
 تحریف و ترجمۀ غلط مثلها 

در کتاب خزینة األمثال

األمثالحسینشاه)متخلصبهحقیقت(باترجمۀ خزینة 

ابوالبرکاترکنالدینمحمد،مشهوربهمولویعلیتراب،از

جملهکتابهایلطیفومفیدیاستکهمجموعهایازامثال

وحکمعربیرابراساسنظمیالفبایی،بهسال1215ه.ق،

تنظیموتألیفکردهاست.اگرچهبرعنوانکتابعنوانفرعی

ترجمۀ منتخب مجمع األمثالدیدهمیشود-کهگویاازجانب

مصححکتاباست-لکندرحقیقتچنیننیست،چراکه

بسیاریازامثالاینکتابازسخنانواشعارنویسندگانو

شاعرانیاستکهیکدوسهقرنوبیشترپسازمیدانی،

نویسندةمجمعاألمثال،زیستهاند.

کتابمذکورعالوهبراشتمالبرامثالعربیوترجمۀآنها،

درحقیقتاز6بخشدیگربهترتیبذیلفراهمشدهاست:

امثالفارسی)بخشیازاینامثالدرکتابگرانمایۀامثال و 

مهدهخدایافتنمیشود(،دربیاناستحبابمزاح،
ّ

حکمعال

دربیانکنایاتومصطلحات،دربیانلغاتفارسی،دربیان

تشبیهات،درالفاظغلطمشهور.همچنینبنابرسخنمصحح،

یکبخشازکتاببهامثالهندیاختصاصدارد،اّماازآنجا

کهعمومفارسیزبانان،هندینمیدانندامثالهندیازاین

چاپحذفشدهاست.

باری،کتابمذکورباوجودفوائدوارزشیکهدارد،ازدو

عیبعمدهپیراستهنیست:1-تحریفامثالعربی.2-ترجمۀ

غلطامثالعربی.کهعیباّولمرتبطبانویسندهآنوعیبدوم

متوّجهمترجمآناست.دراینجابهچندنمونهازتحریفهاو

ترجمههاینادرستامثالدراینکتاباشارهمیکنیم.1ناگفته

نادرستدر ازاغالطمطبعیوضبطهای نماندکهکتاب

اعرابگذاریعباراتعربیخالینیست،وشایستهاستدر

چاپهایبعدیاینعیوبمرتفعشود.اینکچندنمونهاز

فومترجم:
ّ
اغالطفاحشمؤل

ّرة:خنکترازخستگیچشم.)7(.مصحح
ُ
 من...ق

ُ
-أبرد

درادامهمثلنوشتهاست:»کلمهایدراصلمتنچاپنشده

استوسفیدماندهاست.ومثلدرکتبمتعارفامثالدیده

نمیشود«.نخستاینکهمثلبههمینصورتدرکتبادب

ة« رَّ
ُ
عربدیدهمیشود)ر.ک:حریری،423:1425(،دیگراینکه»ق

ة«است.ازسویینویسندهکتابمثلراهم رَّ
َ
غلطوصحیح»ق

ّرة«بهمعنای»شبسرد«است
َ
غلطترجمهکردهاست،»ق

ّرة«
ُ
)جوهری،1407:ج789/2،ازهری،2001:ج224/8(وربطیبه»ق

بهمعنایخنکیچشمو..ندارد.

تك بخائٍنٍٍ ِرجاله : هردوپایاوتوراخیانتکردهآمد.
َ
-أت

درمقدمهکتابحاضرازمترجمکتابباالقابواوصافشگرفی!چون»ِحبر 1

قین«،»یکتایماهرانعلومعقلی«،»یگانۀوافقان
ّ
المحققین«،»نِحریرالمدق

علومنقلی«،و»ادیببیبدیل«!یادشدهاست.بهقولمولوی:»قحطمعنیدر

میاننامها«!.

سهیل یاری گل دره
دانشجویدکتریزبانوادبیاتفارسیدانشگاهرازی

soheil.yari6@gmail.com
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نقد و
بررسی

لدره
یگ

لیار
سهی

ألمثال
خزینةا

ب
طمثلهادرکتا

جمۀغل
فوتر

حری
ت

مثل درست آنکهصورت حال نازیبا)8(. و یعنی:ناراست

تكبحائنِرجاله«)عسکری،1420:ج119/1،
َ
چنیناست:»أت

رفاعی،55:1423،میدانی،1366:ج157/2(،و»حائن«به

معنایکسیاستکهاجلشفرارسیدهباشد.

