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قدمهم

و ُخرسائل اخوان الصفا
ّ

های علمی و دایرةالمعارفو مشهورترین ترین ز مهماکه ء،ن الوفاال

طور بـهکنـون تـا،اش در فرهنگ اسالمیویژهجایگاه داشتِنوجود بااست،فلسفی اسالمی 

ۀمحاکم«مندرج در آن، با عنواناست، اما از داستان بلندزبان فارسی ترجمه نشده به کامل 

جالـب . ای در زبـان فارسـی وجـود داردگونهتلخیصیاهای کامل ترجمه١»انسان و حیوان

زبان قـرار نویسـندگان فارسـیمطمح نظـر ،رسائلجدا از متن کامل ، بارها داستاناینکهآن

. استگرفته

ِ
گذاری شده و در اصـل متفاوت در فارسی نامهایگونهبهکه ،انسان و حیوانداستان نزاع

ای محکمـه، درو حیوانـاتیـان آدمیـانماسـت ایگزارش مناظرهاست،عنوانبدونعربی

ایـنداسـتان ۀخالصـ.جنیـان اسـتپادشاه،آندرحاکم و داور نهاییکهان از جنّیمتشکل

هاآنبرتدریجبههای حیواناتزیستگاهها در زمین،شدن نسل انساناست که پس از پراکنده

متـواری شـدند و در آنهـاگروهـی از رو،از ایـن. تنگ شد و حیوانات مورد آزار قرار گرفتنـد

،پس از آنروزگاری.سکنی گزیدند،هاها و جنگلمانند کوهیان،جاهای دور از دسترس آدم

گرفتار طوفانی شدند و الجرم به جزیـرۀ ،کردندکه سوار بر کشتی سفر میآدمیانجماعتی از 

آدمیـان در آنجـا . رحل اقامت افکندنـدیخوشبهمیان بحر اخضر افتادند و آنجادر صاغون 

مان ایشـان برتافتنـد و نگذشت که حیوانات سر از فردیری .گرفتندنیز حیوانات را به خدمت 

نمایندگانی ،شدهعاصیحیواناِت.در صدد تعقیب آنها برآمدندآدمیان .گریختنداز دستشان 

بیراسـت . فرسـتادندکـه از جنیـان بـود، پادشاه آن سرزمین ،حکیمبه دادخواهی نزد بیراسِت

،در پاسـخ،آدمیـان. خواند و شکایت حیوانات را با آنـان در میـان نهـادآدمیان را به حضور

نماینـدگانی پادشاْه. بندگان متواری خویش خواندند و خواهان تسلیم آنان شدندحیوانات را

گـروه، هر .تا از خود دفاع کننددعوت کردهای آدمیان را از اصناف مختلف حیوانات و گروه

محاکمـه و . ندخاسـتبردعای خواثبات مّدبه،ت و عقل و حکمتبا استشهاد به کتاب و سّن

چون دو ترجمه از آن بـا ،آمده اما» ت رسالة الحیواناتتّم«پس از اتمام داستان در انتهای رسالۀ حیوانات عبارِت. ١

.حفظ شدهمین عنوان مقاله نیزدر این شده است، خوانده »محاکمۀ انسان و حیوان«عنوان
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جنیـان و انـواع و اصـناف مختلـف حیوانـات ،آدمیـانومناظره چند روز به طـول انجامیـد 

تـا طـرفین بـه جـایی نرسـیدهـای گونـاگون اسـتدالللـیوها آوردند و دلیلگفتند هاسخن

ۀطرح کرد که مایـرا مها فضیلت دیگری از انسان، نمایندۀ آدمیان،سرانجام خطیب حجازی

ناشـی ازاست کـهانسانجاودانگیناظر به فضیلت این . شدحیواناتهت و مجاب شدن ُب

رام شـباهت ِکـۀکـه بـه مالئکـاسـت هایی اوصیا و اولیا و انسان،از پیغمبراناوفرمانبرداری

مـردودین ؛ پس، دارند بـه شـفاعت سـرانجام باشـند درگـاه الهـی هـم حتی اگر آدمیان جزِو

خواهنـد در جوار پروردگـارشوند و تا ابد میو به بهشت واردیابندمیالنبیین خالصی خاتم

خصوص حیوانات اثبات شد و پادشاه ببر سایر موجودات و آدمیان برتری ،به این ترتیب. بود

. جنیان حکم به بندگی حیوانات و خداوندگاری آدمیان داد

: سـایی شـده اسـتفارسـی شناۀ ترجمـهشـتکـم کنون دسـتتاباری، از این داستان 

/قـرن هفـتمازبن محمد زنگی بخاری محمدرجمۀت١بستان العقول فی ترجمان المنقول.١

کـه قـرن هشـتم از ٢ةرمـوز الذریعـة مـنکنـوز الودیعـمندرج در ۀترجم.٢هجری؛هشتم 

از ایـن داسـتان ) ق٧١٨.د(امیر حسینی غوری هروی ۀترجم. ٣موضوع همین مقاله است؛ 

از ایـن ) ق١٣٢٣:کتابـت(٤نطق صـامتدیگری تحت عنوان ۀترجم؛ ٣طرب المجالسدر 

اصـغر پیشـخدمت برخی مؤلف و کاتـب آن را یکـی و متعلـق بـه علـی. داستان وجود دارد

که بالطبع این ترجمه بر مبنای تاریخ چاپ بایـد مربـوط بـه )١٣٨٧:٢٤افشار،(اند دانسته

ترجمۀ مسـتقلی از ایـن قصـه نیسـت و یکـی از نطق صامتکه عصر قاجار باشد در حالی

طور مسـتقل چـاپ شـده است که از آن جدا و بهطرب المجالسهای همین بخش از نسخه

کوشـش به. ترجمۀ محمد بن محمود بن محمد زنگـی بخـاری. اخوان الصفا. بستان العقول فی ترجمان المنقول. ١

