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 ترجمۀ یمورد مطالعۀ ترجمه؛ بر مترجم یگفتمان یوابستگ ریتأث
 کلیله و دمنه یفارس

 این یمقدس یمهد
 رانیا قم، قم، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستاد

 (07/66/6867؛ تاریا پذیرش: 66/88/6867 )تاریا دریافت:

 چکیده
 و یفرهنگر  خا  يرفتارها خود، ینگفتما يها یوابستگ اکم به ،يگرید انسان هر همچون متر م

 كره  اسرت  يريترأب  كشرف  يبررا  ترالش  پرژوهش،  نیر ا یالرل  دغدغة. دهد یم نشان شیخو از یا تماع
 بخرش  از یمنشر  نصراهلل تر مة هدف، نیا يبرا و دارد اش تر مه بر متر م کی یگفتمان يها یوابستگ

 جةينت. است گرفته قرار قيتطب مورد شده، ابانتخ مطالعه مورد کربيپ عنوان به كليله و دمنه «والثور األسد»
 بره  مترر م  كره  دارد آن از نشران  اسرت،  شده انجام يانتقاد گفتمان  يتحل روش بر هيتک با كه قيتحق نیا

 از اعرمّ  پادشراه،  یمنفر  يهرا  یژگر یو بره  كره  را یعبرارت  هرر  ترا  كنرد  یمر  یسرع  خود  يدربار تیهو سبب
 در. دهرد  ريير ت  گرر ید ییهرا  عبرارت  برا  را آن و كنرد  ذفا دارد، اشاره ضعف و یهواپرست ،ییرأ سست
 شرمار  بره  خدا ةیسا پادشاه آن، اساس بر كه است يدربار گفتمان یالل يها گزاره بازتاب امر نیا واقع،

 بره  مترر م  كره  دهرد  یمر  نشران  قيتحق نیا ن،يهمچن. نداشت را او ضعف به اشاره ا ازب یكس و رفت یم
 ورزد یمر  ا تناب است، پادشاه کانینزد به ضیتعر متضمن كه یعبارت گونه هر از بودنش، يدربار اکم

 .كند اركت آنان «یینما مخلص» يراستا در تا كند یم یسع و

 گفتمان مترجم، یگفتمان یوابستگ ترجمه، نقد ،یمنش نصراهلل ،کلیله و دمنه واژگان کلیدی:
 .یدربار

                                                                                                                                            

 E-mail: mammahdi@yahoo.com 
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 مهمقد

رود و پُر  ارتبراط مرردم دنيرا برا       ار میهاي فکري به شم ترین فعاليت تر مه یکی از مهم
یکدیگر است تا اطالعات خویش را با هم به اشتراك بگذارند و روابط خرود را بره واسرطة    

هرا برا كمرک آن بره      آن مستحکم سازند. تر مه از یک سو، نيازي هميشگی اسرت و ملرت  
ت پردازنررد و از سرروي دیگررر، ایررن پدیررده یررک فعاليرر   هررا و افکررار مرری دادوسررتد دیرردگاه

ها هنگام انتخاب یک ابر به نيازهرا، باورهرا و اعتقرادات خرویش      شونده است و ملت هدایت
كننرد. یکری از    كنند و هنگام تر مة آن نيز بر اساس باورهراي خرویش عمر  مری     تو ه می

اسرت.   كليلره و دمنره  هاي مختلف پذیرفته و تر مه شرده،   ترین این آبار كه در فرهنگ مهم
گویند كه ایرن كتراب نره تنهرا بره       می كليله و دمنه( دربارب اهميت م.0867آكتاش و بلداغ )

هاي اکومتی یک الگوي مناسب مدیریتی را ارائه  ااكمان، بلکه به وزرا و دیگر شخصيت
دهد و هستة اللی آن، گفتگو ميان اکيمان و یک ااكم داناسرت. موضروعات الرلی     می

منبرع قردرت، الرول ترداوم قردرت،       ، نزدیک شدن به كه در این كتاب به آن پرداخته شده
رابطة اراكم برا رعيرت، رابطرة اراكم برا وزیرر، آرزوهراي سياسری، خودخرواهی، انانيرت،            

م.(، 0867اندیشی است. به باور آكتاش و بلداغ ) گري، خيانت و  اره پذیري، ايله مسئوليت
هرا   وه از انسران ها نام برده شده، نماد یک گر از آن كليله و دمنههر كدام از ايواناتی كه در 

كند تا تجلری روابرط قردرت را     هستند. بنابراین، بررسی گفتگوهاي این ايوانات كمک می
 :Aktas & Beldag, 2017ترین عرلة ظهور قردرت كشرف كنريم )    در زبان به عنوان مهم

46.) 

 د:هاي زیر پاسا ده تا به پرسش دكوش در تحقيق پيش رو می نگارنده

منشی به عنوان یک فرد درباري،  ره ترأبيري برر تر مرة او      ر وابستگی گفتمانی نصراهلل
 است؟ گذاشته

خرود از    هایی از متن را به سبب این وابستگی دربراري و تأبيرپرذیري   ر متر م  ه بخش
 دهد؟ ادبيات درباري ت يير می

 است؟ ر  ه اهدافی در وراي این ت يير نهفته
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اسرت.  « األسد و الثرور »یعنی داستان  ،كليله و دمنهدامنة این تحقيق، بخش اول از كتاب 
توان در موارد زیر خالله كررد: از یرک سرو، ایرن براب مربروط بره         دلي  این انتخاب را می

ورود یک فرد )دمنه( به دایرب نزدیکان پادشاه )شير( است و در برر گيرنردب گفتگوهراي دو    
در برر  « سرد والثرور  األ»( دربارب پادشاه )شير( است. از سروي دیگرر، براب    كليله و دمنهفرد )

( دربررارب اطرافيرران و نزدیکرران پادشرراه اسررت و كليلرره و دمنررهگيرنرردب گفتگوهرراي دو فرررد )
 است. ها و گفتگوهاي یک فرد )دمنه( با پادشاه )شير( را در خود  اي داده مکالمه

شوند: دستة اول تحقيقراتی هسرتند    تحقيقات مرتبط با این پژوهش به سه دسته تقسيم می
پردازند، دستة دوم تحقيقاتی است كه به ابعاد سياسی  می كليله و دمنهوع تر مة كه به موض

پردازند و دستة سوم، تحقيقراتی هسرتند كره بره ترأبير ایردئولوژي یرا         می كليله و دمنهكتاب 
 پردازند. هاي ایدئولوژیک متر م بر تر مه می وابستگی

اسرت   ت متفاوتی نوشته شده، تحقيقاكليله و دمنهدر اوزب بررسی تر مة فارسی كتاب 
 كه برخی عبارتند از:

كليلره و  كار رفته در  ر اامدي، نالري و آرمن در تحقيق خود به بررسی فنون بالغی به
اند. آنان در این تحقيق، با اشاره به ظهرور   شدب فارسی آن پرداخته عربی و نسخة تر مه دمنه

ود در تر مة فارسری را داراي تنروع   سبک فنی در نثر دورب نصراهلل منشی، لنایع بيانی مو 
 (.16ر07: 6866، و دیگران آرمن ،اند )ر.ك؛ اامدي، نالري بيشتري دانسته

با مرتن عربری    كليله و دمنهر علی ايدري در تحقيق خود دربارب اختالف تر مة فارسی 
گرذارد   هاي گونراگون بره بحرث مری     مواردي از اختالف را به لورت پراكنده و در داستان

