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  :چكيده

كه برخالف اكثر ابواب كليله و دمنه، مأخـذ  ) باب شير و شغال(در اين مقاله تغييرات تدريجي يكي از ابواب كليله و دمنه  
هاي بيـدپاي، عيـار   ي نصراهللا منشي، داستاني ابن مقفع، كليله و دمنهاصلي آن مهابهاراتا بوده است، در مهابهاراتا، كليله و دمنه

ي عربي ابن مقفع، موجز و عاري از عناصـر ادبـي   ترجمه اراتا واين حكايت در مهابه.  سي شده استدانش و انوار سهيلي برر
هاي بيـدپاي عـالوه بـر    ي نصراهللا منشي و داستاناز هر چيز، انتقال پيام بوده است، اما در ترجمه تر بيشاست و هدف مؤلفان 

كـه در  ) هـا اعم از مكان و شخصـيت (چنين بسياري از اسامي خاصيمه... انتقال پيام، عناصر مختلف ادبي نيز راه يافته است و
از طرف ديگر مـواردي از قبيـل راوي، وجـود    . اندها، تغيير يافته يا حذف شدهمهابهارتا بوده است، در ديگر تحريرها و ترجمه

. تب، بنا به داليلي يكسان نيستي حكايت، در اين كتر مقدمه و نتيجهها و از همه مهمالمثلحكايات فرعي، ذكر ابيات، ضرب
  .است... عرفاني و يي حكايت نيز، در بعضي از كتب، سياسي و در بعضزمينهپس

  .شير و شغال، حكايت، كليله و دمنه، مهابهاراتا :كليديواژگان 

  :مقدمه
و ملتي متناسب كليله و دمنه يكي از كتبي است كه از دير زمان در ميان ملل و اقوام مختلف منتشر شده و هر قوم 

حتـي بـه عنـوان يـك بـاب در       چنان كه مشهور است و. با زبان و فرهنگ خود در آن تغييراتي به وجود آورده است
ها آمده است، برزويه طبيب به دستور انوشيروان براي نقل اين كتـاب بـه   ي نصراله منشي و ديگر ترجمهكليله و دمنه

: 1374فردوسي،(. اي ديگر آمده استي فردوسي به گونهمطلب در شاهنامه اين )29 :1371منشي،( .كندهندوستان سفر مي
1891(  

حتي بعضي معتقدند كه برزويه براي اطالعات و دانش پزشكي به هند سفر كرده، اما در اثناي سفر به اين مباحـث  
  )112: 1382دوبلوا، (. اي به زبان پهلوي ترجمه كرده استها را در مجموعهمند شده و آنعالقه

ي يك كتاب به همين نـام يـا نـام ديگـر     ي طبيب، ترجمهي برزويهبرخالف آنچه مشهور است، متن كليله و دمنه
اين مطلـب  . قراين فراواني در دست است كه برزويه اين مطالب را از كتب متعددي گرفته است. نيست) پنجه تنتره (

فلمـا فـرغ مـن انتسـاخ     ... الي غيره مـن الكتـب  لكتاب و فاجابه الي ذلك ا«: در متن عربي ابن مقفع چنين آمده است
  )112 :1994ابن مقفع، (» ...الكتاب وغيره مما اراد من سائر الكتب

بـدو داد و برزويـه    هـا كتـاب هندو اهتـزاز نمـود و   «: اين مطلب در متن فارسي نصراله منشي نيز چنين آمده است
و از ايـن كتـاب و ديگـر    . يد و مال بسيار در آن وجه نفقه كردروزگار دراز با هراس تمام در نبشتن آن مشغول گردان

  )34: منشي، همان(» .كتب هندوان نسخت گرفت
و اين كتاب با چند پاره كتاب ديگر كه خاص و عـام را  «: هاي بيدپاي نيز به اين مطلب اشاره شده استدر داستان

 )47 :1361، البخاري( ».خت باز گرفتبه كار آيد نس... و پادشاه و رعيت را در نگاه داشتن راه راست
بلكه كليله و دمنه مشتمل بر  چه ديديم كه اصالً كتاب كليله و دمنه هندي وجود ندارد، «: گويدمي» فرانسوا دوبلوا«

امـا بـه طـور    ) 96: همـان دوبلوا، (» .آوري و ترجمه شده استهاي هندي است كه توسط برزويه گردتعدادي داستان
ترين متني كه اساس كليله و دمنه را تشكيل داده است، كتاب پنجه تنتره است كه مشـتمل  كه مهم توان گفتقطع مي

  : اين پنج باب به ترتيب آنچه در پنجه تنتره آمده است عبارتند از. بر پنج باب است
                                                            

  yahoo.com@aheidary١٣٤٨   دانشگاه لرستانانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي د -1
  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي -2
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  ) شير و گاو. (كه عبارت است از بدل ساختن دوستي به دشمني) متربهيد: (باب اول -1
  ) كبوتر مطوقه. (كه متضمن جمع آوردن دوستان است) مترانسپراپت: (باب دوم -2
  )بوم و زاغ. (كاكولوكي: باب سوم -3
  ) باخه و بوزينه. (مشتمل بر بيان زيانكاري و از دست دادن آنچه مقصد بوده است) لبدهپرتاش: (باب چهارم -4
  ) سوداگر و حجام .(بي تامل و زيان زدگي عبارت است از كار كردن) ايريچهت كارتا: (باب پنجم -5

