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خائِر« توحیدی
َّ

کتاب »الَبصاِئر و الذ اشاره به پاره ای باورها عامیانه در 
ــی در حــدود ســال 414ق(، ادیب و عالم و فیلســوف نامُبردار، در بخشــی از کتاب 

َ
ابوَحّیــاِن توحیــدی )ُمَتَوّف

خائر )تألیف شــده در بین ســال های 350-365( بــه بیان برخی از باورها و رســوم عاّمه 
َّ

ارزنــدۀ الَبصائــر و الذ
گرفته اســت. آنچه به نظر  پرداخته و البّته آن باورها را خرافات و باطل دانســته و باورمندان آن را به باد انتقاد 
کنون در میان ایــران نیز معتقدانی  کــه  ا راقــم ایــن ســطور جالب رســید برخی از آن باورهای عامیانه ای اســت 

گمان می کنیم ذکر دو سه مورد از آن اعتقادات در اینجا خالی از فایده ای نباشد: دارد. 

: َتــَری َمن َذَکَرِني:1 هرگاه بانگ و صوتی از گوش برخــی از آن برخیزد )یا زنگی در 
َ

َحِدهــم قــال
َ
ُذُن أ

ُ
ــت  أ - و إذا َطّنَ

کرد! کسی مرا یاد  گویا  کند( می گوید:  گوش خود احساس 

کسی  گویا  کنند،  گوش احساس  که وقتی زنگی در  کنون در میان بسیاری از اقوام ایرانی این باور هست  هم ا
کرده است! از آنان - به بدی - یاد 

 َدراِهَم:2 هرگاه ]کف[ دستش خارش بگیرد می گوید: پولی نصیبم خواهد شد.
ُ

: آُخذ
َ

ته َيُده قال
َ
- و إذا َحّك

کنون در میان پاره ای اقوام ایرانی معتقدانی دارد. این باور نیز هم ا

صــه. )همان(:3 هــرگاه ماه گرفتگی رخ دهد بر تشــت  ِ
ّ
ســِت و قالــوا: يــا َرّبِ َخل ُکِســَف الَقَمــُر َضَرُبــوا بالّطَ - و إذا 

کن )و نجاتش بده(! می کوبند و می گویند: خدایا رهایش 

به این باور در برخی متون ادبی متقّدم فارسی اشاره شده است. در این بیت به همان باور اشاره نظامی کرده 
است: ماه با او به َطشت َرسته ز میغ/نه به َطشِت تهی، به طشت و به تیغ4

خائر، ج  9، ص 52.
َّ

1. الَبصائر و الذ
ری  ید: به جای دو ه قال: أمشــي إلی مكاٍن بعیٍد: و هرگاه پایش بخارد می گو

ُ
ته ِرجل

َ
ر نوشــته اســت: و إذا َحّك 2. همان، ج 9، ص 51. در ادامۀ همین باو

خواهم رفت. )همان(
صه«: هرگاه که  ِ

ّ
ــمُس َیقولوَن یا َرّبِ َخل َکَســَفِت الّشَ یســد: »و إذا  ید چنین می نو رهای عرب ها ســخن می گو 3. راغب اصفهانی در جایی که از برخی باو

َدباء، ج  1، ص 197(
ُ
یند: خدایا نجاتش بده! )ُمحاَضرات األ خورشیدگرفتگی شود می گو

4. هفت پیکر، ص 65.

 چکیده:
نویسنده در نوشتار حاضر محتوای 

برخی آثار در حوزه تاریخ، فرهنگ و 
ادبیات را به طور بسیار اجمالی مورد 

مداقه قرار داده است. برخی از این 
 موارد بدین شرح اند:

- اشاره به پاره ای باورهای عامیانه 
 درکتاب البصائر و الذخائر توحیدی

- احتمالی درباره ریشه ایرانی مثل 
 عربی »با دست دیگران مار می گیرد«

- نکاتی درباره نحسی چهارشنبه 
و... .