توان مطررح   (. انتقادهاي وارد به این مقاله را در دو اوزه می16ر09: 6837، ايدري )ر.ك؛
انرد، ارال آنکره نسرخة      كرد: اول اینکه ایشان نسخة لوئيس شيخو را به عنوان مبنا قررار داده 

تر  ترین نسخه و تاریا كتابت آن نزدیک تركيه كه طه اسين دربارب آن تحقيق كرده، كهن
هرا از سروي    اهلل منشی است. اتکا به نسخة شيخو باعرث برخری برداشرت   به زمان زندگی نصر

گرفته  هاي لورت است كه با بررسی نسخة تركيه، متو ه اشتباه بودن برداشت نگارنده شده
توان به توليف دمنه اشاره كرد كه نگارنرده آن را بره عنروان     شویم؛ به عنوان نمونه، می می
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است، اال آنکه عين عبرارت   منشی در متن آورده شده داند كه از سوي نصراهلل اضافاتی می
در نسخة تركيه و ود دارد. انتقاد دومی كره بره نگارنرده وارد اسرت، اینکره وي در هنگرام       

كند و هدف خود  بررسی موارد اختالف، به ارزشگذاري و برتر  لوه دادن تر مه اقدام می
 دهد. را در این راستا قرار می

اسرت. دهقانيران در    كليلره و دمنره  با اوزب تحلي  سياسی متن  دستة دوم، مقا ت مرتبط
، ایرن كتراب   «كليله و دمنهبررسی كاركرد قدرت و فرهنگ سياسی در »مقالة خود با عنوان 

شرمارد. بره    نماي نگرش به انسان و ا تماع در  امعة سنّتی ایران برمری  را به عنوان آیينة تمام
تار فرهنگ سياسی و تأبير آن را بر رفتارهاي فردي و توان ساخ اعتقاد وي، با تحلي  متن می

ا تماعی كشف كرد. به باور نگارنده، یک ویژگی سراختاري  وامرع شررقی، پایبنردي بره      
است، به طوري كه گرذر از طبقرات و خصولرًا رسريدن بره طبقرة قردرت         نظام طبقاتی بوده

اد نگارنرده، نگررش   رااتی ممکن نيست و ممکن است به مرگ فرد منتهی شود. بره اعتقر   به
هرا را بره سرمت     هاي داستان و ود دارد و همرين امرر، آن   سياسی خالی در رفتار شخصيت

 (.680ر66: 6868دهد )ر.ك؛ دهقانيان،  گویی، تعارف، تملق و ریا سوق می پوشيده

و به طور مشخص در  كليله و دمنهر یعقوبی و زاهدي در مقالة خود منازعة قدرت را در 
گویند كه این داستان نمایش نزاع قدرت ميان  گذارند و می به بحث می« گاو شير و»داستان 

شرده، كاریزمرایی، كاسرتی و     مراتبری از پريش تثبيرت    دو  ناح، یکی طرفدار قردرت سلسرله  
دیگري طرفدار فردگرایی عمومی مبتنی بر كفایت شخصی است. نگارندگان معتقدنرد كره   

افظ وضعيت مو ود است، ولی دمنره برا تأكيرد برر      ، خواستار«طبقه»كليله با تأكيد بر واژب 
مراتبی رخنه كنرد.   كند در نظام سلسله فردیت و با بر سته كردن الطالح كفایت، سعی می

نماید و تمثيالت وي در خدمت همين امر است، اما در طرف  دمنه مدام بر فردیت تأكيد می
كند كه فردگرایی را نروعی   میمقاب ، كليله پيوسته آشکارا و ضمنی و در قالب تمثي  سعی 

اي اخالقری   بار تلقی نماید. به همين منظور، گفتگو را با  یره  دردسر و یا اتی امري هالكت
گراید كره اکرم آن از پريش     كند و براي طرای سياسی به موضعی اخالقی می تحریف می

براي مخاطب مشخص است. به اعتقاد نگارندگان، وقتی سرنوشت مررگ برراي دمنره رقرم     
نماید كره فردگرایری مشرروع     خورد، براي مخاطبان عامی با نگاهی غير انتقادي  نين می می
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است. با این توليف، رفترار فردگرایانرة دمنره بره مثابرة امرري ضرد         وي نيز ضد اخالقی بوده
 .(611ر608: 6860و زاهدي،  یعقوبیشود )ر.ك؛  اخالقی و سزاوار مرگ تلقی می

دهنرد كره بره بررسری      ن پژوهش را تحقيقاتی تشکي  مری طيف سوم مقا ت مرتبط با ای
 پردازد. ها می هاي گفتمانی متر مان در تر مة آن تأبير گرایش

پرردازد و   م.( در مقالة خرود بره بررسری ترأبير ایردئولوژي در تر مره مری       0861ر زارع )
كرار   گوید كه تأبير عوام  ا تماعی و سياسی در انتخاب معادل براي واژگان انگليسی به می

(. این محقرق برا    Zare Behtash, 2016است ) به  ه شک  بوده قلعة ايواناترفته در رمان 
مذكور، در دورب پيش و پس از انقالب ایران، بره   بررسی دو تر مة لورت گرفته از كتاب

شده در دورب پس از انقالب، در بر گيرندب واژگانی است  رسد كه تر مة ارائه این نتيجه می
 باشد. ز گفتمان ااكم بر ایران بعد از انقالب میكه متأبر ا

اي به بررسی تر مة دو متر م مسلمان و دو  م.( در مقاله0869ر منافی اناري و محمدي )
هراي   اند كه داشته از سورب مریم پرداختند و با ذكر مواردي، نشان داده قرآنمتر م مسيحی 

 ,Manafi Anari & Mohammadi)اسرت   آنان داشته  ذهنی هر كدام  ه تأبيري بر تر مة

2015.) 

هراي انگليسری، روسری و تركری      م.( در تحلير  تطبيقری خرود از تر مره    0868ر والریو )
داسررتان پينوكيررو، تررأبير ایرردئولوژي را در تر مرره و در نهایررت، انتخرراب متر مرران بررسرری 

alerio, Vكند كه ا تناب از ایدئولوژي، امري غير ممکن است ) كند. نویسنده تأكيد می می

996-2013: 986.) 

و ه تمایز تحقيق پيش رو، ا تناب از هر گونه داوري و تعيين ارزش ميان دو ابر اسرت  
و عالوه بر محدود كردن پيکرب زبانی مورد بررسری، ترالش خرود را معطروف بره كنکراش       

 كند. بينانه تأبير وابستگی گفتمانی نصراهلل منشی به عنوان یک متر م درباري می واقع
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 نصراهلل منشی .1

دربارب زندگی نصراهلل منشی اطالعات اندكی در دست است. منابع مختلف اکایرت از  
آن دارند كه وي از نویسندگان معروف قرن ششرم و از منشريان دربرار غزنروي برود. وي از      

وارد امور دیوانی شد و پس از به سلطنت « شاه غزنوي بهرام»آغاز  وانی و در زمان سلطنت 
بره وزارت  « خسرو مَلنک»سنمَت دبيري یافت و در زمان سلطنت « وشاه غزنويخسر»رسيدن 

 رسيد. سرانجام، با سعایت دیگران مورد خشم شاه قرار گرفت و تا آخر عمر زندانی بود.

