضور چشمگيری داشتند )الفاخوری، 

ود ب( تا جایی که در دوران عباسی، رخنۀ ایرانيان در دستگاه حکومت به جایی رسيده 573: 7360

عرب و خراسانی ان دولت غيردولت عباسي»داشت در وصف آن چنين بگوید: که جاحظ را وا

(. این نفوذ باعث شد تا علم نحو، 573: 7316)جاحظ، « بود و دولت مروانيان عربی و بيابانی

 (.217: 7916حدیث، فقه و کالم را هم عجمان تفسير نمایند )حقيقت، 

خلفای عباسی به نوعی وارث حکومت ساسانی شدند که تأثيرات آنها در بسياری از پس 

-(. جاحظ تأثير171: 7919کوب، هنگی، سياسی و اجتماعی عباسيان هویداست )زرّینشئونات فر

ه باید سخن را از شاهان ایران آغاز کنيم ک»است: پذیری عباسيان از ساسانيان را چنين بيان نموده

پيشگام این کار بودند و ما قوانين حکومت و کشورداری را از آنها گرفتيم و همچنين، چگونگی 

 «داشتن هر طبقه به کار خود را از آنها آموختيممور و انتظام طبقات خواص و عوام و واادارة ا

و تبعيضی که در این عصر وجود داشت، سبب گردید  (؛ با این حال، نابرابری206: 7371)جاحظ، 

ق نهضت تصميم گرفتند از طریتا نهضت شعوبيه )اواسط قرن دوم ه.ق( شکل بگيرد که ایرانيان 

تمدّن و فرهنگ ایران زمين را حفظ نمایند و آن را نيز به فاتحان مسلمان تحميل کنند  فرهنگی،

تا بدین شکل، هویّت ایرانی را در کنار اسالم قرار داده و به دستگاه خالفت وارد شوند و طرز 

 حکومت را به فرمانروایان مسلمان بياموزند؛ بنابراین، طبقات ممتاز جامعه یعنی دبيران و وزرا و

(؛ از این 727: 7912حسينی، حتی شاعران، نویسندگان و مترجمان بدین امر همت گماشتند )شاه

مقفّع سعی کردند تا در کنار سایر متونی که از رو، با ظهور نهضت ترجمه مترجمانی همچون ابن
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ها برهای دیگر نقل می شد، با ترجمۀ متون پهلوی به زبان عربی، هم مدنيّت ایرانيان را به عزبان

یادآوری کنند و هم با معرفی نظام دیوانساالری ساسانيان آنان را برای ادارة قلمروهای خالفت 

 )حسينی واسالمی یاری رسانند و از سویی نيز، این آثار کهن را در جهان اسالم حفظ نمایند 

ن دّبه هر طریق آنان با پيوند علوم مختلف عصر باستان، فرهنگ و تم .(56: 7932اسماعيلی، 

 و مصداق گفتار پيامبر )ص(» ... گوید: خلدون در این باره میاسالمی را شکوفا ساختند. ابن

آشکار شد، آنجا که گفت: اگر علم با کناف آسمان باز بسته باشد، قومی از اهل فارس بر آن 

 (.113: 7، ج7953خلدون، )ابن...« دست خواهند یافت 

ی به عربی و نيز، وضع اصطالحات علمی در زبان عربی تأثيرپذیری خلفا از ترجمۀ آثار پهلو

ه( و 739-710مقفّع، دانشمند ایرانی باعث شد تا در دوران خالفت هارون )وسيلۀ عبداهلل ابنبه

الحکمه که مرکز تجمع دانشمندان و اهل فضل و ادب بود، برای ه(، بيت731-271پسرش مأمون )

(؛ بدین ترتيب، دوران 99: 7931ایجاد شود )حسينی، های مختلف ترجمۀ متون گوناگون از زبان

ای هکه عالوه بر ترجمۀ متون پهلوی کتابطوریعباسی به عصر طالیی ترجمه شهرت یافت؛ به 

زیادی از یونانی، هندی و سریانی به عربی برگردانده شد که همين امر، اعتالی علمی و فرهنگی 

 (.11 :7956جهان اسالم را به ارمغان آورد )صفا، 

 مقفّع ابن -6-6

ور اش روزبه است. او زرتشتی بود و در شهر گتبار و نام اصلیمقفّع، ایرانیبن عمر عبداهللابو

م بن یوسف ثقفی حاکآباد کنونی( والدت یافت. پدرش داذگشتسب از طرف حجاج)فيروز

داد به قدری  عراقين، عامل خراج فارس گردید و چون در امور مالی دقت نکرد، حجاج دستور

او را زدند که دستش شکست و ناقص شد؛ به همين سبب در ميان عرب به مقفّع، یعنی 

 (.701: 7911شکسته معروف گشت )بيات، دست

مقفّع در جوانی پيرو آئين زرتشت بود و چندی در بصره نزد طور که گفته شد، ابنهمان

زیست؛ سپس ب شده بود، میه.ق به حکومت عراق عرب منصو721بن عمر که در سال یزید

عباس است،  ه.ق که آغاز خالفت بنی 792کاتبِ پسر او که داوود نام داشت، گردید. در سال 
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ن علی، عموی بمقفّع به خدمت عيسیبن وسيلۀ عباسيان به قتل رسيد و عبداهللحاکم مذکور به

