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چکیده
داستان محاکمه انسان و حیوان که قدیمترین روایت موجود از آن در رسالههای عربی
إخوانالصفاست ،در دو دورۀ زمانی سدۀ هشتم و سدۀ سیزدهم قمری بیشتر مورد توجه نویسندگان
زبان فارسی (و ترکی) قرار گرفته است .در این دو دوره ،دوازده ترجمه و اقتباس از این داستان
شناسایی شده که این تحقیق در پی معرفی و کشف تبارشناسی و جریانشناسی و در کل ارتباط بین
آنهاست .بر اساس یافتههای این تحقیق ،سه جریان اصلی و یک جریان فرعی (التقاطی) در این ترجمه
و اقتباسها وجود دارد :جریان اصلی شاکله روایت عربی (پیرنگ ،زمان و مکان ،شخصیتها و خط
سیر داستان) را حفظ کرده و تغییرات بنیادین در آن نداده است .دخل و تصرفات این جریان ،عمدتا
تغییر سبک نگارش آن از نثر مرسل به نثر مصنوع بوده است .جریان دوم ،داستان را تلخیص کرده
است و جریان سوم که با ابتکار میرحسینی هروی آغاز میشود ،تغییرات بنیادین در روایت داده و
داستانی با ساختار ،خط سیر و پیرنگ متفاوت ارائه میدهد .در این جریان ،گرچه مضامین اصلی
گفتگوها و برخی شخصیتها حفظ میشود ،طرح و خط سیر داستان ،در پرتو گفتمان عرفانی
بازتولید میشود .نمود تأثیر گفتمان عرفانی ،در افزودن تم «سفر» و «پیر» و برپایی دادگاههای هفتگانه
در هفت روز و همچنین موضوعات گفتگوهاست .سرانجام در روایت مجمعالنورین مال اسماعیل
سبزواری ،سه شاخۀ مذکور ترکیب میشود و در آن مضمون و محتوا از شاخۀ اول و ساختار از شاخۀ
دوم اقتباس میگردد.

کلیدواژهها :إخوانالصفا ،محاکمه انسان و حیوان ،روضۀالعقول ،طربالمجالس ،مجمعالنورین.
تاریخ ارسال9911/91/91

تاریخ پذیرش9911/95/52:

9E-mail:

hasanheidarzadeh@pnu.ac.ir
ارجاع به این مقاله :حیدرزاده سردرود ،حسن ،جریانشناسی و تبارشناسی ترجمه و اقتباس از داستان «محاکمه انسان و حیوانِ» رسائل

إخوانالصفا در زبان فارسی (و ترکی) ،زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز.
10.22034/perlit.2021.43923.2994

58

زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ،سال  ،39شماره  ،545پاییز و زمستان  ،11ص -58
111

 .1مقدمه
داستان محاکمه انسان و حیوان داستانی بلند و قدیمی است که بر اساس آن ،حیوانات از آزار آدمیان به
تنگ آمده ،به درگاه پادشاه جنیان شکایت میبرند .وی انسانها را فرا میخواند و آدمیان ادعا میکنند
حیوانات مملوک ما و ما اشرف مخلوقاتیم .حیوانات این ادعا را نپذیرفته و در پی دادخواهی آنان،
دادگاههایی با حضور نمایندگان انسانها (از هفتاقلیم) و نمایندگان اقسام هفتگانه حیوانات (بهایم،
درندگان و غیره) تشکیل میشود .در طی چندین جلسه دادگاه ،مناظرههای طوالنی بین دو طرف صورت
میگیرد .انسانها کوشش میکنند با دالیل عقلی و نقلی اثبات کنند که برتر از حیواناتاند .آنها به
لباسهای گوناگون ،غذاهای خوشمزه ،بناهای بلند ،علوم متنوع و قامت راست خود و همچنین به آیاتی
نظیر «نحنُ کرمنا بنیآدم» و «خلقنا االنسان فی أحسن تقویم» استدالل میکنند اما حیوانات هر بار پاسخی
میدهند و برداشت انسانها از آیات را به چالش میکشند .در چندین دادگاه ،نمایندگان شش اقلیم موفق
به اثبات مالکیت و اشرفیت خود نمیشوند و حیوانات پیروز مناظره میگردند .اما در دادگاه پایانی ،حکیم
هفتم با استدالل اینکه فقط در آدمی روح الهی ابدی موجود است ،بر نماینده حیوانات چیره میشود و
دادگاه و حیوانات اشرفیت انسان را میپذیرند.
داستان محاکمه که از آن بیش از ده روایت در زبان فارسی و دو روایت در زبان ترکی وجود دارد،
برگرفته از داستانی در رسائل إخوانالصفاست .همین تعداد ترجمه /اقتباس ،نشان از محبوبیت بسیار فراوان
آن در بین ایرانیان دارد .البته این محبوبیت منحصر به ایرانیان نیست و ترجمه /اقتباس از آن ،در زبانهای
مختلف ،محبوبیت باالی جهانی آن را نشان میدهد .آلوارز و کاتاالی از ترجمه این داستان به زبان عبری
در قرن  94و ترجمه مفقود آن به زبان اسپانیایی در قرن  91و ترجمه آن به زبان فرانسه قدیم در قرن 96
خبر میدهند )Callatay, 2018: 357; Alvarez, 2002: 180( .بروکلمان از ترجمه متن عبری
به زبان آلمانی در سال 9882م و البته چاپ و ترجمه دیتریسی به آلمانی در سال 9818م و همچنین
ترجمه مولوی علی به هندی در سال 9869م سخن میگوید( .بروکلمان :9131 ،ج )911 -913 ،4در
جایی دیگر از ترجمه انگلیسی آن در سال 9871م اطالع دادهاند( .رسائل إخوانالصفا:9716 ،
بیستوشش) نگارنده از دو چاپ تازه این داستان به زبان انگلیسی اطالع دارد( .ر.ک :فهرست منابع)
مقدمه اللجی نیز از وجود ترجمه به زبان اردو پرده برمیدارد( .اللجی ،ص )2باری ،در تحقیقات پیشینیان،
مجموعا هشت روایت از این داستان به زبان فارسی (و ترکی) شناسایی و معرفی شده بود (بروکلمان،
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همان؛ گلچینمعانی 36 :9744،و 33؛ باغستانی و مرتضایی .)932 :9718 ،ما با بهرهگیری از
فهرستهای نسخ خطی و جستجو در درگاههای اینترنتی موفق به یافتن چند روایت دیگر شدیم .ازآنجاکه
این داستان گاه بهصورت مستقل و گاه در میان یک کتاب مفصل؛ و از سویی با نامهای گوناگون روایت
شده ،شناسایی همه روایات بسیار دشوار است و ایبسا چندین روایت دیگر از آن نیز وجود داشته باشد.
سیر تاریخی ترجمه اقتباس از این داستان و همچنین نشانی دقیق و تعداد تقریبی کلمات روایات مختلف
در جدول شماره یک آمده است .ترجمه /اقتباسهایی نیز در سی سال اخیر از این داستان صورت گرفته
است که از حوزه کار این پژوهش خارج است.
جدول شماره یک
نام نویسنده

دوره

حوزه

نام منبع

تاریخی جغرافیایی
إخوانالصفا

قرن 4

 .9زنگی بخاری

397

بغداد

 .2میرحسینی هروی

398

هرات

 .7ابنظافر شیرازی

364

شیراز

 .4المعی بورسوی

127

آناتولی

 .1محمدعلی شیروانی

9211

آذربایجان

کتاب

یا استانبول

شرافتاالنسان

شمار

تعداد

صفحات

کلمات
11111

عراق /بصره بخشی از رساله 934ص:
22

از  217تا

کتاب

733
917ص:

بستانالعقول

از  23تا

فصل

61111

221
سوم  64ص :از 21111

طربالمجالس
باب

 66تا 971

اول 38ص :از 21111

کنوزالودیعه
کتاب

شرفاالنسان

63

تا

941
416ص:

31111

از  44تا
446
 461ص971111 :
از  18تا
129

55

زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ،سال  ،39شماره  ،545پاییز و زمستان  ،11ص -58
111

رساله رعدوبرق

 11ص

21111

 .6عبدالغفار تبریزی

9261

مناظرۀالحیوان

496ص:

71111

 .3اللجی برشاد

9268

هند /لکهنو

 .8احمد وقار شیرازی

9211

شیراز

مرغزار

.1مالاسماعیلسبزواری 9717

تبریز

هفت

9727

تهران

از22

تا

478
779ص:

61111

از  99تا
742
 41ص :از 21111

مجلس آغازین  26تا 66

مجمعالنورین
.91علیاصغر

نطق صامت

 976ص

21111

پیشخدمت
 .99احمد بصیرت

9772

تبریز

مرافعه حیوانات

 .92عبداهلل مستوفی

9724
ش

تهران

محاکمه انسان و  211ص31111 :