ُح ِمن َجبقدٍ فی َحلقة:رسواترازناداندرجماعت.
َ
-أفض

)35(.مصححکتابدرادامهنوشتهاست:»نهدرکتبامثال

دیدهمیشودونهجبقددرفرهنگهایلغت«.)همان(.الزمبه

حِمن
َ
راستکهصورتدرستمثلچنیناست:»أفض

ّ
تذک

ة«
َ
َحبقة،فیَحلقة«)حریری،424:1425(،دراینصورت»َحبق

ه«است.
َ
رط

َ
بهمعنای»تیز«و»ض

عی أشهی لک:برخورداریگیر،بخواهممرتورا.
ّ
َمت

َ
-ت

عی..«استکهدراینصورتبهجای
ُّ
)65(.اصلمثل»تمن

»برخورداریگیر«،»منعکن«معنیمیدهد.)رفاعی،105:3142؛

خوارزمی،361:1424؛میدانی،1366:ج133/1(.

)65(.اینمثلکهاز الناظوُر غیُر مانع.  بالغ و  مر 
ّ
-الت

گلستان سعدیانتخابشده،براساستمامیدستنویسهای

مریانٌعوالناطورغیُرمانع«
ّ
چاپاستادیوسفیچنیناست:»الت

)سعدی،139:1387(

-ُربَّ صاعدٍ لِقاعدٍ:بسیارباالبرآیندههرآینهنشینندهاست.

فمثلراتحریفشدهآوردهاست.صورتدرست
ّ
)93(.مؤل

لقاعٍد«)عسکری،
ٍ
ساع مثلدرکتبامثالچنیناست:»ُربَّ

1420:ج480/1؛رفاعی،134:1423؛میدانی،1366:ج311/1(

میکند فرو را گریستنخشم الغضبَ :  طفیء 
ُ
ت  

ُ
ثیة -الرَّ

و »الرثیة«غلط، راتحریفکردهاست. مثل ف
ّ
مول .)94(

ثیئة«)=شیر(است.مثلراکتبامثالبهچند صحیح»الرَّ

فثأ
َ
ت 
ُ
»الرثیئة نقلکردهاند: اینصورت به ازجمله صورت

الغضَب«)عسکری،1420:ج477/1(

ع:مزاحمتکنبهبازگشتنیابگذار
َ
أو د -زاِحم بَعودٍ 

)97(.مترجم»َعود«رابهغلط»بازگشتن«پنداشتهاست،در

حالیکهدراینمثلبهاتفاقنظرادباواهللغت»َعود«به»شتر

«میگویند،ومفهوممثل-چنانکهادباگفتهاند-این
ّ
مسن

استکهدرکارهایابهکهنساالنومجّربانرجوعکنیاکاررا

رفاعی، )جوهری،1407:ج514/2؛عسکری،1420:ج502/1؛ رهاکن.

«دراین
ٌ
142:1423؛زمخشری،1987:ج109/2(.همچنین»َعود

ح
َّ
یُقل »ُعود است: شده ترجمه و اعرابگذاری اشتباه مثل

ه«:چوبیاستکهزردیدندانشراپاکمیکند)129(.
َ
أسنان

»َعود«دراینمثلهمهمچونمثلپیشینبهمعنای»شتر

«است.)ر.ک:رفاعی،167:1423،عسکری،1420:ج39/2(.
ّ
مسن

مترجم .)99( بدزدد. تا کرد شناوری لِیَسِرق: -َسبح 

ح«)=تسبیحبگو(را»َسَبَح«پنداشتهوچنانغلطترجمه
ِّ
»َسب

کردهاست.عربهادرمثلیشبیهبهمثلفوقچنینگفتهاند:

وا«)رفاعی،145:1423(:تسبیحبگویتافریفتهشوند. رُّ
َ
حیَغت

ِّ
»َسب

)کهدربارةانسانمنافقوریاکارگفتهمیشود.(

ًو یَقدح:مردازروشی
ُ
ح ،و َعد

َ
- ال یَخلو المرء من مداد یُمد

کهستودهشودودشمنیکهقدحکندخالینمیشود.)163(.

