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 چکيده 

توجّه  سی موردمتون تعلیمی است که از زمان ترجمه شدن آن به زبان فار از جمله ودمنهکلیله

های ول زمانهایی که در طها و تحریراست. ترجمهقان قرار گرفتهبسیاری از پژوهشگران و محقّ

 ها برنروی آن صورت گرفته است، باعث شده که مترجمان آهای مختلف بر متفاوت و به زبان

ه به وا و چابراین چه به لحاظ محتبن هایی در آن به وجود آورند؛رفحسب ذوق و سلیقۀ خود تص

 ار رفتهاص به کخها، اسامی اند. یکی از وجوه این تفاوتهایی باهم پیدا کردهلحاظ ساختار تفاوت

« انو زاغ بومان»ر این پژوهش اسامی خاص به کار رفته در باب ی این کتاب است. دهادر حکایت

بررسی شده  شعیاردانو  انوارسهیلی، های بیدپایداستان، ودمنهکلیله پنچاتنترا، یهاکتاب در

نا قرار رود، مبیهای دیگر به شمار مکه منشأ اصلی هندی کتابپنچاتنترا  است. در این میان کتاب

شان از ژوهش نه است. نتایج پها با آن مقایسه شدار رفته در دیگر کتاباسامی خاص به ک ه،گرفت

ر درد آن ترین کاربکار رفته است که بیشمورد اسم خاص به  هفده هاآن دارد که در این کتاب

 ست. اعیاردانش و انوارسهیلی  هایترین تغییرات مربوط به کتابو بیش پنچاتنترا کتاب

وارسهیلی، های بیدپای، انودمنه، داستانپنچاتنترا، کلیله: اسم خاص، ی کليدیهاواژه

 عیاردانش.
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 مقدمه -1

از های گذشته زمانهای مشهور جهان است که از یکی از کتاب ودمنهکلیله

چه از لحاظ مسائل ادبی و چه از لحاظ مسائل اجتماعی و فکری در جهات مختلف 

تحریرهای فراوانی بر روی آن و ها ت و ترجمهاسه بودهبین ملل مختلف مورد توجّ

 آن بر روی ترجمه چندین ایران در اسالمی دورۀ از است. تنها بعدصورت گرفته

ودمنه هکلیل»: نویسدمیودمنه کلیله ۀ اهمیّتدکتر شمیسا دربار است.صورت گرفته
است: یکی از لحاظ فکری که آن ه بودهدر طی تاریخ به سه جهت همواره مورد توجّ 

مردان ه دولتمورد توجّ  و از این رو مخصوصاً دانستندسیاست می تاب کیاست ورا ک

ی چنان که اکثر دو دیگر به لحاظ تاریخ نثر فنّ است.و اصحاب سیاست بوده

ی کسانی چون اند و حتّو از آن نام برده نویسندگان این سبک به آن نظر داشته

و سه دیگر به لحاظ تلخیص و شرح اند وصّاف الحضره در صدد معارضه با آن برآمده

)شمیسا،  «که قانعی شاعر آن را در قرن هفتم منظوم کردچنان آن است نویسیزو با

کتابی است که از ادب هند باستان اخذ شده و منابع آن دو  ودمنهکلیله .(85: 1387

 توسط پزشکی به پنچاتنترااست.  ذکر شده مهابهاراتاو پنچاتنترا های ب به نامکتا

نام  . این کتابآورده شده و به زبان پهلوی ترجمه شده است نام برزویه به ایران

 در شکل حاضرکه نخستین نسخه از این کتاب  به خود گرفت کلیلک و دمنک

« هجری قمری 539و  538»های بین سال ودمنهکلیلههمین ترجمۀ پهلوی است. 

ن عربی به زبان فارسی ترجمه ط شخصی به نام ابوالمعالی نصراللّه منشی از زباتوسّ 

ط منشی، این کتاب بار دیگر به زبان توسّودمنه کلیله شد. پس از ترجمه شدن

که نویسندگان آن از کار یکدیگر خبری داشته باشند. بدون این ،فارسی ترجمه شد

اری صورت گرفت و او کتاب ط شخصی به نام محمّد ابن عبداهلل البخاین کار توسّ 

از  به سبب دشوار بودننامید. ترجمۀ نصرالّله منشی  های بیدپایداستانخود را 

حسین بن علی »ط شخصی به نام پس از چندی توسّ و شیوۀ نگارش لحاظ انشا

تغییر داد.  انوارسهیلیهذیب شد. او نام کتاب خود را به ت« واعظ کاشفی سبزواری

پیچیدگی این کتاب ه بر بلک ،واعظ کاشفی در ساده کردن ترجمۀ منشی موفّق نبود

مبارک بنهجری قمری شخصی به نام ابوالفضل 996بنابراین در سال  نیز افزود؛
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 عیار دانشب را ساده کردند و نام آن را به دکنی به همراه برادرش فیضی این کتا