حیوان

 983ص

71111

از  73تا
246

 .2-1پیشینه تحقیق
تاکنون در ایران تحقیقات چندی بر روی برخی از روایات دوازدهگانه داستان انجام شده است .احمد
گلچینمعانی ( )9744در مقالهای حین معرفی نسخه خطی طربالمجالس ،چهار ترجمه و اقتباس دیگر
را معرفی مینماید .ایرج افشار ( )26 :9734در مقدمه روضۀالعقول به دو ترجمه دیگر اشاره میکند.
مقاله «نمادشناسی حیوانات در طربالمجالس» (محمودی و الیاسی )9716 ،از چشمانداز نمادشناسیک،
شخصیتهای این داستان را بررسی کرده و در تحقیق باغستانی و مرتضایی ( )9718ترجمه ابنظافر از
این داستان با روایت عربی برسنجیده شده است .در تحقیق دیگری نقد روانکاوانه داستان با استفاده از
روایت احمد وقار مورد اهتمام بوده است( .عبدی و فاضلی )9718 ،اما مقالهای که بخواهد همه (یا
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دستکم اکثر) روایات ایرانی از این داستان را مورد کاوش قرار داده و ارتباط بین آنها را تحلیل نماید،
نوشته نشده است.
 .2بحث و بررسی
 .1-2تبار ایرانی داستان؟
با آنکه قدیمترین روایت از داستان محاکمه به زبان عربی است ،اما برخی قرائن در متن وجود دارد که
نشاندهنده گونهای ارتباط بین داستان و ایران است .بسیاری از شخصیتها نام ایرانی دارند :بیوراسب،
ملک جن و لقبش :شاهمردان؛( 1رسائل إخوانالصفا ،9112 ،ج )214 ،29پیروز ،وزیر ملک جن؛
شاهمرغ (همان ،)248 :هزاردستان (همان)211 :؛ آلناهید و کیوانیان و بهرامیان :قبایل جنیان« :ثم أمرَ
الملکُ ...بإحضارهِ القضاۀَ الجنِ مِن آلِ جرجیس[برجیس] و الفقهاءَ مِن بنیناهید و  ...الفالسفۀَ من
بنیکیوان و أهل العزیمۀ مِن آلِبهرام»( .همان )224 :میدانیم که «پری» در متون عربی و اسالمی به
«جن» ترجمه شده است .آیا در نامگذاری قبایل پریان /جنیان و انتساب آنها به سیارهها میتوان بازماندهای
از این باور اساطیری ایرانی یافت که «پریان بهصورت شهابها و ستارههای ریزان در میان آسمان و زمین
در دریای فراخکرد پراناند»؟ (یشت هشتم ،بند8؛ به نقل از :سرکاراتی )29 :9711 ،در این داستان
جنیان در جزیرهای سکونت دارند .مطابق اسطورههای ایرانی نیز پریان در دریا میزیند و از دریا بیرون
میآیند(.همان )22 :وجود اینهمه نام ایرانی در متن عربی ،میتواند دلیلی باشد بر اینکه داستان ،ریشه
ایرانی دارد یا اینکه نویسندگان این بخش از رسائل ایرانی بودهاند .از دیگر نشانههای ارتباط داستان با ایران
و عالقهمندی پنهان نویسندگان آن به ایران ،این است که در دادگاه پایانی ،پادشاه جنیان ابتدا از حکیم
ایرانی میخواهد سخن بگوید( .رسائل )238 :همین حکیم وقتی میخواهد به پادشاهانِ عادلِ آدمیان
مفاخره کند ،بیشتر ،پادشاهان ایرانی را نام میبرد« :و مِنا کانت الملوکُ مثلُ أفریدون النبطی و ...منوجهر
الحریری و دارا التمیمی و تبع الحمیری و أردشیر بن بابکان الفارسی و بهرام و أنوشروان»( .همان:
 )281یکی از حکیمان دیگر ،خراسانی است .پس بدین ترتیب ،دو حکیم از هفت حکی ِم هفتاقلیم،
ایرانیاند .حکیم خراسانی هم به حدیث مشهور «لو کان االیمان بالثریا »...افتخار میکند( .همان)211 :
وی به سیاه پوشیدن در عزای حسین(ع) و انتقامگیری از بنیمروان تصریح دارد (همان) که اشاره به نقش
ابومسلم خراسانی در برانداختن بنیمروان است .دیگر آنکه وقتی زنبور در ذم آدمیان ،جنگهای
مکررشان را برمیشمارد ،بیشتر آنها نیز از اساطیر ایران است ...« :والقتالُ مثلُ ما شوهدَ فی أیامِ رستم و
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اسفندیار و ...أیام الضحاک و أفریدون و أیام سیواس و منوجهر و أیام دارا و االسکندر و .»...
(همان )771 :در میان منابعی که به نظر ما رسید ،کسی بدین مبحث وارد نشده و فقط در مقدمه ترجمه
انگلیسی اشاره شده که داستان ،ریشه هندی دارد(The Animals Lawsuit Against ( .
 Humanity, 2005; p viiiشاید توجه آنها به پیشینه داستاننویسی از زبان حیوانات در میان هندیان
و همچنین وجود شخصیت «کلیله» در داستان باشد.

 .2-2تاریخ ترجمه /اقتباسها
تمرکز بر ستون دوم جدول یک نشان میدهد که در سده هشتم توجه به این داستان در ادب فارسی بیشتر
است بهگونهای که سه روایت از این دوره پیدا شده :روایت بستانالعقول (حدود 397ق) ،روایت مندرج
در طربالمجالس (حدود 398ق)و روایت مندرج در کنوزالودیعه(364ق) .جالب آنکه قدیمترین
ترجمه عبری این داستان هم از قرن چهارده میالدی است که مصادف با همین قرن میشود .آیا این امر،
اتفاقی بوده یا دلیل خاصی داشته؛ مانند اینکه توجه به رسائل إخوانالصفا یا در کل کتابهای اخالقی در
این دوره زیاد شده است .اخیرا نسخهای از رسائل چاپ شده که تاریخ کتابت آن ،سال  316است.
(ر.ک :رسائل إخوانالصفا )9716 ،دوره دیگری که باز توجه به این کتاب بیشتر شده ،اواخر سلسله
قاجار ( 9211تا 9717ق) است .به نظر میرسد بعد از چاپ نخستین رسائل إخوان در اروپا (9811م/
9221م) و بمبئی (9829م9273 /ق) (ر.ک :بروکلمان ،همان و رسائل إخوانالصفا:9716 ،
بیستوشش) ،توجه به این داستان دوباره اوج گرفته چراکه همه ترجمههای دوره قاجار بعد از این تاریخ
صورت گرفته است :ترجمه اللجی از اردو به فارسی9819 :م9268 /ق؛ ترجمه از عربی به آلمانی
دیتریسی9818 :م9231 /ق؛ ترجمه لندز برگر از عبری به آلمانی 9882م9711 /ق.
 .3-2جغرافیای ترجمه /اقتباسها
از میان سه روایت موجود از قرن هشتم ،زنگی به مکان ترجمه (بغداد) صراحت دارد( .زنگی بخاری،
 )71 :9734زمان و مکان نوشته شدن کتاب طربالمجالس مشخص نیست اما چون مزار هروی در
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هرات است (میرحسینی هروی :9712 ،شش) ،میتوان گمان زد که در همین شهر ،کتاب را نوشته باشد.
کتاب ابنظافر هم چون به شاه شجاع (386 -377ق) تقدیم شده (ابنظافر :9782 ،پانزده) ،احتماال در
شیراز تحریر گردیده است .روایتهای دوره قاجار هم در مکانهای مختلفی مانند هند (لکهنو) و تبریز و
شیراز و تهران نوشته شده است.
 .4-2وضعیت چاپ ترجمه /اقتباسها
وضعیت چاپ این دوازده روایت گوناگون است :چهار روایت المعی ،شیروانی ،عبدالغفار تبریزی و
اللجی هنوز در ایران چاپ و نشر نشدهاند .روایت احمد بصیرت (و علیاصغر پیشخدمت) فقط بهصورت
چاپ سنگی است .روایت سبزواری هم بهصورت سنگی و هم بهصورت معمولی چاپ گردیده است و
سایر روایات نیز طبع معمولی دارند .عجیب است که هیچکدام از روایات به چاپ دوم نرسیدهاند .گو
آنکه اگرچه نیاکان ما این داستان را پسندیده و چندین بار آن را روایت کردهاند ،اما نسل جدید چندان
عالقهای به آن نشان ندادهاند .گویا ذائقه پسند داستانی ایرانیان با گذشت زمان تغییر کرده است.
 .5-2جریانشناسی ترجمه /اقتباسها
در جریانشناسی این ترجمه /اقتباسها با سه جریان اصلی و یک جریان التقاطی روبهرو هستیم .9 :ترجمه/
اقتباسهای به سبک زنگی بخاری (ترجمه کامل)؛  .2ترجمه /اقتباس ابنظافر شیرازی (ترجمه همراه با
تلخیص)  .7ترجمه /اقتباسهای متأثر از روایت میرحسینی هروی؛  .4ترجمه /اقتباس التقاطی سبزواری.
از میان دوازده روایت ،ترجمه زنگی کامل بوده و تقریبا در همان سبک مرسل رسائل است .ترجمه اللجی
و مستوفی نیز تقریبا کامل بوده و نثر کتاب نیز ساده است .اما سبک ترجمه وقار مانند سبک ابنظافر
مصنوع است .ویژگی بارز ترجمه /اقتباس ابنظافر به غیر از ریختن داستان در پیمانه سبک مصنوع و
متکلف ،تلخیص داستان است .متمایزترین ترجمه /اقتباس را در روایت هروی میبینیم .وی غیر از آنکه
حجم روایت را به یکسوم کاسته ،تغییرات فراوانی در ماجرای داستان و شخصیتها و در ساختار آن
داده است .در روایت او بسیاری از شخصیتهای داستان اصلی حذف شده و بسیاری نیز تغییر کرده است.
او بنمایه( )Motifسفر و صبر در راه سفر ،رجوع به پیر ،و ساختار دادگاههای هفتگانه را به داستان
بخشیده است؛ بنمایههایی که نشان از مشرب عرفانی -صوفیانه او دارد .روایت هروی را در اوایل قرن
دهم ،نویسنده و شاعر عثمانی ،المعی بورسوی برگرفته و با افزودن اشعار فارسی و ترکی و عربی و
توصیفات زیاد به ترکی عثمانی ترجمه نموده است .در اواسط دوره قاجار محمدعلی شیروانی ،متن ترکی
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المعی را دوباره با حذف و اضافات فراوانی به فارسی ترجمه کرده است .روایت مال اسماعیل سبزواری
روایتی التقاطی است .وی سعی کرده هر دو – سه جریان را در روایت خود ترکیب کند .از سویی روایت
او مثل روایت ابنظافر همراه با تلخیص است؛ از طرفی دیگر وی تالش میکند ساختار دادگاههای
هفتگانه هروی را با تقسیم داستان به هفت مجلس ،حفظ کند .اما از جانبی دیگر به متن عربی نیز عالقه
دارد و بخشهایی از آن را در متن میآورد .چند سال بعد از نشر کتاب سبزواری ،احمد بصیرت آن را با
برخی حذف و اضافات به ترکی آذربایجانی برگردانده است.

