نمودهای کسب حکمت و دانش در کلیله و دمنه مصور تیموری
با تأکید بر سرمایههای فرهنگی تجسّمیافته

چکیده
سرمایة فرهنگی مجسّم به صورت مهارت و خصایل دیرپای فکری و جسمی و جزو دانایی و توانایی افراد است.
تمایالت و گرایش های فرهنگی ،یکی از فاکتورهای اصلی در سنجش میزان سرمایههای فرهنگی تجسّمیافته می-
باشد .کتاب کلیله و دمنه که خود یکی از مهمترین سرمایههای فرهنگی عینیّتیافته شمرده میشود ،گنجینة غنی
از سرمایههای فرهنگی مجسّم است .چنان که جزو ماندگارترین آثار عینی میراث فرهنگی مکتوب در بین ملل هند و
ایران و عرب و بلکه ادبیات جهان شمرده میشود .در پژوهش حاضر ،براساس رویکرد نظری سرمایةفرهنگی پیر
بوردیو ،به بررسی عمدهترین گرایش فرهنگی مندرج در این کتاب پرداختهشده است .به لحاظ روششناسی،
گردآوری اطالعات به روش کتابخانه ای بوده ،شیوه بررسی آن از نوع مطالعات کیفی و تحلیل محتواست .یافتههای
بررسی نشانمی دهد که شاخصه گرایش به کسب حکمت و دانش در کلیله و دمنه از برجستگی خاصی
ن فرهنگی که با هدف گسترش حکمت و
برخورداراست .تعامل رای هند و بیدپای برهمن در باب مسائل گوناگو ِ
تعمیم دانشِ موضوعات مطروحه به انجام میرسد ،یکی از بهترین جلوههای متجسّم سرمایههای فرهنگی است.
جستجوی معرفت و شیفتگی انوشیروان پادشاه فرهیخته ساسانی به دانش ،جستجوی حکمت به وسیلة برزویه و ابن
مقفع ،که گاهی موجِّد حرکتهای مهم علمی و فرهنگی در عصر خویش بودهاند؛ عالقة مفرط امیر نصر بن احمد
سامانی ،بهرام شاه غزنوی و ابوجعفر منصور بن عباس (پایهگذار خالفت عباسی) و برخی دیگر از امرا و علما ،به علم
و فرهنگ ،نمودهای سرمایة فرهنگی هستند که در کلیله و دمنه تجسّم یافتهاند.
اهداف تحقیق:
.1بررسی ترجیهات فرهنگی اشخاص و رجال مطرح در کلیله و دمنه.
.2تبیین نمودهای سرمایه فرهنگی تجسم یافته در کلیله و دمنه ذیل مؤلفه گرایش به کسب حکمت و دانش.
سواالت تحقیق:
.1ترجیهات فرهنگی اشخاص و رجال مطرح در کلیله و دمنه حول چه مؤلفههایی شکل گرفته است؟
 .2نمودهای سرمایه فرهنگی تجسم یافته در کلیله و دمنه از منظر عالقه به کسب حکمت و دانش چگونه است؟
کلید واژهها :کلیله و دمنه مصور تیموری ،سرمایه های فرهنگی ،سرمایه تجسّمیافته ،حکمت و دانش.

مقدمه
امروزه مطالعات فرهنگی صرفاً محدود به ارزشهای ذهنیِ زیباییشناختی آن نیست و فرهنگ جزو یکی از انواع مهم
"سرمایه" محسوب می شود .با ورود مفهوم سرمایه به حوزه فرهنگ و هنر ،مفاهیم جدیدی شکل گرفت که مفهوم
سرمایه فرهنگی 1یکی از مهمترین آنهاست و از همین رو ،به عنوان عاملی قدرتمند در تعیین روابط اجتماعی مورد
توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است .یکی از شاکلههای اصلی هویّت فرهنگی و میراث معنوی دیریاز
ایرانیان ،زبان و ادبیات است .آثار ادبی منظوم و منثور پارسی با درونمایههای ممتاز ،از جمله ارزشمندترین ذخایر و
غنائم فرهنگی در حوزه تمدّن محسوب میشوند .ادبیات به عنوان حافظة عمومی ،یکی از ابزارهای انتقال فرهنگ
است که مشحون از تاریخ ،آداب و رسوم ،سنتها و غیره میباشد .بیتردید ادبیات فصلی مهم و شاخص در گردآوری
تاریخ هنر جهان بوده و ارتباط آن با هنر حائز اهمیت است .از این جهت میتوان ادبیات را صورت "عینیّتیافته
فرهنگی" دانست .افزون بر این ،متون ادب فارسی گنجینة انواع مختلف سرمایههای فرهنگی است که از دیرباز
اندوخته شدهاند .کلیله و دمنه مصور تیموری که از حیث فصاحت و بالغت کالم و ایجاد فضای تصویری در ذهن
مخاطب بسیار غنی میباشد؛ در این زمینه نمونة قابل توجهی است و از این رو ،نگارندگان سرمایههای فرهنگی
تجسّم یافته در شخصیت رجال آن را با رویکرد بوردیو بازکاوی کردند.
