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  چكيده
شـده از مجموعـه    ابوالفضل ابن مبارك دكني دومـين اثـر بازنويسـي    ِِعيار دانش

انـوار  براسـاس  اين اثـر را   ابوالفضل ابن مبارك .است كليله و دمنههاي   داستان
ِِ عيار دانـش . نصراهللا منشي گردآوردي كرده است ةكليله و دمنكاشفي و  سهيلي

هاي  اما يكي از نمونه ،است غيرايراني نوشته شدهشخصي قلم در هندوستان به 
شكل  بهتا كنون  عيار دانش. رود  شمار مي بهنويسي در قرن يازدهم  ه تاز ساد پيش

يـك چـاپ بـازاري از آن    فقـط   ؛انتقادي در ايران تصحيح و چاپ نشده است
 ،اسـت  كه در حين تصحيح اين اثـر فـراهم آمـده    طالعه،اين مدر . استموجود 
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  مقدمه. 1
تر ابوالفيض فياضي، يكي از مردان بانفوذ دربـار   برادر كوچك ،ابوالفضل بن مبارك ناگوري

هـوش   دانـش و سـبب   به ،الفضلوبا. است ،پادشاه هندوستان ،اكبرشاه گوركاني الدين جالل
مشـاوران  جـزو  مراحل رشد و ترقي را زود پيمـود،  ، شدسالگي وارد دربار  سرشار از هفده

از وي آثـار  . و خدمات ارزشمندي در همين دوران انجـام داد  ،مورد اعتماد اكبر قرار گرفت
. سـت ، اتاريخ پادشاهي اكبر و پدران او، اكبرنامهترين آن  مهم كه ارزشمندي به يادگار مانده

و  انوار سهيلي بازنويسياين اثر  ؛است شعيار دانيكي ديگر از آثار ابوالفضل كتاب تعليمي 
انتقادي تصـحيح و  شكل  بهكنون در ايران  تا عيار دانش. است كليله و دمنهدو باب نخستين 
در  گاننگارنـد  حاصـل كوشـشِ   شد چه در اين نوشتار عرضه خواهد آن ؛چاپ نشده است

  .تصحيح اين كتاب است
  

  عيار دانشلزوم تصحيح انتقادي . 2
ترين واژگان را بـه زبـان    نزديك، سهيلي انوارو  كليله و دمنهدر مقايسه با ، دانشعيار  )الف

اي فراهم شده كه   نويسندهقلم فارسي امروز دارد؛ اين در حالي است كه اثر در هندوستان به 
زبان مادري بلكه به درس و مدرسه آموخته است و اين نكته كه  چون همزبان فارسي را نه 

شان زباني ديگـر اسـت و    مردماني رسد كه زبان مادري ميانزباني به آن حد از گسترش در 
اهميت  ةدهند بپردازد نشان كليله و دمنهها به بازنويسي متني چون  آنميان اي توانا از   گوينده

هندوسـتان اسـت و توجـه بـه ايـن اثـر        ةقار ارسي در شبهو جايگاه واالي زبان و ادبيات ف
 .قدر زبان فارسي است خدمت به ميراث گران

متنـي اسـت كـه     عيار دانـش ، كليله و دمنهترجمه و بازنويسي  ةسالپانصددر مسير  )ب
با مطالعـه   ،هاي هندي و فارسي را مشاهده كرد و  چسب از داستان توان در آن تركيبي دل  مي

 .به نكاتي ارزشمند دست يافتهاي گوناگون  از جنبه ،و بررسي آن
 ،ابوالفضـل . آن اسـت  ةاسلوب نگارش روشن و ساد عيار دانشترين ويژگي   نمايان )ج

و ، روانـي ، رود از سـادگي  تر مي كه هرچه پيش ،برخالف جريان نثرنويسي روزگار خويش
و ، مـانوس عربـي  أن كلمـات  هـاي زايـد،   آرايـش  و در دامان تصـنع،  شود ميمعناداري دور 

از آوردن و  ش را در نظـر گرفتـه  ا وسيع خوانندگان مردمي ةداير، شود معناگريزي گرفتار مي
تشـبيهات     ، آيات و احاديـث ، هاي عربي، اشعار فارسي و عربي  لغات مشكل، تعابير و مثال

با  ،اينبنابر. و توصيفات درازدامن خودداري كرده است ،استعارات و كنايات پيچيده دشوار،
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امـروزي زيبـا و    ةبـراي خواننـد   ،سال پيش نوشته شـده  چهارصد حدود عيار دانشكه  اين
نوشتة كهن و يك نسخة چاپي موجود   تصحيح جديد براساس چهار دست. چسب است دل

  :ها از قرار زير است  اين نسخه مشخصات؛ است انجام شدهدر ايران 
 ةخان در كتاب، موجود در ايران است ةترين نسخ كه قديمي ،نسخة اساس ،»اس«نسخة 

بـدون  دقـت و  و بـا   طمأنينـه  بـا ايـن نسـخه   . شـود   داري مـي  مجلس شوراي اسالمي نگـه 
الـدين   من، مشهور به عرب بن شرفؤمحمد م ،اين اثركاتب  .استشده  تابتزدگي ك شتاب

در  ،در حيـدرآباد هندوسـتان   ،قمري هجري 1028سال به شنبه  در روز سه ،حسن شيرازي
  .دوران سلطنت ابومظفر ابوالمنصور، كتابت نسخه را به پايان رسانده است

در كاتـب  . شـود   داري مـي  خانة مجلس شوراي اسالمي نگـه  نيز در كتاب »مج«نسخة 
از  هـا  متأسـفانه بـاالي صـفحه    .استكرده يادآوري را هاي اندكي  افتادگي حاشية صفحات

محمد طالب ابـن  . سالم است صفحات ةاما بقي، ديدگي دارد برگ سه تا صد و شصت آب
بـه پايـان   هجري قمري كتابت اين نسـخه را   1063االول  محمد احمدآبادي شانزدهم ربيع

  .رسانده است
در ايـن نسـخه   كاتب . خانة ملك است يكي از دو نسخة موجود در كتاب» مك«نسخة 

پـس  ست كه نسخه ا آندهندة  كرده است؛ اين موضوع نشانيادآوري را هاي اندكي  افتادگي
ها را اضافه   و افتادگي بعدها نسخه را مقابله ديگري ةالبته خوانند ؛از كتابت مقابله نشده است

دليل  به ،سفانهأمت .است انداختهاز قلم را خالصة باب ششم ْ كاتب در اين نسخه .كرده است
تاريخ است  دونِِنسخه ب. آگاه شدان مقابله زماز توان  نمي ،برگ آخر نسخه رشِب.  

نسخه هم در آغـاز هـم در   . خانة ملك است دومين نسخة موجود در كتاب» مل«نسخة 
پـس از مقابلـة ايـن    . اثر مشخص نيست تاريخ كتابت يا كاتبِ ،پايان افتادگي دارد، بنابراين

مهمـي از قلـم كاتـب    هـاي    تنها در چند جا حكايت نسخه با نسخة اساس آشكار شد كه نه
ك از ي است و خالصة هيچ انوار سهيلينسخة  هاي زيادي از اثر نيز كتابت   بخشبلكه  ،افتاده
  .ها را ندارد  باب

بـه كوشـش سيدناصـر    شمسـي   1377بار در  پيش از اين يك، عيار دانش ،»چا«نسخة 
 ،ابن مبـارك  در اين چاپ از ابوالفضل. استشده  هنري چاپ و منتشر ةزاده در حوز هاشم

ايـن چـاپ   . اي براي اثر فراهم نگرديده است  و هيچ مقدمه نشده ، هيچ ياديمؤلفدر مقام 
يـك از   از روي هـيچ اين نسخه كه مشخص شد اين نسخه پس از بررسي . نداردخاتمة اثر 

بـا آن   اخالفاتي ،بسيار نزديك است» مك« ةهرچند به نسخ ،هاي موجود فراهم نشده نسخه
هـاي   كـاري  را محصـول دسـت  » مـك « ةاگر اختالفات ايـن چـاپ و نسـخ    ،بنابراين. دارد
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هـاي    او نسـخة ديگـري داشـته يـا از روي چـاپ      نيمزبحدس  يمتوان  مي ،گردآورنده ندانيم
اي ديگـر    اين چاپ را نسخه ،با اين توضيح .را فراهم آورده است عيار دانشسنگي موجود 

و اختالفـاتي دارد  بـا نسـخة اسـاس    ايـن نسـخه   . و در تصحيح وارد ساختيمكرديم لحاظ 
  .اشتباهات آن كم نيست

در آكادمي جمهوري تاجيكستان شـوروي، انسـتيتوي    1988در ، عيار دانش ،»تا«نسخة 
و بـه  شـده  تصحيح انتقادي  ـ علميبه شيوة امير يزدان عليمردانف كوشش به  ،شناسي  شرق

تصـوير  . چاپ سنگي منتشر شده اسـت صورت  بهخط اصغر جانفدا و جابلقا داد عليشايف 
ايـن  مقدمـة  . شـد براي تصحيح متن اسـتفاده  شد و از آن تهيه  1دوستيهمت اين نسخه به 

بسـيار كوتـاه و    اين اثـر متأسفانه فهرست . صفحه است 440نيز آن متن  وصفحه  46چاپ 
سـنگي   از چهار نسخة خطي و يك نسـخة  در اين تصحيحِ ،به گفتة مصحح. ناكارآمد است
چهـار نسـخة    ،كه در دوران زندگي مؤلف كتابت شده ،جز نسخة اساس اما به ،استفاده شده
يك قرن بعد نوشته شده است كم  ديگر دست.  

