
پاره ها و
نکته ها

  

 دو سخن حکیمانه از اسکندر 

 و انوشروان در یک بیت از 

مثنوی معنوی 




مثنویعصارۀفرهنگهاوتمدنهایبشریاست،تعلقبه

همگاندارد،مرزهایزمانومکانراشکسته،منحصربهیک

یادوفرهنگمحدودنیست.بههمینسبب،مطلوبطبععام

وخاصشده،نهتنهافارسیزبانانکهدرمیانبیگانگانهم

دلباختگانوشیفتگانفراواندارد.یکیازرموزاینمقبولیت،

ادمولویاستکهتاریخوعرفانوادبومعارف
ّ
ذهنوق

دینیوملیراهمهباهمپیوندزده،آنهارادرمثنویگردآورده

است.دراینمیانسخنانحکیمانهرادربرخیابیات،چنان

فشرهکردهکهگوییهربیتصندوقچهایگرانبهاوپرگوهر

ازخردومعرفتبشریاست.

دراینمقال،ازبابمشتنمونۀخروار،بابررسییک

بیتازمثنوینشانمیدهیمکهاطالعاتجاللالدینبلخی

ازتاریخومعرفتبشریتاچهاندازهگستردهبودهوقدرت

بیانوتعبیراودرقالبیکبیتکوتاهدرچهحدیازکمال

است.مالیرومیدربیتباال،عالوهبرتلمیحبهدوحادثه

تاریخی،دوسخنماندگارازانوشروانواسکندررابایک

مضمونوایجازیشگفت،بهشکلیکمنظیروبیماننددر

یکبیتجمعکردهاست:

شعلهرازانبوهیهیزمچهغم

کیرمدقصــابزانبوهیغنم

)مولوی،149:1375(

مصراعاول،ترجمهسخنیحکیمانهازانوشروانبهسیف

بنزییزنپادشاهیمناست1،داستانبهروایتکتاب لطائف 

الطوائف:

از چونپادشاهحبشهسیفذییزنراكهملكیمنبود

یمنبیرونكرد،پناهبهانوشروانبردوازاومددخواست،

انوشروانسههزارمردبهمدداونامزدكرد،گفتایكسری

سههزارمردباپنجاههزارمردچگونهمقاومتكند؟كسری

را بسیار هیزم یعنی النار قلیل یکفیه كثیرالحطب گفت:

آتشاندکكفایتاست.)علیصفی،79:1392(

منبععلیصفیباتوجهبهتقدمزمانی،کتبعربیبوده

است:

قالسیفبنذییزنألنوشروان:أیهاالملكأینتقع

فا،فقال:یاعربی،كثیرالحطب
ْ
أل ثالثةآالفمنخمسین

یكفیهقلیلالنار:سیفبنزییزنبهانوشروانگفت:شاها

سههزارنفرکجا؟پنجاههزارنفرکجا؟انوشروانگفت:ای

عربهیزمبسیارراآتشاندکیبساست.)ثعالبی،بیتا:68/1؛

زمخشری،98/4:1412؛ابنحمدون،472/2:1417(.

در امثال و حکمدهخداضربالمثلهاییدیدهمیشود

برایاطالعازداستانلشکرکشیایرانیاندردورۀساسانیبهیمنودفع 1

حبشیهانک:برگنیسی،607-613:1368.

وحید سبزیان پور
عضوهیئتعلمیدانشگاهرازی

wsabzianpoor@yahoo.com
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پاره ها و
 نکته ها کههممضمونباسخنانوشروانهستند:

آتشاگراندکاستحقیرنبایدداشت)ص16(

:چهبساجرقۀآتشیکهیک
ً
جزوةناراحرقتبلدا فُربَّ

شهررامیسوزاند)ص1135(

هستسرمایۀاحراقجهانیشرری)ص1980(

هیمهبسیارراشرارهایکافیاست)ص2021(

یکشعلهبساستخرمنیرا)ص2047(

به منسوب جملهای ترجمۀ مولوی، بیت دوم مصراع

اسکندراست،نقلازکتابلطائف الطوائف:

چوناسکندرمتوجهحربداراشد،دارابوینوشت:»ان

دارافیثمانینالفا«:بدرستیکهدارادرمیانهشتادهزار

مرداستوبااینسخنخواستکهاسکندررابترساند،

رة
ْ
اسکندردرجواباونوشت:»انالقصابالتهْولهكث

بسیاری نیفکند هول در را قصاب که بدرستی الغنم«:

گوسفند.)علیصفی،85:1392(

علیصفیمطلبباالراازمنابععربینقلکردهاست:

نک:)ثعالبی،بیتا:39(و)ابنفاتک،244:1980(

مولویدرجاییدیگرگفتهاست:

گوسفندانکهبرونندازحساب

زانبهیشانکیبترسدآنقصاب

)مولوی،523:1375(

بعیدنمینمایدکهاینضربالمثلانگلیسی،ازسخنان

اسکندروفرهنگیونانباستانبهفرهنگاروپایینفوذکرده

باشد:)ضیاء،334:1386(

   One butcher does not fear many sheep.
یکقصابازتعدادبسیارگوسفندنمیترسد.

دهخداضربالمثلزیرراازکتابعقد العلیبدونهیچ

توضیحینقلکردهاست:

قصابازگوسفندبسیارنترسد.)دهخدا،1160/2:1352(

فردوسینیزگفتهاست:

کهشیرینترسدزیکدشتگور

نتابــــدفراوانستارهچوهور

)نقلازپیشین:1047/2(

از بسیاری ریشهیابی اینکه دارد تأمل جای آنچه

مضامینادبفارسیوفرهنگایرانیانباستانفقطاز

طریقمنابععربیامکانپذیراست.

فهرست منابع

الف.كتاب ها

-ابنحمدون،محمدبنالحسنبنمحمدبنعلی،)1417(؛

التذكرة الحمدونیة،دارصادر،بیروت.

-ابنفاتک،أبوالوفاءالمبشر)1980(؛مختار الحکم والمحاسن 

الکلم،حققهوقدملهوعلقعلیه:عبدالرحمنبدوی،بیروت:

المؤسسةالعربیة.

-ثعالبینیشابوری،ابومنصور)بیتا(؛ االعجاز واالیجاز،بغداد:

مکتبةدارالبیان.

انتشارات تهران، وحكم، امثال  )1352(؛ اكبر، علی -دهخدا،

امیركبیر،چاپسوم.

-زمخشری،ابوالقاسممحمودبنعمر)1412(؛ربیع األبرار و 

لبنان، بیروت، مهنا، األمیر عبد تحقیق األخبار، نصوص 

منشوراتمؤسسةاألعلمیللمطبوعات.

-ضیاء،سیداسماعیل)1386(؛فرهنگ امثال و حکم،فارسیو

انگلیسی،انتشاراتسخن.

بررسی الطوائف، لطائف  )1392(؛ الدین فخر صفی، -علی

سرچشمههایداستانهاوسخنانحکیمانهدرمنابععربی،

شرحوتوضیحسبزیانپور،وحیدوحدیثدارابی،انتشارات

یاردانش.

معنوی، مثنوی  )1375(؛ بلخی محمد الدین جالل -مولوی،

آذریزدی،تهران: نیکلسن،مقدمۀمهدی تنظیم تصحیحو

پژوهش.

ب. مجله

بزرگ  المعارف  دائرة  »ابناء«،  )1368(؛ کاظم نیسی، -برگ

اسالمی،جدوم،ص607-613
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