فروخوان از کلیله نکتهای

چند*

*

علیمحمد هنر

اصل و منشا کلیلهودمنه
«کلیله و دمنه» ،در اصل به زبان سانسکریت

بکهد  ،بکهنام «پَنجَکه ََنََکی »

) (PANCHATANTRAکه بیزوتة طبیبِ مَیوزی در عصی انهشییوان خسیو پسکی
قباد ،پادشا ساسکان ،،نن را در دکدود  560مکیادی بکه پارسک ،ک زبکان زمکان
ساسانیان درنورد و ابهاب و دراتاَ ،چند از دتگی مآخذ هنکدی بکی نن اوک ود و
نامش را «کلیلگ و دمنگ» گذاش .
نخستین ترجمة عربی
در اواتل دوران ویهنگ اسام« ،،ابهمحمد عبکداه» روزبکه پسکی دادوتکه،
معیوف به «ابن مقفّع» ( 106-142ق) از میدم وییوزنباد وارس – اتن کَکاب را از
پارسکک ،بککه َککازی نقککل نمککهد و چنککد بککاب هکک ،بککدان ا حککاق کککید ،بککاب

* نتنة پژوهش ،میداد و شهیتهر  ،1383شمار  ،87صص َ 76ا .85
* .مصیاع ،اس

از نظام ،گنجهای
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برزويةا طبیب ،بابا ناسک و ابن عیس و  ...و مجکازا نن را از بکاب اطکاق
کل به ج ء «کلیله و دمنه» نامید.
تعن ،بهاعَبار ذکی نام «کَیَََکَ » ( گسَاخ) و «دَمَنَک» (وییوز) در باب اول
کَاب ،ننرا «کلیله و دمنه» خهاند.
گفَن ،اس

که «ابهرتحان بییون »،در باب َیجمهای که ابنمقفع از «پنجه

َنَی » به عیب ،کید اس  ،نظی مهاوق ،ندارد .از اتن جه

چنین م،نهتسد:

()1

«اتن کَاب را تک بار بیزوتة طبیب اتیان ،به پارسیک (زبان زمان
ساسانیان) َیجمه کید و سپس از زبان عصی ساسان ،به عیبَ ،یجمه شد و در
اتن دو بار بی دس

کسان ،گذش

که در نقل ،امان گ ار نبهدند و در نن

َصیواَ ،کیدند و نرای خهد را در نن گنجاندند .بدانگهنه که ننچه ما به اس،
کلیلهودمنه م،شناسی ،و َیجمهای اس

که ابن ا مقفّع به عیب ،کید اس

با

اصل «پنجه َنَی » بسیار ویق دارد .از نن جمله اتنره ابنا مقفع چهن زندتق و
مانهی بهد اس  ،باب ،بهعنهان باب بیوزتة طبیب در ابَدای کَاب او ود و نرای
مانهی خهتش را از زبان بیزوته در ننجا بیان کید اس  .من د  ،م،خهاس
به عیبَ ،یجمه کنَ ،ا میدم

پنجه َنَی را مسَقیما ،بار دتگی ،از سانسریت

بدانند اصل کَاب هندی چه بهد و تا ننچه اکنهن دردس

ماس  ،چقدر مَفاوت

اس ».
کلیله و دمنه و سامانیان
در مقدمه شاهنامه ابهمنصهری نمد اس :

()2

«پس امییسعید نصیبن ادمد اتن سخن بشنید ،خهش نمدش .دسَهر
خهتش را خهاجه بلعم ،،بی نن داش

َا از زبان َازی به زبان پارس ،گیدانید َا
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اتن نامه به دس

میدمان اندر اوَاد و هی کس ،دس

بدو اندر زد و رودک ،را

ویمهد َا به نظ ،نورد و کلیله و دمنه اندر زبان خید و ب رگ اوَاد و نام او بدتن
و اتن نامه ازو تادگاری بماند».

زند گش

«پس چینیان َصاوتی اندر او ودند َا هی کس ،را خهش نتد دتدن و
خهاندن نن».
اما ویدوس ،در باب نظ ،کیدن رودک ،،کلیله و دمنه را چنین م،گهتد:
کلیلة به َازی شد از پهلهی
بیاتن سان که اکنهن هم ،بشنهی
به َازی هم ،بهد َا گا نصی
بدانگه که شد بی جهان شا عصی
گیانماته بها فضل دسَهر او
که اندر سخن بهد گنجهر او
بفیمهد َا وارس ،و دری
بگفَند و کهَا شد داوری
هم ،خهاسَ ،نشرار و نهان
ک و تادگاری بهد در جهان
گ ارند را پیش بنشاندند
همه نامه بی رودک ،خهاندند
بپیهس
بسف

گهتا پیاکند را
اتن چنین درّ نگند را
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ننچه ذهن را به خهد مشغهل م،دارد ،اتن اس
«خهاجه بلعم »،را منظهم ساخَه بهد اس
«گ ارند را پیش بنشاندند »...؟

که رودکَ ،،یجمة وارس،

تا اتنره بنا به ویمان «بلعم،»،

()3

ظاهیا چنین بهنظی م،رسد که شق دوم درس

باشد.

اگی ه ،بلعم ،،خهد کلیلهودمنه را از عیب ،به وارسَ ،یجمه کید باشد،
هیچ نشان ،از نن ظاهیا بهجا نماند اس .
در باب کلیله و دمنة رودک ،گفَهاند که با اتن بی
هی که نامُخ

از گذش

نغاز شد بهد:

روزگار

نی نامهزد ز هیچ نمهزگار
ناصیخسیو عل،ا ظاهی باَهجه به سخن رودک ،گفَه اس

()4

میا اتن روزگار ،نمهزگاری اس
ک تن به نیسَمان نمهزگاری
که ا بَه نظیی نن را در گفَههای َازیزبانان نی م،تابی:،
«ابشیه »،در کَاب خهد «ا مُسََطیَف» نورد اس :

()5

وَلّ ،اَرْکَاالتْامِ ِلمَیء واعظا
وَال کَصُیوفِ ا دهیِ ِلمَیء هادتا
باری ،از بخ

بد ،کلیله و دمنة رودک ،که به بحی رمل مسدّس بهد ،

ظاهیا ،از میان روَه اس

و وقط ابیاَ ،پیاکند از نن در کَب مخَلف مندرج

اس .
از جملة نن ،ابیات زتی را «عل،بن ابن دفص ابن وقیه محمهد االصفهان»،
در کَاب ک ،دج ،و  ،پی واتدة خهتش ک تحفة ا ملهک ک نقل نمهد اس

که
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رودک ،مضمهن نن را از عبارات نخسَین کَاب اآلداب ا ربیی ابن مقفع اخذ
کید :

