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1. Introduction 

“Kalilah and Demna” is one of the books that has been the focus of 

attention of various nations for a long time. For this reason, various 

translators have altered and adapted this book to suit their culture and 

literature. However, since it has never been regarded as a sacred book 

in all its grandeur, it is one of the most important books on the other 

hand that has been published rapidly among various nations and 

nations. After the introduction of any literature, language, anecdotes, 

and abbeys have been added to it, and consequently, content, 

anecdotes and abnormalities that are incompatible with the culture and 

literature of that nation have been deleted, and anyone with any basis 

has the right to interfere with the translation and writing of it without 

any diligence. This has caused a great deal of misunderstanding and 

sometimes confusion in various editions of the kidney and vein. Since 

the veil has been translated by the physician, various translations have 

been made of this text. The most famous of these translations is the 

Syriac translation of "Bod" and the Arabic translation of Ibn Muqafah. 

One of the most famous translations of this book is Bidpayee stories 

by Mohammad bin Abdullah al-Bukhari. 

Since translation of various texts was prevalent in Iran before and 

after Islam, it is necessary to compare these translations with the 

original text and to verify the weaknesses and strengths of the 

translator. Lifeless stories are no exception. 
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2. Methodology 

In this paper, the analytical-comparative method of Bidpayee's 

stories is compared with the Arabic text of Ibn al-Muqafah, Cases that 

Abdullah al-Bukhari did not properly translate for any reason have 

been identified and analyzed. 

3. Discussion 

Some of these delusions may have been from the scribers or the 

editors of Ibn al-Muqafah Baptist tales or Arabic text. In some cases, 

to clarify the matter from the Persian translation Help is also provided 

Nasrolah Monshi and Panjakyaneh. It is natural that additions or 

omissions such as anecdote or Bobby are sometimes evident in the 

living stories of the Arabic text, which is not the subject of this article. 

On the whole, it can be said that besides the infiltration and capture of 

scribers, Muhammad bin Abdullah al-Bukhari has in some cases 

misread or misinterpreted the Arabic text. By comparing these two 

texts (Ibn al-Muqafah's Arabic text and Bidpayee's text) and by taking 

help from other three editions of this book, namely Nasrolah Monshi’s 

translation from the Arabic text and the Panjakyaneh and 

Pantetantereh texts used by the physician. It turns out that sometimes 

there are extras such as anecdotes or proverbs in one and not the other; 

albeit there may in fact be anecdotal stories of these anecdotes, 

omitted in the manuscript for any reason. Or the names of animals, 

places, etc. have changed in the translation of Bukhari. These are 

sometimes the result of inadvertent proofreaders, such as: 

3.1."So when he considered the translator of this book, Muhammad 

ibn Abdullah al-Bukhari about the book he was brought from the 

Greek language into Persian ..." (al-Bukhari, 1361: 55) that the word 

"Greece" must be inaccurate. 

3.2. On the "King and Brahmans" in the Arabic text of Ibn Mufaq and 

the Bidpayee stories, the King sees eight dreams. Although it is 

explicitly stated in the Baptist stories that the king had dreamed eight: 

"And I dreamed eight" (Al-Bukhari, 1361: 253), but in fact there were 
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only six dreams. The other two sleepers appear to have been destroyed 

by scribers or editors. 

Sometimes it is the result of a correction in the Arabic text, and 

because Abdullah Bukhari adhered to the Arabic text, he also 

erroneously entered the Persian text, such as: 

3.3. On the subject of Demna's work, the animal that says to Demena: 

"Your appearance is a sign of malice. In the Arabic text, this animal is 

named" Seyed al-Khaznair "(the servant of the pigs). (Ibn Mufaq, 

1994: 258) But in the wild stories of this animal, it is the "elder of the 

breadwinners" (the elder of the bakers). (Al-Bukhari, 1361: 141-1143) 

The correction between Khnazir and Khazin has been the cause of this 

mistake and ... 

Sometimes it was the result of the slip of Muhammad bin Abdullah 

Bukhari's; like:  

3.4. The Arabic text on lions and cows reads "Fisherman and Punch 

Pike": لطَاُن و یَفُسُد أمُرهُ ِمن قِبَِل ِستَّةَ أشیاَء: الِحرماِن، و الفِتنَِه و: » الهََوی و  إنَّما یُؤتی السُّ

ماِن و الُخرق. (491: 4991مقفن،، )ابنن« الفَظاظَِة و الزَّ   Muhammad bin Abdullah 

Bukhari did not translate these six attributes and worse because of 

them: "Know that to the king, the base and the place There are several 

attributes of the good: one of the good and the second and the good of 

sedition, and the third of the good of the air, the fourth of the good of 

the good, the fifth of the good of the day, the six of the least of the 

good. "(Al-Bukhari, 1361: 89). 

3.5. The lion and cow in the story of the fisherman and the five pike, 

in the Arabic text, is the anti-hero, "the eagle" (a male duck). (Ibn 

Muqafa'ah, 1994: 195) But in the context of vivid stories, the eulogy is 

first translated into "back stone" (al-Bukhari, 1361: 91), which is not 

reasonable. Because as it is told, the rock cannot fly. 

3.6. About the "pigeon-pigeon" when the deer get sick, he tells the 

story about mice, lizards and worms, saying: « ُُننی ِمنن هُ تَطُر ََ فَلَم تََزِل األسناِو

نا.« )ابننمقفن،، 4991 :194( نوَن قَانِا. ُُ ُُ أن یَ ُُ الیَوَم َشبَحا.  فَِخفن أی ََ  َمُاٍن إلی َمُاٍن َحتّی 

You saw me and left and right ... until today I saw an old man coming 
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from afar, my heart is afraid of him being a rancher "(al-Bukhari, 

1361: 170). 

Probably the word ghost (ghost) is probably more correct in the 

Arabic text, and it is not unlikely that the translator's version was 

"Sheikh" and that the ghost was corrected, and if not certain, I would 

not see it from an old age. 

3.7. In the Arabic text about the King and Fenzeh, when Fenzeh 

expresses the relation of different people to herself, it follows as: 

،.«ُنااِ خُصَمَاا ِ َُوُاِبااُِرََُءَ َ ااِ َُوََُسَاا فُرَیدَاا َُ َ رَاا  اُُُُُوالَبَ»   133) :4991، مقفنن،)ابننن   

Mohammad bin Abdullah Bukhari has simply destroyed this text, 

especially in the last poverty: Remind them of the hostility they have 

seen to compensate for their suffering and leave them alone. ” (Al-

Bukhari, 1361: 224) 

3.8. In the Arabic text of the King and Fenzeh, Fenzeh says: «   فاأللُسنُن

نننِن القُلُنننو ِ  (133: 4991مقفننن،، )ابنننن  تَانننُدُق فنننی  َِ «َخبَِرهنننا   This passage is 

translated in the context of inverse and maladaptive stories: "The 

language of any news that opens its heart is true" (al-Bukhari, 1361: 

244) 

4. Conclusion 

Comparison of Arabic versions of Kalilah and Demna with Persian 

translations (translation by Nasrolah Munshi and Abdullah al-Bakhari) 

as well as the Persian translations of Pentecost and Pentecostal 

translation can easily be interpreted by the translators and non-lenders 

of the editors and Naqshan. . More importantly, it is not possible to 

state precisely which Arabic version or correction was the basis for 

the translation of Abdullah al-Bukhari or Nasrolah the secretary. 

Because in some instances there is a commonality between one of the 

Arabic versions with either Persian text or one of them and in some 

cases they differ widely with the same version and are similar to 

another and in some cases two Persian versions (Nasrolah's 

translation). The secretary and Abdullah Bukhari) are also at odds.  
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش

  9318 پايیز و زمستان، 46شمارة  دورة جديد، ،22سال 

 
 ودمنهکلیلهعبداهلل البخاری در ترجمة های محمّدبنلغزش

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2 مریم یاراحمدی، 1 علی حیدریدکتر 

 چکیده
 

 است. بههايی است كه از ديرباز مورد توجه ملّل مختلف قرار گرفتهاز جمله كتاب دمنهوكلیله

همین جهت مترجمان مختلفی با دخل و تصّرف در اين كتاب، آن را متناسب با فرهنـ  و ادبیـات   
 مّـدبن از مح های بیدپایداستانهای اين كتاب، اند. يکی از مشهورترين ترجمهقوم خود تغییر داده

هـای بیـدپای بـا مـتن     ای مـتن داسـتان  مقايسه -عبداهلل البخاری است. در اين مقاله، به روش تحلیلی
خـوبی  هر دلیلی از عهـدة ترجمـة آن بـه   مواردی كه عبداهلل البخاری به  ؛مقفع مقايسه شدهعربی ابن

اخان و يا انب نسّاست. هرچند امکان دارد برخی از اين سهوها از جبرنیامده، مشخص و تحلیل شده
شـدن  مقفع بوده باشد. در برخـی مـوارد بـرای روشـن    يا متن عربی ابن بیدپایهای حان داستانمصحّ