الم به دین مقدس اس منصور خليفۀ دوم عباسی و برادرش سليمان که حاکم بود، وارد گردید و

مقفّع مبارک معروف گشت و چندی نزد سليمان و بن مشرف شد. از آن زمان به بعد به عبداهلل

بن علی پرداخت و در همان زمان، علم قضات و عربی را عيسی ماند و به تعليم فرزندان اسماعيل

 (.5: 1تا، جیی، بهم به خوبی آموخت و به دبيری و کتابت دولت عباسيان اشتغال یافت )بستان

بن علی، عموی دیگر منصور خليفۀ عباسی که برادر عيسی و اسماعيل ه.ق عبداهلل723در سال 

بود، بر منصور خروج نمود و چون از سپاهيان خليفه شکست خورد، به بصره گریخت و برادرانش 

در آن باب  هنزد خليفه وی را شفاعت کردند. منصور نيز شفاعت آنان را پذیرفت و مقرّر کرد ک

 ای نوشته شود.نامهامان

الغه کرد، نامه مبمقفّع محوّل کردند؛ چون وی در تأکيد امانبرادران عبداهلل این وظيفه را به ابن

به جای  بن یزیدبن معاویهای در دل خليفه پدید آورد؛ به همين سبب هنگامی که سفيانکينه

ق.م کشت و  717به جرم زندیق بودن در سال سليمان حاکم بصره شد، به فرمان خليفه وی را 

مقفّع از مترجمان درجه اوّل زبان (. ابن32: 9تا، جدست و پایش را برید و سوزاند )بروکلمان، بی

که چندین کتاب را از زبان پهلوی به عربی ترجمه نمود و بدین طریق، فرهنگ طوریعربی بود؛ به 

ژه نظام ویلفای عباسی از رویدادهای دوران ساسانی بهو هنر ایرانی را حفظ کرد و باعث شد تا خ

الندیم در الفهرست، ترجمۀ کليله و دمنه را به وی نسبت مند شوند. ابنساالری آن بهرهدیوان

 (.771: 7966الندیم، دهد )ابنمی

 

 معرّفی اجمالی اثر -6-6-1

، با یران پدیدار گشتبرخی آثاری که در زمينۀ سياست و تأمالت سياسی در متن اسالم و ا 

این هدف به رشتۀ تحریر درآمد که چگونگی رفتار مناسب را در زندگی سياسی به صاحبان 

نه نشان سازد. در این گوقدرت یا تمام کسانی که در توليد و اعمال قدرت نقشی داشتند، خاطر
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حی یا به تلویطور شود و بهآثار، گاه برای رسيدن به هدف مذکور به تجارب تاریخی استناد می

مستقيم و  طورگردد یا اینکه مقصود مؤلف بهگيری عرضه میهایی برای بهرهصراحت، استنباط

شود. این گونه آثار، آنجا هم که به توضيح های تاریخی مشخصی بيان میبدون توجه به نمونه

و وجه  دشوند، با توصيۀ پنهان در چگونگی رفتار سياسی بيگانه نيستنروابط قدرت محدود می

ه است. پردازند، در همين نکتمميّز آنها با آثاری که بيشتر از سر شناخت و تفحّص به این مهم می

در باب نامگذاری این آثار اجماع نظری وجود ندارد. گاه از آنان به اندرزهای سياسی تعبير 

دهند برای  یگردند و زمانی نيز مستشرقان ترجيح منامه توصيف میشود و گاه با نام سياستمی

 آید که با کمی تسامح،رساندن مقصود خود از عنوان آینۀ شهریاری سود جویند؛ اما به نظر می

تر باشد؛ زیرا هم وافی به مقصود است و نویسی برای ناميدن این گروه از آثار مناسباندرزنامه

 (.776: 7912هم از شموليّت وکليّت برخوردار است )قادری، 

برای ایفای مقصود، کمتر از برهان و بيشتر از خطابه یا اقناع ناشی از مشاهدات ها نامهدر اندرز

نامه هم، همين است؛ از دیگر سو، شود و یکی از علل ناميدن آنها به اندرزتاریخی استفاده می

. نویسان استهای مؤثر و مورد عالقۀ اندرزنامهحکایات تاریخی از زبان حيوانات یکی از روش

توان به اثر گرانبهای کليله و دمنه اشاره نمود که نام اصلی یات از زبان حيوانات میدر باب حکا

های بيدپای است. این کتاب از اصل هندی در روزگار ساسانيان به فارسی ميانه ترجمه آن داستان

فصل  5نای تنتره )سانسکریت به معترین آنها پنجهگردید که مبتنی بر چند اثر هندی است که مهم

ست(. نام پهلوی اثر کليلگ و دمنگ بود که در عصر ساسانی و در دوران سلطنت خسرو ا

سن، وسيلۀ برزویۀ طبيب از سانسکریت به پهلوی ترجمه شد )کریستنم( به 597-513انوشيروان )

7911 :705.) 

