
 القضات همدانی هاي عین امثال عربی در نامه
 سلمان ساکت

 چکیده
مند به استفاده از امثال عربی در کتابهـا و رسـائل   نویس از دیرباز عالقه نویسندگان پارسی

بـرده و از سـوي    اند و از یک سو آنها را براي تبیین بهتر مقاصد خود به کار مـی  خود بوده
یکـی از متـون   . انـد  کشیده ن وسیله آشنایی ژرف خود را با ادب تازي به رخ میدیگر، بدی

اي سرشار از مفـاهیم و   که گنجینه ــویژه در حوزة ادبیات عرفانی به ــمهم زبان فارسی 
است که بـه دلیـل نبـود     القضات همدانی هاي عین نامهرود،  موضوعات مختلف به شمار می
، چندان کـه بایـد و شـاید مـورد اسـتفادة پژوهشـگران و       فهرستی جامع و متنوع براي آن

 .محققان قرار نگرفته است
نویسندة این جستار امثال عربی به کار رفته در این متن را استخراج کـرده و بـا کتـب    
مهم امثال و ادبیات عرب تطبیق و از این رهگـذر نشـان داده اسـت کـه قاضـی در میـان       

برده است که در میان آنها افـزون بـر امثـال کهـن،      مثل عربی را به کار 73مکتوبات خود 
هـاي کهـن    نامـه  پنجم این امثال در مثل همچنین حدود یک. شود امثال مولّدون هم دیده می

این فهرست و توضیحات، نه تنها شماري . شود عربی و امهات کتب موجود ادب تازي دیده نمی
، بلکه تبحـر قاضـی را در ادبیـات عـرب     افزاید مثل را به گنجینۀ سرشار و غنی امثال عربی می

 .کند ها نیز مشخص می دهد و تا حدي منابع وي را در نگارش نامه خوبی نشان می به
القضات همـدانی، متـون عرفـانی، امثـال عربـی،       ، عینالقضات هاي عین نامه :ها کلیدواژه

 .هاي کهن عربی نامه مثل
 

saket@ferdowsi.um.ac.ir/ استادیار دانشگاه فردوسی مشهد 

ازاز امثال عربی در کتانویس از دیرباز عالقهدگان پارسی ساستفتفاادهه مند به 
تبیین بهتر مقاصد خود به کار مـی  وده سو آنها را برارايي ازاز ی یکک بـراند وو
یمیبدی ببه رخخ ی.انانـد کشکشیدیدههیین وسیله آشنایی ژرفرف خود را باا اادبدب تتازازيي

اي سرشار که گنجینه ـــویژه در حوزة ادبیات عرفانی  بهـــان فارسی 
می یعین نامهرود، عات مختلف بهبه شمامارر است که بـالقضضاات همدانی هاهايي
شـاید مـورد اسـتفادة پی جامع و متنوع براي آنآن چنچنددان کـه بایـد وو ،

..ن قرار نگرفته است
در این متن را استخراج کـر یسندة این جستار امثال عربی به کار رفتفتهه
ثال و ادبیات عرب تطبیق و از این رهگـذر نشـان داده اسـت کـه قاض

برده است که در میان آنها افـزون بـرمثل عربی را به کار73ت خود 
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 درآمد
، از )ق 525-492(القضـات   بـه عـین   بن محمـد میـانجی، مشـهور   ابوالمعانی عبداهللا

رغم عمر کوتاهش آثاري مهـم و  ترین اندیشمندان و عارفان فرهنگ ایرانی، به بزرگ
اوست کـه در  » مکتوبات«یکی از این آثار . درخور توجه از خود باقی گذاشته است

 .آید هاي وي به شمار می زمرة ارزشمندترین منابع در شناخت افکار و اندیشه
اوسـت و  » پانزده سال سـلوك «ها حاصل  القضات، این نامه خود عینبه تصریح 

هـم بـر   » بـه پنجـاه سـال   «طلبد، تا آنجا که چه بسا  می» روزگاري دراز«فهم آنها 
، بنابراین ثمرة دورة کمال و )205، ص 2، ج ها نامهالقضات،  عین(دیگري ممکن نگردد 
عرفانی، از غنا و اهمیت خاصی  رود و از این رو در میان آثار پختگی او به شمار می

آمیز آن را بیان  قاضی خود به این مهم واقف بوده و با لحنی مفاخره. برخوردار است
 :کرده است

در این مکتوبات من چندان عجایب است که اگر اولین و آخرین زنده شـوند، از آن قـوت   
بـه بـویی بـیش    و قدر آن کسانی دانند که عمرهاي عزیز ایشان خرج شد و از آن . خورند

مرا امید است که تا چندین هزار سال از آن مکتوبات عالمها آبادان خواهد شد ... نرسیدند 
 1.)206، ص 2، ج همان( یابد و دلهاي بسیار عزیزان از آن آسایش می

و نیـز دیگـر   ( القضـات  هاي عین نامهترین علل اهمیت و غناي چشمگیر  یکی از مهم
او از قرآن و احادیث، اندیشۀ ایـران باسـتان، حکمـت    گیري همزمان  ، بهره)آثار وي

اساطیري، آیین گنوسی، تفکر مانوي، آراء اندیشمندان یونان باستان، فلسفۀ ابن سینا، 
 ).49: 1389فرهادي نیک (آثار امام محمد غزالی و مشرب عرفانی احمد غزالی است 

ـ   گنجینه القضات هاي عین نامهبنابراین  ی و عرفـانی و ادبـی   اي سرشار از دقـایق دین
هاي آن، پژوهشی استوار و قابل اعتنـا انجـام    است که هنوز دربارة بسیاري از جنبه

 .نگرفته است
 

.331، ص  2، ج ها نامه القضات، نیع :، نکزین.  1

بـه پنجـاه سـا«طلبد، تا آنجا که چه بسا  می» زگاري دراز
، بنابراین ثمرة د)205، ص 2، ج ها  نامهالقضات،  عین(ن نگردد 
عرفانی، از غنا و اهرود و از این رو در میان آثار شمار می

آمی قاضی خود به این مهم واقف بودهه وو  ببا لحنی مفاخره. ت

شـوند ینین ززندنده  مکتوبات من چندان عجعجایب است که اگرگ ااوللینن وو آآخرخ
عزیز ایشانان خرج شد و از آن .  سکسانی دانند کهکه عمرمرهاهاي بـو قدر آن 
نآن مکتوبات عالمها آباد... د  چنچنددین هزاار سسالال از  مرا امید ااست ککه تتاا

آسایش می 1.)206، ص 2، جج(همان(یابد ي بسیار عزیزان از آن

و( القضـات  هاي عین نامهرین علل اهمیت و غناي چشمگیر 
او از قرآن و احادیث، اندیشۀ ایـران باسـتاگیري همزمان  ره
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ها امثال و حکم فارسی و عربی در مکتوبات اوست که تـاکنون   یکی از این جنبه
م که فراه ــ ها نامهالبته نبود فهرستهاي متنوع و دقیق براي . بدانها پرداخته نشده است

ـ کردن آن با توجه به حجم زیاد مکتوبات، دشوار و زمانبر است  تـرین   یکی از مهم ـ
دالیلی است که محققان و پژوهندگان را از دسترسی آسان و سریع به مواد مورد نیاز 

نگارنـده در ایـن جسـتار امثـال     . بازداشته است ــاز جمله امثال و حکم  ــپژوهش 
از آنجـا کـه   . فهرست، معنی و بررسی کرده اسـت القضات  عربی را در مکتوبات عین

هاي کهن عربی وجود ندارد، ترجمه و تفسیر آنها گاه  نامه شماري از این امثال در مثل
نظران بـر غنـاي    دشوار و توأم با تردید بوده است، بدیهی است راهنماییهاي صاحب

 .این جستار خواهد افزود

1 .ه2)3، ب 3، ص 1ج (ماء فی غَلَسٍ أبصرُ من فَرَسِ ب 
برند که کسی را به  این مثل را وقتی به کار می. بیناتر از اسب گنگ در تاریکی: یعنی

 .حدت بصر و قدرت بینایی مثل زنند
میـدانی،  (» یهمـاء «بـه ترتیـب   » بهماء«جاي  به ائراالمثالوسو  االمثال مجمعدر 
صــاحب . آمــده اســت) 63، ص ســوائرحمــزه، (» بیهمــاء«و  )159، ص 1، ج  مجمــع

من فرس فی : و یروي«: نوشته است» أبصرُ من فَرَسٍ«پس از آوردن مثل  المستقصی
 .)22، ص 1، ج المستقصیزمخشري، (» هماء غلسبی: ظلماء لیل و غلس، ویروي

آفریـده، او را  بهـرام اهـوره  «: از قدرت بینایی اسب یاد شده اسـت  یشت بهرام در
و پایداري تن و آنچنان نیروي بینـایی بخشـید    تخمۀ بارور، نیروي بازوان، تندرستی

 ).437، ص 1، ج اوستا(» ...که اسب داراست 
در فرهنگ ایران فراست و هوشیاري و تیزبینی و تیزگوشی اسـب زبـانزد بـوده    

بـه  «به هنگام وصف رخش، بیـت   شاهنامه، از این رو در )114: 1386یاحقی (است 
 

.نشانۀ بند است» ب«نشانۀ صفحه و » ص«نشانۀ جلد، » ج«در این جستار .  2

هاي کهن عربی وجود ندارد، ترجمه و تف نامه ن امثال در مثل
نظرانم با تردید بوده است، بدیهی است راهنماییهاي صاحب

 .خواهد افزود

هه22)3، ب 3، ص 1(جج (ههماء فی غَلَسٍ  فَرَسسِ بب

ببررند کاین مثلل رراا ووققتتیی ببه ککاارر ممیی. ز اسب گنگ در تااررییکی
 .و قدرت بینایییی مثل زننندد

یهمـا«ببـه ترتیـب   » بههممااء«جاي  ببههائراالالممثثااللوسو االمثالع
 آمــده اســت) 63ر، صص ســوائرحمــزه، (» بیههممــااءء«و )159 ص 

:و یروي«: نوشته است» أبصرُ من فَرَسٍ«س از آوردن مثل 
، ص1، ج  المستقصیزمخشري، (» ییهماء غلس بی: غلس، ویروي
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آمده کـه البتـه در   » از دو فرسنگ راهنمودي به گوش / شب مورچه بر پالس سیاه 
مصـرع دوم ایـن بیـت در    ). 2/53: 1966فردوسـی  :  نـک ( شمار ابیات الحـاقی اسـت  

» بدیدي بـه چشـم از دو فرسـنگ راه   «صورت  به) ق844مورخ (دستنویس پاریس 
شـب تیـره دیـدي دو    «ژوزف بـه شـکل    و در نسخۀ سـن  )1/335: 1386فردوسی (

 .که بر تیزبینی اسب تأکید دارد )87: 1389ی فردوس(آمده است » فرسنگ راه

 )695، ب 443، ص 2و ج  43، ب 39، ص 1ج ( جبۀٌمع بأبیها فَتاةٍکُلُّ . 2
گویند که به خانـدان   این مثل را دربارة کسی می. نازد هر دختري به پدرش می: یعنی

؛ 28ص  ،2، ج همـان ؛ زمخشري، 161، ص 2، ج همانمیدانی، (بالد  و قبیلۀ خویش می
در . )142، ص 2، ج 350، ص 1، ج جمهـــرة؛ عســـکري، 215، ص التمثیـــلثعـــالبی، 

حقیقـت،  :  نـک (آمـده اسـت    »جبۀٌمع نهاکلُّ فَتاةٍ بِإب«این مثل به صورت  خزینۀاالمثال
 ).152، ص خزینۀ