از كتاب مهابهاراتا، حماسه مشهور هنديان گرفتـه شـده    )13و 12،  11هاي باب(سه باب از ديگر ابواب كليله و دمنه 
  : اين سه باب عبارتند از. است
حكايـات   )132: همـان (ال شير و شـغ  -3، )120: همان(پادشاه و فنزه  -2 )117: 3ج. 1380مهابهاراتا، (موش و گربه  -1

 كـه در پنجاكيانـه نيـز آمـده    ) 117:همـان . (فرعي ديگري از جمله سه ماهي و يك آبگير نيز در مهابهاراتا وجود دارد
پشت سر هـم   ) سه باب و حكايت سه ماهي و يك آبگير(جايي كه اين چهار حكايت از آن )124: 1361خالقداد،(. است

اند، بعيد نيست كه برزويه ايـن حكايـت فرعـي    مهابهاراتا آمده) دفتر دوازدهم(رم اي در جلد چهاو بدون هيچ فاصله
زمان در هـر دو  را نيز از مهابهاراتا گرفته باشد و بعدها به پنجاكيانه راه پيدا كرده باشد يا هم) سه ماهي و يك آبگير(

و » شير و گـاو «ن حكايت فرعي باب به ويژه در تحريرهاي كليله و دمنه، اين حكايت هفتمي. متن وجود داشته است
كه در » .مردي كه از پيش اشتر مست گريخت«چنين حكايتهم. باب است اندر پنجاكيانه دهمين حكايت فرعي هم

  )132: 1380مهابهارتا، (. وجود دارد، در مهابهاراتا در دفتر يازدهم آمده است ي نصراهللا منشيكليله و دمنه
ي خود ترجمه كرده اسـت، بـاب   و برزويه از كتب ديگر خوانده و در مجموعه باب ديگري كه منشأ هندي داشته

تـري از آن اسـت،   كه تحرير كامـل » چنده پرديوته«ي شاه كه از يك افسانه بودايي درباره«. است» پادشاه و برهمنان«
رهمنـي، چـه برهمنـان در    نمايد تا باين تنها داستان كليله و دمنه است كه در اصل بيشتر بودايي مي ...اخذ شده است

  )39: دوبلوا، همان(» ...اينجا نقش اهريمني دارند
اما منشأ ايـن دو بـاب در    )94: همان(» شاهزاده و يارانش«و » زرگر و سياح «اند، عبارتند از دو باب ديگر كه هندي

اب، باعث شده ادبيات هندي تا كنون مشخص نشده است، فقط قرائن و اساس و موضوعات مطرح شده در اين دو ب
البته نبايد فراموش كرد كه نويسندگان بعد از برزويه و به اعتقاد ما خود برزويه . است كه اين دو باب را هندي بدانند

. اند به آن رنگ و بوي هنـدي بدهنـد  اند، سعي كردهرا به ابواب اصلي افزوده) اپيزود(نيز اگر بابي و يا حكايت مياني 
مثالً نصـراله  . فت كه هر باب يا حكايتي كه رنگ و بوي هندي دارد، منشأ آن هندي استشود به طور قطع گلذا نمي

كند، در بعضـي از حكايـات   ها را از حكايت حذف ميمنشي كه آگاهانه بسياري از اسامي خاص از جمله اسم مكان
كند از اسامي هندي  سعي مي ي خود اوست،مياني كه در متن ابن مقفع و پنجاكيانه نيست و به احتمال زياد، برافزوده

كه در تحريرهاي قبـل از  » دمنه بازجست كار«در باب » زن بازرگان و نقاش و غالم او«: مثالً در حكايت. استفاده كند
» كشـمير «به نظر ما لفظ » ...آورده اند در شهر كشمير«: متن ابن مقفع و پنجاكيانه، وجود ندارد، مي گويد: او، از جمله

  . آورد كه هندي بودن آن را پذيرفتني كندمي را به اين دليل
را كه در اكثر تحريرهاي كليله و دمنه وجود ندارد و در متون فارسـي هـم مطلقـاً    » شاه موشان«باب ديگر» دوبلوا«

داستان شاه موشـان بـه اقـرب    «: اما در جايي ديگر مي گويد )39: دوبلوا، همـان (. داندوجود ندارد، جز ابواب هندي مي
  ) 147:همان (» .ل اثرخود برزويه استاحتما

انـد، از  ابواب ديگري در بعضي از تحريرهاي كليله و دمنه وجود دارد كه به احتمال زياد متـأخرين بـر آن افـزوده   
و نيـز مـتن   ) و اخـالف آن  (تر عبري كه در پايان متن كهن» قمري و روباه و حواصيل«و» دو بط و غوك«جمله باب 

   )16: همان(رك . شونداز نسخ عربي ديده مياسپانيايي و بسياري 
گـاه بـه عنـوان يـك كتـاب مقـدس       ي عظمتي كه دارد، هـيچ جايي كه كتاب كليله و دمنه با همهبه هر حال از آن

بين اقوام و ملل مختلف منتشـر   با سرعتترين كتبي بوده است كه نگريسته نشده است و از طرف ديگر يكي از مهم
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به هر ادبيات و زباني، مطالبي بر آن افزوده شده و بالطبع مطالب و حكاياتي كـه بـا زبـان و     شده است، پس از ورود
مرغـاني كـه دو دهـن و يـك     «مثالً، بعضي از حكايات از جملـه  . خواني نداشته، حذف شده استادبيات آن قوم هم

