
 

 افراد جزو دانایی و توانایی و یجسم و ی فکر یرپاید لیخصا و مهارت صورت به مجسّم یفرهنگ یة  سرما

گرایش است. و  سرمایههای  تمایالت  میزان  در سنجش  اصلی  فاکتورهای  از  یکی  فرهنگی  فرهنگی،  های 

یافته شمرده  های فرهنگی عینیّتترین سرمایه. کتاب کلیله و دمنه که خود یکی از مهماست  یافتهتجسّم

از  می غنی  میراث  است. چنان  مجسّمی  فرهنگهای  یهسرماشود، گنجینة  عینی  آثار  ماندگارترین  که جزو 

شود. در پژوهش حاضر،  کتوب در بین ملل هند و ایران و عرب و بلکه ادبیات جهان شمرده میفرهنگی م

پیر بوردیو، به بررسی عمده  براساس رویکرد نظری سرمایة ترین گرایش فرهنگی مندرج در این  فرهنگی 

شیوه بررسی    ای بوده،شناسی، گردآوری اطالعات به روش کتابخانهشده است. به لحاظ روشکتاب پرداخته

دهد که شاخصه گرایش به کسب میهای بررسی نشانآن از نوع مطالعات کیفی و تحلیل محتواست. یافته

حکمت و دانش در کلیله و دمنه از برجستگی خاصی برخورداراست. تعامل رای هند و بیدپای برهمن در  

موض دانشِ  تعمیم  و  گسترش حکمت  با هدف  که  فرهنگی  گوناگونِ  مسائل  انجام باب  به  مطروحه  وعات 

جلوهمی بهترین  از  یکی  سرمایهرسد،  متجسّم  شیفتگی  های  و  معرفت  جستجوی  است.  فرهنگی  های 

که گاهی موجِّد    حکمت به وسیلة برزویه و ابن مقفعی به دانش، جستجوی  ساسان   ختهیفره  پادشاه  انوشیروان

عالقة مفرط امیر نصر بن احمد سامانی، بهرام اند؛  های مهم علمی و فرهنگی در عصر خویش بودهحرکت

گذار خالفت عباسی( و برخی دیگر از امرا و علما، به علم  و  شاه غزنوی و ابوجعفر منصور بن عباس )پایه

 اند.   فرهنگ، نمودهای سرمایة فرهنگی هستند که در کلیله و دمنه تجسّم یافته
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 مقدمه  

شناختی آن نیست و فرهنگ جزو یکی از انواع مهم  های ذهنیِ زیباییامروزه مطالعات فرهنگی صرفاً محدود به ارزش

شود. با ورود مفهوم سرمایه به حوزه فرهنگ و هنر، مفاهیم جدیدی شکل گرفت که مفهوم  محسوب می  "سرمایه"

رو، به عنوان عاملی قدرتمند در تعیین روابط اجتماعی مورد  از همینترین آنهاست و  یکی از مهم  1فرهنگی   سرمایه

قرار گرفته است. اندیشمندان  از  بسیاری  از شاکله   توجه  اصلی هوییکی  و  ّّهای  فرهنگی  میراث معنوی دیریاز  ت 

جمله ارزشمندترین ذخایر و    ممتاز، از   های مایهدرونن و ادبیات است. آثار ادبی منظوم و منثور پارسی با  ایرانیان، زبا

ی از ابزارهای انتقال فرهنگ است  ادبیات به عنوان حافظة عمومی، یک   شوند.غنائم فرهنگی در حوزه تمدّن محسوب می

ادبیات فصلی مهم و شاخص در گردآوری تاریخ   تردیدبی . باشدمیو غیره  هاسنتکه مشحون از تاریخ، آداب و رسوم، 

  "یافته فرهنگی عینیّت"توان ادبیات را صورت  از این جهت میه و ارتباط آن با هنر حائز اهمیت است.  هنر جهان بود

اند.  اندوخته شده  های فرهنگی است که از دیرباز دانست. افزون بر این، متون ادب فارسی گنجینة انواع مختلف سرمایه

ایجاد فضای تصویری در ذهن مخاطب بسیار غنی  مصور تیموری که از حیث فصاحت و بالغت کالم و  کلیله و دمنه  

های فرهنگی تجسّم یافته در شخصیت  نگارندگان سرمایه است و از این رو،  در این زمینه نمونة قابل توجهی ؛ باشدمی

 رجال آن را با رویکرد بوردیو بازکاوی کردند.  

  با جستجو مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است.    درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر

اغلب   ، استیافته درباره کلیله و دمنه، عمده مسائلی که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته  در پیشینه تحقیقات انجام 

های  می و بررسیشناسی و مواعظ و زهد و عرفان و بیان اخالقی و تعلی پردازی و حکایتداستانحول محور رویکردهای  

الشعرای بهار و  شناسی ملک اهلل صفا؛ سبک آثاری از قبیل تاریخ ادبیات ذبیحاست.  شناختی متمرکز بوده  ادبی و سبک 

های مختلف صورت گرفته از آن  شمیسا و رستگار فسایی که به بررسی سبک و تاریخچه این اثر و ترجمه  سیروس

پردازی مورد تحلیل قرار داده  محمد جعفر محجوب که این کتاب را از دیدگاه داستاناند. یا تحقیقات دکتر  پرداخته

پردازی و  های تحصیلی، بیشترین توجّهات خود را صرف بُعد داستان ها و رسالهنامههای اخیر نیز، پایاناست. در سال

اندیشهدرونمایه و  اخالقی  و  تعلیمی  نمودههای  آن  سیاسی  بحثهای  در  هم    اند.  تطبیقی  ادبیات  و  کودک  ادبیات 

وجود    موالنا   حدیقه سنایی و مثنوی  سعدی،  تی در مقایسه کلیله و دمنه با گلستانالمقا   است.شده  مطالعاتی انجام  

برخی مقا  نقد شده  مهای سیاسی مترج اندیشه ،  تالدارد. در  و دمنه  برخی    کلیله  و  به دیدگاهاست  نیز   های  دیگر 

 آرایی تصویر و ( در تحقیقی با عنوان »تصویرسازی1398یی و جدیداالسالمی )مرهاند. پرداخته منشی  هللنصرا اخالقی

 و حیله و فریب نوع به اندکرده سعی، «)تیموری و مغول( نصراهلل منشی دمنه کلیله و فردوسی  شاهنامه  در  کاریفریب

درج   تنبّه  و  حظّ برای را اجتماعی  و سیاسی  معرفتی،  اخالقی، نکات ای خدعه هر اقتضای  و به بازان پرداخته نیرنگ  هدف

به سرمایهطور کلی،  بهنمایند.   های فرهنگی در کلیله و دمنه مشخص شد که هیچ  در بررسی سوابق علمی مربوط 

است. بر این اساس، پژوهش حاضر اولین گام در این زمینه به شمار  مطالعه مشخّصی تحت این عنوان انجام نگرفته  

این پژوهش می از حیث سرمایه  های سرمایه  است که مؤلّفه  تالش شده  آید. در  فرهنگی  فرهنگی در کلیله و دمنه 

تحلیلی از نوع    –ترسیم شود. این مطالعه به روش توصیفی  فرهنگی آن    هایگیریفته تبیین گردیده، جهتیاتجسّم
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فرهنگی بوردیو؛ مطابق با رمزگان    های جامع سرمایه در این مطالعه تالش شده است که سنجه  باشد.ای میکتابخانه

  های سرمایه وجهه نوآورانه این تحقیق در آن است که سنجهفرهنگی کتاب کلیله و دمنه باشد. به بیان دیگر،  سرمایه  

  -های ادبی یافته در بُعد دانش دوستی و گرایش به علم و حکمت به لحاظ محتوایی متناسب با زمینهفرهنگی تجسّم

با آن همخوانی داشته باشد بوده و  ای.  فرهنگی کتاب کلیله و دمنه  اقتضائات آن در  این کتاب و  ن  معرفت فرهنگی 

های ابعاد  با توجه به کیفی بودن پژوهش حاضر، معیار اصلی در گزینش شاخصرویکرد پژوهشی، مد نظر قرار گیرد.  

