
 

  بهرامشاهي دمنه و كليله بر البالغهنهج تأثير
  1آذرمكان اهللا حشمت

  :مقدمه
 اين در كه همانگونه كه رسدمي نظر به. است شده انشاء 6 قرن در منشي …نصرا توسط بهرامشاهي، دمنه و كليله
 بـه  هـم  البالغهنهج اقوال و احاديث شده، استفاده كالم آراستن و تزيين براي عربي، امثال و احاديث و آيات از كتاب
 .است شده گرفته كار

 يافتـه  اختصـاص  نظم آثار به صرفاً آنها شتريب كه است شده نگاشتهي آثاري فارس ادب بر البالغهنهج ريتأث باب در
 بـه  مقالـه  يـك  تنهـا  ميـان  اين در 2)؛156، 1389:آبادي عشقو ؛142-1389،123:نژادي گودرز ؛1391،189:يطهماسب: رك(. است

 شـده  هايي اشاره دمنه و كليله بر البالغهنهج تأثير به مقاله اين در و است پرداخته نثر متون بر البالغهنهج تأثير بررسي
  .)127 ،1389:ياريان: رك(. است
  .بپردازيم دمنه و كليله بر البالغهنهج تأثيرات انواع بررسي به تر دقيق صورت به است الزم اساس اين بر

  :بحث
 توصيه آن به را نويسندگان كه است بوده كالم آراستن شگردهاي از يكي احاديث و آيات از استفاده كه گفت بايد

 انـدرز  نيچنـ  را شيخـو  فرزندي  ريدب نييآ در ريوشمگ بن اسكندر بن كاوسيكي عنصرالمعال جمله از. اند كردهيم
  :دهديم

 سيمنبـ  مطلقي پارس بود،ي پارس نامه اگر و دار آراسته رسول اخبار و قرآن اتيآ و استعارت به را خود ينامه و«
 گفتـه  از بهتر ناگفته خود كه حال چيه به نبشت دينبا خود آن بود، معروف نَه كهي دري پارس خاصه بود، ناخوش كه
  :كنيممي تقسيم بخش سه به دارد وجود كليله و البالغهنهج بين كه را هاييشباهت  .)208ص قابوسنامه،( ».بود

) ع(علـي  حضـرت  بـه  را آن هـم  كليلـه  حتـي  گـاهي  و دارد وجود البالغهنهج در عيناً آن اصل كه جمالتي) الف
  دارند؛ كلمه دو يا يك در تفاوتي اندك جمالت از برخي البته است كرده منسوب

 صـنايع  با يا و ريخته هم به ترجمه در جمله نحو گاه البته. آن عربي اصل از است ايگونه ترجمه كه جمالتي) ب
 بـا  را البالغـه نهـج  و كليلـه  بين ارتباط كشف يا و جمله اصل بازشناسي كه چنان آن آميخته بالغي و بديعي
  كند؛مي برمال را ارتباط اين قرايني وصف اين با كندمي مواجه مشكل

 گونـه  ايـن  كـه  شـود  گفتـه  شـايد . اسـت  مشـترك  متن دو هر در كه دارد وجود مضموني آن در كه جمالتي) ج
 توجـه  بايـد  اما. دارد وجود تربيتي و تعليمي متون از بسياري در بلكه نيست متن دو اين مخصوص اشتراكات

 مـوج  مـتن  دو جمـالت  و عبـارات  در كه دارد وجود صرف مضموني شباهت از فراتر قرايني: اوالً كه داشت
 را آن اول قسـم  دو در حـداقل  و اسـت  داشـته  قرار البالغهنهج تأثير تحت كليله كه بپذيريم اگر: ثانياً. زند مي

 شـاهد  اينـك  و. بـدانيم  مؤثر را البالغهنهج هم سوم قسم در كه بود نخواهد ذهن از دور چندان بدانيم مسجل
 و اسـت  نامـه  يـا  خطبـه  شـماره  ذكر با البالغهنهج به ارجاعات ضمناً. ميكنيم ذكر را گانه سه انوعي ها مثال