كـه متناسـب بـا    ... و )490: همـان (» .داستان كور و كوژپشت و دختر سه پستان«، )181:خالقداد، همان(» .شكم داشتند
خـواني نداشـته، يـا بـه     كه با فرهنگ ايراني همفرهنگ هندي آن روزگارند، و در پنجاكيانه وجود دارند، به اين علت 

حكايـت فرعـي در مـتن     50حـداقل  . انـد وسيله برزويه ترجمه نشده و يا به وسيله ابن مقفـع آگاهانـه حـذف شـده    
هاي بيدپاي عبداهللا بخـاري نرسـيده   تن عربي ابن مقفع و فارسي نصراهللا منشي و داستانپنجاكيانه وجود دارد كه به م

ي نصراهللا منشي وجود به ندرت، بعضي از اين حكايات فرعي در ترجمه اما گاهي )124الي  121: 1386حيدري، (. است
ي نصراهللا و حتـي  لذا بعيد نيست كه متن عربي مورد استفاده )112الي  97: همان(. اما در متن عربي موجود نيست ،دارد

يا متن پهلوي برزويه و يا متن پنجه تنتره در دسترس مترجمان مـذكور  . عبداهللا بخاري از بين رفته يا تغيير يافته باشد
  . به ويژه عبداهللا بخاري، بوده باشد

  تأثير مهابهاراتا بر كليله و دمنه
هاي ديگر براي تكميل آن، مورد و كتاب استكه اساس كار برزويه طبيب، پنجه تنتره  اگر چه ظن غالب اين است

تر تحت تأثير مهابهاراتا بوده است، زيرا شيوه و نوع توجه بوده است، اما برزويه، از نظر شكل و روايت داستان، بيش
ي بيـان آن سـه بـابي كـه از     يعني شـيوه . هايي است كه در مهابهاراتا وجود داردها شبيه روايت داستانروايت داستان

قالـب داسـتان در كليلـه و دمنـه     «. مهابهاراتا نقل شده است، ابواب ديگر كليله و دمنه را تحت تأثير قـرار داده اسـت  
-جا نيز با پادشاهي سر و كار داريم كـه از يـك فيلسـوف مـي    اين !دارد تا پنجه تنتره اتري به مهاربهاراتشباهت بيش
دهـد و  اي كوتاه پاسـخ مـي  با مقدمه» فيلسوف« .ي موضوعي اساسي براي او به تصوير كشدتاني دربارهخواهد تا داس

مقفـع كسـي كـه    در مـتن عربـي ابـن    )50:دوبلوا، همـان  (» .گاه براي روشن كردن موضوع به ذكر داستاني مي پردازدآن
ترين فصل دوازدهم مهابهاراتا كه مفصل) فصل( در كتاب. كند، صريحاً فيلسوف ناميده شده استها را نقل ميداستان

كه پنجاه و شش روز از عمر او باقي مانـده، سـخن رفتـه    » بهكيم پتامه«خورده به نام اين كتاب است از حكيمي سال
او را آموزش دهد، ابتدا آن پير  ...خواهد تا در قواعد پادشاهي و از او مي» راجه جدهشتر«فرزند اين مرد به نام . است
) كتـاب دوازدهـم   (هاي او جواب دهد و سراسر اين كتـاب  پذيرد كه به پرسشورزد ولي با اصرار پسر ميناع ميامت

بعيد نيست اولين ابوابي را كه برزويـه مطالعـه و    )39: 1349محجوب، (. هاستمهابهاراتا، مجموع همين پرسش و پاسخ
ها را به ابواب ديگـر كتـاب تعمـيم داده    ي روايت آنشيوه ترجمه كرده، همان سه بابي باشد كه از مهابهاراتا گرفته و

  .به دليل اهميت در اول آمده باشند... باشد، اما در تنظيم نهايي، باب شير گاو و
بـراي  » بشـن شـرما  «در پنجه تنتره برهمني بـه نـام   . ي كتاب كليله و دمنه نيستتنتره به شيوهساختار روايت پنجه

-خواهد در مدت شش ماه آنكند و ميغيره، پنج داستان را براي شاهزادگاني كودن نقل ميتعليم علم آداب ملوك و 
  . ها بياموزدي ملوك است و خردمندان را به كار آيد، به آنچه را كه بايسته

، در سـاختار  »راي گفـت بـرهمن را   «: ي تمام ابواب كليله و دمنه كه آمده اسـت كه مشخص است در مقدمهچنان
يـا حتـي شـاهزادگان، سـاختار و     ) پادشـاه = راي (كـه كسـي   ه يا پنجه تنتره وجود ندارد و برهمن بدون اينپنجاكيان

  . ها مي پردازدموضوع داستان را از قبل براي او مشخص كنند، خود به ذكر داستان
اي بيـدپاي،  هـ ي كليله و دمنـه، داسـتان  در متن عربي، ترجمه» شير و شغال«در اين مقاله به صورت موردي باب  

انوار سهيلي، عيار دانش و مهابهاراتا با هم مقايسه شده است و برخي از نتايج آن در جدولي چنان كـه خواهـد آمـد    
  :استارائه شده است و مابقي به طور كلي در دو بخش بيان شده 
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  :ب
ودن، از عناصـر ادبـي و مخيـل پيراسـته     متن عربي ابن مقفع عليرغم سليس باين باب در متن مهابهاراتا و  - 1.ب

هـاي  و تا حـد زيـادي، در داسـتان    صرف انتقال پيام شده است، اما در متن نصراله منشي ان،است و تمام تالش مولف
، بـدون  مـوارد در بسياري از  .است شده ويژهعالوه بر انتقال پيام به نكات ادبي و چگونگي انتقال پيام توجه بيدپاي، 

