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تقدیم به استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی  
 خیٍر ِعنَدنا ِمن ِعنِده«

ُ
ُکّل »و   

جاء ُقّمی، از دبیران دورهٔ  ین ابوالّرَ گونهٔ خود بی نظیر ذیل َنفَثة الَمصدور،1 تألیف َنجم الّدِ کتاب ارزشمند و در 
ســلطان ســنجر سلجوقی اســت که در حدود 584 قمری نوشته شده اســت. این کتاب متضمن شرح حال 
کاشی است.  ین  زینی تا پایان وزارت عزیزالّدِ

َ
هفده تن از وزیران سلجوقی، از دورهٔ دوم وزارت قوام الدین َدرگ

کتاب در موضوع خود منبعی  کرده است. این  کتاب ثبت و ضبط  ابوالّرجاء قّمی مشاهدات خود را در این 
یخ سلجوقیان عراق و شایستهٔ بررسی های بیشتر است.2 دسته اول برای تار

یخی آن آشــکار  ی علمی شرق شناســان خارجی شــناخته و ارزش ادبی و تار کتــاب »به برکــت کنجکاو ایــن 
شــد. نخســت الن لوثر Allen Luther، ایران شناس فقید دانشــگاه ان اربر میشیگان، مقاله ای دربارهٔ اهمیت 
 Stephen گرد او اســتفان فربنکــس ــهٔ Der Islam آلمــان در ســال 1966 چاپ کرد و ســپس شــا

ّ
کتــاب در مجل

ی آن را مبنای رســالهٔ دکتری خود قرار داد«،3 اما در ایران کتاب مذکور دو بار چاپ  Fairbanks به پیشــنهاد و
یخ الــوزراء«)1363( چــاپ کردند، »اّمــا چون آن  شــده اســت: نخســت اســتاد دانش پــژوه کتاب را با نــام »تار
ح از 

َ
کتابشــناس بی بدیل در آن اوان در ســالهای پایانــی زندگی بود چاپی چنــدان ُمَنّق دانشــمند عالی قــدر و 

کامل )برگ 180پ-181ر( از نسخهٔ اساس،  کار درنیامده و در آن بندهایی از متن اصلی، از جمله یک ورق 
افتاده بود«.4 سپس استاد سیدحسین مدّرسی طباطبایی کتاب را با عنوان »ذیل نفثة المصدور )چاپ اول 
1386، چــاپ دوم 1388(، بــا مرتفع گرداندن پاره ای از کاســتی های چاپ اســتاد دانش پژوه چاپ کرده اند. 
کنایات، تبیین و معنا و امثال  که در هر دو چاپ متأّســفانه عموم لغات و تعبیرات و اصطالحات و  از آنجا 
یع و ابیات عربی اغلب مشــکول و عمومًا ترجمه نشــده اند، بســی می زیبد که این کتاب ارزشــمند با  و مصار

گردد. تعلیقات و حواشی بیشتر و نمایه های مختلفی چاپ 

ف خود به کتاب داده بود. 
ّ
یخ الوزراء« است، اّما »این نام در متن ]کتاب[ نیست و نباید نامی باشد که مؤل 1. در چاپ استاد دانشپژوه عنوان کتاب »تار

ر« یاد می کند«. )قّمی، ]مقّدمهٔ مدّرسی طباطبایی[، ذیل نفثة المصدور، ص 15( مرزباننامه هم از آن به عنوان »ذیل نفثة المصدو
یخ الوزراء، ]مقدمهٔ دانش پژوه[، ص 48. 2. قّمی، تار

3. قّمی، ذیل نفثة المصدور،]مقّدمهٔ مدّرسی طباطبایی[، ص 15.
4 . همان، ص 12.

 چکیده:
کتاب ذیل نفثه المصدور تألیف 
نجم الدین ابوالرجاء قمی که در 
حدود 584 قمری نوشته شده، 
متضمن شرح حال هفده تن از 

وزیران سلجوقی، از دوره دوم 
وزارت قوام الدین درگزینی تا پایان 

وزارت عزیز الدین کاشی است که 
ابوالرجاء قمی مشاهدات خود را 

در این کتاب با رعایت امانت، ثبت 
و ضبط کرده است. این کتاب در 

موضوع خود منبعی دسته اول برای 
تاریخ سلجوقیان عراق است. یکی 

از مهم ترین ویژگی های کتاب 
مذکور، شباهت های فراوان مضمون 

های فارسی آن با امثال و حکم و 
مضامین عربی است که در متون 

ادبی عرب دیده می شود. نویسنده 
در نوشتار حاضر سعی در یافتن 
مضامین عربی و معادالتی برای 
مضامین فارسی کتاب ذیل نفثه 

المصدور داشته و مشترکات میان 
مضامین این کتاب با امثال و حکم 

عربی را به تصویر می کشد.

 کلیدواژه:
کتاب ذیل نفثه المصدور، امثال 
و حکم عربی، تاریخ سلجوقیان، 

وزیران سلجوقی، نجم الدین 
ابوالرجاء قمی، بررسی تطبیقی.

نقد و برریس کتاب

برریستطبیقیمضمونهای 
ةالَمصدور« 

َ
فث

َ
کتاب»ذیِلن

باامثالوحکمعربی
سهیل یاری گُلَدرِّه
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه.
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قاَب  الّرِ َتُحـــــــــــــــّزُ  ـــــــــــــــیوَف  الّسُ  
َ

 َفإّن
 اإلَبُر.9

ُ
 و َتعِجـــــــــــــــُز َعّمـــــــــــــــا َتنـــــــــــــــال

کــه تــو را نشــانه گرفتــه اســت،  ترجمــه: هرگــز دشــمنی را کوچــك مشــمار 
کارى  گردن می زند، اما از  کوتاه باشند؛ چرا که شمشیر  هرچند دستانش 

کرد درمانده است. که سوزن می تواند 

3. ایشان را سیل میبرد و خبر نداشتند10
معادل عربی:

ِسیَل  ِبه  و هو ال َیدِري .11
ترجمه: او را سیل برده است و نمی داند.

ق12
َ
بل

َ
4. مشهورتر از اسِب ا

معادل عربی:
ق.13

َ
أشَهُر ِمَن  الَفَرِس األبل

ترجمه: مشهورتر از اسِب پیسه.14

که هرگز زیادت نشود15 5. ُدِم خر می پیمودند 
معادل عربی:

ثعالبی در ِثمار القلوب، ذیل »َذَنب  الِحمار« چنین نوشته است: هر چیز 
کاهش نمی یابد به ُدِم خر مثل زنند.16 که افزون می گردد و  را 

وِن ُغراب، سفید نشود، از اهل روزگار مردمی نیاید17
َ
6. تا ل

معادل عربی:
ی َیِشیَب الُغراُب.18 ال َیُکوُن ذلك/َکذا َحّتَ

کالغ پیر شود. که  ترجمه: چنین نخواهد شد مگر آنگاه 

«19 یعنــی: 
ً
 الغــراَب ال َیِشــیُب أبــدا

َ
کــه »...أّن کــه معتقــد بوده انــد  از آنجــا 

کالغ هرگــز پیــر نمی گــردد، مفهوم مثل این اســت که هرگــز آن کار صورت 
َکذا حّتی َیشیُب الُغراُب«.20 گویند: »ال أفَعُل  گاهی نیز  نمی گیرد. 

که بر قّدِ َتَنش آفریده بودند21 7. پیشکاران او چون پاِى پیل بودند 
معادل عربی:

مثیل و الُمحاضرة، ص 84. 9. ثعالبی، الّتَ
یخ الوزراء، ص 11. 10. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 33؛ قّمی، تار

11. ِرفاعــی هاشــمی، األمثــال، ص 145؛ میدانی، مجمع األمثال، ج 2، ص 46؛ عســکری، جمهرة 
األمثال، ج 1، ص 508.