بوزینـه بـه چشـم    «: گویند این مثل تا حدي شبیه به مثلی است در فارسی که می
بـه چشـم   «صورت  و به )1/544: 1388ذوالفقاري :  نک(» غزال است) اش ننه(مادرش 

 .نیز رواج دارد» مادرش بوزینه آهو است

3 .حالم تُبیح الضرورات و  230، ب 156، ص 2؛ ج 119، ب 88، ص 1ج (ظورات
 )231، ب 157ص 
: 1407؛ شـیخانی  1/256: 1377دهخـدا  :  نـک (ضرورتها نارواها را روایی بخشد : یعنی
، ص نفثۀالمصـدور ؛ زیـدري،  252، ص التوسل؛ بغدادي، 19، ص مرصاد؛ نجم رازي، 400
 ).107ـ106، 80، صالعراضهالحسینی،  نظام ؛78

 )158، ب 110، ص 1ج ( دهشۀلکُلِّ داخلٍ . 4
 .اي حیرت و سرآسیمگی باشد شونده براي هر داخل: یعنی

)695، ب 443، ص 2و ج  43، ب 39، ص 1(ج (جبۀمع أبیها
گویند کهاین مثل را دربارة کسی می. نازد تري به پدرش می

، جهمـان ؛ زمخشري، 161، ص 2، ج همانمیدانی، (بالد ش می
، ص2، ج 350، ص 1، جج جمهـــرة؛ عســـکري، 215، ص ثیـــل

ن(آمـده اسـت   »ععججببۀۀٌممععببنها«کلُّ فَتاةٍ بِإب«این مثل به صورت ل
15.(

بوزینـ«: گگویند تا حدي شببیه به مثللی است در فارسی ککه می
صورتو به)544//1: 1388ذذوالففققاارريي کک: نک(» غزال اسست) ش

.نیز رووااجج ددااررد» نه آهو است

حالم تُبیح ت 156، ص 2؛ ج 119، ب 888، ص 1(ج (ححظورات
 231( 

ا ا ا ا ا کا
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خـوارزمی،  ( )ص( به پیامبر» ۀبالتحیفابدؤه  دهشۀٌلکلّ داخلٍ «صورت  این مثل به
 دهشۀٌلکلّ داخلٍ «صورت و به )30، صالتمثیلثعالبی، (و ابن عباس  )352، ص االمثال
 .)10، ص 5، ج شـرح غـرر  خوانسـاري،  (نسبت یافته است ) ع( به امام علی» و ذُهولٌ

 ).292، ص 2، ج همانو زمخشري،  222، ص 2، ج همانمیدانی، :  نیز، نک(

5 .ا ملک ال بأس إم178، ب 123، ص 1ج (ا هلک و إم( 
 .بیمی نیست، یا مرگ یا رسیدن به مقصود: یعنی

ا    «صورت  تنها قسمت دوم مثل، به 670، ب 424، ص 2در ج  ـا هلـک و إمـإم
 .آمده است» مالک

این مثل در کتب امثال و ادبیات نیامده است، اما یادآور حکایت احمدبن عبـداهللا  
خود را به مقام امیري خراسان مرهـون دو بیـت زیـر از    خجستانی است که رسیدن 
 :حنظلۀ بادغیسی دانسته است

 شــو خطــر کــن ز کــام شــیر بجــوي   مهتــري گــر بــه کــام شــیر در اســت
ــاه  ــز و نعمــت و ج ــی و ع ــا بزرگ ــاروي    ی ــرگ روی ــت م ــو مردان ــا چ  ی

 )42، ص چهارمقالهنظامی عروضی، (

 )186، ب 130، ص 1ج ( الولد سرُّ أبیه. 6
 .فرزند سرّ پدر خویش است: یعنی

 :هر چند در منابع معتبر حدیث نیامده، مولوي آن را حدیث دانسته است
ــه    بهـــر ایـــن فرمـــود آن شـــاه نبیـــه ــرّ ابیـ ــد سـ ــه الولـ ــطفی کـ  مصـ

 )608، ص 4، ج مثنويمولوي، (
 .)1/281: 1377؛ دهخدا 137، ص روضۀ؛ ملطیوي، 406: 1381فروزانفر :  نیز، نک(

7 .نْشنْ أخْزَمِ  نَۀٌشرِفُها م186، ب 130، ص 1ج (أع( 
این مثـل را بـراي بیـان    . شناسم می» اخزم«عادت و خویی است که آن را از : یعنی

إمـا ه«صورت  تنها قسمت دوم مثل، به670، ب 424 ص 
 . است

در کتب امثال و ادبیات نیامده است، اما یادآور حکایت احم
خود را به مقام امیري خخررااسان مرهـون دو بیست که رسیدن 
 :سی دداانسته است

ــــاام شر بــه کــام شــیر درر ااسســت ششــوو خخططــرر ککــنن زز کک
ــاهه  ــز و نععممــت و جج ــرگ و ع ــت م ـــوو مردان ــا چ ی

چهارمقنظظاامی عروضی، (

)186، ب 1330، ص 1(ج  ( أبیه
 .سرّ پدر خویش است

اس دانسته حدیث را آن مولوي نیامده، حدیث معتب منابع در
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 .برند ویژه شباهت خلق و خوي فرزند به پدرش به کار میشباهت به
صـورتهاي   هـاي کهـن بـه    نامه بیتی است که مصرع نخست آن در مثلمصرع دوم 

، ص 1، ج همـان میدانی، :  نک(بط شده و به افراد مختلف نسبت یافته است گوناگون ض
ــري، 457 ــکري، 134، ص 2، ج همــان؛ زمخش ؛ بکــري، 541، ص 1، ج همــان؛ عس
 .)326، ص امثال و حکمو رازي،  219، ص المقال فصل

 )186، ب 130، ص 1ج ( العصیۀِالعصا منَ . 8
ایـن  . نام مادرش اسـت » عصیه«م اسب و نا» عصا«. است» عصیه«از » عصا«یعنی 

 44، ص 1، ج همـان میـدانی،  :  نک(برند  مثل را براي شباهت آدمی به پدرش به کار می
 .)40، ص 2، ج همانعسکري،  ؛334، ص 1، ج همان؛ زمخشري، ...)إنّ العصا (

 )630، ب 379و ص  630، ب 378و ص  186، ب 130، ص 1ج (أصبت فالزم . 9
 ).توقف کن(مقصد رسیدي، ملتزم باش  چون به: یعنی

القضات در دو جا آن را حدیث دانسته، اما در کتـب معتبـر حـدیث نیامـده      عین
شـود، هرچنـد در کتابهـاي فارسـی      همچنین در کتب امثال کهن نیز دیده نمی. است
وراوینـی،   ؛49، ص الـوزراء  تـاریخ قمـی،  :  نـک (هاي ششم و هفتم به همین صورت  سده

اصـفهانی،   : نـک (» أصبت فـالزم و وجـدت فـاغنم   «صورت  یا به )169، ص نامه مرزبان
بـه   )125، ص فرائدسجاسی، ؛ 146و  77، ص سندبادنامه؛ ظهیري، 66، ص دستورالوزاره

 .کار رفته است

، 46، ص 2؛ ج 552، ب 330و ص  187، ب 130، ص 1ج ( لَحکْمۀًإنَّ منَ الشّعرِ . 10
  )179، ب 121و ص  61ب 
به نوشتۀ وطواط این مثل را آنجا باید گفت که . درستی که شعر حکمت است به: یعنی

)186، ب 13، ص 1(ج (العصیۀِ 
عصیه«از  نام مادرش» عصیه«م اسب و نا» عصا«. است»  

،همـان میـدانی،  کک: نک(برند   شباهت آدمی به پدرش به کار می
.)40، ص 2، ج  ههمماانعسکري،؛334، ص 1، ج  همانزمخشري، 

،37799وو صص  66330،، بب 337788و صص  1186،  بب 130، ص 11(ج (زم 
توقف کن(مقصد رسسییدي، ملتزمم باشش  ه  ..(

ت در دو ججاا آنن رراا ححددیث دااننسستتهه،،  ااما درر کتـب معتبـر حـد
شـوودد، هرچنـد در کتابهـن در کتب امثال کهن نیز دیده نمی

الـوزراء  تـاریخ ققمـی،  کک: نـکک (شم و هفتم به همین صورت  9، ص   
نـ(» أصبت فـالزم و وجـدت فـاغنم   «صورت  یا به )169ص

اظ66 اا7746ا
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» کسی شعري خوب آراسته به الطـاف حکمـت و اصـناف موعظـت روایـت کنـد      «
 .)41، ص االمثال لطایفوطواط، (

، ج همـان عسکري، : نک(عنوان مثل نیز به کار رفته است  حدیث نبوي است که به
 .)27ص  ،التمثیل؛ ثعالبی، 14، ص 1

11 . هلرِ کَفاعلَی الخَیالُ ع331، ب 207و ص  218، ب 149، ص 1ج (الد( 
بـه نوشـتۀ   . کنـد، همچـون کننـدة آن اسـت     کسی که به نیکـی راهنمـایی مـی   : یعنی

آنجا باید گفت که کسی مر کسی را بر نیکی و خیري «رشیدالدین وطواط این مثل را 
 ).82، ص همانوطواط، (» هدایت کند

، 1، ج همـان میدانی، :  نک( یث نبوي است که در اغلب کتب امثال نیز آمده استحد
دهخــدا  ؛453، ص 1، ج همــان؛ عســکري، 317، ص 1، ج همــان؛ زمخشــري، 341ص 

براي نمونـه،  (مثل در کتب فارسی کهن نیز به کار رفته است / این حدیث . )1/246: 1377
 .)185، ص همانسجاسی،  ؛82، ص همان ؛ بغدادي،29، ص قابوسنامهعنصرالمعالی، :  نک

و  675، ب 404و ص  509، ب 304و ص  336، ب 209، ص 1ج (دعِ الشَّرَّ یعبرُ . 12
و ص  289، ب 195و ص  276، ب 184و ص  16، ب 12، ص 2؛ ج 792، ب 476ص

 )283، ب 439، ص 3؛ ج 671، ب 425
، ص همـان ؛ ثعـالبی،  344ص  ،1، ج همـان میـدانی،  : نک(بگذار شر را تا بگذرد : یعنی

این مثل آنجا باید گفت که کسـی را ایـام محنـت و اسـباب     «به نوشتۀ وطواط . )44
وطواط، (» شدتی را یاد کند یا ظالمی و بدکرداري را بنکوهد و عثرات او را برشمارد

 ).82، ص همان
 

   کنـد، همچـون کننـدة آن اسـتکه به نیکـی راهنمـایی مـی   
آنجا باید گفت که کسی مر کسی را بر نیک«طواط این مثل را 

).82، ص همانوطواط، ( 
میدانی،کک: نک(وي است که در اغلب کتب امثال نیز آممدده است

3، ص 1، ج همــان؛ عســکري،317، صص 1، ج همــانخشــرريي، 
 مثلل ددر کتب ففاارسسی ککههنن ننییزز به ککاار ررففتتهه ااسست/ این حدیث .)2

، ص همانسجاسی، ؛؛882، ص ههمان؛ بغدداديي،29،، ص  قابوسنامهی، 

04و ص  509، ب 3304و ص  336، ب 209، ص 1(ج (رَّ یعبرُ 
، ب195و ص  2776، ب 18844و صص  16، ب 12، ص 2؛ ج 792

)283، ب 439، ص 3؛ ج 6
د گذ تا ا اندان:نک(ش ال1344ه ث ؛
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 )379، ب 230، ص 1ج ( تکثیرُ الجوزِ بالعضِّ. 13
 .از گرفتن آن به دندانزیاد شدن گردو با گ: یعنی

