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Abstract 

Translation as one of the main factors in universalizing a work of art plays a 

significant role in the relationship between various nations and cultures. It 

offers an interactive context for two thoughts, and opens up new intellectual 

horizons for them. Kalila and Dimna, written by Ibn al-Muqaffa and 

Translated by Abu’l-Ma’ali Nasrallah from Arabic into Persian, is one of the 

most important texts of Persian literature. It has attracted the attention of a 

large number of researchers. Having been translated in different stages of 

history, translators have manipulated its text to suit their tastes. One kind of 

manipulation is explication which was first introduced and theorized by Jean 

Darbelnet as one of the strategies of translation. This study examines the 

process of explication in Abu’l-Ma’ali Nasrallah’s translation of the story of 

“The Lion and the Ox” in Kalila and Dimna. Research findings demonstrate 

that the translator has employed all types of explication in the levels of 

meaning and discourse, namely replacement, reference, deletion, coherence, 

and elaboration. Furthermore, they show that elaboration is the most 

frequent type of explication. 
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 : باب شیر و گاوکلیله و دمنهتصریح، تعادل و تبیین در ترجمۀ 
 

 1محسن پیشوایی علوی
 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

 پروین یوسفی
 علی سینا، همدان، ایراندانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بو

 11/12/1991؛ تاریخ پذیرش مقاله: 22/50/1991تاریخ دریافت مقاله: 
 چکیده

 هاا  ملتبین  اثر ادبی، نقش مهمی در ارتباطامل جهانی شدن یک وع ترین اصلیترجمه به عنوان یکی از 

 دیشاه را فاراه   میاان دو ان  واکانش زبانی بستر تعامل و کنش و  عنصراین  .مختلف دارد های فرهنگو 
ی که از دیربااز  متون ادب ترین مه یکی از  .گشاید میفکری جدیدی را به روی این دو  های افقو  کند می

هللا ااست که ابوالمعالی نصر مقفع ابن کلیله و دمنۀ ،ی از محققان را به خود جلب نمودهتاکنون توجه بسیار
از زباان  این کتااب   ترجمۀ مختلف، هنگام های رهدو در .است کردهبه فارسی ترجمه از عربی منشی آن را 

اعماال   و در گذر زمان دخل و تصرفاتی رامترجمان بر حسب ذوق خویش دیگر،  های زبانسانسکریت به 
 به وسایلۀ نخستین بار  تکنیک در عصر جدید،ن ایاست. سازی  ها تصریح یا شفاف آنکه یکی از  اند نموده
پژوهش باا  این  .دشمطرح و فرضیه و چارچوب آن تعیین  ترجمه های یاستراتژ، به عنوان یکی از داربلنه
 .اسات  تاه پرداخهللا منشای  انصر ترجمۀیند تصریح در بازنمود فرا نحوۀبررسی به  یتحلیل ا توصیفیماهیت 

نشاان   هاا  یافته. است شدهاستخراج  انتخاب و موارد تصریح کلیله و دمنهاز  «شیر و گاو»باب  ،بدین منظور
صاریح در ساطح معناا و    تمام انواع تپرداز ترجمه، از  پیش به عنوان یک نظریه ها قرن  که مترج دهد می
 «تبیاین » ،و از این میان است کردهانسجام منطقی و تبیین استفاده  حذف،ارجاع، جانشینی،  از قبیل ،کالم

 بسامد کمتری دارد. «تصریح در سطح معنا»بسامد باالتر و  ،نسبت به دیگر موارد
 

 .مقفع ابنمنشی،  نصراهللا، کلیله و دمنه، ای ترجمهتعادل  ،تصریح :کلیدی های اژهو

 

 مقدمه .1

 کلیلاۀ داناش،   ، اناوار ساهیلی، عیاار   کلیلاه و دمناه  گوناگون  های نامکتابی که امروزه به 
اثری تمثیلی از  ،در ادبیات جهان معروف است بیدپا های افسانهو  نامه همایون، بهرامشاهی

ادبای و مااامین و    برجساتۀ بها به جمع امتیازهاای  باشد. این متن گران می واناتزبان حی
 ،منبع اصلی ایان کتااب   .است درخور ترجمه از زبانی به زبان دیگرمحتوای عالی ممتاز و 

آن را باه زباان    برزویاه در عصار ساساانیان،    کهی و کهنسال سانسکریت است ادبیات غن
را از  هجاری ایان کتااب   اول قرن دوم  نیمۀ در مقفع ابن ،بعد از او .است کردهپهلوی ترجمه 
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 9/ 1999 بهار ،1 شمارۀ ،9 سال بالغت، و بیاد نقد پژوهشنامۀ

 نصاراهللا  .رودکی آن را به نظا  کشاید   ،سامانیان ۀزبان پهلوی به عربی برگرداند و در دور
را  کلیلاه و دمناه   ،(ق.099ا091) هجریاول قرن شش   ۀیمدر ن ،در عصر غزنویان منشی

از حکمت برهمنان هندهوش،  ای میزهآ کلیله و دمنه ،از این رو. به فارسی دری ترجمه کرد
، نباو   و سارانجام  مقفع ابناندیشی شمند ایرانی برزویه، دانش و آزادبینی پزشک هو جهان

. (2: 1912 ناژاد،  نزابیار.ک؛ ) است گرد آمده منشی نصراهللاابوالمعالی  خامۀسازی  هنر و افسون
 ظااهر باه عناوان یکای از م    ،مختلف های ترجمهبا توجه به داشتن  کلیله و دمنهطه ندا از 

در شرایط کنونی که  گفت توان می (.125: 1915 ندا،ر.ک؛ ) است مه  ادبیات تطبیقی نام برده
کشاف   ،و اغلب نارساست شود میمختلف به زبان فارسی ترجمه  های زبانمتون زیادی از 

همگاانی   که سبب اقبالآزاد  ترجمۀبا روش  ،نثر فنی پیشگام ،منشی نصراهللا ترجمۀ شیوۀ
 ترجماۀ  ؛ زیارا دموفق آثار ادبای باشا   ترجمۀراهگشای  تواند می است، شده کلیله و دمنهبه 

و برای انتقاال و   است بودهآثار ادبی  ترجمۀموفقی در  نمونۀاو  گزینی واژه ۀو شیومنسج  
کاه هایب بخشای از     طوریبه  ، در زبان مقصد آفریده ای تازه های قالب ،مفاهی  زبان مبدأ

اسات کاه    ی را به ادبیات فارسی عرضه نماوده و شاهکارا .است تهو معنا از بین نرفصورت 
. وی همانناد دیگار مترجماان بارای     نمایاد  مای سارافرازی  اظهار زبان فارسی تا ابد بدان 

در  هاایی  تصارف دخل و  ،هنرنمایی خود و بهتر جلوه دادن و غنای حکایات در متن عربی
ا دمیدن روحی تازه در آن باعث شاهرت بخشایدن بادان    و ب است انجام داده کلیله و دمنه

 :مهر مشتاق عقیدۀ. به است شده
ادبی را  ترجمۀکه  گردد میمتون باز ترجمۀبه برداشت قدما به  ،کلیلهتصرف منشی در »

برای نمایش استعداد  ای عرصهو آن را  است پردازی یکی انگاشته با آرایش متن و عبارت
جرح و  نیز و این به معنای آزادی در حذف و اضافات و است هتدانسو معلومات ادبی خود 

 .(151ا150: 1919، مهر مشتاق) «تعدیل مطالب متن اصلی برای مترج  است

 هاای  نظاام عالوه بر غنای حکایات عربی، ناهمساانی   ،دخل و تصرف ابوالمعالی علت
ایجاد ابهام در  اری میان دو زبان عربی و فارسی است که موجبساخت های تفاوتزبانی و 
را در ترجماه   برخی تغییرات اجباری یاا اختیااری   کند میرا وادار و مترج   شود میترجمه 

باه زباان   ن مبدأ از زبا تری فه منسج  و قابل  روان، ترجمۀ ،آن واسطۀتا به  ،ایجاد نماید
ه ساختاری زبان، مسبب بروز ابهام نشود. اولین محققانی کا  های تفاوتمقصد ارائه دهد و 

 هاای  ناام دو محقق فرانساوی باه    ،اند کردهتوصیف  مند نظاماین گونه تغییرات را به طور 
 هاای  تفااوت سابکی یاا    هاای  ویژگیبرخی  ،. از نظر این دو محققاست «وینی و داربلنه»

، فار  خزاعای ر.ک؛ )بدون تغییر به زبان مقصد انتقال داد  توان نمیرا  ظریف متن مبدأمعنایی 
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کاه    دهشا مطارح   محقاق  ایان دو  از ساوی زیاادی   های تکنیک ،ن راستا. در ای(11 :1991
به دور از هر نوع تکلف  منشی هللاانصر. (151: 1992ماندی، ر.ک؛ ) هاست آنیکی از  «تصریح»

کاار خاود قارار     مایاۀ  دسات را  این تکنیاک  ،ترجمهدر تعادل و انسجام ایجاد  برای ،زبانی
و  ،تا انواع تصریح در سطح معناا و کاالم   اند رآمدهبدرصدد  این مقاله نگارندگان .است داده

و ارتباط معناایی  حذف و... که در ایجاد انسجام ارجاع، جانشینی، را از قبیل  نیز عناصر آن
باه   منشای  هللاانصار  کلیلاه و دمناۀ  باب شیر و گااو   ترجمۀدر  ،ندثرمتن مؤ های جملهبین 