  :صفحه ذكر با لهيكل به ارجاعات
  ) الف نوع از
 27خطبـه  در عبـارت  نيع. نباشد شهياند وي رأ نبرند فرمان را هركه )210: 1389؛يمنش نصراهللا(»اليطاع لمن الرأي«  -1

  .است آمده.البالغهنهج

                                                            
 com.gmail@hazarmakan   هرمزگان دانشگاه فارسي ادبيات و زبان گروهي علم هبأت عضو.-1
 113 ،1391:دهمره ؛ 53 ؛1384 و 125 ،1386:طغياني: رك همچنين.-2



 121/      البالغه بر كليله و دمنه بهرامشاهي تأثير نهج

 از كـه ي سـخنان  بسـا  چـه  »صـول  مـن  انفذ قول رب« : است چنين آن اصل )189 ص( »صول من اشد قول رب«  -2
  ). 394قصار  كلمات( .است تربران ريشمش

   ).قصار كلمات  434(.ي ياب نانياطم تاي ازمايب) 268 ص( »تقله اخبر«  -3
رَّ  تَمرَّ الفَرَص فَانَّ«  -4 حاب  مـ 252ص( ».السـ( »رُّ  الفُرصـة  و حاب،   مـرَّ  تمـ 20قصـار (».ريـ الخَ فُـرص  فـانتهزوا  السـ .(

  ».ديابيدر را كيني هافرصت پس درگذرند، ابري هاپاره چونان هافرصت«و
  ):ب نوع از
  .است فقر بال، ازي نوع. )قصار 388(: »الفاقه البالء من ان و اال«  ) 159 ص( »بالها اصل درويشي« -1
 گونه دو علم. )قصـار  338( »مسموع و مطبوع علمان؛ العلم«  )26ص: (»مكتسب و غريزي است نوع دو ]عقل[« -2

  .ياكتساب وي فطر: است
 )39ص(» .نـدارد  روا ديگـران  بـر  نپسندد خويشتن بر آن مانند كه كار هر ]. . .  [ كه است واجب خردمند بر« -3

 روا برخود آنچه و بپسند هم گرانيد بري پسند برخود آنچه. »لها تكره ما له اكره و لنفسك تحب ما لغيرك احب«
  .مدار روا زين گرانيد بري ندار

» .پيونـدد  حاجـت  بـه  ظفـر  رسـد  نفاذ به انديشه اگر. . .  آيد حاصل سر تحصين و نظر تكرار به راست رأي و«  -4
 وي شيدوراند باي روزيپ. )قصار 48( »االسرار بتحصين الرأي و الرأي جاله با الحزم و بالحزم الظفر«   )180ص(

  .است سريمي رازدار با كردن مشورت و كردن مشورت باي شيدوراند
 اسرار سر، تحصين، ظفر،: است باقي قراين اما شده خارج خود ساخت از جمله كه است مواردي آن از مورد اين
  .كندمي برمال را اثرپذيري رأي، و

 و نفسـه  ضـئوله  الملـك  طلـب  علـي  اقعده من منهم و« )60ص( »باشد مروت قلت و همت دنائت از قناعت« -5
ـ  از و نفـس ي سسـت  را مردم ازي گروه. )32 خطبه( »القناعه باسم فتحلي حاله علي الحال فقصرته. سببه انقطاع  نيب
  .نامديم قناعت را آن و مانديمي باق حال، همان به پس بازداشته حكومت طلب از اسباب رفتن

 عقـل  و رأي فايـده  از نـدارد  مـالي  كـه  هـر . . .  نباشد يار و برادر و دوست و تبع و اهل را او ندارد مال كه هر« -6
 شـه ياندي شيدرو. )قصار 3( »بلدته في غريب المقل و حجته عن الفطن يخرص الفقر«  )158ص(» .ماند بهره بي
  .است بيغر خود نيسرزم در ريفق انسان و. كنديم كند استدالل هنگام را
 يكديگر از كمي فاصله با و شده جدا هم از كليله در ولي شده ذكر هم كنار در البالغهنهج در فقير خصوصيت دو