 3.این مثل در هیچ یک از کتب امثال نیامده است

، ب 161، ص 2؛ ج )ال بروج علیه الزیف(...  428، ب 257، ص 1ج (الناقد بصیرٌ . 14
 ...)).ال تبهرج فإنّ ( 691، ب 440و ص  687، ب 436و ص ...) فإنَّ ( 238
 .ناقد بصیر است: یعنی

عطـار،  (مثـل یـا حکمـت رواج یافتـه اسـت       صـورت  گویا حدیث است کـه بـه  
. )170، ص همـان ثعـالبی،   : نـک نیـز،   ؛558، ص نامـه  الهـی ؛ همو، 694، ص نامه مصیبت

» ال تتبهـرج فـانّ الناقـد بصـیرٌ    «صـورتهاي   صورت کامل آن در برخی از منابع بـه  
، ص وعۀ آثـار مجمغزالی، (» ...رَجوا فَإنَّ ال تَتَبه«و  )268، ص الرسالۀالقشیریهقشیري، (

 .آمده است )190
خـوارزمی،  (اسـت  » ال یبصر الدینار غیر الناقـد «احتماالً این مثل برگرفته از مثل 

بـه  » الـدنیا «نیز با تغییـر   التمثیل و المحاضرهکه در  )507و  125، ص االمثال المولده
 .)198، ص التمثیلثعالبی، (آمده است » الدینار«جاي 

 )483، ب 318، ص 2؛ ج 472، ب 284، ص 1ج (ابی أفصح من فمِ االعر. 15
 .اعرابی) زبان(تر از دهان  فصیح: یعنی

به کار برده است کـه  » من فم االعرابی افصح«صورت  القضات این مثل را به عین
این عبارت اگرچـه در  . ایم آن را تغییر داده» ...أفعلُ من «در اینجا به قیاس مثلهاي 

به کـار رفتـه   » فم االعرابی افصح«صورت  به تاریخ بیهقکتب امثال نیامده است، در 
 

بـه معنـی شکسـتن باشـد کـه در ایـن       » تکسیر«تصحیف » تکثیر«توان مطرح کرد که شاید  این احتمال را هم می.  3
که البته بر اسـاس چـاپ موجـود    » شکستن گردو با گاز گرفتن آن به دندان«: چنین است صورت معنی مثل مورد نظر

.بدلی وجود ندارد چنین نسخه

 .صیر است
مثـل یـا حکمـت رواج یافتـه اس صـورت  یث است کـه بـه  

همـانثعـالبی،  :نـک نیـز،  ؛558، ص نامـه  الهـی ؛ همو، 694ص 
الال تتبهـرج فـانّ النا««صـورتهاي  ل آن در برخی از منابع بـه  

مموعمجمغزالی، (» ...ههرَجوا فََإنََّّ ال تَتَبه««و )268، ص الۀالققششیریه
.ست

اسـت» الال ییببصر الدینار غغیر الناقـد «ین مثل برگگررفته از مثلل 
«نیز با تغییـر   التمثیلل وو االلممحااضضرهککهه ددرر  ))5507و 125، ص ه
.)198، ص التمثیلثععاالببیی، ( آمده است »ر

3، ب 318، ص 2؛ ج 472، ب 284، ص 1(ج (ابی ن فمِ االعر
ا ا)ا(ا ا
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أنـا افصـح   «: و گویا برگرفتـه از حـدیث نبـوي اسـت     )107، ص تاریخ بیهقبیهقی، (
 ).28، ص ثمارالقلوبثعالبی، (» العرب

و پیغمبر، صلوات اهللا علیه، از بهر آنکـه در  «: نیز آمده است سیرت رسول اهللادر 
أنا أعرَبکُم، أنا : به فصاحت فخر آوردي بر قریش و گفتیسعد پرورده بود،  قبیلۀ بنی

ترم و لغت عرب بهتر دانـم،   من از شما فصیح: گفت. سعد قُرَشی و استُرْضعت فی بنی
ام و لغت ایشان  سعد پرورده دانم و در قبیلۀ بنی ام و لغت قریش می چرا که من قریشی

سـعد نبـود    رب هیچ قبیله به فصاحت بنـی و چنین گویند که در قبایل ع. دانم نیز می
 .)153، ص 1، ج سیرتهمدانی، (

 )514، ب 308، ص 1ج ( صعب البصیرةِالتعامی منْ اهلِ . 16
 .خود را به نابینایی زدن براي فرد بینا دشوار است: یعنی

در کتب امثال نیامده است، اما ظاهراً باید مثل باشد و مفهوم آن مشابه این گفتـه  
 ».زند ردمند خود را به خریت نمیخ«: است

 )674، ب 427و ص  322، ب 216، ص 2؛ ج 569، ب 341، ص 1ج (لکُلِّ عملٍ رِجالٌ . 17
الزمـان   و بـدیع  105، ص همـان خـوارزمی،  : نـک ( هرکسی را بهر کاري ساختند: یعنی

: نـک (در کتب فارسـی نیـز فـراوان بـه کـار رفتـه اسـت        . )68، ص مقاماتهمدانی، 
؛ 229، ص سیرالملوكالملک،  ؛ نظام24، ص همان؛ سمعانی، 230، ص همانمعالی، عنصرال

، همـان ؛ زیـدري،  19، ص 3، ج جهانگشـا ؛ جوینی، 340، ص کلیله و دمنهنصراهللا منشی، 
 ).27، ص همانالحسینی،  ؛ نظام120ص 

و در  )35، ص قـرةالعین (» هـر مـردي را کـاري اسـت    «بـه   قرةالعیناین مثل در 
 .ترجمه شده است )الملک، همانجا نظام(» مردي و کاري«به  سیاستنامه

 :مولوي نیز با عنایت به این مثل سروده است

ععرب هیچ قبیله به فصاحت بنـیو چنین گویند که در قبایل ع
 .)153، ص 1، ج ت

)514، بب 308، ص 1(ج (صعب البصیرةِ منْ اهلِ 
 .ا به ننااببییناییی زدن براي فررد بینا دشوار است

مثال نیامده است، اامماا ظاهراًً بااید مثثلل ببااششدد وو مففههوومم  آآنن مشا
 ».ززننددمند خود را ببه خریت ننممی

7و ص  322، ب 2166، صص  2؛ ج 569، ب 341، صص 1(ج  (لٍ رِجالٌ 
و105، ص همـان خخـواارزمی،  : نـک (ی را بهر کاري ساختند

در کتب فارسـی نیـز فـراوان بـه کـار رفتـه ا. )68، ص ت
لکظاااا كال ل ال
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ــاختند   ــاري س ــر ک ــی را به ــر کس  میــــل آن را در دلــــش انداختنــــد  ه
 )366، ص 3، ج همانمولوي، ( 

 .)4/1942: 1377دهخدا : نک( صورت مثل درآمده است که مصرع اول خود به
 :نیز با توجه به همین مثل گفته است احتماالً سنایی

ــاري  ــان بـ ــت در جهـ ــه پدیدسـ ــاري     کـ ــر ک ــرد ه ــرد و م ــر م ــار ه  ک
 )جوینی، همانجا:  ؛ نیز، نک449، ص حدیقۀسنایی، (

 )573، ب 343، ص 1ج ( الجنونُ فنونٌ. 18
؛ دهخـدا  196: 1407؛ شیخانی 43، ص التمثیلثعالبی، (جنون شعب مختلف دارد : یعنی

» گونـه اسـت   دیـوانگی گونـه  «نیز آمده و به  قابوسنامهاین مثل در . )1/241: 1377
 ).76، ص قابوسنامهعنصرالمعالی، ( ترجمه شده است

19 .ستحسنُ العقد576، ب 346، ص 1ج ( فی عنقِ الخنازیرِ ال ی( 
 .بند در گردن خوکها زیبا نیست گردن: یعنی

) ع( این سخن حضـرت عیسـی   در کتب امثال نیامده است، اما ظاهراً برگرفته از
ال تعلقوا الجواهر فی اعناق الخنازیر، فانّ العلم خیـر مـن الجـوهر و    «: است که گفته

نیـز  ) ص( در سـخنان پیـامبر  . )1/44: 1422زاده  کبريطاش(» منکره شرّ من الخنزیر
طلب العلـم  «: توان مثل مورد نظر را برگرفته از آن دانست عبارتی وجود دارد که می

علی کلّ مسلمٍ و وضع العلمِ فی غیر أهله کمقلّد الخنازیرِ الجـوهرَ و اللّؤلـؤَ و    فریضۀ
ر241و  70، ص 62، ج بحاراالنوارمجلسی، (» الد.( 

احتماالً با توجه به سـخن  ) ق 280م (طاهر خراسانی  شاعري به نام احمدبن ابی
 :سروده است) ص( یا حدیث پیامبر) ع( حضرت عیسی

 

)573، ب 343، ص 1(ج (فنونٌ
6: 1407؛ شیخانی 43، ص التمثیلثعالبی، (شعب مختلف دارد 

  گودیـوانگی گونـه  ««نیز آمده و بهه قابوسنامهاین مثل در . )2
).76، ص قابوسسننامهعنصرالمعالی، ((ست

ستحسنُ العقدد576، ب 3446، ص 1(ج ( الخنازیرِ الال ی(
 .ند در گردن خخوککههاا  ززییببا نیست

این سخن حضـرتمثال نیامده است، اما ظاهراً برگرفته ازز
ال تعلقوا الجواهر فی اعناقق االلخخننازیر، فانّ العلم خیـر مـن«: ه

در سـخنان پیـامب. )1/44: 1422زاده کبريطاش(» ن الخنزیر
ک اا آ ا ف گ ا ظ ل ا
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ــی و تزی ــراً إنّـ ــدحی معشـ ــی بمـ ــرِ  ینـ ــقِ دراً علـــــی خنزیـــ  کمعلّـــ
 )93، ص همانثعالبی، ( 

آنچـه مقـدس   «: آمده اسـت ) ع( ، انجیل متّی، از زبان حضرت عیسیعهد جدیددر 
، عهـد جدیـد  (» است به سگان مدهید و نه مرواریدهاي خویش پیش خوکان اندازید

ـ ال تطرحوا الـد «که ترجمۀ عربی آن، یعنی  )152ص  تَح أرجـل الخنـازیر  ر در » ت
از (المثلـی سـایر بـوده اسـت      صورت ضرب بسیاري از کتب دورة اسالمی آمده و به

:  نـک (بنابراین برخـی  . )35، ص 4، ج  ربیع؛ زمخشري، 15، ص التمثیلثعالبی، :  جمله، نک
بیت معروف زیر از ناصرخسرو را برگرفته از این سـخن حضـرت    )39: 1374محقق 
 .اند دانسته )ع( عیسی

ــظ دري را     مـن آنــم کــه در پـاي خوکــان نریــزم   ــی در لف ــن قیمت ــر ای  م
یکی از امثال کهن ایرانی است، چرا کـه در  » مروارید پیش خوك افشاندن«اما مثل 
اي است از دورة اشکانی میان بز و درخت خرما،  که مناظره درخت آسوریکمنظومۀ 

 :گوید ش به رقیب و همال خود میبز پس از برشمردن نیکوییهاي فراوان خوی
 سخناین زرین

 که من به تو گفتم
 گراز /چنان است که کسی پیش خوك 

 ).55-51: 1385سرکاراتی (مروارید افشاند 
کهن  یبدانیم و چه مثل) ع( سرچشمۀ سرودة ناصرخسرو را چه سخن حضرت عیسی

چـرا کـه در اینجـا    القضات ظاهراً ربطی به آن نـدارد،   از فرهنگ ایران، عبارت عین
در پـاي خـوك   / مرواریـد پـیش   «اسـت و نـه   » عقد بر گـردن خـوك  «سخن از 
القضات آورده، سخن دیگـر حضـرت    پس باید سرچشمۀ مثلی را که عین. »افشاندن
البته احتمال دیگري . بدانیم که در ابتدا اشاره شد )ص( و یا حدیث پیامبر) ع( عیسی

