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Abstract 

Bahramshahi’s Kalīla wa-Dimna was translated into Persian through an intermediary 

language. However, the didactic and religious aspects of Bahramshahi’s Kalīla wa-

Dimna have a strong association with the Iranian society and culture of the sixth 

century. This study is based on Polysystem Theory and Gideon Toury’s three-stage 

methodology. According to his methodology, the translation should be situated 

within the target culture and the themes which are common to the translation and 

target culture be extracted. Then, the target text segments are mapped onto the source 

language segments, and finally the strategies used in the translation are categorized. 

The findings suggested that the themes of Kalīla wa-Dimna stories (whether from a 

global perspective or from an Iranian or Indian perspective) are common among 

Asian religions and Eastern nations. These themes carry religious and moral values. 

In the second step, the story “The Seabird and The Sea Agent” was compared and 

contrasted against its counterpart “Simorgh and Gruda” in the Panchatantra. The 

comparative analysis suggested the two mythical birds had a similar origin. This is 

followed by the identification of such translation strategies as deletion, modification, 

replacement and enhancement in the target text. It was found that the translator used 

these strategies to create a balance between the source culture and the target culture. 

This study also showed that the target culture played a central role in Nasrollah 

Monshi’s translation, which assisted the translator to render culture-specific items. 

The translator brought the text closer to the dominant discourse by increasing the 

number of ideological elements in the text. 
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 چکیده
یا  زباان میاا ج، باه یارسا، ترجماه شا ه اسا ، ۀ شاای،، باا واساطبهرام ودمنۀکلیله

باا یریناا ایاران در  ارن شاام  ابا  آن یاا  تعلیما، و دینا، جنباهتطااب   حاا نیباا

  ظریّااۀباار اسااا  ا  باارا  بررساا، ایاان ا اار ایاان  ه ااه زمینااه. اساا  دارو معناا، توجّااه

. طباا  ایاان دیاا بااه دساا  ماا، «تااور نیاا نون روش »و  «اون زیاار ۀ ظااام دن نا اا»

یاا  ماا رم ما ن باا یریناا مستا  اسا خرا  مایاها  از بانروش در نام  خس  پاره

 گاار  بخاا، از ما ن مستا  رو  معااد  آن در یااب، شا ه، در ناام دوم  سااهو ریاه

در ترجمااه  کارری ااهبهیااا  زبااان مباا ر صااورت نری ااه و در نااام سااوم اساا رات  

یاا  مایاهدیا  بانیاا  پا وید در ناام  خسا   ااان ما،ش ه اس . یای هبن   طبسه

)داه در بععا  جهاا ،، داه باا سرداامه ایرا ا، یاا ینا  ( در  ودمناهلهیکلیا  حهای 

یااا  دیناا، و ایلااا ، بااه و از ارزش ا  مااا رمبااین ادیااان آساایای، و ا ااوام شاار ، 

رو  « ماارب باااران و وکیاا  دریااا» گااار  حهایاا  رو اا . در نااام دوم  ساااهشاامار ماا،

ا جامیاا  و  «ناارودا»و  «ساایمرب»تطبیساا،  ۀبااه مطالعاا پنچاااتن راحهایاا  ماااابه آن در 

یاا   ااان داد. در ناام ساوم اسا رات   را ا اساطوره ۀیاسا گاه ماا رم ایان دو پر ا 

ترجمااه شااام  حاایی، ت ییاار و جااایگزین، و ایاازاید تبیااین و  اااان داده شاا  م اارجم 

یاا باین یریناا مبا ر )ما ن اصال،( و یریناا مستا  باا اسا داده از ایان شایوهدگو ه 

 تارالله  ۀدیا  آ چاه در ترجماباه وجاود آورده اسا . ایان پا وید  ااان ما،تعاد  

منا،  سد محاور  و مرکاز  دارد، یریناا مستا  اسا  و م ارجم باا تمرکاز بار آن، 

اید عناصار ایا نولوکی  باه ما ن، عناصر یرینگ، را ا  ساا  داده و در ایان میاان باا ایاز

 کرده اس . تر ی زدآن را به ند مان غالب 
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، ودمناهکلیلهزیار، نیا نون تاور ، اون  ظاام دن نا اه،  ظریّاۀ، ادبا، ۀترجما کلیدواژه:

  ترالله منا،

 مهمقدّ. 1

یااا  یااا  مخ لاار ساادر کاارده، بااه زباااندر طااو  تاااریه، بااه ساارزمین ودمنااهکلیله

ا   ااوین و در یاار ساارزمین بااه یرایااور مبااا ، یرینگاا،، جامااهنو ااانون ترجمااه شاا ه 

باه آن یاا  مخ لار یرینگا، یاا  ایان ا ار در یمساوی، باا ند مااناس .  ابلیا پوشی ه 

یاا  ماا رم تااریخ، . در ایاران  یاز از ساوی، زمیناهبخاای ه اسا  یردمنحتاربها  دهره

مداااییم تعلیماا، و ایلااا ، آن تاار ساا ر  باارا  درم عمیاا ا  ایااران و یناا  بِو اسااطوره

یااا  سیاساا، آن  ابلیاا  یمسااوی، بااا و از سااو  دیگاار ر ااا و بااو  کاانده یاارایم آورد

یااا  . ایاان ا اار در ساارزمینداشاا ه اساا یااا  دیناا، و سیاساا، در ادوار مخ لاار ند مااان

مسدااد در اباان ۀعاار ، ترجماا ادبیّاااتدیگاار  یااز کمااابید سر وشاا ، ماااابه داشاا ه  در 

دساا خوش ت ییاارات شااگری، شاا ه کااه بااه  دنااانآنیااا  مهاارر یوا ،یااا و بااازباز ویساا،

 ۀیااای، کااه امااروزه بااه  ااام ترجماا سااخه ۀرساا  یمااپ ویاااگران بعیاا  بااه  ظاار ماا، ۀعسیاا 

 مسدد در دس  اس ، از م ن واح   اس نساخ ش ه باش .ابن

یااا  ا  کااه در دوره، بااه آ ااار ادباا،1« ظااام دن نا ااه»  ظریّااۀدر در مطالعااات ترجمااه، 

،  ظریّاها  شا ه اسا . بار مبناا  ایان ویا ه توجّاها ا ، مخ لر باریا و باریاا ترجماه شا ه

یاای، اسا  کاه در مطالعاات ترجماۀ این آ ار باه دلیا  اح اوا  آ هاا بار م لداه دانمحضور 

علاااوه باار یرینااا   ظریّااهایان  دراکااهشااود  یااا  درزماا ، ند ااه ماا،لیاه بااه آ هااا م لدااهاوّ

، 1111، 2نیاارد )نن زلاارن، بایاا  تاااریخ، را  یااز در  ظاار ماا،مستاا  و کااارکرد ماا ن در آ

ک اا  کنا ، ترجماۀ باه آن اشااره ما، 1(.  مو اۀ باارز  کاه اون زیار1044جو، ترجمۀ صلح

 ودمناهکلیلهترجماه شا ه باه زباان یارسا،،  ادبیّااتیاا  مخ لار اسا . در در دوره  مس ّ

 هیاا  مخ لار بناا باا ار در دورها  بریوردار اسا   ترجماۀ دنا بارۀ ایان از دنین وی ن،

                                                 
1. polysystem theory 

2. Edwin Gentzler 

3. Itamar Even-Zohar 
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بایااا  تااااریخ،  ظاااام  داده اسااا .  یردمنحتاااربها  ضاااا  زما اااه، باااه آن جایگااااه 

و درزمااا ، در آ هااا  ،زمااا یم صااورتبهایلااا ، -یااا  دیناا،کااه آمااوزه  ا هیااچیپدریم

ا اار بااه دساا  داده اساا .  ۀبارنیدناا ا  باارا  ترجمااه آیاا ، زمینااهارزش بااه شاامار ماا،

یااا  مااا رم بااین بساایار  از ادیااان شاار ، را دربااردارد. ایاان آمااوزها  از پاااره ودمنااهکلیله

یاا  مخ لار آما ه، باه ایان شاه  کاه در بریا، از یاا باه مراتاب در دیانمبا ، و آماوزه

رود  یااا، رکاان و شناسااه آن دیاان و در بریاا، دیگاار یضاایل  اج ماااع، بااه شاامار ماا،دیاان

از آساایب رسااا  ن بااه آن،  گاااه بااه زن و یااای، ما ناا  اح اارام بااه طبیعاا  و پرییااز آمااوزه

بااه زیاا ، ریا اا  و تاارم  توجّااه -ناااه مطلسااار ییاار و ناااه مطلسااار شاارّ-جایگاااه دونا ااۀ او 

 انرداها ا ، ودمناهکلیلهد  در یاا  م عا ّمایاۀ حهایا د یا، حدظ پیماان و دوسا ، کاه بان

 مو اه  عنوانباها ا . یاا  مخ لدا، دار ا ، در اغلاب ادیاان آسایای، پییری اه شا هسردامه

یاا  سراسار جهاان باه  گاه دونا ه باه جایگااه زن جنباۀ جهاا ، دارد و تسریباار در اساطوره

یاورد. حداظ پیماان و دوسا ، از کاید مهار باه شارج و غار  جهاان راه یای اه، دام م،

از آساایب رسااا  ن بااه آن از تعااالیم اصاال، بوداساا  کااه در اح اارام بااه طبیعاا  و پرییااز 

 یورد.رن بسیار  از ا وام به دام م،یرینا دوران پیاام 

 پژوهش ۀپیشین. 2

دا ا . و جامعاه را بررسا،  وشا ار ما، ادبیّاات ۀیهام رابطا ۀ( به ارین شایو1181برک  )

تاای یر و تاای رات  ظااام دن نا ااه در ماا ن ادباا، اساا .  ۀتاارین جلااواز  ظاار او  وشاا ار  هااای،

یریا  اسا داده کارده اسا . یزاعا، برک  در این مسایر از دااردو   ظار   ظاام دن نا اه

بااه   اارآن مجیاا یااا  معاصاار  ظااام دن نا ااه را در بررساا، ترجمااهو روش   ظریّااه( 1110)

اون زیار  «ذیاایر یرینگا،»  ظریّاۀ( 1111)یریا   یاز پاور و یزاعا،یواجاهکار برده اس . 

حیاا ر  و  . اا ایااا را بررساا، کااردهرا مطاارک کاارده و رایبردیااا  ترجمااه ریزیرینااا

 ا ا .کاردهمطارک  داوذ زباا ، و یرینگا، زباان مبا ر و مستا  را بحا   یز ( 1111اده )علیز

، درایا، پاییرش آ اار جباران یلیا   ظریّاه(  یز بار اساا  یماین 1118رحیم، یویگا ، )

 تحلی  کرده اس .را در ایران و رو   آن جبران 
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ایاان ا اار ا جااام شاا ه، مبااا ، دیناا،  ودمنااهکلیله ۀیااای، کااه دربااارا  از پاا ویددر پاااره

مسدااد سااازنار بااا ذوج اعاارا  و اباان ۀ مو ااه ترجماا عنوانبااه اارار نری ااه،  توجّااهمااورد 

( اماااا ابوریحاااان بیرو ااا، آن را مطااااب  ذوج 1118طیبااا،، )ی 1مسااالما ان یوا ااا ه شااا ه

 اارن پاانجم، ترجمااۀ  )بیرو اا،،ما ویااان و در یاا م  تبلیاام دیاان مااا و  دا ساا ه اساا  

ماا ن را در جاای  ایهااار و  یردمنحتااربهیااا  ابلیاا  ایاان وی ناا، .(1112 ،صاا و ، سااها

 ودمناهکلیلهیاا  یارسا، ترجماه ۀیاای، کاه دربااردیا . از پا ویدآرا  مخ لر  اان ما،

 تارالله مناا،  ۀودمناکلیله( 1181حیا ر  ) تاوان با ین ماوارد اشااره کارد ا جام ش ه، م،

مسایسااه کاارده و مااوارد  پنچاکیا ااهو  بیاا پا  یااا داساا انمسدااد و عرباا، اباان ۀرا بااا ترجماا

( بااا تهیااه باار 1111. بتاایر  و ابراییماا، یاارد )داده اساا یااا را  اااان ای لااای در ترجمااه

یاااب، ا اا  شااگردیا  اب هااار   تاارالله منااا، را در براباارینااون ترجمااه، تلاااش کاارده

ن ترجماه واکنا ،، پایبن   به  واعا  دسا ور ، شایوۀ ایجااد ا ساجام و طبیعا، ساای ن ما 

یااا  سااریا ، ( ترجمااه1101   اااان دیناا . ماااهور )و رعایاا  یمیااایگ، معنااای، دو ک ااا

یااا را بیااان کاارده آن ( را بررساا، و تداااوتودمنااهکلیله) تن ااراپنجااهو عرباا، و پارساا، از 

(  یااز حهایاا  بوز گااان را در دو 1111   یاااارک، )الرسااو  و محمّاامااارا ،، ابااناساا . 