با تتبّع در پیشینه تحقیقات انجام یافته درباره کلیله و دمنه ،عمده مسائلی که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته -
است اغلب حول محور رویکردهای داستانپردازی و حکایت شناسی و مواعظ و زهد و عرفان و بیان اخالقی و تعلیمی
و بررسیهای ادبی و سبکشناختی متمرکز بوده است .آثاری از قبیل تاریخ ادبیات ذبیح اهلل صفا؛ سبکشناسی
ملکالشعرای بهار و سیروس شمیسا و رستگار فسایی که به بررسی سبک و تاریخچه این اثر و ترجمههای مختلف
صورت گرفته از آن پرداخته اند .یا تحقیقات دکتر محمد جعفر محجوب که این کتاب را از دیدگاه داستانپردازی
مورد تحلیل قرار داده است .در سالهای اخیر نیز ،پایاننامهها و رسالههای تحصیلی ،بیشترین توجّهات خود را صرف
بُعد داستانپردازی و درونمایههای تعلیمی و اخالقی و اندیشههای سیاسی آن نمودهاند .در بحث ادبیات کودک و
ادبیات تطبیقی هم مطالعاتی انجام یافته است .مقاالتی در مقایسه کلیله و دمنه با گلستان سعدی ،حدیقه سنایی و
مثنوی موالنا وجود دارد .در برخی مقاالت ،اندیشههای سیاسی مترجم کلیله و دمنه نقد شده است و برخی دیگر نیز
به دیدگاههای اخالقی نصراهلل منشی پرداختهاند .مرهیی و جدیداالسالمی ( )1398در تحقیقی با عنوان «تصویرسازی
و تصویر آرایی فریبکاری در شاهنامه فردوسی و کلیله دمنه نصراهلل منشی) مغول و تیموری(»سعی کرده اند به نوع
فریب و حیله و هدف نیرنگبازان پرداخته و به اقتضای هر خدعهای نکات اخالقی ،معرفتی ،سیاسی و اجتماعی را
ظ و تنبّه درج نمایند .بهطور کلی ،در بررسی سوابق علمی مربوط به سرمایههای فرهنگی در کلیله و دمنه
برای ح ّ
مشخص شد که هیچ مطالعه مشخّصی تحت این عنوان انجام نگرفته است .بر این اساس ،پژوهش حاضر اولین گام در
این زمینه به شمار میآید .در این تحقیق تالش شده است که مؤلّفههای سرمایه فرهنگی در کلیله و دمنه از حیث
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سرمایه فرهنگی تجسّمیافته تبیین گردیده ،جهتگیریهای فرهنگی آن ترسیم شود .این مطالعه به روش توصیفی –
تحلیلی از نوع کتابخانهای میباشد .در این مطالعه تالش شده است که سنجههای جامع سرمایه فرهنگی بوردیو؛
مطابق با رمزگان سرمایه فرهنگی کتاب کلیله و دمنه باشد .به بیان دیگر ،وجهه نوآورانه این تحقیق در آن است که
سنجههای سرمایه فرهنگی تجسّمیافته در بُعد دانش دوستی و گرایش به علم و حکمت به لحاظ محتوایی متناسب با
زمینههای ادبی -فرهنگی کتاب کلیله و دمنه بوده و با آن همخوانی داشته باشد و معرفت فرهنگی این کتاب و
اقتضائات آن در این رویکرد پژوهشی ،مد نظر قرار گیرد .با توجه به کیفی بودن پژوهش حاضر ،معیار اصلی در
گزینش شاخصهای ابعاد سرمایهفرهنگی ،قرابت و همخوانی آنها با عالیم و شناسههای تئوریک فرهنگی متن کلیله
و دمنه بوده است .در واقع رمزگشایی کدهای فرهنگی مندرج در کتاب کلیله و دمنه ذیل مؤلفه گرایش به کسب
حمکت و دانش ،بهوسیله نمونههایی برجسته مقتضی با زمینههای فرهنگی این کتاب صورت پذیرفته است.