. موضوع مورد بحث ما در این پژوهش مربوط به (6: 1349)محجوب، « تغییر دادند

 هایداستان، ودمنهکلیله، پنچاتنترا هایکتابشد که در آن باای میات مقایسهادبیّ

بومان و »از نظر اسامی خاص به کار رفته در باب  عیاردانشو  انوارسهیلی، بیدپای

که  پنچاتنترا کتاب استسعی شده در این جستار .شوندبا هم مقایسه می« زاغان

، سپس دیگر آثار مبنا قرار گیردرود، و دیگر آثار به شمار می ودمنهکلیلهمنشأ کتاب 

ها در قالب رسم یک ها و اشتراکات این کتابوتو در آخر نیز تفا با آن مقایسه

 .شودص جدول مشخّ

 قيقأله و سؤاالت تحبيان مس -1-1

به لحاظ نوع،  ودمنهکلیلهاست و شده تقسیم نثر و نظم شاخۀ دو به ادبی متون

 است روان و ساده رود. نثر، کالمیبه شمار می ابلفتمثیلی  -یک اثر منثور تعلیمی 

 شکل ترینساده به مفاهیم انتقال و بیان برای درپی پی لغات و هاواژه از استفاده با که

 گرایمعنی و االطراف جامع»شود. نثر در نظر رستگارفسایی ممکن استفاده می

 و ابوالمعالی نصراهلل بیهقی، چون آفرینمکتب و سازسبک نویسانپارسی از برخی

 (.9: 1394)رستگارفسایی، « استداشته ماندگار و مداوم نفوذی هاقرن طول در سعدی

اثر ادبی تعلیمی اثری است که دانشی )چه عملی و چه نظری( را برای خواننده 

تشریح کند یا مسائل اخالقی، مذهبی و فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد. نوشتن 

.  قسمت اعظم حکایات (255: 1394)شمیسا، است دیم سابقه داشتهآثار تعلیمی از ق

ما، جنبۀ ادب تعلیمی دارند. در این نوع ادبی در حقیقت طرح داستان جنبۀ ثانوی 

ی به انواع مختلفی تقسیم دارد و هدف اصلی أخذ و بیان نتیجه است. ادب تعلیم

 حکایت بیان تمثیل،» (.208)همان: است « تمثیلی»موارد آن ادب از یکی  کهشودمی

دیگری  ترکلّی گوینده معنای مراد امّا دارد، ظاهری معنای هرچند که است روایتی و

شود که یکی . ادب تمثیلی نیز خود به انواعی تقسیم می(237: 1385)شمیسا، « است

باشد. فابل در حقیقت داستان کوتاهی است که می« فابل»از انواع آن ادب تمثیلی 

 (Bes Fabelترین نوع فابل، فابل حیوانات )است. معمولۀ تمثیلی نوشته شدهبه شیو
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اند، مانند آدمیان عمل ل آدمیاناست. در این نوع حکایات، جانوران نماینده و ممثّ

ترین مجموعۀ فابل در ادبیات فارسی به عالی ودمنهکلیلهگویند. کنند و سخن میمی

است های کهن هندی موسوم به پنچتنترا أخذ شدهرود که از مجموعه فابلشمار می

 دانند که محدودن نتیجۀ اخالقی می. برخی فابل را متضمّ(258 -257: 1394)شمیسا، 

 دیده نیز دیگر هایفرهنگ در« اخالق»مسائل  طرح به مایۀ فابلدرون ساختن

 از غرض و رمزی و تمثیلی هایداستان دربارۀ پورنامداریان (.10: 1387)آبرامز، شود می

 هایداستان مثل هاداستان این از بعضی در اگرچه»نویسد: می هاآن نگارش

باز  هاداستان که اخالقی و تعلیمی درس از گذشته توانمی نامه مرزبان و ودمنهکلیله

 نیز است، جریان در سلطان حضرت در که را هاییو دسیسه هاتوطئه گویند،می

 کرد، یتلقّ اند،گرفته را حاکم پیرامون که گوناگونی افراد نمایندۀرا  حیوانات و دریافت

 در مطرح اندرزهای و اخالقی نتایج همان تعلیم، و تفهیم تربیش اصلی، غرض امّا

 به یفنّ نثر به که تاریخی هایکتاب(. 133-132: 1375)پورنامداریان، « داستان است

 انشای سبک از تأثیر -1اند: بوده رمتأثّ ودمنهکلیله از یکلّ جنبۀ دو از اند،آمده نگارش