ا اا  کااه ا اا  و بااه ایاان   یجااه دساا  یای ااهخااار  مسایسااه کااردهترجمااۀ  تاارالله منااا، و ب

بخااار  تااا حاا  امهااان ماا ن عرباا، را بااه یارساا، برنردا اا ه امااا  تاارالله منااا، کوشاای ه 

حا ار باا باه کاارنیر  روش  ۀدر مسالا ا  در زباان مستا  بیایرینا .یاا  تاازه الاب س ا

یاا  ماا رم ما ن باا  ظاام مایاها  از بان ظام دن نا اه در مطالعاات ترجماه  خسا  پااره

 ۀیرینگاا، مستاا  اساا خرا  و تحلیاا  یوایاا  شاا . مباااح ، کااه یاام  اارورت ترجماا

دیا  و یام بار یمخاوا ، یضاا  ایا نولوکی  یریناا مستا  باا ا ر را  ااان ما، ۀدن بار

                                                 
مسدد آم ه که با یای، از ترجمۀ ابنکن ، که در آن جملهه.ج( اشاره م، 271-112  یبه )ابن الایبارعیونیطیب، به ک ا  . 1

شود. یای، دی ه م،مسدد  یز، دنین دی  و تترییا  ابن(. ظایرار در دیگر ترجمه1118م ن امروزین تداوت دارد )یطیب،، 

یا پس از ترجمه به عرب، یا در حین ترجمه به وسیله ی  یا دن  تن از م رجمان یا م لدان به صورت ک ا  بری، از این»

یا  خهیا ت ییر  رو  داد و در   یجه  ستهییب یا تلخیص یا ا  با  مورد تتری  رار نری ن  و ب ین ترتیب در اصو  آن

 (. 114، ص. 1،  . 1184)محم   ملایر ، « یم داش ن یای، یا به وجود آم ، که با یم ای لاید  از آنم ع ّ
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تطبیساا،  صااورتبها  از عناصاار یرینگاا، مااا رم، کناا . ساایس  مو ااهمباا ر تیکیاا  ماا،

 در ترجمه  اان داده یوای  ش . ارری هکبهشگردیا    یدر هابررس، و 

 روش پژوهش. 3

در  « ظااام دن نا ااه»ا  بااا عنااوان  ظریّااهید اااد  اارن بیساا م  ای امااار اِوِن زعی اار در دیااۀ

مطالعاات ترجمااه بااا تمرکااز بار جایگااای، کااه ماا نِ ادبا،ِ ترجمااه شاا ه در یرینااا مستاا  

را از یااور   یهلاااوی  «  ظااام»مدهااوم   ظریّااهکناا ، ارانااه کاارد. اون زیاار در ایاان احااراز ماا،

ادباا، و  ظریّااۀ او شااام  سااای اریا  ادباا،، شاابهبنااابراین  ظااام در   وام نریاا  1تینجااا ر

 عما ه ریاغیاا  ادبا، موجاود در یریناا را، از عما ه تاا شاود و تماام  ظاامیوج ادب، م،

تنهااا  ادبیّاااتبنااابراین از  ظاار او   (1044جااو، ، ترجمااۀ صاالح1111نن زلاار، ) ردیاان،برماادر 

بخااا، از یرینااا، در تعاماا  و  عنوانبااه ادبیّااات ظااام دن نا ااه،   ظریّااۀدر ماا ن  یساا . 

باا اج مااا اسا  و ما نِ ادبا،ِ ترجماه شا ه، در یریناا مستا  باا  ظاام  دانامتی یر و تی ر 

ا  از عناصاار یرینگاا، و اج ماااع، پیو اا  دارد و  ااانزیر در شاابهه دریماا، از دن نا ااه

ما ن ادبا،  دروا اد( Even-Zohar ،1114)نیارد. یرینگا، و اج مااع،  ارار ما،یاا  دلال 

ناایارد. کناا  و باار آن تاای یر ماا، داوذ ماا، -ادبیّااات یعناا، حااوزۀ-یااود  ۀباه بیاارون از حااوز

دیا  و آن را از حاشایه، باه   مسا س  ما، ظاام دن نا اه، باه ترجماه یویّا  ظریّۀ ساننیب 

بااه ایاان  ادبیّاااتبااا تیکیاا  باار پویااای، یرینااا و (. اون زیاار 1181آورد )برکاا ، ماا ن ماا،

یاا  یاا  ادبا،ِ  اعیر باا ترجماه آ اار ادبا، یرینااکن  کاه معمولاار  ظاام ه ه اشاره م،

توا نا  بخاا، از یلییاا  ادبا، را پار کننا . یابنا  و ما،تر، امهان رش  و بالنا ن، ما، و 

جایگاااه یرعاا، یااار   ا  را از ، آ ااار ترجمااهیااا  ادباا، مویّاادنااین  گااای، بااه ترجمااه

، ترجمااۀ بهراماا، و 2411 ،1)ما اا   2بخااا کناا  و بااه آ هااا جایگااای، م مااایز ماا،ماا،

                                                 
1  . Yury Nikolaevich Tynyanov 

کن    خس  یلی یا  عر در ی  حیطه یا کا ر ادب، دوم در حال ، ی، م،اون زیر سه حال  را زیر عنوان یلی ادب، معرّ .2

د ن   اش ه تر حری، برا  نات غن،برابر ادبیّا  باش  و در ات مست  حاشیهات مست   عیر باش ، سوم این که ادبیّکه ادبیّ

 (.1117باش  )ما   ، 

3  . Jeremy Munday 
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پویااای، بااه  توجّااهکااار اون زیاار را پاا، نریاا . و  بااا  1(. نیاا نون تااور 1117 تاجیاا ،

بااا تعریاار ینجاریااای، باارا  یاار دوره پیااانهاد  2 زیتجااو ریااغ، روشاا، ادبیّاااتیرینااا و 

اج ماااع، و مخاا ص یرینااا، -یااا  یرینگاا،ینجاریااا محاا ودی »کاارد. در تعریاار او 

، ترجمااۀ بهراماا، و تاجیاا ، 2411 )ما اا  ،« وابساا ه بااه جامعااه و زمااا ، یاااص یساا ن 

ا   ظااام دن نا ااه روشاا، سااه مرحلااه  ظریّااۀتااور  باارا  کاربساا   .(221ص. ، 1117

یااای، از بخااد 1 گااار کناا    اارار دادن ماا ن در  ظااام یرینگاا، مستاا ،  ساااهماا،پیااانهاد 

باه شاگردیا   توجّاه، باا نیار  کلّایاا  آن در زباان مبا ر،   یجاهم ن مست  رو  معااد 

، ترجمااۀ بهراماا، و تاجیاا ، 2411در ترجمااه و ینجاریااا  موجااود )ما اا  ،  کارری ااهبه

و  «آغااازین»، «مات،مساا ّ»(. ایاان سااه نااام، بااا عنااوان سااه  ااوا ینجااار 208، ص. 1117

 یاز بار  0لِدِاوِر (.1044جاو، ، ترجماۀ صالح1111نن زلار، ا ا  ) یاز شانای ه شا ه «عملیات،»

یاا  ایا نولوکی ، ا  تااد  و مطالعاات اون زیار و نیا نون تاور  باه جایگااه م لداه پایۀ

 ۀرا در غلباا « اا رت»کاارد و  سااد  توجّااهنااا مستاا  جایگاااه اج ماااع، ماا ن ادباا، در یری

-باار ماا ن  مایااان سااای . و  ملاحظااات ایاا نولوکی  را مهاام «ایاا نولوکی »یااا  م لدااه

 توجّااهبااا  (.1044جااو، ، ترجمااۀ صاالح1111نن زلاار، دا اا  )تاارین ملاحظااات در ترجمااه ماا،

زیار  ظاام دن نا اه اون  ظریّاۀیارسا،  ادبیّااتدر  ودمناهکلیله یردمنحتاربهیاا  به وی ن،

 توان به کار بس .و روش نی نون تور  را در ترجمه این ا ر ادب، م،

 های پژوهشیافته. 4

 های مشترک متن با نظام فرهنگی مقصدمایهی از بناماتی: پارههنجارهای مقدّ. 1. 4

 احترام به طبیعت و پرهیز از آسیب رساندن به آن.1. 1. 4

یااا  اصاال، بااودا بااه از آمااوزه ساا یزطیمحپرییااز از آزار و کااا ن جااا وران و حدااظ 

یاا باا طبیعا  آیا . از  ظار باودا، ا ساان جزنا، از طبیعا  اسا   و  ا، یرینااشمار ما،

یااا یااود را از  ظااام طبیعاا  جاا ا بینگار اا  و  سااب  بااه آن حالاا  بیگا ااه شااو   و ا سااان
                                                 
1  . Gideon Toury 

2  . Dynamic  

3. Literary cartography 

4. André Lefevere 



 مطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و پنجم، شمارۀ سوم                                                   111 

 

 یااز از آزار  1«جااین» پیااروان دیاانِآیاا . ماا، تهاااجم، پیاا ا کنناا ، عوا ااب  ااانوار  پ یاا 

دیناا ، مبااادا  ایواساا ه کنناا . آ هااا در براباار دیا اااان تااور   اارار ماا،جااا وران پرییااز ماا،

ا  وارد دیا اان شود و از باین بارود. پیاروان ایان دیان جااروی، بارا  رعیا ن مسایر حاره

(. در  ظار 1181) رایا،،  آ هاا از باین بارود یود به یمراه دار ا ، مباادا جا ا ار  زیار پاا 

ما ویان  یاز شاهار و جناا  هوییا ه و کاا ن حیوا اات و یاوردن نوشا   ارواسا . باه 

، عسیاا ه آ هااا روک جااا وران از  ااور و جساام آ هااا از ماااده اساا . کااا ن جااا وران و ح ّاا

باارا  »(. آ هااا 1114رسااا   )بهااار، توا اا  بااه  ااور ز اا ا ، در آ هااا آزار ب طااد دری ااان ماا،

، دیا ن میاوه و یارد کاردن ننا م و پخا ن ص مه به جزء  اور موجاودات، ح ّا اج نا  از

دا ساا ن  ممنااوا ماا،«  ااان و شهساا ن آن  راا باارا  یااوردن، باارا  طبسااات بالااا و صاا یسین

یااا  یااا  شاار ،، در حهایاا مااا رم در بااین دیاان ۀمایاا(. ایاان باان1181زاده، )تساا،

آزار رسااا  ن و یلااام جااا وران،  منااهودکلیلهیااا  ا عهااا  یای ااه  در حهایاا  ودمنااهکلیله

پادشااه یلاام  ۀینازه، بچا ۀدر برابار یلاام بچا« پادشااه و ینازه»ب ون تاوان  یس . در با  

دیا  یار دو باه یهساان از رود کاه  ااان ما،پاید ما،  انو اهبهشود و رو ا  داسا ان م،

  راساو  یاز زایا  پاس از کاا ن  ااح« زایا  و راساو»حیات بریوردار ا . در داسا ان  ح ّ

لداا  بااا او بااه یلااام راسااو بینجاماا . در بااا  کناا  کاااش یرز اا     اشاا  کااه اعآرزو ماا،

 یااز پیاماا یا   ااانوار کااا ن حیوا ااات  ااعیر  اااان داده شاا ه، « ریشاامادهتیرا اا از و »

 کن .زی  پیاه م، ،برا  اج نا  از آزار حیوا ات و نیایان ریشمادهکه   انو هبه

 دوستیحفظ پیمان و . 2. 1. 4

یاا سا وده دوس ،، ای اار، حداظ پیماان و پرییاز از مهار و ییا ا  در باین تماام، دیان

ا مدهاوم رود.  اام می ارا باباه شامار ما، «مهار»ا از باوریا  بنیاادین و اصال، کاید اس ، امّ

 پیمان و دوس ، یمراه اس  

و مهاام ا کناا . وظیدااۀاو یاا ا  پیمااان اساا  و پیمااان و  ظاام و راساا ، را  گایبااا ، ماا،

، پیمااان اورماازد و ایااریمن کااه پیمااان آیااریند اساا  و یاساا ، ح ّاا ظااارت باار پیمااان

                                                 
1  . Jainism 
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یمچنین پیمان میان آدمیان، ما ن  پیماان میاان مارد و زن یاا پیماان دو کااور. او باا یار کاه 

 (.18، ص. 1181)آموزنار، « کن پیمان را باهن ، دشمن، م،

 اار اسا . بریا، از اشاعار  کاه ایلاج بودای،  یز مب ن، بار درویاا،، یعنا،  یها، و ای

داساا ا ، کااه »کناا   آماا ه، ایلاااج و تعااالیم بااودا را بااه ذیاان م بااادر ماا،« پنجاااتن را»در 

د ، شااهریار باااینر و مهربااان (shibi)باا، نویاا   شاا،بااه مااا رساای ه اساا  ماا، نهیساابهنهیس

(. 112، ص. 1101، 1)شاایههر« جهاا  ریااای، یاا  کبااوتر بااه باااز دادنوشاا  یااود را بااه

نویا  و یاود  یاز با ان اسا  کاه باودا پیوسا ه از آن ساخن ما، شاعر یاادآور ای اار  این

شااود و یااود را باارا  ساایر کااردن ، ماا،کناا . بااودا در ییاایت یرنااوش م جلّااعماا  ماا،

یااا و ا اا ازد. مضاامون بیااا ر ایسااا هریگاایر  )ایناا را در ییاایت ریگاایر( بااه آتااد ماا،

یا  رکان اساسا،  عنوانباهدیان باودا  یا  باودای،، ای اار و یا اکار  اسا  کاه دراسطوره

بسایار داده  ایمّیّا یاا ماا و   یاز باه ایان آماوزه دیانشاود. در و در ح ّ ایارا  دیا ه ما،

ا یضایل ، در حهما  شایع،، ای اار  ابا  سا اید اسا   امّا  هیوباهش ه اس . در اسالام و 

 (.1111مسهویه، ابنتر اس  )رو  در آن س ودهاس  که میا ه

آیا  و تسریباار حداظ پیماان دوسا ،، امار  دینا، و ایلاا ، باه شامار ما، ودمنهکلیلهدر 

دوسا ، کباوتر و ماوش و زاب و بایاه » باا یاا با ان اشااره شا ه اسا . در در تمام، با 

 «کباوتر طاو ،»مایه اصال، یا اکار ، دوسا ، و حداظ پیماان اسا . در حهایا  بن« و  آیو

  پااا  دوساا ان را بباارد. بایااه و آیااو و زاب باارا  یوایاا ، اب اا ا بناا یااز، و  از مااوش ماا،

زایا  جاان  ۀا  از ا . راساو در راه  جاات بچا جات یها یگر، جاان یاود را باه یطار ما،

دیا . در باا  ایان ماوارد ارزش  یها، و ای اار را  ااان ما، ۀدیا . یمایود را از دس  م،

و دیگاار  پیمااان  ، بایااه بااین ای یااار دو پیمااان، یهاا، دوساا ، بااا بوزینااه«بوزینااه و بایااه»

 ز اشوی، سرنردان اس  

  نایارم از مردما، هم اوالر یگاا گ، را معانر غا ر کانم و دنا ان ساواب  دوسا ، و سا  

  مهار صام بهره نردم، و انار بار کارم عها   باات ورزم و جا اب یاود را از و و مروّت ب،

