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 . مقدمه1

ه ن، حیوانات از آزار آدمیان بآبر اساس  ست کها یقدیمو  بلند داستانی محاکمه انسان و حیوانداستان 

کنند آدمیان ادعا می و خواندها را فرا میانسان وی .برندجنیان شکایت می پادشاهتنگ آمده، به درگاه 

 ،در پی دادخواهی آنان و فتهادعا را نپذیراین یم. حیوانات ت مملوک ما و ما اشرف مخلوقاتحیوانا

بهایم، )هفتگانه حیوانات و نمایندگان اقسام  (میاقلهفتها )از مایندگان انسانهایی با حضور ندادگاه

ورت ص های طوالنی بین دو طرفمناظرهدر طی چندین جلسه دادگاه،  شود.تشکیل می( غیره و درندگان

اند. آنها به کنند با دالیل عقلی و نقلی اثبات کنند که برتر از حیواناتمی ها کوششانسانگیرد. می

 یاتیآبه ست خود و همچنین ارهای گوناگون، غذاهای خوشمزه، بناهای بلند، علوم متنوع و قامت لباس

ر پاسخی  کنند اما حیوانات هر بااستدالل می« حسن تقویمخلقنا االنسان فی أ»و « آدما بنیمنکر   نحنُ»نظیر 

ق نمایندگان شش اقلیم موفدر چندین دادگاه، کشند. ها از آیات را به چالش میدهند و برداشت انسانمی

حکیم  ،انید. اما در دادگاه پایگردنمیشوند و حیوانات پیروز مناظره به اثبات مالکیت و اشرفیت خود نمی

شود و چیره می حیوانات موجود است، بر نمایندهابدی که فقط در آدمی روح الهی با استدالل اینهفتم 

 پذیرند.دادگاه و حیوانات اشرفیت انسان را می

دو روایت در زبان ترکی وجود دارد،  در زبان فارسی وروایت  دهبیش از که از آن محاکمه داستان 

 فراوانیار ترجمه/ اقتباس، نشان از محبوبیت بستعداد  همین. ستالصفاإخوان رسائلر برگرفته از داستانی د

های در زبان ،ناقتباس از آ /ترجمهو  نیستایرانیان  محبوبیت منحصر بهاین  البتهدر بین ایرانیان دارد.  آن

ری از ترجمه این داستان به زبان عبکاتاالی آلوارز و . دهدرا نشان میمحبوبیت باالی جهانی آن ، مختلف

 96زبان فرانسه قدیم در قرن  و ترجمه آن به 91و ترجمه مفقود آن به زبان اسپانیایی در قرن  94 در قرن 

ترجمه متن عبری از بروکلمان  (Callatay, 2018: 357; Alvarez, 2002: 180دهند. )خبر می

و همچنین م 9818به آلمانی در سال  م و البته چاپ و ترجمه دیتریسی9882به زبان آلمانی در سال 

در  (911 -913، 4: ج9131. )بروکلمان، گویدسخن میم 9869ترجمه مولوی علی به هندی در سال 

: 9716، الصفاإخوان رسائل. )انداطالع دادهم 9871جایی دیگر از ترجمه انگلیسی آن در سال 

 (ابعر.ک: فهرست من) .ستان به زبان انگلیسی اطالع دارداین دا تازهچاپ از دو  نگارنده( وششستیب

در تحقیقات پیشینیان، باری، ( 2صدارد. )اللجی، مقدمه اللجی نیز از وجود ترجمه به زبان اردو پرده برمی

وکلمان، بر) بودشناسایی و معرفی شده )و ترکی( روایت از این داستان به زبان فارسی  هشت مجموعا 
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گیری از (. ما با بهره932 :9718 ،و مرتضایی غستانی؛ با33و  36: 9744معانی،چینگلهمان؛ 

 زآنجاکهاهای اینترنتی موفق به یافتن چند روایت دیگر شدیم. های نسخ خطی و جستجو در درگاهفهرست

روایت  ونهای گوناگمفصل؛ و از سویی با ناممستقل و گاه در میان یک کتاب  صورتبهاین داستان گاه 

 چندین روایت دیگر از آن نیز وجود داشته باشد. بسایات بسیار دشوار است و شده، شناسایی همه روایا

ختلف دقیق و تعداد تقریبی کلمات روایات م نشانیسیر تاریخی ترجمه اقتباس از این داستان و همچنین 

هایی نیز در سی سال اخیر از این داستان صورت گرفته در جدول شماره یک آمده است. ترجمه/ اقتباس

 است که از حوزه کار این پژوهش خارج است.

 جدول شماره یک

دوره  نام نویسنده

 یخیتار

حوزه 

 جغرافیایی

شمار  نام منبع

 صفحات

تعداد 

 کلمات

بخشی از رساله  عراق/ بصره 4قرن  الصفاإخوان

22  

 ص:934

 تا 217 از

733 

11111  

کتاب  بغداد 397 . زنگی بخاری9

 العقولبستان

ص: 917

تا  23 از

221 

61111  

 فصل سوم هرات 398 . میرحسینی هروی2

 المجالسطرب

 ص: از 64

 971تا  66

21111  

باب اول   شیراز 364 ظافر شیرازی. ابن7

 الودیعهکنوز

 ص: از38

تا   63
941 

21111  

کتاب  آناتولی 127 . المعی بورسوی4

 االنسانشرف

 ص:416

تا  44از  

446 

31111  

 آذربایجان 9211 . محمدعلی شیروانی1

 استانبول ای

کتاب 

 االنسانشرافت

ص:  461

تا  18از 

129 

971111  
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 21111 ص 11 رعدوبرقرساله   9261 . عبدالغفار تبریزی6

: ص496 الحیوانمناظرۀ / لکهنوهند 9268 برشاد . اللجی3

 تا 22از

478 

71111 

ص: 779 مرغزار شیراز 9211 . احمد وقار شیرازی8

 تا 99 از

742 

61111 

هفت  تبریز 9717 سبزواریعیلمالاسما.1

آغازین  مجلس

  النورینمجمع

 ص: از 41

 66 تا 26

21111 

 اصغریعل.91

 شخدمتیپ

 21111 ص 976 نطق صامت تهران 9727

 71111 ص 983 مرافعه حیوانات تبریز 9772 . احمد بصیرت99

 9724 . عبداهلل مستوفی92
 ش

محاکمه انسان و  تهران
 حیوان

ص:  211

تا  73 از
246 

31111 

   

 . پیشینه تحقیق1-2

حمد اداستان انجام شده است.  گانهدوازدهبر روی برخی از روایات  چندیتحقیقات در ایران  تاکنون

  ردیگ ، چهار ترجمه و اقتباسالمجالسطربای حین معرفی نسخه خطی ( در مقاله9744معانی )گلچین

کند. اشاره می به دو ترجمه دیگر العقولروضۀدر مقدمه  (26: 9734ایرج افشار ) نماید.را معرفی می

انداز نمادشناسیک، م( از چش9716)محمودی و الیاسی، « المجالسطربنمادشناسی حیوانات در »مقاله 

ظافر از ترجمه ابن (9718در تحقیق باغستانی و مرتضایی ) و این داستان را بررسی کرده هایشخصیت

ا استفاده از انه داستان بعربی برسنجیده شده است. در تحقیق دیگری نقد روانکاو با روایتاین داستان 

ای که بخواهد همه )یا ( اما مقاله9718روایت احمد وقار مورد اهتمام بوده است. )عبدی و فاضلی، 
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نماید،  ها را تحلیلاز این داستان را مورد کاوش قرار داده و ارتباط بین آن ایرانیاکثر( روایات  کمدست

 است. نوشته نشده

 و بررسی . بحث2

 . تبار ایرانی داستان؟2-1
ه اما برخی قرائن در متن وجود دارد کبه زبان عربی است، محاکمه ترین روایت از داستان قدیمبا آنکه 

راسب، نام ایرانی دارند: بیو هاای ارتباط بین داستان و ایران است. بسیاری از شخصیتدهنده گونهنشان

 پیروز، وزیر ملک جن؛  (214 ،92ج، 9112، الصفاإخوان رسائل) 1مردان؛و لقبش: شاه ملک جن

ثم أمرَ »یوانیان و بهرامیان: قبایل جنیان: ناهید و کآل(؛ 211(، هزاردستان )همان: 248)همان:  مرغشاه

ۀَ من و ... الفالسف ناهید[ و الفقهاءَ مِن بنیبرجیسالملکُ...  بإحضارهِ القضاۀَ الجنِ مِن آلِ جرجیس]

به  در متون عربی و اسالمی« پری»که  دانیممی (224)همان:  «.بهرامآلِن أهل العزیمۀ مِو  کیوانبنی

ای ازماندهتوان بمی هاقبایل پریان/ جنیان و انتساب آنها به سیاره گذاری. آیا در ناماست ترجمه شده« جن»

مین ز های ریزان در میان آسمان وها و ستارهشهاب صورتبهپریان »از این باور اساطیری ایرانی یافت که 

 ( در این داستان29: 9711نقل از: سرکاراتی،  ؛ به8)یشت هشتم، بند؟ «نداپر ان دریای فراخکرددر 

رون زیند و از دریا بیهای ایرانی نیز پریان در دریا می. مطابق اسطورهسکونت دارندای جزیره درجنیان 

ریشه  ،باشد بر اینکه داستان تواند دلیلیمی ،نام ایرانی در متن عربی همهنیاوجود ( 22آیند.)همان: می

داستان با ایران  های ارتباطاز دیگر نشانهاند. ایرانی بوده رسائل از این بخش نویسندگان ایرانی دارد یا اینکه

ز حکیم جنیان ابتدا ا پادشاه ،در دادگاه پایانیویسندگان آن به ایران، این است که نمندی پنهان و عالقه

آدمیان  عادلِ خواهد به پادشاهانِوقتی می ( همین حکیم238: رسائل) .خواهد سخن بگویدایرانی می

 منوجهر ...ی وطالنب أفریدونمثلُ  و مِن ا کانت الملوکُ»برد: را نام میی پادشاهان ایران ،مفاخره کند، بیشتر

همان: ) .«روانأنوشو  بهرام الفارسی و أردشیر بن بابکانالتمیمی و تب ع الحمیری و  دارا الحریری و

، اقلیمتهف دو حکیم از هفت حکیمِ  ،است. پس بدین ترتیبخراسانی ، ان دیگریکی از حکیم( 281

( 211: همانکند. )افتخار می« ...لو کان االیمان بالثریا»هم به حدیث مشهور اند. حکیم خراسانی ایرانی

ه به نقش که اشار)همان( تصریح دارد  مروانبنیاز  یریگانتقامبه سیاه پوشیدن در عزای حسین)ع( و  وی

 یهاجنگ ،در ذم آدمیانزنبور  دیگر آنکه وقتی. استمروان ابومسلم خراسانی در برانداختن بنی

رستم و  مِفی أیا ما شوهدَ مثلُ والقتالُ»... ایران است:  نیز از اساطیربیشتر آنها  شمارد،را برمی مکررشان
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. ..«.و االسکندر و دارا یام و أ منوجهرو أیام سیواس و  أفریدونو  لضحاکیام اأ... و اسفندیار

