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 نظر استاد رهنام
"مـقـایسـۀ کـلـیـله و دمـنۀ بهرامشاهی با  تـحـقیـقی –مـن رسـالـۀ عـلـمی 

انوارسهیــلی کـــاشــفی" را کــه محقق خادم احمد حقیقی نوشته، منحیث استاد 
رهنام به دقت مطالعه منودم. موصوف کار خویش را با زیربنای مقدمه آغاز منوده 

یی بسیار واضح و روشن بیان نهکه در آن طرح، هدف و مربمیت موضوع به گو 
گردیده است تا خواننده با نگاهی نخست بر اهمیت این موضوع آگاهی حاصل 
مناید. همین گونه فصل اول آن حاکی بر پیشینۀ موضوع بوده تا کارهای صورت 
گرفته در این راستا مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد که نویسنده با چنین روش 

یابی بهرت پژوهش و تحقیق را برای خویش فراهم مناید و ی راهیخواسته است، زمینه
گردد؛ زیرا مراجعه به آثار این اسلوب یکی از بهرتین میتود تحقیق محسوب می

شود که نامربده با مراعات مندی اثر علمی نهایت مفید پنداشته میپیشین در ارزش
 چنین موازات علمی بر سودمندی رسالۀ خویش افزوده است. 

صل دوم آن مروری بر اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی زمان ف
 –نگارش هر دو اثر بوده که مقایسه و مقارنۀ آنها یکی از مهمرتین کارهای علمی 

گردد؛ یعنی روابط سلطنت خاندان غزنوی و وضعیت دوران تحقیقی محسوب می
است که نویسنده با تیموریان نسبت به این دو اثر وزین قابل بحث و فحص بوده 

پشتکار و توانایی زیاد به رشح و تفصیل این موضوع به صورت علمی پرداخته؛ یعنی 
دید و نگرش تحلیلی خویش را به صورت منطقی و مستدل بیان کرده است که بسیار 

 جالب و ارزشمند است. 

فصل سوم آن، محتوی مراحل آغازین نرث نویسی و ادوار مختلف آن در زبان 
باشد که در این فصل انواع نرث از نگاه شکل و محتوا بررسی گردیده است؛ دری می

همچنان حکایات که از زبان حیوانات )فیبل( صورت گرفته نیز، با ژرف اندیشی 
خاص محقق، رشح و ایضاح شده است که بسیار سودمند و با اهمیت اندرین زمینه 



 
 مقایسۀ کلیله و دمنۀ بهرامشاهی با انوارسهیلی کاشفی

 

 ب
 

 شود. نگریسته می

نامۀ گیو دمنه و نگارش انوار سهیلی و زندهفصل چهارم آن، مبین نگارش کلیله 
ها با مختصات شان به مرتجمین آنها بوده است که نگارش هر یک از این کتاب

نامۀ این مردان گیها بیان گردیده است؛ همچنان زندهصورت مفصل و ارایۀ مثال
انات اندیشمند و توانا نیز به معرفی درآورده شده است، تا خواننده از حاالت و نوس

گی این موضوع شایان قدر روزگار آنها اطالع حاصل منایند که تحلیل و گسرتده
 است. 

باشد، های زبانی و ادبی میگیفصل پنجم این اثر علمی که متضمن بررسی ویژه
های زبانی و ادبی این دو اثر گیبسیار گیرا و دلچسپ است، بدین معنا که ویژه

وت و تباعد داشته، در تحلیل و مقایسه یی کار علمی مشهور که از نگاه زمانی نیز تفا
شود و نویسنده پس از تحلیل و ارزیابی با قبول نویسنده بسیار سودمند پنداشته می

زحامت فراوان به مقایسه و تقابل مختصات هر یک به صورت مستدل و ارایۀ امثلۀ 
های مشتق، کلمهتوان مشمول وندهای واژه ساز در متفاوت پرداخته است و آن را می

های متفاوت در این دو کتاب های عربی و ترکیبات آنها به گونهمرکب و کاربرد واژه
مند نشان داد که این کار بسیار دقیق و علمی صورت گرفته و از ارشمندی خاص بهره

های نگارش این دو اثر، قابل قدر و گیباشد؛ بناًء دقت شان دربازیابی ویژهمی
 متجید است. 