در ویرایشـهاي مختلـف انجیـل متّـی     ) ع( هم مطرح است و آن تغییر عبارت عیسی

بنابراین. )35، ص 4ع، ج ربیع؛ زمخشري، 15، ص التمثیللبی، 
بیت معروف زیر از ناصرخسرو را برگرفته از این سـخ)39 

.اندنسته
ــی در لفـــه در پـاي خوکــان نریــزم   ــن قیمت ــرر اایی م
یکی از امثال کهن ایرانی است،» واریدد پپییشش خوك افشانددنن

اي است ااز دورةة ااششککااننیی ممییاانن ببزز و د که مناظظره ت آسوریک
گ ییش به رقیبب و همال خود میشمردن نیکووییهاي فراوواان خخوویی

 سخن
 تو گفتم

 گراز /ت که کسی پیش خوك 
).55-51: 1385سرکاراتی (فشاند
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است، چرا که هرچند در انجیلهاي کنونی، عبارت به همان صورتی که نقل شد، آمده 
هاي یازدهم و دوازدهم هجـري فـراهم   که در سده ترجمۀ اناجیل اربعهاست، اما در 

مدهید چیزهاي پاکیزه را به «: چنین ترجمه شده است) ع( آمده، سخن حضرت عیسی
 .)18، ص ترجمۀ اناجیلحسینی، (» و میاویزید جواهر خود را در گردن خوکهاسگان 

چیزي بـاارزش را  «کنایه از » گهر از حلق خوك آویختن«در زبان فارسی تعبیر 
، ))تعلیقـات ( 517: 1390عطـار،  (اسـت  » در جاي ناسزاوار و نامناسب صرف کـردن 

 :طور که عطار گفته است همان
 بس گهـر کـز حلـق خـوك آویختـیم       ختـیم بس که مـا در ریـگ روغـن ری   

 بس کـزین خـوان گرسـنه برخاسـتیم      بس کـه مـا ایـن خـوان فروآراسـتیم     
 )438، ص الطیر منطقعطار، (

 )593، ب 356، ص 1ج ( الغریبِ ال ترد دعوةُ. 20
 .شود دعاي غریبان رد نمی: یعنی

نشـینان بـال    گوشه دعاي«در کتب امثال نیامده است و احتماالً برابر است با مثل 
 .)2/816: 1377دهخدا ( »بگرداند

 )595، ب 358، ص 1ج ( الظاهرُ عنوانُ الباطنِ. 21
 .کننده به باطن است ظاهر داللت: یعنی

به بقراط منسوب و چنـین   امثال و حکمدر کتب امثال عربی نیامده است، اما در 
و  )1/257: 1377 دهخـدا (» آشکار پیشگاه و دیباچۀ نهان باشـد «: ترجمه شده است

» دهـد از سـر ضـمیر    رنگ رخساره خبـر مـی  «در زبان فارسی معادل است با مثل 
 ).2/874: همان(

 :مولوي احتماالً با عنایت به این مثل سروده است

: عطار گفته است
بس گهـر کـز حلـق خـوكی   ی   ختـیم در ریـگ روغـن ری   

بس کـزین خـوان گرسـنه ایـن خـوان فروآراسـتیم     
الطی منطقعطار، (

559933، ب 356، صص 1(ج ((غریبِ ال ترد((
 .شود غریبان رد ننممی

گوشه دعاي«مثال نیامده ااست و ااححتتممااالً براابر ااسستت با مثل 
.)2/8116: 1377هخدا 

)595، ب 358، ص 1(ج (عنوانُ الباطنِ
االل اط ک
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ــرد     ظاهرش گیر ار چـه ظـاهر کـژ پـرد     ــاطن ب ــوي ب ــاهر س ــت ظ  عاقب
 )324، ص 3، ج همانمولوي، (

 ).30ص  ،قانون شاهیبدلیسی، :  نیز، نک(

22 . فجد 603، ب 362، ص 1ج (األمرُ جد( 
 .کار بسیار دشوار است: یعنی

بـه اسـودبن    الخمیسـیۀ األمالی اي است در وصف مؤاخذه در قیامت که در  جمله
ریـاح   بـن ابـی  بـه عطـاء   احیاء علوم الدینو در  )19، ص 2، ج األمالیشجري، ( یزید

کار سخت است «است و خوارزمی آن را به نسبت یافته  )411، ص 3، ج احیاغزالی، (
 .)742، ص 2، ج 1386 ،احیاغزالی، ( ترجمه کرده است» سخت

 )615، ب 369، ص 1ج (فی البینِ  زحمۀال . 23
 .هیچ تنگنایی در میان وجود ندارد: یعنی

و » یحـبهم «ها، به هنگام سخن از عشق و  القضات در تمهیدات نیز مانند نامه عین
در خلوت » یحبونه«یا » یحبهم«جوانمردا : عبارت را به کار برده است این» یحبونه«

 .)131، ص تمهیداتالقضات،  عین(فی البین  زحمۀسرّ شده است و ال  خانه هم
کار نرفته است،   در منبع دیگري به ــام  تا آنجا که جسته ــاز آنجا که این عبارت 

توان پیشنهادهایی بـراي معنـاي    می تنها با حدس و گمان و با توجه به نوشتۀ قاضی
تباین و منافات نداشتن؛ یکی شـدن و از بـین رفـتنِ چنـدگانگی و یـا      : آن ارائه داد

 .یک کالم ختم کالم: گوییم اصطالحی همانند آنچه در زبان فارسی می

24 .احتلم نْ نامی و معی رعنْ س618ب  ،371، ص 1ج ( م( 
و هـرکس بخوابـد،   ) رسـد  به مقصود می(برد  چرا میهرکس بکوشد، گله را به : یعنی

الخمیسـیۀ األمالی ست در وصف مؤاخذه در قیامت که در 
بـنبـه عطـاء  احیاء علوم الدینو در )19، ص 2، ج  األمالی، 

«کار«است و خوارزمی آن را به نسبت یافته )411، ص 3 ج 
.)742، صص 2، ج 1386، احیاغزالی، (مه کرده است

))661155، ب 369، صص 1(ج ((فی البینِ  
 .گنایی در ممییان وجود ندارردد

ههاا،، ببهه ههنگامم سخن از عشق وت در تمهیددات ننیزز مماانننندد نامه
یحبهم««جوانمرداا :عبارت را به کارر برده استن یحبونه«یا »   

31، ص  تمهیداتالقضات، عین((فی البین  زحمۀشده است و ال
کار  در منبع دیگري بهــام  تا آنجا که جستهــه این عبارت 

ا ا ا اگ ا ا
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رأي «کـه قسـمت دوم مثـل را بـا تغییـر       387، ص 2، ج همـان میدانی، (بیند  خواب می
:  آورده و آنها را در زمرة امثال مولّدون دانسـته اسـت؛ نیـز، نـک    » احتلم«به جاي » االحالم
 .)497، ص همان؛ ملطیوي، 46، ص قرةالعین

بن طاهر نیز آمده اسـت کـه جـاحظ آن را برگرفتـه از     بداهللاین مثل در توقیع ع
» هرکه روذ چرذ و هرکه خسبذ خـواب بینـذ  «: داند که گفته است توقیعات انوشیروان می

 ).40: 1374؛ محقق 214، ص المحاسنبیهقی، :  ؛ نیز، نک155، ص المحاسنجاحظ، (
و در ) 67، ص االعجـاز ثعالبی، (ثعالبی نیز آن را یک جا به انوشیروان نسبت داده 

 .از امثال ایرانیان دانسته است )43، ص التمثیلهمو، (جاي دیگر 
ببایـد چمیـد ار بخـواهی چریـد     : بخش نخست مثل به شعر نیـز درآمـده اسـت   

 ).120، ص قابوسنامهعنصرالمعالی، (

 ))فادرج(...  769، ب 463و ص  631، ب 379، ص 1ج ( لَیس بِعشّک فَادرجی. 25
، ص 2، ج همـان میدانی، (نیست، از آن درگذر ) جایگاهت(ات  اینجا آشیانه: ییعن

، همان؛ عسکري، )لیس هذا بعشّک فادرجی: در هر دو( 363، ص التمثیل؛ ثعالبی، 215
 ).197، ص 2ج 

 :بیتی آمده که مصرع نخست آن برگرفته از همین مثل است تاریخ جهانگشادر 
ــنْ  رجــــیْمــــاذا بِعشّــــک فَــــاد   ــابِ عـــ ــزِلٍ بِـــــک نـــ  منْـــ

 )56، ص 2، ج تاریخجوینی، (

26 .بارد فی حدید 634، ب 381، ص 1ج ( أضرب( 
، 2، ج المستقصـی ؛ زمخشري، 174، ص 1، ج همانمیدانی، (کوبم  بر آهن سرد می: یعنی
در همۀ منـابع ذکـر شـده    . )74، ص همان؛ زیدري، 515، ص مقامات؛ حریري، 29ص 
القضات فعل جملـه را   دهد عین آمده که نشان می» دید باردتضرب فی ح«صورت  به

ز، صاالعجـاز ثعالبی،(ز آن را یک جا به انوشیروان نسبت داده 
.از امثال ایرانیان دانسته است)43، ص التمثیلهمو، 

ببایـد چمیـد ار بخـو: ست مثل به شعر نیـز درآمـده اسـت   
).120، ص قابوسنامه، 

(. 76699،، بب 446633وو صص  663311، بب 3379،،  صص 1(ج (شّک فَادرجی
همـامیدانی، (نییسست، از آن دررگذر ) ججایگاهت((ات  آشیانه

؛ عس)للییسس ههذا بععششّک فادرجی: ددرر ههرر دو((33663، صص التمثیل 
1.(

بیتی آمده ککه مصرع ننخخسست آن برگرفته از همین جهانگشا
ــزِلٍ بِـــــکعـــــنْرجــــیشــــک فَــــاد   منْـــ

خن( تا
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 .به دلیل معنایی که مد نظرش بوده، تغییر داده است
در حق کسـی گوینـد کـه طمـع در     «، این مثل را الفنون نفایسبه نوشتۀ صاحب 

؛ نیز، 190، ص 1، ج الفنون نفایسآملی، (» چیزي کرده باشد و حصول آن صورت نبندد
کـاري بیهـوده   «و برابر بـا  » آهن سرد کوفتن«که آن را ذیل مثل  1/75: 1377دهخدا :  نک

 .)آورده است» کردن

 )647، ب 388، ص 1ج ( القلوب تتقاضی و الضمائرُ تتناجی. 27
 .گویند طلبند و درونها با یکدیگر راز می دلها یکدیگر را می: یعنی

 .در کتب امثال نیامده است

 )476، ب 314، ص 2؛ ج 664، ب 398، ص 1ج ( نۀِکالمعایلیس الخبرُ . 28
 .شنیدن مانند دیدن نیست: یعنی

، 2، ج همـان میـدانی،  :  نک(عنوان مثل نیز رواج یافته است  حدیث نبوي است که به
آمـده  » کالعیـانِ ... «صـورت   در برخی از منابع به. )3/1374: 1377؛ دهخدا 217ص 

 .)93، ص همانهیري، ؛ ظ303، ص 2، ج همانزمخشري، :  نک(است 
 :)20، ص همانعنصرالمعالی، (، معادل این مثل بیت زیر آمده است قابوسنامهدر 

ــندیدگان    دیــــدگان را و نادیــــدگانجهــــان ــان پســ ــد یکســ  نکردنــ
: 1377دهخـدا  :  نک(معادلی است براي آن » شنیدن کی بود مانند دیدن«همچنین مثل 

2/1033(. 