ال اساسای  تحلیلای باه دو ساؤ    و با روشی توصیفی ندنمایرسی بر تصحیح مجتبی مینوی
 هللاانصار  کلیلاه و دمناۀ  باب شیر و گااو   ترجمۀرویکرد تصریح در که یکی این پاسخ دهند:

 ترجمۀتصریح تا چه میزان در  های مؤلفهکه دیگر این ؟است نموده گری جلوهمنشی چگونه 
اناواع   یاک از  ترین بسامد مربوط به کدامبیشترین و کمو  است شدهمودار باب شیر و گاو ن

کلیلاه و  باب شایر و گااو    بارۀدر ای ترجمهتصریح و تعادل  زمینۀتاکنون در  ؟استتصریح 
 ،و کلیاات آن  کلیله و دمنهاما بدون شک پیرامون  ، تهپژوهش مستقلی صورت نگرف ،دمنه

 ترین مه . اند بودهما در این پژوهش  گریاری این آثار که است شدهشته آثار درخور توجهی نو
 تألیفی، چنین است: های کتاباز  نظر صرف، ها هشپژواین 
کلیلاه و  منشای از   هللاانصار ابوالمعاالی   ترجمۀبررسی روشمند » مقالۀدر  (1999) بصیریا 

آثاار در ساطوح عوامال     ترجماۀ از ر گرفتن فناون ترجماه و تلقای قادما     با در نظ، «دمنه
 .است تهابوالمعالی پرداخ ترجمۀمتنی، به بررسی  درون
فارسای و   ۀکلیلاه و دمنا  بررسی عناصر داستان در » مقالۀ( در 1995) اده و امیریانز تقیا 

پاردازی، زباان،    شخصایت جمله  این باب، از ، تفاوت عناصر داستان«باب شیر و گاو عربی
 .اند هکردبررسی  منشی هللاانصرو  مقفع ابن ترجمۀ رنگ و... را درپی
کلیلاه و  شناسای نحاوی در    طبیقی زیباایی بررسی ت» مقالۀ( در 1995) فاضلی و پرویزیا 

تبیاین   کلیله و دمناه شناسی دستوری را در اصول زیبا« مقفع ابنفارسی و متن عربی  دمنۀ
دن با گریز از زبان هنجاار و باره  ز   توانند میکه چگونه نحویان  اند دادهنشان  اند و نموده

 بگویند. ثرمؤپردازی و بیان حکایات، سخن  معادالت زبان معیار در داستان
منشای باا    هللاانصار  کلیله و دمناۀ  های اختالفبررسی بعای » مقالۀ( در 1911) حیدریا 

منشی  هللاانصر ترجمۀبرتری  به ،«بیدپای و پنجاکیانه های داستانو  مقفع ابنعربی  ۀترجم
 .است تهو لغزش او در دخل و تصرف پرداخ



 0/ 1999 بهار ،1 شمارۀ ،9 سال بالغت، و بیاد نقد پژوهشنامۀ

 عناصار  ،«کلیله و دمناه سجام متن در شگردهای ایجاد ان» مقالۀ( در 1912) ینیالدّ معینا 
 .است کردهمنطقی را بررسی  دستوری، لغوی و دستۀسه انسجام متن در 

 ،«کلیله و دمنهو ابوالمعالی در  مقفع ابنسبک  دربارۀپژوهشی » مقالۀ( در 1901) غفرانیا 
ود و اختالفاات موجا   است تهشاهی پرداخبا بهرام مقفع ابن متن عربی جانبۀ همه مقایسۀبه 

 است. کردهبررسی میان آن دو را 
بررسای اسالوب    باه  ،«کلیلاه و دمناه  عرض و تحلیل کتااب  » مقالۀ( در 1901) غفرانیا 
آن را باه صاورت گاذرا تحلیال      هاای  حکایات  ، ایان کتااب پرداختاه    جمۀدر تر مقفع ابن

 است. نموده
 شایوۀ  ،«دمناه  کلیله و های داستانفنی  شیوۀ دربارۀپژوهشی » مقالۀ( در 1900) غفرانیا 

فرهنگ پهلوی در زبان عربی  تأثیرو  است کرده بررسی کلیله و دمنهرا در  مقفع ابننگارش 
 .است دادهرا نشان 

 کلیله و دمنه شیر و گاو محتوای باب .2
 و حاواد   داستان .هاست آن ترین طوالنیو  کلیله و دمنه های باب ترین اصلی، از این باب

در خاالل ایان   . چرخاد  مای  کلیله و دمناه  های نامشغال به  و دو گاو آن حول محور شیر،
تا ه  بارای خواننادگان    است شدهحکایت اصلی، پانزده حکایت فرعی نیز در آن گنجانده 

شود و این خود نشان از اهمیت این بااب دارد.   اری باشد و ه  مطلب بهتر بیانه و بیدتنبّ
د و کوشش در کساب  ندان خود را به جهابازرگانی فرز داستان شیر و گاو از این قرار است:

 های نامبه  دو گاوو  کند میفر یکی از فرزندان برای تجارت قصد س .کند میمعاش توصیه 
 هاا  آن .روند می، در لجنزاری فروها در بین راهگاو .برد میبا خود به همراه  را شنزبه و نندبه

و  دهاد  میتوان راه رفتن را از دست )شنزبه(  ها آناما یکی از  ،آورند میبیرون از لجنزار را 
و باه   یاباد  مای گاو بهباود   ،بعد از مدتی .کند میو بازرگان او را رها  ماند بازمیراه  ۀاز ادام

باه   و دشو میتنومند و قوی  ، فربه،و پس از چندی کند میراه پیدا  مرغزاری خوش و خرم
 در ،خراماد  مای آن  ی کاه گااو در  مرغازار د. ده سبب برخورداری و سرمستی نعره سر می

 یگااو  . شیر که تاا آن زماان  کند می رانیحکمکه بر دیگر حیوانات  حاکمیت شیری است
و  گیرد میگاو، سراسر وجودش را وحشت فرا نعرۀبا شنیدن  ،بودصدای او را نشنیده  ،دهندی
باه درباار    ای حیلاه تا به هر  است و قصد دارد تر حریصو  تر خودخواه. دمنه که زند نمیدم 
تاا سابب    ،رود میو به نزد او  کند میاز این ترس و وحشت شیر استفاده  ،یر تقرب جویدش

گاو را نزد  سرانجام،. است که صدای گاو او را ترسانده یابد درمیترسش را جویا شود. دمنه 
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و گااو محارم    شاود  مای  میان شیر و گاو دوستی نزدیکی ایجاد ،و از آن پس آورد میشیر 
جای او از ساوی  که  بیند میو  شود میله باعث حسادت دمنه مسئ این .گردد میاسرار شیر 
شیر  ،گری فتنهو  چینی سخنو با  کشد میبرای هالکت گاو  ای نقشه .است شدهگاو اشغال 
کلیله همراه دمنه اسات و باا    ،م این مراحلدر تما .تا گاو را به قتل برساند کند میرا وادار 

د رَخ ا  اد دانش،و به ی شود میکشتن گاو بسیار اندوهگین . شیر بعد از ورزد میوی مخالفت 
اماا پاس از    د،او را از این حالت خالصای دها   کند می. دمنه سعی افتد میو صمیمیت گاو 

 ر.ک؛) شاود  مای و با خواری به انتقام خون گااو کشاته    شود میدرو  دمنه نیز فاش  ،مدتی

 .(122ا09: 1919 منشی،
 تصریح در ترجمه. 9
رواباط باین متغیرهاای     مند نظامکه به توصیف  شود می گفته ای نظریهبه  «مهترج نظریۀ»

رهاا را بار معلاول، یعنای ماتن      و از این رهگذر، تاأثیر هار یاک از متغی    پردازد میترجمه 
مترج ، کیفیت ترجمه، هدف ترجمه و تأثیر ترجمه ». همچنین، کند میشده بررسی  ترجمه

در ، هاا  آنرواباط باین    مطالعاۀ ه امکان بررسی و بر مخاطب از جمله متغیرهایی هستند ک
یک عمل زایشی و  ،ترجمه .(11ا19 :1911 حقانی،) «است پذیر امکانترجمه  نظریۀقالب یک 

متارج  از رهگاذر   . کناد  میبروز در آن  ناخواه بی است و شخصیت و سبک مترج  خواهاد
یز در ماتن ترجماه نشاان    ن حاور خود را ،دهد میکه در ترجمه انجام  هایی تبدیلتغییر و 

منظاور انساجام و   باه   لاذا  .کند میو متن را در حد انتظار یا درک خواننده ترجمه  دهد می
برای دخل و تصارف در  او البته تغییراتی را انجام دهد.  شود میمجبور  پیوستگی متن مبدأ

کااهش باه   متن زبان مبدأ را بدون افزایش یاا  از جمله:  ؛الزاماتی را باید رعایت کند ،متن
سابک  أ را به طور کامل به زبان مقصاد منتقال کناد،    تأثیر متن مبد، زبان مقصد برگرداند

بدأ را در زبان مقصد رعایت نماید، سااخت دساتوری متاداول را    کار رفته در متن زبان م به
چهاار   .(111: 1995 صافوی، ر.ک؛ ) ان دستوری زبان مبدأ متأثر نباشدرعایت کند و از ساختم