جانبۀ این تحقیقی که منایانگر تحلیل و بررسی همه –آخر این رسالۀ علمی  فصل
باشد، با دید عاملانه مورد تدقیق و تحلیل قرار گرفته است دو اثر ادبی و تاریخی می

کند و موصوف در ترشیح، تحلیل که این کار باز هم داللت بر دقت نویسندۀ اثر می
اص استفاده منوده و موضوع را با بیان رسا و اندیشی خو تقابل این دو اثر از ژرف

ور و نهایت سودمند و به مندی علمی بهرهمستدل برجسته ساخته است و از ارزش
توانند به ارزش و گان میدرد بخور است که با مطالعۀ منت این رسالۀ علمی خواننده

د نتیجه اهمیت تحقیق پی بربند؛ در فرجام نگارنده از این کار پرمحتوای علمی خو 



 
 نظر استاد رهنام

 

 ج
 

لهذا  گیری بهرتی ارایه کرده و موضوع را با پیشنهادهای مفید به پایان رسانده است.
بادرنظرداشت مزایای این اثر علمی من محقق محرتم خادم احمدحقیقی را مستحق 

دانم، چاپ و تکثیر کتاب شان را پیشنهاد ترفیع به رتبۀ علمی معاون رسمحقق می
 منایم. های بیشرت شان را آرزو میقیتمنوده و از خداوند متعال موف

 رسمحقق رشیف هللا رشیف



 
 مقایسۀ کلیله و دمنۀ بهرامشاهی با انوارسهیلی کاشفی

 

 د
 

 



 

 

 
 

 تقریظ
"مقایسۀ کلیله و دمنه بهرامشاهی با انوار سهیلی کاشفی" عنوان پروژه یی است که 
توسط محرتم محقق خادم احمد حقیقی به پایان رسیده است، و اینک در جنب 

بان و ادب دری، جهت ابراز نظر تقریظ دهنده ها، اینجانب نیز از سوی انستیتوت ز 
پیرامون این فراوردۀ علمی توظیف گردیده ام، که بعد از مطالعۀ اثر دیدگاه خود را از 

 این قرار ابراز می دارم: 

کلیله و دمنۀ بهرامشاهی ابواملعالی نرصهللا منشی و انوار سهیلی موالنا حسین 
ا متثیل های سمبولیک و ارایۀ واعظ کاشفی، دو اثر منثور نامدار زبان دری اند که ب

حکایات از زبان حیوانات )فیبل(، از بدو پیدایش هر یک آن تا کنون، نقش بارز 
تعلیمی را به طرز موثر ایفا منوده اند. مقدرات تاریخی )پنچاتنرتا( یا )پنج تنرت( در 

تعلیم رسزمین هند که منشأ کلیله و دمنه و انوار سهیلی می باشد، از ابتدا با هدفمندی 
و آموزش پدید آمده و بر مبنای رضورت تربیتی، قلمروهای وسیعی را پیموده و به 
برخی از زبان های ملل مختلف دنیا، ترجمه گردیده است. راه یابی این اثر با زبان 
پهلوی در خراسان زمین و نگارش آثار منظوم و منثور به زبان دری و ترجمۀ آن به 

ه زبان دری در عهد بهرامشاه غزنوی، در مسیر پرفراز زبان عربی و ترجمۀ مجدد آن ب
و فرود زمانه ها، سبب فراهم آیی آثار و ترجمه های متعدد در این زمینه گردیده 
است. از زمرۀ این آثار، کلیله و دمنۀ بهرامشاهی و انوار سهیلی کاشفی، دو اثر 

ور ما افزوده ماندگاری است که هر یک آن به غنامندی گنجینۀ فرهنگی و ادبی کش
 اند. 

انوار سهیلی که بر مبنای کلیله و دمنۀ بهرامشاهی نگارش یافته است، در جنب 
مرتبت رفیع و قدامت تاریخی کلیله و دمنه، جایگاه واالیی را یافته و یکی از آثار 
گرانبهای تعلیمی دانسته می شود. در مورد این دو اثر بی بدیل که در دوران های 

به رشتۀ تحریر درآمده اند، کار مقایسی دقیق و تفصیلی صورت متفاوت نرث دری 
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نگرفته بود. رسانجام این امر مهم به همت محرتم حقیقی برآورده شد و او توانست اثر 
 با ارزشی را در این زمینه رقم زند. 

