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 چكيده

در. اخالقي گره خورده اسـت هاي با حكايت،ادبيات فارسي به شكلي انكارناپذير

به،هاي شعري برخي پديدآورندگان آثار منثور براي رهايي از قيد گرايش،اين ميان

و هنري خالقه ابداع روش آن اي روي آورده هاي بياني هـا را نـه اند كه ساخت بيان

مي،تنها در برابر شعر كه در برابر ساير آثار مشابه  دم كليلهكتاب. سازد متمايز ،نهو
مي گونه هنرورزي اي بارز از اين نمونه،انشاي نصراهللا منشي ايندر. رود ها به شمار

و مصنوع فارسي، جلـوه مندي از تمام جذابيت افزون بر بهره،كتاب اي هاي نثر فني

 يگانـه،پردازي نيز به كار گرفته شده كه آن را در نوع خـود ابتكاري از هنر روايت

د چنان. ساخته است منـدي از صـنعت هاي اين كتـاب، بـا بهـرهر برخي داستان كه

و ضرباهنگ قصه به گونه)Imagery(تصويرگري  مي، فضاسازي شـود اي پرداخته

و يا ساير اشخاص درگير در داستان، هماهنگ است و منش قهرمان . كه با شخصيت

و بررسي داستان خر كبك«نوشتار حاضر بر آن است كه با تحليل و و نجير گـوش

و زاغ(» داري روزه گربه هاي ايـني آن با ساير گزارشو مقايسه) باب هشتم، بوف

و دمنـه در را پردازيي روايت گري ويژه داستان، اين جلوه   انـشاي نـصراهللا كليلـه

.منشي بازنمايي كند

سـاختار حكايـت، هـاي حيوانـات، تـصويرپردازي، حكايـت داستان،: كليدي هايهواژ

.ودمنه كليله

و ادبيات فارسي∗  manijeh.abdolahi@gmail.com دانشيار زبان

12/4/90:تاريخ پذيرش مقاله8/3/89: تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه.1

ي هنري كـه مرتبههاي آثار واال مورد يكي از ويژگيدر،لذت متن روالن بارت در كتاب
مي» سرخوشي« به تعبير او مي ايجاد آن سياست«: نويسد كنند، چنين چه ظـاهراً زدايي از

و سياسي  آن سياسي است همـين)62: 1382، بـارت(».چه ظاهراً سياسـي نيـست سازي
همو تحليـل مـتن توان در توضـيح را مي گونه بيان تناقض  چـون هـاي تعليمـي هنـري،

و نهايي. گرفت در نظر گلستانو بوستانو دمنهو كليله گويي بخشي از مأموريت اصلي
در آن و هنري آموزش ها مي زدايي از متن آموزشي ،در ايـن آثـار. شود سازيِ آن خالصه

كه به جـاي تعلـيم، خواننـده را در مـسير است تعبيه شده فضايي ويژه در بافت نوشتار
و برانگيزاننده قرارمي   به همـان تعبيـر بـارت،،دهد تا به اين ترتيب پيشامدهاي انگيزشي

هاي هنري به جاي تعليم اخالق گونه نوشته اين،به عبارت ديگر. كند ايجاد» سرخوشي«
و معنازايي نه با واژهو معنادهي، در پي معنا  و نه با يگاهدر جا زايي هستند  واحد معنايي

نه واحد در جايگاه جمله و  ابـزارِ بيـانِ انديـشه، فـراهم در جايگـاه با گفتـار حتي كالم
مي مي و نوع پرداخـت. گردد شود كه با نوعي نمايش زباني ايجاد در اين عرصه، نوشتار

در گيرد يا بهتر است گفتـه شـود تمركـز بـر نـوعي تجمـل زبان در مركز توجه قرار مي 
پي نوشتار است كه بيش از آن و كه در جذب خواننـده باشـد، مجـذوب خـويش اسـت

مي،درست به همين دليل است كه معنا در بافتار كالم  كـه چنـان؛شود با ظرافت پيچانده
و پرهيـز مـي ديـدار مـي«گويي مصداقي براي شعر سعدي است كه  بـازار/ كنـي نمـايي

و آتش ما تيز مي  و رونهـان كـردنو با اين» كني خويش  خواننـده را بـه،گونه دل بردن
و باريك خوانشي وسواس مي گونه ي نوشـتار شـيوه،بـه عبـارت ديگـر. كنـد بينانه وادار

مي نويسنده، شيوه  چنين متني كه سـاخته،ترتيب به اين. كندي خوانش خواننده را تعيين
و تحليلو پرداخته وي زبان است، از مباحث شناسي فراتر سبكحتي هاي دستور زباني

و به جاي خصيصه مي . كنـد هاي رايج سبكي، ضرباهنگي مختص به خود ايجاد مـي رود
مي پس از خوانش متن، آن نه چه اتفاق بل بازآفريني متني قديمي حتي افتد كـه تـر اسـت

و نوعي صورت  و صورت زايشي تصويري جويـد تـا پردازي است كه راهـي مـي سازي
فر پيكره ، روي نصراهللا منشي از ايـني ودمنه كليله.د براي متن تدارك ببينداي منحصر به

بل گـري اسـت كـه تقليـد نمـي ليـد درست مـصداق تق و بـر كنـد اسـلوبي كـه بـر پايـه
و گرايانه، پنداشت تصوير  دمنـهو كليلـه مـتن. سـازد كهـن را متـصور مـي هاي بنيـادين

و در تـرين سـاختار كـه در رويـي چنـان(هاي غيرمنقطـع با تصوير،واقع گسست ندارد
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. پيونـد خـورده اسـت) پردازي تودرتو نيز متجلي اسـت يعني همان روش داستان،كتاب
مت كه نويسنده به ويژه آن آني اين و منـدي از سـاخت بهرهن ابزاري مهيا در دست دارد

و پرداخت تمثيلي جانوران است .تصويرگري

 تحقيقي پيشينه.2

و مشهورترين كتاب شاي نصراهللا منشي يكي از محبوبان دمنهو كليلهكتاب هـايي ترين
ب  ب است كه تاكنون و و جز ترجمهه زبان فارسي نوشته شده است و تحريرهاي تـازي ها

و فارسي كه از روي  هـايي بـه نصراهللا منشي پديـدار شـده، كتـابي دمنهو كليله تركي
و يا با تأثير گرفتن از  كـه مجتبـي مينـوي چنـان. يـد آمـده اسـت پد دمنـهو كليلهتقليد

