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1. Introduction 

1.1. Description and problem statement  

Kelileh and Demneh is one of the significant and valuable literary 

works. This book was written from Sanskrit into Pahlavi during the 

Sassanid era and Abdullah ibn Muqaffa translated it from Pahlavi into 

Arabic. In the era of Nasr ibn Ahmad Samani, Abolfazl Mohammad 

Balami translated it into Persian prose. Rudaki, the famous poet, wrote 

it in poetry and the book we have today has been gathered by Abu al-

Ma'ali Nasrullah ibn Muhammad Abdul Hamid, who translated it from 

Ibn Muqaffa’s Kelileh in the middle of the sixth century AH, during 

the reign of Bahram Shah of Ghaznavi.  

Nasrullah Munshi’s translation is a dynamic translation to which 

the translator has added many additions such as Quranic verses, 

hadiths, Arabic and Persian verses, proverbs and he has made every 

effort to translate and rewrite the effect of the original text on the 

translated text. Instead of being faithful to Ibn Muqaffa's original text, 

the Munshi's concern is more focused on the reader's reaction while 

reading the text of his translation and conveying the general message 

                                                           

*Date received: 24/10/2021   Date review: 26/08/2021   Date accepted: 07/12/2021 

1.Associate Professor of Persian Language and Literature, 

Department of Persian Language and Literature, Dehaghan 

University, Dehaghan, Iran. E-mail: ayalameha@yahoo.com 
2. Corresponding author: PHD in Persian Language and Literature, Member of the 

Young Researchers and Talents Club of Dehaghan, Islamic Azad University, 

Dehaghan Branch, Iran. E-nail: h_ajdarnejad@yahoo.com 

 



 … ۀترجم سه در «دمنه کار بازجست» باب در لخيا صور بررسى                        453

of the original text. Bukhari's translation is very close to Ibn Muqaffa's 

Arabic original and faithful to the source text and the translator does 

not use omissions and additions as much as possible, unless the 

constraints of language and differences between the origin and 

destination culture compel her to do so, because his king has ordered 

him to translate the original text and be faithful to it.  

Kelileh and Demneh is one of the important books that has been 

considered from long ago and various translations of it are available. 

Also because of the importance of this book in both Arabic and 

Persian languages and the existence of common and different points in 

the three works; In this research, we intend to consider one of the 

common chapters of these three translations; That is, we examine the 

chapter of "interrogation of Demneh's work" from the perspective of 

imaginary images and answer these questions:  

How much is the frequency of each of the imaginary images in 

these three translations? And in this regard, what is the tangible 

difference between the three works? 

1.2. Research Background  

No independent work has been done on the study and comparison of 

imaginary images in chapter of "interrogation of Demneh’s work" in 

Kelileh and Demneh by Nasrullah Munshi with the Arabic translation 

of Ibn Muqaffa; However, in comparative comparison of these two 

translations, articles have been written, including:  

1. “Investigation of some differences between Nasrullah Munshi’s 

Kelileh and Demneh with Ibn Muqaffa’s Arabic translation and 

Bidpay stories Panjakian”, Ali Heidari, Journal of Human Sciences, 

Al-Zahra University, Winter and spring 2007 and 2008, No. 68 and 

69, pp. 61-45.  

2. “Comparative Study of Expressive Tricks about Lion and Cow 

in Arabic and Persian versions of Kelileh and Demneh”, KeyRokh 

Ahmadi et al, Journal of Comparative Literature Studies, Summer 

2012, No. 22, pp. 64-47.  

3. “Study of the Elements of the Story in Persian and Arabic 

versions of Kelileh and Demneh (chapter: Lion and Cow), written by 

Farnaz Taghizadeh and Tayebeh Amirian, Journal of Literary 

Criticism and Stylistics Research, Spring 2011, Volume 1, No. 3, pp. 

131-103. 
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2. Discussion  

2.1 Comparative Literature  

Comparative literature is a field in a wider range than the national 

literature of a country; It is a critique measuring the quality of a 

literary work on a scale higher than one climate; It is a step forward, 

towards a higher step, towards the perfection of the unity of human 

thoughts. The necessity of this young knowledge in the field of 

general literature and the relationship between the literature of 

different countries requires that literary researchers in this field 

compare them according to the importance of topics and the position 

of writers and poets and according to the similarities or differences 

between two texts from two languages or two characters from two 

literatures.  

2.2. Imaginary Images  

Kelileh and Demneh are prominent examples of Persian technical 

prose. The use of verbal and spiritual industries and fantasy forms 

such as simile, metaphor, irony and trope are the stylistic features of 

this book. In the meantime, simile as the most effective tool of 

imagination has a major role in the imageries of this book.  

Simile is one of the most important categories of rhetoric and one 

of the main elements of imagery and "the participation of two things 

in the description of attributes by special words." (Rajaei, 244:1372). 

There are different types of similes in the three translations of Kelileh 

and Demneh. In Nasrullah Munshi's translation, 188 similes were 

found, of which, singular to singular simile has the highest frequency 

(19.3%). Only 23 types of similes were found in Ibn Muqaffa's 

Kelileh and Demneh and allegorical simile has the highest frequency 

(26.08%) and in Mohammad Bukhari's Bidpay stories, the singular to 

singular simile has the highest frequency (26.08%).  

Metaphor is one of the rhetorical tools and in the word it is the 

source of use; it means to borrow, and in literary terms it means to 

borrow one word instead of another; because the poet in metaphor 

uses a word because of similarity instead of another word (Shamisa, 

1991: 153). Metaphor and its variants can be seen in all three 

translations, but its frequency has been much more in Munshi's 

translation. In Nasrullah Munshi's translation, 87 types of metaphors 

have been used. The latent metaphor has the highest frequency 

(32.2%). In the Arabic translation of Kelileh and Demneh, 14 

metaphors were found, of which the absolute explicit metaphor has 
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the highest frequency (57.1%). Bukhari has also used absolute explicit 

metaphor (42.1%) among the types of metaphors in Bidpay stories. An 

irony is a word that has two meanings that are near and far and these 

two meanings are necessary and obligatory for each other; "So the 

speaker combines and uses the sentence in such a way that the 

listener's mind is transferred from the near to the far meaning." 

(Homayi, 1354: 255). Of the types of irony used in translations, 147 

are found in the Munshi's translation. The irony to verb has the highest 

frequency (55.7%). The same thing can be seen in Ibn Muqaffa's 

translation; that is, the irony to verb has the highest frequency (50%). 

But in Bukhari’s translation, the noun irony is higher (24.4%).  

2.3. Trope 

The priority of using different types of trope in the translation of 

Nasrullah Munshi is trope to interest of detail and proximity (each 

19.1%) and in the translation of ibn Muqaffa is trope to interest of 

capacity (33.3%), and in Bidpay stories, the variety of trope, like its 

Arabic translation, is 6 types and, its frequency is more.  

3. Conclusion  

The result of examining imaginary images in chapter of "interrogation 

of Demneh's work" in two Persian translations of Nasrullah Munshi 

and Mohammad Bukhari and the Arabic translation of Ibn Muqaffa is 

as follows: 

In all three translations, imaginary images such as simile, 

metaphor, irony and trope are seen. The imaginary images used in the 

three translations are for the enlightenment of the reader and are far 

from ambiguity and complexity. All three translators have used all the 

imaginary images (simile, metaphor, irony, and trope) to express 

moral and educational issues. They are well aware that it is not 

enjoyable to iterate meanings in an ordinary language, therefore, with 

the help of imaginary images, they have made their word beautiful and 

charming and its effect for the reader will be more.  

Of the 660 items found in the chapter of "Interrogation of 

Demneh’s work", 431 were found in Nasrullah Munshi’s translation, 

91 in the Arabic translation of Ibn Muqaffa, and 138 items were found 

in the Mohammad Bukhari’s Bidpay stories. The frequency of using 

imaginary elements in Nasrullah Munshi’s Kelileh and Demneh is as 

follows: simile (31.6%), irony (21.2%), metaphor (16.6%) and trope 

(13.02%) and this order in Ibn Muqaffa’s Kelileh and Demneh as 

follows: Irony (6.8%), simile (4.4%), trope (3.4%) and metaphor 
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(2.6%). This order in Mohammad Bukhari’s Bidpay stories is as 

follows: irony (32.6%), metaphor (27.5%) and trope (23.2%) and 

simile (16.6%); Therefore, the variety of using different types of 

imaginary elements in Nasrullah Munshi's translation is higher than 

other translations.  