های تئوریک فرهنگی متن کلیله و دمنه بوده است. در واقع  ها با عالیم و شناسهفرهنگی، قرابت و همخوانی آنسرمایة

دم  و  کلیله  کتاب  در  مندرج  فرهنگی  کدهای  بهرمزگشایی  دانش،  و  به کسب حمکت  گرایش  مؤلفه  ذیل  وسیله  نه 

   های فرهنگی این کتاب صورت پذیرفته است. هایی برجسته مقتضی با زمینهنمونه

 

 شناختی کلیله و دمنه                     .پایگاه فرهنگی و جامعه 1

این کتاب توستط ابوالعمالی نصتراهلل منشتی در قرن    گردد.کلیله و دمنه از آثار ادبی استت که منشتأ آن به هند باز می

های کلیله و دمنه تمثیلی و به زبان حیوانات استت. کلیله و دمنه به دلیل  شتشتم هجری، ترجمه گردید. بیشتتر داستتان

تعلیمی، نه تنها در ایران، بلکه در تاریخ ادبیات جهان از شتتهرت و اعتبار خاصتتی    -ویژگی منحصتتر به فرد داستتتانی

ابن  عبداهلل(.  این کتاب ابتدا توستط ابن مقفع از ستانستکریت به عربی ترجمه شتد. 119:  1391ردار استت)موستوی، برخو

 ( متولد شتد. استم وی20- 19:  2002ی،ای در فیروزآباد فارس )عُلَبه.ق( در شتهر جور یا گور ناحیه 142  -106مقفع )

مقفع در ستتایه  (. ابن84: 1387و ستترانجام به قتل رستتید)بیگی،    او به زندقه متّهم شتتد .اش ابوعُمَر بودروزبه و کنیه

اهتم در  اهتم اصتل فصتاحت و بالغت بودند و این فصتاحت و بالغت بنیاهتم بزرگ شتد و رشتد کرد. بنیحمایت بنی

  های انباشتت سترمایة (. بر این استاس، یکی از سترچشتمه9-8:  1427مقفع،  )ابنمقفع تأثیر شتگرف بستزایی گذاشتتابن

مقفع به تیزهوشتی، وستعت دانش، کرم و جود اهتم در او بوده استت. ابنفرهنگی در ابن مقفع، تأثیر ادب و بالغت بنی

(. وی از پیشتوایان فن کتابت و اوّلین کستی استت که در میان مستلمانان، به ترجمه 9-8و مروّت مشتهور بود )همان : 

منصتور خلیفه عباستی سته کتاب از آثار ارستطو را در زمینه منطق ترجمه وی برای . های منطق اقدام نموده استتکتاب

معروف به سیاغوجی را ترجمه نمود. عالوه بر کتاب کلیله و   "المدخل الی علم المنطق"مقفع کتاب  کرد. همچنین ابن

ابن مقفع درآمده   هایی نظیر مزدک و کتاب التاج در ستیره انوشتیروان اشتاره کرد که به ترجمهتوان به کتابدمنه، می

نامه از تألیفات اوستت و رستائلی همچون االدب الصتغیر و االدب الکبیر، رستاله  استت. کتاب خداینامک و نیز کتاب آیین

 (. 10الصحابه )الیتیمه( و اشعاری در کتب حماسه از او نقل شده است)همان:  

اند. ابن خلکان وی را »مشهور به بالغت و دارنده آثار  مقفع را یکی از بنیانگذاران نثر فنی و ادبی زیان عربی دانستهابن

گوید، او را نخستینِ آنان  ( آنگاه که از ده سخنور شیوای جهان سخن می 158 /1 :1417الندیم )خواند و ابنبدیع« می

: 1968است« )جاحظ،    مقفع تفسیر نکردهکس بالغت را چون ابنگوید: »هیچمقفع میشمارد. جاحظ در ستایش ابنمی

ایفا نماید.   مقغع به وسیله ترجمه توانست فرهنگ و هنر ایرانی را حفظ کند و در ترویج آن نقش بسزایی (. ابن114/ 1

دهنده فرهنگ و تمدّن ایران به جهان اسالم  قفع، شایسته است که او را انتقال الم های ابنبا توجّه به اهمیت کار ترجمه

که بسیاری از مترجمان کار او را ادامه دادند و به این حرکت فرهنگی پیوستند. به عنوان نمونه، به طوری. بهبنامیم
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وسیله ابن مقفع صورت گرفته بود، در دوران  ه آثار پهلوی به زبان عربی که بهدلیل تأثیرپذیری خلفای عرب از ترجم

های علمی اهل ادب و فضل و حکمت برای ترجمه  الحکمه به منظور نشستهارون و پسرش مأمون عباسی، بیت  فتخال

مقفع عالوه بر آنکه الگوی های پهلوی به دست ابنهای گوناگون تأسیس یافت. »ترجمه برخی از کتابمتون از زبان

:  1356ن ساالری عباسیان را انسجام بخشید« )صفا،  سایر مترجمان از جمله ابوسهل فضل بن نوبخت گردید نظام دیوا

4 /58.) 

او از  .  مقفع از ترجمه عربی کلیله و دمنه آمده استدر توجیه انگیزه ابن  "مظاهرالشعوبی فی االدب العربی"در کتاب  

امیدوار بوده تا خلیفه از  های منصور عباسی را به راستی آورد و در واقع  این طریق به ادبیات تمثیلی پناه برد تا کژی

(. ترجمه کلیله و  411: 1961)بنیه حجاب،انند و بر بیداد خلیفه خشم آورند راه ناراست خود برگردد و مردم آن را بخو

ترین کار فرهنگی وی بوده که هم به لحاظ تعلیمات فرهنگی  دمنه با هر هدفی بوده باشد، باید گفت که این ترجمه مهم

حاظ توجّهات ادبی، واجد تاثیرات شگرفی بوده است. سیمای فرهنگی ابن مقفع در کتاب کلیله  و اجتماعی و هم به ل

(. پردازش کلیله  71:  1386)منشی،  از دانش و کردار نیک چاره نیست   و دمنه درخشان است. وی بر آن بود که »زنده را 

آید که دالّ بر عالقه او به این کار  مییافته به شمار  های فرهنگی تجسمسرمایهو دمنه توسط ابن مقفع خود یکی از  

که انباشت سرمایه تجسم یافته، نیازمند  را نباید از خاطر دور داشت. چرا  فرهنگی است. در این باره صرف وقت و هزینه

 صرف وقت و هزینه است.  

کلیله و دمنه    ابوالمعانی نصراهلل منشی محمّد بن عبدالحمید بن عبدالصمد مترجم کلیله و دمنه به فارسی و صاحب

های فرهنگی وی شایان  داشتهشاهی است. با بررسی پیشینه خانوادگی ابوالمعالی در زمینه علم و فرهنگ، پیشبهرام

(. محمدبن 273:  1382)جرفادقانی،  مانیان »مُالبس دیوان رسائل بوداست. جد بزرگ او عبدالصمد در دربار ساتوجه

( برتر شمرده است )رک.  355الیمینی، وی را در فصاحت و بالغت از صاحب بن عبّاد )متوفی  عبدالجبار عتبی در کتاب  

(. احمد فرزند عبدالصمد، در محضر پدرش فن دبیری و کتابت فرا گرفت و در خدمت آلتونتاش  450:  1378عتبی،

های  داشتهاین پیشینه، پیش  (. با عنایت به274:  1382خوارزمشاه »از سمت کتابت به رتبت وزارت رسید« )جرفادقانی،  

سزایی داشته است. ترجمه کتاب کلیله و  هیافته ابوالمعالی، نقش بفرهنگی تجسّمفرهنگی خانواده در انباشت سرمایه  

ترین اثر بازمانده از نصراهلل منشی است که در زیبایی و استواری و فصاحت و آراستگی سخن،  دمنه به فارسی، مهم

ا  آثار نفیس  از  فارسی محسوب مییکی    "دستمایه جمله کتّاب و اهل صنعت"الباب آن را  شود. عوفی در لبابدب 

:  1335ندیده و آن قبول نیافته است« )عوفی،  معرفی کرده و معترف است که »از منشآت پارسیان هیچ تألیف آن اقبال  

  ای برایله و دمنه برای وی همچون عرصهاند و ترجمه کلی(. ابوالمعالی را بنیانگذار نثر فنی در ادب فارسی نامیده87

است  اش بوده است. »این شیوه و طریقه کلیله، چنان در ادب فارسی تأثیرگذار بوده  نمایش استعداد و معلومات ادبی

 (.247: 1370اند« )بهار، که نثر قرن ششم را به نثر فنی یا شیوه ابوالمعالی نامیده

ستخنانش قابل استتنباط  محتوای خوانی استت. این موضتوع از  گرایش به کتاب و کتابیکی از خصتوصتیّات بارز منشتی،  

لمعالی در  ادستتی و کاردانی ابواستتعداد، چیره(. 25: 1386،  )منشتی استت: »و در قصتص خوانده آمده استت که ...«

آگاهی، همّت کم نظیر او در گستتترش حکمت،  ترجمه و باز نویستتی کلیله و دمنه، عالقمندی او به فرهنگ و دانش و 
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اری، اثر او ستترمایه های فرهنگی تنیده شتتده او بهای فکری و ستترمایهای هستتتند در معرفت درونمایههمگی ستتنجه

 ده است. منابع مالی به حصول رسی  ت و زمان،ای است که با صرف وق یافتهفرهنگی تجسّم

شتناستی بررستی  مایه و محتوی آن را از منظر جامعهتوان درونکلیله و دمنه از جمله آثار کهن فارستی استت که می

شتناستی، از راه فرهنگ و زبان که هر دو ماهیّتی اجتماعی دارند، شتکل گرفته  رابطه میان ادبیات و جامعهکرد. چراکه 

(. کلیله و دمنه  553: 1390الدین و شتهبازی،  )پیرنجمبنده فرهنگ و زبان هر جامعه استتیات بازتااستت. در واقع، ادب

کمت عملی و طرز زندگی  دانش و حهای ستیاستی که در آن های تعلیمی و اخالقی و اندیشتهمایهتلفیقی استت از درون

»کان خرد و حصتافت و گنج تجربت و (. نصتراهلل منشتی آن را 120:  1391ده شتده استت)موستوی،و کشتورداری گنجان

 (. 40: 1386نامد)منشی،  ممارست« می

ن عهد اردشیر و کلیله  مأمون فرزندان خود را به آموختوجود در آن تا بدان درجه است که  های مغنای مفاهیم و دانش

برد  ز کتاب کلیله نام میهایی که همگی بر خوبی آن متّفقند ا النّدیم در ذکر کتاب(. ابن218:  1383)تفضلی،  دستور داد