آن« هـا فهرستي ناتمام، نزديك به چهل نام از كتبي به نثـر كـه تـأثير نـصراهللا منـشي در
(ارائه داده است» نمايان است  و نيـزهم)يب:1362،مينوي. چنين تعـداد زيـادي مقالـه

و سبك كتابي مستقل درباره   نگـارش،ازي آن پردي داستانو شيوه دمنهو كليلهي تاريخ
آن. يافته است در ادبيـات دمنـهو كليلـه هاي جديدتر به بازتـاب برخي مقاله،افزون بر

 كليلهاي از فرانك هاشمي كه به بازتاب اند كه از آن جمله است مقاله جهاني توجه كرده 
از دو منظـر دمنـهو كليلـه،در يك نگاه كلي. در ادبيات آلماني توجه كرده است دمنهو

و پژوهنـدگاني در حـوزه  و آشـنا بـه مورد توجه واقع شـده اسـت هـاي جديـدتر نقـد
و تحليل به روش نظريه و هاي نقد تر بـه نيز هم استاداني با رويكردهاي سنتي هاي مدرن
و ساخت بيانيي داستان شيوه  در رويكردهـاي.انـد اقبـال نمـوده دمنـهو كليلـه پردازي
در تر، نخستين پژوهش سنتي ي خـاصي شـيوه ها، به مقايـسه بررسي ساخت داستانها

و بـه ويـژه نگـارش عربـي ابـن مقفـع نصراهللا منشي در نگارش كتـاب بـا سـاير آثـار
م ترين مقاله اند كه يكي از قديمي پرداخته شكور اسـت ها در اين خصوص، از دكتر جواد

و عربي اجمالي پنچتنترا با ترجمه مقايسه«كه با عنوان  و پارسي هاي سرياني به سـال»ي
و از لحـاظ اين مقاله كه بـه شـيوه.ي يغما منتشر شده است در مجله 1341 اي اسـتادانه

و كاستي تر به اضافه قابل توجه است، بيش،تحقيقي و نيـز هاي متن ها هاي مورد مقايسه
و بـه سـبك خـاص يـا هايي كه در اسامي شخصيت تحريف ها رخ داده، پرداخته اسـت

اي از دكتـر محمـد چنين است مقالههم. نگاري نصراهللا منشي نظري ندارداني داست شيوه
دري سـبك ابـن پژوهشي درباره«با عنوان غفراني  و ابوالمعـالي » دمنـهو كليلـه المقفـع

گوي نيازهـاي ادبـي ابوالمعالي پاسخ« كه نويسنده بر آن است 1358منتشر شده در سال 
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كـه مـضامينآن شـود، بـيي عربـي دور مـي مـهو به ضرورت از ترج است» عصر خود
نـصوص«اي ديگـر بـا عنـوان نده در مقالـه همين نويس. ها دستخوش تغيير گردد داستان

و دمنه ناشناخته از كتاب   بـه نقـل از كتـاب، منتشر شده اسـت 1350كه در سال » كليله
ضـ) 195-176: 1350غفراني،(، تأليف محمد غنيمي هالل المقارن االدب بو ررسـي من
المقفع، اين نظريه را بيـان نصراهللا منشي با متن عربي ابني دمنهو كليلههاي ميان تفاوت

، سبك خاص نصراهللا منشي نصراهللا منشي با متن عربيي كند كه علت تفاوت ترجمه مي
و بيش نيست كه، و كتاب خـود را بـر در جايگاه تر به متني  اصل عربي در اختيار داشته

مياساس آن نگاش .شود ته است، مربوط
 كليلـه هاي فارسي نزديك بـه هاي جديدتر، برخي نويسندگان به بررسي متن در مقاله

و مشابهت دمنهو و تفـاوت پرداخته آن ها ،از آن جملـه. انـد هـا را در نظـر گرفتـه هـاي
دو محمود رضايي دشت و«هـايي جداگانـه بـا عنـوان مقالـه ارژنه است كه در آهنگـر

كه»ي نقدي ساختارگراي كهن در بوته دو قصه«و » نامه مرزبانو دمنهو كليلهر در مساف
ايـن.ي سـبك دو نويـسنده پرداختـه اسـت انتشار يافته، به مقايسه1382هر دو به سال

و دمنـهو كليلـه اي داسـتانهـ ضـمن برشـمردن هماننـدي،ي نخست نويسنده در مقاله 
ازكهو تأكيد بر آن نامه مرزبان گرفته شـده، سـاختار داسـتانبر دمنهو كليلهاصل داستان
و معتقد است كـه نـصراهللا منـشي در مـواردي كليله را بر نامه مرزبان ، ترجيح داده است

و در و ايدئولوژي خـود را بـر آن تحميـل كـرده اسـت ساختار قصه را شعارگونه كرده
و باخه«يي دوم كه قصه مقاله قر» بوزينه ار گرفته، نگارش نـصراهللا منـشي مورد بررسي

چنـين هـم. دانـد، برتـر مـي نامه بانزمر» شغال خرسوار«ي را از لحاظ ساختاري بر قصه 
در«اي با عنوان است مقاله  و دمنـه شكردهاي ايجاد انسجام متن نگـارش فاطمـه » كليله

و نظريـه الديني كه با توجه به مكاتب زبان معين كـ،»كـاوي سـخن«ي شناسي رده اثبـات
و دمنه  و،چون متون داسـتاني جديـد نصراهللا منشي همي كليله  سـاختاري منـسجم دارد
و وابسته به زبان پديدهانسجام آن در. استاي طبيعي شايد بتـوان گفـت آخـرين مقالـه

پـور اسـت كـه بـه بررسـي منتشر شده از سـعيد حـسام 1388اين خصوص كه به سال 
و گـاو تطبيقي ساختار داستان  در دمنـهو كليلـه در هـاي شـير و سـياوش و افراسـياب

و با بررسي مقاله. پرداخته است شاهنامه هاي مشابه پس از مرور ساير مقاله هاي ياد شده
و ساختار  مي دمنهو كليلهكه بر ساخت بياني توان گفت موضوع طرح شده تأكيد دارند،

بي در مقاله  و تاكنون از اين زاويهي حاضر خا سابقه است ص يعني توجه به هماهنگيي
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و رفتار جانوري كه در قصه نقش شخـصيت) طبيعي يا استعاري(ساختار قصه با منش
.كند، مطلبي نگاشته نشده است اصلي را ايفا مي