  
  ساختمان كلي سه اثر. 3

به ساختمان هر سه اثر نگاهي اجمالي تقدم،  به ترتيبِ ،پردازي  پيش از ورود به شيوة روايت
  .دازيمان  مي ها  و تعداد حكايت

  
  كليله و دمنه 1.3
 ةكليله و دمننصراهللا منشي در ترجمة فارسي  دهد، ميهاي پيشين نشان   طور كه بررسي همان

آغـاز  مقفع را در  مقفع هيچ تغيير ساختاري در متن پديد نياورده و حتي مقدمة ابن عربي ابن
 ،كليله و دمنه با ترجمة ه استديكوش  فقط منشي . اثر خويش ترجمه كرده و قرار داده است

عالي نثر فني در زبان فارسي بدل سازد و قدرت  ةآن را به يك نمون ،به بهترين شكل ممكن
در اين مسير از ابيات زيبـاي فارسـي    ،البته. كندهمتا آشكار   سخنوري خود را در اين اثر بي

  .اردپانزده باب د كليله و دمنه. بهره گرفته استدر كنار ابيات مشهور عربي 
  
  انوار سهيلي 2.3

ن متن و شـايد عـرض انـدامي در    كرد تر  احسين واعظ كاشفي به قصد آساندر قرن نهم ملّ
مقفع و تمهيد بزرجمهر  وي مقدمة ابن. پرداخت كليله و دمنهعرصة نثر فارسي به بازنويسي 
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 »طبيـب  ةبرزويـ «همراه بـا بـاب    ،نيستند كليله و دمنههاي داستاني   كه جزو باب ،بختكان را
  .باب اول افزودآغاز به  اي جديد و تا حدي ساختگي  مقدمه ،سپس .كردحذف 

جاويدان برداشتي از كتاب  سهيليانوار  ةرسد مقدم نظر مي به گرفته انجامهاي  با بررسي
هرچنـد   ؛قرار داده استخود داده و سرآغاز كتاب تغييراتي احسين در آن است كه ملّ خرد
شدن  بودن صندوقچه در غار و پيدا مانند پنهان ،دوران مغول و تيموريهايي از افكار  رگه
بـر آن بسـته    انوار سهيليلف ؤهايي است كه م شود كه از جمله پيرايه  در آن ديده مي ،گنج
اين چهارده باب . را بازنويسي كرد كليله و دمنهچهارده باب داستاني فقط احسين ملّ. است

كاشفي شصت حكايت ديگر بر اين مجموعـه   .چهل و شش حكايت دارد كليله و دمنهدر 
شـده اسـت    گرفتـه  مثنـوي ، و نامـه  مرزبـان سـعدي،   گلسـتان هـا از   تـر آن  افزود كه بيش

 .)175- 172: 1349محجوب، (
هنرنمـايي او در عرصـة    ؛توفيقي نداشت كليله و دمنهن نثر كرد تر  كاشفي در زمينة آسان
اظهـارنظر   منصـفانه  كار كاشـفي  ةاگر بخواهيم دربار ،البته. گير نبود نثر فني نيز چندان چشم

او . را همين حجم گستردة تغييرات دانسـت او  بودنِ  موفقناداليل شايد بتوان يكي از  ،كنيم
كردن    همه داستان و شعر و اضافه  انتخاب اين ،نزده استدست هرچند به خلق حكايتي نو 

  .نبوده استكار آساني  ،هاي روزگارش  ا محدوديتب ويژه به ،ها به متن اصلي آن
 ،جمـالت و توصـيفات طـوالني    :از اسـت  عبـارت  انوار سـهيلي هاي نثر   ويژگي رخيب

گيري از  و بهرهحذف ابيات عربي  ،كلمات مترادف در كنار هم كاربرد ،كلمات عربي فراوان
  .فنثر مصنوع و متكلّ و، ادبي در نثرهاي  آرايهفراوانيِ  ،چندان قوي نه ابيات فارسيِ

  
  عيار دانش 3.3

دو بـاب اول  . است كليله و دمنههاي   فارسي از داستان ةشد دومين متن بازنويسي عيار دانش
بازنويسـي   انـوار سـهيلي  ها از روي   و ديگر باب كليله و دمنهاين مجموعه مستقيم از روي 

مقدمـة   است؛ مفتتح كتـاب را حذف كرده  نصراهللا منشي ةابوالفضل دكني ديباچ. شده است
را بـاب اول اثـر    سپس تمهيد بزرجمهر ،اثر خود بازنويسي كرده ةعنوان مقدم بهرا  مقفع ابن

ناميـده  » ايـن كتـاب مناسـبتي دارد    در كهبختگان از گفتار بزرجمهر «و آن را  ،خويش نهاده
و آن  بازنويسي كرده» طبيب ةدر احوال برزوي«با نام  را نيز »طبيب ةبرزوي«باب  دكني .است

احسين را نيـز آورده  همين باب مقدمة ملّ ةدر ادام او .باب دوم اثر خويش قرار داده استرا 
عيـار   ،با اين مقـدمات  .را بازنويسي كرده است انوار سهيليو باالخره چهارده باب داستاني 
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 دمنـه  و كليلـه و  ليانوار سـهي با  عيار دانشديگر تفاوت ساختاري . شانزده باب دارد دانش
 .هاست كه در ادامه توضيح داده خواهد شد  بيان خالصة باب

 شعيار دانو ، انوار سهيلي، كليله و دمنههاي  نام و شمار باب ةمقايس. 1جدول 

  ***عيار دانش **انوار سهيلي *كليله و دمنه  شماره
  ندارد ندارد نصراهللا منشيةديباچ  1
  ****ندارد ندارد المقفعمقدمة ابن  2

از گفتار بزرجمهر بختگان كه در   ندارد  *تمهيد بزرجمهر  3
  اين كتاب مناسبتي دارد

  طبيب ةدر احوال برزوي  طبيبةبرزوي  4

ام و در اجتناب از قول ساعي و نم  شير و گاو  5
 اهل غرض

 سخنِ در گوش ناكردنِ
  چينانسخن

يافتن بدكاران و شئامت در سزا  بازجست كار دمنه  6
ايشانعاقبت 

يافتن بدكاران و  در سزا
  بدسرانجامي آنان

دوستي كبوتر و زاغ و موش و  7
 باخه و آهو

فوايد در منافع موافقت دوستان و
  دلي با دوستان در فوايد يك معاضدت ايشان

  بوف و زاغ  8
كردن احوال در بيان مالحظه
نبودن از مكر   دشمنان و ايمن

 ايشان

بار دشمنان و در انديشيدن كار و 
  نابودن از فريب ايشان  ايمن

ورزيدن و از غفلتدر مضرات  بوزينه و باخه  9
 دست دادن مطلوب

خبري و از دست  در زيان بي
  شتافتن در آن دادن مقصود و دير

در آفت تعجيل و ضرر  زاهد و راسو  10
  زدگي در كارها در زيان شتاب زدگي در كارهاشتاب

حزم و تدبير و از بالي اعدا به در  گربه و موش  11
 يافتنحيله خالص

 در دورانديشي و به فريب آزاد
  شدن از چنگ دشمن

كردن از ارباب حقد و در احتراز  پادشاه و فنزه  12
  ننمودن بر تملق ايشاناعتماد

داران و  نمودن از كينه در پرهيز
  نكردن بر چاپلوسي ايشان اعتماد

كه ملوك و اهل در فضيلت عفو   شير و شغال  13
  اقتدار را بهترين صفتي است

در بخشيدن گناهان كه 
ترين صفتي است  خوش

  پادشاهان را

در بيان جزاي اعمال به طريق   شير تيرانداز و ماده  14
  در پاداش كار مكافات



 33   مهدي هادي و ديگران

  زاهد و مهمان او  15
طلبيدن و از كار در مضرات افزون

  خود بازماندن
كار طلبيدن و از افزون در زيانِ

  خود بازماندن

  پادشاه و برهمنان  16
در فضيلت حلم و وقار و سكون و 

  ثبات مر پادشاهان را
باري و   در بزرگي دانش و گران
  آهستگي در كارها

  سياح زرگر و  17
نمودن ملوك از قول   در اجتناب

  اهل غدر و خيانت

نمودن پادشاهان از  در پرهيز
وفايان و بدانديشان و  بي

  طامعان

  ياران او زاده و شاه  18
در عدم التفات به انقالب زمان و 

  نهادن كار بر قضا و قدر بنا

نانمودن بر گردش   در التفات
شود به  چه مي روزگار كه آن

  تقدير ايزدي است
  خاتمة ابوالفضل عالمي خاتمة كاشفي نصراهللا منشيةخاتم  19

پـانزده   ،نصراهللا منشي ةو خاتم ،تمهيد بزرجمهر بختگان، مقفع ابن ةمقدم، نصراهللا منشي ةعالوه بر ديباچ، دمنهو كليله  *
  .باب دارد

تا پايان كتاب ادامـه  و  شود ميآغاز  »و گاو شير«دارد كه از باب  بابچهارده ، خويش ةعالوه بر ديباچ، انوار سهيلي** 
  .يابد مي
 باب دارد كه باشانزده ، است ع را آوردهفمق ابن ةاي از مقدم كه در آن خالصه ،خويش ةعالوه بر ديباچ، عيار دانش*** 

سـاختگي   ةمقدمـ ) باب دوم( »طبيب ةبرزوي«او در باب . يابد و تا پايان كتاب ادامه ميشود  ميتمهيد بزرجمهر آغاز 
  .كند بازنويسي ميرا  انوار سهيليكاشفي بر 

  .خويش آورده است ةاين مقدمه را در ديباچ ةخالص عيار دانش ةمقدم ،ذكر شد كه چنان**** 

  عيار دانشو ، انوار سهيلي، كليله و دمنهدر  هر بابهاي  شمار حكايت ةمقايس. 2جدول 
  عيار دانشنام باب در   عيار دانش انوار سهيلي *كليله و دمنه نام باب

    -  - - نصراهللا منشي ةديباچ
    -  - - عفمق مقدمة ابن

    2 - 2 تمهيد بزرجمهر
    11 11 5 طبيب ةبرزوي

  ...در گوش ناكردن   29 29 16 شير و گاو
  ...در سزا يافتن   9 9 3 بازجست كار دمنه

دوستي كبوتر و زاغ و
  موش و باخه و آهو

4  7  7  
دلي با  در فوايد يك
  دوستان

  ...در انديشيدن كار و   14 14 10 بوف و زاغ
  ...خبري  بي در زيانِ  3 3 2 بوزينه و باخه
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  ... زدگي شتابزيانِدر   3 3 2 زاهد و راسو
  ... در دورانديشي  3 3 1 گربه و موش
  ...در پرهيز نمودن   8 8 2 پادشاه و فنزه
  ... در بخشيدن گناهان  5 5 1 شير و شغال
  ...در پاداش كار   3 3 1 شيرتيرانداز و ماده

  ...در زيان افزون   5 5 2 زاهد و مهمان او
  ... در بزرگي دانش  4 4 2 پادشاه و برهمنان
  در پرهيز نمودن پادشاهان  2 2 1 زرگر و سياح

  ... در التفات نانمودن  3 3 2 زاده و ياران او شاه
  ابوالفضل ةخاتم  -  - - نصراهللا منشي ةخاتم

    109 109 56 هاجمع حكايت

كل باب نيز يك حكايت تلقي و شـمارش   ،دانش عيارو  سهيلي انواربا توجه به متن ، كليلههاي  در شمارش حكايت *
  .شده است

  
  پردازي مقايسة شيوة روايت .4

  ها و اختصارات  حذف 1.4
 حذف و اختصار در توصيفات 1.1.4

البته ايـن از خصوصـيات    .يميرو هبا اطناب در توصيفات روب انوار سهيليو  كليله و دمنهدر 
، مجـاز ، اسـتعاره ، تشـبيه ، از صور خيـال كوشند با استفاده   هر دو نويسنده مي .نثر فني است

ابيـات فارسـي و   و ، هاي مترادف و عربي  كلمه، تمثيل، زباني چون سجعهاي  و آرايه ،كنايه
ياب اسـت   موضوعي كه نصراهللا منشي در آن موفق و كام؛ بر زيبايي نثر خود بيفزايند ،عربي