                                                 
1  . Indu Shekhar 
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در  ااه و  ظااام تاان ضاا  غاا ر صاایا    مااایم زن کااه عماااد دیاان اساا  و آبااادا ، یاو منسّ

 .(200، ص. 1181)منا،،  نردا  یوی بما  

ا  ناایارد و جااز حساارت و  اا ام  بهاارهپیمااان دوساا ، را یروماا،  یاادر هابایااه 

در حهایاا   یااوار،مااایشااو    شااهنان مجااازات ماا،پیمااان ودمنااهکلیلهباارد. در  ماا،

دو شااری  یهاا، زر ااا و دیگاار  »، شااری  دزد در حهایاا  «و یردنااا یااوار،مااای»

از ایاان « بازرنااا ، کااه صاا  ماان آیاان داشاا »ساا  بازرنااان در حهایاا  ، دو«لااوکساااده

شاود. باا  بازجسا  کاار اسا  کاه دمناه مجاازات  ما،« شیر و ناو»ا  . تنها در با  دس ه

  دوساا ، در میااان آ هااا و اجاارا  عاا ال  اساا . یّاادمنااه، ایاازودۀ ایرا یااان، نویااا  ایمّ

 میرد.کلیله، تنها شای  ماجرا،  انهان م،

لااین کساا، اسا  کااه مااورد بااازجوی، تاارین دوساا  دمنااه اسا   بنااابراین، اوّاو  زدیا 

 اارار یوایاا  نریاا . در ایاان صااورت، او دو راه پااید رو دارد  یااا بایاا  مو ااوا را ک مااان 

رسا . شایسا  باه  ظار ما،نوی  کاه در یار دو صاورت کاار او  ااکن  یا یمۀ حسای  را باز

و در حالا  دوم، باه دوسا  یاود کاه  شاوددر حال  اوّ ، ما د آشهار شا ن حسیسا  ما،

کااا ام از ایااان دو در یااای  کاااه،درحاااال... کااارده اسااا او را مع مااا  دا سااا ه، ییا ااا  

زاده،  )محمّا مار  اسا  حا راهیاا  مادرشاای، پاییری ن،  یسا . پاس به ارین حهوم 

 .(11، ص. 1114

 جایگاه زن. 3. 1. 4

ا  دناا یزار ساااله و مستاار دا ساا ن او سااابسه در بااین بساایار  از ا ااوام ا  ساااد از زن

یااا  یناا  زن یااا  شاار ، منداا، اساا . در اسااطورهدارد. جایگاااه زن در بساایار  از دیاان

ه اار از ماارد اساا . در روای اا، آماا ه کااه آینگاار آسااما ،، اب اا ا ماارد و ، در آیااریند کِح ّاا

ینا  اع سااد باار (. در 1182بهاازاد ، آیرینا  )ما ا ه، زن را ما،ریزیاا  بااا ،سایس از یارده

یاا  این اس  که زن، سرداامه  ناا و سا یز اسا  و بایا  از او پرییاز کارد. در اساطوره

بااا بیاا ار کااردن ایااریمن، عاماا  حاا و   یرویااا و « جهاا،»ز اا، بااه  ااام -ایرا اا،  یااز، دیااو

النهریناا،  یااز وجااود مایااه در اساااطیر بااینشااود. ایاان باانمخلو ااات ایریمناا، در نی اا، ماا،

ا  اسا  کاه زن را یاا  مرباو  باه شابهه ز اان، اساطورهترین اساطورهیجدر میان را» دارد 
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شامرد. در روایاات یهاود ، مسایح، و  یاز ا  شارور ما،ه ر از مرد و او را اساساار آیریا هکِ

، 1171 ،1)وار اار« زن وارد جهااان شاا ه اساا  واسااطهبهدر روایااات اعتااار کهاان، شاار 

 .(10، ص. 1044 پور،ترجمۀ اسماعی 

بااه آیااریند زن از ماارد اشاااره شاا ه  زن پااس از ماارد و از یهاا، از « پیاا ایدساادر »در 

یا  و  به وجاود آما  و موجاب اغاوا  آدم و یباو  او باه زماین شا  و درد زایماان د  ه

 ۀو ا سیاد از مارد، کیدار با کار  و اغاوا  اوسا . در ایان سادر مطالاب دیگار   یاز درباار

، ترجمااۀ 1171 یعاا، آماا ه اساا  )وار اار،راطبزن بااا  ااراین ی ۀدربااار ،طورکلّبااهو  «احااوّ»

یاااا، زن عامااا  پیااا اید و در بسااایار  از اساااطوره ،طورکلّباااه(. 1044 پاااور،اساااماعی 

 خساا ین زنِ آیریاا ۀ  2«پا اا ورا»یااا  یو ااا ، در جهااان اساا . در اسااطوره نساا رش شاارّ

آورد و در آ جاا سارپوش آن  1«م اهاپا،»زنو ، نل ا ، بزر  باا یاود باه یا اه یمسارش 

یااا  دیااا نام در تمااام، جهااان بگساا رد و باا بخ ، در متاایب  ساااننیب را ناااود و 

(. بریاا، از پ ویاااگران پرییااز و ا  ساااد از زن را 1111، 0جهااان آشااهاره شاا  )کیااران

کاه پرییاز از   رونیاازاشا ه،  ودمناهلهیکل دا نا  کاه بعا یا واردتح  تی یر عسای  ما ، ما،

(. بریا،  یاز مع س  ا  مطالاب  ا  1170از عسایا  بنیااد  ما ویاان اسا  )مج باای،،  ز ان،

نویاان ماارد ه، یاا داون داسا انایازوده شا  پنجااتن رایاا  بعا  باه ما ن اصال، زن در دوره

س مخااالر  اباا  کنناا    یااود را باار جاانا اا  در ایاان روایااات مزیّااا اا ، یواساا هبااوده

یااا  یناا  در یااا و مه اابد، زیاارا در دیاان  دار(. ایاان سااخن جااا  تیمّاا1101)شاایههر، 

زن وجااود داشاا ه و  ۀدنااین دیاا نای، دربااار ،دوران ودایاا،، یناا و، بااودای، و جیناا

ا ادیاان . ینا یان باا وجاود تناوّشا ه اسا یاا  یاز مانعهس یا و حهای نمان در داس انب،

بااودای، و ات یااا  ادبیّاایااا، دیاا نای، تسریبااار یهسااان بااه زن دار اا . از وی ناا،و ا  یاااه

یناا ویا  م عتااب مع س  اا  کااه ز ااان در کالباا  »جااین، پرییااز از زن و ا  ساااد از اوساا . 

توا ناا  رساا گار  یابناا ، بلهااه از راه تناسااه و بااز زاده شاا ن بااه ییاایت ماارد، ایاان زن  ما،

                                                 
1. Rex Warner 

2  . Pandora 

3  . Epimetheus 

4  . felix Guirand 
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ا اا ... آ ااان زن را باا تر از باا ترین مااردان . ز ااان، شاارور و  اپااامشااودماا،عماا  میساار 

در تعااالیم بااودای، از  .(10 ، ص.1044پااور، ، ترجمااۀ اسااماعی 1171 )وار اار،« شاامار  ماا،

یااوراک، و پرییااز از یااا  طولااا ،، کاامشاا ن، ریا اا روشاان یااا «بودیساا وی،»یااا  راه

 دا ن .یا م،تمام یسادیا و ب   ۀصحب ، با زن اس . آ ان زن را ریایم

اه کااردن ا سااان یااای، کااه شاایطان باارا  نمااریااا، از میااان تمااام دامدر  ظاار بااودای،

ا  از مااوارد، از یااا و ک ااب بااودای، در پااارهتاار اساا . ایسااا هنساا رده، زن، یطر ااام

یاا ز اان پییری اه ا ا . در کاید باودا تاا ما ّت اپییر  و  ادرس ، ز اان، ساخن ند اهاصلاک

شاا    و ساارا جام بااا اصاارار  امااادر  بااودا، بااا کرایاا ، ایاان اماار پییری ااه شاا . زیاارا  ماا،

 اناار ز ااان، ز اا ن، یااا وادن، را تاارم کنناا  و در ساال  رایبااان درآیناا ، مع ساا  بود اا 

 .(121 ، ص.1182)بهزاد ،  ز  ن، ریبا ، دوام،  خوای  یای 

ساا  و از او بااه ، زن موجااود  شاارور و ایساا اودمنااهلهیکلیااا  در بساایار  از حهایاا 

زن کدااگر و »، «زن با کار و کنیازم»حهایا  شاود ما نا  ویاای، ا  سااد ما،دلی  مهر و ب،

زن »، «مرزبااان و زن او و غلااام بااازدار او»، «زن بازرنااان و  ساااش و غلااام او»، «زن حجااام

ز ااان یااا . در ایاان حهایاا «درودناار و زن او و دوساا گان زن»و « خ ااه کااردهو کنجاا  ب 

تارین رسا  ماوینا باه  ظار ما،امّا  ا ا جو و مهاار  ااان داده شا ها گیز، مدس هویا، ی نهب،

  اس آم ه، این  بارهنیدراکه در ترجمه  ترالله منا، عبارت، 

سن عها  صاورت بنا د و  اه ازیااان ویاا و مردما، داام تاوان داشا   ه در ایاان حع

ا   که بار کماا  عیاار زر باه عاون و ا تاای آتاد و اوی تاوان یایا   و بار  اوّت و ند ه

 اد و اما ا  ماردان باه دادوسا   ب اوان س ور به حما  باار ناران دلیا  تاوان نریا   و سا  

 و کیدیا  ب عها   ایااان محایط  گارددشنای   و یرنز علام، باه  هایا  کاریاا  ز اان 

 .(208 ، ص.1181)منا،، 

 مو اه  عنوانباه یسا ن .  زباانیمیاا ، ترجماهزیسا زن مورد ایان عباارات  اند ه  ما   در

دااون مااار ایعاا، پناا ارد کااه ازو  صااحب  ز ااان را» تاارالله منااا، آماا ه  عا اا   ۀدر ترجماا

 .(248 ، ص.1181منااا،، « )ا    ااوان دویاا یاای  ایماان   ااوان بااود و باار ویااا  او کیسااه

 پنچااتن رادر  ظیار آن  .شاوددیا ه  ما،مسداد ابان در ترجماۀ جملاات یانام ناظر با عبارت، 
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ز اان یویاااو   دیگاران را داون ماادر، یواسا ه و  اروت »اسا    دا اا  حسیسا،ا دناین 

دیگاار  در سااویۀ .(101 ، ص.1101)پنچاااتن را، « ارزش شاامارددیگااران را دااون ریااا باا،

کننااا  کاااه آیرینااا، مااا، ساااد ودمناااهکلیلهیاااای، از ، در حهایااا ایااان  گااااه، ز اااا 

 یما ن  ایزدان و ی ابا وان دار  .یای، یویاهار 

بخااد و یااا  دور در شاامار یاا ایا ، بود اا  ز اا ن،یاا ایان نیشاا ه-بساایار  از مااادر

ا  از عواطاار ، آیرینناا ه ماار   و پرس ن نا اااان  یااز ظااایرار آ ااان را آمیاازهحااا نیدرع

ا ا  و ماردان  یاز در سراسار پن اشا هجاوی، و  دارت ما،سین و تنبیه، کاامعا  و تر ، تح

 پااور،، ترجمااۀ اسااماعی 1171 )وار اار، ا اا صاادات را بااا  گاااره زن آمیخ ااه تاااریه، ایاان

 .(18 ، ص.1044

رسا  ا ا . باه  ظار ما،باوده و پرسا د توجّاهیا  نو انون ماورد وان در سرزمینی ابا 

نااردد، زمااا ، کااه مراساام  ربااا ، و بااارور  و بااه عتاار کااااورز  برماا،آ ااان پرساا د 

یااا  . اغلااب یاا ابا وان، ماارتبط بااا پ یاا هه اساا داشاا زیاااد   ایمّیّاا حاصاالخیز  زمااین 

الهاه حاصالخیز  و غلاه یسا ن .  دروا ادو  انسا ن نیایادر پیو   باا مااه، عاما  ر ومین، ز

یاا ای، کااااورز  کااه ز ااان بیااا ر باا ان بااا پ» ویاااگران باار ایاان باور اا  کااه بریاا، از پ

اش، ظهاور شاود، کاه ماختاهما، ساالار  بار جماعاات حااکما  ،  اوع، زناش  ا  داش ه

 یااا  مربااو در داساا ان .(0 ، ص.1181)ساا ار ، « یااا  مااادر  اساا ایاازدان و کااید-زن

بخااد، ز اا، وجااود دارد کااه عاماا  ماار  یااا یروای ااادن یاا ا  بااه یاا ایان برکاا 

 صاورتبهدر زماا ، دیگار  کاه بخد یا ی ا  غله باه دااه یاا د یاا  زیارزمین اسا برک 

آورد )بهاار، رم اان ما،ناردد و برکا  و رویاد را باه ابخاد باازم، مادین یا ا  برکا 

اغلااب بااا  یزدبااا وان در ایااران و یناا از ا ما اا ه برجااایااا  تتااویریا و تناا یس .(1044

ه سان ، یاا  باه دسا  آما ه از غار  ینا  و دردر پیو   ا . تنا یسان و نیاه و رویاد بار

دیا  کاه بیاا گر  اوع، پرسا د یاا گ، اسا . ز اان را  ااان ما، دود آغاا هپیهریا  به 

یام در بریا، از روسا ایا  ینا ، معابا  ایازدان بزرنا، داون شایوا و ویاانو  ، امروزح ّ»

کااه  دار اا « دو »تاار   سااب  بااه پرس اااگاه ایزدبااا و  محلاا، کاام ایمّیّاا در  ظاار مااردم 

)وار ار، « واساطه باارور  کاا زاریا  پیراماون دیها ه اسا با، مساوو ایزدبا و  زمین و 
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یااا  یناا   بااا حهماا  دبااا وان و الهااهایز .(04 ، ص.1044پااور، ، ترجمااۀ اسااماعی 1171

بااه ترتیااب بااه معناا، باماا اد و  2«راتاار »و  1«اوشااس» .و دا ااد و موساایس، در پیو   اا 

ماااهورترین یاا ابا و و « ساوشاا»شااامگاه، بااا آرامااد و حیااات و ساارود پیو اا  دار اا . 