مطالعۀ این اثر نشان می دهد که نگارندۀ آن طبق پالن مطروحۀ قبلی، کار 
ش های مختلف این پروژه پیگیری منوده و در فرجام پژوهشی مفصل را در بخ

توانسته است اثر سودمندی را فراهم مناید. اثر حاوی صفحۀ عنوان، فهرست 
مطالب، مقدمه، شش فصل، نتیجه گیری و پیشنهادها و ترتیب فهرست مآخذ و منابع 

( 52۰می باشد. فهرست مآخذ نشان می دهد که پژوهنده در نگارش این پروژه از )
 اثر داخلی و منابع خارجی بهره گیری منوده است. 

نویسنده در روند تحقیق اصول و روشهای پژوهش علمی را رعایت منوده و 
مقایسی مورد مداقه قرار داده است. وی با  –مندرجات مطالب را به شیوۀ تحلیلی 

حوصله مندی به پویش ابعاد گونه گون موضوع و زوایای تاریک جزییات مطلب 
ه و توانسته است تسلسل منطقی میان موضوعات را، با اسلوب نگارش روان و پرداخت

 شیوا، تأمین مناید. 

من این پروژۀ علمی محرتم خادم احمد حقیقی را قناعت بخش ارزیابی منوده و 
آن را برای ترفیع علمی وی از رتبۀ محقق به رتبۀ معاون رسمحقق کافی می دانم و به 

 م چاپ و نرش آن را پیشنهاد می منایم. مقامات مسؤول اکادمی علو 

 رسمحقق 

 سیدعلیشاه روستایار



 

 

 
 

 تقریظ
پرداخنت به داستانهای حیوانات در مرشق زمین گذشتۀ طوالنی دارد. گویا 

تنرتا از آن نوع داستانها نخستین بار اینگونه داستانها در هند باستان نگاشته شد. پنچه
 تور دابشلیم فرمانروای بهارت تحریر گردید. به حساب میرود که توسط بیدپای به دس

این کتاب از زبان سنسکریت به زبان پهلوی ساسانی در زمان خرسو انوشیروان 
توسط برزویۀ طبیب ترجمه شد. سپس عبدهللا بن مقفع آن را به زبان عربی ترجمه 

را  کرد و از روی همین ترجمه، ابواملعالی نرصهللا منشی در عهد بهرامشاه غزنوی آن
به زبان فارسی دری برگردانید و نام آن را کلیله و دمنه گذاشت که در حقیقت نام دو 
حیوان )شغال( است. نرصهللا منشی در کتاب تغییراتی وارد کرد، بعضی مطالب را 
حذف کرد و ابیاتی از شاعران زبان دری را بر سبیل استشهاد در آن وارد منود و در 

آورد. کتاب کلیله و دمنه مورد توجه خواننده گان  نحوۀ فصول آن اندک تغییراتی
قرار گرفت و اهمیتش در میان مردم پیچید. در زمان امیر احمد سهیلی از امرای 
تیموریان هرات و به دستور او، حسین واعظ کاشفی بر اساس کتاب کلیله ودمنه، 

ی کرد. در انوارسهیلی را نوشت. او نیز در ساختار کتاب و مقدمه و فصول آن بازنگر 
زمان جالل الدین محمد اکرب از پادشاهان کورگانی هند، بر اساس انوارسهیلی، 

 توسط ابوالفضل دکنی عیاردانش تحریر گردید. 

این کتابها در مجموع بر مدار قصص حیوانات میچرخند و هدف اساسی آنها، 
نها که عملکرد انسانها در متثیل حرکات و سکنات حیوانات میباشد. این نوع داستا

در غرب به نام "فیبل" یاد میشود، به غرض پند و اندرز دادن انسانها و حل معضل 
های چالش برانگیز میان مردم در عرصها و زمانهای مختلف بوده است. کلیله و دمنه 
و انوارسهیلی نیز بر مبنای همین حقیقت به نگارش آمده اند. شکی نیست که میان 

است، به این سبب مقایسۀ آنها کاریست در خور  این دو کتاب تباین هایی محقق
توجه. برای انجام یافنت این مقایسه، انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم 
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جمهوری اسالمی افغانستان، به محرتم خادم احمدحقیقی وظیفه سپرد، تا جهت 
بی ترفیع به رتبۀ معاون رسمحقق، به این کار مهم دست یازد و رسانجام به نوشنت کتا

به نام "مقایسۀ کلیله و دمنه بهرامشاهی با انوارسهیلی کاشفی" توفیق یافت. این اثر 
 عالوه بر مقدمه شامل شش فصل است بدین ترتیب: 

 فصل اول: نگاهی به پیشینۀ موضوع.