رجمه تدر مقدمه فقط کسی بدین مبحث وارد نشده و  ،منابعی که به نظر ما رسید در میان (771همان: )

 The Animals Lawsuit Against) ) اشاره شده که داستان، ریشه هندی دارد. انگلیسی

Humanity, 2005; p viii هندیان  در میاننویسی از زبان حیوانات شاید توجه آنها به پیشینه داستان

 در داستان باشد.« کلیله»شخصیت و همچنین وجود 

 

 

 هااقتباس. تاریخ ترجمه/ 2-2

بیشتر  در ادب فارسی داستانهشتم توجه به این  سدهدهد که در نشان مییک تمرکز بر ستون دوم جدول 

، روایت مندرج ق(397)حدود  العقولبستانروایت شده:  ه پیدااز این دور که سه روایت یاگونهبهاست 

ترین قدیمجالب آنکه  .ق(364)لودیعهاکنوزو روایت مندرج در ق(398)حدود المجالس طربدر 

ر، این ام آیا شود.می قرنهمین  است که مصادف با هم از قرن چهارده میالدی داستانترجمه عبری این 

اخالقی در  هایبکتایا در کل  الصفاإخوان رسائلتوجه به اینکه  مانند ؛داشتهاتفاقی بوده یا دلیل خاصی 

. است 316 تاریخ کتابت آن، سال کهچاپ شده  رسائلای از نسخه را یاخ. است این دوره زیاد شده

 سلهسل اواخر ،دوره دیگری که باز توجه به این کتاب بیشتر شده( 9716، الصفاإخوان رسائل)ر.ک: 

م/ 9811اروپا )در  إخوان رسائلرسد بعد از چاپ نخستین به نظر می .استق( 9717تا  9211)قاجار 

: 9716، الصفاإخوان رسائلو  )ر.ک: بروکلمان، همان (ق9273م/ 9829)بمبئی م( و 9221

ن تاریخ از ای بعد دوره قاجار یهاهمه ترجمه چراکه، توجه به این داستان دوباره اوج گرفته (وششستیب

ق؛ ترجمه از عربی به آلمانی 9268م/ 9819: به فارسی اردو ترجمه اللجی از: استصورت گرفته 

 ق.9711م/ 9882آلمانی  ؛ ترجمه لندز برگر از عبری بهق9231م/ 9818دیتریسی: 

 هااقتباس. جغرافیای ترجمه/ 2-3

)زنگی بخاری، . ه مکان ترجمه )بغداد( صراحت دارد، زنگی بموجود از قرن هشتم از میان سه روایت

مشخص نیست اما چون مزار هروی در المجالس طرب( زمان و مکان نوشته شدن کتاب 71: 9734
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 توان گمان زد که در همین شهر، کتاب را نوشته باشد.می : شش(،9712هرات است )میرحسینی هروی، 

در  احتماال : پانزده(، 9782ظافر، ق( تقدیم شده )ابن386 -377ظافر هم چون به شاه شجاع )کتاب ابن

ز و هند )لکهنو( و تبری ی مانندمختلف هایمکاندوره قاجار هم در  هایروایتشیراز تحریر گردیده است. 

 وشته شده است.نو تهران شیراز 

 هااقتباس. وضعیت چاپ ترجمه/ 2-4

چهار روایت المعی، شیروانی، عبدالغفار تبریزی و  گوناگون است:اپ این دوازده روایت چوضعیت 

 صورتهبخدمت( فقط پیش اصغریعلمد بصیرت )و اح. روایت انداللجی هنوز در ایران چاپ و نشر نشده

و ت اسچاپ گردیده  معمولی صورتبهسنگی و هم  صورتبهچاپ سنگی است. روایت سبزواری هم 

گو  .اندبه چاپ دوم نرسیده روایاتاز  کدامچیهکه است عجیب  معمولی دارند.طبع نیز سایر روایات 

ندان نسل جدید چ اما ،اندرا روایت کردهن آو چندین بار  هپسندیدآنکه اگرچه نیاکان ما این داستان را 

 .تغییر کرده استبا گذشت زمان اند. گویا ذائقه پسند داستانی ایرانیان نشان ندادهای به آن عالقه

 هااقتباسترجمه/  شناسی. جریان2-5

 /. ترجمه9 :یمهست روبهروالتقاطی  ناصلی و یک جریابا سه جریان  هااقتباس این ترجمه/ شناسیدر جریان

ظافر شیرازی )ترجمه همراه با اقتباس ابن /. ترجمه2 ؛)ترجمه کامل( زنگی بخاری به سبکهای اقتباس

 .التقاطی سبزواری . ترجمه/ اقتباس4؛ میرحسینی هروی روایتاز  متأثرهای اقتباس /. ترجمه7 تلخیص(

لجی است. ترجمه ال رسائلدر همان سبک مرسل  با یتقرترجمه زنگی کامل بوده و از میان دوازده روایت، 

ظافر بک ابنس مانندوقار ترجمه سبک اما  کامل بوده و نثر کتاب نیز ساده است. نیز تقریبا و مستوفی 

 به غیر از ریختن داستان در پیمانه سبک مصنوع وظافر مصنوع است. ویژگی بارز ترجمه/ اقتباس ابن

ی غیر از آنکه ویم. بینمیتلخیص داستان است. متمایزترین ترجمه/ اقتباس را در روایت هروی متکلف، 

ار آن ها و در ساختماجرای داستان و شخصیتکاسته، تغییرات فراوانی در  سومکیحجم روایت را به 

رده است. تغییر ک نیزهای داستان اصلی حذف شده و بسیاری در روایت او بسیاری از شخصیتداده است. 

های هفتگانه را به داستان دادگاه و ساختاررجوع به پیر، و صبر در راه سفر،  سفر (Motif)مایهبن او

روایت هروی را در اوایل قرن . صوفیانه او دارد -از مشرب عرفانی که نشان ییهاهیمابن؛ بخشیده است

ربی و ترکی و ع اشعار فارسی وعثمانی، المعی بورسوی برگرفته و با افزودن و شاعر دهم، نویسنده 

رکی تاست. در اواسط دوره قاجار محمدعلی شیروانی، متن  توصیفات زیاد به ترکی عثمانی ترجمه نموده
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 روایت مال اسماعیل سبزواریوباره با حذف و اضافات فراوانی به فارسی ترجمه کرده است. را دالمعی 

روایت  . از سوییترکیب کندرا در روایت خود جریان سه  –روایتی التقاطی است. وی سعی کرده هر دو 

های کند ساختار دادگاهمی تالشدیگر وی  است؛ از طرفی مراه با تلخیصظافر همثل روایت ابناو 

ربی نیز عالقه ع دیگر به متن ما از جانبیا را با تقسیم داستان به هفت مجلس، حفظ کند. هرویهفتگانه 

با را  آنسبزواری، احمد بصیرت  کتابر چند سال بعد از نش آورد.را در متن می هایی از آنبخش دارد و

  به ترکی آذربایجانی برگردانده است. برخی حذف و اضافات

 

 

 

 

 الصفاإخوانداستان از  هااقتباس /نمودار جریان شناسی ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داستان إخوان

؛ ترجمه زنگی بخاری

 کامل
ظافر؛ تلخیص ابن

 و تکلف

ر تغییمیرحسینی هروی؛ 

 ساختاری

 المعی 

 محمدعلی شیروانی

 احمد وقار اللجی برشاد

 عبداهلل مستوفی

مال اسماعیل 

 احمد بصیرت سبزواری



حیدرزادهپژوهشی: جریان شناسی و تبار شناسی ترجمه و اقتباس از داستان.../ -مقاله علمی 19  

 

 

اه روایت اللجی هم همرفراوان است.  همراه با تلخیصو سبزواری  رویهظافر و ابن روایت نیبنابرا

 إخوانبا روایت  حجمی برابر با  یتقرالبته نه به اندازه روایات پیشین. روایت زنگی و وقار  است با تلخیص

ظافر و ت، روایت ابنسبک روای ازنظراست.  گستردهدارد. اما روایت المعی و شیروانی همراه با تطویل 

مرسل و  ،شیروانی و وقار در سبک مصنوع و متکلف است. روایت زنگی و اللجی و مستوفی المعی و

نه، سه گااز میان این روایات دوازدهشود. روایت میلحن و زبان عامیانه  سبزواری با ساده است. اما داستان

 صورتبهآمده اما سایر روایات،  یظافر و سبزواری درون متن و کتاب مفصل دیگرروایت هروی و ابن

 اند. کتاب مستقل نوشته شده

 و بیان تفاوت آنها گانهدوازدهمعرفی روایات . 5-6

 وناگونگهای مستقل با عنوان صورتبهو هم چندین بار  رسائلهم در میان محاکمه انسان و حیوان داستان 

کوتاه با مقدمه ( 9889)تداعی الحیوان علی االنسان عند ملک الجان  فیبا عنوان  مثال  ؛چاپ شده است

ۀ فی کیفیپایان رساله هشتم )در و  رسائلاصل داستان در میانه جلد دوم  2.دیتریسیفریدریش آلمانی 

 رباره. قبل از داستان بحث د( آمده استرسائلتکوین الحیوانات و أصنافها( )رساله بیست و دوم از کل 

 بعد از پایان داستان، (918 :رسائلگیری، چگونگی النه ساختن و...( است. )پرندگان )زمان جفت

اب را به باید نویسندگان کتپر از حکمت و اطالعات است و ن ،کنند که این داستاننویسندگان اذعان می

به زبان  رسائلترجمه  نیترمیقدکه الحکمه مجمل (733سبب درج این داستان مالمت کرد. )همان: 

سته است. متن علمی نداناسب نرا م ، داستانآن ناشناس نویسنده چراکهین داستان را نیاورده فارسی است، ا

گروه  معرفیفراوان معتبر، به و وجود منابع به دلیل رعایت اختصار  ( نگارنده6: 9731الحکمه، )مجمل

ر یگدإخوان، هنگام مقایسه با عربی . توضیحات الزم درباره روایت پردازدها نمیآن رسائلالصفا و خوانإ

 روایت زنگی بخاری در پی خواهد آمد. روایات مخصوصا 

 المنقولترجمان یالعقول فبستانزنگی بخاری با نام  روایت. 5-6-1

 نوشتن ،هشتم در بغداد ساکن بوده و شغل کتابت داشتهدر سده هفتم و  زنگی بخاری که محمدبن محمود

 العقولبستان( مقدمه 92 و 29: 9734زنگی بخاری، است. )به پایان برده ق 397سال  را در العقولبستان

، و تقدیم ودمنهلهیکل  از ترجمه و مقایسه آن با مؤلف، انگیزه تعالیحمد بسیار مختصر )پنج صفحه( است: 

، زنگی وایترکند که ساختار می روشن ،نگاهی به فهرست کتابو وزیرش. مغول کتاب به غازان خان 

  وفادار است.  رسائلبه متن 
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ابان و کوه آغاز حیوانات به بیبرخی  فرارآدمیان و تسخیر حیوانات و  تعدادداستان با بیان بیشتر شدن 

حکیم  ببیراسنام ملک جنیان،  رسد.ای دچار طوفان شده و به جزیره جنیان میتا اینکه کشتی شودمی

