
جستار

 

دَرکی بر کتاب 
َ
 ُمست

»فرهنگ جامع مثلها و حکمتها«

سهیل یاری گل دره

کتابارزشمندفرهنگ جامع مثلها و حکمتهاتألیفدکتر

عبدالحسینفقیهیودکترابوالفضلرضایییکیازجامعترین

کتابهاییاستکهدربارهٔامثالوحکممشترکوهماننددو

ادببههمتنیدهٔفارسیوعربینگاشتهشدهاست.دراین

با امثالمشترکومشابهفارسیوعربی از کتاببسیاری

ونیزبهمددکارهایمشابه
ّ
شواهدیچند،بهیاریمنابعیمتعدد

پیشینآوردهشدهاست،اّمابهنظرمیرسدکهتماممثلهایمشابه

ومشترکدراین»فرهنگجامع«استقصانشدهوبازمیتوان

براینفرهنگمدخلهایجدیدیاضافهکرد.راقماینسطور

دمشابهیرادرکتابهایامثالعربدیدهاستکه
ّ
مواردمتعد

عینیامشابهومعادلآندرادبفارسینیزیافتمیشوداّما

هسخنازاینکه
ّ
درفرهنگمذکورجایآنهاخالیاست.البت

کدامیکازاینمثلهافارسیاستوازاینفرهنگواردعربی

اینمقالاستو
ٔ
شدهوبهعکس،خارجازبحثوحوصله

میبایدومیشایدجداگانهبهآنپرداختهشودهرچندپارهایاز

عربینویس ایرانی ادیبان خود و است د«
ّ
»مول مثلها این

بورساالتشانبهمنشأایرانی
ُ
ت
ُ
همچونثعالبیو...درک

بخشیازامثالوحکمتصریحکردهاند.ایناحتمالهمهست

»توارد«باشدوبس.
ٔ
کهتشابهبرخیازاینمثلهاازمقوله

ناگفتهنماندکهمتأّسفانهعدماستفادهازچندکتاببسیار

رهابومنصورثعالبی
َ
مثیل و الُمحاض

َ
کلیدیوارزشمندمانندالت

عمدٔه کاستیهای از ابوبکرخوارزمی دة«
َّ
الُمَول »األمثال و

از به43مورد اینجا باری،در فرهنگ جامعاست. کتاب

مثلهایمشترکوهمانندیکهدرکتاب»فرهنگجامع..«

دیدهنمیشوداشارهمیشودوامیداستکهدرچاپهایبعدی

توّجهیبهایندستهازامثالوحکمفوتشدهازکتاببشود:

صحبت ِمكنسة:موشبه
َ
أرة ُجحرها فاست

َ
1-لم یَسع الف

سوراخنمیرفتجاروبیهمبهخودبست.)ثعالبی،215:2003(.

معادل: 

-نمیشدموشدرسوراخكژدم

بهیاریجایروبیبستبردم

)نظامی،140:1385(

بست« دمش به جاروب نمیرفت سوراخ به -»موش

)دهخدا،1383:ج1756/4(

َرس، و هذا الَمیدان:ایناسبواینمیدان)آبی،
َ
2-هذا الف

1424:ج324/6؛خوارزمی،233:1424(

معادل:

-»اینگویواینمیدان«)دهخدا،1383:ج1899/4(

بن:اوآبزیِرکاهاست.)خوارزمی،
ِّ
 الت

َ
3-هو ماءٌ تحت

228:1424؛آبی،1424:ج324/6؛اصفهانی،1420:ج171/1(.

معادل:

-»آبزیرکاه«)دهخدا،1383:ج12/1(.

یروز:
َّ
الن فی  ِخصبُها  بیّن 

َ
ت  

ً
ُمخِصبة  

ُ
نة السَّ كانت  إذا  -4

ازنوروزمیتوانبهنکوییوسرسبزیسالپیبُرد.)خوارزمی،

327:1424،ثعالبی،109:2003(

معادل : 

-سالیكهنكوستازبهارشپیداست.

:فالنیبرایماکیسهدوخته
ً
 علینا ِكیسا

َ
 قد خاط

ٌ
5-فالن

است)خوارزمی،220:1424؛میدانی،1375:ج263/1(.

معادل:

-»کیسهدوختن«)نجفی،1206:1387(

-براوچونكیسهایدوزمكههرگز

مرادركیسهدینــارینیاید

)انوری،دهخدا،1383:ج1258/3(

ئب:گردوغبارگوسفندان
ِّ
 َعین الذ

ُ
حل

ُ
م ك

َ
ن
َ
6-غباُر الغ

توتیایچشمگرگاست.)ثعالبی،211:2003(.

