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 چکیده

ُمَقفَّرع بره عربری برگردانرد. بعردها در سردب ششرم هجرري         را برزویة طبيب به پهلوي و دو سده بعد ابن ودمنهكليلهكتاب 

بن عبداهلل  رفتن ال  پهلوي، همين تر مة عربی اساس كار تر مة متر مانی  ون نصراهلل منشی و محمد دلي  از بينبه

تحليلی و براساس نظریة یرو ين نایردا در زمينرة     -قرار گرفت. این مقاله درلدد است كه با تايه بر شيوب ولفی بخاري

هرا  بررسی و ميزان انطباق این تر مه« زاهد و راسو»هاي دو تر مة مذكور را با تايه بر باب ها و تفاوتتر مه، شباهت

دهد هر دو متر م با فالله گرفتن از تر مرة لفرظ بره لفرظ     نتای  این پژوهش نشان میرا با نظریة مذكور واكاوي كند. 

كه در آن زمان بسيار معمول بوده با تايه بر مهارت سخنوري و ایجاد برخی تعدیالت، خواننده را غرق گفتمان داسرتان  

اللی متن به مخاطب داشته اسرت. بنرابراین،   اند؛ اما نصراهلل منشی دغدغة بيشتري در زمينة ایجاد تأثير و انتقال پيام كرده

تعدیالت بيشتري در تر مه ایجاد كرده و در این راه آیات قرآنی، ااادیث، اشعار و امثال عربی را به متن تر مة خرود  

تر شده است. این در االی است كه بخاري كه بنا برر دسرتور   افزوده و به خصوليات تر مة پویا در نظریة نایدا نزدیز

هرا  ماندن در اصار  زئيات و  ار وب داسرتان مأمور پایبند ماندن به متن اللی بوده با باقی -مخاطب تر مة وي-شاه 

هاي بينازبانی و بينافرهنگی، ت ييررات انردكی   خاطر تفاوتهاي تر مة لوري نایدا متمای  است؛ او نيز گاه بهبه ویژگی

 ت ييرات در مقایسه با تر مة منشی بسيار اندك است. كند كه بسامد و ميزان این در متن تر مه ایجاد می

 .ترجم، ،یبخنر عبداهلل بن محمد ،یمُنش نصراهلل مُقَفَّع،ابن ودمن،،ل،یکل واژگان کلیدی:

                                                                                                                                        
 E-mail: ghkarimifard@yahoo.com  
 E-mail: zamharir121161@yahoo.com 

 E-mail: babaei.ali88@yahoo.com  ()نویسندب مسئول  
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 مقدمه

مُقَفَّع كه ال  زبان پهلوي كتاب به دست ما نرسيده ودمنه ابنخصود كتابی  ون كليلهدر

اي اند،  ارهدهكربنا مُقَفَّع ابن ویش را بر تر مةو متر مان پس از او، همگی تر مة خ

اي از تر مه ها راو دیگر تر مه كنيم ال  فرضمثابة بهرا  هكه این تر منيست  ز این

شود موارد، نقش مهم و اياتی تر مه بيشتر آشاار می گونهنیاشمار آوریم. در كتاب او به

 امعة ادبی ما و دیگر كشورها از این كتاب بسيار  بسا همُقَفَّع نبود و طبعاً، اگر تر مة ابن

مُقَفَّع نسخهكه از تر مة ابنبا تو ه به این همچنينماندند. نصيب میبهره و بیبی ،سودمند

یعنی نسخة عبداهلل بن محمد العمري را  ،ترین نسخة آنهاي متفاوتی و ود دارد، ما قدیمی

عزّام تصحي. شده، مالك و مر ع كار  عبدالوهاب دستنگاشته و بهقمري  618كه به سال 

 ایم.قرار داده و دو تر مة منشی و بخاري را با آن تطبيق داده

ایم كه این باب از یز سو با داشتن دهباب زاهد و راسو را از این  هت انتخاب كر

ك هاي مشتراز باب ،ي دیگردمنه است و از سووترین باب كليلهیز داستان فرعی، كوتاه

هاي مو ود است و  هت سهولت كار، متن این باب را به  ند  زء ودمنههلبين تمامی كلي

همين شيوه داستان به ایم. در ال  عربی نيزتقسيم كرده و هر  زء را  داگانه تحلي  كرده

یی فرعی در هاداستانمتنوع كردن داستان اللی، داستان یا  قصدبهتقسيم شده است؛ یعنی 

 شده است. آن گنجانده 

 

 های تحقیق. هدف و سؤال1

هدف این پژوهش مقایسة دو تر مة نصراهلل منشی و محمد بخاري از ال  عربی كتاب 

در این راه، این پژوهش با و  است 1یو ين نایدابا تايه بر نظریة مُقَفَّع ابنودمنة كليله

 ست:ا روهسؤاوت زیر روب

                                                                                                                                        
1- Eugene Nida 
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 مورد بررسی به  ه ميزان است؟ ةو تر مميزان انطباق نظریة یو ين نایدا بر د -1

ها به كدام كدام از این تر مهو ين نایدا، هربندي انواع تر مه توسط یبا تو ه به تقسيم -2

 نوع تر مه تعلق دارند؟

 و وه اشتراك و اختالف دو تر مة مورد بررسی كدام است؟ -2

 

 تحقیق . روش2

به  اي است؛تحقيقات كتابخانهبتنی بر تحليلی م -شيوب انجام این پژوهش ولفی 

لورت كه براي انجام تطبيق دو تر مة نصراهلل منشی و محمد بخاري با ال  عربی این

نظریة یو ين ایم كردههایی از متن باب زاهد و راسو تايه و تالش ، تنها بر نمونهمُقَفَّع ابن

 ررسی كنيم. هاي بهاي خود و تحلي  تر مهنایدا در زمينة تر مه را اساس بررسی

 

 پیشینه و ضرورت تحقیق .3

شا ، كتاب، مقاله و پایانهاي مختلفی بهودمنه تاكنون پژوهشخصود كتاب كليلهدر

پذیرفته مرتبط با این مقاله ترین تحقيقات لورتنامه انجام شده كه موارد زیر برخی از مهم

 است:

و  یو عرب یانیسر يهابا تر مهدمنه ولهيكل 1پنچتنترا یا مال سةیقام»قالة ممشاور در 

عربی و  لورتی مو ز با تر مة این كتاب به سه زبان سریانی،ها را بهبرخی مقایسه «یپارس

 فارسی لورت داده است.

ز ودمنه پس ای در كليلهابوالمعالمُقَفَّع و پژوهشی دربارب سبز ابن»قالة م غفرانی در

به برخی اختالفات ميان ال  كتاب  دمنهوخصود كليلهپژوهی در تحقيقات دریز پيشينه

                                                                                                                                        
 و نثرر  از يا زهير آم آن یالرل  مرتن  كره  اسرت  وانرات يا يهرا  افسانه از يا مجموعه( Panca-Tantara) پنچتنترا - 1

 .است تیسانسار زبان به منظوم يبندها
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اهلل منشی سواي اضافات وي و نيز به اختالفات نس  آن نصرهاي تر مة و بخشمُقَفَّع ابن

 پرداخته است.

 یبا تر مة عرب ی منشودمنة نصراهللكليله يهااختالف یبعض یبررس»قالة م ايدري در

هاي ختالفات این دو تر مه را با تايه بر داستانا «انهيو پنجاك يدپايب يهاو داستان مُقَفَّعابن

اي خالی نبوده متای بر نظریة تر مهوي پژوهش  .بيدپاي و پنجاكيانه بررسی كرده است

 است.

 يهاودمنه با تر مة داستانكليله یقيتطب یبررس»خود با عنوان نامة پایان  ی درقهوه

عنوان دو عنوان دو تر مه، بلاه بهه بهدو كتاب نصراهلل منشی و محمد بخاري را ن «يدپايب

نسخه یا دو روایت از یز داستان با هم مقایسه و بررسی تطبيقی كرده و به برخی اختالفات 

 است.  كردهو تشابهات آن اشاره 

به  پهلوي از مُقَفَّعابن تر مة ةودمنلهيكل نبي ةمقارن»خود با عنوان نامة پایان اوليائی در

را با تر مة فارسی مُقَفَّع ابنتر مة عربی  «يدر یبه فارس یاز عرب یالمعالابو ةتر م و یعرب

ها توسط او منشی با هم مقایسه و به برخی اضافات منشی و شيوب پرداختن به داستان نصراهلل

 اشاراتی كرده است.

