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 .2پيشگفتار
ادبیّات تطبیقی به معنای بررسی و نقد ادبیّات ملّی و قومی و مذهبی و رابطۀ تارییی من ،بها ادبیّهات سهایر
اقوام و مل و بیگانگانی اسا که ادبیّات منها از مرز زبان قومی و مکتوو من فراتر رفتهه باشهدی الههالل،
)22 :1323ی ادبیّات تطبیقی در مفهوم فرانسوی من نیز «مقایسۀ صرف دو اثر ادبی نیسا؛ بلکهه مقایسهه از
دیدگاه این مکتب ،نقطۀ میاز و عم الزمی اسا که امکان درک شباهاها و یها تفهاوتههای موجهود
در بین مثار ادبی را فراهم میکن دی بهه دیگهر سهین ،ههدف در مکتهب فهوق  -علهیریهم برداشهاههای
عدّهای  -تطبیق یا مقایسه نیسای تطبیق صرفاً وسیلهای اسا برای رسیدن به هدفی واالتر که همان تبیهین
تعامالت و مبادالت ادبی بین ملّهاههای میتلها اسهای» النظهری)224 :1383 ،ی زمینههههای تّقیقهی در
ادبیّات تطبیقی گسترده و متعدّد اسای مهمتهرین ایهن زمینهههها عبارتنهد از :پهژوهش در بهاو وامواژههها،
ادبیّههات ترجمههه و بررس هی مترجمههان بههه عنههوان واسههطههههای انتقههال پدی هدهههها و مثههار ادب هی بههه دیگههر
ملّاها ،بررسهی سرگذشها انهوا ادبهی ،تّقیهق در بهاو موضهوعات و اسهطورهههای فراملّهی ،بررسهی
سرگذشا نویسندگان و تأثیر منها بر ادبیّات ملّاهای دیگر ،مطالعۀ منابع خارجی یک اثر یها نویسهنده
وییی الهمان)222 :ی
برای اوّلین بار ویلمن  ،1یکی از اساتید دانشگاه سربن ،در سال  1828م در درس تاریخ ادبیّات فرانسهه
از تأثیر ادبیّات انگلیسی و ایتالیایی بر ادبیّات فرانسه سین گفا و در مجموعه سینرانیههای خهود بهرای
نیستین بار اصطالح ادبیّات تطبیقی  2را به کار بردی الحدیدی )123 :2232 ،هر یهک از مکتهبههایی کهه
در حوزۀ ادبیّات تطبیقی پدید ممدهاند تعاریا متعدّدی برای این شاخۀ علمی دارندی بهر اسهاس یکهی از
این تعاریا که بر پایۀ مکتب فرانسوی ارائه شده اسا« ،ادبیّات تطبیقی ،بررسی روابط تهارییی ادبیّهات
ملّی با ادبیّات دیگر زبانهاییی [و] بیانگر انتقال پدیدهههای ادبهی از یهک ملّها بهه ادبیّهات دیگهر ملّهاهها
اسای» الندا )22-22 :1383 ،که این انتقال میتواند در حوزههای واژگان ،تصاویر ،حوزۀ احساسات وییی
باشدی
سیر تّوّالت نظری ادبیّات تطبیقی ،شاخههای متعهدّدی دارد کهه بیهانگر اهمّیّها و تنهو حهوزهههای
علمی این رشته اسای چه مکتب فرانسوی که در نیمۀ اوّل قرن بیستم مکتب مسلط ادبیّات تطبیقهی بهود و
چه مکتب ممریکایی که معتقد اسا هر متنی النوشتاری ،دیداری و شنیداری) میتواند در حهوزۀ ادبیّهات
1. Villemain.
2. La Littérature Comparée.
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تطبیقی قرار گیرد البینامتنیا) که عالوه بر تّلی تأثیرات و تأثّرات ،بیهنش فلسهفی و حتهی شهاخ

ههای

تارییی و نو ادبی را نیز شام میشود النجومیهان ،)112-112 :1331 ،همچنهین نظریهات رنهه ولهک در
«نام و ماهیها ادبیّهات تطبیقهی» و هنهری رمهاک ملمهانی در مقالهۀ «تعریها و عملکهرد ادبیّهات تطبیقهی»
الانوشیروانی )2 :1331 ،بیشی از تنو دیدگاههای علمی و ادبی در حوزۀ ادبیّات تطبیقی اسای
مقالۀ حاضر ،در زمینۀ تطبیق کلّی و جزئی کلیلهۀ عربهی ابهن مقفّهع ،بها ترجمههههای فارسهی منشهی و
مّمّد بیاری اسا و سهعی دارد دیهدگاهی تّلیلهی پیرامهون منشهأ و موضهو ابهواو و نیهز راز تفهاوت
ترجمهها ارائه دهدی
چنانچه سبزیانپور اشاره کرده اسا :منابع عربی در شرح و تفسیر متهون ادو فارسهی و تبیهین مبهانی
فرهن

ایرانی نقش مهمی دارنهد؛ چراکهه بسهیاری از حقهایق مربهوه بهه فرهنه

و ادو ایهرانزمین در

الیههای ستبر متون عربی مدفون شدهاند و مّقّقان ما توجّه کمتری بدان دارندی ال)23-32 :1383ی در ههر
حال ،هدف ما در این مقاله نقد شیوه مترجمهان بها ارائهه نظهایر نیسهای منچهه در ایهن مقالهه بهه دنبهال من
هستیم ،معرّفی تشابهات و تفاوتهای ترجمههاسای ابتدا به دنبال معرّفی کلّی کلیله و دمنه ،تهأثیر و تهأثّر
من بودهایمی سپس بهه تطبیهق کلّهی ابهواو کلیلهه بها ترجمهههها همّها گماشهتهایهم و در نهایها ،منشهأ و
موضوعات ابواو کلیله و ابواو هندیاألص و ییر هندی را تّلی نمودهایمی
چون زبان ،مادّۀ ادبیّات اسا و به مانند سن

و رن

نیسا که مادّهای خنثی باشهد ،سرشهار از مهادّۀ

فرهنگی گروهی اسا که به من زبان صّبا میکنندی الولک و وارن)12 :1323 ،ی معموالً هر اثهری کهه
از طریق ترجمه ،از زبانی به زبان دیگر و از فرهنگی به فرهنگی دیگر انتقال مییابد ،متناسب بها ارزشهها
و فرهن

سرزمین مقصد دچار تغییراتی میشود.ال )1از طریق ترجمۀ مثار بود کهه فرهنه

هند و یونان به دامان فرهن

و ادو ایهران،

و ادو اعراو مسلمان سرازیر شد و عناصری را بر من افزود کهه قهبالً فاقهد

من بهودی شهوقی ضهیا عوامه ایهن تّهوّل عظهیم را دو مهورد کلّهی نهام مهیبهرد :راه ترجمهه و دیگهری
عروزبان شدن ملّاهای خاورمیانه با تمام میراثهای علمی و فرهنگیشانی ال)441 :1322ی
از جمله کتاوهایی که در من عصر به زبان عربی ترجمه شد ،کتاوههای داسهتانی از زبهان حیوانهات

بود که پند و اندرزها و مسائ اجتماعی و سیاسی را از زبان حیوانات بیان میکرد؛ از جمله کلیله و دمنهه
که به وسیله ابن مقفّع از زبان پهلوی به عربی ترجمه شد و تهأثیر عظیمهی بهر ادبیّهات عربهی گذاشهای در
کتاو مظاهر الش اعوبيةايفالألدبالشعا ي در توجیه انگیزۀ ابهن مقفّهع ممهده اسها :او از ایهن طریهق بهه ادبیّهات
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تمثیلی پناه برده تا کژیهای منصور عباسی را بهه راسهتی مورد و در واقهع امیهدوار بهوده تها خلیفهه از راه
ناراسا خود برگردد و مردم من را بیوانند و بر بیداد خلیفه خشم مورندی النبیه حجاو)411 :1321 ،ی
 .1پيشينة تحقيق
پژوهشگران زیادی پیش از این ،در رابطهه بها ادبیّهات تطبیقهی و تهأثیر و تأثّرههای فرهنه

ههای متفهاوت

کتاوها نگاشتهاندی همچنین در تطبیق کلیله و دمنه با کتهاوههای ههمنهو من نیهز کارههایی انجهام یافتهه

اسای در پرداخا این مقاله ،مطالعه دقیق کتاوهایی چهون :ادبیّهات تطبیقهی ینیمهی ههالل ،لألدبالملقاهن

نوشتۀ طه ندا و همچنین مآخذ اصلی کتاو کلیله یعنی پنجا تنترا و مهابهاراته و نیز چند نسیهای از کلیلهۀ

عربی ابن مقفّع و ترجمههای فارسی نصراهلل منشی و بیاری و نیز کتاو ارزشهمند بهرزوی طبیهب و منشهأ
کلیله و دمنه اثر «فرانسهوا دوبلهوا» و مقهاالت «ادبیّهات تطبیقهی :تعریها و زمینههههای پهژوهش» از ههادی
نظریمنظّم و «رؤیای ادبیّات تطبیقی» از علیرضا منوچهریان و منابع دیگر ،وجهه همها بهوده اسهای نیهز

مقاالت وحید سبزیانپور از جمله« :بررسی ریشههای ایرانی کلیله و دمنه»« ،تهأثیر ترجمهۀ عربهی کلیلهه و
دمنهه بههر ادو عربههی»« ،تههأثیر فرهنه
فرهن

و ادو ایرانههی در ادو عربههیییی»« ،اهمّیّهها منههابع عربههی در تبیههین

و ادو فارسی» و «نگاهی بر پندهای مکتوو بر ابزار و لوازم زندگی ایرانیان باسهتان و اثهر من بهر

ادو فارسی و عربی» مورد مطالعه قرار گرفای سه منبع اصلی که تطبیق ابواو و حکایات از روی منهها
صورت گرفته اسا ،به شرح زیر اسا :کلیله و دمنۀ عربی ابهن مقفّهع ،انتشهارات عهالم الکتهب بیهروت -
لبنان سال  ،2442کلیله و دمنۀ فارسی نصراهلل منشی ،به تصّیح مجتبی مینوی ،انتشارات امیرکبیهر ،چها
سیام ،1382 ،داستانهای بیدپای مّمّد بن عبهداهلل بیهاری ،بهه تصهّیح پرویهز ناته خهانلری و مّمّهد
روشن ،انتشارات خوارزمی ،چا دوّم1323 ،ی
 .1پردازش تحليلی موضوع