یاا ابا وی،  عنوانبااه یااز  1«ت،سااو سر »بخااد زیباااترین ساارودیا  ودایاا، اساا . الهااام

 کااایددر ا شاااعر و موسااایس، مااارتبط و حاااام، ینرمنااا ان یلااااج اسااا .  مااار ، بااا

. پیااروان دار اا ا  جایگاااه ویاا هایزدبااا وان  یااز ز ااان و  -تاارین یر ااۀ شاایوای،اصاال،-تن ااره 

ا ساان باا باه یعلیا  درآوردن  یارو  جنسا، باالسوه و  هد اه در درون »  مع س  ا  کیداین 

اش )ریاای، و رسا گار ( برسا . باه یماین دلیا ، در ایان توا ا  باه یا ی  هاای،یود، م،

،  یاارو  زایااد، دارا  حرماا  و   اساا  یاصااّ  عنوانبااهدیاان،  یاارو  جنساا، ا و یاا ، 

 .(188 ، ص.1181) رای،، « اس 

تااوان   یجااه کااااورز  اساا ، ماا، ۀیااا مربااو  بااه دوراغلااب ایاان روایاا  ازآ جاکااه

زیاارا در  ،بااوده توجّااهمااورد  نریاا   سااد و جایگاااه زن در کااااورز  و حاصاالخیز 

ا اا م ز ااان آورد اا ، ا اا میااا و باایریا  یااوراک، را ناارد ماا،وهمیاا»دوران باساا ان ز ااان 

آور ا  و با ین ترتیاب تار  باه وجاود ما،نیایاان تاازه ،یا  ای ااده بار زمایندریای ن  دا ه

  (142 ، ص.1182)بهاازاد ، « را اباا اا کرد اا  تماا ّنز ااان، کااااورز  و یمااراه بااا آن، 

بخاد و غلاه، باه  ساد یاا  مرباو  باه یا ایان برکا شای  ب اوان ندا  داسا ان نابراینب

داساا ان زن و »یااا  ا   مااادین دارد. در حهایاا کااااورز  اشاااره تماا ّنز ااان در ایجاااد 

تاوان ایان ارتباا  را دیا . در ما،« جد ، کبوتر کاه دا اه ذییاره کرد ا »و « خ ه کردهکنج  ب 

، «سا  کاار دمناهبازجع»ماادر شایر در باا  آیا . باه داام ما،حهای  اییر ایان  ساد زن 

منا ، ، کاند«پادشااه و بریمناان»، یمسار پادشااه در باا  «شایر و شا ا »مادر شیر در با  

ا اا . آ ااان ننایااانتی یرناایار در حهوماا ، عاماا  شناسااای، و مجااازات یاننااان و حااام، باا،

ا اا  و دار یااا  حهوما شایوه آنااه از  ااوا ین ویااا، باتجرباه، یردمناا  و در ایان حهایا 

                                                 
1  . Ushas 

2   . Ratri 

3   . Saraswati 
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 حهاوم ، مادرساالار  یاا نیار ا  و  ساد ز اان در  ظاامما،، تاوجّهتی یر  ابا  بر مردان 

 .کنن را ت اع، م،

 زهد و ریاضتتوصیه به . 4. 1. 4

باا وجاود تدااوت شاود. یاا دیا ه ما،تسریبار در تماام، دیان ،طورکلّبهعریان  و ریا  

اسا  کاه    ا ربهیاا آن مایایب مخ لار عریاا ،، شابای بین عسایا  و تعاالیم رایاج در 

و  اتنااون جهااان اشاا راکدا ناا  کااه در بااین ا ااوام نو ااه  ماا،اسااان عریااان را طریسااهمحسّ

دارد و اسااا  آن از جهاا   ظاار  عبااارت اساا  از اع ساااد بااه امهااانِ ادرامِ  یااای،شاابای 

، عباارت اسا  حسیس  از طری  علام حضاور  و اتحااد عا ا  و معساو  و از جها  عملا

  زیا  و ریا ا  و یلاصاه ناراید باه از ترم رساوم و آدا   اار  و ظاایر  و تمساّ 

سااان، عریااان بااودای، را کااه بعضاا، از محسّ، بااا آنح ّاا .(1181کااو ، عااالم درون )زریاان

، یهار یسار که در آن دیان، اصالار تتاور یلسا  و یاالس، مطارک  اا ها   و با آنا هار کرده

 ، ترجمااۀ باجلااان یریاا،،2440 ،1شااود )ایااو سعریااان من هاا، ماا، ، وعبااهو زیاا  و ینااا، 

کااه در ایاان  یااا  دیناا، و اع ساااد  دیاان مااا و  اساا بااه ریا اا  از بنیااان توجّااه .(1044

کاه وجاود  پ ویااگران بار ایان باور ا از بریا،  باودای،  ارار دارد. دیانزمینه تح  تی یر 

 مسداد اسا ابان ۀیاا  ماا و  و ایازودا  یااه، بازتااب، از ودمناهلهیکلدر  یای،مایهبندنین 

در تعاالیم جاین و ینا و  یاز، زیا  و ریا ا  و تارم د یاا وجاود دارد.  .(1170)مج بای،، 

کااه باار  اپایاا ار   «بااا  باارزو  طبیااب»حهایاا  ماارد آویاازان در داااه در تم یاا  داااه در 

و نویاا  .(1184، از تعاالیم باودا نری اه شا ه اسا  ) یتار ، یاا  د یاو  تیکیا  داردلیت

یاا  ینا   تارم لایت یاا ین بودای، وارد دیان ماا و  شا ه باشا . بسایار  از دیانداز 

 دا ن .د یو  و رو  آوردن به ریا   را، عام  تعال، و   رت روک م،

یااا  غیباا،، بااا ا جااام در دوران اساااطیر  یناا ، رساای ن بااه  اا رت و پیو اا  بااا  اا رت

یااا  بعاا ، ا در دورهشاا ، امّااشاا، ا جااام ماا، ومراساام  ربااا ، و ی یااه دادن و سااومه

یاا  تیکیا  بار دا اد و در زمیناه» وشا، کاسا ه شا  و ا  م از ارزش  ربا ، و ساومها  م

یاساا گاه  اا رت را نریاا  و تسااوا و  عنوانبااهتاار، بااه یلسااده، جااا  تیکیاا  باار سااومه کری
                                                 
1  . Veronica Ions 
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ربااا ، و ه مراساام  الب ّاا .(11 ، ص.1171)ایااو س، « کااای ن مطاارک شاا یضاایل  و ریا اا 

هاا، باار یااا  م ّ، دیاانکاماا  بردیاا ه  ااا  و ح ّاا طوربااهیااا  م هاا، باار  ربااا ،، کااید

یرزا گااان عاااری، »مساا سیم مخالداا   هرد اا ، بلهااه  طوربااهریا اا   یااز، بااا ایاان رسااوم، 

یااا  م هاا، باار  ربااا ،، باارا  ریااای، معنااو  و پیو اا  ارزش جلااوه دادن کاایدباا،  جابااه

، ترجمااۀ باجلااان 2440ایااو س، « )داد اا زش ماا،روک بااا جهااان، ریا اا  تناا، را آمااو

زیاااا  ساااا وده اساااا  و در  ،طورکلّبااااه ودمنااااهکلیلهدر  .(10 ، ص.1044یریاااا،، 

پیاماا یا   «ریشاامادهتیرا اا از و »د  بااه آن اشاااره شاا ه اساا . در بااا  یااا  م عاا ّحهایاا 

بارا  اج ناا  از  ریشامادهکاه   انو اهبه انوار کاا ن حیوا اات  اعیر  ااان داده شا ه، 

 کن .آزار حیوا ات و نیایان زی  پیاه م،

 نگاری بخشی از متن مقصد روی معادل آن در زبان مبدأنقشههنجارهای آغازین: . 2. 4

یا  یااص لداظ باه لداظ ترجماه شا ه اسا    اام کباوتر مطو اه در بعض، از موارد  ام

، سااریا ، ااا«صاایرت  اا لا»، سنسااهری  و ااا«د اارا نریااوا»(، ترجمااۀ یمااان دارطااوج)

. یاا در حهایا  آما ه اسا بارا  کباوتر   اامدر ترجمۀ یارسا، و عربا،  یاز یماین  .اس 

« دا اا را سااارا »، در اصاا  سنسااهری   ااام دااامه «یااا و یرنوشاا، بااه  ااام پیااروزییاا »

و در یارساا، « السماارعااین»و در عرباا، « پتاای اد سااهرا»اساا  کااه معاااد  آن در سااریا ، 

 .(1044، ترجمۀ باجلان یری،، 2440ایو س، اس  )آم ه « دامۀ ماه»

 «ناارودا» اازد ، ، مرغااان باارا  دادیااوایپنچاااتن را« داساا ان ا یااا و  و پر اا ه باااران»در 

یااا  یارساا، و در ترجمااه «عنسااا» ،ایاان پر اا ه ۀبرابر هااادمسدااد اباان ۀدر ترجماا .رو اا ،ماا

  یااا  ماااابه، دار اا یویاااهار  «ساایمرب»و  «ناارودا»اساا . جالااب اساا  کااه  «ساایمرب»

ا ا . ر کارد یار دو از آبااخور یرینگا، ماا رک، مایاه نری اهتاوان تتاوّا  که ما،تا ا  ازه

ماا رک، دار ا  کاه پاید از جا ای، دو  اوم  ودایا، و اوسا ای، ریااۀ تما ّندو یرینا و 

یاا و  مادیاا  ماا رم ایان دو بعضا، از اساطوره ازآنپاسین  و ایرا ، بنیان  هااده شا ه، 

ا ار زیسا  در دو یضاا  م دااوت یهار  و یرینگا،، ت ییار شاه  و بار  مرورزمانباه وم، 

و طاا، مراحاا  و  مروربااهیای ااه و از صااورت مااا رم، یاصااله نری ااه اساا . اد  اوساا ای، 

درپاا، کااه باار  ااوم ایرا اا، ریاا ، ت ییاار کاارد. در ایاان میااان، ت ییراتاا، کااه حااواد  پاا،
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 ر  بگیاارد و بااا بیااا ۀزرتااا یان در ایاان منااابد داد اا ، ساابب شاا  از اصاا  مااا رم، یاصاال

ات ودایاا، یاام ا  پیاا ا کناا . ادبیّاایااا  عماا هات یناا   آماا ه، تداااوتآ چااه در ادبیّاا

 ۀلاات، شا . ایان ت ییارات در ینا   خسا  تحا  تای یر دوردداار ت ییار و تحوّ مرورزمانبه

 مسیحی  و اسلام شه  نری . ازآنپسحماس، و 

از زبااان  کااه ودمنااهکلیله «شاایر و ناااو» در بااا « ماارب باااران و وکیاا  دریااا»از حهایاا  

  با ، ما  ه اس منظوم رودک،  ودمنۀکلیلهشود، تنها ی  بی  در شنزبه  س  م،
 

 پادشااااا ساااایمرب دریااااا را بباااارد

 

سااایرد  اااویه بااا ان تیا اااه و بچّااا   

(110، ص. 1182) دیس،،   
 

  جاباه «سایمرب»، ودمناهکلیلهرودکا، در  ظام  ۀمایادسا  ۀروشن اسا  کاه در  ساخ 

ا  شاهار ، باا سار شاه  پر ا ه»از یا ایان ینا   باه  «نارودا»  اس ه بوده اس . «نرودا»

 یاااشااود، ناارودا عمااوزاده و دشاامن  انااها سااان و سااه دااام و منسااار عسااا  تتااویر ماا،

یاا باا یاا باا منساارش، یاا لگا ما  کاردن آناس  و اغلب در حاا  پااره کاردن ماار( یامار)

 .(121ص.  ،1181، ترجمااۀ یضااانل،، 2118، 1شااوالیه« )شااودیاااید  سااد ماا،دنگااا 

تاارین دشاامن یناا وان بااه ناارودا، باازر . ا  از اکدرماااران یوشاامن   تیااره «یااا انااه»

کاه یام  سا  تیزپاروازا  اپر ا ه «نارودا. »نیار ا ایریمنان و ب کاران، اح رام بسایار  ما،

یااا  بااودای،  سااد دارد. ا  و حماساا، یناا یان و یاام در اسااطورهیااا  اسااطورهدر داساا ان

بعاا   یااز، در بعضاا، از آ ااار ادباا، یناا ، جایگاااه یااود را حدااظ کاارده اساا .   یااادورهدر 

 .الطبیعاه اسا   و آنااه باه اسارار مااوراءا  مسا ّاسا . او پر ا ه «ویاانو» نرودا مرکاب

کناا  و طبسااات را باار پااا  یااود سااوار ماا،( ، ویااانوتجلّاا)در روای اا،، ناارودا، کریااانا 

ساازد.  ساد نارودا در دیا  و حساای  یسا ، را بار او آشاهار ما،به او  اان ما،آسمان را 

 .(1181دادور، ) در روایااات اساالام، اساا  «جبرنیاا »ایاان روایاا   اباا  مسایسااه بااا  سااد 

یااای، از ناارودا رساام یناا یان تسریبااار در تمااام ادوار یرینگاا، یااود تتاااویر و مجساامه

، از ناارودا در دساا  اساا ، بااا یااا  م داااوت و مخ لدااصااورت جااهیدر  ا اا ، کاارده

                                                 
1  . Jean Chevalier 
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یااای، از حماساا، تناا یس ۀدر یناا  در دور»یااا  ا اا م. یااا  بساایار و تداااوتشاابای 

 ، ص.1172ودا، )ریااا« یاا ایان در معاباا  یناا و برایراشاا ه شاا  و ایاان رساام معمااو  شاا 

وزن اساا  و عماار طولااا ، دارد، بااا  و ساانگینا اا ام،   رتمناا ، یااراخناارودا، درشاا  .(10

الج اه پاا ، عظایمییل، باه طاو  پا تا  م ار را بلنا  کنا . غایا  او، ییا  و لاامتوا   م،

ناارودا دریاااان و ساارخ اساا  و  .(1044، ترجمااۀ باجلااان یریاا،، 2440اساا  )ایااو س، 

، دنااان دریاااان بااود کااه او را باارآورداو زمااا ، کااه از تخاام ساار . بااا آتااد ارتبااا  دارد

، ترجمااۀ باجلااان یریاا،، 2440و س، ایااکرد اا  )، یاا ا  آتااد  یاااید ماا،«انناا،»  جابااه

1044). 