  .اما كاشفي نه
كلمـات متـرادف و عربـي خبـري      و كننـده  از توصيفات زيـاد و خسـته   عيار دانشدر 
 ،درواقـع . استفاده شده است ،آن هم در حد معقول و معمول ،از ابيات فارسيفقط  ؛نيست

كه تا پيش از اين در اختيار مخاطـب خـاص و فاضـل     ،نظير را  ابوالفضل اين مجموعة بي
چـه   آن. در دسترس مخاطب عام قرار داده است تا او هم بتواند از اين كتاب بهره ببرد ،بود

 دمنـه و كليله و  سهيلي انواركه با  عيار دانش ةاز هنر نويسنداست هايي  شود نمونه نقل مي
  :شود  مقايسه مي
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  .)پ 62 گ: 1028علّامي، (به نام و ديگري را مندبه نزبا وي دو گاو باركش بودند؛ يكي را ش
نداشـتي و  ت ايشان طاقـت مقاومـت   با وي دو گاو باركش بودند كه ثور گردون با قو

دار ناخن هيبت در پنجة اضطرار نهان   ها چون گربة روزه شير فلك از صولت و صالبت آن
  .)73: 1341كاشفي، (به نام بود و ديگري را مندبه نزيكي را ش. كردي

  :نمونة ديگر
  .)ر 90 گ: 1028علّامي، ( خوش آب و هوا اند كه در نزديكي بغداد مرغزاري بود  آورده

سـاختي و   طـر حوالي بغداد مرغزاري بود كه نسيم آن بـوي بهشـت را مع  اند در   آورده
عذارش هزار سـتارة تابـان و    از هر شاخ گل ،عكس رياحينش ديدة فلك را منور گردانيدي

  .)110: 1341 كاشفي،( ه فلك سرگرداندر حسن هريك از ستارگان نُ
و عكـس آن روي   اند كه در مرغزاري كه نسيم آن بوي بهشت را معطر كرده بود آورده
و در هر سـتاره هـزار سـپهر حيـران      از هر شاخي هزار ستاره تابان، ر گردانيدهوفلك را من

  .)86: 1373منشي، (

 حذف و اختصار در توضيحات 2.1.4

دارد در توضيحات   طور كه در توصيفات جانب اختصار را نگه مي همان عيار دانشنويسندة 
بـراي  فقـط  ندارد و تأثيري در بيان منظور نويسنده  ها كه حذف آن نيز كلمات و جمالتي را

 .كند  رود حذف مي  كار مي بهآرايش سخن 

، آورده ظرافـت  لباس به را حكمت و اند  كرده وضع زبانان يب زبان به حكماً كه است يكتاب
  .)پ 7 گ :1028علّامي، ( است يا  كارنامه يران  ملك آداب در را پادشاهان

و . انـد   بهايم و سباع و طيور و حشرات و وحوش جمـع كـرده   كتابي است كه از زبان
داران را در رعايت قواعد پادشاهي  هرچه سالطين را در باب سياست و حزم شايد و جهان

كار آيد در مطاوي اوراق آن ايراد نموده و آن را سرماية هر موعظت و وسيلة هر منفعـت   به
  .)5: 1341 كاشفي،( شناسند  مي

انـد و    از زبان مرغان و بهايم و وحوش و طيور و حشرات جمـع كـرده  كتابي است كه 
پادشاهان را در سياست رعيت و بسط عدل و رأفت و قمع خصمان و قهر دشـمنان بـدان   
حاجت باشد و آن را عمدة هر نيكي و سرماية هر علم و راهبر هـر منفعـت و مفتـاح هـر     

  .)29: 1373 منشي،( شناسند  حكمت مي

 رحذف اشعا 3.1.4

گيرند با اين تفاوت كه   نصراهللا منشي و كاشفي هر دو از ابيات براي آرايش آثارشان بهره مي
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ابيات  از انوار سهيلياما در ، شود هم ابيات فارسي  هم ابيات عربي ديده مي كليله و دمنهدر 
گـزين و تعـداد    نيز با ابيات جديدي جـاي  كليله و دمنهعربي خبري نيست و ابيات فارسي 

ابوالفضل . ها كاسته است رسايي آن و از زيبايي دروهمين م ،البته ؛ها چند برابر شده است آن
گـاهي ابيـاتي را    هـا را حـذف كـرده و    تـر آن  اين ابيات را با نگاه تيزبين نگريسـته و بـيش  

  .استكرده گزين  جاي
  :براي حذف   نمونه

 باشـيد مـي زبان پاك و دل پاك هـر دو   گرت هواست كه كاري ز غيب بگشايد
  )96: 1341 كاشفي،(

كـه   آورد قدرت باشه اين بيـت را مـي   هنگام توصيف »گنجشك و باشه«يا در حكايت 
  :بينيم نمي عيار دانشنشاني از آن را در 

ــودي   گهي كو پنجه بر مرغان گشودي ــودي دررب ــاه ب ــر پنج  اگ
  )98: همان(

  :گزيني نمونه براي جاي
 كي توانـد پشـه بـا پيـل دمـان پهلـو زنـد          الف جدالمدعي را كي رسد با چون مني

  )121: همان(
 چگونه يارد ديدن تذرو چهـرة بـاز    كجا تواند ديدن گوزن طلعت شـير

  )پ 97 گ: 1028علّامي، (

از متن ديگري بـه  ها  اين حكايت ؛استها منظوم  بعضي حكايت انوار سهيليدر  ،چنين هم
 )171: 1341 كاشـفي، ( »طلبيـد   درازگوشي كه دم مـي «حكايت  الً،مث. امانت گرفته شده است

صـورت منثـور بازنويسـي     بـه  ها را ابوالفضل حكايت. مولوي نقل شده است مثنوياز  عيناً
  :آورد  دو بيت پاياني را مي ،البته. كند  مي

 نايافتــه دم دو گــوش گــم كــرد      مســكين خــرك آرزوي دم كــرد
ــن اســت ســزاي او ســرانجام     آن كيست كه ز حد نهد برون گـام  اي

  )پ 135گ : 1028علّامي، (

اين حكايت نيز عيناً . ي است كه بايد بين دو نفر حكم كندا قاضي در حكايت ،چنين هم
  .است مثنوييازده بيت از 
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ــيقاضــي ــاندند و م  آن يكي گفتش كه اين گريه ز چيست  گريســتاي بنش
  )290: 1341كاشفي، (

  .)ر 210گ : 1028علّامي، ( كند  به نثر تبديل ميابوالفضل آن را نيز 

 ها  حذف و اختصار در چهارچوب حكايت 4.1.4

ن نكتـه و موضـوعي كـه    يابزاري است بـراي تبيـ   انوار سهيليو  كليله و دمنهها در   حكايت
بـه پـردازش داسـتان و     ،بنـابراين  .دوم اهميت قرار دارد ةمؤلف در پي آن است و در درج

هـا و    اين در حالي است كه ابوالفضل به داسـتان . شود  نمي   يمعلولي آن توجهي و روابط علّ
كند   مي   كوشد اگر داستاني براي خواننده غيرمنطقي جلوه  خاصي دارد و مي   ها توجه  حكايت

حـذف  توان  مي عيار دانشهاي   در بسياري از حكايت. شكال مختلف آن را بهبود بخشدبه اَ
  .مشاهده كردهاي زائد را    بخش

حدود دو صفحه به توصيفات طـوالني   »خرس و باغبان«داستان  دركاشفي  ،نمونهاز باب 
هنگامي كه وارد چهـارچوب اصـلي    ،سپس .پردازد  مزه مي  هاي بي  ر از كلمات عربي و سجعپ

 پيونـد بـه خـويش و   و  اسـت  بسـتة بـاغش   كند كه دل  شود از دهقاني صحبت مي  داستان مي
صورت دوسـتي   و با خرسي زشت رود مياما باالخره از تنهايي به دامن كوهي ندارد،  اي عالقه
گويا ابوالفضل اين فضاسازي غيرمنطقي و سبك را مناسب . )159: 1341 كاشفي،( ...و  كند مي

  :سطري آورده است هشت يدر بندو كرده و كوتاه آن را حذف  بنابراين ،داستان نديده
، خـردي بـه خـرس دوسـتي كـرده      اند كه باغباني بود كه از ناداني و بـي  آورده: تكليله گف

به آن دهقان الفتي ، سر بردي و خرس نيز مهرباني دريافته  هب همواره در باغ و كشتزار با وي
خرس بر بـالين او آمـد و مگـس از    ، كه چون آن باغبان به خواب رفتي پيدا كرده بود تا آن

  .)پ 122گ  :1028علّامي، ... ( روزي .راند  روي او مي
او پسري . ..در دارالملك چين پادشاهي بود  :آمده است »چيني ةزاد ملك«يا در حكايت 

بـه   ،سپس .از راه دريا به مكه رفت .اين پسر را آرزوي زيارت حرم كرم پديد آمد. ..داشت 
اين حكايت  .اد رفتخراسان به بغد ةبا قافل ،سپس .رفت اهللا مدينه به زيارت حضرت رسول

اين حد  تااين حكايت  عيار دانشاما در  ؛)438 :1341، كاشفي( استدر حدود دو صفحه 
  :خالصه شده است

زادة چين را سفر دريا به خاطر رسيد تا تماشاي قـدرت   اند كه ملك  آورده: گوش گفت سيه
راه دور و  ،شـده ها سوار  همراهي جمعي انبوه بر كشتي ،از پدر رخصت گرفته. الهي نمايد

  .)پ 294 گ: 1028علّامي، ( چون به بغداد رسيد. دراز پيش گرفت
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 ها هها و اضاف  افزوده 2.4

  ها  افزودن خالصة باب 1.2.4
كه مخاطب در پايان هر باب بتواند به مضمون اصلي دست  به قصد آن، عيار دانشنويسندة 

اي از  خالصـه  مضمون اصلي بازنماند،هاي مختلف از رسيدن به   الي حكايت هيابد و در الب
 .كندها به درك بهتر خواننده كمك   تر حوادث و واقعه  آورد تا با يادآوري كوتاه  آن باب را مي

گيري چندسطري ابوالفضل از كل باب اسـت يـادآور     كه نتيجه را اي هخالصة خالص ،پسس
 عيـار دانـش  زگار او بـه كتابـت   اين كار ابوالفضل براي كاتباني كه پس از رو ،البته. شود  مي

آن داشـته كـه بـه     اند در مواردي باعث سردرگمي شده است و حتي بعضـي را بـر    پرداخته
 ةنسـخ . دنماينخالصه اكتفا  به خالصةفقط ها را حذف كنند و  ديد خود اين خالصه  صالح

  .گونه است نيز از اين ،»مل« نگارندگان،چهارم 

  افزودن بعضي توضيحات 2.2.4
ادامة كار  دمنهو كليله باب اول  ابوالفضل پس از بازنويسي دو ،طور كه پيش از اين آمد همان