  .است آمده
   )178ص( ».ستين قناعت چوني توانگر چيه و -7

  ».ستين قناعت از تربخش تواني گنج چيه« .)363قصار( ».القناعة مني اَغن والكَنزَ«
  ):ج نوع از
 فلـوات  فـي  ظهـر  اال شـيئاً  احد اضمر ما« = )61ص(» .بشناسد را صفت باطن هيأت، ظاهر يمشاهده به خردمند« -1

 در آن آثـار   نكـه يا مگـر  كنـد ينمـ  يمخفـ  خـود  درون راي زيـ چ شـخص، ).قصار 26( »وجهه صفحات و لسانه
  .شوديم آشكار اشچهره ظاهر و زباني ها لغزش

 هـذه  ان«  )16ص(» .بـودي  التفـاتي  اسـمار  و تـواريخ  به. . .  گاه از گاه. . .  بخورد مردم جان ساله همه جد«  -2
 ملـول  تـن  ماننـد  هـم  دل نيـ ا كـه ي راست به. )قصار 197( »الحكمه طرايف فاتبغولها االبدان تمل كما تمل القلوب

  .ديكن فراهم نابي حكمتها انواع شيبرا پس شود يم
 نامـه ( »لعجلتـه  شـئت  اذا فانـك  الشر اخّر«  )312 ص( »روانبيند تعجيل نكايت در كه بايد عاقل و حكيم و«  -3

  .يانداز جلوي توانيمي بخواه گاه هر كه انداز ريتأخ به را شر). 31
 و دوسـتان  و اهـل  فـراق  بـر  دل بـودن  نتوانـد  ايمن جان به عشيرت و اقربا ميان و مولد و منشاء در چون عاقل« -4
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 اال لـه  اتـيح  االقرب ضيعه من« )355ص( »گردد ممكن عوض را همه اين كه كند خوش پيوستگان و فرزندان
  .شوند فرمانبردار و قراهم شيبرا دوران رند،يبگ كم دست كانينزد را كه هر. )قصار 14( »بعد

 آن نيسـرزم  نيبهتـر . )قصـار  442( »حملك ما خيرالبالد«  )58ص( »فانزل اعشبت اذا كه است آمده امثال در«  -5
  كند حمل را شتتيمع بار كه است

 53 نامه از بخشي با آورددرمي بوفان روزگار از دمار صلح، از بعد زاغ ان در كه زاغ و بوف داستان از هاييبخش -6
  .كردي آشت آنكه از بعد دشمنت از بترس اريبس. »صلحه بعد عدوك من الحذر كل الحذر« : است متناسب

  .باشدمي 268 شماره قصار كلمات با متناسب )232 ص( دشمني و دوستي در احتياط و رويميانه -7
  )120ص( ».يافت توان كم كرامت منزلت انت،يخ داللت به كه« -8

»نِ وباالَمانَة استَهانَ م تَعرلَم انَةيالخي ف ونَزَّه وي هنَفس يد ونها، نَهلَّ فَقَد عني ف بِِنَفسه اَحز  و الذُّلَ ايالد الخـي و  و هـ 
  )26نامه( ».ياَخز و اَذَلُّ اآلخرهي ف
 در د،يـ نپاال انـت يخ از را نيـ د و دل و دهـد  قرار شيخو چراگاه را انتيخ و رديگ كمدست را امانت كهي كس و«
  ».باشد رسواتر و خوارتر آخرت در و دهدي جاي خوار ويي رسوا پرتگاه در را خود ايدن
  )319ص( ».گردد مسلّط زين فَتّان طانيش شود،ي مستول ملك بر خشم كهي گاه چه« -9

»ا وياك نَ رَةيطَ فَانَّه والغَضَب76نامه( »طانيالشَ م( .  
 لكـن  و دارد ظـاهر  تعـذّر  عـام  و خاص به آن دنيرس و استي تينها شكيب را عواطف انواع و مكارم ابواب«  -10