)همان: . «نام «صاعور»ای بود الملک این پادشاه در جزیرهو دار» (76 همان:).است مردانشاهو لقبش، 

لحکیم ا بیراستقال له نها یُ مِ الجان ملکٌبنی ی علیثم إنه ول »روایت مأخذ است:  همه اینها ترجمه (73

وزیری  ملک (214 :رسائل) .«... 3صاغونقال له فی جزیرۀ یُ مردانَ تِ مملک . و کانت دارُمردانشاهه لقبُ

 (224 :رسائلاست )« بیزار» رسائل  این اسم دردارد.  (64: 9734 )زنگی بخاری، پیروزفیلسوف به نام 

، ...رسالۀ من؛ 2: 9889، ... است. )فی تداعی« بیوراسب»نام پادشاه، و چاپ هند دیتریسی در چاپ 

ت ه؛ همین نکته این احتمال را تقویدشذکر « بیوارسب»نام پادشاه  نیزوقار و اللجی  در روایت (1: 9114

و در  هستندجزیره  حیوانات ساکن إخوانروایت در  اند.جدید استفاده کرده هایپاچاز  کند که آنهامی

( اما در روایت 73: 9734؛ زنگی بخاری، 214: رسائل) .دبرنمیشکایت  ملکدرگاه به  همان جزیره

دادخواهی جنیان  پادشاه از 4الطیرمنطقداستان مثل سفر پرندگان  دورودرازسفری  پس ازحیوانات هروی 

ای تحمیدی بهها با بیان خطمناظرهاست.  حیوانات و آدمیان ین به بعد مناظرهداستان از ا یشتر حجمب .کنندمی

ای ادع« عباسآل»روز اول خطیبی از در شود. خطبه روایات إخوان و زنگی بخاری کوتاه است. آغاز می

و  (41: 9734؛ زنگی بخاری، 216: رسائل) کند.مطرح میبرتری آدمیان و مالک حیوانات بودن را 

نیان ج پادشاه سه صفحه. -پاسخ او بلند است در حدود دو دهد.پاسخ می آنبه  ،استرنماینده حیوانات، 

: رسائل) .طلبدقاضیان و مشاوران مملکت را به مشاوره می ،علیه بعد از شنیدن ادعای مدعی و انکار مدعیٌ

بودن تناسب انسان و نام میان بر اعتدال اندامآدزعیم  مناظره دومدر  (47: 9734زنگی بخاری، ؛ 211

دادخواهی بهایم  دوباره سپس( 41: 9734 ؛ زنگی بخاری،292 :رسائل. )کنداحتجاج میاندام حیوانات 

: همان. )طلبدرا به مشاوره میبهرام و... ناهید و آلاز آلجنیان و قضات  افقه ،بار دیگر پادشاه کنند ومی

و  سبرجیآلملک مثال داد تا قضات جن از »آوریم: میختصار ابا را از این بخش ظافر ترجمه ابن (64

ر مجلس د بهرامو ابنای بطن  کیوانو علمای اوالد  قمرو حکمای آل نیرانبنیو  ناهیدفقهای بنی

جرجیس و ای منسوب هستند و به سیاره هرکدامقبایل جن  ظاهرا ( 38: 9718ظافر، )ابن« حاضر آیند.

ارتباط جنیان/  پیشتر درباره خوانی کاتبان باید باشد.کجبرجیس و نی ران(  یجابه)بیران در روایت عربی 

 هاجریان مناظرهدر ملک جن  مترجمان دسته اول(و )روایت إخوان در  پریان با افالک سخن گفتیم.
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پادشاه اغلب خاموش و  شاخه هرویاما در روایت  شودگفتگو میوارد  پیوستهحضوری فعال دارد و 

 شنونده است.

 بعینَ و کانوا س»هستند:  تن هفتادو همه روایات دیگر  رسائلدر روایت  در جزیرهحاضر  تعداد آدمیانِ 

زنگی اما در ترجمه  (91: 9732؛ وقار، 61: 9718ظافر، ؛ ابن274 :رسائل) .«یشت  ن بالدٍمِ رجال 

)زنگی  «کس بودند که از شهرهای پراکنده جمع آمده بودند. هفتادودوو ایشان »تن هستند:  هفتادودو

 عدادتاختالف باز در ادامه داستان همین  چراکهاتفاقی نیست  مسلما  این تفاوت(. 31: 9734 بخاری،

ناشی از دست انداختن تواند میاین تفاوت  (921: 9734نگی بخاری، ز ؛238 :رسائل) .شودتکرار می

ا اینکه مترجم ی «!(هابدلنقش ایدئولوژیک نسخه»)همان مقوله  باشدبخاری زنگی کاتبان شیعه بر نسخه 

 کرده است.استفاده می ،است وزه موجودای غیر از آنچه امراز نسخه

( و... ورسباع، طی)حیوانات  دیگر گونهشش  یسوبههایی پیک بهایماز طرح اولیه شکایت،  پس

در این  (86: 9734؛ زنگی بخاری، 278 :رسائل) آدم طرح دعوی کنند.بنی فرستند تا آنها نیز علیهمی

نگ و گرگ و )پل دیگر حیواناتفراوان با رایزنی  بعد از، (پادشاه سباع شیر مثال ) هرگونهپادشاه  ،بخش

 . اماکندمیبرای حضور در دادگاه انتخاب  )کلیله( ای، نمایندهروباه و سگ و یوز و کفتار و خرس و...(

 تند. مشخص اسنقشی نداراست و دیگران در انتخاب،  رندهیگمیتصمتنها پادشاه،  هرویدر روایت 

 یساخت استبداد، هرویروایت  بیشتر سازگار است و در ، با روحیه آزادی و دموکراسیإخوانروایت 

ی های فعال در روایت هرودیگر اینکه این امر باعث شده، تعداد شخصیت .یابدنمود می صداییتکو 

ند اطالعات خواستمی رسائلگویا نویسندگان در بستر این بخش، بسیار کمتر از روایت اصلی باشد. 

 .دانندن میهدف اصلی بیان این داستاآن را که برخی محققان  اینکته ؛بیشتری ارائه بدهند شناختیحیوان

  (239: 9131)مبارک: 

 و زنگی إخوانروایت  در حیوانات نمایندهوزیر و و  دول شاهج

 نماینده وزیر شاه واناتیگونه ح

 شغال/ کلیله پلنگ شیر سباع

 هزاردستان طاووس مرغ/ سیمرغشاه طیور

 خود زنبور  زنبور/ نحل حشرات

کرکدن/  عنقا جوارح

 کرکس

 ببغاء/ طوطی
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 صُرصُر)جیرجیرک( افعی ثعبان هوام

 ضفدغ/ غوک  تنین حیوانات دریایی

ای زیر هشود و در این دادگاه شخصیتتشکیل میروز سوم در  شاخه اصلیدادگاه اصلی در روایت 

اسرائیل عبرانی از بنی. مرد 7 هندی از جزیره سرندیب؛ مرد. 2؛ ی عراقیرایرانشه مرد. 9 گویند:سخن می

. مرد 3؛ . مرد یونانی رومی6؛ . مرد عربی قرشی از تهامه1؛ مسیح( از آلنصرانی. مرد سریانی )4؛ بالد شام

این در روایت ( 973 -921: 9734؛ زنگی بخاری، 281 - 238: رسائل. ) خراسانی از مروالشاهجان

وضیح ت حکیمان لباس جنس و طرح، اندکی درباره رنگ پوست و نوع مو و حکیمانهنگام معرفی  شاخه

 مثال  ؛ندکمی شارهاکشور خود  به مفاخر اساطیری و تاریخیهر کس  ،در حین خطابه آنگاهشود. داده می

است بستری  ،ستاندا این بخشباز . ه مسیح و یونانی به بطلمیوسمسیحی ب ،هندی به بودا ،ایرانی به اردشیر

 ،و در روایات او نکته مهم را کنار نهادهاین ارائه شود. هروی و تاریخی شناختی تا در آن اطالعات مردم

 تواند بیان شود.همه سخنان از زبان همه حکیمان می

فاتی ها و توصیدر روایت زنگی بخاری گاه اطناب و زنگی بخاری: إخوانتفاوت دو روایت 

 معموال   روایت إخوان رد که روایت مأخذ خالی از آن است.وجود دا)مثل توصیف برآمدن خورشید( 

اری روایت زنگی بخ اما (پرندگانگونه است )غیر از بخش انتخاب نماینده  خالی از استشهاد به شعر

)در مقایسه با  وااستشهادات شعری . البته است و عربیآراسته به ابیات فارسی  هادر متن خطابه مخصوصا 

 کم است. بسیار (ظافر و المعیابن

اعی حکایت حیوانات و تد»ا عنوان ب کنوزالودیعهظافر شیرازی در  . روایت ابن5-6-2

 6«آدم با ایشانبنی 5و ترافع

ق( 112 )متوفیراغب اصفهانی  الشریعهالذریعه الی مکارم کتاب  ترجمهالذریعه کنوزالودیعه من رموز 

، و چون کتاب به شاه شجاع: پانزده( 9782ظافر، ق )ابن364در سال آن را ظافر شیرازی ابن است که

ترجمه  ظافرابنکتاب مالزم اوست.  احتماال تقدیم شده، نویسنده معاصر و  شاعر معاصر و ممدوح حافظ

انده حجم کتاب را به دو برابر کتاب راغب اصفهانی رس با یتقرهایی صرف نیست بلکه مترجم با افزوده

این  .شدهفصل اول درج باب پنجم  دراست که  ها همین داستانکی از این افزودهاست. )همان: نوزده( ی

باغستانی و  :)ر.ک .بیش از دو صفحه نبود الذریعهدر متن  یان فضیلت انسان بر سایر حیوانات(در ب)باب 
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که بیفزاید. همچنان شرا بر کتاب رسائل در اینجا مناسب دیده داستان مؤلف (931: 9718مرتضایی، 

قط و ف ننموده اشاره به ترجمه بودن داستان مؤلف اندنیز اشاره کرده( 937: 9718باغستانی و مرتضایی )

شود. رد می ( از بیان منبع63: 9718ر، ظاف)ابن« در بعضی از رسایل قدمای حکما مسطور است»با جمله 

باقی  ئلرساودن داستان از بای مبنی بر ترجمه شبهه هیچ تشابه دو متن در برخی جاهاشدت  حالنیباا

روایت،  تعداد واژگانو  یکدول ( از ج936: 9718و مرتضایی، ر.ک: باغستانی گذارد. )نمی

است. پس  کاستهبه نصف  با یتقرتان همراه با تلخیص بوده و حجم داسظافر ابنترجمه  هویداست که

در این روایت، اسامی برخی داشته باشد. هایی تفاوتبا روایت مأخذ روایت او طبیعی است که 

های هو همچنین خطب نمایندگان آدمیان توضیحات مربوط به حیوانات،اه نام نوع ها و حتی گشخصیت

 ب تلخیصظافر به سبغییرات ابنت بیشتر توان گفتپس می ذف شده است.حها تحمیدیه آغاز مناظره

 اتفاق افتاده است غیر از مقوله سبک. 