و  یودمنة نصراهلل منشكليله یدو اثر ادبسة یمقا»خود با عنوان نامة پایان ضيائی در

این دو تر مه با یادیگر پرداخته،  ايبه بررسی مقایسه« يمحمد بخار يدپايبي هاستاندا

 اما رویارد خالی در پژوهش این دو تر مه نداشته است.

ودمنة  هار تر مه از كليله ییو محتوا يساختارسة یمقا» خود با عنواننامة پایانفریناز در 

لحاظ ساختاري ودمنه را بهمة كليله  هار تر انهيپنچاك ،یليانوار سه ،يدپايب ،یمنش نصراهلل

 .و محتوایی با هم بررسی و مقایسه كرده است

خصود و وه اشتراك و پژوهشی تاكنون در شود، هيچطور كه مشاهده میهمان 

تطبيق تر مة  ژهیوبه لورت تطبيق باب به بابودمنه بهاختالف دو تر مة مورد بحث كليله
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ا تايه بر نظریة تر مة یو ين نایدا لورت نگرفته و این مقاله درلدد ب« زاهد و راسو»باب 

 بررسی این مهم است.

 

 . مبانی نظری تحقیق4

 . نظریۀ یوجین نایدا 4-1

اندركاران تر مه از تضاد دو قطب بزرگ تر مه، یعنی هاي قدیم، دستدر زمان

ودن ذاتی تر مه و گفتند. تناقض ميان غيرممان باللفظی و آزاد سخن میتر مة تحت

نياز مطلق به آن نيز از مبااث  نجالی آن روزگاران بود. گروهی كه طرفدار تر مة 

داشتند و تر مة داري را برمیاللفظی و متمای  به زبان مبدأ بودند، پر م امانتتحت

گریختند. گروهی دیگر كه  انب معنی و محتوا پنداشته و از آن میآزاد را خيانتاارانه 

گرفتند، به زبان مقصد تمای  داشتند، به زیبا و روان بودن تر مه معتقد بودند و یرا م

 ا كه این (. از آن4: 1381دانستند )ناظميان، اللفظی را كور و كودكانه میتر مة تحت

بندي، منطق و دقت وزم را نداشت، طرفداري از هر یز از این دو قطب تر مه تقسيم

پردازان تر مه، نظریات خود را براي علمی بسياري از نظریهبا اتهاماتی همراه بود. 

یو ين پردازان مسائ  تر مة ترین نظریهكردن تر مه مطرح كردند ویای از مهم

 است.شناس معالر آمریاایی زبان ،نایدا

شناس و متر م و سرپرست تر مة انجي  در م(، زبان2011-1914) 1یو ين آلبرت نایدا

كار برد و نخستين هيم  دید تر مه را در قالب تر مة متون مقدس بهآمریاا بود كه مفا

عنوان یز علم نگریست )فيروزآبادي و ابراهيمی، رود كه به تر مه بهشمار میكسی به

كه وي مش ول تر مه و ساماندهی به بعد هنگامی 1940تئوري تر مة نایدا از (. »39: 1395

                                                                                                                                        
1- Eugene Nida 
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 ا كه نایدا از نبود دیدگاهی ( از آن37: 2001 ،1)ماندي« تر مة انجي  بود، شا  گرفت

گيري برخی مفاهيم تئوري در مند در تر مه اطالع كافی داشت، توانست با وامنظام

شناسی، معناشناسی و كاربردشناسی در خصود نظریات  امسای، مردمشناسی بهزبان

و  2ارد )هتيماي را بردهاي بر ستهبخشی علمی نظریة خود در اوزب تر مه، گام هت

 (.34: 2004ماندي، 

شناسی گشتاري استوار است، یای از نظریة نایدا در زمينة تر مه كه براساس زبان»

ها در مقام ميالدي است زیرا وي سال 80و  70هاي هاي تر مه در دههپرطرفدارترین نظریه

به در  ریان مشاالت تر مة این كتاب  كتاب مقدسمتر م و سرپرست انجمن تر مة 

هایی كه در انجمن نایدا در پژوهش .(35: 1384زاد، )فرح« هاي مختلف قرار گرفتزبان

هاي متفاوت بررسی و آمریاایی كتاب مقدس انجام داده، مشاالت تر مه را در موقعيت

هاي فرهنگی مختلف قاب  انتقال به این نتيجه رسيده است كه پيام مذهبی به دلي  موقعيت

 .(207: 1397زاده گنجعليخانی، خليلی نيست )اميرشجاعی و

( و وي 129: 1382)ميرعمادي، « اي از رویدادهاي ارتباطی استزبان شباه»از نظر نایدا  

 .(72: 1386گيرد )اقانی، كار میرا به« پيام»، واژب «محتوا» اي واژب به

ميان براساس نظریة نایدا، بنيان و شالودب تر مه بر استنباط مقصود گوینده از 

كه تأثير متن طوريساختارهاي زبانی متن مبدأ و برگردان آن به زبان مقصد استوار است به

 بنابراین،كنندب پيام متن، همان تأثير متن اللی مبدأ باشد. تر مه در زبان مقصد بر دریافت

شود تر مه تارار می 4طراز بودنو نيز هم  3در نظریة تر مة وي، دو واژب یاسانی

معناي ایجاد تعادل یاسانی تر مه در نظریة وي، به .(40: 1395بادي و ابراهيمی، )فيروزآ

طراز بودن همه،  مله یا پاراگراف یا متن است، اما یز واادهاي تر مه اعم از واژبهیز

                                                                                                                                        
1- Munday 

2- Hatim 

3- Similarity 

4- Equality 
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تر مه ميان متن مبدأ و  هاي فرازبانی درمعناي ایجاد تعادل ميان ویژگیامري فرازبانی و به

ین معنا كه موقعيت و بافت این دو متن مرتبط به دو  امعة زبانی متفاوت به ا مقصد است

یز ميان بهطبيعی است كه وزمة این امر آن است كه گاهی تعادل یز؛ از این رو، است

 .(72: 1386واادهاي متن مبدأ و مقصد برقرار نباشد )اقانی، 

كنندب پيام متن یافتالعم  مذهبی و عملگراي درنایدا شاید بيش از اد نگران عاس

الفهم كردن تر مه براي تر مه است؛ بنابراین، وي تالش دارد براي خوانا و سه 

هاي كند، برخی ابهامات و ل زشمی هنگام كه كتاب مقدس را تر مهخواننده اتی آن 

، 1زبانی را اذف كند تا متن پيچيده او به متنی ساده براي خواننده بدل شود )گنتزلر

هاي اللفظی وفادار به متن، فقط ااوي ارزش(. در نگاه وي تر مة تحت70 -79: 1993

(؛ بنابراین، 61: همانفخرفروشانه است و تأثير منفی در تر مة كتاب مقدس داشته است )

شود و مفاهيم  دیدي اللفظی وآزاد نمیهاي تر مة تحتها و تقاب او وارد درگيري

سمت مخاطب كند تا تأكيد در امر تر مه بهرح می ون تعادل لوري و تعادل پویا را مط

متمای  شود و تر مة كتاب مقدس براي خوانندگانی كه هيچ علم و دانش خالی در 

كند پيام زبان فهم باشد. در نظریة او، متر م تالش میسادگی قاب این زمينه ندارند نيز به

تا رنگ و بوي تر مه را هاي زبان و فرهنگ مقصد برگردان كند مبدأ را براساس ارزش

 (.42: 2001سازي كند )ماندي، الطالح عبارات آن را در زبان مقصد طبيعیاز متن بگيرد و به

: همانكند )در نقطة مقاب  در تعادل لوري بر شا  و مضمون پيام متن اللی تأكيد می

از متن  هاي فرهنگی و زبانی متن مبدأ وفادار بوده و بوي تر مه، كامالً( و به ارزش41

 (.148: 2000، 2رسد )ونوتیتر مه شده به مشام می

 

 

                                                                                                                                        
1- Edwin gontezler 

2- Brill venuti 



 1399بهار وتابستان ، 22 شمارة، 10 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیوهشپژ        334

 

 . انواع ترجمه از منظر یوجین نایدا4-2

 كند.تقسيم می 2یاو پو 1لوري تر مه را به دو گونة كامالً متضاد یو ين نایدا

 

