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 2و تحليل منشأ و موضوعات ابواب آن کليله و دمنه ةتطبيق کلّی ابواب سه ترجم

 2ین صدقیحس

 ، ایراناستادیار دانشگاه شهید مدنی تبریز
 3زادهرسول کاظم

 ، ایرانتبریز دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شهید مدنی
 4عیسی عزیزیان پرگو

 ، ایرانفارسی دانشگاه شهید مدنی تبریز ادبیّاتارشد زبان و کارشناس

 چکيده
 ههای گونهاگون اسهای ایهنها از یک منبع بهه زبهانجمهتطبیقی، بررسی تر ادبیّاتهای های پژوهشیکی از زمینه

 و ی فارسهی منشهی و مّمّهد بیهاری اسهاهها، بها ترجمههمقفّععربی ابن  کلیلۀ یمقاله در زمینۀ تطبیق کلّی و جزئ

هها ارائهه منشأ و موضهو  ابهواو و نیهز راز تفهاوت ترجمهه دربارۀدیدگاهی تّلیلی  اند تانگارندگان تالش نموده

تفکّهر و فرهنه  بهه نسهبا  انهد،جههانی بهوده مسهائ ات هندی که بهرای ممهوزش درس سیاسها و دی حکاینده

کایهات سهه کتهاو، ی بیشهتر ابهواو و حی با وجود انطباق کلّاندقی و ییراخالقی به خود گرفتهاخال مترجمین جنبۀ

اقهوال صهوفیانه را در  گاهگهشودی منشی به جها بینش ایرانیش معنا و مفهوم مشاهده می اختالفاتی در حوزۀ لفظ،

بهه مهتن  ،اخالقی بیشتری ببیشدی ترجمۀ او از لّها  سهبک ۀجنب ،سعی نکرده به متن اسا؛ امّااش جا داده ترجمه

اصه  مهتن عربهی را در  ،تهر اسهای ترجمهۀ بیهاریها نزدیهک، نسبا به سایر ترجمهسانسکریا پنچه تنترهاصلی 

ز داشته اسای ترجمۀ او جدا از چند بهابی کهه در ایهن ترجمهه وجهود ترجمه نق  کرده و از حذف و اضافات پرهی

ی هاسهاترجمهتر از سهایر نزدیک مقفّعابن نویسی به متن عربی ندارد، در بقیۀ موارد از لّا  سبک نوشتار و ساده

 او نیز به مانند منشی از موردن الفا  رکیک خودداری نکرده اسای
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 پيشگفتار. 2

سهایر  ادبیّهاتملّی و قومی و مذهبی و رابطۀ تارییی من، بها  ادبیّاتتطبیقی به معنای بررسی و نقد  ادبیّات

، ها از مرز زبان قومی و مکتوو من فراتر رفتهه باشهدی الههاللمن ادبیّاتاقوام و مل  و بیگانگانی اسا که 

بلکهه مقایسهه از  ۀ صرف دو اثر ادبی نیسا؛مقایس»تطبیقی در مفهوم فرانسوی من نیز  ادبیّات (ی22: 1323

ههای موجهود ها و یها تفهاوتمیاز و عم  الزمی اسا که امکان درک شباها ۀدیدگاه این مکتب، نقط

 ههای برداشهاریهم علهی -دی بهه دیگهر سهین، ههدف در مکتهب فهوق کندر بین مثار ادبی را فراهم می

ای اسا برای رسیدن به هدفی واالتر که همان تبیهین تطبیق یا مقایسه نیسای تطبیق صرفاً وسیله -ای هعدّ

در  یقهیتّق ههاینههیزم(ی 224: 1383النظهری، « ههای میتلها اسهایملّهاتعامالت و مبادالت ادبی بین 

 ،ههاواژهوامارتنهد از: پهژوهش در بهاو عب ههانههیزم نیها تهرینمهماسای  متعدّدگسترده و  یقیتطب ادبیّات

  گههریبههه د یو مثههار ادبهه هههادهیههانتقههال پد هههایمترجمههان بههه عنههوان واسههطه یترجمههه و بررسهه ادبیّههات

 یبررسه ،ملّهیفرا ههایطورهدر بهاو موضهوعات و اسه قیهتّق ،یسرگذشها انهوا  ادبه بررسهی ها،ملّا

 سهندهینو ایهاثر  کی یمطالعۀ منابع خارج ،گرید هایملّا ادبیّاتها بر من ریثأو ت سندگانیسرگذشا نو

 ی (222: همانییی الو

فرانسهه  ادبیّاتم در درس تاریخ  1828، در سال سربن، یکی از اساتید دانشگاه 1ین بار ویلمناوّلبرای      

 ههای خهود بهرایفرانسه سین گفا و در مجموعه سینرانی ادبیّاتانگلیسی و ایتالیایی بر  ادبیّاتاز تأثیر 

ههایی کهه ( هر یهک از مکتهب123: 2232الحدیدی،  را به کار بردی 2تطبیقی ادبیّاتنیستین بار اصطالح 

ی برای این شاخۀ علمی دارندی بهر اسهاس یکهی از متعدّداند تعاریا تطبیقی  پدید ممده ادبیّاتدر حوزۀ 

 ادبیّهاتروابط تهارییی  تطبیقی، بررسی ادبیّات»این تعاریا که بر پایۀ مکتب فرانسوی ارائه شده اسا، 

هها ملّهادیگهر  ادبیّهاتبهه  ملّهاههای ادبهی از یهک ییی ]و[ بیانگر انتقال پدیدههادیگر زبان ادبیّاتبا  ملّی

های واژگان، تصاویر، حوزۀ احساسات وییی تواند در حوزه( که این انتقال می22-22: 1383الندا،  «اسای

 باشدی 

ههای هو تنهو  حهوز اهمّیّهای دارد کهه بیهانگر متعهدّدهای شاخه ،قیتطبی ادبیّاتت نظری تّوّالسیر  

تطبیقهی بهود و  ادبیّاتقرن بیستم مکتب مسلط  اوّلعلمی این رشته اسای چه مکتب فرانسوی که در نیمۀ 

 ادبیّهاتتواند در حهوزۀ چه مکتب ممریکایی که معتقد اسا هر متنی النوشتاری، دیداری و شنیداری( می

                                                   
1. Villemain.  

2. La Littérature Comparée.  



 41/ و تّلی  منشأ و موضوعات ابواو من  کلیله و دمنهی ابواو سه ترجمۀ تطبیق کلّ

 

ههای ات، بیهنش فلسهفی و حتهی شهاخ تأثّرالبینامتنیا( که عالوه بر تّلی  تأثیرات و  گیردتطبیقی قرار 

(، همچنهین نظریهات رنهه ولهک در 112-112: 1331النجومیهان،  شودتارییی و نو  ادبی را نیز شام  می

« یتطبیقه ادبیّهاتتعریها و عملکهرد »و هنهری رمهاک ملمهانی در مقالهۀ « تطبیقهی ادبیّهاتنام و ماهیها »

 تطبیقی اسای ادبیّاتهای علمی و ادبی در حوزۀ ( بیشی از تنو  دیدگاه2: 1331الانوشیروانی، 

فارسهی منشهی و  ههای، بها ترجمههمقفّهععربهی ابهن  ۀی کلیلهئدر زمینۀ تطبیق کلّی و جز ،مقالۀ حاضر      

راز تفهاوت  دیهدگاهی تّلیلهی پیرامهون منشهأ و موضهو  ابهواو و نیهز مّمّد بیاری اسا و سهعی دارد

 یهدها ارائه دترجمه

منابع عربی در شرح و تفسیر متهون ادو فارسهی و تبیهین مبهانی  :پور اشاره کرده اساچه سبزیانچنان 

 در  زمینایهرانبسهیاری از حقهایق مربهوه بهه فرهنه  و ادو  چراکهه ؛دنهفرهن  ایرانی نقش مهمی دار

در ههر (ی 23-32: 1383ال بدان دارندی یکمتر توجّهما  قانو مّقّ اندهای ستبر متون عربی مدفون شدهالیه

منچهه در ایهن مقالهه بهه دنبهال من  ینیسهامترجمهان بها ارائهه نظهایر  هدف ما در این مقاله نقد شیوه ،حال

 تهأثّرثیر و أ، تهکلیله و دمنهی کلّ معرّفیبه دنبال  ابتداهاسای های ترجمهتشابهات و تفاوت معرّفی ،هستیم

و  أمنشه ،در نهایها و ایهما گماشهتههمّه ههاکلیلهه بها ترجمهه بهه تطبیهق کلّهی ابهواو سپس ایمیمن بوده

 ایمیهندی را تّلی  نموده ص  و ییراألوضوعات ابواو کلیله و ابواو هندیم

ای خنثی باشهد، سرشهار از مهادّۀ هاسا و به مانند سن  و رن  نیسا که مادّ ادبیّاتمادّۀ  ،چون زبان 

ی معموالً هر اثهری کهه (12: 1323، و وارن الولک کنندیا که به من زبان صّبا میفرهنگی گروهی اس

هها یابد، متناسب بها ارزشاز طریق ترجمه، از زبانی به زبان دیگر و از فرهنگی به فرهنگی دیگر انتقال می

ران، فرهنه  و ادو ایه از طریق ترجمۀ مثار بود کهه (1ال.شودو فرهن  سرزمین مقصد دچار تغییراتی می

هند و یونان به دامان فرهن  و ادو اعراو مسلمان سرازیر شد و عناصری را بر من افزود کهه قهبالً فاقهد 

 دیگهریو  راه ترجمههبهرد: نهام مهی کلّهیعظهیم را دو مهورد  تّهوّلمن بهودی شهوقی ضهیا عوامه  ایهن 

 (ی441: 1322ال های علمی و فرهنگیشانیتمام میراثهای خاورمیانه با ملّاشدن  زبانعرو

داسهتانی از زبهان حیوانهات  ههایکتاوهایی که در من عصر به زبان عربی ترجمه شد، از جمله کتاو 

 کلیله و دمنههاز جمله  ؛کرداجتماعی و سیاسی را از زبان حیوانات بیان می مسائ بود که پند و اندرزها و 

در  عربهی گذاشهای ادبیّهاتعظیمهی بهر ثیر أاز زبان پهلوی به عربی ترجمه شد و ته مقفّع که به وسیله ابن

 ادبیّهاتممهده اسها: او از ایهن طریهق بهه  مقفّهع ابهن ۀدر توجیه انگیز دبالشعا ييفالألاةعوبيمظاهر الش  اکتاو 
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در واقهع امیهدوار بهوده تها خلیفهه از راه  و های منصور عباسی را بهه راسهتی موردپناه برده تا کژی تمثیلی

 (ی411: 1321النبیه حجاو، را بیوانند و بر بیداد خلیفه خشم مورندی و مردم من  ناراسا خود برگردد