بعد  كند. شاه غزنوي تجربه می ابوالمعالی اولين گام ورود خود به دربار را در زمان بهرام
بر اساس آنچه خود در مقدمة  فکر خلق یک ابر ماندگار می افتد. ، بهكليله و دمنهاز مطالعة 
نماید. سپس ایرن بخرش را    می آورد، ابتدا بخش شير و گاو را تر مه می كليله و دمنهكتاب 

دهد. ااتما ً هنگام  دارد و بعد از تأیيد پادشاه، آن را ادامه می به پادشاه غزنوي معروض می
و گاو، متو ه شرباهت وضرعيت خرود برا شررایط دمنره       تدوین تر مة خویش از بخش شير 

وارد در القرة نزدیکران اکمرران بره شرمار       شود. وي نيز همچون دمنه یرک عضرو ترازه    می
كررد كره اساسريت پادشراه نسربت بره        اي عم  می آید و ااتما ً باید در تر مه به گونه می
 برانگيخته نشود.شد،(  واردان به دربار )كه خود نيز یکی از آنان قلمداد می تازه

 . گفتمان و تحلیل گفتمان2

دهرد؛ بره    هاي درك مرا از واقعيرت شرک  مری     گفتمان به عنوان نظامی است كه به شيوه
د و دربرارب  كنر  اشاره می« آل نينو»به پدیدب  عنوان نمونه، یورگنسن و فيليپس در كتاب خود

 گویند: هاي مختلف از یک پدیده در  هان خارج می تفسير گفتمان

اي دیگرر آن   شمرند و عرده  اي برمی برخی این پدیده را نتيجة گازهاي گلخانه»
هراي سراخت سرد     را نتيجة سو  مدیریت سياسی و ناتوانی دولرت در ترأمين هزینره   

شرمرند و آن را بره خشرم     دانند. شماري نيز این پدیده را مظهر ارادب الهی برمری  می
ørgensen & Phillips, 2002: J« )دهند خداوند نسبت به مردم گناهکار نسبت می

9.) 
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ها هستند كره برا موضروعی     هایی از گزاره ها، مجموعه دهنده گفتمان مؤلفة اللی تشکي 
ها به  رسد آباري همانند به بار آورند. در واقع، این گزاره وااد سر و كار دارند و به نظر می

ر یرک گفتمران از  رنس    هاي بنيرادین د  بخشند. گزاره نگاه ما نسبت به  هان هستی معنا می
رونرد؛ بره دیگرر سرخن،      شده به شرمار مری   هایی طبيعی هاي طبيعی نيستند، بلکه گزاره گزاره

به ایرن  ملره    ها از نوع تجربی یا ریاضی نيست كه بتوان آن را تجربه كرد.  نس این گزاره
در لياقرت ایرن فررد همرين برس كره اعالاضررت بارهرا ایشران را امرين خرود            »تو ه كنيد: 

شرده مبتنری    بر این گزارب بدیهی انگاشته« فرد مورد بحث»اکم لادره دربارب «. است نستهدا
رود  شده به شمار می و این یک دادب كامالً طبيعی« پادشاه سایة خدا بر زمين است»است كه 

اي  شرود و بره عنروان داده    اي از باورها و عقاید برر ایرن گرزاره بنرا مری      و به تبع آن، مجموعه
 رسد. نظر میطبيعی به 

شناسان، انسان یک  دهند. در نگاه گفتمان ها هویت ما را شک  می افزون بر این، گفتمان
بخشرد و   اش به یک گفتمان خا ، به او هویت مری  سوژب خودمختار نيست، بلکه وابستگی

هرا هريچ دركری از خرود و دیگرران       دهد. اقيقت آن اسرت كره انسران    به رفتارش  هت می
ها هستند كه مررز ميران خرودي و غيرر خرودي را برایشران ترسريم         گفتمان ندارند و تنها این

نماینرد و بره تبرع آن، هرواداران      ها تصویر مطلوب خود از انسان را ارائه می كنند. گفتمان می
 شده نزدیک كنند. كنند تا خود را به تصویر ارائه خویش را دعوت می

منرد از خنررَد و    درسرتکار و بهرره  در گفتمان شاهی، پادشاه فردي مقتدر، شجاع، عرادل،  
( و هر گونه اقدام براي 688ر688: 6860آید )ر.ك؛ امانلو و اامدوند،  عقالنيت به شمار می

شده به عنوان تالش براي نابودي گفتمان شاهی بره شرمار    هاي طبيعی تشکيک در این گزاره
 رود. می

 . ترجمه و وابستگی گفتمانی مترجم3

در ساختن هویت و شناخت ما از خود و  هران اطرراف، ایرن    ها  با پذیرش نقش گفتمان
هاي گفتمانی خویش دست بره   تواند فارغ از وابستگی آید كه: آیا متر م می سؤال پيش می

تر مه بزند و به لورتی كامالً خنثی با متن برخورد كنرد؟! شراید دربرارب یرک مرتن لررفاً       
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، موضروع  كليلره و دمنره  همچرون  ولری دربرارب متنری     پرذیر باشرد،   علمی  نين  يزي امکان
پرردازیم. یرک موقعيرت     ترر شردن موضروع بره یرک نمونره مری        تر است. براي روشن پيچيده

داستانی را در زبان انگليسی در نظر بگيرید كه در آن، فردي در هوایی بسريار گررم متو ره    
ن كنرد كره در آ   شود. فرد در زبان انگليسی از عبارتی استفاده می پنچري خودروي خود می
كار بردن كلمرة ترابو،    زبان، ضمن ا تناب از به است. متر م فارسی یک كلمة تابو ذكر شده

گمان برگرفته از گفتمان دینی اوسرت. در   كند؛ عبارتی كه بی استفاده می« لعنتی»از عبارت 
این گفتمان، برترین سعادت، كسب رضایت الهی و بدترین شقاوت، مبرتال شردن بره خشرم     

 م بدون اینکه خود بداند، تحت تأبير گفتمران دینری رایرج در  امعرة     خداوندي است. متر
 خویش است.

هایی بود كره یرک مترر م     ها معطوف به بررسی تالش مطالعات در اوزب تر مه تا سال
براي  ایگزین كردن یک وااد زبانی در زبان مقصد به  راي یرک واارد زبرانی در زبران      

ا اینکره سروزان باسرنت و آنردره لفرور      ( تر Leung, 2006: 129گرفرت )  مبردأ لرورت مری   
در مطالعرات تر مره، ترالش كردنرد     «  رخش فرهنگری »كارگيري الطالح  م.( با به6668)

شناسری محردود    اي مبتنی بر زبران  هاي تر مه ها را به این اقيقت سوق دهند كه نظریه تو ه
ن ترأبير و نفروذ   ها به دنبال یرافت  اي در آن سوي زبان اركت كرد. آن هستند و باید به منطقه

 فرهنگ بر تر مه بودند.