 3وری. ترجمۀ ص4-2-1

لحاظ ساختار  اللفظی و ازتر مة لوري، معادلی است كه از لحاظ معنا تحتنایدا، از نظر  

لورت كلمه وفادار  تر مة لوري بهبنابراین، تأثير ساختار زبان مبدأ است. شدت تحتبه

و طبيعی است كه  شودیدر این تر مه، كلمه هرگز از قالب لوري خود خارج نم .ماندیم

لورت  -یعنی افزایش یا كاهش متن اللی-هيچ نوع تعدی  زبانی  يادر  نين تر مه

لورت دوباره به 4از طریق تر مة معاوس توانیمبسيار راات را  ياتر مه .  نينرديگن

 شودیلفت به لفت و فع  به فع  تر مه م متن مبدأ درآورد. در این تر مه، اسم به اسم،

تر مه  ،عاسركلمه و ب یزكلمه به  دوو در هيچ شرایطی دو  مله به یز  مله و اتی 

 نیتراست. كو ز ریناپذعدول یتر مه الل نیر الورت كالم دبه ينخواهد شد. وفادار

 ياتر مه چيه دهدیها ا ازه نم. هر ند ساختار گوناگون زبانستين زیدخ  و تصرف  ا

 ياعال است كه متر م ادّ نیفرض بر ا ،تر مه نیا در اباشد، امّ يمطلق لور يبه معنا

 كند.  تیرعا دیرا با 5يتطابق لور

اي است وفادار به ، زیرا تر مهبازدیقاب  لورت رنگ مدر م امي، پلوريدر تر مة 

اللفظی )لفظ به لفظ( لورت و شا  متن و از این لحاظ شاید شباهت زیادي به تر مة تحت

را از درون لورت  اميپ مت،يق هر به دیخواننده است كه با نیا در این نوع تر مه، .دارد

را افظ  انياست كه لورت ب نیمتر م ا و مهم یالل ةفياستخراج كند و متن را بفهمد. وظ

                                                                                                                                        
1- Formal 

2- Dynamic 

3- Formal Translation 

4- Back Translation 

5- Formal Correspondence 
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 . درستيتر مه، متر م الالً نگران درك نشدن مطلب از  انب خواننده ن نیا دركند. 

متن  از لورت اميو آن قدرت استخراج پ داردیدور م ینگران نیاعتقاد راس  او را از ا ،واقع

كه بنا و آن این  است الیز قائ  به  ياتر مه نيكه  ن ستا دايخواننده است. پ از  انب

  .گوناگون دارند يهادر زبان اسانی یارتباط تيوااد موقع يهابر آن لورت

 

 1. ترجمۀ پویا4-2-2

در زبان قطب مقاب  تر مة لوري است. در این تر مه، ارف آخر را پيام  Tپویاتر مة 

همان تأثير تمام تالش متر م از نظر نایدا در این نوع تر مه آن است كه  د.زنیممقصد 

و متر م براي  ها ایجاد شودفرهنگ و زبان مبدأ بر مخاطبان زبان مقصد و فرهنگ آن

 ا كه دست به اذف و تا آن وانی استرسيدن به  نين هدفی، ناگزیر از تعدیالت فرا

دهد )فيروزآبادي و زند و یا اتی لورت تر مه را ت يير میاضافة برخی مطالب می

 ، نانچه وزم باشد .است در خدمت پيام يالهيوس تنهالورت  زیرا ؛(40: 1395ابراهيمی، 

اتی اذف كرد تا خواننده به پيام مطلوب دست  وكم، زیاد، متفاوت  توانیلورت را م

در  .شودی)لورت( منتق  م یابد. مهم دریافت پيام است كه از طریق عاملی در ة دوم

ها با هم تناظر زبان ها درد كه لورتقرار دار یال  اساس نیا، یاميپ ةتر م يربنایز

را  ییمعنا جهينت گاه ساختار و در گریادیها كنار لورت شیآرا ن،یتر از اندارند و مهم

 . كندینم ني ن گرید یدر زبان شیكه الزاماً همان آرا شودیسبب م

 ای - یدر طول تار- كام  يلور يهار مهاز ت ياريگفت كه بس توانیبدون شز م

كلمات ممان  یتصادف شیآرا كهنیاند. اعتقاد نداشتن به اشده دهيبد فهم ایاند شدهفهم ن

یم يلور ةتر م يسوبسازد كه در فار متر م نبوده است، متر م را به ییاست معنا

لورت و  انيكه متر م در  دال م شودیموضوع سبب م نیاعتقاد به ا .و برعاس كشاند

                                                                                                                                        
1- Dynamic Translation 
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 ز از راه لورت اال   اميناته مسلم است كه پ نیالبته ارا نگه دارد.  امي انب پ ،اميپ

 ،منتق  شود «یدرستبه»استدول كرد كه اگر لورت  ني ن توانیم جهينت و در شودینم

است.  «یبه درست» ديق نيتمام بحث بر سر هم اًدست خواهد آمد. اتفاقمطلوب به اميپ

یم گرید يااما عده اد،یكلمه ز زی كلمه كم و نه زینه  یعنی «یدرستبه» قدندمعت ياعده

 یاميانتقال پ يكه برا دآییم شيگاه پ ،ستين گانهیها ساختار زبان كهیی اآن از ،ندیگو

استفاده  شتريكمتر و ب ای هار كلمه  ایاز شش  دیاز زبان مبدأ به زبان مقصد با ياپن  كلمه

  .(63-65: 1383 و، )لل. كرد

 شده در این نوع تر مهه از نظر نایدا، این ت ييرات اال البته نباید فراموش كرد ك

لورت اصول  االت اتی دردار شدن پيام متن شود، زیرا در ایننباید منجر به خدشه

انطباق ميان زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد، دیگر كاركرد و تأثير بر مخاطب معادلی براي 

 .(40: 1395متن مبدأ نخواهد بود )فيروزآبادي و ابراهيمی، 

 

 .  بخش کاربستی5

 ها. بررسی ترجمه5-1

ا هآنو تحلي  مُقَفَّع ابنبه تطبيق دو تر مة مورد بررسی با ال  متن عربی كتاب  در ادامه

 می پردازیم:

 

 قَالَ دَبْشَلِیْمُ المَلِکُ لِبَیْدَبا الفَیْلَسُوْفِ: قَدْ سَمِعْتُ هَذَا المَثَلَ ... مُقَفَّع:متن ابن

راي گفت برهمن را: شنودم داستان كسی كه بر مراد خود قادر گردد صراهلل منشی: تر مة ن

 د...غرامت و مؤونت مأخوذ گرده و در افظ آن اهمال نماید تا در سوز ندامت افتد و ب
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در باب كسب كه او  يكرد ادیداستان كه  نیرا كه ا لسوفيملز گفت ف :بخاريتر مة 

سود  چياو را ه یمانيبرود و پش ين نتواند و از دست وداشت و نگاه دیبه دست آ يزيرا  

 ...معلوم شد ،ندارد

 ها: تحلي  تر مه

قَالَ دَبْشَلِیْمُ المَلِکُ لِبَیْدَبا الفَیْلَسُوْفِ: قَدْ » ملة ها با ذكر مُقَفَّع در این باب  ون دیگر بابابن

را در كف خویش گرفته و به دل  كند و مخاطبداستان را شروع می« سَمِعْتُ هَذَا المَثَلَ...

كه مربوط به باب قب  است،  «قَدْ سَمِعْتُ هَذَا المَثَلَ»خصود عبارت ، اما دربردداستان می

نصراهلل منشی ، اما مبسوط در باب قب  بدان پرداخته است طوربه  راكه ؛دهدتوضيحی نمی

قب  را ذكر كرده و  اي از محتواي بابدر آغاز هر باب، طبق عادت مألوف خویش، گوشه

راي گفت برهمن را: شنودم داستان »عبارت كند. وي با سپس باب  دید را شروع می

مُقَفَّع آورده كه ابن «هذا المثل»خصود عبارت ، اما دركرده را آغازداستان  «كسی كه

خویش توضيحی مافی داده و سپس به ااایتی  دید  زبانیفارساست براي مخاطبان 

داستان كسی كه بر مراد خود قادر گردد »در این ااایت یعنی  «هذا المثل» .آوردروي می

؛ از «دغرامت و مؤونت مأخوذ گرده و در افظ آن اهمال نماید تا در سوز ندامت افتد و ب

اي پویا را ارائه دهد و دغدغة رو، وي در تر مة این عبارت تالش كرده است تر مه ینا

و خواسته كه بر رسایی تر مة خود بيفزاید و در این راه از  انتقال پيام به مخاطب را داشته

 این اضافات ابایی ندارد.