 ،دهـد   را در اثر خود جا مي انوار سهيلي ةگيرد و هرچند مقدم  مي   پي انوار سهيليرا از روي 
  :دهد  و توضيح ميكند  ميدر پايان مقدمه به آن اشاره 

 وم ازفهرست تـا آغـاز بـاب سـي    ] آخر[شد كه از سنجان دوربين پوشيده نخواهد  سخن بر
را  انـوار سـهيلي  كه از روي آن  ،و دمنه   كليه در. هاي موالنا حسين واعظ است  آورده فراهم

آوردن  شـود كـه غـرض از     چه از هواي كار و فحواي كالم معلوم مي آن ،جمع آورده است
رسـان    بـر معاملـه   ،لـيكن . دنصايح و افزودن پند و گريزگاه سخن را سرانجام نمـودن باشـ  

چه ضروري هست مشغول نشدن، هنگامـة سـخن    سخنوري پنهان نيست كه در معني بدان
  .)ر 53گ : همان(گرم نمودن است 

اسـت   اضـافه كـرده   »بهنزشير و ش«هايي را كه كاشفي به ابتداي باب   حكايت ،چنين هم
  .كند  يادآوري مي
كليلـه و  كه مقصود است، به تقريب ذكر يافته است و در ، بهنزآغاز داستان تا حكايت ش و

صـرفه    همان نصيحت پدر در هنر آموخت و مال را بـي ، براي گريزگاه سخن، مشهور دمنة
اختيار كردن برادر ] و[و به گوش قبول شنيدن پسران نصيحت مذكور را  خرج نكردن است

موالنـا حسـين واعـظ از     چـه  تا آخر قصه كه مذكور خواهد شـد و آن ، سفر دور را بزرگ
تا آخر افسـانه  ...  و كالن و دليل گفتن بر ناكردن سعي در اسباب دنيوي جواب گفتن پسر

زيـاده   مذكور نيست و الحق كه براي گريزگاه اين سـه سـخن دور و دراز   كليله و دمنهدر 
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ون لـيكن چـ  ، كـنم  است بسنده كليله و دمنهچه در  خواستم كه با آن  مي. كردن مناسب نبود
  .)پ 61 گ :همان( آورده شد خالي از فايده نبود

بـه   ،كـرده   واعظـي تصـور مـي    ةاي كه براي مقدمـ   فايدهسبب  به ،طبيعي است ابوالفضل
و ايـن   اهميتي نداده و هر دو را در كنار هـم آورده اسـت   و دمنه كليله ةتناقض آن با مقدم

  :دهدپاسخ  توجه شايد به نقدي كه محجوب بر كار او وارد كرده
 كليله و دمنهمعلوم نيست ابوالفضل چگونه احساس نكرده است كه ابواب دوگانة مقدماتي 

  .)208: 1349، محجوب( الدين حسين واعظ تناقض دارد با مقدمة كمال
يـا   و دمنـه  كليلـه  ةدر حـين ترجمـ   الًابوالفضل اشـتباهاتي را كـه احتمـا    ،عالوه بر اين

گـر   ايـن موضـوع بيـان    است؛ پيش آمده توضيح داده يا اصالح كرده سهيلي انواربازنويسي 
  :نمونهاز باب . ت اوستقتيزبيني و د وبندي ابوالفضل به متن  پاي

كه اين آتـش اسـت هيـزم فـراهم آورده،      روشني افكنده ديدند، به گمان آن اي پاره  ناگاه ني
كرمـك  «پـاره   نمانـد اگـر بـه جـاي نـي     پوشيده [ ...دميدند   پاره چيده، دمي   گرداگرد آن ني

 »چراغ كرمك شب«تر بودي كه در كتاب هندوي نيز  بهتر و روشن ،نوشته شدي »چراغ شب
قالب توضيح ابوالفضل است كه به داخلِ  ةجمل( .)ر 118 گ: 1028علّامي، ] (نوشته است

  .)است متن اضافه شده
 »...اي روشـني افكنـده ديدنـد      پـاره   ناگاه بر طرف راه نـي « اين دقت را در مقايسه با

 )117: 1373 منشـي، (» اي ديدند در طرفي افكنـده   ناگاه يراعه«و  )151: 1341 كاشفي،(
  .كنيم بررسي مي

  :نويسد  مي كليله و دمنهمينوي در پاورقي 
يراعـه بـه معنـي    . آمده اسـت  و ني پاره  تاب مراد است؛ در نسخة اساس ني  يراعه كرم شب

آيا امكان دارد كه نصـراهللا  . نيز هست و قلم را كه از ني باشد بدين سبب يراعه گويند »ني«
  .)همان( منشي سهواً چنين ترجمه كرده باشد؟

اي كه ابوالفضـل    كليله و دمنه در دهد  نشان مي كند  كه مينوي در پاورقي ذكر مي اي نكته
 .اسـت شـده  نوشـته  » پـاره   نـي «ايـن واژه   ،مانند نسخة اسـاس مينـوي   ،نيز در اختيار داشته

. اسـت نوشـته شـده   » پـاره   نـي «نيز  ،كه در باال ذكر آن آمد، انوار سهيلينسخة در  ،چنين هم
گويا  ،اما ،آورد  مي» پاره  ني«بيند و   هر دو متن ملزم مياز ابوالفضل خود را به تبعيت  ،بنابراين

كند كه بهتر بود به جـاي    ه به آن اشاره ميمتن هندي را نيز در دست داشته و پس از مراجع
 ةشيو. چراغ است  كه در كتاب هندو كرمك شب طور همان ؛آمد ميچراغ   پاره كرمك شب  ني

  :مهم است ةنكت دو ةدهند كار ابوالفضل نشان
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  ؛نه بازنويسي كوركورانه، دقت نظر در هنگام تأليف اثر. 1
  .نكردن شخصي رو و استنباطالزام نويسنده به تبعيت از دو متن پيش . 2

عيار در جاهاي ديگري هم بين متن . باال نيستة براساس نمونفقط گيري  اين نتيجهالبته، 
 شـود كـه   بررسـي مشـخص مـي   بـا دقـت و    ؛شود  ديده مياختالفاتي  سهيلي انوارو  دانش

  :نمونه از باب. گرفته استبهره براي بازنويسي متن  كليله و دمنهابوالفضل در آن جاها از 
كـه هـم در آن زنـدان     ددي ،گذشـت   اين سخنان مـي  كليله و دمنهآن وقت كه ميان  اما در

  .)ر 154 گ :1028علّامي، (گرفتار بود نزديك ايشان خفته 
  :نويسد مي و در ادامه

كه در زندان از گفت و شنيد ايشان آگاه شد كـس   ديگر ددها افتاد و آن  اين سخن بر زبان
  .)پ 162 گ :همان(شير فرمود تا حاضر آمد  .گواهي دارمفرستاد كه من هم 

  :در مقايسه با
كـه هـم در آن زنـدان     دزدي ،گذشـت  اما در آن وقت كه ميان دمنه و كليله اين سخنان مي

  .)204: 1341 كاشفي،( ... محبوس بود
ديگر كه در زندان بر گفت و شنيد ايشان اطالع يافتـه   دزد آن .اين سخن در افواه افتاد

  .)218: همان( ... بود
  .)144: 1373منشي، ( با دمنه به هم محبوس بود و در آن نزديكي خفته ددي و

... ديگر كه در حبس مفاوضت ايشان شنوده بـود   دد آن ،چون اين سخن در افواه افتاد
  .)156 :همان(

  :نمونة ديگر
بوزنگان بـه سـخن او    ».آتش نيست« كرد كه  آواز مي ديد و  اين را ميمرغي بر درختي 

   »... رنـج مبـر  «: مـرغ را گفـت   .جـا رسـيد   آن مـردي  در ايـن ميـان   .نهادنـد  نمي گوش
  .)ر 128 گ: 1028علّامي، (

  :در مقايسه با
دميدند و در برابر ايشان مرغـي بـر درختـي      دم مي ،هيزم جمع آوردند و گرداگرد آن چيده

 »... رنـج مبـر  « :جا رسـيد و مـرغ را گفـت    آن مرغي ديگرقضا را در اين اثنا . ..داد   آواز مي
  .)151: 1341 كاشفي،(

و كليله ابوالفضل با مراجعه به  ،اما .اي كه كاشفي آورده غلط است  باال كلمه ةدر دو نمون
  .توضيحي اضافه نكرده است ،بنابراين ،گزين كرده درست را جاي ةكلم دمنه
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بـدو التفـات    ،البتـه  ».آن آتـش نيسـت  « كـرد كـه    برابر ايشان مرغي بود بر درخت بانگ مـي 
  .)116: 1373منشي، ( »... رنج مبر« :مرغ را گفت، جا رسيد آن مردي در اين ميان. نمودند  نمي

  :ديگر ةنمون
نيـز   )»ترين صـفتي اسـت پادشـاهان را    در بخشيدن گناهان كه خوش«(در باب يازدهم 

كـه   دليل اين به ،اما داند، ميمناسب ده است ناگزي  ابوالفضل عنواني را كه كاشفي براي باب بر
نزديـك   انـوار سـهيلي  بـه   سخن رفته و باب از بخشيدن گناه ةنيز در مقدم و دمنه كليلهدر 

  :كند در پايان باب توضيحي اضافه مي ،اما .دهد  است عنوان باب را تغيير نمي
 نمود؛ چه  مناسب مي ،شد  كه اگر عنوان سخن از غضب به لطف آمدن ميرسد   به خاطر مي

آوردن آن  در نبـود  هآلـود    طلبد و چون دامن فريسه به گرد گنـاه   عفو و بخشيدن گناه را مي
  .)پ 306 گ :1028علّامي، ( عنوان و اين داستان خالي از ناخوشي نيست

  حكاياتها در چهارچوب   ها و اضافه  افزوده 3.2.4
تر موارد جز اطناب ممل چيزي پديد  اما در بيش ،ها شاخ و برگ بسيار داده كاشفي به داستان

مواقع داستان از مسـير اصـلي دور شـده و گـاهي نيـز بـراي خواننـده         رخيب .نيامده است
عيـار  در . گونه نيسـت  اين عيار دانشدر حالي كه در  ؛تر شده است  كننده و غيرمنطقي خسته
فضاسـازي   از جمله ،توان يافت كه نويسنده با اهدافي متفاوت  شماري را مي  موارد بي دانش

  .است افزودهرا به متن  ها آن ،و زيباتر شدن ،تر شدن  بهتر، منطقي
  :براي فضاسازي بهترنمونه از باب 

د كـر   زن زاري مي ».اين راز نبايد گفت«كرد و مرد گفت كه   زن در الحاح و زاري مبالغه مي
 با تو اين رازِ ،راز مني چون تو هم«مرد گفت كه  .متواَ سرّ  گفت كه چنينم و چنانم، هم  و مي

مرد گفت كه  ،پس از شرايط احتياط ،و »!زنهار كه به كس نگويي ،اما .گشايم  سربسته را مي
  .)پ 22گ  :همان(اين مال از دزدي جمع شده است 