ه های کليله و دمنه گرفتهای کليله و دمنه پندآموز بوده و نام آن از دو شغال با نامحکایت

است که بخش بزرگی از کتاب به داستان آنها اختصاص دارد. در دوران خالفت عباسيان، شده

مقفّع این کتاب ارزشمند را به عربی ترجمه کرد که از هر حيث بسيار مقبول و مظهر فصاحت ابن

و  های هند در افسانهالندیم در الفهرست، کليله و دمنه را در شمار کتابزبان عربی است. ابن
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باب است و گویند  71کتاب کليله و دمنه »گوید: است و دربارة آن میاسمار و احادیث آورده

رده اند و این کتاب به شعر هم درآومقفّع و دیگران آن را ترجمه کردهباب بوده که عبداهلل ابن 71

ن را به آبن داوود است. علیبن عبدالحميد بن الحق بن عفير رقاشی کرده شده. این کار را ابان

ای از آن در دست مردم است و من ای از آن دارد که پارهشعر درآورده و بشر بن معمده ترجمه

ارسی اند که از فدر نسخه دیدم که دو باب اضافه داشت و شاعران ایرانی کتاب را به شعر درآورده

مقفّع و نند ابناند و از این اثر مجموعه و منتخباتی است که ساختۀ گروهی ماو عربی ترجمه شده

(؛ از سوی دیگر، 790: 7966الندیم، )ابن« باشدالحکمه و ... میبن هارون و سلم و رئيس بيتسهل

حولی مقفّع، توسيله ابنپس از ترجمۀ کليله و دمنه به»نویسد: محمد غفرانی خراسانی نيز می

روش برای ارائۀ نویسی به زبان حيوانات در ادبيات عرب رخ داد. این اصولی در فن قصه

های سياسی و تبيين برخی از آرای های اخالقی و اجتماعی و گستردن اندیشههنرمندان، راهنمایی

(؛ بدین ترتيب، کليله و دمنه 27: 7365)غفرانی خراسانی، « فلسفی مورد توجه همگان قرار گرفت

المثل ببا حکمت، ضر های مفصل و پياپی و به هم پيوسته از زبان جانوران است، همراهکه داستان

از  مقفّع در ترجمۀ این اثرگوید. احمد محمد الحوفی در مورد انگيزة ابنو پندهای بسيار باز می

وی به ادبيات تمثيلی پناه برد و در آن ميان کليله و دمنه را ترجمه »نویسد: زبان پهلوی چنين می

د و بدین شت که خليفه کتاب را بخوانهای منصور عباسی را از بين ببرد و انتظار دانمود تا سستی

وسيله از راه منحرف خویش بازگردد و مردم با خواندن این کتاب بر خليفه خشم آوردند؛ هر 

مقفّع در تالش (؛ بنابراین، ابن711: 7361)الحوفی، « چند ظاهر کتاب شوخی و سرگرمی است

نماید تا طریقۀ حکومت خویش را بود تا از این طریق افکار خليفه را تغيير دهد و او را وادار 

ظ های اسالمی را حفکند و بتواند با مردمان خود به نيکی رفتار نماید و وحدت سرزمينعوض

با ترجمۀ کليله و دمنه و امثال آن، » :امين معتقد استنموده و در اصالح حال رعایا بکوشد. احمد 

لسفه از که بيش از فطوریرد؛ به های گوناگون از جمله فرهنگ ایرانی به عربی رسوخ کفرهنگ
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-ربتر و به ضآن لذت بردند و علت این امر، آن بود که پندها به فرهنگ مردم متوسط نزدیک

 (.713تا: )امين، بی« تر بودهای رایج در بين آنها مشابهالمثل

موضوعات اصلی این دو بخش شامل خردورزی، عشق به دانش، اعتقادات دینی، پایبندی به 

نيک اخالقی، مبارزه با رذایل اخالقی و پندهای حکيمانه است. عموم این مضامين به سبب  صفات

بينی و درک درست از جهان هستی، همسو و هماهنگ با فرهنگ اسالمی است و با آنکه حقيقت

سرچشمۀ آنها در فرهنگ ایرانيان نهفته است؛ اما در انتخاب آنها گزینشی هدفدار برای تطبيق با 

 است.مقفّع صورت گرفتهسالمی حاکم بر روزگار ابنعقاید ا

 حکایات  -6-6-6

در کليله و دمنه پيرامون همدلی و اتحاد مردم که از ارکان مهم هر کشوری است، داستان 

( 7)اند که در ناحيت کشمير، متصيدی آورده» ... کبوتر طوقی بيان شده که بدین شرح است: 

کس ریاحين او پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پيش خوش و مرغزاری منزّه بود که از ع

 جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی.