 .2-1کليله و دمنه
کلیله یکی از مشهورترین کتاوهای داستانی جههان اسها کهه بهه زبهان حیوانهات نوشهته شهده و نکهات
اخالقی و اجتماعی و سیاسی و پندها و اندرزها و حکماهای من در قالب داستانهایی بیان شدهانهدی در
نیمۀ قرن دوّم هجری ،ابن مقفّع متن پهلوی کلیله را به عربهی ترجمهه کهرد کهه ایهن کتهاو عربهی مأخهذ
ترجمه به بیشتر زبانها در سراسر جهان شدی البتّه پیش از من به زبهان سهریانی ترجمهه شهده بهود کهه ایهن
ترجمه تا این اواخر ناشناخته مانده بودی در اینکه کلیله اصلی هندی دارد و از زبان سانسکریا بهه پهلهوی
ترجمه شده اسا ،تردیدی وجود نداردی کلیلۀ عربی ابهن مقفّهع ،در واقهع مهأخو از کتهاو پنجها تنتهرا و
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داستانهایی از کتاو «مهابهاراته» و چند منبع هندی و ییر هندی دیگری اسای متن پهلوی کلیلهه و دمنهه
از بین رفته اسا؛ امّا متن عربی من اوّلین بهار بهه کوشهش «سیلوسهتر دوساسهی» خاورشهناس فرانسهوی از
روی نسیههای متعدّدی که فراهم مورده بود ،در سال  1812در پاریس چها شهدی الخهانلری و روشهن،
تأسهی از کلیلهه
)14 :1323ی بعدها به اعتقاد فاخوری ،تعداد قاب توجّهی از کتب ادبی عهرو بهه تقلیهد و ّ
نوشههته شههدند؛ از جملههه :عيااو الألخبااهن ،لشعقا الشف یا  ،سا لاالملکااو طرطوشههی ،ککمااهفايفالألخا

ابههن حههزم

العاکوو 423 :1382 ،به نق از :سبزیانپور)33 :1382 ،ی در واقع ابهن مقفّهع ،اوّلهین کسهی اسها کهه در
زبان عربی وحدت تألیا و تصنیا به وجود مورد؛ زیرا قب از او متنی که ارتبهاه موضهوعی و وحهدت
و هماهنگی داشته باشد به دسا ما نرسیده اسای الفروخ 82 :1384 ،به نق از همان)33 :ی
 .1-1تطبيق کلّی ابواب

با توجّه به موارد مذکور ،تفاوتهایی در ترجمههای ابوالمعالی نصراهلل منشی و بیهاری بها کلیلهه و دمنهۀ
عربی ابن مقفّع وجود دارد که این تفاوتها در ادامۀ پژوهش بر اسهاس شهواهد مسهتند و دالیه علمهی،
باو به باو بررسی خواهد شدی
 .2- 1- 1بابهای کليله و دمنة ابن مقفّع و تطبيق آن با ترجمههای فارسی نصراهلل منشی و بخاری

در نسیههای متعدّد چاپی از کلیله و دمنۀ عربی ،ترجمه و تهألیا ابهن مقفّهع پهیش از بهاوههای پنجگانهه
«پنچا تنترا» ،چهار باو به عنوان مقدّمه ممده اسا:
الا« :مق امةالشکتاهب» که منسوو اسا به نویسندهای بهه نهام «هبناوداباساسانول » و معهروف بهه «عکا اباسالش اه ا

لشفهنس »ی در این باو علّا تألیا کتاو از جانب دانشمندی هندی به نام «بیدبا» برای پادشهاه هنهد بهه نهام
«دبشلیم» بیان میشود و همچنین داسهتان لشکرکشهی والقهرنین بهه هندوسهتان و جنه

او بها فورهنهد و

عاقبا من در این باو بیان شده اسای الابن مقفّع)22-21 :2442 ،ی
این باو در اکثر نسیههای قدیم منسوو به ابن مقفّع و نیز در ترجمههههای نصهراهلل منشهی و بیهاری
وجود ندارند؛ تنها در بعضی از نسیههای نصهراهلل منشهی پهس از پایهان کتهاو بهابی بهه نهام «بهاو پیه و
چکاو» افزودهاند که خالصۀ مطالب سطور نیستین من چنین اسا« :شبی در مجلس عهالیییی ابوالمکهارم
فاخر بن عبدالواحد ییی نسیتی از کلیله و دمنه عرض کردند و یک «داستان پی و چکهاو» در من نسهیا
به زیادت نوشته بود که در این نسیا و دیگر نسیتها نبهودی بهه یکهی از حاضهران مجلهس اشهارت کهرد
کهههییی ایههن درهههم در من رشههته بایههد کشههیدی» القریههب)313-312 :1328 ،ی ایههن مقدّمههه در نسههیۀ مأخههذ
ابوالمعالی نبوده و به این سبب در ترجمۀ او نیز وجود نداردی
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و :باو ع ضالشکتاهب یا غا ضالشکتاهب که در نسیههای عربی در میاز قهرار گرفتهه و بهه ابهن مقفّهع نسهبا
داده شده اسا؛ جز در نسیه «شییو» که این باو بعد از دو باو دیگر و قبه از «باهبالألسا اللشواون» ممهده
اسای در ترجمۀ منشی این باو مطابق اسا با «ابتداء کتاو» منسوو به «برزجمهر بهن بیتکهان» المینهوی،
 )38 :1382که باو دوّم از مقدّمه اسای این باو ،با «میاز کتاو کلیله و دمنه» در ترجمۀ بیاری ،مطهابق
اسای

ج :مقدّمۀ بعدی که در نسیههای عربی با عنوان «بِعوَ ُةابُ ُزلیهالَيلابا ِدالننا ِا» یا با عنهوان «ت اوجياها َکرا االَوُووا َلل ا
بُ ُزلیاةالِيلابِا ِدالنِنا » العزّام )13 :1324 ،ممده اسا و در بعضی از نسهیهههای عربهی نهامی از نویسهندۀ من

رنمِا » شرو میشود؛ امّا در ترجمۀ ابوالمعالی ایهن مقدّمهه بها
نیسا ،در نسیههای عربی با عبارت «قَاه ابُ ُ

عنوان «مفتتح کتاو» در قسما دوّم قرار گرفته و به «ابوالّسن عبداهلل بن المقفّع» نسبا داده شده اسهای

المینوی)28 :1382 ،ی این داستان در ترجمۀ بیاری با عنوان «داسهتان برزویهۀ پزشهک کهه کتهاو کلیلهه و
دمنه از هندوستان چگونه موردی» الخانلری و روشن )33 :1323 ،ممده اسای
د :باو برزویه در اکثر نسیهههای عربهی و فارسهی سهوّمین و مخهرین مقدّمهه اسها؛ جهز نسهیۀ شهییو،
همانطور که کر شد ،باو عرض الکتاو را مخهرین مقدّمهه قهرار داده اسهای در برخهی از چها ههای

کلیله و دمنهۀ عربهی ،دو بهاو از مقدّمهههها المق ماةُالشکتاهبا-اقا ُلنالنساه ِ ابُ زلیاهالِ َيلالننا ) تّها عنهوان مق ماةُا

لشکتهب ممده اسا و باوها از باو برزویه میاز میشودی الراجی کنّاس)44-2 :2448 ،

بقیۀ باوهایی که در کلیلۀ عربی ابن مقفّع الانتشارات عالم الکتب  -بیهروت) و کلیلهه و دمنهه نصهراهلل
منشی التصّیح مینوی) و داستانهای بیدپای بیاری الخانلری و روشن) ممده اسا به شرح زیر اسا:

بهبالالَ َس ِ َاللشوَّوِان المینوی)23 ،ی
بهبالالَ َس ِ َا
اللشوَّوِان الابن مقفّع)143 ،؛ داستان شیر و گاو البیاری)21 ،؛ ُ
1ی ُ

ِ
اهبالَش َفن ِ
بهبالش َف ِ
اعاسا
اص َ
نص َ
اعاسالَما ِادمناة الابن مقفّع)122 ،؛ داستان دمنه به کجها رسهید البیهاری)123 ،؛ ب ُ
2ی ُ
لَم ِ ِ
ادمنَةاالمینوی)122 ،ی
ِ
الممهما ِاةا
اهب
اهب
الممهم ااةالملُطَ َّوقَاه الابههن مقفّههع)132 ،؛ داسههتان کبههوتر حمههایلی و زا وییی البیههاری)123 ،؛ ب ُ
3ی ب ُ
َ
َ

لشرکَنفهةِ اللشظَّيب المینوی)22 ،ی
للُ ِذ َا
هال ا
لملُطَ َّواقَ َا
ال ُّ

ِ
لب المینهوی،
اللشَُا ِا
اوواللشَ َباه الابن مقفّع)212 ،؛ داستان کالیان و بومان البیهاری)122 ،؛ باهبالشباوو َ
4ی باهبالشب َ
)132ی
2ی بهب ِ
الالشََايکَ ِا الابن مقفّع)223 ،؛ داستان حمدونه و سن
الشق َ ِد َا
ُ

المینوی)238 ،ی

پشها البیهاری)243 ،؛ باهب ِ
لشراکَن َفهةِا
الشقا َ ِدال ُّ
ُ
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س الابن مقفّهع -)222 ،داسهتان راههب و راسهو البیهاری)212 ،؛ باهبالشر ِلرا ِ اللبا ِس ِ
کاللب ِس ِ
2ی ِ ِ ِ
اعا ِ
سا
اع ِا
َ
بهبالشنهس َ

المینوی)224 ،ی

ِ
الللاُ ِ ِذا
اللشرانَّوِان الابهن مقفّهع)221 ،؛ داسهتان گربهه و مهوش زیهرک البیهاری)212 ،؛ابَ ُ
2ی بَ ُ
اهبالشرانَّوِن َ
هباللاُ ِذ َ

المینوی)222 ،ی

8ی بهبالب ِسالملَکِ ِ
اکاللشطاهرِ ِانَن َار الابن مقفّع)223 ،؛ داستان شاه با من مر که نهام او فنهزه بهود البیهاری)222 ،؛
ُ

بهبالب ِسالملَکِ ِ
کاللشطهرِ ِ انَ َنر المینوی)282 ،ی
ُا

ََبالشن ِ
بهبالالَ َس ِ اَاللش َّ َِ
ک الابن مقفّهع)283 ،؛ داسهتان شهیر و شهعهر البیهاری)223 ،؛اباهبالالسا االلباساولاا
َّهس ِا
3ی ُ

المینوی)344 ،ی

بهبالی َذالبِ َذا ِللی لخا الابن مقفّع)341 ،؛ داستان شا رم ملک با ایالد و ایرخها و خوزبنهاه البیهاری،
14ی ُ
)242؛ بهبالملَکِ ِ
ک َاللشبَا َ ِلِهَ ِة المینوی)342 ،ی
ُ
یرامکِکاللَُذَل ِااالابن مقفّع)321 ،؛ ترجمۀ نصراهلل منشی و ترجمۀ بیاری این باو را ندارندی
11ی ُ
امِ لَ َ
بهب َ

ِ
اللش َّ َِ
اواللشکَّب َاوةِا المینهوی،
اهبالشکَّب َاوةِ َا
12ی ب ُ
اََبا الابهن مقفّهع)332 ،؛ بیهاری ایهن بهاو را نهدارد؛ باهبالشنَّهب َ
الل ِإلس َاول ِن َ
)334ی
ِ ِ
لشض ِ
ال َّ
ايفاالمینهوی،
الشر ِلرا ِ َا
اللشض ِا
اهب َّ
َّيف الابن مقفّع)343 ،؛ ترجمۀ بیاری فاقد این باو اسا؛ ب َ
13ی ُ
بهبالشنَّهسک َ