اةِفیَعینذئبها
ّ
الش

ِ
طیع

َ
و:غبارق

رور
َ
ذ
ّ
یآثاَرهــن

َ
إذامــااقتف

)رازی،144:1390(

دانشجویدکتریزبانوادبیاتفارسیدانشگاهرازی

soheil.yari6@gmail.com
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 یعنی:غبارگوسفنداندرچشمگرگبههنگامیکهبهدنبال 

گوسفندانمیرودتوتیااست.

معادل: 

-گردسرکویتوهمیگردمزانک

خاکرمهچشمگرگروشندارد

)عوفی،1389:ج678/2(

-رنجراحتدانچوشدمطلببزرگ/گردگلهتوتیای

چشمگرگ)بهائی،1403:ج9/2؛دهخدا،1383:ج710/2(.

قد خیٌر من َبدرة نسیئة:سیلینقدوحاضربهتر
َ
 ن
ُ
7-َصفقة

ازبدرهای]اززروسیم[نسیهایاست.)خوارزمی،132:1424؛

بَوعد بدرة من خیٌر بنقٍد صفقة یا: 1424:ج317/6(. آبی،

)ثعالبی،40:2003(.

معادل:

-»عجمگوید:سیلینقدبهازحلواینسیه«)آملی:1381:

ج211/1(.

ک،قفاپیشتکشیدمنقدده
َ
-سیلینقدازعطاینسیهبه/ن

)دهخدا،1383:ج1002/2(.

8- الحاوی ال یَنجو من َ الَحیّات:مارافسایازدستمارها

نجاتنمییابد.)ثعالبی،224:2003؛میدانی:1375:ج230/1؛

ابشیهی،38:1419(.

معادل:

-مارفسایارچهفسونگربـــود

رنجهشــودروزیازمارخویش

)ناصرخسرو(

زیانكینهورشهمبهزخمكینهاوست

بهزخمماربودهمزیانمارافسای.

)عنصری،دوشاهداخیربهنقلاز:دهخدا،1383:ج145/1(

خویشمیترسد.
ٔ
ه:فالنیازسایه

ّ
ع من ِظل

َ
 یَفز

ٌ
9- فالن

برای مزبور مثل ج323/6(. :1424 آبی، 213؛ :1424 )خوارزمی،

انساِنبسیارترسوزدهمیشود.

معادل:

خودمیترسد.ازسایهخودرممیكند«)دهخدا،
ٔ
-»ازسایه

1383:ج133/1(

-چونسایهشدمضعیفدرمحنت

وزسایهخویشتنهراسانم

)مسعودسعدسلمان،همان(

10-فالن یَتزّبُب و هو ِحصِرم:فالنیغورهنشدهمویز

أنیَُحصَرُم:فالنی
َ
بل

َ
بََّبق

َ
گشتهاست.)ثعالبی،40:1401(یا:ز

غورهنشدهمویزگشتهاست.)ابنابیالحدید،1404:ج4/20(یا:

)زمخشری،1412:ج61/3(.
ً
ِحصِرما

َ
بَّبت

َ
ز
َ
ت

معادل:

ناربودینورگشتیایعزیز/غورهبودی،گشتیانگورو

مویز)مولوی،1371:د795/4(

-»غورهنشدهمویزشدهاست«)دهخدا،1383:ج1130/2(.یا

»درغورگیمویزشده«)حسینشاه،252:1388(.

آب از را مرغابی فالنی :
ّ
ط

َّ
بالش  

ّ
البَط د 

َّ
یُهد فالن  -11

میترساند.)ثعالبی،40:2003(

معادل:

-»بطرازطوفانچهباک«)دهخدا،1383:ج445/1(

عواممردمهممیگویند:»ماهیراازآبنترسان«.

 
ً
 َعـــدّوا

َّ
ٍل و صاحب ٍ / و إن

َ
12- و ما بكثیٍر ألُف خ

كثیُر )ثعالبی،بیتا:144(
َ
 ل
ً
واحــدا

هزاردوستاندكیباشدویكیدشمنبسیاربود.

معادل:

-»میلفنجدشمنكهدشمنیكی/فزوناستودوستاز

هزاراندكی)منسوببهرودكی(

هزاردوستكماستویکدشمنبسیاراست.