 درفشــــان اللــه در پی چون چراغی

ــاده   ــت ــای ایسـ ــقــایــق بر یکی پ  شـ

 

ــی      ــش داغ ــان ــر ج ــک از او ب ــي  ول

ــاده    ــام ب ــرّد ج ــر شـــــاخ زم ــو ب  چ

 

( 2)ا پيش آمد و جال و در وی شکار بسيار و اختالف صيادان آنجا متواتر ... . روزی صيادی آنج

باز کشيد و جبه بينداخت و در کمين نشست. ساعتی بود، قومی کبوتران برسيدند و سر ایشان 

کبوتری بود که او را مطوّقه گفتندی و در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی ... چندانکه 

شت ... کبوتران وار فرود آمدند و جمله در دام افتادند و صياد شادمان گدانه بدیدند، غافل

کوشيد. مطوّقه گفت: جای مجادله نيست. چنان باید که کردند و هر یک خود را میاضطرابی می

همگان استخالص یاران را مهمتر از تخلص خود شناسد. و حالی صواب آن باشد که جمله بطریق 

بکردند و  ویتعاون قوّتی کنيد تا دام را از جای برگيرم که رهایش ما آسانست. کبوتران فرمان 
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دام برکندند و صياد پی ایشان ایستاد، بر آن اميد که آخر درمانند و بيفتند؛ اما در آخر کبوتران 

 (.955: 7913)منشی، ...« نجات یافتند 

آنچه از این داستان پندآموز باید آموخت، یکدلی و هماهنگی در کارهاست که جوامع را از 

رساند. شناسد و به رشد و تعالی میشمن باز میکند و دوست را از دگزند حوادث حفظ می

انسجام و پيشگامی برای بنای تمدّنی عظيم الزم است. رهبری عاقل و توانا چون کبوتر طوقی نيز 

می تواند با تدبير خویش اتحاد را به ارمغان بياورد؛ چيزی که در دوران خالفت عباسی مشاهده 

هایی مانند اد رأی خلفای عباسی باعث وقوع شورشطلبی و استبدشود. سوء مدیریت، منفعتنمی

تحرکات علویان، سنباد، استادسيس، خرمدینان و غيره در عصر نخست این حکومت شد که 

خصوص قيام بابک خرمدین که وی حتی بيانگر عدم وحدت و ثبات در جامعۀ اسالمی بود؛ به

بيد. ه با عباسيان مساعدت طلدر اواخر نهضت خویش از حاکمان مسيحی آسيای صغير برای مقابل

 دهد. همين امر آشفتگی و پریشانی حکومت و نارضایتی مردم از ظلم و تبعيض را نشان می

است که دربارة حيله و تظاهر به دینداری نيز در کليله و دمنه داستان گربۀ پارسا بيان شده

رای است. آنها بماجرای آن در مورد اختالف ميان کبک و خرگوشی بر سر تصاحب النۀ کبک 

الظاهر مشغول عبادت بوده و مورد ستایش همگان است، رجوع ای که علیحکميت به گربه

وسيلۀ گربه شکار می شوند. نکتۀ اخالقی این حکایت چنين کنند؛ اما سرانجام از بداقبالی بهمی

 یطلب هستند و اگر فرصتبودن، در واقع منفعتاست که برخی از اشخاص با وجود خوشنام

توانند کنند و هرگز نمیکسب کنند، با نيرنگ به مردم خيانت کرده و زندگی آنها را تباه می

قاضی عادلی باشند که حاکمان عباسی، نمونه و شبيه این افراد ذکر شده در کتاب هستند. آنان با 

نه، اما گوای مقدّساینکه فرمانروای جامعۀ اسالمی بودند؛ اما عدالت و انصاف نداشتند و با چهره

باید با  است کهکردند. این قصه برای آگاهی مردمان ذکر شدهمستبدانه و ریاکارانه حکومت می

های بدسيرت که ادعای داوری و هوشياری در جامعۀ خویش زندگی کنند و هرگز به انسان

حکميت دارند، اعتماد نکنند؛ در غير این صورت به ورطۀ سقوط خواهند افتاد. در عصر عباسی 
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در  کردند؛ حتیقاضيان و کارگزاران حکومت با توجه به نظر خليفه احکام خود را صادر می

مواقع حساس نظير محاکمۀ افشين، سردار معتصم عباسی که با وجود خدمات بسيار با آنکه تا 

ای محکوم شد و در نهایت به طرز طلبی داشت؛ اما به طرز ناعادالنهحدودی اندیشۀ استقالل

(؛ از طرفی در حکایتی دیگر با تأکيد دوباره بر 911: 2، ج7960قتل رسيد )مسعودی، فجيعی به 

این امر، با نقل داستان دو کبوتر که کبوتر نر به جفت مادة خویش بدون آگاهی و از روی 

 کند، مانند محاکمۀ جعفر برمکی به جرم داشتن رابطه بازند و او را تنبيه میعصبانيت تهمت می

الرشيد است که خليفه با تهمت و افترا قصد داشت از قدرت وی بکاهد؛ ر هارونعباسه، خواه

پس او را بدین بهانه متهم کرد. او مردم  و فرمانروایان را به انصاف در حق یکدیگر سفارش 

است که هرگز نباید بدون شواهد و قرائن کافی و تنها با بغض و کينه و عداوت در مورد کرده

که این گناهی بزرگ به شمار می رود؛ بنابراین، او بر قضاوت عادالنه  دیگران قضاوت کنند

 تأکيد دارد که هم مردم و هم حاکمان باید آن را رعایت کنند. 