برره برراور متخصصرران ارروزب تحليرر  گفتمرران، تر مرره نيررز ماننررد دیگررر اشررکال زبررانی    
محور است. در اقيقت، متر م در انتخراب واژگران و ارذف یرا اضرافه كرردن        ایدئولوژي

 تروان بره فضراي ا تمراعی و سياسری كره در آن       ها كامالً مختار است و با مطالعة آن مری  آن
است، پی برد. پس تر مه یک اقدام خنثری نيسرت؛ زیررا مترر م تحرت ترأبير        پرورش یافته

هاي فرهنگی و ایدئولوژیکی است و متر م با برخی اضافات، اذفيات و... متن مبدأ  ارزش
اي  تواند ما را وارد عرلره  شده با متن اللی می كند. پس مقایسة متن تر مه را دستکاري می

اي كنرد كره كنشرگر الرلی عمر  تر مره در بنرد آن         لوژي و انگيزهمهم در تشخيص ایدئو
 است.
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هاي ناشران برر تر مرة    باسنت و لفور بر این باور بودند كه قدرت، ایدئولوژي و دیدگاه
ها تر مه، تأبيرگذارترین فرم بازنویسی یک ابرر اسرت    گذارند. به باور آن یک ابر تأبير می

(Bassnett & Lefevere, 1990: 9آن .)         هرا بره لرورت خرا  روي تر مرة آبرار ادبری
شدند و معتقد بودند كه در هنگام تر مة این آبار، متر م به تفسرير، ت ييرر و در    متمركز می

زنند. یکی از اهداف این دستکاري، سازگارسازي است  نهایت، دستکاري در متن دست می
د و رود دارد، برطررف   تا به این ترتيب، تقاب  یا تضاد فرهنگی كه ميران مرتن مبردأ و مقصر    

 گيرد، به ترتيب زیر است: شود. فرایندهایی كه براي این سازگارسازي انجام می

 الف( اذف بخشی از متن.

 ب( افزایش بخشی به متن.

 روز كردن برخی عبارات. ج( به

 ,Bakerد(  ایگزین كردن عبارات غریب و نامأنوس با عباراتی مأنوس و قاب  درك )

2003: 7.) 

 متن عربی با ترجمة فارسی . تطبیق4

  :ملوك ومرا یکرون مرن    لیتناول أهلها كالم ا الّتی تبةلمراولسنا من أه  »متن عربی
 (.79 م.:0860، مقفع ابن) «أمورهم

  :د شرد ترا سرخن ایشران بره نزدیرک       به مفاوضت ملوك مشرّف توانن»متن فارسی
 (.10: 6866)منشی،  «پادشاهان مح  استماع تواند یافت

این  مله مربوط به موقعيتی است كه در آن، دمنه باب لحبت را دربارب پادشاه با بافت 
پرسد كره: بره نظررش  ررا پادشراه مردتی در برابرر انظرار ظراهر           كند و از او می كليله باز می

اي نيستيم كه اهر    ما  ز  آن قشر و طبقه»است:  است؟ پاسا كليله در متن عربی آمده نشده
همران گونره كره مشراهده      «.هرا باشرد   هاي پادشاهان و كارهاي آن فآن، نلق  لحبتشان ار

كنيد بحث بر سَرِ لحبت دربارب پادشاه یا شاید غيبت كردن دربارب اوست. كليله از دمنه  می
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رسرد مترر م كره در     ها دست بردارد، ولی در متن فارسی به نظر می خواهد از این غيبت می
ور را از لحبت مخفيانه دربارب پادشراه )بره عنروان    كوشد تا مح است، می دربار پرورش یافته

یک رفتار زشت درباري( به موضروع گفتگروي مسرتقيم برا آن مقرام ت ييرر دهرد و دغدغرة         
 اكران دربار را همين یافتن فرلت براي گفتگو با پادشاه دربرارب مسرائ  اکرومتی  لروه     

رود و  از ميان می« شاهغيبت كردن دربارب پاد»دهد؛ به دیگر سخن، در این گفتگو، موضوع 
 شود. هيچ ابري از آن دیده نمی

داند كه امکان همزادپنداري پادشاه با شير و رود دارد و برراي آنکره     ااتما ً متر م می
هرایی   نماد این قشر هسرتند، انسران   كليله و دمنهكه در این داستان،  خادمان اطراف پادشاه را
تروانيم اررف    و با پادشراه را نرداریم و نمری   گوید كه ما افتخار گفتگ مخلص  لوه دهد، می

سازي/ مخلص  لوه دادن نروكران   مخلص»خود را به اطالع او برسانيم. در واقع، یک طرح 
 شود. در اینجا دیده می« دربار

همچنين، مترر م از شرک  خرا  لرحبت كرردن خردمتکاران دربرارب پادشراه تبعيرت          
« تشررف »گفتگروي برا پادشراه یرک     كند و به این نکته به طرور كامر  واقرف اسرت كره       می

 آید. شود و ابالغ پيام به عنوان یک افتخار به اساب می محسوب می

  :وقردرًا فرإذا كران فری منزلتره الّتری هرو فيهرا          منزلةواعلم أن لک ّ انسان »متن عربی

مرا   المنزلاة مکتفيا بتماسک الحال... فی أه  طبقته كان اقيقاً أن یقنع ویرضی وليس لنا مرن  
 (.71م.: 0860، مقفع ابن)« له االنا الّتی نحن عليهانسخط 

 :اي را منزلتی است و ما از آن طبقه نيسرتيم كره ایرن     بدان كه هر طایفه» متن فارسی
 (.18: 6866)منشی، « توانيم بود و در طلب آن قدم توانيم گذارد در ات را مرشح

اگرر در منزلرت و  ایگراه    هر انسانی براي خود منزلتری دارد،  »است:  در متن عربی آمده
مناسب خود باشد، باید به وضعيت خود راضی باشد.  ایگاه و موقعيتی كه ما امروز داریرم،  

اگرر ایرن عبرارت را تحلير      «. اي نيست كه نسبت به آن ناراارت و ناخرسرند باشريم    به گونه
یرن عبرارت   بري؛ به عنوان مثال، بره ا  آميز بودن شرایط از نگاه كليله پی می كنيم، به رضایت
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«. اگر كسی مشکلی دارد، باید نسبت به آن اعتراض كند. ما كه مشکلی نداریم»تو ه كنيد: 
 «.ما نباید اعتراضی بکنيم!»شود، آن است كه  استنتا ی كه از این عبارت می

شود كه كليله اعتقاد  است،  نين برداشت می از منظور این عبارت و آنچه در ادامه آمده
ضاع خود و ضرورت قناعرت بره ایرن شررایط دارد، امرا در مرتن فارسری،        به مناسب بودن او

 گوید كه ما لياقت و توانایی پا گذاشتن به آن  ایگاه را نداریم! متر م به نق  از كليله می

 :مقفرع  ابرن )« فإنّه ضعيف الرأي... فلعلّی أدنو منه وأليب اا تی عنرده » متن عربی ،
 (.71م.: 0860

 :است(... و او را نصيحت من تفر ی اال  آید و بدین  نشده تر مه») متن فارسی
 (.10: 6866)منشی، « وسيله قربتی و  اهی یابم

، ولی ابري از این  استفاده شده« ضعيف الرأي»در متن عربی، در توليف شير از عبارت 
هاي عربی  عبارت در متن فارسی نيست. نکتة  الب اینجاست كه این عبارت در تمام نسخه

شود، ولی ابري از آن در متن فارسی نيست. شراید بتروان دلير  ایرن امرر را در ایرن        می دیده
نکته  ستجو كرد كه با تو ه به وابستگی متر م به گفتمان درباري، ذكر عبارتی كه نشران  
از و ود عيب در پادشاه باشد، پذیرفتنی نيست و متر م به همين دلي  و به سبب آگراهی از  

است كه  است. شاید هم او این ااساس را داشته عبارت را اذف كرده گفتمان درباري، این
كنرد و   ااتما ً سلطان در  ریان همزادپنداري، دیگر به اطرافيان خود نگاهی منفی پيدا مری 