و ص  281، ب 187، ص 2؛ ج 767، ب 462، ص 1ج ( فَإنّ الهموم بقدرِ الهممِ. 29
 )75، ب 324، ص 3؛ ج ...)إنَّ ( 326، ب 218
 .درستی که غمها به اندازة همتهاست به: یعنی

)647، ب 388، ص 1(ج (تتقاضی و الضمائر تتناجی
 .گویند طلبند و درونها با یکدیگر راز میکدیگر را می

 .مثال نیامده است

نۀِکالمعایخبرُ  76، ب 314، ص 22؛ ج 664، ب 398، ص 1(ج (  
 . مانند دیددن ننیست
میـدانی،کک: نک(عنوان مثل ننییزز رواج یافتهه است وي است کهه به

 کالع...«صـورت  ددرر برخیی اازز ممننابع ببه. ))33/1133774: 1377خدا 
.)93، ص هممااننظظهیري، ؛ ظ303، ص2، ج همانخشري، 

،همانعنصرالمعالی، (، معادل این مثل بیت زیر آآمدهه ااست نامه
ــان پســــدگان را و نادیــــدگان ــد یکســ نکردنــ

د« انند ک د آ»شن ا ت ا ل نک(ا
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القضات تنها در یک جا صـورت   بن عباد که عینمصرع دوم بیتی است از صاحب
 :کامل شعر را آورده است

 قائلـــۀٍو ـــمل  الهمـــوم رَتـــکــ  ع ــمِو أمــ ــلٌ فــــی األمــ  رك ممتثــ
ــمِ     ت دعینـــی علـــی غُصـــتی  فَقُلْـــ ــدرِ الهِمــ ــوم بقــ ــإنّ الهمــ  فَــ

 )187، ص 2، ج ها نامهالقضات،  عین(
 .)40-39، ص همان؛ ظهیري، 323، ص 3، ج یتیمۀ؛ همو، 122، ص التمثیلثعالبی، :  نک(

 )773، ب 466، ص 1ج (ال یطاع  ال رأي لمنْ. 30
؛ 284، ص 2، ج همـان میـدانی،  :  نـک (نیست آن کس را که فرمان او نبرنـد   رأي: یعنی

در منابع ذکـر شـده بـه    . )236، ص کلیله و دمنه؛ نصراهللا منشی، 3/1353: 1377دهخدا 
نخستین کسی کـه آن را   جمهرةاالمثالاما بر اساس . نسبت یافته است) ع( امام علی

، همانعسکري، (ها بدان تمثّل جسته است تن) ع( بن ربیعه است و امام علی عتبۀگفته 
 .)408، ص 2ج 

 )773، ب 466، ص 1ج (اخیک ال تُعلّلُ  مکرةُ. 31
 .بردار نیست فریب و نیرنگ از برادرت توجیه: یعنی

ـ این جمله  ـ اگر اشتباه مطبعی یا لغزش در تصحیح نباشد  ـ در کتب امثال نیامده  ـ
:  نـک (مکـره اخـوك ال بطـلٌ    : شـود  دیده میاست، اما عبارتی مشابه در اغلب کتابها 

، 2، ج همـان ؛ عسـکري،  347، ص 2، ج همـان ؛ زمخشري، 374، ص 2، ج همانمیدانی، 
 .دانم میان این دو عبارت ارتباطی وجود دارد یا خیر که نمی )242ص 

 )26، ب 19، ص 2ج (بنیت قصراً فهدمت مصراً . 32
 .کنی می براي ساختن قصري، شهري را ویران: یعنی

)773، ب 466، ص 1(ج (ال یطاع  لمنْ
، جهمـان میـدانی،  کک: نـک (ست آن کس را که فرمان او نبرنـد  

در منابع ذکـ. )236، صص  کلیله و دمنه؛ نصراهللا منشی، 3/1353: 
نخستین کسیجمهرةاالمثالاما برر ااسساسس . نسبتت ییااففتتهه است) 

عس(ننها بدان تمثثّلل جستتهه ااست  تن) (ع( ربیعه است و امام ععللی
4(.

)773، بب 466،،  صص 11(ج (خیک ال تُعلّلُ 
 .بردار نیست و نیرنگ از برادرت توجیه

ـ   ـ اگر اشتباه مطبعی یا لغزش در تصحیح نباشد  ـ در کتب ـ
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است که در زمرة امثال مولّدون ثبت شده اسـت  » یبنی قصراً و یهدم مصراً«اصل مثل 
 ).234، ص 1، ج همانآملی، :  نیز، نک ؛44، ص همان؛ ثعالبی، 508، ص 2، ج همانمیدانی، (

معادل آن آمده » زند  براي یک دستمال قیصریه را آتش می«در زبان فارسی مثل 
 ).231: 1327طباطبایی  : ز، نک؛ نی1/414: 1377دهخدا (است 

 )33، ب24، ص 2ج (إنَّ فی الخمرِ معنی لَیس فی العنَبِ . 33
 .همانا در شراب معنایی است که در انگور نیست: یعنی

 :برگرفته از مصرع دوم بیتی است از متنبی
ــرَها  نْصع ــاء ــب الغَلْب ــإن تکــن تَغْل ی العنَـبِ  فإنَّ فی الخمرِ معنی لَـی   ف فـ س 

 )162، ص 1، ج یتیمۀالدهرثعالبی، (
ی العنَـبِ  مع السالفَۀِو فی «صورت  که در آنجا به 367، ص امثالرازي،  : نک( فـ سلَی از » نی

 ).متنبی دانسته شده است

 )747، ب 478و ص  33، ب24، ص 2ج ( لَیس التَّکَحلُ فی العینَینِ کَالْکَحلِ. 34
 .چشمی نیست سرمه کشیدن در دو چشم مانند سیاه: یعنی

 :مصرع دوم بیتی از متنبی است
 ــه ــم ال تُکَلّفُــ ــک حلْــ ــلِ   ألنّ حلْمــ نِ کَالْکَحــی ــلُ فــی العینَ التّکح ســی  لَ

 )249، ص 1، ج همانثعالبی، (
، ص همـان ؛ ظهیري سـمرقندي،  1/1374: 1377؛ دهخدا 299، ص همانرازي، :  نیز، نک(

 .)161، ص 2، ج همان؛ آملی، 196

 )33، ب 24، ص 2ج (مشی بجمالٍ خیرٌ من رکوبٍ بنکالٍ . 35
 .راه رفتن به نیکویی و خوشی بهتر است از سواره بودن به عذاب: یعنی

 .در کتب امثال نیامده است

 .در شراب معنایی است که در انگور نیست
 :ز مصرع دوم بیتی است از متنبی

ــرَها  نْصع ــاء ــب الغَلْب تَغْل  لَـی ی الخمرِ معنیفإنَّ فی ی س
ر، ج یتیمۀالدهرثثععالبی، ((

ععنی لَیس فـمع السالفَۀِو فی«صورت که در آنجا ببه367، صص ثال
).شده است

، ب478و ص  33، بب24،، صص 22(ج (َکحلُ فی العییننَینِ ککَااللْککَححللِِ
 .چشمی نییسست کشیدن در دو چشم مانند سیاه

 :وم بیتی از متنبی است
 ــه ــم ال تُکَلّفُــ ــیک حلْــ ــلُ فــی العینَ التّکح ســی لَ

ال( اث
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36 .دجو دج و نْ طَلَب40، ب 29، ص 2ج ( م( 
القضـات،   ؛ عـین 118، ص االعجـاز ثعـالبی،  :  نـک ( د، بیابدهرکس بخواهد و بکوش: یعنی

همراه با معـادل آن در فارسـی    مثلصورتی دیگر از  قرةالعیندر . )19، ص تمهیـدات 
» جوینـده یابنـده بـود   : و در پارسی گوینـد . من طلب شیئاً و جد وجد«: آمده است

من طَلَب «صورت  به لاالمثا مجمعدر . )1/118: 1377دهخدا :  ؛ نیز، نک8، ص قرةالعین(
ه376، ص 2، ج همانمیدانی، (آمده است » شیئاً وجد.( 

37 .من زفیري حاد و 40، ب 29، ص 2ج ( لها من الشوقِ هاد( 
) کنـد  کـه راهبـري مـی   (به سوي او از شوق، راهبري و از نالۀ من حداخوانی : یعنی

 .وجود دارد
 .در کتب امثال و ادب نیامده است

38 . 41، ب 29، ص 2ج ( و الوجدانُ توأمانِالطلب( 
 .دست آوردن همزادند خواستن و به : یعنی

شـود   در کتابهاي امثال و ادب نیامده است، اما جمالتی در آثار مختلف دیده مـی 
القضات از روي آنها این مثل را سـاخته   اند و چه بسا عین که در ساختار به آن شبیه

جـاحظ،  (» اء توأمـان، و الصـبر و الحلـم توأمـان    فالصدق و الوف«: براي نمونه. است
 األناةالحلم و «؛ )1/248: 1377دهخدا ( 4»الدین و الملک توأمان«؛ )86، ص المحاسن
 ).277، ص الصناعتینعسکري، (» توأمان

، ب 256و ص  145، ب 102و ص  65، ب 50، ص 2ج ( تَرَکْت الرَّأي بالرَّيِّ. 39
 )245، ب 413، ص 3؛ ج 386

 

) ص(که در اغلب منابع به پیـامبر   )4، ص کلیله و دمنهنصراهللا منشی، (این عبارت منسوب به اردشیر بابکان است .  4
).؛ نصراهللا منشی، همانجا3، ص سندبادنامه؛ ظهیري، 42ص ، فرائدسجاسی، :  براي نمونه، نک(نسبت یافته است 

من زفیري حاد و 40، ب 29، ص 2(ج (لشوقِ هاد(
کـه راهبـري (ي او از شوق، راهبري و از نالۀ من حداخوانی 

 ..مثال وو ادب نیامده است

)41، ب 29، صص 2(ج (و الوجدانُ تتووأمانِ
 .دستت آورددنن ههممززادند ن و به 

ي امثال و ادب نییامده است، اما جمالتیی در آثار مختلف دید
الققضضات از روي آنها این مثلاند و چه بسا عینر به آن شبیه

ففاء توأمـان، و الصـبر و الحلـم توأمـانفالصدق و الوف«: مونه
ا أ لک ال ال4ال
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 .رأي و اندیشۀ صواب را به ري رها کردي: نییع
سخن ابومسلم خراسانی است که چون به دعوت منصور عباسی به بغداد رفـت و  

ثعـالبی،  (با مکر و حیلۀ خلیفه مواجه شد، این جمله را بـه نشـانۀ پشـیمانی بگفـت     
که بعدها زبـانزد همگـان شـد     )141-140، ص همانزیدري، :  ؛ نیز، نک42، ص التمثیل

؛ 10، ص همـان ؛ زیـدري،  117، ص همـان ؛ نصراهللا منشـی،  1/545: 1377دهخدا :  کن(
؛ دمانیسـی،  176، ص همـان ؛ ظهیري، 60، ص همان؛ قمی، 112، ص 2، ج همانجوینی، 
 .)22، ص همانالحسینی،  ب؛ نظام 87، گ  مجمل

 )700، ب 448و ص  74، ب 57، ص 2ج ( مطرَةًاُرِکها  نَمرَةًأرِنیها . 40
 .ابر سیاه و سفید را به من نشان بده تا ابر بارانزا را به تو بنمایم: ییعن

برند که چون عالمتش آشکار شود، وقـوعش   کار می این مثل را دربارة چیزي به 
؛ زمخشـري،  376، ص 1، ج همـان میـدانی،  : نـک ؛ 23، ص خزینۀحقیقت، (قطعی باشد 

 ).54، ص 1، ج جمهرة؛ عسکري، 144، ص 1، ج همان
به کار رفته، اشتباه ضـبط   ها نامهاست که در هر دو موردي که این مثل در  جالب