فصل دوم: اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوران نگارش کلیله و دمنه و 
 انوارسهیلی. 

 دری، ادوار و انواع آن.فصل سوم: نرث پارسی 

 فصل چهارم: نگارنده های کلیله و دمنه و انوارسهیلی. 

 فصل پنجم: بررسی ویژه گی های هر دو اثر. 

 فصل ششم: تحلیل و بررسی مقایسی هر دو اثر. 

 در فرجام نتیجه گیری و پیشنهادها و مآخذ و منابع آمده است. 

ۀ این اثر تحقیقی، مذیل به قابل یادآوریست که هر یکی از فصل های شش گان
عناوین فرعی می باشد که با عنوان های اصلی پیوند اورگانیک دارند و در امتام و 

 اکامل کل موضوع مؤثر اند. 

باآنچه گفته آمد، اثر تحقیقی محرتم محقق خادم احمدحقیقی دارای مواصفات ذیل 
 است: 

 انتخاب و تسجیل موضوع از مربمیت برخوردار است. 

 ز لحاظ شیوۀ نگارش دارای مزیت خوب میباشد. اثر ا

 مزایای تحقیق خوب و معیاری در آن دیده میشود. 

 از مآخذ و مراجع با اعتبار استفاده شده است. 
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اثر میتواند مبتنی بر رشایط اکادمی علوم، به حلۀ چاپ آراسته شود. بنابران میتوان 
 مناسب و موافق میباشد.  گفت که این اثر برای ترفیع به رتبۀ معاون رسمحقق،

 پوهاند دکتور 

 عبدالقیوم قویم
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 تقریظ
 به نام آفریدگار یکتا و بی همتا

می چنین ، معاونیت محرتم علوم برشی احرتاما ۹۳۱۰/ ۹2/ ۱ مورخ در پاسخ به نامۀ 
 نگارم: 

ادبی نویسنده گان معروف،  –مقایسه و مقارنۀ آثار و فراورده های ارزشمند علمی 
 –اوش و پژوهش در باب وجوه تشابه و تباین درومنایۀ کتب و پرداخته های ادبی یا ک

هرنی، امریست دشوار و مستلزم تعمق بسیار که شامری از خامه پردازان و 
پژوهشگران؛ هر از گاهی به این گونه تجسس ها و برابرگذاری ها دست یازیده اند. 

 –قافله ساالر پژوهش های علمی اکادمی علوم افغانستان منحیث عالیرتین نهاد و 
تحقیقی در این راستا، نیز فعالیت های مثمری را، انجام داده و روی دست دارد؛ 
چنانکه انسیتوت زبان و ادب دری، مرکز زبانها و ادبیات، مطابق پالن دورمنایی 
خویش مقارنه و مقایسۀ دو اثر معروف و ارزشمند: کلیله و دمنۀ ابواملعالی نرصهللا 

و انوار سهیلی موالنا حسین واعظ کاشفی را، جهت ترفیع به رتبۀ علمی معاون  منشی
رسمحقق به محرتم خادم احمد حقیقی یکنت از اعضای فهیم و جوان انستیتوت 

 تصویب منود که موصوف موفقانه آن را، به پایۀ اکامل رسانید. 

میت محرتم حقیقی مطابق با معیارهای پژوهش علمی در مقدمۀ کتاب از مرب 
گزینش موضوع و اهمیت هر دو اثر یادشده در میان آثار داستانی و متثیلی منظوم و 
مثنور سخن گفته، سپس روش، رضورت و هدف و غرض تحقیق و مسایلی را، که 
روی آن تفحص صورت گرفته، برجسته ساخته است، تا خواننده با یک چشم انداز 

 کوتاه به داشته های کتاب، آگاهی یابد. 