.١٣٨٧پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، : تهران. پژوه و ایرج افشارمحمدتقی دانش

مرکـز : تهـران. مقدمه، تصحیح و تعلیقـات غالمرضـا شمسـی. یظافر شیرازابن. کنوز الودیعة من رموز الذریعة.٢

.١٣٩٨پژوهشی میراث مکتوب، 

.١٣٥٢کتابفروشی باستان، : مشهد. تصحیح سید علیرضا مجتهدزاده. امیرحسینی غوری هروی.طرب المجالس. ٣

.ق١٣٢٣اصغر پیشخدمت،علیمطبعۀ میرزا :]جابی[. اخوان الصفا. نطق صامت. ٤
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ۀترجمـ.٥؛١مجمع النـوریندر )ق١٣١١-١٢٢٥(اسماعیل سبزواریمالۀ ترجم.٤است؛ 

صـحْحکه ممرغزاربا عنوان هجریقرن چهاردهماز)ق١٢٩٨-١٢٣٢(احمد وقار شیرازی

و تلخـیص ترجمـه کـه ٣ةمجمل الحکم)٦؛بر آن نهاده است٢محاکمۀ انسان و حیواننام 

اب در قرن ّتالککه ملکآن،ای از نسخهدرداستان انسان و حیوان و سترسائل اخوان الصفا

ـه ترجمـۀ عبد٥محاکمۀ انسان و حیوان)٧؛٤است، آمدهچهاردهم چاپ کرده
ّ
مسـتوفی، الل

جدیـدترین ، ٦دادخواهی حیوانات نـزد پادشـاه پریـان از سـتم آدمیـان)٨نویسندۀ معاصر؛

.عبدالمحمد آیتی، به قلم ترجمه

و داستان محاکمۀ انسان و حیوان» کنوز الودیعة«

ص و کهن این داستان، که بهیکی از ترجمه
ّ

ای اسـت لحاظ تاریخی دومین ترجمـههای ملخ

ـ یعنی ترجمـۀ کتـاب مشـهور و کنوز الودیعة که از آن سراغ داریم همان است که مندرج در 

ـ )ق٥٠٢.د(یراغب اصفهاننوشتۀ ،در اخالق اسالمی، الی مکارم الشریعةةالذریعمعتبِر

در احوال انسان، قوا و فضـیلت .١:شامل هفت فصل است،مقدمهافزون بر،هالذریع. است

در قـوۀ شـهویه؛.٣؛ آنتضـاد مامـورآن و اتقـلدر علم و عقل و نطـق و متع.٢و اخالق؛ 

در صـناعات و مکاسـب و بخشـش و .٦در عدالت و ظلم و محبت؛ .٥در قوۀ غضبیه؛ .٤

.١٣٦٣اسالمیه،: تهران. تصحیح محمدباقر بهبودی. مال اسماعیل سبزواری. ]حیوانمشهور به [ النورینمجمع .١

. تصـحیح و تعلیـق محمـد فاضـلی.شیرازیوقارترجمۀ احمد. اخوان الصفا. »مرغزار«محاکمۀ انسان و حیوان. ٢

.١٣٧٢دانشگاه فردوسی مشهد، : مشهد

.ق١٣٠٤:بمبئی. ابالکّتکتابت و تصحیح میرزا محمد ملک]. مؤلف ناشناخته[ة مجمل الحکم. ٣

درووبودآوردهحیوانرسالۀازینبعدو«:چنین آمده است،پژوه و افشارچاپ دانش، ةمجمل الحکممقدمۀدر. ٤

این داستان در اصل . )١٨٧: ١٣٨٧،مجمل الحکمة(» بازگذاشتیم. کردشایدیادبرهاندرآنکهنبودعلمیهیچ

های کتاب و سبک نثر هر کدام آن را جعل کاتب دانسته نجیب مایل هروی نیز با مقایسۀ نسخه. کتاب نبوده است

).١٣٧-١٣٥: ١٣٦٤مایل هروی،(است

.١٣٢٤محمدعلی علمی، : تهران. اخوان الصفا، ترجمۀ عبدالله مستوفی. محاکمۀ انسان و حیوان. ٥

.١٣٨٢نی،نشر: تهران. اخوان الصفا، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی. نزد پادشاه پریان از ستم آدمیانحیواناتدادخواهی.٦
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فارسی وجود دۀچند ترجمةالذریعاز .در ذکر افعال. ٧؛ بخل
ً
آنهـاتـریِنکهـنارد و ظـاهرا

ز مـن رمـوةالودیعکنوزبا نام ق٧٦٨را در سال او این کتاب. استظافر شیرازی ترجمۀ ابن

ر و تفسـیر و عکه خـود اهـل شـ،)ق٧٨٦-٧٦٠حک(شاه شجاعبنا به درخواست ـ ةالذریع

تحریر و تقدیِمـ به فارسی برگردانده و)١١٧-١٣٧٤:١١٦کوب، زرین(حکمت و کالم بوده

).٢٦-١/٢٤: ١٣٩٨ظافر، ابن. نک(کرده استاو

کتاب بـه که اساس همین تنها بر .حیات و مرگ مترجم اطالعی در دست نیستزمان از 

.توان گفت که معاصر او بوده است، میشجاع تقدیم شدهشاه

واسـتبـه مـتن مترجم هایهافزودترین یکی از مهم» محاکمۀ انسان و حیوان«داستان 

بـه مـتنمترجمهایاز افزودهاندپرداختهکنوز الودیعةمعرفی بهمنابع که برخی از اگرچه در

شهرسـتانیملـل و نحـلکتـاب ی ازسنائی یا مطالبهایی از سرودههمچون یاد شده است ـ 

ها و منـابعی کـه بـه معرفـی کنـوز ترین فهرستـ اما در مهم)١٣٩٢قلعه،صفری آق. نک(

مقالـۀ مـالمیر و درتنهـا . اند سخنی از این افزودۀ مهم به میان نیامده اسـتلودیعه پرداختها