 کلیدواژه:
تاریخ، فرهنگ، ادبیات، بررسی 

متون.

نقد و برریس کتاب

قلـــــم انـــــــداز )1(

یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات
سهیل یاری گُلَدرِّه
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه.
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مصحــح هفــت پیکــر نظامی در تعلیقات کتاب دربارۀ این باور چنین نوشــته اســت: »مردم ســاده اندیش در 
هنــگام خســوف گمــان می کردنــد که اژدهای آســمانی مــاه را گرفتــه و می خواهد فرو بــرد. برای رهایــی ماه به 
پشــت بام ها می رفتند و طشــت های مســی به صــدا درمی آوردند و بعضی با شمشــیر آخته اژدهــای خیالی را 

کند«.5 تهدید می کردند تا اژدها بترسد و ماه را رها 

که برای فایدۀ بیشتر آورده می شود: کرده است  توحیدی همچنین به برخی دیگر از باورهای عامیانه اشارت 

گوشــت  کارد از ما و  حُم:6 هرگاه جغد بانگی زند می گویند: 
َّ
یُن و ِمنَك الل ــّكِ وا: ِمّنا الّسِ

ُ
- و إذا صاَحِت الُبوَمُة قال

از تو!

ــوا: خیــٌر خیٌر، و أنَت َشــّرُ َطیٍر:7 هرگاه کالغ بانگ زند می گویند: خیر باشــد! خیر باشــد! 
ُ
- و إذا صــاَح الُغــراُب قال

گرچه تو بدترین پرنده ای!

گوش   کنارۀ  کنند و ناِم جن را ببرند،  وا ِبأطراَف آذاِنِهم:8 هرگاه شــبانه از جّن یاد 
ُ

َخذ
َ
یِل أ

َّ
- و إذا َذَکُروا الِجّنَ ِبالل

خود را می گیرند!

بِكي، 
ُ
: َســوَف أ

َ
َجت ِمن أســَفٍل قال

َ
 ِحیٍن؛ و إذا اخَتل

ُ
َره ُمنذ

َ
ــم أ

َ
 ل

ً
ى إنســانا َر

َ
ــوٍق قال: أ

َ
َجــت َعیُنــه ِمــن ف

َ
- و إِن اخَتل

ــاَمَة:9 هرگاه که پلک باالی یکی از آنان بَجهد می گوید: کســی را خواهم دید مدت هاســت او را   اهَّلَل الّسَ
ُ

ســأل
َ
أ

گریســت! از خدا ســالمتی و تندرســتی  گر پلک پایین یکی از آنان بَجهد می گوید: به زودی خواهم  ندیده ام و ا
می خواهم.

وا: َيجي ُء 
ُ
وا: ُينَقُص ِمن أهِل الَبیِت واِحٌد؛ و إذا َوَقَعت إلی أســَفِل قال

ُ
وٍق قال

َ
ــراِج َشــراَرٌة إلی ف - و إذا طاَرت ِمَن الّسِ

گر   زائــٌر:10 هــرگاه از چراغ شــررهایی به ســمت بــاال بجهد می گویند: یکــی از اهل خانه کم خواهد شــد! و ا
ً
َغــدا

شررهایی به سوی پایین بجهد می گویند: زائری فردا ]به سوی ما[ خواهد آمد.

گربه بخورد،  گر کسی گوشت  که ا ــحُر:11 گمان می کنند  م ُيعَمل ِفیِه الّسِ
َ
وَر أســَوَد ل حَم ِســّنَ

َ
َکَل ل

َ
 َمن أ

َ
- و َزَعُموا أّن

گذاشت. ی تأثیری نخواهد  سحر و جادو بر و

منابع
وَلی، بيروت: دار صادر.