ايـن   .توان گفت كه نثر نصراله منشي، شعر است و يا حداقل بـه شـعر نزديـك اسـت    وزن و قافيه ميدر نظر گرفتن 
قرار گرفته است، با اين تفـاوت كـه   ... ي نصراهللا منشي تا حد زيادي سرمشق مؤلفان عيار دانش، انوار سهيلي وشيوه

   . انددو اثر اخير در اين زمينه اطناب كرده
نصراله منشـي   يترجمههاي حكايات در ها و حيوانات و شخصيتص متعلق به مكانبسياري از اسامي خا -2.ب

است،  دهشحكايت عمومي  ،به گمان ما با حذف آن اسامي. اندحذف شده است، زيرا در داستان نقش اساسي نداشته
ده شـ حـذف   ،متن ابن مقفع نيز بسياري از اين اسامي خاص كه در پنجاكيانـه موجـود اسـت   در جالب اين است كه 

ايـن امـر ناشـي از    « .خصوص بـه خـود دارنـد   مدر اصل كتاب پنجاكيانه و ديگر كتب هندي تمام جانوران نام . است
هـا عـوالم معنـوي و    دانسـتند و بـراي آن  ديني هندوان باستان است كه جانوران را نيز صاحب شخصيت مي يدهعقي

هر يك  –مانند آدميان  –كردند و به همين سبب فرض مي چه آدميان دارند،عواطف و احساسات و تمايالتي نظير آن
هـا بـه   هاي گونـاگون بسـياري از نـام   در كليله و دمنه، در طي ترجمه به زبان .دانستندها را صاحب نامي نيز مياز آن

 .سـت از متن حـذف شـده ا   ...ها وودن با اعتقادهاي ديني و نبودن دليل براي باقي گذاشتن آنبعلت غرابت، منطبق ن
در عيار دانش و انوار  ،اما در اين حكايت و برخي حكايات ديگر، بسياري از اسامي محذوف )307: همانمحجوب، (

  .اندسهيلي مجدداً با همان اسامي يا اندك تفاوتي سر بر كرده
هاي متن نصراله منشي نسبت به متن عربي، برطـرف كـردن نقايصـي اسـت كـه در      ترين مزيتيكي ازمهم -3.ب

كه  در حقيقت نصراله منشي تالش كرده .است وجود داشته مهاباراتا و پنجاكيانهبعضي از حكايات متن عربي يا حتي 
خـود بـراي    آورد و جمالتـي كـه از  با اوصافي كه در اول حكايات مـي او در حقيقت  .حكايات را منطقي جلوه دهد
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 يمهكند، تا حدي كه بسياري از حكايات ترجافزايد، حكايات خشك را لطيف و شنيدني ميحكايت مي ءپيوند اجزا
  .اند در اين زمينه از او فراتر رونداخالف نصراهللا هم نتوانسته. نصراله منشي جنبه دراماتيك و نمايشي دارند

بر ايجاز گذاشته شده است و هدف در ذكر حكايات در اين كتاب هاي مهابهاراتا مبناي حكايات و داستان -4.ب 
فقـط انتقـال پيـام اسـت و حتـي      ) حداقل در اين حكايت و ديگر حكايات مشتركي كه در كليله و دمنه وجود دارد(

جالـب ايـن اسـت كـه در     . به شدت پرهيز شده است... المقدور از ذكر زوايد و حكايات فرعي و بيان مسايل ادبي و
ي به منبع اصلي دارند نيز، در هيچ كدام از سـه  تر بيشكليله و دمنه نصراهللا منشي و متن عربي كه البد وفاداري  كتاب
جالب اين است كـه جـز   . يي وجود نداردكه از مهابهاراتا گرفته شده است، حكايت فرعي) تر سه حكايتيدقيق( بابي

ي ابـواب  ديگـر   ع آن تا كنون معلوم نشده اسـت، همـه  كه منب) زرگر و سياح(در اين سه حكايت و حكايت ديگري 
اما چنان كه گفته شـد در عيـار دانـش و انـوار سـهيلي در      . كليله و دمنه نصراهللا منشي، داراي حكايات فرعي هستند

  .ب، چندين حكايت فرعي وجود داردهمين با
حتـي  . كليـت حكايـت سـازگاري نـدارد    ي تحريرها جز مهابهاراتا و متن عربي، با عنوان اين باب در همه - 5.ب

گزيند، در پايان هاي بيدپاي را براي اين باب بر مينصراهللا منشي و داستان يمؤلف عيار دانش كه عنوان كليله و دمنه
شـد،  رسد كه اگر عنوان سخن، از غضـب بـه لطـف آمـدن مـي     به خاطر مي«: گويدگيرد و ميبر اين عنوان خرده مي

گناه آلود نبود، در آوردن آن عنـوان  } شغال{طلبد، چون دامن فريشهفو و بخشيدن، گناه را مينمود چه، عمناسب مي
چنان كه مؤلف عيار دانش گفته است، عفـو و   )342: 1377ابوالفضل ابن مبارك، ( ».و اين داستان خالي از ناخوشي نيست

ت، زيرا شغال گناهي مرتكب نشـده اسـت،   كار، كه عنوان يا بخشي از عنوان اين باب است، عقالني نيساغماض گناه
شـير  ) حكم به نادرسـت (مگر اين كه ادعا كرد كه در پايان، شغال است كه از گناه . كه پادشاه از آن چشم پوشي كند