 از فکری. مسائل و محتوای داستانی منظر از -2آن  فنّی و نثر پردازی ودمنهکلیله

 خود نادره( دُرّۀ و صاحب وصّاف )همچون یبزرگ نویسندگان کهاین انشاء، سبک منظر

 فنی متون بر تأثیرگذاری آن تشدّ و نثر بیانگر اهمیّت سنجیدند،می ابوالمعالی با را

 ودمنهکلیلهاصلی  ۀریشرد مومحجوب در  .(688: 1387)استرآبادی، است  خود از پس

برهمنی ویشنویی گردآوری  ۀکتاب اصلی به وسیل»: استبیان داشتهچنین 

قرن پس از میالد مسیح این برهمن در حدود سه . دانیماست که نام وی را نمیشده

زیسته است. کتاب شامل یک مقدمه و پنج باب است که هر یک به در کشمیر می

 سانسکریتشود. این کتاب به زبان نامیده می «اندرز و پند»تنترا به معنی نام 

این کتاب به بنابراین  ؛نام داشته است «تنتراکیایکا»قدیم آن  ۀنوشته شده و نسخ

ی کتابی دیگر به نام بلکه از روی بقایا ،استصورت نخستین خویش به ما نرسیده

 ۀهای کوتاه( و منابع دیگری که بقایای آن در نسخهقصّ ه)یا مجموع تنتراکیایکا

است و  باقی مانده، به وجود آمده پنچاتنتراجنوبی  ۀکشمیری و نپالی و نسخ

 ،شناسندده و مطبوع میکرهای ترجمه از روی نسخه اروپائیاناتنترایی که چپن

هایی دارد با آن اختالفو روی کتاب اصلی تدوین شده  از رتر است کهکتابی متأخّ
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 (.22 -19: 1349محجوب، )
که یکی از  ودمنهکلیلهتحریرهای فراوانی بر روی طور که گفتیم بنابراین همان

 به است. الزمرود، صورت گرفتهبه شمار می فارسی اتتعلیمی ادبیّ آثار بسیار مهمّ نثر

باعث  ،آمده عمل به منشی نصراهلل ودمنهکلیله روی بر که تحریرهایی که است ذکر

 را مناسبی پژوهشی زمینۀ موضوع این که به وجود آید آن در فراوانی شده تا تغییرات

است. یکی از این تغییرات، تغییراتی فراهم کرده مهم اثر این ایبررسی مقایسه برای

است و ممکن است هاست که بر روی اسامی خاص به کار رفته در آن به وجود آمد

این پژوهش به منظور بررسی بنابراین هایی با یکدیگر پیدا کرده باشند؛ تفاوت

 ۀو مقایس ودمنهکلیلهبه عنوان منشأ  پنچاتنترااسامی خاص به کار رفته در کتاب 

این اسامی با تحریرها و تصحیحاتی که بر روی آن به زبان فارسی صورت گرفته، 

ص های مختلف بر روی آن مشخّوجود آمده در طول زمان باشد تا تغییرات بهمی

 شود.

 اهداف و ضرورت تحقيق -2-1

ارزشمند به تمثیلی بسیار  -یک اثر تعلیمی که به لحاظ این ودمنهکلیلهکتاب 

مورد استقبال بسیاری از پژوهشگران و نویسندگان در سراسر جهان  رود،شمار می

متناسب با فرهنگ زمان خود تغییراتی در آن هشگران هر یک وو این پژ هقرار گرفت

توان برای این پژوهش ترین اهمیّت و ضرورتی که میمهم بنابراین ند؛اهبه وجود آورد

 .استص نمودن وجوه تغییرات ایجاد شده در این کتاب ارزشمند ذکر کرد، مشخّ

 پيشينۀ تحقيق -3-1

اند که به دو ت دادهصورودمنه کلیله های متنوعی را پیرامونمحققان پژوهش

توان به کتاب: ها میبخش کتاب و مقاله قابل تقسیم است. از جملۀ این کتاب

و کتاب  1349ر محجوب، انتشارات خوارزمی، د جعفاز محمّ« ودمنهدربارۀ کلیله»

، اشاره 1369از ناتل خانلری، انتشارات خوارزمی، « های بیدپایتصحیح داستان»

اجمالی پنچتنترا با  مقایسۀ»وان به مقاالتی با عنوان: تکرد و در بخش مقاالت می

و  1341ور، نشریۀ یغما، د جواد مشک، از محمّ«های سریانی و عربی و پارسیترجمه
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ع و نصراهلل منشی با ترجمۀ عربی ابن مقفّ ودمنهکلیلههای بررسی بعضی اختالف»