فدرپارۀنخستینمثلصورتمحرَّف»مداد«راآورده
ّ
مؤل

است،اّماصورتدرستآن»ودود«بهمعنای»دوست«است.

)ر.ک:ابشیهی،34:1419؛مخشری،1412:ج376/3(.

صیر أمُره:برایکوتاه،امراوفرمانبردارینشود.
َ
-ال یُطاع لِق

)164(.سخندرایناستکه»قصیر«دراینمثلاسمعلم

استومنظورازآن»قصیربنسعد«است.)ر.ک:رفاعی،1423:

281؛ابنحمدون،1996:ج139/7(.

 بالبارحة:امشببهشبگذشتهمشابهنشد.
َ
 اللیل

َ
-ما أشبه

«بیانتعجب
َ
)173(.درحالیکه»ماأشَبَه«همان»ماأفعل

است،اّمامترجم»ما«رانافیهپنداشتهوچنانمعنیکردهاست.

همچنیندرهمانصفحه»ماأقرَب«رادراینمثلغلطمعنی

کردهاست:ماأقرَبَمحساهمنَمفساه.

ی: منبتنهزمینیرابرید
َ
هرا أبق

َ
طَع و ال ظ

َ
 ق
ً
 ال أرضا

ُ
-الَمنبت

ونهپشتیراباقیگذاشت.منبت،بالفتح:جایُرستنگیاه.

«استوبه
ّ
ُصراح.)184(.»منبت«دراینحدیث»الُمنَبت

ق
ّ

تدوانیدنزیاد)وشال
ّ
معنایکسیکهمرکوبخودرابهعل

زدنو..(خستهودرماندهکندبهگونهایکهازادامهحرکت

عاجزبشود.اینکه»منبت«دراینجاهیچربطیبه»جایرستن

گیاه«نداردقولیاستکهجملگیادباونیزلغویانعرببرآنند

همانحدیثشریفراشاهدمثال
ً
وذیل»منبت«معموال

ج184/14؛ :2001 ازهری، بیتا:ج110/8؛ فراهیدی، )ر.ک: میآورند.

زمخشری،1987:ج410/1،؛رفاعی،46:1423(.

-َمن یَسمع یَخل:هرکهمیشنودالغرمیشود.)193(.

«:گمان
ُّ
ن
ُ
ل«-برخالفآنچهمترجمپنداشته-یعنی»یَظ

َ
»یَخ

میکندومیاندیشد.)ر.ک:رفاعی،242:1423؛عسکری،1420
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:ج263/2؛زمخشری،1987:ج362/2(.

علمون عظیٌم:وبهتحقیقآنسوگندی
َ
سٌم لو ت

َ
ق
َ
ه ل

ّ
-و إن

میان شریف آیۀ این در .)199( میدانید. بزرگ اگر است

موصوفوصفت)یعنیقسٌموعظیٌم(فاصلهایافتادهاست،

مترجمعنایتیبهایننکتهنداشتهاستکهآنچنانمعنی
ً
ظاهرا

کردهاست.چندنمونهازترجمههایکهناینآیه:»بهدرستی

كهاینسوگندیاستاگربدانیدبزرگسوگندی«)سورآبادی،

1380:ج2521/4(.»واینسوگندیاستكاشكشمادانیدكه

بزرگواراست«)میبدی،1371:ج458/9(.»وویاگرمیدانیت

سوگندیاستعظیم«)نسفی،1367:ج1021/2(.»واوسوگندی

بزرگاگربدانی«)رازی،1408:ج293/18(.

 ِمن َبیضة البَلد:اوازمیانۀشهرخوارتراست.
ُّ
- هو أذل

د«نوشتهاست:»او
َ
البَل

ُ
)206(.مترجمدرترجمۀ»هوبیضة

میانۀشهراست«.