نمودار جریان شناسی ترجمه /اقتباسها از داستان إخوانالصفا

داستان إخوان

میرحسینی هروی؛ تغییر

زنگی بخاری؛ ترجمه

ابنظافر؛ تلخیص

کامل

ساختاری

و تکلف

احمد وقار

اللجی برشاد

المعی

عبداهلل مستوفی
محمدعلی شیروانی

مال اسماعیل
احمد بصیرت

سبزواری
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بنابراین روایت ابنظافر و هروی و سبزواری همراه با تلخیص فراوان است .روایت اللجی هم همراه
با تلخیص است البته نه به اندازه روایات پیشین .روایت زنگی و وقار تقریبا حجمی برابر با روایت إخوان
دارد .اما روایت المعی و شیروانی همراه با تطویل گسترده است .ازنظر سبک روایت ،روایت ابنظافر و
المعی و شیروانی و وقار در سبک مصنوع و متکلف است .روایت زنگی و اللجی و مستوفی ،مرسل و
ساده است .اما داستان سبزواری با لحن و زبان عامیانه روایت میشود .از میان این روایات دوازدهگانه ،سه
روایت هروی و ابنظافر و سبزواری درون متن و کتاب مفصل دیگری آمده اما سایر روایات ،بهصورت
کتاب مستقل نوشته شدهاند.
 .6-5معرفی روایات دوازدهگانه و بیان تفاوت آنها
داستان محاکمه انسان و حیوان هم در میان رسائل و هم چندین بار بهصورت مستقل با عنوانهای گوناگون
چاپ شده است؛ مثال با عنوان فی تداعی الحیوان علی االنسان عند ملک الجان ( )9889با مقدمه کوتاه
آلمانی فریدریش دیتریسی 2.اصل داستان در میانه جلد دوم رسائل و در پایان رساله هشتم (فی کیفیۀ
تکوین الحیوانات و أصنافها) (رساله بیست و دوم از کل رسائل) آمده است .قبل از داستان بحث درباره
پرندگان (زمان جفتگیری ،چگونگی النه ساختن و )...است( .رسائل )918 :بعد از پایان داستان،
نویسندگان اذعان میکنند که این داستان ،پر از حکمت و اطالعات است و نباید نویسندگان کتاب را به
سبب درج این داستان مالمت کرد( .همان )733 :مجملالحکمه که قدیمترین ترجمه رسائل به زبان
فارسی است ،این داستان را نیاورده چراکه نویسنده ناشناس آن ،داستان را مناسب متن علمی ندانسته است.
(مجملالحکمه )6 :9731 ،نگارنده به دلیل رعایت اختصار و وجود منابع فراوان معتبر ،به معرفی گروه
إخوانالصفا و رسائل آنها نمیپردازد .توضیحات الزم درباره روایت عربی إخوان ،هنگام مقایسه با دیگر
روایات مخصوصا روایت زنگی بخاری در پی خواهد آمد.

 .1-6-5روایت زنگی بخاری با نام بستانالعقول فی ترجمانالمنقول
محمدبن محمود زنگی بخاری که در سده هفتم و هشتم در بغداد ساکن بوده و شغل کتابت داشته ،نوشتن

بستانالعقول را در سال 397ق به پایان برده است( .زنگی بخاری 29 :9734 ،و  )92مقدمه بستانالعقول
بسیار مختصر (پنج صفحه) است :حمد تعالی ،انگیزه مؤلف از ترجمه و مقایسه آن با کلیلهودمنه ،و تقدیم
کتاب به غازان خان مغول و وزیرش .نگاهی به فهرست کتاب ،روشن میکند که ساختار روایت زنگی،
به متن رسائل وفادار است.
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داستان با بیان بیشتر شدن تعداد آدمیان و تسخیر حیوانات و فرار برخی حیوانات به بیابان و کوه آغاز
میشود تا اینکه کشتیای دچار طوفان شده و به جزیره جنیان میرسد .نام ملک جنیان ،بیراسب حکیم
و لقبش ،شاهمردان است(.همان« )76 :و دارالملک این پادشاه در جزیرهای بود «صاعور» نام»( .همان:
 )73همه اینها ترجمه روایت مأخذ است« :ثم إنه ولی علی بنیالجان ملکٌ مِنها ُیقال له بیراست الحکیم
ت مردانَ فی جزیرۀ یُقال له صاغون( .» ...3رسائل )214 :ملک وزیری
لقبُه شاهمردان .و کانت دارُ مملک ِ
فیلسوف به نام پیروز (زنگی بخاری )64 :9734 ،دارد .این اسم در رسائل «بیزار» است (رسائل)224 :
در چاپ دیتریسی و چاپ هند نام پادشاه« ،بیوراسب» است( .فی تداعی2 :9889 ، ...؛ رسالۀ من،...
 )1 :9114در روایت وقار و اللجی نیز نام پادشاه «بیوارسب» ذکر شده؛ همین نکته این احتمال را تقویت
میکند که آنها از چاپهای جدید استفاده کردهاند .در روایت إخوان حیوانات ساکن جزیره هستند و در
همان جزیره به درگاه ملک شکایت میبرند( .رسائل214 :؛ زنگی بخاری )73 :9734 ،اما در روایت
هروی حیوانات پس از سفری دورودراز مثل سفر پرندگان داستان منطقالطیر 4از پادشاه جنیان دادخواهی
میکنند .بیشتر حجم داستان از این به بعد مناظره حیوانات و آدمیان است .مناظرهها با بیان خطبهای تحمیدی
آغاز میشود .خطبه روایات إخوان و زنگی بخاری کوتاه است .در روز اول خطیبی از «آلعباس» ادعای
برتری آدمیان و مالک حیوانات بودن را مطرح میکند( .رسائل216 :؛ زنگی بخاری )41 :9734 ،و
نماینده حیوانات ،استر ،به آن پاسخ میدهد .پاسخ او بلند است در حدود دو -سه صفحه .پادشاه جنیان
بعد از شنیدن ادعای مدعی و انکار مدعیٌ علیه ،قاضیان و مشاوران مملکت را به مشاوره میطلبد( .رسائل:
211؛ زنگی بخاری )47 :9734 ،در مناظره دوم زعیم آدمیان بر اعتدال اندام انسان و نامتناسب بودن
اندام حیوانات احتجاج میکند( .رسائل292 :؛ زنگی بخاری )41 :9734 ،سپس دوباره بهایم دادخواهی
میکنند و پادشاه بار دیگر ،فقها و قضات جنیان از آلناهید و آلبهرام و ...را به مشاوره میطلبد( .همان:
 )64ترجمه ابنظافر از این بخش را با اختصار میآوریم« :ملک مثال داد تا قضات جن از آلبرجیس و
فقهای بنیناهید و بنینیران و حکمای آلقمر و علمای اوالد کیوان و ابنای بطن بهرام در مجلس
حاضر آیند( ».ابنظافر )38 :9718 ،ظاهرا قبایل جن هرکدام به سیارهای منسوب هستند و جرجیس و
بیران در روایت عربی (بهجای برجیس و نیران) کجخوانی کاتبان باید باشد .پیشتر درباره ارتباط جنیان/
پریان با افالک سخن گفتیم .در روایت إخوان (و مترجمان دسته اول) ملک جن در جریان مناظرهها
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حضوری فعال دارد و پیوسته وارد گفتگو میشود اما در روایت شاخه هروی پادشاه اغلب خاموش و
شنونده است.
ن
تعداد آدمیا ِن حاضر در جزیره در روایت رسائل و همه روایات دیگر هفتاد تن هستند« :و کانوا سبعی َ
رجال مِن بالدٍ شتی»( .رسائل274 :؛ ابنظافر61 :9718 ،؛ وقار )91 :9732 ،اما در ترجمه زنگی
هفتادودو تن هستند« :و ایشان هفتادودو کس بودند که از شهرهای پراکنده جمع آمده بودند( ».زنگی
بخاری .)31 :9734 ،این تفاوت مسلما اتفاقی نیست چراکه باز در ادامه داستان همین اختالف تعداد
تکرار میشود( .رسائل238 :؛ زنگی بخاری )921 :9734 ،این تفاوت میتواند ناشی از دست انداختن
کاتبان شیعه بر نسخه زنگی بخاری باشد (همان مقوله «نقش ایدئولوژیک نسخهبدلها»!) یا اینکه مترجم
از نسخهای غیر از آنچه امروزه موجود است ،استفاده میکرده است.
پس از طرح اولیه شکایت ،بهایم پیکهایی بهسوی شش گونه دیگر حیوانات (سباع ،طیور و)...
میفرستند تا آنها نیز علیه بنیآدم طرح دعوی کنند( .رسائل278 :؛ زنگی بخاری )86 :9734 ،در این
بخش ،پادشاه هرگونه (مثال شیر پادشاه سباع) ،بعد از رایزنی فراوان با دیگر حیوانات (پلنگ و گرگ و
روباه و سگ و یوز و کفتار و خرس و ،)...نمایندهای (کلیله) برای حضور در دادگاه انتخاب میکند .اما
در روایت هروی پادشاه ،تنها تصمیمگیرنده است و دیگران در انتخاب ،نقشی ندارند .مشخص است
روایت إخوان ،با روحیه آزادی و دموکراسی بیشتر سازگار است و در روایت هروی ،ساخت استبدادی
و تکصدایی نمود مییابد .دیگر اینکه این امر باعث شده ،تعداد شخصیتهای فعال در روایت هروی
بسیار کمتر از روایت اصلی باشد .در بستر این بخش ،گویا نویسندگان رسائل میخواستند اطالعات
حیوانشناختی بیشتری ارائه بدهند؛ نکتهای که برخی محققان آن را هدف اصلی بیان این داستان میدانند.
(مبارک)239 :9131 :
جدول شاه و وزیر و نماینده حیوانات در روایت إخوان و زنگی
گونه حیوانات

شاه

وزیر

نماینده

سباع

شیر

پلنگ

شغال /کلیله

طیور

شاهمرغ /سیمرغ

طاووس

هزاردستان

حشرات

زنبور /نحل

جوارح

عنقا

خود زنبور
کرکدن/
کرکس

ببغاء /طوطی
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هوام

ثعبان

حیوانات دریایی

تنین

افعی

صُرصُر(جیرجیرک)
ضفدغ /غوک

دادگاه اصلی در روایت شاخه اصلی در روز سوم تشکیل میشود و در این دادگاه شخصیتهای زیر
سخن میگویند .9 :مرد ایرانشهری عراقی؛  .2مرد هندی از جزیره سرندیب؛  .7مرد عبرانی از بنیاسرائیل
بالد شام؛  .4مرد سریانی (نصرانی) از آلمسیح؛  .1مرد عربی قرشی از تهامه؛  .6مرد یونانی رومی؛  .3مرد
خراسانی از مروالشاهجان ( .رسائل281 - 238 :؛ زنگی بخاری )973 -921 :9734 ،در روایت این
شاخه هنگام معرفی حکیمان ،اندکی درباره رنگ پوست و نوع مو و جنس و طرح لباس حکیمان توضیح
داده میشود .آنگاه در حین خطابه ،هر کس به مفاخر اساطیری و تاریخی کشور خود اشاره میکند؛ مثال
ایرانی به اردشیر ،هندی به بودا ،مسیحی به مسیح و یونانی به بطلمیوس .باز این بخش داستان ،بستری است
تا در آن اطالعات مردمشناختی و تاریخی ارائه شود .هروی این نکته مهم را کنار نهاده و در روایات او،
همه سخنان از زبان همه حکیمان میتواند بیان شود.
تفاوت دو روایت إخوان و زنگی بخاری :در روایت زنگی بخاری گاه اطنابها و توصیفاتی
(مثل توصیف برآمدن خورشید) وجود دارد که روایت مأخذ خالی از آن است .روایت إخوان معموال
خالی از استشهاد به شعر است (غیر از بخش انتخاب نماینده گونه پرندگان) اما روایت زنگی بخاری
مخصوصا در متن خطابهها آراسته به ابیات فارسی و عربی است .البته استشهادات شعری او (در مقایسه با
ابنظافر و المعی) بسیار کم است.
 .2-6-5روایت ابنظافر شیرازی در کنوزالودیعه با عنوان «حکایت حیوانات و تداعی
و ترافع 5بنیآدم با