یخ الوزراء، ص 12. 12. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 36؛ قّمی، تار
13. عسکری، جمهرة األمثال، ج  1، ص 538.

14. سیاه و سفید به هم آمیخته.
یخ الوزراء، ص 16. 15. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 40؛ قّمی، تار

16. ثعالبی، ِثماُر الُقُلوب في الُمضاف و المنسوب، ص 224.
یخ الوزراء، ص 17. 17. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 42؛ قّمی، تار

مثیل و الُمحاضرة، ص 219. 18. ثعالبی، الّتَ
19. َدمیری، َحیاُة الَحَیوان الُکبَرى، ج 2، ص 244.

َعراِء و الُبَلغاء، ج 2، ص 712.
ُ

20. اصفهانی، ُمحاَضراُت األدباِء و ُمحاَوراُت الّش
یخ الوزراء، ص 20. 21. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 45؛ قّمی، تار

کتــاب ذیل نفثــة المصدور را می تــوان نثری ترکیبی دانســت. به این  نثــر 
کــه هــم از خصوصّیــات نثــر ُمرَســل در آن یافت میشــود که همان  معنــی 
کاربرد اندک آرایه های لفظی اســت و  کوتاهی جمله ها و  ســادگی بیــان و 
که در آن از استشــهاد  ع و نیز نثر فّنی  هــم از ویژگیهــای نثر موزون و ُمَســّجَ
به آیات و احادیث و اشــعار و امثال عربی اســتفاده می شود. این عناصر 
که خواننده در  کار رفته و موجب نشــده اســت  همگی در حد اعتدال به 

درک مفهوم با دشواری و پیچیدگی روبه رو شود.

یکی از مهمترین ویژگی های این کتاب شباهت های فراوان مضمون های 
فارسی آن با امثال و حکم و مضامین عربی است که در متون ادبی عرب 
که در هیچ یک از متون  که می توان مّدعی شد  گونه ای  دیده می شود؛ به 
منثور فارســی این مایه مضامین مشــترک یافت نمی شود. در عموم متون 
ف و مصنوع اشــاره بــه صورِت عربِی امثال و حکم عربی 

ّ
نثــر فنی و متکل

که  گفت  ی متن. این نکته را نیز باید  کاربرد ترجمهٔ آنها در َمطاو است تا 
گرفته است، در دیگر متون  که نویسنده از ادب عرب  عموم مضامینی را 
مشــابه آن دیده نمیشــود و ما در اینجا به این دسته از مضامین کم کاربرد 
که نویســنده از  کرد، ورنه بخشــی از امثالی را  یا بی ســابقه اشــاره خواهیم 
آنها استفاده کرده در متون دیگر هم می بینیم. به همین دلیل از بیان آنها 

یگردان شده ایم. در این مقاله عامدًا رو

کــه مدتــی در پــی یافتــن برابرهــای عربــی و  بــاری نگارنــدهٔ ایــن ســطور 
معادالتــی بــرای مضامیــن فارســی کتــاب ذیل نفثــة المصــدور در منابع 
ادب عربــی بــوده اســت، مجموعــه ای از یافته های خود را که شــامل 65 
کــه با بررســی ها و  مضمــون مشــترک اســت مــی آورد و بــر ایــن باور اســت 
کتاب با  عات بیشــتر، مشــترکات بســیار دیگر نیز میان مضامیــن این  َتَتّبُ

امثال و حکم عربی یافته خواهد شد.5

اینک مضامین مشابه و مشترک
گرفتن6 گناه همسایه نتوان  1. همسایه را به 

معادل عربی:
نِب الَجاِر.7

َ
 الَجاُر ِبذ

ُ
َقد ُیؤَخذ

گناه همسایهٔ دیگر مؤاخذه می شود. ترجمه: گاهی همسایه به 

کردن8 که به نیزه  نتوان  کردن،  کار به سوزن شاید  2. بسیار 
معادل عربی:

َرمـــــــــــــــاَك َعـــــــــــــــُدّوًا   
َ

َتحِقـــــــــــــــَرّن ال   و 

َقصُر ســـــــــــــــاِعَدیه  فـــــــــــــــی  کاَن  إن  و 

ری اســت که بیان اصل و منشــأ این مضمونها و امثال و ِحَکِم مشــترکی که  5. گفتــن ایــن نکته ضرو
رده شــده، از حوصلهٔ این مقاله بیرون اســت و نیاز به پژوهــش ِجّدی دیگری دارد. »این  در اینجــا آو

زمان بگذار تا وقِت دگر«!
6. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 28؛ قّمی، تاریخ الوزراء، ص 6. از آنجا که ممکن است خوانندگان 

کتاب یکی از دو چاپ کتاب مذکور را داشته باشند، به هر دو چاپ ارجاع داده می شود.
دة، ص 508؛ میدانی، مجمع األمثال، ج 2، ص 55.

َّ
7. خوارزمی، االمثال الُمَول

یخ الوزراء، ص 9. 8. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 33؛ قّمی، تار

نقد و برریسکتاببررسی تطبیقی مضمون های کتاب »ذیِل َنفَثة الَمصدور« با ....
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معادل عربی:
و هل َتُروق َدفینًا ُجوَدُةالَکَفِن؟38

کفــن خــوش میآیــد )و یا ُمــرده را به شــگفتی  ترجمــه: آیــا مــرده را نکویــی 
می آورد؟(

14. آِب  زالل  به دهان بیمار ناخوش بود39
معادل عربی:

الال.40 و َمن َیُک ذا َفٍم ُمّرٍ مریٍض/ َیِجد ُمّرًا ِبه الماَء الّزُ
که دهن تلخ و بیمار دارد، آب زالل را تلخ پندارد.41 ترجمه: هر 

نده تر شود42
َ
گ که  بر سگ بارد، ِبدان  15. باران  باشد 

به این مضمون در ادب عربی هم اشاراتی شده است:

که از باران خیس  ه الَمَطُر:43 ســگ آن هنگام 
َّ
تِن إذا َبل الَکلُب  ُيوَصُف بالّنَ

َکلٍب   یُح  یُحها ِر ندگی موصوف میشــود. همچنین گفته اند: و ِر
َ
گ شــود به 

که باران خورده است. ه َمَطٌر:44 بوِی آن همچو بوی سگی است  َمّسَ

کند45 که به آب غسل  16. سگ آنگاه پلیدتر باشد 
معادل عربی:

أنَجُس ما َیکوُن الَکلُب إذا اغَتَسَل.46
که ُشسته و خیس شود. ترجمه: نجستر از سگ به هنگامی 

17. سِر باز آرایشی ندارد و هدهد تاجدار است47
برگرفته از این بیت ابوالفرج قّمی است:

َعواِطـــــــــــــــُل  الُبزاَةُرُؤوُســـــــــــــــُهّنَ   
َ

إّن  ... 
الُهدُهِد.48 ِبـــــــــــــــَرأِس   َمعقوٌد  الّتاُج  و 

که هدهد تاجدار است. ترجمه: سِر بازها بی زیور است، در حالی 

گرســنه باشــند بانگ بردارند، چون ســیر  که... چون  18. جاهالن خرانیاند 
شوند لگد زنند.49

معادل عربی:

هِر في َمحاِســِن أهِل الَعصر، ج 1، ص 255؛ اصفهانی، ُمحاَضراُت األدباِء و 
َ

38. ثعالبی، َیتیَمُة الّد
َعراِء و الُبَلغاء، ج 2، ص 360.