به خسرو پرویز خبر دادند که بهرام چوبینه سرکرده سرکش و  کند که  (. فردوسی روایت می 158:    1417الندیم،  )ابن

)موسوی،  درازی با او در پیش خواهیم داشت« اکنون کار  »خواند. خسرو فرمود:  یاغی در هنگام تنهایی، کلیله و دمنه می

خواند و با رموز حکمت و اندیشه  شود که به احتمال زیاد، اگر کسی کلیه میاستنباط می  (. از این سخن120:  1391

نویسد: »هیچ کتابی را سراغ  باره میالشعرای بهار در اینشد، از جانبش خطری متوجه حکومت بود. ملک آن آشنا می

این اندازه دوام آورده و مونس ملوک و  نداریم که مانند این کتابِ مستطاب در طول قرون و در نزد ملل مختلف تا  

(.  نصراهلل منشی، مطالعه کلیله را پس  253:  1370)بهار،ندگی قرار گرفته باشد«انیس و سرمشق اخالق و راهنمای ز

خواند: »رغبت در مطالعت آن زیادت گشت که پس از کُتُب شرعی در  ها میترین کتابهای دینی، پرفایدهاز کتاب

(. این کتاب تعلیمی و داستانی سرشار از محورها  40:  1386اند«)منشی،  تر کتابی نکردهز آن پرفایدهمدت عمر عالم، ا

های  و رویکردها و راهبردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و بسیار قابل تامّل و تدّبر است که به عنوان یکی از سرمایه

 شمار آورد. و تمدّن جهان به  بلکه سرزمین هند یافته و مهم ادب فارسی و فرهنگی عینیّت

 

 فرهنگی  شناسی سرمایه .مفهوم2

از چند  شتناستی استت که در قرون جدید مطرح شتده استت. فرهنگی از مفاهیم جدید در حوزه جامعه  سترمایةمفهوم  

در حوزه اقتصتادی و   سترمایه عمدتاًبحث   که این بود  ،آمد وجوده شتناستی سترمایه بدر مفهومی که  تغییر،  دهه قبل

تواند به شتکل پولی یا غیرپولی و نیز ای استت که میسترمایه منابع عمومیّت یافتهشتد؛ چراکه بررستی میانباشتت ثروت 

های گوناگونی  دارایی اخیر،  (. در دیدگاه862: 1995و همکاران،   )آن هایرموس و غیرملموس وجود داشتتته باشتتدمل

های اقتصتتادی در پیشتترفت اعضتتای خانواده افراد به مراتب نقش مهمتری نستتبت به داراییازجمله دارایی فرهنگیِ  

هاو  عادتها،  ای از توانمندیناظر به مجموعه  فرهنگی سترمایه»مفهوم   های فرهنگی از جمله آن استت.دارندکه سترمایه

 .(60:1394  ،سپهرنیا و  است)صالحی امیری  «زندگیزبان، سلیقه یا ذوق  و کسب    ازجمله دانش،  های فرهنگیطبع

جمله  متفکران  رفته استت. وی از  کارهب 1960 بوردیو اوایل دهه بار از ستوی پیرفرهنگی برای نخستتین  ةمفهوم سترمای

تر  . بوردیو جهان اجتماعی را پیچیدهگرایانه به فرهنگ داردرویکردی نخبه  که شتناستی در فرانسته استتجامعهبرجستته  



 نمودهای کسب حکمت و دانش در کلیله و دمنه مصور تیموری با تأکید بر سرمایه های فرهنگی   60 

 وحید امیری یاسی کند، علی دهقان، حمیدرضا فرضی 

و، برای درک ستتلستتله مراتب بوردیگرایانه درباره آن بحث نمود. به اعتقاد  ای تقلیلگونهدانستتت که بتوان بهن میاز آ

ها کافی نیستت و باید عالوه بر آن، به وضتعیت اجتماعی و ها و گروهاجتماعی افراد، تنها توجه به وضتعیت اقتصتادی آن

از سته نوع سترمایه اقتصتادی، اجتماعی    "اشتکال سترمایه"ای با عنوان  ها نیز توجه نمود. بوردیو در مقالهفرهنگی آن

ها  ها از ستتایر ستترمایهبرد و برای آنای از روابط فردی و گروهی که هر فرد در اختیار دارد( و فرهنگی نام می)شتتبکه

بازتولید قدرت و و    بخشتتی از یک چارچوب تحلیلی مدنظر بوردیو »نگیِهفر  ستترمایهشتتود.  ارزش بیشتتتری قائل می

؛  )صتتتالحی امیری«  های اجتماعی مطرح شتتتده استتتتبریاثیر فرهنگ در نابرأامتیاز طبقاتی استتتت که درفرآیند ت

 .(60:1394سپهرنیا،

امروزی  معهای احترام و قدرت و ثروت طبقات ممتاز در جواترین شتاخصفرهنگی یکی از مهم سترمایه ،یوداز نظر بور

فرهنگی    ستترمایهطور کلی،  . بهاستتت  های اجتماعیبرای فهم تفاوت هاترین ابزاری از مهمیک  فرهنگیبوده و ستترمایه  

گفتن، مدارک تحصتیلی و قدرت شتناخت و قابلیّت استتفاده از کاالهای  های خاص، ستلیقه، نحوه ستخن»مهارتشتامل

 بوردیو .(123:  1394یدریان،  بابایی فرد و ح)کند«فرهنگی استت که هر فرد از طریق آن، خود را از دیگران متمایز می

کند: اولین مورد آن را شتناستایی میفرهنگی    سترمایه( سته نوع  58-46: 1997)  "فرهنگی اشتکال سترمایه"در کتاب  

و  بوده  خصتایل دیرپای فکری و جستمی  صتورت مهارت و تربیتکه به  استت  2ممجستّ   یافته یامفرهنگی تجستّ سترمایه

وجود   ناشتتدنیِ ء جدازاین نوع از ستترمایه را که به جتوانند انجام دهند.  دانند و میبیانگر چیزهایی استتت که افراد می

همچنین این حالت از   .مبادله کرد یا خریدبا هدیه    توان فوراًاو تبدیل شتتده، نمی  هوارعادت  شتتخص و محدوده اعمالِ

  ی هاظرفیت، چراکه به میزان  های متنتاستتتب با یک فرد انبتاشتتتت کردیتتوان فراتر از ظرف فرهنگی را نمی  ةستتترمایت 

  گذاری شتخصتیِ ها و سترمایهتالش رو انباشتت آن، بهستازی استت. از این، ذهنی و حافظه شتخص قابل ذخبرهبیولوژیکی

نهد و ل میافورو به این نوع از سترمایه به همراه حامل خود،  آید.  به دستت می اوبستته استت و به وستیله خود وافرد  

های  تبای استت که به شتکل رغدستته از معلومات کستب شتدهنآم  فرهنگی مجستّ ةمنظور از سترمای»درواقع    .میردمی

ی کستتی که برابه عنوان نمونه،   .(3،1385:97)شتتویره و فونتن«گیردحالت درونی شتتده به خود می  ،پایدار ارگانیستتم

نوع دوم   .آوردیافته را به دستتت میمتجستتّ   یفرهنگکند، در نهایت ستترمایهیمت  تحصتتیل و بهبود موقعیت خود فعالیّ

  و اشتتیاء مادی از قبیل صتتورت کاالهای فرهنگی  هکه باستتت    4یافته  تفرهنگی عینیّ  ستترمایهستترمایه از نظر بوردیو 

فرهنگی  ةستترمای  ،به تمامی اشتتیا و کاالهای فرهنگی کند.تجلّی پیدا میآثار هنری، میراث فرهنگی و غیره  ها،  کتاب

:  1367گذارد)محستنی،  صتلت اصتلی این سترمایه در آن استت که بر دارندگان آن اثر آموزشتی میخگویند، اما  عینی می

 است. درآمده    تملک اعیان به   صورتهبای است که  یافته سرمایهتنیّیعفرهنگی    ةسرمای  ،واقع(. در  181

و مدارج  مدارک  های تحصتیلی و فرهنگی همچون  صتالحیّتطریق  ازکه  استت   فرهنگی نهادینه شتده  ةسترماینوع ستوم،  

 رستتمیّت بخشتتیدن نهادی به ستترمایةکند »این حالت نوعی  نمود پیدا می  تصتتدیق و گواهی حرفه و کارتحصتتیلی،  

به کمک ضتوابط اجتماعی و به دستت آوردن عناوین، برای که   (137:  1381فرهنگی فرد استت«)شتارع پور؛ خوشتفر، 

فرهنگی نهادی، وجود افراد باصتالحیت و مستتعد برای کستب انواع  ة سترمای  هالزم،  واقع  کند. درت میافراد کستب موقعیّ
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نهادی رستمی استت که صتادرکننده این مدرک   مستتلزم وجود ،مدارک تحصتیلی و دانشتگاهی استت. از طرف دیگر

آوردن آن برای افراد  باشتد و به دستتقابل واگذاری و انتقال نمی  ،باشتد. این سترمایهتحصتیلی و رستمیت بخش آن می

فرهنگی به   سترمایةبندی  با این تفاستیر بوردیو با تقستیم .(118: 1365ینی،  م)روح اال«به شترط معینی بستتگی دارد