ُ
بعة األ خائر؛ محقق: وداد القاضي؛ الّطَ

َ
- ابوَحّيان، توحيدی )1408ق/ 1988م(؛ الَبصائر و الّذ

ق: ُعَمر فاروق طباع ؛ 2  ــَعراِء و الُبَلغاء؛ محّقِ
ُ

- راغب إصفهانی، ابوالقاســم )1420ق/1999م(؛ ُمحاَضراُت األدباِء و ُمحاَوراُت الّش
بعة األوَلی، بيروت : دار األرَقم بن أبی األرَقم. ج، الّطَ

- نظامی، الياس بن یوسف؛ هفت پيکر؛ به تصحيح برات زنجانی؛ چاپ چهارم، تهران: دانشگاه تهران، 1388.

5. همان، ص 296.
خائر، ج 9. ص 52.

َّ
6. الَبصائر و الذ

7. همان.

8. همان.
 

ُّ
ه َیُدل

ُ
 ِحیٍن، و أســَفل

ُ
م َیَره ُمنذ

َ
یة َمن ل ی ُرؤ

َ
 َعل

ُّ
وَن اخِتالُج الَعیِن َیُدل

ُ
کرده اســت: »َیقول ر اشــاره  9. همان، ج 9، ص 53. راغب اصفهانی نیز به این باو

َدباء، ج  1، ص 197(
ُ
ی الُبكاِء«. )ُمحاَضرات األ

َ
َعل

10. همان.
11. همان، ج 9، ص 55.

قلــــــــــم انــــــــــــــداز )1( نقد و برریسکتاب
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احتمالی دربارۀ ريشۀ ایرانی يک مثل عربی
َة ِبَیِد غیِر«:12 با دست دیگران مار می گیرد. »َیصیُد الَحّیَ

که در هر  ک، دیگران را آلت قرار می دهد یا دشمن دیگری را تحریک می نماید  یعنی برای دفع دشمن خطرنا
حال خودش سالم ماَند.13

ر مثل را ذیل »امثال العاّمة« آورده است. در دیگر کتاب های امثال عرب متأّسفانه 
ُ

آبی صاحب کتاب نثر الّد
این مثل دیده نشد. نگارندۀ این سطور بر این باور است که به احتمال فراوان این مثل را عاّمۀ مردم عرب زبان 
گرفته باشــند. آشــنایان با ادب فارســی خــوب می دانند که همین مثل در ادبیات فارســی ســابقۀ  از ایرانیــان 
که مصراعی در بحر  گویی  گرفت«،14  کسان مار باید  کهنی دارد. در قابوس نامه چنین آمده است: »به دسِت 
گرفته است. ابوالفرج رونی )شاعر قرن پنجم( در یک  متقارب اســت و شــاید عنصر المعالی از اشعار دیگران 

کرده است: رباعی همین مثل را چنین بازگو 

گرفت گرفت/  زلفش بگرفتم، از من آزار  چون یار به بوسه دادنم بار 

گرفت 15 گرفت  / زان خواست به دسِت من همی مار  چون یارِى من یار همی خوار 

یشــۀ ایرانــی مثل نیرو می بخشــد، ســخن آملی در نفائــس الفنون  که حــدس نگارنده را در ر نکتــۀ مهــم دیگــر 
 َظهري ِمثَل ُظفري« )=کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من( 

َ
اســت. ایشــان ذیل مثل مشــهور »ما َحّك

می گویــد: »و عجــم را در ایــن معنــی مثل هاســت. یکی آنکه »ُمردۀ مــرا هیچ کس چون من نگریــد«، دوم آنکه 
گرفت«.16 گرفت یا به دست دیگران باید  گویند: »مار به دست  دشمن باید 

ُکشــتن« در شــعر اســدی طوســی )از شــاعران ســدۀ  در همین باره مثل دیگری، یعنی »به دســِت کســان شــیر 
پنجم( چنین آمده است:

ُکشت شیر / نباید تو را پیش او شد دلیر17 کسان چون توان  به دست 

د« 
ّ
إســتطرادًا یــک احتمــال دیگــر هــم در پایــان ایــن یادداشــت آورده می شــود و آن اینکــه چــه بســا مثــل »مول

)غیرعربی و نااصیل( دیگری که در ادب عرب هســت و با مثل مذکور هم معناســت، آن هم ایرانی باشــد. آن 
زُدم با دسِت دیگران می گیرد.