است. طبیعی است كه گاهی شدهنیز ياری گرفته  پنجاكیانهمطلب از ترجمة فارسی نصراهلل منشی و 
ت به مـتن عربـی، مشـهود    نسب های بیدپایداستانهايی از قبیل حکايت يا بابی در اضافات يا حذف

تـوان گفـت عـ وه بـر دخـل و تصّـرف و       است كه مورد توجّه اين مقاله نیسـت. در مجمـو ، مـی   
 اخان، محمّدبن عبداهلل البخاری در برخی موارد، متن عربی را درست نخوانـده و يـا بـه   های نسّسهو

 است.درستی ترجمه نکرده
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 مقدمه -1

بـا  « تـاريخ ادبیـات  »و « نقـد ادبـی  »از رهگذر يك رشته مقدمات گسـترده كـه در زمینـة    

)ن.ک:  شـکل گرفـت  « ادبیـات تطبیقـی  »ه بـود،  اروپايی شـرو  شـد   گرانكوشش پژوهش

ی، بــه بررســی ادبیــات تطبیقــ .(993: 9306و ن.ک: الســامرايی،  941: 9303غنیمــی هــ ل، 

هـا  بخـش آن پیوندهای آثار ادبی و نويسندگان ملل مختلـف و كشـف منـابع مختلـف الهـام     

هـا  هـا و جسـتجو از انگیـزة روان آن   بررسـی ترجمـه   .(9: 9196)ن.ک: گويارد،  پردازدمی

در جـای ديگـر    .(924: 9303هـ ل،  )غنیمـی « های ادبیـات تطبیقـی اسـت   ز زيرشاخهيکی ا

گـزينی  و پیرامـون مذخـذ    ای برمـی منظور تحقیـ  مقايسـه  ای را بهنويسندههرگاه »گويد: می

معنـی آن اسـت   های متعدد، أخذ كرده، بررسی نمـايی ، بـه  ادبی وی كه از يك زبان يا زبان

  .(939: 9303ه ل، )غنیمی« اي های ادبیات تطبیقی وارد شدهكه به يکی از حوزه

( و هـ  طـه نـدا )ن.ک:    236ــ  237: 9303 ل، هه  محمد غنیمی ه ل )ن.ک: غنیمی 

عنـوان يکـی از   هـای مختلـف، بـه   با توجّه به داشتن ترجمه دمنهوكلیله( به 29ـ99: 9387ندا، 

انـد. حتّـی محمّـدجعفر    مواردی كه جزء موضوعات مهّ  ادبیات تطبیقی است، اشـاره كـرده  

اسـت. )محجـوب،    دمنـه وكلیلـه است: علّت پیدايش ادبیات تطبیقی، كتاب محجوب؛ معتقد

9341 :27 ) 

يکی از كتبی است كه از ديرزمان در میان ملل و اقوام مختلف منتشر شـده و   دمنهوكلیله

 است.  وجود آوردههر قوم و ملّتی متناسب با زبان و فرهن  خود در آن تغییراتی به

ب به همـین  بروزية طبیب، ترجمة يك كتا ودمنةكلیلهبرخ ف آنچه مشهور است، متن  

نام يا نام ديگر )پنجاتنترا( نیست. قراين فراوانی در دست است كه برزويه، اين مطالـب را از  

فَأجابَـه  الـی   »اسـت:  مقفع چنین آمـده است. اين مطلب در متن عربی ابنكتب متعددی گرفته

مِمّا اَرادَ مِـن سـارِرِ    یرهغَذلِكَ الکِتاب و الی َغیرِه ِمنَ الکتب... فَلَما فَرَغ مِنَ انتساخِ الکتاب وَ 

  .(992: 9114مقفع، )ابن« الکُتُب

هنـدو اهتـزاز نمـود و    »اسـت:  اين مطلب در متن فارسی نصـراهلل منشـی نیـز چنـین آمـده     

)نصـراهلل  « تاب و ديگر كتب هندوان نسخت گرفـت ها بدو داد و برزويه ...  و از اين ككتاب

و ايـن كتـاب   »اسـت:  نیز به اين مطلب اشاره شـده های بیدپای در داستان .(34: 9309منشی، 

طـور  امّـا بـه   .(40: 9361)البخاری، « كار آيد، نسخت باز گرفتپاره كتاب ديگر... به با چند
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، همـان كتـاب   را تشـکیل داده  ودمنـه كلیلهترين متنی كه اساس توان گفت كه مه قطع، می

گاو، كبوتر مطّوقه، بـوم و زاغ، باخـه و   است كه مشتمل بر پنج باب است. )شیر و  تنترهپنجه

، از كتـاب حماسـة مشـهور هنـديان     ودمنـه كلیلـه بوزينه و سوداگر و حجام( سه بـاب ديگـر   

 مهابهاراتـا . مـوش و گربـه كـه در    9»است. اين سـه بـاب عبارتنـد از:    ( گرفته شدهمهابهاراتا)

، 92ال؛ كتـاب  و شـغ . شـیر  3، 931فصـل   92. پادشاه و فنزه؛ كتاب 2، 938، فصل 92كتاب 

سـه  »حکايات فرعی ديگری از جملـه   .به بعد( 38:  9387)مهابهاراتا، « استآمده 999فصل 

كـه  جـايی از آن .(990: 9387)مهابهاراتـا،   ود داردنیز در مهابهاراتا وجـ « ماهی و يك آبگیر

اين داستان حکايت )سه باب و حکايت سه ماهی و يك آبگیر( پشت سر ه  و بـدون هـی    

ايـن  انـد، بعیـد نیسـت كـه برزويـه،      آمده مهابهاراتاای در جلد چهارم )دفتر دوازده ( فاصله

 گرفته باشد.  مهابهاراتاحکايت فرعی )سه ماهی و يك آبگیر( را نیز از 

برزويه، يکسـان   ودمنةكلیلهذكر است كه نظر محقّقان در مورد ابواب اصلی متن الزم به

باشـد، زمینـه بـرای ابـراز نظرهـای ذوقـی و       در دسترس نمی نیست و چون متن اصلی برزويه

تـوان بـه اطمینـان رسـید كـه بعضـی از       اساس همچنان مهّیاست. امّا به هـر حـال مـی   بعضاً بی

انـد، اصـلی نیسـتند و يـا     هـا را جـزء ابـواب اصـلی شـمرده     ابواب، كه برخـی از محقّقـان آن  

انـد، در مـتن بروزيـه    اب نیـاورده برعکس، بعضی از ابواب را كه جزء ابواب اصـلی بـه حسـ   

)نصـراهلل   داندرا از ابواب اصلی می« دمنه بازجست كار»وجود دارد. مث ً نصراهلل منشی، باب 

ودمنه وجود دارد كـه بـه   ( و... ابواب ديگری در بعضی از تحريرهای كلیله38: 9387منشی، 

قمـری و  »و« دو بـ  و غـوک  »اند؛ از جملـه بـاب   احتمال زياد متأخّرين بر اين كتاب افزوده

تـر عبـری )و اخـ ف آن( و نیـز مـتن اسـيانیايی و       كه در پايان مـتن كهـن  « روباه و حواصیل

  .(38: 9382)ن. ک. دبلوا،  شوندبسیاری از نسخ عربی ديده می

 لهئبیان مس-1-1

عنـوان يـك كتـاب مقـدّس     گـاه بـه  با همة عظمت، هـی   ودمنهكلیلهكه كتاب از آنجايی

سرعت بـین اقـوام و ملّـل    كه به ترين كتبی بودهنشده، و از طرف ديگر يکی از مهّ نگريسته 

مختلف منتشر گرديـده، طبیعـی اسـت كـه پـس از ورود بـه هـر ادبیـات و زبـانی، مطالـب،           

حکايات و ابوابی بر آن افزوده شده و بالطّبع مطالـب، حکايـات و ابـوابی كـه بـا فرهنـ  و       

تنتـره، مطـاب  سـنت    است. مـث ً در اصـل پنجـه   ته، حذف شدهخوانی نداشادبیات آن قوم ه 
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ها در مـتن  هندوان، حیوانات و جانداران و... همه، نام خاص خود را دارند كه بسیاری از آن

اند. امّا از همین میـزان اسـ    ها نیز تقريباً محفوظ ماندهاند و بعضی از آنمقفع حذف شدهابن

در هسـتة داسـتان    كهصراهلل منشی بنا به داليلی از جمله اينوسیلة نحیوانات در متن عربی، به

تأثیر نصراهلل در كتبی كه تحتاند. البته گاهی بعضی از اين اسامی نقشی نداشته، حذف شده

انـد. شـايان ذكـر اسـت كـه      وجود آمده، مانند عیـار دانـش و... مجـدّداً احیـا شـده      منشی به

از ای بیدپای، با توجه به موقعیت جغرافیـايی، كـه متـأثّر    هعبداهلل البخاری در داستانمحّمدبن

-فضای هند است، تا حدّ زيادی اين اسامی و فضای هندی حاك  بر حکايات را حفظ كرده

 است.  