)344ی

هرحال َّ ِ
شصاهرِ ِ اللشرايه االمینهوی،
اهبال َّ
بهب َّ
لشصاهر ِا الابن مقفّع)342 ،؛ ترجمۀ بیاری فاقد این باو اسها؛ ب ُ
14ی ُ
الشر ِ َ

)332ی

اکاللَاانهبِِاه الابهن مقفّهع)322 ،؛ داسههتان شهاهزاده و یهارانش البیهاری )223 ،باهبالبا ِسالملَکِا ِ
ِ ِ
اکا
ُ
اهبالبا ِسالملَک َ َ
12ی ب ُ

انهبِ ِهاالمینوی)448 ،ی
َللَ َ

12ی بهبالمم ِ
بالم ِ
هشکالمَریس الابن مقفّع)323 ،؛ ترجمۀ بیاری و منشی فاقد این باو هستندی
همة َا
اللشوَّعکَ ِ َ َ
ُ ََ

چنانکه مالحظه میشود ،کلیله و دمنۀ ابهن مقفّهع در بسهیاری از بهاوهها بها ترجمهۀ منشهی و بیهاری
یکسان اسا و در معدود باوهایی با هم تفاوت دارندی البتّه به اعتقاد خانلری این ابواو ممکهن اسها از
نسیۀ اساس ترجمۀ بیاری ساقط شده باشندی الخانلری و روشن)23 :1323 ،ی
 .1-1-1داستانهای فرعی کليله و دمنه و تطبيق آنها با ترجمههای فارسی

بیشتر حکایات و داستانهای ابواو میتلا کلیله و دمنۀ ابن مقفّع ،با ترجمههای فارسی نصهراهلل منشهی و
بیاری منطبق اسا؛ ولی در برخی موارد تفاوتهایی وجود دارد که این تفاوتها چندگونه اسا:
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1ی حکایات و داستانهایی که در متن عربی ابن مقفّع ممهده اسها؛ ولهی در ههر دو ترجمهه فارسهی و یها
یکی از من دو ،نیامده اسای این نو حکایات نیز خود چند نو اسا:
الا :حکایاتی که در متن عربی ابن مقفّع ممده؛ ولی در ترجمههای فارسی نیامدهاند کهه منهها عبارتنهد

ِ
الشصانيح» الهمههان ،)82 :حکایهها
اوز َّ
اوالناه ِنبام َاسالملاَاوف» الابههن مقفّههع ،)142 ،حکایهها «لَلَ ُ
از :حکایهها «لش َّ ُجا ُ

اصالملَدا ل ُاللشتَّ ِ
اهج ُا» الهمهان ،)32 :حکایها «لِألخ َاوةُالشوَّ َاةُا» الهمهان:
«لش َّ ُج ُواللشکِ ُّا
ص» الهمان ،)88 :حکایها «لشکِ ُّ
لشص َ انَُاة» الهمان)33 :ی
يهدال َّ
 ،)38حکایا « َّ
لشص ُ

و :حکایاتی که در متن عربی ابن مقفّع و ترجمۀ نصراهلل منشی ممهده اسها؛ ولهی ترجمهۀ بیهاری فاقهد
الشصف ُالء» الابن مقفّع88 ،؛ مینوی)33 ،ی
لشصني َف ُة َّ
منهاسا و من عبارت اسا از :حکایا « َّ
ج :حکایاتی که در متن عربی ابن مقفّع و ترجمه بیاری ممدهاند؛ ولی در ترجمهۀ نصهراهلل منشهی نیامهده

اسا که منها عبارتنهد از :حکایها «لشت ِ
اهج ُ الوا ی ُکه» الابهن مقفّهع32-33 ،؛ بیهاری ،)22 ،حکایها «لَش َقمکَا ُةا
وث» الابن مقفّع144-133 ،؛ بیاری ،)142 ،حکایا « ِ
س» الابهن مقفّهع313 ،؛ بیهاری)223 ،ی
لشق ُداللشعَ َ ُا
لشَبغُ ُا
َال َ

البتّه این حکایا باوهایی اسا که در هر سه ممده اسای دربارۀ باوهایی که در ترجمۀ نصهراهلل منشهی
و ترجمۀ بیاری نیامده اسا ،قبالً بّث شده اسای
2ی حکایاتی که در منها به علّتی تغییر ایجاد شده اسا؛ یا به حکایات دیگهری تبهدی شهدهانهدی از ایهن

نو داستانها مهیتهوان بهه حکایها «لشتِ ِ
اهج ُ َالل َاه ِز ُا» اشهاره کهرد کهه در من «رابطهۀ زن و دوسهتش» را بهه
همدستی خزانهدار و دوستش تغییر دادهاندی متن حکایا طوری ممده که زنی با مردی دیگر سر و سهرّی

داشته اسا و این ماجرا در متن عربهی بهه رابطهۀ میهان خزانههدار و دوسهتش تبهدی شهده اسها و ظهاهراً
صورت اوّل را منافی اخالق؛ خاصّه بهرای جوانهان دانسهته و من را تغییهر دادهانهدی از ایهن نهو حکایهات

هج الل َه ِز ُا» الابن مقفّع ،)122 ،حکایا «ل َ ِ
ِِ
او» الهمهان:
اهد ُواللش َّ ُج ُا
میتوان این داستانها را نام برد :حکایا «لشت ُ َ
صوصاللش َّ ُج ُوالملَد ُ ل ُا» الهمان)238 :ی
 ،)24-21حکایا «لشک
ُ

با توجّه به اینکه این نو داستانها در هر دو ترجمۀ فارسهی یکسهان ممهدهانهد ،بهه نظهر مهیرسهد کهه
مصّّّین بعدی کلیله و دمنۀ عربی ،متن اینگونه داستانهها را تغییهر دادهانهد و داسهتانهها را اخالقهیتهر
کردهاند تا منافی اخالق عامّه نباشدی
در این قسما به تّلی منشأ و موضوعات ابواو کلیله و دمنه خواهیم پرداخا:
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 .9-1ابواب هندی األصل
 .2-9-1باب شير و گاو

این باو ،اص و منشأ هندی دارد و از جملۀ مهمترین ابواو کلیله و دمنه اسا و از حیث کمّیها نیهز بهر
سایر فصول افزونی داردی اهمّیّا این باو از منجا پیداسا که نام کتاو از نام دو شغال الکلیلهه و دمنهه)
که قهرمانهای اصلی این باو هستند ،گرفته شده اسای
این باو در کلیله و دمنه ،متناسب با تنترۀ اوّل کتاو پنچاکیانه اسای تنترۀ اوّل میتهرا بهیهده 1الجهدایی
دوستان) ،نامیده شده اسای الخالقداد عبّاسی :1323 ،ده)ی نقش اصلی داستانهای این باو را ،دو شهغال،
یکی کلیله و دیگری دمنه ،ایفا میکنندی دمنه از کلیله حری

تر ،جاهطلهبتر و فتنههجوتر اسها و کلیلهه

در هوش و درایا و فهم بر دمنه برتری داردی داستانهایی کهه در ایهن بیهش ممهدهانهد حکایها از ایهن
دارن د که یکی از این دو شغال ،عیار دوستی شیر و گهاو را بها سهعایا و یمّهازی و مکهر و حیلهه بهر ههم
میزندی عالوه بر دو شغال ،دو گاو به نامههای «شهتربه» و «بندبهه» و یهک شهیر ،قهرمهان اصهلی ایهن بهاو
هستندی

اهبالالَسا ِ اللشوَّاوِان»
این باو با «داستان شیر و گاو» الخانلری و روشن )21 :1323 ،در ترجمهۀ بیهاری و «ب ُ

المینوی )23 :1382 ،در ترجمۀ نصراهلل منشی مطابق اسای
 .1-9-1باب کبوتر حمايلی

این باو هم از جملۀ ابوابی اسا که در پنجه تنتره ممده اسا و منشأ هندی داردی ایهن بهاو ،متناسهب بها
تنترۀ دوّم از پنجه تنتره ،موسوم بهه میتهره البههه  2البهه دسها موردن دوسهتان) اسهای در تنتهره دوّم توصهیه
میشود که در انتیاو دوسا ،باید نهایا دقّا را به عم موردی الخالقداد عبّاسی :1323 ،یازده)ی
استیوانبندی این باو را دوستی کبوتر و زا و موش و باخه و مهو تشهکی مهیدههد کهه بها وجهود
اختالف طبیعا و جنسّیا ،با هم دوسا شدند و در مواقع گرفتاری بهه کمهک ههم ممدنهدی اسهاس ایهن
باو بر پایهۀ زیرکهی اسهای کبهوتر طهوقدار و یهاران او ،دشهمنان نیرومنهد خهود را بها زیرکهی شکسها
میدهندی منها با اتّّادی کهه بها سهایر حیوانهات ییهر همنهو خهود ایجهاد مهیکننهد ،در مقابه دشهمنان
مشترک خود پیروز میشوندی

1. Mitra-Bheda
2. Mitra-labhe
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 .9-9-1باب بوف و زاغ

این باو متناسب با تنترۀ سوّم پنجاتنتره ،موسوم به کاکولوکیه  1اسا الهمان :یازده)ی موضهو اصهلی ایهن
باو ،دشمنی زایان و بومان اسای در این باو معایب و مضرّات دوستی با دشمنان مادرزاد تشهریح شهده
اسای داستان این باو بیانگر این مطلب اسا که جایی که زور بازو و قدرت ظاهری به کار نیاید ،حیلهه
و نیرن

کارساز اسای هرچند حیله از نظر اخالقی ناپسند اسا؛ ولی برای ادامۀ زندگی و کامیهابی بایهد

از من استفاده کردی
 .3-9-1باب بوزينه و باخه

این باو هم از ابهواو هنهدی األصه کلیلهه و دمنهه و متناسهب بها تنتهرۀ چههارم کتهاو پنجهاتنترا «لبدههه
پرناش»  2یعنی از دسا دادن مزایای مکتسب اسا الخالقداد عبّاسهی :1323 ،یهازده)ی در ایهن بهاو بیهان
میشود که یک نادان چیزی را که به دسا میمورد چگونه از دسا میدهدی در این داسهتان نیهز اسهاس
کار بر زیرکی اسا و مث سه داسهتان قبلهی پنجهاتنترا ،خدعهه و نیرنه

را عامه اساسهی در موفّقیها و

پیروزی میداندی خدعه و نیرنگی که شاید موافق اخالق عامّه نباشد؛ ولی استفاده از من برای نگههداشهتن
خود ،موضوعی اسا که در داستانهای پنجهاتنترا ،بهه عنهوان یهک عامه بههروزی بهدان نگریسهته شهده
اسای
 .1-9-1باب زاهد و راسو

این باو مخرین بابی اسا که از کتاو پنجاتنترا ترجمه شده اسا و متناسب اسها بها تنتهرۀ پهنجم یعنهی
اپریکشیته کاریتا 3ی الهمان :دوازده)ی
در این فص زیان کارهای نسنجیده گوشزد میشود و این مطلهب عنهوان مهیشهود کهه مهرد بایهد بهه
کاری که خوو من را نسنجیده اسا و به کم و کیا من واقا نگشته اسا دسها نزنهد؛ زیهرا در ییهر
این صورت پشیمانی حاص میشودی
 .3-9-1باب های موش و گربه ،پادشاه و فنزه ،شير و شغال