صورت قیاسی و  ها نیز چنین بوده، مصححان باید آن را به شده است که اگر در نسخه
 .کردند بر اساس کتب معتبر امثال عرب تصحیح می

41 .132، ب 95، ص 2ج ( الشاکرُ یستحقُّ المزید( 
 .فزونی نعمت استسپاسگزار درخور : یعنی

عنـوان   به التصفیهاست که در ) 7: ابراهیم(» زیدنّکملئن شکرتم أل«برگرفته از آیۀ 
اي بـه حـدیث    ا در دیگر منابع اشـاره ام ،)86، ص التصفیهعبادي، (حدیث نبوي آمده 

 .)172و  97، 40، ص همان؛ بغدادي، 49، ص هماناصفهانی، :  نک(بودن آن نشده است 

.)22، ص همانالحسینی، ب؛ نظام8

)700، ب 448و ص  74، ب 57، ص 2(ج (مطرَةًاُرِکها  مرَةً
 .ه و سفید را به من نشان بده تا ابر باراننززاا را به تو بنمایم

برند که چون عالالمتش آشکار شو  کار میی را دررببارة چیزي به 
3766، صص 11، جج ههممـاانن میـددااننیی،  : نـک ؛ 233، ص خزینۀۀحقیقت، 

).54، ص 1، جج جمههررة؛ عسسککري، 144ص 
به کار رفته، اها نااممهت که در هر دو موورردديي که اینن ممثثلل ددر 

صورها نیز چنین بوده، مصحححاانن باید آن را به اگر در نسخه
 .ککرددند ب معتبر امثال عرب تصحیح می

د ز ال )295132(تحقُّ
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 )141، ب 100، ص 2ج (کتابِ خَتْمه کَرَم ال. 42
نامه به مهـر نهـادن    شرف «به  شرح فارسی شهاب االخبارحدیث نبوي است که در 

عزّ «به  روضۀالفریقینو در  )15، ص االخبار شرح فارسی شهابقاضی قضاعی، (» است
و بعـدها  ) 195، ص روضـۀ الشاشـی،  (ترجمـه شـده اسـت    » نامه در مهر بسته اسـت 

ابـن  ( عقدالفریددر . )91، ص التبر المسـبوك غزالی، :  نک(ل به کار رفته است عنوان مث به
 .به کار رفته است» الکتاب ختمه کرامۀ«صورت  )241، ص 4، ج عقدالفریدعبد ربه، 

43 . ۀُبئسمطی همعلِ ز145، ب 102، ص 2ج ( الرّج( 
 .چه بد مرکبی است براي انسان زعم و گمانش: یعنی

در کتـب حـدیث آمـده    » زعمه«به جاي » زعموا«ست که با تغییر حدیث نبوي ا
 ).244، ص 69، ج همانمجلسی، :  براي نمونه، نک(است 

نیـز آورده   )13، ص تمهیداتالقضات،  عین( تمهیداتالقضات این عبارت را در  عین
در » زعمـوا «ضـبط   هـا  نامـه است که در متن چاپی هیچ نسخه بدلی ندارد؛ امـا در  

 .وجود دارد بدلها نسخه

44 . قَطْتلَی الخبیرِ سب 338و ص  156، ب 109و ص  90، ب 67، ص 2ج (ع ،
 )193، ب 383و ص  71، ب 321، ص 3؛ ج 653، ب 413و ص  517
، 2، ج همـان ؛ زمخشري، 29، ص 2، ج همانمیدانی، :  نک(از فرد مطلعی پرسیدي : یعنی
 .)46، ص 2، ج همان؛ عسکري، 164ص 

 )164، ب 113، ص 2ج (ایه رمی فی عم. 45
فـإنّ االعتـراض   «: )153ص (تهافت الفالسفه گویا برگرفته از سخن غزالی است در 

که در زبان فارسـی مثـل معـادل آن    » عمایۀعلی المذاهب قبل تمام التفهیم رمی فی 
 .)1/570: 1377دهخدا (است » تیر یا تیري به تاریکی انداختن«

)145، ب 102، ص 2(ج (الرّجلِ زعمهطیۀُ
 . مرکبی است براي انسان زعم و گمانش

زعمه«به جاي »زعموا«ست که با تغییر وي ا در کتـب ح»  
)).22444، ص 69، ج همانمجلسی، کک: مونه، نک

13، صص  تمهیداتالقضات، عیینن(( تمهیددااتتت این ععببااررتت را در 
«ضـبط  هـا نامـه متن چاپی ههیچ نسخه بدلی ندارد؛ امـا درر  

.جود دارد

 قَطْتو 156، ب 1099و ص  990، بب 67،، صص 22(ج (خبیرِ س
)193، ب 383و ص  71، ب 321، ص 3؛ ج 653، ب 41

؛ زمخشري،29، ص 2، ج همانمیدانی، کک: نک( مطلعی پرسیدي 
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46 .فی واد أنت و 208، ب 143، ص 2ج ( أنا فی واد( 
من در فکري و تو در فکري دیگر هستی؛ منظور آن است که میان مـن و تـو   : یعنی

 .اختالفات بنیادي وجود دارد
سـعدي،  (از سعدي اسـت  » ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی«معادل مصرع 

دا دهخ(صورت مثل در زبان فارسی رواج دارد  که این مصرع نیز به) 506، ص کلیات
 ).173: الف1327؛ طباطبایی، 3/1389: 1377

: 1377دهخـدا  (» من در چه خیالم و فلک در چه خیال«توان مصرع  همچنین می
أنت : 477، ص 1، ج بیاضالدین احمد وزیر،  تاج:  نک(را نیز معادل آن دانست ) 4/1742

 .)إنّک لفی واد و أنا فی واد: 367فی واد و أنا فی واد؛ حریري، مقامات، ص 

و ص  208، ب 143، ص 2ج (الناس فی غفالتهم و الدب یرقص فی الجبلِ . 47
 ) 244، ب 163
 .کند که خرس در کوه پایکوبی می مردم در غفلتهاي خود هستند در حالی: یعنی

 :این عبارت را در جایی نیافتم، اما بخش نخست آن در بیت زیر آمده است
ــم  ــی غفالتهــــ ــاس فــــ ـــۀو رحــــی   النــــ تطحــــن المنیـ 
 )326و  295، ص 4، ج األغانیابوالفرج اصفهانی، ( 

رود کـه کسـی در    به احتمال زیاد وقتی به کـار مـی   ها نامهبا توجه به کاربرد آن در 
 .برد سر می نهایت غفلت و ناآگاهی به 

48 . هبعمل جزيم ريء214، ب 147، ص 2ج (کلّ ام( 
 .بیند همه کس جزاي کار خویش را می: یعنی

؛ 245، ص همـان حریري، :  نک(آمده است » المرء مجزي بعمله«صورت  در منابع به
 ). 212، ص همانملطیوي، 

ده(» من در چه خیالم و فلک در چه خیال«توان مصرع  می
، ص1، ج  بیاضالدین احمد وزیر،   تاجکک:نک( نیز معادل آن دانست 

 .) إنّک لفی واد و أنا فی واد:367ی واد؛ حریري، مقامات، ص 

، ب143، ص 2ج ((فی غغفالتهم و الدب یررقص فی الجبللِ 
2 (

که خرسس در کوه پایکوبی مر غفلتهاي خخود هستند درر حالی
ت را در جایییی نییااففتتمم، اما بخشش ننخخسست آآنن در بیت زیر آمده

ــم  ــی غفالتهــــ المنیــــۀوو ررحــــی  فــــ
، ص4، ج  األألغغانیابوالفرجج ااصصفهانی، ( 

رود کـبه احتمال زیاد وقتی به کـار مـی  ها نامهاربرد آن در 
ه دناآگاه
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حـافظ،  (» هر کسی آن درود عاقبت کـار کـه کشـت   «: معادل مصرع حافظ است
 .)172، ص دیوان

 )218، ب 149، ص 2ج (فی الصیف ضَیعت اللَّبنَ . 49
 . ن برديدر تابستان شیر را از بی: یعنی

این مثل را آنجا گویند که کسی فرصتی را از دست دهد و پس از گذشتن وقـت  
؛ 329، ص 1، ج همـان ؛ زمخشـري،  83، ص2، ج همـان میـدانی،  :  نـک ( در پی آن برآید

 .)2/1150: 1377؛ دهخدا 38، ص التمثیلثعالبی، 

 )261، ب 175، ص 2ج (بین الباب و الدار . 50
 .میان در و خانه: یعنی
نه «القضات آن را بالفاصله بعد از مثل فارسی  ر کتب امثال نیامده است، اما عیند

بنابراین گویا به همین معنـی   5به کار برده است،» از پیش راه و نه با پس آمدن روي
 .است و چه بسا معادل آن باشد

 )261، ب 175، ص 2ج (إذا عمت طابت  المصیبۀُ. 51
 .، گوارا گرددگیر شود هرگاه مصیبت همه: یعنی

إذا  البلیۀ«: صورتهاي گوناگون در متون مختلف آمده است؛ براي نمونه این مثل به
: همــان(» الــبالء إذا عمــت طابــت« ؛)459و  1/237: 1377دهخــدا (» عمـت طابــت 

 .)294، ص همانبغدادي، (» إذا عمت خفت المصیبۀ«و  )2/1080
» ي یا بـه سـویت عـدل اسـت    ظلم به تساو«این مثل در فارسی معادل است با 

 .)2/1080: 1377دهخدا (

 

.)4/1850: 1377دهخدا (رود  به کار می» نه راه پس نه راه پیش«صورت  این مثل همان است که امروزه به.  5

، جهمـان ؛ زمخشـري،  83، ص2، ج همـان میـدانی،  کک: نـک (آید
.)2/1150: 1377؛ دهخدا 38، ص ل

)261، ب 175، ص 2(ج (ب و الدار 
 .ر و خانه

اللققضضااتت آآنن رراا ببالالففااصصللهه ببععدد اازز مثلمثال نیامده ااست، امماا عین
بنابراین گویا به5بهه ککار برده استت،» و نه با پس آآمدن روي

.سا معادل آنن باششدد

)261،، بب 1175، ص 22(ج  ((إذا عمت طابت  
 .، گوارا گرددگیر شود  مصیبت همه

نهه ن اي ت؛ ا ده آ ختلف ن ت د ن ناگ گ تهاي ص
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52 . ستحسنُ العقدی فی عنقِ الحسناء 313، ب 211، ص 2ج (و( 
 .بند در گردن زن زیبارو نیکوست گردن: یعنی

و «: مصرع دوم بیتی است از متنبی که مصـرع نخسـت آن عبـارت اسـت از    
؛ ثعــالبی، 457، ص 1، ج محاضــراتراغــب، (» أصــبح شــعري منهمــا فــی مکانــه

 ).248، ص 1، ج یتیمۀالدهر

 )369، ب 244، ص 2ج ( خیرُ االمورِ أوسطُها. 53
 .روي است بهترین کارها میانه: یعنی

، ص 1، ج همـان میـدانی،  :  نـک (صورت مثل درآمده اسـت   حدیث نبوي است که به
 ).2/767: 1377؛ دهخدا 77، ص 2، ج همان؛ زمخشري، 313

ضبط شـده  » اوسطها«به جاي » اوساطها«ع با اختالف همچنین در برخی از مناب
، همـان ؛ عنصـرالمعالی،  27، ص التمثیل؛ ثعالبی، 419، ص 1، ج همانعسکري، :  نک(است 

 ).همانجا: ؛ دهخدا46

 )719، ب 462و ص  413، ب 274، ص 2ج ( االشارةُالحرُّ یکفیه . 54
، ص قـرةالعین ؛ 24، ص 2، ج نهمـا میـدانی،  :  نک( کند آزاده را اشارتی کفایت می: یعنی