 پيشينة تحقيق. 1

ههای متفهاوت ههای فرهنه تأثّرثیر و أتطبیقهی و ته ادبیّهاتپژوهشگران زیادی پیش از این، در رابطهه بها 

ام یافتهه نهو  من نیهز کارههایی انجهههای ههمبا کتهاو کلیله و دمنهاندی همچنین در تطبیق ها نگاشتهکتاو

 لألدبالملقاهن ینیمهی ههالل،  تطبیقهی ادبیّهاتیی چهون: هاکتاومقاله، مطالعه دقیق اسای در پرداخا این 

 ای از کلیلهۀو نیز چند نسیه اراتههمهابو  پنجا تنتراه یعنی لو همچنین مآخذ اصلی کتاو کلی نوشتۀ طه ندا

بهرزوی طبیهب و منشهأ و نیز کتاو ارزشهمند  های فارسی نصراهلل منشی و بیاریو ترجمه مقفّع عربی ابن
از ههادی « ههای پهژوهشتطبیقهی: تعریها و زمینهه ادبیّهات»مقهاالت و « فرانسهوا دوبلهوا»اثر  کلیله و دمنه

نیهز منابع دیگر، وجهه همها بهوده اسهای رضا منوچهریان و از علی« تطبیقی ادبیّاترؤیای »و  منظّمنظری

کلیلهه و عربهی  جمهۀتهأثیر تر»، «کلیله و دمنههای ایرانی بررسی ریشه»پور از جمله: مقاالت وحید سبزیان
منههابع عربههی در تبیههین  اهمّیّهها»، «تههأثیر فرهنهه  و ادو ایرانههی در ادو عربههیییی»، «بههر ادو عربههی دمنهه

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

هها سه منبع اصلی که تطبیق ابواو و حکایات از روی منمورد مطالعه قرار گرفای « رسی و عربیادو فا

 - ، انتشهارات عهالم الکتهب بیهروتمقفّهععربی ابهن  کلیله و دمنۀصورت گرفته اسا، به شرح زیر اسا: 

یرکبیهر، چها  صّیح مجتبی مینوی، انتشارات امفارسی نصراهلل منشی، به ت کلیله و دمنۀ، 2442لبنان سال 

پرویهز ناته  خهانلری و مّمّهد  ، بهه تصهّیحهای بیدپای مّمّد بن عبهداهلل بیهاریداستان، 1382 ،امسی

 ی1323 دوّم،انتشارات خوارزمی، چا   روشن،

 . پردازش تحليلی موضوع1

 کليله و دمنه. 1-2

شهده و نکهات  نوشهته انی جههان اسها کهه بهه زبهان حیوانهاتداست هایکتاویکی از مشهورترین  کلیله

ی در نهداهایی بیان شدههای من در قالب داستاناخالقی و اجتماعی و سیاسی و پندها و اندرزها و حکما

کهه ایهن کتهاو عربهی مأخهذ  متن پهلوی کلیله را به عربهی ترجمهه کهرد مقفّع هجری، ابن دوّمقرن  ۀنیم

زبهان سهریانی ترجمهه شهده بهود کهه ایهن  البتّه پیش از من به ها در سراسر جهان شدیترجمه به بیشتر زبان

اصلی هندی دارد و از زبان سانسکریا بهه پهلهوی  کلیله نکهیاترجمه تا این اواخر ناشناخته مانده بودی در 

و  پنجها تنتهرااز کتهاو  ، در واقهع مهأخو مقفّهععربی ابهن  کلیلۀترجمه شده اسا، تردیدی وجود نداردی 
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 کلیلهه و دمنههی متن پهلوی اساچند منبع هندی و ییر هندی دیگری  و« مهابهاراته»هایی از کتاو داستان

خاورشهناس فرانسهوی از « سیلوسهتر دوساسهی»ین بهار بهه کوشهش اوّلامّا متن عربی من  ؛از بین رفته اسا

الخهانلری و روشهن،  یپاریس چها  شهد در 1812که فراهم مورده بود، در سال  یمتعدّد هاینسیهروی 

ی از کلیلهه ی از کتب ادبی عهرو بهه تقلیهد و تأسّه توجّهتعداد قاب   ،اعتقاد فاخوریبه  ی بعدها(14: 1323

 ابههن حههزم خاا  لألاککمااهفايف، طرطوشههی ساا لاالملکااو  ،لشف یاا الشعقاا ، خبااهنعيااو الألاز جملههه:  ؛نوشههته شههدند

کهه در ین کسهی اسها اوّله ،مقفّهع ابهندر واقع  (ی33: 1382پور، سبزیان :به نق  از 423: 1382کوو، العا

زیرا قب  از او متنی که ارتبهاه موضهوعی و وحهدت  ؛لیا و تصنیا به وجود موردأزبان عربی وحدت ت

 ی(33 همان: به نق  از 82: 1384و هماهنگی داشته باشد به دسا ما نرسیده اسای الفروخ، 

 تطبيق کلّی ابواب. 1-1

 کلیلهه و دمنهۀصراهلل منشی و بیهاری بها های ابوالمعالی نهایی در ترجمهبه موارد مذکور، تفاوت توجّهبا 

 ،شهواهد مسهتند و دالیه  علمهی بر اسهاسها در ادامۀ پژوهش وجود دارد که این تفاوت مقفّععربی ابن 

 باو به باو بررسی خواهد شدی
 های فارسی نصراهلل منشی و بخاریو تطبيق آن با ترجمه مقفّعابن  کليله و دمنةهای باب. 1-1-2

 گانههپنجههای پهیش از بهاو مقفّهععربی، ترجمه و تهألیا ابهن  کلیله و دمنۀچاپی از  عدّدمتهای در نسیه

 ممده اسا: مقدّمه، چهار باو به عنوان «پنچا تنترا»

عکا اباسالش اه ا»و معهروف بهه « هبناوداباساسانول »ای بهه نهام وو اسا به نویسندهکه منس« مةالشکتاهبمق  ا» :الا
برای پادشهاه هنهد بهه نهام « بیدبا»ا کتاو از جانب دانشمندی هندی به نام در این باو علّا تألی«ی لشفهنس 

و همچنین داسهتان لشکرکشهی  والقهرنین بهه هندوسهتان و جنه  او بها فورهنهد و  شودمیبیان « دبشلیم»

 (ی22-21: 2442، مقفّعالابن  عاقبا من در این باو بیان شده اسای

ههای نصهراهلل منشهی و بیهاری و نیز در ترجمهه مقفّع بنهای قدیم منسوو به ااین باو در اکثر نسیه 

بهاو پیه  و »های نصهراهلل منشهی پهس از پایهان کتهاو بهابی بهه نهام وجود ندارند؛ تنها در بعضی از نسیه

شبی در مجلس عهالیییی ابوالمکهارم »که خالصۀ مطالب سطور نیستین من چنین اسا:  اندافزوده« چکاو

در من نسهیا « داستان پی  و چکهاو»عرض کردند و یک  از کلیله و دمنهی ییی نسیت فاخر بن عبدالواحد

یکهی از حاضهران مجلهس اشهارت کهرد به زیادت نوشته بود که در این نسیا و دیگر نسیتها نبهودی بهه 

در نسههیۀ مأخههذ  مقدّمهههی ایههن (313-312: 1328القریههب،  «یییی ایههن درهههم در من رشههته بایههد کشههیدکههه

 این سبب در ترجمۀ او نیز وجود نداردی ابوالمعالی نبوده و به
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نسهبا  مقفّهعهای عربی در میاز قهرار گرفتهه و بهه ابهن که در نسیه غا ضالشکتاهبیا  ع ضالشکتاهبباو  و:

ممهده « باهبالألسا اللشو اون»از دو باو دیگر و قبه  از که این باو بعد « شییو»جز در نسیه  ؛داده شده اسا

المینهوی، « برزجمهر بهن بیتکهان»منسوو به « ابتداء کتاو»اسا با  منشی این باو مطابق اسای در ترجمۀ

در ترجمۀ بیاری، مطهابق « کلیله و دمنهمیاز کتاو »اسای این باو، با  مقدّمهاز  دوّم( که باو 38: 1382

 اسای

جياهاَکرا االَُوووا َلل اتوا»یا با عنهوان « ِبعَوُةاُب زُلیهاَليلابا ِدالننا ِا»های عربی با عنوان مقدّمۀ بعدی که در نسیه ج:
عربهی نهامی از نویسهندۀ من  یههاو در بعضی از نسهیه ممده اسا (13: 1324العزّام،  «ُب زُلیاةاِليلابِا ِدالنِنا  

ا »های عربی با عبارت نیسا، در نسیه ِِ بها  مقدّمههامّا در ترجمۀ ابوالمعالی ایهن  ؛شودشرو  می« قَاه اُبرنُم

 نسبا داده شده اسهای« مقفّعابوالّسن عبداهلل بن ال»قرار گرفته و به  مدوّدر قسما « مفتتح کتاو»عنوان 

کلیلهه و پزشهک کهه کتهاو  ۀداسهتان برزویه»این داستان در ترجمۀ بیاری با عنوان  (ی28: 1382المینوی، 
 ممده اسای (33: 1323الخانلری و روشن،  «یاز هندوستان چگونه مورددمنه 

شهییو،  ؛ جهز نسهیۀاسها مقدّمههین و مخهرین سهوّمربهی و فارسهی ههای عد: باو برزویه در اکثر نسیه

ههای قهرار داده اسهای در برخهی از چها  مقدّمههکه  کر شد، باو عرض الکتاو را مخهرین  طورهمان

مق ماُةا( تّها عنهوان قا لُنالنساهِ اُب زلیاهاِليَلالننا ا-امق ماُةالشکتاهبهها المقدّمههعربهی، دو بهاو از  و دمنهۀ کلیله
 (44-2: 2448الراجی کنّاس،  شودیها از باو برزویه میاز میو باو اسا ممده لشکتهب

نصهراهلل  کلیلهه و دمنههبیهروت( و  - الانتشارات عالم الکتب مقفّع عربی ابن ۀکلیلهایی که در باو ۀبقی 

 :اساالخانلری و روشن( ممده اسا به شرح زیر  بیدپای بیاری هایداستانمنشی التصّیح مینوی( و 

 ی(23المینوی،  بهُبالاَلَسِ اَللشوَّونِا(؛ 21(؛ داستان شیر و گاو البیاری، 143، مقفّعالابن  شوَّونِاللاَلَسِ الَابهُبا ی1

باهُبالَشَفناِصاَعاسا (؛123(؛ داستان دمنه به کجها رسهید البیهاری، 122، مقفّعالابن  بهُبالشَفنِصاَعاساَلماِ اِدمناة ی2
 (ی122المینوی، َلمِ اِدمَنةا