  :در مقايسه با
 »اين مال من از دزدي جمع شده است« :مرد گفت. ميان آورد زن مراجعت كرد و الحاح در

  .)49: 1373 منشي،(

تـر شـدن داسـتان در      بـراي منطقـي  ، »مردي كه در بيابان گنجـي يافـت  «يا در حكايت 
  :داستان نيست كه در اصلِاست بازنويسي عبارتي جديد اضافه شده 

 را كشان  هيكرا نبرند يو بر تا كرد ليگس خود از شيپ زر يبارها با عاقبت ةشياند و فكر يب
  .)ر 16 گ :1028علّامي، ( بود تر  كينزد ]به مصلحت[ بردن خود ةخان به زر
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  :در مقايسه با
تـر    مكاريان را سوي خانة خويش بردن به مصلحت نزديـك . بارها پيش از خود گسيل كرد

  .)39: 1373منشي، ( نمود

هـايي    شير جملـه  ،رود بار به ديدن شير مي نخستينهنگامي كه دمنه براي ، عيار دانشدر 
ها نيز به قصد فضاسازي  گويا آن. شود  ديده نمي دمنهو كليله و  انوار سهيليگويد كه در   مي

  :شود  بهتر گفته مي
دهـي؟ امثـال شـمايان را در آسـتان       اين چه انديشة محـال بـه خـاطر راه مـي    «: شير گفت

دهنـد؟ و    گرد را بـه درگـاه سـلطان كجـا راه مـي      نشان ما چه قدر است و مردم كوچه فلك
ـ   كه به كارآگهان خدمت نوبت نمي ،ات ملكيمهم ي رجـوع  رسد، با گداطبعان هر جايي ك

  .)ر 70 گ :1028علّامي، ( »خواهد شد؟

  : ديگرنمونة 
مبـادا   ،اگر شنيده را به عرض شير رسـانم « به خاطر آورد كه ،گو را شنيدهو پلنگ اين گفت

مرا درين كار با غرض انديشد؟ همان بهتر كه حقيقـت حـال بـه مـادر شـير رسـانم تـا او        
  .)پ 137 گ :همان( پس به مالزمت مادر شير رفت ».سرانجام اين كار نمايد

  :در مقايسه با
به نزديـك مـادر شـير     ،پلنگ اين فصل سخن استماع كرده و بر كماهي احوال اطالع يافته

  .)174: 1341كاشفي، (رفت 

تجربيات ارزشمندي است كـه ابوالفضـل در خـالل     ةها نتيج گاهي نيز اين افزوده ،البته
هـاي    ديدگاهجزو توان   عمري خدمت در دربار سلطان كسب كرده است و اين موارد را مي

  :»پادشاه و زاهد«حكايت . ها پنهان است  هرچند در دل حكايت ؛آوردشمار  بهوي 
شـهوت و  «كـه   زاهـد گفـت   »دست آوردن عالم معني چيست؟ بهطريق « پادشاه فرمود كه

پادشاهان را پاسباني رعيـت و  . .. آسايش بر خود بسته غضب را معتدل سازد و همواره درِِ
و در كـار و   ام  دارد كه امروز چه كرده روز حساب خود نگاه پس هر شبانه. اند  ملك فرموده

. كار سهلي را پيش گيرد و از كارهاي بـزرگ بازمانـد   انداخته باشد كه مبادا  بار خود نظري 
 در روزي بسته شود يا در اعتبار مـا  كه مبادا در حق گفتن اكثر مردم به ترس آن ،اي پادشاه

ست كه به نگهباني خـود و  ا پادشاه دانا آن. از گفتن سخن حق مالحظه دارند، نقصاني رود
را جـاي سـخن نمانـد و اگـر از روي     گذران  چنان كوشش كند كه حق پاسباني ديگران آن
ملـك   ».از شنيدن سخن حق از جا نرود و گوينده را نكوهش ننمايـد ، بشريت سهوي رود

  .)ر 142گ  :1028علّامي، ( نصيحت او شد ةفريفت
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 تر شدن حكايت  كامل گيري بهتر و  به قصد نتيجه ها هها و اضاف  افزوده 4.2.4

و كوتاه است بسيار موجز  ها كه پايان آن هستهايي   حكايت انوار سهيليو  كليله و دمنهدر 
كـه قاضـي    در پايان داسـتان از ايـن   ،»بها زاهد و جامة گران«حكايت در  ،مثالً. شود بيان مي
بـا  ، عيار دانـش در حالي كه در  ؛به ميان نيامده است سخني چه حكمي دادهمجرمان  ةدربار
  :نمونه. زده شده استتري براي حكايت رقم  پايان بهتر و روشن ،ن چند جملهه شدافزود

حـاكم از  . فضيحت نشـدي  ،بيني بر باد داده، مدد نكردي فعل حرام و اگر زن حجام بر آن
هركه بد كند نيكـي  . كاران را به سزاي اليق رسانيد حقيقت كار خبردار شده، هريك از گنه

  .)ر 80 گ: نهما( طمع نبايد داشته و هركه نيشكر طلبد تخم حنظل نبايد كاشت

  :در مقايسه با
كه بد كند نيكـي طمـع    هر .مثله نگشتي ،اگر زن حجام بر آن فعل حرام مددكاري ننمودي

  .)97: 1341كاشفي، ( نبايد داشت و هركه نيشكر طلبد تخم حنظل نبايد كاشت

  :نمونة ديگر
بند غم آزاد بار با خانه و آشيانه خاكستر شدند و گنجشكان با دل شاد و خاطر از  يك همه به

  .)پ 82 گ: 1028علّامي، (زندگاني نمودن گرفتند 

  :در مقايسه با
چو زد شعله / ستمگر ز ظلم آتشي برفروخت .بار با خانه و آشيانه خاكستر شدند يك همه به

  .)100: 1341 كاشفي،(اول مر او را بسوخت 

  :»پشت كژدم و سنگ«در پايان حكايت 
 راست بوده »از دنيا نرود، نعمت خود بدي نكند  بداصل تا به ولي« اند كه  چه دانايان گفته آن و

: گفت  كژدم در گرداب افتاد و مي .اي زد  پشت با سخن او عمل كرد و غوطه پس سنگ. است
طبع من مرا « پشت گفت كه سنگ »اي يار عزيز، چنين چرا كردي كه مرا بيم هالك است؟«

  .)پ 96 گ :1028علّامي، ( »است اختيار  بدين داشت كه مرا هم اين جنبش بي

  :در مقايسه با
ناكردن به جـاي جمعـي كـه بـه او      ست بر نطفة خبيث كه از دنيا انتقال كند بدا محال
كس در درون خانه چرا  /بداصل را چگونه توان كرد تربيت: قطعه. ي كرده باشندينيكو

خـار پـرورد    كـه همـه   گل برنچينـد آن / حنظل به تربيت ندهد طعم نيشكر/ مار پرورد
  .)120: 1341 كاشفي،(
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  :»شترسوار و مار«پايان حكايت 
حـاال او را بـه    ،چون دشمن را هالك كردي« :روباه گفت. زد تا مار كشته شد  بر زمين مي

پيش روباه انداخت تا شكم  ،شترسوار مار را از توبره برآورده ».خود سازم ةمن ده تا طعم
  .)پ 178 گ :1028علّامي، ( را از گوشت او سير گرداند

  :در مقايسه با
خاليق  ،زد تا مار كشته شد و شرر شر او منتفي گشته  مرد سر توبره بربست و بر زمين مي

  .)238: 1341 كاشفي،( از ضرر او ايمن شدند

  :نمونة ديگر
گرفـت و بـه آن زنـدگاني      هر روز ماهي مي ؛بطي خانه داشت اند كه بر لب آبگيري  آورده
روشنايي مـاه را در آب مـاهي    .شبانگاه به خانه رسيد ،ز به جايي رفته بوديك رو .كرد  مي

. فروگذاشـت ، چون بارهـا او را بيـازمود  . يافت  كرد تا بگيرد و هيچ نمي  قصد مي ،پنداشته
گمان بردي كـه همـان روشـنايي مـاه اسـت و قصـد آن        ،ماهي ديدي] هرگاه[ديگر روز 

آن بـود كـه پيوسـته گرسـنه      و نتيجة اين تجربه »آزموده را چه آزمايم؟«: نكردي و گفتي
  .)ر 101گ : 1028علّامي، ( برگ و نوا روزگار گذرانيدي  بودي و بي

  :با هدر مقايس
 .هيچ نيافت ،قصد كرد تا بگيرد ؛ستا  پنداشت كه ماهي ؛بطي در آب روشنايي ماه ديد

ديگـر  . فروگذاشـت  بارگي مهم خـود را  يك به. ..چند نوبت بر اين منوال آزمايش كرد 
 قصــد آن نكــردي ،مــاه اســت پنداشــتي كــه روشــناييِ ،شــب هرگــاه مــاهي ديــدي

  .)126: 1341 كاشفي،(

  
 گزيني جاي 3.4

او  .گزينـي اسـت   پديـد آورده جـاي   عيـار دانـش  از ديگر تغييراتي كـه ابوالفضـل در مـتن    
اسـت تـا حكايـت     گزين كرده ي بهتر از خود جاييها  را با جمله سهيلي انوارهايي از   جمله
كوشـد    كنـد و مـي    هـا اكتفـا نمـي    به ساده كردن جملهفقط او  ،درواقع. نظر رسد بهتر   منطقي

  :نمونهاز باب  .تر بيان كند  داستان را زيباتر و معقول
بـه خانـة خـود بـرده، لـوازم       ،كه خود را از مريدان او شمردي، زاهـد را ديـده   ،كفشگري

  .)پ 77 گ :1028علّامي، ( به كارهاي ديگر بيرون رفتخود  ،داري به جا آورده مهمان
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  :در مقايسه با
بر سبيل تبرك آن زاهد را به خانه بـرد و قـوم    ،كه خود را از مريدان او شمردي ،كفشگري

 و خـود بـه ضـيافت بعضـي از دوسـتان رفـت       او وصيت نمـوده  ،خود را به تيمار داشت
  .)94: 1341، كاشفي(

هـا   ايـن . مهمان كرد و خود به مهمـاني ديگـران رفـت   چگونه ممكن است كسي را 
هاي ظريفي است كه ممكن است در مقابل حجم كار نويسندگان ايـن آثـار نـاچيز       نكته
هـاي    تواند به منطق متن آسـيب   هاي كوچك در داستان مي  اما همين ضعف ،نظر رسد به

  .جدي بزند
  :گيرد  گزيني از تجربيات خود بهره مي يا نويسنده براي جاي

دوم، دوستي خويشان تا زماني است كه معاملة بزرگ درنيامده است، كه چون مهتري يكي 
  .)پ 121 گ: 1028علّامي، ( يافت، ديگران بر او حسد برند و كار به فساد انجامد