شگر پرتالش، در نخستین فصل با حوصله مندی قابل وصف پیشینۀ موضوع پژوه
را، در یک تکامل تکوینی و تسلسل منطقی به گونۀ مفصل و مرشح وضاحت داده 

 است. 



 
 مقایسۀ کلیله و دمنۀ بهرامشاهی با انوارسهیلی کاشفی

 

 س
 

بحث و بررسی روی مسایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زمان نگارش کلیله و 
نویسنده رخدادها و  دمنه و انوار سهیلی فصل دوم اثر حارض را، تشکیل می دهد که

حوادث را، طور سیستامتیک مورد تحلیل و بررسی قرار داده و اثرات مثبت و منفی 
 واقعات را، باالی فرهنگ آن برهه وضاحت داده است. 

در فصل سوم اثر، محقق گرامی با تأمل و تحمل به توضیح و ترشیح ادوار نرث 
انی، آثاری که در این دوره فارسی، گونه های مختلف نرث نویسی در آن محدودۀ زم

عرض وجود کرده اند، توأم با رشح حال و زنده گی نامۀ ابواملعالی نرصهللا منشی و 
 موالنا حسین واعظ پرداخته، گوشه های مبهم مسایل را، روشنی بخشیده است. 

چهارمین فصل پروژه هم اختصاص دارد، به معرفی آثار و تألیفات دیگر هر دو 
ز کلیله و دمنه و انوار سهیلی، منونۀ نرث هر کدام با سبک نویسنده نویسنده به غیر ا

گی، ویژه گی های نگارش و ارزش هرنی ادبی این فراورده ها با سیر تاریخی کلیله و 
 دمنه نویسی و ترجمه های منظوم و منثوری که از این دو کتاب صورت گرفته است. 

ی و محتوایی و ادبی و در فصل پنجم پروژه، محقق ساعی ویژه گی های فکر 
زبانی هر یک از آثار مذکور را، به تحلیل و بررسی گرفته و پیرامون هر یک طور 
مفصل معلومات ارائه داشته و ضمناً حرف هایش را، با دالیل و براهین مقنع به 

 کرسی نشانده است. 

آقای حقیقی در فرجامین فصل اثر که اساسی ترین بخش این پروژۀ علمی را 
می دهد، به مقایسه و برابر گذاری هر دو کتاب پرداخته و با ژرف نگری تشکیل 

متام، داشته ها و محتویات کلیله و دمنه و انوار سهیلی را، به محک دانش و میزان 
خرد، سبک سنگین منوده، وجوه تشابه و افرتاق آنها را، سنجش و پیامیش کرده 

 است. 

 در مجموع میتوان گفت که: 

 ساده، روان و مطابق به طرز نویسنده گی معارص می باشد.  شیوۀ نگارش اثر
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( منبع و مآخذ با اعتبار استفاده شده، 52۰افزون براینکه در تکمیل کتاب از )
 –ترتیب و تبویب فصول و مفردات آن نیز، موافق با موازین و معیارهای علمی 

 پژوهشی صورت گرفته است. 

منطقی و مستدل هستند. موضوع در  تحلیل و تفسیر مسایل و موضوعات مستند،
آورد مغتنم به ساحۀ تحقیقات علمی از مربمیت تام برخوردار بوده و یک دست

 آید. حساب می

من در حالی که اکامل این پروژه را، جهت ترفیع از رتبۀ محقق به رتبۀ علمی 
رسمحقق موجه و بسنده می دانم، چاپ و تکثیر آن را، نیز به مقام محرتم شورای 
علمی اکادمی علوم پیشنهاد و موفقیت های بیشرت نویسنده را، از بارگاه ایزد منان 

 استدعا دارم. 

