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 مقدمه  - 1- 1

ن است که فراز و فرودهــاي آن بــه درازاي عمــر نثــر فارســی و ی مشهور جهاکلیله و دمنه از آثار ادب

ي و دوســت صــیقل خــورده و کــژحکیمــی ادب اي بــه دســتاثري که در هر عصر و زمانــه .عربی است

تــا جــایی است براي تمــام دوران، ی نفیس گشتهارمغان ، ورا به لطافت و زیبایی تبدیل کردههایش ناراستی

نند ایــن کتــاب مســتطاب در ي علم و ادب هیچ کتابی را سراغ نداریم که مادر دنیا«است که: که گفته شده

، تا ایــن انــدازه دوام آداب گوناگون، و تمادي شهور و سنین، و در نزد ملل مختلف، و صاحبان طول قرون

مــونس ملــوك، و مقبــول علمــا، و  ،و بر یک نسق مطلوب و محبوب بوده آورده و همه وقت به یک نمط

هنمــاي زنــدگی قــرار ا، و رنجاح، و سرمشق اخــالق يانیس عامه، و دستور حیات، و مایه همدم سمّار، و

تــازه و نــزد  بــاز ،گــذردمــی از ظهور و شهرت آن کتــاب ، و هنوز هم پس از سیزده چهارده قرن کهگرفته

تــاب کیا نویســندگان ایــن  تی است غیر قابل انکار که نویسندهآوازه باشد. این خود حقیقخاص و عام بلند

ي زنــدگی طرفــی فــراوان و هــاالنفس و شناخت مردم و آزمایشالحیاه و علمبهاي علمرا از تجربیات گران

از  اي از نکــات ضــروري زنــدگانیایــن رو نکتــه است و ازي مغز جاي داشتهپایان در گنجینهذخایري بی

  .)2/259: ج  1381، بهاراند. ( ا فرو نگذشتهاي از دقایق واجبات رپیش نظرشان محو نشده و دقیقه

» فارســی يبــا کلیلــه ودمنــه عربــیي دمنــههاي کلیله و بررسی تطبیقی اپیزود«نامه موضوع این پایان

ي ابوالمعــالی نصــراهللا منشــی بنابر تقدمی که بر کلیله و دمنه ي عبداهللا ابن مقفعکه کلیله و دمنه این .است

 يبــا مطالعــه .اســتي منشی به چه میزان بودهأثر کلیله و دمنهت است و نیزدارد چه تأثیري بر این اثر داشته

دمنــه) بــه خــوبی باب بــاز جســت کــار  و گاو و شیر( باب دو اثر مورد بررسی در این تحقیق تطبیقی این

هــا گــاه بــه یــک شــیوه ه این دو نویسنده در بیان داستانکاین ود. ونمایان می شاثر ادبی تأثیروتأثر این دو 

  اند. و گاه در مسیري متفاوت گام نهادهند اعمل کرده

» شــیر و گــاو«باب  اي دوت که ابتدا به روش کتابخانهین صورت اسنامه به ااین پایان سیرپژوهش در

ن عبــداهللا ابــي الی نصراهللا منشی و کلیله و دمنهابوالمع يدر دو کتاب کلیله و دمنه»  جست کار دمنهباز«و 

از آن به استخراج اپیزودهایی کــه در هــر دو کتــاب  ررسی قرار گرفت و بعدپس از ترجمه) مورد بمقفع (
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نگارش شد.در فصــل  ،هاي استخراج شدههاي اپیزودموجود بودند پرداخته و سپس تفاوتفارسی و عربی 

شــینه و روش اهــداف، پی ورد نظر ارائه گردیــده و ســپس ســوال،اوّل این پژوهش کلیاتی در مورد بحث م

تــه و تعــاریف الــذکر پرداخم به تعریف مبانی نظري تحقیق فــوقدوفصل  .استشده اجراي طرح مشخص

اســت کــه مباحــث شــدهبحث و بررسی پرداختــهنماید. در فصل سوم به ها ارائه میروشنی را در مورد آن

ایــن قــرار اســت: در  از اســت» جست کار دمنهباز«و » شیر وگاو«پیزودهاي دو بابمورد بررسی که همان ا

یرمــرد و پ«و در ادامــه در مــورد اپیزودهــاي  استآغاز باب شیر و گاو پرداخته شده ربه بیان تفاوت د ابتدا

طیطــوي و «، »شــغال و شــیر« ، »سه ماهی« ، »خرگوش و شیر«، »ارزاغ و م«، »بوزینه و درودگر« ،»پسرانش

بازرگــان و امــین «، »مــارغوك و « ،»شریکدو «، »بوزینگان و کرم شب تاب« ، »نباخه و بطا« ، »وکیل دریا

چنــین است و همبحث شده» داستان مرزبان وزنش«و » طبیب نادان و دختر پادشاه«، »بازرگان و زنش«، »او