Less simple sentences can be found in the structure of Nasrullah 

Munshi's sentences. He has adorned most of the sentences with 

various imaginary images. Unlike him, Ibn Muqaffa and Muhammad 

Bukhari have used more simple and clear sentences and have been 

less inclined to adorn sentences. In his translation, Nasrullah Munshi 

has made more efforts to make the anecdotes better and more 

beautiful and to make them more readable. 

Keywords: Kelileh and Demneh, Imagery Techniques, Chapter on 

the analysis of Demneh, Nasrullah Munshi, Ibn Muqaffa, Abdullah 

Bukhari, Bidpay Stories 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

ۀترجم سه در «دمنه کار بازجست» باب در خیال صور بررسى  

 یبخار محمد و مقفع ابن ،یمنش نصراهلل
 6 )نویسنده مسئول(هاله اژدرنژاد ؛ 4هااحمدرضا یلمه

 کیدهچ

ترین متون ادبی و تعليمی است که توجه بسياری از ترین و برجستهکليله و دمنه یکی از مهم

. هدف این از آن در دست است یگوناگون یهاو ترجمه است جلب نمودهپژوهشگران را به خود 

در « بازجست کار دمنه»صور خيال )تشبيه، استعاره، کنایه و مجاز( در باب برخی پژوهش، بررسی 

و  ترجمۀ عربی  محمد بن عبداهلل بخاریهای بيدپای دو ترجمۀ فارسی نصراهلل منشی و داستان

عبداهلل بن مقفع از مشهورترین ترجمه های کليله و دمنه است. در این پژوهش که به شيوۀ 

تحليلی صورت گرفته است، نگارندگان پس از بررسی صورخيال در سه اثر و ترسيم  -توصيفی

ر بسامدی به این نتيجه دست یافتند که صور خيال به کار رفته در دو ترجمه، جهت جدول و نمودا

بسامد عناصر خيال در ترجمۀ فارسی  ،روشنگری خواننده و از ابهام و پيچيدگی به دور است

نصراهلل منشی فراوان است و مترجم فارسی با به کار گيری تشبيهات، استعارات و کنایات و مجازها 

انگيزی بيشتر اثر خود پرداخته و از این نظر بر دو مترجم دیگر برتری یافته ن و خيالبه زیباتر شد

 است.
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 عبداهلل مقفع، ابن ،یمنش نصراهلل دمنه، کار بازجست باب صورخيال، دمنه، و لهيکل: های کلیدیواژه

 .یدپايب یهاداستان ،یبخار

 مهمقدّ .1

 .شرح و بیان مسئله1-1

انگيز است؛ ات شاعران و نویسندگان در  پدیدآوردن آثاری خيالصور خيال یکی از تمهيد

و آگاهی خالق شود و تجربه تر اثر ادبی میزیرا عناصر خيال انگيز سبب درک بهتر و سریع

چنين آمده است:  شعر فارسى صورخيال درباره در کتاب گذارد. در ایناثر را به نمایش می

صور  طبعاً دارد،را خویش  ویژۀ هاىتجربه دکسى در زندگى خاص خو که هراز آنجا»

هر شاعر صاحب  تصاویر نوع .خيال او نيز داراى مشخصاتى است که ویژۀ خود اوست

 (.64: 4452)شفيعى کدکنى، «بيش اختصاص به تجربۀ او دارد و کم سبك،

 یاصل منشأ آید،برمی قراین از نکهچنا»کتاب کليله و دمنه از کتب مهمی است که 

 اروپایی، و هند اقوام هنوز که روزگارانی گردد، حتیّبرمی دورتر هایزمان به ودمنه کليله

 داستانها نمونۀ زیرا کردندزندگی می هم در جوار و نکرده بودند آغاز را بزرگ مهاجرت

ساکن هند و ایران به اشکال گوناگون روایت شده  آریایی غير و آریایی آثار دیگر در

های دیرباز مورد توجه بوده  و ترجمهاین کتاب از  (. 2: 4433افشار، )محمدی « است

فارسی  ۀهای این کتاب، ترجماز مشهورترین ترجمهگوناگونی از آن در دست است. 

. همچنين به است مقفعو ترجمۀ عربی ابن محمد بخاریهای بيدپای ، داستان منشینصراهلل

و فارسی و وجود نقاط مشترک و مختلف در  دليل اهميت این کتاب در هر دو زبان عربی

ی مشترک این سه ترجمه؛ یعنی باب هادر این پژوهش برآنيم یکی از باب ،سه اثر

پاسخ  هارا از منظر صور خيال مورد بررسی قرار داده و به این پرسش« بازجست کار دمنه»

 دهيم:

 است؟  بسامد هرکدام از عناصر صور خيال در این سه ترجمه چه اندازه -

 در این زمينه چه تفاوت ملموسی بين سه اثر وجود دارد؟ -
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 پژوهش پیشینۀ .1-2

کليله و دمنه نصراهلل در « بازجست کار دمنه»باب و مقایسۀ صـور خـيال در  در مورد بررسى

مقایسۀ تطبيقی این دو اما در ؛ منشی با ترجمه عربی ابن مقفع کار مستقلى صورت نگرفته

 شود: مـى اشارهبا شرح مختصرشان  ذکر تعدادی از آنهانـوشته شـده که بـه مقاالتى ترجمه 

های کليله و دمنه نصراهلل منشی با ترجمه عربی ابن مقفع و بررسی بعضی اختالف. »4

، علوم انسانی دانشگاه الزهرامجلۀ  ،علی حيدری،به قلم «های بيدپای و پنجاکيانهداستان

طور نویسندگان در این مقاله به؛ 35-، صص23و  23ه ، شمار33و4432زمستان و بهار

اند: هایی که نصراله منشی در ترجمه دچار شده است، اشاره کردهخالصه به لغزش

ها بر کسی این ترجمه چه از نظر ادبی و چه از نظر انتقال پيام بر دیگر ترجمههای برتری

رجمان برای هنر نمایی خود و بهتر پوشيده نيست. نصراهلل منشی در این ترجمه مانند دیگر مت

هایی کرده است و بيشتر این جلوه دادن حکایت، در متن عربی آن دخل و تصرف

ها شده است، اما ها و نارساییها باعث غنای متن و گاهی بر طرف کردن کاستیتصرف

 هایی در کار او شده است. ها موجب لغزشندرت این دخل و تصرفبه

نگارش  «شگردهای بيانی در باب شير و گاو کليله و دمنه عربی و پارسیررسی تطبيقی ب. »6

، 66، شماره4434مجلۀ مطالعات ادبيات تطبيقی، تابستان ،رخ احمدی و همکارانکی

؛ پژوهشگران در این مقاله به بررسی فنون بالغی در دو ترجمۀ ابوالمعالی 33-23صص

علم بيان را در آن دو، مورد ارزیابی قرار  نصراهلل منشی و ابن مقفع می پردازند و شگردهای

 می دهند.