 ، 2ساازی  متاوازن ،  1: تصاریح ساازد  مای ترجماه را از دیگار متاون متماایز      ،یویژگی اصل
، تصریح برای ها ویژگی. از میان این (01م.: 1991 بیکر،ر.ک؛ )  1سازی و طبیعی ، 9سازی ساده

مانند زباان عربای و فارسای باه      ،پیشگیری از به وجود آمدن ابهام بر اثر اختالف دو زبان

                                                           
1. Exploitation 
2. Level lingait 
3. Simplification  
4. Normalization  
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 ،س ترجمه باا توضایح و تفسایر هماراه اسات     فْز آنجا که نَا .کند میمترج  کمک زیادی 
 ای ترجماه اغلاب از اصاول الزم هار     ،کااری مترجماان   حاوزۀ ساازی در   تصریح و شفاف

نقش تصاریح در ترجماه    ،از این رو .(121: 1995 کریمیان و اصاالنی، ر.ک؛ ) شود میمحسوب 
و خواننده در  شود مینارسا  مبه ، گنگ و نیز ترجمه ،است. با رعایت نکردن آن ناپذیرانکار
پیوناد معاانی و    ،و باه تباع آن   و عبارات قبل و بعد ارتباط میان الفاظ ،از متن هایی بخش

. در یاک  شاود  مای و در درک متن دچار سردرگمی  کند میها را با یکدیگر گ   انسجام آن
سازی.  ی به جای ابهامساز به شفافجانبه  گرایش همهست از ا عبارت «تصریح» ،بندی جمع

 ارائاۀ از رهگاذر   ،شاخ و برگ دادن به پیام متن مبادأ در زباان مقصاد اسات    این تکنیک 
 هاا  آنماتن مبادأ از    خواننادۀ یا فرض بر این است که  ، شدهاطالعاتی که در متن مستتر 

گنجاندن عبارات توضیحی مکمال،   :تصریح عبارتند از های نمونه روی،باخبر است. به هر 
و افازودن حاروف رباط بارای آنکاه       هاا  ابهاام ، برطارف کاردن   کاردن تلویحاات  آشکار 
سازی  ساده زمرۀدر  تواند میدر عین حال  ،پذیری متن افزایش یابد. راهبرد تصریح خوانش

 .(29ا21 :1995 حری،ر.ک؛ ) سازی و برعکس نیز قرار گیرد یا طبیعی

 باب شیر و گاو ترجمۀواکاوی تصریح در  .0
 تصریح در سطح معنا .1ا0
کاه   داردوجاود   هار متنای   گوناگون های حوزهاصطالحات و واژگانی در  اهی ، عبارات،مف

 ،موارد گونه  اینوافی به مقصود باشد و مترج  باید در  تواند نمی ها آنصرف  ترجمۀگاهی 
و با افازودن اطالعااتی در ماتن     گیرد در پیشخود  ۀرا در ترجم سازی شفافگری و روشن
اطالعاتی میان متن و خواننده را پر کند تا وی بتواند با ماتن   ء، تالش نماید تا خالمقصد

 و آن را دریابد. ارتباط برقرار کند
زماانی   فاصالۀ به دلیل مذکور باب  منشی در هللاانصر ترجمۀتصریح در سطح معنا، در 

و نثار سااده و روان    دورۀ نصراهللا منشی نثر فنی و مصنوع)یعنی  زیاد میان دو نوع ترجمه
برخی از شواهد ایان ادعاا    دارد. تری پایینو بسامد  است یافته تریکمنمود  مقفع( ابندورۀ 

 چنین است:
ظِلُُ  یَکْذَی ویَحمِلل  األَ وَ ةَنَفَحُ األَیَطْرَ مَنْ الَّإِی بَابِ السُّلطَانِ یُوَاظِبُ عَلَ الَ قَد قِیلَ»

، مقفاع  ابان ) بَلَغَ کَ فَقَدْی ذَلِلَصَلَ إِذَا وَإِفَ ُُ السِّرَّت یَکْاسِ ونَّالفَق  بِیَرْظَ والغَیْ

ع صاعب و تجارّ   هاای  رنا  هر که درگاه ملک را مالزم گردد و از تحمال  » :(125:تا بی
بدگوار تجنب ننماید و تیزی آتش خش  به صفای آب حل  بنشاند و شیطان  های شربت
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رهنمای استیال ندهد و  ل د در شیشه کند و حرص فریبنده را بر عقرَهوا را به افسون خ 
، راست نهد و حواد  را بر وفاق و مادارا تلقای نمایاد     رأیدستی و  کوتاه بنای کارها بر

 (.10: 1999 منشی،) «او را استقبال کند ،چه نیکوترمراد هرآینه در لباس هر

 برای خوانناده مفهاوم   « ةَنَفَحُ األَرَیَطْ » ۀمعنای صرف جمل ،در متن مبدأ ،نمونهدر این 
و  است تهمعنایی پرداخ سازی شفافگری و روشن بهمتن مقصد  ترجمۀدر لذا مترج   .نیست

چاه بهتار معناای    سعی در انتقال هر ،و گسترش معنای آن در متن ترجمها تأویل نمودن ب
 است. معنای آن یاری نموده و مخاطب را در دریافت است کردهجمله 

: (112 :تاا  بی، مقفع ابن) «کَائِنٌ رَمْا األَذَهَ نَّرِ أَمْءِ األَبَد یتُ فعَرَفْ نثَی: قَدْاأل  فَقَالَتِ»

که با آب بازی نیست و تو به  دانست  میاضطراب کرد و گفت: من  ،ماده چون آن بدید»
 «باری تادبیری انادیش   ،ای خاکسار .نادانی بچگان به باد دادی و آتش بر من بباریدی

 (.119: 1999 منشی،)

از گساترش محتاوای معناایی آن     ،«کاائن » ۀباا آوردن واژ  قفاع م ابان  ،در متن اصالی 
 و نادارد معنایی زباان مقصاد را در بار     های مفهومبرخی از  این واژه .است کرده نظر صرف

، یعنی انتقال معنا ،هدف ترجمه ترین اصلی مأموریت خود را در قبال است تهنویسنده نتوانس
بان مقصد با ز خوانندۀایند درک متن برای فر ،اینبنابر .به بهترین شکل ممکن انجام دهد

باا  و  رو کردن مخاطب با معانی صریح و روشن ه. لذا مترج  با روبشود میدشواری مواجه 
 .است کرده  یفهت را به او ، معنا و مقصود متن زبان مبدأخود هدف انتقال بهتر پیام

و » :(251 :تا   بی، مقفع ابن) «دَتْیی صِرٍ حَتَّبَادْإِ قبَالٍ وَإِ یفِ لْتَزَ فَلَُْ ة عَاجِزَا الْمَّأَوَ»
، حیران و سارگردان و  که غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود آن

 «تا گرفتار شاد  دوید میو در فراز و نشیب  رفت میکشان، چپ و راست  مدهوش و پای
 (.92: 1992 )منشی،

در  «ةالعااجز »کوتاه  کلمۀ ،باشد می که مربوط به داستان صیاد و ماهیان در شاهد فوق
اصالی ماتن را    اندیشاۀ  ،جاا ایندر متارج   . اسات  شاده تبادیل  به چند جملاه   زبان مقصد

؛ آن روان و قابل فه  نخواهد بود ۀ، ترجمن ایجاد تغییر در مفهوم متناما بدو ،است تهدریاف
در  واژگاانی قد معاادل  فا اند، در زبان مبدأ شناخته ها آنبسیاری از واژگانی که مفهوم  زیرا

مطلاوبی   نتیجۀ ،ادفاتمتر ترین نزدیکمترج  با آوردن  ،بدین منظور و زبان مقصد هستند
 .است دادهدست به مقصد  را در زبان
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ْیْرَأَ وْتُ  أَسَمِعْ هَلْ قَالَ: یَا قَومُوَ ل  رَأسَهُجَُُ الرَّفَلَطَ»  «انَیَبْالصِّل تَطِفُتَخْ ةَبُزَانَّ الْأَ تُ 
بااز، کاودک را چگوناه     !؟گاویی  مای امین فریاد برآورد که: محال چرا »: (115 :تا بی، مقفع ابن)

 .(122: 1999 منشی،) «برگیرد؟!
، مترج  با آگاهی از موضوع و جوّ حاک  بر ماتن، باه جارح و تعادیالتی     این نمونهدر 

ری در و باا دساتکا  . ااسات  دادهدر خادمت پیاام قارار     ای وسیلهو ترجمه را  است دست زده
که ؛ چرایابدتا خواننده پیام متن را در است کردهبه منظور رساندن پیام، تالش  ،متن صورت

 ،زیارا در ماتن مبادأ    ؛شاود  مای تعدیل نکردن آن سبب ایجاد اشکاالتی در دریافات پیاام   
و جواب آن برای مخاطب مشخص نیسات و  است  سنده متن را به صورت سؤالی آوردهنوی

 .است کردهتصریح  به محال بودنش ،ویض عبارات آن در زبان مقصدبا تعمترج  در ترجمه 
 تصریح در سطح کالم .2ا0

مترج  باید اصل انسجام و پیوستگی را در متن ترجمه، متناساب باا انساجام و پیوساتگی     
انسجام سازگار با نظام زبان فارسی و نیز بر اساس اصل انتقال پیاام،   پایۀاما بر  ،متن مبدأ

. (222: 1915 قلیازاده، ر.ک؛ ) دمقصد، مورد دقت و عنایات قارار دها    به متن محتوا و بالغت
تکنیکای در ترجماه    ،سازی که شفاف گوید می «سازی شفاف»عنوان  خود با پاپای در مقالۀ