و م ااون اوساا ا د  بااا ساایمرب یما ناا  اساا . ساایمرب در یااا  م عاا ّناارودا از جنبااه

تاارین منااابع، یساا ن  کااه در آ هااا منااابد زرتااا ،، کهاان .پهلااو ، حضااور  شااگری دارد

ا  ایااران، بااید از تااوان یایاا . ساایمرب در تاااریه ادباا، و اسااطوره اااا ، از ساایمرب ماا،

 .پر  نان دیگر شهرت دارد

ا  ا اا ، پر اا نان جااا  ویاا هتساا یس و ساا اید شاا ه اوساا ا در میااان جااا ورا ، کااه در

عاا  ماااد  و معنااو  حیااات  اارار یااای، یساا ن  کااه در میا ااه دو بعا اا . اینااان پ یاا هیای ااه

ا  ، جسام آ اان ترکیبا، اسا  بارا  ایازدان و  یارو  معناو  یاره. عساا  و ساون و نری ه

م ... پر اا نا ، یساا ن  کااه روحا یاا  دیناا، و تساا   ایااورای، در آ ااان مجسااّ وارغاان و 

 .(77، ص. 1171)مخ ار ،  اس ش ه 

 (mereghu saena ااه نااهسااه-مرغااو« ) ااهنااهسااه» عنوانبااهاز ساایمرب  (1181) اوساا ادر 

ا اا ام، نساا رده بااا  و توا مناا  کااه باار بالااا  دری اا، در ا  درشاا یاااد شاا ه اساا   پر اا ه

دارویااا   یاا  و کااارنر  ۀآشاایا ه دارد  دری اا، کااه دربردار اا  «یرایهاارت»میااان دریااا  

 .نیایاان در آن  هااده شا ه اسا  یماۀ اس  و پزش  یمگان یوا نا ش  دری ا، کاه بایر

ز آن دریاا  از آن برییاازد یاازار شااایه ا یرناااه»، ساایمرب یاارد مینااو روایاا   بنااا باار

)مینااو  « برویاا  و دااون بناااین  یاازار شااایه از آن باااهن  و تخاام از آن پرانناا ه شااود

یاار سااا  ساایمرب آن دریاا  را بیداااا  ، »آماا ه اساا    بناا یددر  .(74 ، ص.1184یاارد، 

یاا  )یروریخ اه( در آ  آمیازد، تیاا ر )آ هاا را( باا آ  باارا ، سا ا   باه کااوریا آن تخم
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راه  شاااینامهیااا  بااه داساا ان اوساا اساایمرب از  .(87 ، ص.1044 )یر باام دادناا،،« بارا اا 

شاااه » عنوانبااه، از ساایمرب شاااینامهیای ااه و در ایاان راه، ت ییراتاا، پییری ااه اساا . در 

سایمرب باا آدمیاان از طریا  زا   .(1181یردوسا،، ) شاودیااد ما، «مرب یرماا روا»و  «مرغان

شااود  ساایمرب، زا ِ داساا ان زا  دیاا ه ماا،تاارین  سااد و کااند او در ارتبااا  دارد. پرر ااا

نردا اا . پارورد و برما،باارد، ما،نیارد، او را بااه آشایا ه یاود ما،در کاوه را برما، ریاشا ه

ساایمرب یمااواره پااا یبان زا  و یا اا ان اوساا  و در داساا ان زاده شاا ن رساا م، در  سااد 

سایمرب  یاز  ،کاا جدا  او را ما، یاانید در  اسادن یارشا اب . به یار  زا  ما،درما گر 

 .رسا  را یار  م،در  برد رس م و اسدن یار، رس م 

در ایااران باساا ان تن یساا، از یاا ایان » دراکااهتتااویر  از ساایمرب در دساا   یساا ، 

« در معاب  رسم  بود و یساط در معابا  زرتاا ، تتاویر  از ایاورامزدا  ساد بار دیاوار باود

ساساااا ،  ۀکاااه از دورسااار سااایمرب در تتااااویر معااا ود   .(10 ، ص.1172ودا، )ریاااا

تااوان از دساا بن  زریاان ماا،»، شاابیه ساار عسااا  اساا . از جملااه ایاان تتاااویر ما اا ه برجااا

جیحااون و  یااز  سااد ساایمرب رو   ۀیخامنااا، مهاااویه از ننجیناا ۀمربااو  بااه دور

ار از  ظاار بهاا .(117 ، ص.1181دادور، ) «ساسااا ،  ااام باارد ۀیااا  دورباار یااا و ناا پاردااه

)باااه معناااا  عساااا ( در  syena ۀدر اوسااا ا )باااه معنااا، سااایمرب( باااا واک saenaانااار »

سنسهری  یه، باشا ، مح ما  اسا  سایمرب در  ازد ینا  و ایرا یاان، در اصا  باه معناا  

اوساا ا در « سااونه» کلمااه .(172 -171 ، صااص.1044)یر باام دادناا،،  باشاا « عسااا  بااوده

بااا  ا توا مناا  و یااراخساایمرب یما ناا  ناارود. بااه شااایین و عسااا   یااز ترجمااه شاا ه اساا 

، در توصایر   رتمنا   سایمرب، باه تاوانِ او در بلنا  کاردن ییا  اشااره شااینامهاس . در 

 ش ه اس  
 

 آرد  بااه   ابااراناار پیاا  بیناا ، باار

 

ی باار ، هنااا و بااه یاااه ایااز در   

(011 ، ص.1181یردوس،، )  

 

لبریاز اسا  و ما ا ، کاه از آ  کویسااران سایمرب، باه ابار یرایا، ما، ۀپریا  نسا رد

آما ه  المخلو ااتعجایاب در .(1118یااحس،، نیارد )در پرواز یاود، پهناا  کاوه را یروما،
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توا ا  باه دنگاا  نیارد و ما، ،آساا بهکاه  هنگا، را  ییها  اسا سیمرب مرغ،  و   اس 

 اوساا ادر  (1101طوساا،، )  ااادر اساا  حیوا ااات، ما ناا  شاایر، اکدیااا و کرناا ن را بخااورد

سایمرب باا آتاد ارتباا  دارد  زا  باه  شااینامها در امّا  باا آتاد  یسا ارتباط، بین سیمرب 

ساایمرب باارا  احضااار او بایاا  پاارّ او را در آتااد بسااوزا  . اح مااا  دارد ایااروی ن  ۀتوصاای

در ایان  یرحا باهیاا  توتمیا  باشا ، آتد برا  احضار سیمرب، مارتبط باا رساوم و آیاین

 ۀدر رسااال .بااا  ساایمرب بااا آتااد اساا یااای، وجااود دارد کااه حاااک، از ارتداساا ان صااحنه

غایا  او آتاد اسا  و یار کاه پار  از آن او بار پهلاو  راسا  بنا د »آم ه  صدیر سیمرب

 ساایمرب را .(121 ، ص.1114)پور اماا اریان، « و باار آتااد ناایرد، از حاارج ایماان باشاا 

کاه ند اه  طوریماان «(سایمرب» ، ذیا  اماه دیخا ال ا ر.م. . )نوینا یام ما،« بارآتاین»

آی اا  ماورد  صاورتبهآننا، نااه »کرد ا  و اننا، یام سا اید ما،  جاباهش ، نرودا را 

عطااار، ساایمرب بااه  الطیاارمنطاا  در .(11 ، ص.1172)ریااا ودا، « ناارددپرساا د وا ااد ماا،

  تابیه ش ه اس ( یورشی ) آی ا 
 

 زیااان آماا  از آن حضاارت یطااا باا،

 

 ماااحو او نااااا ن  آیااار بااااردوام

 

 این حضااارت دون آی ا  سااا کآینه 

 (0271 ، بااایااا 1181)عاااطاااار، 

 سااااااایه در یورشاای  نم ش  والسلام

 (0281 ، بی 1181عطار، )             

 

 سااد  .(1172دیگاار  یاام دارد  حااایظ یااا واده )ریااا ودا،  ۀآنناا،  سااد برجساا 

توا اا  برنری ااه از یویاااهار  او در ماا، «ماارب باااران و وکیاا  دریااا»ناارودا در حهایاا  

در حمایا  از یرز اا ان   دارد  امااهساامحمایا  از یاا واده باشاا . سایمرب دنااین  ساا، در 

 سام. ۀو یا واد

یابا   سیمرب از راه ارتبا  باا دریا  ویسایوبید، باا دیگار عناصار طبیعا  ارتباا  ما،

 ن، بااار  و حیااات ا  کااه از حاا  پیو اا یا  ماااد  و طبیعاا، یراتاار ری ااه و بااه ز اارابطااه

 شود.روحا ، من ه، م،
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یااا  )یروریخ ااه( در آ  آمیاازد، یاار سااا  ساایمرب آن دریاا  را بیداااا  ، آن تخاام

یا را( با آ  بارا ، سا ا    باه کااوریا بارا  ا .  زدیا  با ان دریا ، یاومِ سایی ِ تیا ر )آن

یااور د، بخاادِ پاااکیزه در )کنااار( دااامه اردویسااور رساا ه اساا . یاار کااه آن را درمااان

 .(87و  81 ، صص.1044)یر بم دادن،،  ود  و آن را نوک ر ن دری  یوا ن مر  شب،

 کننا . سایمرب دریاا  پنباه و سایمبال، ز ا ن، ما،یا، در باین دریا نرودایا در بیاه

ربااا، ساایمرب باار بالااا  زیاا . در داساا ان کهاان دک یااوشباار دریاا  ویساایوبید ماا، اوساا ا

ساایمرب باار کااوه الباارز  ۀ، آشاایا شاااینامها در امّاا  (1114، مسااام دارد )مه اا   «ساارو کاشاامر»

 اس .

بیمااارا ، کااه در »آماا ه اساا    صاادیر ساایمرب ۀساایمرب  سااد درمااا گر  دارد  در رسااال

« او علااا  ایاااان اساا  و ماار  را سااود دارد ۀ  اس سااسا و دج نری ار اا ، سااایعلّاا ۀروطاا

د  ات م عاا ّ سااد درمااا گر  ساایمرب  ظریّاا ۀدربااار .(121 ، ص.1114)پور اماا اریان، 

ترکیاب و ادغاام و پیو ا  دادن دیزیاا باا یها یگر اسا   هاا بار پایاۀآ  وجود دارد که یماۀ

مخ ااار  مع ساا  اساا   سااد درمااا گر  ساایمرب از آن روساا  کااه  .(1111)شااایگان، 

ا یاا و  یرایهارت روییا ه اسا .  ۀاسا ، کاه در میا ا «ویسایوبید»او بار دریا   ۀآشیا 

ی، یاواص یماین دریا  اسا  کاه در حماساه، باه یاود سایمرب داده شا ه اسا  و نو»

 .(78 ، ص.1171)مخ اااار ، « ، کااارده اسااا بخاااا، یاااود او تجلّااادرماااان صاااورتبه

درمااا گر  ممهاان اساا  از راه ادغااام ساایمرب و یهاا، از یردمناا ان روحااا ، دوران باساا ان 

شاا ه. و   نری ااهمزبااور  ۀ، از  ااام پر اا «سااونه»صااورت نری ااه باشاا .  ااام ایاان روحااا ، 

در اوساا ا آشااهار اساا . از جا ااب  ،یوببااهساام  روحااا ، مهماا، داشاا ه کااه ا عهااا  آن 

دیگاار و  بااه طباباا  و ماا اوا  بیماااران، شااهرت داشاا ه. بعاا یا سااونه ) ااام روحااا ، 

بااه  اوساا ا پزشااه، او را در ۀماایکور( را بااه معنااا  ل ااو  یااود،  ااام ماارب نری ناا  و جنباا

، بااه یااود ساایمرب داد اا  شاااینامه و  امااهیاا ا سااونه اساا ، در ماارب  ۀدری اا، کااه آشاایا 

پااس از ظهااور زرتااا  م ولاا   ص سااا ایاان روحااا ، زرتااا ،، ظااایرار  .(1171)اذکااای،، 

ا  دهاره .(1184در ایان جهاان زیسا ه و صا  مریا  داشا ه اسا  ) رشا،،  ص ساا ش ه، 

ا سااان و جهااانِ ، در راساا ا  وحاا ت و یمساااز  ای ااهیراه شاااینامهاز ساایمرب بااه کااه 
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بخاد و سایمرب ما دکار اوسا ا و مدااییم پیاروز  و عا ال  جا وران اس . وارغانِ درماان

)مساهو ،  ا ا راه یای اه شااینامهو باه  خ اهیآمدریم -وارغان و ساون- و تجس  این ایازدان

وی ناا، درمااا گر  از یاار طریساا، بااه ساایمرب  سااب  داده شاا ه باشاا ، )از طریاا   .(1180

یااا  منااام، بااا موباا  و پزشاا  زرتااا ، یااا وارغاان(، از وی ناا،دریاا  ویساایوبید، ی

ه کااساایمرب اساا . ایاان  سااد در ناارودا دناا ان پرر ااا  یساا .  اند ااه  ما اا   ۀبرجساا 

. یو ا یااان بیماااران را، تنهااا، وجااود داشاا ه اساا درمااا گر در یو ااان  یااز اع ساااد بااه پر اا نان 

)بااه معنااا   «یولاااریو »کرد اا  و مع ساا  بود اا  درمااا گرا ، بااا  ااام در کااوه ریااا ماا،