فاصـلة ايـن دو   »نويسـد:  هـای بیـدپای در ايـن زمینـه مـی     استاد خانلری در مقّدمة داستان

-لبخاری( بیش از سه سال نبوده و گمان نمیترجمه )ترجمة نصراهلل منشی و ترجمة عبداهلل ا

كه ايـن دو ناحیـه، هـر يـك     عد مسافت میان هندوستان و موصل و با توجّه به اينرود كه با ب 

« از كـار يکـديگر مطّلـع بـوده باشـند      اسـت، ايـن دو متـرج    زير فرمان سلطانی ديگـر بـوده  

  .(29، مقدمه: 9369)البخاری، 

بوده، امّا از نظر شـکل   تنترهپنجهساس كار برزوية طبیب اگرچه ظّن غالب اين است كه ا

اسـت. زيـرا شـیوه و نـو  روايـت      بـوده  مهابهاراتاتأثیر تر تحتو روايت داستان، برزويه بیش

وجود دارد. يعنی شیوة بیان آن سـه   مهابهاراتاهايی است كه در ها شبیه روايت داستانداستان

اسـت. در  تـأثیر قـرار داده  را تحـت  ودمنـه كلیلـه ر ابـواب  نقل شده، ديگ مهابهاراتابابی كه از 

تـرين فصـل ايـن كتـاب اسـت، از حکیمـی       كـه مفصّـل   مهابهاراتـا كتاب )فصـل( دوازدهـ    

اسـت.  كه پنجاه و شش روز از عمر او باقی مانده، سخن رفته« بهکی  پتامه»سالخورده، به نام 

تا در قواعـد پادشـاهی كتـابی بنويسـد      خواهداز او می« راجه جدهشتر»فرزند اين مرد به نام 

، مهابهاراتـا دهـد و كـلّ ايـن كتـاب )كتـاب دوازدهـ (       های او جواب مـی و... پیر به پرسش

  .(31: 9341)محجوب،  مجمو  همین پرسش و پاسخ است

برهمنی  تنترهپنجهبه اين شیوه نیست. در  تنترهپنجهاين در حالی است كه ساختار روايت 

تنتره( برای تعلی  عل  آداب ملـوک و غیـره، پـنج داسـتان را     )مؤلف پنجه« ابشن شرم»به نام 

 كند.   برای شاهزادگانی كودن نقل می
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هـای  مختلفـی از ايـن    توس  برزوية طبیب ترجمه شد، ترجمه ودمنهكلیلهكه پس از اين

مقفـع از همـه مشـهورتر اسـت.     و ترجمة عربی ابـن « ب د»متن صورت گرفت. ترجمة سريانی 

انـد. پـس از   مقفعنیز مستقیماً ترجمة متن عربی ابن های بیدپایداستانترجمة نصراهلل منشی و 

...  و نیـز  انوار سهیلی، عیار دانشنشر شهرت ترجمة نصراهلل منشی، تحريرهای ديگری مانند 

تأثیر همین ترجمـة نصـراهلل منشـی    تر تحتهای مختلف انگلیسی و فرانسوی و... بیشترجمه

ودمنه رجو  شود بـه )نصـراهلل   تر از تحريرهای مختلف كلیلهاند. برای اطّ   بیشرفتهقرار گ

ای اسـت  مورد استفاده در اين مقالـه، نسـخه   ودمنةكلیلهنسخة عربی  .(96و 99: 9387منشی، 

اسـت كـه از روی نسـخة    در قـاهره چـاش شـده    9192در سال « محمدالمرصفی»وسیلة كه به

هـای ديگـری   است. البّته نسخه( تهیّه شدهSilvestre desacy« )سیلوستردوساسی»مشهور 

(، نسخة االب لـوریس  9367مقفع وجود دارد. مانند نسخة عبدالوهاب عزام )عزام: از متن ابن

. م.( ، نسـخة مصـطفی لطفـی المنفلـوتی )المنفلـوتی،      9122شیخو الیسوعی )لوریس شـیخو،  

تا( كـه مطابقـت ايـن    چاش كرده )ابونصر، بی در بیروت« عمرابونصر»ای كه م ( نسخه9120

فرساسـت  ها به تنهايی كاری دشوار و طاقتهای عربی با همديگر و ذكر اخت فات آننسخه

خـانلری و محمّـد   های بیـدپای كـه توسـ  اسـتاد پرويـز ناتـل      و تنها از نسخة موجود داستان

 اي .        تصحیح شده، استفاده كرده 9369روشن در سال 

اند، تـا  كه بعد از قرن هفت  نوشته شده ودمنهكلیلهذكر است در تحريرهای بعدی به الزم 

های عرفانی بنا به داليل فراوان حدّ زيادی از صبغة سیاسی آن كاسته شده و مفاهی  و آموزه

 است.        غلبه پیداكرده

 ـ پیشینة تحقیق  2ـ1

مستشـر    Theodor Benfey)« )تئـودور بنفـی  »صـورت جـدّی   ظـاهراً اولـین بـار بـه    

پديد آورندة ادب تطبیقـی   ودمنهكلیلهو مقايسة آن با متن  پنجاتنترامعروف آلمانی با ترجمة 

نـوعی بـه مقايسـة تحريرهـای     ( پس از وی كسان ديگر بـه 27: 9341شد. )ن.ک: محجوب، 

 ودمنـه كلیلـه های اصلی و فرعـی  داستان Chauvin))پرداختند. شاوين  ودمنهكلیلهمختلف 

داسـتان  »است كـه نمونـة كـوچکی از آن را    را با ديگر آثار ادبی شر  و غرب مقايسه كرده

: 9382است. )ن.ک: دبلوا، نقل شده« دبلوا»وسیلة از متون مختلف به« موشی كه دختری شد

بـه مقايسـة تطبیقـی حکايـات فرعـی       ودمنهدربارة كلیله( محمّدجعفر محجوب در كتاب 29
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ذكـر حکايـات   پرداخته، هر چند فق  به انوار سهیلیو  ودمنهكلیلهو  تنتراپنجاگانة ابواب پنج

( خـانلری در مقّدمــة  983: 9341اسـت. )ن.ک: محجـوب،   فرعـی در هـر بـاب اكتفـا كـرده     

مقفـع و ترجمـة   بـا مـتن ابـن    هـای بیـدپای  داسـتان به بعضی از اخت فـات   های بیدپایداستان

( در پايان كتـاب نیـز بـه    23، مقدمه: 9369لبخاری، است. )ن.ک: انصراهلل منشی اشاره كرده

اسـت. )ن.ک:  در مورد اسـامی خـاص اشـاره كـرده     ودمنهكلیلهاخت ف تحريرهای مختلف 

بررسـی بعضـی اخت فـات    »ای بـا عنـوان   ( علی حیدری در مقاله374ـ   219: 9369البخاری، 

بـه  « هـای بیـدپای و پنجاكیانـه   مقفـع و داسـتان  دمنة نصراهلل منشی با ترجمة عربـی ابـن  وكلیله

ــزش  ــی از لغ ــرده   برخ ــاره ك ــه اش ــی در ترجم ــراهلل منش ــای نص ــدری،  ه ــت. )ن.ک: حی اس

تطبی  كلی ابواب سه »ای با عنوان ( حسین صدقی و همکاران در مقاله69-49: 9380و9386

 ودمنـه كلیلهدر مورد كلّیت ابواب « ودمنه و تحلیل منشأ و موضوعات ابواب آنترجمة كلیله

انـد. )صـدقی و   هـای بیـدپای مطـالبی گفتـه    در سه متن عربی، متن نصـراهلل منشـی و داسـتان   

را بـا   هـای بیـدپای  داستانطور مستقل، كسی متن و جزریات ( امّا به64-31: 9312همکاران، 

تـر كسـی بـه سـهوهای عبـداهلل البخـاری در       و از اين مهّـ   مقفع، مقايسه نکردهمتن عربی ابن

 است.  نيرداخته ودمنهكلیلهترجمة 

 تحقیقو اهمیّت  ـ ضرورت3ـ  1
اهمیّت ادبیات تطبیقی و متون تعلیمی در دورة حاضر بر كسی پوشیده نیسـت. بررسـی و   

هـ  از منظـر ادب تعلیمـی و هـ  از منظـر ادبیـات        دمنـه وكلیلهها و تحريرهای تحلیل ترجمه

« ادبیـات تطبیقـی  »عنـوان  خـود تحـت  ای دارند. طه ندا در مقدمة كتـاب  تطبیقی اهمیّت ويژه