، 1386انشگاه الزهراء، د از علی حیدری، فصلنامۀ« پنچاکیانههای بیدپای و داستان

های اسامی خاص به کار رفته امّا تاکنون پژوهشی که به بررسی اختالف اشاره کرد،

و تصحیحاتی که بر روی آن صورت ودمنه کلیله در کتاب «بومان و زاغان»در باب 

 است.باشد، مشاهده نشدهپرداخته  ،گرفته

 های تحقيقبحث و یافته -2

نام خاصی  ،ست که برای هر یک از اشیاء و اماکنادر گذشته رسم چنین بوده

 پنچاتنترا نیز که منشأ اصلی آن کتاب ودمنهکلیله که در کتابشدند. چنانقائل می

های انجام شده بر روی آثار بررسی به توّجه باشد، همین حالت را شاهد هستیم. بامی

اسم خاص ذکر  مورد 17حدود « بومان و زاغان»در باب  مورد نظر در این پژوهش

ین ما در این ابنابر ؛ستا پنجاتنترامربوط به کتاب  ترین تعداد آناست که بیششده

و دیگر تحریرهایی ودمنه کلیلهو  پنچاتنتراقسمت قصد داریم این اسامی را در کتاب 

در  این اسامی ص شود کهکه بر روی آن صورت گرفته با هم مقایسه کنیم تا مشخّ

اند. به طور حتم دیگر ل قرار گرفتهمیزان در معرض تغییر و تحوّتا چه  هااین کتاب 

امّا پرداختن به  ،استابواب این کتاب ارزشمند نیز دچار این تغییر و تحوالت شده

 باشد.همۀ ابواب آن از حوصلۀ این مقاله خارج می

 «بومان و زاغان»مقایسۀ اسامی خاص به کار رفته در باب  -1-2

 بومان و زاغانحکایت  -1 -1-2

نام شود به خورد مربوط میبه چشم میحکایت اوّلین تفاوتی که در این 

در است. گویندۀ حکایت فاق افتادهاتّدر آن زاغان و  سرزمینی که حکایت بومان

که حکایت ذکر نکرده و فقط به ذکر اینرا سرزمین به خصوصی نام  پنچاتنتراکتاب 

، این روال را در (131: 1385شیکهر، )است اکتفا کرده ،فاق افتادهاتّ« جنگلی ۀگوش»در 

کنیم. در کتاب نیز مشاهده می بیدپای هایداستانو  ودمنهکلیلههای کتاب

 در و (191: 1392نصراهلل منشی، )ذکر شده  «کوهی بلند» نام این سرزمین ودمنهکلیله



 59  /  یاردانشسهیلی و عهای بیدپای، انوارودمنه، داستاندر پنچاتنترا، کلیله« بومان و زاغان»مقایسۀ اسامی خاص باب 

: 1369بخاری، )است ذکر شده« های جهانکوهی از کوه»در بیدپای  هایداستان

 سرزمین یک نامبرای این مکان  عیاردانشو  نوارسهیلیاهای امّا در کتاب ،(175

 «والیت چین» سرزمیناین نام  نوارسهیلیا اند که در کتابحقیقی را ذکر کرده

است ذکر شده «والیت اُجین» عیاردانشکتاب  و در (311:  1388کاشفی، )باشد می
 .(220: 1377دکنی، )

شود به نوع درختی بعدی اختالف اسامی خاص در این حکایت مربوط میمورد 

 درختاین نام  پنچاتنتراکتاب  که زاغان بر روی آن النه داشتند. در این مورد در

نصراهلل ) ودمنهکلیلههای امّا در کتاب ،(131: 1385شیکهر، ) استذکر شده «انجیر»

کاشفی، ) انوارسهیلی، (175: 1369، بخاری) های بیدپایداستان، (191: 1392منشی، 

: 1377)دکنی،  استنشده صمشخّ درختنوع این  عیاردانشو باالخره در  ،(311: 1388

220.) 
« ابری»است که نام او دهکر ذکر یملک زاغان نامبرای پنچاتنترا  در کتاب

نصراهلل منشی، ) ودمنهکلیله هایکه در کتاب، در حالی(131: 1385شیکهر، )باشد می

، بخاری) استدهشن ذکرملک زاغان برای نامی  های بیدپایداستانو  (191: 1392

پنچاتنترا  نیز به مانند کتاب عیاردانشو  انوارسهیلی های، امّا در کتاب(175: 1369

: 1388کاشفی، )« پیروز» انوارسهیلی است که دردهکر ذکر یملک زاغان نامبرای 

 .(220: 1377دکنی، ) استشده ذکر «فیروز» عیاردانش، و در (311

« دشمن افکن» پنچاتنترا ی ذکر شده که در کتابنامنیز ملک بومان برای 

نصراهلل منشی، ) ودمنهکلیلههای که در کتابدر حالی، (131: 1385شیکهر، )باشد می

بخاری، )است دهنش کرذنامی برای ملک بومان  های بیدپایداستانو  (191: 1392

نیز به  عیاردانشو  (311: 1388کاشفی، ) انوارسهیلی هایامّا در کتاب (175: 1369

باشد می «شباهنگ»ه آن ک استشده نامی برای ملک بومان ذکرپنچاتنترا  مانند

 .(220: 1377)دکنی، 

به است که بیان شده ینام پنج وزیر زاغانبرای تک تک پنچاتنترا  در کتاب

تند  -4تنک پرواز  -3راست پرواز  -2بلند پرواز  -1: ها شاملآنهای نام ترتیب

است که در هیچ یک از ، این در حالی(131: 1385شیکهر، )باشد میدراز عمر  -5پرواز 

: 1369، بخاری) های بیدپایداستان ،(192: 1392نصراهلل منشی، ) ودمنهکلیله هایکتاب
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وزیران بیان این نامی برای  عیاردانشو  (312: 1388کاشفی، ) انوارسهیلی، (176