-پرداختــه شــده ،و در متن فارســی نیســتدر این پژوهش به بیان دو اپیزود که در متن عربی موجود بوده 

اي از اســت کــه نتیجــهیل داده و تالش شــدهگیري این تحقیق را تشکفصل چهارم ماحصل و نتیجه .است

  .شود، بیان مطالب ارائه شده

  بیان مسأله  - 1-2

بن مقفع و اعربی عبداهللا  يبهاي ادبی کلیله و دمنههاي منحصر به فرد دو اثر گرانها و ویژگیزیبایی

حان را بر آن حي از محققان و شارحان و مصبسیار طول زمان، فارسی نصراهللا منشی در يکلیله و دمنه

ه و شرح و تصحیح نمایند. هاي مختلف مورد بررسی قرار داداین دو اثر ادبی را از دیدگاهاست که داشته

که چنان ؛باشنددبی داشتهها این دو اثر اارش و سایر ویژگیهایی درباره سبک نگها و داوريو قضاوت

طور که چه این کتاب همان ؛قّه قضاوت کردتوان کماهو حي بهرامشاهی نمیدر کلیله و دمنه«استآمده

ت، و تا امروز اسگشتهن از روز اول دست به دست میشد به سبب مطلوب بودن و شهرت فراوااشاره 

ها تحت طبع قرار و کتّاب بوده یا در چاپخانهاخ نسّپیوسته یا در دست گردد، و نیز دست به دست می

ال است که به صورت حقیقی و اصلی خود باقی بماند و شک است، چنین کتابی عزیز و متداول محهداشت

کار رفته و بیش از شاهنامه و گلستان و هنداریم که در هر قرنی از طرف کّتاب و نسّاخ تصرفاتی در آن ب

، و با مختصر مراجعه به نسخ چاپی تازه استگردیدهتاریخ بلعمی معرض دستکاري و عرضه خرابی واقع 

اي قدیمی که تاریخ تحریر شود و اگر نسخهمیمعنی به قیاس یک از هزار نمودار  و نسخه امیرنظام این
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آمد آن وقت دست میه ل پس از عصر مترجم باشد باوّ  يکم در سدهآن نزدیک به عصر مترجم یا دست

 ممکن بود در کیفیت حقیقی سبک انشا و کمیت واقعی تطوّرات نثري مربوط به آن کتاب بحثی دقیق و

 .)261: 2ج، 1381، (بهار»  صواب به عمل آوردمطابق 

اما از یک لحاظ شباهت زمانی زیادي از یکدیگر دارند  يبها با اینکه فاصلهاین دو اثر ادبی گران

اي که عبداهللا بن مقفع در اوایل قرن دوم هجري در عهد عباسی از کلیله و اي دارند ترجمهخیره کننده

-هم .در نثر عرب دانستاثري بوده که شاید بتوان آن را سر آغاز نثر فنی پهلوي به انجام رسانده  يدمنه

- رغم آنعلی یابیم که این اثر نیزباشم در مینصراهللا منشی داشتهي چنین اگر چنین نگاهی به کلیله و دمنه

و بن مقفع ولی در اصل اثري است مستقل اعبداهللا  ياي است از کلیله و دمنهشود ترجمهمیکه گفته

این اثر نیز مانند کلیله  است کهها موجب آن شدههاي منحصر به فرد که این ویژگیداراي نکات و ویژگی

بهرامشاهی از حیث  يالحق کلیله و دمنه«عبداهللا بن مقفع سر آغازي باشد بر نثر فنی فارسی. ي و دمنه

هاي نثر از عالی ترین نمونهتگی کالم یکی سالمت انشا و قوّت ترکیب عبارات با حسن اسلوب و آراس

 که جزلمعالی در عین آناابو .توان شمردنخستین آثار نثر مصنوع فارسی می فارسی است. این کتاب را از

 :قیود مانندهاي کامل نپرداخته، باز بر اثر پایبند شدن به برخی از در چند مورد معدود به ایراد سجع

، متوازن و استشهاد هاي ناقص و آوردن کلمات مترادفد سجعو عبارات و ایرا هاموازنه در اجزاي جمله

هاي نثر کتاب خود را در شمار اولین نمونهبه آیات و امثال و اشعار تازي و پارسی و امثال این امور 

گاه مغلوب صنعت نشده و در هیج موردي از است با این حال ابوالمعالی هیچآوردهمصنوع پارسی در

است و به همین سبب انشاي او هم از قرن و بالغت را مورد غفلت قرار نداده کتاب خود لوازم فصاحت

کار رفت و همواره جزو کتب درسی فارسی بود و از آن م در حکم سرمشقی براي مترسالن بهشش

اند کتبی به تقلید از آن به عنوان تهذیب و چندین چاپ شده و در قرون بعد بعضی از نویسندگان کوشیده

