
     Literary Theory and Criticism  / 29  

 
 
 

The Poetics of Kalileh and Demneh: 
An Analysis of the Mechanisms Governing Its Introductions and Text 

 
Mostafa Sedighi1  

 
Abstract 
Intending to teach wisdom and relying on the concepts of wisdom, speech and 
immortality, Kalileh and Demneh seems to have evolved from previous texts. 
Kalileh and Demneh has so far been translated into different languages, with 
each translator writing his own introduction to the book. While reproducing 
the main themes of Kalileh and Demneh, each introduction has encompassed 
references common in the discourse and language registers of each period to 
the main text. Employing a descriptive-analytical approach, “mythological 
symbolism”, and  “intertextuality”, the present paper aims to analyze the 
traces of meaning in Kalileh and Demneh and show how  they are reproduced 
and transferred to the translators’ introductions. To this end, the author 
describes, analyzes and reviews the introduction sections of various 
translations of this book in relation to the main text of Kalileh and Demneh. 
The analysis reveales that, in addition or contrary to the main text, the 
introductions have tried to find a structural connection with the main text by 
repeating the traces of meaning of Kalileh and Demneh, and to contribute to 
its ever-lasting “wisdom”, so that each translation and its introduction has a 
different interpretation based on the discourse and the language conventions 
of each period. As a result, each introduction creates a new chain of signifiers, 
making the introductions an inseparable part of Kalileh and Demneh.   
 
Keywords: Kalileh and Demneh, Introduction, Immortality, Mythical 
Symbolism, Intertextuality  
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Kalileh and Demneh has been translated from one language to another and 
with each translation an introduction has been written for it, bringing about a 
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feeling of eternity. The writers of these introductions and the translators of 
this book can be viewed as readers who have added something to the text or 
changed something in it in accordance with the discourses dominating their 
period. Therefore, the main text, the introductions and the translations can be 
regarded as a chain of signifiers, forming a kind of fluidity. Thus, a kind of 
intertextuality can be seen here: the absence of a beginning for the text links it 
to Indian and Sanskrit mythology and the endlessness of the introductions 
connects it with the different references and readings of it in Pahlavi, Syriac, 
Arabic and Persian languages. 
 
2. Theoretical Framework 
Based on Eliade’s definition of symbolic thinking in mythology, a connection 
between the realm of mythology and intertextuality can be identified, which is, 
in a way, similar to the idea of Kristeva in this regard. 
 
3. Methodology 
The present paper adopts the descriptive-analytical method for the purpose of 
the study. It also draws on mythological symbolism and intertextuality. 
 
4. Discussion and Analysis 
Nasrollah Monshi tries to decentralize Kalileh and Demneh and attributes 
immortality to the text itself and points to the contrast between the text and 
his introduction. The identification of “plant and words” has been referred to 
in Monshi’s introduction. Humans and their conversations fill up the beginning 
and end of The Panchatantra and Kalileh and Demneh and animal talk with 
each other mostly in the middle sections of the book. This structural pattern is 
exactly followed in The Panchatantra, but in Kalileh and Demneh small 
variations can sometimes be seen. At the beginning of the main text, humans 
have a substantial presence and it seems that because of their lack of wisdom 
they suffer a symbolic death and metamorphose into animals. At the end of 
the text, after gaining wisdom, they regain their human form and become 
immortal. The introductions to Kalileh and Demneh mainly point to wise words 
and immortality. 
 
5. Conclusion 
The fundamental opposition in this book as well as in the introductions to it is 
between mortality and immortality. Immortality is symbolically associated with 
the immortalizing plant. At a different level, the plant of immortality 
symbolizes wisdom, as opposed to ignorance, which in Indian thinking saves 
humans from the ‘samsara’ cycle and makes them immortal. Kalileh and 
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Demneh is the story of a journey starting with a human conversation about 
wisdom. There is struggle between the main text and the introductions, in 
which the introductions try to connect to the main texts so that they are no 
longer marginalized. 
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 بوطیقای کلیله و دمنه

 ها و متن کلیله و دمنهکارهای حاکم بر مقدمهتحلیل سازو

 
 * 1 مصطفی صدیقی

 
 

 

 چکیده
تهو  از منماید کهه چنین می، و نامیراییخرد و سخن مفاهیم و  یآموزبر حکمت یهبا تک و دمنه یلهکل

 ،مختلف ترجمه شده و هر متهرجم یهابه زبا  آ  به بعد،؛ از استبرگرفته و تکوین یافتهاز خود  یشپ

بهر گفتمها   یمبتنه ییها، ارجاعو دمنه یلهکل یمحورها یدکه ضمن بازتولاست بر آ  افزوده یامقدمه

و  ویکهرد توصهیفی و تحلیلهیرپژوهش بها  ینا در اند.وارد کرده یدر متن اصل یزدوره و هر زبا  را ن ره

 یلههکل یادههایمحورها و بن ،ای به بینامتنیتی و در کنار آ  با اشارهااسطوره ینمادشناس از یمندبهره
و  یلههکلها با متن مقدمه همترجما  نشا  داده، رابط یهابه مقدمه آ  محورها و انتقال یرتکث و و دمنه
انهد یدهکوشه ی،با متن اصل کنار و یا در مواجهه درها همقدم است.شده یو بررس یل، تحلیفتوص ،دمنه

-یخهرد  جهاودان  -سهخن  اسطوره و در یابند یساختار یوندی، با آ  پو دمنه یلهکل یبا تکرار محورها

 زبها  وگفتمها  یی برآمده از هاخوانش مثابهآ  که به هنیز، هر ترجمه و مقدم شوند و یمبخش  آ  سه

 .ینددرآ و دمنه یلهکلر یناپذییابه بخش جداند؛ هر دوره
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 مقدمه  -1

نمایهد و از روزگهار کههن، از آغاز مهیای ازلی و بیمؤلف معینی ندارد و به گونه کلیله و دمنه

ای بهر آ  نوشهته ها، ههر بهار مقدمههزبانی به زبانی دی ر برگردانده شده که در این برگردا 

روی بود  متن سههیم شهوند. ازایهنآغازی و ازلیشند در بیکوهایی که میاست؛ مقدمهشده

بهود  مهتن را تيدیهد ت که گویی ازلهیهمچو  مراسمی آیینی اس بر متن اصلی هر مقدمه

آفریند و آ  را به گهرد  از میمراسم آیینی، زما  اساطیر را هر دم و هر لحظه ب» کنند؛می

 .(141: 1731 )شای ا ، «شوند.دارد و وقایع ازلی از نو تيدید میمیوا

ترجمها  و م، هایسمقدمه نوزیرا  استیافتهن یا  اه پایچه ییگو یی،از سو، و دمنه یلهکل

    .(1)یوندندپ یم یرناپذیا پا یا جر ینمدام به ا ،شارحا 

انهد؛ شهکل گرفتهه یرونهیبر ارجاعهات ب یو مبتن یاکدام در دورهها هرها و ترجمهمقدمه

کهه هرکهدام از چنها  ؛هسهتند یزن یها و مترجما  در حکم مخاطبا  متن اصلیسنومقدمه

را بهه مهتن  ییعناصر و باورهها ی،ا  غالب در هر دورهگفتما یها به اقتضاها و ترجمهمقدمه

 : عناصهری کهه در پیونهد بهاانهدداده ئههمتفهاوت ارا یاند و خوانشکرده رگو دگ یااند افزوده

هها و و مقدمه یمتن اصل یروینااز ی است.اسالم و ی، مانوییودای برهمنی، باورهااساطیر و 

 ارجهاع  »؛ انهدرا شهکل داده یال س ینا تصور کرد که اهاز دال یایرهتوا  زنيیها را مترجمه

سکو  به  یااست که لحظه یا پایابهام ناب و ب یآ  نوع یروی.. نی ر.به دال د یدال یا پایب

کهه در  یبهیکنهد بهه ترتیمه یروقفه آ  را در نظام خود درگیدهد بلکه بیمدلول نم یمعنا

حالهت زبها  را مهنش  یهنا یهدادر. افتهدیمه یه کنهد و بهاز بهه تعویحال باز داللت مههمه

 .(611: 1711 )هارلند، «استنامیده )پراکنش(انتشار

 ی،مهتن اصهل یآغهازیبه :آشکار است (کلیله و دمنهی )متن اصل یدر دو سو یزن بینامتنیت

 ی هرد یسهو رسهاند و ازیمه یتو سانسکر یهند یختار وها ، حماسهیررا به اساط و دمنه یلهکل

در  غیهره و یهدئولویی ، ایمختلهف اجتمهاع یهاها، آ  را به ارجاعات و خوانشمقدمهپایانی بی

 یهدگویبنت به نقهل از فوکهو مه»یوندند؛ پیمغیره  نو و ی، فارسیعرب سریانی، ،یپهلو یهازبا 

 یههادر بافهت یوستهپ یمتن از نظر بنت هر [...] یستمشخص ن کتاب هرگز کامالً ی  یمرزها

 .(122: 1716)وبستر،  «شودیم یسیبازنو یدئولویی و ا ی، نهادیتماع، اجیمختلف ماد

 -شهوند : الهفیميمهوع مه ،نقطهه یه در  که یردگیشکل م یادوگانه مباحث، یناساس ابر

و خهود  یرنهدگیمه یرا از متن اصل )برآمده از اسطوره( یسخن و جاودان -ها دو محور خردمقدمه
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هسهتند؛  یمتفهاوت از مهتن اصهل ییههاها، خهوانشو ترجمهها مقدمه -ب، شوندیمیم با آ  سه

 است. متعدد شکل گرفته یهاکه خود از متن یمتن

و در کنهار  ایاسهطوره یاز نمادشناس مندیو با بهره یلیو تحل یفیتوص یکردپژوهش با رو ینا

ی گیهری مهتن و حضهور و جسهتيوگرهای شکلزمینه از این منظر .شودیم انيام ینامتنیتآ  ب

آفرینهی جهانورا  گهویی و نقهشآموزی و نامیرایی، سکوت انسا  و آغاز سخنانسا  برای حکمت

آفرینی جهانورا  برای حکمت آموختن به انسا ، گفت وی انسا  و جانورا  و سرانيام، پایا  نقش

هها آموخته و  پیوند ساختاری و فعال مقدمهآفرینی انسا  حکمتو سکوت آنها و بازگشت و نقش