فرناز به قلم  ،«(فارسی و عربی )باب شير و گاو دمنه و کليله ررسی عناصر داستان درب. »4

، 4، دورۀ 4432، بهارشناسیهای نقد ادبی و سبكپژوهشمجلۀ  ،زاده و طيبه اميریانتقی

 یابوالمعال ؛ در این مقاله نيز نویسندگان با توجه به دو ترجمۀ424-444، صص4شمارۀ 

زی، پرداهای شخصيت، تفاوت در عناصر داستان از جمله؛ شيوهابن مقفعو  ی منشنصراهلل

خوبی دانند که ميان این دو ترجمه بههایی میترین اختالفرنگ و ... را از مهمزبان، پی

اند که نصراهلل منشی با توان هنری و ذوق ادبی خویش مشهود است و به این نتيجه رسيده

 کار برده است.اش به نحو زیباتری بهاین عناصر را در ترجمه 

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=138287
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4734
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 ادبیات تطبیقی .1-3

 گونه آمده است: ات تطبيقی در کتاب ارزش مطالعۀ تطبيقی ایندربارۀ ادبي
روز ترین روش تحقيقی در ادبيات جهانی است، روزبهادبيات تطبيقی که در عهد حاضر مهم

شود که در بين اقوام مختلف جهان می فکری و همدلی درشکوفاتر و پربارتر و باعث دلگرمی، هم

نوع تحقيق در ادب فارسی، ادبيات تطبيقی و  به این. است ی مختلف دربارۀ آن بحث شدههازبان

 (43: 6222)قزلباش، .و ... گویند «االداب المقارن»در زبان عربی 
ای جدید و زادۀ قرن معاصر است. زادگاه آن فرانسه است و پدیده ادبيات تطبيقی 

ادبی رواج پژوهشگران فرانسوی نخستين کسانی هستند که این شيوۀ جدید را در تحقيقات 

 «و اوایل قرن بيستم رواج یافت 43 قرن در اواخر اروپا در تطبيقی ادبيات اندیشۀ»دادند. 

 :زمين نيز مطرح گردید( و بعدها در مشرق423: 4434)غنيمی هالل،
پژوهش  در این علم عبارت است از: موضوع تحقيق و دارد تاریخی ادبيات تطبيقی داللت و مفهوم 

 د ادب در گذشته و حالو متعدّ پيچيده یافتن پيوندهای مختلف، هاید تالقی ادبيات در زباندر موار

های اصول از جنبه چه و تأثر داشته است، تأثير در نقشی که پيوندهای تاریخی ۀطور کلی ارائو به

 (. 33: 4426يرازی،زاده شاهلل)آیت .فکری هایجریان دیدگاه فنی در انواع  مکاتب ادبی و چه از

مطالعه در ادبيات تطبيقی را توصيف   -گذاران ادبيات تطبيقی در شرقاز پایه -طه ندا 

 :زیر است موارد این انتقال شاملکه  داندمی دیگر فرآیند انتقال از یك ادبيات به ادبيات

ل افکار و انتقا، انتقال عواطف و احساسات، انتقال انواع ادبی، انتقال الفاظ و مفردات

(. وی معتقد است که  بررسی ادبيات تطبيقی در دو زمينۀ ملی و 34 :4432انوشه،) هااندیشه

دبيات بيگانگان آشنا شده و شود تا با اجهانی سودمند است. در زمينۀ ملی سبب می

گردد. چه بسا مورد نسبت به زبان و ادبيات ملی میشدن با آن مایۀ کاهش تعصب بیهمراه

گيری زبان و ادبيات ملی شده و آن را از تأثير مثبتی ر و غرور نابجا مایۀ گوشهتعصب کو

: 4432های فکری فرهنگی سودمند در بارورسازی آن دارند محروم سازد )ندا،که جریان

45.) 

هایی که ادبيات تطبيقی در آن فعاليت دارد، از کشوری به کشوری مباحث و حوزه

توان در موارد ذیل های تطبيقی را میکلی محدودۀ پژوهشدیگر متفاوت است. اما به طور 

 خالصه نمود:
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 عوامل انتقال تأثيرات مختلف از ادبيات ملّتی به ملّت دیگر. -4

 های ادبی، مثل حماسه، نمایشنامه، قصّه به زبان حيوانات، تاریخ. بررسی گونه -6

ای ادبی واقعی و خيالی و ههای ادبی از جمله: موضوعات تقليدی، نمونهبررسی موضوع -4

 ای. های اسطورهها و شخصيتاسطوره

 بردن به ميزان جدید بودن سبك.بررسی منابع نویسنده جهت پی -3

 های فکری و مکاتب ادبیبررسی جریان -5

 (.33: 4426بررسی افکار و عواطف )آیت اهلل زاده شيرازی، -2

 

 .بحث و بررسی2
 . صور خیال2-1

 ، دربارۀ صور خيال چنين آمده است: شعر فارسى درخيال  صور در کتاب
شود و این نيرو خيال جوهرۀ اصلی و ثابت شعر است و چيزی است که از نيروی تخييل حاصل می

گونه ی قدیم و جدید است و هرهاقابل تعریفی دقيق نيست. خيال عنصر اصلی شعر در همۀ تعریف

ه بيان کرد. منظور از کلمه خيال همان ایماژ فرنگی توان شاعرانمعنی دیگری را در پرتو خيال می

است که چون نمی دانستند به آوردن مجموع اصطالحاتی از قبيل اغراق، تشبيه، استعاره بپردازند، 

 (. 62:4452اند )شفيعی کدکنی،این کلمه را برای مجموع این اصطالحات به کار گرفته

خصوص زندگی فکری و ادبی و هنری زندگی انسان و م هایعنصر خيال بر تمام عرصه

ای نيست که از حضور و ظهور و عرصه دارد ادیبان و هنرمندان و شـاعران سلطه و سيطره

)تشبيه،  منتهی در علم بيان و مباحث مهم آن تهی باشد؛ انگيز و افسونگر،این نيروی شگفت

 یا، پررنگ و گسترده دارد؛پو نمودی استعاره و ویژه تشبيهو به استعاره، مجاز، و کنایه(

و علم شناخت هنر و  ادبی علم بيان، علم رمزگشایی سخن» اند:نيست که گفته بيهوده 

 بيان علم اند کهدر تـعریف آن نـيز گفته(. 62: 4432شميسا، )« های ادبی اسـتارزش

 نظرهای مختلف، از عرضه معنی و مطلبی واحد، در اشکال و قالب» عبارت است از:

هـدف اصلی علم بيان آن ( و 635: 4435)الهاشمی، « و روشنی، یا استتار و خفا گویایی

های صورت» و موضوع آن نيز (4 :4435کزّازی، ) «درآميزد اندیشه را با انگيزه»اسـت کـه

 (.35: 4432 ،علوم مقدم)« متفاوت و متمایز خيال است
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 های بیدپایعربی و داستان کلیله و دمنه فارسی و در صور خیال .2-2

 و انواع آن تشبیه.2-2-1

 چيز دو مشارکت» و تصویرگری اصلی عناصر از و بيان ِعلم مهم هایمقوله از یکی تشبيه

(. درحقيقت، 633: 4436رجایی،)« است. مخصوص الفاظ توسط اوصاف از وصفی در

ین بيان تبدیل و نزدیك ترترین کالم به واضحهپيچيد ترین وتشبيه است که با آن پنهان

 ویژگی سه تشبيهده است که: به نقل از ابن اثير آم «المثل السائر»کتاب  در ود وشمی

دامنۀ  .(433: 4432کند )فاضلی،جا جمع مییك در را ایجاز و روشنگری و تبيين مبالغه،

ی آميزند و تشبيهاتخيال گسترده است. نویسندگان تجارب خود را با عنصر خيال در می

 و دمنه عبارتند از: سه ترجمۀ کليلهتشبيه و انواع آن در هایی از نمونه کنند.زیبا خلق می

حذف ادات که اندک » .باشد تشبيهى است که در آن ادات حذف شده :دتشبیه مؤکّ

براى پرتأثير کردن و نيرو بخشيدن  است عاملى کند،اندک تشبيه را به استعاره نزدیك مى

و چون ادات حذف  است اصلى عينيت بخشيدن به دو چيز مختلف غرض رازی؛ به تشبيه

دمنه گفت: » (.22: 4432)شفيعى کدکنى، «شودتر و دقيق بيان مىشود عينيت محسوسمى

، نصراهلل منشی« )تر از کمال عقل و عدل ملك است.فکدام حاکم راست کارتر و منص

4432 :443)4 . 

 با آمدن ادات تشبيه.»باشد تشبيه ذکر شده ادات آن تشبيهى که در تشبیه مرسل:

کند و شود و ذهن فعاليت کمترى مىاز کوشش ذهن براى یافتن ارتباط کاسته مى مقدارى

 (.22: 4432شفيعى کدکنى،) «بردچندان لذت نمىارتباط خواننده  کشف پس از

إنّ الذین یعملون غير (. »443 :4432، نصراهلل منشی...« )رخساری چون روز ظفر تابان »...