بينی از مشخصۀ کليله و دمنه است. این مسئله و ارائۀ راهکارهای عملی به هر ترتيب، واقع

  پادشاهان و سياستمداران، سایر افراداست که عالوه بر دربارة مسائل ضروری زندگی باعث شده

های این گنجينه و به کارگيری آنها در زندگی با مندی از آموزهنيز به فراخور حال خود، با بهره

بينی اقعهای زیادی از این و، نمونه«شير و شغال»این اثر ارتباط برقرار کنند؛ به عنوان مثال، در باب 

چينی آنها توصيفی از اوضاع دربار و درباریان و نحوة دسيسه شود کهاز زبان شغال و شير بيان می

است که به نوعی با دربار عباسيان هم تطابق دارد. شغال نماد افرادی در قالب داستان نقل گردیده

اند و از است که از زندگی و متاع دنيوی به حداقل بسنده کرده، راه زهد و تقوا را پيش گرفته

کنند. با عنایت به درستکاری و حسن شهرتی که شغال دارد، شير ی میگيرکارهای دولتی کناره

رار کند؛ اما شير اصنماید؛ هر چند شغال از پذیرش امتناع میاو را به پذیرش شغل وزارت وادار می

ی چون کاری به جبر به گردن کس»گوید: دارد که او این شغل را بپذیرد. شغال در جواب شير می

)همان: « به واجبی نتوان آمد( 9)ط آن ميسّر نگردد و از عهدة لوازم مناصحت کرده شود، او را ضب

ۀ وسيلۀ مأمون، خليفتواند با قضيۀ والیتعهدی اجباری امام رضا )ع( به(. این حکایت می237
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ه.ق(  قابل مقایسه باشد که خليفه، آن امام همام را صرفاً در راستای منافع  271 –731عباسی )

فراخواند و به وی این پيشنهاد را داد که با مخالفت حضرت مواجه شد و  خویش به دربار

 آخراالمر، شکست در این توطئه به شهادت امام هشتم شيعيان انجاميد.

ر خدمت د»... چنين است: « شير و گاو»های درباریان در باب نمونۀ دیگری از توصيف ویژگی

ستاد و امام در خيانت و درازدسيتی چيره و دلير ای نابکارند. همه در بدکرداری ااو )شير( طایفه

بينانه، عاقبت افراد امين و متدیّن را در جدال قدرت ميان (. شغال با دیدی واقع13)همان: ...« 

خدمت سلطان به نصيحت و امانت و عفّت و دیانت  (1)و هر که بنالد»کند: درباریان چنين بيان می

و خيانت مصون و منزّه دارد، کار او را استقامتی صورت مؤکد گرداند و اطراف آن را از ریا 

در آن روزگار، وزرای  (.232)همان: « نبندد و مدت عمل او را دوامی و ثبات ممکن نگردد

عباسيان نيز همچون خاندان برامکه و افرادی نظير ابومسلم خراسانی با وجود خدمت صادقانه، به 

ب شدند که این حکایت، سرنوشت چنين خاطر ترس خلفا از قدرت آنان به شدت سرکو

 اشخاصی را متذکّر می شود.

آنان  است کههایی هم به حاکمان شده، توصيه«شير و شغال»از طرفی در این کتاب در باب 

رای کند و دو مصلحت ظاهری بترین افراد برای شنيدن سخن ستمدیدگان معرفی میرا شایسته

ا به قصاص، خرسندی حاصل آید و ضمایر ایشان از غل یکی آنکه مظلومان ر»داند: این کار می

(؛ 231: )همان...« پاک شود ... و دیگر آنکه امضای حکم پس از شنودن سخن متظلّم نيکوتر آید 

در واقع، او صاحبان قدرت را به داشتن عدالت و برخورد مناسب با مردم اندرز می دهد. در اصل 

ور غيرمستقيم، خلفا و حاکمان عباسی را به مساوات مقفّع با ترجمۀ این حکایت مهم به طابن

رسند کند؛ زیرا به نظر وی اگر آنها چنين رفتار نمایند، از یک سو مردم به آرامش میتشویق می

و از سویی دیگر، آنان پشتيبان حکومت خواهند شد و این مسئله افزایش قدرت فرمانروایان را به 

 دنبال دارد. 
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 يز بسيار پندآموز است:شکن نحکایت مرد هيزم

و   بردکرد و برای فروش به شهر میهيزم جمع می ،رفتمردی هر روز صبح به صحرا می

نيازش می کرد. آن تنها بود و همين روزی اندک بی او اش از همين راه می گذشت.زندگی ساده

گشت. رمیید به شهر بهایی که جمع کرده بود، نگاه کرد. برای آن روز کافی بود. حاال باروز به هيزم

مبهمی بود که به  ۀدر ابتدا سای. ای دیداز دور سایه .ها را روی دوش گذشت و به راه افتادهيزم

تر کسایه هر لحظه نزدیک و نزدی .چيست ۀسایکه شاید بفهمد  تا دقت کرد .خوردسرعت تکان می

 ووای! شتری رم کرده بود  .داد. این بار بيشتر دقت کردشد و شکل مبهم خود را از دست میمی

مرد به  .را زیر پاهای خود له کند که اوآمد و هر لحظه امکان داشت آسا به سمت او میجنون

ه فرار پا بکه  شدتر میشتر نزدیک ؟کدام طرف برودبه دانست چه کند و نمی .وحشت افتاد

ه با آن وگرن ؛ندازدبيين های روی دوشش سنگين بودند و او مجبور شد آنها را به زمگذاشت. هيزم

به  دوید و شتر همتر شده بود. او میرسيد. حاال سبکحتما ً به او می ،دویدسرعتی که شتر می