ُ
ُمحاَوراُت الّش

یخ الوزراء، ص 34. 39. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 64؛ قّمی، تار
ــَعراِء و 

ُ
ــدة، ص 118؛ اصفهانــی، ُمحاَضــراُت األدبــاِء و ُمحــاَوراُت الّش

َّ
40. خوارزمــی، االمثــال الُمَول

الُبَلغاء، ج 1، ص 513.
یــن خوارزمــی، مترجــم إحیــاء العلــوم غّزالی اســت. )خوارزمــی، ترجمة إحیاء  ّیدالّدِ 41. ترجمــه از مؤ

العلوم، ج 1، ص 124(
یخ الوزراء، ص 35. 42. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 65؛ قّمی، تار

43. جاحظ، الَحَیوان، ج 5، ص 248.
44. همان، ج 1، ص 148.

یخ الوزراء، ص 34. 45. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 65؛ قّمی، تار
مثیــل و الُمحاضرة، ص 212؛ میدانی، مجمع  دة، ص100؛ ثعالبی، الّتَ

َّ
46. خوارزمــی، االمثــال الُمَول

األمثال، ج 2، ص 321.
یخ الوزراء، ص 35. 47. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 65؛ قّمی، تار

َرف، ص 34. 48. بارع بغدادی، َطراِئُف الّطُ
یخ الوزراء، ص 35. 49. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 65؛ قّمی، تار

ی َقدِر ِجرُم الِفیِل ُتبَنی َقواِئُمه.22
َ
َعل

ترجمه: به قدِر حجم و اندازهٔ پیل به او پا داده شده است.

8. جماعتی َنّمام تر از آبگینه بودند23
معادل عربی:

ی ما فیها.24
َ
جاَجِة َعل أَنّمُ ِمَن الّزُ

ترجمه: َغّمازتر از آبگینه به آنچه در آن است.

ُکَشد25 9. مارافسای را اغلب مار 
معادل عربی:

ي ال َینُجو ِمَن الَحّیاِت.26 الحاِو
ترجمه: مارافسا از ]نیش[ ماران رهایی نمی یابد.

10. به إحتشاِم ایشان ستاره به روز می دیدند27
معادل عربی:

ى الَکوَکَب ُظهرًا.28
َ
َرأ

 ترجمه: در ظهر )یا روز( ستاره دید.29

11. آن پیاده، فرزين آمد.30
معادل عربی:

َن الَبیَدُق.31 َتَفرَز
ترجمه: پیاده، وزیر شد.32

گشت33 بیب  12. آن ِحصِرم َز
معادل عربی:

بَت ِحصِرمًا.36 َب َقبَل أن َیَحصَرَم.35 َتَزّبَ ّبَ فالٌن َیَتَزَبّبُ و هو ِحصِرٌم.34 قد َز
گونه نقل شــد ـ چنین است: در  ی مثل عربی مذکور ـ که به ســه 

ّ
ُکل ترجمه 

غورگی )یا پیش از غورگی( َمویز شد.

َکَفن چه فایده باشد؟37 13. مرده را از نیکويِی 

مثیل و الُمحاضرة، ص 221. 22. ثعالبی، الّتَ
یخ الوزراء، ص 21. 23. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 47؛ قّمی، تار

24. َشریشی، شرُح مقاماُت الَحریري، ج 2، ص 45.
یخ الوزراء، ص 24. 25. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 51؛ قّمی، تار

مثیل و الُمحاضرة، ص 224؛ میدانی، مجمع األمثال، ج 1، ص 240. 26. ثعالبی، الّتَ
یخ الوزراء، ص 30. 27. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 57؛ قّمی، تار

28. ابن عبد ربه، العقد الفرید، ج 3، ص 60؛ میدانی، مجمع األمثال، ج 1، ص 306؛ زمخشــری، 
الُمسَتقَصی في أمثال العرب، ج 2، ص 92.

ز به کسی نمودن: کیفرى سخت به او دادن. بادافراه کاِر  29. استاد دهخدا نوشته است: »ستاره به رو
کردن«. )دهخدا، أمثال و حکم، ج 2، ص 945( ز او را چون شب تیره  زشت او را ِبدو دادن. رو

یخ الوزراء، ص 32. 30. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 62؛ قّمی، تار
مثیل و الُمحاضرة، ص 120. 31. ثعالبی، الّتَ

کنایه از به واالیی رسیدن فرِد خاِمل است. 32. این مثل 
یخ الوزراء، ص 32. 33. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 62؛ قّمی، تار

مثیل و الُمحاضرة، ص 40. 34. ثعالبی، الّتَ
35. ابن ابی الحدید،  شرح نهج الَبالغة، ج 20، ص 4.

36. زمخشری، ربیع األبرار و نصوص األخیار، ج 3، ص 61.
یخ الوزراء، ص 34. 37. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 64؛ قّمی، تار

بررسی تطبیقی مضمون های کتاب »ذیِل َنفَثة الَمصدور« با  .... نقد و برریسکتاب
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24. طعامها چون از دهان بگذرند، همه یکسان باشد61
معادل عربی:

ه 
ُّ
ُکل و  عـــــــــــــــاِم  الّطَ ِطیِب  في   ُتناِفُس 

هواِت.62
َّ
الل َســـــــــــــــواٌء إذا ما جـــــــــــــــاَوَز 

ِک دلچســب و نیکو رغبت میکنی، حــال آنکه همه آن  ترجمــه: در خــورا
گلو بگذرد یکسان اند. که از  کها چون  خورا

25. در اين جهان، نعمتی که بر آن، کس را حسد نباشد جز تواضع نیست63
معادل عربی:

واُضُع.64  الّتَ
ّ

یها، إال
َ
 ]ِذي[ ِنعمٍة محسوٌد َعل

ُ
ُکّل

ترجمه: به هر نعمتی جز فروتنی رشک می برند.

ک بود.65 گناه  نباشد، خشمنا که او را هیچ  26. حسود بر آن کس 
معادل عربی:

ه ِعنَده.66
َ
ی َمن  ال َذنَب ل

َ
الُحسوُد ُمغتاٌظ َعل

ک است. ترجمه: حسود بر بی گناه خشمنا

کس خالص نمی یابد67 27. از زبان مردم 
معادل عربی:

کسی ]میتواند[ زبان مردم را ببندد؟  أفواَه الّناس؟68 چه 
ُ

َمن َیُسّد
عــِن و اإلزراِء  ــی َختــِم أفــواِه  الّنــاِس  ِمــن الّطَ

َ
ــن َتقــِدُروا َعل

َ
کــم ل

َ
ُمــوا أّن

َ
إعل

که شــما نمی توانیــد زبان مردم را از نیــش زدن و تحقیر  علیکــم:69 بدانید 
کردنتان ببندید.