باهُبالممهَمااِةا(؛ 123البیههاری،  (؛ داسههتان کبههوتر حمههایلی و زا  وییی132، مقفّههعالابههن  لملَُطوَّقَاهاباهُبالممهَماةِا ی3
 (ی22المینوی،  لشرَُّکنفهِةاللشظَّيب  ِذالَاللُاهالَالملَُطوَّقَا

الشب اوِواَللشَُا لبِا(؛ 122(؛ داستان کالیان و بومان البیهاری، 212، مقفّع الابن باهبالشباوواَللشََ باه ی 4 المینهوی،  باهب 

 (ی132

 باهُبالشِقاَ ِداللشرُّاَکنَفهةِا(؛ 243البیهاری،  پشهاسن (؛ داستان حمدونه و 223، مقفّع الابن لشََايَک ِاابهُبالشِقَ ِدالَا ی2

 (ی238المینوی، 
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باهبالشر لِراِ اَللباِساِعا ِسا؛ (212داسهتان راههب و راسهو البیهاری،  -(222، مقفّهعالابن  بهِبالشن هِسِکاَللبِساِع سِا ی2
 (ی224نوی، المی

بَاهُبالشر انَّوِناَلللُاِ ِذاا(؛212(؛ داسهتان گربهه و مهوش زیهرک البیهاری، 221، مقفّهع الابهن بَهُباللُاِ ِذاَللشر انَّونِا ی2
 (ی222المینوی، 

(؛ 222(؛ داستان شاه با من مر  که نهام او فنهزه بهود البیهاری، 223، مقفّعالابن  بهُبالبِسالملَِکاِکاللشط اهِرِ اَنناَر  ی8

 (ی282المینوی،  لبِسالملَِکِکاللشط هِرِ اَننَر ابهبُا

لباساولااباهبالالسا الاا(؛223(؛ داسهتان شهیر و شهعهر البیهاری، 283، مقفّهعالابن  لش ََََّبِالشنَّهِسکِالَابهُبالاَلَسِ ا ی3
 (ی344المینوی، 

و خوزبنهاه البیهاری، (؛ داستان شا رم ملک با ایالد و ایرخها 341، مقفّعالابن  بهُبالی َذالِب َذالِلی لخا  ی14

 ی(342المینوی،  بهُبالملَِکِکاَللشبَاَ لِِهَِة (؛ 242

 (؛ ترجمۀ نصراهلل منشی و ترجمۀ بیاری این باو را ندارندی321، مقفّعالابن ابهُباَمِ لَیراَمِککاللَُ َذل ِا ی11

الشنَّهبِاواَللشکَّباَوةِا نهدارد؛(؛ بیهاری ایهن بهاو را 332، مقفّهعالابهن  لإِلساَولِناَللش َّاَََبِاباهُبالشکَّباَوِةالَا ی12 المینهوی،  باهب 

 (ی334

المینهوی، لشضَّايِفاباهَبالشرَّلِراِ الَابیاری فاقد این باو اسا؛  ۀ(؛ ترجم343، مقفّع الابن بهُبالشنَّهِسِکاَللشضَّيفِای 13

 (ی344

هرِحاَللشصَّاهِر ِای 14 المینهوی، شصَّاهِرِ اللشر ايه اباهُبال(؛ ترجمۀ بیاری فاقد این باو اسها؛ 342، مقفّعالابن  بهُبالشرَّ

 (ی332

باهُبالباِسالملَِکااِکا( 223(؛ داسههتان شهاهزاده و یهارانش البیهاری، 322، مقفّهعالابهن  باهُبالباِسالملَِکاِکاَلَلااَنهِبهِا ی12
 (ی448المینوی، َلَلاَنهِبِها

 فاقد این باو هستندی (؛ ترجمۀ بیاری و منشی323، مقفّعالابن  لشوَّعَکِباَلَمهشِکالمَریسبهُبالمََمهمِةالَا ی12

هها بها ترجمهۀ منشهی و بیهاری در بسهیاری از بهاو مقفّهعابهن  کلیله و دمنۀ ،شودمالحظه می کهچنان 

البتّه به اعتقاد خانلری این ابواو ممکهن اسها از  یهایی با هم تفاوت دارندیکسان اسا و در معدود باو

 (ی23: 1323ن، الخانلری و روش نسیۀ اساس ترجمۀ بیاری ساقط شده باشندی

 های فارسیها با ترجمهو تطبيق آن کليله و دمنههای فرعی داستان. 1-1-1

های فارسی نصهراهلل منشهی و ، با ترجمهمقفّعابن  ابواو میتلا کلیله و دمنۀ هایداستانبیشتر حکایات و 

 اسا: نهچندگوها هایی وجود دارد که این تفاوت؛ ولی در برخی موارد تفاوتاسابیاری منطبق 
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ولهی در ههر دو ترجمهه فارسهی و یها  ممهده اسها؛ مقفّعهایی که در متن عربی ابن حکایات و داستان ی1

 یکی از من دو، نیامده اسای این نو  حکایات نیز خود چند نو  اسا:

هها عبارتنهد کهه من اندهای فارسی نیامدهولی در ترجمه ؛ممده مقفّعحکایاتی که در متن عربی ابن : الا

(، حکایهها 82 الهمههان:« َللَاوُزالشصَّانيح»(، حکایهها 142 ،مقفّههعالابههن « لش َُّجااُوالناهِنباِماَسالملَااوف»: حکایهها از

الملَدا لُ اللشتَّاهِج ُا»(، حکایها 88 الهمان:« لش َُّجُواللشکِ صُّا»  الهمهان:« ِلألخاَوُةالشوَّ ََاةُا»(، حکایها 32 الهمهان:« لشکِ اصُّ

 (ی33 الهمان:« ةُالشصَّيهُداللشصََّ نَا»(، حکایا 38

و ترجمۀ نصراهلل منشی ممهده اسها؛ ولهی ترجمهۀ بیهاری فاقهد  مقفّعابن حکایاتی که در متن عربی  و:

 (ی33مینوی،  ؛88، مقفّعالابن « لشصَّنيَفُةالشصَّف لءُا»من عبارت اسا از: حکایا  و هاسامن

ر ترجمهۀ نصهراهلل منشهی نیامهده ولی دند؛ او ترجمه بیاری ممده مقفّع حکایاتی که در متن عربی ابن ج:

لَشَقمکَاُةا»(، حکایها 22بیهاری،  ؛32-33 ،مقفّهعالابهن « لشت اهِجُ الوا یُکه»ها عبارتنهد از: حکایها که من اسا
(ی 223 بیهاری، ؛313، مقفّهعالابهن « لشِق ُداللشَعَ سُا»(، حکایا 142بیاری،  ؛144-133، مقفّعالابن « لشََبُغوثُالَا

هایی که در ترجمۀ نصهراهلل منشهی باو ۀدربارکه در هر سه ممده اسای  ی اساهایالبتّه این حکایا باو

 و ترجمۀ بیاری نیامده اسا، قبالً بّث شده اسای

ی از ایهن نهدا؛ یا به حکایات دیگهری تبهدی  شهدهشده اسا ایجادها به علّتی تغییر حکایاتی که در من ی2

را بهه « رابطهۀ زن و دوسهتش»اشهاره کهرد کهه در من « هِز ُالشت ِاهِجُ اَلل َا»تهوان بهه حکایها ها مهینو  داستان

اندی متن حکایا طوری ممده که زنی با مردی دیگر سر و سهرّی و دوستش تغییر داده دارخزانههمدستی 

و ظهاهراً  دار و دوسهتش تبهدی  شهده اسهاداشته اسا و این ماجرا در متن عربهی بهه رابطهۀ میهان خزانهه

 انهدی از ایهن نهو  حکایهات خاصّه بهرای جوانهان دانسهته و من را تغییهر داده ؛را منافی اخالق اوّلصورت 

 همهان:« الل َاهِدُواللش َُّجاوُا»(، حکایا 122، مقفّعالابن « لشتِ هِجُ اَلل َهِز ُا»ها را نام برد: حکایا توان این داستانمی

 (ی238 همان:« اللشک صوُصاللش َُّجُوالملَدُ ل ُا»(، حکایا 21-24

رسهد کهه ، بهه نظهر مهینهدادهها در هر دو ترجمۀ فارسهی یکسهان ممهاین نو  داستان نکهیابه  هتوجّبا  

تهر هها را اخالقهیانهد و داسهتانهها را تغییهر دادهداستان گونهنیاعربی، متن  کلیله و دمنۀمصّّّین بعدی 

 تا منافی اخالق عامّه نباشدی انددهکر

 خواهیم پرداخا: کلیله و دمنهبواو در این قسما به تّلی  منشأ و موضوعات ا
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 هندی األصل. ابواب 1-9

 باب شير و گاو. 1-9-2

و از حیث کمّیها نیهز بهر اسا  کلیله و دمنهابواو  ترینمهماز جملۀ  و اص  و منشأ هندی دارد ،این باو

 (لیلهه و دمنههکپیداسا که نام کتاو از نام دو شغال ال جامناین باو از  اهمّیّاافزونی داردی سایر فصول 

 اصلی این باو هستند، گرفته شده اسای هایکه قهرمان

جهدایی ال 1بهیهده تهرایم اوّلی تنترۀ اسا پنچاکیانهکتاو  اوّلمتناسب با تنترۀ  ،کلیله و دمنهاین باو در  

این باو را، دو شهغال،  هایداستان(ی نقش اصلی : ده1323الخالقداد عبّاسی،  نامیده شده اسای ،(دوستان

اسها و کلیلهه  جوترفتنههو  ترطلهبجاهتر، کنندی دمنه از کلیله حری دمنه، ایفا می یی کلیله و دیگریک

حکایها از ایهن  انهدهایی کهه در ایهن بیهش ممهدهدر هوش و درایا و فهم بر دمنه برتری داردی داستان

 مکهر و حیلهه بهر ههم عیار دوستی شیر و گهاو را بها سهعایا و یمّهازی و  ،د که یکی از این دو شغالندار

و یهک شهیر، قهرمهان اصهلی ایهن بهاو « بندبهه»و « شهتربه» یههانامبر دو شغال، دو گاو به زندی عالوه می

 هستندی

 «باهُبالاَلساِ اللشوَّاونِا»در ترجمهۀ بیهاری و  (21: 1323الخانلری و روشن،  «داستان شیر و گاو»این باو با  

 مطابق اسایدر ترجمۀ نصراهلل منشی  (23: 1382المینوی، 

 باب کبوتر حمايلی. 1-9-1
متناسهب بها  ،منشأ هندی داردی ایهن بهاو و ممده اسا پنجه تنترهاین باو هم از جملۀ ابوابی اسا که در 

 توصهیه  دوّمی در تنتهره اسهادسها موردن دوسهتان( ه البه 2، موسوم بهه میتهره البهههپنجه تنترهاز  دوّمتنترۀ 