تشـريح ادبیـات تطبیقـی مشـر      »كند كه از راهگذار ادبیـات تطبیقـی، بـه    آگاهانه ت ش می

زمین كه پیوندی تنگاتن  با آيین مّقـدس اسـ م دارد و بـه برقـراری پیونـدی اسـتوار میـان        

مقايسـة مـتن    : نـه( بـا ايـن وصـف،    9387، بيردازد. )ن.ک: نـدا،  «مسلمانان جهان تأكید دارد

البّتـه  »رسد. خانلری معتقد اسـت:  نظر میمقّفع ضروری بههای بیدپای با متن عربی ابنداستان

هـای  يـك نسـخه  های بیدپای[ بـا ترجمـة ابوالمعـالی و يـك    تطبی  كامل اين ترجمه ]داستان

عربی مستلزم صرف وقت فراوان است و اورا  بسیاری را خواهد گرفـت... و كـاری اسـت    

 (23، مقدمه: 9369)البخاری، « يد بعد از اين انجام بگیرد.كه با
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اسـت،  كه ترجمة متون ارزشمند قبل و بعد از اس م در ايران روان داشتهبا توجه به اين        

آزمايی شوند تا ضعف و قـوّت  ها با متن اصلی مقايسه و راستیضرورت دارد كه اين ترجمه

كـه همـة   دپای نیـز از ايـن قاعـده مسـتثنی نیسـت، چـون      هـای بیـ  مترج  نمايان شود. داسـتان 

توانـد بـه   تسـلّ  ندارنـد، ايـن مقالـه مـی      ودمنـه كلیلـه زبان بر مـتن عربـی   خوانندگان فارسی

بـا مـتن    هـای بیـدپای  داسـتان خوانندگان اين متن در اين باره، ياری كند. در اين مقاله، مـتن  

است و در جاهـايی كـه عبـداهلل البخـاری     مقفع، سطر به سطر بررسی و مقايسه شدهعربی ابن

، يا ترجمة ايشان نارساست و يا به هسـتة حکايـات صـدمه    درستی از عهدة ترجمه برنیامدهبه

)مـتن نصـراهلل    ودمنـه كلیلـه است. در تمـام مـوارد، تحريرهـای ديگـر     است، ذكرگرديدهزده

رد، آن متـون خـالی از   اسـت كـه در اغلـب مـوا    ( نیز ديده شـده تنترهپنجهو  پنجاكیانهمنشی، 

اند. طبیعـی اسـت   اشکال هستند هر چند در برخی موارد، آن متون نیز از اشتباه مصون نمانده

ها، ابیات و... كـه در ايـن دو   المثلاخت ف، اضافه و يا حذف ابواب، حکايات میانی، ضرب

 است.  متن فراوان است مورد توجّه ما در اين مقاله نبوده

 

 ـ بحث  2

هـای  هـايی اسـت كـه از ديربـاز، بـه زبـان      يکی از مشـهورترين كتـاب   دمنهولهكلیكتاب 

است. پس از ورود به هر ادبیات و زبانی، مطالب، حکايات و ابـوابی بـر   مختلف ترجمه شده

آن افــزوده شــده و بــالطّبع مطالــب، حکايــات و ابــوابی كــه بــا فرهنــ  و ادبیــات آن قــوم  

ان كـور و  داسـت »بعضـی از حکايـات از جملـه     اسـت. مـث ً  خـوانی نداشـته، حـذف شـده    ه 

كـه بـا فرهنـ  ايرانـی     به ايـن علّـت    .(417: 9363)پنجاكیانه، « گوژپشت و دختر سه پستان

مقفـع، آگاهانـه   وسـیلة ابـن  وسیلة برزويه ترجمه نشـده و يـا حـداقّل بـه    خوانی نداشته يا بهه 

ان، حیوانـات و جانـداران و...   ، مطاب  سنت هندوپنجاكیانهاند. همچنین در اصل حذف شده

اند و بعضـی از  مقفع حذف شدهها در متن ابنهمه نام خاص خود را دارند كه بسیاری از آن

اند. امّا از همین میزان اس  حیوانات در متن عربی، بنا به داليلی ها نیز تقريباً محفوظ ماندهآن

انـد. البّتـه   صراهلل منشی، حـذف شـده  وسیلة نكه در هستة داستان نقشی نداشته، بهاز جمله اين

عیـار  وجـود آمـده، ماننـد    تأثیر نصراهلل منشی بهدر كتبی كه تحتگاهی بعضی از اين اسامی 
شايان ذكر است  .(911: 9312)ن.ک: حیدری،  اندو... مجدّداً احیا شدهسهیلی انوار ، دانش
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به موقعیت جغرافیايی، كه متـأثّر  ، با توجه های بیدپایداستانعبداهلل البخاری در كه محمّدبن

 فضای هند است، تا حدّ زيادی اين اسامی و فضای هندی حاك  بر حکايات را حفـظ كـرده  

ای ايـران  شك متأثّر از فرهن  منطقـه های جزری كه بیبینی  تفاوتكه میاست. حتّی چنان

ان و در يـك  كـه تقريبـاً در يـك زمـ     هـای بیـدپای  داستاناست، در دو متن نصراهلل منشی و 

تــری در هنــدی بــیشكــه اســامی ايــنشــود؛ از جملــه انــد، ديــده مــیفرهنــ  ترجمــه شــده

 وجود دارد.        های بیدپایداستان

عبداهلل البخـاری از كـار   ذكر است كه محقّقان معتقدند: نصراهلل منشی و محمّدبنالزم به 

گمـان  ه دارای نثر روان اسـت، بـی  ترجمة بخاری ك»اند: ه  خبر نداشته و از ه  تأثیر نگرفته

طـور مشـابهی بازتـاب    رسد بـه نظر میاست، اگرچه بهمستقل از ترجمة ابوالمعالی پديد آمده

هـای بیـدپای در ايـن    خانلری نیز در مقّدمة داستان .(22: 9382)دبلوا، « انددرست متن عربی

رود كـه بـا بعـد    ان نمـی فاصلة اين دو ترجمه بیش از سه سال نبـوده و گمـ  »نويسد: زمینه می

كـه، ايـن دو ناحیـه هـر يـك زيـر فرمـان        مسافت میان هندوستان و موصل و با توجه بـه ايـن  

، 9369)البخـاری،  «   از كار يکديگر مطلع بوده باشـند است اين دو مترجسلطانی ديگر بوده

  .(29مقدمه: 

يقین رسید كه نصراهلل و هتوان بنمی« دبلوا»البّته به اعتقاد ما برخ ف نظر استاد خانلری و 

های فراوانی در اين دو كتاب ديـده  اند، زيرا شباهتبخاری هی  تأثیری از همديگر نيذيرفته

ويـژه  كند كه در سخن ايـن بزرگـان شـك كنـد. بـه     شود كه حداقّل خواننده را وادار میمی

توان بـه  شده و نمیامّا در اين دو متن عیناً ذكر  ،مواردی كه در متن عربی اص ً وجود ندارد

بـا هـ  دارنـد، در     بیـدپای هـا كـه دو مـتن نصـراهلل منشـی و      يقین رسید كه تمام اين شـباهت 

مقفـع وجـود نـدارد،    مواردی كه آن مفهوم، جمله، كلمـه، حکايـت و... در مـتن عربـی ابـن     

كه نسخة عربی ديگری پیدا شـود ـ چـون هـر دو متـرج  معتقدنـد،        تصادفی باشد؛ مگر اين

تـری داشـته   اند ـ كه با اين دو كتـاب شـباهت بـیش    از عربی به فارسی ترجمه كرده كتاب را

 ودمنـه كلیلـه مقفـع از مـتن پهلـوی    كه قبل از ترجمـة ابـن  « ب د»باشد و يا حداقّل نسخة عبری 

 ترجمه شده، اين شباهت را به اثبات رساند. 

عبـداهلل البخـاری در   نطور خ صه به چند مورد از ايـرادات اساسـی محمّـدب   در ادامه، به 

كنـی . طبیعـی اسـت كـه مـواردی از قبیـل       مقفع، اشاره مـی ابن ودمنةكلیلهترجمة متن عربی 
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المثل و... كه ترجمه نشده يا توس  عبداهلل البخاری به متن افزوده حکايات يا ابواب و ضرب

 است.  شده، مورد توجه نبوده

  

پس چون نظر كرد مترج  ايـن  »نويسد: اب میعبداهلل البخاری در مقّدمة كتمحمّدبن -2-1

عبداهلل البخاری در احوال اين كتاب كه او را از زبان يونانی بـه زبـان پـارس    كتاب، محمّدبن

 اخ بـوده سهو البخاری يا نسّ« زبان يونانی»( طبیعی است كه 99: 9369)البخاری، « آوردند...

 است.             