ایشان»6

کنوزالودیعه من رموزالذریعه ترجمه کتاب الذریعه الی مکارمالشریعه راغب اصفهانی (متوفی 112ق)
است که ابنظافر شیرازی آن را در سال 364ق (ابنظافر :9782 ،پانزده) و چون کتاب به شاه شجاع،
شاعر معاصر و ممدوح حافظ تقدیم شده ،نویسنده معاصر و احتماال مالزم اوست .کتاب ابنظافر ترجمه
صرف نیست بلکه مترجم با افزودههایی تقریبا حجم کتاب را به دو برابر کتاب راغب اصفهانی رسانده
است( .همان :نوزده) یکی از این افزودهها همین داستان است که در باب پنجم فصل اول درج شده .این
باب (در بیان فضیلت انسان بر سایر حیوانات) در متن الذریعه بیش از دو صفحه نبود( .ر.ک :باغستانی و
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مرتضایی )931 :9718 ،مؤلف در اینجا مناسب دیده داستان رسائل را بر کتابش بیفزاید .همچنانکه
باغستانی و مرتضایی ( )937 :9718نیز اشاره کردهاند مؤلف به ترجمه بودن داستان اشاره ننموده و فقط
با جمله «در بعضی از رسایل قدمای حکما مسطور است» (ابنظافر )63 :9718 ،از بیان منبع رد میشود.
بااینحال شدت تشابه دو متن در برخی جاها هیچ شبههای مبنی بر ترجمه بودن داستان از رسائل باقی
نمیگذارد( .ر.ک :باغستانی و مرتضایی )936 :9718 ،از جدول یک و تعداد واژگان روایت،
هویداست که ترجمه ابنظافر همراه با تلخیص بوده و حجم داستان تقریبا به نصف کاسته است .پس
طبیعی است که روایت او با روایت مأخذ تفاوتهایی داشته باشد .در این روایت ،اسامی برخی
شخصیتها و حتی گاه نام نوع حیوانات ،توضیحات مربوط به نمایندگان آدمیان و همچنین خطبههای
تحمیدیه آغاز مناظرهها حذف شده است .پس میتوان گفت بیشتر تغییرات ابنظافر به سبب تلخیص
اتفاق افتاده است غیر از مقوله سبک.
ویژگی کلی کنوزالودیعه که استشهاد به ابیات و آیات و ...بوده (ابنظافر :9718 ،بیستوچهار) در
نگارش این داستان نیز به چشم میخورد .درباره استشهادهای شعری عربی و فارسی چند نکته شایان ذکر
است :استشهادهای این روایت ،چندان هماهنگیای با استشهادهای زنگی و هروی (دو روایت متقدم
فارسی) ندارد و این ،نشانهای است که وی از دیگر ترجمهها اطالع نداشته است .دیگر اینکه اکثر
استشهادهای فارسی در بحر متقارب و در لحن حماسی است .استشهاد فراوان ،کثرت واژگان دیریاب
عربی و ...باعث میشود نثر آن را در زمره متون مصنوع قرار دهیم( .ر.ک :باغستانی و مرتضایی:9718 ،
 )931در مقایسه با سایر روایات ،روایت ابنظافر ،دشوارترین و مصنوعترین روایت است و در این زمینه
فقط روایت وقار به او نزدیک میشود.
 .3-6-5روایت میرحسینی هروی در طربالمجالس با عنوان «در فضیلت و شرف انسان
بر جمیع موجودات»
میر حسینی هروی متولد اواسط قرن هفتم در غور (مرکز افغانستان کنونی) است .وی بارها به هند سفر
کرده و مدتی مقیم خانقاه شیخ مولتانی میشود( .میرحسینی هروی :9712 ،پنج) وفات او در سال 398
و مدفنش در هرات است( .همان :شش) وی آثار نظم و نثر فراوانی در موضوع عرفان و تصوف دارد.
روایت هروی از داستان محاکمه در قسم سوم طربالمجالس آمده .در آغاز داستان نویسنده اذعان
مینماید که داستان را از إخوان برگرفته و تغییراتی در روایت اصلی داده ...« :و بحث و مناظره جماعت
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حیوانات با قوم مردم به نوعی دیگر ترتیب یافت( ».میرحسینی هروی )66 :9712 ،گلچینمعانی در
مقالهای دو روایت دیگر این شاخه داستان (روایت المعی ،شیروانی) را معرفی کرده و میگوید روایت
هیچکدام آنها به پای روایت هروی نمیرسد( .گلچینمعانی 36 :9744 ،و )33
روایت هروی مخصوصا در بخشهای آغازین تفاوت آشکار با روایت إخوان دارد .بدینگونه که
در این داستان ،حیوانات بر ستم آدمیان تا زمان سلیمان صبر میکنند .روزی که میخواهند رهسپار
دادخواهی شوند ،شترمرغ آنها را به مشورت کالغ پیری در کوه دماوند میفرستد .بدین ترتیب ،داستان
رنگ گفتمان عرفانی میگیرد با عناصری مانند پیر و سفر .کالغ میگوید تا دور نبی خاتم صبر باید کرد.
در زمان پیامبر(ص) حیوانات نتوانستند اجتماع کنند تا اینکه در میان جنیان ،پادشاهی عادل و «دادبخش»نام
به حکومت رسید( .میرحسینی هروی )37 :9712 ،روزی چند حیوان ماجرای دراز آزار آدمیان بر خود
و نحوه گریختن از ستم آنان را بیان میکنند (میرحسینی هروی )34 :9712 ،و درنهایت از زنبور راهنمایی
میخواهند و او ملک دادبخش را معرفی مینماید .خارپشت پیشنهاد میکند که ابتدا سفیری به دربار رود.
اسب ،زعیم بهایم ،شتر را سفیر میکند( .همان )87 :بعد از رسیدن شتر و طرح شکوی ،دادبخش به پادشاه
شش گروه دیگر حیوانات پیک میفرستد که اگر شکایتی دارید در محکمه حاضر آیید( .همان)81 :
پس در این روایت ،ملک جنیان است که پیک میفرستد .هروی در این تغییر توجه داشته که رفتن پیک
حیوانات به سرزمینها و دریاهای دور زمانبر است .بنابراین پیک را از جنیان در نظر میگیرد تا داستان
واقعیتنمایی بیشتری داشته باشد .اسب رئیس بهایم است و شتر _ وزیرش_ نماینده این گونه برای دادگاه
میشود .شاه و وزیر و نماینده شش گونه دیگر در جدول زیر میآید:
جدول شاه و وزیر و نماینده حیوانات در روایت هروی
گونه حیوانات

شاه

وزیر

نماینده

سباع

شیر

پلنگ

روباه

طیور

سیمرغ

طاووس

طاووس

جوارح

عقاب

شهباز

هما

حیوانات بحری

نهنگ

کوسج

کَشَف
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هوام (حشرات

اژدها

ثعبان
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عنکبوت

موذی)
حشرات

زنبور

مگس /نحله

مور

کل این بخش در روایت هروی پنج صفحه ( 81تا  )17است حالآنکه در روایت إخوان مفصل بود.
با مقایسه این جدول و جدول مشابه آن در روایت زنگی مشخص میشود نمایندگان حیوانات همگی
تغییر یافتهاند :روباه بهجای شغال (کلیله) ،و مور بهجای زنبور و . ...با این تغییرات گو آنکه گاه از صبغه
ایرانیت داستان کاسته شده (کلیله و هزاردستان حذف شده) ،مؤلف خواسته حیواناتی (مانند مورچه و
عنکبوت) را بهعنوان شخصیت داستانی به کار گیرد که زمینه داستانی بیشتری در روایات اسالمی داشته
باشد .شاید این امر در راستای کمرنگ شدن تلمیح به اساطیر ایرانی در برابر اساطیر و داستانهای سامی و
عربی در ادبیات عرفانی بعد از قرن ششم باشد( .ر.ک :شمیسا )44 :9786 ،همچنین مقایسه این دو جدول
آشکار میکند هروی بر ساختار و نظام مرتب داستان تعمد داشته است .در روایت اصلی برخی گونههای
حیوانات ،وزیر نداشتند ،اما در روایت هروی هر قسمی شاه و وزیر و نمایندهای جداگانه دارد.
بعد از رسیدن نمایندگان حیوانات ،هفت مناظره بین حکمای هفتاقلیم و نمایندگان حیوانات در
هفت روز برگزار میشود .ساختار هفت دادگاه بدین نظم و ترتیب در روایت إخوان وجود نداشت .در
آنجا چند مناظره در روز اول برگزار میشود و چند مناظره در روز دوم و سوم .در روایت اخوان حدود
ده -دوازده شخصیت انسانی سخن میگویند(.ر.ک :پروینی )76 :9471 ،گاه یک شخصیت چندین
بار وارد گفتگو میشود .اما در اینجا هر روز یک مناظره و هر مناظره بین دو شخصیت مشخص برپا
میشود .هروی در شخصیت این حکیمان نیز برخی تغییرات ایجاد کرده است .نماینده آدمیان در مناظره
سوم «حکیم ترک» است که در روایت مأخذ وجود ندارد .آیا بر اثر استیالی چندینصدساله ترکان بر
جغرافیای وسیع جهان اسالم ،هروی مناسب دیده که حکیمی نیز به این قوم اختصاص دهد یا صرفا وجود
حکمرانی ترکتبار در آن دوران هرات ،انگیزه این تغییر بوده است یا مراد او از ترک ،خطه خطا و ختن
و چین بوده است .دیگر اینکه صبغه دینی و اقلیمی شخصیت حکیمان در روایت هروی کاهش یافته و
چندان تأکیدی مثال بر یهودیت و مسیحیت حکیمان نمیشود و آنان نیز به مفاخر قومی خود نمینازند.
بدین ترتیب اطالعات مردمشناختی و تاریخی اثر کمتر میگردد .در طی هفت دادگاه شتر با حکیم حجاز،
مور با حکیم شام ،روباه با حکیم ترک ،عنکبوت با حکیم روم ،کشف با حکیم عراق ،طاووس با حکیم
هند ،هما با حکیم خراسان مناظره میکند .تقابل قرار دادن حکیم اقلیمها با حیوان خاص ،اتفاقی نیست و