 رسمحقق شاه محمد مصلح
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 مقدمه
ودمنه، یکی از آثار مهم داستانی و تعلیمی جهان بوده که از بدو نگارش آن کلیله

ۀ جهان ترجمه و زیر عنوان پنچاتنرتا در هند تا کنون، به بیشرت از صد زبان زند
یی است، درر افشان که افق نگرش خوانندۀ است. این کتاب گنجینهبازنویسی شده

بخشد، با تأمل در بصیر را در ساحۀ علوم سیاسی و اجتامعی به حد اعال، ارتقاء می
گیرد و از عاقبت اعامل این کتاب، هر کسی در حد بضاعت خود، پند و اندرز فرا می

 یابد.می خود و دیگران آگاهی

کنند، این کتاب بازی با الفاظ و واژه های ها تصور میبر خالف آنچه بعضی 
-ادبی نیست؛ بلکه از رموز حکومتداری تا رموز برخورد با حاکامن را در قالب متثیل

های دهد، پندها و نصایح این کتاب از اسرتاتیژیهای شیرین به خواننده تعلیم می
کند. آمیز را با استدالل و متثیل بیان میتی مساملتپیچیدۀ سیاسی تا عرف همزیس

سازد؛ های شیوا و جذاب و معقول را از زبان دوست و دشمن جاری میسخن
 کند. عواقب هر عملی را مربهن می

کلیله و دمنه عاقبت هر پندار و کرداری را به بهرتین وجه ممکن مستند کرده و 
مناید، راه و روش برخورد با متخاصامن رسانجاِم هر یک را برای برشیت ترسیم می

منایاند. آدمی هزینه بدعت میقدرمتند را از دریچۀ تفکر و یافنت راهکار ساده و کم
-کند. راه و رسم دوسترا از تعجیل در تصمیم و تندخویی و سوءظن بر حذر می

-یخردی و خیانت و پلشتی را تجربۀ حیات انسان میابی و وفای به عهد و عاقبت بی
 سازد. 

های به کار رفته، شاهکاری است که مانع نسیان خواننده از هرن تلقینات در متثیل
شود و برای اتخاذ راه صواب، ناصحی ممتد، مستمر و انتخاب رصاط مستقیم می

گردد؛ سه اصلی که خالصۀ اصول همه متصل به پندار و کردار و گفتار نیک وی می
سازد. پس را به انسانیت و فراسوی آن، رهنمون میگیرد و انسان ادیان را در بر می
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بدون شک باید بگوییم کلیله و دمنه از خزاین علوم انسانی است و خواندن و تأمل 
 گان الزم است.در نصایح آن بر همه

های یادشده مورد توجه گسرتده هم در سطح با توجه به این امر بوده که داستان 
های گوناگون ترجمه شده و تا امروز در هر ه زبانمنطقه و هم جهان قرار گرفته و ب

گان بسیاری را به خود معطوف داشته است؛ حتا گوشه و کنار جهان، توجه خواننده
ها و متایل گسرتده به به باور برخی پژوهشگران عرصۀ ادبیات، همین تعدد ترجمه

 است.  شدهاین کتاب، سبب به میان آمدن رشتۀ ادبیات تطبیقی در پژوهش های ادبی 

های کلیله و دمنه، برای نخستین بار، در زمان حکمروایی ساسانیان از هند داستان
به آریانا انتقال یافت و به زبان پهلوی ترجمه شد که ترجمۀ عربی کلیله و دمنه، نیز از 

 روی همین نسخه صورت گرفت. 

وزیر این کتاب، برای بار نخست، در دورۀ سامانیان توسط ابوالفضل بلعمی 
پرور این دودمان، به نرث برگردان و سپس توسط شاعر نامدار این دوره دانش

های فراوانی ها و بازنویسی"رودکی" به نظم درآورده شد. از آن زمان تا کنون ترجمه
-ها هم به نرث و هم به نظم در زبان دری صورت گرفته که البته پرمایهاز این داستان

کلیله و دمنۀ بهرامشاهی" تألیف ابواملعالی نرصهللا منشی و ترین آنها "ترین و برازنده
 باشد.انوارسهیلی نگارش "مالحسین واعظ کاشفی" می

این دو کتاب، از آوان نگارش مورد توجه مجامع علمی، ادبی و زبانی بوده  
است؛ چنانکه تا امروز با حفظ این جایگاه خود، در اکرث مساجد، مدارس و مراکز 

وان کتاب ممتاز روایتی درسی که مفاهیم و مضامین ارزندۀ تعلیمی و تعلیمی به عن
 باشد.است، مورد توجه و استفاده میهای آن نهفتهآموزشی در ورای داستان