نصراهلل  سانبهداستان را شروع كرده و  «را كه لسوفيملز گفت ف»با عبارت  يبخار

ااایتی نو از  آن از پسشود و منشی، لختی از مضمون مَثَ  و ااایت قب  را یادآور می

 و نگاه دیبه دست آ يزيكه او را   یدر باب كس يكرد ادیان كه داست نیا» ؛گيردسر می

؛ از این رو، «سود ندارد معلوم شد چياو را ه یمانيبرود و پش يداشتن نتواند و از دست و



 1399بهار وتابستان ، 22 شمارة، 10 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیوهشپژ        338

 

اي پویا وي نيز براي رفع دغدغة انتقال پيام به مخاطب دست به اضافاتی زده و به تر مه

 دست یازیده است.

و تالشی براي كند می تو ه  لبكه در همين آغاز تر مه   هتو قاب دیگر ناتة 

هاي خالی است كه شود، یاسان نبودن اسماساس نظر نایدا محسوب مییابی پویا برمعادل

و نام وزیر  «دبشليم»مُقَفَّع نام پادشاه در آغاز هر تر مه با آن موا ه هستيم. در تر مة ابن

آمده است،  «بيدبا» لورتبهآميز است هاي اامتنفيلسوف و برهمن او كه گویندب داستا

راي گفت »و به ذكر  ملة شده در تر مة نصراهلل منشی نام پادشاه و وزیرش اذف اما 

تو ه است كه مبناي كار نصراهلل   ا  الباكتفا شده است. البته این مسأله از آن «برهمن را

خالف شيوب مستعم  خود عم  كرده  ا بربلاه اضافه است، امّا در این ،منشی اذف نيست

بيدپاي »همان  «فيلسوف»یاد شده و  «ملز»نيز از پادشاه با عنوان  بخارياست. در تر مة 

 ، مهتر دانایان و فيلسوفان بوده است. «اايم

دانشمندي است كه به تربيت  هاداستانپنجاكيانه( گویندب -در متون هندي )پنجاتنترا»

م او )ویشنوشرما( است كه لورت درست آن شاهزادگان گماشته شده و نا

Visnuserman یا Visnuserma  كه در بعضی از متون فارسی به  «بيدپا»كلمة  اما؛ باشد

)پرویز نات  خانلري و « است «مرد دانا»به معنی  1تیسانسارتحریف شده در ال   «پيلپاي»

 (296و  295 :1361 ،ي بيدپايهاداستان محمد روشن،

 

 فَاضْرِبْ لِي مَثَلَ الرَّجُلِ العَجْلَانِ فِي أمْرِهِ مِنْ غَیْرِ رَوِیَّةٍ وَلَا نَظَرٍ فِي العَوَاقِبِ. فَّع:مُقَمتن ابن

إلَیْهِ  قَالَ الفَیْلَسُوْفُ: إنَّهُ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِي أمْرِهِ مُتَثَبِّتاً لَمْ یَزَلْ نَادِماً وَیَصِیْرُ أمْرُهُ إلَى مَا صَارَ

 مِنْ قَتْلِ ابْنِ عِرْسٍ وَقَدْ کَانَ لَهُ وَدُوْداً. قَالَ الملِکُ: وَکَیْفَ کَانَ ذَلِکَ؟ النَّاسِکُ

                                                                                                                                        
1- Vidyapati 
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تعجي  روا دارد و از  ،عزایم كه در امضايِآن  ِثَاكنون بيان كند مَتر مة نصراهلل منشی: 

 ت:برهمن گف ؟او كجا رسد عم ِ خامتِر غاف  باشد، عاقبت كار و وَر و تفاّتدبّ فوایدِ

 

 إیّةةاکَ وَاألمْةةرَ الَّةةذِی إنْ تَوَسَّةةعَتْ   

 

 1مَةةةوَارِدُهُ، ضَةةةاقَتْ عَلَیْةةةکَ المَصَةةةادِرُ  

  

او مبنی بر مالمت و مقصور  كارِ عواقبِ ،ازم و وقار ننهد باتِخود بر ثَ كارِ بكه قاعد هر

 ،ستا دهی آدميان را بدان آراسته گردانيالَعَتَ تر خصلتی كه ایزدت باشد و ستودهدامَبر نَ

قَالَ » لق را شام آن خَ است و فوایدِ وقار است، زیرا كه منافع آن عامّ الم و فضيلتِ  مالِ

و اگر كسی در « إنَّکُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأمْوَالِکُمْ فَسَعُوهُمْ بِأخْالقِکُمْ»النَّبِيُّ عَلَیْهِ السَّالمُ 

و  یدستشياندران پ ،و بر امثال و اقرانند كفضای  مبادرت  ماارم و انواعِ ابوابِ تقدیمِ

آینه  هنرها را بپوشاند و هر ةهم ،ز بدان پيونددو تهتّ ییخو ون درشت ،ت  ویدقَسابَمُ

 و در لفتِ «غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّاً»د. فرتی پدید آیو نَا در طبع از

 يهازیرا كه اليم محبوب باشد و دل، «إنَّ إبراهیمَ لَأوَّاهٌ حَلِیمٌ»ت ساآمده  السالمهيخلي  عل

یَنْبَغِي أنْ یَکُوْنَ الهَاشِمِيُّ »رفتی كه  عنهاهللیو بر لفظ معاویه رض  و عوام بدو مای خوادّ

اسن )امام( سخن به سمع این  «جَوَاداً وَ األُمَوِیُّ حَلِیْماً و المخْزُومِيُّ تَیَّاهاً والزُّبَیْرِیُّ شُجَاعاً

تا هاشميان سخاوت ورزند و درویش گردند و  خواهدیم»گفت  ،اهلل عليه برسيدرضوان

غرور ه د و مردمان ایشان را دشمن گيرند و زبيریان بمَرَیشان بِا مخزوميان كبر كنند تا طبع از

شان به ای لعب اندازند و كشته گردند و مردمِ شجاعت، خویشتن را در  نگ و كارهايِ

 يهاآزاري در افواه افتد و در دلالم و كمه ب ،اویند كه اقربايِ هيامیبن آخر رسد و ذكرِ

 به ثباتِ الم  ز تِمَو سِ ي  افتدایشان مَ و و وفايِوَه لق را بمردمان محبوب گردند و خَ
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 ، ه« ا ذُوأنَاةٍلَا حَلِیْمَ إلَّ» :گفت السالمهيبر علعزم و ساون طبع اال  نتواند بود كه پي ام

فَإنَّ العَجَلَةَ صافت مناسبتی ندارد، خرد و اَ اربابِ پسندیده نيست و با سيرتِ يكارشتاب

در راه نهاد  ،بی بصيرت ،آن زاهد است كه قدم ااایتِ ،ت؛ و ویق بدین سياقَمِنَ الشَّیْطَانِ

 .شتگناه را باُوي بی اره راسُنااق بيالود و بی خونِه تا دست ب

 اي پرسيد كه:  گونه است آن؟ر

 یزدگكه در كار شتاب یدر باب كس یكن ادی یكه داستان خواهمیاكنون م :يبخارتر مة 

فيلسوف گفت كه هر كه در  ناند. شهیكار را اند امو انج دیرا كار نفرما یكند و آهستگ

ر او ی كند و آهستگی را كار نفرماید و انجام كار را اندیشه ناند، كازدگشتابكار 

 ازهمچنان گردد كه كار آن زاهد با كار آن راسو كه او را پرورده بود و دل در وي بسته 

 گونه بوده  آن گمانی كه به وي برد و در آن تجربت و آهستگی نارد. ملز گفت: بهر

 اند در ااایات كه:است؟ بازگوي. فيلسوف گفت كه آورده

 

 ها: تحلي  تر مه

در این سطور  وسطر تر مه كرده  20مُقَفَّع را ادود مة ابننصراهلل منشی این سه خط تر 

تسلط كام  خویش بر زبان و ادبيات عربی را به رخ ادباي معالر خود كشيده است. وي در 

تا  «...ی آدميان را بدان آراستهالَعَتَ تر خصلتی كه ایزدو ستوده»تر مة خویش از آغاز عبارت 

به متن اللی افزوده  -سطر است 12كه تقریباً -را « نَ الشَّیْطَانِفَإنَّ العَجَلَةَ مِ»پایان عبارت 