و بررسي.3  بحث

 تصويرپردازي.3.1

سـاز زمينـه،هاي اساسـي اسـت كـه در آثـار ادبـي تصويرپردازي يكي از عناصر يا اصل
ي ميـان رابطـه، توان گفت تصويرپردازي در معناي عام خودمي. گرددش هنري مي پرداز

مي،بيان هنري را با امر واقع و. كند تبيين بنابراين اساس تصويرپردازي، ايجاد هماننـدي
بيمشابهت ميان آرا  و قدرتمنـدترا تصاويري اسـت كـه بـراي بيـان دقيـق نويسنده تـر

بر انديشه مفـاد يـا: اختار تصويرپردازي بر دو معني استوار اسـتس. گزيندميهاي خود،
و جمع  و نظريهي كليه آورنده فحواي كالم كه دربرگيرنده هايي است كـه از سـويي آرا

يا شخصيت يا صداي غالب درون اثر در داستان مطـرحو) راوي ادبي(متني راويِ درون 
و انتقال حمل،ي خودو رسانه كه به نوبه شود مي و ادراكي انديشه هندهد كننده هـاي هـا

ي هاي شناخته شده در حوزه»رسانه«اگرچه پركاربردترين.ي حقيقيِ متن است نويسنده
و شكل(تصويرپردازي و بـه،)دهي به اثر ادبي يا تصويربخشي و اسـتعاره اسـت  تـشبيه

كل( مجاز،ها جز آن و جان) به ويژه مجاز جزء از ن حوزه دارپنداري نيز در هميو كنايه
ميي ديگر از تصويرپردازي در متنيها گيرند، گونه جا مي درگـ هاي ادبي مطرح ردد كـه
و تهييج حواسِ خواننده بهره از قوه،اساس و نيـز مند مـيي ادراك و راويِ ادبـي شـود

و شـكل،گانـه مندي از اين حواس پنج راويِ اصلي با بهره  و هـايي را بـاز تـصاوير زايي
آننكن بازتوليد مي  و مي به گونه،ي ذهن خواننده ها را در زمينهد د كه تـأثيرينزن اي نقش

ك و اصليپس ناگزير بايد متن را در جايگاه.ندهيجاني ايجاد ترين سند روايـت، پايگـاه
ــه ــرار دادي زمين ــأثير هيجــاني ق ــن ت ــاني ديگــر. ايجــاد اي ــه بي ــصويرپردازي،ب ــا( ت ي
ضر،يك اثر ادبي) انگيزي هيجان و بلند سـازيِ حـساب باهنگ منظم جمله با و كوتاه  ها
 ضرباهنگ متن قادر خواهد بـود،در اين صورت. ها، بستگي مستقيم داردي عبارت شده

 هماهنـگ،ي خواننـده گانه هاي حاصل شده از حواس پنج صويري بيافريند كه با تجربهت
ا،اگر چنين باشد. باشد فـزون بـر طـرح آن متن ادبي به كمك صـنعت تـصويرپردازي،

از به تعبيـه،موقعيت داستاني  و خـود را بـه سـطحي واال اي نمايـشي نيـز دسـت يافتـه
و تصويرسازيِ توأمان . داده است، ارتقامعنازايي
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و دمنهب.3.2  ررسي تصويرپردازي در كليله

و جوي پاسخ به آن، در پـي آن اسـت كـهو در جست نوشتار حاضر با طرح اين پرسش
و جامعه نشان دهد تصوي  در،اي كه جانورانر جهان ي دمنـهو كليله قهرمانان آن هستند

ه قـرار داده تـا بـه اي غني در اختيار نويسند منشي، دستمايه پرداخت شده به قلم نصراهللا
را،آور اي شگفتي گونه و آن را پيكـره اي تصويره جلو متن خود بـه. منـد سـازدي دهـد

اي ترتيب داده شـده تـا هاي كتاب به گونهي از داستان ساختار روايي برخ،عبارت ديگر 
و به شكل يك پيكـره  در،نمونـه بـراي. عرضـه شـود،صورتي تصويري به خود بگيرد

و زاغ«حكايت نخست از و كبك«داستان،)207-205: 1362منشي،(»باب بوف انجيـر
عب داستاني نقل شده است كه سطح بيروني آن، به گونه»خرگوش  پيـامي،آموزرتهاي

و در خدمت هشدار به فريـب خوردگـان سـاده  امـا در روايـت؛دل است در مذمت ريا
و رازي ديگـر نهفتـه اسـت هنرورزانه و در بطن ساختار بياني او رمزي ي نصراهللا منشي

و از نتيجـه كه داستان را از صورت ساده دري بازگفتـه شـده گيـري اخالقـي مـستعمل
و خوارداشت ريا، به سـطح  و دهـدو تـصويرسازي توأمـان ارتقـا مـي اال از معنـازاييي

مي متضمن نوعي كشف تصوير همي ي يـكه چـون مـشاهد گردد تا آن حد كه به لذتي
مي،تابلو نقاشي آن. شود نزديك مي توضيح كنـد، كه در داستاني كه نصراهللا منشي روايت

و سرعت پيشرفت روايـت ميان  آن(ضرباهنگ و شـتاب يـا آهنـگ حركـتو) كنـدي
و شكل بيروني حركت يك پلنگ، گربه، ببر يا به طور كلي گـروه داستاني، با ضربا  هنگ

و نـوعي صـورت مشاهد مي آوري شگفت تطابق،سانان به گاه شكار گربه و شـود سـازي
آن]مستندگونهحتي[بازنمايي تصويري  و ضرباهنگ كالم بـا  چـه ميان روايت داستاني

ودر جايگاه مي امر . افتد، به تماشا گذاشته شده است اقع در طبيعت اتفاق
 بـه،ي آغازين حركت حيوان به قصد شكار تا پايان كـار از لحظه،به صورت طبيعي

و پرسهو گشتكه»پويهي مرحله«:سه بخش تقسيم مي شود زدن معمولي جـانور گذار

و صحرا در پي  ور از حركتـي معمـولي، جان، در اين مرحله. يافتن شكار است در دشت
و نـه پرشـتاب، برخـوردار اسـت نه در سـاختار. كند و،ايـن بخـش حركـت  موقرانـه

يكجوو جست و متعـادل اسـت گرانه، و هوشـيارانه، مـوزون حيـوان در ايـن.نواخـت
و،مرحله بي،كامالً هوشيار است، در عين حال اگرچه مراقب و متفرعن بـه ظاهري اعتنا

