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 چکیده 
 

 کورتە 
نصراهلل منشی توسط احمد قاضی به زبان کردی ترجمه    کلیله و دمنة

ها و برخورداری از خصایصِ شده است که به سبب برخی ویژگی

اهمیت ویژههنر   ترجمه  ترجمه،  فنون  از  اطالع  با  مترجم  دارد.  ای 

این مقاله  کند تا اثری ادبی از لحاظ فرم و محتوا پدید آورد.تالش می

کلیله ترجمة  های  ـتحلیلی به ارزیابیِ ویژگیبه شیوة مطالعة تطبیقی
پردازد و با استناد به دالیلی که محققان در زمینة قاضی می  و دێمنه

داده ارائه  ادبی  اثر  یک  از  هنری  اثر ترجمة  این  معرفی  پی  در  اند، 

دهد که هرچند مترجم در برگردانِ معانی و ها نشان میاست. یافته

اع کنایات، استعارات، جمالت و عبارات  مفاهیم اثر و به ویژه در انو 

ها و کند، اما با اعمال برخی افزایشبه شیوة نصراهلل منشی عمل می 

معادلها، جابجاییکاهش معانی و مضامینِ عباراتِ عربی و  -های 

های واژگان و اصطالحات در زبان مقصد به ترجمة خود اصالت  یابی

ت زبان ادبی و برخی توجهی نسبت به ماهی دهد. در عین حال بیمی

حذف نظیر  ترجمه  بیاصول  شیوههای  از  تبعیت  عدم  و  ای قاعده 

های مختلف، اثر وی را از لحاظ فرم و از نظر انتقال یکسان در بخش

 هایی کرده است. پیام دچار کاستی
 

د قازی به زمانی کوردی حمهمونشی که ئه  نەسروڵاڵی  و دێمنهکلیله   
ندی له شێوازی تمهکنیک و تایبهتەندێک  ی ههۆه  بهوه،  تهریگێڕاوهوه
ئاگاداری له   رگێڕ بهیه. وهخێکی زۆری ههو بایهرگێڕاندا، گرینگی  وه

ری بی و هونهدهمێکی ئهههردات تا بهده  ڵوهه رگێڕان  شن و شێوازی وهچه
ناوهله چوارچێوه و  فۆرم  ئهی  بهڕۆکی  پێکەهرو  ئهمه  وتابهێنێ.  ره م 

-تمهنگاندنی تایبهڵسهشیکاری، دەپەرژێته سەر هه-راوردکاریی بهشێوهبه
 زانستییانهی  ڵگهبه  پێیو به  ی قازی  کلیله و دێمنه  رگێڕانیکانی وهندییه

، دەیهەوێ شیان کردووهریی پێشکهرگێڕانی هونهران له بواری وهکه لێکۆڵه
رچی  گهئهکه  دات  نیشان ده  ەکههەمه بناسێنێ. ئاکامی لێکۆڵینەورو بهئه
وهوه له  واتای  رگێڕ  و  مانا  زاراوەکان  رگێڕانی  و  بهچەمک  ت تایبهو 

خولقاندنەوەی وێنا خەیاڵییەکانی وەکوو شوبهاندن و خواستن و خوازه و 
ڵکی که  نەسروڵاڵ مونشی   یکانی هاوشێوه واژهستهو دهڕسته    درکەدا له

-کان، ئاڵی وشهکردنەوه و زۆرکردنەوهکەم اڵم به هێندێک  رگرتووه، بهوه
-رامبهی بهی وشهوهو دۆزینهکان  بییههرۆکی وشه عهروگۆڕی واتا و ناوه

مان کاتدا . له هههەوڵی داوه دەقێکی ڕەسەنی وەرگێڕدراو بخولقێنێتریان  
-کانی وهمابنه  بەشێک لەو  بی  دهۆکی زمانی ئهردان به ناوهنهگرینگی
ڕوانگه  مەکەیرههبهرگێڕان،   ڕواڵهله  گواستنهت  ی  بواری  له  ی وهو 

 وکووڕی کردووه.مکههەندێ تووشی  مەوه یاپه
 

نرصالله   ؛احمد قاضی  ؛کلیله و دێمنهترجمة    : واژگان کلیدی 

 بوف و زاغ.  ؛مقدمه ؛منشی
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 مقدمه   ـ ١

طلبد و در ضمن ترجمة متون ترجمه در زمرة کارهای فنی و از جملة اموری است که دقت و مهارتِ بسیاری می 

بودن، کمیت و کیفیتِ انتقاِل پیام و درکِ اغراض و مقاصد مترجم از ترجمة متن ادبی  های ادبیادب، توجه به مقوله

، کلیله و دمنهاهمیت دارد. در مواردی به سبب عدمِ شناختِ این امکان، »بسیاری از آثار کالسیک فارسی همچون  

اند« )دباغی ورنوسفادرانی و فرهادی،  اند، به ندرت و به اکراه ترجمه قلمداد شده... که به فارسی ترجمه شدهنامهمرزبان

گرفتنِ  ایِ این متون به معنای نادیدهاند و ویژگیِ ترجمه های ادب فارسی(؛ در حالیکه این آثار از بهترین نمونه30:  ١400

در    کنند و یا حتی از آنهاهای ذاتی و محتواییِ آنها نیست؛ چرا که در مواردی با محتوای کتب تألیفی برابری می ارزش

 گذرند.می

هاست و ترجمة آنها  های مؤثر برای انتقال مفاهیم و موضوعاتِ فرهنگیِ ملتترجمة آثار ادبی ممتاز از جمله راه

نصراهلل    کلیله و دمنة  نماید تا انتقال تجارب خاص ملل گوناگون از طریق آن صورت پذیرد.ای ضروری میدر هر دوره

های بعد بوده و همواره در  های ارزشمندِ ادبی در سدهاش مأخذ کتابوارگی منشی به دلیل ساختار روایی و داستان

کانون توجة اندیشمندان و حتی عامة مردم در اعصار گوناگون قرار داشته و به سبب معانی بلند و مضامین واالی  

(. بر  45:  ١387های مختلف قرار گرفته است« )حیدری،  های آن، »از دیر زمان مورد توجه مردم با فرهنگحکایت

های مختلف ترجمه اند تا آن را به اشکال گوناگون و زبانهمین مبنا، نویسندگان و شاعران ادوار مختلف تالش کرده

 نمایند. 

توان آن را از منظرِ ادبیتِ متن و همچنین  احمد قاضی از آثارِ ارزشمندِ ادبی است که می  کلیله و دمنةترجمة کردیِ  

تنها به سبب خلق اثر شگرف ادبی به زبان  های ترجمة صحیح  ویژگی اثر در وهلة اول، نه  تبیین کرد. اهمیت این 

نصراهلل منشی دارد و    کلیله و دمنةکردی است، بلکه غالباً از آن روست که مترجم نگاهی جدید به کلیتِ حکایاتِ  

یر ویژة آن تبیین و معرفی کند و آن را کوشد بر مبنای نیاز امروزینِ خوانندگانِ کُرد، فرم و محتوای کتاب را در مسمی

کند در حد توان نسبت به معرفی نقادانة این اثر از لحاظ  در قالبی تازه عرضه نماید. بر همین اساس نگارنده تالش می

 های متن ادبی و انتقال مفاهیم مد نظر مترجم اهتمام ورزد.برخورداری از ویژگی

 پیشینة پژوهش  -1-1

روشمند  »بررسی  توان از مقالةاند. در ارتباط با فن ترجمه می به عنوان اثری مستقل پرداخته  کلیله و دمنه بیشتر آثار به  

( یاد کرد که در ضمن آن، اسلوبی ١393« )بصیری و ابراهیمی فرد،  کلیله و دمنهترجمة ابوالمعالی نصراهلل منشی از  

بررسی همه برای  ترجمة نصرا روشمند  از  جانبة  بر  ارائه می  کلیلههلل منشی  وابستگی گفتمانی  »تأثیر  دهند. در مقالة 

( آمده است که نصراهلل منشی به سبب هویت  ١397نیا،  « )مقدسی کلیله و دمنهترجمه؛ مطالعة موردی ترجمة فارسی  

های  ا با عبارتکند و آن رهای منفی پادشاه اشاره داشته باشد، حذف میدرباری خود هر عبارتی را که به ویژگی

نصراهلل منشی با ترجمة عربی ابن مقفع و   کلیله و دمنههای  دهد. در مقالة »بررسی بعضی اختالفدیگری تغییر می

های ترجمة نصراهلل منشی چه از نظر فرم ادبی و چه از نظر  (، برتری ١387« )حیدری،  های بیدپای و پنجاکیانهداستان
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د تأکید قرار گرفته است. در این پژوهش، بررسیِ تحلیلی و تطبیقیِ زبانی، سبک ادبی  ها مورانتقال پیام بر دیگر ترجمه

با توجه به عوامل فرهنگی و زبانی در ترجمه و بر مبنای مفهوم تعادل در ترجمه مد    کلیله   و ساختاری ترجمة کردیِ

ان با متن اصلی برابری دارد و نظر نگارنده است تا نشان دهد متن ترجمه از لحاظ موضوع و پیامِ سخن، تا چه میز 