 یلههکلدر  یسخن و جهاودان  -خرد یاهیتبار گ ا متن اصلی، همه مباحثی هستند که با توجه بهب
 .  شوندیم یلو تحل یفها، توصو مقدمه و دمنه

 

 پیشینه پژوهش -1-1

در اینيها انيهام نشهده باشهد.  و دمنهه یلههکل همنظهر دربهار یناز ا یپژوهش رسدینظر م به

موضهع »ارزشهمند  ه: مقالهکنهیمیمه یمعرف دارند یوندپبا جستار حاضر که  را هاییپژوهش

 سهراییجنبهه یعقهوبیاز پارسا « فضا یع: برساخت توزو دمنه یلهکل هاییتمؤلف پنها  حکا

 یدئولوییمؤلف پنها  که برآمده از ا یبه صدادی را ،  و نتی یشناسیتاز منظر روا ،(1732)

روابه   یهینتب یبهرا یکالم یتوجه به فضانشان ا  فضا با  یعو از توز پردازدیم حاکم است،

و تصرف آنها در متن را  گرا ینعنوا  تدونقش مترجما  به یسنده،. نوبردیبهره م یاجتماع

 ه. مقالهکنهدیمطهر  مه یشهر-یرا ا یاسیس هشیو اند یهند یکاست یدئولوییبا توجه به ا

نشها   ،االسد و الثور یتاپژوهش با تمرکز بر حک یناست. ا (1733) یانیمقدس یمهداز دی ر 

 ههاییژگهیو کوشهدیمه ریدربها یهتهو یلعنوا  مترجم به دلبه یدهد که نصراهلل منشیم

 زادهاصهال  حسهنیرپور و امیا سبز یداز وح ایهحذف کند. مقال یاتپادشاه را در حکا یمنف

 .اردد ییآ  را نوشته و چه اجزا یکه چه کسیناست و ا یهباب برزو ه، دربار(1736)

 همههم دربهار یپژوهش، (1716)از فرانسوا دوبلوا  و دمنه یلهو منشأ کل یبطب یبرزو کتاب

 ههایو ترجمهه یتکهار متهو  سنسهکر یهنا یاست که برا و دمنه یلهکلو منشأ  یهسفر برزو

، (1772)کتاب محمهد جعفهر محيهوب در . کندیم یو بررس یسهرا مقا و دمنه یلهکلمختلف 

دو  ینشهود. همچنهیمه یبررس یخیتار یآ  در ن اه هایترجمه یزو ن ها، بابو دمنه لیلهک

 هکهه شهر  و ترجمه« هسهت یازبا ، است »است: کتاب  یش فتارو پ یباچهد هپژوهش دربار
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بها چنهد  یهدادر یگرامهاتولویبهر کتهاب  یواکاسه  یاتریگا هاز مقدم، (1711)مسعود توفا  

فلسهفه،  یسهی،گفتارنویشپه هدربهاررا  یمباحث مختلفه ترجمه،است و ضمن  ی رپژوهش د

از بهمهن  «یرانهیدر سهنتت ا اییباچههنقهد د» هو مقال کندیمطر  م یو روانکاو شناسیزبا 

 یو فرامتنه یرامتنهیپ یینت به بررس هیاساس نظرکه بر ،(1713) یکن ران یژهمطل  و مننامور

و  یخهرد، جهاودان  بها انسها ، سهخن، یونهد. در پپردازنهدیم یهنر هایدر نسخه هایباچهد

 یهرملهل، نظ یرو اسهاط یریاسهاط ههاینامههموجود است: در فرهنگ یدرخت مطالب فراوان

و  یاهبه گ یا  فرهن یم یافتره یر، مقاالت متعدد، نظ(1711) نمادها از هال ایفرهنگ ن اره

و ( 1736) ینقهد یلو اسماع یکویین یرضاعل ی،فاضل یروزف هنوشت یاتو ادب یردرخت در اساط

کهه  ،(1711) یچتهرود یاز دکتر مههدخت پورخهالق شاهنامهدرخت  یرمختلف نظ هایکتاب

 است.شده یبررس یخوبمباحث به ینا

 

 مبانی نظری   -5

یهد؛ گویسهخن مه / جهها  هههن و جهها  واقهعینآسما  و زم یا م یزرازآم یوندیاسطوره از پ

 یتيله یدر فرهنگ بشهر یهانیک زالیال یآ  انری ی پنها  است که از طر یاسطوره همانند در»

 نقطهه» شهناخت آنهها را تهوا یاسهت کهه مه ییدر نمادها یتيل ینا( 11: 1713 )کمبهل، «یابدیم

ورود بهه  یبهرا یهدی کل[ ...] درو  و اوج برو  یاز یرفا [...] یاکتشاف یسفر یدانست برا یمتیعز

 (4-7 :1733 )کهوپر، «بهردیکهار مکهه آ  را بهه یتهر از انسهانیعتر از خود  و وسهیعوس ییقلمرو

 منهدبخش هنرکهه الههام یدر سطو  مختلف و بر طب  اعتقادات و رسوم اجتمهاع»که  یینمادها

 (.  14: 1711 )هال، «کندیعمل م ،است

 یهنا یابنهد.یبهروز و نمهود م هایینو آ یر، تصاویتروا زبا ، در وایگا ،ی ااسطوره ینمادها

 یکسهآ  یبهرا یرنقل اساط» ؛دارند یوندپ یجاودان  ینو تکو یریاطاس هکرانینمادها با زما  ب

طبه   .در برخواهد داشهت یو اثرات یامدهادهند پیکه گو  م ییو آنها کندیکه آ  را بازگو م

 شهود.یم یملغه ینحداقل به لحها  نمهاد ،اسطوره، زما  نامقدس ی صرف نقل یت، واقع ینا

انسها   شهوند.یم یاش غرق در زما  مقدس و اسهطورهاسطوره( و شنوندگان هکنند)نقل یراو

خهود را فرامهو   یخیتهار ی و شرا ینیدیرنامقدس و غ یتداد  به اسطوره وضعصرفاً با گو 

    .(24: 1731ده،یا)ال« کند یم
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بها  یونهدخهود در پ کهه یر،همهزاد بها اسهاط یعنیاست ) یعتبا طب یونددر پ ی،بخشیجاودان 

را  یشهکاریخو یهنا یااسهطوره یدرختا  و جانورا  در نمادهها یننابرااند( بشکل گرفته یعتطب

دو  یها ا  در میهوهکند و بها چالنهد  میرا بلند م یورونا درخت آسمان ،در وداها»یند؛ نمایبازم

     .(73: 1711 ،گری)« ست یجاودان  هکه نوشاب کشدیم یرو را ب یتاامر یاسنگ، سوما 

بهه آ  بسهته  یهاتح بهه آسهما  متصهل اسهت و یرکهیمانند ت هند، درخت یردر اساط

العهاده طهور فوقسهتو  مسهتقر در مرکهز عهالم بهه ی  یاکوه، درخت  ی نماد » است؛شده

و  یمحههور ینمههادیههات، درخههت ح»و  (41: 1731، یههاده)ال« اسههتپراکنههده بههوده یعیوسهه

آ   ایهیشههاز ر یهاتآب ح یههادارد و چشمه یدهنده است که در مرکز بهشت جاوحدت

مرکهز،  یو گسترده نمهادپرداز یجرا یارصورت بس» ییدر هند ودا .(4: 1733، )کوپر «جوشدیم

 یینهیآ یههاکیهرت یادرختا   هرو همینااز .است که در وس  عالم قرار دارد یهانیدرخت ک

معطوف بهه  ییبه لحا  جادو یشوند به عبارتیم یستقد ینیهر مراسم د یدر ط یاکه قبل 

صهعود بهه  هیيهاشهاره دارد کهه در نت یهزن یبه جهاودان  یهند یینآ ینا [...]اند مرکز  عالم

 (. 41-43: 1731 ،یاده)ال« شودیم آسما  حاصل

 کنهدیمعبهد اشهاره مه هدرختسهتا  بها وای یبه معن nemus ینالت هبود  وای یشهربه هم یزرفر

 .(116:)همها  یهدآیمه جانورا  در یئته هب یاهرو  غله و گ کهینو ا یقربان یینبه آ یزن و(. 116: 1717)

 هکهه شهبک کنهدبیها  مهی (166 :)همها نباتهات  یباسهتان یا بها خهدارا  یوانهاتح هرابطه ینهمچن

 .  دهدنشا  می یینیآ یمدر قلمرو مفاه، درختا  و جانورا  یشکاریاز خورا  یایوستهپهمبه

بها  یونهدموضهوع خهود در پ یهنادارند که  یوندپ یزن یطب و درمان ر با و جانورا  درختا 

خهود بها الههوت در برابهر  یدرختها  بهه سهبب بسهت » ؛سهتا یبخشهیو جهاودان  یرایینام

 یههااز درخهت یاز برخه ههاییبودا .کننهدیم یبانیاز انسا  پشت یو روح یجسم هاییماریب

 یرویهین یدارا یهزجانورا  را ن» .(72-71 :1711، ی)گهر «کنندیم دهاستفا یتندرست یمقدس برا

 یها، کاهنا  یبدو یلهرهبر قب کنند.ینفوه م یعتپنداشتند که در جها  طبیمانا م یا یزاسرارآم

 یتا مانا را بهرا گذاشتندیبر سر م یشدند و نقاب جانوریم یواناتپزشکا ، ملبس به پوست ح

 مصهر و که در هنر یوانیحیمهانسا  و نیمهن یا خدا یابند.تسل   یعتخود کسب کنند و بر طب

بهر تهن  یوانهاتبودند که پوسهت ح یاز اخالف پزشکان شوندیم یدهو هندوستا  د ینالنهرینب

 (.  12: 1711 )هال، «کردندیم
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و  یردو قلمهرو اسهاط یها م یوندیتوا  پی، میردر اساط یناز تفکر نماد یادهال یفبه تعرباتوجه

 یهاکهودک، شهاعر  یانحصهار یازامت ینتفکر نماد»یافت؛  ینامتنیتبا موضوع ب یریاساط ینمادها

 زسرشت و همزاد با وجود انسا  اسهت و قبهل اتفکر هم ینا یست.ههن مبتال به اختالل مشاعر ن