( در وچهارستیب: 9718ظافر، بوده )ابن ...و که استشهاد به ابیات و آیاتکنوزالودیعه ویژگی کلی  

کر شعری عربی و فارسی چند نکته شایان ذ درباره استشهادهای. خوردبه چشم میاین داستان نیز نگارش 

)دو روایت متقدم نگی و  هروی های زبا استشهاد ایهماهنگی، چندان روایتی این هااست: استشهاد

ثر اکدیگر اینکه ها اطالع نداشته است. از دیگر ترجمه ویکه  ای استنشانهندارد و این، فارسی( 

 کثرت واژگان دیریاباستشهاد فراوان،  است.فارسی در بحر متقارب و در لحن حماسی  استشهادهای

: 9718مصنوع قرار دهیم. )ر.ک: باغستانی و مرتضایی،  متونشود نثر آن را در زمره باعث می ...عربی و

ن زمینه ت و در ایاسترین روایت ظافر، دشوارترین و مصنوعوایات، روایت ابن( در مقایسه با سایر ر931

 شود.نزدیک می وقار به اوفقط روایت 

ان در فضیلت و شرف انس»با عنوان  المجالسطربحسینی هروی در میرروایت  .5-6-3

 «بر جمیع موجودات

سفر  است. وی بارها به هند)مرکز افغانستان کنونی( میر حسینی هروی متولد اواسط قرن هفتم در غور 

 398در سال  او: پنج( وفات 9712شود. )میرحسینی هروی، کرده و مدتی مقیم خانقاه شیخ مولتانی می

. دارددر موضوع عرفان و تصوف فراوانی نظم و نثر )همان: شش( وی آثار  .و مدفنش در هرات است

نویسنده اذعان داستان در آغاز  آمده.المجالس طربدر قسم سوم محاکمه از داستان هروی روایت 

اعت و بحث و مناظره جم: »... تغییراتی در روایت اصلی دادهو برگرفته  إخوانرا از  نماید که داستانمی
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معانی در گلچین (66: 9712)میرحسینی هروی،  «ترتیب یافت. به نوعی دیگرحیوانات با قوم مردم 

وایت د رگویده و میداستان )روایت المعی، شیروانی( را معرفی کرشاخه روایت دیگر این  دو ایمقاله

  (33و  36: 9744معانی، گلچین)رسد. آنها به پای روایت هروی نمی کدامچیه

ه گونه کبدینآغازین تفاوت آشکار با روایت إخوان دارد.  یهابخشدر  مخصوصا روایت هروی 

پار رهس ندخواهکنند. روزی که میآدمیان تا زمان سلیمان صبر می حیوانات بر ستم، داستاناین در 

داستان  ،بدین ترتیب .فرستدمی در کوه دماوندپیری کالغ  آنها را به مشورتشترمرغ ند، وشدادخواهی 

صبر باید کرد.  د تا دور نبی خاتمگویمیکالغ . ا عناصری مانند پیر و سفرگیرد برنگ گفتمان عرفانی می

نام «دادبخش»و  عادل پادشاهی ،حیوانات نتوانستند اجتماع کنند تا اینکه در میان جنیان )ص(در زمان پیامبر

آزار آدمیان بر خود  ماجرای درازچند حیوان وزی ر  (37: 9712حسینی هروی، میر) به حکومت رسید.

از زنبور راهنمایی  تیدرنها و (34: 9712حسینی هروی، میر) ندنکمیرا بیان و نحوه گریختن از ستم آنان 

ار رود. کند که ابتدا سفیری به دربخارپشت پیشنهاد مینماید. را معرفی می خواهند و او ملک دادبخشمی

اه به پادش دادبخشبعد از رسیدن شتر و طرح شکوی،  (87: همانکند. )شتر را سفیر می ،زعیم بهایم ،اسب

 (81: همان)شکایتی دارید در محکمه حاضر آیید.  فرستد که اگرحیوانات پیک میدیگر روه شش گ

رفتن پیک  داشته که توجه تغییرهروی در این  فرستد.جنیان است که پیک می ملک س در این روایت،پ

داستان  اگیرد تمیک را از جنیان در نظر پی نیبنابرااست.  برزمان و دریاهای دور هانیسرزمحیوانات به 

برای دادگاه  ونهنماینده این گ _وزیرش _اسب رئیس بهایم است و شتر  .نمایی بیشتری داشته باشدواقعیت

  :آیدش گونه دیگر در جدول زیر میش نماینده شود. شاه و وزیر ومی

 جدول شاه و وزیر و نماینده حیوانات در روایت هروی

 نماینده وزیر شاه گونه حیوانات

 روباه پلنگ شیر سباع

 طاووس طاووس سیمرغ طیور

 هما شهباز عقاب جوارح

 کَشَف کوسج نهنگ حیوانات بحری
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هوام )حشرات 

 موذی(

 عنکبوت ثعبان اژدها

 مور مگس/ نحله زنبور حشرات

 مفصل بود. إخواندر روایت  آنکهحال( است 17تا  81پنج صفحه ) در روایت هروی این بخشکل 

ی همگنمایندگان حیوانات شود مشخص می زنگیدر روایت آن  مشابهبا مقایسه این جدول و جدول 

از صبغه نکه گاه گو آتغییرات  با این .و...  زنبور یجابهمور  و )کلیله(،شغال  یجابه: روباه اندتغییر یافته

مورچه و  )مانندحیواناتی  خواسته مؤلف لیله و هزاردستان حذف شده(،ایرانیت داستان کاسته شده )ک

اشته دبه کار گیرد که زمینه داستانی بیشتری در روایات اسالمی داستانی شخصیت  عنوانبهرا عنکبوت( 

های سامی و ر اساطیر و داستانکمرنگ شدن تلمیح به اساطیر ایرانی در براباین امر در راستای شاید باشد. 

مقایسه این دو جدول  همچنین( 44: 9786ر.ک: شمیسا، ). باشدعرفانی بعد از قرن ششم در ادبیات  عربی

های بر ساختار و نظام مرتب داستان تعمد داشته است. در روایت اصلی برخی گونه کند هرویآشکار می

 جداگانه دارد.  اید، اما در روایت هروی هر قسمی شاه و وزیر و نمایندهشتنحیوانات، وزیر ندا

انات در حیو گاننمایند و اقلیمهفت حکمایهفت مناظره بین  ،حیوانات بعد از رسیدن نمایندگان

در  .وجود نداشت إخوانشود. ساختار هفت دادگاه بدین نظم و ترتیب در روایت هفت روز برگزار می

در روایت اخوان حدود شود و چند مناظره در روز دوم و سوم. برگزار می چند مناظره در روز اول آنجا

چندین  شخصیتگاه یک  (76: 9471)ر.ک: پروینی، .گویندسخن میانسانی  شخصیتدوازده  -ده

رپا ببین دو شخصیت مشخص . اما در اینجا هر روز یک مناظره و هر مناظره شودگفتگو می بار وارد

ظره است. نماینده آدمیان در منا هروی در شخصیت این حکیمان نیز برخی تغییرات ایجاد کردهشود. می

کان بر تر صدسالهندارد. آیا بر اثر استیالی چندیندر روایت مأخذ وجود است که  «م ترکحکی»سوم 

وجود  رفا  صاختصاص دهد یا  که حکیمی نیز به این قوم ، هروی مناسب دیدهاسالمجغرافیای وسیع جهان 

ن یا مراد او از ترک، خطه خطا و خت این تغییر بوده است ن هرات، انگیزهتبار در آن دوراحکمرانی ترک

یافته و  کاهشهروی روایت  حکیمان درشخصیت دیگر اینکه صبغه دینی و اقلیمی  .و چین بوده است

نازند. شود و آنان نیز به مفاخر قومی خود نمییهودیت و مسیحیت حکیمان نمی بر مثال  یدیتأکچندان 

، ا حکیم حجازشتر بدر طی هفت دادگاه  گردد.می کمتر اثر شناختی و تاریخیبدین ترتیب اطالعات مردم

وس با حکیم طاو، کشف با حکیم عراق، عنکبوت با حکیم روم، روباه با حکیم ترک، مور با حکیم شام

ت و با حیوان خاص، اتفاقی نیس هامیاقلکند. تقابل قرار دادن حکیم مناظره می هما با حکیم خراسان، هند
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ارتباط طاووس با هند روشن است. ارتباط عنکبوت  مثال هایی توجه دارد؛ ظرافتهروی در این تقابل به 

ازی سبا روم از آن جهت است که رومی به صنعت معماری خود افتخار خواهد کرد و عنکبوت هنر خانه

 خود را پیش خواهد کشید.

وایت این ویژگی در رشود. می آغازبیت شعر فارسی  دو -با یکی المجالسطربهای بیشتر بخش

ن که در ارتباط با ماجرای آ ها با شعر ترکیهمه بخش االنسانشرفنیز وجود دارد. در شیروانی المعی و 

 انرنظامی یا دیگهای نامهبا ساقی مشخصا ها مه بخشه االنسانشرافتدر  . اماگرددشروع میبخش است، 

 را دلیل برتری انسان« منالقد کر  »و آیه حکیم حجازی قدرت نطق د. در دادگاه نخستین، شوآغاز می

شود با روانی نیز همان مباحث مطرح مییشالمعی و در روایت  (919و  13: همان) .شماردمی

هروی  های داستان در روایتبا آنکه ساختار و برخی شخصیت به آیات و روایات. هایی بیشترهاداستش

ه مناظر. روایت اصلی آمده استهمان مطالب است که در  هاگفتگوها و مناظرهحتوای عوض شده، اما م

شود، به حکیمی را که بر حیوانات غالب می گیرد. هرویاسانی صورت میو حکیم خر پایانی بین هما

به کیم حهفتمین ! در آنجا نیز شیروانیکند: خراسان! همین وضعیت را دارد روایت اقلیم خود منسوب می

شود. ، خطیب حجازی بر حیوانات چیره میاصلی در روایت آنکهحال گرددنسوب میشیروان ماقلیم 

تبار دو روایت بعدی به همین  اند.الوطنی خود را دخالت دادهمشخص است نویسندگان تعصبات حب

 رسد.میالمجالس  طربروایت 

 

 

 «نساناالشرف»سوی با نام روبالمعی ود بن عثمان محمترکی  روایت و ترجمه .5-6-4

اند که نسخه خطی ایرج افشار خبر داده چراکهاند داشتهعالقه خاصی  محاکمهها به داستان ترک

 اولین بار ظاهرا  (92: 9734ر.ک: زنگی بخاری، . )داردبه زبان ترکی عثمانی  ایحواشی العقولبستان

بعد از  (992: 9784)نفیسی،  اند.خبر داده ترجمه المعی از وجود (ش9721در حدودسعید نفیسی )

طی های خنسخه االنسانشرفاند.  بدین امر با توضیحات بیشتر پرداخته (9744)معانیگلچین ایشان،

هری المعی همش های اخیردر سال. استفاده کردیماز نسخه کتابخانه مجلس در این تحقیق ما  ؛داردفراوانی 

 Lâmi'îبا خط التین به چاپ رسانده است. ) جلددو را در  این کتاب ،گریسعدالدین اَبورسوی، 
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Çelebi, 2011) ( شاعر و نویسنده اهل شهر بورسای ترکیه که در ۸۳۷ـ ۷۸۸شیخ محمود بن عثمان )ق