های صورت گرفتۀ منظوم و منثور از افزون بر این، بیشرتین بازنویسی 
رفته و حتا های کلیله و دمنه در زبان دری، از روی این دو اثر صورت گداستان

های عربی و هندی کلیله و دمنه، یی از ترجمهبیشرتین ترجمه های غربی و پاره
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به صورت مستقیم و غیر مستقیم یا از روی نسخۀ کلیله و دمنۀ بهرامشاهی و یا 
 است. انوارسهیلی کاشفی انجام شده

های این دو گیبنابراین، هرگونۀ پژوهش و تفحص پیرامون برجسته سازی ویژه
ها، یکی ها و پژوهشاثر مهم روایتی خالی از ارزشمندی نیست. از جملۀ این کاوش

ودمنه با انوارسهیلی که هر دو باشد. مقایسۀ کلیلههم مطالعات مقایسی هر دو اثر می
باشند، افزون بر های زبانی، ادبی، محتوایی و شکلی میگیدارای برخی ویژه

و زیبایی شناختی هر دو اثر، در تدوین دستور یی از نکات ادبی سازی پارهبرجسته
شناسانه و شناساندن جایگاه زبانی، های منتجامع تاریخی زبان فارسی دری، بررسی
 ودمنه نیز، بسیار با اهمیت است. ادبی و فکری انوارسهیلی نسبت به کلیله

کلیله و دمنۀ بهرامشاهی از جملۀ اولین کتبی است که به  اهمیت تحقیق:
رث فنی نگاشته شده و مستقیم و غیرمستقیم از جهت سبک، از نظر شیوۀ سبک ن

های ادبی و تقلید از مضامین و معانی، مورد توجه داستان نویسی، پردازش
گان بسیاری از جمله مالحسین واعظ کاشفی در نگارش انوارسهیلی نویسنده

 بوده و مورد تقلید فراوان وی قرار گرفته است. 

های زبانی، ادبی، شکلی، فکری و گیامر، در این اثر علمی، ویژهبا توجه به این 
 است. محتوایی کلیله و دمنه با انوارسهیلی از جهات مختلف بررسی شده

های گیاز آنجایی که کلیله و دمنه از آثار ماندگار نرث فنی دری است، ویژه
وجه بوده و زبانی، ادبی، فکری و محتوایی آن از نظر تحقیق و پژوهش در خور ت

های مهم زبانی، ادبی و گیانوارسهیلی نیز که تحریر دیگری از این اثر است، از ویژه
 باشد. فکری برخوردار می

ها، های زبانی از قبیل کیفیت جملهگیدر این پژوهش، ضمن مقایسۀ ویژه
های ساختامنی، وندها و سایر عنارص دستوری، ساختارهای فعلی، صفت، قیود، نشانه

های ادبی و مفاهیم فکری و رویکرد شکلی ش به عمل آمده، تا شگردها و آرایهتال 
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 های به دست آمده، مورد تحلیل قرار گیرد.هر دو اثر با هم مقایسه و یافته

-رضورت و نیاز تحقیق در این زمینه به سببی مربم پنداشته میمربمیت تحقیق: 

ی، ساختاری و فکری از های ادبگیشود که شناخت ساختارهای زبانی، ویژه
باشند؛ همچنین آگاهی از های مختلف دارای اهمیت و ارزش خاصی میدیدگاه

تواند، در روشن ساخنت زوایای های ادبی و فکری میتغییرات زبانی و پردازش
گیری از آن در زبان امروز با توجه به این نکته که زبان دری امروز پنهان زبان و بهره

 گان بیگانه قرار دارد، کمک مناید. ورد تهاجم واژهمعروض به تحول و م

انوارسهیلی گونۀ دیگری از کلیله و دمنه بوده و از نظر زبانی، فکری، ادبی و 
محتوایی با کلیله و دمنه مشرتکات زیادی دارد، اما بادرنظرداشت اینکه انوارسهیلی 

ه بین هر دو اثر کامالً شناخته شده نیست و با توجه به نکات تباین و افرتاقی ک
رسد و نیاز دیگر این باشد، انجام این پژوهش رضوری به نظر میموجود می