   ).544 :1378، (صفا» کلیله و دمنه ترتیب دهند ترجمه جدید

گذار نثر فنی عربی هستند. کتابت عهد عباسی و بنیان يي مدرسهبن مقفع دو پیشوااعبدالحمید کاتب و «

در آن روح فارسی و یونانی و هندي  ،عربی خالص گرفته بود يبن مقفع که اسلوب کتابت خود را از شیوها

، که با ایجاز عربی و بالغت خطابی داراي اطنابی فارسی و تابت جدید عربی ریخترا در قالب کدمیده و آن 

گري که از آل اهتم مشهور به شد. در اسلوب آن نیز شیرینی بدويمنطقی یونانی و حکمتی هندي هم با
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فصاحت و بالغت در بصره آموخته بود با نرمی فارسی و رنگ علمی یونانی و کالم اشرافی هندي دیده می 

  ). 122 :1348(ترجانی زاده، » ودش

وت این دو اثر را مورد آن داشت تا از یک منظر متفاا را بررا هاي آشکار و پیدا مها و تفاوتاین شباهت

دو متن عربی و فارسی را مورد  شد تا اپیزودهاي موجود درم و براي همین منظور تصمیم گرفتهدهیبرسی قرار

) حادثه یا رویدادي مستقل است که در متن روایت Episode(مستقل  يحادثه« قرار دهیم.بررسی تطبیقی 

مستقل به روند پیرنگ در داستان مربوط می شود و گاه ربطی به پیرنگ  يبلند جاي دارد گاه این حادثه

- خ میگیرد که براي شخصیت واحدي رت بدان علت در متن روایت قرار میدر این صور ؛داستان ندارد

شود. ي مستقل تشکیل میدادن چندین حادثههاي پیکارسکی از کنار هم قرارونه روایتدهد به عنوان نم

هاي مستقل در داستان یکلیا و تنهایی او / ارسی براي مثال می توان به حادثهدر داستان نویسی معاصر ف

اي هکند حادثاصلی نقل میاي که شیطان براي شخصیت تقی مدرسی اشاره کرد. در این داستان حادثه

 اي به کل داستان وارد کندکه لطمهاستان کاملی باشد و بی آنتواند به تنهایی دمستقل است این حادثه می

  .)94 :1378(داد، » توان آن را حذف کردمی

برســیم  هــاسرانجام هدف از بررسی اپیزودهاي این دو اثر ادبی این است که می خواهیم به این پاسخ

ســی فار يعربی عبداهللا بن مقفــع و کلیلــه و دمنــه ين اپیزودهاي کلیله و دمنههاي موجود در بیوتکه تفا

فارسی نصراهللا منشی باشند؟ و آیا مــی تــوان  ياند دلیل برتري کلیله و دمنهنصراهللا منشی تاچه حد توانسته

هللا بــن مقفــع عبــدا يکلیله و دمنه اي ازنصراهللا منشی ترجمه يشود کلیله و دمنهکه گفته می علی رغم این

  یک اثر مستقل به حساب آورد؟ ،است

  سؤاالت پژوهش - 1-3 

ي نصــراهللا منشــی بیــانگر چــه و کلیله ودمنه ي عبداهللا ابن مقفعی تطبیقی اپیزودهاي کلیله و دمنهبررس -1

  هایی است؟وتاتف

  ؟رعایت اخالق و ادب عامّه در دو اثر عربی و فارسی به چه میزان است -2

  وهشاهداف پژ - 1-4

  عربی و فارسی.  يکلیله و دمنهها وتشابهات اپیزودهاي بررسی تطبیقی تفاوت -1
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نصراهللا منشی بر سایر کتب هم نام، هم محتوا و  يبرتري و سیادت لغوي، فکري و ادبی کلیله و دمنه -2

  هم عصر.

تر در این زمینه و یشکار براي تحقیقات بمعرفی آثار گرانبها و برتر ادب فارسی و عربی و ارائه راه -3

  .موارد مشابه آن 

  ضرورت و اهّمیت پژوهش - 1-5

شود که باید دانست که ضرورت و اهمیّت پژوهش ما در بررسی این دو اثر پرمایه از آنجا آشکار می

 هر یک در عصر و زمان خویش سر مشق و ،هر دو اثر گذشته از محتوایی عالی و نگارش ستودنی

بها در آثار و دو اثر گران اند و از آنجایی که تاثیر هیچ یک از ایندگان بودهالگوي بسیاري از نویسن

هاي بعد از خود قابل کتمان و پوشش نیست لذا بررسی تطبیقی این دو اثر از جهات مختلف الزم نوشته

 وجود دارد ذوق نامهاي آشکاري که در این دو اثر همرسد. گذشته از این تفاوتنظر می و ضروري به

ها گام بردارد و تا شاید به کنه این سخن نویسنده دارد که در جستجوي این تفاوتسلیم را بر آن می

تا دور آخر زمان و انقراض عالم هر «: حق  نصراهللا منشی گفته است رسید (عوفی) که در »لباب االلباب«