 برای بررستی ماهیت و انواع سترمایة بندی دقیقی رایافته، عینیت یافته و سترمایه نهادینه شتده، صتورتسترمایه تجستم

 دهد.فرهنگی در جوامع مختلف ارائه می

 

های فرهنگی  با تأکید بر سرمایه نمودهای کسب حکمت و دانش در کلیله و دمنه مصور تیموری.3

 یافتهتجسّم

یافته است که در   فرهنگی تجسّم   های سرمایهمؤلفهترین دوستی و گرایش به کسب حکمت و علوم یکی از مهمدانش

( در بین  2013:184، به نقل از اندرسن و جاگر،1986بوردیو )ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بسیاری از پژوهش

خوانی را به عنوان یکی از  قه به کتاب و کتابهای مطالعاتی و عالفرهنگی متجسم، فعالیت  های سرمایةمؤلفه

  ، اندرسانیده  ( به انجام91-89: 1389پژوهشی که کاووسی و خراسانی )فاکتورهای اصلی مد نظر داشته است. در 

فرهنگی   های سنجشی سرمایةدوستی و عالقه به کاالهای فرهنگی از جمله کتاب، یکی از شاخصهمؤلفه دانش

هایی است که در این  انایی ادبی گفتاری یکی دیگر از مؤلفهر گرفته است. همچنین تومتجسم مورد بررسی قرا

های  ( مطالعه و عالقه به کسب دانش را یکی از شاخصه17-16: 1387تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است. غفاری )

ات ادبی، تاریخی و  ( مطالع 20-25: 1386یافته عنوان نموده است. منادی )های تجسماصلی در سنجش سرمایه

  یافته قابل مالحظه ر سنجش میزان سرمایة فرهنگی تجسمهایی محسوب نموده که داجتماعی را از جمله فعالیت

وسیله علم قلمداد نموده و  فرهنگی را شامل دانش و فرهنگ کسب شده به ( سرمایة14-18: 1383است. توسلی )

واسطه گرایش به اشیاء فرهنگی را  اندوزی بهسطح آگاهی و عالقه به دانشرتقاء پور و قاسمی، افاضلی به نقل از حسن

سرمایه   فرشارع پور و خوشهای سرمایه فرهنگی تجسم یافته مورد مداقه قرار داده است. عنوان یکی از مؤلفهبه

های فرهنگی  لیّتها و تمایالت روانی نسبت به استفاده از کاالهای فرهنگی و شرکت در فعا فرهنگی را شامل گرایش

فرهنگی را عادات و منش و مشرب و خلق و خوی  کروبی سرمایة  .(134: 1381فر،پور و خوشاند)شارعبیان نموده

-ها، عادات و طبعای از توانمندیفرهنگی را مجموعه فلورا سرمایة (. 316-314: 1387است)کروبی،فرهنگی دانسته 

(. همسو با این  57-56: 2005هی محسوب نموده است)فلورا، های آگاای فرهنگی شامل دانش زبان و شیوهه

مهم معرفی   های مؤلفهفرهنگی متجسد از  انی را در کسب سرمایة پژوهش، آشافنبرگ و موس مهارت ادبی و دانش زب

در پژوهشی ترجیهات فرهنگی نظیر گرایش به کتاب و  اسمیت  (.34-23: 1997آشافنبرگ و موس،کرده است)

فرهنگی تجسم یافته دانسته و مورد مطالعه قرار داده  سرمایة های شاخصهاز  عالقمندی به کسب علم و دانش را

فرهنگی در کتاب کلیله و دمنه نشان از وجود   های سرمایةبررسی مؤلفه (. 70: 1395 ، )حسن پور و قاسمیاست

 که عبارتند از:  گی دارند فرهن ش محوری در ایجاد و انتقال سرمایةدهد که نق هایی می ویژگی

 .اهمیت گفت و شنود در کلیله و دمنه1.3
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برای او روایت کرده است و در    "رای هند"به اشاره    "بیدپای "های کلیله و دمنه را برهمنی به نام  آنجا که افسانه  از

فرهنگی است که  هایترین سرمایهایهمین گفت و شنود استوار یافته، یکی از پایه  بر رویواقع شاکله اصلی کتاب  

در فراگیری معلومات مختلف    « رای هند»نظیر    کمرغبت    آید.های فرهنگی در این کتاب به شمار میمنشأ سایر سرمایه

دهندة انگارشی است که  های اجتماعی، سیاسی و غیره نشانو اشتیاقش به کسب تمهیدات مسائل گوناگون در زمینه

  "برهمن"های متعالی دارد. رای در باب تدبیر امور و تدارک مسائل مختلف با  وی نسبت به موضوعات فرهنگی و اندیشه

گیرد. این تعامل که با هدف گسترش حکمت و تعمیم دانش مسائل گوناگون به  از وی کمک فکری می کرده،  مشورت

 شود. های فرهنگی در کتاب کلیله محسوب می یافته سرمایههای تجسّمرسد، یکی از جلوهانجام می 

( و هم  275: 1375خدایان استت)شتایگان،  ور هندوان هم یکی از  در باکوشتد برهمن را که در مقام پادشتاه می  «رای»

شتده پی ببرد. اصتل   ( به مشتاوره بگیرد و از این راه، به دانش مستأله طرح125:  1385)هینلز،  از طبقه ممتاز روحانیون

تک  ")دیالوگ( و نه بر پایه    "گفتگو"کننده نیاز فرهنگی جامعه استت که بر استاس گری رای، منعکسموضتوع پرستش

که در گفتگو ستهم طرفین در انتقال   استتاهمیت  امر به این دلیل حائز  ریزی شتده استت. اینگ( پایه)مونولو  "گویانه

کس را شتتریک  گوینده هیچبه امری ستتخن بیشتتتر مدنظر بوده و در مونولوگ جن  کهدر حالی .استتتتر  متعادلدانایی  

(. بتا وجود این، 92: 1372)احمتدی،  گیرددانتد و یتا برای خود ستتتهم بیشتتتتری از دانتایی در نظر میدانتایی خود نمی

توان استتتنباط کرد که پرستتش رای از برهمن نه برای اثبات دانایی خود، بلکه با هدف رستتیدن به دانایی استتت می

یعقوبی جنبته ستتترایی و احمتدپنتاه،  کنتد«  ای برای تحمیتل آگتاهی رای بته دیگران عمتل می»برهمن همچون واستتتطته

1390 :80 .) 

منظور کسب معلومات و افزایش سطح  از جانب رای، که بهو نه صترفاً شنیدن    "گوش دادن"جه استت که هنر شتایان تو

داشتتتن این شتتد،  باالزم می برقراری ارتباط مؤثرهایی استتت که در  ترین مهارتپذیرد، یکی از مهمآگاهی صتتورت می

به نقل از صتالحی  2011)ذبیحی و پردل،ارمغان خواهد آوردرای افراد به فرهنگی را بها ارتقای بیشتتر سترمایةتوانمندی

گوش دادن عملی ارادی استتتت که به دقت و توجه نیاز دارد، اما شتتتنیدن عملی  . (197: 1394امیری و ستتتپهرنیا،  

  با استتفاده از این قابلیّت درونی   «رای»(. 19: 1392)عباس زاده و درویش زاده،  ارادی استت که به توجه نیاز نداردغیر

استت. این عادت مطلوب و رفتار ستنجیده رای که تو م با   دهد که پادشتاهی کاردان و فرهیختهشتده در خود، نشتان می

داوری استتتت، انگیزه کتافی را برای برانگیختن برهمن در ادامته دادن بته گفتگویِ  بردبتاری خردمنتدانته و پرهیز از پیش

رد. نزدیک به کل روایات کتاب کلیله و دمنه بر این اصتول بیان  آودوجانبه و ایجاد نوعی گفتمان فرهنگی به وجود می

کند. به عنوان  گاه قضتتاوت شتتخصتتی خود را قبل از فهم نتیجه داستتتان بر برهمن تحمیل نمیهیچ  «رای»گردیده و  

نمونه، در باب  شتیر و شتغال، پس از اتمام حکایت و حصتول پیام آن توستط برهمن، رای ماحصتل گوش دادن خود به 

کند: »رای گفت: شنودم مثل ملوک در آنچه میان ایشان و خدم تازه گردد از خالف و گونه بیان مین داستان را اینای

خیتانت و جفتا و عقوبت و مراجعتت به تجتدید اعتمتاد، که بر ملوک الزم استتتت برای نظتام ممتالک و رعایت مصتتتالح بر 

شتود  (. مالحظه می455:  1386مِن التّمادِی فِی الباطِلِ«)منشتی،    مقتضتای این ستخن رفتن که الروجوعُ الِیَ الحَقا اَولَی

از ستویی  استت. هایی درخور، برای مستائل  های رای از جنبه پرستشتگری مطرح شتده و برای یافتن پاستخکه درخواستت

کننتده  دارد، منعکس، دانش و معلومتاتی کته بیتدپتای برهمن بته هنگتام ستتتؤال رای در قتالتب حکتایتت عرضتتته میدیگر
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خردمندی و تجربه اوستتت و این قابل حصتتول نیستتت مگر به موجب مطالعه و کستتب علم و تجربه. بیدپای با مطالعه  

پس از روایت کار شنزبه، رای  دمنه  در باب بازجستمأنوس بوده و این موضوع از فحوای سخن وی قابل دریافت است.  