()6

َا جهان بهد از سی ندم ویاز
کس نبهد از را دانش ب،نیاز
میدمان بخید اندر هی زمان
را دانش را به هی گهنه زبان
گید کیدند و گیام ،داشَند
َا به سنگ اندر هم ،بنگاشَند
دانش اندر دل چیاغ روشن اس
وز همه بد ،بی َن َه جهشن اس
عنصیی نی در قصیدة معیوف خهد ،در مدح محمهد غ نهی به مطلع

()7

نتا شنید پندهای خسیوان به خبی
بپا ز خسیو مشیق عیان ببین َه هنی
م،گهتد:
چهل ه ار درم رودک ،ز مهَی خهتش
بیاوَه اس

به َهزتع ازتن درو نن در

که ا بَه مصیاع دوم ،در بعض ،نسخ ،بدتن صهرت اس  :عطا گیو

به

نظ ،کلیله در کشهر
سیانجام در قین هفَ ،هجیی ،به سال  658ق بهاءا دتن ادمدبن محمهد
قانع ،طهس ،،کلیلهودمنه را در قا ب مثنهی ،در بحی مَقارب مثمّن محذوف (تا
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مقصهر) بهنظ ،درنورد و نن را به «ع ا دتن کیراوس سلجهقَ »،قدت ،کید که
چند دهه پیش از تن در َهیان به طبع رسید 1358( .ش)
ترجمة عربی
ج عبداهبن مقفع ،به نهشَة «کشفا ظنهن» (ذتل کلیله و دمنه) ،عبداهبن
مهدی به

هال االههازی کلیلهودمنهیا بیای تحی،بن خا د ا بیمر ،درخاو
سال  165ق بار دتگی از وارس ،به عیبَ ،یجمه نمهد.

هتس شیخها یسهع ،،در کلیله و دمنة چاپ خهد )8(،از تر ،از نسخ خط،
کلیله و دمنه ،محفهظ در کَابخانة اتاصهویَه (اسَانبهل) نقل کید اس :
هذا کَاب کلیلة و دمنه ....نقله منا فارسیة ا  ،ا عیبیة
عبداهبن

عل،االههازی

یحی،بن

خا دبن

بیمک

و،

خافةا مهدی ،ادد خلفاء بن،ا عباس و ذ ک و ،سنة خمس و
سَّین و مائه.
همچنین باتد تاد کید از «سییا ملهک» ( = کلیلة و دمنة)
َیجمة شیخ زتنا دتن عمیا فارس ،از مَن نصیاه منش ،که نسخهای از نن به
َارتخ  727ق در کَابخانة ادمد ثا ث به شمارة  3015مهجهد اس .
ترجمة منظوم به عربی
اما َیجمة منظهم عیب ،با کارابان الدق ،در قیون دوم هجیی شیوع
م،شهد .وی کلیله و دمنه را در چهارد بی
نیسید و َنها ددود هشَاد بی

بهنظ ،درنورد که مَأسفانه بهدس

ما

از نن در کَاب االوراق صه  ،بهجا ماند اس .
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سهلبن نهبخ

نی کلیلهودمنه را منظهم ساخ

و به تحی،بن خا د بیمر،

َقدت ،کید.
ابن ا هیارتّه که در اواتل قین شش ،هجیی وهت کید اس  ،گهتندة
منظهمهای اس

به نام صادح وبا غ ،،به سبک و اسلهب کلیلهودمنه که نن را به

صدقة بن دبیس اهدا کید اس .
وی نی کلیلهودمنه را در ددود سال  494هجیی منظهم ساخ
نَاتجا فطنه و ،نظ ،کلیلة و دمنة نامید که مهجهد اس .

و نن را

()9

ترجمههای دیگر
کلیلهودمنه از سانسریت

به پارس ،و َبََ ،یجمه شد و سپس از پارس،

به عیب ،و سُیتان ،قدت ،نقل گیدتد .ننگا از عیب ،به سیتان ،جدتد و تهنان ،و
عبیی و الَین ،قدت ،و اسپانیات ،کهن درنمد.
از تهنان ،به اتَا یات ،و اساوی قدت ،و نی از عبیی به الَین ،میانه و از
اسپانیات ،کهن به الَین ،جدتد بیگیداند شد.
بار دتگی از قین پان ده ،به بعد ،از روی َیجمة عبیی تهدنّا ،به ن مان ،و
اسپانیات ،و اتَا یاتَ ،یجمه شد و سپس از ن مان ،به دانمارک ،و هلندی و از
اسپانیات ،جدتد به اتَا یات ،و از اتَا یات ،به انگلیس ،درنمدَ .یجمة ویانسهی نن
در قین هفده ،صهرت گیو .
معارضة با کلیلهودمنه
گاه ،نی کسان ،به معارضة با کلیله و دمنه بیخاسَهاند که ا بَه از عهد
بینیامد اند .از جملة معارضین سهلبن هیونبن راهیبهن ( 215ق) اس

که
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درخدم

مأمهن در بی ا حرمه بهد و وارس ،االصل و شیع ،و شعهب.،
در ا بیان و ا َبیین نمد اس :

()10

«و منا خطباء وا شعیاء ا ذتن جمعها ا شعی وا خطب ،وا یسائل ا طهال
وا قصار وا رَب ا ربار ا مجلّدة وا سیی ا حسان ا مه دة واالخبار ا مدوّ
نة:

سهلبن هیونبن راهیُبهن ا راَب صادب کَاب َ
ثعلة و عفیَة و ،معارضة

کَاب کلیلة و دمنة و کَاب االخهان و کَاب ا سائل و کَاب ا مخ وم،
و ا هذلیة و غییذ ک منا رَب».
کلیلهودمنه بهرامشاهی
ب،شک در بین دراتات امثال و َمثیلهای اخاق ،و َعلیم ،،کلیلهودمنه
ک،نظیی اس  .هیمان اَه ) (HERMANN ETHEخاورشناس سیشناس ن مان ،در
کَاب َارتخ ادبیات وارس )11(،خهد م،گهتد :کلیله و دمنه درواقع در ادبیات
جهان ،،گههی گیانبهات ،اس

که در طهل قیون مَمادی گنجینة معنهتات ملل را

چه شیق ،و چه غیب ،،غنَ،ی و سیشارَی ساخَه اس .
میدهم اسَاد مینهی نهشَهاند)12( :
«در کَاب کلیلهودمنه قهَ ،در بیان مقاصد و قدرَ ،در ادای معان ،هس
که در دتگی کَب نیس

 ...صناتع چنان طبیع ،اوَاد اس

که خهانند غا با

مَهجه ننها نم،گیدد ،و اگی در انشای او ا فاظ َازی دتد م،شهد که در زبان و
زمان ما کمَی جاری اس  ،گمان م،کن ،به اقَضای سبک عهد و منشآت مَداول
نن زمان بهد اس  ،نه از را اصیار در نوردن غیائب غات».
نصیاه منش ،نی م،گهتد:

()13
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«اتن مجمهع به ن دتک دوس

و دشمن و مسلمان و مشیک و معاهد و

ذمّ ،مقبهل باشد ،و َا زبان پارس ،میان میدمان مَداول اس  ،به هیچ َأوتل
مهجهر نگیدد ،و به َقلب ادهال و َجدد دهادث در نن نقصان ،و َفاوَ،
صهرت نبندد ،چه در اصل وضع کان درم
به همین جه

اس

و گنج دصاو

اس

»...