کلیله و دمنه که  يچه ترجمه .کند مقتبس فوائد او تواند بودی نویسد و یا در کتابت تنوّقی میکس رسالت

است آن ننهادهجمله کتاب و اصحاب صنعت است و هیچ کس انگشت بر  ياوست دست مایه يساخته

» استاست و آن قبول نیافتهارسیان هیچ تالیف آن اقبال ندیدهاست و از منشآت پو آن را قدح نکرده

دو اثر پرمایه بررسی تطبیقی  در نتیجه با مشخص شدن قدر و ارزش این .)543: 1385 ،صفا(

اند و اثراتی که این دواثر بر هم داشتهها و تاثیر و تاپیزودهاي این دو اثر را براي فهم درست از تفاوت

 ایم.زم شمرده و قدم در این راه نهادههمچنین تاثیرات فرهنگی در تالیف این دو اثر را بر خود ال

  ي پژوهشپیشینه - 1-6

اي است که هر یک به جنبهصورت گرفته هاي کلیله و دمنهي داستانر زمینههاي بسیاري دپژوهش

بررسی تطبیقی  يتحقیقات چندانی در زمینهرغم این، اند. ولی علیبها پرداختهن دو اثر ادبی گراناز ای

عربی و فارسی صورت نگرفته است و بیشتر آثاري که وجود دارد یا  ياپیزودهاي دو کلیله و دمنه

ثار به همراه تالیفات نویسندگان این آ يرسی و تصحیح یک کلیله و دمنه و یا شرح حال و زندگی نامهبر
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است ق در این دو اثر صورت نگرفتهتدقّ است و تالش زیادي در جهت موشکافی و تعمق وایشان بوده

-بها به ما یاري میبنابراین در ادامه مواردي را که کم و بیش در جهت شناخت و بررسی این دو اثر گران

  گردد : رساند اشاره می

  چاپ اول،تهران: انتشارات اساطیر.  ،، شرح حال عبداهللا بن مقفع1382اقبال آشتیانی، عباس، -1

، بن مقفعابلند همت با نام عبداهللا حالی است بر احوال و زندگانی مردي این کتاب ارزنده شرح 

است ها و تعلقات وي سخن راندهبن مقفع پرداخته و از اندیشها هللاآشتیانی در این اثر به بیان احوال عبدا

الغت و نیز در مورد آثار و بن مقفع در انشا و باچنین در مورد اخالق و عقاید و مقام علمی و هم

  اند.اش سخن گفتههاي وي در دوران کوتاه زندگیترجمه

 ، تهران انتشارات، چاپ چهارم2ج ی ، سبک شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارس1381، محمد تقی ،بهار -2

 زوّار.

- تاریخ تطوّر نثر فارسی قلم راندهبهار در این کتاب ارزشمند همان طور که از نامش پیداست درباره 

اند ابتدا قبل از هر چیز در این اثر سه جلدي خود در گفتار نخست درباره زبان ایرانی و خط در ایران و 

هاي آن نثر فارسی بعد از اسالم و ویژگی و سپس به سخن گفته نثر فارسی پیش از اسالمهمچنین 

و نثر هر دوره با ه تفکیک مورد بررسی قرار گرفته ادوار نثر فارسی ب ،و در جلد دوم اندپرداخته

، مورد شرح واقع شده و نثر فارسی را اعم از مرسل مختصات سبکی و آثار و بزرگان و نویسندگان

اند نموده تا به نثر عصر معاصر رسیدهاند و هنرمندانه این مسیر را طی مق قرار دادهنابین و فنی مورد تعبی

و در این بین در جلد دوم به بررسی نثر فنی و آثار مشهور آن و نویسندگان حاذق این نثر را از نظر 

  ست. از این حیث مورد بررسی قرار گرفتهگذرانده اند که کتاب کلیله و دمنه نصراهللا منشی نیز ا

، چاپ اول، عرب از دوره جاهلیت تا عصر حاضر،تاریخ ادبیات 1348 ،مد، احزادهترجانی -3

  .  آذربایجان:انتشارات خورشید

که در آن  است کتاب حاضر اثري تاریخ ادبیاتی در مورد ادب عرب از عصر جاهلی تا عصر معاصر

ها و غت عرب و انواع شعر و نهضتتعریف موقعیت جغرافیایی عربستان، ل نویسنده به شرح و بیان و

است و در این بین نیز نویسندگان بنام این ادب پرداخته هاي ادبیات عرب و فنون نثري و شاعران ودوره

  .استنگارش وي داشته بن مقفع و آثار و سبکااي به اشاره
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رجمه عبدالمحمد عربی از عصر جاهلی تا قرن معاصر، ت ، تاریخ ادبیات زبان1389حنا ، الفاخوري،  -4

 .، تهران : انتشارات توسآیتی، چاپ نهم

بهاي تاریخ ادبیات زبان عربی از عصر جاهلی تا قرن معاصر نوشته حنا الفاخوري کتابی کتاب گران