-دوستگرچهدوصددویاربود/دشمنارچهیكیهزار

بود.سنائی)دهخدا،1383:ج299/1(

ج:هرکسکهتنهایی
َ
ح /یُفل

َ
ه یُفل

َ
13- َمن یأِت الَحكَم َوحد

نزدقاضیرودپیروزمیشود.)رفاعیهاشمی،243:1423؛ثعالبی،

128:2003؛عسکری،1420:ج259/2؛زمخشری،1987:ج360/2(

معادلها

)دهخدا،1383: بازآید« راضی شد قاضی به تنها »هركه

ج554/1(.

-هماناكهتنهابهداورشـدهست/بهپیروزیخود

دالورشدست)فردوسی(

-زیراكهسرخرویبــرونآید/هــركوبهپیشقاضیتنها

شد)ناصرخسرو،بهنقلازراوندی،1382:ج2]بخش2[/1242(

 بیدِ غیِره:بادستدیگرانمارمیگیرد.
َ
14-یَصید الَحیّة

)آبی،1424:ج324/6(.یا:»هویَصطادالَعقارَببیِدغیِره«)خوارزمی،

ب
یبرکتا

دَرک ستَ
ُم

کمتها«
ح
جامعمثلهاو

گ
»فرهن

لدره
یگ

لیار
سهی
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  228:1424(:گزدمبادستدیگریمیگیرد.

خوارزمیدربارهٔاینمثلچنینتوضیحیآوردهاست:»فإذا

یُءنفَسه،قیل:...«یعنی:
ِّ
ه،ویُبَر

ُ
یَرهلِمایَخاف

َ
ُضغ

ِّ
كانیَُعر

هنگامیکهدیگریرادربرابرچیزیکهازآنمیهراسدقرار

دهدوخودراسالمنگهبداردگفتهمیشود....

معادل:

-»بهدستکسانماربایدگرفت«)دهخدا،1383:ج404/1(

-چوازدستتونایدهیچکاری/بهدستدیگرانمیگیر

ماری)نظامی،344:1385(.

-چونیاریمنیارهمیخوارگرفت/زانخواستبه

دهخدا، از: نقل به رونی، الفرج )ابو گرفت مار همی من دست

1383:ج1385/3(

15-مافیَحقیَبتهشیء:چیزیدرچنته/صندوقـــش

نیست)خوارزمی،215:1424(

معادلفارسیآن»چیزیدرچنتهنداشتن«یا»چنتهخالی

شدن«است.)دهخدا،1383:ج620/2(.

16-ِملٌحَعلیَجرح:نمکیبرزخمی.)خوارزمی،185:1424(

معادل:

-نمکبرریش،نمکبرجراحتریختن،پاشیدن،زیاده

كردن...:

بشددایههمانگهپیشرامین/نمکكردازسخنبرریش

رامین)ویسورامین(

بر كند زیاده نمک نمكین/ بخندهٔ درآید چو من نگار

جراحتریشان.سعدی«)دهخدا،1383:ج1835/4(

ِكیَسهبالّریح:»اوکیسهاشراپربادمیکند.«
ُ
17-هویَمأل

)خوارزمی،218:1424(

انبان در »باد است: نوشته باره همین در دهخدا استاد

:1383 )دهخدا، داشتن« خوش دل گزافی و یافه با داشتن:

ج351/1(.

معادل:

-گربهبادتودهمخرمنخودبرباد/نبودفرداجزباددر

انبانم.)ناصرخسرو،بهنقلاز:دهخدا،1383:ج351/1(

:اورادرهردیگیچمچهای
ٌ
 ِقدر ِمغرفة

ّ
ل

ُ
18- له فی  ك

است1.)خوارزمی،298:1424؛ثعالبی،185:2003(.

1-ترجمه از استاد انزابی نژاد است. ر.ک: اصفهانی، 1364: 154.

معادلها:

-»نخودهرآش«)دهخدا،1383:ج1388/3(

کهدرهردیگ ازسر،میستیزی/ -برونشددیگت

همچونکفچلیزی)ناصرخسرو،بهنقلاز:عطارنیشابوری،1386:

.)194

ت 
ّ
غیَّره  / فكیف بالِملح إن َحل

َ
خشی ت

َ
ح ما ن

َ
صل

َ
19-بالِملح ن

ج233/3؛ :1412 زمخشری، 1419:ج168/2؛ )توحیدی، الِغیَر؟  به 

ابشیهی،40:1419(:هرچیزیکهبیمفسادآنراداشتهباشیمبا

نمکنگهمیداریم؛اّمااگرنمکفاسدودگرگونشودچهباید


َ
ن
َ
نت
َ
حُمأ

ّ
کرد؟.مثلمذکوررااینگونهنیزنقلکردهاند:إذاماالل

الِملحلیسلهدواء)ثعالبی،171:2003،محمدبن
ُ
تن

َ
حوه/ون

ّ
َمل

أیدمر،1408:ج59/2(:یعنی:هنگامیکهگوشتبگنددنمکش

میزنند،]اّما[نمکگندیدهدواییندارد.