های زبانی، فکری، ساختاری و ادبی و همچنین معرفی گیپژوهش، مقایسۀ ویژه
گی زبانی و گان آن است. مسلامً شناخت ساختار و ویژهبیشرت هر دو اثر و نویسنده

های قطعی رشتۀ زبان و ن در ادب معارص، از نیازمندیادبی متون کهن و استفاده از آ 
 شود.ادبیات پارسی دری، محسوب می

هدف از انجام این تحقیق در گام نخست، امکان مقایسۀ زبانی،  هدف تحقیق:
گی باشد، افزون برآن، در پی آنیم، تا مخلوطی از ویژهادبی و ساختاری هر دو اثر می

دو ترسیم گردد، تا بعداً بتواند در تدوین دستور های زبانی، ادبی و ساختاری هر 
جامع تاریخی و فرهنگ مفصل ادبی فارسی دری مورد استفاده قرار گیرد و نیز، 

 جایگاه زبانی، ادبی و شکلی انوارسهیلی نسبت به کلیله و دمنه روشن شود.  

 توان قرار ذیل برشمرد: های این تحقیق را میطرح پرسش

های و ساخت دستوری از قبیل کاربرد وندها، نشانههای زبانی گیویژه -1
-ها در کلیله و دمنه و انوارسهیلی چهساختامنی، صفات، قیود، فعل و ساختار جمله
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 گونه است؟ 

شگردها و جایگاه ادبی هر دو اثر چه گونه بوده و ساختار هر دو اثر از دید  -2
 باشد؟زیبایی شناختی بدیعی و بیانی چگونه می

-ها و افرتاقساختاری و فکری هر دو اثر چیست؟ و چه شباهت هایگیویژه -3

 شود؟هایی از لحاظ ساختاری و موضوعی در دو اثر یادشده دیده می

اثر پژوهشی حارض با این فرضیه تدوین شده که انوارسهیلی  فرضیۀ تحقیق:
یر هرچند بازنویسی از کلیله و دمنه بهرامشاهی بوده و در ساختار و محتوا، تا حدی ز

باشد، اما های ادبی و موضوعی این کتاب میتأثیر ساختارهای زبانی و پرداخت
یی از متام جهات )زبانی، ساختاری و تا حدی های گسرتدهوجوه افرتاق و تفاوت

 فکری( نیز بین هر دو اثر موجود است. 

یی با استفاده از در انجام این پژوهش، از نوع تحقیق کتابخانه روش تحقیق:
است. ها پرداخته شدهمقایسی به بررسی، رشح و بیان داده -تحلیلی  -توصیفی روش 

هر چند در نوشتار این اثر، از منابع بسیاری استفاده صورت گرفته، اما در بیشرتین 
 است. موارد به منت هر دو کتاب "کلیله و دمنه و انوارسهیلی" استناد شده

که تحقیق یادشده در کل به در این پژوهش روش کار به این صورت بوده  
شش فصل تقسیم گردیده و مطالب مربوط در چارچوب آنها مورد پژوهش و 

 تحقیق قرار گرفته اند. 

پس از پایان مباحث، یافته ها مورد تحلیل و برابرگزاری قرار گرفته، از تحقیقات 
گیری جامع صورت گرفته و با توجه به نتایج به دست آمده، به عمل آمده نتیجه

 پیشنهادهای الزم و مناسب ارایه گردیده است. 

در اخیر برای اینکه خوانندۀ کتاب در صورت الزم بتواند به منابع دسرتسی داشته 
باشد، فهرست کاملی از منابع مورد استفاده در این اثر ارایه شده و در صفحات 

 پایانی کتاب رقم خورده است. 
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هللا رشیف عضو علمی رسمحقق رشیفدانم که از جناب محرتم در پايان الزم می
ها و ادبیات اکادمی علوم که رهنامیی اين رسالۀ انستیتوت زبان دری مرکز زبان

یی شان همواره به های علمی و وظيفهدار بودند و با وصف مرصوفيتعلمی را عهده
ام پاسخ مثبت داده و در کار تحقيق، تحرير و تدوين اين رساله، های مطروحهپرسش

گونه های سودمند شان بنده را همکاری منوده و در این راستا از هيچارائۀ مشورهبا 
 سعی و کوششی دريغ نورزيده اند، اظهار سپاس و امتنان منایم. 

 هللا التوفیقو من
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