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 چکیده

تعامل فرهنگی و ادبی دو ملّت ایران و هند، به دلیل 
اي برخوردار داشتن ریشۀ تمدنی مشترك از قدمت دیرینه

توان در این دو فرهنگ را میپذیري بوده است. تأثیر
بررسی برخی از آثار ادبی از جمله کتاب کلیله و دمنه 
یافت. در این کتاب حیوانات داراي شخصیت بوده و در 

کنند. با تأمل در عالمی همانند عالم انسانی زندگی می
توان دریافت که اعتقاد به مشرب فلسفی کتاب مذکور می

-جبرهاي رواج اندیشهسو و از یک جبر در مذهب هندو

گرایانۀ اشاعره در جامعۀ ایران قرن ششم از سوي دیگر، 
سبب شده است تا مضمون جبر به عنوان یکی از مفاهیم 
کلیدي و کاربردي این کتاب شناخته شود؛ با این وجود 
در بررسی کتاب کلیله و دمنه با برخی از حکایات و 

بر آن سایه اي از اختیار شویم که هالهامثال مواجه می
-گرایانۀ نویسنده میهاي اختیارافکنده و بیانگر اندیشه

باشد. این نوشتار سعی در بررسی این موضوع داشته و به 
گرایانۀ وي که در تبیین نگرش نویسنده و تفکّرات جبر
 پردازد.خالل حکایات انعکاس یافته است، می

 

تیار، : کلیله و دمنه، نصراهللا منشی، جبر و اخهاواژهکلید
 شناسی ادبیات.جامعه
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Abstract 
The cultural and literary exchanges between 
the two nations, Iran and India, possess an 
aging history which is because of the two 
nations' common civilization roots. These 
two cultures' interactions can be best 
discovered by studying some of the literary 
works such as Kelile O Demne. This book is 
one of the Indian ancient culture's successes 
wherein the animals have been personalized 
and live in a world like the human world. 
Considering the forenamed book, it can be 
found that believing the philosophical 
principle determinism in Hinduism on one 
hand, and propagating the thinkers' 
determinism thoughts in the sixth century's 
Iranian society on the other hand, has caused 
the determinism concept to get known as 
one of the key and operational concepts of 
this book; nevertheless, studying the Kelile 
O Demne book, we face some anecdotes 
and allegories which have been 
overshadowed by free will and are 
indicative of the author's free will thoughts. 
This paper tries to study this question and 
probe the author's attitude and his 
determinism thoughts which have been 
reflected within the anecdotes. 
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 مقدمه

هاي ارزشمند نثر فارسی ز کتابکلیله و دمنه یکی ا
توان آن را از بهترین متون است که به جرأت می

براي شناخت جامعۀ قرن ششم ایران از لحاظ 
اخالقی، اجتماعی و سیاسی به شمار آورد. این کتاب 

که از دو اثر مهم  از ثمرات فرهنگ هند باستان بوده
طبق نشأت گرفته است. » مهابهاراتا«و » پنچه تنتره«
کلیله و دمنه در زمان سلطنت   مشهوروایات ر

انوشیروان از هندوستان به ایران راه یافت و از زبان 
سانسکریت به پهلوي ترجمه گردید. پس از آن در 

مترجم بزرگ  -دورة اسالمی، توسط ابن مقّفع 
به عربی ترجمه شد و رودکی، استاد  -ایرانی 

آورد. سخنوران و پدر شعر فارسی، آن را به نظم در
-دبیر بهرام -در قرن ششم، ابوالمعالی نصراهللا منشی 

کلیلۀ ابن مقّفع را با نثري فصیح و زیبا  -شاه غزنوي 
به صورت آزاد به فارسی برگرداند و با بیان مواعظ و 
پند و حمکت و ارزیابی اخالقی حکایات، اثري نو 
پدید آورد که اگرچه ترجمۀ کلیله و دمنه است اما 

هاي خود نصراهللا منشی ب آن افزودهبیشتر مطال
است. در پایان سدة نهم نیز، شیخ احمد سهیلی با 

این اثر را با مقداري تغییر به  »انوار سهیلی«عنوان 
شالودة کتاب کلیله و  زبان فارسی دري ترجمه کرد.

هایی است که با ها و تمثیلدمنه، مبتنی بر حکایت
شیوة  -» کاپیزودی«ساختار داستان در داستان یا 

ارائه شده و بسیاري  -گویی هند و ایرانی کهن قصه
از مسائل سیاسی، اجتماعی و اخالقی از زبان 

-هاي گوناگون انسانی و حیوانی بیان میشخصیت

توان هاي کتاب میشود. با نگاهی عمیق به حکایت
دریافت که تعالیم موجود در آن حول مسائل سیاسی 

، عقالنیت و و حکومتی، اخالقی و اجتماعی
خردورزي، جبر و اختیار، پرهیز از حرص و آز، 
دوري از تمایالت نفسانی، نکوهش روزگار و غیره 

هاي کلیله و دمنه مانند بسیاري است. محور داستان
هاي قدیمی روي دو قطب خیر و شرّ، از داستان

یعنی قهرمان اصلی و شخص یا موجود مقابل او 
غلب بر بعد اخالقی ها اباشد. محتواي داستانمی

گیري در حول و حوش معنویت و بوده، و نتیجه
گرا و کماالت بشري است و این زادة فرهنگ اخالق

 باشد.نگر جوامع و اقوام گذشته میغایت
 

 پیشینۀ تحقیق

با توجه به پیشرو بودن کلیله و دمنه در آوردن 
مضامین اخالقی، اجتماعی، سیاسی و کالمی تاکنون 

و مقاالت بسیاري دربارة آن نوشته شده که ها کتاب
در میان این آثار، اشاراتی به مباحث سیاسی، 
 فرهنگی و ادبی صورت گرفته است؛ چنانچه دکتر

پیوند ادب و «در مقالۀ  محمد محسن حمیدي
» به روایت کلیله و دمنه  فرهنگ سیاسی  سیاست