دانند،  می« رأي سست»ها نيز همچون دمنه كه شير را به عنوان مو ودي  برد كه آن گمان می
 كنند. او را فردي  نين تصور می

«. ام برسرم  تا شاید از این طریق به او نزدیک شوم و به خواسته»است:  در متن عربی آمده
داند كه یک خادم دربار نبایرد ایرن    آید، ولی متر م می طلبی می از این عبارت بوي فرلت

هراي شخصری    گونه لحبت كند و ارفی بزند كه از آن بروي تکراپو برراي تحقرق خواسرته     
خواهد كه پادشاه تردیدي نسبت بره  راكران خرویش بره      ر م نمیاستشمام شود. ااتما ً مت

كند كره دمنره بره     ذهن بياورد و به همين سبب از عبارت فارسی فوق استفاده و  نين القا می
است تا با ارائة نصيحتی خالصانه، تقرب پادشاه را كسب كند. برا مقایسرة ایرن     دنبال آن بوده
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برریم. گوینرده در مرتن عربری عرالوه برر        مری  هرا پری   دو عبارت به تفاوت شرگرف ميران آن  
رأیری پادشراه و اسرتفاده از آن بره عنروان یرک فرلرت، از قضراي نيراز خرود سرخن             سست
گویرد كره    رأیری مری   گوید، ولی در متن فارسی، گوینده عالوه بر ارذف بحرث سسرت    می

خواهرد   قصدش نصيحت كردن و به این ترتيب، ا  كردن مشرکلی از پادشراه اسرت و مری    
 پادشاه برایش اال  آید.تقرب 

 :إنّ السلطان   یتوخی بکرامته أفض  من بحضرته بر  یرؤبر برذلک مرن     » متن عربی
 (.77م.: 0860، مقفع ابن)« قرب منه

 :كمرال كرامرات مخصرو      پادشاه براطالق اه  فض  و مروت را بره » متن فارسی
زل مروروث دارنرد و بره    نگردانند، لکن اقبال بر نزدیکان خود فرماید كه در خردمت او منرا  

 (.19: 6866)منشی، « وسای  مقبول متحرم باشند

آید، این اسرت كره سرلطان در هنگرام لطرف كرردن ر بره  راي           آنچه از متن عربی برمی
گزیند. در مرتن فارسری شررایط متفراوت اسرت.       ها را بر می ترین ها ر نزدیک  انتخاب برترین

زدیکانش دارد. با دقت بيشتر در ایرن مرتن،   گوید كه كمال لطف پادشاه تعلق به ن متر م می
اسرت، ارال آنکره     استفاده كرده« كمال كرامات»شویم كه متر م فارسی از واژب  متو ه می

كره  « كمال»شود. اگر بخواهيم برداشتی از قيد  دیده می« كرامات»در متن عربی لرفاً كلمة 
تر م آن اسرت كره پادشراه    در متن فارسی ذكر شده، داشته باشيم، باید بگویيم كه منظور م

ولی اگر قرار بره آن باشرد كره اوج ایرن مرامرت را       گرداند، همه را مشمول لطف خود می
شام  اال فرد یا افرادي كند، این دسته از افراد تنها نزدیکانش هستند. متن عربی بره همرين   

یکران  نزد»كند، ولی متر م فارسی در ادامه بخشی را در توليف  اد از اطالعات اكتفا می
كند تا به این ترتيب اقدام پادشاه در بذل الطاف خرا  در ارق نزدیکران     اضافه می« پادشاه

گوید كه ایرن افرراد در خردمت او سرابقه دارنرد و       خویش را تو يه كند. متر م فارسی می
 گردند. محرم وي هستند و به همين دلي ، مشمول عنایت خالة پادشاه می

ب نزدیکران پادشراه بردگویی كررد، بلکره بایرد آنران را        در ادبيات دربراري، نبایرد دربرار   
انرد. اگرر مترر م عرين      هایی شایسته به اساب آورد كه به سبب لياقت به اینجا رسريده  انسان
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شک در بر دارندب نگاهی خنثی یا ااياناً خنثی و متمایر    كرد، بی عبارت عربی را تر مه می
 به منفی نسبت به موضوع بود.

 :اعلرم أن الّرذین لهرم المنرازل      : قد فهمت ما ذكرت و لدقت:منةدقال » متن عربی

تلک االهم فتقربوا بعد البعد عنه و دنوا إليه فإنّرا ملرتمس    عند السلطان قد كانوا ولی الحسنة
 (.77م.: 0860، مقفع ابن)« مث  ذلک وطالب بلوغه

 :ب است( الحا بخشی كه زیر آن خط كشيده شده، تر مه نگردیده») متن فارسی
تدریج و ترتيب و  رد و   اند، بلکه به سلطان و اسالف ایشان هميشه این مراتب منظور نداشته

: 6866)منشری،  « كوشرم   رویم و از آن  هرت مری    اند و من همان می  هد آن در ات یافته
19.) 

در متن عربی و بعد از آنکه كليله عباراتی همراه با تعرریض را دربرارب نزدیکران پادشراه     
ذكر شرده كره بره معنراي تأیيرد      « : قد فهمت ما ذكرت و لدقتدمنةقال »ارت گوید، عب می

اسرت، ارالی    كالم كليله از سوي دمنه است، ولی در متن فارسی، این عبارت تر مره نشرده  
است و دمنه اذعان به درستی  كه در تمام موارد مشابه در متن عربی، این عبارت تر مه شده

تواند اعتراض به تصورات كليله دربارب نزدیکان پادشراه   ن میآاست. دلي   كالم كليله كرده
نگراهی بره طررح     باشد. متر م براي ابراز مخالفت خرود برا ایرن عبرارت، در ارالی كره نريم       

گوید كه رسريدن ایرن    كند و می دارد، كالم كليله را قطع می« مخلص  لوه دادن درباریان»
اند. ایرن براور كره     سلطان انجام دادهافراد به آن مراتب، نتيجة تالشی است كه در خدمت به 

شود و ابري از  تقرب به پادشاه برآیند تکاپوي نزدیکان است، لرفاً در متن فارسی دیده می
هرا، شرائبة آن    خواسته با این اررف  شود. متر م ااتما ً نمی این امر در متن عربی دیده نمی

لياقتی برر آنران    دارد مهر بیبرود كه او نسبت به نزدیکان سلطان خویش تردید دارد و قصد 
 بزند.