سازی، افزودن  ، وی صریحعالوه . بهاست که با تغییری در ساختار یا محتوا در ارتباط است
که مترجمان  داند می سازی شفافی را از جمله روندهای اطالعات زبان و ارتقای حرف ربط

 انسااجام زبااانی یااا پیونااد (.192: 1911 ،نااژاد پهلااوانر.ک؛ ) ندهساات هااا آنملاازم بااه رعایاات 
(Cohesion)،  زباانی )دساتوری(   ای پدیدهارتباطی است بین اجزاء و عناصر درونی متن و 

، جاو  صالح ر.ک؛ ) وری، واژگانی و ربطای : پیوند دستاند کرده. پیوند را به سه نوع تقسی  است

. پاردازی   مای بررسی انسجام دستوری  به ،اهمیت موضوع سببکه در اینجا به  (29: 1911
ر.ک؛ )و حاذف  ، ارجااع  ی: جانشاین دهاد  مای را نشان  دنسجام دستوری به سه صورت خوا

 (.11: 1995 ،پور لطفی
 جانشینی .1ا2ا0

م است که به معنای جاایگزین کاردن یاک    یکی از اقسام تصریح در سطح کال ،جانشینی
از ایان تقریار     پیشتا از تکرار یک مطلب که  ،از جمله است یدیگر به جای عنصر نصرع
اشاکال   ،در زباان عربای  جلوگیری به عمال آیاد.    ،است و از آن سخن به میان آمده دهش

 بال اسامی و فعلای قا   هاای  جانشاین که در دو سطح  شود میگوناگونی از جانشینی یافت 
، «هاذا »؛ مثال  را قارار داد  ها واژهبرخی از  توان میاسمی  های جانشین. در شخیص استت
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. این امر بارها در شوند می، جانشین کلمات دیگری از جمله هایی موقعیت... که در و «ذلک»
ایان عناصار جانشاینی مشاخص      ،ابوالمعاالی  ترجماۀ و در  است کردهنمود پیدا  این زمینه

 ای ترجمهکردن این عناصر،  تا با آشکار  یافتهافزایش واژگانی ظهور  و به صورت است شده
جانشاینی چناین    برجساتۀ  های نمونه. نمایش گذاشته شود عرصۀواضح، شفاف و بلیغ به 

 :است
 «لَلکَ رَأیلا    دِ ال أرَاهُسَل عَ األَالَ مَل تَل أنَّ القِ تَعْلََُلِل  الحلدی ِ  اذَت کَ بِهَل ثْإنَّما حَلدَّ وَ»

و این افسانه بدان آوردم تا بدانی که هیب دشمن را خوار نشاید »؛ (119 :تا بی، مقفع ابن)
 .(119: 1999، منشی) «داشت

پیش آن را برای گاو  ه ازکه دمن  شده «طیطوی افسانۀ»جانشین  «هذا»، در عبارت فوق
میان که  ای فاصلهو به دلیل  شدن ناگهانی با شیر امتناع کند تا از گالویز است بازگو نموده

انه، مخاطاب  افسا  واژۀچه بسا با اشااره نکاردن باه     ،است واژه و عنصر جانشین افتادهاین 
تعادل و و مترج  با ذکر واژه،  است شدهیزی جایگزین چه چ «هذا»نتواند تشخیص دهد که 

 .است کردهبرقرار  را در ترجمه انسجام
: 1999 )منشای،  «چاهسات  گفت: این»؛ (111 :تا بی، مقفع ابن) «قَالَت هَذا المَکان و»

11.) 

 یرایا  گفتناد: نیکاو  »؛ (119 :تا بی، مقفع ابن) «ر کغَیْ عَلینَا بذَلکَ فَق لنَ لَه: مَا یَمُنُّ»

 .(11: 1999 منشی،) «و مظاهرت تو ممکن نیست معونت بیست، لکن نقل ا

برگزیاده   «خوارمااهی مار   ماهیاان و  »و  «شیر و خرگوش»از حکایات  مذکور نمونۀدو 
جانشاین   «مکاان » ،اول نموناۀ . در اناد  شدهذکر که در خالل داستان شیر و گاو است  هشد
 ،تا مخاطب بدون تفحص است کردهتصریح  «چاه» ۀو مترج  به ذکر دوبار است شده «چاه»

از . است شده «نقل»جانشین  «ذلک» ،مکان دریابد و در مثال دوم واژۀمنظور نویسنده را از 
که به آبگیری دیگر نقل مکان کنند و بعد باه   خواهد میاز ماهیان  خوارماهیکه مر   جاآن

بدون  «نقل مکان»که این  گویند میو ماهیان  پردازد میتوصیف آبگیر جدید برای ماهیان 
 ساازی  شافاف  «نقال » واژۀ دوباارۀ متارج  باا تعیاین و بیاان      ،یسات مساعدت تو ممکن ن

ریابد و ناچار به تفکر و خوانش مجدد مخاطب به سهولت عنصر مورد نظر را د تا است کرده
 نگردد.

 نَّإِطَانِ فَل لْمِلنَ السُّل   یلکَ لَخَلاُُ عَ أَ ینِّا فَإِذَتَ هَق لْ وْا أَذَهَ تَق لْ نْا إِمَّ: أَة یلَلِالَ کَقَ»

تو بر ایان مقارر اسات و     رأیکلیله گفت: اگر »؛ (151 :تا بی، مقفع ابن) «ةٌخَطِرَ بَتَهُصُحْ
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 «خطاری اسات   حذر بایاد باود کاه بازرگ    رباری نیک ب ،ن مصم عزیمت در اماای آ
 .(122: 1999 منشی،)

و ایان در   است شده «صدد اجرای تصمی خ درعزم راس»جانشین  «هذا» ،در این عبارت
تا نزد شیر برود و نزد او رتبت و مکانت یابد و کلیله   حالی است که دمنه درصدد آن برآمده

باعث  و این موعظه پردازد میو نصیحت کلیله  موعظهبه  . سپس دمنهدارد میاو را برحذر 
نداناد  تا مخاطاب  گردیده و سبب  است ایجاد فاصله میان عزم دمنه و عنصر جانشین شده

تصمی  دمنه و  دوبارۀو ذکر  سازی شفافلذا مترج  با تکیه بر  .چیست «هذا»که منظور از 
ت و تعاادل و انساجام میاان    اسا  ، بر صراحت متن خویش افازوده تفسیر آن برای مخاطب

که  شود مییافت مذکور باب  شواهد فراوانی از این قبیل در .است کردهاجزای جمله برقرار 
)ر.ک؛  کنای   مای بسانده   مربوطصفحات  شمارۀو به ذکر  نمایی  مینظر  صرف ها آناز ذکر 

 .(119 و 159، 11، 11، 11، 12 همان:
 ارجاع .2ا2ا0
 هاا  آن توضیح و تفسیر که شوی  میرو  روبه ها عبارت یا ها واژه از ای سلسله با ،بانیز هر در
 نظار  در با ،ها عبارت یا ها واژه عنو ینکه ا ستا یگرید های عبارت یا ها واژه نبیا مندزنیا

 :ندهست  توضیح قابل، «مرجع»یا عبارت  واژه گرفتن
 رطاو  باه  .شود می گفته ارجاع اصطالحاًد، خو مرجع به واژه یک گشتزبا یندافر به»
 یاا  هگویند که نستدا عملی ع راجاار توان می. ددار مرجع یک ،جاعیار حدوا هر ،طبیعی
 ه افار  هنناد اخو یا هشنوند یابر را یطیاشر ،زبانی های صورت از گیری هبهر با هنویسند

 نهماا  ،باانی ز های صورت از مراد .سازد می ها پدیده شناخت به درقا را یو که نماید می
 و هنکار  یا معرفه سمیا های عبارت ص،خا سامیا شامل که هستند جاعیار ایه عبارت
 (.190: 1995 )لطفی،« شوند می ضمایر

، اناد  رفتهکار  ، اما ارجاعاتی که در این باب بهمتنی باشد متنی یا درون ممکن است برون این ارجاع
 :از جمله ؛ندهستمتنی  همگی ارجاعات درون

 :تاا  بای ، مقفاع  ابان ) «نٌیِّا هَهَحِطَاطَ مِنْنْاالِةِ شَدِیدٌ ورِیفَةِ الشَّزِلَمَنْلْی الَرتِفَاعَ إِنَّ االإ»

  انادک  ،ست و فرود آمدن از مراتاب عاز  ا مؤونتبسیار ،بررفتن بر درجات شرف»؛ (111
 .(11: 1999 )منشی، «عوارض

که ابوالمعالی  است «ةِریفَالشَّ ةِلَنزِالمَ» کلمۀ، « هَنْمِ» واژۀمرجع ضمیر در  ،در این شاهد

بارای مخاطاب    «هاا »منظاور از ضامیر    ،بدین ترتیب .است دهنمودر ترجمه به آن تصریح 
و  اسات  تاه مرجع، انسجامی معادل متن مبدأ صورت پذیرف دوبارۀو با ذکر  است شدهآشکار 

کاه رسایدن باه مراتاب       شدهاین امر  سازی شفافمعنای آن برای خواننده روشن و باعث 
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. باشد می بسیار سهل ،و فرود آمدن از این مراتب رفیع استنسان بسیار سخت رفیع برای ا
 کید نیز همراه است.با نوعی تأ ،سازی شفافعالوه بر  این ترجمه

 منشای، ) «گفات ۀ خاود را باز گااو قصا  » ؛(191 :تا بی، مقفع ابن) «قِصَّتَهُ یهِلَفَقَصَّ عَ»

1999 :11). 