،شمسـی. نک(به آن اشاره شده و سپس در مقدمۀ نسخۀ چاپی کتاب ) ٦٣: ١٣٩٤(شمسی 

.همان مطلب تکرار شده است)مقدمه، سی و پنج/١٣٩٨:١

یابی ترجمۀ داستان ١ارز

کـرده اسـت،ناش افزوده، اشارهبه ترجمهکه خود آن راو این،داستانمنبع هرچند مترجم به 

باید گفت او 
ً
گاهانهکامال انتخاب کرده و در نقطـۀ مناسـبی از رسائلاز داستان محاکمه راآ

رسائل اخوان الصـفاترجمه«مقالۀ حاضر ابتدا با عنوان . ١ ، بـا هـدف »ای نویافته از داستان محاکمۀ انسان و حیواِن

کنوز الودیعةها و منابعی که به معرفی فهرستیک ازتا آن زمان، در هیچ. ظافر، تدوین شده بودمعرفی ترجمۀ ابن

ظافر نیز با استفاده از سـهمقایسۀ متن عربی داستان و ترجمۀ ابن. ای به این داستان نشده بودپرداخته بودند اشاره

پـیش از انتشـار . های مجلس شورای اسالمی و دانشگاه تهران انجام گرفته بـودنسخۀ خطی موجود در کتابخانه

با صـالحدید . منتشر شد) ١٣٩٨میراث مکتوب، : تهران(کنوز الودیعةآقای غالمرضا شمسی از مقاله، تصحیح 

به شمارۀ کنوز الودیعةشده از های نقلمونه، ضمن اعمال تغییراتی در عنوان و متن مقاله، نآینۀ میراثگردانندگان 

.صفحات متن چاپی ارجاع داده شد
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:نویسدمیترجمهدر مقدمۀاو . اش جای داده استترجمه
موافق رات بشریئاو هیچون ایجاد مبدعات و احداث مخترعات فرمود ذوات انسانی ... 

االنساُن«
َ
مختصُرو صغیٌرٌمهو عال

َ
و مقصـود از .بر مثال عالم کبیر آفریـد»کبیرالِمالعال

ل از معرفت عالم صغیر به معرفت عالم کبیر توّصـهصورت و هیأت آنکاین آفرینش بدان
نماینـد و جویند و از معرفت عالم کبیر بـه عرفـان حـق سـبحانه و تعـالی تـدّرج و ترقـی 

بـه و ،اواین عالم مصنوع است و صـانْعو،اوْعبَدبشناسند که این جهان حادث است و ُم
اسمه بهارل حصول خالفت الهی و معرفت بتوّس ی عّز

ُ
وی و أخـری و جنـت مـسعادت ا

.)١/٤: ١٣٩٨ظافر، ابن(ل شوند ّصطوبی متوظل سدره و

:در همین باباسترسائلدر »برادران روشن«سخنیادآور این عبارات
العقلـی و نسـبة. ضوء القمر من نور الشمسو من وجه آخر نسبة النفس من العقل کنسبة

من الباری کنسبة نورالشمس من الشمس و کما ان القمر اذا امتأل من نور الشمس حـاکی 
نوره نورها کذلک النفس اذا قبلت فیض العقل فاستتمت فضـائلها حاکـت افعالهـا افعـال 

لهـا و إنمـا تسـتبیُنإذا هي عرفـت ذاتهـا و حقیقـة جوهرهـاو انما تستتم فضائلها . قلالع
ألن الباري تعـالی .إذا هي عرفت أحوال عالمها الذي هو صورة اإلنسانیةجوهرها،فضائل

کمل صورةو صّورهخلق اإلنسان في أحسن تقویم و جعل صورته مرآأ
ً
لیتـراءی لنفسـهتـا

الـنفس اإلنسـانیة لمـا أراد أن یطلـعجل جاللهو ذلك أن الباری.الکبیرفیها صورة العالم
علـم أن العـالم واسـع کبیـرو لـیس فـي طاقـة و یشهدها العالم بأسـرهعلی خزائن علومه

ّ
فـرأی مـن . ه لقصر عمره و طول عمران العالماإلنسان أن یدور في العالم حتی یشاهده کل

ً
الحکمة أن یخلق لها عالما

ً
مخصغیرا

ً
العـالم الصـغیر و صـّور فـيالکبیرمن العالمتصرا

له بین یدیها
ّ
. )١٤١٢:٢/٤٦٢٢اخوان الصفا،(جمیع ما في العالم الکبیرو مث

بر خاستگاه و موضـوع آن احاطـه ابن
ً
ظافر از جمله مترجمان این داستان است که کامال

ی خالصه کـرده، قسـمت که داستان را در حدود کمتر از نصف متن اصلداشته و، با وجود آن

گیری است، یعنی اثبات برتری انسان و جـاودانگی او، و بیـانانتهایی آن را ـ که شامل نتیجه

ظافر همچنین، با افزودن آیـات و ابن. مقام معنوی انسان ـ به تمامی ترجمه و نقل کرده است

درک خود از نوع بیان تمثیلی و دلیل حضور این داستان ابیاتی به تناسب متن، میزان احاطه و