  :ویحم  األذي   األنفةوقد قي :   یواظب أاد علی باب السلطان ویطرح »متن عربی
م.: 0860، مقفرع  ابرن )« ویظهر البشر ویکظم ال يظ ویرفق فی أمره إ  خلص إلری اا تره منره   

77.) 
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 :اي لرعب و  هر  و هر كه درگاه ملوك را مالزم گردد و از تحم  رنج» متن فارسی
هاي بدگوار تجنب ننماید و تيزي آترش خشرم بره لرفاي آب الرم بنشراند و        تجرع شربت

شيطان هوا را به افسون خنرَد در شيشه كند، ار  فریبنده را بر عق  رهنماي استيال ندهد و 
دستی و رأي راست نهد و اوادث را بره رفرق و مردارا تلقری نمایرد،       بناي كارها را بر كوتاه

 (.19: 6866)منشی، « ه در لباس هر ه نيکوتر او را استقبال كندمراد هرآین

هاي یک مالزم دربار  متر م هنگام برگردان عبارت عربی فوق كه به برشمردن ویژگی
خواهد این ااساس را در و رود پادشراه    كند. ااتما ً او می پردازد، سخن را طو نی می می

گوید كه بایرد   ها هستند. در متن عربی می یژگیایجاد نماید كه مالزمان وي افرادي با این و
اسرت. برا   « ناپرذیري  ظلم»و « شموخ»، «عزت»را كنار بگذارد كه مفهوم آن در عربی « األنفة»

كند خدمتکاران دربار پادشاه از عرزت خرود  شرم     شنيدن این عبارت، خواننده ااساس می
 نين توليفی در مرتن الرلی،    اند و آمادب پذیرش ظلم از سوي پادشاه هستند. ارائة پوشيده

تواند و هة پادشاه را خراب كند و او را فردي مستبد و خواهان اعمال ظلم  لوه بدهرد.   می
كنرد. در بخرش دوم، در مرتن الرلی      ااتما ً به همين سبب متر م این بخش را اذف مری 

 نرين  كنرد. ارائرة    و آزار و اذیرت را تحمر  مری   « یحم  األذي»است كه مالزم پادشاه  آمده
گرردد. ترالش مترر م ممکرن اسرت در       توليفی از دربار، باعث تخریب و هة پادشراه مری  

كوشد تا به خواننده  شهر از دربار باشد. در متن فارسی، متر م می راستاي ایجاد یک آرمان
 نين القا كند كه خادمان در راه خردمت و ایفراي نقرش خرود در زمينرة پيشررفت دسرتگاه        

ها را تحم  كنند. متر م در عبرارت فارسری، لرفات مثبرت      ختیااكمه ااضر هستند تا س
منردي از   شمارد كه شام  الرم، دوري از هروس، ا تنراب از ارر ، بهرره      بسياري را برمی

 شود. دستی، رفق و مدارا می عق ، كوتاه

 :الخالف  قلةلو قد دنوت منن األسد وعرفت أخالقه، رفقت فی متابعته و » متن عربی
 (.77م.: 0860، مقفع ابن)« فی هواه عليه بم انحططت

 :اگرر قربتری یرابم و اخرالق او را بشناسرم، خردمت او را بره اخرال          » متن فارسی
 (.11: 6866)منشی، « عقيدت پيش گيرم و همت بر متابعت رأي او مقصور گردانم
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اگر فرلت نزدیک شدن به شرير بره مرن دسرت دهرد، راه      »است كه  در متن عربی آمده
مراهی با او پيش گيرم و كمترین اختالف را با او پيدا كنم و در برابر هرواي او،  رفق را در ه

با خواندن این عبارت، نروعی ترالش برراي  اپلوسری در ذهرن مخاطرب       «. گردن خم نمایم
گویرد تالشرش در    بينريم، گوینرده )در مرتن عربری( مری      شود. همان طور كره مری   می تداعی

هراي اوسرت. در مرتن عربری، از      نهرادن بره هروس    راستاي كمترین اختالف با شير و گرردن 
است كه اسرتفاده از آن، اسری منفری را در خواننرده      استفاده شده« انحطاط و هوي»كلمات 
سرازم و از طررف    مری « مرنحط »گوید كه من خود را  كند؛ زیرا خدمتکار دربار می ایجاد می

تفراوت اسرت. او   كند. شرایط در مرتن فارسری م   دیگر، شير را فردي اه  هوس توليف می
گوید كه تالشرش در   نظر با پادشاه دارد، بلکه می گوید كه سعی در ا تناب از اختالف نمی

راستاي ارائة خدمتی لادقانه به پادشاه است و این خدمت لادقانه شاید مستلزم مخالفت برا  
رت سازد، بلکه از عبرا  گوید كه خود را منحط می نظر پادشاه باشد. در متن فارسی، فرد نمی

نماید. از سوي دیگر، در فارسی  استفاده می« معطوف ساختن همت به ا راي اندیشة پادشاه»
رود. در كلمرة   بره شرمار مری   « هوا و هوس»استفاده شده كه نقطة مقاب  كلمة « رأي»از كلمة 

اینگونره نيسرت.   « هروي »، اندیشيدن و تو ه به عاقبت امور و ود دارد، ولی در كلمة «رأي»
، فع  یا تصميمی است كه انسان بدون تو ه بره عاقبرت یرک موضروع و     «وسه»مقصود از 
« گردن نهادن به هروس پادشراه  »زند. در متن عربی، از  اي خوشی دست به آن می براي لحظه

تروان گفرت كره مترر م      اسرت. مری   اسرتفاده شرده  « ا راي اندیشة پادشاه»و در متن فارسی، 
از پادشراه اسرت و از   « هروي و هروس  »داشرتنِ  ااتما ً از یک طرف به دنبال زدودن لرفتن  

خواهد بگوید كه خردمتکاران دربرار بره دنبرال فعاليرت خالصرانه هسرتند و         طرف دیگر، می
 دانند، نه كسی كه به دنبال هوا و هوس خویش است. راي می پادشاه خود را فردي لااب

 :تّی یعمر  بره   فإذا أراد أمرا هو فی نفسه لواب زینت له وشجعته عليه ا» متن عربی
 (.77م.: 0860، مقفع ابن)« وینفذ رأیه فيه

 :ون كاري آغاز كند كه به لواب نزدیک و به لالح ملک مقرون » متن فارسی 
باشد، آن را در  شم و دل وي آراسته گردانم و در تقریر فواید و منرافع آن مبال رت نمرایم    

 (.11: 6866نشی، )م« تا شادي او به متانت رأي و رزانت عق  خویش بيافزاید
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اگر پادشاه امر درسرتی را اراده نمایرد، آن را بررایش آراسرته     »است:  در متن عربی آمده
«. كنم تا انجامش دهد و رأي خود را در آن به انجام برساند كنم و او را به آن تشویق می می

كره اول  را به متن اضافه كرده تا این نکته را القا كنرد  « لالح ملک»در متن فارسی، متر م 
درستی كار و بعد منافع دستگاه ااكم براي خدمتکاران دربرار مهرم اسرت. در بخرش دوم،     

بره  « متانرت »و « رزانرت »نکتة دیگري كه ذكر آن خالی از لطف نيست، اضافه كردن لفت 
هاي خادمان دربار به عنوان یک نکتة بردیهی   واژب عق  و رأي پادشاه است كه باید در گفته

 به شمار آید.

 وإذا هرم برأمر أخراف ضررّه إیراه بصررته مرا فيره مرن الضررر والشرين           » تن عربـی: م »
 (.77م.: 0860، مقفع ابن)

 :و اگر در كاري خوض كند كه شر و مضرت و فساد و معرّت آن بره  » متن فارسی
 (.11: 6866)منشی، « ملک او بازگردد... غور و غائلة آن با او بگویم

رادب كاري كند كه زیانش به او برسد،  شرم او را بره   اگر ا»است كه  در متن عربی آمده
براز  »استفاده شده كره بره نروعی معنرایش     « بصر»در متن اللی، از فع  «. مضرت آن باز كنم

تواند  می« تبصير»كارگيري فعلی از مصدر  است. به« كردن  شم بستة كسی به روي اقيقتی
بصيرت است و فرد با گفتن اقيقرت   این معنا را با خود در ذهن تداعی كند كه پادشاه فاقد

شرود كره مترر م در مرتن      كند. ااسراس مری   به او،  شمان پادشاه را به روي اقيقت باز می
 نماید. در تر مه استفاده می« گفتن»فارسی به دنبال اذف  نين برداشتی است و از فع  

اگرر بريم   »گویرد:   نکتة دومی كه شاید بتوان به آن اشاره داشت، اینکه در متن عربی مری 
در مرتن فارسری، مترر م از    «. كنم زیان آن امر براي شخص او را داشته باشم، او را آگاه می

استفاده كرده كه نشانگر تو ه خردمتکاران بره بقراي    « شخص او»به  اي « ملک او»عبارت 
 قدرت و نظام ااكميتی است.