(پلنگ در ادبيات فارسي شـهرت دارد كبر. گيرد خود مي  در ايـن)22: 1381، عبـدالهي.
ب عرصه و پويه، گـاهآن. يابـدي حساس پلنگ بوي شكار را در مـي شامه،ناگاههي پرسه
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يا مرحله مي»كمين«ي دوم و بردبـاري مرحلـه،گردد كه در واقـع آغاز ي صـبرو تـأني

و در است و كمين مخفي حيوان مد گاه بيتگاه خود تا مي،حركت ها  گـويي؛ماند برجا
و صخره يكي شده است و سنگ و بوته آن. با دشت بي تا و به كه شكار آسوده و هراس

و فـارغ«اصطالح نصراهللا منشي  و بـا بالهتـي حيـواني، بـه دهـان مـرگ نزديـك»آمن

راكهي سوم مرحله. شود مي مي»جهشي مرحله«آن و بـر نام ق گذاريم، بـسيار سـريع

و قدرتمنديحيوان به كمك عضالت. آساست همدر، فنري  با خيـزي زدن، يك چشم بر
و عكـس بلند برشكار مي و پيش از هـر حركـت و او را درجا گيـر غافـل،العملـي جهد

.كند مي
ــه ــه خــوبي در داســتان ســه مرحل ــه شــده، ب ــاز گفت ــهي ب ــهو كليل ــشايي دمن  ان

اد برا. نمودار است،نصراهللا منشي راي راك تصوير اين داستان، ناگزير بايد كـل داسـتان
:چشم گذراندپيش از 

و ميان ما بحكم مجاورت كبك«: زاغ گفت«  قواعـد،انجيري با من همسايگي داشت
و دراز كشيدرااو،در اين ميان. مصادقت مؤكّد گشته بود گمـان بـردم كـه. غيبتي افتاد

بي،و پس از مدت دراز. هالك شد  در خرگوش و در. گرفـت مسكن او قـرار امد و مـن
در. انجير باز رسـيد چندي بگذشت، كبكيك.متي نپيوس آن مخاصم چـون خرگـوش را

و گفت،ي خويش ديد خانه خرگـوش».جاي بپرداز كـه از آن مـن اسـت«: رنجور شد
جـاي از آن مـن«: گفـت. ثابـت كـن،داري من صاحب قبضم، اگر حقّي: جواب داد كه 

 و حجت و«:گفت».ها دارم است البد حكمي عدل بايد كه سخن هر دو جانـب بـشنود
ب،بر مقتضاي انصاف  كه كبك».ه آخر رساند كار دعوي  در ايـن نزديكـي بـر انجير گفت

و.اي است متعبد گربه،لب آب و شب نماز كنـد؛ هرگـز خـوني نريـزد  روز روزه دارد
و و افطار او بـر آب او. باشـد مقـصور مـي،گيـاه ايذاي حيواني جايز نشمرد قاضـي از

و گشتند هردو بدان راضي». او رويم تا كار ما فصل كند نزديك. تر نخواهيم يافت عادل
و انصاف او در اين حكـمي روزه بر اثر ايشان برفتم تا گربه،من براي نظاره ،دار را ببينم
.مشاهدت كنم

و،بـر دو پـاي،الدهر چشم بر ايشان فكند كه صائم چندان روي بـه راسـت بايـستاد
. تا از نماز فارغ شـد.و توقّف كردند.و خرگوش نيك از آن شگفت نمود محراب آورد 

و در و خـصومت تحيت به تواضع بگفتند خانـه بـر خواست كه ميان ايشان حكم باشـد
كه. به پايان رساند،قضيت معدلت  : چون بشنود، گفـت».صورت حال بازگوييد«: فرمود
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در« و حواس پيري و حـوادث،من اثر كرده است و گـردش چـرخ  خلل شايع پذيرفتـه
مي؛دهر را اين پيشه است مي جوان را پير و پير را ناچيز و نزديـك. كند گرداند تـر آييـد

و ذكر دعوي تازه گردانيدند پيش».تر گوييد سخن بلند  و«:گفـت. تر رفتند واقـف شـدم
آر پيش از آن  ويد، م، شما را نصيحتي خواهم كرد، اگر به گوش دل شـن كه روي به حكم

و دنيا  و اگر بر وجه ديگر حمل افتد، مـن بـاري قره،ثمرات آن در دين العين شما گردد
و مروت خويش  صواب آن است كـه. فقد اعذر من انذر؛ معذور باشم،به نزديك ديانت

ه حكم به خالف هـوايچ هر دو تن حق طلبيد كه صاحب حق را مظفّر بايد شمرد، اگر 
و طالب باطل را مخذول پنداشت ان؛چه حكـم بـر وفـق مـراد او رود اگر،او نفاذ يابد؛

از. الباطل كان زهوقاً و دوسـتان ايـن جهـانو اهل دنيا را و مال چيـز ملـك هـيچ،متاع
 كه نهمت در كـسبو عاقل بايد. نيك كه براي آخرت مدخّر گردانند نگردد، مگر كردار 

و جاه گيتي را به محـلّ فاني نبندد حطام و عمر و همت بر طلب خير باقي مقصور دارد
و و دوام شمردابر تابستان :نزهت گلستان، بي ثبات

ــه ــد كلب ــد اي كان ــواهي مان »سال عمرت چه ده چه صد چه هـزارر او نخ

آخ،ريزه نگذراند كه اگر خرج كند از درجت سنگ،و منزلت مال را در دل ر رسـد به
و سفال،و اگر ذخيرت سازد و سنگ و صحبت زنان را چون مار، ميان آن  تفاوتي نماند

و بر وفاي او كيسه و افعي پندارد كه ازو هيچ ايمن نتوان بود و خـاص اي نتوان دوخت
و هر  و نزديك عالميان را چون نفس عزيز خود شناسد و دور چه در بـاب خـويش عام

مي،از اين نمط. وندد در حق ديگران نپي،نپسندد و افسون برايشان او دمدمه دميـد تـا بـا
و فارغ  و آمن و تصون پيشبي،الفت گرفتند را،يـك حملـه بـه. تر رفتند تحرّز  هـر دو

و بكشت )208-1362:206،منشي(».بگرفت
مي،به اين ترتيب توان با توجه بـه داستاني را كه بر قلم نصراهللا منشي جاري شده،