 (.221: 1377دکنی، ) استدهشن

به  موقتاً پس از شبیخون بومان سرزمینی که زاغان برای  پنچاتنترا در کتاب

 ند و انتقام یارانش را بگیرد نیزخود را عملی ک ۀوزیر پنجم نقشتا  هکوچ کردجا آن

امّا در  ،(148: 1385شیکهر، )باشد می «بز کوهی ۀتی»است که آن دهی ذکر شنام

: 1369بخاری، ) های بیدپایداستان، (211: 1392نصراهلل منشی، ) ودمنهکلیله هایکتاب

نامی برای این سرزمین ذکر  عیاردانش و (342: 1388کاشفی، ) انوارسهیلی ،(188

 .(236: 1377دکنی، ) استدهشن

 به ترتیباست که بیان شده ینامبومان نیز پنج وزیر برای  پنچاتنترا کتاب در

پهن  -5بینی خمیده   -4شعله چشم  -3درنده چشم  -2سرخ چشم  -1: شامل

: 1392نصراهلل منشی، ) ودمنهکلیله های، امّا در کتاب(150: 1385شیکهر، )باشد میگوش 

و  ،(345: 1388کاشفی، ) انوارسهیلی، (189: 1369بخاری، ) های بیدپایداستان ،(213

 (.238: 1377دکنی، ) استوزیران ذکر نشدهبرای این  ینام عیاردانش

های پنچاتنترا، مقایسۀ اسامی خاص به کار رفته در حکایت بومان و زاغان در کتاب :1جدول شماره

 های بيدپای، انوارسهيلی و عياردانشودمنه، داستانکليله

حکایت بومان و 

 زاغان
 ودمنهکليله پنچاتنترا

 هایداستان

 بيدپای
 عياردانش انوار سهيلی

نام سرزمين که 

حکایت در آن رخ 

 داده

 کوهی بلند جنگلی ۀگوش
کوهی از 

های کوه

 جهان

 والیت چین
 سرزمین
 اُجین

 - - - - انجیر نام درخت زاغان

 فیروز پیروز - - ابری نام ملک زاغان

 شباهنگ شباهنگ - - دشمن افکن ملک بومان

 نام پنج وزیر زاغان

بلند پرواز راست 

پرواز تنک پرواز  

 تند پرواز

 دراز عمر

- - - - 
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حکایت بومان و 

 زاغان
 ودمنهکليله پنچاتنترا

 هایداستان

 بيدپای
 عياردانش انوار سهيلی

نام سرزمينی که 

پس از زاغان 

موقتاً شبيخون 

 کوچ کردند

 - - - - تپۀ بزکوهی

 نام پنج وزیر بومان

سرخ چشم  

درنده چشم 

شعله چشم بینی 

خمیده  پهن 
 گوش

- - - - 

 هاپيل و خرگوشحکایت  -2-1-2

حکایت بعدی که از نظر اسامی خاص به کار رفته در آن مورد بررسی قرار 

چار » نام ملک پیالنپنچاتنترا  است که در کتابهپیل و خرگوشگرفته، حکایت 

است که در هیچ یک از ، این در حالی(139: 1385شیکهر، )است بیان شده« دندان

: 1369بخاری، ) های بیدپایداستان، (202: 1392نصراهلل منشی، ) ودمنهکلیله هایکتاب

نامی برای ملک پیالن ذکر  عیاردانشو  (327: 1388کاشفی، ) انوارسهیلی، (181

 (.229: 1377دکنی، ) استدهشن

شود مورد بعدی اختالف در اسامی خاص به کار رفته در این حکایت مربوط می

شیکهر، ) پنچاتنترا هایکتاب در کردند،در آن زندگی میپیالن  ی کهوالیتبه نام 

نامی برای  بیدپای هایداستانو  (202: 1392نصراهلل منشی، ) ودمنهکلیله ،(139: 1385

کاشفی، ) انوارسهیلی های، امّا در کتاب(182: 1369بخاری، ) استنشدهذکر  سرزمین

والیت پیالن از جزایر »است دهشذکر چنین  سرزمیننام  عیاردانشو  (327: 1388

 .(229: 1377دکنی، ) «زبر باد

ذکر  «تیر» نامنیز شاه خرگوشان برای پنچاتنترا  کتاب در ادامۀ حکایت در

: 1392نصراهلل منشی، ) ودمنهکلیله هایامّا در کتاب ،(140: 1385شیکهر، ) استشده

و  (327: 1388کاشفی، ) انوارسهیلی، (182: 1369بخاری، ) های بیدپایداستان، (202

 (.229: 1377دکنی، ) استنامی برای ملک خرگوشان ذکر نشده عیاردانشباالخره در 
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تری وجود اختالف بیش نام خرگوشی که به رسولی ماه نزد پیالن رفت،در ذکر 