ین )کهه قبهل از از تفکر نمادالیاده  یفتعر ینا .(17: 1731 ،یهاده)ال «گرا قرار داردزبا  و خرد استدالل

 هدر نظریه (ی، ناخودآگهاهیعهت)طب یشهیمهتن زا و یابه مفههوم امهر نشهانهخرد و زبا  قرار دارد( 

کوشهند ی( میخودآگاه )منط ، یها همچو  متن ظاهرها و مقدمهترجمه است. ی نزد (6)یستواکر

 ینامتنیهتب» یسهتوابهه بهاور کر .شوند یمسه متن اصلی ( دریشی)متن زا یریزما  اساطیجها  ب با

و  یجهاودان  یبهه سهو یراهه یراساط ینو ا ،(34: 1711 )آلن،« است یو ظاهر یشیزا تندو م یا م

رات مربوط به حسرت گذشهته و و تصوت یر، تصاورؤیاهاها، خواب» ؛هستند یشیبازگشت به متن زا

محهدود را بهه  یخیهستند که ممکن است انسا  به لحا  تار یروهاییآنها همه ن یرهالهاماتش و غ

را  6ی شهتاصهطال  جا 1ینامتنیهتب یبه جها ایستوکر .(14 :1731،یاده)ال «وارد سازند یعالم روحان

 یانظهام نشهانه ی گذر از » یعنیها را فراتر از بازگشت به سرچشمه ینامتنیتب یرابرد ز یکار مبه

      (.43: 1711، ی)م  آفداند یم« ی رد یانظام نشانه ی به 

 هه در آستاناست ک یمتن نشان ر آ  عناصریراپ»  نامدمتن می، پیرا7را  ینت« هامقدمه»

 ینا کنند.یو کنترل م یخوانندگا  را جهت ده یمتن از سو ی  یافتمتن قرار گرفته و در

هها و همقدمه هها،فصهل ینعنهاو ،ینچو  عناو یمتن است که عناصردرو  ی آستانه شامل 

 ههاییهها، آگهمصهاحبه یرنظ ،متن استبرو  ی شامل  یزو ن گیردیها را در بر منوشتیپ

 )آلهن،« مهتن اسهتمتن و برو متن حاصل جمع درو یرا، نقد و نظرات منتقدا ... پییغاتتبل

توانهد اثهرات یمه»بهه نظهر ینهت و اسهت  یرامتنپ یزمتن ن ی  هنامیمتقد .(141-143 :1711

نکته  ینتوا  از کنار اینم یسادگاست که به یهیبد .متن داشته باشد ی  یلوأبر ت ایعمده

   .(111:)هما « به عموم مردم یاشده  یشکشبه ملکه پ  متن فرضاً ی  .رد شد

 

 

 

 

                                                           
1 . intertextuality 
2 . transposition 
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 هاتحلیل داده -9

 هاو مقدمه مترجمان ،دمنه و یلهکل -9-1

سخن زاده -خرد ین)که خود از هم یسخن )زبا ( به همراه جاودان -خرد یأتحکمت، در ه

هها، مقدمهه هها وهستند که  ترجمه و دمنه یلهکل یاصل ی، محورهایاهیگ یشود( با تباریم

در  یها یهدمحورها را بازتول ینبا متن، ا یساختار یوندو در پ یرندگیمتن م دو محور را از ینا

   کنند.یم ینیمتفاوت، بازآفر یهاینهبر زم یمبتن دی ر یخوانش

در  رویحهذف نیسهتند. ازایهنای قابلمتن یا زائده هساد اند یعنی معرفی، فعال«هامقدمه»

کوشهند را به متن اصلی، متصل سازند نه اینکه در متن منحل شوند، بلکه میپی آنند که خود 

کلیلهه و بخشی متن بهره گیرند. از سهویی مهتن تشخص خود را نیز حفظ کنند تا از جاودان ی
هها در کنهار آ  حضهور داشهته دهد که مقدمهآورد یا اجازه مینیز این زمینه را فراهم می دمنه

ها به متن و دی هری از مهتن شوند، بنابراین دو حرکت: یکی از مقدمهباشند و حذف یا منحل ن

ها، شکل گرفته که هر دو حرکت در جهت تعامل و تعمیم اسهت نهه غلبهه. البتهه در به مقدمه

 شود. ها و متن اصلی دیده میحاشیه و مرکز میا  مقدمه هاندک مواردی، شکلی از مواجه

ای در مهتن اصهلی، در بخش اسهطورهجاودان ی «متن -گیاه» توا  گفت عنصربه تعبیری می

شوند. متن اصلی به دلیل نامعین بود  مؤلف، وجهی ماورایی یها عهام دارد. ها نیز تکثیر میمقدمه

کنهد: گرامهاتولویی از اسه یواک نقهل مهی همقدمه همهتن در ترجمه-ضمن اشاره به والد« توفا »

همچنههین در  .(113:1711)« ا  کتههاباز همهه هههایی سههتدگههره همههواره هههاکتههاب یتکرارههها»

گفتهار/ های متن/ مهدلول/ معنها درو  پهیشافشانیتخمه»دریدا به « Le dissemination»تحلیل

  مهتن-از والهد یمهتن را شهکل- یهاهبتهوا  گ یدشهااشاره دارد، که از این منظر  (63 : )هما« دال/ وایه

کهه بهه وجههی  شهوندیمه یهدهآفر یازاده ها از آ  اولیه و س س دی ر مقدمه یهادانست که مقدمه

اسهت  «Semence»از  «Le dissemination»اصهطال   هنمایهد زیهرا ریشهبینامتنیت را نیز باز مهی

 یدر ههر متنه [...] است ایتخم گیاه و نطفه. به گما  دریدا هر اصطال  زبا  در کلمه نطفه یمعنابه

 .(711:1736 ی،)احمد «کهنه وجود دارد ینمعا یتازه به یار یمعان یشد  و باروراز پخش یشکل

ا  را از متو  پیشهینی یعنهی متهو  متن اصلی، از منظر بینامتنی، خود، عناصر محوری

ههای گوناگوننهد( بهه ها )که خهود وابسهته بهه گفتمها است که در مقدمهسانسکریت گرفته

کوشند ها میشود. همچنین شاید بتوا  گفت، گاه مقدمهدست میبههای مختلف دستشکل

مرکزیت متن اصلی را به چالش کشند یعنی با عصیا  علیه مرکزیت مهتن اصهلی، خهود بهه 
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شهود و ههر مترجمهی مدام تکرار مهی از متن اصلی بدل شوند. این روند نشدنیبخش حذف

هها از نتیيه مقدمهبر مرکزیت متن اصلی غالب شود، درای، کوشد با نوشتن مقدمهگویی می

 شود.تر میتر و گستردهای چرخا ، وسیعگیرند و متن اصلی همچو  دایرهپی هم شکل می

 ،(716: 1736)احمدی، « اندهای مهمتر آمدهمتن نکته هدر حاشی»دریدا حتی معتقد است 

هراً ههایی کهه ظهاحاشیه»می گوید:  های دوگانهحاشیه و مرکز در تقابل هو جایی دی ر دربار

آ   هآینهد کهه خهود واسهطحال جزئی از متن به شمار میرعینایستند ولی دبیرو  متن می

 (. 112: 1714 )سیملینگ، «هستند

، مرکززدایههی کنههد و کلیلههه و دمنهههکوشههد از کتههاب مههی هنصههراهلل منشههی در مههؤخر

خهود )نصهراهلل  هو دیباچه کلیلههبخشی را به متن خود ارجاع دهد و به تقابل متن جاودان ی

مُل  او حصنی دو سه ویرا  و  هبدین کتاب، دابشلیم را که عرص اگر»کند؛ منشی( اشاره می

است؛ بندگا  این دولهت را کهه پاینهده بهاد، افضهعاف آ  مُله  جن لی پنج شش پُرخار بوده

هها و ملتهت گهردد و در امتهتهست هکری باقی توانست شد که بر امتداد روزگار مدروس نمی

و جمال القاب میمو  و زیب و بهای نهام مبهارک  آ  به فرت هدیباچماند. چو  تازه و زنده می

واقهع، پنچهاتنترا، نصهراهلل منشهی در( 411: 1714 )نصهراهلل منشهی، «مهزین گشهت [...] خداوند

خهود(، پادشهاه و  ه)بها ترجمهه و مقدمه کلیله و دمنهدابشلیم و سرزمین هند را در تقابل با 

مرههو  خهود(،  هدیباچ ه)به واسط نه راو دم کلیله است. آن اه جاودان یسرزمین ایرا  نهاده

 است.هپادشاه و سرزمین ایرا  دانست

کنهد؛ خواهد بلکهه جهاودان ی را طلهب مهیبرزویه به پادا  آورد  این کتاب، سیم و زر نمی

پایهداری »است و همها  آرزوی او را دارد یعنهی برزویه نیز مانند فردوسی تخم سخن را پراکنده»

گیهاه و »همانههی ایهن (613: 1714 )مسهکوب،« اب زما  بهه یمهن سهخنشنام و فراگذاشتن از شت

هاسهت و در وی بهه جانههب هندوسهتا  کهوه»است؛ نصراهلل منهشی نیز آمهده هدر مقدم« سخن

اند و از داروها سخن ایشها  را و ها علما را خواستهاز کوه [...] داروها روید که مرده بدا  زنده شود

به سماع آ  زنده گردند و به س مفت  علم، حیات ابد یابند و ایهن سهخنا   از مردگا  جاهال  را که

 .(11:1714)نصراهلل منشی، « خوانند کلیله و دمنهست که آ  را را ميموعی ا

بهابی بهه نهام  انضهمام ،کلیلهه و دمنههبخش جهاودان ی سخن -مندی از گیاهبرزویه برای بهره

« بهابی مفهرد بهه نهام مهن بنهده»کند: و تأکید می (72)هما :  خواها  است خویش بر این متن را

بهر »یعنی به کتاب افزوده شود این همه برای آ  اسهت کهه « موضعی تعیین افتد»نوشته شود و 
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 اصهل کتهابدههیم کهه آ  را در مثال می»پذیرد پادشاه نیز می« روی روزگار، باقی و مخلتد شود

اسهت پیوندی ساختاری با متن اصهلی پیهدا کهرده این باب، بنابراین .(73)هما : « مرتب کرده شود