ام که چون شتیر از کار  گوید: »و در تواریخ و اخبار چنان خواندهخواهد عاقبت کار دمنه را بازگوید. برهمن میاز او می

(. در ستخنان بیدپای ستعادت و کمال متجلی استت که در پرتوی از آگاهی به ظهور 196گاو بپرداخت ...الخ«)همان،  

افزون    ".دانایی، توانایی استت"المثل دانستت که  توان مصتداق این ضتربهای بیدپای را میرستد. درحقیقت آموزهمی

یابی به حکمت مستایل، از دیگر نکات ظریفی استت که  براین، صترف وقت و زمان از ستوی طرفین گفتگو برای دستت

پذیرد  در کالبد و ذهن صتورت می  فرهنگی  سترمایةکه در حالت متجسّتد، انباشتت    شتودهای محستوب میجزو سترمایه

مستتتقیم توستتط خود شتتخص استتت.  »عمل اخذ و اکتستتاب تالشتتی استتت که پیشتتاپیش در گرو صتترف هزینه

(. بدین ترتیب، میزان 117:  1390صورت صرف وقت است« )راد و همکاران،  تر است بهکه از همه مهم  گذارییسرمایه

 یادگیری است.  دهندة اهمیتنشانآید که  به شمار می   فرهنگیهای  از سرمایهکردن وقت و زمان، یکی  صرف

بر عالوه  با  این  بیدپای  متناسب  که  است  برخوردار  باالیی  فرهنگی  دانش  از  دارد،  فعّال  فرهنگی  مشارکت  ذائقه  که 

بوردیو نگاهی بیفکنیم،    دارد. اگر به تعریف سرمایهمخاطبش، معلومات خود را عرضه می   فرهنگی فرهنگی از منظر 

 بوردیو سرمایةل متناسب از دیدگاه بوردیو است.  های عم، مصداق بارز شیوه«رای هند»و    «بیدپای»تعامل فرهنگی  

شیوه و  خوب  ذائقه  دانش  متعالی،  هنرهای  و  فرهنگ  ادراک  شناخت  را  میفرهنگی  تعریف  متناسب  عمل  -های 

از شاخصه47:  1386)فاضلی،  کند  یکی  بوردیو  نظر  از  سرمایه(.  و  های سنجشی  تمایالت  فرد،  هر  در  فرهنگی  های 

که منزلت و  رسانند. حاصل آن ت که افراد را در پیشرفت و اندوختن مهارت و تخصص بیشتر یاری میاسهاییوارهعادت

فرهنگی آنهاست. این خصیصه به ویژه در کاراکتر بیدپایِ    مقام فرهنگی رای و برهمن در کلیله و دمنه به واسطه سرمایة

پررنگ  را در کمال خرد و حصافت  برهمن  او  نصراهلل منشی  (. در تصویر 47:  1386)منشی،  کند معرفی می تر است. 

گر داستانی از کلیله و دمنه  است، گفتگوی حیوانات جنگل با یکدیگر را به تصویر کشیده شده که  که روایت   1شمار

 های عمیق فکری و فلسفی در نگارش کلیله و دمنه است. ای از وجود بنیانخود جلوه
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 (1398کتاب کلیله و دمنه. منبع: )مره یی  و جدیداالسالمی: : تصویر قصص الحیوان از  1تصویر

 

 . ترویج دانش دوستی در کلیله و دمنه2.3

م( پادشتاه ستاستانی، شتیفته علم و دانش و  579-531منابع موثق تاریخی حاکی از این استت که خسترو انوشتیروان )

( با همه  یونانی تاریخنگار و آگاثیاس)شتاعر نشتینی داشتته استت.فرهنگ بوده و با اندیشتمندان و فیلستوفان بستیاری هم

دوستتی و عالقه به فرهنگ و هنر ستتوده استت)رک. به نقل از  ای که از انوشتیروان داشتته، وی را به خاطر دانشکینه

اند )رک. حموی،  ربی، از فرهیختگی انوشتتیروان یاد کرده(. بستتیاری از منابع تاریخی ع217:  1386وینتر و دیگناس،  

(. ابن بلخی نوشتته استت: »چون پادشتاهی بر خسترو انوشتیروانِ عادل قرار گرفت،  390:  1368؛ ثعالبی،  74-75:  1995

کند  (. دینوری او را پادشتاهی توصتیف می88: 1385خواند« )یافت، میها و ستیاستت میهرکجا کتابی در مورد حکمت

حکیمان و اندیشتمندان بستیاری    "اخبارالطوال"همانندش در طلب علم و دانش نبوده استت. بر استاس متن کتاب  که  

(. برخی منابع اشتاره دارند که خسترو 100: 1371نهاد )شتدند و او منزلتشتان را ارج میدر جوار انوشتیروان جمع می

یافت و به بحث راجع به رات علمی نیز حضتتور میانوشتتیروان عالوه بر مطالعات علمی و فلستتفی، در مباحثات و مناظ

(. عالقه انوشیروان به فلسفه چنان  574-484: 1367پرداخت )رک. ؛ کریستین سن، مسایل گوناگون بویژه فلسفه می

  ای بود که گونه(. آوازه او در فلستفه به217:  1386نامیدند )وینتر و دیگناس،  بود که یونانیان او را شتاگرد افالطون می

:  1369باشتی،  اند )دهمعرفی کرده  "حکیم"حتی فیلستوفان و دانشتمندان بزرگی چون ستهروردی و غزالی نیز وی را 

(. همچنین فردوسی  933:  1385)کند(. عالوه براین، میرخواند هم با ذکر اشعاری، انوشیروان را حکیم معرفی می335

در سترافرازی و دانایی و توانایی وی بیان نموده و به رغبت  همنشتینی انوشتیروان با حکما و منجّمان و طبیبان را   تأثیر

 (.  6/1262:  1385کند)و تمایل او در کسب حکمت اشاره می

با اشتتاره به صتتفات برجستتته او یعنی  مقفع در مقدمه خود و در خالل ذکر خصتتایل نیکوی کستتری انوشتتیروان،  ابن 

کنتد کته در کستتتب علم و انواع آن اهتمتام جتدّی داشتتتتته و همتانتا از  وی را فردی معرفی میعتدالتت، دانش و آگتاهی،  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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عنایات خاصّته او بوده که کلیله به ایران انتقال پیدا کرده، ترجمه شتده و نشتر یافته استت: »و ستبب و علّت ترجمه این 

- ار عالم کامگار  آن پادشتاه عادل بختیار و شتهری  ستمه،عَزّ اِهندوستتان به پارس آن بود که باری،  کتاب و نقل آن از  

انوشتیروان کستری بن قباد را از شتعاع عقل و نور عدل حظی وافر ارزانی داشتت...تا نهمت به تحصتیل   عَنهُ،اهللُ   خَفَّفَ

علم و تتبّع اصتول و فروع آن مصتروف گردانید و در انواع آن به منزلتی رستید که هیچ پادشتاه پس از وی آن مقام را  

  مقفع (. ابن55-54:  1386و رتبتِ عالی را سزاوار و مرشّح نتوانست گشت«)منشی،   نتوانست یافت و آن درجت شریف

نویستتتد که پس از اطالع انوشتتتیروان از وجود کتاب کلیله و دمنه در هندوستتتتان و محتوی حکمی آن در انواع  می

مقصتور گردانید    آنسترمایه هر علم و راهبر هر منفعت و مفتاح هر حکمت« استت »همّت بر    کهچنانهای بشتری  دانش

ی دستتوری که انوشتیروان به برزویه طبیب جهت انتقال کلیله از هندوستتان به ا(. در محتو55)همان،  که آن را ببیند

(. بر این استاس و بنا به دستتور  56)همان،  خواهد که دیگر کتب هندوان بدان مضتموم گردددهد، از وی میایران می

»به وقت بازگشتتن    آوردبستیاری را استتنستار کرده و با خود می  هایتابر کصتریح انوشتیروان، برزویه در طول این ستف 

 (.96، کلیله و دمنه است«)همان،  هاکتابها آوردم که یکی از این  کتاب

مهمّی  "او در جریان گزینش برزویه طبیب به انجام    "تأمّل و تدّبر و مشتتتاورت"همچنین، ذکاوت و دانش پادشتتتاه و 

منابتتتتع عربتتتتی،   دراستت. حاکی از هوشتیاری انوشتیروان و تبحّر او در موضتوعات مختلف   درخور توجه بوده،  "بزرگ

ذکتتروا  نتته لم یکتتن فی ملتتوک العجتتم  دهی من کستتری  » :استشده  تتروان بتته زیرکتتی و دانایتتی توصیف یانوش

در معجتتم   (.126  :1390بیهقی،)زیرکتر از انوشتتروان نبوده استتت  در میتتان شتتاهان غیر عرب، پادشتتاهی  « نوشتتروان

الحموی،  )شده است  ترین پادشتتاه ایران معرفیتریتتن و ادیبتریتتن، عاقلروان بتته عنتتوان محتاطیانوشتت   ،البلتتدان

)ثعالبی،  استتتهمچنین ثعالبی او را از بهترین، خردمندترین و داناترین شتتاهان ایران معرفی نموده   (.74  / 5 م:1995

ای بوده استت  که او را مصتمّم  دوستتی انوشتیروان و عالقة او به معرفت مستائل گوناگون به درجهدانش» (.90  /1  :1368

اش را در راه به دستت آوردن کلیله و دمنه، هزینه کند: »تمامی خزاین ما در آن مبذول  کرده ثروت و مکنت پادشتاهی