گر کرد، بسیاری از آثار جامی و برخی شاعران دیطریقت پیرو نقشبندیه بود و در شعر از جامی تقلید می

ن را نیز خود نوشته است. یکی از آثار او همی ییهاکتابمه کرده و را به زبان و شعر ترکی عثمانی ترج

، تقدیم کتاب به او )المعی و عثمانیمدح پادشاه  ،تحمیدیه در آغاز کتاب پس از است. االنسانشرف

داستان  ،مقدمه طوالنی ( بعد از این41تا  29صص :. )همانآیدمی کتاب فیتألسبب  و آنگاه (21ص

 رجمه و اقتباستروایت این کتاب،  .کندنمیبه منبع خود اشاره  وقارظافر و ابن نیز مثل المعی شود.آغاز می

در این روایت )و روایت  :تغییرات اندک در بخش آغازین داستانبا است  المجالسطرباز روایت 

شیروانی،  ؛41ص، )المعیشود می و رانده شدن از بهشت آغاز آفرینش آدم ا بیانب استاندشیروانی(، 

 هابخش این (61همان:شیروانی،  ؛14، همان: )المعی .است« سلطنت کیومرث بیان»بخش بعدی  .(69ص

المعجم فی آثار از کتاب  عمدتا پیشین نبود و المعی مطالب آن را  در روایت هروی و سایر روایات
سر پماجرا تا کشته شدن سیامک  برگرفته است. به بعد( 77: 9787)حسینی قزوینی،  العجمملوک

 اند(فتهر ها از آنان )که برخی در جلد حیواناتانسانبه دست دیوان )جنیان( و انتقام کشیدن کیومرث 

که  دشکایت ببرن به اواز آزار آدمیان  خواهندمیحیوانات رسد و سلیمان فرا می زمانتا اینکه  ادامه دارد.

 المجالسطرب همان روایت داستان( ادامه 81همان: شیروانی،  ؛82همان: ، . )المعیشودکالغ پیر مانع می

 مقتبس دهندهشانن های دو کتابهای فصلندیب عنوانبهنگاهی  .زیادبسیار  منتها با تطویل و توصیف است

ز استشهاد ااست کتاب در سبک مصنوع و متکلف است و پر است. هروی از داستان  االنسانشرفبودن 

و دیگر همین توصیفات  7بسیار دراز.و توصیفات به آیات و روایات و ابیات ترکی و فارسی و عربی 

کی همه ابیات تر است که حجم داستان المعی را بیش از سه برابر متن هروی کرده است. عوامل اطناب

کند ابیات گاهی از چندین صفحه تجاوز میحجم  از خود نویسنده است. ،کتاب و برخی ابیات فارسی

ت المعی این اس تطویل یهاروشیکی از  (شود.همان چیزی که در روایت شیروانی نیز مکرر دیده می)

روی ه مثال ؛ آوردآن را می لیوتفصطولهمه  با کند، اومطلبی عبور می وار ازهروی اشاره که جایی که

ابیل المعی کل آیات و ماجرای نزاع ه .کند که از زمان قابیل حضور داشتهمی در توصیف کالغ پیر، اشاره

 المعی روایت تفاوت دیگری که آورد.و قابیل و یادگرفتن چگونه دفن کردن مرده از کالغ و ... را می

خ نیز یمعی و شیروانی به اقوال مشااین است که در جریان مناظرات ال ،دارد( با دیگر روایات شیروانی و)

  کند.اثر را بیشتر میدو عرفانی این  رنگ، کند. این ویژگیاستناد می
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 8االنسانشرافتمدعلی بن اسکندر شیروانی با نام . روایت مح5-6-5

است،  9911در سال )در کشور آذربایجان کنونی( محمدعلی بن اسکندر شیروانی گرچه زاده شیروان 

 دورودرازبه سفرهای  9224ولی دوران کودکی و رشد خود را در کربال گذراند. او از حدود سال 

ب و در این شهر کتابود ود چهار سال ساکن استانبول حد وی. پرداخت و اکثر دنیای اسالم را گشت

 هرچند .(2، صفاالشکیمیاء )شیروانی، نسخه خطیترکی عثمانی به فارسی ترجمه کرد  را از کیمیاءالشفا

در همین زمان  دایزاحتمالبهکند ولی ای نمیاشاره اثرشم بودن به مترجَ  االنسانشرافتشیروانی در کتاب 

به این کتاب دست یافته ( 46ص)شیروانی، در قونیه  ماههششسکونت در استانبول یا در زمان سکونت 

اش های عمدهاین کتاب در بخشاند ( خبر داده9744) معانیگلچین کههمچنانو ترجمه کرده است. 

. باشد ترجمه لفظ به لفظ کتاب عینا  همه ولی چنان نیست کهالمعی است.  االنسانشرفترجمه کتاب 

معی را الروایت ابیات ترکی  ؛دهدرا برای ایجاد سجع و جناس تغییر میو جمالت الفاظ  اغلب شیروانی

آیه ه باستشهاد به آیه و روایت المعی،  یجابهگاه  نشاند؛می آنها ابیات فارسی یجابهحذف کرده و گاه 

از  جایی ثال م دارد؛ژیک ودهد که جنبه ایدئولگاه برخی تغییرات می ؛نمایدو روایت دیگری استشهاد می

در روایت شیروانی حذف شده و  (8ص ،فرستد )المعییت میحتکه المعی به اصحاب پیامبر مقدمه 

که یا در جایی از داستان،  (92ص )شیروانی،فصلی جداگانه در مدح علی )ع( آمده است. آن،  یجابه

 د.ر مشورت پیامبر با خلیفه دوم بونویسد بیشتمیالمعی  آید،ارزش مشورت سخن به میان میدرباره 

تواند این خود می حذف شده است.( 914)صدر ترجمه شیروانی  بازین بخش ( ا968ص)المعی، 

  9اند.( بدان پرداخته9787کدکنی )یباشد که استاد شفیع« هابدلنسخه کیدئولوژیانقش »نمودی از همان 

آغازین های شیروانی خطبه 10است. یالمع از عناوین آن برگرفته و االنسانشرافت ترتیب تبویب

از دیوان انوری است.  غال بانیز مدحی این بخش د و اشعار کنانتخاب می البالغهنهجرا از ها مناظره

 هر شت ووجود ندا (چه فارسی چه عربی)ی منثورخطبه  االنسانشرفو  المجالسطربدر  آنکهحال

ن نتیجه گرفت توامی نیبنابراپردازد. به اصل سخن می ،یدیهمحعد از خواندن چند بیت مدحیه یا تنماینده ب

ها طبهنظیر این خنیز  إخوانروایات دیگر را نیز در نظر داشته چون در روایت در ترجمه خود شیروانی که 

 اتموضوعشود و مکرر بیشتر می روایت شیروانیصبغه عرفانی  ،از مناظره دوم به بعد وجود دارد.

 در اینجا جدال بر سر حسن صورت چراکه ؛شودوارد بحث می)مثل فنا و بقا و والیت( تخصصی عرفان 

ون گوناگطرح موضوعات  نیز ظرفیت إخوانو سیرت است. درست است که داستان حتی در روایت 
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افزوده شده و البته سهم خود  مطالب گونهنیابر حجم  المعی عرفانی را دارد اما در روایت هروی و

 ستان( روایت دا129تا پایان کتاب )ص 741از ص  با یتقر ها بسیار زیاد است.شیروانی در این برافزودن

دهد خ میپاسها پرسد و حکیم شیروان بدانعرفانی از زبان هما می ییهاسؤال تمام شده و نویسنده صرفا 

 و دیگران است.برگرفته از آثار جامی  غالبا هایی که پاسخ

 رعدوبرقرساله . روایت عبدالغفار بن عبدالشکور تبریزی با عنوان 5-6-6

خط خود  به شود کهاه تهران نگهداری میدانشگکتابخانه مرکزی در  رعدوبرقرساله خطی نسخه تنها 

عی لف اطالاز احوال مؤ بن عبدالشکور تبریزی، پشت جلد( )عبدالغفار است. ق9261 فیتألو  مؤلف

تان و سیر داس چراکهاست  محاکمهاقتباس بسیار آزاد از داستان  ،ماجرای این کتابدر دست نیست. 

ین انیز فقط برخی مضامین آن و است و  إخوانمتفاوت از داستان  کامال و زمان و مکان ها شخصیت

از  ارد.د همانندی محاکمه، با داستان شودخوانده میچالش اصلی که انسان به چه دلیلی اشرف مخلوقات 

 ،استانددر این ایم. مطرح نکردهاین کتاب را  هااقتباس /بندی انواع ترجمههمین روی است که در دسته

درباره او  پیش فقیه دنیاطلبی رفته و ازطال و خز و گوسفند و کرم پیله؛ و از معدنیات  از میان حیوانات، خر

 چرا «اولئک کاالنعام»دا گفته خ کهیدرحال پرسد( ابتدا خر می21)ص .ندپرسمیعلت برتری انسان 

ر داستان د مضامین که شبیه آن گویدمیحیوانات  و فایدهخر از فراست خود  آدمیان چنین ادعایی دارند؟

 در بخشو ( 12خز )ص بخش سومدر  و( 71)صکرم پیله  ،دوم در بخشبیان شده است.  هم إخوان

 خشبموضوع سخنان تکراری و همان تقبیح غرور و حب دنیا و ... است. . گویدسخن می گوسفندچهارم 

به میان  در آنجا از معدنیات سخنی چراکهدارد  إخوانرا با داستان  تفاوتبیشترین  (در معاتبات طال)پنجم 

پاسخ فقیه  تیدرنها (81کند. )صدنیا سرزنش می دوستدارینیز فقیه و آدمیان را به سبب نیامده بود. طال 

از شنیدن اوصاف اولیا، حیوانات  پس (11)ص ارزش نوع انسان، به سبب وجود اولیاست. که دهدمی

داستان نیز شبیه پایان داستان  یبندانیپا( این 13که انسان اشرف مخلوقات است. )ص پذیرندمی

 الصفاست.إخوان

 یاتابخبری نیست.  کاربرد واژگان دشوار در آن از. مسجع استمرسل و گاه  گاهسبک کتاب 

 روایات برخالف .شوده میددر متن دیمثل مولوی و سعدی از شاعران مختلف  ساده فارسی و عربی

ارد و ندن کنش داستاد. آیمیتی در میان داستان احکای اغلب و پیشین، روایت این کتاب پیوسته نیست

  شود.ها ادا مین شخصیتسخنانی است که از زبا صرفا 
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 الحیوانمناظرةاللجی بن ستیل پرشاد با عنوان  و ترجمه از متن اردوی . روایت5-6-7

تا آنجا که نگارنده اطالع دارد از این کتاب حداقل دو نسخه خطی وجود دارد که یکی در کتابخانه 

( 211، 9: ج9711شود. )نوشاهی، نگهداری می ه پنجابو دیگری در کتابخانه دانشگاایران مجلس 

 شود که ترجمه این کتاب( و یادآور می7گوید )صخود سخن می اندکی دربارهاللجی در آغاز کتاب 

ق صورت گرفته 9268م/ 9819م اردوی مولوی اکرام علی خیرآبادی در سال از روی نسخه مترجَ 

، )اللجی کند.یاد می «الحیوانمناظرۀ» نام با در آغاز و پایان کتاب، از آنخود وی  (91صاللجی، ) است.