که بیش از چهل نفی از نهتسندگان و صادبان قل ،از

شیهة نثینهتس ،او پییوی و اقَباس کید اند.
نصیاه منش ،در باب انجمن خانة خهاجة خهد م،نهتسد (دتباچة مَیج،،
ص  15و :)16
«خهاجة من بند  ....قبلة ادیار و اواضل و کعبة علما و اماثل  ...بهد و
جملر ،ماذ و پنا جانب او را شناخَندی و او در ابهاب َفقد و َعهد اتشان
انهاع َرلف و َنهّق واجب داشَ ... ،الجیم همه را به جانب او سرهن و
اسَنام

داصل نمد بهد  ...و طاتفهای از مشاهیی اتشان که هیتک وضل ،واوی و

ذکیی ساتی داشَند ،به من

ساکنان خانه و بطانة مجلس بهدند» .ننگا از شان د

نفیی از اتن جمع نام م،بید که بعض ،بیای ما شناخَه شد اند و نثاری از ننان
بهجا ماند اس .
از جمله سه بی

َازی که در مقدمة کلیله و دمنه نمد ( :وَحَمدا قُ ْ،دَمدا

ثُ ّ،دمدا ( »...ص  ،3س  )11-9از ابها قاس ،عل،بن ا حسنبن رضهانا خیاط
ا غ نهی ،ممدوح سنات ،غ نهی اس

که بی

اول در سندباد نامة ظهییی ( نَش،

ص  )280و ََمة صهانا حرمه (طبع محمدشفیع ص  )131نقل شد اس .
نصیاه منش ،سپس به ذکی ادهال و اوضاع خهد و چگهنگَ ،یجمة کلیله
و دمنه م،پیدازد (ص :)25-16
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«من بند را بی مجا س
گشَه بهد و به مطا ب
اشغال و مابس

و دتهار و مذاکیت و گفَار اتشان چنان ا فَ ،از
بی کسب هنی نن میل اوَاد که از مباشیت

و مهاظب

اعمال اعیاض کل ،م،بهد ،و غات

داشَم ،که تر ،را از اتشان درتاوَم ،و ساعَ ،به مفاوض

نهم

بی نن مقصهر

او مهانس

 ...و چهن  ...نظام اتن دال گسسَه شد ،خهتشَن را ج به مطا ع

جُسَم،

کَب مََُهدّی

ندانسَ ...،در اثنای اتن دال وقیه عا  ،عل ،ابیاهی ،اسمعیل  ...نسخَ ،از
کلیلة و دمنة َحفه نورد».
«اگیچه ازان چند نسخ
 ...بی خاطی گذش

دتگی در میان کَب بهد ،بدان َبیّک نمهد نمد و

که نن را َیجمه کید نتد و در بسط سخن و کشف اشارات

نن اشباع ،رود و نن را به نتات و اخبار و ابیات و امثال مؤکد گیدانید شهدَ ،ا
اتن کَاب را که زبدة چند ه ارسا ه اس  ،اجبات ،باشد و میدمان از وهاتد و مناوع
نن محیوم نمانندَ ،یجمة نصیاه منش ،در ددود سالهای َ 538ا  540ق
صهرت گیوَه اس ».
کلیله و دمنة بخاری
نصیاه منش ،،نهشَه اس

(ص :)25

«اتن کَاب را پس از َیجمة ابن ا مقفع و نظ ،رودکَ ،یجمهها کید اند».
از اتن َیجمهها (به وارس )،کس ،نگا نبهد َا در سال  1961م.
کَابشناس َیک ،وهم ،اده ،قی َای ،از وجهد تک َیجمة وارس ،دتگی
در کَابخانة مهز طهپقاپهسیای در اسَانبهل خبی داد .بیرس،های بعدی نشان داد
که مَیج ،محمدبنعبداه بخاری اس
اس .

و نسخه در سال  543ق نهشَه شد
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اتن همان کَاب ،اس

که به نام «داسَانهای بیدپای» به َصحیح دکَی

خانلیی با مقدمهای عا مانه بهچاپ رسید اس .
مَیج ،در باب شیهة کار خهد م،نهتسد (ص :)38
«هیچند خاطی در زتادت بس ،تاری م،داد ،اما بی مهجب ویمان عا  ... ،بی
عین کَاب اخَصار کید نمد ».پس گ ارند اتن کَاب به خاف نصیاه منش ،،به
نقل عین عبارات ابن مقفع به وارس ،اکَفا کید و از خهد چی ی بی کَاب نیف ود
تا به میل خهتشَن مطا ب ،را از نن دذف نرید اس .
انوار سهیلی و کاشفی
کمالا دتن دسینبن عل ،کاشف ،سب واری بیهق ،واعظ ،مشههر به
مادسین کاشف ،و تا مادسین واعظ در اواسط نیمة اول قین نه ،هجیی در
سب وار ،قصبه بیهق ،بهدنیا نمد و در سال  910ق از دنیا رو  .وی صادب نثار
قلم ،عدتد ای اس

که از جملة معیوفَیتن ننهاَ ،حیتی جدتدی از کلیله و

دمنه اس  ،به اس ،انهار سهیل ،و بهنام شیخ ادمد سهیل ،از امیای عهد سلطان
دسین مییزای باتقیا در چهارد باب و تک مقدمه.
کلیله و دمنه در اروپا ،از را َیجمة روات

انهار سهیل ،و همیا با نام

بیدپای شهیت تاو .
ژان دوالوهنَن واتلنهتس معیوف ویانسهی ،بیس

و سه سا ه بهد که

َیجمة داسَانهای بیدپای از روی انهار سهیل ،در  1644م انَشار تاو .
ا بَه داسَانهای بیدپای ن دتک چهارصد سا  ،پیش از الوهنَن بهدس
ژانکاپه به زبان الَینَ ،یجمه شد بهد .الوهنَن بعض ،از دراتات َمثیل ،اتن