این سه باو هم منشأ هندی دارند و از کتاو مهابهاراته ترجمه و به کتاو کلیله و دمنه افهزوده شهدهانهدی
باو موش و گربه ،از کتاو مهابهاراته ،کتاو  12فص  138ترجمه شده اسای الدوبلوا)38 :1382 ،ی این
باو در شرححال مردی کثیرالعدو اسا که ناچار باید با برخی از دشهمنانش سهازش کنهدی قهرمهان ایهن
1. kakolukiya
2. labdha pranasa
3. a-pariksita-karita
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داستان موش زیرکی اسا که وقتی خود را در دام بالههای متعهدّد گرفتهار مهیبینهد ،اتّّهادی مدبّرانهه بها
گربه برقرار میکند؛ ولی بعد از رفع نیاز ،این دوستی را بر هم مهیزنهدی عنصهر زیرکهی ،بهر ایهن داسهتان
حاکم اسای
باو پادشاه و فنزه هم از کتاو  ،12فصه  133مهابهاراتهه ترجمهه شهده اسهای الهمهان)38 :ی در ایهن
باو ،اشاره میشود که گول حرفهای شیرین دیگران را نباید خوردی فنزه ،مر داستان ،پسهر شهاه را بهه
قصاص کشته شدن فرزندش کور میکند و هنگامیکه با سینان چرو و نرم پادشهاه برخهورد مهیکنهد،
فریب حرفهای او را نمیخورد و معتقد اسا که انسان کینهور و کینهتهوز نمهیتوانهد دوسها مطمئنّهی
برای مدم باشدی
مخرین بابی که از مهابهاراته ترجمه و به کلیله و دمنه افزوده شده اسا ،باو شیر و شهغال اسها کهه
از کتههاو  12فص ه  111مهابهاراتههه ترجمههه شههده اسهها الهمههان)38 :ی در ایههن بههاو بههه اهمّیّ ها حههزم و
دوراندیشی و عدم تعجی در تصمیمگیری اشهاره مهیشهودی شهغال داسهتان بهه زههد و پارسهایی شههرت
َماها) :الابهن مقفّههع« )234 :2442 ،و از من حهرام کههه ایشههان
اوام َ
داشها و هرگههز گوشهها نمهیخههورد الالیه ُک ُ
خوردندی او نیوردی» الخانلری و روشهن)231 :1323 ،؛ و عهدّهای بها توجّهه بهه ایهن مطلهب ،بهه هنهدی
األص بودن این باو یقین کردهاند؛ زیرا خوردن گوشا در نزد هندوان مکروه اسها وگرنهه در اسهالم
و دین زردتشا چنین حکمی وجود نداردی این شغال به دسیسۀ اطرافیهان شهیر ،گرفتهار توطئههای بهزر
یعنی خیانا به شیر میشودی ولی شیرِ داستان به تثبّا و تأمّ  ،به اص ماجرا پی میبهرد و از رییتهه شهدن
خون بیگناهی جلوگیری میکندی این شهیر بهرخالف شهیر «بهاو شهیر و گهاو» ،در تصهمیمگیهری عجلهه
نمی کند تا عاقبا پشیمان و حسرت خورده باشهد؛ بلکهه بها صهبر و تأمّه در اتّّهاد تصهمیم ،بهه حقیقها
جریان پی برده و بیگناهی شغال بر او اثبات میشودی
 .7-9-1باب زرگر و سيّاح و شاهزاده و يارانش

این دو باو هم از منابع هندی ترجمه شدهاند و در ادبیّات هندی وجود دارندی داسهتان زرگهر و سهیّاح را
در برخی از تّریرهای متأخّر پنجاتنترا ،به صورت یک داستان فرعی باو «شهیر و گهاو» موردهانهدی البتّهه
همانطور که مّتم اسا که این باو توسّط برزوی طبیهب ،ترجمهه شهده باشهد ،بهه همهان انهدازه ههم

مّتم اسا که بعدها به دسا مترجم دیگری ،از سنسکریا به فارسی میانه ترجمهه و بهه کلیلهه و دمنهه
افزوده شده باشدی به عالوه ممکن اسا که ابن مقفّع ،این داستان را در یک متن فارسی میانههای ،ییهر از
کلیله و دمنه یافته و ترجمه کرده و به متن عربی کتاو خود افزوده باشدی الدوبلوا)42 :1382 ،ی
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این باو ،برخالف ابواو پیشین ،بر مّور زیرکی و فریب تمرکهز نیافتهه اسها؛ بلکهه داسهتانی اسها
دربارۀ چگونگی حصول چیرگی بر شیطانی سیّاح پرهیزکار امّا سادهلوح ،به گونهای معجزهمسا از دسها
زرگر مکّار جان به درمیبرد؛ همان سیّاحی که زمانی زرگهر را از ههالک شهدن در گهودالی نجهات داده
بههودی ایههن داسههتان در بیههان احههوال کسههانی اسهها کههه کههار نیههک پسههندیده را در ییههر موضههعش ضههایع
میسازندی
داستان شاهزاده و یارانش نیهز اصه هنهدی دارد و در متهون سنسهکریا ،تبّتهی و چینهی و پراکریها
ممده اسای هرت جزئیات تّلیلی از این داستان و ارتباطش با متهون عربهی منتشهر کهرده و اظههار داشهته
اسا که این حقیقا که این داستان اص هندی دارد ،بیان کنندۀ ایهن اسها کهه در مهتن اصهلی فارسهی
توسهط
میانه ای برزوی نیز ممده اسای ولی این ادّعا کمی قاب تأمّ اسا؛ زیرا ممکن اسا این داسهتانّ ،
مترجم دیگری ییر از برزوی ترجمه شده باشد؛ زیرا برزوی یگانۀ ایرانی نبوده که بها هنهد ارتبهاه داشهته
اسا و کلیله و دمنه هم یگانه اثهر و منبهع هنهدی ترجمهه شهده بهه فارسهی نبهوده اسهای در لشفِ سا ابهن
النّدیم ،فهرسا بلند باالیی از کتاوهای داستانهای هندی وجود دارد که منها را در بغهداد سهدۀ دههم
میشناختند و به نظر میرسد که بیشتر منان از طریق فارسی میانه به عربی ترجمه شده بودهاندال)2ی
این باو در اهمّیّا قضا و قدر بیان شده اسا که اگهر در کهاری بیها و اقبهال یهار و همهراه انسهان
باشد ،انسان به مقصود خواهد رسید و اگر ییهر ایهن باشهد ،عقه و علهم و درایها را قضها و قهدر خنثهی
خواهد کردی
 .3-1ابواب غير هندی

 .2-3-1باب مق مة لشکتهب
این مقدّمه به قلم نویسندهای ناشناس ،به نام بهنود بن سّوان و معروف به علی بن الشاه الفارسهی ،نوشهته
شده اسا:

اهالشراببالشَّا ِ
ِ
يفالشبن ِ
ااماساَجکااها
يالیعا ُ
َّم َِ َ
اِالشتااهيلاَی َ
هاهبنُ ُ
َابِ َعکا ابا ِسالش َّ اه الش َفه ِنسا اذَ َکا َ َ
َ
اودابا ُاس َ
ضاه هفاقَا َ
انيِا َّ َ َ
انول َ َ
اس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
سالشبَا َلِهَااةاش َ ب َ ااکي َ َامکاکالننا اکتَهباَاهُالشا اا ََّااه ُا« َککيکَاةَالَدمناَاةَ»ی الابههن مقفّههع:2442 ،
اوابَيا بَهالش َفيکَ ُرا ُ
اوَالننا َ
اان ُ
عَم َ

)21ی در این کتاو علّا تألیا کتابی که بعهدها کلیلهه و دمنهه نامیهده شهد ،از جانهب بیهدپای ،فیلسهوف

هندی که از او به عنوان ن سالشبَا َ ِلِهَاه یاد میشود ،برای دبشلیم ،شاه هند بیان مهیشهود و در من بهه داسهتان
لشکرکشی والقرنین به هندوستان و جن

او با فور هند و عاقبا من اشهاره مهیشهودی همچنهین داسهتان

دبشلیم پادشاه با بیدپای فیلسوف و مّاورات و مکالمات بین ایشان و بهه زنهدان افتهادن بیهدپای و سهپس
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مزادی او و درخواسا پادشاه از او جها نوشتن کتابی ،در این باو ممده اسای در این مقدّمه ،نویسنده
یک گزارش سراسر نامربوه از فتح هندوستان به دسا اسکندر مقدونی ،گزارشی کهه از کتهاو مشههور
اسکندر نوشتۀ کالیستنس بیرون ممده اسا ،ارائه میدهدی «این مقدّمه در هیچ یک از ترجمههههای قهرون
میانه و نیز چهار نسیه از کهنترین دسانویسهای عربی کهه قابه تهاریخگذارینهد ،دیهده نمهیشهود و
پیداسا که به روزگاری نسبتاّ متأخّر در متن افزوده شده اسا؛ امّا در یک نسهیۀ کههن المهورّخ  )234از
ترجمۀ فارسی ابوالمعالی که اکنهون در کتابیانهۀ بهادلین مکسهفورد بهه شهمارۀ  ms.pers.f.12نگههداری
میشود و متن من توسّط بیستن در  1324مورد بررسی قرار گرفته ،نهه بهه عنهوان مقدّمهه ،بلکهه بهه عنهوان
ی متن ممد ه اسای بیستن به شک قاب قبولی بیان مهیکنهد کهه ایهن فصه یها مقدّمهه انهدکی پهیش از
کتابا خود این نسیه تصنیا شده و بعداً از فارسی بهه عربهی ترجمهه و بهه برخهی از دسهانهویسههای
عربی راه یافته اسای میان متون فارسی و عربی این مقدّمه تفاوتهای مشکار و نه چندان انهدک ،وجهود
داردی در نسیههای عربی ،مقدّمه عموماً دارای عنوانی اسا منسوو به شیصی بهه نهام بهنهود /یههودا وییی
پسر سّوان /ضیوان /شّوان /حوان /وییی که در تّریر فارسی وجود ندارد» الدوبلوا)24-23 :1382 ،ی
منچه واضح اسا ،این اسا که این مقدّمه نمیتواند اص هندی داشته باشد و در هیچ یهک از منهابع
هندی کلیله و دمنه الپنچاکیانه ،پنچاتنترا و مهابهاراته) وجود نداردی در ترجمههای فارسی نصهراهلل منشهی،
چا مینوی و قریب و نیز داستانهای بیدپای بیاری این مقدّمه وجود نداردی
 .1-3-1باب ارسال بُرزويه به بالد هند

