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«خر داغ كردن»:
يك ضرب المثل ايرانی در امثال و حكم دهخدا

وحيد سبزيان پور*

دهخدا (1363: 727/2) در ذيل ضرب المثل «خر داغ می كنند، 
ــت: «در معنی مثلی، طمعی  ــته اس ــت» نوش كبابی در كار نيس
ــت». آن گاه بدون شرح و ترجمه، دو عبارت عربی زير را  بيجاس

نقل كرده است: 
- ال تَْتَبَعْن ُكلَّ ُدخاٍن تََرى / فالنَّاُر قْد توَقُد لِلَكّي

- ُربَّ ناٍر َكيٍّ ِخيلَْت ناَر َشيٍء.
ــت كه به ادب عربی  ــتان اس اين مضمون از امثال ايرانيان باس
ــظ (1968: 39) می گويد: «يقول  ــرا جاح ــت، زي نفوذ كرده اس
ــهٌم لَُه َو سهٌم َعلَيِه»:  اِرِب بِالِْقداِح؛ َس العرب: طالُِب الَفالِح كالَضّ
ــت گاه (تير قمار) به نفع او و گاه  «طالب نجات مانند قمارباز اس
ــاهدی از امثال  ــت.» جاحظ در ادامه به عنوان ش ــه ضرر اوس ب
ــی را كه الفاظ آن كمی ناآشنا است نقل  ايرانی، جمله ای فارس
ــپس  می كند: «نه هرجا كه دوذ آيد دير برتك توكداني نهند» س
ــه می كند: «لَيَس ُكُلّ  ــی را اين گونه به عربی ترجم مثل فارس
»: «هر دودی از آشپزی نيست  ُدَخاٍن َطبِيٍخ ُربََّما كاَن ُدخاُن َكيٍّ

ممكن است از داغ كردن باشد.» 
ــهولت می توان ميزان تأثير فرهنگ و  از مطلب باال به س
ــخيص داد زيرا اين مثل  ــی را در فرهنگ عربی تش ادب ايران
ــتيز چون  ــوده كه اديبی ايران س ــنا ب آن قدر برای عرب ها آش
جاحظ، آن را در آثار خود به زبان فارسی نقل كرده است. ديگر 
ــاٍر َكيٍّ ِخيلَْت  ــود ضرب المثل عربی «ُربَّ ن اينكه معلوم می ش
ــا آتِش داغ كردنی كه گمان شود آتش كباب  ناَر َشيٍء: چه بس

ــی (2003: 330/1) آن را از امثال مولد (غير  ــت.» كه ميدان اس
عربی) دانسته كه ريشه ای ايرانی دارد. 

از قراين ديگر ايرانی بودن اين مضمون، سخن راغب اصفهانی 
ــت كه به حق معتقد است بيت زير ترجمۀ  (1420: 764/2) اس

اشعار فارسی است:1
ــَرى   تَ ــاٍن  ُدخ ُكلَّ  ــْن  تَْتَبَع ال 
ــّي لِلَك ــُد  تـوَق ــْد  ق ــاُر  فـالنَّ

ــه دنبالش نرو/  زيرا گاه آتش برای  ترجمه: هر دودی ديدی ب
داغ كردن افروخته می شود.2

ــت: «ال تَْطَمْع ِفى  قرينۀ ديگر، اين ضرب المثل عربی اس
ُكلِّ َما تَْسَمُع: به هرچه می شنوی طمع مكن.» كه ثعالبی (بی تا: 
43) آن را از دارا (از شاهان ايرانی) نقل كرده و ميدانی (2003: 

269/2) آن را از امثال غيرعربی (مولد) دانسته است.