 : یازده(ی1323الخالقداد عبّاسی،  هایا دقّا را به عم  موردیشود که در انتیاو دوسا، باید نمی

دههد کهه بها وجهود تشهکی  مهی کبوتر و زا  و موش و باخه و مهو بندی این باو را دوستیاستیوان 

ک ههم ممدنهدی اسهاس ایهن در مواقع گرفتاری بهه کمه و اختالف طبیعا و جنسّیا، با هم دوسا شدند

 دار و یهاران او، دشهمنان نیرومنهد خهود را بها زیرکهی شکسها طهوقزیرکهی اسهای کبهوتر  باو بر پایهۀ

در مقابه  دشهمنان  ،کننهداتّّادی کهه بها سهایر حیوانهات ییهر همنهو  خهود ایجهاد مهیها با دهندی منمی

 شوندیمشترک خود پیروز می

 

                                                   
1. Mitra-Bheda  

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

ی موضهو  اصهلی ایهن : یازده(همانال ااس 1، موسوم به کاکولوکیهپنجاتنتره سوّم این باو متناسب با تنترۀ

باو، دشمنی زایان و بومان اسای در این باو معایب و مضرّات دوستی با دشمنان مادرزاد تشهریح شهده 

این مطلب اسا که جایی که زور بازو و قدرت ظاهری به کار نیاید، حیلهه  بیانگراسای داستان این باو 

ولی برای ادامۀ زندگی و کامیهابی بایهد  ؛قی ناپسند اساحیله از نظر اخال هرچندو نیرن  کارساز اسای 

 از من استفاده کردی

 باب بوزينه و باخه. 1-9-3

لبدههه » پنجهاتنتراو متناسهب بها تنتهرۀ چههارم کتهاو  کلیلهه و دمنهه هنهدی األصه از ابهواو  هماین باو 

 ی در ایهن بهاو بیهان(: یهازده1323الخالقداد عبّاسهی،  اسایعنی از دسا دادن مزایای مکتسب  2«پرناش

دهدی در این داسهتان نیهز اسهاس مورد چگونه از دسا میشود که یک نادان چیزی را که به دسا میمی

، خدعهه و نیرنه  را عامه  اساسهی در موفّقیها و پنجهاتنترا مث  سه داسهتان قبلهی و کار بر زیرکی اسا

داشهتن ولی استفاده از من برای نگهه ؛شدداندی خدعه و نیرنگی که شاید موافق اخالق عامّه نباپیروزی می

، بهه عنهوان یهک عامه  بههروزی بهدان نگریسهته شهده پنجهاتنترا هایداستانخود، موضوعی اسا که در 

 اسای

 باب زاهد و راسو. 1-9-1

پهنجم یعنهی  ۀبها تنتهراسها متناسب  و ترجمه شده اسا پنجاتنترااین باو مخرین بابی اسا که از کتاو 

 ی الهمان: دوازده(ی3اپریکشیته کاریتا

شهود کهه مهرد بایهد بهه این مطلهب عنهوان مهی و شودر این فص  زیان کارهای نسنجیده گوشزد مید 

اسا و به کم و کیا من واقا نگشته اسا دسها نزنهد؛ زیهرا در ییهر کاری که خوو من را نسنجیده 

 شودیاین صورت پشیمانی حاص  می

   ه، شير و شغالهای موش و گربه، پادشاه و فنزباب. 1-9-3
انهدی افهزوده شهده کلیله و دمنهترجمه و به کتاو  مهابهاراتهاین سه باو هم منشأ هندی دارند و از کتاو 

ی این (38: 1382الدوبلوا،  ترجمه شده اسای 138فص   12، کتاو مهابهاراته باو موش و گربه، از کتاو
ی از دشهمنانش سهازش کنهدی قهرمهان ایهن مردی کثیرالعدو اسا که ناچار باید با برخ حالشرحباو در 

                                                   
1. kakolukiya  

2. labdha pranasa 

3. a-pariksita-karita 
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بینهد، اتّّهادی مدبّرانهه بها گرفتهار مهی متعهدّدداستان موش زیرکی اسا که وقتی خود را در دام بالههای 
 بهر ایهن داسهتان ،زیرکهی عنصهرزنهدی ولی بعد از رفع نیاز، این دوستی را بر هم مهی کند؛گربه برقرار می

 اسای حاکم

در ایهن  (ی38 :الهمهان ترجمهه شهده اسهای مهابهاراتهه 133، فصه  12کتاو ه هم از باو پادشاه و فنز 

های شیرین دیگران را نباید خوردی فنزه، مر  داستان، پسهر شهاه را بهه شود که گول حرفباو، اشاره می

کنهد، با سینان چرو و نرم پادشهاه برخهورد مهی کهیهنگامکند و قصاص کشته شدن فرزندش کور می

توانهد دوسها مطمئنّهی تهوز نمهیور و کینهخورد و معتقد اسا که انسان کینهرا نمیهای او فریب حرف

 برای مدم باشدی

کهه  افزوده شده اسا، باو شیر و شهغال اسها کلیله و دمنهبه ترجمه و  مهابهاراتهمخرین بابی که از  

حههزم و  ااهمّیّههدر ایههن بههاو بههه  (ی38الهمههان:  ترجمههه شههده اسهها مهابهاراتههه 111فصهه   12از کتههاو 

شهودی شهغال داسهتان بهه زههد و پارسهایی شههرت گیری اشهاره مهیدوراندیشی و عدم تعجی  در تصمیم

و از من حهرام کههه ایشههان » (234: 2442، مقفّههعن الابهه (:الیهُکاُواَمَماه اخههورد الداشها و هرگههز گوشهها نمهی

هنهدی ن مطلهب، بهه بهه ایه توجّههای بها هعهدّ ؛ و(231: 1323الخانلری و روشهن،  «خوردندی او نیوردی

زیرا خوردن گوشا در نزد هندوان مکروه اسها وگرنهه در اسهالم  ؛اندکرده نیقیبودن این باو  األص 

ای بهزر  و دین زردتشا چنین حکمی وجود نداردی این شغال به دسیسۀ اطرافیهان شهیر، گرفتهار توطئهه

بهرد و از رییتهه شهدن اص  ماجرا پی میشودی ولی شیرِ داستان به تثبّا و تأمّ ، به یعنی خیانا به شیر می

 گیهری عجلهه ، در تصهمیم«بهاو شهیر و گهاو»کندی این شهیر بهرخالف شهیر گناهی جلوگیری میخون بی

یم، بهه حقیقها کند تا عاقبا پشیمان و حسرت خورده باشهد؛ بلکهه بها صهبر و تأمّه  در اتّّهاد تصهمنمی

 دیشوگناهی شغال بر او اثبات میجریان پی برده و بی

 اح و شاهزاده و يارانشزرگر و سيّباب . 1-9-7

را  سهیّاحهندی وجود دارندی داسهتان زرگهر و  ادبیّاتدر  و انداین دو باو هم از منابع هندی ترجمه شده

انهدی البتّهه مورده« شهیر و گهاو»، به صورت یک داستان فرعی باو پنجاتنترادر برخی از تّریرهای متأخّر 

برزوی طبیهب، ترجمهه شهده باشهد، بهه همهان انهدازه ههم  توسّطا که این باو که مّتم  اس طورهمان

 کلیلهه و دمنههمّتم  اسا که بعدها به دسا مترجم دیگری، از سنسکریا به فارسی میانه ترجمهه و بهه 

ای، ییهر از ، این داستان را در یک متن فارسی میانههمقفّعافزوده شده باشدی به عالوه ممکن اسا که ابن 

 (ی42: 1382الدوبلوا،  یافته و ترجمه کرده و به متن عربی کتاو خود افزوده باشدی و دمنهکلیله 
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بلکهه داسهتانی اسها  ؛بر مّور زیرکی و فریب تمرکهز نیافتهه اسها ،این باو، برخالف ابواو پیشین 

دسها  مسا ازای معجزه، به گونهلوحسادهپرهیزکار امّا  سیّاحدربارۀ چگونگی حصول چیرگی بر شیطانی 

ی که زمانی زرگهر را از ههالک شهدن در گهودالی نجهات داده سیّاحهمان  ؛بردزرگر مکّار جان به درمی

 بههودی ایههن داسههتان در بیههان احههوال کسههانی اسهها کههه کههار نیههک پسههندیده را در ییههر موضههعش ضههایع 

 سازندیمی

ینهی و پراکریها تهی و چداستان شاهزاده و یارانش نیهز اصه  هنهدی دارد و در متهون سنسهکریا، تبّ 

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 

 توسّهطرا ممکن اسا این داسهتان، ای برزوی نیز ممده اسای ولی این ادّعا کمی قاب  تأمّ  اسا؛ زیمیانه

مترجم دیگری ییر از برزوی ترجمه شده باشد؛ زیرا برزوی یگانۀ ایرانی نبوده که بها هنهد ارتبهاه داشهته 

ابهن  لشفِ سا هم یگانه اثهر و منبهع هنهدی ترجمهه شهده بهه فارسهی نبهوده اسهای در  کلیله و دمنهو  اسا

 ها را در بغهداد سهدۀ دههم که من هندی وجود دارد هایانداست هایکتاوفهرسا بلند باالیی از  ،النّدیم

 ی(2الاندرسد که بیشتر منان از طریق فارسی میانه به عربی ترجمه شده بودهبه نظر می و شناختندمی

قضا و قدر بیان شده اسا که اگهر در کهاری بیها و اقبهال یهار و همهراه انسهان  اهمّیّااین باو در  

اگر ییهر ایهن باشهد، عقه  و علهم و درایها را قضها و قهدر خنثهی  و هد رسیدباشد، انسان به مقصود خوا

 دیکرخواهد 

 . ابواب غير هندی1-3

 لشکتهب مق مةباب . 1-3-2
و معروف به علی بن الشاه الفارسهی، نوشهته  ای ناشناس، به نام بهنود بن سّوانبه قلم نویسنده مقدّمهاین 

 شده اسا:

اقَاا الشتااهيلاَیَضاه هف  ِِ ااهالشرَّاَبَبالشَّاا ااِماساَ جکااهايفالشَبنا َِ اِبَعکا ابااِسالش َّاهِ الشَفهِنساا  اذََکاَ اني َُ هاهَبنُاوُدابااُساَسانَولَ ياَلیعاا  َِ َم َّ 
النِنا اانَ ُسالشبَاَ لِِهَااِةاِشَ بَ ااکيَ اَمِکاِکالنِنااِ اِکَتهبَااُهالشَّا ااَ َّااهُ ا َُ : 2442، مقفّههعالابههن  «یَککيکَااةَالَِدمنَاةَا»َعِماَوابَياا بَهالشَفيَکُرااو