خالصۀ این باو ،چنین اسا که انوشروان ،برزوی طبیب را برای به دسا موردن کتابی که بعدها کلیلهه
و دمنه نامیده میشود ،به هندوستان میفرستدی بهرزوی بها دانشهمندان هنهد دوسهتی مهیکنهد و بها ههزاران
زحما ،نسیهای از کتاو را بهه حضهور انوشهیروان مهیمورد و در قبهال اصهرار پادشهاه جهها دریافها
صلهای درخور از پادشاه ،از شاه میخواهد که بابی از کتاو را بدو اختصاص دهدی این روایا که کهر
من رفا ،مشهورترین تّریر در انگیزۀ ارسال برزویه به هندوستان اسا؛ ولی از چند جهها ایهن تّریهر
دور از واقعیّا به نظر میرسد :الا :در عصر ساسانی ایران با هندوستان هممرز بهود و قهدرت و شههرت
انوشروان در دنیای من زمان شناخته شده بودی او بهه راحتهی مهیتوانسها کتهاو مهذکور را از فرمهانروای
قنّوج طلب کند و این کار مسانتر از من بود که برزوی با حیلهه و مهرارت بسهیار ،نسهیهای را بهه دسها
موردی و :انتیاو یک پزشک از میان افراد متعدّد دربار و فرستادن او به هندوستان ،صهرفاً بهرای موردن
کتابی ،من هم کتاو ییر پزشکی ،کمی دور از واقعیّا به نظر مهیرسهدی مگهر در دربهار انوشهروان ،فهرد
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دیگری نبود که به ادو و زبان سنسکریا مشنا باشد که یک پزشک برای این کهار انتیهاو مهیشهود!
ظاهراً انگیزۀ برزویۀ طبیب از رفتن به هندوستان ،نه صرفاً موردن کتاو؛ بلکه گیاهی بهود کهه برزویهه در
کتابی خوانده بود که مرده را زنده میکندی این روایها را فردوسهی در شهاهنامه و ثعهالبی در کتهاو غا نا

لخبهنامکو الشف س موردهاندی

این تّریر عقالً پذیرفتهتر از روایا قبلی اسای در کتاو ثعالبی چنین ممده اسا که :برزویهۀ طبیهب
روزی در کتابی خواند که در هندوسهتان ،گیهاهی یافها مهیشهود کهه مهرده را زنهده مهیکنهد؛ و چهون
انوشروان از این مطلب مگاه شد ،برزویه را به هند فرستاد تا من گیاه را جستجو کندی ولی برزویه هر چهه
گشا من گیاه را پیدا نکردی او را به سوی دانای دانایان هند رهنمون شهدند و وی بهه برزویهه گفها :ای

َويهء»ی میا ندانستی که این سین رمزی اسا و مراد ایشهان از کوهسهار،
کا ُا
برزویه « َ ِفظ َ ا َويئه َا
الاغَهبَ اعَن َ
دانایان و از داروی ،سینِ شفابیش ایشهان و از مردگهان ،جهاهالنی اسها کهه بهه دم گهرم ایشهان زنهده
میشوندی امّا این حکماها در کتابی به نام کلیله و دمنه مندرج اسا کهه جهز در خزانهۀ ملهک در جهای
دیگر یافا نمیشودی الثعالبی ،بیتا)233-223 :ی در شاهنامۀ فردوسی نیز به این روایا چنین اشهاره شهده
اسا:
پهزشهههکی سهراینههههده بهههرزوی بهههود

بهه پیری رسیده سینجههوی بهههودییی
الفردوسی)2242-2433 :1314 ،

این روایا فردوسی نیز نشان دهندۀ این اسا که برزوی طبیب ،ابتدا برای یافتن گیهاهی معجهزهمسها
به هندوستان میرود؛ ولهی وقتهی از یهافتن من مهأیوس مهیشهود ،کتهابی را مهییابهد و بها خهود بهه ایهران
میموردی البتّه این تّریر در متون عربی و ترجمۀ بیاری نیامده اسا؛ فقط بهه صهورت اشهارهای کوتهاه،
در دیباچۀ مترجم ،در ترجمۀ نصراهلل منشی ممده اسای المینوی)13-18 :1382 ،ی
به نظر میرسد که نصراهلل منشی ،این تّریر را از کتاو غ نالخبهنامکو الشف س ثعالبی گرفتهه باشهد؛ نهه
از متن عربی ابن مقفّعی حتّی هر دو الثعالبی و نصراهلل منشی) یک اشتباه مشکار را در متن خود مهیمورنهد
و من اینکه کتاو مذکور را کلیله و دمنه کر کردهاند؛ در حالی که مّققّاً نام من کتاو در هندوسهتان،
کلیله و دمنه نبوده اسا و پس از ترجمه ،این نام به کتاو اطالق شده اسای نکتۀ دیگری که قاب توجّهه

ِ
ايهء» عینهاً از مهتن ثعهالبی نقه
کاَو ُا
الغَهباَ اعَنا َ
اسا ،اینکهه ابوالمعهالی مصهراعی را بها عنهوان « َ فظا َ ا َوايئه َ
میکند که شاعر من پس از مر ابن مقفّع من را سهروده و ثعهالبی من را در تّریهر خهود مورده اسهای
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مصرا مذکور در یکی از خمریات ابونواس ،شهاعری کهه تقریبهاً مقهارن بها مهر
اسا ،یافا میشودی بیا کام چنین اسا:

ِ
کرا ا ا ا ا َف اة ا
نَا ُقا ا ا ااواش َم ا ا ا ااسایا ا ا ا ا َّع ايفالشعَکا ا ا ا ا ِ انَ َ

ابهن مقفّهع زاده شهده

ِ
ايهءا
الغَهبَا ا ا ا اعَنا ا ا ا َ
کاَو ا ا ا ُ
َ فظا ا ا ا َ ا َو ا ا اايئه َ

الابونواس ،بیتا)8 :
ترجمه :به کسی که مدّعی اسا در کار دانشاندوزی به فلسفه دسا یافته ،بگو :چیزی دریافتهای؛ ولهی
دیگر چیزها از تو پنهان مانده اسای
با توجّه به مطالب فوق و اینکه این تّریر در ترجمۀ بیاری هم نیامهده اسها ،بهه نظهر مهیرسهد کهه
نصراهلل منشی ،این تّریر را از منبعی دیگر ییر از ابن مقفّع ،اقتباس کرده اسا که شاید من منبع ،کتهاو
غ نالخبهنامکو الشف س ثعالبی باشدی
 .9-3-1باب برزويه

این باو در حقیقا ،زندگینامۀ خودنوشا برزوی طبیب اسای برخی ایهن اثهر را منسهوو بهه بزرگمههر
میدانند که دربارۀ برزوی نوشته اسا؛ ولی این مطابق با واقع به نظر نمیرسد؛ چه زندگی برزوی همهان
احوال خودنوشا اوسا که با صیغۀ اوّل شی

مفهرد نوشهته شهده اسها و اثهر خهود بهرزوی اسها نهه

بزرگمهری در تعدادی از دسانویسها ،سرگذشانامۀ مذکور با این کلمات میهاز مهیشهود «وزرگهمهر
گفا» و بیدرن

با این کلمات ادامه مییابد «برزوی پیشوای پزشکان گفا :پهدرم از جملهه مبهارزان و

توسهط کسههی افهزوده شههده اسها کههه
جنگهاوران بهود»ی بههدیهی اسها کههه کلمهات «وزرگمهههر گفها» ّ
میخواسته ا ین داستان را بها تّریهر معمهول مأموریها بهرزوی و گهزارش وزرگمههر از زنهدگی بهرزوی
تطبیق دهدی چنین کار خام و لغوی از سوی هر کسی سرزده باشد ،فقط تأکیدی اسا بهر اینکهه انتسهاو
نگارش احوال خودنوشا برزوی ،با صیغۀ اوّل شی

مفرد ،به نویسندهای دیگر تها چهه انهدازه نهامعقول

اسای الدوبلوا)134 :1382 ،ی
عدّه ای تمای دارند که برزوی و ورزگمهر را به جای همدیگر بنشانندی در دسهانهویسههای عربهی
کلیله و دمنه ،بزرجمهر معموالً در جایی ایستاده که انتظار مهیرود جایگهاه برزویهه باشهدی کریسهتن سهن
معتقد اسا که برزوی و وزرگمهر هر دو یک تن هستند و وزرگمهر موجودیا افسانهای و ایهراقممیهز
شیصیّا واقعی و تارییی برزوی به شمار میرودال)3ی البتّه بهه نظهر برخهی از مّققّهان ،از جملهه «فرانسهوا
دوبلوا» ،این نظریات بیپایه و اساس اسا و این دالی نمیتوانند دالی قانع کنندهای باشندی بزرگمهر و
برزویه را باید دو شیصیّا تارییی جداگانه دانسای الهمان)121-113 :ی

 /24کاوشنامۀ ادبیّات تطبیقی ،سال سوّم ،شمارۀ  ،12زمستان 1332

ن ظریۀ دیگر دربارۀ باو برزویه ،این اسا که ابن مقفّع مترجم متن پهلوی کتهاو کلیلهه و دمنهه ،ایهن
باو را خود به کتاو افزوده اسا؛ یا حدّاق مطالب زیهادی ییهر از مطالهب اصهلی بهاو بهه سرگذشها
خودنوشا برزوی افزوده اسا و در من عقاید ضدّ دینی خود را تبلیغ کرده اسهای از جملهۀ ایهن افهراد،
ابوریّان بیرونی اسا که چنین اظهار میدارد :منان بسیار رشتههای علمی دیگر و تقریباً تعداد ییهر قابه
شمارشی کتاو دارند که اطّال دقیقی از منها ندارمی دوسا داشتم میتوانسهتم کتهاو پنچهاتنتره را کهه
نزد ما به کلیله و دمنه مشهور اسا ترجمه کنمی ایهن کتهاو میهان زبهانههای هنهدی و فارسهی ،فارسهی و
عربی در رفا و ممد بود؛ به گونهای که میتوان یقین داشها کهه تّریفهی در من راه نیافتهه اسهای مهثالً
عبداهلل بن مقفّع وقتی باو برزوی را به کتاو میافزود الیا بهه بهاو بهرزوی مهیافهزود) مهیخواسها کهه
سسا ایمانان را به تردید در دین بیفکند و برای میین مانوی تبلیغ کندی پس اگر مهتّهم بهه افهزودن چیهزی
در من باشهد ،نهاگزیر منچهه ترجمهه کهرده نیههز خهالی از تغییهر و زیهادتی نیسهای ال)22 :1322ی ابوریّههان
بیرونی ،ابن مقفّع را متّهم کرده اسا در مهتن کتهاو دگرگهونی ایجهاد کهرده تها خواننهدگانش را ممهادۀ
پذیرش میین مانوی کند و بیان میدارد که ابن مقفّهع شهکّاک عقایهد متهوّرانهۀ خهود را از زبهان بهرزوی
طبیب بیان میدارد و بدینسان منچه را که در اصه  ،دفها از ریاضها و انهزوا بهود ،بهه موضهوعی بهرای
حمله به همۀ ادیان موجود تبدی میکندی اینکه ابن مقفّع در متن خودنوشا برزوی تغییراتهی داده باشهد،
قاب تأمّ اسا؛ ولی اینکه این باو را خود وضع کرده باشد کمی دور از واقهع بهه نظهر مهیرسهدی دلیه
قانع کننده بر این ادّعا ،این اسا که مطالب و موادّ موجود در باو برزویه اص هندی دارنهدال )4الدوبلهوا،
)82 :1382ی
 .3-3-1باب عرض الکتاب