 حذف نیست. که قابل

اسهت. های مختلف بروز و نمود یافتههشکلرؤیای جاودان ی و ترس از مرگ در باب برزویه به 

شهود بهه باعهث مهی کند و این سه عامهلمرگ اشاره می برزویه همچو  بودا به بیماری، پیری و

ههن برزویه پیوسته درگیر زوال و فنا اسهت. تهرس از  (.11و  41 )هما :جستيوی جاودان ی برآید 

آید. برزویه تمثیلهی میل مش به جستيوی گیاه نامیرایی براست پس چو  گیمرگ او را فراگرفته

کند، در کتهاب آورد که نشان ر همین مطلب است. تمثیل مرد در چاه که برزویه آ  را هکر میمی

. در این تمثیل مهرد بهرای گریهز از شهتر (11:1716بلوا، دو)است دهآم 2و  1یازدهم مهابهاراتا فصل 

 «اخ زد که بر باالی آ  روییده بهوددست در دو ش»زند مست و نیفتاد  در چاه به گیاه چنگ می

ههای سهیاه و سهفید( و مهرگ مرز میا  زما  درگذرنده )مهو  «گیاه» .(12: 1714)نصراهلل منشی، 

 شود.به تعوی  افتاد  مرگ می )ایدهای ته چاه( است که باعث

بینهد، امها روایتهی روایت برزویه روایتی قطعی و گریزناپذیر است چو  هیچ راه یا پناه اهی نمی

آورد کهه مهی« ی  تمثیل در آیین جین: مردی در چاه»دی ر از این داستا  را میرچا الیاده با عنوا  

شود و چو  باال رفهتن از آ  دشهوار اسهت، یدر آ  روایت، مرد ابتدا با درخت انيیر هندی مواجه م

 .(4)(613: 1713)الیاده،  هندی نماد رهایی و جاودان ی است آویزد. انيیرخود را در چاه می
 

 (کلیله و دمنهخرد و جاودانگی در متن اصلی )-سخن -9-5

اب اول و هاسهت؛ )آغهاز بهانسا  ه، حضور انسا  و مکالمکلیله و دمنهابتدا و انتهای پنچاتنترا و 

آفرینهی بها ههم مکالمهه شهوند و ضهمن نقهشکتاب، حیوانات وارد مهی هباب آخر(. اما در میان

آفرینی و تکلم ایهن شوند. آن اه، انسانی که از نقشفروبسته و ساکت میکنند و سرانيام لبمی

آغهازد. ایهن نظهم سهاختاری آیهد و گفت هو مهیمهیآموخته، دوباره به صدا درحیوانات، حکمت

، در برخی موارد، انهدکی ناهمهاهن ی کلیله و دمنهکامل در پنچاتنترا حضور دارد ولی در طورهب

شود. این نظم حاکم در پنچهاتنترا را بهه شهکل وجود دارد که در ضمن مباحث به آ  اشاره می

 توا  نشا  داد:زیر می
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 انسا     هحضورو مکالم      جانورا  هحضور و مکالم   انسا  هحضور و مکالم

 خرد آموخته     در جستيوی خرد   

    

و  یجهاودان  یجسهتيو یعنهیکهه دو موضهوع،  دههدینشها  مه، همچنین ساختاراین 

 .اندی انه و همسا ( خرد –سخن ) یخردمند یجستيو

اسهت « مرد دانها»به معنی « ویدیا پاتی»در لغت سانسکریت  کلیله و دمنهراوی « بیدپا»

خالصه طوررا آورده و به« تنتره» هوای هو بلوا به نقل از هندشناسا ، ریشد (.11:1711)شهیکهر، 

توجهه بهه اینکهه تنهها بهر زیرکهی داند و پنيمین را، گر زیرکی میاول را نمایا  هچهار تنتر

معنای حیله و خدعه یا زیرکانه است. بنابراین پنچه تنتره تنترم به هوای»توا  تکیه کرد؛ نمی

کهه بر پنج حالت، وضعیت یا مورد  زیرکهی، هندشناسها  دی هر برآننهد  یعنی کتابی مشتمل

 .(44:1716)« [...]رو پنچه تنتره یعنی پنج کتاب اینتنترم به معنای کتاب است و از

پردازنهد؛ نصهراهلل مهی آشکارا به موضهوع خهرد و سهخن هم ی کلیله و دمنههای مقدمه

کهه سهخن »و  (،6: 1714راهلل منشهی، )نصداند یتمیز انسا  از حیوا  م همنشی این دو را وسیل

عقل را دو نهوع دانسهته و آ  را  مقفع نیزابن .(13)هما :  «شرف آدمی بر دی ر جانورا  است

 هدیباچه تفضهلی ضهمن معرفهی (.61)هما : کند تمایز میا  انسا  و حیوا  عنوا  می هوسیل

 :کنهدبا بهاب برزویهه اشهاره مهی)از متو  پهلوی( به شباهت آ   مینوی خردکتاب دادستا  

های گوناگو  سفر کرده و با علمای مختلف محشور شهده دانا به دنبال حقیقت به سرزمین»

 و با عقاید گوناگو  آشنا شده و سرانيام خرد را برگزیده و مینوی خهرد بهر او متيلهی شهده

کتهاب  هه در دیباچهاین دیباچه با آنچه در باب برزویه طبیب در کلیله و دمنه و بها آنچه [...]

  .(132:1731)« وی در توصیف خرد آمده شباهت داردشکند گمانی  وزار و در شعری پهل

شهود کهه در آ  بازرگهانی، پسهرا  نهادا  خهود را الثور آغاز مهی و با باب االسد کلیله و دمنه

گیهرد؛ مهیدرها حضور انسا  و گفت ویی که میا  آنآموزد. یعنی با کند و حکمت مینصیحت می

نیز پیش از این باب که بهه شهکلی متفهاوت آورده، ههدف کتهاب را از « پنچاتنترا»شود شروع می

پادشهاهی بهود کهه او را »دههد. طر  گفت وی میا  پادشاهی با پسرا  نهادا  خهود توضهیی مهی

را سهه او  [...] ها و هنرها استاد بوددانش هخواندند: وی در کلیامرشکنی یعنی نیروی جاودانی می

پادشاه از وزیرا  خود برای آمهوز  حکمهت و خهرد بهه  .(63:1711)شیکهر، « پسر کود  و ابله بود

برهمنی است به نام ویشهنو شهرما. وی دانشهمندی »گویند: خواهد. وزیرا  میپسرانش کم  می
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د یهخوانمهیرا فرا است اوعلوم مهارت دارد و شاگردانی بسیار تربیت کرده هاست مشهور که در هم

 .(71)هما : « و فرزندا  را به دست او س ارید

آفرینهی هها و ورود حیوانهات و گفت هو و نقهشها، سهکوت انسها بعد از گفت وی میا  انسا 

آفرینی حیوانات برای خردآمهوزی بهه انسها ، در فصهل آخهر حیوانات است. بعد از گفت و و نقش

 هاست.انسا  هدوباره انسا  و مکالم

تنترا، انسا  حضور دارد. در این فصل گفت وی میا  زنی بها همسهر  در فصل آخر پنچا

کوشهد همسهر  را متنبهه است. در این گفت و، زنی خردمند است که با نقل حکایهاتی مهی

سازد و خرد بیاموزد. بنابراین اگر پنچاتنترا برای آموز  خرد و حکمت بهه سهه پسهر نهادا  

آمهوزد، بهه حکمهت مهی ه به همسر  خهرد وپادشاه آغاز شده بود با حضور زنی خردمند ک

 (.کلیله و دمنه هنصراهلل منشی در ترجم ه)برخالف فضای ز  ستیزان رسدپایا  می

کهه تکلهم کننهد. در هم بهدو  ایندر یکی از چهار حکایت این فصل، دو جانور نقش دارند، آ 

خهرین پنهد را بهدو  آ مرگ خود درحقیقهت کشد و راسو بااین حکایت، مرد، ندانسته راسو را می

آلود حیهوا  حیرا  و پشیما ، در کنار جسد خو دهد. ز ، وقتی مفرد را گفتن به انسا  میسخن

پس گفت وی جانورا  که بهرای آمهوز  خهرد و  (.112)هما :  آوردبیند، این پند را بر زبا  میمی

 است. حکمت درگرفته بود در این فصل به پایا  رسیده

یابهد کهه در آ  حضهور انسها  اسهت و با باب شاهزاده و یارا  او پایها  مهینیز  کلیله و دمنه

ای خردمنهد بهر شوند؛ پایا  کار، شهاهزادهگفت وی میا  چههار نفر که در سفهر با هم همهراه می

کند، گویی یکی از هما  پسرا  پادشهاه اسهت نشیند و با سه یار خود حکیمانه رفتار میتخت می

 است. به حکیم س رده بودند و اکنو  خردمند گشته و بر تخت نشسته دمنه کلیله وکه در آغاز 

ای که آخهرین در پایا  این بخش، حکایتی کوتاه آمده که گفت وی انسا  با پرنده است. پرنده

کشد و آ  نشانی گنيی است در زیر درخت که پادا  توکهل دهد و پر میپند  را به انسا  می

 جهانورا ، کلیله و دمنه. البته در (412:1714)نصراهلل منشی، تقدیر است  دلی انسا   و پذیر حمو ر

نصهراهلل  هکند. اگرچه بهه گفتهآفرینی میاند و انسا  نقشحذف شده« پادشاه و برهمنا »از باب 

 .استو آنچه از جهت پارسیا  بدا  الحاق افتاده»پارسیا  است  هها، افزودمنشی این باب

 البالر و البراهمه  7باب     طبیب هبرزوی  1باب 

 السائی و الصائغ  4باب   الناس  و ابن عرس  6باب 

 ( 71)هما :  «المل  و الصحابهابن  1باب 
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آفرینی جانورا  اسهت. گذرد حضور و نقشدو بخش اول و پایانی کتاب می هچه در میانآن

ابنهد یها گهاه یمهیدر هها راویند، سهخن انسها گجانورانی که نام دارند، با همدی ر سخن می

در وداها در  [...] آغاز ادبیات هند با سرودهای ودا است»فهمند؛ ها را میها نیز سخن آنانسا 