کاه   اسات  «گاو» کلمۀ،  شدهمستتر  «صَّقَ»فعل نیز مرجع ضمیری که در  نمونهدر این 
و ابهاام موجاود را در ذهان     است شدهمترج  با تصریح مرجع باعث تعادل و انسجام متن 

 هاای  شخصایت یاک از   کادام  ،تا به شک نیفتد که منظور از ایان ضامیر    طب زدودهمخا
 داستان است.

َّ أخَذَتَ» بطان چاوبی بیاوردناد و   » ؛(111 :تا بی، مقفع ابن) «جَوِّالْ یا بِهَا فِاهَا فَطَارَتَثُ 

و بطان هر دو جانب چاوب را باه دهاان     ،باخه میان آن به دندان بگرفت محک 
 .(112: 1999 )منشی، «و به اوج هوا رسیدند بردند میبرداشتند و او را 

ضمن داساتان شایر و   که در  ستها مرغابیشت و پ فوق مربوط به حکایت الک ۀنمون
 ، و ضمیر متصل«انطَّبَ»به  «اتَارَطَ»و  «اتَذَخَأ»در فعل  «الف»ضمیر  ،جاایندر  .است گاو آمده

باه   «هاا ب » کلماۀ در  «هاا »و نیز مرجع ضمیر  گردد میباز «باخه»به  «ااهَتَذَخَأ»در فعل  «ها»
در زباان   مؤناث به دلیل تمایز میان ضمایر ماذکر و   مقفع ابن ،جادر این. عائد است« چوب»

خود پیاپی از این ضمایر ساود  تن و در م است کردهنیاز  بی ها آنرا از تکرار نام خود  ،عربی
یکای از  مسئله این  .ابهامی برای مخاطب زبان مبدأ به وجود بیاورد کهاینبدون  است، برده

 ،زیرا اگر در برگردان زبان فارسی ضامیر بیااورد   ؛رود میمترج  به شمار  ۀعمد های چالش
قاادر نخواهاد باود    درک درساتی از ماتن نخواهاد داشات و      ،صاد مخاطب زبان مق اًحتم

کاار ترجماه از هادف اصالی خاود       در نتیجاه،  و ضمیرهای مذکر را از مؤنث تمییز دهاد 
 ترجماۀ منشای در   هللاانصر ،از این رو .که همانا انتقال مفهوم بین دو زبان استماند  بازمی

تا از ایان ابهاام    ،است اقدام نمودهد به ارجاع ضمایر به مرجع خو ،خود برای رفع این ابهام
زبان مبادأ باه زباان     ترجمۀمیان انتقال مفهوم در  گونه  اینمخل در معنی دوری جوید و 

تماام شاواهدی کاه در     باارۀ . این تمایز ضمایر درکند میبرقرار  ، تعادل و انسجام رامقصد
، 11، 19، 11، 11ت حاصفیل شواهد در باین ق .کند میصدق  نیز اند شدهعنوان ارجاع ذکر 

 است. قابل مشاهده کلیله و دمنهاز  111 و 155، 92، 91
 حذف و تقدیر .9ا2ا0

 که کند می تعریف چیزی آن را فحذ که ستا فیومعر نظریۀ ف،حذ از سخن وعشر ۀنقط
 :اردندوجود  هشد گفته که نچهآ از تصریحی گونه هیب ،رو ینا از .ستا هماند باقی ناگفته
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 یک از عنصری و نددار دجوو رساختا در ها نگاشتها پیش از برخی که ستا جایی در فحذ»
 (.191: 1995 لطفی،) «شود میحذف  متن ( درنگاشتها پیش  از) قبلی عناصر با سقیا به جمله

از جمله حذف شود. برخی از ایان   ای پاره ممکن استشرایط برخی  در در زبان عربی،
ف فعل، مبتدا، خبر، عامل حاال و عامال ظارف،    حذاست. جایز  ،و برخی الزم ،محذوفات

از جمله موارد حاذف در زباان عربای اسات.      إلیه و... جواب شرط، صفت، موصوف، ماافٌ
گری و شافافیت  روشان  بارای  ،و مقدرات در ترجماه  محذوفاتآشکار کردن و تصریح این 
بیاانی   هاای  ویژگای یکای از   ،این تکنیک دکاربراهمیت است. معنایی و روانی کالم حائز 

و انعکاس  محذوفاتیافتن  .شود میفور یافت و که در باب شیر و گاو بهاست  کلیله و دمنه
مترج  کوشیده است تا  ،زیر های نمونهدر  .کند میآن در ترجمه به شفافیت معنایی کمک 

 ئه دهد:اروان و قابل فه  برای مخاطب ار ای ترجمه ،ها آنو ذکر  محذوفاتبا یافتن 
 «ةٌعَلاجِزَ ا ومَل هُمِنْ یَسُأکْل وَ ةٌکَیِّسَل  ؛ث  سَلمَکَات  ثَالَ یهِانَ فِغَدِیرَا  کَ زَعَمُوا أنَّ»

دور و از تعارض گاذریان    ،که در آبگیاری )از راه  اند آورده» ؛(105 :تا بی، مقفع ابن)
 (.91: 1999 منشی،) «یکی عاجز ،دو حازم ، سه ماهی بود؛مصون(

تاا بارای خوانناده     ،رسد میضروری به نظر ذکر صفت برای فه  بهتر متن در ترجمه 
دور و از تعاارض  ،از راه» ،زیسااتند ماایمشااخص گااردد کااه آبگیااری کااه ماهیااان در آن 

و صافت را در پرانتاز    اسات  به این امر توجه داشتهمترج   .است بوده «ان مصونگذرکنندگ
 تا مفهوم برای خواننده شفاف گردد.  کردهذکر 

ان ، مَکَل ا الْ: هَذَقَالَتْو یهِفِ عَتْ، فَاطَّلَرٌ صَاُ مَاءٌ غَامِ یهِی جُبٍ فِلَنَبُ إِرْطَلَقَت األَفَانْ»

 یلهِ لَوَثَلبَ إِ وَا قَولِهَل  ییَش کَّ فِ لَُْمَاءِ وَالْ ینَبِ فِرْأَظِلَّ الْوَ ی ظِلَّهُفَاطَّلَعَ األَسَدُ فَرَأَ

 ر سَه خرگوش )پیش ایستاد( و او را ب» ؛(111 :تا بی، مقفع ابن) «جُبِّالْ یقَ فِفَغَرِ لِیُقَاتِلَهُ

هاا بنماودی و    شاک و یقاین صاورت    ای آیناه چاهی )بزرگ( برد که )صفای آن چون 
(. )اگار  ترس  میگفت: این )چاهست( و )من از وی و  هر یک برشمردی( ۀاوصاف چهر

ت، و را در بر گرفت( و باه )چااه( فرونگریسا   و شیر )ا ، او را نمای (،گیرد ک مرا در برل مَ
ند و غوطی خورد و را بگذاشت( و خود را در چاه افک)ا خرگوش بدید. ن آ زخیال خود و ا

 (.11: 1999 منشی،) «مالک سپرده و جان مردار ب خوارخونس فْو نَ

فرعی باب شیر و گاو است. داستان آن از  های حکایت حکایت شیر و خرگوش از جمله
او  ۀده بود که هر روز یکی از حیوانات طعمفرمان دا ،سلطان جنگل ،شیر این قرار است که

 ای نقشاه  ،شاود  شایر  طعماۀ  خواهد نمیاو و  رسد مینوبت به خرگوش  که هنگامیشود و 
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در راه شایری  که : خرگوشی را برای غذای امروزت آورده بودم گوید میو به شیر  کشد می
تا  آید میبر و درصدد شود میآن را از من گرفت و در چاهی مخفی شد. شیر ه  خشمگین 

او  در میان دو دستان و خود برد میچاهی  ر خرگوش ه  او را بر سَ .بجنگد یشیرچنین  با
باه   باه قصاد جناگ    ،بیند میخود و خرگوش را در آب  سایۀشیر  که هنگامیو ، نشیند می

برخی توضیحات را که در متن مبدأ حذف و در  داستان، مترج  در این .جهد میدرون چاه 
و با ذکار و   است فه  بهتر مخاطب ضروری دانسته برای، ذکر آن را در ترجمه استتقدیر 

کااهش   ،ایجاد شاود ابهامات احتمالی را که ممکن بود در ذهن مخاطب  ها آنبسط دادن 
 نقشاۀ و چگوناه   اناد  ایساتاده که چرا شیر و خرگاوش در کناار ها     ؛ از جمله ایناست داده
را در بار   ک مان ل ا مَ» و« ترس  مین از وی م» یها دیالوگوی . است شدهگوش عملی خر

 نقشاۀ تا عملای شادن    ،است کردهخرگوش اضافه  های دیالوگرا به  «بگیرد، تا او را نمای 
، و آن را با وضوح بیشتری برای خوانناده قابال فها  کناد     دهدجلوه  تر شفافخرگوش را 
و  اسات  دیده ه،کردبغل که خرگوش را  شیری سایۀ گونه  این مهاج  که شیر بدین صورت 