نتیجهگیری
رابطه میان ادبیات و جامعه شناسی از رهگذر فرهنگ و زبان شکل گرفته استت .ماهیتت زبتان و فرهنتگ ،اجتمتاعی
است .در واقع ،ادبیات آیینه و بازتابدهنده فرهنگ و زبان هر جامعه است .کلیله و دمنه به عنتوان یکتی از سترمایه-
های فرهنگی عینی در حوزه ادبیات تعلیمی از وجهه شاخصی برخوردار است .کلیله و دمنه تلفیقی را از بنمایتههتای
تعلیمی و اخالقی با اندیشههای سیاسی دانستهاند که در آن حکمت عملی و طرز زنتدگی و کشتورداری طترح شتده
است .از سویی دیگر ،به دلیل غنای فرهنگی این کتاب و ارتباط آن با مسائل مربوط بته فرهنتگ و اندیشته ،تبیتین و
تحلیل عناصر فرهنگی کلیله و دمنه از منظر سرمایههای فرهنگی ،وجهة دیگری از این کتتاب چنتدوجهی را روشتن
مینماید .در این راستا ،رویکرد نظری پیربوردیو در حوزه سرمایههای فرهنگتی استاس کتار قترار گرفتته و در نهایتت
نتایج تحقیق نشان داد که :در بُعد سرمایههای تجسّمیافته ،گرایش بته کستب حکمتت و دانتش یکتی از مهتمتترین
شاخصهها است .از ممتازترین نمونه ها در این خصوص ،تبادل نظر رای و برهمن درباره مسائل فرهنگی کشتور استت
که موّجد سایر سرمایههای فرهنگی مندرج در کتاب است .رغبت و تمایل کمنظیتر رای هنتد در فراگیتری معلومتات
مختلف و اشتیاقش به کسب تمهیدات مسائل گوناگون در زمینههای اجتماعی ،سیاسی و غیره نشاندهندۀ انگارشتی
است که وی نسبت به موضوعات فرهنگی و اندیشههای برجسته و متعتالی دارد .رای در بتاب تتدبیر امتور و تتدارک
مسائل گوناگون که آنها را با "برهمن" در میان میگذارد؛ از وی کمک فکری متیگیترد .ایتن تعامتل کته بتا هتدف
گسترش حکمت و تعمیم دانش مسائل گوناگون ،به انجام میرسد ،یکی از جلوههای تجسّمیافته سرمایههای فرهنگی
در کتاب کلیله محسوب میشود .نمونه دیگر ،دانشدوستی کسری انوشیروان ،پادشاه ساستانی استت .در بستیاری از
منابع تاریخی ،انوشیروان به عنوان چهره فرهنگی معرفی شده است و کلیله و دمنه به پاس زحمات او و عالقهاش بته
علم و دانش و فرهنگ به ایران منتقل شده و نشر مییابد .براساس متن کلیله ،در ذهنیّت انوشیروان ،توجه به علتم و
دانش و فرهنگ از انباشتهای مهم فرهنگی است .از اینرو ،نمودی از سرمایه فرهنگی تجسّمیافته به شتمار متیرود.
از نمونههای دیگر می توان به اهمیت علم و دانش در نزد برزویه طبیب ،ابن مقفع و نصراهلل منشی اشاره نمود .عتالوه

بر این ،امر نیز در کسب معرفت و فراگیری مسائل گوناگون فرهنگی حضور چشمگیری دارند .افترادی نظیتر نصتربن
احمد سامانی ،بهرام شاه غزنوی یا ابومنصور دوانیقی هریک بانی حرکتهای فرهنگی در عهد خود بودهاند و این بتی-
گمان محصول انباشت سرمایههای فرهنگی تجسّمیافته و برگرفته از نگرشهای فرهنگی و اندیشههای واالی انستانی
آنها بوده است.