هها سهخن هها از زبها  حیهوا کننهد و انسها ها حیوانات نقش انسا  را ایفا میاکثر داستا 

ها باز کرده و بها آنهها را با انسا سخن  هها و اوستا حیوانات رشتدر برخی گات [...] گویندمی

در متن پنچاتنترا بهه پیکرگردانهی خهدایا  هنهدی بهه  .(6-1 :1711 )شیکهر، «کنندبحث می

آیا مردم، ویشنو را به شکل گراز و ریشی روحانی را در لباس آهو »است؛ جانورا ، اشاره شده

 .(46ا : )هم «پرستندست، نمیو کرتنکه )پسر شیوا( را در جسم بز که دارای شش دها  ا

تهوا  دیهد و آ  بهاور را از منظری دی ر نیهز مهی کلیله و دمنهنقش تمثیلی جانورا  در 

هندوا  به تناسخ و وحهدت وجهود معتقدنهد و بهه »داشتن به تناسخ در میا  هندیا  است؛ 

تکلم  هها حیوانات و پرندگا  و حتی نباتات از نیروی عقالنی و قوهمین دلیل در این داستا 

 .(7 )هما : «کننددر تکامل معنوی خود تال  میها نیز د هستند و آنمنبهره

خهردی، بهه مرگهی در آغاز متن اصلی که انسا  حضور دارد گویی انسها  بهه دلیهل بهی

گهردد پدیهدار مهی کلیلهه و دمنههشهود و بهه صهورت جهانورا  در مهتن نمادین دچهار مهی

آور، کسب خرد کهرده، در شوار و رنجگونه(؛ س س در جها  متن، با گذر از مراحلی د)تناسخ

رو اینکارما وجود دارد از»شود؛ انه میفصل آخر دوباره به هیأت انسانی خود بازگشته و جاود

گریز از زما  و گسستن از بنهد  بازپیهدایی و پیوسهتن بهه  همسأل [...] که جهل و غفلت هست

است که آدمی وف این شدههند است و تمام همتت هند مصر هحیات واقعی از آرزوهای دیرین

را از بند سامسارا یا چرخ زایش دوباره که به علت کارما یعنی آثار اعمال پیشین بهه گهرد  

علت زایش دوباره و میرایی، نادانی است و تنها راه  .(111:1731)شهای ا ، « است، برهانددرآمده

 است.   «سخن-خرد»جاودان ی و غلبه بر زما ، 

در خهزاین ملهوک هنهد »کنند: ه آموز  خرد از زبا  حیوانات اشاره میمقفع و بزرگمهر بابن

[ ...] و آ  را [...] انهدکتابی است که از زبا  مرغا  و بهایم و وحو  و طیور و حشرات جمع کهرده

علمها و  هآوردفهراهم کلیلهه و دمنهه»و  ،(63:1714)نصهراهلل منشهی، « شناسندمفتا  هر حکمت می

 .(71)هما : « بهایم و مرغا  و وحو  جمع کردند از زبا  [...] هند است هبراهم
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 درآمدن حیواناتسخنت انسان و بهسکو -9-9

رود آغاز باب شیر و گاو در پنچاتنترا ماجرای بازرگانی است که برای افزود  مال به سفر مهی

کهه وجوداینندیشهید باروزی بها خهود ا [...] تاجهری بود کامرا  نهام»و دو گاو به همراه دارد: 

دو گهاو نیهرومند به نهام ننهدک یعنههی  [...] ثروت بسیار دارم باید بکوشم که بر آ  بیفهزایم

   .(77:1711، شیکهر)« کشیدنداو را می هشاد و سنيیوک یعنهی سهرزنهده اراب

پسهرا  »نصیحت  بازرگا  به پسرا  خویش اسهت:  کلیله و دمنهآغاز باب شیر و گاو در 

برادر مهتهر ایشها  روی بهه تيهارت آورد و سهفر دوردسهت  [...] در بشنودندبازرگا  عظت پ

 .(21:1714)نصراهلل منشی، « اختیار کرد و با وی دو گاو بود یکی را شتربه نام و دی ر را نندبه

دهد. گویی بازرگها  در این سفر نوعی گذار است که در قالب مرگ نمادین گاو، روی می

پذیرنهد تها بهه بهشهت تيربهه و ، قالبی دی هر مهیکلیله و دمنهدر پنچاتنترا یا پسر بازرگا  

نهایت باز به قالب انسانی خود فرود آیند؛ رزی بازگردند و حکمت آموزند و درحکمت و خردو

خود بازگردد، بازگشتی که بها  هشده با انسا  به بهشت اولییا تمهیدی است که حیوا   بی انه

آفرینی کند و حکمت  گمشده را آموزی، نقشی حکمتمرگی نمادین صورت می پذیرد تا برا

 )گیاه تباری( است. آ  در طبیعت گمشده هبه انسا  منتقل کند، حکمتی که تنها گنيین

 از آ  دوگا ، سنيوی  )سرزنده( که از رنج کشید  ارابه به جا  آمهده بهود»پنچاتنترا: 

روز دی هر  [...] ورده و غلطیهدآ دررفت و شکست و سر از یهو  بههناگها  پایش به خالبی فرو

ن اهبانا  از وحشت جن ل گریخته، پیش بازرگا  آمدند و به درو  گفتند: ای سرور بزرگوار 

های سنيیوک را چو  بخت یار بود و روزگار باقی پس از چند روز نسیهم [...] سنيیوک مُرد

آهسهته خهود را بهه گذشت جسم او را قوتتی تهازه بخشهید و آهسهتهخن  که از آبشارها می

خهورد و خرامها  خرامها  گهام بهر ساحل یمنا رسانید. گیاها  زمردگهو  و تهر و تهازه مهی

 .(77:1711)شیکهر، « داشتمی

در راه خالبی پیش آمد. شنزبه در آ  بماند به حیلهت او را »نصراهلل منشی:  هکلیله و دمن

ی تعهد او ب ذاشت تها وی را بیرو  آوردند. حالی طاقت حرکت نداشت. بازرگا  مردی را برا

دارد. چو  قوتت گیرد بر اثر وی ببرد. مزدور ی  روز ببود، ملول گشت. شنزبه را بر تیمار می

جای رها کرد و برفت و بازرگا  را گفت: سق  شد و شنزبه را به مدت انتعاشی حاصل آمد و 

« و اصهناف ریهاحینته بهه انهواع نبهات پویید تا به مرغزاری رسید آراسدر طلب چراخور می
 .(21:1714)نصراهلل منشی، 
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انسا  بود( جانورا  سکوت  هاول و آخر که انسا  و مکالم همیانی )میا  مرحل هاین مرحل

دهنهد تها سهخنانی حکیمانهه و آیند و نمایشی ترتیب مهیشکنند و به صدا درمیخود را می

د تا جاودانه شود. در این مرحله پندهایی خردمندانه  ب ویند و از این راه انسا  را خرد آموزن

ها غالب است گاه، جهانورانی سهخن حکایت هدر کنار گفت وی جانورا  با همدی ر که در هم

 یابند. انسا  را در می

گیرانهی کهه از امروز شهنیدم مهاهی»گوید: خوار میخوار و خرچنگ، ماهیدر حکایت ماهی

گ آکنده از مهاهی اسهت فهردا در اینيها بزر گفتند: این برکهگذشتند، مینزدیکی این برکه می

در حکایهت سهه مهاهی در . (17: 1714)نصهراهلل منشهی،  و( 14: 1711)شهیکهر، « تور خواهیم افکند

 (32: 1711)شیکهر، و  (36-31 :1714)نصراهلل منشی، یابد می یر، ماهی سخن گفتن صیادا  را درآب

)نصهراهلل منشهی، شهود را متوجهه مهی در حکایت مو  و زاهد، مو  گفت وی زاهد و مهمهانش

 (.  113: 1711)شیکهر،  و( 131: 1714

شهود کامل در پنچهاتنترا دیهده مهیطورکه پیش از این اشاره شد این نظم ساختاری بههچنا 

که با توجه بهه است چراگاه به دلیل دخالت مترجما ، این نظم را از دست داده کلیله و دمنهولی 

میهانی، انسها  و حیهوا  گفت هویی بها ههم ندارنهد و ایهن موضهوع در  هطر  مورد نظر در مرحل

، پادشهاه کهه بهه «اسارت آهو»که در حکایت است. چنا پنچاتنترا با تأکید مورد توجه قرار گرفته

اسهت. پنهدارد بیمهار شهدههراسهد و مهیشدت مییابد بهمین آهو را درصورت اتفاقی سخن گفت

و سهرانيام مهردی ( 164: 1711)شهیکهر،  «[...] ا  را خواسهتپزشهکا  و جهادوگر هپادشاه(  هم»)

کند. بنابراین در این مرحله میا  انسا  و حیوا  نباید گفت هویی درگیهرد، مقدس او را درما  می

های زرگهر و است مانند بابهای افزودهچند مورد است که معموالً یا در باب کلیله و دمنهولی در 

هایی که مشابه پنچاتنترا است ولی در روایت دخل و تصهرف و یا در بابسیتا  و شاهزاده و یارا  ا

بهه تفصهیل و »است، نظیر حکایت بوزین ا  و کرم شبتاب. به تعبیر مینوی، نصهراهلل منشهی شده

 .(12: 1714)نصراهلل منشی، « استتشریی و افزود  فصول و در سخن مؤلف دوید  قائل شده

و در (. 412-416 )همها : کندا جانورا  مختلف گفت و میدر حکایت زرگر و سیا ، انسا  ب

پادشهاه و »در بهاب  (.711)همها :  گویهدحکایت شاهزاده و یارا  او انسا  با پرنده سخن مهی

ایهن حکایهات،  هدر همه( 717-612)همها :  گفت وی طوالنی میا  انسا  و پرنده اسهت« فنزه

 اند.تر از انسا جانورا  خردمندتر و نی  سیرت
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ای کهه در در حکایت بوزین ا  و کرم شبتاب از روایت پنچاتنترا، انسا  حضور نهدارد و پرنهده

همهین در ولهی . (14: 1711)شیکهر،  دهدکند، جانش را از دست مینصیحت بوزین ا  سماجت می

 (.113 :1714 )نصراهلل منشی،دهد را پند می ، انسانی حضور دارد که پرندهکلیله و دمنهحکایت در روایت 