نامیهده شهد، از جانهب بیهدپای، فیلسهوف  کلیلهه و دمنههی در این کتاو علّا تألیا کتابی که بعهدها (21

شهود و در من بهه داسهتان شود، برای دبشلیم، شاه هند بیان مهییاد می ن سالشبَاَ لِِهَاهکه از او به عنوان  هندی

شهودی همچنهین داسهتان ن اشهاره مهیهند و عاقبا م لشکرکشی  والقرنین به هندوستان و جن  او با فور

و مّاورات و مکالمات بین ایشان و بهه زنهدان افتهادن بیهدپای و سهپس  دبشلیم پادشاه با بیدپای فیلسوف



 21/ و تّلی  منشأ و موضوعات ابواو من  کلیله و دمنهی ابواو سه ترجمۀ تطبیق کلّ

 

 ، نویسندهمقدّمهمزادی او و درخواسا پادشاه از او جها نوشتن کتابی، در این باو ممده اسای در این 

 دسا اسکندر مقدونی، گزارشی کهه از کتهاو مشههور یک گزارش سراسر نامربوه از فتح هندوستان به
ههای قهرون در هیچ یک از ترجمهه مقدّمهاین »دهدی نوشتۀ کالیستنس بیرون ممده اسا، ارائه می اسکندر

شهود و گذارینهد، دیهده نمهیکهه قابه  تهاریخ های عربینویسترین دسامیانه و نیز چهار نسیه از کهن

از  (234در یک نسهیۀ کههن المهورّخ  امّا؛ أخّر در متن افزوده شده اساپیداسا که به روزگاری نسبتاّ مت

نگههداری  ms.pers.f.12که اکنهون در کتابیانهۀ بهادلین مکسهفورد بهه شهمارۀ  ترجمۀ فارسی ابوالمعالی

، بلکهه بهه عنهوان مقدّمههمورد بررسی قرار گرفته، نهه بهه عنهوان  1324بیستن در  توسّطشود و متن من می

انهدکی پهیش از  مقدّمههکنهد کهه ایهن فصه  یها ه اسای بیستن به شک  قاب  قبولی بیان مهی ی  متن ممد

ههای نهویسو بعداً از فارسی بهه عربهی ترجمهه و بهه برخهی از دسها کتابا خود این نسیه تصنیا شده

های مشکار و نه چندان انهدک، وجهود تفاوت مقدّمهعربی راه یافته اسای میان متون فارسی و عربی این 

ییی / یههودا واسا منسوو به شیصی بهه نهام بهنهود عموماً دارای عنوانی مقدّمههای عربی، اردی در نسیهد

 ی(24-23: 1382الدوبلوا،  «که در تّریر فارسی وجود ندارد یییر سّوان/ ضیوان/ شّوان/  حوان/ وپس

هیچ یهک از منهابع تواند اص  هندی داشته باشد و در نمی مقدّمهمنچه واضح اسا، این اسا که این  

های فارسی نصهراهلل منشهی، ( وجود نداردی در ترجمهالپنچاکیانه، پنچاتنترا و مهابهاراته کلیله و دمنههندی 

 وجود نداردی مقدّمهبیدپای بیاری این  هایداستانچا  مینوی و قریب و نیز 

 باب ارسال بُرزويه به بالد هند. 1-3-1

کلیلهه  رای به دسا موردن کتابی که بعدهان، برزوی طبیب را بچنین اسا که انوشروا ،خالصۀ این باو
کنهد و بها ههزاران فرستدی بهرزوی بها دانشهمندان هنهد دوسهتی مهیشود، به هندوستان مینامیده می و دمنه

 مورد و در قبهال اصهرار پادشهاه جهها دریافها ای از کتاو را بهه حضهور انوشهیروان مهیزحما، نسیه

خواهد که بابی از کتاو را بدو اختصاص دهدی این روایا که  کهر از پادشاه، از شاه می درخورای صله

ولی از چند جهها ایهن تّریهر  زۀ ارسال برزویه به هندوستان اسا؛من رفا، مشهورترین تّریر در انگی

شههرت و قهدرت و  بهود مرزهمدر عصر ساسانی ایران با هندوستان  الا:رسد: به نظر می واقعیّادور از 

توانسها کتهاو مهذکور را از فرمهانروای انوشروان در دنیای من زمان شناخته شده بودی او بهه راحتهی مهی

ای را بهه دسها برزوی با حیلهه و مهرارت بسهیار، نسهیه کهتر از من بود قنّوج طلب کند و این کار مسان

هندوستان، صهرفاً بهرای موردن دربار و فرستادن او به  متعدّدانتیاو یک پزشک از میان افراد  و:موردی 

رسهدی مگهر در دربهار انوشهروان، فهرد به نظر مهی واقعیّاکتابی، من هم کتاو ییر پزشکی، کمی دور از 
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شهود!  که یک پزشک برای این کهار انتیهاو مهی دیگری نبود که به ادو و زبان سنسکریا مشنا باشد

بلکه گیاهی بهود کهه برزویهه در  ؛اً موردن کتاونه صرف ،از رفتن به هندوستان ۀ طبیببرزوی ظاهراً انگیزۀ

اغا نو ثعهالبی در کتهاو  شهاهنامهکندی این روایها را فردوسهی در کتابی خوانده بود که مرده را زنده می
 اندیمورده لخبهنامکو الشف س

طبیهب  ثعالبی چنین ممده اسا که: برزویهۀ تر از روایا قبلی اسای در کتاواین تّریر عقالً پذیرفته 

چهون  ؛ وکنهدشهود کهه مهرده را زنهده مهیخواند که در هندوسهتان، گیهاهی یافها مهیروزی در کتابی 

تا من گیاه را جستجو کندی ولی برزویه هر چهه  برزویه را به هند فرستاد ،انوشروان از این مطلب مگاه شد

ه برزویهه گفها: ای و وی به گشا من گیاه را پیدا نکردی او را به سوی دانای دانایان هند رهنمون شهدند

مراد ایشهان از کوهسهار،  و میا ندانستی که این سین رمزی اسا«ی َغهَب اَعنَکاَ ويهءُااَ ِفظَ اَويئه الَا»برزویه 

 بیش ایشهان و از مردگهان، جهاهالنی اسها کهه بهه دم گهرم ایشهان زنهده دانایان و از داروی، سینِ شفا

ملهک در جهای  مندرج اسا کهه جهز در خزانهۀ له و دمنهکلیها در کتابی به نام شوندی امّا این حکمامی

فردوسی نیز به این روایا چنین اشهاره شهده شاهنامۀ ی در (233-223 :تابی الثعالبی، شودیدیگر یافا نمی

 اسا:

 پهزشهههکی سهراینههههده بهههرزوی بهههود
 

 جههوی بهههودیییبهه پیری رسیده سین 
 

 (2242-2433: 1314الفردوسی، 

مسها این روایا فردوسی نیز نشان دهندۀ این اسا که برزوی طبیب، ابتدا برای یافتن گیهاهی معجهزه 

 یابهد و بها خهود بهه ایهران شهود، کتهابی را مهیولهی وقتهی از یهافتن من مهأیوس مهی ؛رودبه هندوستان می

ای کوتهاه، بهه صهورت اشهارهفقط  ؛موردی البتّه این تّریر در متون عربی و ترجمۀ بیاری نیامده اسامی

 ی(13-18: 1382 المینوی، در دیباچۀ مترجم، در ترجمۀ نصراهلل منشی ممده اسای

نهه  ؛ثعالبی گرفتهه باشهد غ نالخبهنامکو الشف سهلل منشی، این تّریر را از کتاو رسد که نصرابه نظر می 

مورنهد اه مشکار را در متن خود مهیی حتّی هر دو الثعالبی و نصراهلل منشی( یک اشتبمقفّعاز متن عربی ابن 

که مّققّاً نام من کتاو در هندوسهتان،  در حالی اند؛ کر کرده کلیله و دمنهکتاو مذکور را  نکهیاو من 

 توجّههدیگری که قاب   نام به کتاو اطالق شده اسای نکتۀ نبوده اسا و پس از ترجمه، این کلیله و دمنه

 عینهاً از مهتن ثعهالبی نقه  « َ ِفظاَ اَوايئه اَلَغهبَا اَعناَکاَ وايهءُا»عنهوان  ابوالمعهالی مصهراعی را بها اینکههاسا، 

من را سهروده و ثعهالبی من را در تّریهر خهود مورده اسهای  مقفّع کند که شاعر من پس از مر  ابنمی
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زاده شهده  مقفّهع مصرا  مذکور در یکی از خمریات ابونواس، شهاعری کهه تقریبهاً مقهارن بها مهر  ابهن

 بیا کام  چنین اسا: یشودافا میاسا، ی

انَاُقاااااااااواِشَماااااااااسایااااااااا َّع ايفالشَعکاااااااااِ اَنکَراااااااااَفة ا
 

 َ ِفظااااااااَ اَواااااااايئه اَلَغهبَاااااااا اَعنااااااااَکاَ واااااااايهءُا 
 

 (8: تابی الابونواس، 

ولهی  ؛یاافتهیدرچیزی  بگو: ،به فلسفه دسا یافته یاندوزدانشعی اسا در کار به کسی که مدّ رجمه:ت

 یسازها از تو پنهان مانده ادیگر چی

رسهد کهه این تّریر در ترجمۀ بیاری هم نیامهده اسها، بهه نظهر مهی نکهیابه مطالب فوق و  توجّهبا  

که شاید من منبع، کتهاو  ، اقتباس کرده اسامقفّعدیگر ییر از ابن  یتّریر را از منبعنصراهلل منشی، این 

 ثعالبی باشدی غ نالخبهنامکو الشف س

 باب برزويه. 1-3-9

برزوی طبیب اسای برخی ایهن اثهر را منسهوو بهه بزرگمههر  خودنوشانامۀ ا، زندگیاین باو در حقیق

چه زندگی برزوی همهان  ؛رسددانند که دربارۀ برزوی نوشته اسا؛ ولی این مطابق با واقع به نظر نمیمی

شی  مفهرد نوشهته شهده اسها و اثهر خهود بهرزوی اسها نهه  اوّلاحوال خودنوشا اوسا که با صیغۀ 

وزرگهمهر »شهود نامۀ مذکور با این کلمات میهاز مهیها، سرگذشانویسدسار تعدادی از بزرگمهری د

برزوی پیشوای پزشکان گفا: پهدرم از جملهه مبهارزان و »یابد درن  با این کلمات ادامه میو بی« گفا

 کسههی افهزوده شههده اسها کههه  توسّهط« وزرگمهههر گفها»بههدیهی اسها کههه کلمهات «ی جنگهاوران بهود

ین داستان را بها تّریهر معمهول مأموریها بهرزوی و گهزارش وزرگمههر از زنهدگی بهرزوی خواسته امی