(؛ 466: تا)ابن مقفع، بی« المرأۀ التی تلبس لباس الرّجل ...أعمالهم ليسوا على شیء کالذی 

 (. 442: 4423)بخاری،« پادشاه به صفت مکاران برآمد»

تشبيهى که هم ادات و هـم  ذکر نشده باشد. شبه در آن وجه که تشبيهى :مجمل تشبیه

که رساترین و زیباترین نوع تشبيه به  شودمى گفته ن حذف شود بليغ یا مجملوجـه شـبه آ

تر به در این رابطه قوىو اشتراک بين مشبه و مشبه همانندى ادعاى که چرا ،رودمـى شـمار

گشت الله ز خونِ دیده رخم/ شد » .(33: 4433زاده،)ر.ک علوى مقدم و اشرف «است
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إنّ الذین یعملون غير أعمالهم ليسوا » .(434: 4432، نصراهلل منشی) «بنفشه ز زخم دست برم

(. 466: تا)ابن مقفع، بی« على شیء کالذی یضع الرّماد موضعا ینبغی أن یضع فيه الرّمل

« همچنان که مرد در آینۀ صورت خود بيند، تو در آینۀ دل همۀ کارهای بسته بگشایی.»

 (. 444: 4423)بخاری، 

چادری دو رنگ سازم که . »... تشبيهى که در آن وجه شبه ذکر شده باشد :مفصّلتشبیه 

(. 443: 4432، نصراهلل منشی« )درفشد.... سياهی در چون کلۀ زنگيان بر بناگوش ترکان می

 (. 442: 4423)بخاری، « شناسم.تو را سواری مبارز می»

 نى هم مجمل باشدیع است. شبه حذف شدهادات و وجه تشبيهی که در آن  :تشبیه بلیغ

(. 443: 4432، نصراهلل منشی« )چه مرگ، اگرچه خواب نامرغوب است ... . »...دهم مؤکّ و

و در بازار معاملت جز آخریان بدی (. »464: تا)ابن مقفع، بی« أنك عدوّ نفسك»

 (. 443: 4423)بخاری، « فروشند.نمی

 «ن در جـایى دیگـر باشندمانندگان در گروهى و مانستگا» آن است که :ملفوف تشبیه

خود ز رنگ زلف و نور روی او بر ساختند/ کفر خالی از گمان و » (.32: 4435)کزازى،

 (.443: 4432، نصراهلل منشی« )دین جمالی از یقين

با  در واقع در این تشبيه، به صورت پنهانى دو چيز را به هم مانند کنيم. تشبیه مضمر:

رایش ار نظری یابد آفتاب به صدق/ که خواند یارد صبح  ز. »ساختار تشبيهى مواجه نيستيم

 (. 442: 4432، نصراهلل منشی« )نخست را کاذب

هر روز »تشبيهی که وجه شبه در آن از چند چيز حاصل شده باشد.  :تمثیلیتشبیه 

ها باید که تا یك سال»دست نياید و چاکر ناصح و محرم یافته نشود. هقدم بخدمتکار ثابت

: 4432، نصراهلل منشی« )ز آفتاب/ لعل گردد در بدخشان یا عقيق اندر یمن سنگ اصلی

الضّيف الذی یقول أنا ربّ ... إنّ الذین یعملون غير أعمالهم ليسوا على شیء کالذی (. »443

 (. 466: تا)ابن مقفع، بی.« البيت
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دم بو»است.  به مفردمشبهو هم مشبه تشبيهی که در آن هم  تشبیه مفرد به مفرد:

)بخاری، « و از چشمۀ دل او آب صالح زاید.(. »...436: 4432، نصراهلل منشی« )آهن...

4423 :442 .) 

از چند چيز  ترکيبی ،هر دو طرف تشبيهتشبيهی که در آن  تشبیه مرکب به مرکب:

نصراهلل ...« )شره نفس و قوت حرص بر طلب جاه ...... چنانکه بيمار مولع بخوردنی، » باشد.

الذی ینطق ... و إنّ الذین یعملون غير أعمالهم ليسوا على شیء کالذی (. »436: 4432، منشی

همچنان که مرد در آینۀ صورت خود » (.466: تا)ابن مقفع، بی« بين الجماعۀ بما ال یسأل عنه

 (. 444: 4423)بخاری، « بيند، تو در آینۀ دل همۀ کارهای بسته بگشایی.

گفت چادری »است.  به مرکبمفرد و مشبهآن  مشبهکه تشبيهی  شبیه مفرد به مرکب:ت

 (. 443: 4432،نصراهلل منشی«)درفشددو رنگ سازم که سپيدی برو چون ستاره در آب می

به همراه صفت یا و مشبه مشبه همواره د هستند.به مقيّمشبه و مشبه :دد به مقیّتشبیه مقیّ

نصراهلل « )و حيلت روباه حمله شير/ ب اويام غالخيره ماند از ق. »شوندمضاف اليه ذکر مى

 (. 443: 4432، منشی

کدام حاکم راست کارتر و . »به مفرد استمشبه مقيد و مشبه مفرد:به  دتشبیه مقیّ

 (. 443: 4432، نصراهلل منشی« )تر از کمال عقل و عدل ملك است.منصف

ن را بر رای جهان نمای و ملك آ. »به مقيد باشدمشبه مفرد و مشبه د:مقیّبه  تشبیه مفرد

أنك عدوّ (. »445: 4432، نصراهلل منشی« )خود که آینۀ فتح است و جام ظفر ، باز اندازد.

 (. 442: 4423)بخاری، « بينم.تو را پياده می(. »464: تا)ابن مقفع، بی« نفسك
 های بیدپای( انواع تشبیه در کلیله و دمنه فارسی، عربی و داستان1) جدول بسامد

 

 یفرد

 

 انواع تشبيه

یکليله و دمنه عرب کليله و دمنه فارسی ایهای بيدپداستان   

 درصد بسامد درصد بسامد درصد بسامد

 3/64 5 4/3 4 3/43 63 تشبيه بليغ 4

 4/3 4 3/64 5 3/3 45 تشبيه مجمل 6

 4/43 3 - - 3/4 3 مفصّلتشبيه  4

 - - - - 22/4 6 تشبيه ملفوف 3
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 - - - - 3/2 44 تشبيه مضمر 5

 4/43 3 3/64 5 3/5 44 تشبيه مرسل 2

 - - - - 4/5 42 دتشبيه مؤکّ 3

 - - 23/62 2 6/3 3 تشبيه تمثيلی 3

 - - - - 4/6 3 تشبيه تفضيلی 3

 23/62 2 - - 43 46 تشبيه مفرد به مفرد 42

 - - - - 22/4 6 تشبيه مفرد به مرکب 44

 4/3 4 3/64 5 3/4 3 تشبيه مرکب به مرکب 46

 2/3 6 4/3 4 4/5 42 مقيّدتشبيه مفرد به  44

 - - - - 22/4 6 به مفرد مقيّدتشبيه  43

 - - - - 2/6 5 مقيّدبه  مقيّدتشبيه  45

 422/2 64 422/2 64 422/2 433 جمع کل 42

مورد تشبيه دیده شد که از این ميان، تشبيه مفرد به  433در ترجمۀ نصراهلل منشی تشبيه 

 درصد( باالترین بسامد و بسامد انواع دیگر به ترتيب زیر است:4/43مفرد با )

درصد( و مرسل 3/3درصد(، مضمر )23/3درصد(، مجمل )3/42بليغ )تشبيه 

و مرکب به  مفصّلدرصد(، 6/3درصد(، تمثيلی )4/5د )درصد(، مؤکّد و مفرد به مقي2/2ّ)

صد( و سه تشبيه ملفوف، در4/6درصد(، تفضيلی)2/6) مقيّدبه  مقيّددرصد(، 3/4مرکب )

درصد( باالترین بسامد را دارند. در کليله و دمنه ابن 22/4به مفرد ) مقيّدمفرد به مرکب و 

درصد(، مجمل، 23/62مورد انواع تشبيه یافت شد با این بسامد تشبيه تمثيلی ) 64مقفع تنها 

درصد(. در 4/3) مقيّددرصد( و بليغ و مفرد به 3/64مرسل و مرکب به مرکب هر کدام )