199

زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ،سال  ،39شماره  ،545پاییز و زمستان  ،11ص -58
111

هروی در این تقابل به ظرافتهایی توجه دارد؛ مثال ارتباط طاووس با هند روشن است .ارتباط عنکبوت
با روم از آن جهت است که رومی به صنعت معماری خود افتخار خواهد کرد و عنکبوت هنر خانهسازی
خود را پیش خواهد کشید.
بیشتر بخشهای طربالمجالس با یکی -دو بیت شعر فارسی آغاز میشود .این ویژگی در روایت
المعی و شیروانی نیز وجود دارد .در شرفاالنسان همه بخشها با شعر ترکی که در ارتباط با ماجرای آن
بخش است ،شروع میگردد .اما در شرافتاالنسان همه بخشها مشخصا با ساقینامههای نظامی یا دیگران
آغاز میشود .در دادگاه نخستین ،حکیم حجازی قدرت نطق و آیه «لقد کرمنا» را دلیل برتری انسان
میشمارد( .همان 13 :و  )919در روایت المعی و شیروانی نیز همان مباحث مطرح میشود با
استشهادهایی بیشتر به آیات و روایات .با آنکه ساختار و برخی شخصیتهای داستان در روایت هروی
عوض شده ،اما محتوای گفتگوها و مناظرهها همان مطالب است که در روایت اصلی آمده است .مناظره
پایانی بین هما و حکیم خراسانی صورت میگیرد .هروی حکیمی را که بر حیوانات غالب میشود ،به
اقلیم خود منسوب میکند :خراسان! همین وضعیت را دارد روایت شیروانی! در آنجا نیز هفتمین حکیم به
اقلیم شیروان منسوب میگردد حالآنکه در روایت اصلی ،خطیب حجازی بر حیوانات چیره میشود.
مشخص است نویسندگان تعصبات حبالوطنی خود را دخالت دادهاند .تبار دو روایت بعدی به همین
روایت طربالمجالس میرسد.

 .4-6-5روایت و ترجمه ترکی محمود بن عثمان المعی بورسوی با نام «شرفاالنسان»
ترکها به داستان محاکمه عالقه خاصی داشتهاند چراکه ایرج افشار خبر دادهاند که نسخه خطی
بستانالعقول حواشیای به زبان ترکی عثمانی دارد( .ر.ک :زنگی بخاری )92 :9734 ،ظاهرا اولین بار
سعید نفیسی (در حدود9721ش) از وجود ترجمه المعی خبر دادهاند( .نفیسی )992 :9784 ،بعد از
ایشان ،گلچینمعانی( )9744بدین امر با توضیحات بیشتر پرداختهاند .شرفاالنسان نسخههای خطی
فراوانی دارد؛ ما در این تحقیق از نسخه کتابخانه مجلس استفاده کردیم .در سالهای اخیر همشهری المعی
بورسوی ،سعدالدین اَگری ،این کتاب را در دو جلد با خط التین به چاپ رسانده استLâmi'î ( .
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 )Çelebi, 2011شیخ محمود بن عثمان (۷۸۸ـ ۸۳۷ق) شاعر و نویسنده اهل شهر بورسای ترکیه که در
طریقت پیرو نقشبندیه بود و در شعر از جامی تقلید میکرد ،بسیاری از آثار جامی و برخی شاعران دیگر
را به زبان و شعر ترکی عثمانی ترجمه کرده و کتابهایی را نیز خود نوشته است .یکی از آثار او همین
شرفاالنسان است .در آغاز کتاب پس از تحمیدیه ،مدح پادشاه عثمانی و تقدیم کتاب به او (المعی،
ص )21و آنگاه سبب تألیف کتاب میآید( .همان :صص 29تا  )41بعد از این مقدمه طوالنی ،داستان
آغاز میشود .المعی نیز مثل ابنظافر و وقار به منبع خود اشاره نمیکند .روایت این کتاب ،ترجمه و اقتباس
از روایت طربالمجالس است با تغییرات اندک در بخش آغازین داستان :در این روایت (و روایت
شیروانی) ،داستان با بیان آفرینش آدم و رانده شدن از بهشت آغاز میشود (المعی ،ص41؛ شیروانی،
ص .)69بخش بعدی «بیان سلطنت کیومرث» است( .المعی ،همان14 :؛ شیروانی ،همان )61:این بخشها

در روایت هروی و سایر روایات پیشین نبود و المعی مطالب آن را عمدتا از کتاب المعجم فی آثار
ملوکالعجم (حسینی قزوینی 77 :9787 ،به بعد) برگرفته است .ماجرا تا کشته شدن سیامک پسر
کیومرث به دست دیوان (جنیان) و انتقام کشیدن انسانها از آنان (که برخی در جلد حیوانات رفتهاند)
ادامه دارد .تا اینکه زمان سلیمان فرا میرسد و حیوانات میخواهند از آزار آدمیان به او شکایت ببرند که

کالغ پیر مانع میشود( .المعی ،همان82 :؛ شیروانی ،همان )81 :ادامه داستان همان روایت طربالمجالس
است منتها با تطویل و توصیف بسیار زیاد .نگاهی بهعنوان بندیهای فصلهای دو کتاب نشاندهنده مقتبس
بودن شرفاالنسان از داستان هروی است .کتاب در سبک مصنوع و متکلف است و پر است از استشهاد
به آیات و روایات و ابیات ترکی و فارسی و عربی و توصیفات بسیار دراز 7.همین توصیفات و دیگر
عوامل اطناب است که حجم داستان المعی را بیش از سه برابر متن هروی کرده است .همه ابیات ترکی
و برخی ابیات فارسی کتاب ،از خود نویسنده است .حجم ابیات گاهی از چندین صفحه تجاوز میکند
(همان چیزی که در روایت شیروانی نیز مکرر دیده میشود ).یکی از روشهای تطویل المعی این است
که جایی که هروی اشارهوار از مطلبی عبور میکند ،او با همه طولوتفصیل آن را میآورد؛ مثال هروی
در توصیف کالغ پیر ،اشاره میکند که از زمان قابیل حضور داشته .المعی کل آیات و ماجرای نزاع هابیل
و قابیل و یادگرفتن چگونه دفن کردن مرده از کالغ و  ...را میآورد .تفاوت دیگری که روایت المعی
(و شیروانی) با دیگر روایات دارد ،این است که در جریان مناظرات المعی و شیروانی به اقوال مشایخ نیز
استناد میکند .این ویژگی ،رنگ عرفانی این دو اثر را بیشتر میکند.
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 .5-6-5روایت محمدعلی بن اسکندر شیروانی با نام شرافتاالنسان8

محمدعلی بن اسکندر شیروانی گرچه زاده شیروان (در کشور آذربایجان کنونی) در سال  9911است،
ولی دوران کودکی و رشد خود را در کربال گذراند .او از حدود سال  9224به سفرهای دورودراز
پرداخت و اکثر دنیای اسالم را گشت .وی حدود چهار سال ساکن استانبول بود و در این شهر کتاب
کیمیاءالشفا را از ترکی عثمانی به فارسی ترجمه کرد (شیروانی ،نسخه خطی کیمیاءالشفا ،ص .)2هرچند
جم بودن اثرش اشارهای نمیکند ولی بهاحتمالزیاد در همین زمان
شیروانی در کتاب شرافتاالنسان به متر َ
سکونت در استانبول یا در زمان سکونت ششماهه در قونیه (شیروانی ،ص )46به این کتاب دست یافته
و ترجمه کرده است .همچنانکه گلچینمعانی ( )9744خبر دادهاند این کتاب در بخشهای عمدهاش
ترجمه کتاب شرفاالنسان المعی است .ولی چنان نیست که همه کتاب عینا ترجمه لفظ به لفظ باشد.
شیروانی اغلب الفاظ و جمالت را برای ایجاد سجع و جناس تغییر میدهد؛ ابیات ترکی روایت المعی را
حذف کرده و گاه بهجای آنها ابیات فارسی مینشاند؛ گاه بهجای استشهاد به آیه و روایت المعی ،به آیه
و روایت دیگری استشهاد مینماید؛ گاه برخی تغییرات میدهد که جنبه ایدئولوژیک دارد؛ مثال جایی از
مقدمه که المعی به اصحاب پیامبر تحیت میفرستد (المعی ،ص )8در روایت شیروانی حذف شده و
بهجای آن ،فصلی جداگانه در مدح علی (ع) آمده است( .شیروانی ،ص )92یا در جایی از داستان ،که
درباره ارزش مشورت سخن به میان میآید ،المعی مینویسد بیشتر مشورت پیامبر با خلیفه دوم بود.
(المعی ،ص )968این بخش باز در ترجمه شیروانی (ص )914حذف شده است .این خود میتواند
نمودی از همان «نقش ایدئولوژیک نسخهبدلها» باشد که استاد شفیعیکدکنی ( )9787بدان پرداختهاند9.