: طبيعي به سه بخش عمده تقسيم كردالگوي

در»پويـه«ي كـه منطبـق بـا مرحلـهي نخست مرحله  اسـت، از ابتـدا تـا بخـشي را

هرميبر مي،دو قهرمان گيرد كه و بـه سـمت او حركـت گربه را به عنوان داور پذيرنـد
(گيرد را در برمي12ي سطر كتاب تا نيمه 206كنند كه از ابتداي صفحه مي پـ. اورقي در

بنـدي سـخن در تقسيم،از منظر علم معاني)ي اين بخش است زير، بند اول در برگيرنده 

مساوات آن است كه الفـاظ«،مطابق تعريف. حاكم است»مساوات«،بليغ، در اين بخش 

وا يعني به اندازه.ي اصل معني باشد كالم به مقدار افاده  و متعـارف اسـت ي كه معمـول
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بيدعادتاً در اداي مقصو و نقصان الزم است، بـه عبـارت) 1359:193،رجـايي(».زياده
و گونه جايي بـراي آرايـه در اين بخش از روايت، نصراهللا منشي هيچ،ديگر هـاي ادبـي

و معنوي كه موجب كش آمدن كالم مي  و صنايع لفظي و از سـجع شود، در نظر نگرفتـه
و ساير جلوه  يا پردازي نيز نشانه هاي سخن موازنه و ادامه فت نمياي ي حكايـت بـه شود

و انعكاس ساده وگوهايي كه ميـان دو طـرف در گرفتـه، بـسنده كـردهي گفت نقل قول
و رها از قيد هرگونه عبارت. است مي عرصه،پردازي گويي قلم وي آزاد . پويـدي متن را
مي،رو از اين . مقايسه كرد،در حركت پلنگ» پويه«توان با بخش اين بخش را

از6 سـطري تـا نيمـه 206 در صـفحه12 دوم سطري داستان از نيمهي دومهمرحل

(گيرد را در برمي 208ي صفحه ، بعد از بند اول تـا پايـان داسـتان،و يا به عبارت ديگر.
و كـشدار را از نـوع به سهولت مـي)ي آخر منهاي جمله تـوان ايـن بخـش درازآهنـگ

ي معني مقـصود تأديه«: آمده است، اطناب در تعريف. در كالم به حساب آورد» اطناب«
و معهود، به شرط اين ».اي باشـد كه در زيادت آن فايـده به عبارات زايد بر حد متعارف

 بسياري از فنون اطناب از قبيل ايضاح، تكرار، ذكـر خـاص،در اين بخش) 210،همان(
واز بعد ـ ... عام، تكميل، تتميم، بيان سبب و درج آي و ابيـات، بـه بـه همـراه تمثيـل ات

و  در كارگرفته شده است كه همگي در جهت كندكردن ضرباهنگ داسـتان ايجـاد وقفـه
و خـط سـير داسـتان،. نقش دارند،سير حوادث  در اين بخش از منظر پيشرفت روايـت

و روند حكايت حادثه و ساكن مانده است اي اتفاق نيفتاده را. پردازي متوقف اين بخـش
. مقايسه كرد،در حركت پلنگ» مينك«ي توان با مرحله مي

و،به يك جمله«: داستان، تنها شامل دو جمله استي سوم مرحله  هر دو را بگرفت

و از تمام اجـزاي جملـه كه در جمله» بكشت ،ي دوم نيز حذفي قدرتمند صورت گرفته
و ساير واژگان به قرينه،»بكشت«تنها به ذكر فعل  كـامالً حـذف،ي معنـوي بسنده شده

مي» حذف ايجاز«ي كامل نمونه روي، از اين؛ه است شد  اي كـه به گونـه. آيد به حساب

و وافـي بـه بيـان مقـصودكم،ايجاز آن است كه الفاظ«: اند گفته تر از مقدار مذكور بوده
بر،و ايجاز حذف) 193،همان(».باشد يـا بـه ... كـالميي از اجـزاوحذف جـز« مبتني

(است» حذف كالم  يي مـذكور در برگيرنـده از منظر روند داسـتان، جملـه اما) همان.
و به منزله اصلي تـرين بخـش داسـتان يعني عمده؛ي پايان ماجراستي نقطه ترين حادثه

و متضمن نتيجهي اصلي كننده بيانكه  يي پايـاني اسـت، در همـين جملـه ترين حركت
با. پاياني تعبيه شده است .ابل مقايسه استق،در حركت پلنگ» جهش«اين بخش
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و بررسي كلي آن .چه گفته شد، جدول شماره يك، كارساز است براي سهولت مقايسه
)منشي گزارش نصراهللا، عابدي هاي مختلف داستان گربه بخشي مقايسه(:1جدول شماره

ي حركت نثر از زاويه مرحله

 ادبي

پلنگ حركت

 سانان گربه يا

 به هنگام شكار

تعداد حركت داستاني

 سطرها

تعداد

 واژه

و معنا1  تناسب لفظ
)مساوات(

پيشرفت بسامان پويه
 روايت

8192

چيرگي لفظ برمعنا2
)اطناب(

توقف در عمل كمين
 روايت

23 365

چيرگي معنا بر لفظ3
كل( )ايجاز

و جهش رو جهش  شتاب
 روايت به جلو

5%9

هاي گزارش نصراهللا منشي با ساير گزارش مقايسه.3.3

ميچه براساس آن و،ي ايـن داسـتان در اسـاس مايه توان گفت جان ذكر شد  بـا ظرافـت
و كهن ترين نگارنـدگان داسـتان، آگـاه يـا ناخودآگـاه، هوشمندي تعبيه شده بوده است

آن ظرفيت ويژه  ميي داستان را در قياس با و گذرد، تطبيـق داده چه واقعاً در طبيعت انـد
و روندد نوعي هماهنگي ميان روند  و پديد آورده،حيات طبيعي استان و پردازنـدگان اند

و به حكم الگوبرداري از نسخه  ي اساس، تـا حـدي گزارندگان بعدي داستان نيز ناگزير
) حداقل در اين داسـتان( گزارش نصراهللا منشي،حال با اين. اند همين روند را حفظ كرده

و تأثير بر تمام گزارش . ذارتر استگ هاي ديگر، ترجيح دارد
هـاي معتبـر، توجه به نمودار زير گزارش نصراهللا منـشي را در كنـار سـاير گـزارش