که در آنجا ُخفتی70 ى  رایگان دیدى، بیم آن بودى  گور گر  28. ا
معادل عربی:

إذا َوَجدَت الَقبَر َمّجانًا فادُخل ِفیه.71
گوِر مّجانی یافتی خود را در آن انداز. گر  ترجمه: ا

کردى72 29. َتیس را عزِم دوشیدن 

یخ الوزراء، ص 49. 61. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 80؛ قّمی، تار
ــَعراِء و 

ُ
مثیــل و الُمحاضرة، ص 171؛ اصفهانی، ُمحاَضراُت األدباِء و ُمحاَوراُت الّش 62. ثعالبــی، الّتَ

الُبَلغاء، ج 1، ص 730.
یخ الوزراء، ص 50. 63. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 81؛ قّمی، تار

 ِنعمٍة 
ُ

مثیــل و الُمحاضــرة، ص 242. مثــل مذکور این گونه نیز نقل شــده اســت: ُکّل 64. ثعالبــی، الّتَ
واضَع  )ابن عبد ربه، العقد الفرید، ج 2، ص 201(  الّتَ

ّ
یها إال

َ
َیحُسُد َعل

یخ الوزراء، ص 51. 65. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 82؛ قّمی، تار
66. ُقرُطبی، بهجة الَمجالس و أنس الُمجالس، ج 3، ص 192. ابوالفتوح رازی مثل مذکور را چنین 
گناهی نبود )ابوالفتوح رازی، َروض  که او را  کس  ک است بر آن  کرده است: حاسد خشمنا ترجمه 

الِجنان و َروُح الَجنان، ج 2، ص 108(
یخ الوزراء، ص 51. 67. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 82؛ قّمی، تار

دة، ص 172.
َّ
68. خوارزمی، االمثال الُمَول

ّر في الُمحاضرات، ج 7، ص 49.
ُ

69. آبی، نثر الّد
70. قّمــی، ذیــل نفثة المصــدور، ص 96؛ قّمی، تاریخ الوزراء، ص 64. در فارســی امروز گویند: قبر که 
ُمفت شد آدم در آن می خوابد )شکورزاده، دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار معادل آنها، ص 752(

دة، ص 115؛ میدانی، مجمع األمثال، ج 1، ص 91.
َّ
71. خوارزمی، االمثال الُمَول

یخ الوزراء، ص 64. 72. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 96؛ قّمی، تار

أشـــــــــــــــَبعَته إن  ـــــــــــــــوِء  الّسُ  َکِحماِر 
 َرَمـــــــــــــــَح الّناَس و إن جـــــــــــــــاَع َنَهَق.50

ُکنی به مردم لگد خواهد  گر آن را سیر  ترجمه: همچون خِر پست است، ا
گرسنه شَود بانگ برمی دارد. گر  زد و ا

ه  را برگردانند، ُبِز لنگ  پیش رو باشد51 ِ
ّ
ل

َ
گ 19. چون 

معادل عربی:
َنوافرًا َرَجعـــــــــــــــَن  إذا  الُوحـــــــــــــــوَش   

َ
 إّن

ُعرجاُنها.52 َمـــــــــــــــت 
َ

َتَقّد  ، ُقطعاُنهّنَ

پایــان ]از آبشــخور و...[ برگردنــد لنــگاِن آنهــا پیشــرو  ترجمــه: هــرگاه چار
خواهند شد.

کشد53 که نه  َپَرد و نه بار  20. شترمرغ بودند 
معادل عربی:

عامِة ال َطیٌر و ال َجَمٌل.54 ِمثُل الّنَ
ترجمه: همچون شترمرغ، نه مرغ است و نه شتر.

21. وجود و عدم  ایشان یکی بود55
معادل عربی:

َسواٌء َهو و الَعَدُم56 
ترجمه: او و عدم برابر است

که با ساقی  دهند57  22. ُسؤِر شراب بودند 
معادل عربی:

ی الّساِقی.58
َ
کَفَضالِت أقداٍح ُرِددَن َعل

ترجمه: مانند باقی مانده های جامهای شراب که به ساقی برگردانده می شود.

ل خاستی 59 ى مال گر غیبت نبودى، از و 23. آفتاب را ا
معادل عربی:

ت.60
َّ
ُمل

َ
هاِر ل م َتِغب َشمُس الّنَ

َ
و ل

َ
ل

گــر آفتــاب روز پنهــان نمیشــد )و غــروب نمیکــرد( مالالنگیــز  ا ترجمــه: 
می گشت.

مثیل و الُمحاضرة، ص 208. 50. ثعالبی، الّتَ
یخ الوزراء، ص 38. 51. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 68؛ قّمی، تار

عر، ص 689. 52. اصفهانی، األمثاُل الّصاِدرة عن ُبُیوِت الّشِ
یخ الوزراء، ص 39. 53. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 69؛ قّمی، تار

مثیــل و الُمحاضرة، ص 216؛ رازی، األمثــاُل و الِحَکم، ص 164. صورت مفّصلتر  54. ثعالبــی، الّتَ
َنا 

َ
: »أ

ُ
ها إحِمِلی َتُقول

َ
: »أنا َجَمٌل« و إذا ِقیــَل ل

ُ
عامِة ِطیرى َتُقول همیــن مثل چنین اســت: إذا ِقیــَل ِللّنَ

طائٌر«)اصفهانی، َسوائر األمثال علی أفعل، ص 473؛ میدانی، مجمع األمثال، ص 294(.
یخ الوزراء، ص 39. 55. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 70؛ قّمی، تار

مثیل و الُمحاضرة، ص 258. 56 . ِرفاعی هاشمی، األمثال، ص 148؛ ثعالبی، الّتَ
یخ الوزراء، ص 39. 57. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 69؛ قّمی، تار

ینی، مرزبان نامه، ص 11. راو 58. و
یخ الوزراء، ص 47. 59. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 70؛ قّمی، تار

مثیل و الُمحاضرة، ص 145. 60. ثعالبی، الّتَ

نقد و برریسکتاببررسی تطبیقی مضمون های کتاب »ذیِل َنفَثة الَمصدور« با  ....
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که طالق داده شود. ترجمه: چه بسا نکورویی 

ى بازگستردند85 35. شبکۀ ناهموار
معادل عربی:

فالٌن َقد َنَصَب َشَبَکَته.86 
کرده است. گسترده و پهن  ترجمه: تورش را 

36. به زباِن خوش مار را از سوراخ بیرون آوردی87
 معادل عربی:

أمِره فـــــــــــــــي  فِق  بالّرِ َیســـــــــــــــَتِعن   َمن 
ُجحِرها.88 ِمن  َة  الَحّیَ َیســـــــــــــــَتخِرِج 

کند مار را از سوراخ بیرون می کشد. کارش نرمی  ترجمه: هرکس در 

کند89 کبک  ه به  که در روش َتَشّبُ 37. همچون َعقَعَقند 
معادل عربی:

َقبَجٍة  ِمشیَة  راَم  ُغراٍب  ِمن  َکم   و 
کالَحَجل90 َیمِش  لم  و  َممشاه  نِسَي 

ُ
فأ

کبک راه برود اّما راه رفتن  که می خواست همچو  کالغی  ترجمه: چه بسا 
کبک راه رود. خود را هم از یاد برد و نتوانست همچو 

راِقم َشّر میاِن ایشان به جنبش آمدند91
َ
38. أ

در متــون ادبــی عربــی در برابر »به جنبش آمدن ماران شــّر...«، »به جنبش 
کار رفته اســت و به همان معنای شــرانگیزی و ...  درآمدن کژدمان...« به 
اســت. ثعالبی چنین آورده اســت: »َدبیب الَعقَرب: اســتعاره اســت براى 
کژدمهاى فالن  ت  عقاِرَب  فــالن«:92  گویند: »َدّبَ ســخنچین و شــّر برانگیز. 
جنبیدند؛ یعنی پیش درآمد شّر و ناراحتی وى نزدیک گردید. شاعر گفته: 
ديِق و لم ُتؤَمن أفاعیه... : کسی  ی الّصِ

َ
م ُتؤَمن َعقاِربه / َعل

َ
َمن َنّمَ فی الّناِس ل

که در میان مردم ســخن چینی کند، از بدخواهی و شــّر او دوستان  نتوانند 
کژدمان و ماران وى آسایشی نیست...«.93 آسوده بمانند و از 

39. ماننده تر از آب به آب بودند94
معادل عربی:

الَعصر، ج 4، ص 304.
یخ الوزراء، ص 84. 85. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 123؛ قّمی، تار

گفته میشود. دة، ص 189. مثل مذکور دربارهٔ فرد طّماع 
َّ
86. خوارزمی، األمثال الُمَول