 این کتاب، به نوع سیاسیفلسفۀ  ضمن بررسی
 به جهان و انسان در یسنده نسبتنو يهارویکرد

اشاره کرده است؛ اما با  »هاي بیدپايداستان«
تحقیقات به عمل آمده، اثري که به صورت مستقل 

هاي مختلف حکایات پرداخته و به بررسی درونمایه
بیانگر انطباق آنها با جامعۀ نصراهللا منشی باشد، 
وجود ندارد. در این مقاله، به نقد و بررسی جبر و 

هاي کالمی کتاب اختیار به عنوان یکی از درونمایه
هاي شود، و ضمن بیان افکار و اندیشهپرداخته می

ها بازتاب یافته نصراهللا منشی که در خالل حکایت
بینی خاص او در است، به نگرش نویسنده و جهان

حاضر به روش  ۀمقالاین زمینه اشاره خواهد شد. 
پس  گاننگارندو  ستاي به نگارش درآمده اکتابخانه
آنها را به روش  آوري اطالعات مورد نیاز،از جمع
تأثیر محیط و اوضاع  .اندتحلیلی ارائه داده -توصیفی

اجتماعی زمانه را در سازندگی شخصیت نویسندگان 
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رو با بررسی از این، توان انکار کردیک جامعه نمی

توان اطّالعات و حقایق ناگفتۀ بسیاري آثار آنان می
را در مورد وضعیت اجتماعی مردم آن دوره به قلم 

دربارة اوضاع سیاسی  آورد و حقیقت را آشکار کرد.
و اجتماعی دورة نصراهللا منشی باید گفت، که دورة 

توان دورة قتل و غزنویان در قرن پنجم و ششم را می
اي که تاراج و غارت و آزار و ناامنی دانست؛ دوره

ل رجال امري عادي است. ایذاء و هتک نوامیس و قت
از دیدگاه سالطین غزنوي حکومت و سلطنت حق 
الهی آنان بود. به همین دلیل در مقابل مردم که آنها 

پنداشتند، پاسخگو نبودند. در را رعایاي خود می
چون و بی اي سلطان به عنوان قدرت چنین جامعه

کرد و ظلّ اهللا چرا و فرمانرواي مطلق حکومت می
رفت. از سوي دیگر، وابستگی ه شمار میاالرض بفی

شاهان غزنوي به دستگاه خالفت عباسی در بغداد 
سبب مشروعیت بخشی نطام سیاسی آنان شده بود و 

طلبی و سلطه و استثمار حمایت خلفا، زمینۀ قدرت
کرد. رفتار مردم را براي آنها بیشتر فراهم می

ناسنجیدة شاهان غزنوي، و تعصبات خشک آنان 
به مذهب اهل سنّت و پیروي از خلفاي  نسبت

عباسی در آزار و ایذا و قتل شیعیان تأثیر بسزایی در 
سرنوشت مردم داشت، و کمتر شهري بود که از 

هاي مذهبی خالی باشد؛ چرا که آنان به کشمکش
گري شدید و متعصبانۀ خود، نه تنها بر دلیل سنّی

 گرفتند،ضد شیعه و معتزله و اسماعیلیه سخت می
اي در برابر فرقۀ دیگر بلکه در دایرة تسنّن نیز از فرقه

هاي ترتیب به جنگکردند، و بدینحمایت می
رو در چنین از این«زدند. مذهبی بیشتر دامن می

اوضاع اجتماعی و سیاسی است، که ما شاهد 
اهل فتوت و نیز  هاي عیاران وپیدایش جنبش

الطین به تعبیر حاکمان و سنهضت اسماعیلیه یا 
ها، منشأ این جنبش ؛هستیم ،غرنوي، قرامطه

هاي اجتماعی اقشار عظیمی از جامعه بوده نارضایتی
-کشی قرار میاست که تحت عنوان رعایا مورد بهره

 ).171:1387(یوسفی، »گرفتند
مسلماً چنین اجتماع ناسالمی بستر مرگ بسیاري 

ها شده و جامعه دچار انحطاط فکري و از ارزش
توان اي که تأثیر آن را میگردد، به گونهمیاخالقی 

به وضوح در آثار آن دوره مشاهده کرد. چنانچه 
هاي کلیله و دمنه، حکایت از اي از داستانپاره

نابسامانی اوضاع اجتماعی جامعۀ نویسنده داشته و 
ها در آن بیانگر درهم شکسته شدن معیار ارزش

کلیله و دمنۀ توان گفت، باشد. در واقع میروزگار می
نصراهللا منشی تصویري از جامعۀ نویسنده است که 

هاي خویش را به رشتۀ ها و اندیشهحاصل تجربه
نگارش کشیده، و نمودي از اوضاع اجتماعی مردم 

هاي زیبا به ها و تمثیلعصر خود را در قالب حکایت
 دهد.خواننده نشان می

 
 سیماي جبر و اختیار در قرآن

شود، نگاهی فۀ قرآن استنباط میآنچه از آیات شری
دو رویه به مسئلۀ جبر و اختیار است؛ به این معنی 
که برخی از آیات قرآن صریحاً به جبر و برخی دیگر 

آیاتی که دالّ بر جبر میان به اختیار داللت دارد. از 
-وي به قضاي الهی است، میانسان و محکوم بودن 

لْ لَنْ یصیبنا قُ: «سوره توبه اشاره کرد 51آیه توان به 
اَللّه لَنا هو موالنا و علَى اَللّه فَلْیتَوکَّلِ  ما کَتَب إِالّ

 و الزم خدا آنچه جز ما به هرگز: بگو«؛ »اَلْمؤْمنُونَ
 ماست یار و سرپرست او رسید، نخواهد کرده، مقرّر

و  .)51(توبه /»کنند توکل خدا بر باید فقط مؤمنان و
فَیضلُّ اهللاُ منْ یشاء و «فرماید: میدر جاي دیگر 
شاءنْ یدي مهخدا هر که را بخواهد «)؛ 4ابراهیم/»(ی

-اما پاره». کندگمراه، و هر که را بخواهد هدایت می

اي دیگر از آیات، اشاره به مختار بودن انسان در 
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کنند. چنانچه خداوند عمل و سرنوشت وي می

و قُلِ الْحقُّ منْ «اید: فرممتعال در قرآن کریم می
 »ربکُم فَمنْ شَاء فَلْیومنُ و منْ شَاء فَلْیکْفُرْ...