باید داخل چاه  .گذشت. فکری به ذهنش رسيدچاهی را دید که هر روز از کنارش می .دنبالش

توانست می بعد و شدتر راحت میگونه از شر آن ششاید این  .تنها راه نجاتش همين بود ،بله .رفتمی

ه از ای را کدو شاخه .به چاه رسيد .هایش را دوباره بردارد و به شهر بروداز چاه بيرون بياید و هيزم

ها هایش شاخهق بود و دستبين زمين و هوا معلّ .آویزان شد از آن چاه رویيده بود، گرفت و ۀدهان

 .ذشتیکی دو دقيقه گ د بين مرگ و زندگی او بودند.ها تنها پيونآن شاخه. را محکم چسبيده بود

زد. دیگر بيشتر از این شنيد که هنوز داشت در آن اطراف، پرسه میصدای پای شتر را می

ف به این طرف و آن طر. داشتجایی محکم نگه می درباید پاهایش را  .توانست آویزان بماندنمی

پاهایش  .جایی محکم شد درد. یک دفعه پاهایش چاه را پيدا کن ةشاید بتواند دیوار حرکت کرد،

دیگر  ۀخيالم راحت شد. چند دقيق»را همانجا نگه داشت. نفسی به آرامی کشيد و با خود گفت: 

هم صبر  کمی دیگر .شتر رفته است حتماً .آیددیگر صدایی نمی  .رومایستم و بعد بيرون میمی

چاه تاریک  .پاهایش را کجا گذاشته استکه بفهمد خواست می. . به پایين نگاه کرد«بهتر است ،کنم

وای! .  …پاهایش را دید که روی  .هایش به تاریکی عادت کردکم چشمکم .دیدبود و چيزی نمی
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های دیوار چاه، سر چهار مار بيرون آمده بود و او پاهایش را درست از سوراخ. شدخدایا باورش نمی

ای از سر مارها بردارد تا آنها او را مثل یک ش را برای لحظهیهاکافی بود پا .روی آنها گذاشته بود

 .تکه چوب، خشک و سياه کنند. از ترس و وحشت نزدیک بود تعادلش را از دست بدهد

ناگهان ترسش  .دانست چاه چقدر عمق داردنمی. نگاهش به ته چاه افتاد .لرزیدهایش میدست

 د؛زته چاه دو چشم درشت برق می !«ایا به دادم برسنه! خد»اختيار فریاد کشيد: دوچندان شد و بی

کرد و منتظر بود تا او پرت شود و حسابش را ئين او را تماشا میيدو چشم درشت اژدهایی که از پ

و  ها سفترسيد. خدا را شکر که شاخهجا نمیکرد ؟ عقلش به هيچکار میهبرسد. حاال باید چ

اه سر چبر ی داد بيداد! دو موش صحرایی سياه و درشت ا .نگاهی به باال انداخت .محکم بودند

 هک سعی کرد. شدجویدند. اوضاع و احوال لحظه به لحظه بدتر میها را مینشسته بودند و شاخه

 .دها بودنای نداشت. آنها همچنان مشغول جویدن شاخهاما فایده ؛ها را بترساند و فراری بدهدموش

کارم »خودش گفت:  اب. را در یک قدمی خود احساس می کرد دیگر حسابی نااميد شده بود. مرگ

 «.دن. از زمين و آسمان بال بر سرم می باریينه باال و نه پا .تمام است. دیگر راه نجاتی نمانده

باید . دها آویزان بمانتوانست از شاخهلرزید. بيشتر از این نمیهایش از شدت خستگی میدست

ها را ها شاخههایش شل شوند و یا موشدستکه لحظه امکان داشت کرد. هر ای پيدا میراه چاره

ت توانسنمی .پاهایش همچنان روی سر مارها بود .اژدها شود ۀببرند و او به ته چاه بيفتد و طعم

 ترین تکانی بخورد.کوچک

فکر کرد چيزی بردارد و به طرف  . ها سرگرم جویدن بودندموش .ها نگاه کرددوباره به شاخه

ا توانست به مارهشد. آن وقت میها راحت میها پرتاب کند. با این کار حداقل خيالش از شاخهآن

  .گاه کردن. دستش به چيزی خورد .ها دست کشيددستش را دراز کرد و به اطراف شاخه .فکر کند

 ناما چرا تا به حال متوجه آن نشده بود؟ از شدت ترس و فکر و خيال به آ ؛شبيه کندوی عسل بود

 توانست گرسنگی او را فرو بنشاند و آن لحظات تلخاش بود و عسل میگرسنه. توجهی نکرده بود

انگشت خود را در عسل فرو برد و در دهانش گذاشت. چه شيرین بود! یک انگشت  .را شيرین کند
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ت که دیگر به کلی یادش رف.  …بعد یک انگشت دیگر و بعد  .دیگر برداشت و در دهان گذاشت

ا را انگشت هاین بود که عسل ،کردبه تنها چيزی که فکر می  .و در چه وضعيتی قرار دارد کجاست

ها و مارها بود و نه به اژدهایی که منتظر بلعيدنش بود، شبزند و تا آخر بخورد. نه به فکر مو

. به ناگهان تکانی خورد و کمی پائين رفت اندیشيد. شيرینی عسل همه چيز را از یادش برده بود.می

داشتند آخرین بندهای . ها نگاه کردبه موش .خودش آمد و کندو و عسل شيرین از یادش رفت

 به یاد غفلت خود افتاد که در اوج .دیگر فرصت هيچ کاری نبود. کردندها را پاره مینازک شاخه

وانست تشاید اگر کمی زودتر به فکر می افتاد، می   گرفتاری و بدبختی، به خوردن مشغول شده بود.