شیکهر، ) استذکر شده« فیروز» نام خرگوشپنچاتنترا  کتاب که دردارد. به طوری

های داستانو  (203: 1392نصراهلل منشی، ) ودمنهکلیله هایامّا در کتاب، (140: 1385
و باالخره در  (182: 1369بخاری، ) ذکر شده« پیروز»، خرگوشاین نام  بیدپای

 «بهروز»خرگوش، این نام  عیاردانشو  (328: 1388کاشفی، ) انوارسهیلیهای کتاب

 (.229: 1377دکنی، ) استذکر شده

های در کتاب هاپيل و خرگوشمقایسۀ اسامی خاص به کار رفته در حکایت  :2جدول شماره 

 عياردانشهای بيدپای، انوارسهيلی و داستانودمنه، پنچاتنترا، کليله

پيل و حکایت 

 هاخرگوش
 ودمنهکليله پنچاتنترا

های داستان

 بيدپای
 عياردانش انوارسهيلی

 - - - - چار دندان نام ملک پيالن

 - - - پيالننام والیت 
والیت پیالن از 

 جزایر زبر باد

والیت پیالن از 

 جزایر زبر باد

 - - - - تیر نام شاه خرگوشان

نام خرگوشی که به 

رسولی نزد پيالن 

 رفت

 بهروز بهروز پیروز پیروز فیروز

 جير و خرگوشخن به و کبکگرحکایت  -3-1-2

ذکر شده در حکایت نیز اختالف وجود دارد.  حیوانات عانوااین حکایت بین  در

 حیواناتاین  ودمنهکلیلهو  (1385:143شیکهر، ) پنچاتنترا هایکه در کتاببه طوری

در  ،(206: 1392نصراهلل منشی، )است ذکر شده «جیر و خرگوشخن گربه و کبک»

 باالخره درو  (184 : 1369بخاری، )« دم شکنج و گربه و خرگوش» های بیدپایداستان
ذکر « کبک و تیهو و گربه»حیوانات این  عیاردانش و (333: 1388کاشفی، ) انوارسهیلی

 (. 232: 1377دکنی، ) استشده

های در این حکایت در کتاببه کار رفته طور که ذکر شد نوع حیوانات همان

برای یکی از این  پنچاتنترا و در کتاب ندبا یکدیگر مشابه بود ودمنهکلیلهو پنچاتنترا 
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شیکهر، )باشد می« دراز گوش» است که آندهکرذکر نامی  خرگوش حیوانات یعنی

نصراهلل منشی، ) استنامی برای آن ذکر نشده ودمنهکلیله در کتابامّا ، (143: 1385

 انوارسهیلی ،(184: 1369بخاری، ) های بیدپایداستانهای ، در کتاب(206: 1392

 ودمنهکلیلهو  پنچاتنتراکه نوع حیوانات در آن با  عیاردانشو  (333: 1388)کاشفی، 

 .(232: 1377)دکنی،  استدهشنامی برای خرگوش ذکر نبنابراین  متفاوت بود؛

در  جير و خرگوشخن به و کبکگرمقایسۀ اسامی خاص به کار رفته در حکایت  :3جدول شماره

 بيدپای، انوارسهيلی و عياردانشهای ودمنه، داستانهای پنچاتنترا، کليلهکتاب

 به و کبکگرحکایت 

 جير و خرگوشخن
 ودمنهکليله پنچاتنترا

های داستان

 بيدپای
 عياردانش انوارسهيلی

در این نام حيوانات 

 حکایت

جیر خن گربه و کبک
 و خرگوش

 گربه و کبک

جیر و خن
 خرگوش

دم شکنج و 
 گربه و خرگوش

کبک و تیهو و 
 گربه

کبک و تیهو 
 و گربه

 - - - - دراز گوش نام خرگوش

 - - - - سخت کوش نام گربه

باشد که در طور که ذکر شد یکی از انواع حیوانات در این حکایت، گربه میهمان

« سخت کوش»نام گربه  پنچاتنترا نیز اختالف وجود دارد. در کتابنام گربه بین 

: 1392نصراهلل منشی، ) ودمنهکلیلههای ، امّا در کتاب(144: 1385شیکهر، )ذکر شده 

و نیز  (333: 1388کاشفی، ) انوارسهیلی ،(184: 1369بخاری، ) های بیدپایداستان، (206

 (.232: 1377دکنی، ) استنشدهنامی برای گربه ذکر  عیاردانش

 فرومایگان و برهمنحکایت  -4-1-2

باشد. می فرومایگان و برهمنحکایت بعدی که مورد بررسی قرار دادیم، حکایت 

بود اختالف  هحیوانی که برهمن برای قربانی کردن خرید وعناین حکایت نیز بین  در

: 1385شیکهر، ) استذکر شده «بز» پنچاتنترا کتاب وجود دارد که این حیوان در

 های بیدپایداستان ،(211: 1392نصراهلل منشی، ) ودمنهکلیلههای ، امّا در کتاب(147

حیوان این  وعن عیاردانشو  (341: 1388کاشفی، ) انوارسهیلی، (187: 1369بخاری، )
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 (.235: 1377دکنی، ) ده استذکر ش «گوسفند»