یخ الوزراء، ص 85. 87. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 124؛ قّمی، تار
ّر الفرید و 

ُ
یَدُمر، الــّد

َ
88. ُقرُطبــی، بهجــة الَمجالــس و أنــس الُمجالــس، ج 2، ص 220؛ محّمــد بــن أ

الَبیت الَقصید، ج 5، ص 152.
یخ الوزراء، ص 86. 89. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 125؛ قّمی، تار

مثیل و الُمحاضرة، ص 220. 90. ثعالبی، الّتَ
یخ الوزراء، ص88. 91. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص127؛ قّمی، تار

ّر فــي 
ُ

کار رفتــه اســت )آبــی، نثــر الــّد ُبهــم« هــم بــه  ــت  إلینــا َعقاِر 92. مثــل مذکــور بــه صــورت »َدّبَ
الُمحاضرات، ج 6، ص 122(

93. ثعالبی، ِثماُر الُقُلوب في الُمضاف و المنسوب، ص 204 - 203.
یخ الوزراء، ص 88. 94. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 128؛ قّمی، تار

معادل عربی:
َکَمن  َنـــــــــــــــداَك  َیرَتِجي  ى 

َّ
الـــــــــــــــذ  

َ
 إّن

َبِن73
َّ
الل َشـــــــــــــــهَوِة  ِمن  َتیسًا  َیحِلُب  

که  که به بخشش تو چشم داشته باشد، مانند کسی است  ترجمه: کسی 
ى شیر، بِز َنری را می دوشد. به آرزو

کوهی بر آن سر زند، چه زیان دارد؟74 کوه را از آنکه ُبِز   .30
معادل عربی:

لَیفِلَقها یومـــــــــــــــًا  َصخرًة   َکناِطـــــــــــــــٍح 
الَوعُل.75 َقرَنه  أوَهـــــــــــــــی  و  َیضِرها  فلم 

ترجمــه: همچو شــاخزننده به صخرهای برای شــکافتن آن اســت، اما به 
کوهی شکسته شد. صخره آسیبی نرسانید و شاخ بز 

31. هیچ باد، غبار او نمی شکافت76
معادل عربی:

ما ُیَشّقُ  ُغباُره.77
ترجمه: غبارش شکافته نمی شود.78

گریانی خندان تر از قلم ندیده اند 79  .32
معادل عربی:

م .80
َ
مًا ِمَن الَقل ِکیًا أحَسُن َتَبّسُ م أَر با

َ
ل

گریانی خوشخنده تر از قلم ندیدم. ترجمه: 

33. خط، زباِن دست است81
معادل عربی:

الخّطُ ِلساُن  الَیِد.82
ترجمه: خط، زباِن دست است.

34. بسیار، زِن نیکو را طالق دهند83
معادل عربی:

ُرّبَ َحسناَء طاِلٌق.84

مثیل و الُمحاضرة، ص 209؛ عسکری، جمهرة األمثال، ج 2، ص 150. 73. ثعالبی، الّتَ
یخ الوزراء، ص 51. 74. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 82؛ قّمی، تار

مثیل و الُمحاضرة، ص 47. 75. ثعالبی، الّتَ
یخ الوزراء، ص 71. 76. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 105؛ قّمی، تار

77. عسکری، جمهرة األمثال، ج 2، ص 232.
رد و 

َ
گ 78. معنــای ضمنــی مثل تیزروی و پیشــتازی اســت. »به دلیل ســرعت و ســبکی گامهایــش، 

غبــاری از حرکــت او به پا نمیشــود تا کســی بتواند به آن برســد«. )فقیهی و رضایــی، فرهنگ جامع 
مثل هــا و حکمت هــا، ص 191(. همچنیــن مثــل فــوق در کتــاب نفثــة المصــدور نیز آمده اســت: 
که أبنای عهد در وفاِی عهد، غباِر او نتوانند شکافت«. )خرندزی، َنفَثُة  »اوست آن نیک عهدی 

الَمصدور، ص 8(
یخ الوزراء، ص 76. 79. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 112؛ قّمی، تار

رائف، ص 65.
َ

طائف و الّظ
َ
80. ثعالبی، الّل

یخ الوزراء، ص 76. 81. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 112؛ قّمی، تار
َعراِء و الُبَلغاء، ج 1، ص 127.

ُ
82. اصفهانی، ُمحاَضراُت األدباِء و ُمحاَوراُت الّش

یخ الوزراء، ص 79. 83. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 116؛ قّمی، تار
هِر في َمحاِســِن أهِل 

َ
ــعر، ص 86، ثعالبی، َیتیَمُة الّد 84. اصفهانی، األمثاُل الّصاِدرة عن ُبُیوِت الّشِ

بررسی تطبیقی مضمون های کتاب »ذیِل َنفَثة الَمصدور« با  .... نقد و برریسکتاب
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َفّرَ ِمَن الَمَطِر و َقَعَد َتحَت الِمیزاِب108
گریخت و در زیر ناودان نشست. ترجمه: از باران 

45. ِبــدان دود کــه دید پنداشــت کــه بریان خواهند کرد، ندانســت که داغ 
خواهندنهادن109

معادل عربی:
110. ت ناُر َشّيٍ

َ
َکّيٍ ِخیل ُرّبِ ناِر 

کباب  کــردن افروخته شــده، آتــِش  که بــرای داغ  ترجمــه: چه بســا آتشــی 
پنداشته شود!

ک111 گوشت او تریا که در دندان  او زهر باشد و در  46. همچون مار باشد 
معادل عربی:

کاَن َســـــــــــــــّمٌ ناِقـــــــــــــــٌع َتحَت ناِبها ِئن 
َ
 ل

ـــــــــــــــّم 112 الّسَ غائلِة  َتریاُق   حِمها 
َ
ل َفِفي 

گر شرنگی ُمهلک در زیر دندان مار است، در گوشت او پادزهری  ترجمه: ا
برای شرنگ ُکشنده است.

47. از شیشۀ تهی َسِر او می اندود113
معادل عربی:

َیدَهُن ِمن قاُروَرٍة فاِرَغٍة.114
ترجمه: با َدّبِة خالی چرب می کند.

48. آدم کــه پــدِر خلــق بــود، نه با خداى تعالــی وفا نکــرد، از فرزندان او در 
ُمعَظماِت امور چگونه وفا َطَمع توان داشت؟115

سنجیده شود با این بیت:
م 

َ
ل َمن  َنسِل  ِمن  الَوفاَء  َنرُجو   َکیَف 

ه. 116 ِبُحّبِ ِجناٍن  في  ِلِّ  َیِف 

ترجمــه: چگونــه امیــِد وفــا از نســِل کســی داشــته باشــیم که با خــدای در 
بهشت وفا نکرد؟

ّر 
ُ

مثیل و الُمحاضرة، ص 151؛ آبی، نثر الّد 108. میدانی، مجمع األمثال، ج 2، ص 37؛ ثعالبی، الّتَ
یند: از چاله درآمدن و در چاه افتادن. گو في الُمحاضرات، ج 3، ص 328. در فارسی 

یخ الوزراء، ص 151. 109. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 199؛ قّمی، تار
110. ِرفاعــی هاشــمی، األمثــال، ص 137؛ میدانــی، مجمع األمثــال، ج 1، ص 314. َمَثــِل مذکور در 
اُر قد ُتوَقُد ِللَکــّيِ )اصفهانی،   ُدخاٍن َتــَرى / فالّنَ

َ
ُکّل ِبَعــن  بیتــی ایــن گونــه نیز به کار رفته اســت: ال َتّتَ

مثیل و الُمحاضرة، ص 165(. عر، ص 678؛ ثعالبی، الّتَ األمثاُل الّصاِدرة عن ُبُیوِت الّشِ
یخ الوزراء، ص 156. 111. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 204؛ قّمی، تار