و بگو: حق از پروردگارتان رسیده «)؛ 29(کهف/
است. پس هر که بخواهد، بگرود و هر که بخواهد، 

 -برخی از مفسران قرآن ذیل آیۀ فوق». انکار کند
با توجه به «ند که: ابیان نموده -29سورة کهف آیۀ 

اَألمرُ بینُ  "مجموع آیات قرآن کریم اصل معروف
شود، که شیعه به آن معتقد است اثبات می "األمرین

نه تفویض و واگذاري کامل و نه جبر و سلب 
اختیار؛ بلکه حقیقتی دقیق و ظریف میان این دو، 

مکارم »(نوعی آزادي که وابسته به مشیت الهی است
). بنابراین دین مبین اسالم، دینی 385:1384شیرازي،

باشد و در زمینۀ قضا و قدر نیز، رو میمعتدل و میانه
طور که قول میانه و حد وسط را پذیرفته است. همان

ال جبرَ و ال تَفْویض «امام جعفر صادق(ع) فرمودند: 
 )1/298: 1365(کلینی، . »بلْ اَمرٌ بینَ الْاَمرَین

 
 کلیله و دمنهجبر و اختیار در 
هاي کلیله و دمنه ما را به این نکته تأمل در حکایت

سازد، که اگرچه اغلب حکایات این کتاب رهنمون می
ها و باورهاي جبرگرایانۀ مذهب هندو متأثّر از دیدگاه

است اما باید گفت که بسیاري از مضامین و 
هاي کتاب نیز، از افکار و عقاید هاي داستاندرونمایه

اي  منشی تفکیک ناپذیر است. چنانچه در پارهنصراهللا
شود که وي با اشارة دائمی ها مالحظه میاز حکایت

-به برخی از آیات و روایات، بسیار ظریف و با رنگ

پردازد، و آرا و هاي گوناگون به مفهوم جبر میمایه
کند تا ها بیان میعقاید اشاعره را در خالل داستان

جبرگرایانۀ وي بر بیشتر هاي اندیشه که بدانجا
ها سایه افکنده و اعتقاداتی نظیر مؤثّر بودن حکایت

عامل بخت و اقبال در امور زندگی، محکوم بودن 

انسان در برابر قضا و قدر، تغییرناپذیري سرنوشت 
ها و ذاتی بودن سعادت و شقاوت مردم که انسان

-همگی ریشه در آراي اشاعره دارند، مضمون حکایت

دهند. در کتاب را تحت الشعاع خود قرار میهاي این 
ها آیینۀ تمام نماي توان گفت این حکایتحقیقت می

اي که به خاطر جامعۀ نصراهللا منشی است؛ جامعه
تسلّط افکار و آراي جبرگرایان بسیاري از آفات 
سیاسی و اجتماعی را متحمل شده و در تاریکی جبر 

 گردد.مطلق محو می
 
 دمنه کلیله وجبر در . 1

جبرگرایی یا «در تعریف جبرگرایی آمده است: 
) موضوعی فلسفی است Determinismدترمینیسم (

طبق آن هر رویدادي از جمله شناخت، رفتار، که بر
هاي آدمی به صورت علّی توسط تصمیمات و کنش

اي از رخدادهاي پیشین تعیین یک زنجیرة پیوسته
 )12:1347تبریزي، (جعفري  .»شده است

کنندة دیدگاه هایی که پدیدارالي انبوه حکایتبهال
مترجم کلیله و دمنه از عربی به  -جبري نصراهللا منشی

اشاره کرد. » شیر و گاو«توان به باب است، می -فارسی
شود که دمنه ضمن شکایت در این داستان مالحظه می

از ظلم سلطان، علت ناامیدي خویش را تقدیر دانسته و 
در سابقِ تقدیر رفته است، جف القَلَم آنچه «گوید: می

بما هو کائنٌ إِلَی یومِ الدینِ؛ خشک شد قلم بدانچه 
و ». پدید آمده و یا پدید خواهد آمد تا روز قیامت

. »کیست که با قضاي آسمانی مقاومت یارد پیوست؟
) بر پایۀ عبارت مذکور، نویسندة 100: 1385(منشی، 

را مصداق جبر دانسته و به  "لَمجف الْقَ"کتاب حدیث 
کند. وي ناتوانی کامل بشر در برابر قضا و قدر اشاره می

معتقد است که سرنوشت انسان از همان روز ازل با قلم 
تقدیر نگاشته شده، و آدمی باید در پیشگاه خداوند سر 

 تسلیم فرود آورد.
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در مثنوي موالنا نیز این حدیث، مورد توجه و 

ته است. موالنا ضمن تفسیري بسیار تفسیر قرار گرف
 -که نشأت گرفته از نگاه عارفانۀ اوست -متفاوت 

بر آن است که حدیث مذکور ناظر بر احکام کلّی 
 عالم است:

 عنی جف الْقَلَم کی آن بودـم«
 ه جفاها با وفا یکسان بود؟ـک

 بل جفا را هم جفا جف الْقَلَم
 »موآن وفا را هم وفا جف الْقَلَ

 )3151 -3152: 1378(مولوي، 
کریم زمانی در این خصوص معتقد است که 

خشکی سر قلم در حدیث فوق، کنایه از حتمیت «
امور مقدره است. بدین معنی که قضا و قدر، عاملی 