باو عرض الکتاو یا یَرضُ الکتاو ،مخرین مقدّمۀ کتاو اسای این مقدّمه در اکثر نسیههای عربهی در
میاز قرار گرفته اسا ،جز نسیۀ «شییو» که این مقدّمه را به عنوان مخرین مقدّمه و پس از بهاو برزویهه
مورده اسای این باو ،دربارۀ کتاو کلیله و دمنه و مّتوای من اسا و تصریح میکند کهه علمهای هنهد
این کتاو را وضع کردهاند و داستانهای فولکلوریک را از زبان حیوانات جاری ساختهانهد و نیهز کتهابی
اسا که حکما و لهو را با هم جمع کرده اسا ،طوری که عاقالن حکما من را مهیگیرنهد و نادانهان
به لهو و ظاهر من سرگرم میشوندی این باو با «ابتهدای کتهاو منسهوو بهه بزرجمههر بیتکهان» المینهوی،
 )38 :1382در ترجمۀ نصراهلل منشهی و «میهاز کلیلهه و دمنهه» الخهانلری و روشهن )24 :1323 ،در ترجمهۀ
بیاری ،مطابق اسای
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 .1-3-1باب بازجست کار دمنه

دربارۀ این باو ،کر این نکته ضروری اسا که اص هندی ندارد؛ چون در منابع هنهدی کلیلهه و دمنهه،
یعنی پنچاتنترا و مهابهاراته و در هیچ یک از مثار هندی از من نشهانی نیسها و در ترجمهۀ سهریانی قهدیم
نیز وجود نداردی الهمان)12 :ی در مخر باو «شیر و گاو» در نسهیهههای عربهی شهییو و عهزّام نیهز عبهارتی

نیسا که حاکی از ادامه داستان باشد؛ بلکهه مهینویسهد« :نَاکَ َّماها َِ ا ال االَسا ُ اذَشِا َ ِ ِ ِ
اةَّااا َّ قَ ُه َالقَا َّبَ ُااه»
کامن ُاهانماسادمنَ َ
َ َ

العزّام)32 :1324 ،؛ امّا در برخی از نسیههای عربی؛ از جمله متن عربی مورد بررسی مها ،عبهاراتی ممهده

النُ ُجا اون انَا َقتَاکَاهُا َوا َّ اقَتکَاةا»
الغَا ِنِ َا
کابِک ِ ب ِاه َا
اسا که نشان دهندۀ انتقام شیر از دمنه اسهاُُ « :ثَّاعَکِا َانلالَ َسا ُ َّابَعا َ اذَشِا َ
الابن مقفّع)122 :2442 ،ی بنابراین به احتمال قوی ،ابن مقفّع این باو را خهود وضهع کهرده اسها تها دمنهۀ
خائن از گناه خود بیکیفر نماندی
البتّه ،فقدان این داستان در متن سریانی کهن ،گواه قاطعی بر فقدان من در مهتن فارسهی میانهه نیسهای

میتوان گفا اگر در متن مذکور وجود داشا ،میبایسا مانند متن عربهی ،میهان کتاوههای اوّل و دوّم
پنچاتنترا قرار میگرفای امّا در متن سریانی کهن ،پس از عهد شکستن شیر و گاو ،داسهتان دوّم پنچهاتنترا
یعنی کبوتر طوقدار ،قرار داردی پس قبول این معنی دشوار اسا که قطعهای میان این دو افتهاده باشهد؛ و
نیز تصوّر این مطلب که مترجم سریانی من را حذف کرده باشهد ،دشهوار اسهای در عهوض قابه تصهوّر
اسا که اگر چنین قطعهای وجود داشها ،متهرجم سهریانی مهیتوانسها گهزارش من را بهه عنهوان یهک
مسیّی بیاورد؛ نه اینکه کامالً من را حذف کندی پس انتسهاو ایهن داسهتان بهه متهرجم عربهی؛ یعنهی ابهن
مقفّع ،میتواند درسا باشدی او با درسا کردن این داستان ،ماهیا نااخالقگرایانۀ داستان شیر و گهاو را
تا حدودی تنزّل داده اسای گفتنی اسها ایهن بهاو بهه سهیاق ابهواو هنهدی ،داسهتان را از زبهان بیهدپای،
خطاو به دبشلیم میموردی

ک اِ
ِ
لِهة)
اللشَب َ
 .3-3-1باب ايالذ و بالذ و ايراخت (بهبالملَک ُ َ
«این باو از یک افسانۀ بودایی دربارۀ شاه «چنده پردیوته» که تّریر کام تری از من اسا ،گرفتهه شهده
اسای متن تبّتی داستان با متن کلیله و دمنه مشابها بیشتری داردی از ایهن داسهتان تّریرههای دیگهری بهه
چینی و پالی نیز موجود اسای این تنها داستان کلیله و دمنه اسا که در اص  ،بیشتر بهودایی مهینمایهد یها
برهمنیی زیرا شاه داستان ،هزاران برهنمهی را کشهته اسها و برهمنهان کینهۀ زیهادی از شهاه بهه دل دارنهدی
برهمنان در اینجا نقش شیطانی و اهریمنی دارندی همین معنی میتواند این مسأله را توضیح دهد کهه چهرا
داستان مذکور در سرزمین هند نمانده اسا و در کشورهای بودایی اطهراف من دیهده مهیشهودی برزویهۀ

 /22کاوشنامۀ ادبیّات تطبیقی ،سال سوّم ،شمارۀ  ،12زمستان 1332

طبیب میباید این داستان را از بعضی تّریرهای بودایی -سنسکریا که حال مفقود شده اسا ،برگرفتهه
باشد» الدوبلوا)33 :1382 ،ی
در پایان این باو ،پرسش و پاسخهایی بین شاه و وزیرش ردّ و بدل میشود که در برخهی مهوارد ،بها
موضو این کتاو بیارتباطندی از بیارتباطی این سؤال و جواوها با موضو داستان ،میتوان گمهان بهرد

که این قسما از منبعی دیگر به متن ابن مقفّع افزوده شده اسا و اگر چنین باشد ،کتاو جاویدان خهرد
را میتوان منبع اصلی یا یکی از منابع من دانسای
در کتاو لمکماةُال هشا ة که ابن مسکویه ،نسیۀ پهلوی من الجاویدان خرد) را به عربهی ترجمهه کهرده،
فصلی با عنوان «حکماهای اه هند» وجود داردی در این کتاو سی و چهار نکتۀ حکمهاممهوز هسها
که تقریباً تمامی منها به این پرسش و پاسخهای نزدیک اسای با توجّه به تشابه سؤال و جواوههای ایهن
باو ،با نکات حکمامموز کتاو لمکماةُال هشا ة ،این سؤال به هن خطور میکنهد کهه میها ابهن مسهکویه
این مطالب را از کتاو ابن مقفّع نق کرده اسا یا کاتبان کتاو کلیله و دمنهه ،ایهن قسهما را از کتهاو
جاویدان خرد اقتبهاس کهرده و بهه ایهن بهاو افهزودهانهد! ایهن نکتههای اسها کهه بایهد موضهو تّقیهق
مفصّ تری قرار گیردی
 .7-3-1باب مهرايز مَلِک الجرَذانِ

این باو در ترجمه های فارسی منشی و بیاری وجود نداردی بهاو شهاه موشهان در سهریانی قهدیم وجهود
دارد؛ ولی عبدالوَهّاو عزّام اسهلوو عربهی من را از شهیوۀ ابهن مقفّهع دور مهیدانهدی الخهانلری و روشهن،
)12 :1323ی
این باو با منکه در بسیاری از دسانویسهای عربی دیهده نمهیشهود ،در برخهی از دسهانهویسهها
المانند نسیۀ مورد استفادۀ عزّام) هسای در میان ترجمههای قرون میانهای کلیلهه و دمنهه ،داسهتان مهذکور
تنها در متن یونانی دیده میشودی متن عربی شاه موشان و ترجمۀ من ،نیستین بار توسّط نولدکه همهراه بها
ترجمۀ سریانی کهن و تّلی های ارزشمند وی منتشر شدی از این باو ههیچ نشهانی در متهون سنسهکریا
دیده نمیشود و به همین دلی نولدکه بر من اسا که داستان «شاه موشان» در واقهع اصهالً ایرانهی اسها؛
زیرا نامهای مندرج در این داستان ،همه ایرانیند؛ نه هندیی بنهابراین وی ایهن فهرض را مطهرح کهرده کهه
داستان مذکور میتواند پس از روزگار مترجم اصلی کلیله و دمنه یعنهی برزویهه طبیهب ،بهه مهتن فارسهی
میانه افزوده شده باشدی این کار باید قب از ترجمۀ سریانی «بُد» بهه مهتن فارسهی راه یافتهه باشهد؛ زیهرا در
ترجمۀ سریانی قدیم وجود داردی از منجا که این داستان بعدها بهه مهتن فارسهی میانهه راه یافتهه ،البهد در
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نسیۀ مورد استفادۀ ابن مقفّع هم برای ترجمه وجهود نداشهته اسهای چهرا کهه ایهن داسهتان در بسهیاری از
دسانویسهای عربی و نیز ترجمههای فارسهی کهه از روی مهتن ترجمهۀ ابهن مقفّهع بهوده اسها ،وجهود
نداردی الدوبلوا )44-33 :1382 ،فرض دیگر این اسا که این بهاو از برخهی از نسهیهههای عربهی افتهاده
باشد؛ امّا به هر حال تردید نیسا که در متن فارسی میانه وجود داشته اسای
برخالف نظریۀ نولدکه دربارۀ منشأ داستان ،هرت بر من اسا که این داستان اص هندی دارد؛ حتّهی
اگر اطّالعی از منبع هندی من به دسا نیایدی او اشاره کرده اسا که این داستان از روی داستان «بهوف و
زا » گرته برداری شده اسا و برخی از قطعات شاه موشهان در داسهتان بهوف و زا نیهز دیهده مهیشهودی
افزون بر من ،داستان «شاه موشان» در دو مورد مشتم بر موادّی اسها کهه در نسهیۀ سنسهکریا داسهتان
«بوف و زا » دیده میشود؛ در حالی کهه در مهتنههای عربهی و سهریانی وجهود نهداردی از سهوی دیگهر،
نمیتوانیم گواه و دلیلی بر اثبات نظریۀ نولدکه بیابیم که بر من اسا کسی این داستان را پهس از بهرزوی
و پیش از ترجمۀ سریانی «بُد» نوشته و به کتاو الّاق کرده اسای با توجّه به زبان و بیان نازل مهتن عربهی
داستان ،استنباه هر نتیجهای از این حقیقا کهه چهرا چنهین بهابی در بسهیاری از دسهانهویسههای عربهی
نیامده ،پر میاطره تواند بودی این نکته هم قاب توجّه اسا که کهنترین نمایندۀ تّریر عربی کهه تهاریخ
کتابا من قاب تعیین اسا الیعنی ترجمۀ یونانی) و نیز دو نسیه العهزّام و  )Liاز کههنتهرین نسهخ عربهی
این داستان را دربر دارندی همچنین قاب توجّه اسا که مهتن عبهری کههن و مهتن اسهپانیایی ،گرچهه فاقهد
داستان «شاه موشان و وزیران او» به عنوان یک باو مستق هستند ،ولی داستانی زیر عنهوان داسهتان «شهاه
گربهها و وزیران او» مشابه یک داستان فرعی باو «دو مر ماهیخوار طیطهوی» در ایهن دو مهتن ممهده و
پیداسا که از همان داستان پیشین بیرون کشیده شده اسای میتوان تصوّر کرد که فقهدان داسهتان «شهاه
موشان» در یک شاخه از دسانویسهای رایج عربی ،با حضور داستان «دو مر ماهیخوار» که بها همهان
داستان مرتبط اسا ،توجیه میگرددی الدوبلوا)44-33 :1382 ،
 .8-3-1باب تيرانداز و ماده شير