: بازنموده است

)ي عابد هاي مختلف از داستان گربهي گزارش مقايسه(:2جدول شماره
 سطرهاي گزارش

1ي مرحله

سطرهاي

2يهمرحل

 سطرهاي

3ي مرحله

5/141975/0 هاي بيدپاي داستان

5/295/333 انوار سهيلي

30195/0 پنچاتنترا

 تقريبا12145/0ً گزارش عربي ابن مقفع

 تقريبا5/115/245/0ً گزارش نصراهللا منشي
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و نمـودار صـفحه ي بعـد، دريافـت دقيـق هنـرورزي با نگاهي كوتاه به جدول بـاال
مي بيش،هاي مشهور ديگر گزارشنصراهللا منشي، درمقايسه با با. شود تر نمودار به ويژه

 تأليف حسين واعظ كاشفي كه بـه،انوار سهيلي توجه به پردازش اين حكايت در كتاب 
 اختالف سطح هنـرورزي نويـسندگان،تر كردن نثر نصراهللا منشي ساخته شده قصد آسان

آن: كنـدمي جلوه،، دو تصرف سهيلي انوار در گزارش.شود آشكارتر مي در نخـست كـه
و از روايـت،بخش دوم گزارش  و نقـل داسـتان از زبـان او، فاصـله گرفتـه گـري زاغ

و كبك(گوي مستقيمو صورت گفت   به خود گرفته است كـه بـه خـوديرا)ميان گربه
ي گربه است، لطمـه زده ورزانه گستري حيله به ساختار داستان كه در پي القاي دام،خود

و خر و پندنيوشانو كبك  مبهوت كه در افسون بيان نرميگوش را از صورت شنوندگان
و خلسه در ي د، بـه سـمت هـشياري كـه الزمـه انـ آمـدهو شيواي گربه به حالت خواب

و گفت حجت كه-گيري انتهاي داستان رو غافل از اين. گوست، سوق داده استو آوري
و بي ه-خبري قهرمان است نيازمند غفلت وشياري كبك در طـي ديـالوگي كـه با روند

آن. با گربه ترتيب داده است، كامالً ناسازگار است  كه مالحسين كاشـفي ترتيبـي به ويژه
و از زبان كبك گونه داده است تا حكايت  كه ميان اين بخش گنجانده شوددر،اي به نظم

و ذهن خواننده را پريشان مي .كند قطعاً به ساختار منسجم داستان لطمه زده
و توصـيف، در عبـارت انـوار سـهيلي لغزش دوم گزارش پـردازي انتهـاي داسـتان

و لحظه و هجوم گربه است كه در قياس با انشاي نصراهللا منشي قيـاسدرحتيي حمله
كش با گزارش عربي ابن  و كند است مقفع، بسيار و انوار سهيلي روايت. دار  بـا توضـيح

و بـر سـاخت جهـش شـدت حملـه تفسيري كه به داسـتان افـزوده، از ي گربـه كاسـته
و در واقع زهر آن را گرفته است،آساي گربه برق هـاي پايـاني عبـارت. صدمه واردكرده

: سه متن چنين است
و بكشت«: نصراهللا منشي )208: 1362منشي،(».به يك حمله هر دو را بگرفت

)193-192: 2001ابن مقفع،(»فوثب عليها فقتلهما«: ابن مقفع
و مطبخ معده را از گوشـت لذيـذ ايـشان«: واعظ كاشفي به يك حمله هر دو را بگرفت

و  و صـالح و روزه و اثـر نمــاز و نــوايي ارزانـي داشــت ي عفــت او بـه واســطه بـرگ
و طبع ناپاك نفس )1341:291واعظ كاشفي،(».اين جمله ظاهر گشتبر،خبيث
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 گـزارش.5 گـزارش ابـن مقفـع.4 پنچـاتنترا.3 انـوار سـهيلي.2 هاي بيدپاي داستان.1
.نصراهللا منشي

در ساختار ساير داستان.4  نصراهللا منشيي دمنهو كليلهها

و باز پرداخت ديگـر داسـتاني دمنهو كليله هـا نيـز از چنـين نصراهللا منشي در گزارش
و باخه« در داستان،مثالكه براي چنان. مند است القيتي بهرهخ و«رد» بوزينه باب بـوف

مي از سنگ) 232-230: 1362منشي،(»زاغ شود كه پـس از دوسـتي دراز پشتي حكايت
مي با بوزينه، به وي خيانت مي  و قصد هالكت او را در سر و كنـدي.پرورانـد كند  تـأني

يك،روايت و در، نمونـه رايبـ. پـشت مطابقـت دارد نواخت سنگ دقيقاً با حركات كند
پشگسن، از داستان بخشي  بـهودگيرد تا او را از آب عبور دهـت مي پشت بوزينه را بر

وي در انديشه، اما در واقع؛ي خود ببرد مهماني خانه  آن است تا وي را ميان آب افكنـد
و ترديـدها تأمل. هالك سازد وي سـنگ ها پـشت كـه پيـشرفت روايـت را بـسيار كنـد

در مالل  يعنـي؛ هماهنـگ اسـت، طبيعـت آور كرده اسـت، دقيقـاً بـا حركـات كنـد وي
و به شيوه،پشت در طبيعت گونه كه سنگ همان مي با حركاتي كند رود، اي فكورانه پيش

و جابه  و تـأمالت،جا روند داستان نيز كند است و تفكـرات و بيان ذهنيات  براي شرح
مي سنگ و تا حد مالل پشت متوقف  مـار«يا در داستان. شودمي كشدار،انگيز شدن شود

و پادشاه غوكان از،الي حكـايتي در البـه) 259-238همـان،( نـام بابي به هميندر» پير
و مي حيله مكر و ضعفي ماري پير روايت را،شود كه بر اثر ناتواني  ديگر تـوان شـكار

مي از اين. از دست داده است ت رو به ترفندي روي وا با امير غوكـان آورد نزديـك شـود
و راتبـه مركب خاص او همچون  در ايـن.دكنـ از غوكـان دريافـتاي، هـر روز جيـره

وي زيـري بيان داستاني بر ساختاري تعبيه شده است كـه بـا رونـد حكايت، شيوه  كانـه

هاي مختلف داستان گربه عابد گزارش  
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و برنامـه شتابي يك و منظم ي روايـت را طـرح زده ريـزي شـده نواخت، پيشرفت دقيق
و نيز بـا رفتـي نقشه است كه عيناً با روند زيركانه و شـيوهي مار و ار ي حركـت مـنظم