الَّـذی سَـمِعَ مِـنو     قاضی مَـروو فَصارَتْ كَحَديرونَ » است:مقفع آمده در متن عربی ابن -2-2 

مقفـع،  )ابـن « خَصْ ٍ واحِدٍ فَحَکَ َ لَه ، فَلَمّا حَضَرَ الخَصْ   الثّـانی عـادَ لِلـی اََّو لِ و قَضَـی عَلَیْـهِ     

قاضـی  عقـل مـن چـون    »در متن فارسی نصراهلل منشی چنین ترجمه شده است  .(969: 9114

: 9309)نصراهلل منشـی،  « يابد...در يك حادثه بر مراد هر دو خص  نفاذ میكه حک  او  مزوّر

، قاضی مصرو میان خود و میان حداريقون، »آمده است:  های بیدپایداستان(. اما در متن 93

هی  فرقی نیافت . چون دو خص  نزديك وی درآمدندی سخن اين بشنیدی و بر آن ديگری 

 (   66: 9369)البخاری، « را بر اين بازگردانیدی. حک  كردی و سخن آن بشنیدی و حک 

صورت تلمیح ذكـر كـرده، امّـا در مـتن     در متن فارسی؛ نصراهلل منشی، داستان را تقريباً به    

اسـت. بـا ايـن تفـاوت كـه اسـ        صورت قصه و حکايت آمـده به های بیدپایداستانعربی و 

اسـت كـه تصـحیف    يقون ذكر شـده های بیدپای حدارقاضی در عربی حديرون و در داستان

كه در عربی اس  شـهرِ قاضـی، مـرو و    طبیعی است و نکتة ديگر اين« حديرون و حداريقون»

تقريبـاً طبیعـی اسـت كـه بـه      « مصـر و مـرو  »، مصر است. كه تصحیف های بیدپایداستاندر 

نسـاخان بـه   آمده، بايد مرو يا مصر بوده باشد كه توسـ   « مزوّر»اعتقاد ما در متن نصراهلل كه 

خصوص قاضی مورد بحـ  نیسـت، تصـحیف    مزوّر كه صفت چندان درستی برای قاضی به

كه قاضی مرو يا مصر چه كسی بوده و چـه كـرده اسـتح تحقیـ  مسـتقلی را      شده باشد. اين

طلبد. گويی حک  باژگونة قاضی مصر در آن زمان مشهور بوده اسـت. خاقـانی در يکـی    می

 است:  ا عهد ذهنی از آن ياد كردهصورت معرفه باز قصايدش به

 اين مگر آن حک  باژگونة مصر است

 

 آری مصــر اســت روســتای صــفاهان    

 (  396: 9360)خاقانی،                           
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هاسـت كـه داوران   حک  باژگونة مصر از آن حکـ  »نويسد: كزازی در شرح اين بیت می    

خاقـانی، ايـن حکـ  باژگونـه، فرمـانی دانسـته        هایاند. در گزارش سرودهدادهديوان بلخ می

زادگـان عبرانـی را   شده است كه فرعون بیمنـاک از زادن موسـی داد و بـر پايـة آن نخسـت     

كـه در بلـخ چـه احکـامی صـادر      امّا كزازی در مورد اين .(467: 9308)كزازی، « كشتندمی

 ا هجو كـرده و كمـال  كردند، چیزی نگفته است. مقام بیان بیت خاقانی )مجیر اصفهانی رمی

المثـل  الدين اصفهانی بـه خاقـانی تاختـه و او را بـه بـاد هجـو گرفتـه اسـت( يـادآور ضـرب          

سـخن   اسـت. امـا ايـن   « گنه كرد در بلخ آهنگری/ بـه شُشـتر زدنـد گـردن مسـگری     »مشهور

شارحان قبلی ديوان خاقانی كـه كـزازی سـخن آنهـا را نقـل كـرده اسـت، ظـاهراً محلـی از          

المثل تفـاوت  آمده است با اين ضرب  ودمنهكلیلهامّا طبیعی است كه آنچه در اعراب ندارد. 

تصحیح لوریس شـیخو اسـمی   به ودمنهكلیلهذكر است كه در متن عربی ماهوی دارد. الزم به

قَضـی لَـه  عَلَـی    ذی سَـمَعَ مِـن أَوَلِ الخَصـمین فَ   كَالقاضی اَلّ»است: از قاضی يا شهر آن نیامده

 (44: 9122)ابن مقفع، « مَعَ مِنَ اآلخَر فَقَضی لَه  عَلَی اَالَولاآلخَر ثُ َ سَ

چنـین آمـده اسـت:    « مردی كه از پیش اشتر مست گريخـت »حکايت  در متن عربی، -2-3

در متن فارسی نصراهلل منشی نیـز   .(966: 9114مقفع، )ابن...« رَج لٍ نَجا مِن خَوفِ فِیلٍ هارجٍ »

امّـا   ،(96: 9309)نصـراهلل منشـی،   « ش اشتر مست بگريخت...همچون آن مرد است كه از پی»

مثال آن چنان يافت  كه مردی از بی  چیزی بگريـزد و در  »آمده است:  بیدپایهای در داستان

مـتن عربـی متناسـب بـا فضـای هنـدی آمـده اسـت و          .(61: 9369)البخـاری،  « چاهی رود...

آن رنـ  و بـوی عربـی و ايرانـی داده      نصراهلل منشی متن را از فضای هند، خارن كرده، بـه 

 است، امّا محّمدبن عبداهلل بخاری سربسته و مبه  آورده است.

جـای فیـل، شـتر    گريزد و در مـتن نصـراهلل بـه   در متن عربی، مرد از هول فیل خشمگین می   

تر است. گويد از بی  چیزی... ظاهراً متن عربی اصیلمی بیدپای هایداستانآمده است و در 

 نمايد.تر میرا فیل و هندوستان )جايگاه اصل كتاب( طبیعیزي

اسـت:  آمـده « پايـك خوار و پـن  ماهی»در متن عربی در باب شیر و گاو در حکايت  -2-4

الهَـوَی و الفَظاظَـةِ و    لنَّما ي ؤتی السُّلطَانُ و يَفس د  أمرُه  مِن قِبَلِ سِتَّةَ أشیاءَ: الحِرمانِ، و الفِتنَـهِ و »

عبـداهلل بخـاری ايـن شـش خصوصـیت و      محّمدبن .(913: 9114مقفع، )ابن« الخُر  نِ والزَّما

بـدان كـه بـه درگـاه     »اسـت:  نظر ما درست ترجمه نکردهها را بهبدتر از آن علّت آوردن آن



 11 هودمنلهیدر ترجمة کل البخاری عبداهللمحمّدبن هایلغزش                 96 پاییز و زمستان

پادشاه، پايگاه و جاه از بهر چند خصلت است: يکی از بهر حرمان و مراد و دوم از بهر فتنـه،  

دانشـی  ، چهارم از بهر سخت دلی، پنج  از بهر روزگار، ششـ  از بهـر كـ    و سوم از بهر هوا

طور كلی متفـاوت  ( و علّت آوردن اين شش خصوصیت نیز به81: 9369)البخاری، « كردن.

)يَفس د  أمرُه ، كه شش ويژگی بر مبنای آن آمده است، در ترجمـه حـذف    و غیرمعقول است

دلی و... به درگـاه پادشـاه پنـاه    طبیعی است كه مث ً كسی برای حرمان و سخت .شده است(

ها نیسـت. الزم  كس در دربار پادشاه منوط به داشتن اين ويژگیبرد يا پايگاه و مقام هی نمی

اسـت. )ابـن   حذف شـده « يَفس د  أمرُه »تصحیح لوریس شیخو، ذكر است كه در متن عربی بهبه

 اساس كار عبداهلل بخاری بوده باشد. ةلذا بعید نیست كه اين نسخ(. 87: 9122مقفع، 

، در مـتن عربـی، ضـد    «پايـك خـوار و پـنج  مـاهی »داسـتان   در« شـیر و گـاو  »در باب  -2-5

هـای  امّـا در مـتن داسـتان    .(919: 9114مقفع، )ابن است)نوعی مرغابی نر( « علجوم»، قهرمان

( كـه معقـول   19: 9369اسـت، )البخـاری،   شـده  ترجمه« پشتسن »بیدپای، علجوم ابتدا به 

تواند ماهیان را از طري  هوا، منتقل كند و بدتر از ايـن در ادامـة   پشت نمینیست. زيرا سن 

جـای  بـرد، در پايـان داسـتان بـه    مـی كـار پشـت را بـه  كه چند بار لفظ سن داستان بعد از اين

لجـوم بـا ماهیـان خیانـت     بدانسـت كـه آن ع  « خرچنـ  »آورد: مـی « علجـوم »، «پشتسن »

ای كـه از داسـتان و مـتن عربـی و اشــتباه     ( و خواننـده 12: 9369اسـت و... )البخـاری،   كـرده 

« علجـوم »، بـه  «پشـت سن »داند چرا اط   باشد، نمیعبداهلل بخاری در ترجمه، بیمحمّدبن