ترتیب تبویب شرافتاالنسان و عناوین آن برگرفته از المعی است 10.شیروانی خطبههای آغازین
مناظرهها را از نهجالبالغه انتخاب میکند و اشعار مدحی این بخش نیز غال با از دیوان انوری است.
حالآنکه در طربالمجالس و شرفاالنسان خطبه منثوری (چه فارسی چه عربی) وجود نداشت و هر
نماینده بعد از خواندن چند بیت مدحیه یا تحمیدیه ،به اصل سخن میپردازد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که شیروانی در ترجمه خود روایات دیگر را نیز در نظر داشته چون در روایت إخوان نیز نظیر این خطبهها
وجود دارد .از مناظره دوم به بعد ،صبغه عرفانی روایت شیروانی بیشتر میشود و مکرر موضوعات
تخصصی عرفان (مثل فنا و بقا و والیت) وارد بحث میشود؛ چراکه در اینجا جدال بر سر حسن صورت
و سیرت است .درست است که داستان حتی در روایت إخوان نیز ظرفیت طرح موضوعات گوناگون

مقاله علمی-پژوهشی :جریان شناسی و تبار شناسی ترجمه و اقتباس از داستان /...حیدرزاده

919

عرفانی را دارد اما در روایت هروی و المعی بر حجم اینگونه مطالب افزوده شده و البته سهم خود
شیروانی در این برافزودنها بسیار زیاد است .تقریبا از ص  741تا پایان کتاب (ص )129روایت داستان
تمام شده و نویسنده صرفا سؤالهایی عرفانی از زبان هما میپرسد و حکیم شیروان بدانها پاسخ میدهد
پاسخهایی که غالبا برگرفته از آثار جامی و دیگران است.

 .6-6-5روایت عبدالغفار بن عبدالشکور تبریزی با عنوان رساله رعدوبرق
تنها نسخه خطی رساله رعدوبرق در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری میشود که به خط خود
مؤلف و تألیف 9261ق است( .عبدالغفار بن عبدالشکور تبریزی ،پشت جلد) از احوال مؤلف اطالعی
در دست نیست .ماجرای این کتاب ،اقتباس بسیار آزاد از داستان محاکمه است چراکه سیر داستان و
شخصیتها و زمان و مکان کامال متفاوت از داستان إخوان است و فقط برخی مضامین آن و نیز این
چالش اصلی که انسان به چه دلیلی اشرف مخلوقات خوانده میشود ،با داستان محاکمه همانندی دارد .از
همین روی است که در دستهبندی انواع ترجمه /اقتباسها این کتاب را مطرح نکردهایم .در این داستان،
از میان حیوانات ،خر و خز و گوسفند و کرم پیله؛ و از معدنیات طال پیش فقیه دنیاطلبی رفته و از او درباره
علت برتری انسان میپرسند( .ص )21ابتدا خر میپرسد درحالیکه خدا گفته «اولئک کاالنعام» چرا
آدمیان چنین ادعایی دارند؟ خر از فراست خود و فایده حیوانات میگوید که شبیه آن مضامین در داستان
إخوان هم بیان شده است .در بخش دوم ،کرم پیله (ص )71و در بخش سوم خز (ص )12و در بخش
چهارم گوسفند سخن میگوید .موضوع سخنان تکراری و همان تقبیح غرور و حب دنیا و  ...است .بخش
پنجم (در معاتبات طال) بیشترین تفاوت را با داستان إخوان دارد چراکه در آنجا از معدنیات سخنی به میان
نیامده بود .طال نیز فقیه و آدمیان را به سبب دوستداری دنیا سرزنش میکند( .ص )81درنهایت فقیه پاسخ
میدهد که ارزش نوع انسان ،به سبب وجود اولیاست( .ص )11پس از شنیدن اوصاف اولیا ،حیوانات
میپذیرند که انسان اشرف مخلوقات است( .ص )13این پایانبندی داستان نیز شبیه پایان داستان
إخوانالصفاست.
سبک کتاب گاه مرسل و گاه مسجع است .از کاربرد واژگان دشوار در آن خبری نیست .ابیات
فارسی و عربی ساده از شاعران مختلف مثل مولوی و سعدی در متن دیده میشود .برخالف روایات
پیشین ،روایت این کتاب پیوسته نیست و اغلب حکایاتی در میان داستان میآید .داستان کنش ندارد و
صرفا سخنانی است که از زبان شخصیتها ادا میشود.
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 .7-6-5روایت و ترجمه از متن اردوی اللجی بن ستیل پرشاد با عنوان مناظرةالحیوان
تا آنجا که نگارنده اطالع دارد از این کتاب حداقل دو نسخه خطی وجود دارد که یکی در کتابخانه
مجلس ایران و دیگری در کتابخانه دانشگاه پنجاب نگهداری میشود( .نوشاهی :9711 ،ج)211 ،9
اللجی در آغاز کتاب اندکی درباره خود سخن میگوید (ص )7و یادآور میشود که ترجمه این کتاب
جم اردوی مولوی اکرام علی خیرآبادی در سال 9819م9268 /ق صورت گرفته
از روی نسخه متر َ
است( .اللجی ،ص )91وی خود در آغاز و پایان کتاب ،از آن با نام «مناظرۀالحیوان» یاد میکند( .اللجی،
ص 96و ص  )242علیرغم ترجمه دوباره بودن متن (از عربی به اردو و از اردو به فارسی) مروری بر
عناوین فصلهای کتاب ،روشن میکند که کتاب چندان تفاوتی با روایت اصلی إخوان ندارد .چون متن
کتاب مترجم از اردو است ،بهدرستی نمیتوان ارزیابی نمود که اختالفات در روایت ،از آنِ نویسنده است
یا در منبع او نیز همینگونه بوده است .در بیشتر بخشهای کتاب چنین احساس میشود که ترجمه به
مضمون انجام گرفته است .ترجمه متن همراه با تلخیص است .این ،امری است که خود مترجم در مقدمه
به آن تصریح دارد ...« :و مضامینی که در ترجمه اردو ذکرش به تکرار آمده بود ،زائد دانسته ،داخل این
تحریر نساختم( ».ص )96اینقدر هست که مترجم بسیاری از بخشها مخصوصا بخشهایی را که حاوی
خطبه بوده و چندان نقشی در سیر و روند داستان نداشته ،حذف یا تلخیص نموده است.
مناظرۀالحیوان متنی ساده و روان دارد مثل روایت عربی إخوان؛ اما گهگاه از سجع بیبهره نیست .این
کتاب هم مثل متن اصلی ،خالی از استشهاد شعری است .بااینکه هنوز کتاب اللجی تصحیح و چاپ
انتقادی نشده ،یکی از خوشخوانترینِ روایات از این داستان است .ازنظر سبکی وجود برخی ترکیبات
خاص و غیر رایج در جغرافیای امروزین ایران ،در روایت اللجی خودنمایی میکند :حیوانان (ص،)29
مکانات خاطرخوه ( ،)71خودها :خودشان ( ،)72انسانان ( ،)41اراکین ( ،)976لواحقین ،توابعین
(جمعالجمعهای غیر رایج) ( ،)918عصابردار (در ترجمه منادی) ( ،)279کاشتکاران (.)717
درباره تبارشناسی این روایت باید گفت از قرائن حتمی درونمتنی آشکار میشود که مترجم اردو (و
شاید اللجی) و احمد وقار از یک نسخه (شاید همان نسخه چاپی اوایل قرن نوزدهم هند) برای ترجمه
استفاده کردهاند .دلیل آن ،تشابه فراوان اسامی خاص نادر در این دو روایت است؛ مثل بیوراسب ،فیروز،
بالصاغون (اللجی ،ص )28نه «صاغون یا صاعور»؛ شبیه ضبط چاپ هند (رسالۀ من )1 :9114 ، ...و
چاپ دیتریسی( .فی تداعی )2 :9889 ،...اسم ثامسطوس نیز در این دو روایت مشترک است (اللجی،
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ص214؛ وقار )218 :9732 ،درحالیکه این اسم ،در نسخه عربی مشهور «مسیطوس» (إخوان:9112 ،
ج )288 ،2و در روایت زنگی (« )971 :9734باسطوس» بوده است .همچنین نام جنی که تخت بلقیس
را به سلیمان آورده ،در روایت إخوان «اضطر بن مایان» (رسائل )279 :است اما در روایت اللجی و وقار
اصطوسبن ایوان (اللجی ،ص996؛ وقار )18 :9732 ،و در چاپ دیتریسی هم شبیه همین نام آمده
است( .فی تداعی .)24 :9889 ،...دلیل دیگر اینکه در هر دو روایت ،بخش معرفی تنین قبل از عنقا است؛
(وقار291 :9732 ،؛ اللجی ،ص )262از دیگر شباهتهای دو ترجمه این است که در متن اصلی إخوان،
دو بار نام قبایل جن آمده اما اللجی و احمد وقار فقط یک بار آوردهاند.

 .8-6-5روایت احمد وقار شیرازی با نام مرغزار؛ محاکمه انسان و حیوان
احمد وقار (9218 -9272ق) فرزند وصال شیرازی که بیشتر عمر خود را در شیراز گذرانده و همانجا
مدفون شده (وقار )8 :9732 :راوی دیگر این داستان است .چون متن مرغزار بدون مقدمه است ،در جایی
اشارهای به منبع اثر یا مترجم بودن آن نمییابیم .البته مصحح بر این باور است که ظاهرا وقار داستان را
مستقیما از رسائل برگرفته است( .همان )2 :این روایت نیز پر است از اشعار فارسی و عربی .بیشتر ابیات
فارسی ،سروده خود نویسنده است.
حجم صفحات و کلمات روایت احمد وقار بیشتر از داستان اصلی است .غیر از افزودن اشعار فراوان،
دلیل دیگر آن ،توجه به سجع و جناس و ایجاد ترکیبات مترادف؛ و دلیل دیگر ،توصیفات دورودراز
است؛ مثال در جایی از داستان که علت اختالف بنیآدم و بنیجان میآید ،چندین صفحه توصیف بهشتی
که آدم و زوجهاش ساکن آن بودند ،آمده است( .همان ) 89 :سبک روایت وقار بیشتر از المعی و
شیروانی تکلف و تصنع دارد و از این نظر به سبک ابنظافر نزدیک میشود.