احتمال ديگر اين اسـت  . اما در اين صورت نيز، چنان كه خواهيم گفت، ناسازگاري بدتر خواهد شد. كنداغماض مي
اند، اغماض كرده باشد، اما اين حدس نيز هر چنـد   ر حيوانات كه در حق شغال ناجوانمردي كردهكه شير از گناه ساي
رسد و در ضمن حكايت نيز به آن اشاراتي شده است، مورد نظر مترجمان نبوده است، زيرا مـدار و  معقول به نظر مي

پادشـاه از  «: بر شغال است نه ساير حيوانات و در آغاز اين حكايت نيز، تعابيري چنـين آمـده اسـت   ... ي گناه وهسته
ابوالفضـل ابـن مبـارك، همـان     (» نزديكان خود كسي را به جهت جرمي از نظر انداخته باشد بار ديگر آن را بنوازد يا ني؟

ا و عقوبت آثار جرم و جنايت واضح بيند بار ديگـر ايشـان را   چون پادشاه از نزديكان خود بعد از تقدم جف« و  )321:
، تا حدود زيادي عفو يا عقوبـت متوجـه فتنـه    )انوار سهيلي(اما در اين متن  )423: 1362واعظ كاشفي، (» ...بنوازد يا نه و

-ستان ملـوك در آن اكنون باز گويد دا«: در متن نصراهللا منشي نيز چنين آمده است )450:همان(. انگيزان است، نه شغال
چه ميان ايشان و نزديكان حادث گردد، پس از تقديم عقوبت و ظهور جرم و خيانت و مراجعت صورت بندد و تازه 

پادشاه است كـه گنـاه را    -1. چنان كه مشخص است... و )304: منشي، همان(» .تر باشدگردانيدن اعتماد به حزم نزديك
دوباره پادشاه به همان كسي كـه    -3. پذيردصورت مي) زنداني شدن شغال( جفا و عقوبتي -2. كند نه شغالعفو مي

بحث شده است، شـغال جرمـي مرتكـب    ... چه كه از ظهور جرم واما برخالف آن. كندعقوبت شده است، اعتماد مي
آمـده اسـت كـه    » چشم پوشي پادشـاه از عقوبـت بـي گنـاه    «اين باب در متن عربي براي اثبات موضوع ! نشده است

ابـن مقفـع،   (» .فاضرب لي الملك الذي يراجع من اصابته منه عقوبة ُ من غير جرمٍ أو جفوة َ من غير ذنبٍ«. ترست قيقد
: عنوان اين باب در مهابهاراتا سر بسـته آمـده اسـت و صـريحاً از عقوبـت و عفـو صـحبتي نشـده اسـت          )196: همان

در سراسـر حكايـت،    )132: مهابهارتـا، همـان  (» ؟ايد باشـد وزير و مشير پادشاه چگونه ب: پرسد كهجدهشتر از راجه مي«
مدار حكايت در اين كتاب چنان كه پيداست، بر وزير است نه پادشاه، امـا در متـون   . سخني از عفو و اغماض نيست

. به حاشيه رفته اسـت ) شغال(، اساس حكايت قرار گرفته و وزير)شير(بعد يكسره موضوع عوض شده است؛ پادشاه 
مترجمان بعدي، اشتباه پادشاه و دهن بينـي او را ناديـده گرفتـه، بـه دروغ و     ... سياسي، حس چاپلوسي و شايد تفكر
در معـرض تلـف   «ي حكايت را  كـه عبـارت از   اند و الگو و هستهاز آن تعبير كرده» حليت اغماض و عفو«اشتباه به 
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پوشي كرده و از اشتباه و دهن بيني پادشاه، چشم اند و از همه بدتر، ناديده گرفته»آمدن وزيري بي گناه و ناصح است
از همين . انددم زده) شغال(ي وزيربه جاي برجسته كردن گناه او و عذرخواهيش، از عفو و اغماض او بر گناه ناكرده

كـار،   گمارد و با اينكند و دوباره او را به كار ميرهگذرست كه در پايان نيز پادشاه اعتماد خود را از وزير سلب نمي
شود و التمـاس  اما در مهابهاراتا وزير از اشتباه فاحش پادشاه ناراحت مي. كندنهد و جبران مافات ميبر وزير منت مي

رسد، نويسندگان بعد به نظر مي. گيردپذيرد و از آن كناره ميو درخواست شاه را براي برگشت مجدد به وزارت نمي
تر، ماننـد مـتن   ي نصراهللا گذاشته، و شايد هيچ گاه به تحريرهاي قديميجمهاز نصراهللا منشي اساس كار خود را بر تر

اي اند و اگر انحرافي در اين متن به وجود آمده است يا اشتباهي بـه نكتـه  عربي و مهابهاراتا، تفنني هم مراجعه نكرده
  . اشاره شده است، سر مشق متون متأخر قرار گرفته است

شـود بـا مضـمون و محتـواي داسـتان      اي كه در انتها در قالب تمثيل بيـان مـي  يجههاي بيدپاي نتدر داستان -6.ب
و همـواره  ... «: كار اسـت، مغـايرت دارد  همخواني دارد، اما با موضوع و مقدمه كه در باب كيفيت عقوبت يا عفو گناه

: البخـاري، همـان  (» .چنين بوده است كه هركه بد كند، از بد خود بپيچد و هر كه چاه كَند از بهر ديگـري، وي در افتـد  
دهد كـه مقصـود نويسـنده بيـان عقـوبتي اسـت كـه در        از اين نظر متن بيدپاي خواننده را به اين نكته سوق مي )244