نظرِ خلقِ اثر ادبی، از کدام جهات قابل مالحظه است. بر های برجستة آن از نقطهشود و ویژگیمعادل آن تلقی می 

 رو انجام نگرفته است. آمده، تاکنون پژوهش مستقلی در ارتباط با موضوع پیشعملهای بهاساس بررسی

 بیان مسأله  -1-2

در ترجمة (.  ١55: ١395افکار، کاربرد غالبِ واژة ترجمه »در معنای برگرداندن زبانی به زبانی دیگر است« )دل امروزه  

، نسخة مصحح استاد مینوی  کلیله  کردیِترجمة  توجه به پیام و موضوع ادبیِ اثر برجستگی دارد. احمد قاضی در    کلیله،

  ( مبنای کار قرار داده است. از آنجا که5١: ١389گر« )پارسا، های دیرا به خاطر »اعتبار این تصحیح نسبت به تصحیح
به  کلیله و  به کار رفته در آن، قابلیتِ خوانشبه سبب ماهیت تمثیلی  تفاسیرِ چندگانه دارد خصوص نمادهای  و  ها 

کوشد  ( می69:  ١384فر،  (. استاد قاضی اغلب با توجه به عواملِ فرهنگی و زبانیِ ترجمه )خزاعی ١46:  ١397)جاللی،  

بودنِ ترجمة خویش بیافزاید تا آن را به صورتی درآورد که با فرهنگ  ها بر هنریها و افزایشاز طریق برخی کاهش

یابیِ واژگانی و اصطالحی،  ، شگردهای ابتکاری قاضی در معادل کلیلههای ادبی  مقصد سازگاری یابد. توجه به ویژگی

های ترجمه، میزان وفاداری به محتوای  اعد دستور زبان و مبتنی بر روشچگونگی ایجاد انسجام متنی با توجه به قو

، نیز دقت مترجم و ظرافت عواملی  کلیله و دمنهآوردنِ  متن مبدأ و تبعیت مترجم از نمونة موفق نصراهلل منشی در پدید

آن را تبیین    شود از اهداف اصلی پژوهش حاضر است و این مسأله ضرورت انجامکه سبب ارائه اثری مطلوب می

نماید. به همین منظور، واکاوی شیوة ترجمة هنری در ارتباط با فرم و محتوای اثر ادبی مورد توجه خواهد بود.  می

و از لحاظ معنایی، توانایی عموم برای    کلیله   نوع ترجمة مورد نظر قاضی از لحاظ سبکی توجه به زبان و ساختار کهن

فهمیِ متن از سوی مخاطبان  ق حاضر مطابقِ اغراضِ موردِ اشارة مترجم، بر همهاستفاده از محتوای آن است و در تحقی 

 گردد. تأکید می

کنیم. مترجم بر حسبِ  و باب »بوف و زاغ« را بر اساس معیارهای ترجمه ارزیابی میکلیله    در این تحقیق »مقدمة«

را در پیش می رفتار متفاوتی  به مقوله»نوعِ متن«  توجه  با  تعریف های هدگیرد.  برای  ف، روش و کارکردهای  شده 

های اصلی وی در نوع و کیفیت ترجمه اطالع یافت و میزان رسیدن به اغراض و مقاصد  توان از انگیزهاثر میترجمة  

ها و شواهد در ترجمة قاضی عالوه بر شناخت خصایصِ ترجمة او،  همچنین بررسیِ نمونهمورد نظر را تبیین نمود.  

این پژوهش، با شیوة تطبیقی ـ تحلیلی و با روش تحلیل محتوا در   دهد.ش مترجم نیز نشان میجایگاه وی را در نق

  گیرد. باید پرسید که چه نوعشکل می  بر اساس معیارهای ترجمة متون ادبی  کلیلهپی دستیابی به کیفیت ترجمة کردی  

شود. نگارنده برای بررسی موضوع از اتخاذ رویکردی  می رویکردی برای ترجمة شایستة این اثر مورد توجه واقع  

 نگرد.برد و بر اساس دانشِ مطالعاتِ ترجمه به موضوع میتحلیلی بهره می
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 ترجمة متون ادبی  -2

 نظریة ترجمه و عمل ترجمه« )نیومارک، به  نظریات فراوانی دربارة هنر ترجمة آثار ادبی وجود دارد که پیوندِ »میانِ

آثار هنری سودمند است. ( را میسر می 73:  ١389نقل از فقهی و نصیری،   برای موفقیت مترجمان در ارائة  کند که 

ترجمه عبارت است از »نقل معنی و گزارش و تحویل کلمات و جمل از زبانی به زبان دیگر؛ به طوری که اگر کالم  

باید نحو و صرف هر دو ن اصلی رد شود، همان معانی و بتقریب همان الفاظ به دست آید... مترجم  شده به زباترجمه

(. 65ـ  60:  ١364« )حکیمی،  ها را بشناسد، ذوق انتخاب و قدرت تعبیر داشته باشدها و استعارهزبان را بداند، کنایه

که ترجمه در دوران معاصر یافته است و کار    شناسان امروزی، بیانگر اهمیتی استنگاهی به نظریاتِ متعددِ ترجمه

فر،  پذیرد )خزاعی آید که از عوامل زبانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، قومی و سیاسی تأثیر میای به حساب میپیچیده

١384  :7١  .) 

عالوه  ها و فنون ترجمه در آن رعایت شود تا این امر  ای از مهارتکه مجموعه ای نیکوست  توان گفت ترجمهمی

ای صحیح و شیوا بر مبنای  بودنِ ترجمه را با معیارهای فرهنگ مقصد تضمین نماید، در ضمن آن ترجمهبر اینکه ادبی

ها  ها، حذفپیام و موضوع متن اصلی شکل گیرد. به گفتة محققان، در ترجمة آثار ادبی به نحوة ترجمة اعالم، برابریابی

پردازی، انسجام متن، هدف متن و کتاب و نویسنده، مخاطب اثر، داستان  دوره،  سبکها، مطابقت دستوری،  و اضافه

های  شود. او در نقش »خواننده« و در جریان خوانشدقت می  (١:  ١393فرد،  بصیری و ابراهیمینحوة ایجاد تعادل )

گذارد و  میهای خاص خود را از متن دارد و نوع درک وی به طرق گوناگون بر ترجمه اثر  مکرر خویش، برداشت 

 شده دید. توان تأثیرِ نگرش و افکار او را در ضمن مطالعة متنِ ترجمهمی

ویژگیِ آن را    از لحاظ کلیِ مفاهیمِ فصاحت و بالغت بر خوانندگان نفوذ دارد و نصراهلل منشی  کلیلهاز آنجا که  

ایسته است که در ترجمة آن به  (، ش39:  ١375داند تا در غایت به تفهّم معنی رسد )منشی،  به سبب حُسن قرائت می

 بودنِترجمه،  ترجمه با معیارهای فرهنگ مقصد  بودنِادبی  ةکنندتضمین  هر زبانی به این موضوع توجه شود تا عالوه بر

( و بنابراین، در روش ترجمة متون ادبی باید  447: ١38١فر،  هم در معنای اصلی آن لحاظ شود )ر.ک؛ خزاعی ترجمه

 ثر توجه شود و هم کیفیتِ انتقاِل محتوای آن از لحاظ هنری مورد توجه قرار گیرد. هم به فرمِ ادبیِ ا

 منه ێ کلیله و د ترجمة  -3

سنگ برای انتقال مضامین حکمی  بیند، بلکه آن را به مثابة میراثی گرانرا صرفاً رویدادی ادبی نمی  ترجمة کلیلهقاضی  

در ترجمة ،  (١)های کردی پذیرد و در ضمنِ نقدِ دیگر ترجمهفرهنگ میو اندیشگی از طریق زبانی پخته در میان دو  

کند که آنچه در این موضوع اهمیت دارد ایجاد تعادل در سطح معنای  او به این مسأله اشاره می  شود.تر میآن مصمم

تعادل از جمله تعادل    دهد. در این میان به انواع دیگرارجاعیِ متن است؛ یعنی محتوایی که متن به خواننده انتقال می

و یا  کند و انتخاب ابیاتی از شاعران نامیِ کُرد  ( نیز نظر می 7١:  ١393نژاد و همکاران،  در سطحِ صورت )ر.ک؛ صفی 

های زیباشناختی در جهت خدمت به بیان اندیشه  کاربرد گستردة تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه و توجه به برخی ویژگی

 تواند بیانگر خالقیت مترجم باشد. این موضوع می داللتی بیّن بر این امر دارد و تن، و ابراز عاطفه در سراسر م 
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کند«  ای »هر ترجمه، تدبیر و تدارکی خاص طلب می دست نیست و البته در هر دورهدر عین حال ترجمة او یک

که در کشفِ اشاراتِ حِکم  (. آیات قرآنی، احادیث نبوی، امثال و حکم، ابیات عربی و فارسی ـ  ١:  ١399جو،  )صلح

و در چنین    (2)شوند( ـ اغلب حذف می60:  ١380اند )ر.ک؛ رستگار فسایی،  آرایی اصلی مهمو مواعظ و شرایطِ سخن

شود. قاضی برخی از آنها  های منثور با اشعاری که به عنوان استشهاد آمده است، نادیده گرفته می مقامی ارتباط بخش

کند و استدالِل خویش را در خصوص حذف، در عدم احتوای  تِ بیانِ معنا حفظ می را حذف و بعضی را به ضرور

این مفاهیم عنوان می   کلیلهاصل هندیِ   ابیات  بر مجموعة  یا تضمین  و  ابیات سرودة خود  با درج  رابطه  نماید! در 

برخی اشعار فارسی را  نماید؛ معانی  ای یکسان را دنبال نمیشاعرانی همچون محوی، نالی، مصباح و هیمن نیز شیوه

آورد؛ کند و در مواردی اشعاری را در تأیید و تفهیم مضامین کتاب به شیوة اقتباس میبه صورت ترجمة منظوم نقل می

 منتها تسلطی فراگیر بر این امکان ندارد و مهارت نصراهلل منشی را در تضمین ابیات شعری فاقد است.  