  :در مقايسه با
صالح خويشان چندان واقع است كه بدانديشان و مردم شرير در ميـان ايشـان دخـل     ،دوم

اند و بعد از دخل بدان و بدكيشان از جميع اقربا و خويشان وفاق و اتفاق توقع نتوان   نكرده
  .)158: 1341كاشفي، ( كرد

  :گويد  كند مي  هنگامي كه صاحب خانه دزد را گرفتار مي عيار دانشر يا د
و ! دل در پشتواره بنـدي و ببـري   دست آوردم تا تو سنگ بهآزردم و مال   همه عمر مردم مي

  .)پ 23 گ: 1028علّامي، (نگويي كه تو كيستي؟ آخر 

  :در مقايسه با
باري بگو ! تا تو كافردل پشتواره بندي و ببري مدست آورد بهو بازو زدم و مال  همه عمر بر
  .)49: 1373منشي، (تو كيستي؟ 

  .طنز تلخي نيز همراه دارد عيار دانششدة  گزين جملة جاي
اهللا  محمـدتقي بهـار و ذبـيح   هـاي   ديدگاه عيار دانشزباني هاي  از ورود به ويژگيپيش 

بـر درسـتي ايـن    باشـد  سه اثـر مـرور خـواهيم كـرد تـا گـواهي       اين سبك  ةصفا را دربار
  .خصوصيات

و ، هـاي مكـرر    سـجع ، صنايع ادبـي  كاربرد ،شعرچون  هم ،در نثر قرن ششم هجري
بـراي اظهـار فضـل و     ،چنـين  هـم  .يافتاللفظ رواج  المعني و مختلف مترادفهاي  جمله
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ـ  يكلمات عربي و شواهد شعري عربـي رونقـ   كاربرد، داني عربي اثبات  و سـزا يافـت   هب
كه توجه از حقايق  خالصه اين. در همة آثار اين قرن پديدار شد قرآن كريمتلميحات به 

داري  هاي بسيار و ديـن   سازي و كنايه و معاني عالي و صراحت كالم به لفّاظي و صورت
 »شـيوة ابوالمعـالي  «يـا   »نثر فني«اين شيوه به . داني كشيد اظهار فضل در عربي و زهد و

كليلـه و  اما  .)255، 2ج : 1349بهار، ( تقدم دارد مت، زيرا تأليف او بر ديگران سگويند 
تـرين    ت تركيب و حسن شيوه و آراستگي يكي از عالياز لحاظ سالمت انشا و قو دمنه
 گاه مغلوب صـنعت نشـده و در   كه ابوالمعالي هيچ آنسبب به . استهاي نثر فارسي   نمونه

 ،بـه همـين دليـل    .هيچ موضعي از كتاب خود از فصاحت و بالغت غفلت نورزيده اسـت 
 .)951- 950، 2 ج: 1373صـفا،  ( شود  هاي نثر فني شمرده مي  نمونهنخستين از  كليله و دمنه

 ها محـدود   ذوق. نظر دارند قرن نهم اتفاقِنثر در نازلِ همين محققان نيز دربارة كيفيت 
سستي و اهمال و عدم تحقيق و ، راه تفكر نادرست، فكرها كوتاه، ها پست  طبع، است

داري گرفته تا شعر و نثر و ديانت   از كارهاي سياسي و مملكت، امورهمة پژوهش در 
و  ه استدچيز پيدا ش همهريشه دوانده و پستي عجيبي در  ،و تصوف و امانت و تقوي

اسـت    جاي بسي حيرت و شـگفتي  ،بينيم  در اين گير و دار اگر دانشمندي چند را مي
  .)185، 3ج  :1349 بهار،(

ن متفـنّ  ياما وي نيز نثـر  ،اين اثر دانست توان از معدود نويسندگان خوبِ  كاشفي را مي
 ولـي در فـن نثـرِ    ،كند  نويسد گاه از شيخ سعدي تقليد مي  گاه بسيار ساده و موجز ميدارد؛ 

انشاي كوشيد  انوار سهيليدر كاشفي هرچند  .)198: همان(رفت شاياني ندارد  مصنوع پيش
بيـان ابوالمعـالي    ةخـود را از نفـوذ شـيو   نتوانست بايد  كه چنان ،تر كند  را ساده كليله و دمنه
 هـا مـورد توجـه و اسـتفادة     در قـرون بعـد مـدت    انـوار سـهيلي   ،با اين حـال . بيرون آورد

  .)525 ،4ج  :1373 صفا،( آموزان هند بوده است  خوانان و پارسي  پارسي
را نداشت  نامه مرزبانو  كليله و دمنهو زيبايي نثر فني  ،كه درستي، صالبت ،نثر ةاين شيو

كـه   تا قـرن دهـم ادامـه داشـت تـا ايـن       ،رفت  مي شمار بهتقليدي نااستوار و ناشيانه فقط و 
 ةقـار  ترين كسي كه در شبه  بردند و قديمي   و فساد نثر فارسي پيدانشمندان و علما به نقص 

او در حـل و   .و براي اصالح آن كوشش كرد ابوالفضل دكني بودشد هند متوجه اين عيب 
د و كتاب لغتي به فارسـي نوشـت و لغـات عربـي را از آن     بسيار تالش كرفهم لغات دري 

كـاري   هنگامي كه وي به وزيري و پـيش . دكار بر بهها لغات دري  بيرون كشيد و به جاي آن
كه وي در نياوردن و حذف لغـات   با اين .كردرا آغاز تغيير سبك نثر فارسي  ،اكبرشاه رسيد

عبارات او به فارسي خالص است و در نثر او لغات عربي بسيار  رخيب رد،نداتعمدي عربي 
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از او مستلزم معلومات كافي  كه تقليد واسطة اين به ،سبك انشاي ابوالفضل .شود  كم ديده مي
  .)300- 289 ،3ج  :1349 بهار،( پيروي نشد ،بود

ديـده   آن نظيـر  گاه ش شد كه هيچمشواي  گونه بهدر عصر صفوي نثر فارسي  ،در مقابل
تنـزل  قـدري   بـه  ،چه در نظم چـه در نثـر   ،و نويسندگيسطح فرهنگ  ،درواقع .ه استنشد
و چـه   ؟ي الفاظ و عبارات از چـه راه اسـت  كه اين تدنّرود   كه انسان به فكر فرومي يابد مي

بندي تا اين حـد تنـزل يافتـه اسـت و      مرتبه الفاظ و عبارات و طرز جمله  پيش آمده كه يك
 تـوان   اثري از قواعد و اسلوب متقدمان و لطف سخن و استعمال الفاظ پـاكيزة ايشـان نمـي   

  .)300 :همان! (؟يافت
و درست اوست كـه بـه شـيوة نويسـندگان      ،استوار، منتخبارزش ابوالفضل در نثر زيباي 

هايي كـه در نثـر عهـد      پردازي  ها و غلط  گويي  ها و تازي  مزگي  همه بي  پيشين است و از آن
دسـت و دور از   اي همـوار و يـك    پارسـي . ها اثري نيست بينيم در آن  تيموري و صفوي مي

نبايد فراموش كـرد كـه    ،البته. واژگاني و دستوريهمراه با همة فرنهادهاي ، افراط و تفريط
پس . چربد  نويسي و آوردن واژگان پارسي بر ديگر تمايالتش در نثر مي  تمايل او به فارسي

شـيوة او را در نگـارش    شـماري كوشـيدند    افـراد بـي   ،خاطر اهميت آثار او به ،از ابوالفضل
 ابوالفضـل در ايـن راه توفيـق نيافتنـد     ولي طبعاً به اندازة خود ،هاي خود پيروي كنند كتاب

  .)1701 ،3ج  :1373 صفا،(
  

  هاي زباني  ويژگي. 5
 دقت در ترجمة كلمات دشوار عربي 1.5

  خويش را نزد كسي فاش كردن سرّ :تثّمبا
  .)31: 1373، منشي(اكنون كه تو اين مباثّت پيوستي 

  :در مقايسه با
  .)پ 8گ  :1028علّامي، ( ميبازگو تو مراد يكرد باز سخن درِ خود چون

  اميد ثواب داشتن :حسبت
  .)45 :1373، منشي(معالجت او بر وجه حسبت بر دست گرفتم 

  يا
  .)پ 19 گ :1028علّامي، ( معالجة او براي خدا كردم
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 شمار عربي  بيهاي  مناسب فارسي به جاي كلمه ةانتخاب كلم 2.5

  پشت توانگردل، قوي :مستظهر
  .)31: 1373منشي، (گرداني  هاي حكمت مستظهر  به گنجپادشاه شهر خود را 

  .)ر 9 گ: 1028علّامي، (پادشاه خود را به گنج حكمت توانگردل سازي 
  .)135: همان(پشت  قوي

  يادگرفتن :حفظ
  .)39: 1373 منشي،( ببايد دانست كه فايده در فهم است نه در حفظ

  .)ر 16 گ: 1028علّامي، ( گرفتن ادي در نه است دنيفهم در كتاب ةديفا كه دانست ديبا

  سر كردن: افتتاح
آيد به نهايت اشباع برسـانيدند     در سخن مجال تصرّف يافتند تا در هر باب كه افتتاح كرده

  .)38: 1373منشي، (
 دنديرسـان  انيپا به خاطرخواه كردند سر كه باب هر در تا آمد ديپد يدستگاه را سخن

  .)ر 15 گ: 1028علّامي، (

  بخور :عطر
  .)46: 1373منشي، (عطر بر آتش نهند 

  .)پ 20 گ: 1028علّامي، ( بخوري بر آتش نهند

  كالنتر :مقدم
  .)49: 1373منشي، (مقدم دزدان 

  .)پ 23 گ: 1028علّامي، (كالنتر دزدان 

  تختگاه :دارالسلطنت
  .)14: 1341كاشفي، (دارالسلطنت شدند  جهشاه و وزير متو

  .)ر 31 گ: 1028علّامي، (تختگاه شدند شاه و وزير متوجه 

  تخت كامراني :مسند عشرت
  )26: 1341كاشفي، (روزي بر مسند عشرت نشسته بود 

  .)ر 37 گ: 1028علّامي، (روزي بر تخت كامراني نشسته بود 



 49   مهدي هادي و ديگران

  درآمد و برآمد :مدخل و مخرج
  .)72: 1341كاشفي، ( مخرجي نداشته باشد لْبه اندازة مدخ

  .)پ 61 گ: 1028علّامي، ( برآمد نداشته باشد دبه اندازة درآم
  گرفتن :مؤاخذه

  .)پ 207 گ: همان(ايلچي هر چه گويد بر او گرفت نيست 

  رويي نمودن گرم :تحويل گرفتن
اين «: به لطف پرسيد و گفت ،رويي نموده بوزنه گرم...  رسم  پشت گفت از راه دور مي سنگ

  .)ر 253 گ: همان( »انديشة خوب در سرت افتاده است
  
 نگارشي و هاي اماليي  بعضي شكل 3.5

  خُرد، خُردان :خوردان /خورد
  . به اين شكل نوشته شده است »خُرد«مورد استفاده هاي  نسخههمة در 

 مـزه بباليدنـد، بـزرگ شـدند     هـاي گـواراي خـوش     خوردني از خورداندر اندك زمان 
  .)پ 274 گ: همان(

  پاداش :پاداشت
  .)پ 104 گ: همان( نيكو بايد كرد پاداشتاي، هر آيينه  چون با من نيكويي كرده

  گزاري  حق :گذاري  حق
  .)پ 221 گ: همان( ملك به جا آورده گذاري  حقچه توانم بكوشم و  خواهم كه آن مي
  كارگر :كاريگر

از آهنگـر و درودگـر و برزگـر و     كاريگرچه از براي يك خوردني كه به هم رسد چندين 
  .)پ 33 گ: همان(بايد  آشپز و غير آن مي

  ها  بوزنه :بوزنها
» ه« پذيرند اگر با هاي جمع همراه شـوند يـك    هايي كه به هاي غيرملفوظ پايان مي كلمه
  .شود  حذف مي

  .)پ 237 گ: همان(را كار آمد  بوزنهاملك زاغان را و ملك 
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  نيامدن :ناآمدن
پ 92 گ: همان(چيست؟  ناآمدن باعث(.  