در بااین یاا ایان بااابل،  یااز  .(1114کنناا  )صاا یس،، یرمااا روا  آشاایا ه( آ هااا را درمااان ماا،

ا  اساا  کااه در یاا  ماا ن پزشااه، از آشااور میا ااه، ( الهااهsuen) «سااونن»( یااا sin) «سااین»

ماا ن بعاا   از یاا ا ه د یااا آورد. کناا  کااه نوساااله یااود را بااا  کماا  ماا،ناااو ماااده بااه

 ، ترجمااۀ بهاازاد ،1111 ،1کااه بااه مااادران بااار در زایمااان کماا  کناا  )لیاا یوایاا  ماا،

 ۀشاا ن رساا م باار عهاا ه دارد. در شااایایاان یویاااهار  را ساایمرب در داساا ان زاده .(1181

یویاااهار   عنوانبااهیااا بااه ایاان شااه  ادغااام شاا ه و درمااا گر  را اوساا ای، یویاااهار 

ایاان یویاااهار  را در  ۀزمیناا یااا  ایرا اا، درآورده اساا .ساایمرب در اسااطوره ۀبرجساا 

یاا را ما ا  پرسا د نارودا، سا  ینا یان عسیا ه داشا ه  تاوان دیا مورد م، ی نرودا تنها در 

 زدای .از ب ن ا سان م،

یااای، کاملااار یااوج طبیعاا، و روحااا ، و م علاا  بااه  لماارو  ساایمرب صاادات و وی ناا،

از راه زا  اساا . بااه  یااا  ایاان جهااان دارد. ارتبااا  او بااا جهااان ماااد  تنهاااورا  وا عیاا 

نایااان باا ایان جهاان یاا ما ا ، کاه ارتباا  ناهیه، از امااسین ان یا ایزدان یا یرش گان م،

 ماااد  یااا ایاان جهااا ، بود اااان  یساا  یهاا، از جها یااان دلیاا  تعلاا  آ ااان بااه جهااان

 .(18 ، ص.1111)پور ام اریان، 

ا  ر ااا اسااطوره روحااا ، و مابعاا الطبیع، ساایمرب در دیگاار م ااون ۀا اا م جنبااا اا م

  و ماارتبط ا  اساارارآمیز، مساا ّساایمرب پر اا ه یرحا بااه .(1111پور اماا اریان، بااازد )ماا،

 کااه طوربااه. شااودآن  ماا، ۀبااا جهااان ماااوراء اساا  و یرنااز پایبناا  جهااان ماااد  و آلااود

                                                 
1  . Leick 
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یتوصاایات ظااایر  ساایمرب بااا یتوصاایات جبرنیاا  از یرشاا گان مساار  اساالام، ماااابه »

 .(71 ، ص.1111پور ام اریان، « )اس 

  عجیب، اس  که ۀویانو سوار بر پر  

ویناا . ایاان لدااظ نا سااان اساا  و آن را نرودیااا یااا کلااام بالاا ار ماا،عسااا  و  یمااه یمااه

کاه باه معنا، کلاام و ند اار اسا ، ماا   شا ه باشا . نارودا  «نار »امهان دارد از ریااۀ 

رو ایان کلاام الها، کاه بار باا  تیاز کاسآنمظهر الداظ مرموز و ساحرآمیز ودایاسا  و یار 

ا  باه کنا ، و از مرتباهآساای، طا، ما،نی ، و کانناات را باه سارع  بارج  رار یاب ، عرصۀ

 .(210، ص. 1،  . 1111)شایگان،   بیاالعین راه م،دیگر یس ، در طریه ۀمرتب

کناا  و یمااراه او تاارین مرحلااه طاا، ماا،کریااانا باار پااا  ناارودا، تاااریه را از اب اا ای،

شااود.  ااوردد و باا ین ترتیااب، حسااای  یساا ، باار و  آشااهار ماا،طبسااات آساامان را درماا،

تاوان باا جبرییا ، کاه کنا ، ما،شختی  نرودا را، که کلام جااودان را بار یاود حما  ما،

بنااابراین جایگاااه ناارودا ارتبااا   .(1181مجاارا   اازو  وحاا، اساا ،  یااا  کاارد )دادور، 

تساا  جایگااه ویاانو، نارودا  یاز مرتباه بالااتر  باه دارد. باا ار «ویاانو»مس سیم، با جایگاه 

حماساا، یناا ،  ۀا در دور   یساا ، امّاادساا  آورد. ویااانو در اصاا  از یاا ایان طااراز اوّ

باا ارتساا   .(1181ارتساء یای  و با بریماا و شایوا باه ت لیا  ینا وی، پیوسا  )ریاا ودا، 

ا در امّا  شاوداا ر ما،مرکاب بی عنوانباهنارودا و تهیاه بار یویااهار  و   ایمّیّ ویانو 

زرتاا  باا ارتساا  ایاورامزدا و تلااش بارا  حایی یا ایان دیگار، سایمرب  ایران در دورۀ

مااورد ایاان یویاااهار  بااا ،  دناا دیاا  و تنهااا در مرکااب بااودن را از دساا  ماا، ایمّیّاا 

سااوار سااام باارا  جنااا بااا ار اام دیااو، باار ساایمرب .  مو ااۀ آن زمااا ، اساا  کااه ما اا ماا،

اکدیاای، اسا  کاه دشامن، دیریناه باا سایمرب دارد و جوجگاان سایمرب شود. ار م دیاو م،

تساباا  ساایمرب و ایاان اکدیااا، دشاامن، نرودایااا و  .(1111یااورد )یواجااو  کرمااا ،، را ماا،

 کن .یا را ت اع، م، انه

لاین مییای  کاه   اوّودایاایوا ا ه شا ه. نارودا یام در  «مرغاونهیسا» اوسا امرب در یس

 امیا ه شا ه اسا . ت ییار  اام یا ایان در ینا  مو اوع، رایاج  «ا اسایه»  اا ، از او دارد،

آ هاا  ۀاب  ای، پرس د  ام یا ایان باا  اام عواما  ییزیها، باه وجاود آور ا  ۀاس . در مرحل
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و نیارد سرداامه اصال، یاصاله ما، اام یا ایان از  جیتا ربهیاا  بعا  یه، اس  در دوره

بعضاا، از موجااودات  .(1181 شااود )ریااا ودا،تاار ماا،شختاای  دادن بااه آن یاا ا پیچیاا ه

ا  ما ناا  اکدیااا، یااا واده، یرز اا ان و ز اا ن، اج ماااع،   ار اا . باار یلااای آ هااا، اسااطوره

، اساادن یار، یمساار شاااینامهناارودا و ساایمرب یاار دو یااا واده و یرز اا ا ، دار اا . در 

آیریناا، در شهساا  اساادن یار و کااا ه شاا ن او کااا ، ساایمرب یاام بااا  ساادساایمرب را ماا،

 ،(1171پر ا ه اسا  )ایاو س،  یماه-ا سااننیارد. نارودا  یماهرس م از او ا  سام ما،به دس  

آیریاا نان آماا ه اساا   از ایاااان دوتایناا  )کااه( شاایر دار اا ، بااه پساا ان  ۀدربااار بناا ید در

بنا  ، سایمرب، باا ایان طبساه .(1044بچه را غایا دینا   سایمرب و شابهور )یر بام دادنا،، 

 شود.ت کام  پر  ه، یار  م،یاز یی

 ،روحااا ،، مرکااب بااودن، ارتبااا  بااا آتااد ۀناار ، وجهااپادشااای، پر اا نان، درمااان

یااا  ارتبااا  بااا دریاا  ز اا ن، و جاااودا گ،، دشاامن، بااا مااار و اکدیااا از دیگاار وی ناا،

 ۀتاارین وی ناا، مااا رم ایاان دو پر اا ه، وجهاامااا رم ایاان دو پر اا ه اساا . ظااایرار مهاام

ا ، یا  دار ا . ایان دو موجاود اساطورهیجبر هاس   یار دو  ساا، مااابه یرشا ۀروحا ، آ 

مااا رک، دار اا ، در دو محاایط مخ لاار پاارورش یای ااه و  ۀیاساا گاه و سردااام نهااهیباا

یاا  آ هاا یاا  آ هاا ت ییار کارده اسا . بعضا، از وی نا،یویااهار  جاهیدر  ا   و بالی ه

ا اا . در یااا   ااوین، پییری ااهیااا و یویاااهار تاار شاا ه، ناااه وی ناا،کمر ااا یااا پرر ااا

نارودا  اسا ه اسا ، باا ایان تدااوت کاه نارودا   جاباهحهای  مرب باران، سیمرب  ۀترجم

ا در ترجمااه یوایاا ، امّاااز ویااانو کماا  ماا، «طیطااو »باارا  باااز پااس نااری ن جوجگااان 

جوجگااان را   اارورتبهت ساایمرب را شاانای ه بااود، کااه  ااوّ «وکیاا  دریااا»یارساا،، 

 رو شود.آ هه با سیمرب روبهبازنردا ی ، ب،
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 در ترجمه کاررفتهبههای جارهای عملیاتی: شگردهن. 3. 4

یااا  رایااج در اعتااار م ماااد  در یااا  تعلیماا، و ایلااا ، مااا رم بااین دیاانمایااهباان

 ۀدر یماایمیاااه و یااا لزومااار مایااها ایاان باان، یای ااه، امّااتجلّاا ودمنااهکلیلهیااا  حهایاا 

یاا  یاای، از دیانمایاهیاا بانا  از حهایا یاا مسباو   باوده اسا . م لاار در دسا هیرینا

یااا دناا ان یااا  رایااج در یناا  آماا ه کااه در دیگاار یرینااابااودای،، یناا و و دیگاار دیاان

بناابراین م رجماان اغلاب   م  او  و مسبو   یس ، ما نا  اع سااد باه تناساه و بااززاده شا ن

ا ا . نااه دناین ماوارد  راس ا با  ظام یرینگا، مستا  ت ییراتا، در ا ار باه وجاود آوردهیم

کارده، آ هاا را ا انر حیی آ هاا باه رو ا  منطسا، داسا ان یلا  وارد ما،ا  ، امّدهرا حیی کر

، زاغااان کاااه از پنجاااتن را« بومااان و زاغااان» مو ااه در باااا   عنوانبااها اا . ت ییاار داده

ا ا . ا ا ، در جسا جو  رایا، بارا  غلباه بار بوماانیا  مهرر بومان به تناا آما هشبیخون

رسا  کاه زاغاان وزیار ج وزیار یاود، باه ایان   یجاه ما،مل  زاغان پاس از رایز ا، باا پان

کاه و  را باه ایان شاه   پنجم را یو الود در زیر دری ، ریاا کننا . ایان وزیار  ازد بوماان

کنا  با ین سابب باه ایان حاا  ای ااده کاه در حضاور ملا  عاا ما،ا ا ، ادّزیر دری  یای ه

باه جها  شاما با حا   مارا»نویا   زاغان، جا ب بومان را نری اه اسا . و  باه بوماان ما،

تااا  شااومبااوم زاییاا ه ماا، صااورتبها اا . پااس ماان بااا سااوزا  ن یااود، دوباااره ا  ای ااه

در یرینااا مباا ر کااه  .(111 ، ص.1101، پنچاااتن را« )دیاانمجااوی، دشاامنا م از میااان باارکینااه

یارسا،،  ۀا در ترجماامّا  به تناساه اع سااد دار ا ، ساخن زاب معساو  و پییری اه شا ه اسا 

ام، کاه از ایا  علام شانوده» نویا  ت ییر  در ا ار ایجااد کارده اسا . زاب ما،م رجم دنین 

جاانر و بایم سالطان ظاالم، د  بار مار  بنها  و یویاا ن را  تامِدون مظلوم، از دس  ی 

به آتد بسوزد،  رباا ،ِ پییری اه کارده باشا  و یار دعاا کاه در آن حاا  نویا ، باه اجابا  

 .(221 ، ص.1181)منا،، « پیو  د

ه ایاان شااه  باا ون اشاااره بااه تناسااه، از ایاان تنگنااا بیاارون آماا ه اساا . در باام اارجم 

 یاز باه تناساه اشااره شا ه اسا   روک، در « موشا، کاه دی ار  شا هزای  و بچّا»حهای  

 «ماردداسا ان پارساا»یاا  مخ لار دارد.  مو اه دیگار آن این حهای  تاوان نزیا ن محما 

نیار  داسا ان از او ااا اج مااع،، مارد ر ااپانج روایا  از داسا ان پارساا ۀاس . مسایسا
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محتا ، راشا  دیا  )ینا  و ایرا ا، را  ااان ما، ۀبینا، دو جامعایا و جهااندین،، برداش 

1171). 