سطر عالوه بر لفّاظی بسيار، بيتی منسوب به شاعر عصر  اهلی، مُضَرَّس  12است. وي در این 

( ذكر كرده و در 476، د4( )أسترآبادي، ج...إیّاكَ وَاألمْرَ الَّذِي) ياسدبن ربعی بن لقيط 

دو آیة از قرآن در تر مة خویش گنجانده است و بدین نيز  ( وبر )دادامه دو ادیث از پيام

السالم( دست یازیده و در عليه) یمجتبیی از معاویه و امام اسن هاقولنق بسنده نارده و به 

، تر مة او بسيار فراتر گریدعبارتبه المثلی نيز  اشنی تر مة خویش كرده است.پایان ضرب
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توایی است و بيشتر به شرح یا تأليف نزدیز است تا تر مه تا هاي مفهومی و محاز تر مه

( به ضرس قاطع در م 1930-1836) یآلمان، خاورشناس مشهور 1كه تئودور نولدكه ان  ابد

ر او را نباید تر مه ناميد. او مؤلفی است كه پيوسته كار خویش را كا» دیگواین خصود می

  (.57 :1389آشتيانی، )اقبال« دنبال كرده است

اي پزد و لقمهنصراهلل منشی در تر مة خویش از سویی متن خام را براي خواننده می

از ، اما رودكه خود اُسن كار او به شمار می دهدآمادب بلع و هضم تحوی  خواننده می

تر از متن اللی كتاب مورد تر مه است تا سوي دیگر، گاه متن تر مة او بسيار مشا 

هراال، این متن اند. بهاري به شرح متن تر مة او روي آوردهكه شاراان بسي بدان  ا

ه متن اللی در متن تر مه هاي نایدا در ایجاد تأثير مشابنصراهلل منشی نمونة بارز دغدغه

داند و در این گونه اذف و اضافاتی را  ایز میكه وي در این راه، هرطوريشده است به

و نصراهلل منشی كه نگران درك پيام در زبان و  كندادّ و مرزي را نيز مشخص نمی راه،

 افزوده است.مُقَفَّع ابنهمه اضافات را بر متن اللی فرهنگ مقصد است، این

مُقَفَّع را تر مه كند. به در پن  سطر عين سخن ابن كردهوي سعی  ،بخارياما تر مة 

بر اقتصار بر  مبنی غازي نیالدفيساتابز مول ،  هم اگر فرمان بخاريرسد كه نظر می

نمود، زیرا وي در كتاب فرسایی میكه  ون نصراهلل منشی بسيار قلم بسا هعين تر مه نبود 

داد، اما بر مو ب فرمان عالی اعاله كه خاطر در زیادت بسی یاري می هر ند»اذعان كرده: 

 يهاداستان پرویز نات  خانلري و محمد روشن،) «هلل بر عين كتاب اختصار كرده آمدا

(. بنابراین با و ود برخی تعدیالت و اذف و اضافاتی كه در تر مة 21 :1361 بيدپاي،

شود، هدف و رویارد بخاري تايه بر تر مة لوري است، امّا در عم  بخاري دیده می

در عين ادعاي لوري بودن تر مه، برخی  بنابراین،شيوب دیگري اتخاذ كرده است، 

 توان دید. تن تر مه شدب بخاري میهاي تر مة پویا را نيز در مویژگی

                                                                                                                                        
1- Theodor Noldke 
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اند. مُقَفَّع را تر مه كردهشود كه هر دو متر م گفتمان مو ود در متن ابنمالاظه می

همان گفتمان را بدون كم و كاستی تر مه كرده، اما نصراهلل منشی پيام اال  از  بخاري

كرده است. گویی  گفتمان را با دخ  و تصرف در واژگان متن اللی و اضافات بسيار تر مه

اش را موافق با طبع و و متن تر مه پروراندهایناه نصراهلل منشی متن اللی را در ذهن خود 

رعایت امانت لورت را كرده  بخاريریزي كرده است. سرشت ادبی مردم زمانة خویش پی

ين نمیمُقَفَّع كامالً وفادار بوده است، اما نصراهلل منشی را نيز غير امو به لورت متن ابن

شماریم؛ زیرا در فهم پيام متن اللی د ار اشتباه و ل زش نشده است. وي خود را متعهد به 

داند و واژگان براي او العم  مخاطب در قبال آن میگفتمان و پيام مو ود در متن و عاس

 مله، متن و گفتمان شا   هاآندر اام وسای  ارتباطی و مصال. كار هستند كه بدون 

نصراهلل منشی از سد واژگان و  مالت عبور كرده و محتوا و مضمون اللی متن را گيرد. نمی

براي او در  هاالمث ضربو  هاقولنق كند و این اشعار، آیات قرآنی، ااادیث، برگردان می

اام زیرنویس محتوا و مضمون داستان و ابزاري در خدمت پيام متن هستند تا مخاطب و 

كه  ه آن؛ م گفتمان مو ود در متن را بهتر و بيشتر درك كندزبان، پياخوانندب فارسی

بودن هدف تر مه با هدف متن  ریم ا درست پيام متن است.ارائة وظيفة یز اثر  نیترمهم»

خطاي متر م است. مطابقت هدف متن در تر مه با متن اللی  نیترمهمو  نیتربزرگاللی 

 .(81 :1389 )فقهی،« در تأثيرگذاري یاسان كتاب مؤثر است

دست  نا اربهها و ااایات بنابراین، هر دو متر م براي تفهيم بهتر محتوا و مضمون داستان

گر ه نقش منشی در این وادي، -اند به تعدیالت واژگانی و گفتمانی نامحسوسی گشوده

از تر مة   راكهاند؛ طرز  شمگيري در كار خود موفق بودهو هر دو به -تر است پُررنگ

پندارد كه با اثري تأليفی مخاطب می و دیآیبرنماز این دو متر م، بوي تر مه  دامكچيه

 شده و این خود نشان از پویایی تر مة هر دو متر م است.رو است، نه با اثري تر مهروبه
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انَ وکَانَتْ لَهُ الفَیْلَسُوفُ: زَعَمُوا أنَّ نَاسِکاً مِنَ النُّسَاکِ کَانَ بِأرْضِ جُرْجَ قالمُقَفَّع: متن ابن

سُرَّتِ امْرَأةٌ جَمِیْلَةٌ لَهَا مَعَهُ صُحْبَةٌ. فَمَکَثَا زَمَاناً لَمْ یُرْزَقَا وَلَداً، ثُمَّ حَمَلَتْ مِنْهُ بَعْدَ اإلیَاسِ فَ

وَقَالَ لِزُوْجَتِهِ:  المرْأةُ وَ سُرَّ النَّاسِکُ بِذَلِکَ فَحَمِدَ اللّهَ تَعَالَى وَسَأَلَهُ أنْ یَکُوْنَ الحَمْلُ ذَکَراً.

ضِرُ أبْشِرِی فَإنِّي أرْجُو أنْ یَکُوْنَ غُلَاماً لَنَا فِیْهِ مَنَافِعُ و قُرَّةُ عَیْنٍ، أخْتَارُ لَهُ أحْسَنَ األسْمَاءِ وأُحْ

مَا ال تَدْرِی هَلْ یَکُوْنُ لَهُ سَائِرَ األُدَبَاءِ. فَقَالَتِ المرْأةُ: مَا یَحْمِلُکَ أیُّهَا الرَّجُلُ عَلَى أنْ تَتَکَلَّمَ بِ

أمْ لَا؟ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ أصَابَهُ مَا أصَابَ النَّاسِکَ الّذِی أهْرَقَ عَلَى رَأسِهِ السَّمَنَ والعَسَلَ. قَالَ 

 لَهَا: وکَیْفَ کَانَ ذَلِکَ؟

 اند كه زاهدي زنی پاكيزه اطراف را كه عاسِگفت: آورده تر مة نصراهلل منشی:

 :شب را مدد كرده ةزلفش طليع لادق را مایه داده بود و رنگِ لب.ِ ةاقرخسارش س

 

 مُخَصَّةةرَةِ األوْسَةةاطِ زَانَةةتْ عُقُوْدَهَةةا   

 

 1بِأحْسَةةةةنَ مِمَّةةةةا زَیَّنَتْهَةةةةا عُقُوْدُهَةةةةا  

  

 ون   ه او را فرزندي باشد.بر آن نمودیخود آورده بود و نيز ارد م امِدر اُ

ی رامت كرد و زن را الَعَایزد تَ ،. پس از یأسشدنوميد  ،فتادافاق ني ندي بگذشت و اتّیز