شده از متن اصلی صراحتِ مفهومی و معناییِ بیشتری بیابد؛  رجمه شود که متنِ ت حذف عباراتِ عربی سبب می 

لذا عبارات آن در اغلب موارد نیازی به توضیح بیشتر ندارد و همین موضوع باعث شده است که کمتر تفسیرپذیر  

د به نوع معنا  باشد و به همین دلیل میانِ متنِ مبدأ و متنِ مقصد تعادِل زیباشناختی برقرار نیست. به هر روی، با استنا

تر است و استدالل خود را در این زمینه عرضه  گوید که این یا آن روش برای ترجمه مناسبو غرضِ اصلی متن می

 بوده است.  کلیلهتوان دانست که اصرار وی بر این شیوه، تحت تأثیر القای جنبة داستانیِ دارد و می می

 مقدمة استاد مینوی  -4

کند و به جز ابیاتِ استشهادیِ آن منسوب به رودکی و دیگر  مقدمة مجتبی مینوی شروع میقاضی ترجمة خود را با  

شود و تقطیع  ابیات، هر آنچه وی دربارة شیوة کار خود بیان داشته است، در متن او به صورت بند به بند ترجمه می

های کتاب و البته با  تمامی قسمتشود و این حالت در  ها ـ غالباً ـ به همان صورتِ متنِ اصلی حفظ می پاراگراف

شود. متنِ مقدمه در ترجمة قاضی از بند دوم صفحه »یج«، »ید« و تا  برخی پس و پیشیِ محدودِ جمالت، رعایت می

آمده است   کلیلههای لفظی و معنوی هایی که در باب ویژگیابتدای بند دوم صفحه »یه« حذف شده؛ یعنی آن قسمت

ها مرتبط با همان استدالل وی در باب علل  توان فهمید که حذف این ویژگیدر مقدمه می  و با توجه به سخنان مترجم

شود. بیتِ  دستیِ ترجمه به این ویژگی مربوط میحذف عبارات عربی بوده است. عمدة عدمِ انسجامِ سبکی و یک

ف است و با ذکر  حافظ در صفحه »یز« و تمامی صفحه »یح« و بیت عربی در صفحه »یط« در ترجمة قاضی محذو

 آید.نسخ مورد استفادة مصحح، مقدمه به پایان می

 دیباجة نصراهلل منشی  -5

نویسد که ستایش نویسنده از پادشاهان غزنوی ارتباطی با اغراضِ سخن در  قاضی در مقدمه بر »دیباجة مترجم« می

مصاریع عربی فراوان است و لذا متن دیباجه را  عالوه آراستگی این بخش به آیات، احادیث، ابیات و ندارد و بهکلیله 

کند! »نویسندگان آغازِ رساالتِ خویش را به مناجات و نعت پیامبر]صلّی اهلل علیه وسلم[ حذف می ١4تا   2از صفحه  

تواند بیانگر اندیشه و طرز فکر او  اند و دیباچه، دریچة ورود و آشنایی با متن و محتوای اثر است که میآراسته می
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شود.  های ادبی محسوب میترین نمونهخصوص متنِ آن از عالی ( و اهمیت شایانی داشت و به3:  ١399اشد« )بساک،  ب

باشد  را »کانِ حکمت و گنجِ حصافت« می  کلیله   نصراهلل منشی در اصلِ وضع، لباسی فاخر مزیّن  به  باید  خواند و 

 (. 420: ١375)منشی، 

( را با عنایت به قراین بافتی  25)حدید:    قرآناییِ سخن( برخی آیات  مترجم معنای منظورشناختیِ )اغراضِ نه

آورد. گرای بعضی سخن بزرگان را در ضمنِ متن میای و لفظ( و معنای گزاره7ـ 5:  ١375دهد )منشی، کالم ارائه می

د مترجم بر  سازد و در عوض با تأکیها و نظایر آن، شعاع دایرة مضمونی متنِ اصلی را محدود میحذف این بخش

بودنِ آن کند که احتمال صحیحهایی از کالمِ اصل، او مفهوم گستردة متن را منحصر به دریافت خویش از آن می جنبه

شود. وفاداری مترجم به ذکر این موارد با توجه به اینکه در فرهنگ مقصد نیز از نظر سبکی و به ویژه عنصر  کم می

مت در  معیاری  متن  نوع  این  تلقی می زیباشناختی،  ادبی  شیوهون  ادبی  آثار  ترجمة  در  میان  شود، ضروری است.  ای 

شد. نصراهلل منشی نیز مفتتحِ  های مختلف مرسوم بود که بنا به تشخیص قسمتی از متنِ اثر حذف میمترجمان دوره

 (.  96:  ١395جوب،  کند )ر.ک؛ مح« با ایجاز و اختصار ترجمه میبرزویه طبیبرا مانند باب »کلیله  کتاب و باب ابتدای  

شود و فقط ترجمة  به بعد است و در ضمنِ آن تمامی ابیاتِ عربی حذف می  ١5ترجمة دیباچه از ابتدای صفحه 

 پذیرد، نظیرِ:منظوم برخی ابیات فارسی و با حفظ معنای متن اصلی انجام می

کور؟!  بیند  چگونه  موسی   نور 
کو  له  موسا   ر؟!ێکو  ێبین ده  ێ نووری 

 

عیسی    کر؟!نطق  داند   چگونه 
ده چلۆن  عیسا  کهنوتقی   ؟!ڕبیسێ 

 ( 4١:  ١394)قاضی،                          
 

 

مترجم برقراری تعادل را به واسطة انتقال معنی و مفهومِ مرتبط با بیانِ مضامینِ حکایات با آنچه در اساس از  

های متن مبدأ، به کردی  داند. عباراتِ فارسی و عربی بر اساس ویژگیمد نظر بوده است، مالک ترجمه می  کلیلهتألیف  

مترجم الزاماً در پی دستیابی به تطابق و تناظر صوری در جهت  شود.  برگردانده و اغلب به انتقاِل مضمون بسنده می

کند؛ هرچند بنای بابِ  را ترجمه می  برزویه طبیبو باب    ابن مقفعدستیابی به معنای مورد نظر است و بنابراین، مقدمة  

 پردازی است و ارزشِ محتواییِ چندانی ندارد.اخیر بر حکایت

 بحث و بررسی  -6

شناختیِ صورت در ترجمة قاضی برجسته باشد، برای حصول نتیجه مد نظر نگارنده محتوایی و زیبایی آنچه از منظر  

 خواهد بود:« واڵو قا کوند یپاژه= ابُب الُبوِم َوالُغراب  »های مذکور بر اساسِ جنبه است و تحلیلِ

 ماهیت فرهنگی ترجمه -1-6

کردنِ آنها  ها و حذف یا اضافهمحور است و مترجم در انتخاب واژهایدئولوژی ترجمه نیز مانند دیگر اشکال زبانی،  

ها و حذفیات متنِ مبدأ را تغییر  های فرهنگی است و با برخی اضافات، جایگزینیاختیار دارد. او تحت تأثیر ارزش

تقیّد به روایت صحیح عبارات کتاب مشهود است و اگر جز آنچه نصراهلل منشی گفته   کلیله دهد. در ترجمة کردیمی
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َُطوَّقَ   ةِ اَبُب احلََمامَ توان به بند آخر »است مواردی را در متن بیابیم آن را حمل بر نگرش مترجم کنیم. برای مثال می
« ةامل

کناد.. کرامت  توفیق  سعادتِ  را  مؤمنان  کافة  تعالی  »ایزد  )منشی،  در جملة:  به جای  ١90:  ١375.«  که  استناد کرد   )

 نشیند. = کُردان« می کوردان»مؤمنان« واژة »

آوریِ توان به مثال دیگری ارجاع داد. در ادبیات کردی به زبانهای ادبی می در ارتباط با مسائل فرهنگی و سنت

است و تصویری که    (3)بویی و زیباییمستی، خوشگل سوسن اشاراتی رفته است؛ اما مفهومِ آن غالباً در ارتباط با  

رسد )دهقان و  دربارة گل سوسن و زبانِ آن در ادبیات فارسی مصداق دارد، در فولکلور کردی به آن پایه و مایه نمی

گیرد و همان معنا را در ضمن سرودن بیتی در  (. مترجم چنین تعبیری را از ادبیات فارسی به وام می١0:  ١396همتی،  

 سَراید: ( چنین می 223:  ١375گنجاند و در برابر بیتِ: »گر چو نرگس نیستی...« )منشی، مه میترج

هه سه زبانت  وهد  سووسه یه   ن کوو 
 

لئه  ئاسوودهێ وی  و  شاد  دووره   ن ت 
 ( 200: ١394)قاضی،                                  

اند(. در سایر موارد که ابیاتِ  خاطردورند، شاد و آسوده)ترجمه: همچو سوسن صد زبان داری؛ کسانی که از تو  

شود همه از  ( در قالبِ ابیاتِ کردی ترجمه می203و    202:  ١394ـ قاضی،    228و    226:  ١375فارسی )ر.ک؛ منشی،  

 شیوة یکسان مترجم در تبعیت از فرم و محتوای اشعار موردِ استشهادِ نصراهلل منشی حکایت دارد. 