  )7ص( ».باشد بينص آن از را جهان كينزد و دور و گردديم شامل را مردماني كافّه استيس و عدل منافع
  :كنديم سفارش امر نيا به اشتر مالك به 53ي نامه در )ع(ي عل حضرت -11

  ».ةيالرّعي لرضَ اَجمعها و العدلي ف اَعمها و الحقّي ف اَوسطَها كيال األمور اَحب كُنيول«
 جلـب  در و نيرتـر يفراگ عدل در است، نيترانهيم حق در كه باشد همان كارها نيتردهيپسند توي برا كه ديبايم«

  ».نيترگسترده مردمي خشنود
  )213ص( ».ندارد سودي مانيپش و نشود قادر بدان گريد بار گرداند تيفاي فرصت كه هر: كه اندگفته و«-12

  :ديفرمايم و كنديم سفارش امر نيا به 31ي نامه در)ع(ي عل حضرت 
  ».شود مبدل غم به كهآن از شيپ ابيدر را فرصت»«.غصة تكون اَن قَبل الفرصة بادر«

  :گيرينتيجه
 استفاده به مربوط استفاده نوع نيكمتر. رسدمي نظر به.است شده استفاده البالغهنهج از وهيش سه به دمنه و لهيكل در
 اثـر  بـر  كـه  اسـت  مشترك مضموني دارا جمالتي يعن سوم؛ نوع از استفاده نوع شتريب. است لفظ به لفظ و ميمستق

 را جمالت هنرمندانه نويسنده،. باشد شده حاصل امر اين البالغهنهج جمله از عربي كتب در منشي …نصرا ممارست
 وهيش نيا. است گذاشته باقي شناسايي براي قرايني البته و داده ارائه نو هيأتي در و كرده خارج خود پيشين ساخت از

  .است افزوده لهيكليي بايز بر له،يكل متن در البالغهنهج يمضمونها كردن حل باي هنر

  :منابع فهرست
 ادبيـات  مطالعـات  فصـلنامه  ،البالغهنهج با شاهنامه تاريخي و اساطيري بخش و ديباچه تطبيق). 1391.(زهـرا ،نو قلعه دهمره
  1391 تابستان ،22 شماره تطبيقي،
 گـوهر (  عرفـاني  ادب هايپژوهش فصلنامه،سنايي حديقه در) ع( علي حكيمانه هايانديشه بازتاب).1386(اسحاق طغياني،

 1386 تابستان ،2 شماره ،)گويا
 دانشـگاه  انساني علوم و ادبيات دانشكده فارسي، زبان و ادب نشريه ،پارسي كهن شعر و البالغهنهج ).1384(--------------

 ،البالغـه نهـج  با آن مقايسه و بوستان در اخالقي مضامين )1391( فريدون ،يطهماسب 1384 بهار ،14 شماره كرمان، باهنر شهيد
   1391 زمستان ،16 شماره تعليمي، ادبيات پژوهشنامه
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 1389 بهار ،28 شماره النهج، فصلنامه ،البالغهنهج اخالقي اصول از مثنوي گيريبهره). 1389( زهرا آبادي، عشق
   فروغي: تهران نفيسي، سعيد: تصحيح ،قابوسنامه ). 1362.( اسكندر بن كيكاووس عنصرالمعالي،

 شـماره  تطبيقـي،  ادبيات مطالعات فصلنامه،»سعدي بوستان بر البالغهنهج در الهي صفات ثيرأت«). 1389.(آسيه، نژاد گودرزي
     142-123 صص  1389 پاييز ،15

  .بهاباد: يزد بهابادي؛ رضوي علي توضيح ،دمنه و كليله ).1374.(يابوالمعال منشي، …نصرا
  پنجم دانش،چاپ نييآ: تهران ،يهيفق اصغري عل ترجمه ،يرض ديس گردآورنده). 1389.(البالغهنهج

 زمسـتان  ،22 شـماره  اخـالق،  فصـلنامه  »فارسـي  ادب بر البالغهنهج اخالقي هايگزاره ثيرأت«). 1389.( زهرا ،كوپايي ياريان
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