مثیل و الُمحاضرة، ص 224. 112. ثعالبی، الّتَ
یخ الــوزراء، ص 145. مثل مذکور بدین صورت  113. قّمــی، ذیــل نفثة المصدور، ص 211؛ قّمی، تار
کار رفته اســت: از شیشــۀ  تهی ســاعتی َســَرم اندود )منشــی  در ِســمط الُعَلی ِللَحضَرة الُعلیا نیز به 
کرمانی، ِسمط الُعَلی ِللَحضرة الُعلیا، ص 100( مفهوم کنایی َمَثل مزبور این است که دربارهٔ کسی 

گفته میشود. کاری نکرده و بر دیگران مّنت می گذارد و نیز وعده میدهد و عمل نمیکند  که 
مثیل و الُمحاضرة، ص 173؛ میدانی، مجمع  دة، ص192؛ ثعالبی، الّتَ

َّ
114. خوارزمی، االمثال الُمَول
األمثال، ج 2، ص .393

یخ الوزراء، ص 162. ر، ص 212؛ قّمی، تار 115. قّمی، ذیل نفثة المصدو
هِر في َمحاِسِن أهِل الَعصر، ج 5، ص 84.

َ
116. ثعالبی، َیتیَمُة الّد

أشَبُه  ِمَن الماِء ِبالماِء.95
ترجمه: هم مانندتر از آب به آب.

40. تیِر حوادث را در دل او جای نبود؛ پیکان بر سِر پیکان آمد96
معادل عربی:

ِســـــــــــــــهاٌم  أصاَبتني  إذا   ...فِصرُت 
صاِل .97 ی الّنِ

َ
  َعل

ُ
صال ـــــــــــــــَرِت الّنِ  َتَکّسَ

کــه چون تیرى بــر بدن من  ترجمــه: »از )کثــرت(ِ اصابــِت تیر چنان شــدم 
خــوَرد پیــکان آن تیــر به پیــکان تیرهاى پیشــین برخورد و بشــکند. )مراد 

آنکه دل من، سراسر از تیر )حوادث و بالیا( پوشیده شده بود(«.98

َکفچه ای بود99 41. او را در هر دیگی 
معادل عربی:

ُکّلِ ِقدٍر ِمغَرَفة.100 ه في 
َ
 ل

َکمچه ای دارد.101 ترجمه: در هر دیگی 

ت دوزند102
َّ
ل

َ
که چشمش نه از َمذ 42. همچون باز بود 

معادل عربی:
ُة الباِز.103

َ
ِ ِحیَصت ُمقل

ّ
ل

ُّ
و ال ِمَن الذ

ترجمه: دوخته شدن چشم باز نه از خواری است

43. آدمــی را کــه غــذاى  اول  در َرِحــِم مــادر خــوِن حیــض باشــد و عاقبــت 
گندیده شود، ِزعارت و تکبر نرسد104

سنجیده شود با:
 َیدَفُع 

َ
 َیرُزُق َنفَســُه َو ال

َ
ــُه ُنطَفٌة َو آِخُرُه  ِجیَفــٌة َو ال

ُ
ل ّوَ

َ
َمــا اِلبــِن آَدَم َو الَفخــر، أ

َحتَفه .105
کــه آغازش نطفــه بوده اســت و پایانش  کار  ترجمــه: پســر آدم را بــا نــاز چه 

مردار. نه روزى خود دادن تواند و نه تواند مرگش را باز راند!106

44. از باران برخاستند، با ناودان نشستند107
معادل عربی:

دة، ص 160.
َّ
95. خوارزمی، االمثال الُمَول

یخ الوزراء، ص 89. 96. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 129-128؛ قّمی، تار
هِر في َمحاِسِن أهِل الَعصر، ج 2، ص 451.

َ
97. ثعالبی، َیتیَمُة الّد

98. ترجمه از استاد یزدگردی است. )خرندزی، َنفَثُة الَمصدور، ص 135(
یخ الوزراء، ص 97. 99. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 136؛ قّمی، تار

مثیل و الُمحاضرة، ص 185. دة، ص 298؛ ثعالبی، الّتَ
َّ
100. خوارزمی، االمثال الُمَول

ر و توانایی بسیار فرد است. کنایه از َتَبّحُ  .101
یخ الوزراء، ص 143. 102. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 190؛ قّمی، تار

یَس 
َ
103. میدانــی، مجمــع األمثــال، ج 1، ص 373. در التمثیــل و المحاضره چنین آمده اســت: »ل

ّيِ ُتحاُص َعیناه«: دوخته شــدن چشــمان باز از ســِر خوارداشــِت آن نیســت.)ثعالبی،  ِمن َهواِن الباِز
مثیل و الُمحاضرة، ص 218( الّتَ

یخ الوزراء، ص 144. 104. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 191؛ قّمی، تار
ّر في الُمحاضرات، ج 1، ص 203.

ُ
105. میدانی، مجمع األمثال، ج 2، ص 421، آبی، نثر الّد

106. ترجمه از استاد سّیدجعفر شهیدی است. )شهیدی، ترجمۀ نهج البالغه، ص 441(
یخ الوزراء، ص 144. 107. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 191؛ قّمی، تار

نقد و برریسکتاببررسی تطبیقی مضمون های کتاب »ذیِل َنفَثة الَمصدور« با  ....
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ِگِل َتر قابِل نقِش ُمهر باشد، نه خشک130  .55
مرتبط است با این مثل:

یَن  ماداَم َرطبًا.131 أخِتم  الّطِ
که َتر است، ُمهر بزن. ِگل تا هنگامی  ترجمه: بر 

56. او را چنــد تصنیــف هســت، اين دو بیت در تشــبیب، قصیده اى از آن 
که بر پیشانی  روزگار نویسند132 اوست، هر دو استحقاق آن دارند 

عبارت »...بر پیشــانی  روزگار نویســند« را نویســنده از تعبیری از ابومنصور 
گاِه ســتایش از شــعر برخــی شــاعران  هــر 

َ
کــه در یتیمــة الّد گرفتــه  ثعالبــی 

ّفاء )متوّفای 360یا 362ق( گوید: میگوید. فی المثل دربارهٔ شعر َسِرّی الّرَ
هِر:133 

َ
ی  َجبَهِة الّد

َ
قد أخَرجُت ِمن ِشعِره ما ُیکَتُب  َعل

که بر پیشانی زمانه نوشته میشود. کشیدهام  تراز سرودهاش چیزی برون 

57. همچون کوکِب نحس نیستند که آخر وقتی به نادر زمین را آب دهند134
معادل عربی:

حُس َیسِقی األرَض أحیانًا135  الَکوَکُب الّنَ
گهگاه زمین را آب می دهد. َجسته 

ُ
گ ترجمه: سیارهٔ نحس و 

کنند136 58. هزاردستان را جهت آواز خوش در قفس 
برگرفته از این مصراع مشهور است:

غریِد قد ُحِبَس الَهزاُر137  و ِللّتَ
ترجمه: هزار َدستان به سبِب چهچه )و آواز خوش( محبوس شده است.