از نظر مفهوم و شعاع دایرة مضمونی در دو زبان کردی و فارسی متفاوت است؛ مثالً معنای  برخی اصطالحات  

( در ترجمه  ١97:  ١375جملة: »دست مریخ سالح نصرتش صیقل کند، و قلم عطارد منشور دولتش توقیع« )منشی،  

( و ١/١94:  ١387شمیسا،  (. در ادبیات فارسی، مریخ خدای جنگاوران )١8١:  ١394شود )قاضی،  قاضی عیناً تکرار می

( منظور شده است؛ در حالیکه در فولکلور کردی این مفهوم  877ـ    2/876:  ١378عطارد کوکبِ مترسالن )شمیسا،  

 شود.( مفهومی متفاوت از آنچه ذکر شد دریافت می ١8١:  ١394)قاضی،  الوێژگه رایج نیست و از 

یابند و به همین منظور باید به محیط  معادِل چندی میها در ترجمه به زبان مقصد  ای از مفردات و واژهپاره

توان مثال زد که  ( به معنای »عاشق« را می220:  ١375دل« )منشی،  فرهنگی و خصوصیات زبانی توجه شود. واژة »بی

ون  = مجن  یدات و شه ێشترِ »درودگر« آمده است. این واژه در ترجمة قاضی به صورت »در این باب و ذیلِ داستانِ جزئی

آید که با توجه به زمینة متن، انتخاب دو واژه با هم برای انتقال مضمون صحیح  ( می١98:  ١394و شیدا« )قاضی،  

دل خطایی کند چندان اهمیتی ندارد«،  است؛ اگر کلمة دیوانه ذکر نشود استدالل نویسنده مبنی بر اینکه: »اگر عاشقِ بی

کند و این  طالحات و کلماتِ این چنینی از زبان تخاطب استفاده می در نظر خواننده مقبول نیست. مترجم در وضع اص 

شود که خوانندة اثر خود را در جایگاه مخاطبِ متن قرار دهد و در نتیجه، بیانِ صمیمی و فضای  ویژگی باعث می

 (. 35:  ١397شود )ذوالفقاری و همکاران،  عاطفیِ متن تقویت می 

 توصیف در ترجمه  -2-6

لقی  (، »١9١:  ١375آفرینش سبک ادبی نقش دارد. مترجم در برابرِ: »شاخهای آهخته ازو جسته« )منشی،  توصیف در  
نهد. تصویرپردازیِ  ( را می١77:  ١394های آن به سوی آسمان برکشیده بود« )قاضی،  = شاخه  چووبوونڵ ههێو ئاسمان ترهبه
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تعبیر محققان، نگرش قدما به تصویر در متون ادبی که به    بخشی به متون داستانی است و بههای ادبیتهنری از مالک

(. توصیف و  89:  ١385داند )فتوحی،  شود، نقش آن را توضیح و آرایشِ معنا میقصد اثبات و تقریر معنا خلق می

تقابلای میتصویرسازی در متون داستانی ماجرا را به سمت و سوی مسائل ویژه های دوگانه و  برد بدان دلیل که 

-گیرد. ترجمة قاضی از منظر توصیفهای معنایی و ساختی، از طریق تطویل و تفصیل صورت میتر از آن ترادفممه

 های هنری غنی است. 

 بالغت و ترجمه -3-6

از نظر بالغی مؤثرند و به    کلیلهترین نکته در ترجمة یک اثر ادبی توجه به نکاتِ بالغی است. برخی عباراتِ  مهم

(، که مترجم  ١9١:  ١375نمایند؛ برای نمونه: »چگونه است آن؟« )منشی،  اند که معانی را برجسته میای به کار رفته گونه

نشاند، قابل ذکر است. این  را در تمامی ابواب ترجمة خود می  ( ١77:  ١394در برابرِ آن عبارتِ »چگونه؟« )قاضی،  

کلیله  دهد و در ابتدای تمامی ابواب  کند نشان میعبارت، اشتیاقِ »رای« را به فهم آن چیزی که »برهمن« توصیف می
ـ مثالً؛ داستان  های میانیِ ابواب  شود و عبارتِ »چگونه؟« غالباً در داستانهای اول، دوم و ششم تکرار می باببه جز  

»خرگوشی که خود را رسول ماه ساخت« در باب بوف و زاغ ـ رایج است. مترجم به آهنگ و لحنی که این تعبیر در  

ای از معنا و مفهومِ  کند و یا به گفتة محققان، برای آن سطح عالیانتقال مضمون دارد و به ویژگی سبکی آن توجه نمی

توجهی به این  و ماهیتِ بالغی قائل نیست؛ در حالیکه بی(  94:  ١387  کرس،  ک؛.ر)برخاسته از حالتِ تعلیقِ داستانی  

 کاهد.امکان از میزان افسون سخن و فخامت و استواریِ کالم می 

کند. کاربرد سجع  هایی با استفاده از سجع، در میان دو پارة سخن توازن و هماهنگِی آوایی ایجاد می مترجم در بخش

(، برای  ١22:  ١393آید« )محمودی،  های عالی آن به شمار می از نمونهکلیله  ای اصلی نثر فنی که »به عنوان یکی از شگرده

نثر به سبب »تراکمِ صنایعِ بالغی تا حد تشبه به شعر پیش  نشان نیز هست که در آن  دادن نوعی مهارت در نویسندگی 

در   کلیلهشود. در بسیاری از جمالت و عبارات  ی ( و به ساختار نحوی آن نزدیک م ١0١:  ١400رود« )عزیزی و دالوند،  می 

های سخن، آرایشِ کالمِ منظوم مد نظر است و چون »میلِ طبعها به سخن منظوم بیش باشد«  سازیِ قراین و پارههمسان

 یابد.  برجستگی می کلیله  (، همین معنا به طور ملموسی در ترجمة کردی23: ١375)منشی، 

ها، وی به آهنگ و  کند. در این نمونه رات و ترکیبات نصراهلل منشی را پس و پیش می مترجم برای ایجاد موازنه عبا

خوانیم: می  کلیله بیند؛ برای مثال دراندیشد و رعایت این شیوه را برای آفرینش اثر هنری الزم می لحن جمالتِ ادیبانه می 

(؛ که در ١92:  ١375»هر سوزی را داروی است: آتش را آب و، زهر را تریاک و، غم را صبر و، عشق را فراق« )منشی،  

وین  ئه  ۆبر، بم سهغه  ۆژهر، ب  ۆئاگر، تریاک ب  ۆیه: ئاو بکی ههێرمانک دهیهوهو برژانه  ز ۆ ر س ههچنین است: »  ترجمة کردی
و له  و فریوی ئهێڵـ وه ف  ێند ناگر ێی دوژمن به هقسه  ڵپیاوی عاقای دیگر: »(. نمونه١9١:  ١394« )قاضی،  کتر دووری له یه

آراید. و یا برخی عباراتِ سادة کلیله،  (. چنین کیفیتی در پایان دو عبارت، معنی را می ١77:  ١394« )قاضی،  ێاناگر ڕدا  ڵد

(،  2١0:  ١375نظیرِ جملة: »بنادانی و جهالت منسوب شود« )منشی،  یابد  ای می در ترجمة کردی معنای ادبی قابل مالحظه

له   ێدرزانی دهری نهۆم افزاید: » آید و این شگرد بر ادبیتِ کالم می وار در می که در ترجمة کردی به تعبیری کنایی و مثل
 (. ١92: ١394شود« )قاضی، = مُهر نادانی بر پیشانی وی زده می  وچاوانیێن
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(. قاضی از مجموع  ١92:  ١375آید: »از آن شربت نخست بچشانند!« )منشی،  به طریق استعاره تهکمیه می  کلیله  در

برد که  ( را به کار می١78:  ١394= آب تلخ به کام ما فرو برند« )قاضی،    نکهروودا دهومان به گهاڵتاعبارت، جملة »

به مقتضای ادبیات کردی و مالحظة عوامل فرهنگی آن هرچند فاقد آن فخامت ِمعنای استعاریِ متنِ اصلی است، اما  

های زبان مقصد  به کار رفته است و از فصاحت و تأثیر بهره دارد. مترجم در باب استعاره و انواع آن غالباً از معادل 

دارد، عبارات  کند. در برخی موارد و از آنجا که وی در این زمینه تواناییِ الزم و یا وقت کافی را در اختیار ناستفاده می

کند و حتی در  اللفظی ترجمه می استعاریِ تمثیلیِ »برگذر سیل خوابگه کرده باشد، و در تیزآب خشت زده« را تحت 