کننهد کهه ها نقهل مهیهایی از زندگی انسا نوعا  خود حکایتگاه جانورا  برای استدالل نزد هم

کلیلهه از پنچاتنترا و نیهز در « برگزید  شاه مرغا »گویی نامید. این موضوع در شاید بتوا  وارونه
 است. آمده ،نام دارد« باب بوف و زا »که  و دمنه

 

 خرد -سخن هها:  دانمقدمه  -9-0

خرد و در پیونهد -اند هم ی به دو موضوع یعنی سخننوشته کلیله و دمنههایی که بر مقدمه

کلیلهه و ها بر این باور تأکید دارند که  اند زیرا  نویسندگا  مقدمهبا آ  جاودان ی اشاره کرده
خهرد –آمهوزد، حکمتی کهه تکهوین سهخن متنی است که به مخاطب خود حکمت می دمنه

هها تهال  دارنهد در ایهن رساند. بنهابراین نویسهندگا  مقدمههدمی را به جاودان ی است تا آ

 بخش، خود را با متن اصلی همراه و سهیم سازند. خرد   جاودان ی-سخن

رود و ایهن درخهت برزویه برای یافتن درخت معرفت یا درخهت جهاودان ی بهه هنهد مهی

آورد. برزویه نهه با خود به ایرا  می است که دمنهکلیله و معرفت یا درخت جاودان ی، هما  

اند ای نوشتهاند بلکه تنها مقدمهافزاید. بقیه بابی نیفزودهمقدمه که بابی به نام خود بر آ  می

 هیعنهی فاصهل ،اسهتصفحه، حروف ابيد آورده هجای شمارخود به هحتی مینوی برای مقدم

به این امر یعنی جاودان ی مهتن  است. مینوی همها حفظ کردهخود را از متن و حتی مقدمه

این ميموع تا زبها  فارسهی میها  »آورد است و در پیشانی کتاب این جمله را میواقف بوده

کهه ایهن همهانی  ،(1: 1714)نصهراهلل منشهی،  «دتأویل مهيور ن ردهیچمردما  متداول است به

 نماید. زبا  و نامیرایی را به تلویی باز می

 دهد.مسانی سخن و جاودان ی را نشا  میروشنی، هکه نقل کرده به نصراهلل منشی در بیتی
 سهخنتحفه چ ونه آرم نزدی  تهو »

 

 «تحفه کهی آرد بهه سهوی جها  آب حیات 
 (62)هما :                                           

همچنین در تمثیل مشههور   جسهتيوی کلیلهه و دمنهه، خویشهکاری آ  را رمزگشهایی 

هاسهت و در گویند به جانب هندوستا  کهوهکی از براهمه هند را پرسیدند که میی»کند؛ می

انهد و از داروهها سهخن ها علما را خواستهاز کوه [...] وی داروها روید که مرده بدا  زنده شود
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ایهن سهخنا  را  [...] گردنهدایشا  را و از مردگا  جاهال  را که به سماع )شنید ( آ  زنهده 

 .(13-11 )هما :« آ  را کلیله و دمنه خوانند ست کهميموعی ا

ای با این مهتن پیونهد دارد: کسی است که به گونهبخش، نصیب هرخرد  جاودان ی-سخن

اگر ملوک گذشته کهه نهام »است: از پادشاهی که این متن به روزگار او ترجمه و تدوین شده

فتند و سخنا  حکما را عزیز است از این نوع توفیقی یااین فصل آورده شده هایشا  در مقدم

خداونهد عهالم سهلطا   [...] داشت تا هکر ایشا  از آ  جهت بر وجه روزگار باقی مانهد امهروز

 مؤبهد و مخلتهدبهر امتهداد ایهام  [...] هم این مثال داد و اسم و صیت نوبت میمهو  [...] عادل

 ی در این جهاودان ی است، همتا دوستی که متن را برای مترجم آورده ،(63)هما : « گردانید

و هکهر  [...] تحفه آورد کلیله و دمنهنسختی از  [...] بن ابراهیم اسمعیلعلی»شوند. سهیم می

  .(11 )هما : «گردانیده آمد مخلتدگزاری و حریتت او بدا  ح 

مقفع و بزرگمهر را که به هکهر ابن ههایی از مقدمنصراهلل منشی در ن اهی انتقادی، بخش

نی پردازد نه روایت داستاداند زیرا تنها به گزارشی تاریخی میاند، زائد میرداختهانوشیروا  پ

دانهد ایهن امهر میسهر نیسهت ا مهیکند زیرها را حذف نمیولی برخالف کاشفی سبزواری، آن

ماند. در کنار آ ، باب برزویه را چو  است، پس جاودانه میکه در آ  حکمت و خرد آمدهچرا

حال متن اصهلی را نصهراهلل منشی درعین(. 61)هما : پذیرد راحتی میبه حکایت است هبر پای

و آ  اطناب و مبالغهت  مقهرو  »دهد ها، نهاده، اصالت را به متن اصلی میدر تقابل با مقدمه

است که اصل، آ  است و در  بستا  علهم و به لطافت  مواردت از داستا  شیر و گاو آغاز افتاده

     .(62-61)هما ،  «این کتاب از آنيا گشاده شودکمت بر خوانندگا  ح

 هکلیلهه و دمنهای از سهاده ه، ترجم(3)ق.از محمدبن عبداهلل بخاری  های بیهدپایداستا 
اسهت فزوده و در این زنيیره همهراه شدهای بر کتاب امقفع است. بخاری نیز مقدمهعربی ابن

و نهام نیه  مهن در  [...] ای باز کنهدو میوهاز درخت براومند ا [...] که در وی نظر کندتا هر»

  .(41: 1723) «بماند جاویدا خل   همیان
دهد و در آ  در کنار جاودان ی نام خود، نام پادشاه خود توضیی می همقدم هبخاری دربار
در  محمهدبن عبهداهلل البخهاریپس چو  نظر کرد متهرجم ایهن کتهاب » کند:را نیز هکر می

را از زبا  یونانی به زبا  پارس آوردنهد و در اول وی داسهتا  بهرزوی احوال این کتاب که او 
پزش  زیادت کردند و چهو  از زبها  پهارس کهه زبهانی غهامب بهود بهه زبها  عربیهت کهه 

ها است، شر  دادند این داسهتا  کهه نبشهته شهد در وی بیفزودنهد و چهو  ترین زبا فاضل
 اول بیفهزودم هدری ترجمه کن، من نیز دیباچهپادشاه عزت نصره مرا بفرمود که این را به زبا  
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ها بود به دو معنی که )یکهی( بهر قواعهد اعتقهاد اسهت و دیباچه هکه این دیباچه تاج هم [...]
 .(21-11  )هما : «تسایر طوایف و آحاد اس ولی نعمتدی ر که )بر( نام 

حهذف  هها رامقدمهه ههمه انهوار سههیلیخود یعنهی  هکلیله و دمنکاشفی سبزواری در  
ای متصور نبود و در اصل کتهاب مهدخل دو باب اول از کتاب که در آ  زیاده فایده» :کندمی

محيوب نیز به نقل از دوساسی در همین مهورد اشهاره  .(3: 1772)« [...] نداشت اسقاط کرده
ای تهازه جهای آ  مقدمهههها را حهذف کهرده و بههحسین واعظ تمام ایهن مقدمهه»کند؛ می

دانهد کاشفی خود مهی .(112: 1772محيوب، )« کامالً متعل  به شخص اوست است کهگذاشته
نظم سهاختاری و  کاربا این .(127)هما : « اب این تألیف هدف سهام مالمت استدر ارتک»که 

زند. کاشفی توضهیحی هم میجاودان ی را بر-جاودان ی یا سخن-خویشکاری متن یعنی خرد
ای گونهههای پیشین را ندارد و بهههای مقدمهام از نشانهکدآورد که هیچساده از کار خود می

 (. 2-1 :1772)کاشفی، خنثی است 
پردازند و های خود، هم به تفسیر و تحلیل متن اصلی میها، در مقدمهنویسندگا  مقدمه

هها را ههم این مقدمهه توا از منظر ینت می رویتوضیی و معرفی آ  نظر دارند، ازاین هم به
گیرد که به نقهد و دیباچه هن امی ویژگی فرامتنی به خود می»دانست هم فرامتن؛ پیرامتن 

و  )نهامورمطل  «ؤلف متن و مؤلهف دیباچهه جهدا باشهندهن امی که م [و]تفسیر متن ب ردازد 

دیباچهه »شهود کهه و در صورتی، دیباچهه پیهرامتن محسهوب مهی (133-131: 1713، کن رانی
 یالبتهه وقته .(133)همها : « شهودکار گرفته میتن اصلی بهعنوا  توضیی و مدخلی برای مبه
داند و در تفهاوت آ  بها یمقدمه را مدخل بحث م یباشند؛ پورجواد یکیمقدمه و کتاب  هیسندنو
و خواننهده،  یسهندهنو یها اسهت م یو شخصه ینوع تماس حضور ی  یباچهد» :یدگویم یباچهد

باچهه ی. پهس دیرندگر قرا یاننده در مقام خوانندگو خو یسندگیدر مقام نو یسندهنو ینکهقبل از ا
خود و حضهور  یتبرخورد شخص یندر ا یسندهنو [...] و خواننده است یسندهنو یا برخورد م یناوتل

 .(164: 1717) «گذاردیم یا ا ، ولو به اجمال با خواننده درمیشهخود را، قبل از اند
 یمختلف از متن اصل یهاخوانش هابمثها بهمقدمهگفت توا  یدر مورد پژوهش حاضر م

و خهوانش  یهتکوشهند روایکهدام مه، هریله و دمنهکلمترجما   یراز هستند( و دمنه یلهکل)
بها  یونهدپ کهه خهود در یخوانشه؛ بهه خواننهدگا  نشها  دهنهد و دمنهه یلهکلرا از  یشخو

 .است رجما روزگار مت یهاگفتما 
 

 بذر سخن -9-0
است. ایهن موضهوع فهار  از خت گیاهی سخن و کلمه اشاره شدهبارها به ری کلیله و دمنهدر 