 مقّدمه وارد داستان شده است. تغییر ماهیت داده و بی

، سـاده لـوح بـه زيـرک     «يکی زيرک و ديگری سـاده لـوح   دو شريك»در حکايت  -2-6

خِبِّ، قَدِ احتَجـت   بَعدَ ذلِكَ بِأشه رٍ فَقالَ لل وجاءَ الم غَفَّلُ»گويد به سراغ مابقی پول بروي : می

در متن نصراهلل منشی چنـین اسـت:    .(239: 9114مقفع، )ابن« فانطَلِ  بِنا نَأخُذ حَاجَتَنا نَفَقَةٍللی 

 ،(998: 9309)نصـراهلل منشـی،   « نزد شريك آمد و گفـت... به سی  حاجت افتاد، بهمغفّل را »

به نزديك انباز ابله رفت و گفت كـه مـا   »است: برعکس آمده های بیدپایداستانامّا در متن 

در   .(923: 9369)البخـاری،  « چیـزی بـرداري   است، بیا تا بـروي  و  را به نفقات حاجت افتاده

« نیـك انـديش  »پس از گذشت سه ماه ديگـر خـود وی نـزد    »است: ین آمدهنیز چن تنترهپنجه

ة دفینـه را بـه دو نـی     رفت و گفت: ای دوست عزيز برای هزينه به پول نیاز دارم بیـا تـا مانـد   
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تـر  متن عربی و به تبـع آن مـتن نصـراهلل منشـی منطقـی      .(03: 9389تنتره، )پنجه« تقسی  كنی 

  شده است.است و باع  تقويت پ ت داستان 

گويد: ع مت ظاهری تو دال حیوانی كه به دمنه می« در بازجست كار دمنه»در باب  -2-0

( در 940: 9309بر بدطینتی تو است، در ترجمة نصراهلل منشی اسـ  نـدارد. )نصـراهلل منشـی،     

امّـا   ،(298: 9114مقفع، )ابن )سرور خوكان( است« لخنازيرسیدا»متن عربی، اس  اين حیوان 

: 9369)البخـاری،   )مهتـر خبـازان( اسـت   « هتـر نانبايـان  م»ايـن حیـوان    بیدپای هایداستاندر 

تصحیف بین خنازير و خبازين عامـل ايـن اشـتباه شـده اسـت و تـا حـّد زيـادی          .(943ـ949

 رسد.    نظر میطبیعی به

است كـه در النـة   دربارة سرگذشت موش، آمده« كبوتر مطّوقه»در متن عربی، باب  -2-6 

در مـتن   .(284: 9114مقفـع،  )ابـن « دينـارٍ  ةوَ فی ح جری كیسٌ فیهِ مارَ»ش، صد دينار بود: مو

بود كه كسی آن جايگـاه   نگاه كرد هزار دينار زر»است: هزار دينار آمده های بیدپایداستان

انـدكی زر كـه مـردی    »اسـت:  چنین آمده تنترهپنجهدر  .(963: 9369)البخاری، « نهان كرده

دست آورده بودم. به سـبب ايـن طـ  همـواره خـود را نیرومنـد احسـاس        ه بود، بهگرد آورد

و در سوراخ : »( در متن نصراهلل منشی نیز هزار دينار است999: 9389تنتره، )پنجه«. كردممی

هـای بـین مـتن نصـراهلل و     ايـن اشـتراک   .(903: 9309)نصـراهلل منشـی،   « من هزار دينـار بـود  

انـدازد كـه   ها با متن عربی، خواننده را به شك مـی ت ف فاحش آنو اخ های بیدپایداستان

 چرا هر دو متن شبیه به ه  و برخ ف متن عربی هستند.

دهـد چنـین   ، وقتی آهو خود را در معرض ديد صیّاد قـرا مـی  «كبوتر مطّوقه»در باب  -9ـ  2

مِنكَ وأسعَی أنَا فأكونُ قَريباً مِـنَ   يَقَع  الغُراب  عَلَیكَ كَأنَّه  يَأكُلُ كَأنَّكَ جَريحٌ و»است: آمده

تصـحیح  در مـتن عربـی بـه    .(214: 9114مقفـع،  )ابـن « فإذا دَنا مِنكَ فَفِرَّ عَنه  روَيدًا... القانِصَ

متن نصراهلل منشی ه ، ماننـد   .(909: 9122)ابن مقفع،  استطور آمدهوریس شیخو نیز همینل

كه گويی بدو نمايی، و زاغ بر تو نشیند چنان و خود را چون ملول مجروح»متن عربی است: 

رو، امـا تعجیـل نکـن تـا     قصد تو دارد... هرگاه كه نزديك آمد لنگان لنگان از پـیش او مـی  

های بیدپای بـا مـتن عربـی تفـاوت     ( متن داستان981: 9309)نصراهلل منشی، « طمع از تو نبرد.

فکنی و ك غ بیايد و بر تـو نشـیند   خود را مرده سازی و بی»اساسی دارد و منطقی ه  نیست. 

 نیـز آمـده اسـت:    پنجاكیانـه در  .(903: 9369)البخـاری،  « خـورد و چنان نمايد كه از تو مـی 
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حس و حركت در كنـار آب بیفتـی كـه صـیّاد     وار، بیخود را به حوض آبی رسانیده، مرده»

( 230: 9363نجاكیانه، )پ« آنجا رسیده، چون افتاده بیند از خوشحالی باخه را بر زمین نهاده...

بايد خالدار از صیّاد چنان بگريزد كه ديده »است:  های بیدپایداستاننیز مانند   تنترهپنجهدر 

گاه خود را در نزديکی آبی بر زمین بیفکند و خود را مرده بنمايانـد. چـاالک بـر    نشود و آن

وانمـود كنـد كـه    های قفس مانندش گیـر دهـد و   او بنشیند و چنگال خويش را در میان شخ

بـاور خواهـد كـرد     قصد كندن چشمان او را دارد. شکارچی ابله به سبب حرصش، ب شـك 

 .(929: 9389تنتره، )پنجه« كه آهو مرده است

آرمید، ماجرا را برای مـوش و غـراب و باخـه    وقتی آهو می« كبوتر مطّوقه»در باب  -2-17

تَطرُد نی مِن مَکانٍ للی مَکانٍ حَتّی رَأيت  الیَومَ  فَلَ  تَزَلِ اَّساوِرَه »گويد: كند و میتعريف می

هـای بیـدپای چنـین    در مـتن داسـتان   .(219: 9114مقفـع،  )ابـن « فَخِفت  أن يَکُونَ قَانِصًا شَبَحاً

ای سواری در تاختی و مرا به چپ و راست هر روز و هر ساعت از گوشه»است: ترجمه شده

را ديدم كه مـی آيـد، دل مـن از وی بترسـید كـه مبـادا        یپیردوانیدی... تا امروز از دور می

  .(907: 9369)البخاری، « دار بوددام

تر اسـت و بعیـد نیسـت    به احتمال قريب به يقین واژه شبحاً )شبح( در متن عربی درست       

بـوده و تصـحیف همـین شـبحاً بـوده      « شـیخاً  »ای كه مورد توجّه مترج  بوده است در نسخه

تصـحیح   نه مسلّ  است از دور پیری ديدم چندان معقول نیست. در نسخة عربی به باشد و اگر

بـه احتمـال زيـاد ايـن      .(961:  9122)ابن مقفع،  استجای شبحاً، شیخاً آمدهلوریس شیخو به

 است.ای نزديك به آن، اساس كار عبداهلل بخاری بودهنسخه يا نسخه

نیز مشهود اسـت. در   های بیدپایداستانمتن  ابهام در ترجمه در برخی از حکاياتِ -2-11 

خواسـتند، بـوم را امیـر خـود سـازند، حکايـت       در حکايت مرغانی كه می« بوف و زاغ»باب 

كنـد كـه هـی  ارتبـاطی بـا اصـل حکايـت        را از زبان زاغ ذكر می« ملك پی ن و خرگوش»

و تدارک هر يك »ويد: گآيد و میناچار در صدد ايجاد ارتباط برمیندارد. نصراهلل منشی به

رأی  كه خرگوشی خـود را رسـول مـاه سـاخت و بـه     بر قضیت مصلحت واجب داريد چنان

امّا باز ارتبـاط در حکايـت    .(272: 9309)نصراهلل منشی، « بزرگ كفايت كردخويش مهمّی 

 هـای بیـدپای نیـز ايـن كاسـتی بـه      و علّت پیدايش اين حکايت دقی  نیست. در مـتن داسـتان  

سـر بريـد.   پشـتی و دانـش بـه   اين رأی بگذاريـد و كـار خـود بـه هـ      »شود: می وضوح ديده
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ربطـی بـه   « پشـتی و دانـش  هـ  » .(989: 9369)البخـاری،  « كه آن خرگوشان كردندهمچنان

 موضو  حکايات ندارد.