های در کتاب فرومایگان و برهمنمقایسۀ اسامی خاص به کار رفته در حکایت  -4جدول شماره

 های بيدپای، انوارسهيلی و عياردانشودمنه، داستانپنچاتنترا، کليله

فرومایگان و حکایت 

 برهمن
 ودمنهکليله پنچاتنترا

های داستان

 بيدپای
 عياردانش انوارسهيلی

 گوسفند گوسفند گوسفند گوسفند بز برهمن نام حيوان

 درودگر، شوی یک زن جوانحکایت  -5-1-2

: 1385 شیکهر،) پنچاتنترا های، در کتابدرودگر، شوی یک زن جواندر حکایت 

نام شهری که  های بیدپایداستانو  (217: 1392نصراهلل منشی، ) ودمنهکلیله، (154

، این در (192: 1369بخاری، )است نشده ذکر ،کردهزندگی میدر آن درودگر 

و  (250: 1388کاشفی، ) انوارسهیلی هایدر کتاب شهراین نام است که حالی

 (.241: 1377دکنی، ) استذکر شده «سراندیب» ،عیاردانش

در  درودگر، شوی یک زن جوانمقایسۀ اسامی خاص به کار رفته در حکایت  :5جدول شماره

 های بيدپای، انوارسهيلی و عياردانشودمنه، داستانهای پنچاتنترا، کليلهکتاب

درودگر، حکایت 

 شوی یک زن جوان
 ودمنهکليله پنچاتنترا

های داستان

 بيدپای
 عياردانش انوارسهيلی

 سراندیب سراندیب - - - نام شهر درودگر

 زاهد و بچّه موشی که دختری شدحکایت  -6-1-2

ای که نام پرنده پنچاتنترا در کتاب زاهد و بچّه موشی که دختری شد در حکایت

های کتابامّا در  ،(156: 1385شیکهر، ) استذکر شده «باز»موش از چنگ او افتاد 

 «غلیواژ» پرندهاین نام  های بیدپایداستان و (224: 1392نصراهلل منشی، ) ودمنهکلیله

 عیاردانشو  (364 :1388کاشفی، ) انوارسهیلی و در (195: 1369بخاری، )است ذکر شده

 (.249: 1377دکنی، ) استدهذکر ش «زغن»نام آن پرنده 
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در  زاهد و بچّه موشی که دختری شدمقایسۀ اسامی خاص به کار رفته در حکایت  :6جدول شماره

 های بيدپای، انوارسهيلی و عياردانشودمنه، داستانپنچاتنترا، کليلههای کتاب

زاهد و بچّه حکایت 

 موشی که دختری شد
 پنچاتنترا

-کليله

 ودمنه

های داستان

 بيدپای
 عياردانش انوارسهيلی

ای که موش از نام پرنده

 چنگ او افتاد
 زغن زغن غلیواژ غلیواژ باز

 ماری سياه سوار بودندغوکان که بر پشت حکایت  -7-1-2

برای پنچاتنترا  کتاب ، درغوکان که بر پشت ماری سیاه سوار بودنددر حکایت 

، امّا در (162: 1385شیکهر، )باشد می« زهرکم»این نام  که ذکر شدهی مار نام

، (198: 1369بخاری، ) های بیدپایداستان، (230: 1392منشی، ) ودمنهکلیلههای کتاب

دکنی، ) استنشدهنامی برای مار ذکر  شعیاردانو  (370: 1388کاشفی، ) یانوارسهیل

1377 :253.) 

غوکان که بر پشت ماری سياه سوار مقایسۀ اسامی خاص به کار رفته در حکایت  :7جدول شماره

 های بيدپای، انوارسهيلی و عياردانشودمنه، داستانهای پنچاتنترا، کليلهدر کتاب بودند

غوکان که حکایت 

بر پشت ماری 

 سياه سوار بودند

 ودمنهکليله پنچاتنترا
های داستان

 بيدپای
 عياردانش انوارسهيلی

 - - - - کم زهر نام مار

 - - - - دایا نام ملک غوکان

 است کهدهی ذکر شنامنیز ملک غوکان برای پنچاتنترا در این حکایت در کتاب 

، (232: 1392منشی، ) ودمنهکلیلههایکتابامّا در ، (162: 1385شیکهر، )باشد می «دایا»

 عیاردانشو  (371: 1388کاشفی، ) انوارسهیلی، (199: 1369بخاری، ) های بیدپایداستان

 (.254: 1377دکنی، ) استدهشبرای ملک غوکان ذکر نی نام
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های پنچاتنترا، در کتاب« بومان و زاغان»اسامی خاص به کار رفته در باب  :8جدول شماره