کَاب را جامة ویانسهی پهشانید .از جمله« :داسَان دو بط و سنگ پش » ( کلیله
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و دمنه ،مینهی ،ص  111-110و انهار سهیل ،،چاپ اوسل1851 ،(OUSELEY) ،
م ،ص )137-134؛ داسَان منظهم «بهد اس خیی که دُم نبهدش  »...که در کَابهای
ابَدات ،سابق ه ،نقل شد بهد و در عیب« ،،ذهبا حمار تطلب قینین ،وعاد
مصلهماالذنین» را معادل نن تاوَهاند ( انهار سهیل ،،چاپ اوسل ،،ص )163؛
داسَان «نن کلنگ که خهاس

مثل باشه به صید کبهَی و َیهه دس

ب ند ،از

شرار کِیمهای کنار جهی ه ،باز ماند» که در سلسلةالذهب عبدا یدمن
جام ،ه ،نمد (انهار سهیل ،،چاپ  1851م ،ص  )453-452و  ...درات

«مید

دو مه» (انهار سهیل ،،اوسل ،،ص  )454را میدهم اسَاد مینهی ،نی ،قین پیش از
اتن منظهم ساخَه اس

که بهچاپ رسید ( )14و مضمهن نن را با اوضاع و ادهال

معاصیان خهتش منطبق کید اس :
میدی دو مه ،دو زن داش  ،تک پیی و تک جهان
وی را چه خهد هم ،خهاس
م ،کَند مهی مشریش نن جف

هیتک ازتن دوگان
پییوی

مهی سپید او نی کَندی زن جهان
پییان هم ،بجنگند با وری َند و نه
خامان هم ،گیت ند ز نثار باسَان
در روزگار ماَ ،مام انهار سهیل ،را به نظ ،درنورد اند.

()15

عیار دانش و عالّمی
اکبی شا گهرکان ،هند ،پس از شنیدن عباراَ ،از َیجمه کلیلة و
دمنة بهیامشاه ،و انهار سهیل ،کاشف ،م،گهتد:

()16
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«منظهر از وارس ،نهشَن کَاب عیب ،،غیی از نسان ،وه ،معان ،نن بی
وارس،دانان نَهاند بهد و اگیچه انهار سهیل ،به نسب
زبان اهل روزگار اس

کلیله و دمنة مشههر ،به

اما هنهز ،از عبارات عیب و اسَعارات عج ،خا  ،نیس .

باتد که بعض ،غات انداخَه ،دور از نقشهای سخن پیداخَه به عبارَ ،واضح به
همان َیَیب نگاشَه نتد َا واتدة نن عام شهد و مقصهد َمام گیدد .از اتنرو،
ابها فضلبن مبارک مَخلص به عاّم ،در سال  996ق به َحیتی دتگیی از کلیله
و دمنه پیداخ

و مفَح کَاب و

که چهارد باب نن َهذتب انهار سهیل ،اس

باب بیزوته از َیجمة ابها معا  ،گیوَه شد اس ».
انهار سهیل ،و عیار دانش َا همین زمانهای اخیی ،مقبهل طبع وارس،
دانها و وارس ،خهانهای شبه قارة هند بهد؛ اما در اتیان چنین نشد.
ننچه َاکنهن به کهَاه ،و اخَصار نگاشَه نمد ،جه
سیگذش

َذکار و میوری بی

کلیله و دمنه ،الزم بهنظی رسید.

ظاهیا پس از نن همه َحقیق و ژرفنگیی به زبانهای مخَلف دربارة
کلیله و دمنه و اساس نن ،بیزوتة طبیب ب رگمهی ،ابن مقفع ،نصیاه منش ،،انهار
سهیل ،و  ....به ذهن انسان خطهر نم،کند که بَهان نرَه تا نرَههاتَ ،از و
سهدمند بی پژوهشهای گذشَه او ود.
اما کارهات ،نظیی کار نقای «دوبلها» گذشَه از نن که روش َحقیق و ََبع را
به شیهة علم ،به پژوهندگان م،نمهزد ،نشان م،دهد که در هی نهع پژوهش ادب،،
همیشه در چهن و چیا باز اس
نگیتس

و در باب هی مهضهع باتد از زاوتههای گهنهگهن

و بیرس ،کید و از مدارک و اسناد نهتاوَه اسَفاد نمهد.
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باری ،بیوزته طبیب و منشأ کلیلهودمنه ،بدتنگهنه در  210صفحه َنظی،
شد اس :
ج وهیس

کل ،کَاب در صفحة  1و  ،2پیشگفَار مهج و بدون دشه و

زواتد و َفاضل مَیج ،محَیم ،در صفحات  3و  4نمد اس .
سپس به پیشگفَار نهتسندة کَاب ک صفحة  5و  6ک م،رسی ،که بهدنبال نن
در صفحات َ 7ا  ،13منبعشناس ،اس

شامل مشخصات  35کَاب وارس ،و

عیب ،و  98مأخذ وینگ ،،از مهَ،یتن میاجع به زبانهای گهناگهن.
پس از نن گفَارهای دوازد گانة کَاب م،نتد (ص  )154-15که هی گفَار
به مهضهع ،اخَصاص تاوَه اس

با تادداش های میبهط به نن.

کلیلهودمنه :دسَنهتسها و چاپهای مهرد اسَفاد در اتن َحقیق (ص
)155-162؛ دسَنهتسهای بَ،ارتخ (ص  )170-163و باالخی ضمائ ،که
مشَمل اس

بی :ضمیمة تر :،مَن انَقادی «مید در چا » (ص ،)181-173

ضمیمة دوم :مَن انَقادی «سفی بیزوی به هند (َحیتی کهَا )» (ص  )190-183و
ضمیمة سهم :گ ارش سفی بیزوی به هند (َحیتی بلند) (ص )199-191؛
اسَدراکات (ص  )203-201و نامنامه (ص  )210-205مطا ب بعدی کَاب اس .
ب،شک از جملة نفاتس انگش شمار در گنجینة ادبیات جهان ،،ترک ،هک،
کلیله و دمنه اس
)(DAVID SAHID

که از را َیجمة ویانسهی انکهار سکهیل ،بکه قلک ،داود َسکهید
به سکال  1644م در پکارتس شکهیت بسکیار تاوَکه و بکا نکام

بیهمن ،گمنام ک بیدپا که در دربار «رای» هنکد سکخنان درمک نمی و قصکههای
عبیتانگی م،گفَه ک همیا شد اس  .از اتنرو ،عنهان داسکَانهای بیکدپای بکه
جای قصص و دراتات کلیلهودمنه رواج عام تاوَه اس .
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بیدپا و پیلپا َصحیف واژة سانسریت

وتدتاپََ،

)(VIDYA-PATI

اس

که در عیب ،بیدبا شد ؛ تعن :،مید دانا و مهَی تا ب رگ و مقدَمِ بی همنان و عا مان.
ننگهنه که پیش از اتن نمهد شد ،کلیله و دمنه به زبانهای گهناگهن از قدتَ،یتن
اتام َیجمه شد اس ؛ اما از زمان نخسَین َیجمة نن به ویانسهیَ ،اکنهن به
ا سنة مخَلف اروپاتَ ،،حقیقات بسیاری دربارة اتن کَاب شد اس
نخیتن ننهاَ ،حقیق نقای «ویانسها دوبلها» اس