یز روزي  دارد.آن تازه می خواست كه روز و شب ذكرِلی پيدا آمد. پير شاد شد و میبَاَ

ت و شریعَ را پسري آید، نام نياوش نهم و اااامِو زن را گفت: سخت زود باشد كه ت

ت كه در مدّنمایم،  نان ت و ترشي. او  دّهذیب و تربيو آموزم و در تَا طریقت در آدابِ

آسمانی شود و  كرامتِ قبولِ ستعدّو مُ شوداعمال دینی  ستحقّنزدیز و روزگار اندك مُ

 دل و روشناییِ ماان ایشان شاديِه ذكر او باقی ماند و از نس  او فرزندان باشند كه ما را ب

 . شم اال  آید

                                                                                                                                        
 كه گردنبندها او را زینت دهند.و هی ناوتر از آنرا آراسته است، به گردنبندهاكه  انيمزیبارتر مه: زنی  -1
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 تةةةةيمَوَاعِةةةةدُ لِألیَّةةةةامِ فِیْةةةةهِ وَ رَغْبَ

 

 1اللّةةهِ فِةةي انْجَةةازِ تِلْةةکَ المواعِةةدِ   يإلَةة 

  

كه مرا پسر خواهد بود؟ و ممان است كه  یدانیاست و از كجا م را  ه سرّو زن گفت: ت

اسمُهُ و عَلَت  عَزَّ كه آفریدگار، گاهآن مرا خود فرزند نباشد و اگر اتفاق افتد پسر نياید و

در  مله این كار  د كه عمر مساعدت ناند.وَشاید بُ، این نعمت ارزانی داشت هم کَلِمَتُهُ

 .رامیخُف میتصلّ ةو در عرل ياار شدهوَی سُوار بر مركب تمنّدراز است و تو نادان

 

 تَنْظُةةرِی عَةةمَّ تَنْجَلِةةي يرُوَیةةدَکِ حَتَّةة

 

 2عَمَایَةةةةةُ هَةةةةذَا العَةةةةارِضِ المتَةةةةأَلَّقِ  

  

مرد است كه شهد روغن روي و موي آن پارسا  ادیثِ بر مزاجِ ،راست ،و این سخن

 زاهد پرسيد كه:  گونه است آن؟ .ختیخویش فرور

در زمين ارای راهبی بوده است و او را زنی بود و در روزگار دراز ایشان : بخاريتر مة 

تقدیر كرد و زن بار گرفت. راهب شادمانه گشت و زن را  عزَّ و عالرا فرزند نيامد. اق 

وشن باش، مژده تو را كه فرزندي نرینه خواهد آمدن، باید رگفت: دل خوش دار و  شم

و بر عادت و سجيّت خوش و خوب بپروري،  كه او را نامی ناو نهی و به كتّاب ادب دهی

و نام من به وي بلند گردد و لِيت من به وي  او را بزرگ گرداند عزَّ و عالباشد كه اق 

و  شم من و تو و  شم خویشان  بماندو ذكر من در ميان خلق به سبب وي تازه  عالی شود

من و خویشان تو، به وي روشن باشد. زن گفت كه  يزي مگوي كه به كار نياید و از این 

سخن بگرد و برنآمده اام مان؛ كه ترسم كه كار تو  ون كار آن مرد راهب بود كه 

 روغن و انگبين را بر سر خویش ریخت. راهب گفت: این  گونه بوده است؟
                                                                                                                                        

 ها به خداوند است.هایی است براي روزگار و مي  و رغبت من در محقق شدن آن وعدهتر مه: در او وعده -1

 شود.بنگري كه تاري این ابر درخشان از كجا هویدا میتر مه: آرام باش تا  - 2
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 ها:  مهتحلي  تر

 اماكند كه )راهب( مذكور در داستان، اه  ) ر ان=گرگان( بوده است، مُقَفَّع ذكر میابن

كه در قسمت قب  نيز  گونههماندر تر مة نصراهلل منشی نامی از موطن راهب نيامده است، 

-مبناي تر مة وي بر پُرگویی است نه كم كهآناالاسامی خاد را اذف كرده بود، 

نگارنده  زعمبهنيز موطن راهب، )ارای( ذكر شده است كه  بخارير مة گویی. در ت

باشد و یا ایناه مياروفيلم كتاب خوانا نبوده است، زیرا  سینونسخهاماان دارد این سهو از 

 دیاري به نام )ارای( در هيچ  اي نيافتيم.

وکَانَتْ لَهُ »ه است فقط گفتمُقَفَّع ابننصراهلل منشی با مهارت تمام زیبایی زن راهب را كه 

 ةرخسارش ساق زنی پاكيزه اطراف را كه عاسِ»كند ولف می ني ننیا «امْرَأةٌ جَمِیْلَةٌ

و آن را با بيتی زیبا از  «شب را مدد كرده ةزلفش طليع لادق را مایه داده بود و رنگِ لب.ِ

( )أمالی القالی، أبوعلی ...مُخَصَّرَةِ األوْسَاطِآراید )( میق 170اسين بن مُطَير أسدي )متوفی 

این همه كالم، تنها براي تر مة لفت الجميلة زن، این دراالی است  .(165 :1ج القالی، 

زیرا كه دستور به عين تر مه داشته  ؛از زیبایی زن راهب هيچ سخنی نرانده است بخاريكه 

و هر وقت و لوري بودن تر مه بر او فرض شده است، هر  ند در عم  بدان پایبند نمانده 

مندي نق  پيام به مخاطب سوق پيدا كه توانسته، تر مة او به سمت معادل پویا و دغدغه

: 1977( )البحتري، ...مَوَاعِدُ لِألیَّامِ فِیْهكرده است. منشی در ادامه نيز بيت عربی دیگري )

عق  كند و باز در تأیيد سالمت مثال ذكر می شاهد عنوانبه( ق 284-205از بحتري ) (626

( از 378 :5 ، ج1417( )البالذري، ...رُوَیدَکِ حَتَّي تَنْظُرِی عَمَّو خرد زن راهب، بيتی دیگر )

آورد. پس نصراهلل منشی در این قسمت نيز طبق عادت ق( می 102-35المُهَلَّب )یزید بن 

دهد كه بسته به شاهد مثال در تر مة خویش  اي می عنوانبهمألوف خویش ابياتی را 

ی خوانندب اثر منجر شود. كامتل ی یا كامنیريشتواند به ایی خواننده با زبان عربی میآشن

كه با زبان عربی بيگانه برد و آنداند، لذت دو ندانی از تر مة او میعربی می زبانكه آن
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امّا هر  ه  ،شوداست به دردسر افتاده و متحمّ  مشقات زیادي  هت درك مطلب او می

مندي انتقال پيام متن به خواننده و ایجاد تأثير مشابه متن اللی مونه از دغدغهباشد بهترین ن

نصراهلل بنابراین، هاي بارز تر مة پویا بر اساس نظریة نایدا است. و یا بيشتر از آن و از نمونه

منشی روي به تر مة پویا آورده و بر این باور است كه در تر مه، پيام اال  از متن 

توان لورت ظاهري متن زند. وي معتقد است كه هنگام تر مه میرا می ارف اول و آخر

كه پيام اللی زبان مبدأ توسط كرد، مشروط بر این ادیوزكمعربی را دگرگونه و یا اتی 

عم   بسته پا و دستدستور پادشاه وقت، بسيار  براسب بخاريشود، اما خواننده دریافت 

بود، خاطر در دارد كه اگر این دستور نمیان میكه ذكرش رفت، خود اذعكند و  نانمی

نصراهلل منشی در تر مة خویش طرفدار خوانندب  ،دیگر سخننمود. بهزیادت بس یاري می

-یعنی فقط متن ابن؛ آیدكمز خواننده میاثر خویش است و با این  رح و تعدیالت به

ننوشته را ، اما خواسته بنویسدفَّع میمُقَابن را كهكند، بلاه آن  يزهایی مُقَفَّع را تر مه نمی

آید اگر بيش از تأثير كند تأثيري كه در مخاطب پدید میكند و تالش میهم تر مه می

تر نباشد و پيام اللی متن او را به خوبی به خواننده منتق  نيست، كممُقَفَّع ابنمتن اللی 

 سازد.