منشأ همۀ عوامل در عرض دیگر عوامل نیست، بلکه 
؛ بدیهی است هر عاملی که و حوادث جهان است

وجود آید، خود اي که بههر پدیده منشأ اثري شود، یا
از مظاهر قضا و قدر است؛ زیرا قضا و قدر، ظهور 

اي را فقط از طریق یک رشته علل و هر پدیده
شمرد. خواه آن علل براي بشر اسباب میسر می

شناخته شده باشد یا نباشد. در غیر این صورت، نظام 
گردد، و این البته با جهان دچار هرج و مرج می

م بودن خداوند در تناقض است. بنابراین هر حکی
-اي که رخ میفعلی که آدمی انجام دهد یا هر حادثه

دهد، خارج از دایرة قضا و قدر نیست. و اما در 
دایرة قضا و قدر عمل کردن نیز، منافی اختیار آدمی 
نیست؛ زیرا هر کس در حیطۀ قضا و قدر قدرت 

 )380: 1388انی، (زم. »انتخاب دارد
جاي کتاب کلیله و دمنه، اهللا منشی در جاينصر

کند که آدمی در چنبر جبر به این نکته اشاره می
است و خیر و شرّ وي به تقدیر بستگی دارد. چنانچه 

از زبان شنزبه، دلیل گرفتاریش » شیر و گاو«در باب 
اگر «گوید: را تقدیر ازلی معرفی کرده، و می

ن را موافقت اند و قضا آبدسگاالن این قصد بکرده
خواهد نمود دشوارتر، که تقدیر آسمانی شیر شرزه 
را اسیر صندوق گرداند و مار گرزه را سخرة سلّه، و 
خردمند دوربین را مدهوش حیران، و احمق غافل را 
زیرك متقیظ؛ و بحقیقت مرا اجل اینجا آورد و إلّا 
من چه مانم به صحبت شیر؟؛ که تقدیر ازلی و غلبۀ 

. (منشی، »مرا در این ورطه افگند حرص و اومید،
بازجست «از سوي دیگر، درباب  )104 -105: 1385

کند که همۀ تدبیرها سخرة تقدیر بیان می» کار دمنه
است، و هر چه خردمند بیشتر پرهیز کند و در 
صیانت نفس خویش مبالغت ورزد، به دام بال 

گردد؛ زیرا که قضا و قدر الهی مافوق تر مینزدیک
انسان بوده و رد کردن آن محال است. در باب  اختیار

 -شود که مطوقه نیز، مالحظه می» دوستی کبوتر«
رنج و گرفتاري خود و دوستانش  -رئیس کبوتران 

گوید: را در دام صیاد، به تقدیر نسبت داده و می
بسته است؛ و هر چه در انواع خیر و شرّ به تقدیر باز«

ختالف ایام دیدنی آینه بر احکم ازلی رفتست، هر
باشد، از آن تجنّب و تحّرز صورت نبندد. و مرا 
قضاي آسمانی در این ورطه کشید، و دانه را بر من 
و یاران من جلوه کرد و در چشم و دل همه 
بیاراست، تا غبار آن نور بصر را بپوشانید و پیش 

ها حجاب تاریک بداشت، و جمله در دست عقل
 ).160-161همان: »(محنت و چنگال بال افتادیم

موالنا نیز، در زمینۀ غلبۀ قضا و قدر بر قوة تفکّر 
 گوید: و تدبیر انسان می

 این هم از تأثیر حکم است و قدر«
 بـیـنی و، نـتـوانی حذَرچـاه مـی

 نیست خود از مرغ پرّان این عجب
 کـه نبـینــد دام و افـتد در عطَـب
 این عـجب که دام بـیند، هم وتَـد

 فـتـدنخواهد، ور بخواهـد می گر
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 چشم، باز و گـوش باز و دام، پیش
رَد با پرِّ خویـش سوي دامی می پـ« 

  )1646 –1649، 3، دفتر 1378(مولوي، 
شود همچنین در خالل همین باب مشاهده می

که آهو نیز با وجود خرد و کیاست، در دام صیاد 
 پرسد، باگرفتار شده و خطاب به موش که از وي می

چندان خرد و کیاست و ذکاوت و فطنت چگونه در 
کند، که در مقابله با تقدیر این ورطه افتادي. بیان می

 بینی نبوده و با هیچ ترفندي آسمانی که قابل پیش
توان آن را دفع کرد، زیرکی هیچ سودي به حال نمی

آدمی ندارد. از سوي دیگر، نویسندة کتاب با طرح 
ه که میان ملک و فنزه مباحثاتی گرم و هنرمندان

هاي مختلف جبریان و دهد، به بیان دیدگاهترتیب می
-پردازد. چنانچه به نقل از ملک میاهل اختیار می

-هیچ کس بر نفع و ضرّ در حق کسی، بی«گوید: 

قادر نتواند بود. و اندك و  -عزَّ اسمه-خواست باري 
بسیار خرد و بزرگ آن به تقدیري سابق و حکمی 

که دست مخلوق از ایجاد و بسته است؛ چنانباز مبرم
إحیا قاصر است، إهالك و إفنا از جهت وي هم 

  )296: 1385 . (منشی،»متعذّر باشد
شود، مطالب فوق طور که مشاهده میهمان

بیانگر دیدگاه اشاعره در باب قضا و قدر بوده، و 
اینکه آدمی در انجام امور از خود اراده و اختیاري 

و اگرچه عقل و خرد انسان راهنمایی شایسته ندارد. 
و نیکوست ولی نیروي قضا و قدر فراتر و برتر از 

تقدیر کرده باشد،  -تعالی  -اگر خداي «آن است. و 
که چیزي به مردم رسد و او هیچ نکند در تحصیل 
آن، المحاله به او رسد. و اگر تقدیر کرده باشد، که 

کند در تحصیل  آن چیز به او نرسد و او بسیار جهد
آن، محال بود که به او رسد. پس جهد و سعی مرد 
را هیچ تأثیري نبود، و جمله به خواست و ارادت 