که از جملة

که اخییا به َیجمة روان و دقیق

نقای دکَی صادق سجادی منَشی گیدتد اس .
نظی محققان اروپات ،نسب

به اتن کَاب و نگاه ،ننان ،همه وق

ترسان

نبهد اس  .بلره ،سع ،کید اند که در هی َحقیق َاز  ،اغاط و اشَباهات
پژوهندگان پیشین را اصاح کنند و تا اتنره در باب کلیلهودمنه نظیی ابیاز نرنند.
چنانکه در َارتخ ادب ،وارس ،از ادوارد گینهتل بیاون انگلیس ،تا َارتخ
ادبیات عیب رتنه د نیرُلسُن و تا در نثار قدت ،اتیان از اشپیگل ن مان ،چی ی در
باب کلیلهودمنه دتد نم،شهد .در داتیةا معارف بیوکهاوس
َح

عنهان بیدپای

)(BIDPAI

)(BROCKHAUS

و نی در کَابشناس ،کَب عیبَ ... ،أ یف

شُهان( )17نَیجه َحقیقات اروپاتیان را دربارة کلیلهودمنه و نی چاپهای مخَلف
و َیجمههای گهناگهن نن َهان دتد .مرمل اتن پژوهشها ،ادبیات وارس ،از
اسَهری

)(STOREY

اس

که به وارس ،ه ،از روی َیجمة روس ،نن بیگیداند

شد اس .
هِیمان اَِِه ه ،،در اساس اشَقاق وارس ،و نی َارتخ ادبیات وارس ،مقداری
از منابع اساس ،را در باب کلیله و دمنه نورد اس
کَاب کات

وا رنی ) (KEITH FALKONERاس

که از مهَ،یتن ننها ،تر،

بهنام کلیله و دومنه تا واتلهای
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بیدپای که مجمهعة اطاعات را راجع به کلیلهودمنه َا نن زمان ک اع ،از هندی و
اصل نن

)(PANCHATANTRA

َا َیجمههای گهناگهن را بهدق

ضبط کید

اس  .دتگیی کَاب بسیار ارزشمند بِنف (BENFEY) ،بهنام مقدمه بی پنجه َنَی
که از سانسریت

به ن مانَ ،یجمه کید اس

در دو جلد و در سال 1859

مسیح ،در یپ تک به چاپ رساند اس  .جلد اول َماما مقدمه اس
دربیدارندة َیجمة مَن سانسریت

با دهاش ،و اضاوات اس

و جلد دوم

که پس از انَشار،

وهقا عاد مهرد َهجه قیار گیو .
هیدو کَاب که از جملة منابع مؤ ف اس  ،هنگام ،که منَشی گیدتدند،
غا ب پژوهشهای پیشین را از اعَبار انداخَند.
َیجمة قدتم ،کلیلهودمنه به سُیتان ،،مَعلق به ددود سال  750میادی از
شخص ،به اس ِ،بهد تا بُد در سال  1870م در کَابخانهای در شهی ماردتن ،با
کمک بنف ،سابقا ذکی و بیرل ) (G.BICKELLکشف شد.
اتن َیجمه را بیرل با َیجمة ن مان ،به سال  1876مسیح ،در التپ تک
طبع کید که دارای مقدمهای از بنف ،بهد در  147صفحه به همیا مَن سیتان ،در
 127صفحه و َیجمة ن مان ،در  132ص.
از نامنوران دنیای اتیانشناس ،،ا بَه کسان ،مانند َئهدور نه دکه ،وا َی
هنینگ ،میی بُهتس و  ...نی َحقیقاَ ،کید اند که بهطهر مسَقی ،تا غییمسَقی ،با
کلیلهودمنه ارَباط پیدا م،کند و خهشبخَانه مؤ ف از همة اتن منابع دس
اسَفاد بید اس .
منابع دیگر

اول
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با اتن همه ،از نگاه ،گذرا و شَابان به منبعشناس ،کَاب (ص )13-7
مَ،هان تقین داصل کید که مثا در منابع وارس ،و عیب ،و نی در مَن کَاب به
ا بیان وا َبیین جادظ ،میوجا ذهب مسعهدی ،اخبارا طهال ابهدنیفة دتنهری،
خسیوشییتن نظام ،گنجهای ،محاضیات راغب اصفهان ،مثنهی مه هی و ...
َهجه ،نشد اس .
ویض اتن نیس

که هیچه در کَب قدت ،ما ک وارس ،تا عیب ،ک در باب

کلیلهودمنه و بیوزته و ابن مقفع و  ...نمد اس  ،همه درس
و اطاع نهشَه شد اس  ،بلره ظاهیا بی محقق اس

اس

و از روی عل،

که همة منابع را از صاو،

نقد خهد بگذراند.
به هیدال ،گا در اتن نهع کَابها در باب مهضهع مانحن ویه مطا ب،
سس

و سخیف و غلط نقل گیدتد اس

که باعث دییت م،شهد.

از جمله «منین »،در کَاب ا فَح ا ههب ،که شید ،اس
دربارة ابنمقفع م،نهتسد:

بی َارتخ تمین،

()18

«ابنا مقفع  ...هه صا حبن عبدا قدوس رجل مشههر بالفضیلة
التامة

فیالفصاحة وا باغه و ظهی و،اوائل الدولة

العباسیة و قدَیج ،لمنصهر ا دوانیق ،ثان،ا خلفاء کَاب کلیلهودمنه من
سانا فهلهی ا  ،ا عیب ،ا مبین و قد ابدع ویه کل االبداع  »...همچنینَ ،نها َیجمة
مسَقی ،از مَن سانسریت

پنچه َنَی تا پنجه کهیانه

)(PANCHAKHYANA

به

وارس ،،از مصطف ،خا قداد عباس ،در اواخی سدة ده ،هجیی از چشَ ،ی بین
پژوهشگی دور ماند اس

که شگف انگیی م،نماتد.

اتن َیجمه چنین شیوع م،شهد:

()20

()19
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«بی جهانپیماتان گنجتاب ،پهشید نخهاهد بهد که اتن کَاب هندوی
خطاب را ،که نن را پنج نکهیان تعن ،پنج داسَان و کیَک دمنک نی گهتند ،همان
کَاب اس

که نهشییوان عادل ،بیزوتة طبیب را  ...به جه

نقل معان ،نن کَاب،

به دتار هند نام د کید »...
گفَن ،اس
هِیَِل

که اتن روات

)(HERTEL

بسیار ارزشمند در بعض ،مهارد با مَن چاپ،

سازگار اس

و در بیخ ،مهاضع با مَن اتجیَهن

) (EDGERTONاما با هیچتک کاماّ انطباق ندارد.