انتسهاو  نکههیاتطبیق دهدی چنین کار خام و لغوی از سوی هر کسی سرزده باشد، فقط تأکیدی اسا بهر 

تها چهه انهدازه نهامعقول  ای دیگرشی  مفرد، به نویسنده اوّلنگارش احوال خودنوشا برزوی، با صیغۀ 

 (ی134: 1382دوبلوا، الاسای 

ههای عربهی نهویسدر دسها یای تمای  دارند که برزوی و ورزگمهر را به جای همدیگر بنشانندهعدّ 

رود جایگهاه برزویهه باشهدی کریسهتن سهن بزرجمهر معموالً در جایی ایستاده که انتظار مهی ،کلیله و دمنه

ممیهز ای و ایهراقر موجودیا افسانهو وزرگمه معتقد اسا که برزوی و وزرگمهر هر دو یک تن هستند

فرانسهوا »ی البتّه بهه نظهر برخهی از مّققّهان، از جملهه (3الرودواقعی و تارییی برزوی به شمار می شیصیّا

بزرگمهر و  باشندیای توانند دالی  قانع کنندهاین دالی  نمی و پایه و اساس اسا، این نظریات بی«دوبلوا

 (ی121-113الهمان:  یی جداگانه دانسایتاری شیصیّابرزویه را باید دو 
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، ایهن کلیلهه و دمنههمترجم متن پهلوی کتهاو  مقفّعظریۀ دیگر دربارۀ باو برزویه، این اسا که ابن ن 

اق  مطالب زیهادی ییهر از مطالهب اصهلی بهاو بهه سرگذشها یا حدّ ؛باو را خود به کتاو افزوده اسا

ایهن افهراد،  ۀینی خود را تبلیغ کرده اسهای از جملهد خودنوشا برزوی افزوده اسا و در من عقاید ضدّ

ییهر قابه   های علمی دیگر و تقریباً تعداددارد: منان بسیار رشتهابوریّان بیرونی اسا که چنین اظهار می

کهه  را پنچهاتنترهتوانسهتم کتهاو ها ندارمی دوسا داشتم میشمارشی کتاو دارند که اطّال  دقیقی از من

، فارسهی و ههای هنهدی و فارسهیمشهور اسا ترجمه کنمی ایهن کتهاو میهان زبهان منهکلیله و دنزد ما به 

داشها کهه تّریفهی در من راه نیافتهه اسهای مهثالً  یقینتوان ای که میبه گونه عربی در رفا و ممد بود؛

خواسها کهه افهزود( مهیافزود الیا بهه بهاو بهرزوی مهیوقتی باو برزوی را به کتاو می مقفّععبداهلل بن 

ایمانان را به تردید در دین بیفکند و برای میین مانوی تبلیغ کندی پس اگر مهتّهم بهه افهزودن چیهزی اسس

ی ابوریّههان (22: 1322ال ترجمهه کهرده نیههز خهالی از تغییهر و زیهادتی نیسهای منچههدر من باشهد، نهاگزیر 

 نهدگانش را ممهادۀتها خوان را متّهم کرده اسا در مهتن کتهاو دگرگهونی ایجهاد کهرده مقفّعبیرونی، ابن 

شهکّاک عقایهد متهوّرانهۀ خهود را از زبهان بهرزوی  مقفّهعدارد که ابن بیان می و پذیرش میین مانوی کند

منچه را که در اصه ، دفها  از ریاضها و انهزوا بهود، بهه موضهوعی بهرای  ساننیبددارد و طبیب بیان می

تن خودنوشا برزوی تغییراتهی داده باشهد، در م مقفّعابن  نکهیاکندی به همۀ ادیان موجود تبدی  می حمله

رسهدی دلیه  این باو را خود وضع کرده باشد کمی دور از واقهع بهه نظهر مهی نکهیاولی  ؛اسا تأمّ قاب  

الدوبلهوا،  (4القانع کننده بر این ادّعا، این اسا که مطالب و موادّ موجود در باو برزویه اص  هندی دارنهد

 ی(82: 1382

 بباب عرض الکتا. 1-3-3

های عربهی در در اکثر نسیه مقدّمه الکتاو، مخرین مقدّمۀ کتاو اسای این الکتاو یا یَرضُ باو عرض

و پس از بهاو برزویهه  مقدّمهرا به عنوان مخرین  مقدّمهکه این « شییو»جز نسیۀ  ،میاز قرار گرفته اسا

کند کهه علمهای هنهد میو تصریح  و مّتوای من اسا کلیله و دمنهمورده اسای این باو، دربارۀ کتاو 

کتهابی  نیهزانهد و فولکلوریک را از زبان حیوانات جاری ساخته هایداستاناند و این کتاو را وضع کرده

گیرنهد و نادانهان حکما من را مهیعاقالن  که ، طوریاسا که حکما و لهو را با هم جمع کرده اسا

مینهوی، « المنسهوو بهه بزرجمههر بیتکهانابتهدای کتهاو »شوندی این باو با به لهو و ظاهر من سرگرم می

در ترجمهۀ  (24: 1323الخهانلری و روشهن،  «کلیلهه و دمنههمیهاز »و  در ترجمۀ نصراهلل منشهی (38: 1382

 بیاری، مطابق اسای
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 باب بازجست کار دمنه. 1-3-1

 ،کلیلهه و دمنههدربارۀ این باو،  کر این نکته ضروری اسا که اص  هندی ندارد؛ چون در منابع هنهدی 

در ترجمهۀ سهریانی قهدیم  و و در هیچ یک از مثار هندی از من نشهانی نیسها تهامهابهارو  پنچاتنترایعنی 

ههای عربهی شهییو و عهزّام نیهز عبهارتی در نسهیه« شیر و گاو»ی در مخر باو (12الهمان:  ینیز وجود ندارد

اَ الالَا»د: یسهنوبلکهه مهی ؛نیسا که حاکی از ادامه داستان باشد َقُهاَلقَا َّبَاهُانَاَکمَّاها َِ  «َساُ اَذشِاَکاِمناُهانِماساِدمنَاةَّاَاا َّ

متن عربی مورد بررسی مها، عبهاراتی ممهده  ؛ از جملههای عربیدر برخی از نسیه امّا؛ (32: 1324العزّام، 

اَقتکَاة اُنُجاواغَا نِِ الَاُثَّاَعِکاَ انلاَلَساُ َّابَعاَ اَذشِاَکاِبکِ باِهالَا»اسا که نشان دهندۀ انتقام شیر از دمنه اسها:   «ن انَاَقتَاکَاُهاَوا َّ

این باو را خهود وضهع کهرده اسها تها دمنهۀ  مقفّعابن  ،ی بنابراین به احتمال قوی(122: 2442، مقفّعالابن 

 کیفر نماندیخائن از گناه خود بی

فقدان این داستان در متن سریانی کهن، گواه قاطعی بر فقدان من در مهتن فارسهی میانهه نیسهای  ،البتّه 

 دوّمو  اوّل ههایکتاوبایسا مانند متن عربهی، میهان گفا اگر در متن مذکور وجود داشا، میتوان می

پنچهاتنترا  دوّمدر متن سریانی کهن، پس از عهد شکستن شیر و گاو، داسهتان  امّاگرفای قرار می پنچاتنترا

 ؛ ون دو افتهاده باشهدای میان ای، قرار داردی پس قبول این معنی دشوار اسا که قطعهدارطوقیعنی کبوتر 

من را حذف کرده باشهد، دشهوار اسهای در عهوض قابه  تصهوّر  طلب که مترجم سریانیتصوّر این منیز 

توانسها گهزارش من را بهه عنهوان یهک متهرجم سهریانی مهی ،ای وجود داشهااسا که اگر چنین قطعه

یعنهی ابهن  ؛متهرجم عربهیکامالً من را حذف کندی پس انتسهاو ایهن داسهتان بهه  نکهیانه  ؛مسیّی بیاورد

گرایانۀ داستان شیر و گهاو را ماهیا نااخالق ،با درسا کردن این داستان او یتواند درسا باشدمی ،مقفّع

، هنهدی، داسهتان را از زبهان بیهدپای تا حدودی تنزّل داده اسای گفتنی اسها ایهن بهاو بهه سهیاق ابهواو

 موردیخطاو به دبشلیم می

 لِِهَة()بهبالملَِکُکاللشَبَاايراخت  باب ايالذ و بالذ و. 1-3-3

تری از من اسا، گرفتهه شهده که تّریر کام « چنده پردیوته»شاه  ین باو از یک افسانۀ بودایی دربارۀا»

مشابها بیشتری داردی از ایهن داسهتان تّریرههای دیگهری بهه  کلیله و دمنهتی داستان با متن اسای متن تبّ

نمایهد یها بیشتر بهودایی مهی ،اسا که در اص  کلیله و دمنهنها داستان چینی و پالی نیز موجود اسای این ت

 یبهه دل دارنهد اسها و برهمنهان کینهۀ زیهادی از شهاهبرهمنیی زیرا شاه داستان، هزاران برهنمهی را کشهته 

له را توضیح دهد کهه چهرا تواند این مسأبرهمنان در اینجا نقش شیطانی و اهریمنی دارندی همین معنی می

 شهودی برزویهۀو در کشورهای بودایی اطهراف من دیهده مهی مذکور در سرزمین هند نمانده اسا داستان
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سنسکریا که حال مفقود شده اسا، برگرفتهه  -این داستان را از بعضی تّریرهای بودایی دیبایمطبیب 

 ی(33: 1382الدوبلوا،  «باشد

بها  ،شود که در برخهی مهوارددل میهایی بین شاه و وزیرش ردّ و بپاسخو  پرسشدر پایان این باو،  

توان گمهان بهرد ها با موضو  داستان، میاین سؤال و جواو یارتباطبیی از ارتباطندموضو  این کتاو بی

 جاویدان خهردکتاو  ،افزوده شده اسا و اگر چنین باشد مقفّعکه این قسما از منبعی دیگر به متن ابن 

 ن دانسایتوان منبع اصلی یا یکی از منابع مرا می

 ،را به عربهی ترجمهه کهرده (جاویدان خردالکه ابن مسکویه، نسیۀ پهلوی من  لمکماةُال هشا ةدر کتاو  

ممهوز هسها در این کتاو سی و چهار نکتۀ حکمها یوجود دارد« های اه  هندحکما»فصلی با عنوان 

ههای ایهن ابه سؤال و جواوبه تش توجّهنزدیک اسای با  یهاپاسخو  پرسشبه این  هامنکه تقریباً تمامی 

کنهد کهه میها ابهن مسهکویه این سؤال به  هن خطور می ،لمکماةُال هشا ةمموز کتاو باو، با نکات حکما

، ایهن قسهما را از کتهاو کلیله و دمنههنق  کرده اسا یا کاتبان کتاو  مقفّعاین مطالب را از کتاو ابن 