به  10و  9رسالۀ جبر و اختیار، ص »(حق تعالی بود
 نامۀ دهخدا).نقل از لغت

در زمینۀ عقاید اشاعره باید گفت، که آنان 
ه و معتقدند انسان در همۀ اعمال مجبور و مقهور بود

همۀ افعال مخلوق خداوند است، و انتساب آنها به 
« باشد. در اصطالح اشاعره، انسان از راه مجاز می

نامیده » کسب«تقارن میان وجود فعل و ارادة انسان 
خداوند و » مخلوق«گویند: فعل شود؛ و میمی

، مصحح »کسب«انسان است و همین » مکسوب«
 )317:1381. (طباطبایی،»باشدپاداش و کیفر می

بنابراین در مسلک جبر، انسان فاقد اختیار و آزادي 
است. و افراد ظالم و ستمگر به بهانۀ سرنوشت و 
قضا و قدر، از اعمال جابرانۀ خویش رفع مسئولیت 

کنند، و به همین دلیل ستمدیدگان نیز پذیراي می
دانند؛ ظلم شده و مبارزه با ستمگري را بیهوده می

الهی افکندن، ضد اخالق و منافی زیرا پنجه با قضاي 
 با مقام رضا و تسلیم است. 

نویسندة کتاب در خالل  ،از سوي دیگر
ترین هاي مختلف به ذکر یکی از مهمحکایت

پردازد. رویدادي جبري می رویدادهاي زندگی انسان
و انکارناپذیر که امکان گریز و خالصی از آن وجود 

ع نویسندة ندارد؛ و آن پدیدة مرگ است. در واق
-کند که انسان همچون مسافري پرکتاب بیان می

سر شتاب، چند روزي را در منزلگاه موقّت دنیا به
از این سراي  -خواه نا خواه  -برده و سرانجام 
کند و رحل اقامت در سراي آخرت عاریتی کوچ می

از » پشتدو بط و الك«افکند. چنانچه در حکایت می
چون طبع «کند: یاد میگونه این پدیدة جبري این

وار روي به کسی آورد، اجل، صفرا تیز کند و دیوانه
از زنجیر گسستن فایده نیاید و هیچ عاقل دل در دفع 
آن نبندد. إِنَّ المنایا ال تَطیش سهامها؛ به درستی که 
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ها را تیرها از هدف منحرف نگردد و هرگز مرگ

 خطا نرود.
 نیست از مـرگ حـذر کـردن دو وقت روا

 »روزي که قضا باشد و روزي که قضا نیست
 )111-112: 1385(منشی، 

نیز، به نقل از دمنه » بازجست کار دمنه«در باب 
مرگ اگر چه خواب «گوید: خطاب به سلطان می

آینه بخواهد نامرغوب است و آسایش نامحبوب، هر
آوران از دست او سرگردان شدند و بود؛ و بسیار پاي

) درباب 138-139(همان: . »ستگریختن ممکن نی
هرگاه مدت «نیز آمده است: » تیرانداز و ماده شیر«

عمر سپري شد و هنگام اجل فرا رسید، لحظتی 
مهلت صورت نبندد، فَإِذا جاء أجلُهم ال یستَأْخرونَ 
ساعۀً و ال یستَقْدمونَ؛ که چون بیاید زمانْ زد ایشان، 

مان و نه پیش توانند نه واپس توانند ایستاد یک ز
 )336. (همان: »شد

همچنین یکی دیگر از مواردي که نویسندة کتاب 
اي جبري و تغییرناپذیر دانسته است، آن را پدیده

گوهر ذات و سرشت انسان است. وي معتقد است 
که قضا و قدر بر فطرت و سرشت انسان چیره بوده 

شود و و به صورت غریزي در درونشان نمایان می
را به سوي تقدیري که برایشان رقم خورده  آنها

طینت ذاتاً کشاند؛ و از آنجایی که افراد بداست، می
در سرشت خود فاسد هستند، پس بر فساد ناگزیر 

گردند. در حقیقت نویسندة بوده و هرگز اصالح نمی
کند، که پلیدي کتاب با نوعی بدبینی افراطی بیان می

رایطی تغییر باطن و خبث طینت افراد در هیچ ش
دارد اظهار می» شیر و گاو«کند. چنانچه در باب نمی
مزاج هرگز راستی نیاید و بدسیرت مذموم از کژ«که: 

طریقت را به تکلیف و تکلّف بر اخالق مرضی و راه 
راست آشنا نتوان کرد. و کُلُّ إِناء بالَّذي فیه یرْشَح؛ 

که کز کوزه همان برون تراود که دروست. چنان 

بسته دارند و در اصالح نیش کژدم اگر چه بسیار دم
آن مبالغت نمایند، چون بگشایند به قرار اصل باز 

) از 94(همان: . »رود و به هیچ تأویل عالج نپذیرد
، مشاور بومان »بوف و زاغ«سوي دیگر در باب 

اگر شخص پلید «گوید: خطاب به زاغ جاسوس می
دریاها بران برانند،  و جثّۀ خبیث ترا بارها بسوزند و

گوهر ناپاك و سیرت مذموم تو از قرار خویش 
نگردد، و خبث ضمیر و کژي عقیدت تو، نه به آب 

-پاك شود و نه به آتش بسوزد، و با جوهر تو می

. »گردد، هرگونه که باشی و در هر صورت که آیی
 )224(همان: 

دهندة به اعتقاد نگارندگان، مطالب فوق نشان
ر جبري نویسنده است. وي بدون توجه دیدگاه و باو

ها، به بیان یک حکم کلّی به اختالف سرشت انسان
پرداخته و ذات بشر را حاکم بر زندگی وي قلمداد 
کرده است. و تا آنجا پیش رفته، که اعتقاد دارد 
تربیت و تزکیه هیچ نقشی در کمال و بالندگی انسان 

در ابیات  توانندارد. چنانچه اجمال این اندیشه را می
 ذیل مشاهده کرد:

 درخـتی که تلخ است او را سـرشت«
 ـانی بـه بـاغ بهـشـتـرش درنشـگـ

 ور از جـوي خُلـدش بـه هنـگام آب
 بین ریـزي و شیـر نـابــبه بیخ انگـ

 سـرانــجـام گـوهــر بـه کــار آورد
 »هـمـان مـیــوة تــلــخ بــار آورد

 )115: 1375 فردوسی،(                             
 
 اختیار در کلیله و دمنه .2

بشري،  ۀهاي تاریخ اندیشبحثترین کهنیکی از 
-نیز به  این نکته سخن از تدبیر و تقدیر بوده است.