()21

عسریی در جَمهیة االمثال در ذتل مثل «انّما اکل

تهم اکلا ثهر االسهد»

مطلب ،غیتب نهشَه اس :
«هه من امثال کلیله و دمنة و َمثّل به عل ،علیها سام دین اخَلف
علیه و عن ،قَل عثمان رض،اه عنه و اصله ویما ذکی صادب کلیلة ان
ثهرتن اسهد و ابیض  »...در َارتخ گ تد ه ،از َیجمة کلیلهودمنه به مغه ،
سخن روَه اس .

()22

کماتُدین تُدان
ن َُدانُ [ :همچنان که س ا و پاداش
درصفحة  92بی ننچه دربارة کما ََدت ُ
م،ده ،،به َه پاداش و س ا م،دهند] نمد اس ؛ باتد او ود که گذشَه از

مجمعاالمثال میدان( ،ص  )513و قیائد ا آلل (ج  ،2ص  )122در َیجمان ا باغه
م،خهانی:،

()23

کما َدتن َدان ک مَثَلَ ،یجمه:
نیک اورن َخَ ،ات نیر ،روتد
َخ ،اورن بد همیشه خار اَنبهتد
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دتگی:
بفرن همهار َه از َخ ،نیک
نن که بدی کش  ،نَه نیر ،درود
ج از کلیلهودمنه و مُجملاالقهال

()24

 ...و  ...که اتن جملة مأثهر در ننها

نمد اس  ،میدهم اسَاد مینهی در داشیة همان صفحه نهشَهاند :از ادادتث
اس .

بهنظی م،رسد که مسَند نن ب رگهار ،کنهز ا حقاتق مناوی ،تا کَابا نقض
و تا جامع صغیی بهد باشد.

()25

کلمة تَنتَره
گاه ،نقای دوبلها نظیی را در مهردی نقل کید اس

ب،ننره دربارة

درسَ ،تا نادرسَ ،نن اظهار کید باشد.
از جمله در صفحة  ،44نظی هِیَِل در باب کلمة ََنََی عینا نقل شد که
امیوز  ،دتگی نباتد اعَبار داشَه باشد .زتیا َنَی در سانسریت

معان ،مَعدد دارد

که نظی هیَل با هیچکدام َطبیق نم،کند ،از قبیل :بخش عمد تا اساس ،تا وصل،
از تک کَاب ،عمدة مطلب اساس ،،اصل ،قاعد  ،نمهنه ،قا بَ ،یوتج ،رتسمان،
زنجیی (َار و پهد پارچه) کارگا باوندگ ،،اعقاب ،اخاق ،نظیته ،کَاب علم،،
پیهسَگ.،

()26

مردی در چاه
در باب داسَان َمثیل ِ،مید در چا (گفَار پنج 90-85 :،و نی صفحة
 )173که از کَاب تازده ،مهابهارَه ،وصل َ 5ا  6گیوَه شد اس

و در
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کلیلهودمنه (بهیامشاه 57-56 :،و بخاری )70-69 :نمد  ،سنائ ،غ نهی نی در
حديقة ا حقیقه خهتش نن را بهنظ ،نورد اس :
نن شنیدی که در والت

شام

روَه بهدند اشَیان به چیام
شَی مس

در بیابان،

کید قصد هاک نادان،
مید نادان ز پیش اشَی جس
از پیش م،دوتد اشَی مس
مید در را خهتش چاه ،دتد
خهتشَن را در نن پناه ،دتد
شَی نمد به ن د چه ناگا
مید بفرند خهتش را در چا
دس ها را به خار زد چهن ورد
پایها نی در شراو ،کید
در َه چَه چه بنگیتد جهان
اژدها دتد باز کید دهان
دتد از بعد محن

بسیار

زتی هی پاتش خفَه جفَ ،مار
دتد تر ،جف

مهش بی سی چا

نن سپید و دگی چه قیی سیا
م،بیتدند بیخ خار بُنان

()27
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َا در اوَد به چا مید جهان
بد

مید نادان چه دتد دا
گف  :تارب چه دا َس

اتن خهد،

در دَمِ اژدها مران سازم
تا به دندان مار بگدازم
از ه ،بدَی اتن که شد کینخها
شَی مس

نی بی سی چا

نخیاالمی َن به در ،نهاد
ات دش از کیم دری بگشاد
دتد در گهشههای خار نحیف
اندک ،زان َینجبین طیف
اندک ،زان َینجبین بیکند
کید پاکی در دهان اورند
ذت نن برید مدههشش
مگی نن خهف شد ویامهشش
َهت ،نن مید و چاه
چار طبع

اتن دنیا

بسان اتن اوع،

نن دو مهش سیه سفید دژم
که بُید بیخ خاربن در دم
شب و روزس

نن سپید و سیا
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بیخ عمی َه م،کنند َبا
اژدهات ،که هس

بی سی چا

گهر َنگس  ،زان نئ ،نگا
بی سی چا نی اشَی مَس
اجل اس

ای ضعیف کهَهدس

خار بن عمی َس

تعن ،زتس

م ،ندانَ ،ینجبین َه چیس
شههَس

نن َینجبین ای مید

که َیا از دو کهن غاول کید
میدهم محمدَق ،مدرس رضهی ( 25-1274نبان  1365ش) اسَاد پیشین
دانشگا طهیان در باب اتن داسَان نهشَه اس :
«اتن درات
درات

()28

که در مثل دنیا و غیور نن در ددتقه ذکی شد  ،ظاهیا از

مانهته و از کَاب بلههی و بهذاسف گیوَه شد اس ».
صدوق – علیها یدمه – که کَاب م بهر را به عیبَ ،یجمه و در کَاب

اکمالا دتن و اَماما نعمه خهتش ،نقل کید اتن درات
بلههی نورد اس

را بعینه در جمله سخنان

و قبل از صدوق ،ابنا مقفع (مقَهل  )142نی در َیجمة

کلیلهودمنه (باب بیزوتة طبیب) نن را ذکی نمهد اس .
پس قدتَ،یتن مأخذ و اصل اتن درات
اخییا ذکی تعن ،کَاب کلیلهودمنة عیب ،اس
و دری ،سنائ ،اتن درات

که دردس

اس  ،همین کَاب

که در نیمة اول قین دوم َأ یف شد

را مسلّما از َیجمة کلیلهودمنة ابنا مقفع گیوَه و به
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نظ ،نورد اس