 حذف. 1. 3. 4

در دار اا ، بااه ایاان معنااا کااه  «صاادر»معاااد   عناصاار یرینگاا، در زبااان مستاا بعضاا، از 

در مااوارد   م اارجم.     ار اا ام اا او  و شاانای ه شاا ه ۀبرابر هااادزبااان و یرینااا مستاا  

 تن رااپنچادر  مو اه  عنوانباهتوا ا  آ هاا را حایی کنا . که به ما ن آسایب، وارد  ااود، ما،

، دار ا   اام یاصاّ یاا و رودیاا کاوه ،شاهریا، یوا اات، حدری اان، یااشختای تسریبار تمام 

 عنوانباه. اسا  یرینگا، ۀپاا وا شانای ه شا ه و دارا  یاا  ازد ینا یان ایان  اام یماۀکه 

هااا مع س  اا  بااودا آ  اشاااره کاارد. انیاابودان اازد  «ا جیاار»دریاا    تااوان بااه تساا ّماا، مو ااه 

دریاا  کاارد و زیاار دریاا  ا جیاار برناازار ماا، ۀمجااالس وعااظ و در  یااود را زیاار سااای

 .(1111 ، ترجمااۀ ساا ار ،1181 ،1شاا ن، دساا  یایاا  )دوبوکااوربااه روشاانا جیاار یناا   

تنهاا ا امّا  باریاا  اوا دریا   یاز مااخص شا ه  دریا  ا جیار پنجااتن رایا  در حهای 

 «.باا  بوزیناه و بایاه»، از جملاه در اشااره شا ه اوا دریا  باه یاا، ترجماهدر ا  ک، از 

شابای  ا جیار ناوی، )اسا .  « لابشایرین»ایان دریا    اام پنجااتن رادر جالب اس  که 

 ۀدر ایان حهایا ، بوزیناه باه بها ا (دریا  باوده اسا   نایار اما  برا  و  لب دس مایه

یابا   بایاه ریاای، ما، ب ساگال،جاا نیاشا ه، از «  لابشایرین» لبد را بر دریا   کهنیا

دیگار رود نناا و شاهر بناار  اسا  کاه  ۀ مو ا پاییرد.ساخند را ما، ،سادنبهبایه  یز 

در یمااان  بااار ی»آماا ه اساا  زایاا   « مااوش»ا اا . در حهایاا   در بااین یناا یان مساا ّ

کارد، کار نااود و عازم آن داشا  تاا آبا،   ننا شس ااو ما،مس ّ ۀسا  که در رودیا 

، پنچااتن را« )بخورد. در آن حا  ماده موشا، یارد از دناا بااز  باه کار مارد زایا  ای ااد

رود ننااا و شس اااو  سااخن، از  ،یااا  عرباا، و یارساا،در ترجمااه .(111 ، ص.1101

در زبااان و یرینااا مباا ر انردااه -حیوا ااات  یااز ص  ااام یااا . یاماا ه اساا بااه میااان  در آن

و تنهاا دنا   اام یااص  در زباان و یریناا مستا  حایی شا ه -ایزایا مدهوم، به م ن م،

یارسا،  ۀدر ترجمایاا  یاز علااوه بار ایان بعضا، از حهایا ترجمه یارس، آم ه اسا . در 
                                                 
1  . Monique de Beaucorps 
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بااودای، را بریمناا، کااه سااه درویااد »و « یاار در پوساا  بباار»حهایاا  ما ناا    ا اا  یاماا ه

 .(1101)ماهور، « کا 

 جایگزینی. 2. 3. 4

 یرینگاا،بعضاا، از عناصاار معااادل، باارا  در بعضاا، از مااوارد  ودمنااهکلیله ۀدر ترجماا

در شاهر  «ماوش زیارم»در ترجماۀ یارسا،، داسا ان  مو اه  عنوانباه، اسا آما ه شنای ه  ا

مارد »حهایا   .(1101)مااهور، . مناای دناین ت ییار  روشان  یسا  دیا  یاابور رخ م،

رساا  ایاان  یاماا ه اساا . بااه  ظاار ماا، پنچاااتن رادر ا منااای یناا   دارد، امّاا« آویاازان در داااه

بااا ایاان تداااوت کااه در آن مییاای یااا راه یای ااه، بااه ترجمااه بلااویر و بوذاساارحهایاا  از 

باارزو  »در بااا  ایاان حهایاا  کااه  .(1171آماا ه اساا  )بااا ر ،  «پیاا »، «اشاا ر»  جابااه

تم یلا، را باه تتاویر کاای ه کاه   سا  شا ه،  بیاان  اپایا ار  د یاا از زبان و  بارا «طبیب

یضااای، یااا  و کااویر   ،طورکلّبااهو در آن عناصاار  ما ناا  شاا ر، یااار، داااه و بیابااان 

شا ر،   جاباهعلااوه بار وجاود ییا  در اصا  باودای، و جینا،،  کاه،درحاالشاود. دی ه م،

تای یر عواما  باوم، و ا لیما، را  سااننیب و  یضا  سبز و جنگل، بار داسا ان حااکم اسا 

 .(1171با ر ، ) توان دی یا م،در ترجمه

 افزایش. 3. 3. 4

ایزایاا . دلایاا  مخ لاار بااه ا اار ماا،بااه نااای، م اارجم باارا  تو اایح بیااا ر، مطااالب، را 

  ترالله منا، بیا ر بر آراس ن ادب، م ن تیکی  دارد 

اشاارات تسا یم  آرایا، در تضامین ام اا  و تلدیا  ابیاات و شارک رماوز وشرایط ساخن

طبیااب  ۀ مااوده آماا  و ترجمااه و تااابیب آن کاارده شاا  و یاا  بااا  کااه باار ذکاار برزویاا

دااه مااوجزتر پردای ااه شاا  دااه بنااا  آن باار  بزرجمهاار منسااو  یااره مستااور اساا  و باا

  حهماا  اصاال، عاطاا  ، و حلیّااسیاساا  کلّاا ۀو یاار معناا، کااه از پیرایاا حهایاا  اساا 

ر جماا   گیارد و یای  تهلّاه ا بیارایا  بالباا  عااری ، آن ره باش  انر کس، یوای  کاه با

در  ناهییرآزیاور او ال داات  نماینا  و ه مبارزان اسا اد نایرد باو یرناه که بر  ا  ان حهایم 

معاار  یضاایح  ای اا  و آن اطنااا  و مبال اا  مااواردت از داساا ان شاایر و ناااو آغاااز 
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 و در بساا ان علاام و حهماا  باار یوا ناا نان ایاان ک ااا  از آن اساا ساا  کااه اصاا  ای اااده

 .(21 ، ص.1181)منا،،  دنااده شو آ جا

  سااد یرینااا مستاا یااا بااه اصاا  یناا   ا اار، در ایاازاید بریاا، داساا ان ،طورکلّبااه

بااه اب اا ا  ک ااا  و آوردن بااا   «باارزو  طبیااب» مایاا . ایاازودن بااا  تاار ماا،برجساا ه

یاا   اشا، از عواما  یرینگا، و ا  یااه ،«شایر و نااو»پاس از باا   «دمناهس  کار بازجع»

عاا ال  در یمااۀ ادیااان و  ا اا .پااای، عاا ال  تیکیاا  زیاااد  داشاا هکااه باار باار اساا  دیناا،

 بنااابراین ،اساا  دار مملهاا ارکااان  ازا در ساارزمین ایااران اساا   امّااه یااا ساا ودیرینااا

یااا در شختاای اساا .  یرینگاا،،  اشاا، از عواماا  «ساا  کااار دمنااهبازجع»ایاازاید بااا  

یاا  باا  حهایا یاا  بریلاای شختای  باا  بازجسا  کاار دمناهیا  یرعا، حهای 

از ا  پاااره .یباار   یساا حیوا ااات یساا ن  و در ایاان بااا  از  شاایر و ناااو ا سااا ،

 ما ناا   مستا  بااه ماا ن راه یای اه اساا ند مااان یااا، تحا  تاای یر ایاا نولوک  غالاب ایازاید

 .(1181منا،، آ چه از  و  معاویه  س  ش ه اس  )

 یریگجهینت بحث و. 5

یاا  مخ لار ترجماه از آ ار شایص ادبا، اسا  کاه باریاا و باریاا باه زباان دمنهوکلیه

یاا  مخ لار باه زباان یاا  مهارر ایان ا ار در دورهش ه اس ، از آن جملاه اسا  ترجماه

یااا در طااو  تاااریه ترجمااه نیرناایارتریتی یارساا،. ترجمااه یااایر  تاارالله منااا، یهاا، از 

یاا  ا اار ادباا،  اینهااهایاان م اارجم صاااحب سااب  علاااوه باار  دراکااه ایااران اساا ، ادبیّااات

پ یاا  یارساا،  ویساا، برجساا ه را بااه یارساا، ترجمااه کاارده، شاایوه و سااب   ااوین، در   ر

یااا  بعاا  را باه یااود جلااب بساایار  از  ویسان نان دوره توجّااهکاه پااس از و   یاز  آورده

 ریتایلرجماه یاا ت اد  باه ا  داا  او آ اار  با ین شایوۀکرده و  ویسن نان و م رجماان زیا

 ا  .کرده

یااص ترجماه و  ویسان ن،   یاا، نایوعلاوه بار ینار  ویسان ن،  تارالله مناا، و 

اساا . از جملااه  یردمنحتااربه یااز ا اار   ، یااودودمنااهکلیلهو آرایااد ماا ن توسااط او، 

لااا   هااات ایلااا ، و پناا یای، اساا  کااه در لابااهوجااود ایاان ا اار،  یاااصیااا   ابلیاا 

یااا  کیاا  دیاانیییاا  و تیورد تماا . اغلااب ایاان پناا یاردویاایااا  آن بااه دااام ماا،حهایاا 
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از . آوردیارایم ما، دنا باره ایان ا ار ۀترجماا  بارا  زمیناهو یماین امار یام  ا ا مخ لر

یااا  ا  از ادیااان ایاان ک ااا  را از ک ااا پااارهسااو  دیگاار یمااین اماار ساابب شاا ه اساا  

 شمار آور  .امر  س وده به ایلا ، و دین، به شمار آور   و اس نساخ آن را 

دوره پااس از ساایر  شاا ن ، دو  ااوم یناا  و ایرا اا، تاااابهاتایاان رغاام وجااود علاا،

باا  جاهیدر  تجرباه کرد ا  و را زیس  ما رکاان در یلاات ایاران، تااریه و ادیاان م دااوت، 

یااا و ادیااان آ هااا آیااین ،در آدا ا   اباا  ملاحظااهیااا  تداااوتیااا  مااا رم، ود ریاااهجااو

یوا نا ه  دراکاه ،کنا را دشاوار ما، ودمناهکلیلهرجماه ا ار  ما نا  ت تمایزاتاین پ ی  آم . 

، ح ّادیا  کاه شانای ه شا ه و رار ما،ا   ایاا  یرینگا، و دینا،م لداه ایرا ، را در برابر

 ناه مسبو   یس .

 تاارالله  ۀترجماا ۀیااا  اساساا، دربااارله و پاسااه بااه پرساادیتاار مسااباارا  درم عمیاا 

 دراکااهرساا ،  ظااام دن نا ااه مناسااب بااه  ظاار ماا،، داااردو   ظاار  ودمنااهکلیلهمنااا، از 

. مطااب  ایان ساازدما، را روشان این دااردو ، زوایاا  تااریه، از ما ن نامبهنامطراح، 

ا  پاااره، یریناا مستا  و مبا ر دو اشا راکات ااان دادن  منظورباهناام  خسا  در ،  ظریّاه

اح ارام باه طبیعا  و  مو اه  عنوانباه. یااب، شا اسا خرا  و ریااه یاحهای یا  مایهاز بن

در یریناا بسایار  از ا امّاآیا ، پرییز از آسیب رسا  ن به آن، از تعاالیم باودا باه شامار ما،

مایاه دینا، و یا  بان عنوانباهمایاه را ایان بانا وام امار  مسباو  و پییری اه شا ه اسا . 

 توان دی .م، ودمنهکلیلهیا  ا  از حهای ایلا ، در پاره

کناا ، جایگاااه زن در را بااه یااود جلااب ماا،نان یوا ناا  توجّااهکااه  ،مسااانلیهاا، از 

 . ر اابااه ز ااان جایگااای، یرودساا  دا ار تاارالله منااا، مهاارر ۀاساا . در ترجماا ودمنااهکلیله

ا  دیگار . در تسابا  باا آن، در پاارها ا شا هویاا یوا ا ه با،  هیوباهآ ها موجودات، شرور و 

رسا  در ایان ا ار  گااه  . باه  ظار ما، اروما،، ایزد  به شمار اتموجود انیا، ز از حهای 

تاوان دیا . ا  به زن وجاود دارد، ایان  گااه دونا اه را در باین بسایار  از ا اوام ما،دونا ه

ا  با ویاا را  رو ا ، دهاره یانااه موجاودات، ایریمنا، باه شامار ما، اینهاهز ان در عاین 

  تارالله چاه در ترجماه از ماوارد، آ بریا،در  اینهاه توجّاهیم با یود دار ا  و  ه اه  ابا  

 یا  دیگر م داوت اس .با ترجمه ،منا، آم ه
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یاا  ینا   و باودای، دیان  هیوباهشار ، یاا  در باین دیانریا   و ترم د یاا  ،زی 

مایااه در ایااران بیگا ااه ایاان باان ،سردااامه نری ااهیااا یاام روا  دارد و نویااا از یمااین دیاان

ه و از اصااو  دیاان مااا و  بااه شاامار  تاارین روزناااران در ایااران روا  داشاااز  اا یم یساا   

 رود.م،

اسا  کاه از ایاران باه شارج و  «مهار»م کاید حدظ پیمان و دوس ،  یاز از اصاو  مسالّ

شاا ه  ودمنااهکلیلهد  در یااا  م عاا ّحهایاا  ۀمایااغاار  عااالم و از جملااه یناا  ری ااه و باان

ن   باه ایاباا توساّ  یااسابب شا ه بسایار  از دیان ماا رک،یاا  اس . وجود دنین آماوزه

یاا مایاهیاا  یاود بیابنا . از ساو  دیگار ایان بانسااز  آماوزها ر، مجاال، بارا  برجسا ه

بنااابراین یهاا، از دلایاا  ترجمااه   ا اا ا اار یاارایم آورده ۀدناا بار ۀا  باارا  ترجماازمینااه

ناام دوم ماا رم باشا .   یاهیامابنوجاود یماین  توا ا ،ما ودمناهکلیله دن بارهو  نیدن 

بخااا، از ماا ن مباا ر باار ترجمااه آن اساا . در ایاان    گار ساااه،  ظااام دن نا ااهروش 

مطابسا  و  پنچااتن راحهایا  مااابه آن در  ابا« مارب بااران و وکیا  دریاا»حهای   پ وید

یارساا، آن  اااان داده شاا . یااا بااا صااورت در تمااام جنبااه ایاان حهایاا  تسریباااریمسااا ، 

تطبیساا، را  ۀمطالعااناارودا و ساایمرب، یاا  ا  یااا  ماااابه دو پر اا ه اسااطورهیویاااهار 

  یاا  ماا رک، دار ا ا  وی نا،ایجا  کرد. ایان مطالعاه  ااان داد ایان دو پر ا ه اساطوره

روحاا ،، مرکاب باودن، ارتباا  باا آتاد و ارتباا  باا  ۀپادشای، پر  نان، درما گر ، وجها

دریاا  ز اا ن، و جاااودا گ،، ز اا ن، اج ماااع،، دشاامن، بااا مااار و اکدیااا از دیگاار 

تارین وی نا، ماا رم ایان دو پر ا ه، ین دو پر ا ه اسا . ظاایرار مهامیا  ما رم اوی ن،

در نااام سااوم  روحااا ، آ هاساا   یاار دو  سااا، ماااابه یرشاا ه جبرییاا  دار اا . ۀوجهاا

-1از   ا اا عبارت شااگردیا اااان داده شاا ه اساا . ایاان در ترجمااه  کارری ااهبهشااگردیا  

ما ناا    تاا    ار اا در یرینااا مس ا برابر هااادهحاایی بریاا، از عناصاار یرینگاا، کااه 

ت ییاار و  -2 اییم دیناا،  اماای و  در یرینااا مستاا  یااا  یاااص و بریاا، از مداا ااام

ینگاا، ماااابه، را جااایگزین کاارده در بعضاا، از مااوارد، م اارجم عناصاار یر  جااایگزین،

ساا  کااار بازجع»توا اا  در حاا  ایاازاید یاا  بااا  باشاا ، ما ناا  ایاازاید کااه ماا، -1 اساا  

 و یا تضمین و ارسا  م  . «دمنه
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وید   یجااه دیگاار  یاام دربرداشاا   یااای ن  ایاازون باار یمااه مااوارد یااوج، ایاان پاا

پاسخ، برا  این پرساد کاه در تاوازن باین یریناا مبا ر و مستا  غلباه باا کا ام یریناا 

در مطالعاات ترجماه  ااان  « ظاام دن نا اه»  ظریّاۀباا اسا داده از  ودمناهکلیلهبررس، اس . 

یریناا ایرا ا، در  گریدعبارتباهاسا .  ستا مدیا  در ایان ترجماه، غلباه باا یریناا م،

تاا حا  امهاان مبا ر را  ادبیّااتم ارجم الگویاا  زباان و  دارد وجایگاه مرکاز   ظر م رجم 

  یادر هاباا تمرکاز بار آن، عناصار یرینگا، را ا  ساا  داده و و ویا  داده یرینا مستا  با 

 کرده اس . تر ی زد، آن را به ند مان غالب ترجمهعناصر ای نولوکی  به ودن با ایز

 نامهکتاب

ترجمۀ ا.  تااارت بیگم، تهران، ایران  یی   ایلاج و راه ساااعادت.(. 1111مساااهویه، ا. )ابن

 کاشا ،.

الملل، تاریه پزشاااه، در مجموعه مسالات کنگرۀ بین(. سااینا، ابسرا  ایران، 1171اذکای،، پ. )

تهران، ایران  م ساسۀ توسعه دا د ، به یم   ربان بهزادیان   اد. (14-11اسالام و ایران )

 و پ وید ایران.

 . تهران، ایران  سم . تاریه ایران باس ان(. 1181آموزنار، ک. )

 . تهران، ایران  مرواری . نزارش و پ وید جلی  دوس خواه(. 1181) اوس ا

 . ترجمۀ م. ک. باجلان یری،، تهران، ایران  اساطیر. اساطیر ین (. 1044ایو س، و. )

(. حهای  مرد آویزان در داه  بررساا، پیاااینۀ یه، از تم یلات کلیله و دمنه. 1171با ر ، م. )

 .21-1 (،171-171)01،  اریۀ دا اه ۀ ادبیات و علوم ا سا ، )تبریز(
 ، امۀ علوم اج ماع،(. ادبیات و  ظریۀ  ظام دن نا ه   سد اج ماع،  وشاا ار. 1181برک ،  . )

28(21 ،)82-17. 

(. بررس، روشمن  ترجمۀ  ترالله منا، از کلیله و دمنه. 1111یرد، ن. ). و ابراییم،بتایر ، م

 .12-1(، 14)1(،  اریۀ ادبیات تطبیس، )دا اگاه شهی  باینر کرمان

 ایران  دامه.  تهران، ادیان آسیای،.(. 1114بهار، م. )

 . تهران، ایران  دامه.از اسطوره تا تاریه(. 1044بهار، م. )
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. مجموعه مسالات زن و یرینا(. سهم ز ان در اسطوره و تاریه شرج باس ان. 1182ر. ) بهزاد ،

 تهران، ایران   ،. 

. ترجمۀ م. صا و ، ساها، تهران، ایران  م ساساۀ مطالعات و تحسی  ماللهن (. 1112بیرو ،، ا. )

 تحسیسات یرینگ،.

. تهران،   سااهرورد یا  رمزعس  ساارخ  شاارک و تیوی  داساا ان(. 1114پور ام اریان، ت. )

 ایران  سخن. 

. تهران، ایران  ا  ااارات پ ویااگاه علوم ا سا ، و دی ار با سایمرب(. 1111پور ام اریان، ت. )

 مطالعات یرینگ،. 

 به کوشد ایر  ایاار، تهران، ایران  تو .  ما ، و دین او.(. 1181زاده، ک. )تس،

ا( ) ماد ا  سا  و تب ی  اسااااطیر ین  در (. نرود )نرود1111حیا ر ، ک. و ز ا  مسا م،  . )

 .10-81(، 1)1، پ ویانامۀ زبان و اد  یارس، )نویر نویا( امه(. سام

 پ ویا، علوم-یتلنامه علم،(. سایما  زن در کلیله و دمنۀ  ترالله منا،. 1180حی ر ، ا. )
 .11-11(، 17-11)11-11ا سا ، دا اگاه الزیرا، 

ای لایات کلیله و دمنه  تاارالله منااا، با ترجمۀ عرب،  (. بررساا، بعضاا،1187حی ر ، ا. )

 ،پ ویااا، دا اااگاه الزیرا –یتاالنامۀ علم، پا  و پنجاکیا ه. یا  بی مسدد و داساا انابن

18(11 ،)01-11. 

(.  سد اسااا رات   ترجمااه در جلونیر  از  دوذ زبااا ، و 1111حیا ر ، ی.، و علیزاده، ا. )

 Theیرینگ، زباان مب ر یرادسااا  در زبان مستااا  یرودسااا  )مطالعۀ مورد   رمان 

scarlet letter  .)112-17، (1)07، مطالعات زبان و ترجمهو ترجمۀ آن  داب  نا. 

(. تای یر ینجااریاا بر رو   ترجمه )موردپ وی،  1110زاده، خ. )یزاع، یریا ، ا.، و  اا ااا،

 .141-81، (1)08، مطالعات زبان و ترجمهیا  معاصر  رآن مجی (. ترجمه

 . تهران، ایران  زوار. ین   ر در اد  پارس،(. 1118یطیب،، ک. )

(.  ظریۀ ذیایر یرینگ، زویر و بررسااا، رایبردیا  1111پور،  . و یزاع، یری ، ا. )یواجه

 .21-1، (1)14، مطالعات زبان و ترجمهیا. ریزیرینا ترجمۀ
  ا. بمبو،.. )ا. بناای،، متحح(. ب، امهسام(. 1111یواجو  کرما ،. )
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. یا و  مادیا  ایران و ین  در عه  باس اندرآم   بر اسطوره(. 1181دادور، ا. و منتاور ، ا. )

 تهران، ایران  ا  اارات دا اگاه الزیرا. 

 . تهران، ایران  ا  اارات دا اگاه تهران. امه دیخ ال  (. 1111دیخ ا، ا. )

 . ترجمۀ  . س ار ، تهران، ایران   ار مرکز. جانرمزیا  ز  ه(. 1111دوبوکور، م. )

 .18-17(، 17)1، یتلنامه یرینا(. دربارۀ داس ا ، از پنچه تن ره. 1171راش  محت ، م. )

(. پییرش آ ار جبران یلی  جبران در 1111. )آباد ،  رحیم، یویگاا ،، م. و کااظم،  جر

 .21-1(، 17)14،  امۀ ادبیات تطبیس،کاوشایران بر اسا   ظریۀ  ظام دن نا ه. 

 پور، تهران، ایران  ا  اارات مه و . . ترجمۀ ا. اسماعی اساطیر یو ان(. 1111کیران، ی. )

 . تهران، ایران  مرکز. سایۀ ایزوت و شهرین  شیرین(. 1181س ار ،  . )

 . ترجمۀ ا. شیههر، تهران، ایران  ا  اارات دا اگاه تهران.پنجاتن را(. 1101) شارما، و.

 تهران، ایران  اساطیر.  بیند اساطیر .(. 1111شایگان، د. )

 . تهران، ایران  امیر کبیر. یا  یلسد، ین ادیان و مه ب(. 1111شایگان، د. )

 . ترجمۀ  . یضایل،، تهران، ایران  جیحون. یرینا  مادیا(. 1181آ. )شوالیه، ک. و نربران، 

 مجله دا اه ه ادبیات و(. آشیا ۀ سیمرب از دری  ویسیوبید تا کوه البرز. 1181صا یس،، ا. )
 .144-81(، 1)04. علوم ا سا ، ماه 

ن. (. یما ن   درما گر  سااایمرب در شااااینامه با آیین، از یو ان باسااا ا1114صااا یس،، م. )

-211. دی ر سااوم. )پ وی، )مجموعه مسالات یماید آغاز یزارۀ سااوم شاااینامه(شاااینامه

 (، به یم  محم ر ا راش  محت . ماه ، ایران  آینا  لم.144

 . تهران، ایران  بنگاه ترجمه و  ارک ا .المخلو اتعجایب(. 1101طوس،، م. )

 ک کن،، تهران، ایران  سخن. . متحح م. شدیع، الطیرمنط (. 1181عطار  یاابور ، ی. )

 . متتح ک.، تهران، ایران  بهزاد. شاینامه(. 1181یردوس،، ا. )

 . )م. بهار، نزار  ه(. تهران، ایران  تو . بن ید(. 1044یر بم دادن، )

 ایران  ا  اارات دا اگاه یردوس، ماه .  . ماه ،ادیان ین (. 1181 رای،، ی. )

 ایران  یرمس.  . تهران،اساطیر ایران و ین آ  و کوه در (. 1184 رش،، ا. )
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-14(، 07)1، یتاالنامه ینر(. ی  مییی بودای، برا  تم یل، از کلیله و دمنه. 1184 یتاار ، ا )

11. 

 جو،  تهران، ایران  یرمس.. ترجمۀ ا. صلحیا  ترجمه در عتر حا ر ظریه(. 1044نن زلر، ا. )

 ایران  طهور . تهران، ترجمۀ ر. بهزاد ، .یرینا اساطیر شرج باس ان(. 1181لی ،  . )

ا  دو ترجمۀ (. تحلی  مسایسه1111الرساو ،  .م.، و محم   یاارک،، م. )مارا ،، ی.، و ابن

شااناساا، اد  م نیارساا، کلیله و دمنه )مطالعۀ مورد   حهای  بوز گانمحم و گان(. 
 .22-1، (1)12 یارس،،

یا و کاربردیا. ترجمۀ ا. بهرام، و ز.  ظریاه  معری، مطاالعاات ترجماه(. 1117ماا ا  ،  . )

 تاجی ، تهران، ایران  رینما.

 تهران، ایران  سخن. را  و بریمن. (. 1170مج بای،، ی. )

 . تهران، ایران  یوارزم،.دربارۀ کلیله و دمنه(. 1101محجو ، م. )

 ،زبان و اد  یارس،مجلۀ رش  یوا ، ی  پرو  ه داس ان شیر و ناو. (. باز1114زاده، ا. )محم 

2(18 ،)28-11. 

تاریه و یرینا ایران در دوران ا  سا  از عتار سااساا ، به عتر (. 1184محم   ملایر ، م. )
 ایران  تو . . تهران،اسلام،

 . تهران، ایران  تو .اسطورۀ زا  )تبلور تضاد و وح ت در حماسۀ مل،((. 1171مخ ار ، م. )

یا  ایران  شرک  سهام، ک ا  . تهران،سا م و اسدن یارا  بر رمس مه(. 1180مساهو ، ش. )

 جیب،. 

ۀ مجلیا  سااریا ، و عرب، و پارساا،. تن را با ترجمه(. مسایسااۀ اجمال، پنج1101ماااهور، م. )

 .81 -81، 111، ی ما

 . تهران، ایران  امیرکبیر.ربادک یوش(. 1114مه   ، ی. )

 ایران  امیرکبیر.  ان،. تهرکلیله و دمنه(. 1181 ترالله منا،، ا. )

 . تهران، ایران  ایورا. محیط ز  ن، و احوا  و اشعار رودک،(. 1182 دیس،،  . )

مجلۀ علوم اج ماع، و ا سااا ، دا اااگاه یا  یاص و عام. (. ساایمرب در جلوه1181 یر ، م. )
 .211-211(، 1)21، شیراز
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 ایران  اسطوره. پور، تهران،اسماعی . ترجمۀ ا. دا انامۀ اساطیر جهان(. 1044وار ر، ر. )

) . م. ر.، جلال،  ایین،، م رجم(. تهران، ایران  ا  اارات علم، نزی ه سرودیا (. 1172) ودا، ر.

 و یرینگ،. 

ایران  یرینا  . تهران،یا در ادبیات یارساا،وارهیرینا اساااطیر و داساا ان(. 1118یاحس،، م. )
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 دربارة نویسندگان

ا  پ ویاه ه زبان و رش هه و مطالعات میانت علم، نروه  س  و  ظریّعضو ییی فرانک جهانگرد

یا  ادب، در ادورار ترجمه و مطالعات یرینگ، اس  که در حوزۀ ادبیات پ ویاگاه علوم ا سا ،

   ر یارس، دارا  تیلیدات، اس .

گاه شهی  باینر ات یارس، از دا اال حتی  مسطد دک ر  رش ۀ زبان و ادبیّ یارب طیبه گلستانی حتکنی

 دارد.  دمنهوکلیلهد  دربارۀ یا  م ع ّکرمان اس . او پ وید
 