درصد( باالترین بسامد را دارد و بعد از آن 23/62های بيدپای تشبيه مفرد به مفرد )داستان

درصد( 2/3) مقيّددرصد(، مفرد به 4/43و مرسل ) مفصّلدرصد(، 3/64به ترتيب تشبيه بليغ )

درصد(. جدول مقایسۀ تشبيه در سه ترجمه به صورت زیر 4/3و مجمل و مرکب به مرکب )

 است:
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 ( مقایسۀ تشبیه در سه ترجمه2جدول بسامد )
 درصد بسامد ترجمه ها ردیف

 4/32 433 کليله و دمنه نصراهلل منشی 4

 3/3 64 کليله و دمنه ابن مقفع  6

 3/3 64 محمد بخاری های بيدپایداستان 4

 422/2 643 جمع کل 3

 

 
در ترجمۀ نصراهلل منشی هم از لحاظ تشبيه اید گفت با توجه به جدول تطبيقی فوق، ب

نوع و  2ع ع با تنوّمورد( از ترجمۀ عربی ابن مقفّ 433نوع( و هم از لحاظ بسامد ) 45ع )تنوّ

باالتر است.  مورد 64نوع و بسامد  3های بيدپای بخاری با تنوع مورد و داستان 64بسامد 

 ر دیگر مترجمان برتری یافته است. همچنين در همۀ انواع تشبيه، نصراهلل منشی ب

 و انواع آن  استعاره.2-2-2

در نظریۀ شناختی، استعاره منحصر به زبان ادبی نيست، بلکه در کليت زبان جای دارد. از 

بينی هم هانجشناختی نيستند، بلکه بيانگر ها فقط دارای بعد زیبایینظر معناشناسان، استعاره

توان به جهان فکر و اندیشۀ گویندگان پی برد. استعاره، میها هستند و با تحليل استعاره

کند و فهم و درک آنها را هموار مفاهيم انتزاعی را در قالب مفاهيم ملموس بيان می

ها نيست؛ برعکس استعاره تنها منحصر به زبان، یعنی واژه( »2: 4433وند، کند. )زهرهمی

اند. این است که مردم چگونه ای از فرآیندهای فکری آدمی استعاریبخش عمده

 (.    4433:43)ليکاف و جانسون، « فهمندتجربياتشان را می

 شود:می بررسىدر این سه اثر استعاره و انـواع آن  هاییدر ذیل با آوردن نمونه
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به حذف و مشبه همراه مالیمات مشبه بهمشبه آن اى است که دراستعاره مکنیه: استعارة

(. 463: 4432، نصراهلل منشی« ).. و بيدار کردن فتنه بهيچ تأویل به مهنّا نماند». .شودذکر مى

و در بازار معاملت جز آخریان (. »...443تا: )ابن مقفع،بی« جوف الليلفخرج من عنده  »...

 (. 443: 4423)بخاری، « بدی نمی فروشند...

استعارۀ  .باقى بماند بهاى که در آن مشبه حذف شود و مشبهاستعاره استعارة مصرحه:

 شود:مصرحه به سه دستۀ مجرده، مطلقه و مرشحه تقسيم می

یکی از مالیمات  به همراه بهمشبهایست که در آن استعارۀ مصرحه مجرده: استعارة

 (. 433: 4432، نصراهلل منشی« )شِعبٌ منَ القَلب» شود.ذکر میهای( مشبه نه)نشا

یکی از مالیمات  به همراه بهمشبهت که در آن ایساستعارۀ مصرحه مطلقه: استعارة

« و استيالی حرص و حسد مرا بران محرّض آمد»...  شود.بيان میبه و مشبه )صفات( مشبه

و (. »...462تا:)ابن مقفع، بی« و نميمته شيئا فستر عليه (. »...463: 4432، نصراهلل منشی)

 (. 444: 4423)بخاری، « لشکری آرميده را به جوش آورد...

آن  )صفات( به و یکى از مالیماتاى است که مشبهاستعارۀ مصرحه استعارة مرشحه:

 (. 456: 4432، نصراهلل منشی« )سحابٌ خَطانی جَودُه ... . »ذکر شده باشد

المثلی است که معنی آن مقصود متکلم نيست بلکه واقع ضربدر   استعارة تمثیلیه:

نصراهلل « )چَه مکن که خود افتی. »مد نظر است است معنی مشابه آن که معنایی مجازی

 ( 453: 4432، منشی

مشبه غيرانسان باشد و شاعر است که در آن ای استعاره مکنيه بخشی(:تشخیص )جان

هاى خيال در یکى از زیباترین گونه تشخيص. »ویژگی و صفتی انسانی را به آن نسبت دهد

نتيجه کند و درجان طبيعت مىصر بىعنا تصرفى است که ذهن شاعر در اشيا و شعر،

همه چيز در برابر ما سرشار از  نگریممى هنگامى که از دریچۀ چشم او به طبيعت و اشيا

که رأی ملك در »...  (.433: 4452)شفيعى کدکنى،« زندگى و حرکت و حيات است

)ابن « أنّ الظّنّ ال یغنی من الحقّ شيئ(. »452: 4432، نصراهلل منشی« )تدارک آن عاجز آید.
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یکی آنکه از دیدۀ این گوینده یقينم که گوید که او هيچ رازی را (. »...444تا: مقفع، بی

 (. 446: 4423)بخاری، « نشاید.

؛ زیرا از رهگذر این تر و زیباتر داردطبيعی حالتیتشخيص  شودطور که دیده میهمان

های انسان را جان حاالت و ویژگیجاندار و بی به ا شاعرآرایۀ بيانی است که نویسنده ی

 کند. و اما بسامدی انواع استعاره:        دهد و تحرّک و پویایی ایجاد مینسبت می
 بیدپایهای داستان( انواع استعاره در کلیله و دمنه فارسی، عربی و 3) جدول بسامد

کليله و دمنه  انواع استعاره ردیف

 فارسی

بیمنه عرکليله و د ایهای بيدپداستان   

 درصد بسامد درصد بسامد درصد بسامد

 3/63 44 5/63 3 6/46 63 استعاره مکنيه 4

6  

استعاره 

 مصرحه
          

 - - - - 6/6 6 مجرده

 4/36 42 4/53 3 23/42 43 مطلقه

 - - - - 2/46 44 مرشحه

 - - - - 3/4 4 استعاره تمثيليه 4

 3/63 44 6/43 6 4/44 63 تشخيص 3

 422/2 43 422/2 43 422/2 33 جمع کل 5

شود، ولی بسامد آن در ترجمۀ منشی در هر سه ترجمه استعاره و انواع آن دیده می

مورد انواع استعاره به کار رفته  33نصراهلل منشی بسيار بيشتر به کار رفته است. در ترجمۀ 

درصد(، مصرحه مطلقه 6/6ه )درصد(، مصرحه مجرد6/46است. استعاره مکنيه )

 4/44درصد( و تشخيص )3/4درصد(، تمثيليه )2/46درصد(، مصرحه مرشحه )23/42)

 درصد( که از این ميان تشخيص باالترین و استعارۀ تمثيليه کمترین بسامد را داشته است. 