 ای اسها کهه بایهد موضهو  تّقیهق ایهن نکتهه انهد!جاویدان خرد اقتبهاس کهرده و بهه ایهن بهاو افهزوده

 تری قرار گیردیمفصّ 

 باب مهرايز مَلِک الجرَذانِ. 1-3-7

های فارسی منشی و بیاری وجود نداردی بهاو شهاه موشهان در سهریانی قهدیم وجهود این باو در ترجمه

خهانلری و روشهن، ال دانهدیدور مهی مقفّهعدارد؛ ولی عبدالوَهّاو عزّام اسهلوو عربهی من را از شهیوۀ ابهن 

 (ی12: 1323

هها نهویسشهود، در برخهی از دسهاهای عربی دیهده نمهینویساین باو با منکه در بسیاری از دسا 

، داسهتان مهذکور کلیلهه و دمنههای های قرون میانهالمانند نسیۀ مورد استفادۀ عزّام( هسای در میان ترجمه

نولدکه همهراه بها  توسّطنیستین بار  ،ترجمۀ من ن وشودی متن عربی شاه موشاتنها در متن یونانی دیده می

های ارزشمند وی منتشر شدی از این باو ههیچ نشهانی در متهون سنسهکریا ترجمۀ سریانی کهن و تّلی 

در واقهع اصهالً ایرانهی اسها؛ « شاه موشان»شود و به همین دلی  نولدکه بر من اسا که داستان دیده نمی

نه هندیی بنهابراین وی ایهن فهرض را مطهرح کهرده کهه  ؛تان، همه ایرانیندهای مندرج در این داسزیرا نام

یعنهی برزویهه طبیهب، بهه مهتن فارسهی  کلیله و دمنهتواند پس از روزگار مترجم اصلی داستان مذکور می

زیهرا در  بهه مهتن فارسهی راه یافتهه باشهد؛« دبُ»قب  از ترجمۀ سریانی  افزوده شده باشدی این کار باید میانه

که این داستان بعدها بهه مهتن فارسهی میانهه راه یافتهه، البهد در  جامنمۀ سریانی قدیم وجود داردی از ترج
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کهه ایهن داسهتان در بسهیاری از  چهراوجهود نداشهته اسهای  هترجمهم برای  مقفّعنسیۀ مورد استفادۀ ابن 

ه اسها، وجهود بهود مقفّهعهای فارسهی کهه از روی مهتن ترجمهۀ ابهن های عربی و نیز ترجمهنویسدسا

ههای عربهی افتهاده فرض دیگر این اسا که این بهاو از برخهی از نسهیه (44-33: 1382الدوبلوا،  نداردی

 به هر حال تردید نیسا که در متن فارسی میانه وجود داشته اسای امّا ؛باشد

حتّهی  ؛هرت  بر من اسا که این داستان اص  هندی دارد ،برخالف نظریۀ نولدکه دربارۀ منشأ داستان 

بهوف و »و اشاره کرده اسا که این داستان از روی داستان ااگر اطّالعی از منبع هندی من به دسا نیایدی 

شهودی برداری شده اسا و برخی از قطعات شاه موشهان در داسهتان بهوف و زا  نیهز دیهده مهیگرته« زا 

نسهیۀ سنسهکریا داسهتان  ی اسها کهه دردر دو مورد مشتم  بر موادّ« شاه موشان»داستان  ،افزون بر من

  ،ههای عربهی و سهریانی وجهود نهداردی از سهوی دیگهردر حالی کهه در مهتن شود؛دیده می« بوف و زا »

که بر من اسا کسی این داستان را پهس از بهرزوی  توانیم گواه و دلیلی بر اثبات نظریۀ نولدکه بیابیمنمی

به زبان و بیان نازل مهتن عربهی  توجّهده اسای با نوشته و به کتاو الّاق کر« بُد»و پیش از ترجمۀ سریانی 

ههای عربهی نهویسای از این حقیقا کهه چهرا چنهین بهابی در بسهیاری از دسهاداستان، استنباه هر نتیجه

کهه تهاریخ  ترین نمایندۀ تّریر عربیاسا که کهن توجّهنیامده، پر میاطره تواند بودی این نکته هم قاب  

عربهی  تهرین نسهخاز کههن( Liالعهزّام و و نیز دو نسیه  یعنی ترجمۀ یونانی(کتابا من قاب  تعیین اسا ال

اسا که مهتن عبهری کههن و مهتن اسهپانیایی، گرچهه فاقهد  توجّهدارندی همچنین قاب   این داستان را دربر

شهاه »به عنوان یک باو مستق  هستند، ولی داستانی زیر عنهوان داسهتان « شاه موشان و وزیران او»داستان 

در ایهن دو مهتن ممهده و « طیطهوی خوارماهیدو مر  »مشابه یک داستان فرعی باو « ها و وزیران اوگربه

شهاه »توان تصوّر کرد که فقهدان داسهتان پیداسا که از همان داستان پیشین بیرون کشیده شده اسای می

که بها همهان « خواردو مر  ماهی»های رایج عربی، با حضور داستان نویسیک شاخه از دسادر « موشان

 (44-33: 1382الدوبلوا،  گرددیداستان مرتبط اسا، توجیه می

 باب تيرانداز و ماده شير. 1-3-8

 مهاجرای کهه ایهن داسهتان، بههاعتقاد دارند  «هرت »و  «بنفی»ای نداردی هندی نمونه ادبیّاتاین داستان، در 

هنهدی  اصه  بهاو کنهد کهه ایهنیولی ثابا نم اسا؛این نکته صّیح  هرچند اسایبودایی جاتکه شبیه 

 توسّهطکهه ایهن تقلیهد  طورهمانهندی باشدی  هایداستانبلکه ممکن اسا تقلیدی از سبک  ؛داشته باشد

 نیز به خوبی صورت گرفته اسای مقفّعبعضی از نویسندگان، مانند ابن 
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 ؛ی مهرتبط اسهاهای هند و بودایانگیزۀ گرایش به گیاهیواری که در این داستان وجود دارد با میین 

مسیای جنوبی ههیچ اثهری کهه ایهن  ادبیّاتکه در  جامنتواند با مانویا نیز ارتباه داشته باشدی از ولی می

 با من قاب  مقایسه باشد به دسا نیامده، بایهد گفها کهه منشهأ ایهن داسهتان مهبهم اسها ،به روشنی ،باو

 ی(43-42 الهمان:

 باب زاهد و مهمان. 1-3-3

که مهمان چنهان توصهیا شهده اسها کهه  جامنویژه ه ب ؛های هندی نیساداستانیه این باو، چندان شب

و نیز  کر خرما که در این داسهتان بهه کهار رفتهه ایهن حهدس را تقویها  یزبان عبری یاد بگیرد قصد دارد

 مقفّهعابهن  توسّهطنباشدی گمان نولدکه بر این اسا که داستان مذکور  هندی األص کند که این باو می

کهه ترجمهۀ مسهتقیمی  در ترجمۀ سریانی قدیم اسای دلی  او این اسا که این باوتاو افزوده شده به ک

را بهرای افهزودن چنهین  مقفّهعاز فارسی میانه اسا نیز وجود نداردی حتّی اگر به دشواری بتوان انگیزۀ ابهن 

منشهأ دقیهق ایهن داسهتان نمایدی به هر حال داستانی به کتاو دریافا، احتمال من به کلّی دور از  هن نمی

 روشن نیسای

 نتيجه
در حقیقا کتاو درسهی اعضهاء جامعهۀ هنهد،  و اندشده موردهحکایات هندی برای اهداف و منظوری خاص ی 1

جههانی، چگونهه خهود را نگهاه دارنهد و  مسهائ که در جهان سیاسها و  ندرفتبرای مموختن این درس به شمار می

و فرهنه  خهود از من  تفکّربعدها به نسبا  ،ترجمین و پژوهشگران این کتاوبنابراین هر یک از م یکامیاو شوند

کلیلهه مهتن پهلهوی « بد»اندی با عنایا به ترجمۀ سریانی اخالقی و ییراخالقی بدان داده اند و جنبۀها کردهبرداشا

بهاو بوزینهه و  -3دار بهاو کبهوتر طهوق -2او شهیر و گهاو به -1 که به قرار زیراسها: دارای ده باو بوده و دمنه

بهاو تهور   -8بهاو شهاه و پنهزوه  -2ا  بهوم و زبهاو  -2باو موش و گربهه  -2تدبیری باو بی -4پشا سن 

 (ی13: 1323الخانلری و روشن،  باو شاه موشان و وزیرانشی -14نان باو بالر و برهم -3 الشغال(

ترجمۀ یها اقتبهاس شهده، پهنج فصه  « اتنترپنچا»باو گفته اسای منچه از کتاو  12من را  یهاباونصراهلل منشی  ی2

وردن دوسهتان بهه دسها م -2( لشو اوناباهبالالسا الی دوسهتان الجهدای -1باشهد: الپنج باو( اسا که بدین شرح مهی

زیان  -2( لشَکاي الشق دالاز دسا دادن مزایای مکتسب ال -4( لشَ به الشبووالجن  بومان و زایان ال -3( لممهمةالملطوقةال

 (ی: ده تا دوازده1323الخالقداد عباسی،  (لبساع سالشن هسکالالکارهای نسنجیده 

بها ههم منطبهق هسهتندی بیشهترین مهوارد اخهتالف مربهوه بهه  شتر ابواو و حکایات سه کتهاوبی ،کلّیدر حالا  ی3

هایی در سهه اثهر مشهاهده های لفظی در اسامی اشیاص، حیوانات و بالد اسای از لّا  مفهومی هم تفاوتتفاوت

ها و مراء و عقایهد فلسهفی متهرجمین سالیق شیصی مترجمین، تفاوت نسخ، کاتبین نسیه :عل  اختالفات شودیمی
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ارزیابی شده اسای ترجمهۀ ابوالمعهالی متنهی ادبهی و فنّهی و مشهّون از اشهعار عربهی و فارسهی، میهات قرمنهی و 

بهه جهها  و ه اسهااحادیث و مطالب دیگر اسای منشی گاهی در موردن میهات و عبهارات درسها عمه  نکهرد

ولی از موردن الفاظی که چنهدان اخالقهی نیسهتند  ؛اش جا دادهاقوال صوفیانه را در ترجمه گاهگه اشیرانیابینش 

ترکیب شعر و نثر، ترجمۀ ابوالمعالی را از لّا  سبک بهه مهتن اصهلی سانسهکریا  ،ابایی نداشته اسای با این همه

کرده اسای ترجمۀ مّمّد بن عبداهلل بیهاری، تقریبهاً  ترکینزد له و دمنهکلیهای ، نسبا به دیگر ترجمهپنچه تنتره

همزمان با ترجمۀ نصراهلل منشی، به فارسی ساده و روان صورت گرفته اسا که بیاری در این ترجمه سهعی کهرده 