و هدف يك گونـه كـه به ويژه به همان. مطابقت دارد،دار مار در علفزار يا شنزار نواخت
و يك  و نواختي حركت مار در طبيعت به خوبي رونـد شـتاب نظم را آميـز سـرعت وي

يك مي نـواختي حركـت روايـت، در چـشم خواننـده طبيعـي پوشاند، در اين داستان نيز
و سريع داسـتان از چـشم وي پوشـيده مـي،و در نتيجه نمايد مي و پيشرفت دقيق مانـد

و حيـرت به ناگاه خود را در انتهاي روايـت مـي،خواننده به شكلي غيرمنتظره  دهز يابـد
او پير به سـرعت اجـراي مار شدهي حساب كند كه نقشه مشاهده مي و را بـه كـام شـد

و خرگــوش، انتخــاب يعنــي،يــا در همــان داســتان مــورد بحـث.رسـاند   كبــك انجيــر
ب هوشمندانه و حساب شده است كه تمام تعبيه،راوي داستان راي جايگاهي زاغ اي دقيق

ا؛اند راويان بعدي داستان به رعايت آن ملزم شده  ين داسـتان، راوي نـاظري زيرا ساخت
مي) چيزدان راوي همه( ي طرفـ كرده كه در عين اشراف كامل بـه مـاجرا، در بـي را طلب

و  چـه،در ايـن صـورت.ي صـرف، ايفـاي نقـش كنـد دهنـده گزارش در جايگاه كامل
و و نيـز در اسـت بـي قـا،در نتيجـه شخصيتي بهتر از زاغ كه پرنده اسـت و رادع مـانع

چنين نقش او در داسـتان بـا تـصويرهم. كه ديده شود، همراه قهرمانان حركت كندآن بي
و خبرآوري است  و كنجرايج از او كه خبرگيري  ذاتـي كـه در كـلاي كاوي، تطابق دارد

مي،ي كهن تا امروزها داستان اي قوي بـراي دنبـال كـردن شود، انگيزه به وي نسبت داده
 راوي در اين داستان، هم با ساخت طبيعي در جايگاه يعني انتخاب زاغ.آفريند ماجرا مي 

و هم با تصويرهاي افسانه و ادبي در مورد صـفاتايو واقعي اين پرنده هماهنگ است
.خواني دارد وي، هم

 گيري نتيجه.5

و پـردازي منـدي از شخـصيت روش نصراهللا منشي در بهره،در اين نوشتار هـاي مـألوف
بررسـي،دمنهو كليلههاي مندسازي برخي از داستاني حيوانات، براي پيكره شده شناخته

و نشان داده شده است كه وي در طرح  ، دمنـهو كليلـه پردازي كتاب ريزي حكايت شده
و و ساختار حكايـت خصلت خو هاي منتسب به جانور قهرمان داستان را در نظر گرفته

روند كند حكايتي. ريزي كرده است را متناسب با خصلت بارز جانور قهرمان داستان پي 
و منطقي در داستاني كه كبوتر،پشت كه سنگ  نآ قهرمان، قهرمان آن است، ساختار متين
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و يك داستان و حساب شده و حركت منظم دست داسـتاني كـه مـار در آن نقـش است
،گونـه بـه همـين. دارد، همگي متناسب با خصلت قهرمان داستان پرداختـه شـده اسـت 

 متناسب بـا بيـان،)دمنهو كليلهداستان(ساخت طوالني اما پرتپش حكايت اصلي كتاب
و پرچانگي دو روباه در اثبات در و انديشه پرحوصله و بهـره ستي رأي ازي خود منـدي

و دست  و با صـبر آميز، با حيله يابي به بياني سفسطه ظرايف منطق ورزي منتسب به روباه
هـايي كـه چنـين سـاير نمونـه هـم.ي فعال او به هنگام شكار، هماهنگ استو حوصله 

درآن.دد، شاهدي بر اين ادعا هستنند موضوع نوشتاري مستقل باشنتوان هركدام مي  چـه
و بررسـي داسـتان  وا كبـك«اين نوشتار اختصاصاً بـه آن پرداختـه شـده، تحليـل نجيـر

و گربه  مي» داري روزه خرگوش و ساختار بياني است كه نشان دهد سير حركت داستاني
 هماهنـگ،سانان در طبيعـت دقيقاً با حركت گروه گربه،پردازيو پردازش نهايي داستان 
و ضرباهنگ داس شـود متناسب با حركت طبيعي حيوان درحال شكار، كند مـي،تاناست

.گيردو يا سرعت مي

ها يادداشت
به نام دمنهو كليلهتدوين كتاب به معناي پنج پند، يا پـنج كتـاب پنچاتنتراكه در اصل هندي و
به برهمني با نام ويشنوسرمان خوانده مي كه نسبت داده) كرمن(شود، را ايـن كتـاب شده است

سه فرزند پادشاه  (ه بـوده اسـت، تـدوين كـرد براي آموزش )2009: المعـارف بريتانيكـاهدايـر.
كه اين كتاب را برزويه كه در جست معروف است و براي فرونشاندني طبيب وجوي حكمت

به اقتضاي شغل خود براي يافتن گياه درمـان بخـش همـه  و نيز ،هـاي بيمـاري اضطراب ناداني
آن تمام بـه) مـيالدي579-531( روز را زير پا نهاده بـود، در دوران سـلطنت انوشـيروان جهان

(ايران آورد  ج1332، قزويني.  مـيالدي 560كه حوالي سـالي پهلوي برزويه از ترجمه)2:32،
مي، اما مطابق برخي شواهد؛فرآهم آمد، اثري در دست نيست رسد برزويه از مترجمـان به نظر

د  و به ساختار عمدتاً اين كه ملهجاز. تغييراتي پديد آورده است،ر اصل اثر متصرف بوده است
و،شعري كتاب  و بر نثر متمركز گرديده آن روي خوشي نشان نداده هـاكه در ترتيب باب ديگر

و حكايت، كتاب هايلو فص  مـوردكه در آن زمان بـسيار(تارا از مهابها را هايي تصرفاتي كرده
ا) توجه بوده  و آسـاي شـاهدي بـر رواج بـرق)10-1341:9، شيكهر(.فزوده استبه آن  كليلـه

به وسيلهي دمنه كه در فاصلهي برزويه تدوين شده اي نزديك بـه انتـشار آن،ي طبيب، آن است
به سـال  .ي بـه زبـان سـرياني صـورت پـذيرفت اي از مـتن پهلـو ترجمـه، مـيالدي 570يعني