درصد(، 5/63مورد استعاره یافت شد. استعاره مکنيه ) 43در ترجمه عربی کليله و دمنه 

درصد( یافت شد که از این ميان استعارۀ 6/43درصد( و تشخيص)4/53رحه مطلقه )مص

درصد(؛ بنابراین استعارۀ 6/43درصد( باالترین بسامد و تشخيص )4/53مصرحه مطلقه )

های بيدپای از ميان انواع مکنيه بيشتر مورد توجه ابن مقفع بوده است. اما بخاری در داستان
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درصد( و دو 4/36مطلقه بيشتر استفاده نموده است؛ یعنی )استعارۀ مصرحه  استعاره از

در دو  .درصد( را به یك اندازه به کار برده است3/63استعارۀ مکنيه و تشخيص )هر کدام 

 ترجمۀ بيدپای و ابن مقفع استعارات اغلب از نوع مصرحه آن هم مطلقه هستند.
 ( مقایسۀ استعاره در سه ترجمه0جدول بسامد )

 اهترجمه ردیف
 

 درصد بسامد

  

 5/26 33 کليله و دمنه نصراهلل منشی 4

 23/42 43 کليله و دمنه ابن مقفع  6

 4/63 43 محمد بخاری های بيدپایداستان 4

 422/2 443 جمع کل 3

                                             
                      

                      

                            

 
ت. طبق جدول باال ميزان کاربرد استعاره به در ترجمۀ نصراهلل منشی بسيار چشمگير اس

 شود.های بيدپای و در وهلۀ آخر در ترجمۀ عربی ابن مقفع دیده میپس از او در داستان

غير از بسامد باال تنوع استعاره در ترجمۀ منشی قابل توجه است؛ زیرا از همۀ انواع استعاره 

 اش سود جسته است. تر نمودن ترجمهدر خواندنی

 کنایه.2-2-3

گفتن چيزی و خواستن جز آن  است و در لغت کنایه از دیگر شگردهای تصویرسازی

سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعيد »: ذیل واژه( و در اصطالح 4434)دهخدا، 

باشد و ایـن دو معنی الزم و ملزوم یکدیگر باشند؛ پس گوینده آن جمله را چنان ترکيب 

)همایی، .« گردد کار برد که ذهن شنونده از معنی نزدیك بـه معنی دور منتقل کند و به

رسيم. بين این دو سطح در این آرایۀ بيانی، از سطحی به سطح دیگر می (.655: 4453

آید که هنری است و نویسنده با کمك آن به متن، جذابيت بيشتری ارتباطی به وجود می

افتد؛ زیرا برای یافتن معنای حقيقی تالش در کنایه ذهن خواننده به تکاپو می بخشد.می
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آورد و ارتباط مخاطب را با صاحب اثر بيشتر و همين احساس لذّت در او پدید می کندمی

در ذیل « بازجست کار دمنه»باب به کار گرفته شده در  کنایاتانواع . کندمی ترو عميق

 آمده است:

فعلی را به چيزی یا کسی نسبت دهيم؛ اما معنای دیگری را از آن  :فعلبه کنایه 

(. کنایه از فوراً مردن که 433: 4432، نصراهلل منشی« )ال سرد گشتدر ح»دریافت کنيم. 

 (.443تا: )ابن مقفع، بی« و ذکرت له ما یحقّ عليه من التزیين لألسد» کنایه از نوع فعل است.

چون شير از کار » به معنی زینت و آراستن در اینجا کنایۀ فعل است از فریب دادن. التزیين

(. از کار پرداختن کنایه از فارغ شدن و به اتمام 463: 4423ی، )بخار« شنزبه بپرداخت...

 رساندن.

وقتی معنای ظاهری، صفتی است که ما باید از آن متوجه صفت دیگر  :صفت بهکنایه 

(. دلگشای کنایه صفت 454: 4432، نصراهلل منشی« )امّا آوازی دلگشای است»... شویم. 

(. منفوخ البطن 463تا: )ابن مقفع، بی« خ البطنألفدع الرّجل المنفوا»است از آواز خوش. 

چون دمنه آن حال بدید که شير »یعنی شکم باد گرده و کنایۀ صفت است از چاق و فربه. 

(. دل تنگ کنایه است از 443: 4423)بخاری، ...« تنگ سر فرو افگنده استآلود و دلخشم

 زده. غم

 را دربارۀیا چند صفت یا لقب نایه از موصوف آن است که یك ک :موصوف بهکنایه 

و بسيار کس از اهل غش و ...  از من . »موصوفی بگویند و خود آن موصوف را اراده کنند

(. اهل غش کنایه موصوف است از 443-444: 4432، نصراهلل منشی« )اندترسان شده

تدبير  (. ذی الحزم یعنی صاحب462تا: )ابن مقفع، بی« .إقدامهم على ذی الحزم»فریبکاران. 

تنگی شير سر در پيش افگند از دل»...که در اینجا کنایۀ موصوف است از افراد دوراندیش. 

 (. کنایه از شرمندگی و حسرت.444: 4423)بخاری، .« آنچه که با شنزبه رفته بود

 های بیدپایداستان( انواع کنایه در کلیله و دمنه فارسی، عربی و 5جدول بسامد)
 ردیف

 

 های بيدپایداستان کليله و دمنه عربی ليله و دمنه فارسیک انواع کنایه 

 درصد بسامد درصد بسامد درصد بسامد

 3/23 63 52 43 3/55 36 کنایه به فعل 4
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 4/44 5 3/63 42 6/46 43 کنایه به صفت 6

 3/63 44 6/66 3 3/3 44 کنایه به موصوف 4

 422/2 35 422/2 42 422/2 433 جمع کل 3

مورد کنایه دیده شده است. کنایه به فعل  433شود در ترجمۀ منشی ه دیده میهمانگونه ک

درصد( که کنایۀ 3/3درصد( و کنایه به موصوف )6/46درصد(،  و کنایه به صفت )3/55)

فعل باالترین بسامد را به خود اختصاص داده است. البته همين موضوع در ترجمۀ ابن مقفع 

درصد(، 52ه در این اثر به این ترتيب است: کنایه به فعل )شود یعنی انواع کنایهم دیده می

درصد(، ولی در ترجمۀ بخاری  6/66درصد( و کنایه به موصوف )3/63کنایه به صفت )

درصد( در مرتبۀ باالتری قرار دارد که 4/44درصد( از کنایه صفت )3/63کنایه موصوف )

 در جدول زیر نشان داده شده است.
 کناره در سه ترجمه ( مقایسۀ6جدول بسامد )

 درصد بسامد هاترجمه   ردیف

 3/23 433 کليله و دمنه نصراهلل منشی 4

 3/45 42 کليله و دمنه ابن مقفع  6

 3/43 35 محمد بخاری های بيدپایداستان 4

 422/2 663 جمع کل 3

                                           
                      

                      

                            

 
آن در دو ترجمۀ ابن مقفع و با توجه به جدول فوق، ميزان کاربرد کنایه و انواع 

های بيدپای به یك اندازه است و کاربرد این صنعت در ترجمۀ نصراهلل منشی باالتر داستان

 است.  نویسنده کنایه برای تفهيم نکات ارزشمند اخالقی به کار برده است.

 و انواع آن مجاز.2-2-0

ست. اهميت مجاز از این ترین مباحث بالغی اترین و پيچيدهترین، گستردهمجاز از مهم

رود )مجاز عقلی( و هم در بيان )مجاز مرسل(؛ به عالوه روست که هم در معانی به کار می
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مجاز زیر ساخت استعاره است که خود از مباحث گستردۀ بالغت است. مجاز منحصر به 

کند. داد میمجاز در زبان بی»زبان ادبی نيست و در زبان گفتاری نيز کاربرد فراوان دارد: 

زبان سرشار از انواع مجاز است. هزاران سال است که از تاریخ زبان گذشته است و در طی 

در مجاز با  (. نویسنده53: 4432)شميسا، « اند.این مدت، لغات، معانی ثانوی متعدد یافته

نمودن معنای واژۀ مورد، واژۀ دیگری را به کار گيرد که این دو با یکدیگر در پنهان

هایی از نمونه دهد.می شود که هنری بودن مجاز را نشاناین پيوند عالقه ناميده میپيوندند. 

 انواع مجاز در این سه ترجمه عبارتند از:

خواهد که بدین کلمات بال از امّا می. »... و ارادۀ کلء ذکر جز :مجاز به عالقۀ جزئیت

على ... »و سخن است.  (. کلمات مجاز از کالم442: 4432، نصراهلل منشی« )خود دفع کند

به معنی سرهای حاضران  رءوس الحاضرین(. 463تا: )ابن مقفع، بی...«  وس الحاضرینؤر

این فساد و بدگویی که تو کردی، به هر حال روزی »است. سر مجاز از بزرگان قوم است. 

(. روزی مجاز از هر برهه از زمان. ذکر روز و ارادۀ 446: 4423)بخاری، « ظاهر گردد.