معادل:

-هرچهبگنددنمکشمیزنند/وایبهروزیکهبگندد

نمک)دهخدا،1383:ج93/1(.

-گوشتچونگندهشوداورانمکدرمانبَود/چوننمک

گندهشوداورابهچهدرمانکنند)ناصرخسرو،106:1307-1304(

ُم الَجّرة:کوزه،همیشهسالم]ازآب
َ
سل

ُ
 وقت ت

ّ
ل

ُ
20-ما ك

در[نخواهدآمد.)ثعالبی،132:2003(

معادل:

-»كوزههمیشهازآبسالم،درستبرنیاید«

دایم ازآب ناید ماراشودكارسست/سبو -نبایدكه

درست.)نظامی،دوشاهداخیراز:دهخدا،1383:ج1246/3(.

-»سبوهمیشهازآب،سالمنمیآید«)همان،ج942/2(.

-»هموارهسبویازآبدرستنیاید«)عنصرالمعالی،149:1383(

من   
َ
الَحیّة یَستخِرج   / أمره  فی  بالّرفِق  یَستِعن  َمن  -21

ُجحرها:یعنی:هرکسدرکارشنرمیکندمارراازسوراخش

ایدمر،1408: بن محمد 1981:ج220/2؛ )قرطبی، میکشد. بیرون

ج152/5؛کاشی،برگ106(.

معادل:

-درشتیوتندینیایدبهکار/بهنرمیبرآیدزسوراخمار

)ظهیریسمرقندی،93:1349؛دهخدا،:ج260/1(.

ندازغار
ُ
-کهدرشتینایداینجاهیچکار/همبهنرمیسرک

مار)مولوی،1371:د877/5(.
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 مردمهمامروزهمثلفوقرواجداردکه: 
ٔ
-دربینعاّمه

»زباننرم/خوشمارراازسوراخبیرونمیآورد«.یا:»بازبان

مارراازسوراخبیرونکشیدن«)نجفی،808:1387(.

ی غیُره فی الِمرآة:فالنی 22-فالن یَری فی اآلُجّرة ما ال یََرَ

درآجر)یاخشت(چیزیمیبیندکهغیراودرآینهنمیبیند.

)ثعالبی،183:2003(.

معادل:

هرچهدرآینهجوانبیند/پیردرخشتپختهآنبیند)نقلاز

ظهیریسمرقندی،60:1381(

-آنچهاندرآینهبیندجوان/پیراندرخشتبیندبیشازآن

)مولوی،دهخدا،1383:ج48/1(

حی:دستشزیر]سنگ[آسیاباست.  الرَّ
َ
حت

َ
23-یَده  ت

)ثعالبی،182:2003(

معادل:

-»دستبهزیرسنگکسیداشتن«)دهخدا،1383:ج806/2(

-سنگبردلبندماندرعشقآنزرینكمر/زانكههمواره

ی.همان(.
ّ
بهزیرسنگاودستمناست.)امیرمعز

-»دستکسیزیرسنگکسیبودن«)نجفی،651:1387(

م قلبُه:آقامیبخشدوبنده
َ
24-الُحّر یُعطی و العبد یُأل

ناراحتمیشود.)رفاعی،89:1423،ثعالبی،142:2003،عسکری،

1420:ج341/1(

معادل:

-»شاهمیبخشد،شیخعلیخاننمیبخشد«)دهخدا،1383:

ج1012/2(

25-فالن یَكیل علینا الّریح:فالنیبرایمابادوزنمیکند

]یابادمیپیماید[.)ثعالبی،153:1401(

عینهمینمثل»بادپیمودن«بهمعنایکناییکاربیهوده

کردندرادبفارسیسابقةدیرینیدارد.

معادلها:

-پدرمدتـــیآهنسردكــوفت/تودربــادپیمودنــی

صبــحوشام)ابنیمین(

-دشمنآتشپرستبادپیمارابگوی/خاکبرسركنكهآب

رفتهبازآمدبجوی)دوشاهداخیربهنقلاز:دهخدا،1383:ج351/1(

ا أصدقاَء فِصرنا َمعارف:مادوستبودیم،]حاال[
ّ
ن
ُ
26-ک

آشناگشتیم.)ثعالبی،40:2003(

معادلها:

-»پارسالدوستامسالآشنا«)دهخدا،1383:ج496/1(

-دیهمهاوبودیوامروزچوندوریازاو/ناجوانمردی

بوددیدوستواكنونآشنا)سنایی،43:1385(.