 :مس إكرامری  فإذا هُوَ عرف نبلی وكمال ما عندي، كران هرو الّرذي یلرت    » متن عربی
 (.73م.: 0860، مقفع ابن)« وتقریبی
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 :ترر از آن   و هرگاه كه مَلنک هنرهاي من بدید، بر نواختن من ارریص » متن فارسی
 (.11: 6866)منشی، « گردد كه من بر خدمت او

اگر پادشراه نرژاده برودن و كمرا ت مرن را ببينرد، دیگرر ایرن         »است:  در متن عربی آمده
نبر    نرژاده   »در مرتن الرلی، از كلمرات    «. گرردد  شدن من مری اوست كه خواستار نزدیک 

است، ولری مترر م بخشری از مرتن را كره       استفاده شده« كمال ما عندي   كما ت»و « بودن
توانرد   است. این كار او ااتمرا ً مری   شود، از متن اذف كرده می« اسب و نسب»مربوط به 

 دو دلي  داشته باشد:

خيلی با  نيست و از این ویژگی محرروم اسرت.   ر او خود لااب یک اسب و نسب 6
 بيند. به همين سبب، ضرورتی براي افظ این بخش نمی

خواهد پادشاه با خواندن این متن به سوي اهميت دادن به اسب و نسب افرراد   ر او نمی0
هاي قبلی دیدیم، متر م به دنبال تأكيد بر آن است كره   برود،  ون همان گونه كه در بخش

 خواهد. می ام ااكميتی، بيش از هر  يز شایستگیاضور در نظ

است. در  استفاده كرده« تکریم و نزدیک كردن فرد به خویش»در متن عربی، از عبارت 
سرود  « نرواختن »متن فارسی، متر م برراي آنکره از ادبيرات دربراري اسرتفاده كنرد، از فعر         

ضمناً در عبارت عربی، ابري  آید. برمی« نوازي بنده»گوید كه پادشاه در پی  است. او می برده
دیرده  « شوق او( براي نواختن من بيش از )شروق( مرن برر خردمت او )اوسرت(     »)از كلمات 

است تا بگوید كره یرک رابطرة دوسرویه بره و رود        شود، ولی متر م آن را اضافه كرده نمی
نوازي است. در مرتن عربری گفتره     آید. من درلدد خدمت به او هستم و او درلدد بنده می
آیرد،   مرا ببيند، اوست كه بره دنبرال مرن مری     و كما ت« نژاده بودن»شود كه اگر پادشاه  می

 ولی در فارسی این گونه نيست.

 :لم أزل بباب الملرک مرابطرًا ر را ن أن یحضرر أمرر أعرين الملرک فيره        » متن عربی »
 (.73م.: 0860، مقفع ابن)

 :اا ت و مقصد اميد سراخته   ام و آن را قبلة بر درگاه ملک مقيم شده» متن فارسی
 (.17: 6866)منشی، « باشم كه كاري افتد و من آن را كفایت كنم و منتظر می
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مانم، به اميد آنکه امري لورت گيررد   من به این درگاه می»است كه  در متن عربی آمده
در متن عربی، « أعين الملک»استفاده از عبارت «. كه بتوانم در ا  آن به پادشاه كمک كنم

معناي كمک كردن به پادشاه است.  نين عبارتی در درون خود اشاره به عجز پادشاه در به 
انجام امري دارد و به همين سبب، متر م براي پاك كردن ذهن مخاطب از و رود نراتوانی   

؛ به دیگر سرخن، در مرتن   «كاري پيش آید و من آن را كفایت كنم»گوید كه  در پادشاه می
داند كه توانایی كمک بره پادشراه را دارد.    ي خود را در ادي میعربی، فرد از نظر توانمند

گوید كره منتظرر دسرت دادن فرلرتی      كند. او به نوعی می شرایط در تر مة فارسی فرق می
است تا كاري پيش آید و انجام آن به او سپرده شود. در واقرع، بحرث كمرک بره پادشراه و      

 شود. ناتوانی پادشاه از انجام امري در اینجا اذف می

 :واّنما ضربت لک هرذا المثر  ر را ن أن یکرون الّرذي یرذعرنا منرن هرذا         » متن عربی
 (.36م.: 0860، مقفع ابن)« الصوت و یروعنا، لو قد انتهينا إليه و دناه أیسر

 :این مثرال بردان آوردم ترا رأي ملرک را روشرن شرود كره بردان آواز         » متن فارسی
 (.76 :6866)منشی،  «خاطر نمی باید شد متقسم

من این مث  را برایت زدم و اميدوارم هنگام نزدیک شردن بره   »است:  در متن عربی آمده
دارد، دریابيم كه بسيار نا يزتر از آن بوده باشد كه  آنچه كه ما را به هراس از این لدا وامی

و رود دارد كره بره معنراي     « یرروع »و « یرذعر »در مرتن الرلی، دو فعر     «. ما در ذهن داشتيم
اي است كه یک فررد دربراري نبایرد از     است. شخصيت یک پادشاه به گونه« شتنهراس دا»

برایش استفاده كند و او را ترسو بداند،  رون بره نروعی نسربت دادن یرک      « ترس»الطالح 
اسرتفاده  « خاطر متقسم كرردن »لفت منفی به پادشاه است. به همين سبب، متر م از عبارت 

و « تررس »است. اگر دقت كنيم، تفاوت فراوان « دنتو ه به  يزي كر»كند كه به معناي  می
بينيم. مطمئناً انتساب لفت بُزدلی به یک نفرر، باعرث مخردوش     را می« خاطر متقسم كردن»

 شود. شدن و هة او می

 :ولعلّه یصادف لااب الصّوت أقوي منّی وأعظم سرلطاناً فيرغرب فيمرا    » متن عربی
 (.30م.: 0860، مقفع ناب)« عنده ویمي  علی معه فيدلّه علی عورتی
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 :6866)منشری،   «از اسررار مرن، او را بياگاهانرد    و بدانچه واقف است» متن فارسی :
70.) 