كنـد كـه   است. زيرا زاغ؛ مرغان را منع مـی اين كاستی در متن عربی تا حدی برطرف شده   

نیسـت و بايـد پادشـاه بانـام و نسـبی انتخـاب كـرد. ماننـد          اه چنـدان مهمّـی  بوم، مرغ و پادش

كَما فَعَلَتِ اَّرنَب  الَّتی »خرگوشان كه ماه را پادشاه خود كردند و از شر پی ن نجات يافتند. 

     .(379: 9114مقفع، )ابن« لَت بِرأيِهازَعَمَت أنَّ القَمَرَ مَلِکُها ثُ   عَمِ

كس و ه  از سرداری كردن گُرد )سیمرغ( هی »بسیار دقی  است.  پنجاكیانه اين پیوند در   

اند كه: پـیش مـردم درشـت بدسـیرت،     تواند كرد و ه  در اين معنی گفتهنمی بر شما ستمی

هـا چنـان خیـال كننـد كـه آن      چـه آن  ،شـود بردن نام مردم بزرگ موجب رفاهیت حال مـی 

انـد: از نـام بزرگـان نیـز كـار صـورت       تـه بزرگ صاحب اين شـخص خواهـد بـود و نیـز گف    

)پنجاكیانـه،  « انـد گیرد. بنگر كه خرگوشان خـود را بـه مـاه منتسـب سـاخته، در آسـايش      می

كه در متن حکايت در سانسکريت وجود دارد، در مـتن   تر، زيبايیاز همه مهّ  .(299: 9363

در ادبیـات  »اسـت:  مـده عربی و فارسی وجود ندارد. زيرا مطاب  آنچه در حاشیة پنجاكیانـه آ 

های مـاه، خرگوشـی اسـت    معنی خرگوش است و تصّور شده كه لکه( بهsasaهندو، شش)

( يـا شـش دهـر    Sasankaهمـین جهـت مـاه را شیشـانك )    كه قمر در كنـار خـود دارد. بـه   

(Sasadhara يعنی خرگوش در كنار، يـا د )   9363)پنجاكیانـه،  « ارنـدة خرگـوش خواننـد :

عنـوان  ترين عامل انتسـاب خرگـوش بـه   و ماه در ادبیات هندی، مهّ ارتباط خرگوش  .(298

پذيرند كه چنین رسـالت و پیـامی   است. همچنین بر اين مبناست كه فی ن میرسول ماه بوده

ارتباطیِ قمر و خرگـوش در ادبیـات عربـی و    حقیقت دارد. امّا طبیعی است كه با توجّه به بی

 است.                       و اگر همراه شدهفارسی، فلسفة وجودی حکايت با امّا 

كـه  ، زمـانی «زاهدی كه گاوی شیرده داشـت »در حکايت « البوم و الغربان»در باب  -2-12

است: خواهد گاو ترا بدزدد، آمدهدهد كه بیدار شو كه اين دزد میشیطان، زاهد را آواز می

در متن عربی  .(327: 9114مقفع، )ابن« رَتَكَلّص ي ريد  أن يَسر َ بَقَايّها النّاسكَ انتبِه: فهذا ال»

وَ ناداه الشیطانُ ان استیقظ ايها الناسك  فَهـذه اللصـص يريـد     »نسخة لوریس شیخو چنین است: 

 .(981:  9122)ابن مقفع، « أَخَذَ بِقرتكَ
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زاهد را آواز داد كه بیـدار بـاش و خـدای را يـاد     »است: چنین آمده های بیدپایداستاندر    

ترجمـه نکـردن لفـظ     .(919: 9369)البخـاری،  « اسـت ينك ديوی در كمین تو ايستادهن، اك

خواست گاو را بدزدد نه زاهد را بکشـد.  ريزد، زيرا دزد میگاو، پ ت داستان را در ه  می

بـه مـتن افـزوده    « كمـین »بعد از « گاو»، توس  مصحح، واژة های بیدپایداستاندر متن فعلی 

جا دزدی اسـت كـه   ديو نیز گفت: در اين»نیز مانند متن عربی است:  تنترهپنجهاست. در شده

 .(993: 9389تنتره، )پنجه« های تو را داردهن  ربودن گوسالهآ

آورد و آن را بـین  ، فنزه هر روز يـك میـوه مـی   «پادشاه و فنزه»در متن عربی، باب  -2-13

ـ      فَیَأتِی بِفاكِ»كند: بچة خود و پسر پادشاه تقسی  می طرَها هَـةٍ ال تُعـرَفِ فَـی طعِ   ابـنَ المَلِـكِ شَ

  .(364: 9114مقفع، )ابن« وي طعِ   فَرخَه  شَطرَهَا

آورد، يکی برای بچة خود و يکی برای ، مرغ هر روز دو میوه میهای بیدپایداستاندر متن 

بیـاوردی و  و اين فنزه هـر روز دو میـوه   »نیز چنین است:  های بیدپایداستانپسر پادشاه. متن 

( ايـن نمونـه،   223ــ  222: 9369)البخـاری،  « يکی بچّة خـود را دادی و يکـی بـه آن پسـر...    

رساند. اين در حالی اسـت  مقفع را میهای بیدپای با متن عربی ابنتفاوت ترجمة متن داستان

  گر نهايت دوستی بچة پادشاه و بچة فنزه است.  تر و زيباتر است، و بیانكه متن عربی منطقی

خواهد پیش فنزه بـرود از سـوار بـر    در همین باب و در متن عربی، پادشاه وقتی می -2-14

 )ابـن « ثُ   طَمِعَ أن يَحتَالَ لَه  فَوَقَفَ قَريباً مِنه  و نَادَاه  و قالَ لَه »اسب شدن پادشاه خبری نیست، 

ده برنشست و آنجـا  اسب زين كر»های بیدپای پادشاه امّا در متن داستان .(369: 9114مقفع، 

( نشسـتن بـر اسـب هـی  چیـز مثبتـی را بـه پـ ت         223: 9369)البخاری، « رفت كه فنزه بود.

كنـد. نصـراهلل منشـی  پـا را از ايـن هـ  فراتـر نهـاده و بـه وصـف اسـب            داستان اضـافه نمـی  

 پس بر نشست»پردازد: می

ــر بــاره   ای كــه چــون بشــتابد چــو آفتــاب      ب

 ش آرد حدي        چون فروگیری عنان از كوه پی

ــر     ــبح ظفـ ــد صـ ــو  كنـ ــتش طلـ  از نهضـ

 چون بجنبانی ركاب از باد پیش آرد خبـر 

ــی،                   ــراهلل منش  (286: 9309)نص

 

در متن عربی در باب پادشاه و فنزه، فنزه وقتی نسبت افراد مختلف را با خود، بیـان   -2-15

مقفـع،  )ابـن « قارِبَ غُرَماءَ و يَع دُّ نَفسَه  فَرِيـدًا والَبَناتِ خُصَماءَ و اَّ»است: كند، چنین آمدهمی
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ويـژه در فقـرة آخـر، چنـین     عبداهلل بخاری متنی به اين سادگی را، بـه محمّدبن .(366: 9114

بـرآرد و ديـده بـر غرامـت كشـیدن خويشـان       و دختران را ياد به خصمی »است: ويران كرده

خـوبی از  امّا نصراهلل منشی به .(224: 9369اری، )البخ« رد و خود را به رنج تنهايی سياردگما

و اقربـا را در رتبـت غريمـان و دختـر را در موازنـة خصـمان       »... اسـت:  عهدة ترجمه برآمده

و در دانند، و پسر را برای بقای ذكـر خواهنـد و در نفـس و ذات خويشـتن را يکتـا شناسـند       

  .(288: 9309)نصراهلل منشی، « عزّت آن كس را شركت ندهند

فاَّلس نُ ال تَصـد  ُ  »است: ، از زبان فنزه آمده«پادشاه و فنزه»در متن عربی، در باب  -16ـ  2

های بیدپای بـرعکس   ( اين فقره در متن داستان366: 9114مقفع، )ابن« فی خَبَرِها عَنِ القُلُوبِ

: 9369)البخـاری،  « خبری كه از دل باز دهد راسـت گويـد  زبان هر »و بد ترجمه شده است: 

244).  