-ایپاردوستبودهوامسالآشنا/ویازسزابریدهو

بگزیدهناسزا)خاقانی،551:1385(.

شیون به مرده این البُکاء: یُساوی  ال  الَمیّت  هذا  -27

نمیارزد.)خوارزمی،195:1424؛میدانی،1366:ج374/2(.

معادلها:

-اینمردهبهاینشیوننیرزد.)دهخدا،1383:ج338/1(.

-زبهردنیاچندانعناِكرینكند/كهمینیرزداینمردهخود

بدینشیون)همان(

 ماء:برآتشتآبیبریز)عسکری،
َ
ّرق َعلی َجمرك

َ
28- ه

1420:ج363/2؛میدانینیشابوری:بیتا:ج399/2(.

درفارسینیزازدیرباز»آببرآتشریختن«رواییداشته

است:»آببرآتشزدن:فتنهرانشاندن،غمیراتسلیدادن..«

)دهخدا،1383:ج3/1(.

نبه:عذروپوزشاوازگناهش
َ
 من ُجرمه/ذ

ّ
29-ُعذره أشد

بدتراست.)اصفهانی،1420:ج202/2؛ثعالبی،39:1401(،همچنین

نبالَجهولُعذره«)رازی،185:1390(
َ
گفتهاند:»کمزادفیذ

معادل:

-عقلتوازبسکهآمدخیرهسر/هستعذرتازگناهتو

بتر)مولوی.دهخدا،1383:ج1095/2(

رازگناه«رابهکار
ّ
ل»عذربت

َ
هماکنوننیزعواممردمانَمث

میبرند.

یاب ما یَشتهی 
ّ
شتهی و الَبس ِمن الث

َ
عام  ما ت

ّ
ل من الط

ُ
30-ك

اّمالباسمطابقمیل اس:مطابقمیلخودتغذابخور،
ّ
الن

دیگرانبپوش.)آبی:ج149/4؛1424؛ابنابیالحدید،ج312/20(.

اینمثلامروزهدرمیانمردمنیزمثلیسائراست.مردمان

گویند:»خوراکبهمیلخودتولباسبهمیلمردم«یا:»آنطور

بخورکهخودتخواهی،آنطوربپوشکهمردممیخواهند«

)شکورزاده،479:1387(.

داؤه َمرهون بَعشائه:صبحشدرگروشباوست.
َ
31-غ

)نیشابوری،1375:ج67/2؛خوارزمی،213:1424(.
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  معادل:

هبودن«)دهخدا،1383:ج1982/4(
ُ
-»هشتشِگرون

پوستکنده
ِ
ر:فالنیپاسخ

ّ
32-فالن أجاب بالَجواب الُمقش

داد)خوارزمی،258:1424(.

لچنینتوضیحیآوردهاست:»تقول
َ
مث

ٔ
خوارزمیدرادامه

ض«،یعنی:اینمثلدربارة
ِّ
ِفیالّرُجلَصّرحبالجوابولمیُعر

کسیزدهمیشودکهپاسخصریحوبدونکنایهمیدهد.

معادلها:

ر
ّ
لزنیدرپوستخنده؟/سخنبایدچوشک

ُ
-چراچونگ

پوستکنده)نظامی،58:1385(

بِّلها:هرگاهکه
َ
ّوك فق

ُ
 َعد

َ
قطعَ  ید

َ
ستِطع أن ت

َ
33-إذا لم ت

نمیتوانیدستدشمنتراببریآنراببوس.)ابنعبدرّبه،1404:

ج178/1؛ثعالبی،105:1401؛زمخشری،1412:ج370/3(

معادل:

:1383 )دهخدا، بوسید« باید برید نتوان که را -»دستی

ج105/1(

-نگفتستدانایاینبرفسوس/كهدستیكهنتوانبریدن،

ببوس)اصفهانی،56:1382(.

-»دستیراكهحالیبریدنآنمیّسرنیست،بوسهبایدداد«

)غازیملطیوی،47:1383(.

گوش پشت را سخنم یهِ:
َ
ن
ُ
ذ
ُ
أ بر 

َ
د كالمی  َجعل   -33

انداخت.)میدانینیشابوری،بیتا:163(.

»پشتگوشانداختن.اطاعتیااجرایفرمانوكاریرا

بهتأخیرافكندن«)دهخدا،1383:ج509/1(.

اِس؟:چهکسیدهانمردمرامیبندد؟
ّ
 أفواَه الن

ُّ
34- َمن یَُسد

یعنی است، انکاری ل
َ
َمث این )خوارزمی،172:1424(استفهام

کسینمیتوانددهانمردمراببندد.