  قفس :قفص
  .)ر 104 گ: همان( بند كرد قفصاو را اسير دانة حيله ساخت و در تنگناي 

  دچار :دوچار
  .)ر 107 گ: همان(شد  دوچارمست با او  پيلي

  تپيدن :طپيدن
  .)پ 43 گ: همان(و روحش در پريدن آمد  طپيدندلش در 

  تكلّف :تكليف
 بايد كرد و مرا ايـن پايـه هـم نيسـت     تكليفيبدترين ياران و برادران آن است كه براي او 

  .)پ 245 گ: همان(
  اما :فاما

. در زير اين ديوار صندوقچة جواهر قيمتي است فامارسد   حاال دست ما به پاداشت تو نمي
  .)پ 365 گ: همان(بشكاف و بردار 

  
  هاي دستوري  بعضي شكل 4.5
  در پايان فعل براي نشان دادن ماضي استمراري» ي«ـ 

  .)پ 55گ : همان( كاري و ناهمواري روزگار گذرانيدندي مال پدر دراز كردندي و در بيدست در 
  مرخم به جاي مصدر كار بردن مصدر   بهـ 

 رنـج نتـوان گشـاد    محنت نتواند چيد و در گنج مراد جز بـه كليـد   خارِ  مقصود بي گلِ
  .)پ 66 گ: همان(

  كيد در ابتداي فعلأت» ب«ـ 
  .)پ 76 گ: همان(برفت شبي آن خلعت را ببرد و 

  فعل آغازي ـ 
  .)ر 53گ  :همان( گاه برهمن اسرار حكمت بيان كردن گرفت آن



 51   مهدي هادي و ديگران

  ضمير پيوسته در نقش بدليـ 
  .)ر 95 گ: همان( چون او را مقصودش در كنار نهند

  شخصي كاربرد متفاوت ضميرِ ـ
  .)ر 272 گ: همان(چنان كوشش ندارد  بند من آن گشادنِ گربه دانست كه در

راسـتي خيـال نفرمـوده اسـت بـه عـرض         دمنه چون دانست كه سخن مرا تمام به
 ».كاران جا دهـم  خدمت ةاو را به مالزمت آورم و در حلق ،اگر ملك فرمايد«رسانيد كه 

  .)پ 126 گ: همان(
 هرچند كه حاكم خيرانديش باشد، او را از جاي برده، بـه هـالك او مايـل سـازند    

  .)ر 107 گ: همان(
زدگي سودي  خواهي من سودمند نيست و جز زيان  دولت«دانست كه  گوش  چون سياه

  .)پ 311 گ: همان(» كند  نمي
نشيني  مستي جاه و هم عمر گرامي را به« شير را سخنان شغال خوش آمد و دانست كه

  .)ر 314 گ: همان( »كاري گذرانيدم مدگويان در تباهاخوش
  الوقوع ماضي محققـ 

چه شـرح داده آمـد    كار او به رسوايي كشيد چنان ،انگيزان رسوايي است آخر چون كار فتنه
  .)پ 133گ  :همان(

  حذف به قرينة لفظي در اركان مختلف جملهـ 
از مالمت مقصد آن است كه از خواب غفلت بيدار شوي و شكر كه پيش از اين تـو آگـاه   

  .)ر 259 گ: همان( كاري كه از تو آمد تجربه حاصل شد شد و از اين
 محروم نخواهد گذاشت و اميد مرا از دادگستري نخواهد بريد آراي يقين كه عدل عالم

  .)پ 147 گ: همان(
  جملة مركب بدون حرف ربط ـ 

  .)ر 201 گ: همان(خلوت خواهم گفت  در ؛كردني است و ديگر سخنان عرض
دربـارة  ام و هرچنـد ملـك     باز دشمني از ايشـان فهميـده     گاه اين جماعت از قديم آن

دولتي خود بازنياينـد   بزرگ رسانيده، از بدبختي و بي ةايشان انعامات كرده است و به مرتب
  .)ر 334 گ: همان(

  كاربرد مضارع اخباري به جاي مضارع التزاميـ 
حـال و   مان ملـك زاغـان اطـالع افتـاده و اكثـر ايشـان را خسـته        چون ما بر خان و



 ... نو براساس تصحيحي كليله و دمنهو  انوار سهيليبا  عيار دانشمقايسة    52

 شود  كار تمام مي ،رسد  شبيخون ما بديشان ميايم، اگر امشب ديگر   بال ساخته شكسته
  .)پ 213 گ: همان(

  كاربرد راي فاعليـ 
زود بر باالي بام برآمد و آشيانه را  ،كه مبادا آتش در سقف خانه گيرد صاحب خانه از بيم آن

. آتش ديد و از باال آواز متين شنيد ةاز پيش شرار مار را. ساخت تا آتش فرونشاند  خالي مي
  .)پ 231 گ: همان(سوراخي كه جانب بام داشت برون كرد سر از 

  »با«در معناي » به«كاربرد حرف اضافة ـ 
نمايـد    تا مرا بر دانش تو وقوف نباشد دوسـتي كـردن بـه تـو از قـانون خـرد دور مـي       

  .)ر 253 گ :همان(
از خواب غفلت بيدار شد و به خود قرار داد كه چارة اين كار جز آن نيسـت كـه ايـن    

  .)پ 295 گ: همان( كنيزك مسافر راه نيستي گرداند

  »براي«در معني » با«كاربرد حرف اضافة ـ 
چو نيست كه هميشه از جنس ما به شما آزار رسيده باشد؛ چه قوم ما با آن  شكر خدا كه هم
  ).ب 176 گ :همان( اند  به چيزهاي سهل ساخته ،كه جانور نيازارند

  مصدركاربرد بن مضارع به جاي اسم ـ 
ـ      كه در نگاه ترين ملوك آن و عاقل ات داشت ملك و بـازپرس دادخواهـان و سـرانجام مهم

  ).پ 283 گ :همان( نموده باشد  رعايا كوشش بسيار مي

  به كار بردن فعل جمع براي فاعل مفرد به قصد احترامـ 
پ 288 گ :همان(نمودند   تحسين فريسه مي ،آفرين برگشوده مجلس زبانِ و بزرگ.(  

  حذف حرف اضافهـ 
  ).ر 290 گ :همان( آن درويش را ديدن اين سرگذشت وقت خوش گشت

  ).پ 299 گ :همان( چه شنيده بود جمعي را گواه گرفت بازرگان آن
 .بردنـد   ديگر دوسـتانه بـه سـر مـي     در آن مرغزار مقام گرفت و يك] قبول نموده[آهو 

  ).پ 191 گ :همان( جا جمع شدندي بستي بود كه به هر وقت آن  ني
 :همـان ( زري كه با خود داشت گاوي چند توانا و جوان خريده، قصد خانه كرد

  ).پ 358 گ
و اين راز را پوشيده داريم تا هم دل او به  گويان به او بدهم مانده باشد تحفه  چه باقي آن

  ).ر 361 گ :همان( دست آمده باشد و هم ما از محنت خالص شويم
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  وجه وصفي با واوـ 
كاران خود يك دو كس را بـه   بلكه هر كس به اندازة مالزمان و خدمت ،تر نيست  ضرورت

  ).ر 327 گ :همان( كرده و راه سخني داد] رعايت[هر رنگي كه باشد چنين 
  ه+ ساخت صفت نسبي با فرمول صفت ـ 

  ).پ 320 گ :همان( كار زنان كرد حال تو به آن مرد دومويه كه ريش در
  ).ر 315 گ :همان( جواب مهربانه بازداد بوزنه نيز از روي نفاق

  
  غريب فهرست واژگان 5.5
ذيـل  : 1328، دهخـدا ( توقفگاه ستور ميان دو منـزل، آسـايش و رفـع مانـدگي را     :انداز آب

  .رسد حوضي است كه در آن آب اندازند براي خوردن چهارپايان  نظر مي به ).»انداز آب«
انداز حادثه واقف شده، خود را از آن سوراخ بيرون  موشان ديگر كه آشنايان او بودند از آب

 ).پ 60 گ: 1028علّامي، ( ... افكندن

  ).»اطراف«ذيل : 1336، آنندراجفرهنگ (دست و پا  جمع طرف، :اطراف
  ).ر 222 گ: 1028علّامي، ( هم شكسته هاي او بركندند و اطرافش در  گوش

  ).اي يافت نشد  نامه در هيچ فرهنگ( شايد در معني كژروي :َبدروي
نفس مخالفـت و   ةليكن به مددكاري جمعي تواند كه آتش فتنه برانگيزد و يا به مكر و حيل

  ).پ 97 گ: 1028علّامي، ( كار آورد بهبدروي 

  .)1336، آنندراجفرهنگ ؛ 1341، قاطع برهان( طرز و روش و قاعده و قانون :بربست
پــروري و  بربســتي چنــد در رعيــتغرضــانه   او بـه مشــورت عقــل دورانــديش خــود بــي 

كدام را به طبيعت او نگذاشته، در راه راستي  دهد كه هيچ  گدازي قرار مي نوازي و ظالم مظلوم
دولتي  و اگر بي. نهند نام مي »ناموس اكبر«گرداند و حكماي پيشين اين را   و درستي ثابت مي

 ،به سياست مناسب رسيده ،نمايد  ستمي مي ،خالف بربست نموده ،اسير هوا و هوس گشته
  .)پ 34 گ: 1028علّامي، (شود   سرماية پند گرفتن ديگران مي

  .)1328، دهخدا(در معني پاره، تكه  :پارچه
  ).پ 105 گ: 1028علّامي، ( افتد  اي بزرگ مي  نظر به پارچه