که در آن همه چیز یافتندی138 59. َسراِی او چون سفینۀ نوح بود 
مأخوذ از مطلب ذیل است:

ُکّلِ   ُنوحًا َحِمَل فیها ِمن 
َ

یِء الجامِع أِلّن
َ

»قد ُتضَرُب ســفینُة نوٍح َمَثاًل ِللّش
َزوَجیــِن أثَنیــِن«:139 »گاه نیز از »ســفینه نوح« چیزى جامع اراده می شــود، 

کرد«.140 زیرا نوح از هر جنسی، زوجی در آن حمل 
که از آن چربش حاصل آید141 60. مردِم او ُدِم سگ می گداختند پنداشتند 

اشاره به این مثل دارد:

یخ الوزراء، ص 131. 130. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 177؛ قّمی، تار
گونه نیز نقل شده است: أخِتم   ّر في الُمحاضرات، ج 6، ص 316. مثل مذکور این 

ُ
131. آبی، نثر الّد

دة، ص104؛ میدانی، مجمع األمثال، ج1، ص274(
َّ
 )خوارزمی، االمثال الُمَول

ً
یِن  ماداَم َرطبا بالّطِ

یخ الوزراء، ص 196. 132. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 252؛ قّمی، تار
هِر في َمحاِسِن أهِل الَعصر، ج 2، ص 137.

َ
133. ثعالبی، َیتیَمُة الّد

یخ الوزراء، ص 19. 134. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 44؛ قّمی، تار
مثیل و الُمحاضرة، ص 149. دة، ص 426؛ ثعالبی، الّتَ

َّ
135. خوارزمی، االمثال الُمَول

یخ الوزراء، ص 35. 136. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 66- 65؛ قّمی، تار
ــُم«: 

َ
ــه َیَتَرّن

َ
گفتهانــد: »ُحِبــس الَهــزاُر ِلّن مثیــل و الُمحاضــرة، ص 222. همچنیــن  137. ثعالبــی، الّتَ

دة، ص 90؛ 
َّ
ت آواِز خوش و ترّنم محبوس گشــته اســت )خوارزمی، االمثال الُمَول

ّ
هزاردســتان به عل

عسکری، جمهرة األمثال، ج 1، ص 148(
یخ الوزراء، ص 126. 138. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 173؛ قّمی، تار

139. ثعالبی، ِثماُر الُقُلوب في الُمضاف و المنسوب ]متن عربی[، ص 39.
140. همان، ِثماُر الُقُلوب في الُمضاف و المنسوب، ص 282.

یخ الوزراء، ص 15. 141. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 40؛ قّمی، تار

که شستن آن نه عالمِت خیر باشد117 49. امیددادن او، پاى مرغ  بود 
معادل عربی:

یها.118
َ
جاَجِة ُغسُل ِرجل

َ
َکراَمِة الّد یَس ِمَن 

َ
ل

گرامیداشت  او  نیست. ترجمه: شستن دو پای مرغ از سِر 

51. ِمکثار و ِمهذار بود119
معادل عربی:

الِمکثاُر ِمهذاٌر.120
ترجمه: ُپرگوی و فراوانسخن، بیهوده است.

کور نبیند121 گرچه  51. روز، روز باشد ا
ترجمهٔ این سخن از ابوبکر خوارزمی است:

عَمی .122
َ
م َیَره األ

َ
هاُر َنهاٌر و إن ل الّنَ

کوَرش دیدن نتواند.123 گرچه  ترجمه: روز، روز باشد ا

گردد124 52. سگ چون فربه شَود َزِمن 
مان همدانی است: ترجمهٔ این سخن بدیع الّزَ

 الَکلُب  َیزَمُن  ِحیَن  َیسَمُن 125
که سگ فربه شود زمینگیر می گردد. ترجمه: هرگاه 

53. َمآِثر او از نقِش بر سنگ باقیتر است126
معادل عربی:

ی الَحَجِر.127
َ
أبَقی ِمن َوحٍی َعل

ترجمه: پایدارتر از نقش و نگاری بر سنگ.

گردنی اليق ِعقد باشد128 54. نه هر 
معادل عربی آن:

أال ُرّبَ ُعُنٍق ال َیلیُق ِبه ِعقُد:129
گردنبند نیست. گردنی درخور و الیق  ترجمه: هان! هر 

یخ الوزراء، ص 204. ر، ص 262؛ قّمی، تار 117. قّمی، ذیل نفثة المصدو
ّر فــي الُمحاضــرات، ج 6، ص 327. مثــل مذکــور این گونه نیز نقل شــده اســت: 

ُ
118. آبــی، نثــر الــّد

مثیــل و الُمحاضــرة، ص 221؛ میدانی، مجمع  یِك ُتغَســُل ِرجــاله )ثعالبی، الّتَ َکراَمِة الّدِ یــَس ِمــَن 
َ
ل

یند نه از بهــِر تکریِم اوســت«)ترجمه از  گــر پــای خروس را میشــو األمثــال، ج 1، ص 373( یعنــی: »ا
کدکنی است. عّطار نیشابوری، مصیبتنامه ، ص 666( استاد شفیعی 

یخ الوزراء،]مقّدمهٔ  119. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ]مقّدمهٔ مدّرسی طباطبایی[، ص 277؛ قّمی، تار
دانش پژوه[، ص 216.

120. دهخدا، أمثال و حکم، ج 1، ص 52.
یخ الوزراء، ص 235. 121. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 301؛ قّمی، تار

هِر في َمحاِسِن أهِل الَعصر، ج 4، ص 25؛ دهخدا، أمثال و حکم، ج 1، ص 242.
َ

122. ثعالبی، َیتیَمُة الّد
123. ترجمه از استاد دهخدا است. )دهخدا، أمثال و حکم، ج 1، ص 242(

یخ الوزراء، ص 34. 124. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 64؛ قّمی، تار
رائف، ص 115.

َ
طائف و الّظ

َ
125. ثعالبی، الّل

یخ الوزراء، ص 239. 126. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 307؛ قّمی، تار
127. ِرفاعي هاشمی، األمثال، ص 4؛ میدانی، مجمع األمثال، ج 1، ص 125.

یخ الوزراء، ص 39. 128. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 70؛ قّمی، تار
ــَعراِء و الُبَلغــاء، ج 1، ص 463، ســّیدرضی، 

ُ
129. اصفهانــی، ُمحاَضــراُت األدبــاِء و ُمحــاَوراُت الّش

دیوان، ج 1، ص 315.

بررسی تطبیقی مضمون های کتاب »ذیِل َنفَثة الَمصدور« با  .... نقد و برریسکتاب



سال بیست و هفمت،مشارۀسوم،مــرداد و هشریــور621395 159

َة.142
َ
ُب اإلهال

ُ
فی َذَنِب الَکلِب َیطل

ترجمه: در دِم سگ طلِب چربی می کند.

که ستاره ها نباشد نیکو ننماید143 که آن را به آرزو خواهند؛ شب را  61. پیری دردی است 
گفته است: که اّتفاقًا شاعر در وصف پیری خود  سنجیده شود با این دو مصراع مشهور 

که در آن ستارگانی نباشند نکو نیست. یس ِفیه ُنُجوُم:144 شبی 
َ
یٍل ل

َ
و ما خیُر ل

که در آن ستارگانش ندرخشند نکو نیست. ِکُبه: 145 شبی  َکوا وُح 
ُ
یٍل ال َتل

َ
و ما َخیُر ل

62. از سایۀ خویش هراسان می بود146
سنجیده شود با این تعبیر:

ه147 ِ
ّ
 فالٌن َیفَزُع ِمن ِظل

ترجمه: فالنی از سایهٔ خود می ترسد.