مالی  "مقفع، پادشتاه در کار انتقال کتاب از هندوستتان به ایران ستاس روایت ابن(. بر ا56:  1386خواهد بود«)منشتی،  

رّه که هر یک ده هزار دینار بود حمل فرمود و به به همراه برزویه گستتیل می  "خطیر دارد: »و در صتتحبت او پنجاه صتتُ

که اگر حتی به مال زیادی    دهد(. انوشیروان اطمینان می56مشایعت او با جملگی لشگر و بزرگان مُلک برفت«)همان،  

احتیاج باشتتد، به هندوستتتان خواهد فرستتتاد: »و اگر مدّت مُقام دراز شتتود و به زیادتی حاجت افتد بازنمایی تا دیگر 

(. مناعت طبع و علوّ همّت انوشیروان در کسب علم و دانش و ترویج آن زمانی اهمیّت مضاعف 56فرستاده آید«)همان،

مقایسته    "مَلِک هند"از   "هندو"زرگ منشتی این پادشتاه خردمند عصتر ستاستانی را با توصتیف  یابد که عزّت نفس و بمی

آگاهی داده و هشتدار    "خطر عظیمی"فهمد؛ او را از  کنیم. هندو پس از اینکه قصتد برزویه را از ستفر به هندوستتان می

به مال و متاع در امکان نیاید که مَلِک ما  که »تالفی آن ز این کار اطّالع حاصتل نماید، چراکس نباید ادهد که هیچمی

 (.62درشت خوی و خُرد اِنگارِش است«)همان،  

دوستت باشتند، علم و فرهنگ  خردمند و دانششتیروان و بزرگمهر،  خسترو انوید در کشتوری که پادشتاه و وزیر،  بدون ترد

انوشتیروان ستبب شتد که  دوستتی و خردپروری خسترو گیرد و دانشتمندان ستعادتمند خواهند شتد. »دانشاوج می

های خود و تمدّنی که  دانشتتمندان و هنرمندان کشتتورهای دیگر به دربار او روی آورند و دستتتاوردهای علمی و تجربه
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و پرورش شتتاگردان به ستترزمین ایران انتقال دهند. همچنین، به پشتتتیبانی    هاکتابنماینده آن بودند را از راه تألیف 

های پزشکی، فلسفه و نجوم از روم و هند و دیگر کشورها به پهلوی ترجمه در زمینهدی  خسرو انوشیروان، کتابهای زیا

مندی  که تحت تأثیر عالقه(. خالصته آن23:  1396های جُندی شتاپور بایگانی شتدند«)جلیلیان؛ گیالنی،  و در دانشتگاه

کند که در تعالی علم و فرهنگ  رشتد میهای متعددی به وجود آمده و انوشتیروان به علم و فرهنگ و هنر، دارالحکمه

درخواهیم  گمان  اگر بخواهیم منشتأ این تأثیرات عظیم فرهنگی را بیابیم بیاند. ایران عصتر باستتان بستیار ستودمند بوده

که به شتکل عالقه زایدالوصتف او به علم و فرهنگ و  انوشتیروان بودههای اندیشتگانی  که این امر منبعث از سترمایه  یافت

م، نمود یافته استتت. چرا که ذهن و اندیشتته، منبع اصتتلی انباشتتت ر در قالب یکی از ستترمایههن های فرهنگی متجستتّ

گر مناظره  که برگرفته از کلیله و دمنه مصتور استت، روایت  2تصتویر شتماره  باشتد.یافته میهای فرهنگی تجسّتمسترمایه

 حیوانات جنگل است.

 
 (1398. منبع: )مره یی  و جدیداالسالمی: الحیوان کتاب کلیله و دمنهقصص : 2تصویر شماره 

 

 وزیر و الگوسازی رفتاری برزویه.3.3

یکی از اندیشمندان برجسته و مشهور عصر ساسانیان، برزویه طبیب است که نامش با کلیله و دمنه پیوند خورده است.   

  او راو ثعالبی    فردوسی،  (.204:  1373ظیر بود«)اصطخری،  نالسبق ربوده و ممتاز گشته و بی»...در روزگار خود قصب

و دانش اهل مطالعه  دپزشکی سخنور  و  فردوسی،306-304:  1328)ثعالبی،اندکرده  معرفیوست   ،1970  :8  /253-

هرچند در بزرگان    ]انوشیروان[نویسد: »های بیدپای درباره مقام و جایگاه علمی برزویه میبخاری در داستان  .(257

(. با وجود این،  42-41: 1369تر از برزویه پزشک ندید« )کس را شایستهدولت و ارکان مملکت خویش نظر کرد، هیچ

های برزویه طبیب، راهی جز تتبّع در باب برزویه نیست. »اساساً این قسمت از کتاب،  جهت آشنایی با افکار و اندیشه 

های  برزویه طبیب درباره انگیزه  (.43:  1393اره این شخصیت دربردارد«)چوپانیان،  ترین بخش اطالعات ما را دربمهم

نویسد: »به ضرورت، عزیمت مصصّم گشت بر آنچه علمای هر صنف را  اش میخود و مراحل زندگی علمی و معنوی
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پذیر به دست آرم. این  جای دل ببینم و از اصول و فروع معتقد ایشان استکشافی کنم و بکوشم تا به یقینِ صادق، پای

کند، محرّکی است  (. اجتهادی که برزویه برای کسب آن قیام می 83-82:  1386اجتهاد هم به جای آوردم...«)منشی،  

کند که کسری انوشیروان  مقفع نقل میکند. ابنفرهنگی بالفعل مینگی بالقوه او را مبدّل به سرمایة  های فرهکه سرمایه

دهد که یکی تسلّط  نظر قرار می  هایی را مدّبرای انتقال کتاب کلیله و دمنه به ایران مالک  "مردی هنرمند"گزینشدر 

آخر برزویه نام جوانی  »  (. این شخص برزویه است.55:  1386منشی،    به زبان هندی و دیگری اجتهاد در علم است)رک.

 (. 55: 1386طب شهرتی داشت«)منشی، نشان یافتند که این معانی در وی جمع بود و به صناعت 

براساس متن کتاب کلیله، انوشیروان به پاس زحمات برزویه در قبال انتقال این کتاب از هند به ایران، مبالغ هنگفتی  

پذیرد. در مقابل خواسته برزویه این است کند که برزویه آن را نمیعالوه مشارکت او در حکومت به وی پیشنهاد میهب

شده در فرد است که طی یک فرآیند طوالنی    فرهنگی تنیده  سرمایةبنام او در کلیله تألیف شود. این همان    که یک باب

شود و اینگونه است که برزویه  تربیت و پرورش فکری، در ذهن و جسم آدمی و در اعماق ناخودآگاهش تثبیت می

  اوضه و مبادله کند. بوردیو سرمایة با پول معدرونی خود را    حقیقت قادر به این نیست که سرمایةحاضر نیست و در  

داند. برزویه اذعان دارد که در اثر توجّهات پدر  یافته را محصول انباشت دانش و معرفت در خانواده میفرهنگی تجسّم

کردند  و مادرم از دیگر برادران و خواهرانم ممتاز شدم و چون به هفت سالگی رسیدم مرا به خواندن علم طلب تشویق 

دارایی فرهنگی والدینش در  برزوبه از  .  (77:  1386گونه شد که در علم طبابت سرآمد و شهره گشتم)منشی،  و این

نسلی در  های خانواده در انتقال بین  داشتههدایت به سوی علم و دانش و معرفت برخوردار بوده است. »توجه به پیش 

در خانواده، از جایگاه با ارزش و مهمّی برای تولید سرمایه فرهنگی  حوزه دانش فرهنگیِ قبل و میراث فرهنگی موجود 

های فرهنگی و  گیری(. بوردیو معتقد است که جهت143:  1394در خانواده برخوردار است«)صالحی امیری، سپهرنیا،  

جربیّات بعدی  ها و ت گیری پاسخشود به سختی تغییر کرده و در شکلیا عاداتی که در مراحل اولیه زندگی آموخته می 

یافته در این بخش،  های فرهنگی تجسّمتوان گفت که یکی دیگر از سرمایهرو، مینماید. از اینزندگی، بسیار فعال می

ویژه علوم پزشکی، محرک  باشد که در هدایت او به سمت فراگیری علم و دانش بهترجیهات فرهنگی والدین برزویه می

های فرهنگی ذهنی و تنیده شده در او بوده است. خالصه اینکه، عالقه  ت سرمایهاصلی بوده و در نهایت موجب انباش

های فرهنگی در اوست که به تشخّص فرهنگی او  یافته سرمایه، نشانه یکی از ابعاد تجسّموافر برزویه به علم و دانش

 شایان توجهی نموده است. کمک 

مندی آنان به این  یله ودمنه در حاکمان و پادشاهان و عالقهنصراهلل منشی در خالل بحث راجع به اثرگذاری کتاب کل

که در عهد  کند  برد و به این موضوع اشاره میگذار خالفت عباسیان نام میکتاب، از ابوجعفر منصور بن محمد، پایه 

دیگر اکابر امّت بدان  مقفع کلیه را به زبان عربی ترجمه کرد و »آن پادشاه را به آن اقبالی تمام افتاد و خالفت وی، ابن

ای  ، که نگاره3تصویر شماره    کند.ستاید و از او به نکویی یاد می(. منشی وی را می43:1386،  منشیاقتدا کردند«)