ه در اسا اص  متن عربی را در ترجمه نق  کند و از حذف و اضافات بپرهیزدی این ترجمه، جهدا از چنهد بهابی که

 مقفّهعبهه مهتن عربهی ابهن  یسهینوسادهاین ترجمه وجود ندارد، در بقیۀ مهوارد از لّها  سهبک و شهیوۀ نوشهتار و 

هاسای متأسفانه چند بر  پایانی ترجمۀ بیاری مفقود شده اسای او نیز بهه ماننهد منشهی تر از سایر ترجمهنزدیک

 از موردن الفا  رکیک خودداری نکرده اسای

که در ترجمهۀ فارسهی بها عنهاوین  پنچاتنترا عبارتند از: پنج باو از کتاو کلیله و دمنه هندی األص  هایداستان ی4

راسو ممهده اسهای سهه بهاو از شیر و گاو، باو کبوتر حمایلی، باو بوف و زا ، باو بوزینه و باخه و باو زاهد و 

رجمه شهده اسها کهه عبارتنهد از: بهاو که کتاو حماسی هندوان اسا، ت مهابهاراته، از کتاو کلیله و دمنهابواو 

و شهاهزاده و یهارانش ههم از منهابع  سهیّاحگربه و موش، باو پادشاه و فنزه و باو شیر و شهغالی دو بهاو زرگهر و 

، ماةالشکتاهبمق  ا، منشأ ییر هندی دارنهد کهه عبارتنهد از: چههار بهاو کلیله و دمنهاندی سایر ابواو هندی ترجمه شده

انهدی بهاو بهاز کتهاو ممهده مقدّمهۀالد هند، باو برزویه طبیب و باو عرض الکتاو کهه در باو ارسال برزویه به ب

جسا کار دمنه، باو ایال  و بال  و ایراخا، باو شاه موشان، باو تیرانداز و ماده شیر و بهاو کبهوتر و روبهاه نیهز 

 هستندی کلیله و دمنهاز ابواو ییر هندی 

 هانوشتیپ
و گلسهتان  کلیله و دمنهه خود، از دو کتاو هایداستانویس مشهور فرانسوی در ساختن بسیاری از نمثالً الفونتن، قصّه (1ال

اثر الفهونتن، از حکایها « یای یکی از مغوالنرؤ»داستان  ،ی به عنوان نمونه(82: 2232الحدیدی،  سعدی الهام گرفته اسای

تفاوت فقط در شی  راوی خواو و  ی(12حکایا  دوّم: باو 1328الیوسفی،  گلستان اقتباس شده اسا« پارسا و پادشاه»

(ی در مهورد 22: 1323گهزارش شهده از ههر دو نیهز یکسهان اسها البهه نقه  از حدیهدی،  ۀاسا و نتیج گزارانخوابوجود 

را حهذف کهرده و تنهها اصه   زوائهدگفتنی اسا که  ،اخذ کرده کلیله و دمنهرا از  هامنکه الفونتن، موضو   ییهاداستان

سهاخته « کال  و کبک و گربهه»که از روی داستان « گربه و راسو و روباه»مانند داستان ؛ شعر درمورده اسا حکایا را به

ه  بهههه یهههاد  کلیلهههه و دمنههههمشهههابه را در  هایداسهههتانکههه « دو کبهههوتر»و « خهههرس و بایبهههان»ههههای شههده اسههها و قصهههّ

 ی(22ص  مورد الهمان،می

ز فارسهی میانهه ترجمهه شهده، خهود مشهتم  بهر دو داسهتان هنهدی اسها و کهه ا« تنسر نامۀ»به عنوان مثال، متن جدید  (2ال

 ی(42: 1382الدوبلوا،  کننده اثبات کرده، به قلم برزوی ترجمه نشده اساای قانعبه گونه« بویس»که  طورهمان
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، از ورزگمهر در هیچ یک از منابع تارییی کهن الا:»دالیلی را اقامه کرده اسا:  کریستن سن برای اثبات این نظریه (3ال

یاد نشده و هیچ مورّخ بیزانسی، ارمنی، سریانی و معاصر ساسانیان ابداً به او اشاره نکرده اسای در خهودای نامه  فارسهی 

برزوی یک نام و لقب خودمانی، یعنی شک  مصهغّر  بن قتیبه هم از او نشانی نیسای و:میانه و مثار طبری و اوتیییوس و ا

بها بهیش از یهک « برز»با ترکیب  نامنامه یوستیمعنای بلند و متعالی اسای تنها نامی که در کتاو یک نام ترکیبی با برز، به 

عربی، کلمات برزمهر  الیطّاسای بنابراین نام واقعی برزوی، صورت برزمهر داشته اسای در رسم« برزمهر»مأخذ ممده، نام 

 در نتیجهه دو نوشهتار فارسهی  رزمههر دانسهای ج:د شهک  تّریها شهدۀ ب، پهس برزجمههر را بایهندبیقرو برزجمهر بسیار 

بایسا در عصر اسالمی نوشته شده باشندی می« وزارشن چترن »و « ایادگار وزرگمهر»یعنی  ؛ای مربوه به وزرگمهرمیانه

ای وزرگمهر، مصنوعاً از صورت عربی بزرجمهر ساخته شده که خهود چیهزی جهز تّریها برزمههر یعنی نام فارسی میانه

سالییی معابد مغان ویران گردیهد و سراسهر زیهر  344در طی »گوید به اشارۀ نویسندۀ من که می ه عالوه ایادگار بنانیسای ب

بعضهی عبهارات ایادگهار کهه بهه  هنشاهی ساسانی، نوشته شده اسای د:سال پس از سقوه شا 344الاق  « مدفون شد هاشن

بنابراین روشن اسا کهه  ؛رات سرگذشا خودنوشا برزوی داردای با عباورزگمهر نسبا داده شده، تشابه قاب  مالحظه

 -112: 1382الدوبلهوا،  «ای منسهوو گردیهده اسهایکه بعداً به وزگمهر افسانه سینان برزوی اساس کتابی را تشکی  داده

 (ی118

 جهامنالیصهوص لهیبا عقاید پزشکی هند باستان بسیار مشابها داردی ع ،داردمثالً مطالبی که در باو پزشکی بیان می (4ال

که من را چهار عنصر ییر از اخاله متعادل کنندۀ پیکر انسهان یعنهی صهفرا و سهودا و خهون و « چهار دشمن»که برزوی به 

 هایداسهتانیا گناه هندی اسای افزون بر عبهارت پزشهکی،  ه اسای این همان نظریۀ چهار دُسهخوانند، اشاره کردبلغم می

توان به داستان تمثیلی شود که مطمئناً ریشۀ هندی دارندی برای نمونه میدر این باو یافا میفرعی و امثال و حکم به وفور 

 (82: همانال هندی اسای هایداستاناشاره کرد که یکی از نامدارترین « مرد در چاه»

 کتابنامه

 هاالف: کتاب

 ، بريوت: عامل الکتب.ةلدمناةککيک ؛(2002)، عبدهللا مقّفع. ابن 1
 .ةاملعرف ، اعتين به حمّمد راجي کّناس، بريوت: دارةلدمناةککيک (؛2002) ---------. 2
 ، اهتمام حمّمد حسن نائل املرصفي، مصر.ةلدمناةککيک (؛1711) ---------. 3
 ، حتقيق مصطفي لطفي املنفلوطي، بريوت.ةلدمناةککيک (؛1711) ---------. 4
 .ةمدرسي ةطبع :يخو اليسوعي، بريوتش ب لويس، األةلدمناةککيک (؛1711) ---------. 5
 ، تصحيح عبدالوّهاب عزّام، مصر.ةلدمناةککيک(؛ 1310) ---------. 1
 خياط. ةنشر مکتب :، بريوتلشفِ س  ؛(تابی. ابن الّندمي، حمّمد بن اسحق الورّاق )1
 کبیریتهران: امیر، ام، تصّیح: مجتبی مینوی، چا  سیکليله و دمنه (؛1382ال ی ابوالمعالی، نصراهلل منشی8

 یریب، چا  ششم، تهرانق، تصّیح: عبدالعظیم کليله و دمنه(؛ 1328ال  ----------------ی 3

 یصادر ، بريوت: داردیول الياوولس؛ (تابن هاين )بی حسن، ابونواسی 14
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ا
ا
ا

 1لملقهنوةالشعهمةاألبولباَ َةات مهفاشککيکةالدمنةالدنلسةاَمن ِئِهال بولهبه

 2  رنیاا ق
 ، ايرانتربيز ،جامعة شهيد مدين ،مساعدأستاذ 

 3زلد نسو اکهظ 
 ، ايرانتربيز، جامعة شهيد مدين ،الدکتوراه طالب

 4عيریاعریریه اپ گو
 تربيز، ايران ،جامعة شهيد مدين ،غة الفارسية وآداهبااللّ فرع ماجستري يف 

 
الملکد ص

مهن ورا  يههدف هه ا املقها  ة؛ تعهّدداألدب املقهارن، دراسهة الاتهات مهن مصهدر واحهد للهی اللغهات امل من موضوعات البحوث يف
نشه   وموضهوع حهو  م دقيقهاا  أن يقهّدم حتلهي ا  للهی «يحممهد اهار » و «يمنشه» مع الااجم الفارسهية لهه «مقّفعابن  کليلة» له مقارنة

  وسّر فروقهما.نیتتأبواب الاّ 
ههع مرّدههها اقافههة يههة، أخه ت صههبغة أخ قيهة وقههري أخ قيههة لسهبب لمت لتعلههيم السياسهة واملسههائل العاحلکايهات اننديههة التهی وض 

اللفههها واملعنهههی واملفههههوم.  يف املاتهههون ب وحکايهههات الکتهههب الث اهههة،  تلهههفألکثهههر أبهههوا ي. علهههی رقهههم ا نطبهههاق الکلهههاتهههنیامل
أدخههل األقههوا  الصهههوفية حينهها بعههد حههنی لن رتهههه اايرانيههة لکههن قلَّمههها يعطيههها صههبغة أخ قيههة. وترتتهههه أقههرب للههی الهههن   «منشههی»

ترتتههه واحههاز مههن احلهه ف وااضههافة.  نقههل الههن  نفسههها يف «اههار » حيهها األسههلوب وبن،ههه مههن ّلغههة الّسانسههکريتية ل ياألصههل
األلفها  الرکيکهة   يت،نّهب اسهتخداموالکتابة البسيطة. فههو مل  من حيا أسلوب الکتابة مقّفع بن  وترتته أقرب للی الن  العريب

 .«منشي»کما فعل 

 ، احلکاية، الاته.يواار  ي، منشمقّفعن ، ابکليلة ودمنة، املقارناألدب :الش  شيکي ةلشککمهفا
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