، در زبـان فارسـی معـادل    )1/242: 1377؛ دهخدا 246، ص مجموعۀ آثار؛ غزالی، 28
 ).1/59: همان(» آن کس است اهل بشارت که اشارت داند«است با 

العـارف یکفیـه   «و ) 1/258: همـان (» االشارةُالعاقل یکفیه «صورتهاي  این مثل به
 .نیز رواج دارد )731، ص همانملطیوي، (» االشارة

 )کالبرق الخاطف: ؛ در متن417، ب 276، ص 2ج ( برق خاطف. 55
 .برق ناگهانی: یعنی

)369، ب 244، ص 2(ج (مورِ أوسطها
 .روي است  کارها میانه

همـامیـدانی،  کک: نـک (صورت مثل درآمده اسـت  وي است که به
).7677//22: 1377؛ دهخدا 77، ص 2، ج هماني، 

اوساطهاا«ع با اختالف در بررخی از مناب اوسطها«به جاي » بب  «
؛؛ ععننصصــرالم2277، صص االلتممثثییلل؛ ثعااللبیی،، 419، صص 1، ج همانسکري، 
).همانجا

)719، ب 462و صص  413، ب 274، ص 2(ج (االشارةُفیه 
ق؛ 24، ص 2، ج  ا نهمـا میـددااننیی،  کک: نک(ککند را اشارتی کفایت می

، در زبـان فارس)1/242: 1377؛ دهخدا 246ر، ص جموعۀ آثار
داند ت اشا که ت شا اهل ت ا ان(»ک )1/59:ه
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، همـان میدانی، (رود  بودن به کار می» سریع السیر«از امثال مولّدون است که براي 
؛ 180، ص همـان ؛ ظهیـري،  569، ص 2، ج همانراغب اصفهانی، :  ؛ نیز نک205، ص 2ج 
 ).152، ص مانهالحسینی،  نظام

 )498، ب 327، ص 2ج ( الوجلِ صفرةُالخَجلِ و  حمرةُ. 56
 .سرخی خجالت و زردي ترس: یعنی

عنـوان   رسد که در کتابهاي دیگر به با اینکه در کتب امثال نیامده است، به نظر می
 ،4، ج االبرار ربیع؛ زمخشري، 117، ص 4، ج البصائرابوحیان، :  نک( مثل به کار رفته است

 .)408ص 

57 .هالشّعرِ أکذَب 551، ب 356، ص 2ج ( أجود( 
؛ 211، ص 2، ج االعشی صبحقلقشندي، : نک( ترین آن است نیکوترین شعر دروغ: یعنی

 ).115، ص 8، ج خزانۀاالدببغدادي، 
، ص االعجازثعالبی،  : نک(آمده است » احسن الشّعر اکذبه«صورت  در اغلب منابع به

؛ دهخــدا 313، ص 2، ج المثــل الســائر؛ جــزري، 218، ص 5ج  ،همــان؛ زمخشــري، 71
، ص 1، ج تـاریخ نیز آمـده اسـت؛ بیهقـی،    » اعذب الشّعر اکذبه«صورت  ؛ به1/86: 1377
 ).161، ص 1، ج جهانگشا؛ جوینی، 116

 :نظامی بر اساس همین مثل سروده است
ــن او  ــیچ و در فــ ــعر مپــ ــذب اوســت احســن او   در شــ  چــون اک

 )72، ص و مجنونلیلی نظامی، (

 )551، ب 356، ص 2ج (المترسلُ اخُ الشاعرینَ . 58
 .دبیر برادر شاعران است: یعنی

 .در کتب امثال و ادب نیامده است

، ص 4، ج  البصائر ابوحیان، کک: نک( فته است ربیع؛ زمخشري، 117ر

ه551، ب 356، ص 2(ج (شّعرِ أکذَب(
، جاالعشی صبحقلقشندي، : نک(ترین آن اسست ین ششععرر دررووغغ

).11115، ص 8، ج ۀاالدب
ثعالبی، :نک( آممدده است »احسنن اللششّعر اکذبه«صووررت   منابع به کک

، ص 2، ج االلمثــلل االســائر؛ جــززرريي، 218، صص 5 جج ،همــاني،  3ر
    تـاریخنیز آمـددهه اسـت؛ بیهقـی،    » اعذب الشّّعر ااککذبه«صورت  ؛ به

).1611، صص 1، ج جهانگشا 
 : اساس همین مثل سروده است

ــن او  ــیچ و در فــ ــتمپــ ــذب اوس چــون اک
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 )563، ب 362، ص 2ج ( النّظارةِما أهونَ الحرب علی . 59
 .چقدر جنگ آسان است براي تماشاگران: یعنی

و  355، ص همـان ؛ خـوارزمی،  388، ص 2، ج همانمیدانی، (از امثال مولّدون است 
 ).1/319: 1377؛ دهخدا 142، ص مقاماتالزمان،  بدیع : نکنیز،  ؛575

تـو در میـان جنـگ    «: عنوان مثل به کار رفته است در زبان فارسی ترجمۀ آن به
، ج سمک عیـار ارجانی، (» کنی و کارهاي جنگ بر نظاره آسان است نیستی، نظاره می

 .)2/588: 1377دهخدا  : نکدیگر،  براي شواهد ؛27، ص 1

 )573، ب 368، ص 2ج ( لَم یذُقْ لَم یعرِفمنْ. 60
 .یابد هرکس نچشید، درنمی: یعنی

» منْ لَم یذُقْ لَم یدري«صورتهاي  از مأثورات عرفانی است که در متون مختلف به
، ص 5، ج همـان مولوي، ( »منْ لَم یزُقْ لَم یدرِ«و ) 606، ص المحجوب کشفهجویري، (

 ).71، ص مختارنامه؛ عطار، 4/1748: 1377دهخدا  :نک(نیز به کار رفته است  )807

61 .هشکل ع587، ب 376، ص 2ج ( کلُّ طائرٍ یطیرُ م( 
، التائبین انس؛ احمد جام، 37، ص همان؛ عنصرالمعالی، 3/1228: 1377دهخدا  :نک
 .ترجمه کرده است» ي خود پردهر مرغی با همتا«، که آن را به 21ص 

ثعـالبی،  (به کار رفته است » کلّ طیر مع شکله«صورت  به التمثیل و المحاضرهدر 
را با اندکی اختالف و همراه بـا عبـارتی    آن التعرّف شرحو صاحب ) 363، ص التمثیل

» الناس اجناس کاجنـاس الطیـر، کـل طـائر یطیـر الـی شـکله       «: دیگر آورده است
 ).1734، ص 4و ج  843، ص 2، ج تعرفال شرحمستملی، (

 )43، ب 303، ص 3و ج  631، ب 400، ص 2ج ( القلم احدي اللّسانین. 62

.)2/588: 1377دهخدا : نکدیگر، راي شواهد

)573، ب 368، ص 2(ج (ذُقْ لَم یعرِف
 .یابد س نچشید، درنمی

منْ لَم یذُق«صورتهاي  ت ععررفانی است که در ممتتوون مختلف به
همـاموللوويي،، (( »»منْْ للََم ییززُققْ  للَمم ییددرِ«و ) 660066، ص المحجوب شف

،مختارنامه؛ عطار، 4/17748: 13777دههخداا  :نک(کار رفته استت 

هشکل ع55887، ب 376، ص 2(جج (رٍ یطیرُ م(
؛ احمد جام،377، ص ههمماان؛ عنصرالمعالی، 3/1228: 1377

.ترجمه کرده است» ي خود پردهر مرغی با همتا«آن را به 
ا ال کلل ط اکلّ ف کا
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 .قلم یکی از دو زبان است: یعنی
، همانثعالبی،  : نک(به کار رفته است » القلم احد اللسانین«صورت  در اغلب متون به

، ص سـوائر ؛ حمـزه،  85ص ، 1، ج همان؛ جاحظ، 19، ص 9، ج همان؛ ابوحیان، 155ص 
 ).210، ص مجموعۀ آثارو غزالی،  39، ص تحسین؛ ثعالبی، 444

و در زمرة امثال مولّـدون آمـده   » القلم احد الکاتبین«صورت  به االمثال مجمعدر 
 ).156، ص 2، ج همانمیدانی، (است 

63 . شدید عن المألوف 657، ب 417، ص 2ج (الفطام( 
؛ 1/265: 1377دهخـدا   : نـک ( چه عادت است، دشوار اسـت بازداشته شدن از آن: یعنی

 .)124، ص همانالحسینی،  ؛ نظام239، ص التوسلبغدادي، 
و در زمرة امثال مولّـدون آمـده اسـت    » الفطام شدید«صورت  به االمثال مجمعدر 

تـرك  «: که معادل آن در زبان فارسی عبارت اسـت از  )109، ص 2، ج همانمیدانی، (
 .)1/257: 1377دهخدا (» ض استعادت موجب مر

 )668، ب 422، ص 2ج ( للقرار و ال وجه للفرار طاقۀال . 64
 .نه توان ماندن دارد و نه روي فرار: یعنی

این مثل در هیچ یک از کتب امثال نیامده است، اما گویا شبیه آن مثلی است کـه  
 ).4/1850: 1377دهخدا (» نه راه پس نه راه پیش«گوییم  می

 :قضات بالفاصله پس از این مثل بیت زیر را آورده که به نوعی معنی آن استال عین
 سـر بـودن   چون دایره سرگشـته و بـی    نــه روي شــدن نــه راي ایــدر بــودن

 )422، ص 2، ج ها نامهالقضات،  عین( 

 )743، ب 476، ص 2ج ( کالمیت بینَ یدي الغاسلِ. 65

 شدید 657، ب 417، ص 2(ج (عن المألوف(
77دهخـدا  کک:نـک (ننچه عادت است، دشوار اسـت ته شدن از آن

.))11224، ص همانالحسینی، ؛ نظام239، ص ل
و در زمرة امثال مولّـدون» الفطامم شدید«صورت  بهاالمثاالل

کهه معادل آآن ددرر ززبباانن ففااررسی ععبااررتت ااسسـت)109، ص 2، ج ن
.)1/257: 133777دهخدا (» ض استتب مر

)668، بب 422، ص 2(ج (للقرار و ال وجه للفرار
 .ن ماندن دارد و نه روي فرار

در هیچ یک از کتب امثال نیامده است، اما گویا شبیه آن مثل
ش ا ن ا(»ا )13774/185خ
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 .همچون مرده در میان دستان غسال: یعنی
اول مقامات التوکـل أن  «: از قول سهل آمده است الدین احمد وزیر بیاض تاجدر 

یکون العبد بین یدي اهللا تعالی کالمیت بین یدي الغاسل یقلّبه کیف اراد و ال یکون لـه  
ایـن   اوراداالحبابدر . )119، ص 2، ج بیاضالدین احمد وزیر،  تاج(» و ال تدبیر حرکۀ

بایـد کـه مریـد بـا شـیخ       چنان می«: ه کار رفته استمثل براي رابطۀ مرید و شیخ ب
کالمیت بین یدي الغسال باشد که او را در نفس خود هیچ تدبیري و ارادتی نبود و هرچـه  

 ).83، ص اورادباخرزي، (» شیخ در حق او خواهد او آن را از نفس خود دفع نکند

 )749، ب 478، ص 2ج ( المکافات فی الطریقۀِ واجبۀٌ. 66
یک از منابع نیامده است و این صورتی است که یکی از مریدان  ورت در هیچبدین ص

اي از او پرسیده است و قاضی متذکر شده  القضات دربارة آن در نامه شاگردان عین/ 
اسـت  » الطبیعـۀ واجبـۀٌ  المکافـات فـی   «است که این صـورت غلـط و درسـت آن    