نمیدانمآیامنظورازمترجماز»میانه«دراینجا»وسط«

استیاچیزدیگری!،اّمااگرمنظوروی»وسط«باشد،مثلرا

غلطمعناکردهاست،.»بیضةالبلد«تخمشترمرغاستکهآن

ها
ُ
ترك

َ
رارهامیکندوبهسویآنبرنمیگردد:»..فهیبیضةت

رجعإلیها«)حمزهاصفهانی،
َ
فیالفالةِمناألرِض،فالت

ُ
عامة

َّ
الن

179:1409(،زمخشریدرهمینبارهنوشتهاست:»هیَبیضة

تُركها
َ
هات

ُّ
باضفیهاوأم

ُ
هات

ّ
ِضیفتإلیالبَلِد..ألن

ُ
النعامةوأ

ری«:آن)یعنیبیضةالبلد(تخمشترمرغاست،و
َ
خ
ُ
هاأ

ُ
ن
ُ
حض

َ
ت
َ
ف

بهشهراضافهشدهاستچونکهدرآنتخممینهد،ومادرآن

تخمرارهامیکندودیگریبرآنتخممینشیند]وپرورشآن

رابرعهدهمیگیرد[)زمخشری،142:2004(.

 ریح:باهربادمیبخشد.یعنیبسیارعطا
ِّ
ل

ُ
-یََهُب مع ک

مترجم »َوَهَب«-چنانکه از نه » »یََهبُّ .)213( میکند.

«وبهمعنای»وزیدن«است. /یَُهبُّ پنداشته-بلکهاز»َهبَّ

فهرست منابع

المستطرف فی كل فن  الدینمحمد،1419، -ابشیهی،شهاب

مستظرف،مصحح:سیدمحمداللحام،الطبعةاألولی،بیروت:

عالمالکتب.

الحمدونیة، التذكرة  حسن،1996، بن محمد حمدون، -ابن

مصححان:إحسانعباسوبسكرعباس،10ج،الطبعةاألولی،

بیروت:دارصادر.

-أزهری،أبومنصور،2001م،تهذیب اللغة،تحقیق:محمدعوض

مرعب،15ج،الطبعةاألولی،بیروت:دارإحیاءالتراثالعربی.

-جوهری،أبونصرإسماعیل،1407ق،الصحاح،تحقیقأحمدعبد

الغفورعطار،6ج،الطبعةالرابعة،بیروت:دارالعلمللمالیین.

-حریری،قاسمبنعلی،1425ق،مقامات،الطبعةالرابعة،بیروت:

دارالکتبالعلمیه.

-حسینشاه،خزینةاألمثال،1388ش،بهاهتماماحمدمجاهد،

چاپدوم،دانشگاهتهران.

-حمزهاصفهانی،1409ق،سوائر األمثال علی أفعل،مصحح:

فهمیسعد،الطبعةاألولی،بیروت:عالمالکتاب.

ده،تحقیقمحمدحسین
ََّ
-خوارزمی،ابوبکر1424ق،االمثال الُمَول

االعرجی،ابوظبی:مجمعالثقافی،.

-رازی،ابوالفتوح،1408ق،روض الِجنان و َروح الَجنان،تصحیح

بنیاد مشهد: 20ج، ناصح، محمد و یاحقی محمدجعفر

پژوهشهایاسالمیآستانقدسرضوی.

-رفاعیالهاشمی،زید،1423ق،األمثال،تحقیق:علیإبراهیم

كردی،دمشق:دارسعدالدین.

-زمخشری،محمودبنعمر،1412ق،ربیع األبرار و نصوص 

األعلمی مؤّسسة بیروت: مهنا، عبداالمیر تحقیق: األخیار،

للمطبوعات.

ـــــــــــــــــــــــــــــ،1987م،المستقصی فی أمثال 

العرب،2ج،الطبعةالثانیة،بیروت:دارالكتبالعلمیة.

-ــــــــــــــــــــــــــ،1425ق،مقامات،الطبعةالثالثة،

بیروت:دارالکتبالعلمیه.

-سعدی،مصلحالدین،1387ش،گلستان،تصحیحغالمحسین

یوسفی،چاپهشتم،تهران:خوارزمی.

-سورآبادی،عتیقابنمحمد،1380،تفسیر سورآبادی،تصحیح:

علیاکبرسعیدیسیرجانی،5ج،چاپاول،تهران:نشرنو.

-عسكری،ابوهالل،1420ق،جمهرة األمثال،تحقیق:محمدأبو

الفضلإبراهیموعبدالمجیدقطامش،2ج،بیروت:دارالفكر

ودارالجیل.