تر از من بيابد و به آنچه او دارد،  شاید او لااب لدا را قوي»است:  در متن عربی آمده
متن اللی، در «. مي  پيدا كند و او را عليه من همراهی نماید و او را از ضعف من آگاه كند

اسرتفاده شرده كره نشرانگر اعترراف ضرمنی پادشراه بره         «   ضرعف و نقرص   عوَة»از عبارت 
اشکا ت در نظام زمامداري خویش است. در متن عربی، پادشاه به تررس خرویش اعترراف    

خواهرد   است، ولی در متن فارسی، متر م مری  گوید كه هراس بر او مستولی شده دارد و می
رود، مبرّا از اشتباه نشان دهد و به همرين دلير  از    بر زمين به شمار میپادشاه را كه سایة خدا 

 نماید. استفاده می« اسرار»واژب 

 :کراهاة منن بعيد مقبالً واده فاطمأنّ و ر ع إلی مکانه  دمنةاتّی رفع له » متن عربی 

 (.30م.: 0860، مقفع ابن)« أنّ شيئاً أقلقه وأزعجه من مکانه دمنةأن یظن 

 ناگاه دمنه از دور پدید آمد. اندكی بياراميد و بر  راي خرویش قررار    » رسی:متن فا
 (.70: 6866)منشی، « گرفت

تا اینکه دمنه تک و تنها از دور ظاهر شد. شير آرام گرفرت و  »است:  در متن عربی آمده
اسرت و باعرث    به  اي خود بازگشت تا مبادا دمنه گمان كند كه  يرزي او را نگرران كررده   

 کراهاة »در مرتن عربری،   «. رامش خود را از دست بدهد و در  اي خود آرام نگيردشده تا آ

اسرت. دلير  مترر م فارسری      تر مره نشرده  « أنّ شيئا أقلقه و أزعجه منرن مکانره   دمنةأن یظن 
تواند باشد كه پادشاه فردي قوي و دلير اسرت و دليلری نردارد كره خویشرتن       ااتما ً این می

خواهد پادشراه را فرردي  لروه دهرد كره رفترارش        متر م می واقعی خویش را پنهان بدارد.
 كاري ندارد. كامالً واقعی و شفاف است و دليلی براي پنهان

 :(.30م.: 0860، مقفع ابن)« وأنا آتيه به اتّی یکون له عبداً سامعاً مطيعاً» متن عربی 

 :و  راكري  اي مطيرع   اگر فرماید برروم و او را بيرارم ترا ملرک را بنرده     » متن فارسی
 (.78: 6866)منشی، « فرمانبردار باشد
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اي مطيرع و   آورم ترا بنرده   من او )گراو( را مری  »است:  در متن عربی و به نق  از دمنه آمده
است. ااتمرا ً مترر م معتقرد     اضافه شده« اگر فرماید»در متن فارسی، عبارت «. فرمانبر باشد

ا رازه   دیرد كره بری    ا در مقرامی مری  است كه دمنه با و ود نزدیک شدن به شير نباید خود ر
دست به كاري بزند؛ به دیگر سخن، یک مقام درباري با هر  ایگراهی كره باشرد، نبایرد در     

كررد كره در اولرين     اموري همچون مذاكره، بدون ا ازه اقدام كند. شرایط دمنره اقتضرا مری   
 گرفت. مأموریت خویش از سلطان ا ازه می

 :باع و معه  ندٌ كثير منهم. فرعب الثّور منن ذلک: هو ملک السّدمنةقال » متن عربی »
 (.30م.: 0860، مقفع ابن)

 :ک سباع. گراو كره ذكرر مَلنرک سرباع شرنود، بترسريد       دمنه گفت: مَلن» متن فارسی »
 (.78: 6866)منشی، 

در متن عربی، دمنه براي معرفی شير به گاو و تالش براي اقناع او در فرمانبرداري از شير 
و فرمانرواي سباع است و سربازان فراوان از این  مرع دارد. گراو از شرنيدن آن    ا»گوید:  می

اسرت. ااتمرا ً    ارذف شرده  « ومعه  نردٌ كثيررٌ منرنهم   »در فارسی، عبارت «. د ار هراس شد
توانرد باعرث    انگيرز اسرت كره مری     قدري رعب خواهد بگوید كه هویت پادشاه به متر م می

 یگاه، مدیون اطرافيان خود نيست.واشت هر دشمنی شود و در كسب این  ا

 :مقفرع  ابن)« قد أغرم بشتربه إغراماً شدیداً فهو خليق أن یزري به و یشينه» متن عربی ،
 (.38م.: 0860

 :در تقریب او مبال تی رفت و به دیگر نالحان استخفاف روا داشت تا » متن فارسی
)منشری،  « از ایشران منقطرع شرد   مستزید گشتند و منافع خدمت ایشان از او و فواید قربرت او  

6866 :70.) 

« غرام»در متن عربی و به نق  از دمنه كه  ایگاه منتقد را نسبت به پادشاه گرفته، عبارت 
رود.  است كه نشانة اوج شيفتگی پادشاه به یک فررد بره شرمار مری     به پادشاه نسبت داده شده

توانرد كرار درسرتی در     مینسبت دادن  نين لفتی به پادشاه كه خود محور و مركز است، ن
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اسررتفاده « مبال ررت در تقریررب»ادبيررات دربرراري باشررد. برره همررين دليرر ، متررر م از عبررارت  
 است. نموده

 گیری نتیجه

پرردازد و   در این تحقيق كه به بررسی ترأبير وابسرتگی گفتمرانی مترر م برر تر مره مری       
تایج ااكی از آن اسرت  گذارد، ن به بحث می« باب األسد و الثور»تر مة نصراهلل منشی را از 

كه متر م با استفاده از راهکار اذف یا  ایگزینی عبارات، ت ييراتری را در مرتن بره و رود     
داد كه پادشراه   آورد. در پاسا به  رایی این ت يير باید گفت كه شاید متر م ااتمال می می
فرمانروایی است،  شده را بخواند و از آنجا كه این ابر كامالً سياسی و دربارب آداب نوشته ابر 

ها شير است.  اقدام به همزادپنداري با فرمانروایان مو ود در این ابر بنماید كه البته اولين آن
هراي ايروانی مو رود در     یابی از شخصيت داد كه پادشاه اقدام به مصداق متر م ااتمال می

ر و تصرورات  داستان نماید و با قرائت آنچه در باب خيانت افراد متمای  به اضرور در دربرا  
ها بيان شده، او نيز گرفتار تردید شرود. در همرين راسرتا، ت ييررات زیرر را در       سود ویانة آن
 است: متن ایجاد كرده

اسرت و ایرن    ر اذف هر گونه ویژگی منفی منتسبت به پادشاه كه در متن الرلی آمرده  6
ب رأیی، هواپرستی، ضرعف و تررس، وابسرتگی بره دیگرران در كسر       ها شام  سست ویژگی

 شوكت و... است.

اذف هر گونه تصور منفی نسبت به نزدیکان پادشاه كه در متن اللی )  متن عربی(  ر0
شود؛ تصوري كه بناي آن بر این نکته استوار اسرت كره نزدیکران پادشراه موقعيرت       دیده می

 باشند. خود را از پدران خویش دارند و خود فاقد اهليت اضور در این موقعيت می

نه ارادب سود ویی از افراد متمای  بره اضرور در دربرار؛ یعنری مترر م      ر اذف هر گو8
كوشد تا تصوري متفاوت را  ایگزین نماید و بگویدكه عشق به پادشراه و تقررب بره او     می

 است.  نين رقابتی را ميان خادمان دربار ایجاد كرده
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از فيلترر  مقفرع برا گرذر     ابرن  كليلره و دمنرة  بندي  نين گفت كه  شاید بتوان در یک  مع
مقفع  اي كه ابن است و در اقيقت، دمنه گفتمانی نصراهلل منشی، شک  دیگري به خود گرفته

، فردي خطرناك و سود و است و دربار عربی باید از آن ا تنراب   در ابر خود ترسيم كرده
كشد، فردي اسرت   اي كه نصراهلل منشی در تر مة خود به تصویر می و پرهيز نماید، اما دمنه

شود و در الر ، اراده و خواسرتی منفری را     ابر عشق به پادشاه د ار خبط و اشتباه می كه در
 در دل ندارد.
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