این داستان ،در ادبیّات هندی نمونهای نداردی «بنفی» و «هرت » اعتقاد دارند کهه ایهن داسهتان ،بهه مهاجرای
بودایی جاتکه شبیه اسای هرچند این نکته صّیح اسا؛ ولی ثابا نمیکنهد کهه ایهن بهاو اصه هنهدی
توسهط
داشته باشد؛ بلکه ممکن اسا تقلیدی از سبک داستانهای هندی باشدی همانطور کهه ایهن تقلیهد ّ
بعضی از نویسندگان ،مانند ابن مقفّع نیز به خوبی صورت گرفته اسای
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انگیزۀ گرایش به گیاهیواری که در این داستان وجود دارد با میینهای هند و بودایی مهرتبط اسها؛
ولی میتواند با مانویا نیز ارتباه داشته باشدی از منجا که در ادبیّات مسیای جنوبی ههیچ اثهری کهه ایهن
باو ،به روشنی ،با من قاب مقایسه باشد به دسا نیامده ،بایهد گفها کهه منشهأ ایهن داسهتان مهبهم اسها
الهمان)43-42 :ی
 .3-3-1باب زاهد و مهمان

این باو ،چندان شبیه داستانهای هندی نیسا؛ به ویژه منجا که مهمان چنهان توصهیا شهده اسها کهه
قصد دارد زبان عبری یاد بگیردی و نیز کر خرما که در این داسهتان بهه کهار رفتهه ایهن حهدس را تقویها
توسهط ابهن مقفّهع
میکند که این باو هندی األص نباشدی گمان نولدکه بر این اسا که داستان مذکور ّ
به کتاو افزوده شده اسای دلی او این اسا که این باو در ترجمۀ سریانی قدیم کهه ترجمهۀ مسهتقیمی
از فارسی میانه اسا نیز وجود نداردی حتّی اگر به دشواری بتوان انگیزۀ ابهن مقفّهع را بهرای افهزودن چنهین
داستانی به کتاو دریافا ،احتمال من به کلّی دور از هن نمینمایدی به هر حال منشهأ دقیهق ایهن داسهتان
روشن نیسای
نتيجه
1ی حکایات هندی برای اهداف و منظوری خاص مورده شدهاند و در حقیقا کتاو درسهی اعضهاء جامعهۀ هنهد،
برای مموختن این درس به شمار میرفتند که در جهان سیاسها و مسهائ جههانی ،چگونهه خهود را نگهاه دارنهد و
کامیاو شوندی بنابراین هر یک از مترجمین و پژوهشگران این کتاو ،بعدها به نسبا تفکّر و فرهنه

خهود از من

برداشاها کردهاند و جنبۀ اخالقی و ییراخالقی بدان دادهاندی با عنایا به ترجمۀ سریانی «بد» مهتن پهلهوی کلیلهه
و دمنه دارای ده باو بوده که به قرار زیراسها - 1 :بهاو شهیر و گهاو  - 2بهاو کبهوتر طهوقدار  - 3بهاو بوزینهه و
سن

پشا  - 4باو بیتدبیری  - 2باو موش و گربهه  - 2بهاو بهوم و زا  - 2بهاو شهاه و پنهزوه  - 8بهاو تهور

الشغال)  - 3باو بالر و برهمنان  - 14باو شاه موشان و وزیرانشی الخانلری و روشن)13 :1323 ،ی
2ی نصراهلل منشی باوهای من را  12باو گفته اسای منچه از کتاو «پنچاتنترا» ترجمۀ یها اقتبهاس شهده ،پهنج فصه
الپنج باو) اسا که بدین شرح مهیباشهد - 1 :جهدایی دوسهتان الباهبالالسا الالشواون)  - 2بهه دسها موردن دوسهتان
اللممهمةالملطوقة)  - 3جن

بومان و زایان اللشبووالالشَ به )  - 4از دسا دادن مزایای مکتسب اللشق دالالشَکاي )  - 2زیان

کارهای نسنجیده اللشنهسکالالبساع س) الخالقداد عباسی :1323 ،ده تا دوازده)ی
3ی در حالا کلّی ،بیشتر ابواو و حکایات سه کتهاو بها ههم منطبهق هسهتندی بیشهترین مهوارد اخهتالف مربهوه بهه
تفاوتهای لفظی در اسامی اشیاص ،حیوانات و بالد اسای از لّا مفهومی هم تفاوتهایی در سهه اثهر مشهاهده
میشودی عل اختالفات :سالیق شیصی مترجمین ،تفاوت نسخ ،کاتبین نسیهها و مراء و عقایهد فلسهفی متهرجمین
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ارزیابی شده اسای ترجمهۀ ابوالمعهالی متنهی ادبهی و فنّهی و مشهّون از اشهعار عربهی و فارسهی ،میهات قرمنهی و
احادیث و مطالب دیگر اسای منشی گاهی در موردن میهات و عبهارات درسها عمه نکهرده اسها و بهه جهها
بینش ایرانیاش گهگاه اقوال صوفیانه را در ترجمهاش جا داده؛ ولی از موردن الفاظی که چنهدان اخالقهی نیسهتند
ابایی نداشته اسای با این همه ،ترکیب شعر و نثر ،ترجمۀ ابوالمعالی را از لّا سبک بهه مهتن اصهلی سانسهکریا
پنچه تنتره ،نسبا به دیگر ترجمههای کلیله و دمنه نزدیکتر کرده اسای ترجمۀ مّمّد بن عبداهلل بیهاری ،تقریبهاً
همزمان با ترجمۀ نصراهلل منشی ،به فارسی ساده و روان صورت گرفته اسا که بیاری در این ترجمه سهعی کهرده
اسا اص متن عربی را در ترجمه نق کند و از حذف و اضافات بپرهیزدی این ترجمه ،جهدا از چنهد بهابی کهه در
این ترجمه وجود ندارد ،در بقیۀ مهوارد از لّها سهبک و شهیوۀ نوشهتار و سادهنویسهی بهه مهتن عربهی ابهن مقفّهع
نزدیکتر از سایر ترجمه هاسای متأسفانه چند بر

پایانی ترجمۀ بیاری مفقود شده اسای او نیز بهه ماننهد منشهی

از موردن الفا رکیک خودداری نکرده اسای
4ی داستانهای هندی األص کلیله و دمنه عبارتند از :پنج باو از کتاو پنچاتنترا که در ترجمهۀ فارسهی بها عنهاوین
شیر و گاو ،باو کبوتر حمایلی ،باو بوف و زا  ،باو بوزینه و باخه و باو زاهد و راسو ممهده اسهای سهه بهاو از
ابواو کلیله و دمنه ،از کتاو مهابهاراته که کتاو حماسی هندوان اسا ،ترجمه شهده اسها کهه عبارتنهد از :بهاو
گربه و موش ،باو پادشاه و فنزه و باو شیر و شهغالی دو بهاو زرگهر و سهیّاح و شهاهزاده و یهارانش ههم از منهابع
هندی ترجمه شدهاندی سایر ابواو کلیله و دمنه ،منشأ ییر هندی دارنهد کهه عبارتنهد از :چههار بهاو مق اماةالشکتاهب،
باو ارسال برزویه به بالد هند ،باو برزویه طبیب و باو عرض الکتاو کهه در مقدّمهۀ کتهاو ممهدهانهدی بهاو بهاز
جسا کار دمنه ،باو ایال و بال و ایراخا ،باو شاه موشان ،باو تیرانداز و ماده شیر و بهاو کبهوتر و روبهاه نیهز
از ابواو ییر هندی کلیله و دمنه هستندی

پینوشتها
ال )1مثالً الفونتن ،قصّهنویس مشهور فرانسوی در ساختن بسیاری از داستانهای خود ،از دو کتاو کلیله و دمنهه و گلسهتان
سعدی الهام گرفته اسای الحدیدی)82 :2232 ،ی به عنوان نمونه ،داستان «رؤیای یکی از مغوالن» اثر الفهونتن ،از حکایها
«پارسا و پادشاه» گلستان اقتباس شده اسا الیوسفی :1328 ،باو دوّم حکایا )12ی تفاوت فقط در شی

راوی خواو و

وجود خوابگزاران اسا و نتیجۀ گهزارش شهده از ههر دو نیهز یکسهان اسها البهه نقه از حدیهدی)22 :1323 ،ی در مهورد
داستانهایی که الفونتن ،موضو منها را از کلیله و دمنه اخذ کرده ،گفتنی اسا که زوائهد را حهذف کهرده و تنهها اصه
حکایا را به شعر درمورده اسا؛ مانند داستان «گربه و راسو و روباه» که از روی داستان «کال و کبک و گربهه» سهاخته
قصههههههههای «خهههرس و بایبهههان» و «دو کبهههوتر» کههه داسهههتانهای مشهههابه را در کلیلهههه و دمنهههه بهههه یهههاد
شههده اسههها و ّ
میمورد الهمان ،ص )22ی
ال )2به عنوان مثال ،متن جدید «نامۀ تنسر» کهه ا ز فارسهی میانهه ترجمهه شهده ،خهود مشهتم بهر دو داسهتان هنهدی اسها و
همانطور که «بویس» به گونهای قانعکننده اثبات کرده ،به قلم برزوی ترجمه نشده اسا الدوبلوا)42 :1382 ،ی
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ال )3کریستن سن برای اثبات این نظریه دالیلی را اقامه کرده اسا« :الا :در هیچ یک از منابع تارییی کهن ،از ورزگمهر
یاد نشده و هیچ مورّخ بیزانسی ،ارمنی ،سریانی و معاصر ساسانیان ابداً به او اشاره نکرده اسای در خهودای نامه

فارسهی

میانه و مثار طبری و اوتیییوس و ابن قتیبه هم از او نشانی نیسای و :برزوی یک نام و لقب خودمانی ،یعنی شک مصهغّر
یک نام ترکیبی با برز ،به معنای بلند و متعالی اسای تنها نامی که در کتاو نامنامه یوستی با ترکیب «برز» بها بهیش از یهک
مأخذ ممده ،نام «برزمهر» اسای بنابراین نام واقعی برزوی ،صورت برزمهر داشته اسای در رسمالیطّ عربی ،کلمات برزمهر
و برزجمهر بسیار قریبند ،پهس برزجمههر را بایهد شهک تّریها شهدۀ برزمههر دانسهای ج :در نتیجهه دو نوشهتار فارسهی
میانهای مربوه به وزرگمهر؛ یعنی «ایادگار وزرگمهر» و «وزارشن چترن