اصر پرداخته است پرمایه که در آن نویسنده به شرح و بررسی تاریخ ادب عرب از عصر جاهلی تا قرن مع

و اقتصادي و ادبی هر ، دینی ی، سیاسر نشده و به بررسی شرایط اجتماعیروگذااي فو در آن از هیچ نکته

بررسی آثار آنان چنین در این کتاب به بررسی شاعران و نویسندگان هر عصر و است و همعصر پرداخته

  است.نیز پرداخته شده

ا ترجمه عربی بن بررسی بعضی از اختالف هاي کلیله و دمنه نصر اهللا منشی ب، 1387، علی، حیدري -5

  .61-45:  69و  68، شماره لمی پژوهشیع مقفع و داستان هاي بیدپاي و پنجاکیانه، فصل نامه

ي این کتاب است اما نه همه اختالفات بلکه مواردي که در اله وي بیانگر اختالفات در ترجمهمق

ش کتاب منشی را زیر سوال رزها ااست. البته با این لغزشآنها نصراهللا منشی دچار لغزش و اشتباه شده

پردازد که گاه اشتباه مصححان و کاتبان است و گاه از سوي خود برد و تنها به داوري مواردي مینمی

  . مترجم است

  ، فن نثر در ادب فارسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات زوار.1375حسین،  خطیبی، -6

دخل هاي:بحث تاریخی ونقــد نثــر صفحه مطلب در خصوص کلیله ودمنه با م60در این اثر بیش از 

تــاریخ وصــاف  است.نویســنده کلیلــه ودمنــه را بــا مرزبــان نامــهداستان نویسی وجنبه اخالقی آمده وشیوه

  .استوالتوسل مقایسه کرده

هاي زبان پژوهش ، بررسی کارکرد قدرت و فرهنگ سیاسی در کلیله و دمنه، 1390، ، جواددهقانیان -7

  .104-91: 1ادبیات فارسی، شماره 

در این مقاله با بررسی قدرت فرهنگ  سیاسی و پیامدهاي آن در کلیله و دمنه در حد امکان رفتارها و 

یران و جهان اسالم است بررسی ، اتعبیري ملتقاي فرهنگی هند باورهاي انسان شرقی در این اثر که به

  .استشده

  : انتشارات میترا.، تهران ، چاپ یازدهمر، سبک شناسی نث1387شمیسا، سیروس،  -8

و به ترتیب  داست درمورد نثر فارسی سخن راندهشمیسا در این کتاب همچنان که از نام کتاب پی

و سپس نثر ابتدا سخنی در مورد مقدمات داشته  فارسی در ادوار مختلف پرداختهزمانی به بررسی نثر 
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رها را نیز و کتب ارزنده هر یک از این نث، نثر فنی ز نثر مرسل گرفته تا نثر بینابین، نثر موزونفارسی را ا

 .اند و سپس ایشان به نثر عصر صفویه و قاجار و نثر معاصر نیز نظري داشتندمورد بررسی قرار داده

هاي آن را که همان منه فارسی را مورد بررسی و ویژگیایشان در بررسی ادوار نثر فارسی نثر کلیله و د

  اند.ارزیابی قرار دادهفنی است مورد  ویژگی هاي بارز نثر

   .، تهران : انتشارات فردوس، چاپ نهم1، تاریخ ادبیات ایران ج 1385صفا، ذبیح اهللا،  -9

کتاب ارزشمند تاریخ ادبیات در ایران یادگار گرانمایه صفا است که در این کتاب  به بررسی تاریخ  

- ن راه الحق که چیزي فروگذار نشدهایاند و در عهد اسالمی تا عصر معاصر پرداختهادب فارسی از آغاز 

و شده ثار گرانبهایشان پرداختهاین کتاب ارزشمند به بررسی تمام شاعران و نویسندگان و آاست. در

چه که بسیار اهمیت دارد بررسی اوضاع و احوال اجتماعی، دینی و سیاسی هر دوره از گذشته از این آن

  ادبیات بوده است. 

و دمنه فارسی و متن ، بررسی تطبیقی زیبایی شناسی نحوي در کلیله 1390د، فاضلی، فیروز، خردا - 10

  .20-9: 164، کتاب ماه ادبیات شماره عربی بن مقفع

این نگرش تبیین  ،دستوري در بافت این دو کتابله نگرشی است به اصول زیبا شناسی این مقا

پردازي است  زبان معیار در داستانکننده روش نحویان در گریز از زبان هنجار و بر هم زدن معادالت 

  یباشناسی نحوي تفاوت ملموس دارند؟است که آیا این دو اثر در حیطه زاین پژوهش نشان داده

در کلیله و دمنه عربی و  بررسی تطبیقی شگردهاي بیانی در باب شیر و گاو ،1391 ،، فرشتهناصري -11