 گردد. میربینی و نگاه به جهان و انسان بجهان ۀگون
ن ر و معیاز پیش مقد اگر همه چیز زندگانی آدمی،
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اختیار و انتخابگري وي  براي اراده،  جایی است،

سخن  گونه نباشد،اگر این  ولی باقی نخواهد ماند؛
مسئولیت آدمی در   گفتن از انتخابگري و در نتیجه

 در ت خواهد یافت.حجی برابر گفتار و کردار وي،
بارها سخن از تدبیر هاي کلیله و دمنه نیز، داستان
 ،هاداستان این گویاترین است. میان آمده  به آدمی
» پادشاه و فنزه«و اختیار انسان، داستان  تدبیر ةدربار

شود فنزه باشد. چنانچه در این داستان مالحظه میمی
در برابر سخنان ملک با استناد به آیاتی از قرآن کریم 

کند، که اگرچه انسان قادر به دفع قضاي الهی بیان می
نیست اما نباید جانب توکّل و احتیاط را فراموش 

عجز آفریدگان از دفع قضاي «گوید: می کرد. و
ظاهر است و مقرّر است که  -عزّ اسمه-آفریدگار 

انواع خیر و شرّ و ابواب نفع و ضرّ برحسب ارادت 
-نافذ می -جلّ جاللُه -و قضیت مشیت خداوند 

گردد، و به جهد و کوشش خالیق در آن تقدیم و 
مرَد ال «تأخیر و مماطلت و تعجیل صورت نبندد، 

 و شاءلُ اهللاُ ما یفْعی هکْمحل قِّبعلَا م اهللا و قَضَاءل
ریدما ی کُمح؛ بازگردانیدنی نیست قضاي الهی را، ی
کند خدا اي نیست فرمان او را، میعقب اندازنده

با این ». دهد آنچه اراده کندآنچه بخواهد و فرمان می
ی است، بر آنکه جانب همه اجماع کلّی و اتّفاقِ جمل

؛ اعقلْها و حزم و احتیاط را مهمل نشاید گذاشت. . . 
همچنین  )297 -298: 1385 (منشی،. »تَوکَّلْ علَی اهللا

نصراهللا منشی در مقدمۀ کتاب، به نقل از بزرگمهر 
قدم آدمی باید در کارها ثابت«کند که: حکیم بیان می

رد. و اگر باشد و در مکاسب، جد و جهد الزم شم
که باژگونگی روزگار است، کاهلی به درجتی چنان

رسد، یا غافلی رتبتی یابد، بدان التفات ننماید . . . ؛ 
یار او تواند بود که تقیل بخت و دولتچه نیک

بمقبالن و خردمندان واجب بیند، تا به هیچ وقت از 
بهره مقام توکّل دور نماند و از فضیلت مجاهدت بی

خردمند واجب است که به قضاهاي  نگردد، و بر
آسمانی ایمان آرد و جانب حزم را هم مهمل 

 )41-42(همان: . »نگذارد
در اینجا مناسب است که به نظر پدر علم 

در باب تقدیر و تدبیر نیز  -ماکیاولی -  سیاست نوین
 هايداستان در  چنین نظري کمابیش زیرا ؛ردک اشاره

-هرچند بر تعیین وي شود.ده میمشاه کلیله و دمنه

تدبیر آدمی را نیز در   ولی ،کنندگی تقدیر اشاره دارد
به باور وي، تقدیر در آنجا  داند.این میان کارساز می

که آدمی با تدبیر خویش از  مانند سیل ویرانگر است
بنابراین  پیش سد و بارویی در مقابل آن نبسته باشد.

تی توان گفت، که قدرت و قضاي الهی هیچ منافامی
با تالش و کوشش انسان ندارد و اعتقاد به قضا و 

آویزي براي رها کردن تواند دستقدر الهی نمی
سعی و تالش باشد؛ بلکه همین تسلیم و رضا که از 

ساز تالش و شود، سببپذیرفتن جبر ناشی می
کوشش انسان گشته و وي را به لطف و رحمت 

 سازد.الهی امیدوار می
 حق است جـهد، حق است و دوا،«

 »منکر اندر جحد جهدش، جهد کرد
 )991، 1، دفتر 1378(مولوي، 

 
 اعتقادات عامه در کلیله و دمنه

ه یا فولکلور در متن زندگی اقوام و فرهنگ عام
هاي گوناگون خود را ا جریان دارد و به شکلهتملّ

سازد. بسیاري از معتقدات بشر از نمایان می
اعث شده است شکل گرفته و ب روزگاران گذشته

ها، به صورت هاي مهمی از زندگی انسانجنبه
خودآگاه یا ناخودآگاه، با عقاید، باورها و آدابی پیوند 

-ه یا فولکلور را میآنها فرهنگ عام ۀیابد که مجموع

هایی که از ته در میان ملّسازد. رواج فرهنگ عام
تري برخوردارند، به مراتب تاریخی طوالنی ۀپیشین
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اي اندك ههایی است که سابقتر از ملّتکاملبیشتر و 

هاي پیشینیان باورداشتدر واقع بسیاري از  ند.دار
رات ها و تصوندیشیاجناشی از ک توانمی خود را

. برخی از این باورها نادرست آنها از وقایع دانست
دات اعتقادر چنانچه «مربوط به قیافۀ افراد است. 