 

کاً کَانَ یَجْرِی عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ رَجُلٍ تَاجِرٍ، فِي کُلِّ یَوْمٍ رِزْقٌ قَالَتْ: زَعَمُوْا أنَّ نَاسِ مُقَفَّع:ابن متن

ا فِي مِنَ السَّمَنِ والعَسَلِ، وکَانَ یَأکُلُ مِنْهُ قُوْتَهُ وحَاجَتَهُ ویَرْفَعُ البَاقِيَ ویَجْعَلُهُ فِي جَرَّةٍ، وَیُعَلِّقُهَ

تْ. فَبَیْنَمَا النَّاسِکُ ذَاتَ یَوْمٍ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ والعُکَّازَةُ فِي وَتَدٍ فِي نَاحِیَةِ البَیْتِ حَتَّى امْتَلَأَ

الجَرَّةِ  یَدِهِ وَالجَرَّةُ مُعَلَّقَةٌ فَوْقَ رَأسِهِ، تَفَکَّرَ فِي غَلَاءِ السَّمَنِ وَالعَسَلِ. فَقَالَ: سَأَبِیْعُ مَا فِي هَذِهِ

أَعْنُزٍ فَیَحْبَلْنَ ویَلِدْنَ فِي کُلِّ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ بَطْناً، وَلَا تَلْبَثُ إلَّا قَلِیْالً  بِدِیْنَارٍ، وَأشْتَرِی بِهِ عَشْرَ

 أکْثَرَ حَتَّى تَصِیْرَ غَنَماً کَثِیْراً إذَا وَلَدَتْ أوْلَادُهَا. ثُمَّ حَرَّرَهَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ بِسِنِیْنَ فَوَجَدَ ذَلِکَ

عَنْزٍ. فَقَالَ: أنَا أشْتَری بِهَا مِائةً مِنَ البَقَرِ بِکُلِّ أرْبَعَةِ أعْنُزٍ ثَوْراً أوْ بَقَرَةً وأشْتَرِى مِنْ أرْبَعْمِائَةَ 
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تِي عَلَىَّ أرْضَاً وَبَذْراً، وَأسْتَأجِرُ أَکَرَةً وأزْرَعُ عَلَى الثِّیْرَانِ وَأنْتَفِعُ بِألْبَانِ اإلنَاثِ وَنَتَائِجِهَا فَلَا تَأ

سِنِیْنَ إلَّا وَقَدْ أصَبْتُ مِنَ الزَّرْعِ مَاالً کَثِیْراً فَأبْنِي بَیْتاً فَاخِراً وَأشْتَرِی إمَاءً وَعَبِیْداً  خَمْسُ

 وَأتَزَوَّجُ امْرَأةً جَمِیْلَةً ذَاتَ حُسْنٍ، وَأدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَأتِي بِغُلَامٍ سَرِیٍّ نَجِیْبٍ فَأخْتَارُ لَهُ أحْسَنَ

 ، فَإذَا تَرَعْرَعَ أدَّبْتُهُ وَأحْسَنْتُ تَأدِیْبَهُ وَأُشَدِّدُ عَلَیْهِ فِي ذَلِکَ فَإنْ قَبِلَ مِنِّي، وَإلَّا ضَرَبْتُهُاألسْمَاءِ

 بِهَذِهِ العُکَّازَةِ وَأشَارَ بِیَدِهِ إلَى الجَرَّةِ فَکَسَرَهَا وَسَالَ مَا کَانَ فِیْهَا عَلَى وَجْهِهِ.

وار او بازرگانی بود كه شهد و روغن گفت: پارسامردي بود و در  ِ تر مة نصراهلل منشی:

ن آ  يزي از ؛او بفرستادي وتِخویش براي قُ ضاعتِري از بِدَفروختی و هر روز بامداد قَ

آهستگی سبوي هآویخت. بكردي و در طرفی از خانه میبویی میكار بردي و باقی در سَهب

ه درم بتوانم دَه دیشيد كه: اگر این شهد و روغن بنگریست، انیز روزي دران می ر شد.پُ

ها سازم و همَایشان رَ بزایند و از نتای ِ ،رم، هر ماهی پن ند خَگوسپَ ن پن  سرآ فروخت، از

خویش ساخته گردانم و زنی از خاندان بخواهم؛  اسبابِ ؛مرا بدان استظهاري تمام باشد

دي اگر تمرّ ، ون یال بركشد ؛ر آموزمپسري آید، نام نياوش نهم و علم و ادب د وشزّ

این فارت  نان قوي شد و این اندیشه  نان مستولی گشت  بدین عصا ادب فرمایم. ،نماید

بوي زد، در اال بشاست و شهد و روغن تمام فلت بر سَغَ كه ناگاه عصا برگرفت و از سرِ

 او فرو دوید. رويِه ب

ات كه: به روزگار راهبی بوده است عيال گفت كه آمده است اندر ااای :بخاريتر مة 

و  قُوت بود، بخوردي كه ندانكه او را از مهتري روغن و انگبين ا ري بودي. هر روزي 

و نگاه داشتی. تا همی  یی كردي كه باوي سر وي آویخته بوديسبو ه بماندي، در آن

دیدب وي بر یی در دست گرفته. عصاروزي در خانه به ستان باز افتاده بود بر تخت خویش، 

دارم،   ه نیاسبوي روغن افتاد. گفت: در این شهر امروز روغن و انگبين گران است و من 

گاه، آن را اگر بفروشم كمتر  يزي به دیناري بخرند؛ و به دیناري ده گوسپند بخرم و آن

ده سال بگذرد  هارلد پانصد سر گوسپند گردد، بفروشم و   ون نياو دارم و به زه آورم.
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و هر  ه ماده  دارم نگاهتخم  بهر از ه  سر گوسپند، گاوي بستانم. هر ه نر گاو بود  به هر

زادن بپرورم. پن  سال برآید، مال بيفزاید. غالمان و كنيزكان بخرم و سراها و  بهر ازبود، 

، نامی بزرگ طالعمن پسري زاید نيابخت و  ازبهرو  روي بخواهمها بخرم. زنی خوبملز

و خرد و دانش بياموزمش و به ادبش برآورم و اگر ادب نگيرد، این عصا بر  خوش نهم او را

و  سر وي زنم. ناگاه عصا بر سبوي افتاد، بشاست و روغن و انگبين به سرش فرو دوید

 همه باط  گشت. هاشهیاند

 

 ها: تحلي  تر مه

ی قولنق ، نه اي، نه ادیثینصراهلل منشی در این قسمت فقط به تر مه پرداخته است؛ نه آیه

در اعداد و ارقام، نه زیادتی دارد نه   زبهي كه برگردان او اگونهبهی المثلضربو نه 

مُقَفَّع رؤیاپردازي شود. در متن اللی ابنكاستی كه این رویارد از وي به ندرت یافت می

ا روغن و عس  را به دیناري فروخته و ب»گونه است كه راهب با خود گفت كه راهب بدین

بز  400ماه یز شام بزایند و پس از  ند سال بيشتر از  5بز بخرد و بزها هر  10آن دینار، 

گاو نر و ماده اال  كند و از مااص   100شود و هر  هار بز را با گاوي معاوضه كند و 

، زمين و بذر بخرد و كارگر و كشاورز استخدام هاآن ولد و زادیعنی شير و  ؛گاو نر 100

ها گيرد و زنی زیباروي كه برایش سال خانة فاخري بخرد و كنيز و برده 5 كند و پس از

تر از متن در متن تر مة نصراهلل منشی رؤیاپردازي راهب بسيار خالله«. پسري زاید و ...

درم بفروشم و  10عس  و روغن به »عربی است. منشی  نين آورده كه راهب با خود گفت 

ها سازم و اسباب معيشت رمه هاآن ولد و زاداز  وایند ماه بز 5سر گوسپند بخرم و هر  5

نيز رؤیاپردازي راهب را تقریباً مطابق  بخاري «....فراهم نموده و زنی گيرم كه پسري زاید و 

دیناري روغن و عس  به»گونه كه راهب با خود گفت با ال  عربی آورده است؛ بدین

 40سر گوسپند گردد و هر  500تا  400، سال 10گوسپند بخرم، پس از  10فروخته و با آن 
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سال مالم افزون شده، غالمان و  5سر گوسپند را با گاوي معاوضه كنم و پس از گذشت 

 «.من پسري زاید... بهر ازها بخرم، سپس زنی زیباروي بخواهم كه ها و ملزكنيزان و خانه

-م را مطابق با متن ابناز دو متر م، اعداد و ارقا كدامچيهشود، كه مالاظه می طورهمان

مُقَفَّع آورده و بر خواننده اند، اما پيام اللی هر دو تر مه همان است كه ابنمُقَفَّع تر مه نارده

، كار هر دو متر م براساس رفتههميروگذارد و گذارد كه متن اللی میهمان تأثيري را می

در پيام اللی و تأثيري كه بر نظریات نایدا، بسيار نزدیز به هم است. تر مة هر دو متر م 

تر از متن اللی نيست، امّا پویایی تر یا سختگذارد با ال  برابري كرده و آسانخواننده می

مقفع، ذهن خواننده را آزار تر مه در خالله كردن محاسبات ریاضی است كه در متن ابن

اند و تالش منشی تهدهد و هر دو متر م تالشی نياو در تسهي  و تلخيص این محاسبات داشمی

 در این راه بيشتر و وفاداري بخاري به متن اللی، بيشتر است.