َ
گ مثل این است: »هو َیصطاُد الَعقارَب ِبَیِد َغیِره«:18 او 

منابع
- آملی، شمس الدین محمد؛ َنفائس الُفنون فی َعرائس الُعُيون؛ مصحح: ابوالحسن شعرانی؛ 3 جلد، تهران: ِاسالميه، 1381.

- بهمنيار، احمد؛ داستان نامۀ بهمنياری؛ چاپ سوم، دانشگاه تهران، 1381.

ده؛ تحقيق: محمدحسين االعرجی؛ ابوظبی: مجمع الثقافی، 1424.
َ
- خوارزمی، ابوبکر؛ األمثال الُمَوّل

کبير، 1383. کبر؛ أمثال و حکم؛ چاپ دوازهم، تهران: امير  - دهخدا، علي ا

ح: غالمحسين یوسفی؛ چاپ سيزدهم، تهران: علمی و فرهنگی، 1383. کيکاووس؛ قابوس نامه؛ مصّحِ - عنصر الَمعالی 

ّر، ج 6، ص 324.
ُ

12. نثر الّد
13. داستان نامۀ بهمنیاری، ص 546.

14. قابوس نامه، ص 171.
15. امثال و حکم، ج 3، ص 1385.

16. َنفائس الُفنون، ج  1، ص 227.
17. امثال و حکم، ج 3، ص 1385.

دة، ص 228.
ّ
18. األمثال الُمَول

نقد و برریسکتابقلــــــــــم انــــــــــــــداز )1(
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فرق عاِلم و اديب
ینی)ره( در یادداشت های بسیار نفیس خود درباره فرق ادیب و عالم به نقل از معجِم  استاد عالمه محّمد قزو
ِلع از هــر جا و هر علمی تا  َدبــای َحَمــوی چنیــن نوشــته اند: »و فرق آن دو، اّولی ]یعنی ادیــب[ به معنای ُمّطَ

ُ
األ

اندازه ای و دومی به معنی متخصص«.19

عین سخن َحَموی چنین است:
ُکّلِ َشــيٍء أحَســَنه فَیأِلُفه، و العاِلُم َمن َیقُصُد ِلَفّنٍ ِمَن   ِمن 

ُ
 األدیَب َمن َیأُخذ

َ
»و الفرُق َبیَن األدیِب و العاِلِم أّن

ه«.20
ُ
الِعلِم َفَیعَتِمل

کرد: همچنین از سخن راغب اصفهانی هم می توان چنان برداشتی 

گر خواستی  «:21 ا ُکّلِ فّنٍ َردّتَ أن َتُکوَن أدیبًا َفُخذ َطَرفًا ِمن 
َ
»إذا أَردّتَ أن َتُکوَن عاِلمًا َفاقِصد َفّنًا واِحدًا، و إذا أ

گر خواستی »ادیب« بشوی پس از خرمن هر دانشی خوشه ای بچین. »عاِلم« بشوی یک فّن و دانش را بیاموز و ا

منابع

ــَعراِء و الُبَلغاء؛ محقق: ُعَمر فاروق طباع؛ 2 
ُ

- إصفهاني، أبو القاســم راغب)1999م/1420ق(؛ ُمحاَضراُت األدباِء و ُمحاَوراُت الّش
ج، الطبعة األولی، بيروت: دار األرقم بن أبي األرقم، 

بعة  - َحَمــوی، یاقــوت )1993(؛ معجــم األدبــاء )إرشــاد األریــب إلی معرفــة األریب(؛ مصحح احســان عبــاس؛ الُجــزُء األّول، الّطَ
وَلی، بيروت: دار الغرب اإلسالمی.