صورت  به تصویر کشیده است. این نبرد بهجدال خیر و شر را در قالب مبارزه دو گاو  ،کلیله و دمنه دوره تیموری است

 ده است.الگویی از مبارزه ترسیم ش
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(. 1394: جدال گاو از کلیله و دمنه بایسنقری،) منبع: کاشفی و هادوی: 3تصویر  

 

رند. »نهضت ترجمه و حرکت  های علمی حکایت داعباسی به حرکت  منصور  ویژهبهمنابع تاریخی از توجه عباسیان،  

ای بود که به مترجمان  بنابراین، وی نخستین خلیفهعباسی و به خواست او آغاز شد.    طور کامل در عهد منصورعلمی به

ها را به ترجمه متون مختلف تشویق کرد. این اقدام سبب گردید تا بیشتر آثار علمی، فرهنگی و ادبی  ارج نهاد و آن

اهلل  (. ذبیح19:  1392)باقرزاده؛ بیگی،  ، به عربی ترجمه شود«در عصر ساسانیان های بزرگ، بخصوص تمدّن ایرانی  تمدّن

های  که در کنار ترجمه متون پهلوی، کتابنویسد: »این دوران به عصر طالیی ترجمه شهرت یافت به طوریصفا می

زیادی از یونانی، هندی، سُریانی به عربی نقل شد که همین امر اعتالی علمی و فرهنگی جهان اسالم را به ارمغان  

ای از تاریخ ایران که نهضت ترجمه  ترجمه کلیله و دمنه در دوره  : توان گفتبا این تفاسیر می  (.48/  4:    1356آورد«)

رواج داشت، نقش مهمی در انتقال مفاهیم مربوط به سیاست، حکمت و علم آموزی داشت و در نوع خود نقش مهمی  

 در انباشت سرمایه فرهنگی ایفا کرد.

 

  گیرینتیجه

زبان شتتکل گرفته استتت. ماهیت زبان و فرهنگ، اجتماعی  رابطه میان ادبیات و جامعه شتتناستتی از رهگذر فرهنگ و 

های  دهنده فرهنگ و زبان هر جامعه است. کلیله و دمنه به عنوان یکی از سرمایهواقع، ادبیات آیینه و بازتاب  است. در

ی  هامایهفرهنگی عینی در حوزه ادبیات تعلیمی از وجهه شتتتاخصتتتی برخوردار استتتت. کلیله و دمنه تلفیقی را از بن

اند که در آن حکمت عملی و طرز زندگی و کشتورداری طرح شتده  های ستیاستی دانستتهتعلیمی و اخالقی با اندیشته

استت. از ستویی دیگر، به دلیل غنای فرهنگی این کتاب و ارتباط آن با مستائل مربوط به فرهنگ و اندیشته، تبیین و  

نگی، وجهة دیگری از این کتاب چندوجهی را روشتتن  های فرهتحلیل عناصتتر فرهنگی کلیله و دمنه از منظر ستترمایه

های فرهنگی اساس کار قرار گرفته و در نهایت نتایج  نماید. در این راستا، رویکرد نظری پیربوردیو در حوزه سرمایهمی

 ها ترین شتاخصتهیافته، گرایش به کستب حکمت و دانش یکی از مهمهای تجسّتمتحقیق نشتان داد که: در بُعد سترمایه
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ها در این خصتوص، تبادل نظر رای و برهمن درباره مستائل فرهنگی کشتور استت که موّجد  استت. از ممتازترین نمونه

نظیر رای هند در فراگیری معلومات مختلف و  رغبت و تمایل کم های فرهنگی مندرج در کتاب استتت.ستتایر ستترمایه

دهندة انگارشتی استت که  عی، ستیاستی و غیره نشتانهای اجتمااشتتیاقش به کستب تمهیدات مستائل گوناگون در زمینه

های برجستتته و متعالی دارد. رای در باب تدبیر امور و تدارک مستتائل  وی نستتبت به موضتتوعات فرهنگی و اندیشتته

گیرد. این تعتامتل کته بتا هتدف گستتتترش  گتذارد؛ از وی کمتک فکری میدر میتان می  "برهمن"هتا را بتا  گونتاگون کته آن

های فرهنگی در کتاب  یافته سرمایههای تجسّمرسد، یکی از جلوهش مسائل گوناگون، به انجام میحکمت و تعمیم دان

  دوستتی کستری انوشتیروان، پادشتاه ستاستانی استت. در بستیاری از منابعنمونه دیگر، دانش  شتود.کلیله محستوب می

اش به علم و  فرهنگی معرفی شتده استت و کلیله و دمنه به پاس زحمات او و عالقه تاریخی، انوشتیروان به عنوان چهرة

یابد. براستاس متن کلیله، در ذهنیّت انوشتیروان، توجه به علم و دانش  دانش و فرهنگ به ایران منتقل شتده و نشتر می

م  رو، نمودی از ستترمایةهای مهم فرهنگی استتت. از اینو فرهنگ از انباشتتت از    رود.یافته به شتتمار میفرهنگی تجستتّ

توان به اهمیت علم و دانش در نزد برزویه طبیب، ابن مقفع و نصتراهلل منشتی اشتاره نمود. عالوه بر های دیگر مینمونه

گیری دارند. افرادی نظیر نصتربن احمد  این، امر نیز در کستب معرفت و فراگیری مستائل گوناگون فرهنگی حضتور چشتم

گمان  اند و این بیهای فرهنگی در عهد خود بودهبانی حرکت  ،یک   وی یا ابومنصتور دوانیقی هرستامانی، بهرام شتاه غزن

ها  های واالی انستانی آنهای فرهنگی و اندیشتهیافته و برگرفته از نگرشهای فرهنگی تجسّتممحصتول انباشتت سترمایه

 بوده است. 
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تهران:  خوانساری،  (. آداب الحرب و الشجاعه، به کوشش احمد سهیلی  1346. )]فخر مدبر[محمدبن منصور،  ابن سعید

 اقبال.

 بیروت: دارالمعرفه.(. الفهرست، تحقیق: ابراهیم رمضان، 1417ابن ندیم، محمد بن اسحاق الوراق. )

 (. االدب الصغیر و االدب الکبیر، تحقیق و دَراسه د.إنعام ّفواک. بیروت: دارالکتاب العربی. 1427مقفع، عبداهلل. )ابن

 ویل متن، تهران: مرکز.(. ساختار و تأ1372احمدی، بابک. )

 .های فرهنگی نتشارات دفتر پژوهشدرآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه: حسن پویان، تهران: ا(.  1384)اسمیت، فیلیپ.  

 . دار الصادر :المحاستن و المستاوی، بیروت ق(.1390. )بن محمد البیهقتی، ابراهیم 

 .الصادرالبلدان، بیروت: دارمعجم م(.1995اهلل. )بن عبتد یاقوتهلل عبد  بواالدین الحمتوی، شتهاب

المسالک، ترجمه محمد بن اسعد بن عبداهلل تستری، به کوشش ایرج  (. الممالک و  1373اصطخری، ابوالحسن ابراهیم. )

 افشار، تهران: انتشارات بنیاد موقوفات افشار. 

 شناسی، تهران: وزارت فرهنگ. (. سبک1321بهار، محمدتقی. )

 .شناسی، تهران: توس(. سبک1370بهار، محمدتقی. )

 محمد جعفر یاحقی و مهدی سیّدی، تهران: سخن.(. تاریخ بیهقی، به کوشش 1388بیهقی، ابوالفضل. )

 (. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، تهران: چاپ مهارت. 1383تفضلی، احمد. )

بن محمد عبدالملک  ابومنصور  اسم  ثعالبی،  الفرسو سیرهم،    .(1328) .عیلابن  ملوک  اخبار  غرر  یا  ثعالبی  شاهنامه 

 .چاپخانه مجلس:  محمود هدایت، تهران هترجم

مشتهور بته غرر اخبتار ملوک الفترس (تاریتخ ثعالبی    (. 1368. )عبدالملکبتن محمدبتن استماعیل  ابومنصورثعالبتی،  

 . محمد فضایلی، تهران: نقره ه ، ترجم(و ستیرهم

 : دار و مکتب الهالل.بیروت ،1، جعطوی فوزی کوشش ، بهو التبیین البیان م(. 1968. )جاحظ، عمرو بن بحر

 . علمی و فرهنگی(. ترجمه تاریخ یمینی، به کوشش جعفر شعار، تهران: 1382جرفادقانی، ابوالشرف ناصح بن ظفر. )

 (. اخبارالطوال، ترجمه محمود دامغانی، تهران: نشرنی. 1371دینوری، ابوحنیفه. )

 شناسی، تهران: انتشارات عطار. (. زمینه فرهنگ1365ینی، محمود. )روح االم

 ، تهران: امیرکبیر. 1ج  های فلسفی هند،(. ادیان و مکتب1375داریوش. )ن،  شایگا

 (. واژگان بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: نشر نی. 1385شویره و فونتن. )

 ، تهران: قفنوس. (. الگوی ارتقای سرمایه فرهنگی در ایران1394صالحی امیری، سیدرضا؛ سپهرنیا، روزیتا. )

 . ، تهران: امیرکبیر4، ج تاریخ علوم عقلی در تمدّن اسالمی (.1356صفا، ذبیح اهلل. )