 های بيدپای، انوارسهيلی و عياردانشودمنه، داستانکليله

 تعداد هاکتاب ردیف

 17 پنچاتنترا 1

 5 ودمنهکلیله 2

 5 های بیدپایداستان 3

 9 انوارسهیلی 4

 9 عیاردانش 5

 گيرینتيجه -3

چون از آیین برهمایی برخاسته و در این فرهنگ برای حیوانات اهمیّت پنچاتنترا 

است که برای حیوانات و اشیاء مانند  معمول بوده بنابراین ؛اندقائل بودهزیادی 

طور که مشاهده شد در تمامی ها اسامی خاص به کار ببرند، بنابراین همانانسان

است.  ها و درختان و ... نامی ذکر شدهحکایات برای تمامی حیوانات و حتّی مکان

-کلیلهی مورد بررسی در این پژوهش یعنی هااین در حالی است که در دیگر کتاب

این چنین نیست و فقط برای  عیاردانشو  انوارسهیلی، های بیدپایداستان، ودمنه

های است. بنابراین طبق بررسیها نامی ذکر شدهبرخی از حیوانات یا برخی از مکان

-می راپنجاتنتترین تعداد این اسامی به کار رفته مربوط به کتاب به عمل آمده بیش

به عنوان منشأ، پنچاتنترا ترین تغییرات در این اسامی نسبت به کتاب باشد و بیش

از متن کتاب شود، زیرا که مستقیماً می عیاردانشو  انوارسهیلیهای مربوط به کتاب

بین اسامی خاص به  این نتیجه حاصل شد کهچنین اند. هممه نشدهترج پنچاتنترا

با یکدیگر و  های بیدپایداستانو  ودمنهکلیلههای های کتابکار رفته در حکایت

ترین قرابت و نزدیکی وجود دارد. از مجموع با یکدیگر بیش عیاردانشو  انوارسهیلی

توان نتیجه گرفت که این تصحیحات و تحریرهایی که از روی متن ها میاین یافته

گذرد می ودمنهکلیلهاست هر چه از زمان تحریر آن به انجام شده ودمنهکلیلهکتاب 

  خورد.تر به چشم میتغییرات در تعداد و نوع اسامی خاص به کار رفته در آن بیش
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 کتابشناسی

 سعیدترجمۀ  ،ادبی اصطالحات توصيفی فرهنگ(، 1387هوارد، ) مایر آبرامز، -1

 ، تهران: رهنما.سبزیان، چاپ اول

شهیدی،  جعفر دیّس :گردآورنده، نادره دُّرۀ(، 1387خان، ) مهدی میرزا استرآبادی، -2

 .فرهنگی و علمی تهران: ،سومچاپ 

پرویز خانلری و تصحیح  ،های بيدپایداستان (،1369عبداهلل، ) د ابنالبخاری، محمّ -3

 ، تهران: خوارزمی.دومد روشن، چاپ محمّ

  ،سوم، چاپ فارسی ادب در رمزی هایداستان و رمز(، 1375تقی، ) پورنامداریان، -4

 فرهنگی. و تهران: علمی

ودمنه نصراهلل های کليلهبررسی بعضی اختالف»(، 1386حیدری، علی، ) -5

علمی  فصلنامۀ ،«های بيدپای و پنچاکيانهمنشی با ترجمۀ عربی ابن مقفع و داستان

، صص 69و 68، شماره 18و  17پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء، تهران، سال 

45-61. 

، اولزاده، چاپ د ناصر هاشمگردآورنده: سیّ ،عياردانش (،1377ابوالفضل، )دکنی،  -6

 تهران: انتشارات حوزه هنری.

 سمت. تهران: ،پنجم چاپ ،فارسی نثر انواع (،1394) منصور، فسایی، رستگار -7

 ، تهران: میترا.پنجمچاپ  ،انواع ادبی(، 1394شمیسا، سیروس، ) -8

 .، تهران: میترااولچاپ  ،بيان (،1385)...............................،  -9

 ، تهران: میترا. سومچاپ  ،شناسیسبک(، 1387)...............................،  -10

، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دومچاپ  ،پنچاتنترا(، 1385شیکهر، ایندو، ) -11

 دانشگاه تهران.

 خوارزمی. ، تهران:دومچاپ  ،ودمنهدربارۀ کليله(، 1349د جعفر، )محجوب، محمّ -12

های مقایسه اجمالی پنچتنترا با ترجمه»(، 1341د جواد، )مشکور، محمّ -13

 -81ص ص، اردیبهشت، 166نشریه یغما، تهران، شماره  ،«سریانی و عربی و پارسی

89. 

طهرانی، مجتبی مینوی ، تصحیح ودمنهکليله(، 1381اهلل منشی، ابوالمعالی، )نصر -14

 کبیر.امیر، تهران: بیست و دومچاپ 

دکتر ، تصحیح انوارسهيلی(، 1388ین حسین، )الدّواعظ کاشفی بیهقی، کمال -15
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