  .64-47 :22ي مطالعات ادبیات تطبیقی، شماره فارسی، فصلنامه

وي در این مقاله به بررسی فنون بالغی در این دو کتاب ارزشمند می پردازد و شگردهاي علم بیان 

  دهد و به مباحث عمده علم بیان اشاره دارد.ارزیابی قرار می را در آن دو مورد

-ژوهشي پمجله ،ي فارسی و عربیبررسی عناصر داستان در کلیله و دمنه ،1390 نقی زاده، فرناز، -12

  .132-103: 3هاي نقد ادبی و سبک شناسی، شماره 

ازد و ایشان پردناصر داستان در باب شیر و گاو میهاي این دو کتاب در محدوده عبه بیان تفاوت 

، پیرنگ و دیگر عناصر داستانی ن دو اثر را از نظر شخصیت پردازي، زبانهاي ایدر این مقاله داستان

ن می کنند نصراهللا منشی با توان هنري باال و ذوق ادبی خویش این عناصر را مقایسه کرده و در نتیجه بیا

  .استش به نحو زیباتري به کار بردهدر ترجمه ا
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  .، تهران : انتشارات علمی ، دیداري با اهل قلم، چاپ ششم1376م حسین، یوسفی، غال-13

توفی حسب و حال عبداهللا مسمولف در این کتاب بیست اثر معروف نثر فارسی را از تاریخ بیهقی تا 

هاي خود در دو کتاب را برگزیده و همراه یادداشتهاي خواندنی از هر را نقد و برسی کرده و نمونه

اي اند دکتر یوسفی سلیقهاست. عالوه بر مزایایی که ناقدان براي این کتاب قائل شدهجلد منتشر کرده

، ي تاریخ بیهقی را گزارشگر حقیقتمثًال مقالهاست ه کار بردههاي مقاالت بخاص در تعیین عنوان

، مولف سیاست نامه را لف قابوس نامه را امیر روشن ضمیر، مورنامه ناصر خسرو را سیري در آفاقسف

پیر سیاست و کلیله و دمنه داروي جان و مقاله مربوط به هر کتاب را به مناسبتی ظریف عنوانی در خور 

   است.داده

  روش اجراي طرح - 1-7

- باشد، استفاده از سایتاسنادي می -ايي کتابخانهتحقیق به صورت مطالعهروش پژوهش در این 

گیرد. باشند در دستور کار قرار میزئی و کلی با موضوع در ارتباط میهاي علمی و کتبی که به صورت ج

و کلیله  »هبازجست کار دمن«و باب  »شیر و گاو« باباما به دلیل وسعت پژوهش جامعه آماري ما دو 

نصراهللا منشی به تصحیح دکتر  يبن مقفع به تصحیح شیخ خلیل یازجی و کلیله و دمنهاعربی ي دمنه

هاي نثر ایشان اطالعاتی ا در مورد خود نویسندگان و ویژگیمجتبی مینوي  خواهد بود به این ترتیب ابتد

ت هاي این دو اثر و ته و تفاوبه دست آورده و سپس به بررسی تطبیقی اپیزودهاي این دو اثر پرداخ

  گردد. هاي برجسته هر یک استخراج مینکات و ویژگی
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                       فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
  

  

  

  

  

  

  

  



12 
 

  

  

  تعریف ادبیات تطبیقی - 2-1

مــی رونــد اخــتالف ادیبان و صاحب نظران در تعریف ادبیّات و ادب، که گاه مترادف یکدیگر به کار 

هــا و تعریــف ياست امـّـا آن چــه کــه در دل همــهیشان در این باره به درازا کشیدههاي ادارند و گفتهنظر 

است، این است که ادبیّات همان تأثیرگذاري است و هرگونه تأثیري که از طریق زبــان نهــاده نظریات نهفته

رکتاب فرهنگ و اصــطالحات شود. ادبیات داراي انواع مختلفی است که انواع آن دمیادبیات خوانده شود،

، ادبیات اعتراضی، ادبیات بیمارگونه، ادبیات پوچ نمــا، ادبیات آرمانشهر« چنین آمده است:» م دادخان«ادبی 

ادبیات تبلیغی، ادبیات تعلیمی، ادبیات تفکري/جــدي، ادبیــات تفننــی، ادبیــات داســتانی، ادبیــات عامیانــه، 

ي این انواع، نوع دیگري از ادبیات وجود دارد که بــه ر همهو در کنا .)17-25: 1388داد، »(ادبیات فرار

در زبــان فارســی بــه ادبیــات  »comparative literature « ادبیات تطبیقی معــروف اســت و واژگــان 

ت و در یــک تعریفــی ي ادب دو یا چنــد ملّــت اســتطبیقی ترجمه شده و مراد از تطبیق سنجش و مقایسه

ســبک  ز شاهکار هاي نقد ادبی است که به سنجش آثــار، عناصــر، انــواع،ادبیات تطبیقی ا«است چنین آمده