» میبایسا در عصر اسالمی نوشته شده باشندی

یعنی نام فارسی میانه ای وزرگمهر ،مصنوعاً از صورت عربی بزرجمهر ساخته شده که خهود چیهزی جهز تّریها برزمههر
نیسای به عالوه ایادگار بنا به اشارۀ نویسندۀ من که میگوید «در طی  344سالییی معابد مغان ویران گردیهد و سراسهر زیهر
شنها مدفون شد» الاق  344سال پس از سقوه شاهنشاهی ساسانی ،نوشته شده اسای د :بعضهی عبهارات ایادگهار کهه بهه
ورزگمهر نسبا داده شده ،تشابه قاب مالحظهای با عبا رات سرگذشا خودنوشا برزوی دارد؛ بنابراین روشن اسا کهه
سینان برزوی اساس کتابی را تشکی داده که بعداً به وزگمهر افسانهای منسهوو گردیهده اسهای» الدوبلهوا- 112 :1382 ،
)118ی
ال )4مثالً مطالبی که در باو پزشکی بیان میدارد ،با عقاید پزشکی هند باستان بسیار مشابها داردی علهیالیصهوص منجها
که برزوی به «چهار دشمن» که من را چهار عنصر ییر از اخاله متعادل کنندۀ پیکر انسهان یعنهی صهفرا و سهودا و خهون و
بلغم میخوانند ،اشاره کرده اسای این همان نظریۀ چهار دُسه یا گناه هندی اسای افزون بر عبهارت پزشهکی ،داسهتانهای
فرعی و امثال و حکم به وفور در این باو یافا میشود که مطمئناً ریشۀ هندی دارندی برای نمونه میتوان به داستان تمثیلی
«مرد در چاه» اشاره کرد که یکی از نامدارترین داستانهای هندی اسای الهمان)82 :

کتابنامه
الف :کتابها
 .1ابن مق ّفع ،عبدهللا ()2002؛ ککيکةالدمنة ،بريوت :عامل الکتب.

حممد راجي کنّاس ،بريوت :دار املعرفة.
)2002( --------- .2؛ ککيکةالدمنة ،اعتين به ّ
حممد حسن نائل املرصفي ،مصر.
)1711( --------- .3؛ ککيکةالدمنة ،اهتمام ّ

)1711( --------- .4؛ ککيکةالدمنة ،حتقيق مصطفي لطفي املنفلوطي ،بريوت.
)1711( --------- .5؛ ککيکةالدمنة ،األب لويس شيخو اليسوعي ،بريوت :طبعة مدرسية.
عزام ،مصر.
)1310( --------- .1؛ ککيکةالدمنة ،تصحيح
عبدالوهاب ّ
ّ

الوراق (بیتا)؛ لشفِ س  ،بريوت :نشر مکتبة خياط.
حممد بن اسحق ّ
 .1ابن النّدميّ ،
8ی ابوالمعالی ،نصراهلل منشی ال)1382؛ کليله و دمنه ،تصّیح :مجتبی مینوی ،چا سیام ،تهران :امیرکبیری
3ی  ----------------ال)1328؛ کليله و دمنه ،تصّیح :عبدالعظیم قریب ،چا ششم ،تهرانی
14ی ابونواس ،حسن بن هاين (بیتا)؛ دیول الياوولس ،بريوت :دار صادری
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11ی بیاری ،مّمّد بهن عبهداهلل ال)1323؛ داسـتانهای بيـدپای ،تصهّیح :خهانلری و روشهن ،چها دوّم ،تههران:
خوارزمیی
12ی بیرونی ،ابوریّان ال)1322؛ تحقيق ماللهند ،هند :چا

حیدرمباد دکن 1328 ،می

 .13الثّعاليب ،ابومنصور (بیتا)؛ غ نا خبهنامکو الشف س ،زوتنربگ.

14ی حدیدی ،جواد ال)1323؛ از سعدی تا آراگون ،چا اوّل ،مرکز نشر دانشگاهیی
12ی  ----------ال)2232؛ برخورد انديشهها (هشت گفتار در ادبيّات ادب پارسی) ،تهران :توسی
12ی خالقداد عبّاسی ،مصطفی ال)1323؛ ترجمه فارسی پنچاکيانه ،تصّیح :جاللی نائینی ،چا اوّل ،تهران :اقبالی
12ی دوبلوا ،فرانسوا ال)1382؛ برزوی طبيب و منشـأ کليلـه و دمنـه ،ترجمهۀ :صهادق سهجّادی ،چها اوّل ،تههران:
طهوریی
18ی سعدی ،مشرفالدّین ال)1328؛ گلستان ،به کوشش یالمّسین یوسفی ،تهران :خوارزمیی

الرابعة ،القاهرة :دار املعارف.
 .13ضيف ،شوقي ()1711؛ تهنیخالألدبالشع يا(لشعص الشعبهس الالل )ي الطَّبعة ّ
24ی العاکوو ،عیسی ال)1324؛ تأثير پند پارسی بر ادب عرب ،ترجمۀ عبداهلل شهریفی خجسهته ،چها اوّل ،تههران:
علمی و فرهنگی
21ی فردوسی ،ابوالقاسم ال)1314؛ شاهنامه ،چا تهرانی
حمم ههد ال)1321؛ مظااهر الش ااعوبيةايفالالدبالشع ا يا ت ایاهنهیااةالشق ا الشوهشااِالنج ا ا ،الطّبع ههة األول ههی،
 .22نبي ههه ح ،ههابّ ،
القاهرة :مکتبة هنضة مصری

23ی ندا ،طه ال)1383؛ ادبيّات تطبيقی ،ترجمۀ هادی نظری ،تهران :نی.
24ی  -----البیتا)؛ لألدبالملقهن  ،بريوت :منشورات دار النّهضة العربيةی

22ی ولک ،رنه و موستن وارن ال)1323؛ نظرية ادبيّات ،ترجمهۀ ضهیاء موحّهد و پرویهز مههاجر ،چها اوّل ،تههران:
علمی و فرهنگیی
22ی هالل ،مّمّد ینیمی ال)1323؛ األدب المقارن (ادبيّات تطبيقی) ،ترجمهۀ سهیّد مرتضهی میهااهللزاده شهیرازی،
چا اوّل ،تهران :امیرکبیری

ب :مجلّهها
22ی انوشیروانی ،علیرضا ال)1331؛ «سیر تّوّالت نظری ادبیّات تطبیقی» ،ويژهنامة ادبيّات تطبيقی فرهنگستان زبـان

و ادبيّات فارسی ،شمارۀ  2الپیاپی) ،ص

2- 3ی

28ی بهجها ،حمی هده و فرحنههاز فرهههادی ال)1331؛ «مقایسههه تّلیل هی نقههش زن در شههاهنامه و نیبلهونگن» ،فصــلنامة

تخصصی سبکشناسی نظم و نثر (بهار ادب) ،سال پنجم ،شمارۀ سوّم ،پیاپی  ،12ص

324- 322ی

 /22کاوشنامۀ ادبیّات تطبیقی ،سال سوّم ،شمارۀ  ،12زمستان 1332

23ی سبزیانپور ،وحید ال)1383؛ «اهمّیّا منابع عربی در تبیین فرهن
دانشگاه شهيد بهشتی ،شمارۀ  ،1ص

و ادو فارسی» ،پژوهشنامة نقد ادب عربی

32- 23ی

34ی  ------------ال« ،)1382بررسی ریشههای ایرانی کلیله و دمنهه» ،فصـلنامة علـوم انسـانی دانشـگاه الزهـرا

(س) ،سال هیجدهم ،شمارۀ  ،23ص

144- 22ی

31ی  ------------ال)1382؛ «تأثیر ترجمهۀ عربهی کلیلهه و دمنهه بهر ادو عربهی» ،معـارف ،دورۀ بیسها و دوّم،
شمارۀ  1و  ،2ص

113- 82ی

32ی نجومیان ،امیرعلی ال)1331؛ «به سوی تعریفی تهازه از ادبیّهات تطبیقهی و نقهد تطبیقهی» ،پـژوهشهـای ادبـی،
شمارۀ  ،38ص

138- 112ی

33ی نظریمنظّم ،هادی ال)1383؛ «ادبیّات تطبیقی :تعریا و زمینههای پهژوهش» ،نشـرية ادبيّـات تطبيقـی دانشـگاه

شهيد باهنر کرمان ،دورۀ جدید ،سال اوّل ،شمارۀ  ،83ص

ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

238- 221ی

تطبیق کلّی ابواو سه ترجمۀ کلیله و دمنه و تّلی منشأ و موضوعات ابواو من 23 /

ا
ا
ا

لسةامن ئِِهال بولهبه
لملقهنوةالشعهمةاألبولباَ َةات مهفاشککيکةالدمنةالدن َ

1

رنیاا ق

2

أستاذ مساعد ،جامعة شهيد مدين ،تربيز ،ايران
نسو اکهظ زلد
طالب الدکتوراه ،جامعة شهيد مدين ،تربيز ،ايران

3

اپ گو4

عيریاعریریه
ماجستري يف فرع اللّغة الفارسية وآداهبا ،جامعة شهيد مدين ،تربيز ،ايران
لملکدص ا
من موضوعات البحوث يف األدب املقهارن ،دراسهة الاتهات مهن مصهدر واحهد للهی اللغهات املتعه ّددة؛ يههدف هه ا املقها مهن ورا

مقارنة له «کليلة ابن مق ّفع» مع الااجم الفارسهية ل ه «منشهي» و «حممهد اهاري» للهی أن يقه ّدم حتلهي ا دقيقها حهو منشه وموضهوع
وسر فروقهما.
أبواب ّ
الاتتنی ّ

مردههها اقافههة
احلکايهات اننديههة التهی وضههعت لتعلههيم السياسهة واملسههائل العلميههة ،أخه ت صههبغة أخ قيهة وقههري أخ قيههة لسهبب ّ
املات ههنی .عل ههی رق ههم ا نطب ههاق الکله هي ألکث ههر أبه هوا ب وحکاي ههات الکت ههب الث ا ههة ،تل ههف املات ههون يف اللف هها واملعن ههی واملفه ههوم.
«منشههی» أدخههل األق هوا الص ههوفية حينهها بعههد حههنی لن رت ههه اايرانيههة لکههن قلَّم هها يعطيههها صههبغة أخ قيههة .وترتت ههه أقههرب للههی ال ههن
السانسههکريتية بن،ههه مههن حيهها األسههلوب و «اههار » نقههل الههن
األصههلي للّغههة ّ
وترتته أقرب للی الن

کما فعل «منشي».

نفسههها يف ترتتههه واحههاز مههن احل ه ف وااضههافة.

العريب بن مق ّفع من حيا أسلوب الکتابة والکتابة البسيطة .فههو مل يت،نّهب اسهتخدام األلفها الرکيکهة

لشککمهفالش شيکية:ااألدب املقارن ،کليلة ودمنة ،ابن مق ّفع ،منشي وااري ،احلکاية ،الاته.
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