برد که در متنِ اصلی آمده است، نظیرِ: »دست ناکامی ـ پای  زمینة ترکیبات استعاری، معادل همان مفهومی را به کار می

:  ١394« )قاضی،  ریوهختهمی به ێ رسات ـ ههی کارهێشکان ـ پێستی تده(؛ »234 :١375حوادث ـ ساحت سعادت« )منشی،  

:  ١375کند )پورنامداریان،  (. استفاده از نحو، تشبیهات و استعارات زبانیِ مقصد که اندیشه و پیامی را بیان می207

تر  آید، متن را غنی ( بر می273:  ١385( و »در خدمت ادبیات تعلیمی و تصویرکردنِ مفاهیم انتزاعی« )فتوحی،  ١47

کشد که متناسب با  سازد و کاربرد تعابیری از نوع اول است که کالم را از روایتی معمولی به سمت متنی روایی میمی

 پردازی است.شیوة داستان

بدون توجه به این ویژگی، وجه    ترجمة قاضیخواننده در انواع تمثیل تشبیهی باید »وجه شبه« را دریابد. در  

رود که در نثر فنی مستحسن نیست.  شود و عمالً تالش ذهنیِ خواننده برای یافتن آن از میان میشبه ذکر می

(  2١7:  ١375جملة: »روئی چون تهمت اسالم در دل کافران و زلفی چون خیال شک در ضمیر مؤمن« )منشی،  

وهڕشود: »چنین ترجمه می  وهئیمان گه  ک نووریوخساری  بهڵیاک خهش و زولفی  دڵتای  بڵی  =   شهڕئیمان،  ێی 

بیهودة دل کافر، سیاه« )قاضی،   بنا به اصلِ  ١97:  ١394رخسارش همانند نوری روشن و زلفش بسان خیال   .)

 های سخن و یا ایجاد موازنه، نباید سویة دیگر ترجمه فراموش شود. برابریِ قرینه

برای بسط معنا و مفهوم عبارات پیشین و غنای موسیقاییِ متن است و    مة کلیلهترجتمثّل به بیت فارسی در  

 زند که در ترجمة کردی به این نکته توجه نشده است. اگر بیتِ:حذف آن به اصل معنای مقصود لطمه می

برفروز  پیگار  آتش  و  خیز  باد،   چون 

 

بی  ظفر  روز  و  بار  ابر،  کنچون   غبار 

 (١93:  ١375)منشی،                  

ماند و انتقال مضمون به  از متن حذف شود، بیان این معنا که در توضیح مفاهیم دیگر اهمیت دارد مکتوم می 

های داستانی با استفاده از عنصر توصیف  بخشی به خصایصِ شخصیت تنوع  اند کهگیرد؛ زیرا گفتهدرستی انجام نمی

(. ظرافت  26:  ١393فرد،  شود )بصیری و ابراهیمیمی  بخشیدن به داستانشعری، باعث تجسمو در قالب ابیات  

استنباط شود.   کلیله  های مکرر کلیتِ مفاهیم و معانیِ توصیفاتِشود که در اثر خوانشاین مسأله وقتی احساس می

های توصیفی مورد مالحظه واقع نگردد و بنابر این نکته شود که تمامیِ زمینهعدم توجه به این مسأله باعث می

( و  77:  ١394شود )ر.ک؛ قاضی، دان...« به بیت کردی نقل می، بیتِ »بهر سو یکی آبترجمة قاضیاست که در  

 افزاید. این کیفیت بر جاذبة متن می



٤٠       احمد قاضی  کلیله و دێمنه ترجمةبررسی تحلیلی 

 

بیت کالم به نوعی نیازمند دقت  باالست و برگردانِ آنها در جهت ارتقای اد  کلیله های تمثیلی در  بسامدِ استعاره

و مهارت باالیی است و انصافاً مترجم از عهدة این کار به نیکی برآمده است. برای مثال، او در مقابلِ تعبیرِ استعاریِ  

  وه بکاته  ڵوچهپیالنی دوژمن پو   ێبپادشا ده(، از برابرنهادة: »١94:  ١375تمثیلیِ: »کعبتین دشمن بلطف باز مالند« )منشی،  

برد. در چنین تعابیری، وی به معنای  ( بهره می١79:  ١394= پادشاه باید فریب و نیرنگ دشمن را محو کند« )قاضی،  

گیرد. کند و فقط مفهوم کارکردی و منظورشناختیِ آن را در نظر میگرای عبارت فارسی و یا عربی توجه نمیلفظ

 قصد دانست.های زبان متوان این نوع را حاصل توجه به ویژگیمی

حذف مسندالیه در بسیاری از مواقع کالم ادبی، بدان خاطر است که خواننده برای درک آن بر متن تمرکز داشته  

(، مسندٌالیه محذوف است و نیازی به ذکر آن نیست.  ١95:  ١375باشد. برای نمونه در جملة: »پنجم را فرمود« )منشی،  

کند در حالیکه دلیلی بالغی برای ذکر و یا حذف آن وجود ندارد و  ها را حذف و یا ذکر میقاضی بسیاری از واژه

مبانیِ علمِ معانی )ر.ک؛ حکیمی،   به  توجه  ترجمة کردیِ  83ـ  82:  ١364عدم  مواردی نقص  را آشکار    کلیله(، در 

الغیون در  ترین منبع مورد استناد بمهم کلیله  ( در ترجمه زاید است.  ١80:  ١394« )قاضی،  پادشاسازد. ذکر کلمه »می

داده و »از روزگار قدیم میان مترسالن های گذشته بوده و شیوة نویسندگی را بر اساس معیارهای بالغی تعلیم میدوره

( بوده و »تا دور آخر زمان، دستمایة جمله کُتاب و اصحاب صنعت است« )عوفی،  949:  2، ج  ١37١معروف« )صفا،  

١335  :١/92.) 
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ادبیتواژگان م در  بازگشت« ترادف  نظیرِ: »مظفر و منصور و مؤید و مسرور  دارند. در عباراتی  اثر نقش  به  بخشی 

وتوویی و رکهسهبرد و مترجم به عبارت »(؛ نویسنده از ترادف برای ادای مقصود بیشتر استفاده می١92:  ١375)منشی،  
افزاید.  های نامرتبطی را هم بر اصل کلمات میکند و واژه( اکتفا می ١78:  ١394= پیروزی و شادی« )قاضی،  وهییهڵشحاۆخ

گردد که در ترجمة کردی اغلب مرتبط با واژه است و در چنین  ها« بر میترین تغییرات در ترجمه به »اضافهاساسی

ند  کند که توضیح بیشتر جهت رفع ابهام از متن، از قِبل این نوع اضافات مقدور است؛ هرچمواردی مترجم تصور می

شود که از خصوصیات الینفکِ متون هنری است و  در مواردی ترادفات معنایی باعث ایجاد نوعی ابهام در متن می

(. این  ١6:  ١390بخشیدن به تفکر و تخیل در هنگام درگیربودن با یک اثر هنری است« )شیری،  »دلیل آن نیز پویایی

دادنِ مهارت خود در کاربرد کلماتِ بسیار به  ن برای نشانشگرد یکی از اسالیب عمده در نثر فنی نیز هست و مترجما

 اند. بودنِ زبان، از این مهارت استفاده کردهنشانة غنی

آورد. در این  کند و هم معادِل کردیِ آن را میقاضی در برخی موارد هم از کلمة اصلی موجود در متن یاد می

وه بر آنکه سبب تقویت و نیز غنای زبان از رهگذرِ وامِ  شود و این امر عالصورت برابرنهادة آن به دقت روشن می

کند. برای نمونه در ترجمة: »زجر متعدیان و  های دیگر نیز افزون میهای آن را در تعامل با زبانشود، قابلیتواژه می

«  ێرز دابنفهتاباران بهمان و سزادانی خهڵجری زابه و زهزرهجهآید: »( می200:  ١375تعریک مقصران فرض شناخت« )منشی،  

: ١375کار و چرخ ظالم، دادگر« )منشی،  (. در ادامة این عبارت، به جای مصراعِ: »دهر خائن راست١84:  ١394)قاضی،  
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= چرخ  خوادهو خولمانه به قازانجی ئهرخی زهچه برد: »( که جزئی از جملة پیشین است، از مضمونی کُردی بهره می200

ها نیز همین حالت مشهود است و برای مثال در (. در ارتباط با واژه١84:  ١394گردد« )قاضی،  زمانه به سود او می

( به  ١86:  ١394مردانِ دانا« )قاضی،  = بزرگوره پیاوانی زاناگه(، از معادِل »203:  ١375برابرِ »مقبالنِ خردمند« )منشی،  

یابد و از شیوة به  با متن اصلی تعادل صوری می  کند که در این نوع خاصصورت ترکیبِ وصفیِ مقلوب استفاده می

 جوید. ( سود می2: ١389کارگیری قابلیت زبان در ساخت ترکیب اضافی و وصفی )کرمی و دهقانیان، 

 شعر و ترجمه -5-6

آید،  شود و یا بیت فارسی به صورت بیت کردی در میای یا عبارتی عربی توضیح داده می وقتی در پاورقی مضمون آیه