ي ادبیات در مفهوم کلــی آن در دو یــا چنــد هاي ادبی و به طور کلی مقایسهها و چهرهها، جنبشها، دوره

  ). 7:1386(مقدسی،» فرهنگ و زبان مختلف می پردازد

هــاي تطبیقــی یــافتن رشــته ادبیــات آید این است که هدف وغایتاز تعریف فوق به دست می چهآن

« یا چند فرهنگ است. با ایــن تعبیــر هاي فکري و تأثیرگذار بر دوهاي جریانملت و درك ریشهدو اتصال 

لکه بعضــی ایــن نــوع ســنجش را از ي ادبیات تطبیقی در حد سنجش دو مقوله در دو زبان نیست، بحوزه

گذاري سبک مقامه نویســی بــدیع الزمــان ي اثرقیق دربارهون می دانند؛ مثالً، تحادبیات تطبیقی بیر يحوزه

چگــونگی  يژوهش دربــارههمدانی بر سبک مقامه نویسی حمیدي خارج از ادبیات تطبیقی اســت امــا  پــ

امثال آن بــه ادبیــات هاي نفوذ و آن در ادب عربی و نیز بررسی راه پیدایش فن مقامه نویسی و روند تکامل

  ). جاهمان(» دبیات تطبیقی استموضوعات ا يفارسی در زمره

در بعضی از مکاتب به ویژه مانند مکتب فرانسه در بررسی ادبیات تطبیقی به معناي خــاص آن توجــه 

پــژوهش ادبــی کــه آن را در ضــمن منظور از معنی خاص آن است که این بررســی از چــارچوب «دارند. 
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ي ادبیاتی مشــخص بــا یات تطبیقی به مقایسهکند. ادبآورد تجاوز نمیدبیات تطبیقی به شمار میهاي احوزه

هــا بــا یکــی از زبــانیک اثــر ادبــی در ي چنین به مقایسهادبیات سایر ملل یا برخی از آنها عنایت دارد. هم

ات اي کــه در هنرهــاي مختلــف و ادبیــورزدهمچنین مکاتــب هنــرياهتمام میبه در زبانی دیگر اثري مشا

بــین ادبیــات ي ها مقایســهشود. اما به اعتقاد فرانسويبیات بررسی میادي متعدد شایع است، تنها در حوزه

هــا، . این بدان معنا نیست که فرانســويگیرد هاي ادبیات تطبیقی جا نمیموضوع يهو سایر هنرها در حوز

ا هاي متعددي از این پژوهش آشنا هســتند، امّــها با گونه، فرانسويشناسندادبیات با هنرها را نمیي مقایسه

  ).17:1382سیدي، » ( آورندهاي این دانش به شمار نمیآن را جزء موضوع

-هاي متفاوت وروابط مــا بــین آنادبیات ملل مختلف با زبانادبیات تطبیقی به بررسی داد و ستدهاي 

 انــد. وت که ادبیات ملل بر یکــدیگر داشــتهپردازد و اهمّ توجّه آن به تأثیر و تأثري اسها در طول زمان می

ي شده یافت که مترجمــی در حــین ترجمــهتوان در آثار ترجمه رزترین این تأثیر و تأثرات را مییکی از با

آگاهانــه یــا  اثري یا تألیف یک اثري که مشــابه آن در زبــان دیگــري وجــود دارد. خواســته یــا ناخواســته،

  شود.م در آن دیده میهایی از اثر متقدکند که رگهت تأثیر قرار گرفته واثري خلق میناخودآگاه تح

پــردازد، ادب بــه معنــی و کار تأثیر و تأثر آن مــی ادبیات تطبیقی به پیوندهاي ادبی و ساز«در مجموع

دانــش و فرهنــگ و ي ادب به معنی چیزي است که به حوزهنظم و نثر نیست، بلکه  معنی مخصوص آن به

بال موضوعاتی است کــه یــک فرهنــگ از ادبیات تطبیقی به دنو رسوم وآداب مربوط است. در واقع عقاید 

و  آن را بــومی کــرده و تغییــر داده فرهنگ دیگري گرفته و با شرایط تاریخی و جغرافیایی و تمــدنی خــود

اســت بــا و نهــالی را کــه از ســرزمینی آورده خلق و خو و عواطف نویسندگان خــود را درآن وارد ســاخته

-مردمش پــرورش مــیي زند و متناسب با زائقهمیپیوند  احساسات و مشاعر و فهم و درك خود و ملتش

سازد که بــراي شکافد و با هر عضوي قامتی میچه بسا پیکر یک شعر و قصه را می بخشد ودهد، جان می

ایــران بــر ها در تــأثیر ادب ند. از این گونه نمونهفهم اصالت آن محققان باید تالش هاي زیادي مبذول دار

ســند متقنــی بــر ایــن  اســتاد حدیــدي، ينوشــته» سعدي تا آرگون«ت، کتاب نسه کم نیساروپا به ویژه فرا