 .9-6-5روایت مال اسماعیل سبزواری در بخشی از کتاب مجمعالنورین
روایت مجمعالنورین ساختاری خاص دارد :تقسیم داستان به هفت مجلس .در پایان هر مجلس ،نویسنده
به مصائب اهلبیت گریز زده و مطالبی در مرثیه آنها میآورد .از مقدمه کتاب برمیآید که مال اسماعیل
سبزواری (متوفی 9792ق) این کتاب را در دوره ناصری نوشته چراکه در آغاز کتاب او را مدح کرده
(سبزواری )7 :9791 ،و در همینجا به اقامتش در تبریز ،مقر ولیعهد ،مظفرالدین شاه ،و نوشتن این کتاب
و تقدیم آن به او تصریح دارد(.همان) این روایت در هفت مجلس آغازین مجمعالنورین آمده است.
(مجموع کتاب ،بیش از نود مجلس است ).در این روایت ،حیوانات بعد از قتل هابیل توسط قابیل ،از
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آدمیان گریزان میشوند تا اینکه در زمان کیومرث ،وی حیوانات را به هفت بخش تقسیم میکند و
پادشاهی هرکدام را به حیوانی میدهد( .همان )26 :آدمیان آزار بر حیوان را آغاز کردند . ...روزگار
گذشت و دور پیامبر (ص) آمد .او «زردشت حکیم» را پادشاه جنیان کرد( .همان )23 :آنها در جزیرهای
اقامت داشتند تا اینکه کشتیای تجاری دچار طوفان گردیده و( . ...همان) گفتیم سبزواری در پایان هر
بخش ،زمینه را طوری میچیند که به حادثه کربال گریز بزند .گریز مجلس اول بدین گونه است :پادشاه
جنیان رحیم بود و از شنیدن شکایت حیوانات به گریه افتاد اما حارث از شنیدن ناله طفالن مسلم ،دلش به
رحم نیامد .مؤلف در مجلس بعد داستان را ادامه میدهد با این تفاوت که مثل همه خطیبان ،کالم را با
تفسیر آیهای آغاز میکند .این آیات چنان انتخاب میشوند که با مضمون داستان در ارتباط باشند .دو
طرف مناظره در روایت سبزواری این شخصیتها هستند :مردی خراسانی  -استر (همان)77 :؛ مرد یونانی
– استر (همان)71 :؛ مردی از اهالی مغرب  -اسب (همان)71 :؛ حکیم خوارزمی  -روباه (همان)41:؛
مرد هندی  -خرگوش (همان)49 :؛ حکیم عراقی  -اشقر [حیوانی عجیبالخلقه در چین بزرگتر از
گوسفند] (همان)43 :؛ عالم حجازی  -اشقر (همان )41 :حکیم عراقی  -کلیله و ضفدغ (همان 13 :و
 )18در مجلس هفتم هم مرد خراسانی خطابه میخواند و استدالل نهایی را بیان میکند(.همان)69 :
همچنانکه نام طرفین منازعه نشان میدهد ،نویسنده برخی شخصیتهای داستان را تغییر داده و در این
تغییر توجه نداشته که قرار بود هرکدام از شخصیتها نماینده گونه خاصی از حیوانات ،و هرکدام از
حکیمان به یکی از اقالیم هفتگانه منتسب باشند .با وجود تغییر شخصیتها البته بیشتر موضوعاتی که مطرح
میشود ،همان مطالب منابع است غیر از اینکه گاه تفصیل زیاد دارد و گاه با استداللهایی غیر از روایت
منابع طرح و رد میگردد.
ازنظر سبک ،ترجمه نویسنده اغلب همراه با عبارات زبان محاورهای است« :اینها دست از سر ما
برنمیدارند»« ،اگر از احوال ما مطلع شوی بر ما گریهات میگیرد»( ،همان « )23 :پول دستی به آن شخص
بدهد» (همان« )72 :سبیل او را چرب کنند» (همان« )71 :خجالت نمیکشید از این حرفهایی که
میزنید»( .همان )18 :روایت این کتاب نیز به ابیات فارسی و گاه ابیات و احادیث و اقوال ساده عربی
آراسته است .برخی ابیات فارسی محتوا و زبان عامیانه دارد و البته استشهاد به اشعار مولوی و سعدی و ...
نیز کم نیست.
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ازنظر تبارشناسی این روایت ،تباری چند رگه دارد :سبزواری متن روایت را مستقیما از متن عربی
برگرفته است اما ساختار و ترتیب حوادث آن را رعایت نمیکند .باری ،اشاره به پادشاهی کیومرث در
آغاز داستان ،نشان میدهد که سبزواری از روایت ترکی المعی مطلع بوده است چون فقط در روایت
المعی (و ترجمه شیروانی) است که شخصیت کیومرث در داستان حضور دارد .او نیز بهگونهای سعی
میکند ساختار هفت دادگاه هروی و المعی را در هفت روز روایت کند .قرینه دیگر اینکه در روایت او
هم مثل روایت هروی و المعی ،حکیم هفتمین روز که بر حیوانات در مناظره غلبه میکند ،حکیم خراسانی
نه حجازی( .همان )69 :بدین ترتیب میتوان گفت که سبزواری محتوای روایت را از إخوان برگرفته
ولی سعی کرده آن را در ساختار هفت دادگاه روایت هروی و المعی دربیاورد .پرواضح است که
سبزواری متن روایت إخوان را پیش چشم داشته چراکه پیوسته از آغاز تا پایان داستان ،عبارات عربی آن
را عینا یا با اندکی اختالف میآورد و ترجمه میکند .بااینهمه منظور این نیست که کار سبزواری ترجمه
صرف است .غیر از گریزهای فراوان به زندگی و مراثی اهلبیت ،ترجمه او از ماجرای داستان نیز همراه
با حذف و اضافات فراوان است .گاه این تغییرات به اندازهای زیاد است که باید آن را بازآفرینی داستان
نامید .وی گاه ماجراها و گفتگوهایی را وارد داستان میکند که در روایات منابع وجود ندارد .او گاه به
مناسبت موضوع ،حکایتی کوتاه وارد داستان میکند؛ مانند رحم آوردن سلطان محمود به آهوی بچهدار
(سبزواری )71: 9791 ،گاه حکایتی از بوستان و گلستان (همان )71 :و اکثر ،داستان پیامبران مثل داستان
رفتن گرگان کنعان به پیش یعقوب( .همان )47 :ازاینجهت میتوان گفت که روایت سبزواری بیشترین
تفاوت را با روایت إخوان دارد (بدون در نظر گرفتن روایت رعدوبرق).
از مختصات ویژه روایت سبزواری (و ترجمه ترکی احمد بصیرت) آن است که وی گهگاه
موضوعات و مباحث روز را وارد داستان هزارساله میکند؛ نظیر اینکه «در فرنگستان ،پول میگیرند و
حرف میزنند» (منظور :حقالوکاله یا حقالمشاوره) یا اینکه حیوانات تصمیم میگیرند باهم مشورت کرده
و «بهطور پلتیک صحبت بدارند»( .همان )72 :سبزواری گاهی هم تغییراتی در روایت میدهد که از
چشمانداز عناصر داستانی ،درخور توجهاند؛ مثال در توصیف جزئیات صحنهها گویی مبحث
واقعیتنمایی را در نظر دارد و بعضی توصیفات برای ایجاد تعلیق است .برخی تغییرات نیز از آن روی
است که داستان برای مجلس وعظ آماده شود .به همین سبب نویسنده بر جنبه پندآموزی آن با افزودن
آیات و احادیثی از زبان شخصیتهای داستانی افزوده است.
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 .11-6-5چاپ مستقل روایت مندرج در طربالمجالس توسط علیاصغر پیشخدمت با
نام «نطق صامت»
به نوشته ایرج افشار در مقدمه بستانالعقول «رساله حیوان ...دو بار دیگر نیز موضوع ترجمه و تألیف قرار
گرفته است .یکی آن است که به نام نطق صامت ...چاپ سنگی شده و ...ممکن است نوشته علیاصغر
پیشخدمت باشد( »...ر.ک :زنگی بخاری24 :9734 ،؛ مجملالحکمه )789 :9731 ،اما باید دانست
روایت این کتاب تألیفی جداگانه نیست بلکه همانطور که باغستانی و مرتضایی ( )939 :9718نیز
دریافتهاند صرفا چاپ مستقل فصل سوم کتاب طربالمجالس است بدون هیچگونه تغییر .البته باید توجه
داشت که چاپ این کتاب در دوره مظفری پراهمیت بوده بهگونهای که در کتاب مرآتالوقایع خبر چاپ
سنگی آن جزو وقایع سال 9727ق ذکر شده است(.سپهر :9786 ،ج)141 ،2

 .11-6-5ترجمه ترکی احمد بصیرت از روایت مجمعالنورین با نام مرافعه حیوانات
مترجم در مقدمه کتاب ،خود را «احمد بصیرت» معرفی کرده و اذعان مینماید داستان را در بین تألیفات
مال اسماعیل سبزواری خوانده و «محبتِ نوع و تعصبِ ملیت» باعث شده آن را از فارسی به ترکی ترجمه
نماید تا عوامالناس آن را خوانده و فایده برند( .بصیرت )2 :9772 ،از این احمد بصیرت چندان نامی در
میان منابع نمیتوان یافت غیر از آنکه کاتب چند کتاب چاپ سنگی در تبریز بوده است( .ر.ک :مشار،
 :9741ج241 ،9؛ همو :9717 ،ج )4347 ،4ترجمه بصیرت کامال منطبق با روایت سبزواری و
تحتاللفظی نیست .مثال در همین آغاز روایت ،او معنی و لقب کیومرث ،و اسم و لقب اسب و شیر را
حذف کرده است (ر.ک :سبزواری26 :9791 ،؛ بصیرت )1 :9772 ،وی حکایاتی را بر روایت
میافزاید که در روایت سبزواری وجود ندارد؛ مانند حکایت دو نفر که هر دو به قاضی رشوه داده بودند.
(همان 11 :تا  )919او گاه داستان را قطع کرده و چندین صفحه درباره موضوعی بحث میکند؛ مثال در
صفحه هفده 8-3 ،صفحه درباره ارزش علم سخن میگوید .بصیرت نیز گاهی مثل سبزواری مسائل روز
را وارد کتاب میکند؛ مثال در جایی سخن را به آموزش زبان فرنگی از سنین خردسالی کشانده و از این
امر انتقاد مینماید( .همان 89 :تا  )87او گاه به مناسبتِ موضوع ،مثلی یا شعری ترکی وارد متن میکند11.