ڵ بڵقی  تبا(، آمده است: »8١)اإلسراء:    »إنَّ الَباِطَل َکاَن َزُهوقَا«رسد. مثالً، در ترجمة آیة قرآنیِ:  ترجمه هنری به نظر می
است و چنین   طرفةالعینی(. بر این اساس فنای باطل در  ١89:  ١394= باطل، حباب روی آب است« )قاضی،  ر ئاوهسه

کاهد.  تعبیری در عین جذابیت برای خواننده، امیدوارکننده است. بنابراین، معتقدیم که حذف آیات از لطافت ترجمه می

رود. گاهی مترجم هنگام   معنای پیشینِ متن از بین میحذف ابیات عربی نیز غالباً چنین است و در اثر آن تأکیدِ مؤکدِ

ای عبارات را بیاراید که از نوع ترجمة واژه به واژه نباشد، وضعِ بیتِ کردی در برابر بیت فارسی، سعی دارد به گونه

 بلکه هم از نظر واژگانی و هم از لحاظ نحو زبان مستقل بنماید و البته با همان مفهومِ متن اصلی:

 ب سوی شرق زن بدخواه را بر فرق زناز غر 

 

 بر فرق او چون برق زن مگذار ازو نام و نشان 

 (١93: ١375)منشی،                     

 و برگردانِ منظومِ کُردی آن با توجه به فحوای داستان چنین است:

نه ێڕ دوژمنت   دهێڕوی،  کهی   ێ وکهت 
 

کهێڕ  ئهی  سمی  تا  دهوه   ێ سو سپت 
 ( ١79:  ١394)قاضی،                                 

کند؛ برای این منظور از توان و خیز اسبان یاری  دادنِ دشمن اهتمام کن، ور نه او با تو چنین  )ترجمه: در هزیمت

 بخواه(.

متنِ ترجمه کند که آن جزوِ عناصرِ  در این موارد، مترجم عناصرِ متنِ اصلی را چنان در ترجمة خود هضم می 

(. بدین ترتیب متن از تفنن به دور نیست و مترجم توانایی خود را در زمینة  4:  ١396فر،  کند )ر.ک؛ خزاعیجلوه می

های وی مؤثر است و برای بیان معنا و استفاده از قابلیت زبان برای ایراد  آزماید؛ ولی تالشسرودن شعرِ کردی می

برابر مثلِ:    معانی و ارتقای ارزش زبان ادبی شایان برای نمونه در  أَشدُّ ِمن َصوٍل«توجه است.  َقوٍل  )منشی،   »ُربَّ 

کند. ( را با حفظ معنا وضع می١9١:  ١394« )قاضی،  الماردان گورچووبڕترهیه له پهی وا ههر قسه ۆز( عبارتِ: »209:  ١375

آفرینی و از طریق  پردازی، ترکیبینی و لغتگزهای واژهها، شیوهبا استفاده از راهکار جایگزینیِ عبارات، برابریابی

های نو  توان قالبدهد برای انتقال مفاهیم زبان مبدأ چگونه می آورد و نشان میگویی تغییراتی در متن به وجود میبِه

  در زبان مقصد آفرید؛ زیرا »عدم برابریابیِ صحیح، در نهایت به فرایند ارتباط درست و رعایت امانت در ترجمه لطمه 

 (. 77:  ١389سازد« )فقهی و نصیری، وارد می
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ابیاتِ مورد استناد نصراهلل   در ترجمة اشعار فارسی به کردی و در قالبِ بیتِ شعری، مضامین ترجمه همانند 

 پردازیم:ای به تفصیل موضوع میاند. با ذکر نمونهاند که هنرمندانه و بدیعمنشی در بردارندة همان معنا و مفهوم

خاضع   هرگز نشوم   عدو 

فرمان؟  برد  را  گنجشک   باز 

 
 
 

سه گه ئهر  بگاته   ران ێست ریشی 
چلێش دانو ۆر   وی؟ ێڕ  ۆب   ێن ێ ن 
 

مسکن   کند  آسمان  بر  چه   ور 

گردن؟ نهد  را  روباه   شیر 

 (١97: ١375)منشی،                   
 

ژێرده حاشانابمه  دوژمنم   ستی 
فه  باز چۆله و  حاشارمانی   که؟ 

 ( ١82: ١394)قاضی،                            

بیشترِ آن های باالی زبان مقصد آشکار است. میها ظرفیتدر این مثال  استعماِل  به دلیل  توان واژة »سقر« را 

لحاظ غنای  دهد و از  جایگزین واژة »باز« کرد. این ابیات از نظر کاربردِ معنایی، مفاهیم متن را با عباراتی بلیغ توسع می

افزاید. به لحاظ موسیقی بین اشعار فارسی و کردی فرق است و برخی ابیاتِ کردی  واژگانی به گنجینة لغات آن می

نیست. در معادل  مسأله چندان جدی  این  اما اهمیت  دارد،  های  یابیاز نظر وزن عروضی و ساختار شعری مشکل 

های: »از  در برابر بیت  کلیله  200و    ١90گیرد و برای نمونه در صفحة  شعری، در مواردی دیگر نیز همین کار انجام می

: ١394ای کاندرو نخواهی...«، معادِل کردیِ آن به صورت کلمه به کلمه و با همان معنا )قاضی،  خواب گران...« و »کلبه 

گ در شعر فارسی و شود، نشان از تعادِل نوعی وزن و آهنشود و الگویی که در آن ارائه می( وضع می١90و    ١84

برگزیده می  برای شعر  اوزان مختلفی  به سان متن مبدأ  و  دارد  با شعر فارسی  کردی  از نظر وزنی  شود که هرچند 

هماهنگیِ کاملی ندارد، اما توجه به بارِ عاطفیِ کلمات در بافتارِ ادبیِ متن و عنایت به مفهوم شعر و سپس انتخاب نوعِ  

 گیرد:(، آگاهانه انجام می4: ١389وزن )ر.ک: کرمی و دهقانیان، 
ت ب  ۆتا  و  وێئاگادار  مهاڵداری  و   وتنی ت 

 
وێاگر رنسه  کیههشێک   خهێ  اناب ڕفیتنه    ت   وله 

 ( ١8١: ١394)قاضی،                                              

رعایتِ سبکِ متن و در عین حال، توجه به  بودنِ معادل همراه با  ها اهمیت دارد صحیحآنچه در بررسیِ برابریابی

وری از امکانات زبانی و  (. مترجم تا حد امکان خود را برای بهره25:  ١370فر،  های زبان مقصد است )خزاییقابلیت

 دهد.بیند و آن را عامل توانمندی و شکوه نثر خود قرار میهنری به رعایت این معیارها مقید می

 ترکیبات در ترجمه مفردات و   -6-6

ترجمة برخی اعالم در همان لفظ اصطالحی آن از مواردی است که در ترجمة قاضی برجستگی دارد. مثالً کلمة  

شود که معادل  ( ترجمه می ١88:  ١394« )قاضی، نجیروههکه( به همان صورت »205:  ١375»کبک انجیر« )منشی، 

توان مصداقِ معناییِ آن را به رود و بر این اساس نمی نمیدقیقی نیست؛ زیرا این کلمه در زبان کردی به کار  

هم تعادلِ  ایجاد  دریافت.  ویژگیدرستی  و  سبکی  مختصات  در  معنایی  زمان  شباهتِ  رعایتِ  با  صوری  های 

های کلیدی اشاره داشت. برای نمونه،  توان به واژه( در ترجمه الزم است. در همین رابطه می5:  ١379فر،  )خزاعی
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ای است  نهد که متفاوت از گونه( را می ١90:  ١394ی سوور« )قاضی،  ر برابر واژة »مارِ افعی«، »مار سوجهمترجم د

ای شناسیم؛ ولی از آنجا که عامّة مردم در مناطق کردنشین دربارة ماهیت اسطورهکه ما از نظر علمی بدین نام می

هایی از نوع عاشقانه نقل  مورد اشارة قاضی داستان ( و چیستیِ اسرارآمیزِ مار١398ِمارها )ر.ک: مسرور و رهبر،  

کنند، معادل نیکویی است. یا در فرهنگ کردی استفاده از تعبیر ماه شب چهارده برای توصیف زیبایی بسیار  می

روی  خواه و معشوق ماهدر حافظة فرهنگی مترجم انباشته است: »و هر محنت که پیش آید، آن را چون یار دل

ری  ڵبە خواز و دڵک یاری دش وه ێته پێک برییه وه رهێر کووه هه(: »228:  ١375در بر گیرد« )منشی،    بنشاط و رغبت
 (.  203: ١394« )قاضی، ێگرش دهه یل و ئیشتیاوه ده باووی چارده، به مهک مانگی شهوو وهڕ

ضمن متن وجود دارد. های خاص ترجمة قاضی در ارتباط با ترکیبات متعددی است که در  برخی از ویژگی

اند و از نمودهای بارز توانایی  ( در ترجمه مهم2١4:  ١375جان« )منشی،  روی و گرانهای »دشمن مثالً ترکیب

= کسی که همنشینی با او سخت و روانفرساست«    تگران و گرانجانحهسهکنند. این دو ترکیب به »مترجم حکایت می

یابیِ این نوع ترکیبات مشکل است و در مواردی ناممکن. »گرانجانی« شود. معادل( تعبیر می١95: ١394)قاضی،  

  کلیله ها و اشخاص در متن  رود. در زمینة توصیفاتی که دربارة پدیدهتعبیری است که در هر دو زبان به کار می 

 منشی »زن  هستیم. در امتداد دو ترکیب مذکور، آنجا که نصراهلل  آمده است، با همین نوع ناکامی در ترجمه مواجه

کند با حذف مفاهیم آن امثال ـ هرچند بازارگان« را با عباراتی وصف، و سپس توصیف را با ابیاتی عربی کامل می 

آید، اما در ادامة ماجرای داستانی که بازارگان دزد را »شیرمردِ ای وارد نمی به انتقال اصل معنا در ترجمه لطمه

ای است که مترجم از  توان دید و این نکته، ـ جای خالی ابیات را می خواند( می2١4:  ١375قدم« )منشی،  مبارک

 آن غافل مانده است. 