کنوزالودیعـة کتابدر باب پنجم از فصل اول محاکمهداستان .را نشان داده استرسائلدر 

حکایت حیوانات و «عنوان در ذیل و »سایر حیواناتدر بیان فضیلت انسان بر«تحت عنوان 
ُ
از ایـن عنـوان . آمـده اسـت) ٢٦-١/٢٤: ١٣٩٨ظافر، ابن(»بنی آدم با ایشانعتداعی و تراف
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گیـری از با بهـرههر یکراظافر، عنوان حکایتراغب اصفهانی، و در پی او، ابنکهآیدبرمی

چراکـه اند،یا الاقل بـه آن نظـر داشـتهبرگزیدهرسائل در هداستان محاکمعربی اصل عناوین

» اإلنسـان علـی سـائر الحیوانـاتبیان فضـیلة«: نیز چنین استةالذریععنوان این فصل در 

ایـن کـه دهـدنشان میة الودیعکنوزباهریعذالمقایسۀ متن .)٨٣: ١٣٧٣راغب اصفهانی،(

آن را در سـه ظافرابناست در حالی که،دو صفحه، فقط شاملبسیار کوتاهةالذریعدرباب

توجهالبج. کرده استعرضهصفحه ه در حدود هفتاد احتساب محاکمو با،صفحۀ مفصل

کـه در مـتن هسـتندهمان آیـاتینقل کرده به تناسب موضوع و محتوا که آیاتی که راغباین

با منابع فکری راغـب اصـفهانی که ظافرابنرسد به نظر می. شودمشاهده میرسائل داستان 

که اصـل است ها به مأخذ مطلب پی برده و مناسب دیده آشنایی داشته، با دیدن این شباهت

،بنابراین. ترجمه و تلخیص کند و به این فصل بیفزایدداستان انسان و حیوان را
ً
مترجم کامال

. خود افزوده استۀاین داستان را به متن ترجمآگاهانه 

ۀمقایسـبـر اسـاس،پردازیم و سپسمیترجمههای نثر نخست به ویژگیمقاله،ۀدر ادام

.کنیمبیان میداستان را اصل درمترجم میزان و نوع تصرفاتۀ آن،متن عربی با ترجم

مترجمهای نثر ویژگی)الف

، کثـرت تلخیص متنجز ،با متن اصلیکنوزالودیعةۀ داستان مندرج در ترجمۀدر مقایس

در عصـری ،ةالودیعـکنوزنثر .ظافر نیز درخور توجه استها و ترکیبات عربی در نثر ابنواژه

؛مصـنوع و متکلـف اسـتفّنی، ،)١٦٥: ١٣٧٣بهار، (بودنویسی دوباره رایج شده که ساده

به حّدی ،عربی و فارسی دیریاب استهای هفراوان آیات و عبارات و واژکاربرِدآن هم شاهد

است، شده متن درج دشوار های معنی واژهمجلس،٢٢٤٢شۀ نسخهای حاشیۀ برگکه در 

هرچنـد گرفتـار ، ت متـرجمگفـتـوان مـی.مرسـل اسـترسـائل که نثر متن عربی حالی در 

.مانده استاستوارومحکماونثرمجموع، اما درشدهزدگیعربی

جمالتـی بـه گـاه ، بـه حـّدی کـه اسـتگرایـی غالـبعربـی،داستانر ترجمۀ فارسید

: برای نمونهاست؛ربیهای عشامل واژهکه بیشتر خوریم برمی
کام و جزایـر و فیـافی و جاّنبر جمله انواع حیوانات به اتفاق اقوام بنیـ  جمعهم به آجام و آ

َ
ِبا

).١/٦٨: ١٣٩٨ظافر، ابن(صحاری و براری متفرق و متواری گشتند 
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دایر اسـت در توجـه ینقخافاخبار و آثار مکرمت و مرحمت پادشاه کامکار که در جنبات ـ 
به درگاه اعلی محّرص و مهّیج امضاء عزیمت و تنفیذ صریمت ما دولتخواهـان گشـت تـا

اوامر و زواجر مطاعه را به اذعـان و انقیـاد اسـتقبال در سایۀ عدل پاشاه استظالل جوییم و
).١/٧٨: همان(کنیم 

به جیفه خنزیـر را از انعـام نشـاید اذبه سبب وجود انیاب و اغت: یکی از حکماء جن گفتـ 
).١/٧٥: همان(شناخت

کید برای تکمیل همچنین مترجم  هایی از داسـتان، نظم کشیدن بخشبه برای یا معنا و تأ

هایی به فارسی و عربی آراسته است،اش را به بیتترجمه
ً
:مثال

حداث خلقت او اختیاری نیست و بر ایجاد صورت بـر وفـق ارادت هیچ مخلوقی را در ِاـ 

اقتداری نه

ــ
ّ
و صالحنا فیما اقتضی التقدیره فینــا االمــر و التــدبیرلل

مهستی را چو دل پسر خواهددختر اندر شکم پسر نشود

)١/٧٢: ١٣٩٨، ظافرابن(

الهی در آفرینش به نظم کشیده محتوای سخنان زعیم بهایم دربارۀ حکمتنمونۀ باال، در 

. شده است

موجودات از سراسر آفـاق در حضـور ملـک جـن و ۀجمع آمدن همموضوع چنین است 

کـه در ترجمـه بـر ،)١٤١٢:٢/٢٧٥الصـفا،اخـوان (اظهار شگفتی او از کثـرت تنـوع آنـان

:صورت زیر درآمده استکلمات آن اضافه، و به
یش که مظهر عدل و انصاف بود بیاراسـت  ملک صدر مسند مجلس مظالم را به وجود خو

محمدت و دعا و فریاد مـدحت و ثنـا ۀو از طبقات طوایف انس و جن و وحش و طیر نعر
:استبرخ

ــه عدل ــایَع ــوم ش ــتنقذ المظل ــاحیس ــفی تمس ــا ص ــی م ــه ف ــو اّن و ل

دست اجلکه فروبندد اگر قصد کندست چنانه ادست عقل تو گشاد

، ظـافرابـن(دول اقـوام و قبایـل جـن حاضـر آمدنـدو علما و حکما و فقها و ُعـتو قضا

١/١٠٥: ١٣٩٨(.