ُ
األ

د(، چاپ چهارم، تهران: دانشگاه تهران، 1388.
َ
ج افشار؛ ج 1 و 2 )در یک مجّل کوشش ایر - قزوینی، محمد؛ یادداشت ها؛ به 

نكاتی دربارۀ منشأ يک َمَثل
)عقِل سالم در بدِن سالم(

همۀ ما َمَثل مشــهور »عقل ســالم در بدن ســالم اســت« اســت را شنیده ایم.22 نکته اینجاســت که َمَثل مذکور 
که در زبان عربی نیز رواج یافته است. یشه غربی دارد  ر

کتاب فرهنگ ضرب المثل ها مثل مذکور را به این صورت مثلی با منشأ »التینی« آورده است: ِدیویُدف در 
 A sound mind in a sound body23

یِم.24 نویســندۀ 
َ
ــل ــلیُم فی الِجســِم الّسَ همچنین َمَثل فوق به این صورت در عربی رواج یافته اســت: الَعقُل الّسَ

ــق به »جوفینال«)شــاعر رومانی ســدۀ 
ّ
کتــاب مذکــور در حاشــیۀ مثــل مذکور متذّکر شــده اســت که مثل متعل

نخست و دوم میالدی( است.25

منابع

کنوز األمثال و الحکم العربية؛ الطبعة األولی، مکتبة لبنان. - خالیلی، کمال )1998(؛ معجم 

کالم؛ چاپ دوم، تهران: معاصر،. - دیویُدف، هنری؛ فرهنگ ضرب المثل ها؛ ترجمۀ فرید جواهر 

- شکورزاده بلوری، ابراهيم؛ دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار معادل آنها؛ چاپ سوم، مشهد: آستان ُقدس رضوی، 1387.

19. یادداشت ها، ج 1، ص 40.
َدباء، ج 1، ص 20.

ُ
20. ُمعَجم األ

َدباء، ج 1 ص 73.
ُ

21. ُمحاَضرات األ
22. دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار معادل آنها، ص 723.

23. فرهنگ ضرب المثل ها، ص 147.
کنوز األمثال و الحکم العربیة، ص90. 24. معجم 

25. همان.

قلــــــــــم انــــــــــــــداز )1( نقد و برریسکتاب



77 160سال بیست و هفمت،مشارۀچهارم،مهـروآبـــــــان1395

نكاتی دربارۀ نحسی چهارشنبه
کتاب ارزندۀ اسطوره بیان نمادین به مناسبتی چنین می خوانیم: »... محتماًل چهارشنبه در نزد عرب ها  در 
نحس و نامبارک بوده اســت. نمونۀ نحســی چهارشــنبه در اشعار برخی شاعران آمده، از جمله منوچهری که 

گذرد«.26 گفته است: چهارشنبه روز بالست، باده بخور/به ساتگین می خور تا عافیت 

کتاب با قید »محتماًل« نظر خود را دربارۀ نحسی چهارشنبه بیان داشته است. ما برای قطعی کردن  نویسندۀ 
که در برخی روایات و اشعار و امثال به این  یم تا دانسته شود  آن و زدودن هرگونه احتمالی چند شاهد می آور

باور اشاره شده است:27

گوید: روز چهارشنبه سنگین ترین روز هفته است...«. سپس ثعالبی این بیت را از  ثعالبی می نویسد: »عرب 
کی و نحس و شومی  حُس فیه ُمنَكِمُش : چهارشــنبه روز وحشــتنا شــاعری نقل می کند: األرَبعاء یوٌم وحٌش / الّنَ

در آن انباشته شده.28

ُم ِمن َیوِم األربعاِء ِفي َصَفٍر: 
َ
شــأ

َ
- در یکی از امثال عربی این چنین به نحســی چهارشــنبه اشــاره شــده است: أ

نحس تــر از چهارشــنبه ]آن هــم در[ ماه صفــر.29 در برخی از روایات - فارغ از صّحت و ضعف آنها - ســخن از 
رَبعاَء 

َ
نحسی چهارشنبه آخر هر ماه است؛ همچون این سخن که از قول پیامبِر خدا)ص( نقل کرده اند: »آِخُر أ

َجسته است.30
ُ
گ هِر َنحٌس ُمسَتِمٌر«: چهارشنبه پایان هر ماه همواره 

َ
في الّش

منابع

کبر غفاری؛ 2 ج، جامعۀ مدرسين، قم، 1362. - ابن بابویه، محمد علی )شيخ صدوق(؛ الخصال؛ محقق/مصحح: علی ا

- اسماعيل پور، ابوالقاسم؛ اسطوره بيان نمادین؛ سروش، تهران، چاپ سوم، 1391.