در ترجماه ذکار    ،ه را نیز که در متن مبدأ حذف شدهصفت چا .است تهخود را در چاه انداخ
ر حتمای  تا مرگ شای  ،تا مشخص شود که خرگوش چاه بزرگی را انتخاب کرده است کرده
تا   کردهاغراق  نیز در توصیف صاف و زالل بودن آب چاهوی . عملی شود اش نقشهو  باشد

 .است شدهمنعکس  آنوضوح در  شیر و خرگوش به سایۀبد که دریا خواننده
َّ إنَّ دِمْ»  «همِنْل  ةٍوَعَلَلی خَلْل   ث لَُّ أتَلاهُ   ة املا  کَثِیلرَ  یَّسَلدِ أَ ی األَخ ولَ عَلَةَ تَرَکَ الدُّنَثُ 

و  دمنه از زیارت شیر تقاعد نمود تا روزی فرصات جسات  » ؛(111 :تا بی، مقفع ابن)
 .(11: 1999 منشی،) «)دژمی( پیش او رفت چون خألدر 

( نزدیک روی تازهدمنه )شادمان و »؛ (110 :تا بی، مقفع ابن) «ةَلِیلَی کَلَة  إِنَدِمْ تَوَجََّهَ»

 .(111: 1999 )منشی، «کلیله رفت

بطان باه نزدیاک باخاه    »؛ (111 :تا بی، مقفع ابن) «ةِفَالَحْاعِ السُّدَلِوَ تانِالبَطَّ فَجَاءَتِ»

ش ای دوسات گرامای و ای رفیاق    درود باا )پَا  .ایا   آمدهبه وداع  :رفتند و گفتند
و گهار   رّباخه از درد و فرقت و ساوز هجارت بنالیاد و از اشاک بسای دُ      موافق.
 .(111: 1999 )منشی، «بارید(

هر جا کاه   نیز زمینهدر این بر توصیف است.  کلیله و دمنه ترجمۀاساس کار منشی در 
 به توصایف  ، ویاول ۀنمون. در است تهه، به توصیف پرداخداستان این امکان را فراه  آورد

کاه   حالیدر  ، کردهحالت خوشحالی او را بیان  ،دوم نمونۀو در  است ناراحتی دمنه پرداخته
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 ،هاا  آن دوباارۀ و مترج  با ذکر  هستندو در تقدیر  اند حذف شده ها صفتاین  ،در متن مبدأ
منتقال  حس ماورد نظار را باه خوانناده      خاطب تشریح کرده،را برای م ها شخصیت حالت 
، متارج  باه توصایف    هاسات  مرغاابی که حکایات باخاه و    است. در شاهد سوم نیز دهنمو

باخاه را توصایف    هاای  نگرانای  مقفاع  ابان  ،ولی در متن مبادأ  ،پرداختهباخه  های تشویش
اعاث  و ب هاسات  کنایهو  ها تشبیهکه لبریز از  ها توصیفاین  وسیلۀو مترج  به  است کردهن

داستان را به مخاطاب منتقال    های شخصیتفکر و احساس  ،زیبایی و غنای داستان شده
عاطفی و احساسی را نیز بر فااای داساتان حااک      بار  ،سازی شفافو عالوه بر  است کرده
 .است دهنمو

ه سِلبَاعٌ  مَعَل وَ ةِیَل احِالنَّ تِللکَ  مَلِلکُ  وَهُسَدٌ عَظِیٌُ وَأَ اهَیفِ ةٌمَجَُ أَهُنْمِ قَرِیبا  انَکَ وَ»

دُونَ  بِرَأیِهِ فَرِدا سَدُ مُنْا األَذَانَ هَکَمُورٌ وَف هُودٌ ون ثَعَالِبُ وَی وبَنَاتُ آوَابٌ وَذِئَوَ ةٌکَثِیرَ

شیری بود و  ،در حوالی آن مرغزار» ؛(110 :تا بی، مقفع ابن) «هِحَابِأَصْ حَد  مِنْبِرَأیِ أَ ذ خْأَ

جوان و رعناا و مساتبد باه    ه در متابعت و فرمان او، و او با او وحوش و سباع بسیار، هم
 .(11: 1999 منشی،) «رأی خویش

کَانَلا  . وَةٌنَل دِمْ لآِلخَلرِ وَ ةٌیلَل لِا کَلِأحَدِهِمَ ی یُقَال آوَ انَبَاعِ إبْالسِّ مِنَ مَعَهُ یمَنْکَانَ فِوَ»

 :دو شاگال بودناد   ،میان اتبااع او و در »؛ (111 :تا بی، مقفع ابن) «دَبٍأٍَُ وعِلْوَ ء هَادَ یْذَوَ

و  تار  حریصیکی را کلیله نام بود و دیگری را دمنه و هر دو دهای تمام داشتند و دمنه 
 .(12: 1999 )منشی، «بود تر منش بزرگ

تا در  ،رسد میداستان ضروری به نظر  های شخصیتذکر صفت موصوف برای معرفی 
مستبد به رأی خویش، و ، جوان و رعنا ابتدای داستان برای خواننده مشخص گردد که شیر

و بارای   اسات  منشی به آن توجه داشته هللاانصرو  است بوده تر منش بزرگو  تر حریصدمنه 
 .اسات  کارده ن ای اشارهبه آن  مقفع ابن که  حالیدر  کرده،در ترجمه ظاهر  ، آن رافه  بهتر

 لیاه إ مااافٌ  خبر، حال، تمیز، له، ، مفعولٌبه مفعولٌ ی از این قبیل و نیز از قبیل حذفموارد
 102 و 119، 115، 129، 122، 111، 92، 11، 10، 11 صافحات و... در باب شیر و گاو در 

 .شود مییافت 
 انسجام منطقی یا پیوستگی .1ا2ا0

ناه از راه   هاا  واره جملاه و  هاا  جملاه میان  رابطۀانسجامی است که در آن،  ،انسجام منطقی
در فرایناد  . شاوند  مای اساتنباط منطقای و محتاوایی درک     بلکاه از راه  ،واژگان و دساتور 

پیوستگی، اطالعات و دانش مشترک میان متکل  و مخاطب باعث ایجاد ارتبااط در ماتن   
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متن بستگی  مشترک میان افراد و بافت و موقعیت کاربرد های تجربهبه  . پیوستگیشود می
 ،یان رساندن پیاام باه مخاطاب   در جر ای نوشتههر گفته یا » ( و15: 1912شیری، ر.ک؛ ) دارد

 (.11: 1911 ،جاو  صالح ) «کناد  نمیبه آن  ای اشاره ،و در نتیجه کند می  فرض حقایقی را مسلّ
آن یاا اینکاه خاودش     ،نویسنده مطمئن است که خواننده یا باه آن اطالعاات نیااز نادارد    

که ؛ چرا(12 همان:ر.ک؛ ) این ویژگی در هر متنی با هر مخاطبی وجود دارد .را دارد اطالعات
نیاازی نیسات کاه     ،و به هماین دلیال   گیرد میهر متن در بافت موقعیتی خاصی صورت 

که بارای  بپردازند می مخاطب و نویسنده در گفتمان خود به ذکر جزئیات و اطالعات مسلّ
یناد  او فر دشاو  مای کالم دچار اطناب  ،در غیر این صورت ؛ زیراشفاف است روشن و ها آن

ساتگی و ارتبااط و تناساب    منشی برای نشاان دادن پیو  هللاانصر .سازد میارتباط را مختل 
در ایان   .است ی پرداخته که در متن مبدأ نیامده، به تصریح مطالبها عبارتو  ها جملهمیان 
 به موارد زیر اشاره کرد: توان می ،راستا

ی لَل نَ إِبَلْقْفَلأَ  کَنَّ بِلذَلِ رَهُبَخْمَکِ فَلأَ ةِ السَّلَی جَمَاعَإِ هِتِسَاعَ سَرَطَان  مِنْالطَلَقَ فَانْ»

ةَ رَعُ مُشَلاوَ یَلدَ  الَ لِعَقْالْذا نَّ فَإ ،نَانَاکَ لِت شِیرَ عَلَیْتَیْأنَّا لَه إ نَنَه وَ ق لْرْتَشَجُومِ فَاسْعُلْالْ

برفت و ماهیاان را خبار کارد و جملاه      پایک پن » ؛(119ا112 :تا بی، مقفع ابن) «هِعَدُوِّ

و خردمناد   کنای   میتمن، و ما با تو مشورت ؤاو را گفتند: المستشار م آمدند ونزدیک او 
ه در کاری )خاص ،نگذاردصیحت فروشرط ن ،اگرچه از او دشمن چیزی پرسد ،در مشورت

در کاار ماا چاه     .و بقای ذات تو به دوام تناسل ما متعلق اسات(  که نفع او بدو بازگردد
 (.19: 1999 منشی،) «صواب بینی؟

اطالعاات   کاه در آن  باشاد  می خوارماهیو مر   پایک پن ربوط به حکایت م این نمونه
در اینجاست که برای  و است تهمتن مبدأ با صراحت و وضوح بیشتری به ترجمه انتقال یاف

و آماوختن راه صاواب باه     که چه ارتباطی میان مشاورت  آید میال پیش مخاطب این سؤ
چرا خردمناد اگار    ن وجود دارد؟ همچنین،دشم دشمن یا یاری دادن او برای رهایی از شرّ

فرض   نویسنده این وقایع را مسلّ !؟گذارد نمیشرط نصیحت فرو ،دشمن از او چیزی بپرسد
ه در کاری که نفع او بادو  خاص» ۀاما مترج  با ذکر جمل ،است کردهن ای اشارهبه آن  نموده،