 مان.ز

نصراهلل « )و اِن نَظَرَت شَزراً اِلَيكَ القَبائِل»ذکر کل و ارادۀ جزء.  کلیت: مجاز به عالقۀ

پس قصاص در »...باشد. (. قبایل )کل( مجاز از افراد قبایل )جزء( می463: 4432، منشی

، )بخاری« از ميانه برداشته آمدی. دارانبر دار کردن راهها... و بریدن دست دزدان و خون

(. دست بریدن دزدان مجاز است به عالقۀ کليّت و بخشی از دست منظور است 444: 4423

 ولی لفظ کلی دست به کار رفته.

نصراهلل « )اگر مرا هزار جان باشد...»ذکر خاص و ارادۀ عام.  خاص: مجاز به عالقۀ

 (. این عبارت مجاز از فراوانی است.455: 4432، منشی

 4432، نصراهلل منشی« )چيزی خوردند. »عام و ارادۀ خاص ذکر عام: مجاز به عالقۀ

(. عبارت به 443تا: )ابن مقفع، بی« ما کان منه»(. چيزی مجاز است از غذا و خوراک. 454:

 معنی آنچه از او بود )عام( که مجاز است از جرمی که مرتکب شد )خاص(. 



 … ۀترجم سه در «دمنه کار بازجست» باب در لخيا صور بررسى                        432

« گوش داشتيستاد و پلنگ ب»ذکر ابزار و آلت و ارادۀ کار.  آلیت: مجاز به عالقۀ

مجاز است از شنيدن؛ زیرا گوش وسيلۀ شنيدن  گوش داشت (.463: 4432، نصراهلل منشی)

 است.

« کرد خواهند در خون من سعی»ذکر الزم و ارادۀ ملزوم.  الزمیت: مجاز به عالقۀ 

 (. مجاز است از قتل و کشتن و الزمۀ آن خون یختن است.443: 4432، نصراهلل منشی)

دیگری به کار ۀ ای به سبب مجاورت به جای واژواژه» مجاورت: عالقۀمجاز به 

رود مثل اطالق عرب به ایرانی در مجاورت برخی از مردم عرب ، یا اطالق صبح به می

و پادشاه موّفق آن است که کارهای او ... از طریق (. »63: 4426تجليل، ) .«خورشيد

طریق مضایقت دور بودن، مجاز از مضایقه  (. از444: 4432، نصراهلل منشی« )مضایقت دور.

(. بين یدیه یعنی ميان دستانش که 463تا: )ابن مقفع، بی« فأوقف بين یدیه »...نکردن است. 

 مجاز است از در مقابلش به عالقۀ مجاورت. 

ز ضعيفی دست و تنگی جای/                »ذکر علت و ارادۀ معلول.  علیّت: مجاز به عالقۀ

(. ضعيفی دست یعنی کم توان 434: 4432، نصراهلل منشی« )که پيرهن بدرم. نيست ممکن

(. به 443تا:)ابن مقفع، بی« أسکن إليه »...بودن و قوت نداشتن. دست مجاز است از انسان. 

از آن جایگاه بازگشت و جمله »او تسکين و آرامش داد که مجاز از اطمينان دادن است. 

(. قصه یاد کردن مجاز است از حکایت 442: 4423بخاری، « ).قصه با مادر شير یاد کرد

 کردن.

و در تواریخ و اخبار چنان »... ذکر مظروف و ارادۀ ظرف.  مظروفیت: مجاز به عالقۀ

 (. تواریخ و اخبار مجاز از کتب تاریخ است.463: 4432)منشی، ...« ام که خوانده

های همگنان در این دل»... ذکر ظرف و ارادۀ مظروف.  ظرفیت: مجاز به عالقۀ

( که دل مجاز است از عطوفت و 452: 4432، نصراهلل منشی« )خيانت بر تو قرار گرفته است.

(. موضع الحکم یعنب 463تا: )ابن مقفع، بی« اجلسا فی موضع الحکم»مهر و محل آن است. 

ر آن به گذر به آن خانه افتاد که کليله و دمنه د»محل قضاوت و مجاز است از قضاوت. 
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(. گذر به آن افتاد، در راه به آنجا رسيد. گذر مجاز 463: 4423)بخاری، « .خانه بودندی

 است به عالقۀ ظرفيت. راه یعنی محل گذشتن.

 شود:دیده می مجاز( آمار و ارقام کاربرد صورت خيالی 3در جدول شمارۀ ) 
 های بیدپاینداستا( انواع مجاز در کلیله و دمنه فارسی، عربی و 7جدول بسامد )

 های بيدپایداستان کليله و دمنه عربی کليله و دمنه فارسی انواع مجاز  ردیف

 درصد بسامد درصد بسامد درصد بسامد

 4/3 4 6/66 3 4/45 44 مجاز به عالقۀ جزئيت 4

 65 3 - - 3/5 5 مجاز به عالقۀ کليت 6

 - - 5/5 4 2/3 3 مجاز به عالقۀ خاص 4

 - - 5/5 4 2/3 3 عاممجاز به عالقۀ  3

 - - - - 3/5 5 مجاز به عالقۀ آليت 5

 4/54 43 - - 4/4 4 مجاز به عالقۀ  الزميت 2

مجاز به عالقۀ  3

 مجاورت

44 4/45 5 3/63 4 4/4 

 4/4 4 5/5 4 3/46 44 مجاز به عالقۀ عليت 3

 6/2 6 4/44 2 2/44 42 مجاز به عالقۀ ظرفيت 3

مجاز به عالقۀ  42

 مظروفيت

6 4/6 - - - - 

 422/2 46 422/2 43 422/2 32 جمع کل 44

توان گفت اولویت کاربرد انواع مجاز در ترجمۀ نصراهلل با توجه به جدول فوق می

درصد(، عليت 4/43منشی به این ترتيب است: مجاز به عالقۀ جزئيت و مجاورت )هر کدام 

درصد(، مجاز به عالقۀ 4/3درصد(، کليت و آليت هر کدام )3/43درصد(، ظرفيت )4/42)

درصد(. ترتيب 3/4درصد( و الزميت )3/6درصد(، مظروفيت )3/5خاص و عام هر کدام )

باشد: مجاز به عالقۀ ظرفيت اولویت انواع مجاز در ترجمۀ عربی به این صورت می

 مجاز به عالقۀدرصد( و 6/66درصد(، عالقۀ جزئيت )3/63درصد(، عالقۀ مجاورت )4/44)

تنوع مجاز مانند ترجمۀ های بيدپای درصد(. در داستان 5/5عليت )هرکدام  خاص و عام و

 باشد، ولی بسامد آن بيشتر است.نوع می 2عربی آن 
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 ( مقایسۀ مجاز در سه ترجمه8جدول بسامد )
 درصد بسامد هاترجمه ردیف

  

 6/24 32 کليله و دمنه نصراهلل منشی 4

 6/44 43 کليله و دمنه ابن مقفع  6

 5/64 46 محمد بخاری های بيدپایداستان 4

 422/2 442 جمع کل 3

 

 

 
مقایسۀ تطبيقی مجاز در سه ترجمه گویای این است که مجاز در کليله و دمنه نصراهلل 

منشی نه تنها از نظر بسامد، بلکه از نظر تنوع استفاده از انواع مجاز در مرتبۀ باالتری قرار 

 دارد و این اختالف چشمگير است.