مروری بر )از عربی به اردو و از اردو به فارسی( متن ترجمه دوباره بودن  رغمیعل (242و ص  96ص

چون متن . ندارد ان تفاوتی با روایت اصلی إخواندکند که کتاب چنروشن می ،های کتابعناوین فصل

سنده است نوی از آنِ توان ارزیابی نمود که اختالفات در روایت،نمی یدرستبه ،کتاب مترجم از اردو است

ترجمه به  که شوداحساس میچنین  های کتابدر بیشتر بخش. گونه بوده استمنبع او نیز همینیا در 

متن همراه با تلخیص است. این، امری است که خود مترجم در مقدمه ترجمه  .استمضمون انجام گرفته 

ل این دانسته، داخ زائدو مضامینی که در ترجمه اردو ذکرش به تکرار آمده بود، »... ارد: به آن تصریح د

هایی را که حاوی بخش مخصوصا ها هست که مترجم بسیاری از بخش قدرنیا( 96)ص« تحریر نساختم.

 بوده و چندان نقشی در سیر و روند داستان نداشته، حذف یا تلخیص نموده است. خطبه

این  .تسیبهره نبیاه از سجع گهگاما مثل روایت عربی إخوان؛ روان دارد  متنی ساده و الحیوانمناظرۀ

 هنوز کتاب اللجی تصحیح و چاپ نکهیباا .خالی از استشهاد شعری است اصلی،متن  هم مثل کتاب

یبات ی وجود برخی ترکسبک ازنظرروایات از این داستان است.  نِیترخوانخوشیکی از  ،انتقادی نشده

(، 29کند: حیوانان )صخاص و غیر رایج در جغرافیای امروزین ایران، در روایت اللجی خودنمایی می

 توابعین ،لواحقین ،(976اراکین ) ،(41انسانان ) ،(72ودشان )(، خودها: خ71) نات خاطرخوهمکا

 .(717کاشتکاران ) ،(279) عصابردار )در ترجمه منادی( (،918های غیر رایج( )الجمع)جمع

ترجم اردو )و مشود که متنی آشکار میاز قرائن حتمی دروندرباره تبارشناسی این روایت باید گفت 

برای ترجمه همان نسخه چاپی اوایل قرن نوزدهم هند( شاید )و احمد وقار از یک نسخه ( اللجیشاید 

 ،فیروز ،مثل بیوراسب در این دو روایت است؛نادر اسامی خاص  فراوانتشابه  آن،دلیل  .انداستفاده کرده

( و 1: 9114؛ شبیه ضبط چاپ هند )رسالۀ من... ، «صاعورصاغون یا »نه ( 28)اللجی، ص بالصاغون

)اللجی، است  مشترکنیز در این دو روایت ثامسطوس اسم ( 2: 9889چاپ دیتریسی. )فی تداعی...، 
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: 9112)إخوان، « مسیطوس»در نسخه عربی مشهور  ،این اسم کهیدرحال( 218 :9732 وقار،؛ 214ص

همچنین نام جن ی که تخت بلقیس بوده است. « باسطوس( »971: 9734( و در روایت زنگی )288 ،2ج

وقار  است اما در روایت اللجی و (279 :رسائل« )اضطر بن مایان»را به سلیمان آورده، در روایت إخوان 

( و در چاپ دیتریسی هم شبیه همین نام آمده 18: 9732؛ وقار، 996)اللجی، ص بن ایواناصطوس

ست؛ ا معرفی تنین قبل از عنقابخش  ،روایتهر دو دلیل دیگر اینکه در (. 24: 9889است. )فی تداعی...، 

های دو ترجمه این است که در متن اصلی إخوان، از دیگر شباهت( 262صاللجی،  ؛291: 9732وقار، )

 اند. بار آورده ار نام قبایل جن آمده اما اللجی و احمد وقار فقط یکدو ب

 مرغزار؛ محاکمه انسان و حیوانبا نام شیرازی . روایت احمد وقار 5-6-8

 جاهمانو ز گذرانده که بیشتر عمر خود را در شیرا ق( فرزند وصال شیرازی9218 -9272احمد وقار )

در جایی ، بدون مقدمه است مرغزارمتن چون است.  داستاناین  ی دیگروا( ر8: 9732)وقار:  مدفون شده

داستان را  قارو ظاهرا  است که بر این باورصحح یابیم. البته مای به منبع اثر یا مترجم بودن آن نمیاشاره

ات بیشتر ابی .از اشعار فارسی و عربیپر است این روایت نیز  (2: هماناست. ) برگرفته رسائلاز  ما یمستق

 است.  نویسندهسروده خود  ،فارسی

ان، غیر از افزودن اشعار فراو. است اصلی بیشتر از داستانروایت احمد وقار صفحات و کلمات حجم 

 ورودرازدتوصیفات  ،دلیل دیگر ؛ وبه سجع و جناس و ایجاد ترکیبات مترادف آن، توجهدلیل دیگر 

هشتی آید، چندین صفحه توصیف بجان میو بنی آدمدر جایی از داستان که علت اختالف بنی مثال   است؛

سبک روایت وقار بیشتر از المعی و (  89)همان:  اش ساکن آن بودند، آمده است.که آدم و زوجه

 . شودظافر نزدیک میابن شیروانی تکلف و تصنع دارد و از این نظر به سبک

 النورینمجمع. روایت مال اسماعیل سبزواری در بخشی از کتاب 5-6-9

نده یسنو مجلس،هفت مجلس. در پایان هر به تقسیم داستان  :دساختاری خاص دار النورینمجمعروایت 

 اسماعیل مالکه آید میاز مقدمه کتاب بر آورد.می هاآندر مرثیه  مطالبیو  گریز زده تیباهلبه مصائب 

 را مدح کردهاو در آغاز کتاب  چراکهدر دوره ناصری نوشته را کتاب ق( این 9792سبزواری )متوفی 

تاب و نوشتن این ک ،مظفرالدین شاه ،مقر ولیعهد ،به اقامتش در تبریز جانیهمو در  (7: 9791سبزواری، )

است.  آمده النورینمجمع هفت مجلس آغازیناین روایت در  )همان(.و تقدیم آن به او تصریح دارد

، از یلقاب قتل هابیل توسط روایت، حیوانات بعد ازدر این )مجموع کتاب، بیش از نود مجلس است.( 
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 و کندتا اینکه در زمان کیومرث، وی حیوانات را به هفت بخش تقسیم می شوندآدمیان گریزان می

روزگار . آدمیان آزار بر حیوان را آغاز کردند...  (26: همان. )دهدمی یحیوانرا به  هرکدامپادشاهی 

ای جزیره آنها در (23همان: پادشاه جنیان کرد. ) را« زردشت حکیم»او . گذشت و دور پیامبر )ص( آمد

ر پایان هر دگفتیم سبزواری  )همان(... . و گردیدهدچار طوفان  ای تجاریکه کشتیاین شتند تاااقامت د

ادشاه پگریز مجلس اول بدین گونه است:  .چیند که به حادثه کربال گریز بزندی میطورزمینه را  بخش،

دلش به  ،رحیم بود و از شنیدن شکایت حیوانات به گریه افتاد اما حارث از شنیدن ناله طفالن مسلمجنیان 

ت که مثل همه خطیبان، کالم را با دهد با این تفاوتان را ادامه میمجلس بعد داسدر  مؤلفرحم نیامد. 

دو  .ندداستان در ارتباط باش شوند که با مضمون. این آیات چنان انتخاب میکندآغاز میای آیه تفسیر

 یونانی مرد؛ (77همان: استر ) - مردی خراسانیهستند:  هاتیشخصطرف مناظره در روایت سبزواری این 

 ؛(41روباه )همان: -کیم خوارزمی ح ؛(71)همان:  اسب -مردی از اهالی مغرب ؛ (71همان: )استر  –

از  تربزرگدر چین الخلقه عجیباشقر ]حیوانی  -حکیم عراقی ؛ (49همان: )خرگوش  -مرد هندی 

و  13همان: ضفدغ ) وکلیله  -حکیم عراقی ( 41همان: اشقر ) -عالم حجازی  (؛43همان: گوسفند[ )

 (69همان: .)کندبیان می ایی راخواند و استدالل نهخراسانی خطابه میمرد هم  مجلس هفتم در (18

ین را تغییر داده و در ا های داستانشخصیتبرخی نویسنده دهد، نشان مینام طرفین منازعه که همچنان

از  دامهرکو  ،ها نماینده گونه خاصی از حیواناتاز شخصیت هرکدامتغییر توجه نداشته که قرار بود 

موضوعاتی که مطرح شتر یبالبته ها با وجود تغییر شخصیت .حکیمان به یکی از اقالیم هفتگانه منتسب باشند

از روایت  هایی غیربع است غیر از اینکه گاه تفصیل زیاد دارد و گاه با استداللاهمان مطالب من ،شودمی

  .گرددابع طرح و رد میمن

اینها دست از سر ما »است: ای زبان محاورههمراه با عبارات  اغلبترجمه نویسنده ، سبک ازنظر

پول دستی به آن شخص » (23:  همان)، «گیردات میگریهاگر از احوال ما مطلع شوی بر ما »، «دارندبرنمی

که  ییهاحرفکشید از این خجالت نمی» (71همان: « )سبیل او را چرب کنند» (72همان: ) «بدهد

ربی ع اقوال سادهروایت این کتاب نیز به ابیات فارسی و گاه ابیات و احادیث و  (18همان: ) .«زنیدمی

و ...  و البته استشهاد به اشعار مولوی و سعدی ابیات فارسی محتوا و زبان عامیانه دارد خیرآراسته است. ب

 نیز کم نیست. 
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 ن عربیاز مت ما  یمستقسبزواری متن روایت را  تبارشناسی این روایت، تباری چند رگه دارد: ازنظر

در  باری، اشاره به پادشاهی کیومرث .کندایت نمیرعرا آن ساختار و ترتیب حوادث  برگرفته است اما

مطلع بوده است چون فقط در روایت  رکی المعیت ه سبزواری از روایتدهد کنشان میآغاز داستان، 

سعی  یاگونهبهاو نیز حضور دارد. در داستان است که شخصیت کیومرث المعی )و ترجمه شیروانی( 

روز روایت کند. قرینه دیگر اینکه در روایت او را در هفت هروی و المعی کند ساختار هفت دادگاه می

خراسانی  ، حکیمکندحکیم هفتمین روز که بر حیوانات در مناظره غلبه میهم مثل روایت هروی و المعی، 

رفته برگ إخوانتوان گفت که سبزواری محتوای روایت را از بدین ترتیب می (69: همان. )نه حجازی

است که  پرواضح .اوردیدربالمعی  وولی سعی کرده آن را در ساختار هفت دادگاه روایت هروی 

عربی آن  داستان، عباراتتا پایان آغاز  ازپیوسته  چراکهرا پیش چشم داشته  إخوانمتن روایت  سبزواری

مه منظور این نیست که کار سبزواری ترج همهنیباا .کندآورد و ترجمه میالف مییا با اندکی اخت نا یعرا 

مراه هاز ماجرای داستان نیز ترجمه او ، تیباهلغیر از گریزهای فراوان به زندگی و مراثی صرف است. 