ال مقدر را که همانا نفع ؤجواب س ،«دوام تناسل ما متعلق استو بقای ذات تو به  بازگردد،
پاساخ   ،شود میو سبب بقای ذات او نیز  گردد میبه خود او نیز بر، یاری رساندن به دشمن

ناد و  ربط ندا را گسسته و بی ها عبارتتا مخاطب  ،و خألهای معنایی را پر نموده است گفته
 را متوجه شود. ها جملهپیوستگی و انسجام میان 
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 ملرٍ قَلدْ  أَ ی: أ رِیدُ مُشَاوَرَتَکَ فِل قَالَ لَهُی وَبَنَاتِ آوَ مِنْ لَهُ قٍیلَی صَدِإِ شَکَا ذَلِکَ»

ذَا إِ وَدِسْل ی األَلَل إِ هَلبَ ذْأَ نْتُ أَعَزَمْ ابُ: قَدْرَغ ؟ قَالَ الْوَا هُمَ: وَقَالَ لَهُ، وَتُ عَلَیهِعَزَمْ

 «تَتَلْاحْ یالَّتِ ة حِیلَسَ الْی: بِئْآوَ ن . قَالَ ابْهُنْتَرِیحُ مِسْأَ یا لَعَلِّمَهُفْقَأَهِ فَأَنَیْعَیْ ق رَنْنَامَ فَأَ
 ؛(111ا115 :تا بی، مقفع ابن)
از باالی  تا خاود را   اندیش  میبکرد و گفت:  ،شکایت آن بر شگال که دوست وی بود»

به چه طریق قدم در این کار خواهی نهاد؟  :شگال پرسید .شکر باز رهان  این ظال   جان
بینش بارکن ، تاا در مساتقبل     جهان های چش ناگاه  ،مار در خواب شودچون  خواه  می
این تادبیر بابات خرمنادان     :دل من از قصد او ایمن گردد. شگال گفت ۀدیده و میو نور 

 .(11: 1999 منشی،) !«نیست

نیاز   جاا ایندر  .اسات  شاده این نمونه از حکایت زا  و مار در باب شیر و گاو اساتخراج  
عباارت   ،«هنْا تُ م عَزَمْا  أمرٌ قَادْ » جملۀبه جای  ،و انسجام ترجمه ازیس شفاف برایمترج  

عباارت   «لَعَلِّی أَستَر یحُ مناه » به جای و نیز «شکر باز رهان  خود را از بالی این ظال  جان»
است و با مبالغه باه   آورده را «دل من از قصد او ایمن گردد ۀتا در مستقبل نور دیده و میو»

و ماراد از   اسات  کارده وح بیاان  وضا  هدف نویسنده را به ،زیبایی های ارهاستعآوردن  وسیلۀ
 .است دادهوبی در متن مقصد بازتاب خ متن مبدأ را به های جمله

َّ أخَذَتَاهَ»  .(111 :تا بی، مقفع ابن) «جَوِّالْ یا فِا فَطَارَتَا بِهَثُ 

ن هار دو جاناب   و بطاا  ،بطان چوبی بیاوردند و باخه میان آن به دندان بگرفت محک »
 .(112: 1999 منشی،) «و به اوج هوا رسیدند بردند میچوب را به دهان برداشتند و او را 

ماتن  دیگری که در آن متن مبدأ وافی به مقصود نیست و انتقال پیام از آن باه   ۀنمون
 شود میو سبب ایجاد ابهام و سؤال در ذهن مخاطب  باشد نمی پذیر امکانسهولت  مقصد به

 هاسات  مرغابی، داستان باخه و  شدهمترج  ناگزیر از تصریح در فرایند ترجمه  ن رو،از ای و
ولی  ،برند میج آسمان باخه را به او ها مرغابیکه   شدهکه در متن اصلی فقط به این اشاره 

ال پیش در ذهن مخاطب این سؤ . لذااست شدهن نصراحت بیا این عمل به چگونگی انجام
امر، مخال انتقاال    این آوردند؟پشت را به پرواز در الک ه چه طریقیها ب مرغابیکه  آید می
  بارای  متارج  ،بدین منظاور  .کند میدچار مشکل و پیوستگی و انسجام متن را است پیام 

به تصاریح   ،شود میاالتی که به یقین در ذهن مخاطب ایجاد رفع این ابهام و پاسخ به سؤ
موجاب اقنااع مخاطاب     ین عمل پرداختاه، ح چگونگی انجام او به تشری است دست یازیده

 .است هشد
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رِ المُصَلوِّ  لَفَعَللَ: کَ بَلاطِال   قَّیُحِل  وْلَ حَقَّا  أَطِبْیُ نیقَ لَو شَاءَ أَفِیبَ الرَّدِجُلَ األَنَّ الرَّفَإِ»

أنَّهَلا  ی کَرَخْل أ وَ ةٍارِجَل بِخَ سَتْوَلَیْ ةٌا خَارِجَأنَّهَکَ ا صُوَر لحِیطَانَیُصَوِّرُ ا یذِالمَاهِرِ الَّ

 .(121 :تا بی، مقفع ابن) «ةٍلَاخِبِدَ تْسَیْلَوَ ةٌدَاخِلَ

ن آرد و باطلی را در اگر خواهد حقی را در لباس باطل بیرو ،زبان چه مرد خردمند چرب»
ها پردازد که در نظار انگیختاه نمایاد و     قل  صورت معرض حق فرانماید و نقاش چابک

ک هنرهای من بدیاد و بار   ل گاه که مَباشد و هر مسطح نماید و انگیخته مسطح باشد و
 (.11: 1999 منشی،) «از آن گردد که من بر خدمت او تر حریصمن  نواخت 

در  ،ک تقرب جویدل به درگاه مَ خواهد میکه است  بیان شده از زبان دمنه ها عبارتاین 
قااش اساتناد   ن ساپس دمناه باه مثاال      .دارداو را از این عمل باز خواهد میحالی که کلیله 

؛ اسات  شاده شاهد مثال بیاان ن  به منظور دمنه از استناد ،در متن اصلی نویسنده که کند می
و ایان   اسات  مخاطب نهااده  ۀدرک آن را بر عهد می دانسته،را امر مسلّ این استناد چراکه
مترج  بارای   ،در نتیجه و شودمورد نظر مانع درک و فه  درست مخاطب از پیام  تواند می

زیبایی در آخار بیاان    ۀمقصود دمنه را از بیان شاهد مثال با مبالغ، نسجام و تعادلرعایت ا
 است. نمودهو راه انتقال پیام را از متن مبدأ به متن مقصد هموار  است کرده
 تبیین هندسۀ .0ا2ا0
: یاااً أالتبیاین  التبیاین: اییاااح، و  : »اسات  آماده  چنین «تبیین»در معنای  ،العرب لساندر 

 اسات  کردهمعنی  «هویدا کردن»دهخدا ین واژه را ا. («بین» ۀماد ق.:1111 منظور، )ابن« الوضوح
روشان کاردن و   ، بیاان کاردن  » به معناای  ،فرهنگ معین در و («تبیین»: ذیل 1911 )دهخدا،
سازی هماراه باا   تبیین، آشکار ،بنابراین (.«تبیین» ذیل :1911معین، ) است دهشتعریف  «توضیح

بااالتر   «تصاریح »از حد  یگاه ،منشی در ترجمه هللاانصر های افزوده. روشنایی بیشتر است
ه  متفااوت اسات و    «تفسیر»با  لیو ،رود میفراتر  «تصریح» های شاخصهیعنی از  ؛رود می

و  «تصاریح »حاد وساط میاان     کاه  ای گوناه به ، است «تفسیر»از  ترکمبه لحاظ حج  ه  
 اسات.  «تبیاین » ،نهااد  تاوان  مای ایشان  ترجمۀ شاخصۀو نامی که برای  باشد می «تفسیر»

 :این تکنیک چنین است های نمونه
 :تاا  بای  ،مقفاع  ابان ) «حَاجَتِه رَادَ مِنْمَا أَ رِکْدْیُ لَُْ الِوَحْاألَ هِذِهَ ئ ا مِنْضَیَّعَ شَیْ فَمَنْ»

روزگاار حجااب مناقشات     ،یکی را مهمل گاذارد  ،و هر که از این چهار خصلت» ؛(111
 (.15: 1999 منشی،) «بدارد پیش مرادهای او
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 اءِ وَمَالْ یرِجٍ مُخَصَّبٍ کَثِی مَرْفِ لْیَزَ ُْفَلَ ،بَعَ َنْوَا مَکَانِهِ خَلَصَ مِنْ نَّهُإِورُ فَا الثَّمَّأَ وَ»

 .(110 :تا بی، مقفع ابن) «ارِخ وَبِالْ تَهُفَعُ صَوْنَ جَعَلَ یَخ ورُ وَیَرْلَمَّا سَمِنَ وَأَمِفَ أِلَکَالْ

تاا باه مرغازاری     ،یدپوی میشنزبه را به مدت انتعاشی حاصل آمد و در طلب چراخور  و»
غیارت   انگشات   رسید و آراسته به انواع نبات و اصناف و ریاحین. از رشاک او رضاوانْ  

ت قاوّ  ،بباود  جاا آنچنادی   چاون یاک   .آسمان چش  حیرت گشاده ،او ۀزیده و در نظارگَ
بانگی  تر تمامت بدو راه یافت و به نشاط هرچه آسایش و نعم ر طَگرفت و فربه گشت. بَ