بـرای در ترجمه نقـل شـده اسـت،رسائل ها مطابق متن عربی واژهبسیاری از ،همچنین

«: مثال عبارِت
ّ
اخـوان (»و فسـحات سـعتها مـن الخالئـق الروحانیـةها ممتلئ فضـاؤهاکل
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سعات جمیع آن مملو و ماالمـال و افضیه و فسحات و«: صورتبه)٢/٣٧٣: ١٤١٢الصفا،

نـا لنـا بالبعـث و النشـور و مواعیـد رّب«:عبـارِت؛ یـا)١/١٤٢: ١٣٩٨، ظافرابن(»...خالیق

حساب یوم الدین و الجواز علی الّصراط و دخول الجنان من بـین سـائر والخروج من القبور

اسم«: صورتبه)٢/٣٧٤: ١٤١٢اخوان الصفا،(»الحیوانات ذکـره، بنـیهایزد عّز
ّ

آدم و جل

بـر صـراط و دخـول جنـان زرا به بعث و نشور و خروج از قبور و حسـاب روز حشـر و جـوا

. ترجمه شده است)١/١٤٢: ١٣٩٨، ظافرابن(»...فردوس اعلی

هترجمهای ویژگی)ب

او در مقدمۀ خود .دخل و تصرف فراوان کرده استمحاکمهداستانۀ در ترجمظافرابن

:نویسدمیترجمه در تعریف
ترجمه آن است که از سیاق ترکیب مصّنیغتو ص

ً
قـدم فراتـر ننهـد و از تحریـر ف اصـال

و اگر در بعضـی مواضـع .ب واجب شناسدو تجّنتحّرز ع،ِشتراکیب منغلق و ایراد الفاظ َب
آنچه در صدر ابواب واقع گردد به لفـظ تمهیـد بـدان اشـارتی رود و ،احتیاج به بسطی بود

ی نماید و آنچه در آخـر ابـواب یآنچه در وسط ابواب بسط باید کرد به لفظ تتمیم بدان ایما
«کند و سخن به لفظ تلویحیافتد به لفظ تذییل بدان 

ّ
به آخـر رسـاند »واببالّصعلُمه االل

.)١/٢٦: ١٣٩٨ظافر، ابن(...ف و مترجم از یکدیگر متمایز گرددتا سخن مصّن

داسـتان ای که در مقدمـه نهـاده عمـل نکـرده و هرچنـد کـه به قاعدهمترجم همه، با این

ـهال«، عبارت را به متن افزودهمحاکمۀ انسان و حیوان
ّ
را بـرای مشـخص » اعلـم بالصـوابل

آوردن قطعـاتی از نثـر امـا از آنجـا کـه. کردن سخن خود از کـالم نویسـنده نیـاورده اسـت

شـده اسـتدانستههشتم قرن های نوشتههای سبکی از خصیصه،منبعذکر بدون ،گذشتگان

این نمونه را هم از مصادیق پیروی مترجم از رسـم توان ، می)٢/١٥٤بخش/٣: ١٣٧٨صفا، (

چندان او در ترجم. روزگار خود برشمردنویسندگان مطـالبی را ؛به متن اصلی پایبنـد نبـودهْه

.افزوده استراای عبارات و ابیاتپارهکرده، وحذف

برخـی شـاید حـذف را، غیر از ترجمه، خالصه هم کرده اسـت،متنظافراز آنجا که ابن

عقیـدتی او صبغه و انگیزۀهایرسد برخی از حذفبه نظر میباشد، ولیمطالب قابل توجیه 

ادعای برتـری آدمیـان بـه پایـان در جایی که سخن رسوالِن،برای مثال. دارد حیوانات در رّد
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سـخن ظـافرابن،کننـدمبادرت میدفاع از خودبهیان و آدمیان به اشارت ملک جّن،رسدمی

بهمرد یونانی را 
ً
را، کـه راسـانیرد خ، امـا بخشـی از سـخن مـترجمه کـردهطور کامل تقریبا

مروان و انتظار مهدی موعـودبنیمذمتو )ع(حسینامام طلب خون درقیام مربوط است به 

. کرده استحذفترجمهاز،)٢٩٠-٢/٢٨٩: ١٤١٢اخوان الصفا، (

متن عربی چشم پوشیده است ،. همچنین، در مواردی از ترجمۀ چندین بیِت
ً
بیسـت مثال

-٢/٢٥٩: همان(پاسخ عنقا، زعیم مرغان شکاری، نقل شده و سه بیتی را که از زبان بوم در 

در قسمت شرح حضور نمایندۀ پادشاه . )١/٩٧: ١٣٩٨، ظافرابن(ترجمه نکرده است ) ٢٦٠

شـاهمرغ(جنیان نزد شاهمرغ، سـخنان طـاووس  هـای او و دربـارۀ هدهـد و ویژگـی) وزیـِر

دیگر همچون پرستو، بلبل و مصاحبتش با سلیمان نبی و همچنین سخنان مربوط به پرندگان 

نیـز ) ٢٥٨-٢/٢٥٥: ١٤١٢اخوان الصفا، (غیره و اشعاری که از زبان برخی از آنها نقل شده 

ترجمه نشده و فقط نتیجۀ سخنان طاووس، یعنی انتخاب هزاردسـتان بـه نماینـدگی مرغـان، 

علـم و عالوه، پاسـخ زنبـور بـه فـرد رومـی دربـارۀ به). ١/٩٤: ١٣٩٨: ظافرابن(آمده است 