العین،محققان:مهدی كتاب  -فراهیدی،خلیلبنأحمد،بیتا،

المخزومیوإبراهیمالسامرائی،8ج،بیروت:دارومكتبةالهالل.

ة األبرار،
ّ
-میبدی،رشیدالدین،1371ش،کشف األسرار و ُعد

تصحیحعلیاصغرحکمت،10ج،چاپپنجم،تهران:امیر

کبی.

-میدانینیشابوری،1366ش،أبوالفضل،مجمع األمثال،مشهد:

دس.
ُ
معاونتفرهنگیآستانق

تصحیح نسفی، تفسیر  محمد،1367ش، الدین نجم َسفی،
َ
-ن

هجوینی،چاپسوم،تهران:سروش.
ّ
عزیزالل
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امکان دسترسی کامل به تمامی مقاالت نشریات میراث مکتوب فراهم شد

تمامیمقاالتنشریاتمرکزپژوهشیمیراثمکتوب،بهمنظوراستفادۀاستادان،دانشجویان

وپژوهشگران،باهدفدسترسیآسانبهمنابعپژوهشی،دروبسایتاینمرکزبارگذاری

شدهاست.اینمقاالتشاملدوفصلنامۀتخصصی»آینۀمیراث«)56شماره(،ضمائمآینۀ

میراث)40شماره(،دوماهنامۀ»گزارشمیراث«)شمارۀ64-65(،ضمائمگزارشمیراث

)3شماره(ودوفصلنامۀ»میراثعلمیاسالموایران«)6شماره(است.

نشانی های اینترنتی دریافت مقاالت این نشریات بدین شرح است:

http://www.mirasmaktoob.ir/fa/faslnameh:»مقاالتدوفصلنامۀتخصصی»آینۀمیراث

http://www.mirasmaktoob.ir/fa/faslnameh-adden:ضمائمدوفصلنامۀآینۀمیراث

http://www.mirasmaktoob.ir/fa/mhanameh:»مقاالتدوماهنامۀ»گزارشمیراث

http://www.mirasmaktoob.ir/fa/mahnameh-adden:مقاالتضمائمگزارشمیراث 

http://www.mirasmaktoob.ir/fa/faslnameh-elmi:مقاالتمیراثعلمیاسالموایران

کاربران »طاقچه« 1900 بار کتاب های میراث مکتوب را دانلود کردند

براساستفاهمنامۀهمکاریمیانمرکزپژوهشیمیراثمکتوبوشرکتخدمات

هوشمندحصینهمراهپردیس،نسخۀالکترونیک133عنوانکتاباینمرکزبا

قیمتبین10تا50درصدپشتجلدکتاببررویفروشگاهالکترونیککتابها،

مجالتوروزنامههایفارسی)طاقچه(ازتابستانسالجاریقابلدریافتشده

است.

تااسفندماه94کاربران»طاقچه«بادانلودبیشاز1900بارآثارمرکزپژوهشی

میراثمکتوبرابهکتابخانۀخودافزودهاندکهدریافت1670بارآنرایگانو

230بارخریدبودهاست.ازمیاناینآثارعهدنامۀمالکاشتربا340دانلوددر

صدرآثاردرخواستیکاربرانطاقچهقراردارد.»طاقچه«فروشگاهنسخۀالکترونیکقانونیکتابها،مجالتوروزنامههای

فارسیاستکهامکانمطالعۀآنهارابررویتلفنهایهوشمندوتبلتهایاندرویدوiOSفراهممیکند.عالقهمندان

www.taaghche.میتوانندبرایآگاهیازآثارمرکزپژوهشیمیراثمکتوببررویوبسایتطاقچهوقیمتآنهابهنشانی

Qrcodereaderمراجعهکنند.همچنینبرایسهولتدسترسیبهکتابهایمیراثمکتوبمیتوانندپسازنصببرنامهir

یاQrcodescannerرویگوشیتلفنهمراهخود،گوشیراروبرویتصویرزیرنگهدارندتاتصویررااسکنکندوبه

اینصورتواردصفحهمرکزپژوهشیمیراثمکتوبدروبسایتطاقچهشوند.
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