 ).شمارة بعد : نکنیز، ؛ 478، ص 2، ج همانالقضات،  عین(

 )755و  754، ب 482، ص 2ج ( الطبیعۀِ واجبۀٌالمکافات فی . 67
، گ  مجمـل دمانیسی،  : نک(پاداش دادن و مجازات کردن در طبیعت واجب است : یعنی

 ).216، ص االنسان الکامل ؛ نسفی، 223، ص کلیله و دمنهب؛ نصراهللا منشی، 95
 :نظامی با عنایت به این مثل سروده است

ـ    کــه واجــب شــد طبیعــت را مکافــات  اش ایمـن ز آفـات  چو بد کـردي مب
 )نسفی، همانجا : نک ،؛ نیز443، ص خسرو و شیریننظامی، ( 

: 1377دهخـدا  (آمده اسـت  » الطبیعۀ راحۀالمکافات فی «صورت  به امثال و حکمدر 
 ).24، ص همانالحسینی،  نظام : نکنیز،  ؛1/273

، ص اورادباخرزي،  (»او خواهد او آن را از نفس خود دفع نکند

)749، ب 478، ص 2(ج (ت فی الطریقۀِ واجبۀٌ
یک از منابع نیامده است و اینن صصورتی است که یک  در هیچ

اي از او پرسیده است و قاضیالققضضات دربارة آن درر نامه عین
االلططببییععــۀۀ واجااللمککااففـااتت ففـیی   « صـورت غلـط و ددررسسـت آن    

))..شمارة بعد: ننککننییزز، ؛  478، ص 2، ج همان 

)755 و  7544، ب 482، ص 2(ج (الطبیعۀِ واجبۀٌت فی 
دمانیسیکک:نک( دادن و مجازات کردن در طبیعتت واجب است 

216، ص االنسان الکامل؛ نسفی، 223، ص  کلیله و دمنه منشی، 
ت ا ثل ا ت نا
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68 .نُ األشیاءّها تتبیبِضد 5، ب 279 ، ص3ج ( و( 
 .شوند اشیاء با ضد خود شناخته می: یعنی

 :مصرع دوم بیتی است از متنبی
 ــلَه ــا فَضـ ــمِ عرَفنـ ــذیمهم و بِهـ ــیاء   و نَـ ــینُ االشـــ ــدّها تتبـــ  و بِضـــ

 )149، ص 1، ج شرح دیوان المتنبیبرقوقی، (
؛ 194و  120، 80، 77، ص فیه ما فیـه ؛ مولوي، 187، ص تمهیداتالقضات،  عین : نکنیز، (

 .)12 تحفه، صو  27، ص روضۀالعقولملطیوي، 
 :اند بیت زیر را که منسوب به مولوي است با عنایت به همین مثل سروده

ــوان    چـون شــدي در ضـد بــدانی ضــد آن   ــند اي ج ــد شناس ــد را از ض  ض
 )541، ص همانملطیوي، ( 

69 . لألرضِ من کأسِ الکرامِ نصیب 10، ب 283، ص 3ج (و( 
 .اي است زمین را از جام بادة کریمان بهره: نییع

شـربنا فأهرقنـا علـی    «صـورتهاي   مصرع دوم بیتی است که مصرع نخست آن به
شربنا و اهرقنـا علـی األرض   «و ) 121، ص ، البصائرابوحیان توحیدي( »فضلۀاألرض 
؛ 203، ص التمثیـل ثعـالبی،   : نـک نیـز،  (آمده اسـت   )454، ص فرائدسجاسی، (» جرعۀ
: 1377؛ دهخـدا  367، ص همان؛ رازي، 256، ص همان؛ بغدادي، 122، ص همانري، ظهی

4/1895.( 
-48: 1324صـدیقی   : نـک » جرعه بر خاك ریختن«براي آگاهی از پیشینۀ رسم 

 .59-51: 1324؛ معین 51

70 . دواء کلِّ داء231، ب 405، ص 3ج (ل( 
 .براي هر دردي دوایی است: یعنی

.)12 تحفه، صو 27، ص ضۀالعقول
را که منسوب به مولوي است با عنایت به همین مثل سروده

ــندي در ضـد بــدانی ضــد آن   ــد شناس ــد را از ض ض
هماملطیوي، ( 

 110،، بب 228833،، صص 33(ج ((ضِ من ککأأسِ االلککرامِ ننصیب((
 .اايي است  را از جام باددة کریمان بهره

شـربنا فأه«صـووررتهاي   وم بیتی استت که ممصصررعع نخستت آآنن ببهه
شربنا و اهرقنـا ع«وو ) 121ر، ص ي، البصائرابوحیان توحیدي( »ۀ

التمثیـلثعـالبی،   :نـکک نیـز،  ((آمده اسـتت   ))454، ص فرائداسی، 
؛ ده367، ص همان؛ رازي، 256، ص همان؛ بغدادي، 122، ص 
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، ص 2، ج همـان ؛ میـدانی،  106، ص  االمثـال خـوارزمی،   : نک(ت از امثال مولّدون اس
 .)3/1368: 1377؛ دهخدا 304

 )239، ب 410، ص 3ج ( کفی بالموت واعظاً. 71
 .اي تمام است مرگ پنددهنده: یعنی

ابـن  ( )ص( سخنی است که به افراد مختلفی نسبت یافته است، از جمله به پیـامبر 
) ع( ، امام علـی )143، ص نامه مرزبان؛ وراوینی، 184 و 165، ص الواعظین بستانجوزي، 

صـورت   و فضیل عیاض به )3/1223: 1377؛ دهخدا 334، ص 3، ج بهجۀابن عبدالبر، (
، ص 8، ج االسـرار  کشـف میبـدي،  (» کفی باهللا محباً و بالقرآن مونساً و بالموت واعظاً«

 ).)تعلیقات( 358و  193، ص مجموعۀ آثارغزالی،  : نکنیز،  ؛215

72 . تأثیرٌ عظیم الهممِ لَه 248، ب 415، ص 3ج (جمع( 
 .در انباشته شدن غمها تأثیري عظیم نهفته است: یعنی

اجتماع الهممِ لـه تـأثیرٌ   «صورت  به مفیدالعلومدر کتب امثال نیامده است، تنها در 
425، ص مفیدالعلومخوارزمی، (به کار رفته است » عظیم(. 

73 .ۀٌاأللیۀُ فی البۀِ بلی261، ب 424، ص 3ج ( رّی( 
 .دنبه در صحرا موجب بال و مصیبت است: یعنی

بدین صورت در هیچ منبعی نیامده است و اگر از سوي کاتبان یا مصـحح کتـاب   
تحریف نشده باشد، صورت دیگري است از مثلی که در زمرة امثال مولّدون اسـت و  

ۀ   «: صورتهاي گوناگون آمده است در منابع مختلف به لیـبإال ل ی ۀٍ مـا هـرِّیۀ فی بألی «
و  )276، ص التمثیلثعالبی، (» ألیۀٌ برّیۀٌ ما هی إال بلیۀ«، )130، ص 1، ج همانمیدانی، (
خوارزمی دربارة کاربرد . )362، ص  االمثالخوارزمی، (» ریۀ فی برّیۀ ما هذا االّ لبلیۀ«

، اما)143، ص نامه مرزبان؛ وراوینی، 184 و 165، ص الواعظین ن
و فضیل عیاض)3/1223: 1377؛ دهخدا 334، ص 3، ج بهجۀ

االسـر کشـف میبـدي،(» حباً و بالقرآن مونساً و بالموت واعظاً   
).)تتععلیقات(( 358و 193ر، ص مجموعۀ آثارغزالی،  :ک

 تأأثثیرٌٌ ععظظیم 224488، بب 441155، ص 3(جج (ممِ لَه((
 ..شته شدن غغممها تأثیري عظظییمم نهفته است

اجتماع الهم«صصوورت  بهمفیددااللععللوومممثال نیامده ااستت،، تتننهها در 
.)42255، ص مفیدالعلومخوارزمی، (ر رفته است 

ۀٌی البۀِ بلیرّی261، ب 424، ص 3(ج(بب(
است مصیبت و بال موجب ا صح ر
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یعنی وقتـی ایـن    ،)همانجا(» غیر مکانه یقولون للشیء یرونه فی«: نویسد این مثل می
 .برند که چیزي در جاي خود نباشد مثل را به کار می

 گیري نتیجه
اي است شایان توجه که افزون بـر مسـائل عرفـانی و     القضات گنجینه مکتوبات عین

شناسی، بررسی نقش رباعی در متـون   ها و تعبیرات، سبک دقایق کالمی، از نظر واژه
در این جستار امثال عربی از . هاي دیگر اهمیت بسزایی دارد جنبهعرفانی و بسیاري 

 :هاي او استخراج شده و نتایج زیر به دست آمده است مجموعۀ نامه
مثل عربی به کار رفته است که گسـترة آنهـا نشـان     73القضات  عینهاي  نامهدر . 1
 .است دهد، قاضی افزون بر امثال کهن از امثال مولّدون نیز بهره گرفته می
از میان امثال عربی که قاضی به کار برده است، پانزده مثل در منابع دیگر ــ اعم . 2

، 16، 13، 5شـمارة   هـاي مثل(هاي کهن و کتب ادب تازي ــ وجود ندارد  نامه از مثل
ــه )64و  58، 50، 47، 38، 37، 35، 31، 27، 23، 20، 19 ــابراین فهرســت ارائ ، بن

 .امثال عربی را غناي بیشتر بخشیده استشده، گنجینۀ پربار و سرشار 
هاي کهـن برگرفتـه اسـت؛ بـه      نامه القضات چهار مثل را از منابعی به جز مثل عین. 3

عنـوان مثـل    مثلواره را از منابع دیگر برگرفته و به/ سخن دیگر او این چهار عبارت 
خسـت  از ایـن میـان دو مثـل ن   ). 56، 46، 45، 22مثلهاي شمارة (به کار برده است 

 .تردید برگرفته از آثار غزالی است بی) 45و  22یعنی مثلهاي شمارة (
القضات دو مثل را به سلیقۀ خود تغییر داده و صورتی نوین از مثلهـاي کهـن    عین. 4

 ).38و  15مثلهاي شمارة (ارائه داده است 
در یک با کتب امثال کهن نشان داد که  ها نامهبررسی تطبیقی امثال به کار رفته در . 5

کـه حتـی   ) 40مثل شمارة (مورد، مثل تصحیف و به شکل نادرست ضبط شده است 
 .ها چنین بوده، باید آن را به صورت قیاسی تصحیح کرد اگر در نسخه

در این جستار ام. هاي دیگر اهمیت بسزایی دارد  جنبهیاري 
 :هاي او استخراج شده و نتایج زیر به دست آمده است 

مثل عربی به کار رفته است که گسـترة73القضات  عیني 
.است ی افزون بر امثال کهن از امثال مولّدون ننییزز بهره گرفته

مثال ععرربیی که قاضی به ککاارر برده است، پانزده مثل در منابع
ششــمارة ههـاايي مثلل ((ي کهن و کتب ادبب تتازي ــ وجودد نندداارردد   للل

ــابراین فهر)64و 58، 50،، 4477، 3388، 37، 355، 31، 27،  ، بن
 .اامثاالل ععررببی را غغناايي ببیششتتر بخشیده است پربار و سرشار 

ههاي کهـن برگرفتـه نامهه ت چهار مثل را  اازز ممننابعی به ججزز مثل
ع مثلواره را از منابع دیگر برگرفته و به/ و این چهار عبارت 

مثلهاي شمارة (ست  از ایـن میـان دو مث). 56، 46، 45، 22 
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در  القضـات  هاي عـین  نامهتر، مجموع امثال عربی  گیري آسان در پایان براي بهره
انـد،   منبع دیگري به کار نرفته در این جدول امثالی که در هیچ. گردد جدولی ارائه می

   .اند اي در کنار آنها مشخص شده با قرار دادن ستاره