 

 نتیجه گیری.3
در دو ترجمۀ فارسی نصراهلل منشی « بازجست کار دمنه»حاصل بررسی صور خيال در باب 

 :و محمد بخاری و ترجمۀ عربی ابن مقفع به صورت زیر است

در اثر هر سه مترجم عناصر صور خيال اعم از تشبيه، استعاره، کنایه و مجاز دیده 

ور خيال به کار رفته در سه ترجمه جهت روشنگری خواننده است و از ابهام و شود. صمی

پيچيدگی به دور است. هر سه مترجم همۀ عناصر خيال )تشبيه، استعاره، کنایه و مجاز( را 

اند. آنان به خوبی از این موضوع آگاه برای بيان مسائل اخالقی و تعليمی به کار گرفته

با زبانی عادی بازگو کنند لذّت بخش نيست، از این رو با کمك اند که اگر معانی را بوده

 اند.صور خيال لفظ خود را زیبا و دلکش و تأثير آن را برای خواننده بيشتر نموده
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 های( انواع صور خیال در کلیله و دمنه فارسی، عربی و داستان9جدول بسامد )

 بیدپای

 های بيدپایداستان ه عربی کليله و دمن کليله و دمنه فارسی  صور خيال ردیف

 درصد بسامد درصد بسامد درصد بسامد

 2/42 64 3/3 64 2/44 425 تشبيه  4

 5/63 43 2/6 43 2/42 33 استعاره 6

 2/46 35 3/2 42  6/64 444 کنایه 4

 6/64 46 3/4 43 26/44 23 مجاز 3

 422/2 443 422/2 34 422/2 344 جمع کل 5

مورد در ترجمه نصراهلل  344« بازجست کار دمنه»ت شده در باب مورد یاف 222از ميان 

های بيدپای محمد داستاننمونه در  443مورد در ترجمه عربی ابن مقفع و  34منشی و 

بسامد به کارگيری عناصر خيال در کليله و دمنه نصراهلل منشی به  یافت شده  است. بخاری

درصد( و مجاز 2/42درصد(، استعاره )6/64درصد(، کنایه )2/44این ترتيب است: تشبيه )

درصد( و این ترتيب در کليله و دمنه ابن مقفع به این صورت است: کنایه 26/44)

های داستاندرصد(. در 2/6درصد( و استعاره )3/4درصد(، مجاز )3/3درصد(، تشبيه )3/2)

( و درصد6/64درصد( و مجاز )5/63درصد(، استعاره )2/46کنایه ) بيدپای محمد بخاری

درصد(؛ بنابراین تنوع به کارگيری انواع عناصر خيال در ترجمۀ نصراهلل منشی 2/42تشبيه )

توان ست که این موضوع را در جدول و نمودار زیر به وضوح میهاباالتر از دیگر ترجمه

 مشاهده نمود.
 ( مقایسۀ صور خیال در سه ترجمه14جدول بسامد )

 درصد بسامد صور خيال ردیف

  

 4/25 344 کليله و دمنه نصراهلل منشی 4

 3/44 34 کليله و دمنه ابن مقفع  6

 3/62 443 محمد بخاری های بيدپایداستان 4

 422/2 222 جمع کل 3
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توان یافت. او بيشتر جمالت را به انواع در ساختار جمالت منشی کمتر جملۀ ساده می

ت. برخالف او ابن مقفع و محمد بخاری بيشتر به آوردن جمالت صور خيال آراسته اس

اند. نصراهلل منشی در ترجمۀ اند و کمتر در پی آراستن جمالت بودهساده  و صریح پرداخته

ی بيشتری به کار برده تا بتواند حکایات را بهتر و زیباتر جلوه دهد و آن را هاخود، تالش

 تر نماید.خواندنی

 

 هایاداشت
 ذکر عدم. شودیم آورده یعرب و یفارس دمنه و لهيکل از یمثال شاهد اليخ صور انواع از كی هر یبرا .4

 .است اثر نیا در عنصر  آن وجود عدم انگريب  مقفع ابن دمنه و لهيکل از مثال شاهد

 

 کتابنامه
ت و مجله مقاال«. ادبيات تطبيقی تعریف و موضوع(. »4426زاده شيرازی، مرتضی. )اهللآیت-

 . 423-35، صص 43شماره  ،هابررسی

 القلم. . چاپ اول، بيروت: انتشارات دارکلیله و دمنهتا(. اللّه. )بیابن مـقفع، عبد -

ررسی تطبيقی شگردهای بيانی در باب شير و گاو ب(. »4434رخ و همکاران. )تابستاناحمدی، کی -

-33، صص66، شماره2دورۀ  طبیقی.مجلۀ مطالعات ادبیات ت« کليله و دمنه عربی و پارسی

23. 

 .، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی6ج .فرهنگنامۀ ادب فارسی(. 4432. )انوشه، حسن -

چاپ دوم، تصحيح پرویز  .های بیدپایکلیله و دمنه داستان(. 4423بخاری، محمدبن عبداهلل. )-

 ناتل خانلری و محمد روشن. تهران: انتشارات خوارزمی.

 .نشر دانشگاهی مرکزتهران:  .بیان معانی و (.4426) .، جليلتجليل-
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فارسی و  دمنه و کليله  ررسی عناصر داستان درب» (.4432بهاراميریان، طيبه. )زاده، فرناز و تقی -

، 4، شمارۀ4. دورۀ شناسیهای نقد ادبی و سبكپژوهشمجلۀ «. (عربی )باب شير و گاو

 444-424صص

 .تهران: دانشگاه تهران .جليل تجليل ۀترجم. اسرارالبالغه (.4424. )جرجانی، عبدالقاهر -

الشعرای بهار و يقی با تکيه بر مقارنۀ ملكتحليل انتقادی تطب(. »4434) حسينی، شکوه السادات. -

 علوم پژوهشگاه .انسانی علوم برنامه های و متون انتقادی پژوهشنامۀ« اميرالشعراء شوقی

 چهارم. شمارۀ چهاردهم، فرهنگی، سال مطالعات و انسانی

نشی های کليله و دمنه نصراهلل مبررسی بعضی اختالف» (.33و4432حيدری، علی. )زمستان و بهار -

علوم انسانی دانشگاه مجلۀ  ،«های بيدپای و پنجاکيانهبا ترجمه عربی ابن مقفع و داستان

 .24-35، صص23و  23. شماره الزهرا

 . چاپ دوم، تهران: مروارید.فرهنگ اصطالحات ادبی (.4435داد، سيما. )-

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران .نامهلغت .(4434) ، علی اکبر.دهخدا-

 دانشگاه شيراز.شيراز:  .معالم البالغه (.4436. )یی، محمّدخليلرجا-

 چاپ نهم، تهران: علمی. نقاب.شعر بی(. 4434کوب، عبدالحسين. )زرّین-

های مفهومی زنانه در شعر استعاره(. »4433وند، سعيد و جبارپور، حسين. )پایيز و زمستان زهره-

طبیقی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی نشریۀ ادبیات ت« السمانفروغ فرخزاد و غاده

 .444-444، صص44، شمارۀ، 2سال. دانشگاه شهید باهنر کرمان

 آگاه. تهران:، هشتم چاپ. شعر فارسى صورخیال در. (4452). محمدرضا شفيعى کدکنى،-

 تهران: ميترا. .بیان(. 4432شميسا، سيروس. )-

 .سمت تهران:. ى و بیانمعان. (4433). رضا، زادهمحمد و اشرف علوى مقدم،-

 بيروت: دارالعودۀ.. االدب المقارن(. 4332غنيمی هالل، محمد. )-

 .انتشارات دانشگاه مشهد :مشهد. و نقد فی مسائل بالغیه هامه دراسه(. 4432. )فاضلی، محمود-

 .سروش :آباد اسالم .ارزش مطالعۀ تطبیقی در ادبیاتم(. 6222. )کميل قزلباش، علی-

 مرکز. نشر تهران: .(؛ بیان1شناسی سخن پارسی)زیبایی (.4435. )جالالدینر ميکزازی، -

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=138287
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=138287
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4734
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مقایسۀ دو واقعه از تاریخ هردوت با دو داستان (. »4433محمدی افشار، هوشنگ. )پایيز و زمستان -

نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی «. نامهدمنه و مرزبانواز کليله

 .654-633، صص44، شمارۀ 3سال . نر کرماندانشگاه شهید باه

 . چاپ اول، تهران: فرزان. ادبیات تطبیقی(. 4432ندا، طه. )-

 . تصحيح مجتبی مينوی. تهران: امير کبير.  کلیله و دمنه(. 4434نصراهلل منشی، ابوالمعالی. )-

ان: . تصحيح عباس اقبال. تهرحدائق السحر (.4426وطواط، رشيدالدین محمدبن محمد. )-

 سنایی.

 .نشر بالغت :قم .جواهرالبالغه(. 4433الهاشمی، احمد. )-

 .نشر هما: قم .غت و صناعات ادبیالفنون ب(. 4432الدین. )همایی، جالل-

 .نشر هما :چاپ اول، تهران .معانی بیان(. 4453. )الدینهمایی، جالل -

 
 

 
    



 

 

 