ي پاياني داستان، منظور عقوبتي است كـه  شود كه مطابق جملهن در حق كسي، براي آدمي حاصل ميي بد كرد نتيجه
. هاي آغازين منافـات دارد گيري با جملهكه گفته شد، اين نتيجهشود نه شغال؛ هر چند چناننصيب متهم كنندگان مي

در پايـان  . يگر متون كـامالً متفـاوت اسـت   با د اي حكايت كه يكي از اركان اساسي حكايت است، در مهابهاراتنتيجه
» ... شير هر چه به پاي او افتاد او قبول نكرد و آخر به عبادت مشـغول شـده  «: حكايت در مهابهاراتا چنين آمده است

گردد و مورد لصـف و كـرم شـير    اما در تمام تحريرهاي ديگر، بار ديگر شغال به وزارت بر مي )133: مهابهارت، همـان (
مؤلف مهابهارتا پس از انتهاي داستان و بيان بازنگشتن شغال بر سر كار و حلول در قـالبي ديگـر؛ سـه    . ردگيقرار مي

بهيكم پتامه «: پردازدكند و در پايان فصل به يك نتيجه گيري كلي ميموضوع و حكايت مجزا و كامالَ مستقل بيان مي
ند مقرر كند و قوم رذيـل و ناپـاك و ناخوانـده را در    علم و در عقل كامل باش يگفت كه از خاندان نيك كه خواننده

  )134: همان(» .مصاحبت و كار و بار دخل ندهد
ها، در اثناي اين باب، چهار حكايت بـه طـور يكسـان    در انوار سهيلي و عيار دانش، بر خالف ديگر ترجمه -7.ب

از اين جهت . فاني از اصل حكايت داردمؤلف عيار دانش، مانند انوار سهيلي تحليل و برداشتي عر. نقل گرديده است
كه در تحريرهاي قـديم  (، »مگسان و حلوايي«ها، به خصوص حكايت الي حكايتچه در كليت داستان و چه در البه

بـه  . از كليات و جزئيات اين حكايت، چنين برداشتي كامالً مشـهود اسـت  . زند، مسائل عرفاني موج مي)وجود ندارد
ي عرفان، در متون نظم و نثر، و زايايي اين تفكر در زمان ر گذاشتن دوران چند صد سالهرسد پس از پشت سنظر مي

ايـن طـرز تفكـر در جـاي     . اندكتابت عيار دانش و انوار سهيلي، مؤلفان اين كتب به اين سمت و سو تمايل پيدا كرده
  .نمايان است) عيار دانش و انوار سهيلي(جاي اين دو كتاب 

جـا كـه فرمـان پادشـاهي را     بالفاصله پس از طلب شـير، از آن ) شغال(ف ديگر متون فريشه در عيار دانش بر خال
ابوالفضل ابن مبارك، (. بندداي با شير عهد و مواثقه ميشود و با اندك مباحثهداند، در درگاه شير حاضر ميحكم الهي مي

دوباره به كـار   ،تمام گرميِداند، با دللهي ميدر پايان داستان هم، چون رضاي پادشاهي را نمودار رضاي ا )323: همـان 
در جاي جاي متن نيز به تصريح و كنايه پادشاه معادل خداوند و شـغال نمـاد سـالك، دانسـته     . شودخود مشغول مي

برگشت بـه وزارت را عرفـاني   ) فريشه(حتي در پايان حكايت نيز، شغال  )342، 329، 325، 323، 322: همان( .شده است
سعادت اصلي باز بسته به رضاي ملك است، اگر رضاي ملك آن است كه بار ديگـر  : فريشه گفت كه«: كندتوجيه مي

پس به دلگرمي . كمر خدمت استوار بندم چه چاره؟ چون در اين كار نيتي درست دارم، اميد كه دشمنان مقهور گردند
ت به دست آورد، كاميـاب صـورت و   چون رضاي پادشاهي كه نمودار رضاي الهي اس. تمام به كار خود مشغول شد

از . كنـد هاي سياسـي حكايـت تأكيـد مـي    بر جنبه تر بيشاين درحالي است كه نصراهللا منشي  )341: همان(» .معني شد
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هـاي  ي تقـدير كـه يكـي از ويژگـي    طرفي مؤلف عيار دانش در جايي به نقش تقدير و عدم توانايي گريـز از چنبـره  
: اي نرفته استكند كه در كليله و ديگر متون به اين عامل اشارهدر متهم شدن فريشه اشاره مي ،هاي كهن استداستان

آزرده دل  )شـغال (جـا گرفـت و از فريشـه   ) شـير (» كـامجوي «سـخنان دروغ در خـاطر    ،جا كه سرنوشت بوداز آن«
  )328: همان(».شد

خـواري را  داند، بلكه عادت به نبـات ي خود نميدر مهابهارتا شغال در ابتدا علت نپذيرفتن خدمت را ناتوان -8.ب
بسيار خـوش هسـتم، از    ،توانم كرد ليكن در جنگل نبات خوردهمن از خدمت كردن قاصر نيستم و مي«: كندبهانه مي

بعد از ذكر اين مقدمات بالفاصله با شير  )132: مهابهاراتا، همـان (» .كنماين سبب قبول ندارم و مصاحبت راجه قبول نمي
هاي دروغ آميز مصاحبان قديم را نشـنود و افـراد بـدذات را از بـين ببـرد، وزارت شـير را       بندد كه اگر گفتهط ميشر
ي مصاحبان قـديم كـه   باشد اگر شما سخن مرا بشنويد و گفتهو حسد و نفاق در ميان كار مردان بسيار مي«. پذيرد مي