منابع:
ــتي»، در: دائرةالمعارف  ــوش، آذرتاش، 1373؛ «ابوالفتح البس - آذرن
ــوی بجنوردی، ج6 ، تهران:  ــالمي، زير نظر كاظم موس بزرگ اس

مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمي، صص 95 - 100.
- البستی، أبوالفتح، 1410؛ الديوان، تحقيق االستادين ورية الخطيب 

و لطفی الصافی، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
ــداد: مكتبة  ــاز و االيجاز، بغ ــور، (بی تا)؛ االعج ــی، ابومنص - الثعالب

دارالبيان.

 wsabzianpoor@yahoo.com  :دانشيار دانشگاه رازی. پست الكترونيك *
ــت و به سخنان حكمت آميزی اطالق می شود كه در زبان و فرهنگ عربی اصالت ندارند. اين امثال در عصر  ــته و جديد اس 1. مولد به معنای تازه تولديافته، نوخاس

اول عباسی از طريق اقوام غيرعرب، در اثر اختالط فرهنگی و نژادی بيگانگان با عرب ها به وجود آمد. (مفتاح الحداد، 1998: 30)
2. راغب نام گويندۀ اين بيت را مشخص نكرده است. اين بيت در ديوان ابوالفتح بستی (1410: 310) ديده می شود كه از شاعران ذولسانين، اهل بست در جنوب 
ــت و يكي از ناقالن فرهنگ ايراني به عربي است. نك: آذرنوش،  ــي داشته و واژه هاي فارسي در شعر او بسيار اس ــت كه ديواني هم به زبان فارس ــتان اس افغانس
1383: 6/ 95- 99. بستی در دربار سبكتكين غزنوی و پسرش محمود، منشی و دبير بوده در اواخر عمر به تركستان رفته و در همانجا وفات كرده است. همچنين 

نك: حبيب اللهی، 1336: 245.
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ــان و التبيين، بيروت: دارالفكر  ــظ، عمربن بحر، 1968؛ البي - الجاح
للجميع.

ــم، 1336؛ ارمغان نويد، (مجموعه مقاالت و  - حبيب اللهی، ابوالقاس
ــش محمد حبيب اللهی اصفهانی، انتشارات  ــعار استاد)، به كوش اش

ميثم تمار.
ــم، تهران:  ــر، 1363؛ امثال و حكم، چاپ شش ــدا، علی اكب - دهخ

انتشارات اميركبير. 
ــد بن المفضل،  ــين بن محم ــم الحس - راغب االصفهانی، ابوالقاس
ــعراء و البلغاء، حققه و  ــاء و محاورات الش ــرات االدب 1420؛ محاض

ضبط نصوصه و علق حواشيه الدكتور عمر الطباع، شركة دار االرقم 
بن ابی االرقم للطباعة و النشر.

ــال المولدة و اثرها فی الحياة  ــاح الحداد، فيصل، 1998؛ االمث - مفت
االدبية فی العصر العباسی حتی نهاية القرن الرابع الهجري، بنغازی: 

منشورات جامعة قاريونس.
- ميدانی، ابوالفضل 2003؛ مجمع األمثال، تحقيق و شرح و فهرست 
ــورات دار و  ــين، الطبعةاالولی، بيروت: منش ــور قصی الحس الدكت

مكتبة الهالل.

■

همايش ميراث علمي غياث الدين جمشيد كاشاني
ــكدۀ تاريخ علم  ــان در نظر دارند با همكاري پژوهش ــگاه كاش ــي ميراث مكتوب و دانش مركز پژوهش
ــان، همايش «ميراث علمي غياث الدين  ــگاه تهران، انجمن رياضي ايران و خانۀ رياضيات اصفه دانش
ــيد كاشاني» را به مناسبت ششصدمين سال درگذشت اين دانشمند پرآوازۀ ايراني در تاريخ 4-3  جمش

اسفندماه 1390 در كاشان برگزار كنند.
ــوب                                                   ــراث مكت ــي مي ــز پژوهش ــي مرك ــگاه اينترنت ــاره در پاي ــر در اين ب ــات دقيق ت اطالع
ــگران و عالقه مندان به حوزۀ تاريخ علم  ــت. از پژوهش ــده اس (www.mirasmaktoob.ir) درج ش
ــي و اطالعات تماس از طريق  ــدۀ مقاالت خود را به همراه رزومه علم ــود عنوان و چكي دعوت مي ش
پست الكترونيك (kashani@mirasmaktoob.ir) يا دورنگار (به شمارۀ 02166406258) تا اول 

بهمن ماه سال جاري به دبيرخانۀ اين همايش ارسال نمايند.
           
مركز پژوهشي ميراث مكتوب