  .)1328، دهخدا(جو و و جست ،در معني تعاقب، تحقيق :پيروي كردن
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آن ميـر زنبـوران    ،هايشان راه دهند  نمايند و آن عهدشكنان را به خانهپروايي  اگر دربانان بي
  ).ر 32 گ: 1028علّامي، ( به سياستگاه حاضر گرداند ،خود پيروي آن نموده

  ).ر 131 گ: همان( شير پيروي خواهد كرد ،اگر دروغي چند در حق من كسي گفته باشد
  ).1343، فرهنگ نفيسي( شادمان و خندان ،كسي كه رويش مانند گل باطراوت باشد :رويي تازه

  ).ر 239 گ: 1028علّامي، ( رويي پيش آمده  بوزنه نيز به تازه
  ).1328، دهخدا(دارندة تن  نگه :داري  تن

  ).پ 342 گ: 1028علّامي، ( داري نكند  در خوشي و غمي و نيك و بد موافقت نمايد و تن
  ).1341، برهان قاطع( دار  نگهبان، سالح :دار جان

  ).ر 242 گ: 1028علّامي، ( دانست دار، محرم اسرار مي بوزنه كه خود را جان
  ).1341، برهان قاطع( كنيزك :داه

  ).ر 190 گ: 1028علّامي، ( در پيش روان شد ،داه را فرمود تا شمع روشن كرده
  ).ها ديده نشد نامه يك از فرهنگ در هيچ(خود را به خواب زدن  :خواب انداختن در

  ).پ 22 گ: 1028علّامي، ( خود را در خواب اندازم من
  ).1328، دهخدا(از خود دور ساختن  :دور انداختن

اندازيد؟ حسد آتشي است كه چون برافروزد تر و خشـك    در اين كار چرا خود را دور مي
  ).پ 150 گ: 1028علّامي، ( همه بسوزد

  ).1328، دهخدا(گري   حيله :بازي روباه
  ).ر 26گ : 1028علّامي، ( بازي تا چند؟ اين روباه ،اي نفس

   ).1328، دهخدا(ضرر  :زدگي زيان
علّـامي،  ( زدگي بدعهدي و پيمان شكسـتن امـري اسـت مشـهور     با خود گفت كه زيان

  ).ر 247 گ: 1028
  ).1343، فرهنگ نفيسي(آور  زيان :كار زيان

  .)ر 109 گ: 1028علّامي، ( كار است  ناك و زيان  گوشت تو بوي
  .)1336، آنندراجفرهنگ (درشتي، ناهمواري  :رويي سخت

  ).پ 214 گ: 1028علّامي، ( رويي از بيخ بركنده شود واسطة سخت درخت بسيار شاخ به
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  ).1336، فرهنگ آنندراج( كه سخن ساخته بگويد و درواقع چنان نباشد آن :ساز  سخن
  ).پ 135 گ: 1028علّامي، ( بايد رسانيد ساز را به سياست ، سخنو اگر دربارة او تهمتي رفته

  ).1336، فرهنگ آنندراج(رها كردن و گذاشتن  :سر دادن
: 1028علّـامي،  ( تيمار مرا گذاشت و در اين صحراي غريبي سـر داد ...  چون پير شدم

  ).پ 177 گ

را واژه ايـن  دهخدا ). 1341  ،برهان قاطع( اند مجازاً طعام را نيز گفته. طعام ةسفر :شيالن
  .داند  تركي مي

علّـامي،  ( همان بهتر كه يك روز راتبة خاص خود و شيالن عام از بدن او ساخته شـود 
  .)پ 109 گ: 1028

  .)1336، آنندراجفرهنگ (فرصت  :قابو
سـبب نـاتواني    بـه  و ،زخمي انـداخت  ،از بسياري حرص قابو ندانسته، قصد وي كرده

شير حيـران شـد و زبـان مالمـت      ناتوانيِ روباه از. خر روي به گريز نهاد. كارگر نيامد
» شـدي   گرفتي و قابو ديده، در پي كـار مـي    بايستي كه آهستگي را پيش مي« برگشاد كه

  ).ر 277 گ: 1028علّامي، (
  ).1328، دهخدا( شكنجه كردن :قين كردن

 ).ر 398 گ: 1028علّامي، ( خرد از دختر ملك حكم قين كردن گرفت آن زرگر بي

  ).1341، قاطع برهان( مغز خالي و پوچ و بي ميان :كاواك
  ).ر 120 گ: 1028علّامي، ( »ميان آن درخت كاواك است«: پسر گفت

  .)154: 1341كاشفي، ( ميان آن درخت گشاده است

  ).1341، قاطع برهان( تفحص و تجسس و تفتيش :كاوكاو
 فهميـد  پشت رسيد و كاوكاوي از نيش كـژدم  در ميان شناوري آب، آوازي به گوش سنگ

  ).پ 105 گ: 1028علّامي، (

اسـت   »كتاله« /خوذ از كتارهأم .پيكان پهن بزرگ شكاري و آن را به اندام بيل سازند :كتاره
  ).1341، برهان قاطع( است »كَتاري«و  »كَتاره«و در زبان اردو  »كَتارا«كه در سانسكريت 

  ).پ 267 گ: 1028علّامي، ( اي چون قطرة آب در دست گرفته ها كتاره شب

  ).1341، برهان قاطع( گويند كه زن داشته باشد مردي را نيز .)1328، دهخدا(داماد  :كدخدا
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  ).ر 282 گ: 1028علّامي، ( زاهدي پس از تجربة بسيار به خاطر آورد كه كدخدا شود

  ).1343، فرهنگ نفيسي( و قيمت با قدر :كرامند
  ).پ 57 گ: 1028علّامي، ( زري كرامند از براي رضاي خدا دادي

  .رويي خوش :رويي گرم
  ).ر 279 گ: 1028علّامي، ( به لطف پرسيد ،رويي نموده بوزنه گرم

 آن پيچند از براي بافتن را گويند كه جوالهگان ريسمان بر تهي ميان ني كوچك :ماشوره
  ).1341، برهان قاطع(

  ).پ 84 گ: 1028علّامي، ( قدري زهر هالهل در ماشوره كرد
  ).1365، لغت فرس( تبري يا كلنگي بود كه بدان كوه و زمين كنند :ميتينمتين يا 

سر از سوراخي، كه جانب بام داشت، . آتش ديد و از باال آواز متين شنيد ةمار را از پيش شرار
  .)ر 256 گ: 1028علّامي، ( سر برآوردن همان بود و متين بر سر خوردن همان ؛برون كرد

  .)1328، دهخدا( كردنمانند  :كردن /نسبت دادن
اين حالت ندارم كه تو مرا بـه خـرس نسـبت     ،هرچند من پيش تو خوار باشم«: دمنه گفت

  ).ر 148 گ: 1028علّامي، (» دهي
  ).پ 393 گ: همان( اند  پادشاهان را به طبيب حاذق نسبت كرده

  ).1365، لغت فرس( دوز دوز و موزه  افزار كفش دست :نشكرده
نشكرده برداشت و پيش ستون آمـد و بينـي زن حجـام بريـد      ،شدآتش خشم كفشگر تند 

  ).ر 86 گ: 1028علّامي، (

  ).1336، آنندراجفرهنگ (برتافتن، روگرداني از معشوق  رو :واسوختن
  ).پ 165 گ: 1028علّامي، ( از محبوب واسوخت ،چادر را سوخته .دختر و غالم را ادب كرد

  ).صفت نسبي( دوستانه :يارانه
  ).ر 274گ : همان( ... مهرباني يارانه از روباه ديدخر چون 

  
  گيري  نتيجه. 6
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كوشـيديم   طالعـه در ايـن م . نيز در آن بازنويسـي شـده اسـت    ،حذف شده انوار سهيليدر 
كـه در آن   ،عـالوه بـر ديباچـه   ، عيـار دانـش  . بيـان كنـيم   راهاي اين اثر با اسالفش   تفاوت
و تا شود  ميباب دارد كه با تمهيد بزرجمهر آغاز شانزده ده، ممقفع آ ابن ةاي از مقدم خالصه

  .يابد پايان كتاب ادامه مي
هـا،    حذف ـ پردازي  شيوة روايت درزبان، در اين اثر  ابوالفضل دكني، نويسندة غيرفارسي

و  ،هـا، گـزينش اشـعار جديـد، سـاده كـردن زبـان مـتن         مـتن و حكايـت   تغييـرِ ها،   افزوده
  .توفيق يافته است ـ ها  نويسي باب خالصه

پـژوهش  بندي كامل وي به هر دو متن پيش رو، با ذكر نمونه در  راه با پاي اين همه، هم
شـمار   بـه نويسي در قرن يازدهم  تاز ساده پيشهاي  يكي از نمونهاين اثر  .بررسي شدحاضر 

و و دسـتوري آن اسـتخراج    ،هاي لغوي، اماليي، نگارشي  برخي از ويژگي ،بنابراين. رود  مي
  .شد اين مطالعه درجن غريب در پايان راه فهرستي از واژگا هم

 بازنويسـيِ  سادگي قضاوت كرد و كار او را صرفاً توان به كار ابوالفضل دكني نمي ةدربار
هـا ديـده    آن ميـان اي   عمـده  در نگـاه نخسـت تغييـرِ    ،هرچند. دانست انوار سهيليساده از 

هـا شـد و    آن   زيـرين هـاي   توان وارد اليـه   ها مي  تر داستان  دقيق و عميق ةبا مطالع ،شود  نمي
مـتن   ،تر بيـان كنـيم   اگر بخواهيم با مثالي روشن. هاي جالب و متفاوتي را مشاهده كرد  نكته

هـم  و دار وجـود دارد   رسيده و آب ةغ ميوه است كه در آن هم ميومانند يك با انوار سهيلي
دار  هاي رسيده و آب  است كه توانسته ميوه عيار دانشاين نويسندة . هاي كال و پوسيده  ميوه

سـلطاني   ةحكـم وظيفـ   بهابوالفضل  ندهرچ. د و در اختيار مخاطب قرار دهدنچيباين باغ را 
بازنويسـي و پيـرايش    ةخوبي از عهـد  به ،درمجموع ؛شده است عيار دانشمأمور بازنويسي 

  .برآمده است انوار سهيلي
و افـزودن   كليلـه و دمنـه  زحمات زياد كاشـفي در بازنويسـي   رغم  به ،كه سخن آخر اين

نيـاز  شماري حكايات و ابيات فارسي به آن، متن اين اثـر بـه اصـالحات ديگـري      تعداد بي
خطيـر را بـر عهـده گرفـت و      ةاعتدال اين وظيف ةابوالفضل دكني با حركت بر جاد. داشت

  .گونه كه سزاوار بود در اختيار خوانندگان قرار داد آن
  
 نوشت پي

 

  .گزاريم  سپاس ،تصوير اين متن را در اختيار نگارندگان گذاشتندكه  ،فتّاحآقاي از . 1
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