ی داستان بازآفرین ای زیاد است که باید آن رابه اندازه تغییراتاین گاه  ست.با حذف و اضافات فراوان ا

اه به . او گکند که در روایات منابع وجود نداردگفتگوهایی را وارد داستان میگاه ماجراها و وی  .نامید

دار کند؛ مانند رحم آوردن سلطان محمود به آهوی بچهستان میحکایتی کوتاه وارد دامناسبت موضوع، 

داستان پیامبران مثل داستان  ،( و اکثر71)همان:  گلستانو  بوستان( گاه حکایتی از 71: 9791سبزواری، )

توان گفت که روایت سبزواری بیشترین می جهتنیازا (47رفتن گرگان کنعان به پیش یعقوب. )همان: 

 (.رعدوبرقبدون در نظر گرفتن روایت إخوان دارد )تفاوت را با روایت 

هگاه ( آن است که وی گو ترجمه ترکی احمد بصیرتروایت سبزواری )ویژه از مختصات 

یرند و گدر فرنگستان، پول می»کند؛ نظیر اینکه می هزارسالهروز را وارد داستان  مباحثو موضوعات 

ورت کرده مش باهمگیرند المشاوره( یا اینکه حیوانات تصمیم میالوکاله یا حق)منظور: حق «ندزنحرف می

دهد که از می تغییراتی در روایتهم گاهی سبزواری  (72: همان) .«پلتیک صحبت بدارند طوربه»و 

مبحث  ها  گوییات صحنهدر توصیف جزئی مثال اند؛ توجه درخورانداز عناصر داستانی، چشم

ز آن روی برخی تغییرات نیز ا است. توصیفات برای ایجاد تعلیق و بعضی ایی را در نظر داردنمواقعیت

نویسنده بر جنبه پندآموزی آن با افزودن به همین سبب د. شو آماده وعظبرای مجلس  داستان است که

 های داستانی افزوده است.آیات و احادیثی از زبان شخصیت
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 مت باپیشخد اصغریعلتوسط  المجالسطربروایت مندرج در  مستقلچاپ . 5-6-11

 «نطق صامت»نام 

قرار  ... دو بار دیگر نیز موضوع ترجمه و تألیفحیوانرساله » العقولبستانبه نوشته ایرج افشار در مقدمه 

 اصغریلع... ممکن است نوشته وپ سنگی شده ...چا نطق صامتگرفته است. یکی آن است که به نام 

اما باید دانست ( 789: 9731، الحکمهمجمل ؛24: 9734)ر.ک: زنگی بخاری، « ...پیشخدمت باشد

نیز ( 939: 9718که باغستانی و مرتضایی ) طورهماننیست بلکه  جداگانه یفیتأل روایت این کتاب

باید توجه البته . تغییر گونهچیهاست بدون  المجالسطربچاپ مستقل فصل سوم کتاب  صرفا  انددریافته

بر چاپ خ الوقایعمرآتکه در کتاب  یاگونهبه بوده تیپراهمچاپ این کتاب در دوره مظفری داشت که 

 ( 141 ،2: ج9786 )سپهر،.ق ذکر شده است9727سنگی آن جزو وقایع سال 

 اتمرافعه حیوانبا نام  النورینمجمعترجمه ترکی احمد بصیرت از روایت  .5-6-11

 فاتیألتنماید داستان را در بین معرفی کرده و اذعان می« احمد بصیرت»خود را  در مقدمه کتاب،مترجم 

باعث شده آن را از فارسی به ترکی ترجمه « محبتِ نوع و تعصبِ ملیت»خوانده و  سبزواریمال اسماعیل 

از این احمد بصیرت چندان نامی در ( 2: 9772الناس آن را خوانده و فایده برند. )بصیرت، نماید تا عوام

ر.ک: مشار، )توان یافت غیر از آنکه کاتب چند کتاب چاپ سنگی در تبریز بوده است. میان منابع نمی

منطبق با روایت سبزواری و  کامال  ترجمه بصیرت  (4347 ،4: ج9717؛ همو، 241، 9: ج9741

یر را اسب و ش و لقب در همین آغاز روایت، او معنی و لقب کیومرث، و اسم مثال اللفظی نیست. تحت

را بر روایت  ی حکایاتیو (1: 9772؛ بصیرت، 26: 9791حذف کرده است )ر.ک: سبزواری، 

 .ه هر دو به قاضی رشوه داده بودندحکایت دو نفر ک افزاید که در روایت سبزواری وجود ندارد؛ مانندمی

در  ال مثکند؛ می بحثاو گاه داستان را قطع کرده و چندین صفحه درباره موضوعی ( 919تا  11)همان: 

یز گاهی مثل سبزواری مسائل روز ن بصیرت .گویدمیصفحه درباره ارزش علم سخن  8-3، هفده فحهص

در جایی سخن را به آموزش زبان فرنگی از سنین خردسالی کشانده و از این  مثال کند؛ را وارد کتاب می

 11کند.ترکی وارد متن مییا شعری موضوع، مثلی  گاه به مناسبتِاو  (87تا  89)همان:  .نمایدامر انتقاد می

 شودمی یظاللفتحت ا قیدقیکدست نیست. گاه ترجمه او  اصال توان گفت ترجمه بصیرت در واقع می

احمد گویا  .گاه نقل به مضمون استو  (99: 9772بصیرت،  :با ؛28: 9791سبزواری،  :)مقایسه شود
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ه، چندین دخسته ش ترجمه گونهنیااز  . سپسکندمی یاللفظتحتابتدا چند صفحه را ترجمه بصیرت 

 وشود در ترجمه بصیرت ترتیب مجالس همین امر باعث می نماید.مضمون مینقل به صفحه را خوانده، 

مان: )ه ، کتاب او دارای هشت مجلس بشود!تیدرنهابه هم بخورد و  ها در داستانجای حضور شخصیت

انبیا و ائمه  یهانداستابسیاری از  و لسامج مراثی پایانحذف کرده، بصیرت که را مطالبی  بیشترین( 981

ت و عبارت و همچنین آیابرخی امثال و ابیات فارسی بصیرت  .مناسب مجالس منبری بود صرفا که ست ا

ی آورد. گاهی هم به ترجمه ترکآورد و گاه نمیرا در متن نگه داشته، گاه ترجمه ترکی آنها را میعربی 

ر است، ذک از آن پرمتن عربی روایت إخوان را که روایت سبزواری  ندرتبهوی کند. بسنده می هاآن

 (21: 9791سبزواری،  ؛27. )همان: کندمی

 محاکمه انسان و حیوانترجمه عبداهلل مستوفی به نام . 5-6-12

و  9721 یهاسالدر  ،دوران قاجاری و پهلوی از نویسندگان، ش(9721-9213)عبداهلل مستوفی

مقدمه ( 243: 9724ده است. )مستوفی، کرترجمه محاکمه انسان و حیوان این کتاب را با نام ش 9729

 برخالفمستوفی ( 4: همانالصفاست. )إخوانگیری درباره چرایی شکل، کتاباین  یاصفحهپنجکوتاه و 

 73عد از ب نیبنابرا. کند نه از بخش آغاز داستانمه میاز آغاز رساله بیست و دوم شروع به ترجدیگران 

زیره، است و نام ج بیراستدر این کتاب نیز نام پادشاه جنیان، شود. آغاز می محاکمهصفحه، داستان 

 ناهیداعم از بنیجنیان سران قبایل  دنخوانابخش فرروایت وقار و اللجی،  برخالف( 71صاغون. )همان: 

دهد مستوفی از متنی قدیم ( همین قرائن نشان می41. )همان: مأخذآمده مانند روایت  داستان دو بار درو... 

 الصاغونبو نام جزیره  بیوراسپهای مترجَمِ دوره قاجار، نام شاه، مثل اکثر متن چراکهکرده ه میاستفاد

 اصال  (یهغیر از یکی دو آ)ها سایر روایت برخالفاز مشخصات بارز ترجمه مستوفی، این است که  .نیست

 متن عربی وجود ندارد.در کتاب، 

اما  12.هاطبهدر بخش خ مخصوصا است  مترجمانهمه از  تربیش گمانوفاداری مستوفی به متن منبع، بی

ان های متنِ مأخذ نشآنچه شکل و شمایل کتاب و رعایت دقیق عنوان فصل برخالفباز در اینجا نیز 

ک که از جدول شماره یهمچنان. داریم سروکار اللفظیتحت کامال نباید پنداشت که با ترجمه دهد، می

. همین امر است إخوانتعداد کلمات ترجمه مستوفی حدود بیست هزار کلمه بیشتر از روایت  ،پیداست

 -تعداد کلمات زبان فارسی در ترجمه زبان عربی شدنِ ناپذیریِ افزونعالوه بر اجتناب -که دهد نشان می

فزوده بر متن ا عسازی و تفهیم سریالبته این توضیحات، برای ساده توضیح است. همراه باترجمه مستوفی، 
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 . همچنین مستوفیاشدب بدیعی به صنایع  متن نآراست شده نه اینکه مثل دیگر راویان برای توصیف بیشتر یا

همین از در ب مثال  فارسی ترجمه نماید؛ به تکبهتکمتن منبع را  داند همه مفردات و مترادفاتِملزم نمی

بیابانها »( به 214 :رسائل« )البراری البعیدۀ و اآلجام و الدَحال و رووس الجبال»... در ترجمه  ویصفحات، 

ییرات رویم، تغتر میپیشباید توجه داشت که هر چه  ( بسنده کرده است.41: 9724)مستوفی، « و کوهها

 شود. می ترکینزداللفظی کمتر شده و به ترجمه تحت ،مستوفی در متن مأخذ

از » خورد مانندشم میبه چمستوفی در ترجمه  عامیانه گاه برخی تعبیراتشناختی سبک ازنظر

، هرگز به زبان عامیانه اما این نزدیکی (41و  71)همان:  «این آقایان» و« واردهاتازه»، «راه خود پرت شده

با این  دارد. ادبی زبانی رسمی وها متن، ، در اغلب بخشگریدیعبارتبهسبزواری نیست.  روایتبه اندازه 

دارترین انکرده و ترجمه او وف إخوانتوان گفت که مستوفی چندان دخل و تصرفی در روایت تفصیل می

 است. ترجمه به منبع

 گیری. نتیجه3

اندازهای گوناگون مانند حقوق حیوانات، در دادگاه جنیان از چشممحاکمه انسان و حیوان ستان اد

مایی های بازتولید داستان در ژانر ادبیات کودک، و تولید سینشناسی حیوانات در دنیای قدیم، ظرفیتگونه

مانیستی های اوو نیز گرایشمناسبات قدرت و دموکراسی  ، همچنین تحلیل گفتمان،آن ازو انیمیشنی 

 این داستان در دنیای قدیم مثلهای گوناگون باعث شده که طرح و بررسی است. همین ظرفیتقابل

های ه و به زبانمان مختلف دنیا محبوبیت داشتدر میان مرد دمنهوکلیلهو  ،یک شبهزاروهای افسانه