ها کامال ً پاره شاخه  .اما به هرحال غفلت او همه چيز را خراب کرد ؛نجات پيدا کند و شاید هم نه

 .رفتفریادی از ترس کشيد و خودش را بين زمين و آسمان دید که به سرعت به ته چاه می  .شدند

در هنگام  کهاین است سزای کسی »گفت: انگار کسی به او می .صدای فریادش در دل چاه پيچيد

. چند لحظه بعد، صدای فریاد او و «تفاوت باشد و دست روی دست بگذاردخيال و بیخطر، بی

انعکاسش محو شد و سکوتی عميق چاه را فراگرفت. مثل اینکه هيچ اتفاقی نيفتاده بود و هرگز 

های به سوراخ مارها که از شر پاهای او خالص شده بودند، دوباره ها آویزان نشده بود.کسی از شاخه

های مرد فقط هيزم .نه موشی و نه شتری ؛خود خزیدند. آن باال و بيرون از چاه هيچ چيز نبود

 (.700)همان:  بردشکن بودند که باد آنها را به این طرف و آن طرف میهيزم

ميم ها باید در موقعيت بحران، بهترین تصنکتۀ اخالقی این حکایت نيز چنين است که انسان

تواند حيات آنان را به خطر اندازد؛ درست مثل پادشاهی که يرند؛ زیرا اندکی غفلت میرا بگ

نتواند جنگی را مدیریت نماید و با اقدامی نابخردانه سرزمين خویش را به دشمن بسپارد و یا اینکه 

های داخلی کشورش غلبه کند و به جای برطرف کردن آن به با سوء مدیریت نتواند بر بحران

ای دوران هشدن است که این مسئله در آشوبنوش بپردازد. سرانجام چنين کسانی ساقط عيش و

تدریج خالفت عباسيان کامالً مشهود است که چطور عناصر ترک و غيرعرب از دوران معتصم  به

های صورت گرفته این مسائل را به اثبات بر ارکان خالفت مسلط شدند؛ همچنين، شورش

 تن از اندرزها چه عواقبی در پی خواهد داشت. رساند که پند نگرفمی
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ن داددر نهایت، اندرزهای کليله و دمنه خطاب به مردمان و حاکمان است که آنان را به انجام

ها با جامعۀ عصر عباسی دارد. اکثر این حکایتها برحذر میدهد و از بدیکارهای نيک پند می

م نگيزة مترجم این بود که با ترجمۀ کليله و دمنه، ههایی از آن ذکر شد. اکند که نمونهتطبيق می

طبقۀ حاکمه را سرزنش نماید و یا آنها را آموزش دهد و هم افکار مردمان را روشن کرده و آنان 

را با پندهای مفيد به سوی نيکی رهنمون سازد. بيان حکایات تمثيلی، اخالقی و انتقادی از زبان 

و دمنه  عه عصر استبداد، اقدامی روشنگرانه بود؛ بنابراین، کليلهحيوانات با توجه به فضای بستۀ جام

 از جمله کتب آموزشی سودمند در حوزة اخالق است.

 

 گیرینتیجه -3

ای در فرهنگ و تمدّن اسالمی دارد. حوزة سياست و اخالق، کليله و دمنه جایگاه ارزنده در

ماعی جمه شد و بر حيات فکری، اجتاین کتاب که در زمان ساسانيان از سانسکریت به پهلوی تر

انی به مقفّع، مترجم مشهور ایرو سياسی آن زمان تأثير گذاشت، در دوران اسالمی نيز با تالش ابن

های عربی ترجمه گردید و جامعۀ عصر عباسی را نيز بسان ساسانيان تحت تأثير قرار داد. آموزه

است، با توجه به ساختار ل گردیدهآموز این کتاب که از زبان حيوانات نقاخالقی و عبرت

ر های آن هيچ گونه حساسيتی را دحکومت استبدادی عباسيان بسيار سودمند بود و شخصيت

فضای سياسی و اجتماعی عصر عباسی به وجود نياوردند؛ بنابراین، حيوانات به صورت نمادین و 

ران این دید تا زمامداغيرمستقيم وضعيت اسفناک جامعه را بيان نمودند. همين مسئله سبب گر

های آن از سرنوشت اشخاص مطلع  شوند و تا حدودی تحت حکومت با مطالعه یا شنيدن داستان

تأثير حکایات قرار بگيرند؛ با این حال، عملکرد  ضعيف آنان با وجود آگاهی از سرنوشتی که 

ش غلبه صر خویهای سياسی و اجتماعی عدر کتاب نقل شده بود، باعث شد تا نتوانند بر بحران