هري هر کس بهظا ةتوان از روي چهرمی هعام 
 هاي زندگی و خصوصیات روحی وي پی یویژگ

 ۀنشان را داراي پیشانی بلند افراد ؛ مثالًبرد 
 قدو  دانند؛برخورداري از بخت و سعادت بلند می

قلمداد   حماقت و کودنی ۀندازه بلند را نشانابیش از 
 )194: 1384 (صرفی،. »کنندمی

دریافت که  توانمی کلیله و دمنهبا تأمل در کتاب 
هاي مختلف به نویسندة کتاب در خالل حکایت

اعتقادات عامه در زمینۀ بخت و اقبال اشاره کرده و 
-کند، که آثار سعادت و شقاوت افراد را میبیان می

توان در چهرة آنان مشاهده کرد. چنانچه در باب 
-زاده میدربارة آثار بخت و اقبال ملک» پادشاه و فنزه«

رشد و نجابت در ناصیۀ او تابان بود و انوار «گوید: 
شعاع اقبال و سعادت بر صفحات حال وي 

). همچنین در باب 283: 1385منشی،»(درخشان
آمده است که باخه در زمینۀ بخت و » بوزینه و باخه«

که آثار سعادت در  دارداقبال ملک جدید، اظهار می
و مخایل اقبال و دولت در حرکات  ناصیت وي ظاهر

نیز، » شیر و گاو«ت وي هویداست. در باب و سکنا
خبث «گوید: دمنه در مورد شنزبه خطاب به سلطان می

عقیدت او در طلعت کژ و صورت نازیبایش 
ت دوستان و امشاهدت افتد، که تفاوت میان مالحظ

همچنین در  )99. (همان: »نظرت دشمنان ظاهر است
یکی از حاضران در  ،نیز» بازجست کار دمنه«باب 

گوید، که عالمات کمۀ دمنه، خطاب به قاضی میمحا
شود. و کژي سیرت دمنه در زشتی صورت او دیده می

خواهد از او می ،قاضی نیز، پس از شنیدن سخنان وي

-تا این عالمات را بیان کند. وي در پاسخ قاضی این

هر گشاده ابرو، که چشم راست او «کند: گونه بیان می
دائم، و بینی او به  از چپ خردتر باشد با اختالج

جانب راست میل دارد...؛ ذات ناپاك او مجمع فساد و 
مکر و منبع فجور و غدر باشد و این عالمات در دمنه 

 )148-149. (همان: »موجود است
تواند تأسی گرفته از آیا وجود چنین اعتقاداتی می

)؛ 41 (الرحمن/ »یعرَف المجرِمونَ بِسیماهم«آیۀ قرآنی 
باشد؟ » شوندمی شناخته هایشاننشانه به اهکارانگن«

اند که: برخی از مفسران قرآن، ذیل آیۀ فوق بیان نموده
در اصل به مفهوم باال بردن » سوم«واژة سیما از مادة «

ارزش و قیمت از اندازة درست و عادالنۀ آن آمده؛ اما 
اي که باعث شناخت پس از آن به عالمت و نشانه

: 1380 (طبرسی،. »کار رفته استدد، بهگرانسان می
منظور از سیما، «به باور گروهی دیگر نیز،  )332
اي است که از چهرة مجرمین نمودار است و در نشانه

هایی که آثار پیشگان با چهرهروز رستاخیز گناه
-ستمکاري و گناه در آنها هویداست، شناخته می

 )464: 1384 (طباطبایی، .»شوند
تان، دمنه پس از شنیدن این سخنان، در ادامۀ داس

ضمن تأیید اختیار انسان و رد نظریۀ جبرگرایان بیان 
اگر این عالمات که یاد کردي، معین عدل و «کند: می

تواند بود و بدان حق را از باطل جدا دلیل صدق می
توان کرد، پس جهانیان در همۀ معانی از حجت می

نیکوکاري فارغ آمدند و بیش هیچ کس را نه بر 
و نه بر بدکرداري و عقوبت ، محمدت واجب آید

الزم؛ زیرا که هیچ مخلوق این معانی را از خود دفع 
نتواند کرد. پس بدین حکم جزاي اهل خیر و پاداش 

 )148: 1385 (منشی،. »اهل شرّ محو گشت
 اگر چه نویسندة کتاب، اعتقاد به قضا و قدر را

کند اما بیان می داندمنافی با جهد و تالش آدمی نمی
که عامل بخت و اقبال نقش مؤثّري در سعادت و 
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» بوف و زاغ«شقاوت انسان دارد. چنانچه در باب 

دارد که رسیدن به پادشاهی و اتّفاقات نیک اظهار می
به کوشش و آرزوي آدمی نیست، و جز با 
پیشامدهاي خوب و مساعدت سعادت به دست 

که اگر دو نفر  گوید،آید. وي در همین باب مینمی
با شرایط و امکانات یکسان در طلب کاري بایستند، 
آن کس پیروز است که سعادت ذات و قوت بخت 
او راجح باشد. همچنین نویسندة کتاب در اغلب 

مندي شاهان از بخت و اقبال ها اشاره به بهرهحکایت
کند، و معتقد است که ملک را به ازلی و ذاتی می

توان یافت. و ت روزگار میعنایت ازلی و مساعد
اصل سعادت، قضاي آسمانی است و تمامی اسباب 

شاهزاده «و وسایل ضایع و باطل است. وي در باب 
به تفصیل، به بحث مؤثّر بودن بخت و » و یاران او

-اقبال در سرنوشت آدمی پرداخته و به نقل از ملک

گوید که کارهاي این سراي فانی به مقادیر زاده می
باقی وابسته است و با کوشش و جهد آن سراي 

شود. همچنین در آدمی تفاوت بیشتري حاصل نمی
این باب به بحث رزق و روزي مقسوم پرداخته، و 

کند که تالش و کوشش انسان براي کسب بیان می
تر که خردمند و آن أولی«فایده بوده؛ روزي بیشتر بی

در طلب آن خوض ننماید، و نفس خطیر و عمر 
فداي مرداري بسیار خصم نگرداند . . . ؛ چه عزیز را 

به حرص مردم، در روزي زیادت و نقصان صورت 
شود، طور که مالحظه میهمان ).410همان: »(نبندد.