- ثعالبــی ، ابومنصــور؛ ِثمــاُر الُقُلــوب فــي الُمضاف و المنســوب؛ ترجمۀ رضا انزابی نژاد؛ چاپ اّول، دانشــگاه فردوســي مشــهد، 
.1376

ده؛ تحقيق محمد حسين االعرجی؛ مجمع الثقافی، ابوظبی،1424.
َ
- خوارزمی، ابوبکر؛ األمثاُل الُمَوّل

کبير، 1383. کبر؛ امثال و حکم؛ چاپ دوازهم، تهران: امير  - دهخدا، علی ا

- طباطبایی، سيدمحمدحســين؛ تفســير الميزان؛ ترجمۀ ســّيدمحمدباقر موســوی همدانی؛ 20 ج، دفتر انتشــارات اسالمي 
جامعۀ مدرسين حوزۀ علميه، قم، چاپ پنجم، 1374.

26. اسطوره، بیان نمادین، ص 107-106.
ینی است، بلكه شاید به اعتبار اّتفاقاتی است که در آن افتاده است. عاّلمۀ  27. این نكته را هم باید افزود که نحسی و مبارکی برخی ایام نه ذاتی و تكو
ى از زمان به این معنا اســت که در آن زمان به غیر از شــّر و بــدى حادثه اى رخ ندهد،  ز و یــا مقدار طباطبایــی)ره( در این بــاره نوشــته اند: »نحوســت رو
ز درســت بر خالف این  و اعمال آدمی و یا حداقل نوع مخصوصی از اعمال براى صاحب عمل برکت و نتیجۀ خوبی نداشــته باشــد، و ســعادت رو

کنیم.« )المیزان، ج 19، ص 115( زها، و یا زمانی از َازَمنه و یا نحوست آن ِاقامه برهان  ى از رو ز است. و ما به هیچ وجه نمی توانیم بر سعادت رو
ز از هر ماه عربی،  همچنین ایشــان نوشــته اند: »روایاتی که ایام نحس را می شــمارد، و از آن جمله چهارشــنبه هر هفته، و چهارشــنبۀ آخر ماه، و هفت رو
ى از آن ها و مخصوصًا روایاتی که نحوســت ایام هفته و ایــام ماه هاى عربی را نام می برد،  ز از هــر مــاه رومــی، و امثــال آن را نام می برد، در بســیار و دو رو
گوار از نظر َمذاق  ى به طور مكرر اتفاق افتاده، آن هم نا گوار زهاى نحس حوادث نا علت این نحوست هم آمده، و آن عبارت است از اینكه در این رو
ــَهداء )ع( و انداختن ابراهیم )ع( در آتش، و نزول عذاب بر فالن امت، و خلق شــدن  دینی، از قبیل رحلت رســول خدا )ص( و شــهادت ســید الّشُ

آتش و امثال اینها.« )همان، ج 19، ص 117(
28. ِثمار القلوب، ص 107.

ر هم اشــاره شــده اســت که در میان عرب ها »َصَفر« هم شــوم پنداشــته می شــده است.  دة، ص 179. در این َمَثل همچنین به این باو
َّ
29. األمثال المول

می صفر است. )نقل از: امثال و حکم، ج 1، ص 293( ز پی هر ُمَحّرَ گفته است: از پِی هر مبارکی شومی است/ و خاقانی در اشاره به نحسی صفر 
30. الِخصال، ج 2، ص 387.
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