در چهار سـطر، و دربـارۀ ملـخ، کـرم ابریشـم و معرفت و سیاست حشرات در مقابل آدمیان

ایـن کـه، حـال آن)١/١١٧: همـان(زنبوران زرد و سرخ و سیاه در دو سطر خالصه شده است 

).٣١٩-٢/٣١٤: ١٤١٢اخوان الصفا، (قسمت شامل پنج صفحه از متن اصلی است 

رغم دهد که در این ترجمه، بـهظافر با متن اصلی نشان میهمه، مقایسۀ ترجمۀ ابنبا این

تـر شـدن سـبک ایـن بـرای روشـن. تلخیص فراوان، مضمون اصلی داستان حفظ شده است

دو متن می، به مقایسۀ تفصیلیترجمه :پردازیمتِر

های مترجمها و افزودهگذاریمعادل. ١

).٢/٢٠٣: ١٤١٢الصفا،اخوان(الخلقبدءبیانفیفصل:اصل

.)١/٦٧: ١٣٩٨ظافر، ابن(ایشانباآدمبنیترافعوتداعیوحیواناتحکایت:ترجمه

.استکردهتغییرداستانآغازوفصلعنوان

).٢/٢٠٤: ١٤١٢اخوان الصفا، ... (و نفرت منهم بقّیتها من ُحُمر الوحوش:اصل
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[و حیوانات نیز :ترجمه
ّ

فـرار و بعضـی کـه مجـال یافتنـد]تکلیفات این فرقهات و معّراز خوف مشاق

.)١/٦٨: ١٣٩٨: ظافرابن(انهزام از صید و قید و سالسل و اغالل آن زمره واجب شناخته

.دقیق نیستآن است و ترجمۀ نیز نقل به مضمون ، کل عبارت افزودۀ مترجمعالوه بر 

ملك منها یقال له بیراست الحکیم، لقبـه شـاه مـردانه ولّیثم إّن:اصل دار مملکتـه کانـتو. الجاّن

هـي طیبـة لي خط االسـتواء ویاغون في وسط البحر األخضر مما یقال لها صمردان في جزیرة 

فنـون األشـجار والمرافـق وهي کثیرة الریـف وعیون جاریة والتربة فیها أنهار عذبة والهواء و

.)٢/٢٠٤: ١٤١٢اخوان الصفا، (األنوارالریاحین واألنهار والریاض ووألوان الثمار 

والـی امـور سیاسـی و نـاظم [جان و کبراء اقوام ایشـان نام از عظماء اوالد بنیملکی بیوراسب: ترجمه

جان در فرمان او بودند و مطیع و منقـاد اوامـر و زواجـر احکام ریاسی آن گروه شد و افواج بنی

بیوراسب ملکی بود به شعار اسالم مرتدی و به نور علم و عقل و شریعت و حکمت و ملک.او

نـام، موضـعی ای بود در بحر اخضر قرب خط اسـتوا، صـاعورالملک او جزیرهو دار] مهتدی

نشین با لطافت هوا و عـذوبت آب و اشـجار بسـیار و ثمـار و ه و دلفردوس آیین و مقامی متنّز

.شماروج و مراتع بیمُر

انی[ َجَرت فیها العیـوُن روٌض
ً
ــــن تحتقـة م

ٌ
ــــة م جّن

َ
ــــاا ــــاره االنه

١به جوی اندرون الله و سـنبل اسـته در بوستانش همیشه گل استک

کـه از حیوانـاتای غلبهجان و و ملک و اعیان دولت و ارکان حضرت و عامۀ طبقات اقوام بنی

).١/٦٨: ١٣٩٨: ظافرابن(]آدم نموده بودند، آنجا مقام داشتعصیان بنی

متفـاوت یعبـاراتدر قالب قسمتی از عبارات آغازین که افزودۀ مترجم است، معنای متندر 

به آن اضافه شده است، و بخش دیگر آن، دربارۀ شریعت ملک، مربوط به قسمتی اسـت کـه 

ترجمه حذف شـده ازلیان به اوست وو گرویدن آدمیان و جنّی)ص(دربارۀ بعثت پیامبر اسالم

.است

مازندرانی، در رامشگریزبانازکاووس،کیپادشاهیگزارشفردوسی است که درشاهنامۀاز بیت فارسی برگرفته. ١

:آمده است» کوه«، »جوی«جای ، بهشاهنامهدر . وصف مازندران آمده است

ــــ ــــتانش ک ــــته در بوس ــــه گلس همیش
ج

ـــــت ـــــه و سنبلس ـــــدرش الل ـــــوه ان ـــــه ک ب

)٢/٤: ١٣٨٩فردوسی، (
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آدم و األمم الکثیـرة التـي ذکـر أنهـا فـي المـدن و و لصغر في عینه ما ذکر من کثرة أصناف بني:اصل

.)٢/٣٧٢: ١٤١٢اخوان الصفا، (القری و البراري و البلدان 

نهایـت بـر انسـان زایدنـد و اعـداد مصور و مقّرر شود که حیوانات به حسب عدد به مراتب بی: ترجمه

. )١/١٤١: ١٣٩٨ظافر، ابن(آدم از جهت تفاوت صور و اشباح متضاعف و متزاید ایشان بر بنی

متفاوت، و کاستیمفهوم متن با عبارت
ً
.ها، ترجمه شده استها و افزودگیپردازی کامال

وطافوا فیها فوجدوها کثیرة األشجار والفواکه والثمار والمیـاه العذبـة ةفخرجوا إلی تلك الجزیر:اصل

والهواء الطیب والتربة الحسنة والبقول والریاحین وأنواع الزرع والحبوب ما تنبته أمطار السـماء 

ورأوا فیهــا أصــناف الحیوانــات مــن البهــائم واألنعــام والطیــور والســباع و الوحــوش والهــوام 