 

 گیرینتیجه

هایی كهن و تاریخی هستند با تو ه به شيوع تر مة كه تر مهبا آن دو تر مههر 

اللفظی یا لفظ به لفظ كدام از خصوليات تر مة تحتاللفظی در آن روزگار، امّا هيچتحت

كه زبان  شوندمیاي روان و داراي انسجام نحوي و ل وي محسوب  مهرا ندارند و تر

 است. نشده مقصد در آن در  هت وفاداري به زبان مبدأ تباه 

مُقَفَّع نزدیز و وفادار به متن مبدأ است و متر م بسيار به ال  عربی ابن بخاريتر مة 

هاي زبان و ودیتكه محدكند، مگر آنتا ادّ توان از اذف و اضافات استفاده نمی

یازیدن به  نين كاري كند، زیرا وي از  فرهنگ متفاوت مبدأ و مقصد، او را وادار به دست

ست كه وي ا شاه خود دستور داشته است كه عين متن اللی را تر مه كند و این بدان معنا

 هدف و ادعاي تر مة لوري بر اساس نظریة نایدا را داشته است، امّا با و ود نزدیای به

 بر تفاوت بينازبانی و بينافرهنگی او را از  نان روشی  متن اللی و وفاداري به آن، گاه
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درنتيجه این قلّت  از این رو،كند، دور و به شيوب تر مة پویا بر اساس نظر نایدا نزدیز می

توان تر مة نصراهلل منشی، می برخالف، بخاريتر مة  تصرف وكاهش اذف و اضافات

 مُقَفَّع به دست بياوریم.از متن اللی ابن ترياطالعات دقيق

ست كه متر م خود بر آن اضافات زیادي از ا اي پویاتر مة نصراهلل منشی؛ تر مه 

و ... افزوده و تمام همّ و غم  المث ضربقبي  آیات قرآن، ااادیث، ابيات عربی و فارسی، 

شده و یا اتی دو ندان خود را در امر تر مه بازتأليف تأثير متن اللی در متن تر مه 

بيشتر معطوف مُقَفَّع ابن اي وفاداري به متن اللی است، دغدغة منشی به كردهكردن آن 

العم  خواننده در زمان خوانش متن تر مة او و انتقال پيام كلی متن اللی است و عاس

محور عم  كرده و معطوف به شرایط زبان و فرهنگ مقصد در بيشتر در تر مة خواننده

هاي متن ر مه بوده است. این اضافات در بسياري مواقع، باعث غناي متن شده و كاستیت

است.  كردهتر را پوشش داده و آن را زیباتر و آراسته زبانیفارسعربی براي خوانندب 

 ؛ بنابراین،ي تر مة لوري نرفته و ادعاي آن را هم نداشته استسوبهنصراهلل منشی هرگز 

و  را  نين  كندظر نایدا بر تر مه او لدق میط تر مة پویا از نتمامی شرایط و ضواب

كارگيري تر مة پویا در تر مة متون مذهبی با در ة نباشد؟! اگر نایدا معتقد به  واز به

عنوان ودمنه به ا كه ما با تر مة كليله ون تر مة كتاب مقدس است، ایناهميت باو هم

ابزاري در خدمت گسترش و تعليم اخالق و دادن و  كتابی تعليمی كه زبان و متن در آن

خوبی بر انتقال پيام اللی و دو ندان به بنابراین، این شيوه ؛پند و اندرز به خواننده است

افزاید و كامالً رنگ و بوي تر مه را از كردن تأثير مشابه متن اللی در متن تر مه شده می

 زداید.دست آمده، میهمتن ب
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 ران: انتشارات اساطير.ته. 1 چ

رویارررد تطبيقرری  » (.1397. )زاده گنجعليخررانیاميرشررجاعی، آناهيتررا و مرضرريه خليلرری    

  .مطالعاات ادبیاات تطبیقای    .«شناسی در مطالعات تر مة نيمة دوم قررن بيسرتم  زبان

 . 201-214 لص .47 . ش12 س

 .يق: اسن كامر  الصريرفی  تحق .دیوان البحتری(. 1977. )البحتري، أبو عبادب الوليد بن عبيد 

  .دار المعارف :القاهرة .3ط 

 و تحقيرق: سرهي  زكرار    .شاراف انسااب األ (. 1417. )البالذري، اامد بن یحيی بن  رابر  

 .بيروت: دار الفار. 1ط  .5ج  .ریاض زركلی

اخاوان   یباا مهاد   یوشنود: گفتاتیدربارة هنر و ادب(. 1368اریري، نالر. ) 

 .باب  يسراكتاب  ا:بی. 1 چ .یدگرمارو یموسو یثالث و عل

 تهران: انتشارات اميركبير. .های ترجمهنظرها و نظریه (.1386. )اقانی، نادر 

فصلنامة  .«فرر تر مة: علی خزاعی .تأملی در معيارهاي تر مه»(. 1370زونگ ینگ، فان. ) 

 .37-54. لص 1. ش 1 س .مترجم

 انتشارات شهيد بهشتی. :تهران. 3 چ .هاصول و مبانی ترجم(. 1366زاده، طاهره. )لفّار 

 تهران: نشر مركز  .3 . چگفتمان و ترجمه(. 1383 و، علی. )لل. 

 .  35-46. لص 1. ش 1. د شناسیمجلة زبان و زبان(. نظریة نایدا. 1384زاد، فرزانه. )فرح 
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 ی روشمند مترون تر مره شرده از عربری    ابیارز (.1389فقهی، عبدالحسين و اافظ نصيري. ) 

 .71-107. لص 2 ش. 1 س .ی دانشگاه الزهراءپژوهزبانفصلنامة  .به فارسی

سوره نراس بره زبران    بررسی  ند تر مة  (.1395. )فيروزآبادي، سيد سعيد و زهرا ابراهيمی 

 لرص . 37. ش 10 س .مطالعات ادبیات تطبیقی .اساس نظریة یو ين نایداآلمانی بر

55-31 . 

لالح برن   :تحقيق .کتاب األمالی (.1422 . )قاسم بن عيذونالقالی، أبوعلی اسماعي  بن ال 

 .مؤسسة الکتب الثقافیة :بيروت. 1. ط 1ج . الجليمی عبّاسفتحی هل  و سيد بن 

تهرران:  . 1 چ .هاا ودمناه بارای دبیرساتان   منتخب کلیله(. 1330قریب، عبدالعظيم. ) 

 انتشارات اامد علمی.

 .تهران: نشر هرمس. در عصر حاضرنظریات ترجمه (. 1993. )گنتزلر، ادوین 

 :تهرران  .3 چ .درآمدی به اصول و روش ترجماه  .(1376پور ساعدي، كاظم. )لطفی

 مركز نشر دانشگاهی.  

 .تهرانی مجتبی مينوي :تصحي. و توضي. .ودمنهکلیله .(1343. )نصراهلل یابو المعال ،منشی 

 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران: 

تهرران: سرازمان مطالعره و ترأليف كترب       .های ترجماه تئوری .(1382. )ميرعمادي، علی

 ها سمت.علوم انسانی دانشگاه

 زتهرانر  .1 چ .روشهایی در ترجماه از عربای باه فارسای     .(1381). ناظميان، رضرا 

  انتشارات سمت.

مركز تهران:  .ینگارش فارس ناريسم .مسألة امانت در ترجمه (.1361. )ابوالحسن ی،نجف

 ی.نشر دانشگاه
Hatim, B and J. Munday (2004). Translation: An advanced resource 

book. London and New York: Routledge. 
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