در طبیعهت )جن هل( اسهت، ریشهه در باورههای  کلیله و دمنههاینکه مکا  رویدادهای متن 
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از کهالم  ]صهوتی کهه[گوید: یوگا کوندالیو پاینشاد در شر  ظهور صوت می»هندی نیز دارد؛ 
کالم میانه  هکند و پس از رشد در مرتبمیکالم بیننده دو جوانه  هشود در مرتبواال صادر می

ههای موضوعی کهه در مهتن .(673-672 :1731)شای ا ، « شکفدکالم ظهور یافته می هدر مرتب
 در موتیف بذر کلمه»توجه است نیز مورد ی(خسرو« اسفارکاتبا »تحلیل رما  مدر  )پست

 هی  بهذر کهالم را در اندرونهگیرد و از این طر... کاتب وجه استعاری بذرافشا  را به خود می
  .(13: 1716)حسینی و رفویی،  «کندزمین نشا می همادین
های آ ، این ریخت گیاهی به شکل تخهم گفتهار و تخهم و مقدمه کلیله و دمنهدر متن  

ده و کاشهت شهود بهه نهال کردار و تخم گفتار چنا  کهه پهرور»است؛ داستا ، چند بار آمده
ها در سرزمین هند کاشته تخم این داستا »و  ،(161: 1714منشی،  )نصراهلل« ثمرت و ریع رسد

و  .(12: 1711)شهیکهر، « ر کشهور آریهایی ایهرا  بهارور گردیهدشده و س س نههال پیونهدی د
چه در نهدامت ام و هرکه چیزی کاشت هرآینه بدرود اگرخم این بال من کاشتهدانم که تمی»

دار و ریع گفتار  خویش را وز وقت است که ثمرت کراست و امرافتد و بداند که زهرگیا کاشته
 .(147: 1714)نصراهلل منشی، « بردارم

کهه اسهت چنها دههد نیهز آمهدهدر کنار تخم سخن، درخت سخن که بر و بار سخن می
« ای بهاز کنهددرخت براومنهد او میهوهو از »کند را به درخت مانند می کلیله و دمنهبرزویه، 
شود، اول چنها  سهازد کهه باید که چو  علم این کتاب حاصل کرده » یا .(41: 1723)بخهاری، 

پایانی کتاب، بیدپای فیلسوف بهه  ههای بیدپای، در صفحدر داستا  .(16)هما : « بر  بخورد
گزارا  این داستا  آ  است که چو  شنید و دید و دانست بهه ح »گوید: دابشلیم مل  می

 .(611 )هما : «این با  پر غرایب به جای آردرد  کار دارد و جد و جهد در برومند ک
آ  کتهاب حکمهت انتسهاب »گویهد: کلیله و دمنه مهی هخود دربار هکاشفی نیز در دیباچ

 [...]ازهار ای است که اشيار اسرار  به حدیقه
 هههر نکتههه از او شههکفته بههاغی

 
 «چراغههههیشههههب تههههرافروختههههه 

 (4: 1772 )کاشفی،                      

ببرنهد  یو بدا  که اگر درخت»است نامیرا توصیف شده یبه شکل کلیله و دمنهدرخت در 
در  .(613:1714 ی،منشهنصهراهلل ) «و ببالد تا به قرار اصهل بهاز شهود بيهد یآخر از بیخ او شاخ
او پادشاه همه وحو  است و اکنو  با جهانورا  و ددا  کهه »گوید: شیر می هپنچاتنترا دربار

« Vata»درخهت وت »نویس آمده که: در پی« است.درخت وت آرمیده هدر گرد اویند در سای
 Akshaya-vataدی هر درخهت وت و  [...] دارنداز درختانی است که هندوا  آ  را مقدس می

 .(43: 1711)شیکهر، « آباد در شمال هند است)درخت جاودانی( در دی اهلل
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ر آیهین بهودایی مفههوم درخت انيیر هندی در باور هندیا  درختی مقهدس اسهت و د  
تهر از هنهدی کههن پرستش درخهت انيیهر»است؛ جاودان ی یافته و بارها در پنچاتنترا آمده

و درخهت جهاودان ی بها  کلیله و دمنههو از سوی  دی ر  .(612: 1711)هال، « آیین بودایی بود
ی و پیوند درخهت زنهدگهم کلیله و دمنه»است؛ درخت دانایی همراه و همسا  پنداشته شده

 هدرخت بودهی یها درخهت بهو، ههم سرچشهم»و  (31: 1711)پورخهالقی، « درخت دانش است
موجودات است و هم درخت فرزان ی. ساکیامونی بودا پای همهین درخهت  هزندگی برای هم

ههای آ  فرزان ی زیر شاخه خرد بود که تصمیم مهمش را گرفت که تا رسید  به مقام واالی
دو درخت در آیین »این موضوع در باور زرتشتیا  نیز وجود دارد  .(73: 1711)گهری، « بنشیند

اسهت و درخهت زردشت وجود دارد: درخت شاهین شمس که از اقیانوس آغازین بیهرو  زده
بودایی انيیر یا انيیر هندی که  ]در[است  زندگا  ههایش تخم همهرویسپ تخم  که دانه

بهزرگ، هات  خهرداری بزرگ اسهت، درخهت درخت نماد بید [...] بودا زیر آ  به اشراق رسید
 3/6در سهفر پیهدایش »داند. تورات این دو درخت را یکسا  می (.143: 1733)کوپر،  «بوداست

دو درخت مذکور است: درخت حیات و درخت ممنوع معرفت نی  و بد. ایهن دو درخهت در 
 .(111: 1733)فرای، « بیر استعاری تفاوتی با هم ندارندتع

طبیهب بهه  های اسهت کهه برزویهتلفی  گمشهده درخت داناییو  ت حیاتدرخاین همسانی 
هاسهت و به جانب هندوستا  کهوه»است؛ نموده شدهآید که در این تمثیل بازآ  برمیجستيوی 
 داروهها سهخنانهد و از را خواسهته ها علمهاکوهاز [ ...] شود مرده بدا  زندهکه  داروها رویددر وی 
شود، همها  سخن جاودان ی برگرفته می-از این تمثیل، گیاه .(11:1714ی، )نصراهلل منش« [...] ایشا 

 جوید.ی طبیب میدارویی که برزویه
 .(23:1711)ایهونس، « ها و خدای طبابت و داروساکن کوهستا »شیوا از خدایا  هندی است و 

 vaidyaدیا در اردو به جای ویه baidبید »نیز طبیب است.  کلیله و دمنهراوی فیلسوف « بیدپای»
 [...] در اردو یعنی بهرادر، دوسهت bhaiدوم شاید بهایی  هیعنی طبیب در سنسکریت همراه با کلم

Bidbāy و هم دانا، یعنی جمع خهرد  (11: 1716بلوا، دو ) «طبیب یا چیزی شبیه آ »نی برادر به مع
  مرد دانها اتی است که معنی آلغت سانسکریت ویدیا پ هشداین لغت شکل تحریف»و درمان ری 

   .(11: 1711)شیکهر،  «است
پزشه : »دههد. گری و سهخن را نشها  مهیپزش  نیز تبار مشترک درما  هشناسی وایریشه

سنسهکریت:  [...] کرد درما  bišaz ه، مشت  از ریش bišazka، ایرانی باستا  biziškفارسی میانه 
bhisāk   پزشههbhisaj  هاولیههه ریشهه هکههرد ، مههاددرمهها bišaz ی یعنههbiš  مشههت  اسههت از

 .(631: 1717دوست، )حسن« گفتنسخن bhā هکه خود مشتقی است از ریش -bhә-sهندواروپایی 
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دانستند و شأنی ویژه داشتند. این ن اه بر طب ایرانهی نیهز در هند، پزشکا  را افرادی الهی می
میا  معبدها و رهبهرا   طبیبا  هند باستا  عمدتاً از»است، ساسانیا  تأثیر داشته هویژه در دوربه

شناسهانه و دینهی، مهم خود چهو  طهب روا  هطب هندی در چند شاخ [...] اندمذهبی برخاسته
 .(11و 3: 1711)بهرامی، « استشاپور مسل  بودهدرمانی در جندی طب سوزنی، طب گیاهی و گیاه

از داروهها،  [...] شهودداروها روید که مرده بدا  زنده »توا  اکنو  دوباره به تمثیل سرانيام می
 هبرزویه هسخن  درمان ر یا داروی نامیرایی را برگرفت؛ همها  گمشهد-بازگشت و گیاه« [...] سخن

های درما  وندیداد همسها  اسهت، یعنی یکی از شیوه« کالم مقدس»سخنی که با -طبیب؛ گیاه
و ایهن  قهدسکهالم ماست. کهارد، نباتهات و در کتاب وندیداد سه قسم عالج تشخیص داده شده»

 .(141: 1714 )ممتحن،«  استرفتهآخر مؤثرتر از سایر وسایل به شمار می هوسیل
 

 درخت–انسان  -9-0
بارهها، چهه بهه شهکل مسهتقیم و چهه غیرمسهتقیم،  کلیلهه و دمنهههمسانی انسا  و درخت در 

هها و انشد هخواندند. وی در کلیپادشاهی که او را امرشکتی یعنی نیروی جاودانی می»است، آمده
بخاری به همانندی انسها  و گیهاه  .(63: 1711)شیکهر، « تاد بود و مانند درختی پرثمر بودهنرها اس
ههای او پهای»اسهت، است، البته منبع خود را هکر نکردهکند که آ  را از اوپانیشاد گرفتهاشاره می

)بخهاری، « ثال گیهاهجای درختا  کوچ  و موی او بر مجای درختا  بزرگ و دست و پای او بهبه

کهه درخهت تنومنهد در جن هل چنها »اسهت: انیشاد آمدهپتفصیل در اواین موضوع به .(76: 1723
های درخت اسهت و پوسهت بهد  برگ همنزلسا  اوست موهای بد  او بهسا  بهاست همچنین ان

 :1731ینی، نهایجاللهی )«  [...] اسهتخوا  و همنزلجای آبی که در پوست درخت است و چوب بهاو به

 .(46: 1711، ی)گر «دانند یرا مادر خود م یهند یردرخت اني ،هند یوراهایسا»و  (711-712
ههای مختلهف حیهات هایی مبنی بر همسانی اجزای درخت با بخهشفرای ضمن آورد  نشانه

« گهرددسیی با درخت حیات مستفاد مهیی ان ی استعاری جسم م»گوید از این موارد مسیی، می
(1733 :116). 