نه از َیجمة ابها معا  ،که بهنام کلیلهودمنة بهیامشاه ،معیوف

اس .
چه ،دری ،سنائ ،و ابها معا  ،با ننره با ه ،معاصیند ،یرن جای شک و
َیدتدی نیس

که نظ ،ددتقه پیش از َیجمة کلیلهودمنة ابها معا  ،اس

و نقل

اشعار ددتقه در نن کَاب شاهد اتن مدعاس  .نرَهای که ذکی نن در اتنجا الزم
اس  ،اخَاو ،اس

که در روات

اتن درات

در مَن عیب ،کلیلهودمنه و

َیجمة کَاب بلههی و بهذاسف میینظام و کَاب اکمالا دتن صدوق از تک طیف
و کَاب ددتقه و کَاب َیجمة وارس ،کلیلهودمنة ابها معا  ،از طیف دتگی اس
که در سه کَاب اول پیل و در دو کَاب اخیی به جای پیل شَی مس

ذکی شد

اس  .اگی مأخذ دری ،سنائ ،در کَاب ددتقه ،کلیله و دمنة عیب ،باشد ،اخَاف
نن با اصل َیجمه و مهاوق

نن با َیجمة وارس ،معلهم نیس

که از چه روی

اس و وجه ،که بیای اتن اخَاف بهنظی رسید ،اتن اس

که نسخة

کلیلهودمنهای که مهرد اسَفادة دری ،سنائ ،و ابها معا  ،واقع شد  ،بهجای کلمة
ویل ،اویل بهد و نن را چنان که در کَب غ

نمد به شَی جهان َیجمه کید اند.

چنانکه ابهنصی ویاه ،در کَاب نصابا صبیان گهتد« :اویل و داشیه و
دشه :اشَیان جهان ».و اتن مهجب نن شد که کَاب ددتقه و کلیلهودمنة
ابها معا  ،با ه ،مهاوق و با سه مَن دتگی مخا ف باشد (رجهع شهد به کلیلهودمنة
عیب ،،چاپ  1927مصی ،ص  92و کَاب اکمالا دتن و اَماما نعمة صدوق چاپ
َهیان ،صفحة  438و کلیله و دمنة بهیامشاه ،چاپ امیینظام ،ص  63و َیجمة
بلههی و بهذاسف نسخة خط ،کَابخانة مل ،ملک).
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اتنک عین داسَان از َیجمة بلههی و بهذاسف میینظام جه

م تد واتد در

اتنجا اتیاد م،شهد:
در بیان ونهن عجاتب دنیا و اغَیار اهل نن به نن ،مثال پیل با مید رهگذر.
بلههی گف  :نورد اند که وقَ ،پیل ،بی میدی رهگذر دمله بید؛ مید ازو
بگیتخ

و مَ،اخ

َا به چاه ،هاتل رسید.

از بی ،اخذ و بیلپیل ،خهد را در چا انداخ  .درخَ ،دو شاخ دتد ،بیخ بی
دتهار چا محر ،کید و سی در هها کشید  ،به هی دو دس
نوتخ

در نن درخ

و بی دو طیف دتهار چا دو سهراخ تاو  ،پایهای خهد در ننجا اسَهار

کید .در اتن اثنا دتدة عاقب

بین بی گشاد َا ببیند که از کجا نمد و به کجا اوَاد.

چهن نیک نگه کید مهشان سپید و سیا دتد که با زخ ،دندان اتشان ،سنگ
و سندان پای نداشَ ،که چهن نَش و دخان م،رمیدند و به جدَی َمام رتشة نن
درخ

م،بیتدند.
باز در پاتان کار اندتشه کید در مهاضع اقدام نگیدتد:
پایهای خهد را بی سی چهار اوع ،زهیاوشان دتد و در قعی چا َأمّل کید

اژدهات ،خهنخهار دتد دهان چهن غاری گشاد و چش ،بی ابَاع او نهاد با َیقب
اتن دو راه ،و دو اثی و َیصّد اتن مصائب و َهاثی کلب ،کلب جهع در گهشة
جگیش نوتخ

و او را به طلب قهَ ،که بدل ماتَحلّل شهد ،بیانگیخ  .دتد

بیگشاد ،بیابی خهد نشیانه بیخ انگبین دتد ثقبههاش گشاد و عسل مصفا درو
نماد  ،شاغل شد که از میجع و مصیی خهد ذاهل شد.
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َا ننره مهشان رتشة درخ

را َمام ببیتدند و اواع ،مخَلف دواع ،در

دیت نمدند .دس نوت و پاتگا روی به َ ل و انهدام نهاد و خهاجة کامجه
برام و ناکام در کام اژدها اوَاد.
(َیجمة بلههی و بهذاسف از میینظام ،به نام سلطان ادمد بهادرخان ک
َارتخ َحیتی  ،810نسخة کَابخانة مل ،ملک).
بِلوهَر و بوذاسف
گفَن ،اس

که کَاب بلّههی و بهذاسف در اساس با بسیاری از ج ئیات ،از

زندگان ،گَُامه سیدهَیَه تعن ،بهدا گیوَه شد اس
شدة اس،

)(BODHISATTVA

و بهذاسف صهرت وارس،

قب معمه  ،بهدا ،در ابَدای زندگ ،اس .

بلههی و بهذاسف در کَاب کمالا دتن و َماما نعمه َأ یف ابنبابهته
صدوق

()29

چاپ شد و نقا محمدباقی مجلس ،،ننرا در جلد هفده ،بحاراالنهار،

به عیب ،نقل کید ( )30و در عینا حیاة به وارس ،درنورد اس .

()31

گاه ،مؤ ف نرَهای را نقل م،کند ،ب،ننکه منقهل را از صاو ،نقد
بگذراند .از جمله در صفحة  20در بابا کَاب مضاهاة اَمثال کَاب کلیلة و
دمنة و ادعای شگفَ،نور مؤ ف نن ابهعبداه تمن ،م،نهتسد :در نن کهشید
اثبات کند که گفَارهای خیدمندانة مهجهد در کلیلهودمنه ،از داناتان واقع ،تعن،
شاعیان کهن عیب سیق

شد اس  ،اما او نظیی ابیاز نم،کند.