ک نباشد148 63. َبّط را از بسیاری آب با
سنجیده شود با این مثل:
149 ّطِ

َ
ُد الَبّطَ بالّش فالٌن ُیَهّدِ

کنارهٔ رود می ترساند. ترجمه: فالنی مرغابی را از 

که آخِر شب نزدیك بامداد آید150 64. خواب آن خوشتر باشد 
سنجیده شود با این دو مصراع:

باِح َیطیُب:151  خواب صبحگاهی خوش است.  الَکَرى ِعنَد الّصَ
َ

فإّن
که به هنگام سپیدهدم خواب خوش است. گفتم  هم ِطیُب الَکَرى  ساعَة الَفجِر:152 به آنان 

َ
َفُقلُت ل

کارد خبر نباشد153 که او را از شمشیر و  65. چون ُمرده بودند، 
معادل عربی:

ٍت إیالُم.154 ما ِلُجرٍح  ِبَمّیِ
ک نیست. ترجمه: زخم و جراحت برای مرده دردنا

66. متکّبرتر از غراب155
معادل عربی:

أزَهی ِمَن الُغراِب:156
کالغ. متکِبرتر)و خودبین تر( از 

یی در نزد فرومایهای کند یا از بخیل چشــم احســان  142. میدانــی، مجمــع األمثــال، ج 2، ص 22. غــرض مثل مذکور این اســت که فرد طلب چیز نکو
دارد. )آملی، َنفائس الُفنون فی َعراِئس الُعیون، ج 1، ص 221(

یخ الوزراء، ص 49. 143. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 79؛ قّمی، تار
مثیل و الُمحاضرة، ص 229. 144. ثعالبی، الّتَ

هِر في َمحاِسِن أهِل الَعصر، ج 5، ص 112.
َ

145. همان، َیتیَمُة الّد
یخ الوزراء، ص 146. 146. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 193؛ قّمی، تار

ّر في الُمحاضرات، ج 6، ص 323.
ُ

دة، ص 213، آبی، نثر الّد
َّ
147. خوارزمی، االمثال الُمَول

148. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 266.
مثیل و الُمحاضرة، ص 40. 149. ثعالبی، الّتَ

یخ الوزراء، ص 48. 150. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 78؛ قّمی، تار
هِر في َمحاِسِن أهِل الَعصر، ج 5، ص 512.

َ
151. ثعالبی، َیتیَمُة الّد

152. همان.
یخ الوزراء، ص 37. 153. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 67؛ قّمی، تار

هِر في َمحاِسِن أهِل الَعصر، ج 1، ص 250.
َ

154. ثعالبی، َیتیَمُة الّد
یخ الوزراء، ص 70. 155 . قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 103؛ قّمی، تار

ّر، ج3، ص207.
ُ

156 .  آبی، نثر الّد
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ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ الُمســَتقَصى فــي أمثال العرب؛ 2ج، الطبعة الثانيــة، بيروت: دار الكتب 
العلمية، 1987م.

ـ رازی، ابوالفتــوح؛ َروض الِجنــان و َروُح الَجنــان؛ مصححــان: محمدمهــدی ناصح و 
محمدجعفر یاحقى؛ چاپ اّول، مشهد: بنياد پژوهشهای اسالمى، 1371.

ضــى(؛ ديــوان؛ مصحــح: يوســف ُشــكري  ـ ســّيدرضى )محمــد بــن حسين شــریف الّرَ
فرحات ؛2ج، بيروت: دارالجيل ، الطبعة األولى، 1995م/1415ه.ق

إبراهيــم  مصحــح:  الَحريــري؛  مقامــاُت  ُح  شــر أحمــد؛  عبــاس  ابــی  َشریشــى،  ـ 
شمس الدين؛3ج، الطبعة الّثانى، بيروت:  دار الكتب العلمية،2007م/1427ه.

-عّطــار نيشــابوری، مصيبتنامــه، مقّدمه، تصحيــح و تعليقات: محمدرضا شــفيعى 
کدکنى، ويرایش دوم)چاپ پنجم(، تهران: سخن، 1388.

ـ شــكورزاده بلــوری، ابراهيــم؛ دوازده هــزار مثل فارســى و ســيهزار معــادل آنها؛ چاپ 
سوم، مشهد: انتشارات آستان ُقدس رضوی، 1387.

بــن  )محمــد  ســّيدرضى  گردآورنــده:  البالغــه؛  نهــج  ترجمــۀ  جعفــر؛  شــهيدى،  ـ 
ضى(؛ چاپ چهاردهم، تهران: علمى و فرهنگى ، 1378. حسين شریف الّرَ

ـ عســكرى ، ابوهــالل؛ جمهــرة األمثال؛ محقق/مصحــح: محمدابوالفضــل ابراهيم و 
عبدالمجيد قطامش؛ 2ج، بيروت:  دار الفكر و دار الجيل ، 2000م/1420ه.

ـ فقيهــى، عبدالحســين و ابوالفضــل رضايی؛ فرهنگ جامع مثلهــا و حكمتها؛ چاپ 
اّول، دانشگاه تهران، 1389.

ـ الُقرُطبــي، أبو عمر يوســف بن عبــداهلل؛ بهجة الَمجالس و أنــس الُمجالس؛ محقق: 
محمد مرسي الخولي؛ الطبعة الثانية، بيروت: دار الكتب العلمّية، 1981م.

جاء؛ ذيل نفثة المصدور؛ رونویســى حســين مدّرسى طباطبايی؛ چاپ  ـ قّمى، ابوالّرَ
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمى، 1388. دوم، تهران: 

کوشــش محمدتقى دانشــپژوه؛ چاپ اّول، تهران: مؤسســة  ـ ــــــــــــــ ؛ تاريخ الوزراء؛ به 
مطالعات تحقيقات فرهنگى، 1363.

کوشــش فؤاد ســزگين و..؛ 5ج،  ّر الفریــد و الَبيت الَقصيد؛ به 
ُ

ـ محمــد بــن أیَدُمــر؛ الــّد
)چاپ عكسى نسخهٔ خط مؤّلف( فرانفورت: معهد تاريخ العلوم العربّية و اإلسالمّية، 

1988م/1408.

کرمانــى،  ناصرالديــن؛ ِســمط الُعَلــى ِللَحضرة الُعليــا؛ مصحح: عبــاس اقبال  ـ منشــى 
آشتيانى؛ چاپ دوم، تهران: اساطير، 1362.

ـ ميدانــى نيشــابوری، ابوالفضــل؛ مجمع األمثال؛ مشــهد: معاونت فرهنگى آســتان 
ُقدس، 1366.

ـ وراوینــى، ســعدالدين؛ مرزباننامــه؛ تصحيــح محمــد روشــن؛ چــاپ ســوم، تهــران: 
اساطير، 1376.

کتابنامه

ّر في الُمحاضرات؛ مصحــح: خالد عبدالغنى محفوظ؛ 
ُ

ـ آبی، ابوســعد منصور؛ نثــر الّد
7جلد )در 4مجّلد(، بيروت: دار الُكُتب الِعلمّية، 2004م/1424.

ـ آملى، شــمس الّدين؛ َنفائس الُفنون فى َعراِئس الُعيون؛ تصحيح عاّلمه ابوالحســن 
شعرانى؛3ج، تهران: اسالميه، 1381.

ح نهج الَبالغة؛ محقق/مصحح: محمد ابوالفضل  ـ ابن أبي الحدید، عبدالحميد؛  شر
جفي ، 1404. ابراهيم؛ 20ج )در 10 مجّلد(، قم:  مكتبة آیة اهلل المرعشي الّنَ

ـ ابــن عبــد ربــه األندلســي،  أحمــد بن محمــد؛ العقــد الفریــد؛ مصحح: مفيــد محمد 
قميحة؛ 8ج، الطبعة األولى، بيروت:  دار الُكُتب الِعلمية، 1404. 

ــعر؛ تحقيق: احمــد بن محمد  ـ اصفهانــى، حمــزه؛ األمثــاُل الّصــاِدرة عــن ُبُيــوِت الّشِ
الضبيب؛ دار المدار اإلسالمى، بيروت، 1430ه/2009م.

ـ ـــــــــــــــــ ، َسوائر األمثال على أفعل؛ مصحح: فهمي سعد؛ بيروت: عالم الكتب ، 1409.
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