نویسندة کتاب در طی مباحثات و مناظراتی که میان 
دهد، به ذکر آرا و هاي داستان ترتیب میشخصیت

ت منطقی عقاید مختلف پرداخته و با بیان استدالال
پردازد و اظهار دمنه، به انتقاد از عقاید جبرگرایان می

که آدمی به خاطر اعمال جبري و از پیش  داردمی
گردد. مستحّق عذاب و آتش دوزخ نمی ،تعیین شده

-در واقع نویسنده ضمن باور جبر آن را مطلق نمی

کند با قبول سهمی از اختیار و شمارد؛ بلکه تالش می
ان، افعال مکتسب و اختیاري وي را اراده براي انس

توجیه کند. شاید بتوان این اندیشۀ منشی را در تلفیق 
اشاعره به  »کسب« جبر و اختیار، بازتابی از نظریۀ

 شمار آورد.
 

 گیرينتیجهبحث و 
اجتماعی زمانه را در  -تأثیر محیط و اوضاع سیاسی 

توان سازندگی شخصیت نویسندگان یک جامعه نمی
توان رو با بررسی آثار آنان مید؛ از اینانکار کر

اطّالعات و حقایق ناگفتۀ بسیاري را در مورد 
وضعیت اجتماعی مردم آن دوره به دست آورد. با 

توان هاي کلیله و دمنه، میتحلیل و بررسی حکایت
اي چشمگیر به گونهدریافت که نویسندة کتاب به

افکار و مسئلۀ جبر و اختیار پرداخته، و بسیاري از 
ها گنجانده است. عقاید خویش را در خالل داستان

ها، تفکرات جبرگرایانه اگر چه در اغلب این حکایت
نمود بیشتري دارد، ولی گاهی نویسنده به اختیار نیز 

ترین باورهاي جبرگرایانۀ توجه کرده است. عمده
نصراله منشی در مفاهیم کلی قضا و قدر، مرگ، 

قاوت وي، بازتاب یافته سرشت آدمی و سعادت و ش
رود که است. وي در این مسئله تا جایی پیش می

مثأثر از باورهاي عامه، چهرة ظاهري انسان را آینۀ 
شمارد. از دیگر بخت و اقبال مقدر و محتوم وي می

سو، نویسنده، با ذکر مقوالتی چون توکل، ضرورت 
حزم و احتیاط و سعی و تالش، به نوعی مسئلۀ 

یز مطرح کرده است. البته اختیاري محدود اختیار را ن
و درپیچیده در جبر که معنی آن جز با اتکاء به جبر 

توان گفت قابل فهم نخواهد بود. به عبارت دیگر می
اختیار مطرح شده در کلیله بیشتر گویاي اختیار در 

توان نتیجه اراده است نه فاعلیت؛ و به این ترتیب می
یشۀ خود متأثر از گرفت که نصراله منشی در اند
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مکتب اشعري در نظریۀ کسب است. در واقع دیدگاه 

هاي جبرگرایانه بوده، که کالمی وي مبتنی براندیشه
هایی از اختیار آمیخته مایهرنگ اي موارد بادر پاره

 شده است. 
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 . تهران: بحار االنوار). 1369مجلسی، محمدباقر (
 فروشی اسالمیه. چاپ دوم.کتاب

. دربارة کلیله و دمنه). 1349محجوب، محمدجعفر (
 تهران: خوارزمی. چاپ دوم.

فهرست موضوعی ). 1366الدین (محدث، سیدجالل
 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.الحکمغرر

. جلد دوم کلیات علوم اسالمی). 1380(ــــــــــ 
چاپ بیست و حکمت عملی).  –عرفان  –(کالم 
 تهران: صدرا. پنجم.

. 7و5. جلد تفسیر نمونه). 1384( مکارم شیرازي، ناصر
 میه. الکتب االسالتهران: دارچاپ پانزدهم.

. تصحیح کلیله و دمنه). 1385منشی، ابوالمعالی نصراهللا (
و توضیح مجتبی مینوي تهرانی. تهران: امیرکبیر. 

 چاپ بیست و نهم.
. به اهتمام و تصحیح و کلیله و دمنه). 1370(ــــــــــ 

 العظیم قریب. تهران: بوستان. چاپ هفتم.حواشی عبد
. شعر فارسیجامعه شناسی ). 1387مهربان، جواد (
 مشهد: تابران.

. مثنوي معنوي). 1376الدین محمد (مولوي، جالل
 تهران: ققنوس. چاپ سوم.  تصحیح رینولد نیکلسون.

هاي آغاز در نقطه). 1382رضا (مهدوي کنی، محمد
تهران: دفتر نشر چاپ دوازدهم. اخالق عملی.

 فرهنگ اسالمی. 
(از  رانتاریخ ادبیات ای). 1340الدین (همایی، جالل

چاپ ترین عصر تاریخی تا عصر حاضر). قدیم
 تهران: فروغی. سوم.

شناسی در ادبیات جامعه). 1388وحیدا، فریدون (
تهران: سازمان مطالعه و تدوین چاپ دوم.. فارسی

 ها (سمت). کتب علوم انسانی دانشگاه
سیاست اجتماعی در عصر « .)1387یوسفی، صفر (

پژوهشی تاریخ  –فصلنامۀ علمی  .»نخست غزنوي
شمارة  .سال سوم. دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور

 .176 – 159ص  .نهم
چاپ . دیداري با اهل قلم). 1386یوسفی، غالمحسین (

 تهران: انتشارات علمی. هشتم.
 

 