معادل:

-»دردروازههارامیتوانبست،دهنمردمرانمیتوان

بست«)دهخدا،1383:ج787/2(

-بهعذِرتوبهتوانرستنازعذابخدای/ولیکمینتوان

اززبانمردمرست.

-كامودممارونیشكژدمبستن/بتوان،نتوانزباِنمردم

بستن)دوشاهداخیراز:دهخدا،1383:ج788/2(.

َرٌج:ازلحظهایتالحظهای
َ
35-من ساعة إلی ساعة ف

دیگرگشایشوفرجیاست.)خوارزمی،125:1424(.

معادل:

است«)دهخدا،1383: فرج ستون آن به ستون این -»از

ج103/1؛همو،ج999/2(

ة:زنجیرراجنباند.)آبی،1424:ج6/
َ
لسل 36-قد َحّرك السَّ

)خوارزمی،267:1424(
َ
الَسلَسة

ُ
ک

ِّ
یَحر

ٌ
324(یا:فالن

منظورکناییاینمثل»برانگیختن«و»تحریک«است.

همینمثلدرزبانفارسیبهصورت»سلسلهجنبان]چیزی

شدن[«بهکارمیرود.

فریب مویزی به بچهها بیب:
َّ
بالز بیان 

ِّ
الص ع 

َ
یُخد -37

میخورند)ثعالبی،141:1401؛نیشابوری،187:1375(.

معادلها:

-هركهاوارزانخردارزاندهد/گوهریطفلیبهقرص

ناندهد)دهخدا،1383:ج1946/4(

-مراآنبهکهازشیرینشکیبم/نهطفلمتابهشیرینیفریبم

)نظامی،235:1385(.

:مادامیکهتنورداغاست]نان
ً
وُر حاّرا

ّ
ق ما داَم التن

َ
38–ألز

درتوضیح )زمخشری،1412:ج468/3(،زمخشری را[بچسبان.

ِباألمَرفیأباِنإمكانِه:کارراوقترادر
ُ
مثلنوشتهاست:أطل

زمانممکنخودبخواه.

معادل:

»تاتنورگرماستناندربند«یا»تاتنورگرماستنانتوان

بست«.ابِربیآبچندباشیچند/گرمداریتنور،ناندربند

)نظامی(

ومفهوممثلفوقدرفارسیایناستکه»تااسبابو

وسائلهستبایددربرآمدنمقصودكوشید«)توضیحاخیرو

جملگیشواهدبهنقلاز:دهخدا،1383:ج520/1(.

بده:فالنینمداسبشخشکنمیشود.
ُ
 ل

ُّ
39-فالن ال یََجف

)زمخشری،1412:ج466/3(

معنایکناییمثل»نمدزینخشکناشدن«،حرکتمدام

استبهطوریکهمدامنمدشازَعَرقخیسباشد.

معادلها:

-نگشتدرطلبزینمرانمدزینخشک/زبسكه

خواهمهرساعتیزهردرزین)كمالاسمعیل(.

-»كسندیدآِبنمدزینشخشک«)خاقانی.هردوشاهد

جستار
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 اخیراز:دهخدا،1383:ج1834/4( 

  الِكساء:فالنیطبلزیر
َ
بل تحت

ّ
40-فالن یَضرب الط

گلیممیزند.)آبی،1424:ج324/6؛خوارزمی،259:1424؛ثعالبی،

.)40:1403

معادل:

»طبلزیرگلیمزدن،)یا(كوفتن.تمثل:

-خسرواشاهامیراملكادادگرا/پسازاینطبلچراباید

زدزیرگلیم)بوحنیفهاسكافی(

-نبینیكهازماغمیشدزبیم/همیطبلكوبدبهزیرگلیم

)فردوسی(

-وگرتبستبهبندقویایندیوبزرگ/خامشوطبل

مزنبیهدهدرزیرگلیم)ناصرخسرو(«)دهخدا،1383:ج1066/2(.

ردی؟ )ثعالبی،40:2003؛
ُ
م و د

ُ
ردّی: اّول خ

ُ
 د

ّ
ن

َّ
41- أّول الد

خوارزمی،148:1424(.