در همین صفحه نمد اس  :عبارات بلندی از داسَان پادشا و هش
رؤتای او در کلیلهودمنه را ابهعل ،مسرهته در  ...جاوتدان خید  ...نورد .
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اتن نرَه ه ،از جملة نراَ ،اس

که میدهم محمدَق ،دانشپژو در

مقدمة خهد بی َیجمة جاوتدان خید از مسرهته رازی به َیجمة شیفا دتن
عثمانبن محمدق وتن( ،صفحة س ،و سه و س ،و چهار) بدان اشار کید اس .
همچنین داسَانهای بیدپای (ص  )25دتد شهد.
در ص  123وقی  18ک تادداش های میبهط به گفَار نه ،دربارة تر ،بهدن
بیزوتة طبیب و ب رگمهیَ .ذکار اتن نرَه الزم اس

که نرَهر کیتسَن سِن

دانمارک ،،در مقا های که هشَاد و اند سا  ،پیش از اتن در نکَا اورتنَا با (1929
م ،ج  ،8ص  )128-81نهش  ،بیای ددس ،که زد بهد ،دالتل ،اظهار نمهد بهد
که به خهاندن م،ارزد ،اگیچه مؤ ف کَاب داضی و بعض ،دتگی ،اتن نظیته را
نپذتیوَهاند .به هیدال َیجمة اتن مقا ه به قل ،میدهم عبدا حسین میرد  ،در
مجلة مهی (سال اول) به چاپ رسید اس  .نرَة دتگی اتنره هیچند مخاطب
بیزوی طبیب و منشأ کلیلهودمنه اهل َخصص و اطاع م،باشند ،خهانندگان
عادی نی مَ،هانند از اتن کَاب بهی ها ببیند ،به همین جه

الزم م،نماتد که در

َجدتدچاپ ،نهع کاغذ را نی َجدتد کنند و در َصحیح غلطهای چاپ ،که گهگا
دتد م،شهدَ ،جدتدنظی بنماتند.
مترجم کتاب
باتد از گ ارندة محَیم کَاب سپاسگ اری کید که اتن پژوهش را با صیف
وق

بسیار ،دراخَیار وارس،زبانها و وارس،دانها گذاشَهاند َا ننان از َحقیقات

جدتد در باب کلیلهودمنه نگا شهند و در صهرت وم و نیاز ،دالئل ه و علیه
هی عقید ای را بنهتسند و از مدَنظی دتگیان بگذرانند.
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بیگیداندن کَاب ،از انگلیس ،به وارس ،که پی اس

از کلماَ ،به زبانهای

گهناگهن ،با نن همه عدد و نشانة اخَصاری و اس ،،گذشَه از َهانات ،علم ،،نیاز
به دهصله و پشَراری میدانه دارد که خهشبخَانه در مَیج ،محَیم کَاب هس .
مینوی و کلیهودمنه
که

َنها نرَهای که دربارة کَاب داضی ،نباتد ناگفَه بماند ،اتن اس

میدهم اسَاد مینهی در َیجمة کلیلهودمنه بهیامشاه( ،صفحة ح داشیة )3
نهشَهاند:
«َحقیقات مسَشیقین در باب مآخذ اتن دراتات و ابهاب مفصل اس

و

نَیجة نن مطا عات را بند در مقدمة مفصل ،که بی چاپ به قطع ب رگ اتن کَاب
خهاهد نهش  ،بیان خهاهد کید .همچنین دربارة بیزوته و ب رجمهی و ابنا مقفع
هیچه گفَن ،باشد ننجا گفَه خهاهد شد».
اما از ننجا که َدبیی با َقدتی بینیاتد نن دانش ،مید نَهانس

بهنی

خهد،

جامة عمل بپهشاند .از اتنرو ،در تادداشَ ،بی چاپ کلیلهودمنه به قطع ب رگ به
َارتخ خیداد ما  1351م،نهتسد :اشَغاالت مخَلف و گیوَاریهای گهناگهن
بند را مانع نمد از اتنره به وعد ای که کید بهدم ووا کن ،و اتن چاپ به قطع
ب رگ را همیا مقدمهای مفصلَی بی بیان مطا ب ،در باب اصل و منشأ کلیلهودمنه
و َحهالت نن ،بیزوتة طبیب ،ابنا مقفع ،نصیاه منش... ،
اگی مینهی به انجام چنین کاری َهویق نیاو  ،تادداش های بهجا ماندة او
مَ،هاند تارتگی اهل َخصص و َحقیق در اتن باب باشد و ب،شک در میان ننها

202

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران  /کل

مطا ب ،تاوَه م،شهد که َازگ ،دارد و د یل ،اس

بی اتنره :کلا صید و،

جهفا فیا.
نخیتن نرَهای که الزم اس

به نن اشار شهد ،وضع کاغذ کَاب اس

و

نی اغاط چاپ ،که گهگا چش ،را م،نزارد.
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َ .11یجمة دکَی صادق رضازادة شفقَ ،هیان  ،1337ص .226
 .12ترجمة کلیله و دمنة بهرامشاهی ،به َصکحیح و َهضکیح مجَبک ،مینکهی طهیانک ،1343 ،،مقدمکة
مصحح ،صفحة تب.
 .13همان ،ص 420؛ داستانهای بیدپای ،محمدبن عبداه ا بخاری ،به َصحیح دکَی خکانلییَ ،هکیان،
.1361
 .14مجله تغما ،سال شش ،،شمار دوم.
 .15شکرستان یا منظومة انوار سهیلی ،امیی خسیو دارات ،زنجان( ،بیهانا سلطنه) ،به سکع ،و اهَمکام
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پیوت مسَهو ،،طهیان 1326 ،ش.
 .16پنچا کیانهَ ،یجمة مصطف ،خا قداد عباس ،،به اهَمام دکَی جا  ،نکائینَ ،،هکیان ،1363 ،صکفحة
هفَاد و تک.
17. Chauvin, V.Bibliographi des Ouvrages Arabes Ou Relatifs Aux Arabes. 1-12, Liege,
1892-1922.

 .18چاپ مصی ،ج  ،2ص .398
 .19به َصحیح و َهضیح و مقدمة دکَی جال نائین ،،دکَی عابدی و دکَی َاراچندَ ،هیان.1363 ،
 .20پنچاکیانه ،ص ( 1مقدمة مَیج.)،
 .21همان ،ص .80
 .22چاپ قدت ،،ص .844
 .23چاپ ادمد نَش ،اسَانبهل 1949 ،م ،ص  121و ورق  282ب عرس.،
 .24طبع اتیج اوشار.
 .25کنوزالحقایق ،مصی 1313 ،ق ،ص  -96کتابالنقضَ ،صکحیح محکدث ارمکهی ،1331 ،ص -37
جامع صغیر ،مصطف ،محمدعمار  ،قاهی  1373 ،ق ،ج  ،2ص .95
 .26پنچاکیانه ،ص .403
 .27چاپ اول مدرس رضهی.1329 ،
 .28تعلیقات حديقة الحقيقهَ ،هیان [ ]1344ص .524-522
َ .29هیان 1301 ،ق ،ص .359-317
 .30چاپ امینا ضیب ،ص .323-301
 .31طبع  1240ق ،ورق َ 121ا .150
ج اتنها از تادداش

های مینهی ،ج  1و تادداش های ق وتن ،،ذتل کلیلهودمنه و َارتخ ادبیکات زبکان

عیبَ ،یجمة عبدا محمد نتَ ،اسَفاد شد اس .