، باب اصــلی ادب تطبیقــی رسیم که سنجش دو متن یا دو موضوعادعاست. در مجموع به این واقعیت می 

ي ارتبــاط ایــن دو و تأثر به شــیوه تن و دریافت تأثیردو مي هتر آن است که از طریق مقایساست، ولی مهم

قــدم  ي تــاریخگردیم ما در حــوزهباط و تأثیر وتأثر میهاي ارتبیم، ازاین بابت که به دنبال راهمتن دست بیا

ریک متن، با نظــر مقایســه د دارد تابلکه ما را برآن میکند بیقی به این نکته اکتفا نمیایم اما ادبیات تطنهاده
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اس ب یک ملّت توســط ادیبــی اقتبــاست یا عنصري از ادببینیم آیا تقلید محض صورت گرفتهتأمل کنیم و 

  .)9پیشین:  مقدس ،» ( استشدهشده و لباس ملی به آن پوشانده

  هاي پژوهش درآن ادبیات تطبیقی و حوزه - 2-2

ل مختلف ممکن است در یکــی ادبیات تطبیقی بنابر تعریفاتی که از آن ارائه شد. در بررسی ادبیات مل

  هاي زیر ورود پیدا کند.از حوزه

ها وجــود ملّت یق در تاریخ ادبیات یک ملّت و بیان عوامل تأثیري که بین ادبیات آن ملّت و سایرتحق -1«

  دارد.

ادبیات بیگانه در آثــار آن شــاعر  تأثر و هاي تأثیراز شاعران یا نویسندگان که جنبه بررسی انتقادي یکی -2

پذیرفته و یــا  آنها تأثیر شود که ازمی ات تطبیقی به کشف منابعی منجریا نویسنده را روشن سازد. زیرا ادبی

است. چنان که هم زمان تأثیر آن بر خوانندگان (شاعریا نویسنده) و تــأثیر پذیرنــدگان هنــر از آنها نقل شده

  کند.اورا هم بیان می

نزد یونانیان باســتان پیــدا شــد  بار زیرا نقد نخستین ن از تحول هنر مهمی چون نقد ادبی،دریافت روش -3

ناقــدان و  از آتن به اسکندریه منتقل گردید و مکاتب مختلفی داشــت و دوبــاره بــه روم رفــت وبــر و پس

شاعران آن تأثیر گذاشت و باز در عصر رنسانس ظهــور کــرد. و ســپس در عصــر کالســیک نــوین چهــره 

 هــاياز موضــوع و بودنــد متــأثر گشــتمختلف علوم انسانی که پدیــد آمــده هاي. آنگاه از پژوهشنمایاند

رفته در دوران جدید بهــره بــرد. بــراي وانشناسی و دیگر علوم انسانی پیشجدیدي چون جامعه شناسی، ر

را در نزد ملّت هــاي مختلــف بررســی نمــاییم.  آناین که نظریه ادبیات را به شکل کامل آن در بیابیم باید 

هــاي فهــومي ادبی و مهایقی است. چنین پژوهشی تبادل گونهاین خود بخشی از پژوهش هاي ادبیات تطب

  سازد.شن میتأثري دارند براي ما رو و هنري بین ادبیات مختلفی را که باهم مبادله تأثیر

ادبی، بررسی تاریخی واقعی است که در پــس بیــان اصــالت و تقلیــد اســت. و از  يبررسی یک گونه -4

خ ادبی را در طــول تــاری يگونهدارد و انتقال این میادبی در ادبیات مختلف پرده بر يتحول تاریخی گونه

ســپس بررســی آن نــزد هــا و نانیکنند. براي مثال بررسی تراژدي نزد یوبه ملّت دیگر بررسی و تحقیق می

ســیک بعــد از که این هنر را از ادبیات کالرسیم زد. پس از این به ادبیات غربی میساها را ممکن میرومی

  است.رنسانس، اقتباس کرده
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Ibn MuqaffaAs well as morally and public courtesy, Abdullah Ibn Muqaffa in his work towards 
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episodes of  And that in most of the episodes of  two chapters "lion and cow" and "Investigating  

demneh ". 

     Although these episodes were brought to a single issue general  But in terms of content, target 

and develop differ. So in this thesis, a comparative analysis of these episodes verbatim to express 

the differences and the impact of these two effects has been the name and origins. 

  

Keywords: 

  kalila and demneh , Ibn Muqaffa , Nasrallah Monshi , Comparative , episode 



16 
 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Literature and Humanities  

Department of Persian Language and Literature 
 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of 

M.A. in Resistance Literature Persian and Literature 

 

 

Title: 

The Comparative study of the episodes of arabic kalila and demneh with 

persian kalila and demneh 

 

 

Supervisor:  

Bijan Zahiri Nav (Ph.D) 

 

 

Advisor:  

Mehrdad aghayi (Ph.D) 

 

By: 

Saeed arzniya 

 

 

Novmber – 2015 