ي نصـراهللا  اما در كليله دمنه )132: همان(» .كشيد، قبول بكنمها را كه بدذات هستند بنشنويد و آن ،دروغ خواهند گفت
. كند و به نبات خـواري شـغال اشـاره نكـرده اسـت     منشي؛ در ابتدا علت إكراه از قبول عمل را، بي تجربگي ذكر مي

لـي كـه   گردد به متناسب بودن اين متن با فرهنـگ مل گونه آمده است و اين برميهاي ديگر نيز اينكه در ترجمهچنان
آيد كه چـرا ابوالفضـل عالمـي كـه در ايالـت دكـن       جا اين سؤال پيش ميها وارد شده است، اما در ايناين متن بدان

  ! زيسته و در آثار خود به آيين و رسوم هندوان پرداخته است، از ذكر اين نكته غافل مانده و پرهيز كرده است مي
به عنوان مثال در . حكايت ندارد) پالت(كه تأثير چنداني در هسته هاي جزيي فراوني با هم دارند اين متون تفاوت

پردازند و پس از فـريفتن شـير و دسـتور بـه     ي نصراهللا منشي سيزده وزير، مطبخي و گرگي به اغراي شير ميترجمه
و مخالفاني مطبخيان تعداد در مهابهارتا  )319: منشي، همان(» .جوابي درشت بي علم شگال برسانيدند« موقوف كردن او

وزير، مطبخي و گرگ و يكي از نـدماي  شش در متن عربي  )133: همان( .، نامشخص استكننداين توطئه را ايجاد مي
، نقـل  »سيه گـوش «از زبان  ،و عيار دانشسهيلي زنند كه عين عبارت فارسي آن در انوار ملك  به اين عمل دست مي

ابـن مقفـع،   (» ... ن رأي الملـك و معرفتـه بـاالمور كيـف يخفـي     إني ألعجب م: فقال بعض جلساء الملك«: است شده
شـير يكـي را   «: هاي بيدپاي يازده وزير، خوان ساالر، گرگ و يكي از خاصان آن قوم آمده استدر داستان )200:همـان 

 ،جا نارفتـه چه تو را بر اين آورد، چه بود؟ باز آمد و آنكه برو و او را بگوي كه آن) شغال(» شعهر«بفرستاد به نزديك 
نديم، مطبخـي  يك گرگ، يك در عيار دانش  يازده وزير،  )236: البخاري، همان(» .جوابي به گوش شير رسانيد به دروغ

: فرستند كه اگر عـذري داري بـازگوي، ولـي   پيغام مي) شغال(و سيه گوش در نهايت پس از اغراء شير به نزد فريشه 
ابوالفضـل  ( ».را دست كوتاه بود زبان دراز باشـد جـوابي درشـت بازفرسـتاد    اند هر كه گناه بود و گفتهفريشه چون بي«

  )443: همانواعظ كاشفي، . (گونه آمده استدر انوار سهيلي هم عبارات عيناً به همين )331: مبارك، همان ابن
بـود، بـه   گوشي كه از خواص ملـك  نديم و سيهيك وزير، ازجمله يك گرگ، مطبخي،  دهدر انوار سهيلي ده امير، 

خواهند اگر جوابي دارد بـاز گـو   چه در عيار دانش آمده است از فريشه ميپردازند و عيناً شبيه به آنتحريك شير مي
  . كند
ي نصـراهللا  هاي ترجمهالزم به ذكر است كه عيار دانش و انوار سهيلي به شدت تحت تأثير جزئيات و برافزوده: ج

  :شوداند، به عنوان نمونه به چند مورد اشاره ميفاظ و تعابير او را تكرار كردهاند و گاهي عيناً المنشي قرار گرفته
خشـم فروخـوردن آن   : اند كـه اهللا عليهم چنين گفتهاما پيران طريقت رضوان« :كليله و دمنه نصراهللا منشي-1 -1.ج

كـه بـه اصـل    و احسـان آن ي دل محو كرده شود، كه اثر كراهيت از صحيفهاست كه در عقوبت مبالغت نرود، عفو آن
دوستي و صحبت مراجعت نموده آيد، كه در شـرع كـرم رعايـت وسـايل فـرض اسـت و در حكـم مـروت اهمـال          

  )325: منشي، همان(».محظور
خشم فروخوردن آن است كه در عذاب مبالغه نرود و : فرمايد كهيكي از بزرگان خردپيشه مي«: عيار دانش -2.1.ج

ي دل دور سازد و احسان آن است كه با وجود تقصير با لطف و مهربـاني زيسـت   صفحهكه نشان ناخوشي از عفو آن
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در عيـار دانـش    )321: مبـارك، همـان   ابوالفضل ابـن (» .داشت در گناه نيز دوست داردچنين كه اول دوست مينمايد و هم
شده است و عالوه بر ايـن،  نسبت داده » يكي از بزرگان خرد پيشه«برخالف كليله، عبارت، به جاي پيران طريقت به 

احسان را لطف كردن در حق كسي دانسته است كه تقصيري از وي سر زده باشد و اين با مفهوم داستان منافات دارد، 
  !چرا كه شغال اساساًَ گناهي مرتكب نشده است