ح)64-1336:57،محجوب( سه قرن بعدو همچنين در آن) پور دادويـه روزبه( ابن مقفع،دود
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و در شمار آثار كهن ايراني مفاخره همچونرا ،ترتيـبينبـد.به عربي برگردانـد،ي نياكان خود

كه ترجمـه. زبان منتشر گشت هاي عربي در ساير سرزمين دمنهو كليلهكتاب ي گفته شده است
كه به گونه مورد استقبال قرار گرفت، ابن مقفع به شدت دارد اظهار مـي، محمد غنيمي هالل اي

به  ي همـين ترجمـه سپس)1350:54غفراني،(. زبان ديگر ترجمه شده است50كه اين كتاب
و شاعران فارسيي مايه دست،عربي  بـه فارسـي،زبان گرديد تا ديگربـار آن را بـه شـيوايي ادبا

ي سـادهي سـاماني، بـه نثـر نخستين بـار در دوره عربيِ ابن مقفعيو دمنه كليلهگويا. درآورند
و در همـين دوران  بـه نظـم،ق.ه320 رودكـي آن را در حـدود سـال،فارسي برگردانـده شـد

رودكي تا نصراهللا منشي در قـرن شـشم، زماني مياني در فاصله)1382:421،نفيسي(.درآورد
و بازگردان  به كار ترجمه پدنديگراني نيز به فارسي آن اند كـه از كوشـش رداخته كتاب هـا هـاي

.اثري در دست نيست
كه گونهي دمنهو كليله مي نصراهللا منشي شود، بالفاصله مورد اي بازآفريني هنري محسوب

و تقليد بسياري از ادبا واقع شد  و امانت توجه ي محمد بـن عبـداهللا دارانهو بجز پرداخت ساده
و نثـر،،منتشر شد، به تقريب هاي بيدپاي داستانبخاري كه با عنوان به نظم  ده اثر فارسي ديگر

ت ازأبا و دمنه ثيرپذيري ميگونهآن؛ ترتيب داده شده است، نصراهللا منشي كليله ،تـوان گفـتكه
الدين ابراهيم بن محمدبن حيدربن علي خـوارزمي نظامثرا،االدبا معجمها بر اساس نخستين آن

كه559 متولد و آن رايهدمنو كليله است  انموذارنامـه بهرامشاهي را بـه فارسـي شـرح كـرده
(ناميده است آن) 321: 1923 ياقوت،. 1332 به سالي جديد دمنهو كليلهها با عنوانو آخرين

كه در ايام اخير براساس آثار(منتشر شده است و دمنـهي و نوجوانـان كليلـه و بـراي كودكـان
آنو)نده نشده است در اين فهرست گنجا،بازنويسي شده  انـوار سـهيلي هـا البته مـشهورترين

كه به قلم مالحسين واعظ كاشفي در قرن دهم هجري، صورت پذيرفته است . است

 فهرست منابع

و.)2001(.ابن مقفع، عبداهللا و: بيروت.دمنه كليله . الهاللهمكتبدار

(بارت، روالن تي پيام يزدان ترجمه. لذت متن). 1382. .مركز: هرانجو،

 تـصحيح پرويـز ناتـل خـانلري،.هاي بيـدپاي داستان.)1369(.بخاري، محمد بن عبداهللا

.خوارزمي: تهران

و كليلـهدر گـاوو شـير هـاينداستا ساختار تطبيقي بررسي«). 1388(.پور، سعيد حسام
 شـيراز، دانـشگاه ادب بوسـتاني مجلـه.»شـاهنامهدر سياوشو افراسيابودمنه
.89-73صص،1 پياپي،1 شماره،1دوره
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(محمدخليلرجايي، و بديعو البالغه در علم معاني معالم.)1359. دانـشگاه: شيراز. بيان

.شيراز

.»ا كهن در بوته نقدي ساختارگري دو قصه«).1382(.ارژنه، محمود رضايي دشت

.54-52صص،72ي شماره،ادبيات داستاني

ازي نقد تطبيقي سه قـصه«). 1382(.ارژنه، محمود رضايي دشت و دمنـه كهـن و كليلـه

.54-56صص،74ي شماره،ادبيات داستاني.»نامه مرزبان

(شيكهر، ايندو .دانشگاه تهران: تهران. پنچاتنترا.)1341.

(عبدالهي، منيژه .پژوهنده: تهران.ي جانوران نامه فرهنگ.)1381.

(عبدالهي، منيژه و مجله.»ردازي در گلستانپ هاي روايت شيوه«).1385. ي علوم اجتماعي
.146-133صص،48ي، شمارهانساني دانشگاه شيراز

(غفراني، محمد از«.)1350. و دمنه كتاب نصوص ناشناخته و بررسي.»كليله هـا، مقاالت
.97-54صص،8و7ي شماره

(غفراني، محمد ابي پژوهشي درباره«.)1358. و درو سبك ابـن مقفـع وكالمعـالي ليلـه
و بررسي.»دمنه .56-41صص،33و32ي شمارهها، مقاالت

.ابن سينا: تهران.ي قزويني بيست مقاله.)1332(.قزويني، محمد

و القصص (مجمل التواريخ .دنياي كتاب: تهران تصحيح محمدتقي بهار،). 1381.

(محجوب، محمدجعفر و دمنه درباره.)1336. .خوارزمي: تهران.ي كليله

و دمنه( اجمالي پنچتنتراي مقايسه«)1341(.محمدجواد كور،مش هـاي بـا ترجمـه ) كليله

و پارس و عربي .89-81صص،166ي شماره، يغما.»يسرياني

در«). 1382(.الديني، فاطمه معين و دمنـه شگردهاي ايجاد انسجام متن ، فرهنـگ.»كليلـه

.326-303صص،47و46ي شماره

(منشي، نصراهللا و دمنه).1362. .دانشگاه تهران: تصحيح مجتبي مينوي، تهران. كليله

(نفيسي، سعيد و اشعار رودكي.)1382. و احوال .اميركبير: تهران. محيط زندگي

.راميركبي: تهران.انوار سهيلي.)1341(.واعظ كاشفي، حسين بن علي بيهقي

(هاشمي، فرانك از به عنوان نمونه دمنهو كليله«).1386. آن: ادبيات جهـاني اي بازتـاب

و آلمان . 150-133صص،40ي شماره،هاي خارجي پژوهش زبان.»در ادبيات ايران