 . انتشارات فرودسی :تهران، 9ج تاریخ ادبیات ایران،(. 1371)  هلل.صفا، ذبیح ا

http://lib.eshia.ir/40889/1/114/%D9%8A%D9%81%D8%B3%D9%91%D8%B1
http://lib.eshia.ir/40889/1/114/%D9%8A%D9%81%D8%B3%D9%91%D8%B1
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 .مرکز پژوهشی میراث مکتوب(. الیمینی، به کوشش یوسف الهادی، تهران: 1378عتبی، محمد بن عبدالجبار. )

 (. ابن مقفع الکتاب و الترجم و المصلح، بیروت: دارالفارابی، الطبعه االولی. 2002علبی، احمد. )

د نفسی،  (. لباب االلباب، به تصحیح محمد قزوینی و ادوارد براون، به کوشش سعی1335عوفی، سدیدالدین محمد. )

 . انتشارات کتابفروشی ابنسیناتهران: 

   (. دیوان، به کوشش محمد تقی مدرس رضوی، تهران: اساطیر.1362غزنوی، سید حسن. )

 شناسی مصرف موسیقی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات.(. جامعه 1386فاضلی، محمد. )

 .انتشارات صبح صادق: سبک زندگی. قم مصرف و (.1382محمد. ) فاضلی، 

 (. شاهنامه فردوسی )بر اساس نسخه ژول مول(، به کوشش عبداهلل اکبریان، تهران: الهام. 1385فردوسی، ابوالقاسم. )

ابوالقاسم. ) انستیتوی خاورشناسی    1970فردوسی،  انتقادی تحت نظر برتلس، مسکو:  م(. شاهنامه، جلد هشتم متن 

 . آکادمی علوم اتحاد شوری

 (. ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران: امیرکبیر. 1367ن، آرتور امانوئل. )سکریستین

 شناسی، تهران: نشر دوران.(. مقدّمات جامعه1367، منوچهر. )محسنی

 .کمال اصفهان (. دیوان، به کوشش مهدی نوریان، اصفهان: 1364مسعود سعد سلمان. )

دمنه، بر اساس نسخه مجتبی مینوی، شرح دکتر خیراهلل محمودی، شیراز: مرکز نشر  (. کلیله و  1386منشی، نصراهلل. )

 دانشگاه شیراز. 

 (. کلیله و دمنه، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، تهران: امیرکبیر.1391نصراهلل. ) منشی، 

 کتابفروشی سعدی.تا(. کلیله و دمنه، به کوشش حسن حسن زاده عاملی، تهران: نصراهلل. )بی منشی، 

ره االنبیاءِ و الملوک و الخفا، تصحیح و  یس  الصفا فی (. تاریخ روضه1385حمود. )شاه بن ممیرخواند، محمد بن خاوند

 . تحشیه: جمشید کیان فر، تهران: انتشارات اساطیر

الطبقه االولی، القاهره:    بی حتی نهایه القرآن الثالث هجری(. مظاهر الشعوبیه فی االدب العر1961نیه حجاب، محمد. )

 مکتبه نهضه مصر.

 مقاالت:

، مجله  «فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان  ثیر سرمایةبررسی تأ»(.  1394بابایی فرد، اسدهلل؛ حیدریان، امین. )

 .117-142صص   ،علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد 

)باقرزاده،   محمدرضا.  بیگی،  عربی"(.  1392جمشید؛  زبان  به  پهلوی  متون  ترجمه  از  مقفع  ابن  اهداف    "، بررسی 

 .7-25، صص 30شمارهپژوهشنامه تاریخ، 

 . 85-84صص   ،نامه تاریخ و جغرافیا مجله کتاب «. مقفعابن»(. 1387بیگی، حسین علی. )

،  "شناسیمنازعه آمیز اجتماعی و نقش جامعه تحلیلی از اندیشه پیر بوردیو درباره فضای  "(.  1383عباس. )توسلی، غالم

 .1-25، صص23نامه علوم اجتماعی، شماره

https://patogh.mobi/publisher/2657
https://patogh.mobi/publisher/2657
https://patogh.mobi/publisher/2657


 نمودهای کسب حکمت و دانش در کلیله و دمنه مصور تیموری با تأکید بر سرمایه های فرهنگی   72 

 وحید امیری یاسی کند، علی دهقان، حمیدرضا فرضی 

نجم گیالنی،  شهرام؛  )جلیلیان،  دوره  »(.  1396الدین.  در  ایران  تمدن  و  فرهنگ  شکوفایی  و  انوشیروان    –خسرو 

 .34-21، صص 31شماره ، ، مجله مطالعات ایرانی«ساسانیان 

.  1شماره  ،  های علوم تاریخی پژوهش.  "شناخت بهتر برزویه طبیب بر اساس کلیله و دمنه"(.  1393چوپانیان، جواد. )

 .33-52صص

)حسن وحید.  قاسمی،  آرش؛  سنجه  ساخت،"(.  1395پور،  ارائه  و  مدل  برازش  و  سرمایه  طراحی  سنجش  برای  ای 

 . 95-55، صص 2و1شماره ، مجله جامعه شناسی ایران، "فرهنگی

اندیشته سیاستی فیلستوف/ پادشتاه در ستلطنت خسترو  )فرهنتگ سیاستی شتاهنامه »(.  1369)  .باشتی، حمیتدهد

 .331-341 ص ص ،9 ماره ش  ایرانشناسی، مجله .«(انوشروان

مجله    ،« بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با هوش فرهنگی مدیران دبیرستانهای تبریز»(.  1390. )و همکاران  فیروز  ،راد

 .111-133صص شماره سیزدهم،   ،شناسی مطالعات جامعه

فرهنگی با هویّت جوانان )مطالعه موردی: شهر تهران(    رابطه سرمایة"(.  1381)  فر، غالمرضا.پور، محمود؛ خوششارع

 .147-133، صص 2شماره   ، ، نامه علوم اجتماعی"

، مجله  «گوش دادن موثر مدیران عامل اثرگذار در تعهّد مدیران»(.  1392زاده، محسن. )شزاده، حمیده؛ درویعباس

 . 21-18، صص2شماره  ،مدیریت مدرسه 

،  41شماره  ،12دورهعلوم اجتماعی،    ، مجله رشد«فرهنگی ومنابع مولد آن  سازة سرمایة»(.1387)غالمرضا.    غفاری،

 .12-16صص

آیینی شیر و گاو در دو نسخه کلیله و    -(. »نگاهی به وجه اساطیری1394نیا، عاصمه. )الدین؛ هادویکاشفی، جالل

 . 17- 25، صص 14دمنه دوره ایلخانی و تیموری«. جلوه هنر، شمار

و مقایسه سرمایة فرهنگی در میان دانشجویان رشتة  گیری  اندازه"(.1389السادات. )ب، خراسانی، زینکاووسی، اسماعیل

سال چهارم، شماره  ،  ، مجلةمدیریت فرهنگی"مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

 .105-85هشتم، صص 

نصرآبادی، محمد؛   )  جعفرپور، کارکنان  آرانی، زینب.  پروری  و  فرهنگی در  »(.  1391مرتضی  بر سرمایة  عوامل مؤثر 

 . 171 – 143صص   ، 27شماره  .، نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات«های کاشان و آران و بید گلشهرستان

( مهدی.  سرمایة » (.  1387کروبی،  قومی،  گردشگری  فرهنگ  صنعت  و  علمی«فرهنگی  فصلنامه  رفاه  –،  پژوهشی 

 . 309-324، صص 28شماره ، اجتماعی

رویکرد نصراهلل منشی به ادب تعلیمی در  »(.  1394فروش، فاطمه. )  زاده، عبدالرضا؛ خراسانی، محبوبه و نعنا مدرس

 . 61-82صص    ،26، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، شماره «دوره سلجوقی

 و فردوسی  شاهنامه  در کاریفریب آرایی  تصویر و  تصویرسازی»(.  1398)جدیداالسالمی، حبیب.   یی، منصور؛  مره

 . 347-367، صص 35 شماره  اسالمی، هنر ، فصلنامه مطالعات« )تیموری و مغول( نصراهلل منشی  دمنه کلیله

( مرتضی.  خانواده1386منادی،  فرهنگی  فضای  و  فرهنگی  »سرمایة  اول،  «ها(.  سال  پژوهش،  و  خانواده  فصلنامه   ،

 .1-35صص،  1شماره
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،  23(. »جایگاه تاریخی کلیله و دمنه در فرهنگ و تمدن شرقی«. فصلنامه مسکویه، شماره1391اهلل. )موسوی،  سید فرج

 . 119-135صص

ران: مرکز مطالعات  ، ترجمه گروه مترجمان، ویراستار ع. پاشایی، ته«فرهنگ ادیان جهان »(.  1385هینلز، جان راسل. )

 و تحقیقات ادیان و مذاهب.

بئاته  ،وینتر )  ، انگلبرت؛  قدرت جهانی در کشاکش همزیستی» (.  1386دیگناس.  دو  ایران  و  ترجمه کیکاوس  «روم   ،

 جهانداری، تهران: نشر فروزان.

ساخت روایی کلیله و دمنه بر اساس گفتمان کاوی تعامل رای  »(.  1390یعقوبی جنبه سرایی، پارسا؛ احمدپناه، فاتح. )

 .71-100شماره هجدهم، صص  ، فصلنامه ادب پژوهی «.و برهمن
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