در نهایت،  نمایند و با مشکالت زیادی مواجه شوند؛ زیرا ساختار حکومت آنها استبدادی بود؛
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هایی از حکایات کليله و دمنه البته با ظاهری دیگر، ولی با همان طریق در آن دوران پدیدار نمونه

 بود. گشت که در نحوة برخورد خلفا با مخالفان یا در روابط اجتماعی مردم مشهود

 

 نوشت پی

 صياد -7

 دام و تله -2

 همدیگر را نصيحت کردن -9

 بنياد، اساس -1

 

 فهرست منابع

 . تهران: طوس.تاریخ ادبیات عربی .(7912آیتی، عبدالمحمد. ) -

 . ترجمه و تحقيق محمدرضا تجدّد. تهران: اميرکبير.الفهرست(. 7966الندیم، ابوالفرج. )ابن -

. 7. ترجمۀ محمد پروین گنابادی. جخلدونمقدمۀ ابن(. 7953خلدون، عبدالرحمان. )ابن -

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ب . قاهره: دارالمکتتیارات ثقافیه بین العرب و الفرس(. 7361الحوفی، محمدامين. ) -

 المصر.

 . بيروت: دارالجميل.الجامع فی التاریخ االدب العربی(. 7360الفاخوری، حنا. ) -

 . بيروت: دارالکتب العربی.7. جضحی االسالما(. تامين، احمد. )بی -

. دارالمعارف 9. ترجمۀ عبدالعظيم النجار. جتاریخ االدب العربیتا(. بروکلمان، کارل. )بی -

 المصر.

 . تهران: طليعۀ نور.1. جالمجانی الحدیثتا(. بستانی، افرام. )بی -

 ل. تهران: نقره.ترجمۀ محمد توک فتوح البلدان.(. 7961بالذری، احمد بن یحيی. ) -
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 .شناسایی منابع و مآخذ ایران از آغاز تا سلسلۀ صفویه(. 7911بيات، عزیزاهلل. ) -

 تهران: اميرکبير.

 الشعرای بهار. تهران: چاپ کاللۀ خاور.(. تصحيح ملک7971) .تاریخ سیستان -

 . محقّق احمد زکی پاشا. بغداد.التاج فی اخالق الملوك(. 7371جاحظ، ابوعثمان. ) -
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.  «نقش ایرانیان مسلمان در توسعه و گسترش زبان عربی(. »7931حسينی، عليرضا. ) -

 .50 –21، صص 7، ش5های سياسی جهان اسالم. سشده در فصلنامۀ پژوهشچاپ

های بررسی دیدگاه و انگیزه(. 7932حسينی، عليرضا؛ اسماعيلی، پوریا و دیگران. ) -

 . تهران: ترنّم بهار.مقفّع از ترجمۀ متون پهلوی به زبان عربیابن

 . تهران: کومش.حکومت دینی ساسانیان(. 7916حقيقت، عبدالرفيع. ) -

 . مصر.1. جمعجم البلدان .ه.ق( 7929حموی، یاقوت. ) -

د مهدوی دامغانی. چاپ . ترجمۀ محمواخبار الطوال(. 7911دینوری، ابوحنيفه احمد. ) -

 ششم. تهران: نی.

 . چاپ دهم. تهران: اميرکبير.تاریخ ایران بعد از اسالم(. 7919کوب، عبدالحسين. )زرّین -

 . چاپ دهم. تهران: اميرکبير.کارنامۀ اسالم(. 7911کوب، عبدالحسين. )زرّین -

دانشگاه . قزوین: انتشارات سیر فرهنگ در ایران(. 7912حسينی، ناصرالدین. )شاه -

 المللی امام خمينی )ره(.بين

. چاپ چهارم. تهران: تاریخ علوم عقلی در تمدّن اسالمی(. 7956صفا، ذبيح اهلل. ) -

 اميرکبير.

 . دارالمعارف المصر.تاریخ االدب العربی(. 7360ضيف، شوقی. ) -
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. ترجمۀ تاریخ طبری )تاریخ الرسل و الملوك((. 7962طبری، محمدبن جریر. ) -

 . چاپ دوم. تهران: اساطير.1پاینده. جابوالقاسم 

 . مصر: دارالقوميه.عبداهلل بن مقفع(. 7365غفرانی خراسانی، محمد. ) -

. چاپ چهارم. تهران: های سیاسی در اسالم و ایراناندیشه(. 7912قادری، حاتم. ) -

 سمت.

. ترجمۀ رشيد یاسمی. تهران: ایران در زمان ساسانیان(. 7911سن، آرتور. )کریستن -

 ای معاصر.صد

. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. مروّج الذهب و معادن الجواهر(. 7960مسعودی، ابوالحسن. ) -

 . چاپ دوم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.2ج

 . تصحيح مجتبی مينوی. تهران: هيرمند.کلیله و دمنه(. 7913بن محمد. )منشی، نصراهلل -

ونصر احمد بن نصر القبادی. تصحيح . ترجمۀ ابتاریخ بخارا(. 7969نرشخی، ابوبکر. ) -

 مدرّس رضوی. تهران: توس.

. تهران: بنگاه 2ترجمۀ محمد ابراهيم آیتی. ج تاریخ یعقوبی.(. 7919یعقوبی، احمد. ) -

 ترجمه و نشر کتاب.

 

 

 
 
 
 