اسهت کهه سهخن ویی و دردمنهدی در متو  بازمانده از آیین مانوی، حکایات متعهددی آمهده
متهو   (.61: 1731، و گیینهو  )رومهر انهدگونهکند، درختانی که انسا گیاها  و درختا  را مطر  می

در ریهگ ودا پیوسهته از چهوب و الهوار صهحبت »گوینهد، ودایی از تبار گیاهی خدایا ، سخن می
پاسهخ « ها زمهین و آسهما  را سهاختند ها کدام بود که از آنو آ  درخت آ  بیشه کدام»ود شمی

 .(143-142: 1716)بهار، « ست که برهما خود بیشه و درخت بودها چنین ابدا  در براهمنه
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   گیرینتیجه -0
هها نیهز مههتقابل بنیادین کتاب میا  میرایی و نامیرایی است که متن اصلی، این تقابل را بهه مقد

انهد از هها در ارتبهاطها و نیز کسانی کهه بها آن  مقدمهنویسندگا های که همگونهکند بهمنتقل می
آورد هم هی در ایهن مهی کلیلهه و دمنههمهتن را بهرای متهرجم  ای ازپادشاه تا کسی کهه نسهخه

مغلهوب  غالب و مقتدر، نامیرایی است و مرگ وجهه هشوند. در این تقابل سویجاودان ی سهیم می
 است.  

یابهد. در سهطحی دی هر گیهاه بخش پیوند مینامیرایی در وجه نمادین خود با گیاه جاودان ی
 ههنهدی، آدمهی را از چرخه هبها نهادانی اسهت کهه در اندیشه نامیرایی تمثیلی از خهرد در تقابهل

بهد. یاسازد. گیهاه  نهامیرایی بها سهخن نیهز همسهانی مهیدهد و جاودانه مینيات می« سامسارا»
سهخن  -ما را به گیهاه« پزش » هبا وای کلیله و دمنهراوی فیلسوف « بیدپای» هریشه بود  وایهم

رسهاند. داروی نهامیرایی کهه یهادآور برزویه طبیهب مهی هدرمان ر یا داروی نامیرایی، هما  گمشد
 درما  در وندیداد است.   هیکی از سه شیو« کالم مقدس»

-)خهرد انسا  در جسهتيوی حکمهت هبا مکالم ار است کهگذ شر  این سفر یا کلیله و دمنه
و جههانورا  بههرای  بندنههدیمههفرو گفههتن لههب از سههخن یهها آدمشههود. آن ههاه سههخن( شههروع مههی

 هکهه تنهها گنيینه یحکمتگشایند. بخشی( لب به سخن مینتیيه جاودان یآموزی )و درحکمت
کهه  ی اه، انسانآن .شوندیم لب فروبسته و ساکت جانورا  است و سرانيامشده آ  در طبیعت گم

 آغازد.یو گفت و م آیدیمدوباره به صدا در آموخته،، حکمتیواناتح ینا همکالمو  یآفریناز نقش
کوشهند بها مهتن اصهلی هها مهیها است که مقدمهاز منظری دی ر، تقابل متن اصلی با مقدمه

آینهد. ایهن  ر مهتن اصهلی فهای شوند و بر اقتهدا خارج پیوندی ساختاری برقرار کنند تا از حاشیه
یابد؛ متن اصلی به زبا  سانسکریت است کهه زبها  سانسهکریت ها نیز گستر  میتقابل در زبا 
ههای مختلهف( قهرار فارسهی )در قر  ها یعنی سریانی، پهلهوی، عربهی،مههای مقددر مقابل زبا 

هها در و حهذف و اضهافه کوشند با دخل و تصرفها میهای مقدمهگویی زبا  رویگیرد. ازاینمی
های مربوط به فرهنگ خهود را بهه مهتن اصهلی وارد کننهد و از قاهریهت زبها  متن اصلی تداعی
 سانسکریت بکاهند.

جهاودان ی، دو محهوری هسهتند کهه  و سهخن-خهرد -1آینهد: گرد می ها در ی  نقطهتقابل
، یربهه اسهاط کهه یاصل متن یآغازیب درو  یرندگیم یاز متن اصل های خود،مترجما  در مقدمه

 هها،ترجمهه و ههامقدمهه -6. شهوندیمه یمسههرسهد؛ می یتو سانسکر یهند یخها و تارحماسه
و اسهت متعدد شکل گرفتهه یهانکه خود از مت یهستند؛ متن یمتفاوت از متن اصل هاییخوانش

، یانیسهر ،یپهلهو یههادر زبها  غیهره و یدئولویی ، ایمختلف اجتماع یهاارجاعات و خوانشبه 
ها با متن اصلی پیوند سهاختاری یافتهه و در نهامیرایی یوندند. سرانيام، مقدمهپیم یفارس و یعرب
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هها بهه سهمت مهتن اصهلی حرکهت ای که مخاطهب از مقدمههگونهشوند بهمتن اصلی سهیم می
 کند. می

 
 شتنوپی
همهواره در  «Le dissemination» پهراکنش» یهراز« کتاب نخواهد بهود ینپس ا»  یدادر یربه تعب - 1
سهرکش و  یهرویپهراکنش هماننهد ن .رسهاند یها توا  آ  را بهه پایگاه نمیچماند و هیم یباق یا جر
افتهد بهدو  یامهور اتفهاق مه هیانهعهام( همهواره در مطوربهه یتنوشتار و متن یرویبخش زبا  )نجا 

بخهش جهاودان ی «سهخن –خهرد » (43: 1737 ی،)لوس« یا از هر آغاز و هر پا یش، پیتغا یاخاست اه 
 یال موجهود اسهت و سه« در زبها  یشاست کهه از په یبخشجا  یروین»از  یدادر یرهما  تعب یدشا
 گردد.یم ها را موجبدال
، ی، ناخودآگهاهیعهت)طب یشیمتن زای/ انشانه کند:یماشاره زبا   در گردو وجه داللت به یستواکر- 6

دانشمندا  و منط  دانا  اسهتفاده  یا ب( »ینط ، خود آگاه)ههن، م یمتن ظاهر ین/عواطف( و نماد
دو  یهنا« اسهت یااز امر نشانه یرقص و شعر نمود ،یقیدر موس یا که بیحالاز زبا  است در یننماد
 هعنوا  رومتن کهه رابطهبه یمتن و متن ظاهریرعنوا  زبه یشیدارند. متن زا یالکتیکید یوندیوجه پ

   (.11-42و  72-71: 1711 ،یم  آف) ر استینامتنی میا  آنها برقراب
چند مهتن  ینب یادو متن  یا م یمناسبت هم حضور» یعنیینت  یاز منظر ساخت را ینامتنیتب - 7

 یها مناسهبت م یهریبهه تعب یها (142 : 1711 )آلهن، «ی رمتن در متن د ی عنوا  حضور بالفعل و به
بهه دانهش  سهتهواب یآثار زبرمتن یمعنا» کهینو ا داللت متن یاصل هسرچشم یعنی یرمتنزبرمتن و ز
به جههت التقهاط از  یادگرگو  کرده  یزیآمبه نحو هزل یاست که زبرمتن، آ  را  یمتنیرخواننده از ز

 .(114و112 :)هما  «کندیم یدآ  تقل
 اند. ،  این دو حکایت را با هم سنيیده و تحلیل و تفسیر کرده(1711)الدین کزازی میرجالل -4
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 تهرا : مرکز. .یزدانيو .پ ، ترجمهبینامتنیت. 1711آلن، گ. 

 ، تهرا : مرکز.ویل متنأساختار و ت. 1736احمدی، ب. 
 تهرا : فرا روا . .عالمهیصالح .م ه، ترجمیادینمتو  مقدس بن. 1713الیاده، م. 
 ، ترجمه م.ک. مهاجری. تهرا : کتاب پارسه.تصاویر و نمادها. 1731الیاده، م. 

 تهرا : اساطیر. .فرخی .ب ه، ترجماساطیر هند. 1711یونس، و. ا
 تهرا : خوارزمی. .روشن .خانلری و مناتل .، تصحیی پهای بیدپایداستا . 1723بخاری، م. 
 ، تهرا : چشمه.ادیا  آسیایی. 1716بهار، م. 

 .  74-1 (:3) 61، تاریخ اسالم«. به عالم اسالم یا هند یانتقال دانش پزشک. »1711بهرامی، ر. 
 .  141-167(: 4) 63، میراث هآین«. دیباچه: ميلس انس نویسنده و خواننده. »1717پورجوادی،  . 
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 نشر.، مشهد: بهدرخت شاهنامه .1711. م ی،چترود یپورخالق
 ، تهرا : سخن.تاریخ ادبیات ایرا  پیش از اسالم. 1731تفضلی، ا. 
 کتاب ایرا .، تهرا : زبا ، است یا هست. 1711توفا ، م. 

 ، تهرا : شیرازه.هند در ی  ن اه. 1731جاللی نایینی، م. 
تههرا : . 1ج .سهرکاراتی .، زیهر نظهر بفرهنهگ ریشهه شهناختی زبها  فارسهی. 1717حسن دوست، م. 

 فرهن ستا  زبا  و ادب فارسی.
 : نیلوفر.، تهرا کاخ کاتبا  یکاریکاش .1716 یی، پ.و  رفو .ص ینی،حس

 ، ترجمه ص. سيادی. تهرا : طهوری.برزویه طبیب و منشأ کلیله و دمنه. 1716دو بلوا، ف. 
 تهرا : آتیه. .شالچی . .ا ه، ترجمهای زندگی مانیبازمانده. 1731و گیینو ، ل.  .رومر، ک
ای بهر فرهنهگ و طبیهب دریچهه هو باب برزوی کلیله و دمنه همقدم. »1736زاده، ا. و حسن .پور، وسبزیا 

 .  172-117 (:61، )ادبیات تعلیمی«. ا  باستا تربیت در ایر
 .و م . مههاجرم هترجمه .یه مکار یمهار .ا زیرنظهر ،معاصهر یادب یهایهنظر هدانشنام. 1714 .، ویملینگس

 .111-111 آگه. تهرا : .ینبو
 ، تهرا : امیرکبیر.ازلی ههای ههنی و خاطربت. 1731شای ا ، د. 
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