، پادشـاه  هـای بیـدپای  داسـتان مقفـع و  در متن عربی ابـن « پادشاه و برهمنان»در باب  -10ـ2

بیند ) خواب شش  متن عربی و منشی، هفت خواب میبیند. در متن نصراهلل هشت خواب می

-بـه  هـای بیـدپای  داسـتان اسـت( اگرچـه در   تعبیر آن، در ترجمة نصراهلل منشی حـذف شـده  

)البخـاری،  « و هشت خواب بديـدم »است: است كه پادشاه هشت خواب ديدههصراحت آمد

اسـت. خـواب سـوم بـا تعبیـرش، در      ( اما عم ً فق  از شش خواب صحبت شده293: 9369

تر تعبیر خـواب ششـ  مـتن عربـی بـرای خـواب       است و از آن مهّ های بیدپای نیامدهداستان

بیر خواب پـنج  و اصـل خـواب ششـ  در مـتن      است. يعنی تعهای بیدپای آمدهپنج  داستان

های بیدپای وجود ندارد. )خواب پنچ  و تعبیر خواب شش  وجـود دارد( پـس عمـ ً    داستان

هـا صـحبت   های بیدپای وجود ندارد و فق  از شش خواب و تعبیـر آن دو خواب در داستان

اشته، اما در يك های بیدپای وجود دكه اين دو قسمت در متن داستاناست. احتمال اينشده

تر بوده و حذف شده، فراوان است. به اين معنی كه يك بار خواب سوم و تعبیر سطر يا بیش

آن حذف شده و بار ديگر؛ تعبیرخـواب پـنج  و اصـل خـواب ششـ  حـذف شـده و تعبیـر         

 خواب شش  برای خواب پنج  باقی مانده باشد. 

وَ اَمـا مِـن غسـلِكَ    »اسـت:  مـده هـا چنـین آ  و تعبیـر آن  6و  9هـای  در متن عربی خواب 

ِجسَمَك بالماء: فانّه  يأتیَك مِن مِلِك رِهزين مَن يَُقـومَ بـینَ يـديك ِبسـلبِ كَتـانِ ِمـن لبـاسِ        

الملوکِ. و اما ما رأيتَ مِن أنَّكَ علی جَبَلِ أبیضَ: فأنَّكَ يَأتیکَ  مَلِكِ كیدَور مَن يَقـومَ بـیَنَ   
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عبـداهلل  امّـا در مـتن محمّـدبن    .(479: 9114مقفـع،  )ابـن « الخیَـلُ فیلَ ابیضَ ال تَلحَقُـه   يَديَكَ ب

و »بخاری اين دو، چنین در ه  ادغام شده و جواب اولی و سؤال دومی حذف شـده اسـت:   

امّا آنچه ديدی كه تن خود به آب پاكیزه بشستی، رسولی بود كـه از پادشـاه زرمـی بیايـد و     

كـه  . چنـان (294: 9369)البخـاری،  « م گـردد كـه دل تـو بـه آن خّـر    د چنـان پیلی سيید بیـاور 

جواب سؤال پنج و سؤال شش حذف شـده و جـواب سـؤال شـش بـا سـؤال پـنج         ،پیداست

طـور كلـی در تحريرهـای مختلـف كلیلـه،      نمايـد. بـه  رب  مـی است كه كام ً بی ادغام شده

می مندرن ها و اساهای مختلف عربی آشفتگی فراوانی در تعداد و تعبیر خوابويژه نسخهبه

 ها وجود دارد.   در آن

هـای  ای معیوب است و افتادگیكه نسخه های بیدپایداستانالبّته با توجه به متن موجود 

های بیدپای وجود فراوانی دارد، به احتمال زياد هر هشت خواب با تعبیر آن در اصل داستان

اسـت كـه متـرج  صـريحاً      ، وگرنه بعیـد  ها به هر دلیلی حذف شدهنوشتهداشته، امّا در دست

 ذكر شش خواب اكتفا كند.  بگويد: هشت خواب بديدم، امّا در ادامه فق  به

چـین  صـورت نقطـه  گـاهی در مـتن كتـاب بـه     هـای بیـدپای  داسـتان های كتـاب  افتادگی

تا چندين صـفحه  تصريح استاد خانلری و محمّد روشن و در بعضی از موارد به مشخص شده

( و در بعضی از مـوارد مصـححان دانشـمند مجبـور     214: 9369لبخاری، )ا استاز متن افتاده

ايند تا حکايـت ابتـر و نـاقص    اند مطاب  متن عربی سطوری را ترجمه كنند و بر متن بیفزشده

  .(203: 9369)البخاری،  نماند

خـرد، اسـ  آن مـرغ، هدهـد     در متن عربی، حکايت مردی كه يك جفت مرغ می -2-16

: 9114مقفـع،  )ابـن « ت  السُّو َ فَوَجَدت  مَعَ رَج لٍ مِنَ الص ـیّادينَ زَونَ ه ده ـد  فَأتَی»آمده است. 

دسـت  صیّادی ديدم جفتی پونيه بـه »آمده است. « پونيه»های بیدپای امّا در متن داستان ،(447

      .(201: 9369)البخاری، « گرفته

عنـوان  ، بـاب ديگـری تحـت   «شـاهزاده و يـاران او  »در متن عربی بعد از پايان بـاب   -2-19

شـود و  است و در پايان اين باب است كه دبشـلی  سـاكت مـی   آمده« كبوتر و روباه بوتیمار»

هـای بیـدپای، در   امّـا در داسـتان   .(448: 9114مقفـع،  )ابـن  كندتقاضای حکايت جديد نمی

يگـر  شود و تقاضـای حکـايتی د  ، دبشلی  ملك خاموش می«شاهزاده و ياران او»پايان همین 

شاهزاده و ياران »در متن نصراهلل منشی نیز رسماً پايان باب  .(201: 9369)البخاری،  كندنمی
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خواهد داستان ديگری را شـرو   شود كه ديگر رای از برهمن نمی، پايان كتاب اع م می«او

 ( 490: 9309كند. )نصراهلل منشی، 

اری به ه  شـباهت كامـل دارنـد،    اين مطلب كه در بعضی از موارد، متن نصراهلل منشی و بخ 

كه آن مطلب يا موضو  در متن عربی وجود ندارد، موضوعی اساسی است. يا بايـد  در حالی

بيذيري  كه برخ ف نظر بزرگان، اين دو نويسنده از كار ه  خبر داشـته و يکـی از ديگـری    

ه بـا مـتن فعلـی،    مقفع در اختیار نويسندگان مذكور بوده، كـ ای از متن ابنمتأثرشده، يا نسخه

 است.       های اساسی داشته و از بین رفتهتفاوت

 

   گیریـ نتیجه 3
گـرفتن   يـاری ( و های بیـدپای داستانمتن  مقفع واين دو تحرير )متن عربی ابن ةاز مقايس

 ،از روی مـتن عربـی ترجمـه شـده     كه منشی متن نصراهلليعنی  ؛تحرير ديگر اين كتاب سهاز 

دسـت  ، ايـن نتیجـه بـه   طبیـب بـوده   ةبروزيـ  ةمورد اسـتفاد  هایكه متن نترهتپنجهو  پنجاكیانه

المثلـی در يکـی وجـود دارد و در    آيد:گاهی اضافاتی از قبیل حکايت يـا بـاب و ضـرب   می

اين حکايات وجود داشـته   های بیدپایداستانديگری نیست ـ البّته ممکن است كه در اصل  

كه اسامی حیوانـات و امـاكن   حذف شده باشد. يا اين هر دلیلیها بهنوشتهباشدـ اما در دست

انـد. ايـن مـوارد گـاهی ناشـی از اشـتباه و سـهو مصـححان         و... در ترجمة بخاری تغییر يافتـه 

و گاهی نتیجة تصـحیفی اسـت كـه     90و  92، 9بوده، مانند موارد شمارة  های بیدپایداستان

كـه امـری طبیعـی بـوده اسـت و       91و  0، 2در متن عربی وجود داشته، ماننـد مـوارد شـمارة    

، 9، 4، 3گاهی نیز حاصل لغزش قل  محمّدبن عبداهلل بخاری بوده است. مانند: موارد شمارة 

توانسـت ايـن اشـتباهات    كه با كمی دقّـت از جانـب او مـی    98و  96، 99، 94، 93، 97، 8، 6

فارسـی )ترجمـة    هـای بـا ترجمـه   ودمنهكلیلههای عربی مرتفع شود. از بررسی و تطبی  نسخه

تـوان بـه   مـی  پنجاكیانـه و  تنتـره پنجـه های فارسـی  نصراهلل و عبداهلل البخاری( همچنین ترجمه

ـ  های مترجمان و عدم امانتراحتی به دخل و تصرف بـرد. از  اخان پـی داری مصـححان و نسّ

توان به قاطعیت اظهارنظر كـرد كـه كـدام نسـخه يـا تصـحیح عربـی، اسـاس         تر نمیاين مهّ 

هـا اشـتراكاتی بـین    است. زيـرا در برخـی نمونـه   ة عبداهلل البخاری يا نصراهلل منشی بودهترجم

ها وجود دارد و در برخـی مـوارد بـا    يکی از نسخ عربی با هر دو متن فارسی و يا يکی از آن
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انـد و در برخـی مـوارد دو نسـخة     ای ديگر شبیههمان نسخه اخت ف فاحش دارند و به نسخه

 اخت ف اساسی دارند.       فارسی نیز با ه 
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