به زبان د، د تباری باستانی داشته باشروکه گمان میترین روایت از این داستان قدیم. شودمختلفی ترجمه 

چهار الوه بر سه ع چراکهپسندیدند را بسیار می ایرانیان نیز این داستانست. الصفاإخوان رسائلدر عربی و 

ترجمه ین ا وجود دارد. ادبیات کالسیکبیش از دوازده ترجمه و اقتباس از آن در ترجمه و اقتباس جدید، 

و عبداهلل  زنگی بخاری ۀ)مثل ترجم کامل ۀبندی است: ترجمطبقهمختلف قابل ۀدر چهار شاخ هااقتباسو 

وی و میرحسینی هر ۀشد، روایت دگرگونظافر شیرازی(ابن ۀ)ترجم تلخیصهمراه  ۀ، ترجممستوفی(

 ده روایت متفاوت است: برخیسبک نثر این دوازقاجار.  ۀروایت التقاطی مال اسماعیل سبزواری از دور

دارد  ای و عامیانهو برخی زبان محاوره ،ساده و مرسل است؛ برخی مصنوع و متکلفآن، بی عر مثل اصل

تحقیق تالش  ندر ایکند. خود ذوق و پسند نویسندگان و خوانندگان ادوار مختلف را آینگی می ۀنوببهکه 
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 م.برشماریرا آنها دوازده روایت بیندازیم و وجوه افتراق و اشتراک اساسی  ۀشد نگاهی کلی به هم

 پژوهی خواهد بود. تحقیقات علمی و ادبی بعدی در مسیر ادبیات تطبیقی و مناسبات بینامتنیت و ترجمه

 هانوشتپی
است. در ادامه از  9115تمام ارجاعات به رسانل )غیر از مواردی که ذکر شود( به جلد دوم چاپ  .9

 کنیم.یاد می رسائلاین منبع فقط با نام 

: 9783، کدکنیشاه در عهد ساسانی و در نزد فتیان ر.ک: شفیعیدر مورد پیشینه نام و صفت مردان .2

34. 

 .911، 4: ج9131؛ بروکلمان، 78، 2: ج9111صالحیه، های دیگر ر.ک: برای دیدن برخی چاپ .7

شود مده و در چینی سیکون تلفظ می( آSAIGON« )سجون»در ترجمه فرانسه، « صاغون»در برابر  .4

جای صاغون، بالصاغون ضبط شده )ر.ک: در چاپ هند و آلمان، به .(282:  9131ک: مبارک، .)ر

های ها و چاپتوان حدس زد که در بازنویسیمی .(2: 9881؛ فی تداعی...، 1: 9114رسالۀ من...، 

 د. انشود، خلط کردهکه در متون تاریخ مغول ذکر می بالساغونجدید نام این شهر را با نام شهر 

 الطیرسالۀرثیر پذیرفتن امام محمد غزالی در أبه احتمال ت الطیرمنطقدر مقدمه استادان پورنامداریان و عابدی بر  .1

 .(26: 9716)عطار،  از این داستان اشاره شده است

 در مرافعه»باید توجه داشت که در روایت سبزواری )و احمد بصیرت( عنوان کتاب یا داستان  .6

ت ظافر مطلع بوده چرا که در روایای باشد که سبزواری از روایت ابناست. شاید این قرینه« حیوانات

 ید.به نظر نرس« مرافعه»عربی فعل و مصدر 

ظافر بعد از هروی است، اما چون سه روایت بعدی از یک شاخه هر چند از نظر ترتیب تاریخی روایت ابن .3

 کنیم.ظافر را بررسی میهستند، ابتدا روایت ابن

( توصیف کالغ پیر ساکن دماوند فقط در دو سطر آمده همراه با 31: 9712در روایت هروی ) مثال  .8

 .(17-19)المعی، صص صفحه بدان اختصاص یافته است ی سهسه بیت اما در روایت المع

 هحقیقت البیان شاهیه فی التلویح الی ترجیح المسالک النعمت اللهی  عنوان کامل کتاب  .1

« النسانحقیقت البیان فی شرافت »است اما در باالی اولین صفحه عنوان متفاوت و مختصر 

 نوشته شده است.

هل فقهی ا ۀحذف نام و اشارات به امامان اربع ،شیروانی ۀجمثیر ایدئولوژی در ترأاز دیگر موارد ت .91

 سنت است. 
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ن از ملک خاطر و خبر یافتر بیان مشورت کردن حیوانات شکستهحقیقت: د»این عنوان شیروانی  مثال  .99

یافتن از  خواطر و خبرسخن گفتن حیوانات شکسته»المعی   در برابر این عنوان« دادبخش دارالمفاخر

 «.المفاخرملک جنیان ذی

صیرت، )ب« ترکلر ایچینده بر مثل دیرلر که... عمو وای دگل زمی وای دور.»گوید: در جایی می مثال  .92

اما بو سوز ده ترکلر »گوید: حرفی میایی دیگر درباره فایده سکوت و کم( و در ج17: 9772

  .(921همان: )« یکی اشیتی قوالق. یعنی بر دانش الر که: اهلل سنه بر دیل ویروب ایکآراسنده ... دیه

: 9724؛  مستوفی، 216: رسائلخطیب عباسی در آغاز داستان؛  ۀخطب ۀعنوان نمونه ر.ک: ترجمبه .97

47. 
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 منابع

، تصحیح غالمرضا شمسی، تهران: میراث 9، جالذریعهکنوزالودیعه من رموز(، 9718ابن ظافر شیرازی ) -

 مکتوب.

رسائل بررسی و نقد ترجمه محاکمه انسان و حیوان »(، 9718باغستانی، غزاله و مرتضایی، سید جواد ) -
 .984 -961، صص 66، ش نشریه آینه میراث، «الودیعهزکنومندرج در  لصفاااخوان

، ترجمه سید یعقوب البکر و رمضان عبدالتواب، 4، جاالدب العربیتاریخ(، 9131بروکلمان، کارل ) -

 قاهره: دارالمعارف. 

جا: چاپخانه کربالیی محمد )چاپ بی سی(،مرافعه حیوانات )حیوانات مرافعهق(، 9772بصیرت، احمد) -

 سنگی(.

ن جدراسۀ البنیۀ القصصیۀ لقصۀ المناظرۀ بین اإلنسان و الحیوان و ال» (، 9471پروینی، خلیل و دیگران ) -

 .44-21، صص96شمجلۀ العلوم االنسانیۀ الدولیۀ، ، «فی سائل إخوان الصفا

، به کوشش احمد فتوحی نسب، العجمالمعجم فی آثار ملوک(، 9787الدین )حسینی قزوینی، شرف -

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 ( بیروت: داراالسالمیه.9112) الوفاالصفا و خالنرسائل إخوان -

 (، با مقدمه فارسی اکبر ایرانی، تهران: مرکز میراث مکتوب.9716) الوفاالصفا و خالنإخوانرسائل  -

 (، تصحیح مولوی ابوطیب، هند، کانپور: مطبعۀ الزواقیه. 9114) الصفارسالۀ من رسائل أخوان -

، به کوشش المنقولالعقول فی ترجمانبستان(، 9734زنگی بخاری، محمدبن محمودبن محمد) -

 پژوه و ایرج افشار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.ی دانشمحمدتق

 ، چاپ سنگی، تبریز: کارخانه حاج احمد آقا.النورینمجمع(، 9791سبزواری، مال اسماعیل ) -

، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: مرکز پژوهشی الوقایع المظفریمرآت(، 9786سپهر، عبدالحسین ) -

 میراث مکتوب.

یات و نشریه دانشکده ادب، «شناسی تطبیقیپری: تحقیقی در حاشیه اسطوره»(، 9711رکاراتی، بهمن )س -
 .77-9، صص11، پاییز 27، د 911- 13، ش علوم انسانی دانشگاه تبریز

بت: ، کتابخانه مجلس شورای اسالمی، شماره ثکیمیاءالشفا شیروانی، محمدعلی بن اسکندر، نسخه خطی -

38491. 

، کتابخانه المسالک النعمۀ اللهیۀ البیان الشاهیه فی التلویح الی ترجیحۀحقیق، نسخه خطی  _________ -

 .4118ملک، شماره اموال 
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، بهار 2و  9، ش1، سنامه فرهنگستان، «هابدلنقش ایدئولوژیک نسخه»(، 9787کدکنی، محمدرضا )شفیعی -

 .991-17، صص 87و زمستان 

 ، قاهره: معهد مخطوطات العربیه. المعجم الشامل للتراث العربی المطبوع(، 9111صالحیه، محمد عیسی ) -

دانشگاه  داری: کتابخانه مرکزی، محل نگهرساله رعدوبرقعبدالغفار بن عبدالغفور تبریزی، نسخه خطی  -

 .4411تهران. شماره کتاب 

فصلنامه تخصصی زبان و ، «نقد روانکاوانه محاکمه انسان و حیوان»(، 9718عبدی، مریم و فاضلی، محمد ) -
 .11-84، صص18، تابستان 98، شادبیات

 تصحیح محمود عابدی و تقی پورنامداریان، تهران: سمت. الطیر،منطق(، 9716عطار نیشابوری ) -

(، با مقدمه فریدرخ دیتریسی، برلین: 9889) فی تداعی الحیوانات علی االنسان عند ملک الجن -

 الیپزیک.

، 29، شنامه آستان قدس، «المجالسطربنفائس کتابخانه آستان قدس: »(، 9744معانی، احمد )گلچین -

 .81 -31، صص 9744مرداد 

داری کتابخانه مجلس، شماره رکورد: ، محل نگهاالنسانمناظرۀاللجی بن ستیل برشاد، نسخه خطی  -

 .83814شماره ثبت و  338171

داری کتابخانه مجلس، به شماره ، محل نگهاالنسانشرفالمعی بورسوی، محمود بن عثمان، نسخه خطی  -

 .38411و شماره ثبت  488391رکورد 

 بیروت: دارالجیل. النثر الفنی فی قرن الرابع،(، 9131مبارک، زکی ) -

پژوه و ایرج افشار، تهران: دانشلف نامعلوم، به کوشش محمدتقی ؤ(، م9731) الحکمهمجمل -

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

فصلنامه ، «المجالسطربنمادشناسی حیوانات در کتاب »(، 9716محمودی، مریم و الیاسی، رضا ) -
 .31-13، صص 16، زمستان 76، ش1، سشناسی ادب فارسیمتن

(، تهران: کتابفروشی الصفارسائل اخوان)از  ترجمه محاکمه انسان و حیوان(، 9724مستوفی، عبداهلل ) -

 محمدعلی علمی.

 نا[جا. بی، ]بیلفین کتب چاپی فارسی و عربی از آغاز تا کنونؤم(، 9741مشار، خان بابا ) -

 ، تهران: چاپخانه ارژنگ.های چاپی فارسیفهرست کتاب(، 9717) ______ -

 مشهد: کتابفروشی باستان.، المجالسطرب(، 9712میرحسینی هروی، حسین بن عالم ) -

 ، تصحیح یعقوب احمدی، قم: دارالمجتبی.مناظره حیوانات با حکما(، 9711) _____________ -
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