نياًَ مانند عيار دانش كند و ثادر انوار سهيلي هم اوالَ پيران طريقت را به صورت نكره ذكر مي: انوار سهيلي  -3.1.ج
و يكي از پيران طريقت بـه زبـان   «: رسدداند كه در مقابل هر سهو و خطايي به ظهور ميرفق و احسان را فضيلتي مي

ي عـذر آورده،  كه باري ديگر با دوست گناه كـرده و احسان آن... حقيقت معني آيه را برين وجه فرود آورده است كه
پوشـيده نيسـت كـه آدمـي از سـهو و      ... پذيرد وبه فضيلت عفو و احسان تزايد مي كه شرف انسان... مراجعت نمايد

  )424: واعظ كاشفي، همان(» .غفلت و زلت خالي نتواند بود
لـو علـم أهـل الجـرائم لـذتي فـي العفـو        : گويد؛ رضي اهللا عنـه و مأمون مي«: كليله و دمنه نصراهللا منشي -1. 2.ج

  .الرتكبوها
  )304: منشي، همان(» هاي عفوت بر گناهتوبه نتواند شنود    گر ببيند عشق بازيتائب اندر خواب نام 

اگر خلق بدانند كه كام جان ما به چاشـني  : روايان دانش نهاد فرموده است كهو يكي از فرمان«: عيار دانش -2.2.ج
اين در حالي اسـت   )321: مبارك، همـان ابوالفضل ابن (» .يابد هر آينه به جز گناه تحفه به درگاه ما نيارندعفو چه لذت مي
كه هدف صرفاًَ انتقال پيام است به عبارات فوق اشاره نشده  –بيدپاي، مهابهاراتا و متن عربي  –ها كه در ساير ترجمه

  . است
نسـبت  ) بـه درسـت يـا نادرسـت    (رسد در روزگاري كه نصراهللا منشي اين مطالب را نوشته و به مأمون  به نظر مي

ز تنفري كه بعدها به ويژه در زمان كتابت عيار دانش و انوار سهيلي از مأمون بوده، وجود نداشته اسـت،  دهد، هنو مي
  .اند لذا مؤلفان اين دو كتاب بنا به مقتضيات زمان، از ذكر نام مأمون خود داري كرده

دهد نه مأمون، اما عيناً به  ي مذكور را به يكي از اكابر ملوك نسبت ميدر انوار سهيلي گفته: انوار سهيلي  -3. 2.ج
ي نصـراهللا  پردازد و در ادامه دو بيت فارسي شبيه بـه ابيـاتي كـه در ترجمـه    ذكر مفهوم عبارت عربي كليله و دمنه مي

ويكي از اكابر ملوك گفته است كه اگر خلق بدانند كه كام جان ما به چاشـني عفـو چـه    «. آوردمنشي آمده است، مي
  . اي به درگاه ما نيارندجرم و جنايت هديه يابد هر آينه جزلذت مي

  

 مجرم گر اين دقيقـه بدانـد كـه دم بـه دم
 

 ما را چه لـذت اسـت بـه عفـو گناهكـار     
 

 همــواره ارتكــاب جــرايم كنــد بــه عمــد
 

ــذار  ــه اعت ــه آرد ب ــا گن ــزد م ــه ن  »دايــم ب
 

 )423: واعظ كاشفي، همان(  

  :گيري نتيجه
جا بـه سـاير تحريرهـاي ايـن كتـاب راه      ي برزويه طبيب و از آنبه كليله و دمنهباب شير و شغال كه از مهابهاراتا 

در متن عربي نيـز  . حكايت و مثلي موجز و مختصر است و صرفاً براي انتقال پيام نقل شده است ،يافته، در مهابهاراتا
توجه  ،هاي ادبي متنبه جنبه ي نصراهللا منشي عالوه بر انتقال پيامتا حدي اين قاعده رعايت شده است اما در ترجمه

. شاياني شده است و در انوار سهيلي و عيار دانش در اين زمينه افراط شده، در نتيجه به اطناب ممل منجر شده اسـت 
هاي بيـدپاي، انـوار سـهيلي و عيـار     ي نصراهللا، داستانترجمه(اين حكايت در متن عربي و ساير تحريرهاي اين متن 

ت و به مرور زمان از نظر كميت و كيفيت تغييرات اساسي و جزيي در آن راه يافته است تا بابي مجزا شده اس) دانش
متعددي نيز به آن راه يافتـه  » حكايات ميانيِ«جايي كه در انوار سهيلي و عيار دانش شاخ و برگ زايد فراواني يافته و 

رسد و با كليت حكايت همخواني به نظر ميي حكايت و شأن بيان آن در مهابهاراتا و متن عربي معقول مقدمه. است
آهنـگ  ها اين مقدمه و شأن بيان با اصل حكايت هـم ي نصراهللا منشي و به تبع آن در ديگر ترجمهدارد، اما در ترجمه

چه در مهابهاراتا آمده است متضـاد  ها با آني حكايت نيز در تمام تحريرها و ترجمهنتيجه. نمايدنيست و بي ربط مي
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بسياري از اسامي خاص كه در مهابهاراتا وجود دارد، در متن عربي و ترجمه نصراهللا منشي حذف شـده اسـت   . است
در كليله و دمنـه نصـراهللا منشـي بـر     . اما، در ساير تحريرها از جمله انوار سهيلي و عيار دانش مجدداً نقل شده است

و انوار سهيلي به آن رنگ و بـوي عرفـاني داده   ي شده است و در عيار دانش تر بيشهاي سياسي حكايت تأكيد جنبه
  .شده است
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