اخـوان الصـفا، (عضها في بعض، مستأنسة غیـر متنـافرهبکلها متألفةوالحشرات أجمع، وهي 

٢/٢٠٤: ١٤١٢ .(

ن خرد و ملهم بخـت:ترجمه
ّ

حیـث [و چون مقامی دلگشای و عرصۀ فرحت فزای یافتند به حکم ملق

:قال

ـــاوزو اذا انتهیــــــت الــــــی الســــــال ـــال تج ـــداک ف ـــی م ف ـــِة م

ـــۀ تـرجـا خـوشبنشین و بیاسای کـز ایـن ـــادر عرص ـــابی ج ـــاق نی ]ییآف

. )١/٦٩: ١٣٩٨،ظافرابن(القاء عصاء اقامت نمودند

نیز تلخیص ترجمه شدهجز این، قسمت . عبارات و بیت افزوده متناسب با فحوای متن است

.استنقل به مضمون شده و 

هاحذف. ٢
یقـری األضـیاف:اصل

ً
سـمحا

ً
منصفا

ً
کریما

ً
َیـرحُمالغربـاء وؤوي یـوو کان بیراست الحکیم عادال

ـالینهی عن المنکـر ویأمر بالمعروف ویمنع الظلم والمبتلی و
ّ
ه یبتغـی بـذلک غیـر وجـه الل

).٢/٢٠٥: ١٤١٢اخوان الصفا، (مرضاتهتعالی و

).١/٦٩: ١٣٩٨ظافر، ابن(و مراسم ترحیب و لوازم تقریب واجب شناخت:ترجمه

.با تلخیص و نقل به مضمون ترجمه شده است

لنا مناقب أخـر و. هي عبید لناکل ذلك بمعزل عن هذه الحیوانات، فهذا دلیل علی أّنا أرباب و:اصل

ه لي وغیر ما ذکرنا، أقول قولي هذا و
ّ
هـو الهـزار فقام عند ذلك زعیم الطیور و. لکمأستغفر الل

.)٢/٣٧٤: ١٤١٢اخوان الصفا، (...نعم لعمري: داستان فقال
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سخنان مرد حجازی و اثبـات برتـری ۀمربوط به نتیج،شدهحذفکه در ترجمه ،عبارتکل 

کالم اوسترآدم و آغاز سخن هزا .دستان در رّد

نکفیهـا مـن الحـر ونکسـوها وسقیانا لها إذا مرضت وإطعامنا وشراؤنا لها ومن ذلك بیعنا و:اصل

تو نداویها إذا مرضتندفع عنها الّسباع أن تفترسهاالبرد و
ّ
مهـا إذا و ننفق علیها إذا اعتل

ّ
و نعل

یها إذا أعیتوجهلت
ّ
. و نعرض عنها إذا جنتنخل

ً
ذلك إشفاقا

ّ
کل

ً
علیها و رحمة

ً
لهـا و تحّننـا

هذا من أفعال األرباب بعبیدها و الموالي بخولهاعلیها
ّ

قـد سـمعت :قال الملك للزعیم.و کل

شيء عندك أجبما ذکر، .)٢/٢١٤: ١٤١٢اخوان الصفا، (فأّي

اند و تعهد آب و علف و مراعات ایشان در زمسـتان و آدمگفت این گروه عرضۀ بیع و شری بنی:ترجمه

.)١/٧٤: ١٣٩٨ظافر، ابن(تابستان و محامات از حیوانات مفترس بر ذّمت همت ایشان

.با تلخیص و نقل به مضمون ترجمه شده است

هاجاییجابه. ٣
بنـوا فـی سـفول :اصل : ١٤١٢اخـوان الصـفا، (و المـدن و سـکنوها ٰیاالرض الحصـون و القـرثّم

٢/٢٠٣(.

چه قابل عمارت بود فروکوفته، نبـات و حیـوان را جهـت انتفـاع از و ساحت ربع مسکون را آن:ترجمه

ه ؤو به فرمان جناب ذوالجـالل تعـالی کبریـا[آوردند منافع آن در تحت تصرف خویش در می

صفیجان که پیش از بعثتبنی
ّ
ه ابیالل

ّ
ه و سالمه علیه، سطح ایـن کـرۀ اغبـر البشر صلوات الل

).٦٨-١/٦٧: ١٣٩٨: ظافرابن(]آدم پرداخته بودندآرامگاه ایشان بود، عرصۀ عالم را باز بنی

بـا عنـوان )٢٨٨ص(داسـتان متعلق بـه فصـل هفـتماستی که در قالب قرار گرفتهتاعبار

. ترجمۀ قسمت پیش از آن نیز دقیق نیست. است» عداوت بین آدمیان«

هانادرستیها و یینارسا. ٤
).٢/٢١٢: ١٤١٢اخوان الصفا، (و ال إناثنا في محاسن ذکراننافإننا ال نرغب في محاسن إناثنا:اصل

.)١/٧٤: ١٣٩٨ظافر، ابن(اندذکور و اناث حیوانات از آن فارغ و مستغنی:ترجمه

هاماننرهامان به ماده:عبارت چنین استتر معنای دقیق
ً
رغبـت ظـاهر زیبایِیسبببهصرفا

.کنندنمی
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یأمر الملك العادل في حق هـؤالء الغربـاء و مـا جـوابهم؟ فـأمر الملـك أن تکـون فکیف ... :اصل

. و یکونون مأمورین لإلنس حتی یستأنف الـدورالحیوانات بأجمعهم تحت أوامرهم و نواهیهم

ثم بعد ذلك 
ً
أال قـد :ثم بعد ذلك قام واحد من خدماء الملـك و نـادی منـاد.آخرحکم حکما