معادل:

-»اّولپیالهوبدمستی؟«)دهخدا،1383:ج315/1(

لعربیفوقباهمانالفاظرواجداشته
َ
درادبفارسیَمث

است:

ن)سنائی(
َ
ردیآوردهمازاولد

ُ
-تانگوئیتومهاكاینپسرک/د

رد/بَُودهمیشهویكندر
ُ
نراد

َ
ردیمكهد

ُ
ند

َ
-مدهزاولد

ابتدانبَود)سلمانساوجی(

ردی
ُ
-كسیكهبادهٔكینتونوشخواهدكرد/زشوربختید

ن.)سوزنی،شواهداخیربهنقلاز:دهخدا،1383:
َ
خوَردهمازَسرد

ج313/1(.

ها:گردنازگردنبندنکوتر
ُ
42-أحَسن ِمن ِعقد الَعقیلة ِجید

است.)ثعالبی،175:2003(

معادلها:

)دهخدا، است.« عزیزتر است،گوش عزیز -»گوشواره

1383:ج428/1،همو،ج205/1(.

گوسفندها فراوانی م:
َ
ن
َ
الغ  

َ
كثرة ه 

ُ
هول

َ
ت ال  ّصاب  

َ
الق -43

قصابرانمیترساند.)ثعالبی،97:1403؛میدانینیشابوری،1367:

ج76/2(

معادل دقیق آن:

شعلهرازانبوهیهیزمچهغم/کیَرَمدقصابزانبوهی

م)مولوی،164:1371،دهخدا،1383:ج1024/2(
َ
ن
َ
غ

فهرست منابع

الُمحاضرات، فی  ّر 
ُّ
الد نثر  1424ق، منصور، ابوسعد -آبی،

د(،بیروت:
ّ
مصحح:خالدعبدالغنیمحفوظ،7جلد)در4مجل

بالِعلمیّة.
ُ
ت
ُ
دارالک

عرائس  فی  الفنون  نفایس  الدینمحمد،1381، -آملی،شمس

العیون،مصحح:ابوالحسنشعرانی،3ج،تهران:اسالمیه.

طَرف فی کل 
َ
-ابشیهی،محمدبناحمٰدم1999/ق1419،الُمست

الطبعة اللحام، ظَرف،محقق/مصحح:سعیدمحمد
َ
ُمست فن 

األولی،بیروت:عالمالكتب.

-ابنأبیالحدید،عبدالحمید،1404، شرح نهج البالغة،محقق/

د(،قم:
ّ
مصحح:محمدابوالفضلابراهیم،20ج)در10مجل

مكتبةآیةاللهالمرعشیالنجفی.

-ابنعبدربهاألندلسیأحمدبنمحمد،1404ق،العقد الفرید،

بیروت: األولی، الطبعة 8ج، قمیحة، محمد مفید مصحح:

دارالكتبالعلمیة.

-اصفهانی،علیبنأبیحفص،1382ش، تحفة الملوک،مصحح:

علیاكبراحمدیدارانی،تهران:میراثمكتوب.

-اصفهانی،محمودبنمحمدبنالحسین،1364،دستور الِوزارة،

تصحیحاستادرضاانزابینژاد،تهران.

-توحیدی،أبوحیان،1408ق/1988م،البصائر و الذخائر،محقق:

بَعةاألولی،دارصادر:بیروت.
َّ
ودادالقاضی،الط

-ثعالبی،أبومنصور،التمثیل والمحاضرة،2003م،محقق:عبد

الفتاحمحمدالحلو،الطبعةالثانیة،بیروت:الدارالعربیةللكتاب.

ــــــــــ،بیتا،االطائف و الظرائف،بیروت:دارالَمناهل.

-حسینشاه،خزینة األمثال،1388ش،بهاهتماماحمدمجاهد،

چاپدوم،دانشگاهتهران.

-خاقانیشروانی، دیوان،1385ش،تصحیحضیاءالدینسجادی،

چاپهشتم،تهران:زّوار.

محمد تحقیق ده،
َّ
الُمَول االمثال  1424ق، ابوبکر، خوارزمی، -

حسیناالعرجی،ابوظبی:مجمعالثقافی.

-دهخدا،علیاكبر،1383،أمثال و حكم،چاپدوازدهم،تهران:

امیرکبیر.

-رازی،عبدالقادر،امثال و حکم،1390،تصحیحوترجمهفیروز

حریرچی،چاپچهارم،دانشگاهتهران.

-راغبإصفهانی،أبوالقاسم،1999م/1420ق،محاضرات األدباء 

و محاوراتالشعراءوالبلغاء،محقق/مصحح:عمرفاروق

طباع،2ج،الطبعةاألولی،بیروت:داراألرقمبنأبیاألرقم.

-راوندی،مرتضی،1382،تاریخ اجتماعی ایران ،12ج،چاپدوم،

تهران:نگاه.
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  / محقق األمثال، زید، ،1423 /ق م2003 الهاشمی، رفاعی -

مصحح:علیإبراهیمكردی،دمشق:دارسعدالدین.