منابع:
کتابها:
ابن بلخی .)1385( .فارسنامه ،به سعی و اهتمام و تصحیح گای لیسترانج زینوالدالن نیلکسون ،تهران :اساطیر.
ابن سعید ،محمدبن منصور]فخر مدبر[ .)1346( .آداب الحرب و الشجاعه ،به کوشش احمد سهیلی خوانساری ،تهران:
اقبال.
ابن ندیم ،محمد بن اسحاق الوراق .)1417( .الفهرست ،تحقیق :ابراهیم رمضان ،بیروت :دارالمعرفه.
ابنمقفع ،عبداهلل .)1427( .االدب الصغیر و االدب الکبیر ،تحقیق و دَراسه د.إنعام فّواک .بیروت :دارالکتاب العربی.
احمدی ،بابک .)1372( .ساختار و تاویل متن ،تهران :مرکز.
اسمیت ،فیلیپ .)1384( .درآمدی بر نظریه فرهنگی ،ترجمه :حسن پویان ،تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای
فرهنگی.
البیهقتی ،ابراهیم بن محمد1390( .ق) .المحاستن و المستاوی ،بیروت :دار الصادر.
الحمتوی ،شتهاب الدین ابو عبدهلل یاقوت بن عبتداهلل1995( .م) .معجم البلدان ،بیروت :دار الصادر.
اصطخری ،ابوالحسن ابراهیم .)1373( .الممالک و المسالک ،ترجمه محمد بن اسعد بن عبداهلل تستری ،به کوشش
ایرج افشار ،تهران :انتشارات بنیاد موقوفات افشار.
بابایی فرد ،اسدهلل؛ حیدریان ،امین« .)1394( .بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان» ،مجله
علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد .صص .117-142
باقرزاده ،جمشید؛ بیگی ،محمدرضا" .)1392( .بررسی اهداف ابن مقفع از ترجمه متون پهلوی به زبان عربی"،
پژوهشنامه تاریخ ،شماره ،30صص .7-25
بیگی ،حسین علی« .)1387( .ابنمقفع» .مجله کتاب نامه تاریخ و جغرافیا ،صص .85-84
بهار ،محمد تقی .)1321( .سبک شناسی ،تهران :وزارت فرهنگ.
بهار ،محمد تقی .)1370( .سبک شناسی ،تهران :توس.
بیهقی ،ابوالفضل .)1388( .تاریخ بیهقی ،به کوشش محمد جعفر یاحقی و مهدی سیّدی ،تهران :سخن.
تفضلی ،احمد .)1383( .تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ،تهران :چاپ مهارت.

توسلی ،غالمعباس " .)1383( .تحلیلی از اندیشه پیر بوردیو درباره فضای منازعه آمیز اجتماعی و نقش جامعه
شناسی" ،نامه علوم اجتماعی ،شماره ،23صص.1-25
ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل .)1328(.شاهنامه ثعالبی یا غرر اخبار ملوک الفرسو سیرهم،
ترجمه محمود هدایت ،تهران :چاپخانه مجلس.
ثعالبتی ،ابومنصور عبدالملکبتن محمدبتن استماعیل .)1368( .تاریتخ ثعالبی )مشتهور بته غرر اخبتار ملوک الفترس
و ستیرهم) ،ترجمه محمد فضایلی ،تهران :نقره.
حسن پور ،آرش؛ قاسمی ،وحید" .)1395( .ساخت ،طراحی و برازش مدل و ارائه سنجهای برای سنجش سرمایه
فرهنگی" ،مجله جامعه شناسی ایران ،شماره 1و ،2صص .55-95
جاحظ ،عمرو بن بحر 1968( .م) .البیان و التبیین ،به کوشش فوزی عطوی ،ج،1بیروت :دار و مکتب الهالل.
جرفادقانی ،ابوالشرف ناصح بن ظفر .)1382( .ترجمه تاریخ یمینی ،به کوشش جعفر شعار ،تهران :علمی و فرهنگی.
جلیلیان ،شهرام؛ گیالنی ،نجم الدین« .)1396( .خسرو انوشیروان و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران در دوره –
ساسانیان» ،مجله مطالعات ایرانی ،شماره ،31صص .34-21
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