فانصـرفوا آمنـین بیان هؤالء اإلنس و قبلتم مقاالتهم و رضیتم بذلك،معشر الحیواناتسمعتم

ه و أمانه
ّ
).٢/٣٧٧: ١٤١٢اخوان الصفا، (في حفظ الل

صیغت و نهج به پایان آمـد و حیوانـات وضـوح چون قضیۀ تداعی و ترافع بدین نمط و منوال و :ترجمه

آدم را گردن اذعان و انقیـاد و مطاوعـت و متابعـت ات بنیدالیل و بینات و ظهور براهین و حّج

خـود ی ایشان واجب شناخت و ارباب استحقاق را بر حـّقعامّدامضای ملک تنفیذ و ، نهادند

ر و منصور گردانید و حاضران مجلس 
ّ

:دعا برداشتند و گفتنددست به به اتفاقمظف

ـــاد ملـــک را زنـــدگانی جـــاودان ب
ج

ــــــاد ــــــادمان ب ــــــوده و دل ش ــــــنش آس ت

بـــــادخـــــدا او را معـــــین جـــــاییبـــــه هرر کـاری نشـاط او را قـرین بـادهبه

ــــــی همیشـــه جـــان او در خرمـــی بـــاد ــــــام او در مردم ــــــه ک ــــــادهمیش ب

ــاد و  ــده ب ــانش بن ــربجه ــت رهب ـــــــــه چـــــــــاکر و دادار یـــــــــاورخ زمان

و داوری انقضا یافت و بساط تـداعی گفت وگویملک از صدر دیوان مظالم برخاست و زمان 

. )١٤٥-١/١٤٤: ١٣٩٨: ظافرابن(و ترافع انطوا پذیرفت

عبـارات بـا ازبرداشـت خـود را متـرجم .عربی متفاوت استمتنبا کلی بهظافر ابنترجمۀ

.بیان کرده استنثر،، به نظم و گوییو در همان قالب قصهربیانی دیگ

نتیجه

داسـتان محاکمـۀ انسـان و حیـوان، ظافر شیرازی از ۀ ابنترجمحاضر معرفیهدف از نوشتۀ

کنـوز الودیعـة مـن رمـوز کـه در داستانی تمثیلی:سترسائل اخوان الصفابلندترین داستاِن

. راغـب اصـفهانی اسـتالذریعة الی مکارم الشـریعۀظافر آمده که خود ترجمۀ ابنالذریعۀ

به این بخـش مهـم از اندرا معرفی کردهکنوز الودیعةهای نسخهکنون تانویسانی کهفهرست

افزودۀ مترجم است
ً
کراشاره نکتاب که اتفاقا

ً
در ایـن . انـدرا شناسایی نکـردهآن ده و احتماال

محاکمه از چگونگی درک و دریافت مترجم  نوشته ضمن مقایسۀ ترجمه با متن عربی داستاِن

. سخن گفتـه شـده اسـتداستان، خاستگاه آن، و نحوۀ انتقال مفاهیم اصلی آن در ترجمهاز 
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هـای کـه پایـۀ اسـتداللیبـا حفـظ آیـات، هرچند به اصل عربی داستان پایبند نبودهمترجم، 

گونـۀ آن را فضـای محاکمـه،های متن اصـلیاستداللنیزواست جنیان حیوانات و آدمیان،

، که مأخـذ داسـتان اسـت، و رسائل اخوان الصفامترجم با .ده استکرتقویتحفظ و حتی

. آشنا بوده استرسائلها و صور بیانی نوع اندیشه

مقصـود دهد کـه متـرجم محتـوا و ظافر با متن عربی داستان نشان میمقایسۀ ترجمۀ ابن

آن تغییراتی اساسی داده است در واقـع، . متن را درک و حفظ کرده اما در نحوۀ بیان و نگارِش

کـردهمطالبی را حذف مایۀ اصلی داستان،، با حفظ درونبه متن اصلی پایبند نبوده ومترجم

هـدف از حـذف برخـی . ای عبـارات و ابیـات بـر آن افـزوده اسـتپـاره،متنیبه اقتضا،و

فقط تلخیص متن بوده است، اما هاقسمت
ً
. دارنـدعقیـدتیجنبـۀ آنهـابرخی دیگر از ظاهرا

مترجم در مواردی نیز نثر را به نظم درآورده و یا ابیـاتی، بـه تناسـب فحـوای کـالم، بـر مـتن 

، مقـدار . از طرف دیگر، وی اغلب ابیات متن عربی را حذف کرده است. افزوده است
ً
نتیجتا

.مترجم بیشتر استهایها از افزودهحذف
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:]١٣٩٨مرداد ١٨:دسترسی) [١٣٩٢آخرین بازنگری (میراث مکتوب
.>http://www.mirasmaktoob.ir/fa/news/1680<

مرکـز: تهـران. چاپ سـوم. مطلقخالقیجاللکوششبه. شاهنامه). ١٣٩٨(ـ فردوسی، ابوالقاسم 
.اسالمیبزرگالمعارفدایرة

، معـارفۀنامـفصـل.»ای کهن از رسـائل بـرادران روشـنترجمه«).١٣٦٤(مایل هروی، نجیبـ 
.١٤٠-٥:١٣١ۀشمار

حاکمیـت در ترجمـۀ الذریعـة تأثیر گفتمانتحلیل«). ١٣٩٤(و غالمرضا شمسی، تیمورمالمیرـ 
. ٨١-٦١: ٣شمارۀ،، پژوهشگاه علوم انسانینامۀ ادب فارسیهنک.»الی مکارم الشریعة

: تهران.و ایرج افشارپژوهدانشمحمدتقی کوششبه).۱۳۸۷(] مؤلف ناشناخته[ة مجمل الحکم-
.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی




