
  
  
  
  

  »درة نادره«بازخوانی چند مثل از 
  

  محمد پاشایی
  
 دهیچک

آید که دربارة رخدادهاي زمان نادرشاه بـه نثـر مصـنوع    ترین آثار میرزا مهدي خان منشی به شمار میاز مهم» درة نادره«
هاي سیاسی کشمیرزا مهدي در نگارش این کتاب بیش از آن که به فکر روایت تاریخ و بازگویی کشا. نوشته شده است

-وي در پرداخت کتاب از واژه. هاي ادبی کرده استمآبی و خودنماییو نظامی نادرشاه باشد، هم خود را متوجه فضیلت

. ها و ترکیبات دشوار تازي و پارسی، آیات، احادیث، امثال و اشعار عرب و صنایع لفظـی و معنـوي بهـره بـرده اسـت     
و ربط آنها و بررسی آنچه استاد جعفر شهیدي در توضیح » درة نادره«ثل از پژوهش حاضر به بررسی و بازخوانی چند م

اي از دهد که استاد شهیدي در تصحیح و توضیح پارهها نشان میبررسی. اند، اختصاص داردو تصحیح امثال ارائه کرده
توضیح آنهـا صـرف نظـر     همچنین در این مقاله به توضیح و تبیین چند مثل که شهیدي از. امثال دچار خطا گشته است
  .کرده است، پرداخته می شود

  
  هاي کلیدي واژه

  .امثال عربی، دره نادره، میرزا مهدي خان منشی، امثال عربی، نثر متکلف، ریشه مثل
  

  مقدمه
رود کـه از دوران  بـه شـمار مـی   و از مشـاهیر ایـران   . ق. ـهـ  دوازده استرآبادي، از ادبـاي سـده    خان میرزا محمد مهدي

میرزا مهدي اهل استرآباد بود و پیشینه خـدمتش بـه دوران شـاه سـلطان      .اش اطالعات چندانی در دست نیست یکودک
. ق. هـ1148 سالوي در ). 2/160: 1369شعبانی، (گري داشت گردد که مقام منشیحسین و تهماسب دوم صفوي بازمی

. و بعد از آن در همه جا به ثبت وقایع مأمور گشتالممالکی نائل آمد زمانی که ملک بر نادر مسلم شد، به منصب منشی
  .در قید حیات بوده است. ق. هـ 1173است که وي تا سال  مسلماز زمان فوت وي اطالع دقیقی در دست نیست اما 

  :ترین آنها عبارتند ازتألیفاتی به جاي مانده است که معروف از میرزا مهدي آثار و 
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   .و مصنوع فتوحات نادرشاه افشار با نثري متکلف در تاریخ لشکرکشی ها و هدره نادر - 
 .لشکرکشی نادرشاه به هندوستاندربارة رخدادهاي زمان افشاریه و ي رتاریخ جهانگشاي ناد - 

 .قلى میرزا پسر نادر موشح است  نام امام  بهکه  اى از اخوانیات، سلطانیات و دیوانیات مجموعهمنشآت شامل  - 

و میرزا مهدي در مقدمۀ آن گفته که پس از مرور دیوان امیر علیشیر نوایی بـر آن  اي ترکی است ، لغتنامه سنگالخ - 
 ).5/1085: 1364صفا، . ك.ر(هاي ترکی آن را توضیح دهد شده است تا معانی واژه

 ).79: 1383پروین، (شود گفتاري براي کتاب سنگالخ و در واقع فصلی از آن تلقی میاللغه پیشمبانی - 

حوادث مربوط به شورش قوم افغان اطالعات ارزشمندي درباره رخدادهاي زمان افشاریه از قبیل حاوي » دره نادره«
هاي مختلف، حوادث مربوط به شوراي مغان و به سلطنت رسیدن نادر، آنها بر اصفهان، سانحه هرات، آشوبو استیالي 

دره نـادره دشـوارترین و    .ه شـده اسـت  نگاشـت  و غیـره  کشته شدن نـادر و احـوال اعقـاب و اخـالف او    و  رویدادهاي بغداد
قصد مولف تحریر نثر مشکل و مکلف بوده است  شهیدي به قول. ترین متنی است که به نثر مصنوع نوشته شده است متکلف
هاي مشابهش اثري ابتکاري نیست و همانند کتاب» دره نادره«. دوم اهمیت قرار داشته است  نویسی براي وي در درجه و تاریخ
کتابی کـه میـرزا   . هایی که پیش از وي به نثر فنی و مصنوع نوشته شده، متاثر گشته استدر تحریر این کتاب از کتاب نویسنده

معـروف  » تجزیه االمصار و تزجیه االعصـار «خان از آن بیشتر تقلید و اقتباس کرده، آن را سرمشق تحریر خود قرار داده، مهدي
  ).ید،د: استر آبادي. ك.ر( ملقب به وصاف الحضره است به تاریخ وصاف تالیف عبداهللا بن فضل اهللا
که شهیدي از توضیح آنها صرف نظر کرده است و واکاوي آنچه وي » درة نادره«مقالۀ حاضر به بازخوانی چند مثل از

نتیجه بررسی نشان مـی دهـد کـه شـهیدي در تصـحیح و      . در توضیح و تصحیح امثال ارائه کرده است، اختصاص دارد
جامعـه آمـاري پـژوهش    . اي از امثال به کار رفته در متن کتاب دچار لغزش گشته، راه خطا را پیموده استپارهتوضیح 

شود اما چون بررسـی تمـامی امثـال و حکـم در     را شامل می» دره نادره«حاضر تمامی امثال و حکم به کار رفته در متن 
  . کنیمتفا میپذیر نیست به بازخوانی چند مثل اکقالب مقاله حاضر امکان

  
  پیشینۀ پژوهش

بـودن نثـر در   هـا و مصـنوع   ادبی است که به رغم شهرت فراوان، به سبب پیچیدگی -از آثار تاریخی» دره نادره«کتاب 
مقاالتی چاپ و منتشر شده است » دره نادره«دربارة . دوران معاصر توجه پژوهشگران را  کمتر به خود جلب کرده است

از موید شیرازي، دربـاره اشـعار عربـی دره    » دره نادره و اشعار عربی آن«: وان موارد زیر را برشمردتکه از جمله آنها می
نگـاهی بـه نثـر فنـی بـر مبنـاي مقایسـه        «نادره و ترجمه آنها، در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد و مقالـه  

در زمینۀ امثال عربـی دره نـادره و توضـیحات مصـحح     . از زهرا محمدیان در مجله بهار ادب» المصدور و دره نادره نفثه
  .اي منتشر نشده استمحترم درباره آنها تاکنون مقاله

حدود ششصد مثل و حکمت عربی به کار بـرده اسـت کـه اغلـب آنهـا در ادب      » دره نادره«میرزا مهدي در نگارش 
و بررسی توضیحات شهیدي دربارة آن » ه نادرهدر«هدف این مقاله تامل در تعدادي از امثال و حکم . سابقه اندفارسی بی

  . ها و در نهایت حل برخی مشکالت در تصحیح این اثر و دریافت معناي جمالت آن است
  

  نقد و بررسی
  .تر از پوست مارنازك): 149: 1366استرآبادي، ( ابرَقُ من رداء الشجاع
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  .ضبط کرده است » أَبرَقُّ منْ رِداء الشُّجاعِ«مصحح این مثل را به صورت
الشـجاع ضـرب مـن      : قـالوا « .ثبت شـده اسـت   » أَرقُّ منْ رِداء الشُّجاعِ«این مثل در مجمع االمثال میدانی به صورت  

ضـبط  ). 1/316: 1366میـدانی،  (» هو یقال أیضا أرقُّ من ریق النحل و هو لعابه و من دین القرامطـ قشره   و رداؤه الحیات 
  .ناشی از لغزش مصحح کتاب است و صورت صحیح مثل همان ضبط مجمع االمثال است» ارقّ« به جاي» ابرق«

» ثمـارالقلوب «میـدانی،  » االمثـال  مجمع«ها بر اساس شایان ذکر است که مصحح در مقدمه کتاب اذعان کرده که مثل
  ).لب: 1366ادي، استرآب(تصحیح گردیده است » منتهی االرب«و » تاج العروس«، »فرائد الآلل«ثعالبی، 
. شـود همچنین لباس نازك و ظریف به آن تشبیه مـی . زنند، پوست مار است که در نازکی به آن مثل میالشجاعرداء 

این مثل را به کار برده است تا نشان دهد که زاهدان و عابدان از زهد و عبادت دوري گزیده اند و به میرزا مهدي خان 
زاهدان خشن پوش صاحب عمامه، ریاضت را یکسو نهاده اند و به پوشیدن لبـاس   .انجام کارهاي پست روي آورده اند

تردي نمودند و   قُ منْ رِداء الشُّجاعِرأَخشن پوشان صاحب عمامه عموماً به رداء «: هاي ظریف و نازك همت گمارده اند
  ).149-150: 1366استرآبادي،(» اخس و احسن با مفاتح هواجس واجس ابواب مفاتح مقابح گشودند

کاربرد است و در متون منثور فارسی مسبوق بـه سـابقه   کم» دره نادره«هاي به کار رفته در این مثل همانند اغلب مثل
  .نیست

  )322: 1366استرآبادي، ( المنیح هآب و قدح الفوز
عرب نیـز ضـبط نشـده     هاي مثل مشهورآید که حتی در بسیاري از کتابکاربردي به حساب میاین مثل از امثال کم

وي می گوید قـدح، از  . شهیدي در ذیل این مثل توضیحاتی ارائه کرده که واضح نیست و نیازمند بازنگري است. است
قداح المیسر و منیح تیري است که نصیب ندارد و براي کسی مثل زنند که غائب بود و پس از فارغ شـدن قـوم آیـد و    

  .میدانی نقل شده است» االمثال مجمع«این توضیحات از. زیانمند بازگردد
به » یسر«ریشه آن که  گویند» یاسر«قمارباز را  .است قمار در معناي» میسر«و ) قداح المیسر(قدح به معناي تیر قمار 

زحمـت بـه    به آسانی و بی را ، مال دیگرانباز با قماراست که قمارآن  »میسر«معنی آسانی است و علت نامیدن قمار به 
  ).7/263: 1361 قرشی، (دآور چنگ می

و چنـدین  اعراب جاهلی شتري را نحـر  . این مثل به نوعی قماربازي که در میان اعراب جاهلی رایج بود، اشاره دارد
داشـت؛  » نصـیب «هفت چوبـه تیـر   . زدندآوردند و با آن قمار میمی) قدح(کردند و سپس ده یا یازده چوبه تیر پاره می

چوبه تیري که بیشـترین  . بود؛ یعنی برد نداشت» بی نصیب«زنده می شدند و سه چوبه تیر یعنی صاحبان آن برنده یا با
خداوند متعال در آیه سه سوره مائده این کار را فسـق  ). 83: 1366ضیف، (نامیده می شد » قدح معلی«نصیب را داشت 

و ما ذُبِح علَـی النُّصـبِ و أَنْ تَستَقْسـموا     ... بهو ما اُهلَّ لغیر اهللا والدم و لحم الخنزیرِ هحرمت علیکم المیت«: شمرده است
  .»بِالْأَزالمِ ذلکُم فسقٌ

ها ذبح شده و آنچه با تیرهاي و آنچه براي بت... گوشت مردار، خون، گوشت خوك، آنچه به غیر نام خدا ذبح شده«
  .»اعمال فسق و گناه است ۀ اینها بر شما حرام شده است و تمام اینآزمایی قسمت کنید، همبخت

هاي فذّ، توأم، مسبل، نافس، حلس، رقیب، معلّی، سـفیح،   عبارت بود از ده چوب تیر به نام )تیرهاي قمار( ازالم قمار
چنان که در . سهمی نداشتندآخر  به ترتیب از یک تا هفت سهم و سه تاي ،داراي سهم بود هفت تاي اول. وغد و منیح

ده نفـر بـه   کـه   کردند و قماربازانقسمت می بیست و هشتو سر می بریدند شتري را ، ده استآم »البیان مجمع« تفسیر
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یک قسمت و صاحب تیر » فذ«صاحب تیر  .داشتهر کس یک تیر برمیند و کردمی تیرها را مخلوط  عدد تیرها بودند،

 سفیح، منیح یا رغـد  آنان که سه تیر. دبرهفت سهم می ،به نام او آمده بود» معلی«تا آن که تیر می برد  دو قسمت» توأم«
  ).244-245: 1360، طبرسی( پرداختندمی هم را بلکه پول شتر بردندبه دست آنها آمده بود، نه تنها چیزي نمی

  : کنددر معلقه  به میسر چنین اشاره می» طرفه بن عبد«
ــواره   ــرت حـ ــبوح نظـ ــفر مضـ   و اصـ

  

ــد     ــف مجم ــتودعته ک ــار و اس ــی الن   عل
  

دادم و خود در کنـار  آنگاه به دست مردانی بی توفیق می. نهادمرهاي قمار را که تا زرد گردند بر آتش میچه بسا تی«
  ).43: 1371آیتی، (» نشستمآتش به انتظار بردن یا باختن آنان می

کشـتند، میـان فقـرا تقسـیم     این نوع قمار جنبه مثبتی نیز داشت چنتن که گاهی گوشت شتري را که بـراي قمـار مـی   
  . گرفت و افراد زیادي را از گرسنگی و مرگ نجات پیدا می داداین کار اغلب در فصل سرما صورت می. کردند می

  : گویدلبید در معلقه خود در این باره می
  و جـــزور أیســـار دعـــوت لحتفهـــــا
  أدعـــو بهـــنّ لعــــــاقر أو مطفــــــل

  

ـــامها    ــابه أجســـ ـــالق متشــ   بمغــــ
ــا    ــع لحامهـ ــران الجمیـ ــذلت لجیـ   بـ

  

ه بسا شتري که شایان آن بود تا بر سرش قمار شود و من به یاران خود فرمان دادم تا آن را با همان تیرهاي قمـار  چ«
» آن تیرها را می خواهم تا اشتري را یـا اشـتري سـترون را بـا آنهـا بکشـم و میـان همسـایگان تقسـیم کـنم          . نحر کنند

  ).75: 1371آیتی،(
شود که هنگام تقسیم شتر نحر شده، غایب باشـد و پـس از   ي شخصی زده میبر اساس آنچه گفته شد، این مثل برا 

انجام شدن کار و فراغت قوم برسد و چوبۀ تیر منیح که هیچ سهم و نصیبی ندارد، مـال او گـردد و در نتیجـه زیانمنـد     
  .دانست» دست از پا درازتر بازگشتن«این مثل را می توان معادل مثل فارسی  .بازگردد

  . تر از آرددهسو) : 71: 1366استرآبادي، ( الدقیق اَدقُّ من
  . دیده شد» ادق من الطحین«است این مثل به صورت شهیدي در توضیح این مثل نوشته 

ادق مـن  : نیز ذکر شده است» ادق من الدقیق«زمخشري، این مثل به صورت » المستقصی فی االمثال العرب«در کتاب 
بدین ترتیب، صورتی نیز کـه  ). 1/443: 1408؛ عسکري، 1/117: 1987زمخشري، (الدقیق  الدقیق اي من الطحین او شی

  .مهدي خان آورده است صحیح است
وستازنده تر از دوسر) : 642: 1366استرآبادي، ( رابطش من د.  

. منذر اسـت  نعمان بن) لشکر(نویسد دوسر، یکی از پنج کتیبه می» مجمع االمثال«شهیدي در ذیل این مثل به نقل از 
کتیبۀ دوسر از قبایل مختلف عـرب بـه   . هاي الرهائن، الصنائع، الوضائع، االشاهب و دوسر داشتنعمان پنج لشکر به نام

به معناي ضربه محکم و کاري بـه سـبب سـنگینی    » دسر«میدانی می نویسد دوسر از . ویژه قبیله ربیعه تشکیل شده بود
  ). 1/118 :1366میدانی، (ضربه آن مشتق شده است 

ترین لشکر وي از حیث حمله به دشـمن  بود و قوي عراقدهخدا می نویسد دوسر نام لشکر نعمان بن منذر، پادشاه 
دواس یکی از روساي قبیله تغلب بن وائل بود که بـا لشـکر   ). ذیل دوسر: 1364دهخدا، (اند که بدان مثل زدهبود، چنان

از زمانی که . سط آن ناحیه نخلی می کارد و آن نخل را سر یا سریه می نامدخود در منطقه حنیفه اقامت می کند و در و
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تلفیقی از نام فرمانده و نام نخلی که در حنیفه (لشکر دواس در آن سرزمین سکنی گزیده اند، به دواسر مشهور شده اند 
 ).475-482: 1292سلیمان،) (کاشته شده است

ن ریحِابغض م السّذاب الی الح642: 1366رآبادي، است( اتی.(  
تر از بوي سداب که گیاهی ناخوش«: نویسدمی» االمثال مجمع«و » برهان قاطع«شهیدي در توضیح این مثل به نقل از 

  .»رودبدبو است و براي گریزاندن حشرات و مار به کار می
مار و گیاه سداب بایـد روشـن   این مثل از جمله امثالی است که به توضیح بیشتر نیاز دارد؛ از یک طرف ارتباط میان 

» روتراسـه «سدابیان دسته اي از تیره ا ه سداب. گردد و از طرف دیگر گیاه مذکور کارکرد متفاوتی در ادب فارسی دارد
متعفن که براي گریزاندن حشرات هاي باریک و بسیار است، داراي برگ» روتا«ترین نوع آن سداب کوهی هستند و مهم

ایـن گیـاه بـراي     در سرزمین اعراب از). ذیل سداب: 1391؛ محمد حسین خلف تبریزي،1364 دهخدا،(به کار می رود 
قدما معتقد بودند که همراه داشتن این گیـاه سـبب فـراري    . شده استدرمان زخم نیش انواع حشرات و مار استفاده می

چون ایـن گیـاه را در مکـان    آورده است که » تحفۀ حکیم مؤمن«محمد مومن حسینی در . شوددادن حیوانات موذي می
  ).144: 1345حسینی، (گوسفندان و مرغان بریزند، حیوان موذي مقاربت آن موضع نکند 

بـا  . شبیه به مثل مذکور عربی اسـت » شوددر النه اش سبز می ،آیدبدش می مار از پونه«در ادب فارسی مثل مشهور 
گیاه سداب در ادبیات فارسی کارکرد متفاوتی با ادبیات . این تفاوت که در مثل فارسی پونه جاي سداب را گرفته است

دفع قوت باه و مباشرت مردان و اسقاط «خوردن آن  که مانند پودنه دارویی است گیاهیدر ادب فارسی گاه . عرب دارد
  ).144: 1345حسینی، ( »کندمیحمل زنان 

  تیغ سداب رنـگ تـو آمـد سـداب طبـع     
  

  کز وي رحم فشـرده شـد ایـام فتنـه زاي      
  )309: 1389، اخسیکتی(                     

  :رودو گاه براي نشان دادن رنگ سبز به کار می
  تا بـر بسـاط مرکـز خـاکی ز روي طبـع     

  
  زردي ز زعفران نشـود سـبزي از سـداب     

  )171: 1372، انوري(                         
  :و همچنین براي دفع جادو و سحر به کار رفته است

  لختــــی ســــداببفرمــــود کآرنــــد 
  

ــش آ      ــر آت ــو ب ــا زد چ ــر آن اژده   بب
  )1021: 1380نظامی،(                        

  ).350: 1366استرآبادي، ( اخلی من جوف حمار
جوف الحمار نام بیابانی بود که مردي عادي در آن سکونت داشت و «: نوشته است» مجمع االمثال«شهیدي به نقل از 

  . »او ویران شدبه راه کفر رفت و سرزمین آباد 
شهیدي بسیار مختصر به ریشه این مثل پرداخته است در حالی که دریافت معنی این مثل مستلزم توضیحات بیشتري 

اند که حمار بـن  الحمار نام سرزمینی پرآب و علف و سرسبز است که حمار بن مویلع از آنجا بود و گفته جوف«. است
کـه فرزنـدانش بـراي شـکار بیـرون       هنگامی. کردابانی پرآب و درخت زندگی میمویلع مردي بود از قوم عاد که در بی

گوید مـن خداونـدي را کـه ایـن بـال را بـر سـر        گیرد و میحمار کفر پیشه می. شوندروند، در اثر صاعقه هالك می می
رساند و بیابان را نیـز  یخداوند او را به سزاي اعمالش م. کندقومش را نیز به کفر دعوت می. پرستمفرزندانم آورد، نمی
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. اخرب من جوف حمار و اخلی من جوف حمـار : زنندعرب به این بیابان در خرابی و خالی بودن مثل می. کندنابود می

  :در شعر آمده است
و غْیِ وو بِشُؤْمِ الْب فویماً    ما خَال جار الْغَشْمِ قَدملم یبق ح  

کنـد،  ین مثل نام شخص خاصی نیست بلکه مراد االغ است که وقتی شکاري میاند که حمار در او گروهی نیز آورده
شود، چیز مفیدي در شکمش اند که وقتی االغی صید میاي ببرد و گروهی نیز بر این عقیدهتواند از احشاي آن بهرهنمی

مانند . خیر و نفعی نداردآب و علفی است که براي هیچ احدي وجود ندارد و جوف حمار نزد اعراب به منزلۀ بیابان بی
  ).1/257: 1366یدانی، م(» و واد کجوف العیرِ فقرٍ قطعتُه: شعر امرؤ القیس

اربیع 275: 1366استرآبادي، ( البوس کجماد(  
به کار رفته است و مصحح » در بیان تسخیر هرات نزهت قرین و قلع افاغنه ابدالی از آن سرزمین«این مثل در بخش 

اربیـع  و زمانه از تیغ هاللی پادشاه بـر اعـدا، هـالل شـهر     «: خ مغشوش دچار اشتباه و خطا گردیده استبا عنایت به نس
  ).275: 1366استرآبادي، (» آشکارا کردکجماد البوس

یو، اربیع کجمادي البنوس به تشدید «: مصحح در پاورقی کتاب می نویسد این جمله در نسخ مغلوط و مشوش است
  .»باران استو تصحیح قیاسی است و جماد، سال بیط، کجاوي البوس، . نون

در کتاب هاي مختلف ضبط شده است و با عنایت به این کـه مهـدي   » شهرا ربیع کجماد البوس«این مثل به صورت 
و زمانه از تیـغ  «: برد، جمله صحیح و پیشنهادي به صورت زیر استخان استرآبادي عین امثال را در متن دره به کار می

  .»دشاه بر اعدا، هالل شهرا ربیع کجماد البوس آشکارا کردهاللی پا
را بـه  » شهرا ربیع کجمـاد البـوس  «خواهد به مخاطبان القا کند که نادرشاه با تسخیر هرات هالل میرزا مهدي خان می

الیه و دشمنانش آشکارا کرد؛ یعنی دشمنانش را در هر حالتی بدبخت و نگونسار خواهد کرد و آنها از وضع و حالشان گ
  .شکایت خواهند کرد

 عـن الشـتاء و  ه عبار  : جمادى. » شَهرَا ربِیعٍ کجمادى الْبوسِ« :است ثبت شدهاین مثل در مجمع االمثال به صورت زیر 
  ).1/386: 1366 میدانی،(»  یضرب لمن یشْکُو حالَه فی جمیع األوقات أخْصب أم أجدب  . جمود الماء فیه

پنجم و ششم از ماه هاي قمري و برابر با زمستان است و جمادي االولی براي مـاه پـنجم و جمـادي     جمادي نام ماه
این دو مـاه در فصـل    وجه تسمیه دو ماه مذکور به جمادي به سبب این است که  .شوداآلخره براي ماه ششم اطالق می

رود کـه در همـه حـال،    اره شخصـی بـه کـار مـی    درب» شهرا ربیع کجمادى الْبؤْس«مثل . ه اندسرما و یخبندان قرار گرفت
  ).ذیل جمادي: 1426مصطفی و همکاران، (خشکسالی و فراوانی، از وضعش شکایت می کند 

  .کاریرد این مثل در متون نثر فارسی همچون اغلب امثال به کار رفته در دره نادره مسبوق به سابقه نیست
  .راتر از آب مأربگوا) : 533: 1366استرآبادي، ( اعذب من ماء مأرب

شهیدي در توضیح این مثل می نویسد مثلی به این صورت در کتب امثال ضبط نشده است و احتماالً اعذب من مـاء  
مأرب نام بندي باشد کـه  اند که شاید همچنین حدس زده. البارق باشد و بارق در معناي ابري است که در آن برق باشد

پس از مرگ بلقیس قومش طغیان کرد و خداي تعالی موش هایی بزرگ را . ر شدهاي بسیاو سبب آبادانیبلقیس بنا کرد 
هـاي آنـان را ویـران سـاخت     را سوراخ کردند و آب به شهرهاي آنان افتاد و سراها و بستان بر آن بند مسلط کرد تا آن

  ).771: 1366استرآبادي، . ك.ر(
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ضـبط  ... زمخشـري و » المستقصی فی االمثال«میدانی، » مجمع االمثال«این مثل هرچند در کتب مشهور امثال از قبیل 
  ).1/560: 1424 ثعالبی،. ك.ر(ابومنصور ثعالبی وارد شده است » ثمار القلوب«ها از جمله در نشده ولی در برخی کتاب

اسم  این سرزمین به این دلیل به این. روز راه است  آن تا صنعاء سهمیان  قرار دارد و مسافت یمن شهر مأرب در سبأ
کـه وي   سـبأ گفتـه شـد   دلیـل   نامیده شده که محل سکونت فرزندان سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان بود و به این

اند که او شهر سبأ  ن گفتهامورخ برخى .سرا را وارد یمن نموداُو  نخستین پادشاه عرب بود که مردم را به اسارت گرفت
هـاى دیگـر    را بنا نهاد و هنگامى که سیل عرَم، سد مأرب را ویران ساخت، مردم این منطقه در سـرزمین  »سد مأرب«و 

: بأذَهب القوم اَیدى س: استکرده  المثل قرار و عرب، پراکندگى آنها را ضربد اى به سمتى رفتن دسته پراکنده شده و هر
  ).34-5/37 :1397 ،حموي. ك.ر( مردم چون قوم سبأ پراکنده شدند

بود  »سد مأرب«در نقاط حساس، سدهاي زیادي ساخته بودند که از همه مهمتر مأرب سرزمین  مردم برخی گفته اند
ر رودخانـه  هاي زیبا و کشتزارهاي پربرکت در دو طرف مسیو مجاري مختلف در آن ایجاد کرده بودند که در اثر آن باغ

و آب آن به عذوبت و گوارایی شهره عام و خاص شده بود ) 18/67: 1374مکارم شیرازي و همکاران ،( ایجاد شده بود
  . اندو اعراب بدان مثل زده

  :جابر بن راالن فى وصفهقال 
ــ  ــا التحــت لوح ــف نفســى کلم ــا له   های

ــفوها   ــیم صـ ــاف أودع الْغَـ ــا نطـ   بقایـ
  

  وــه ــاء أحــواض ه علــى شَ مــأربمــن م  
ــقل ــبه مصــ ــاء زرق الجوانــ   األرجــ

  )1/560: 1424ثعالبی،(                      
  

  :اندهمچنین گفته اند که مأرب اسم قصري است و به ابیات زیر استناد کرده
ــان أحصــنه      ــا مــا ک ــا تــرى مأرب   أم
ــه  ــوق قلّتـ ــقی فـ ــادي یسـ ــلّ العبـ   ظـ
ــوا     ــا هجع ــد م ــن بع ــه م ــى تناول   حت

  

ــان   و   ــور وبنیـ ــن سـ ــه مـ ــا حوالیـ   مـ
ــوان    و ــد خ ــر ج ــب ده ــب ری ــم یه   ل

ــان   ــباب کتّـ ــى أسـ ــه علـ ــى إلیـ   یرقـ
  ).5/38: 1397 ،حموي(                      

  .ناامیدتر از حنین) : 514: 1366استرآبادي، ( أَخْیب منْ حنَینٍ
بن منـاف  االمثال میدانی می نویسد حنین کودکی بود که او را نزد هاشم شهیدي در توضیح این مثل به نقل از مجمع

  .آوردند که هاشم پدر اوست و چون عالمتی را که بایست همراه نداشت او را نپذیرفت
الشَّـرْقی بـن   . کنـد را به ذهن متبادر مـی » ینرجع بخُفَّی حن«این مثل، مثل . درباره منشا مثل اختالف نظر وجود دارد

ه هاشم بن عبد مناف مردي کثیرالسفر و تاجر بود کند که حنین از قوم قریش بود و اصل مثل این است کنقل می قطامی
به خانواده خود سفارش کرده بود که هر وقت فرزندي با نشانه هاي مشخص . آوردو زنان زیادي را به عقد خود درمی

 .آوردند که از آن هاشم است، او را قبول کنند و عالمت قبولشان این بود که به تن او لباس و به پاي او کفش بپوشـانند 
آید از هاشم فرزندي به دنیا می. کند و سپس از آنجا می رودهاشم پس از گذشت زمانی با زنی از قبایل یمن ازدواج می

ید که گوبرد و به آنها میمردي حنین را با خود نزد خانواده هاشم می. گذارداش نام او را حنین میکه پدربزرگش مادري
. پذیرنـد یابند، حنین را نمیکنند ولی چون نمیت مشخص را از وي طلب میخانواده هاشم عالم. این پسر هاشم است

جـاء  (گویند با کفش هـاي خـودش برگشـت    گردد وآنان با مشاهده وي میحنین نا امید و مایوس نزد قوم خود بازمی
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وانست بپوشـد و دسـت   هایی را که هاشم به خانواده خود سپرده بود تا به فرزندش بدهند، نت؛ یعنی کفش)بخُف حنَینٍ

  .خالی و ناامید بازگشت
قومی از اهل کوفه وي را به صحرا فراخواندند تا برایشان . اند که حنین نام مردي از دومه کوفه بودهمچنین نقل کرده

هـایش را از او گرفتنـد و او را   حنین اجابت کرد و همراه آنان به صحرا رفت و زمانی که مست شد، لباس. آواز بخواند
 :و سپس گفتند جاء حنین بِخُفَّیه :وقتی حنین به قبیله خود بازگشت با مشاهده او در این حالت گفتند. یان رها کردندعر

  ).1/256: 1366میدانی، (و حنین مظهر ناامیدي و زیانکاري گردید  أخَیب من حنَین
  .ن دو کوه درآیدتر از آب که از میالطیف).  89: 1366استرآبادي، (الطف من ماء المفاصل 

  .میدانی ثبت شده است» مجمع االمثال«در » اعذب من ماء المفاصل«جمله اول به صورت : شهیدي می نویسد
ضبط » اصفی من ماء مفاصل«زمخشري به صورت » المستقصی فی االمثال العرب«ثعالبی و » ثمار القلوب«این مثل در 

به » الطف«ورت اخیر را در متن کتاب به کار برده باشد و آوردن شده است و به نظر می رسد که مولف دره نیز همین ص
ناشی از خطاي کاتبان یا مصحح باشد، زیرا در اغلب موارد میرزا مهدي خان استرآبادي عـین مثـل را در   » اصفی«جاي 

  .متن کتاب به کار برده است
فصل در معناي میان کـوه بـه کـار رفتـه     اند؛ گروهی برآنند که مدر این مثل براي مفصل دو معناي متفاوت ذکر کرده

هاست کـه در نهایـت صـافی و زاللـی     است و گروهی بر این عقیده اند که منظور از مفصل  آب، محل اتصال استخوان
  : است و خمر را بدان تشبیه کرده اند

ــا قرقـــف  و ــا مـــنمـ ــات کَأَنَّهـ عـأَذْر  
  

ــادنهـــا  مـــنإِذا نزلـــت    مفصـــلء مـ  
  

  ).1/21: 1987؛ زمخشري، 1/561: 1424ثعالبی،(
  نتیجه

آید که دربارة رخدادهاي زمان نادرشاه به نثر مصـنوع و  ترین آثار میرزا مهدي خان منشی به شمار میاز مهم» درة نادره«
ها و ترکیبات دشوار تازي و پارسی، آیات، احادیث، استرآبادي در پرداخت این کتاب از واژه. متکلف نوشته شده است

ارکـان اصـلی دره نـادره بـه حسـاب      امثال عربی یکـی از  . ار عرب و صنایع لفظی و معنوي بهره برده استامثال و اشع
تـر مطالـب   تر و صحیحبر این اساس، بررسی آن ها چه از نظر معنی و چه از نظر ریشه و کاربرد، در درك دقیق. آید می

ز امثال دچار خطا شده است و همچنین از توضیح و اي اشهیدي در تصحیح و توضیح پاره. کتاب کامالً مؤثر خواهد بود
کمبود منابع او در ثبت و توضیح کاربرد صرف نظر کرده است که شاید به سبب کمی دقت و تبیین چند مثل دشوار و کم

س بر اسا. پدید آورده است» دره نادره«این موضوع اشکاالتی را نیز در دریافت معنی متن . دقیق و کافی امثال بوده است
  .آنچه گفته شد متن دره نادره به ویژه امثال عربی آن، نیازمند تصحیح جدید به شکل علمی و انتقادي است
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