طلبد. از این نوع کلمات با معنای خاص  توجه به معنای دقیق کلمات و ترکیبات در متون ادبی دقت زیادی می 

در عبارتِ: »و باز غافالن بدین معانی التفات کم نمایند«    هیچو »کم« در معنای    امّاهای »باز« در معنای  ، واژهکلیله  در

: ١394= کمتر« )قاضی،    مترکه= همچنین« و »  هاروههه( است. این دو واژه به ترتیب به صورتِ » 2١6:  ١375)منشی،  

 ها در دورة نصراهلل منشی تذکر دهد.اند که صحیح نیست و باید به معانی واژه( ترجمه شده١97

کند؛ هرچند مترجم اعتقادی به  ه بر ترجمة واژه به زبان کردی، اصطالحِ عربیِ آن نیز جلب توجه می گاهی عالو

ک که  ێزاهیدنویسد: »( می224:  ١375الدعوه« )منشی،   عبارات عربی ندارد! مثالً قاضی در ترجمة: »زاهدی مستجاب
الدعوه بود!« کرد و مستجابند دعای او را قبول می= زاهدی که خداو" بوو  الدعوةمستجابکرد و "ده  ڵخودا دوعای قبوو

خورد؛ وقتی که مترجم مقصود عبارت عربی را به  (. در اینگونه موارد خطاهایی نیز به چشم می200:  ١394)قاضی،  

ت قایم کردووه؟ وهچت له پشتهنویسد: »( می226: ١375)منشی،    «ِعَصاُم؟ َما َورَاءََک یَ »یابد. در ترجمة:  درستی در نمی
در آن مقام، مراد از آن کسب    کلیله  ( که با توجه به بافت کالمی202ِ:  ١394ای؟« )قاضی،  = چه چیزی را پنهان کرده

 ای!خبر از سوی گوینده است و آنچه بر او از اتفاقات و حوادث گذشته است، نه کتمانِ امری و یا حتی حادثه
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 ساختار نحوی ترجمه -7-6

نمونه  کلیلهوی  حفظ ساختار نح قابل توجه در  از  قاضیهای  ـ چنانکه رسم    ترجمة  بومان  »ملک  مثالً:  است. 

ک  پادشای کوندان ـ وه ( در ترجمه چنین است: »226: ١375دولتان است ـ این نصایح ندانست شنود« )منشی، بی
( و در بسیاری از سیاقِ عبارات و  202:  ١394« )قاضی،  ێبگر   ێگوتانه دهسیحهم نهیتوانی ئهتانه ـ نهڵودهێی بوهێش

ها همین گونه است، مثال دیگر: »اینست داستان حذر از مکامن غدر و مکاید رای دشمن،  ترتیبِ قرارگرفتنِ واژه

و    ێڵکر و فزبوون له مه ێ رپهیه داستانی دووره وهئه(: »237:  ١375اگرچه در تضرع و تذلل مبالغت نماید« )منشی،  
(. این شیوه، هم نشان از  209:  ١394« )قاضی،  لیلی نیشان بداوماوی و زهقهێبه ل  خۆند که  ر چهدوژمن، هه  جیرهفه

پذیرد  گرایی در سبکِ نوشتاریِ مترجم دارد و هم اینکه تأخیر و تقدمِ عبارات بنا به دالیل بالغی صورت میکهنه

گیرد داند تحت تأثیر شگرد خاص او قرار میازی نیکو میپردو از آنجا که مترجم شیوة نصراهلل منشی را در عبارت

 کند. و سبک ویژة وی را تقلید می 

 گیری نتیجه -7

با توجه  و  احمد قاضی وترجمة کلیله و دمنة نصراهلل منشی  های ترجمة متن ادبی با  بر اساس تحلیل و تطبیقِ ویژگی

توان گفت که انگیزة اصلی  می  کلیله  ترجمة  محوری درخوانندهشدة مبتنی بر  های تعریف های هدف، روش به مقوله

قاضی، حفظ ساختار روایی و داستانیِ آن برای انتفاع خوانندگان از معانی و مفاهیمِ حکایات است و هرچند شکل و  

منشی در جنب تأکید بر  یابد؛ در حالیکه نصراهلل  تری میشود؛ اما انتقال محتوا اهمیت افزونفرم اثر نادیده گرفته نمی

دهد. با وجود این، ترجمة قاضی موارد کثیری از اعتالی اصلِ  ای میتفهّمِ معنی، آشکارا به صورت نیز اهمیت ویژه 

های  کند. نزدیکیِ زبانخود را در ترجمه واجد است؛ بدان دلیل که سبک مناسبی دارد و اثر آن در خواننده نفوذ می

ترجمة  ها و انواع تعبیرات، شرایط مطلوبی برای  المثلای و ترکیبی و همسانیِ ضرب هفارسی و کردی در خواصِ واژ 
های ساختاریِ ترجمة کردی در مواردی بسیار و حتی در مطابقتِ دستوری، با  فراهم آورده است و لذا ویژگی  کلیله 

 یابد.متن اصلی شباهت می

ل و ترتیبِ قرارگرفتنِ صفات، قیود، افعال و کلمات  قاضی غالباً در ترجمة کردیِ جمالت و عبارات، زمان افعا 

کند؛ با این تفاوت که مترجم در این رابطه  را هم بر مبنای متنِ اصلی تنظیم و آن را از سبکِ نصراهلل منشی اقتباس می

ر این امر  پردازی ندارد و اهتمام و تمرکزِ ویژة وی بر انتقال معانی به خواننده مقصور است و توانایی او دقصد سخن

نشانة کهنگی  . از سوی دیگر  اش حکایت داردشناسیلغت  دانی وزمان و در حین آفرینش اثری هنری، از دانشِ زبانهم

گراییِ مترجم را برای خلق متن ادبی و در نتیجه، وجود پیچیدگی در سخن و عدول کالم از یک معنای  زبان و ابهام

نه را در اشاراتِ تشبیهی، استعاری، مجازی، ایهامی و کناییِ در سطوح  یقینی و مسلم و داللت آن به معانی چندگا

توان دید. ایجاد هماهنگی آوایی در میان دو پارة سخن با استفاده از سجع و موازنه، شگرد  کلمه، جمله و عبارت می 

افزاید و  وی میشود. مجموعة این عوامل بر ادبیتِ کالم هنریِ  ای است که در ترجمة قاضی بدان توجه میبالغی

 کند. سازد و هم جایگاه احمد قاضی را به عنوان مترجمی توانا تثبیت میمحاسنِ ترجمة او را آشکار می 
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در عین حال ترجمة وی معایبی دارد به طوری که با توجه به مقولة معنامحوری در ترجمه، شاهد نوعی ناهمگونی و ناموزونی در  

کند؛  هایی از ابیات، امثال و حکم، آیات قرآنی و احادیث نبوی را حذف می وجه به مقامِ سخن قسمتساختار کلی اثر هستیم. مترجم بدون ت 

کند و معادلِ کُردی آنها را در پاورقی  گنجاند و بعضی ابیات و عبارات عربی را حفظ می نامتناسب با زمینة متن را در آن می  ابیاتِبرخی  

و  می ابیات  آورد  و  مصاریع  میبرخی  بر  نثر  به  را  عربی  و  میگرداندفارسی  احتیاط  قید  با  لذا  از  .  قاضی  ترجمة  که  ،  کلیلهتوان گفت 

کردنِ جمالت و عبارات و بدون توجه به خصایصِ  در مواردی بسیار، مترجم به دلیل ساده  شدة فرم و محتوای متن اصلی است.خالصه

ات متنِ مبدأ کرده است. وی به دلیل تردیدهای بسیار در چگونگیِ ترجمه، شیوة نیاز از توصیفات و ترادفکالم ادبی، متن مقصد را بی

از آنجا که وی از شعر و    توان استواری و اعتالی مضامین متن اصلی را در کلیتِ ترجمه دید و کند و بنابراین نمییکسانی را تبعیت نمی

ارد و بسان مترجمِ متنِ اصلی بر تعبیرات و زبانِ مقصد مسلط نیست  های کافی در ذهن ندنثرِ مجموعة ادبیات کردی محفوظات و اندوخته

ای هنری و  و از لحاظ ساختاری تواناییِ تلفیقِ چند متن مختلف را با همدیگر ـ با شگردهای همسان و یا متفاوت ـ ندارد، در ارائة ترجمه

 ادبی بسان متن مبدأ توفیق نیافته است. 