در واقع میتوان گفت ترجمه بصیرت اصال یکدست نیست .گاه ترجمه او دقیقا تحتاللفظی میشود
(مقایسه شود :سبزواری28 :9791 ،؛ با :بصیرت )99 :9772 ،و گاه نقل به مضمون است .گویا احمد
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بصیرت ابتدا چند صفحه را ترجمه تحتاللفظی میکند .سپس از اینگونه ترجمه خسته شده ،چندین
صفحه را خوانده ،نقل به مضمون مینماید .همین امر باعث میشود در ترجمه بصیرت ترتیب مجالس و
جای حضور شخصیتها در داستان به هم بخورد و درنهایت ،کتاب او دارای هشت مجلس بشود! (همان:
 )981بیشترین مطالبی را که بصیرت حذف کرده ،مراثی پایان مجالس و بسیاری از داستانهای انبیا و ائمه
است که صرفا مناسب مجالس منبری بود .بصیرت برخی امثال و ابیات فارسی و همچنین آیات و عبارت
عربی را در متن نگه داشته ،گاه ترجمه ترکی آنها را میآورد و گاه نمیآورد .گاهی هم به ترجمه ترکی
آنها بسنده میکند .وی بهندرت متن عربی روایت إخوان را که روایت سبزواری پر از آن است ،ذکر
میکند( .همان27 :؛ سبزواری)21 :9791 ،

 .12-6-5ترجمه عبداهلل مستوفی به نام محاکمه انسان و حیوان
عبداهلل مستوفی(9721-9213ش) ،از نویسندگان دوران قاجاری و پهلوی ،در سالهای  9721و
9729ش این کتاب را با نام محاکمه انسان و حیوان ترجمه کرده است( .مستوفی )243 :9724 ،مقدمه
کوتاه و پنجصفحهای این کتاب ،درباره چرایی شکلگیری إخوانالصفاست( .همان )4 :مستوفی برخالف
دیگران از آغاز رساله بیست و دوم شروع به ترجمه میکند نه از بخش آغاز داستان .بنابراین بعد از 73
صفحه ،داستان محاکمه آغاز میشود .در این کتاب نیز نام پادشاه جنیان ،بیراست است و نام جزیره،
صاغون( .همان )71 :برخالف روایت وقار و اللجی ،بخش فراخواندن سران قبایل جنیان اعم از بنیناهید
و ...دو بار در داستان آمده مانند روایت مأخذ( .همان )41 :همین قرائن نشان میدهد مستوفی از متنی قدیم
استفاده میکرده چراکه مثل اکثر متنهای مترجَمِ دوره قاجار ،نام شاه ،بیوراسپ و نام جزیره بالصاغون
نیست .از مشخصات بارز ترجمه مستوفی ،این است که برخالف سایر روایتها (غیر از یکی دو آیه) اصال
در کتاب ،متن عربی وجود ندارد.
وفاداری مستوفی به متن منبع ،بیگمان بیشتر از همه مترجمان است مخصوصا در بخش خطبهها 12.اما
باز در اینجا نیز برخالف آنچه شکل و شمایل کتاب و رعایت دقیق عنوان فصلهای متنِ مأخذ نشان
میدهد ،نباید پنداشت که با ترجمه کامال تحتاللفظی سروکار داریم .همچنانکه از جدول شماره یک
پیداست ،تعداد کلمات ترجمه مستوفی حدود بیست هزار کلمه بیشتر از روایت إخوان است .همین امر
نشان میدهد که  -عالوه بر اجتنابناپذیریِ افزون شدنِ تعداد کلمات زبان فارسی در ترجمه زبان عربی-
ترجمه مستوفی ،همراه با توضیح است .البته این توضیحات ،برای سادهسازی و تفهیم سریع بر متن افزوده

119

زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ،سال  ،39شماره  ،545پاییز و زمستان  ،11ص -58
111

شده نه اینکه مثل دیگر راویان برای توصیف بیشتر یا آراستن متن به صنایع بدیعی باشد .همچنین مستوفی
ملزم نمیداند همه مفردات و مترادفاتِ متن منبع را تکبهتک به فارسی ترجمه نماید؛ مثال باز در همین
صفحات ،وی در ترجمه « ...البراری البعیدۀ و اآلجام و الدَحال و رووس الجبال» (رسائل )214 :به «بیابانها
و کوهها» (مستوفی )41 :9724 ،بسنده کرده است .باید توجه داشت که هر چه پیشتر میرویم ،تغییرات
مستوفی در متن مأخذ ،کمتر شده و به ترجمه تحتاللفظی نزدیکتر میشود.
ازنظر سبکشناختی گاه برخی تعبیرات عامیانه در ترجمه مستوفی به چشم میخورد مانند «از
راه خود پرت شده»« ،تازهواردها» و «این آقایان» (همان 71 :و  )41اما این نزدیکی به زبان عامیانه ،هرگز
به اندازه روایت سبزواری نیست .بهعبارتیدیگر ،در اغلب بخشها متن ،زبانی رسمی و ادبی دارد .با این
تفصیل میتوان گفت که مستوفی چندان دخل و تصرفی در روایت إخوان نکرده و ترجمه او وفادارترین
ترجمه به منبع است.
 .3نتیجهگیری
داستان محاکمه انسان و حیوان در دادگاه جنیان از چشماندازهای گوناگون مانند حقوق حیوانات،
گونهشناسی حیوانات در دنیای قدیم ،ظرفیتهای بازتولید داستان در ژانر ادبیات کودک ،و تولید سینمایی
و انیمیشنی از آن ،همچنین تحلیل گفتمان ،مناسبات قدرت و دموکراسی و نیز گرایشهای اومانیستی
قابلطرح و بررسی است .همین ظرفیتهای گوناگون باعث شده که این داستان در دنیای قدیم مثل
افسانههای هزارویک شب ،و کلیلهودمنه در میان مردمان مختلف دنیا محبوبیت داشته و به زبانهای
مختلفی ترجمه شود .قدیمترین روایت از این داستان که گمان میرود تباری باستانی داشته باشد ،به زبان
عربی و در رسائل إخوانالصفاست .ایرانیان نیز این داستان را بسیار میپسندیدند چراکه عالوه بر سه چهار
ترجمه و اقتباس جدید ،بیش از دوازده ترجمه و اقتباس از آن در ادبیات کالسیک وجود دارد .این ترجمه
و اقتباسها در چهار شاخۀ مختلف قابلطبقهبندی است :ترجمۀ کامل (مثل ترجمۀ زنگی بخاری و عبداهلل
مستوفی) ،ترجمۀ همراه تلخیص (ترجمۀ ابنظافر شیرازی) ،روایت دگرگونشدۀ میرحسینی هروی و
روایت التقاطی مال اسماعیل سبزواری از دورۀ قاجار .سبک نثر این دوازده روایت متفاوت است :برخی
مثل اصل عربی آن ،ساده و مرسل است؛ برخی مصنوع و متکلف ،و برخی زبان محاورهای و عامیانه دارد
که بهنوبۀ خود ذوق و پسند نویسندگان و خوانندگان ادوار مختلف را آینگی میکند .در این تحقیق تالش
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شد نگاهی کلی به همۀ دوازده روایت بیندازیم و وجوه افتراق و اشتراک اساسی آنها را برشماریم.
تحقیقات علمی و ادبی بعدی در مسیر ادبیات تطبیقی و مناسبات بینامتنیت و ترجمهپژوهی خواهد بود.
پینوشتها
 .9تمام ارجاعات به رسانل (غیر از مواردی که ذکر شود) به جلد دوم چاپ  9115است .در ادامه از
این منبع فقط با نام رسائل یاد میکنیم.
 .2در مورد پیشینه نام و صفت مردانشاه در عهد ساسانی و در نزد فتیان ر.ک :شفیعیکدکنی:9783 ،
.34
 .7برای دیدن برخی چاپهای دیگر ر.ک :صالحیه :9111 ،ج78 ،2؛ بروکلمان :9131 ،ج.911 ،4
 .4در برابر «صاغون» در ترجمه فرانسه« ،سجون» ( )SAIGONآمده و در چینی سیکون تلفظ میشود
(ر.ک :مبارک .)282 : 9131 ،در چاپ هند و آلمان ،بهجای صاغون ،بالصاغون ضبط شده (ر.ک:
رسالۀ من1 :9114 ،...؛ فی تداعی .)2 :9881 ،...میتوان حدس زد که در بازنویسیها و چاپهای
جدید نام این شهر را با نام شهر بالساغون که در متون تاریخ مغول ذکر میشود ،خلط کردهاند.

 .1در مقدمه استادان پورنامداریان و عابدی بر منطقالطیر به احتمال تأثیر پذیرفتن امام محمد غزالی در رسالۀالطیر
از این داستان اشاره شده است (عطار.)26 :9716 ،
 .6باید توجه داشت که در روایت سبزواری (و احمد بصیرت) عنوان کتاب یا داستان «در مرافعه
حیوانات» است .شاید این قرینهای باشد که سبزواری از روایت ابنظافر مطلع بوده چرا که در روایت
عربی فعل و مصدر «مرافعه» به نظر نرسید.
 .3هر چند از نظر ترتیب تاریخی روایت ابنظافر بعد از هروی است ،اما چون سه روایت بعدی از یک شاخه
هستند ،ابتدا روایت ابنظافر را بررسی میکنیم.
 .8مثال در روایت هروی ( )31 :9712توصیف کالغ پیر ساکن دماوند فقط در دو سطر آمده همراه با
سه بیت اما در روایت المعی سه صفحه بدان اختصاص یافته است (المعی ،صص.)17-19

 .1عنوان کامل کتاب حقیقت البیان شاهیه فی التلویح الی ترجیح المسالک النعمت اللهیه
است اما در باالی اولین صفحه عنوان متفاوت و مختصر «حقیقت البیان فی شرافت النسان»
نوشته شده است.
 .91از دیگر موارد تأثیر ایدئولوژی در ترجمۀ شیروانی ،حذف نام و اشارات به امامان اربعۀ فقهی اهل
سنت است.
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 .99مثال این عنوان شیروانی «حقیقت :در بیان مشورت کردن حیوانات شکستهخاطر و خبر یافتن از ملک
دادبخش دارالمفاخر» در برابر این عنوان المعی «سخن گفتن حیوانات شکستهخواطر و خبر یافتن از
ملک جنیان ذیالمفاخر».
 .92مثال در جایی میگوید« :ترکلر ایچینده بر مثل دیرلر که ...عمو وای دگل زمی وای دور( ».بصیرت،
 )17 :9772و در جایی دیگر درباره فایده سکوت و کمحرفی میگوید« :اما بو سوز ده ترکلر
آراسنده  ...دیهلر که :اهلل سنه بر دیل ویروب ایکی قوالق .یعنی بر دانش ایکی اشیت» (همان.)921 :
 .97بهعنوان نمونه ر.ک :ترجمۀ خطبۀ خطیب عباسی در آغاز داستان؛ رسائل216 :؛ مستوفی:9724 ،
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