نصوص  و  األبرار  ربیع  عمر،1406، بن محمود زمخشری، -

األعلمی مؤّسسة بیروت: مهنا، عبداالمیر تحقیق: األخیار،

للمطبوعات،الطبعةاألولی.

ـــــــــــــــــــــــــــــ،1987م،الُمستقصی فی أمثال 

العرب،2ج،الطبعةالثانیة،بیروت:دارالكتبالعلمیة.

-سنایی،مجدودبنآدم،دیوان،تصحیحمحمدتقیمدرسرضوی،

چاپششم،تهران:سنایی،1385.

-شکورزادهبلوری،ابراهیم،1387،دوازده هزار مثل فارسی،چاپ

سوم،مشهد:آستانقدسرضوی.

-ظهیریسمرقندی،محمدعلی،1349ش، اغراض السیاسه فی 

اعراض الریاسة،بهتصحیحواهتمامجعفرشعار،دانشگاهتهران.

تصحیح ِسندبادنامه، -ـــــــــــــــــــــــــــــــ،

محمدباقرکمالالدینی،1381ش،چاپاّول،تهران:میراث

مکتوب.

بهائی(،م1983/ق1403، )شیخ محمد الدین بهاء عاملی، -

األعلمی بیروت:مؤسسة السادسة، الطبعة 3ج، كشكول،

للمطبوعات.

-عسكری،ابوهالل،م/2000ق1420،جمهرة األمثال،مصحح:

محمدأبوالفضلإبراهیموعبدالمجیدقطامش،2ج،بیروت:

دارالفكرودارالجیل.

مه،
ّ
-عطارنیشابوری،فریدالدینمحمد،1386ش،اسرارنامه،مقد

تعلیقاتمحمدرضاشفیعیکدکنی،چاپدوم، تصحیحو

تهران:سخن.

تصحیح قابوسنامه، 1383ش، كیكاووس، المعالی -عنصر

غالمحسینیوسفی،چاپسیزدهم،تهران:علمیوفرهنگی.

-عوفی،محمد،1389ش،لباب األلباب،بهتصحیحادواردبراون،

باتصحیحاتجدیدوحواشیوتعلیقاتسعیدنفیسی،جلد

دوم،چاپاّول،تهران:هرمس.

-فقیهی،عبدالحسینوابوالفضلرضایی،1389،فرهنگ جامع 

مثل ها و حکمت ها،چاپاّول،دانشگاهتهران.

ه،1981م،بهجة المجالس و 
ّ
-القرطبی،أبوعمریوسفبنعبدالل

أنس المجالس،محقق:محمدمرسیالخولی،الطبعةالثانیة،

بیروت:دارالكتبالعلمیّة.

-کاشی،عبدالعزیز،روضة الناظر و نزهة الخاطر،دستنویسشمارٔه

دانشگاهاستانبول،سدهٔهشتمقمری،304برگ،
ٔ
766کتابخانه

دانشگاهتهران.
ٔ
شماره247ٔکتابخانه

ّر الفرید و البیت القصید،
ُّ
-محمدبنأیدمر،1408ه.ق/1988م،الد

بهکوششفؤادسزگینو..،5ج،)چاپعکسینسخۀخط

ف(فرانکفورت:معهدتاریخالعلومالعربیّةواإلسالمیّة.
ّ
مؤل

-مولوی،جاللالدینمحمد،1371ش،مثنوی معنوی،تصحیح

رینولدنیکلسون،چاپیازدهم،تهران:امیرکبیر.

-نیشابوری،1375ش،أبوالفضل، مجمع األمثال،المحقق:محمد

محییالدینعبدالحمید،2جلد،بیروت:دارالمعرفة.

ـــــــــــــــــــــــــ،مجمع األمثال،مشهد:معاونتفرهنگی

دس،1366.
ُ
آستانق

انضمام )به دیوان 1307-1304ش، قبادیانی، خسرو ناصر -

سعادتنامهوروشنایینامهو..(،بهاهتماموتصحیحمجتبی

اکبرخان علی میرزا ومالحظات همراهحواشی مینوی)به

مجلس.
ٔ
دهخدا(،تهران:مطبعه

-نجفی،ابوالحسن،1387ش،فرهنگ فارسی عامیانه،چاپدوم،

تهران:نیلوفر.

-نظامی،الیاسبنیوسف،1385ش،خسرو و شیرین،تصحیح

وحیددستگردی،چاپاّول،تهران:زّوار.
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دورۀ دوم، سال هشتم
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