 هانوشتپی

در سلیمانیه عراق انجام گرفت و ترجمة کردیِ ماموستا عطوفی به نظم و با نام   کلیله( ترجمة کردی عمر توفیق از روی متن عربی  ١

 « چاپ شد. شتی زانیاریهه به»

 مقایسة آیات، احادیث، امثال، ابیات فارسی و عربی در ترجمة نصراهلل منشی و ترجمة قاضی: ( 2

 فراوانی ترجمة کردی  له و دمنه فراوانی کلی نوع لفظ  ردیف

 ١ ١ آیات قرآن  ١

 ـ 3 احادیث نبوی 2

 ـ 34 مصاریع و ابیات عربی  3

 ١١ 30 مصاریع و ابیات فارسی 4

 8 ١2 امثال عربی  5

 در باب »بوف و زاغ« (: درصد فراوانی آیات، احادیث، اشعار، امثال عربی و فارسی ١جدول )

 
 احمد قاضی منهێکلیله و دترجمة   ■ترجمه کلیله و دمنة نصراهلل منشی           ■                        

 زاغ« در باب »بوف و  ١(: نسبت فراوانی موضوعات مربوط به جدول شمارة ١نمودار ) 

 فرماید:( امامی زنبیلی می3
مهێن ئهرگسی  سهستی  وا  که  گو و  چه  ڵ یری  دهمهو   کا ن 
 و

له  ۆ ب  سنێسو گرت،  خزمانی  وهۆ و  شاعیرشییه   ک 
 

سو  به  گو ێ کایه  و  ش   ڵ سن  یاسهۆ و  به  دهمهخی   کان 
 
گو ده گوڵیگوت  هه  ڵ ه،  زاوایه بووکه،  بولبوله    ر 

 ( 223و  69: ١392)امامی زنبیلی،                                   

0

10

20

30

40

آیاتی قرآنی احادیث نبوی اشعار عربی اشعار فارسی امثال و حکم عربی



٤6      احمد قاضی  کلیله و دێمنه ترجمةبررسی تحلیلی 

 

 منابع و مآخذ 

 . ترجمة استاد محمدمهدی فوالدوند.قرآن کریم

شناسی نظم و ماهنامة تخصصی سبکهای متون نثر سبک عراقی«.  ها و تحمیدیهشناسی دیباچه(. »سبک١399بساک، حسن )

 . 22ـ ١(، اردیبهشت، صص 48سال سیزدهم، شماره دوم)پیاپی نثر فارسی )بهار ادب(، 

نشریة    «.کلیله و دمنه(. »بررسی روشمند ترجمة ابوالمعالی نصراهلل منشی از  ١393بصیری، محمدصادق و نعیمه ابراهیمی فرد )

 . 32ـ  ١، صص ١0، شماره 6، سال ادبیات تطبیقی

، دانشگاه شیراز، سال  ادب بوستانمجلة  نصراهلل منشی«.    یکلیله و دمنههای  شناسی حکایت (. »ریخت ١389مد )پارسا، سید اح

 . 77ـ 47(، زمستان، صص 6دوم، شماره چهارم)پیاپی 

 . تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان(. ١375ـ پورنامداریان، تقی )

پژوهی  متن  در مجلدات پنجگانة تاریخ وصاف از منظر نظریة دریافت«.  کلیله و دمنه(. »تحلیل بازتاب  ١397جاللی، محمدامیر )

 . ١63ـ ١43، پاییز، صص 77، شماره 22، سال ادبی

 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ ششم. ادبیات و تعهد در اسالم(.  ١364حکیمی، محمدرضا )

های بیدپای نصراهلل منشی با ترجمة عربی ابن مقفع و داستان  کلیله و دمنههای  (. »بررسی بعضی اختالف١387حیدری، علی )

 .6١ـ 46، بهار، صص 69، سال هجدهم، شماره فصلنامة علمی ـ پژوهشی دانشگاه الزهراء)س(و پنجاکیانه«. 

، 35، دوره  ادبیات و علوم انسانی مشهد   ةتخصصی زبان و ادبیات دانشكد   ةجلم(. »ترجمة متون ادبی«.  ١38١فر، علی )خزایی

 . 458ـ  447، صص ١39ـ  ١38، پیاپی 4ـ   3شماره 

 .4١ـ  37، سال اول، شماره سوم، صص فصلنامة مترجم(«. 2گانة ترجمه)های هفت (. »تکنیک١370ـــــــــــــ )

 . ١١ـ 3، صص 6١، شمارة  فصلنامة مترجم(. »چهار نوع ترجمه«. ١396ـــــ )ــــــــ 

 . 8ـ 3. صص 33، سال نهم، شماره فصلنامة مترجمای در باب تعادل در ترجمة ادبی«. (. »نظریه١379ـــــــــــــ )

 . 79 ـ  69، صص 28، شماره نامة فرهنگستان(. »نظریة ترجمه، دیروز و امروز«. ١384ـــــــــــــ )

، فنون ادبی«.  تمهیدات  القضات همدانی درهای عین(. »واکاوی ترجمه١400دباغی ورنوسفادرانی، عزیزاهلل و سمانه فرهادی )

 . 42ـ   25(، بهار، صص 34)پیاپی  ١سال سیزدهم، شماره 

 .١64ـ    ١55(، تابستان، صص  ١5)پیاپی    2، سال هشتم، شماره  فنون ادبی  شناسی واژة ترجمه«.(. »ریشه١395افکار، علیرضا )دل

، سال  فصلنامة هنر و تمدن شرق(. »جایگاه گل سوسن در فرهنگ، شعر و ادب پارسی«.  ١396دهقان، فرزانه السادات و مرتضی همتی )

 . ١4ـ  3پنجم، شماره شانزدهم، تابستان، صص 



 ٤٧      ١٤٠٠ و زمستانپاییز  ،  ١2  پیاپی،  2  ش. ، ٧  س.                              پژوهشنامه ادبیات کردی

 

ابتهاج در سه حوزة زبان، موسیقی و  (. »بررسی فرمالیستی شعر  ١397ذوالفقاری، محسن و همکاران ) »ارغوان« از هوشنگ 

 .48ـ  3١(، پاییز، صص 24)پیاپی  3، سال دهم، شماره فنون ادبیشناسی«. زیبایی

 . تهران: سمت. انواع نثر فارسی(. ١380رستگار فسایی، منصور )

(، پاییز و زمستان، صص 5)پیاپی    2، شماره  ، سال سومفنون ادبیها«.  (. »اهمیت و انواع ابهام در پژوهش١390شیری، قهرمان )

 . 36ـ  ١5

فصلنامة مطالعات زبان و   (. »تعادل زیباشناختی در ترجمة متون ادبی از منظر زیباشناسی دریافت«.١393نژاد، محدثه )صفی

 .90ـ  69، شماره چهارم، زمستان، صص (دانشکدة ادبیات و علوم انسانیترجمه )

 . تهران: مرکز، چاپ چهارم. شه و کنار ترجمهاز گو(. ١399جو، علی )صلح

، سال سیزدهم، شماره  فنون ادبیای نویافته در بالغت فارسی«.  (. »استخدام پرورده، گونه١400عزیزی، مجید و یاسر دالوند )

 .١١4ـ  97(، بهار، صص 34)پیاپی  ١

 ربانی. . سنندج: امام شتی زانیاریهه به (. ١39١) سوولتووفی، ڕهعهـ 

 . تهران: سخن. بالغت تصویر (.  ١385فتوحی، محمود ) 

( نصیری  ترجمه١389فقهی، عبدالحسین و حافظ  متون  »ارزیابی روشمند  فارسی«.(.  به  از عربی  زبان  شده  پژوهی فصلنامة 

 . ١07ـ 7١، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان، صص دانشگاه الزهراء)س(

 تهران: آنا. .نبیلیید کامیلی ئیمام زه : دیوانی سه ڵ ری د شا (. ١392امامی زنبیلی، کامل )

 . ترجمة نیلوفر اربابی، تهران: رسش.شروع، میانه، پایان(. ١387کرس، نانسی )

(، بهار و تابستان، 2)پیاپی    ١، سال دوم، شماره  فنون ادبی(. »خاقانی، معمار زبان و خیال«.  ١389کرمی، محمدحسین و جواد دهقانیان )

 . ١6ـ   ١صص 

 تهران: خوارزمی، چاپ سوم. دمنه. و کلیله دربارة(. ١395محجوب، محمدجعفر )

(، پاییز  ١١)پیاپی    2، سال ششم، شماره  فنون ادبی«.  کلیله و دمنهترین ویژگی سبکی  (. »تشبیه برجسته١393محمودی، مریم )

 . ١32ـ  ١2١و زمستان، صص 

دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات    (. »بررسی و تحلیل اسطورة شاماران در منطقة مکریان مهاباد«.١398مسرور، شیالن و ایلناز رهبر )

 . 97ـ 73، مهر و آبان، صص 28، شماره 7، سال عامه

 -دوفصلنامة علمی«. کلیله و دمنه(. »تأثیر وابستگی گفتمانی بر ترجمه؛ مطالعة موردی ترجمة فارسی ١397نیا، مهدی )مقدسی

55ـ  33، پاییز و زمستان، صص ١9، شمارة 8، سال های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهشی پژوهش