 (.11: 1999 منشی،) «بکرد بلند

 وَ یسِل بِنَفْ یهِفِ کَمَلِنَ الْیْعِفَأ  رٌمْرَ أَض یَحْ نْأَ جَاءًکِ رَمَلِزِمَا  بَابَ الْمُالَ أَزَلْ قَالَ: لَُْ»

 .(129 :تا بی، مقفع ابن) «یرَأیِ

حاجت و مقصاد امیاد سااخته و منتظار      ۀآن را قبلو  ام شدهک مقی  ل گفت بر درگاه مَ»
 .(11: 1999 منشی،) «د کفایت کن رَکه کاری افتد و من آن را به رأی و خ  باش  می

، مقفاع  ابان ) «رِمُلکَ مُکْ ینِّفَلإ  ینِزَمْلْأَوَ ینِبْحِصْأَأألَسَدُ  فَقَالَ لَهُ قِصَّتَهُ یهِفَقَصَّ عَلَ»

 .(191 :تا بی
ت و مبارّ  کارام، شیر فرمود که اینجا مقام کن و از شفقت و ا .گفتخود را باز ۀگاو قص»

 .(11: 1999 منشی،) «انعام ما نصیبی تام یاوی

 دَاد صَل قَل  هُنَّل أَوَ هِابِحَصْل أَ ونَدَوَ هُونَل دُ دِسَاألَبِ صَّتَخْاِ دْقَ ورَالثَّ نَّأَ ة منَی دِأَا رَمَّلَفَ»

 «غٍلَل بْمَ لَّک ل  هُظ ل یْغَ هُنْل مِ غَلَل بَوَ یملا  ظِعَ ا دَسَحَ هُدَسَحَ، هِوَهْلَوَ هِاتِوَلَخَو هِأیِرَ بَاحِصَ

 .(192 :تا بی، مقفع ابن)
و هر ساعت در اصطفا و  نماید میچه ترحیب  و چون دمنه بدید که شیر در تقریب گاو»

بیداری در چش  وی کشید و فرو  خش  آتش  ۀحسد سرم دست  ،افزاید میاجتبای وی 
 .(11: 1991 منشی،) «تا خواب و قرار از وی بشد ،پراکندغیرت در مفرش وی 

 :تاا  بای ، مقفاع  ابان ) «ةِفَالَحْدَاعِ السُّل لِوَ انِتالبَطَّ . فَجَاءَتِاءُمَالْ کَلِیضَ ذَن غِأَ فَاتَّفَقَ»

111). 
م صاورت مفارقات   فا سار حال ایشان بخراشید و سپهر آینهرخ ،ناگاه دست روزگار غدار»

بطان چون  .نقصان فاحش پیدا آمد ،حیات ایشان بود ۀن آب که مایآبدیشان نمود و در 
پادرود بااش ای دوسات     .ایا   آماده به نزدیک باخه رفتند و گفتند: به وداع  ،آن بدیدند

و  رّلید و از اشک بسای دُ باخه از درد فرقت و سوز هجرت بنا .گرامی و ای رفیق موافق
 (.111: 1999 منشی،) «گهر بارید

و در بااب شایر و    چشامگیری دارد  منشی نمود  هللاانصر کلیله و دمنۀدر تبیین تکنیک 
 های نمونه ازکه  گونه  هماننسبت به سایر موارد تصریح، بسامد باالتری دارد. تصریح  ،گاو
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 ،لفظای و معناوی   هاای  آرایاه از  گیاری  بهاره با  در تبیین، منشی هللاانصر آید، مذکور برمی
است و افق نگارش   بخشی سخنان خود شدهکه موجب اثر ردهکار ب و فنونی را به ها مهارت

به  ،داردرا فرد و مخصوص خود  به ، روش منحصراست. او در تبیین بخشیده خواننده را ارتقا
لذا  .است کردهآفرینی قصود نویسنده، متن او را نیز بازکه عالوه بر ابال  منظور و م ای گونه
و اگر بگویی  ایان ماتن اثار مساتقلی      تن استم ۀخلق دوبار ،او ترجمۀکه  گفت توان می
رعایات موازناه و اساتناد باه      اپی،پی های سجعآوردن با  ویای .  ، سخن گزافی نگقتهاست

ابوالمعالی  شیوۀکه نثر قرن شش  به   بودهگذار چنان در ادبیات فارسی تأثیر ها لثَمَاشعار و 
 ،افازون بار تبیاین   او  ؛ زیارا دننامیا  را ترجماه  اواین سابک   توان می. است شدهنامگذاری 

بیانی و بدیعی، اشعار فارسی و عربی متعددی را نیز به عنوان استشهاد باه ماتن    های آرایه
حااکی از   . ابیات این ترجمه،در متن عربی وجود ندارد کدام  هیبکه  است کردهخود اضافه 

را باا   مقفاع  ابان هنر  ،که در این اثرطوری  ،استآشنایی عمیق او به زبان و ادبیات عربی 
 :نویسد میدر ستایش او  ،لباباأل لبابعوفی در  .است تهنبو  خود درآمیخ

، زمان و انقراض عال ، هر کس رسالتی نویساد و یاا در کتابات تناوقی کناد     ور آخرتا دَ»
کتّاب و  مایۀۀ اوست، دست که ساخت کلیله و دمنه ترجمۀچه  مقتبس فواید او تواند بود؛

/ 2 :1911 عاوفی، ) «ز منشآت پارسیان هیب تألیف آن اقبال نداردو ا اصحاب صنعت است

92). 

 نتیجه .1
 :بیانگر موارد زیر استپژوهش  های یافته
ت قل  با قوّ ،اول قرن شش  هجری از زبان تازی نیمۀدر  مقفع ابن کلیله و دمنۀکتاب  الف(

وق سالی  و نباو    و هادایت ذ وارد شاد   منشی به زباان پارسای   هللاانصرتوانای ابوالمعالی 
 .آوردآفرید که تطوری شگرف در نثر فارسی پدید  ای ترجمهاو  نظیر ک 

تاا   دهاد  نمای به مترج  این امکان را  ها زبانساختاری بین  های تفاوتماهیت زبان و  ب(
باا اعماال    تواناد  میاما مترج   ان مبدأ باشد،نمای متن زب تمام نۀآیارائه کند که  ای ترجمه
عنصار   ترین اصلی ،پرداخته شد ها آنکه در این جستار به بخشی از  ییرهاییو تغ ها تعدیل
 یعنی مفهوم متن را به بهترین شکل ممکن منتقل کند. ،هر متن

ویناه و   .ناپذیر اسات  ، امری اجتنابند تغییر در ترجمهیافر ،ای ترجمهبرای ایجاد تعادل  ج(
تغییارات اختیااری را توصایف و     مناد  نظاام اولین محققانی هستند که باه صاورت    داربلنه
از قبیل  ،در سطح معنا و کالم آنانواع و از جمله تصریح  ؛اند کردهبیان  آن را های تکنیک

 .م منطقی و تبیینارجاع، جانشینی، حذف و انسجا
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و  آیاد  مای منشای باه شامار     هللاانصار شاناختی   سابک  های شاخصهکاربست تصریح از  د(
با بسط و گساترش آن باه    ، کردهبه صورت تلویحی بیان  مقفع ابنرا که در آن  هایی جنبه

و از رهگاذر   اسات  دهنمو سازی شفافنکات مبه  را برای مخاطب  ،کمک انواع تصریحات
. بساامد ایان   اسات  دادهخود را در ترجمه نشاان   حاور ، دادهانجام که  هایی تبدیلتغییر و 
با تصاریح   ؛ چراکهداردمه در ترجمحور  رویکردی مخاطباست که او  نشانگر آن ،شاخصه

موجبات درک و دریافت بیشتر و بهتر معنا و مفاهی  را برای مخاطاب فاراه  و    در ترجمه
، انسجام یاا پیوناد   های حوزهبا تصریح در سطح کالم در . است کردهخألهای معنایی را پر 

ای تازه از یک معن ای ایدهتا  است نمودهدر متن مقصد تعادل برقرار  و پیوستگی نوعی ربط
و  هاا  واژه تأویال و گساترش معناای    باا به دسات آیاد. متارج      مقفع ابن کلیله و دمنۀاز 

اسات تاا    تاالش نماوده  مترادفاات   ترین نزدیکبا آوردن  ،اصطالحات موجود در متن مبدأ
 خواننده درک بهتری از معنا و مفهوم زبان مبدأ داشته باشد.

بساامدترین  تصریح از نوع تبیین به عنوان پر همنشی ب هللاانصراز منظر ساختار تصریح،  ها(
و تبیین او سرشاار   است کردهشگرد برای بر جای گذاشتن اثر انگشت خود در متن استفاده 

اوج در ، سازی شفافو تشبیهاتی است که عالوه بر  ها کنایه، ها المثل ، ضربها کالم تکیهاز 
ح در سطح معنا نسبت به دیگر از میان اقسام تصریح، تصری .است تهنشسفصاحت و بالغت 

 موارد بسامد کمتری دارد.

 مشهود کلیله و دمنهابواب  در تمام ،عالوه بر این باب ،همراه با تشریح خالقانه تصریح و(
. است کردهو تفهی  آن به مخاطب ایفا  در پیشبرد داستانرا نقش مهمی و این روش  است

 ر خواننده دارد.ب مقفع ابنمتن تأثیری ورای تأثیر  ،از این رو
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