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قلمانداز  :5یادداشتهایی در تاریخ و ادبیات و فرهنگ
سهیل یاری گلدره
چکیــده :نگارنــده در نوشــتار پیــش رو در قالــب سلســله یادداشــت هایــی پیرامــون تاریــخ،
فرهنــگ و ادبیــات ،شــش مثلــی کــه در فارســی و عربــی دربــاره کار بیهــوده و محــال رواج
داشــته اســت ،بیــان م ـیدارد .بعــاوه بــه معرفــی مختصــر کتــب اربعــه امثــال عربــی بــه قلــم
ادیبــان ایرانــی میپــردازد.
کلیــدواژه :امثالوحکــم ،مثــل فارســی ،مثــل عربــی ،تاریــخ ،فرهنــگ ،ادبیــات ،کار
بیهــوده ،کار محــال.
رشحات القلم ( :)5خواطر يف التاريخ واآلداب والثقافة
سهيل ياري گلدره
ّ
يقــدم الكاتــب يف مقالــه هذا الذي يأيت ضمن سلســلة مقاالته عن التار يخ
ً
والثقافة واآلداب ّ
ّ
ّ
والعربية حول
الفارسية
ستة من األمثال الشائعة باللغتني
ً
ً
ّ
ّ
كما يتضمــن املقال تعر يفــا خمتصرا
األفعــال العبثيــة واألعمــال املســتحيلةُ ،
ّ
ّ
اإليرانيني.
العربية بقلم األدباء
للكتب األربعة عن األمثال

َ
ّ
واحلكــم ،املثل الفاريس ،املثل العريب ،التار يخ،
املفردات
األساســية :األمثال ِ
ّ
الثقافة ،اآلداب ،األفعال العبثية ،األعمال املستحيلة.

)Brief Comments (5
Notes on History, Culture, and Literature
By: Soheil Yāri Goldare
Abstract: The author, in the forthcoming article, in
the form of a series of notes about history, culture
and literature, has introduced six proverbs which both
in Arabic and Persian are about vain and impossible
works. Besides, he presents a brief report of the four
books on the Arabic proverbs which have been written by Iranian literary writers.
Key words: Persian proverb, Arabic proverb, history,
culture, literature, vain work, impossible work
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تاریخ ،ادبیات و فرهنگ

سهیل یاری گلدره

ََ
شش مثل دربارۀ
«کار بیهوده و ُمحال» در فارسی و عربی
آنچه در ادامه خواهد آمد شش َم َثل همانندی است که از دیرباز در فارسی و عربی دربارۀ کار بیهوده و ُمحال
َّ
و ناممکــن رواج داشــته اســت .پــارهای از ایــن مثلها که به تصریح نویســندگان کتــب امثال عر بــی«ُ ،م َولد»
هســتند ،نشــاندهندۀ اصل غیرعربی این مثلهاســت که به احتمال فراوان از فارســی وارد عربی شــدهاند.
اینک مثلهایی مشابه با موضوع «کار بیهوده» در فارسی و عربی:

 .1در خاکستردمیدن
زیــــــــــن بیوفا وفــــــــــا چه طمــــــــــع داری

چــــــــــون در َدمی به بیخته خاکسـ ـ ـ ـ ــتر؟
(ناصرخسرو)



1

ُ ُ
ماد 2:در خاکستر می َدمد.
صورت عربی مثلَ :ینفخ في َر ٍ

 .2نقش بر آب
ایــن مثــل دیری اســت که در زبان و ادب فارســی روایی دارد .برای دیدن شــواهد متعدد آن بــه امثال و حکم
استاد دهخدا رجوع شود.
ُ
َ
4
المــاء :نقش بــر آب میزد (این مثــل همچنین دربــارۀ فرد ِز بردســت هم گفته
صــورت عربــی مثــلَ :یرق ُــم في
ِ
3

میشود).
 .3آب در غربالکردن
كــــــــــف آزادگان نگيــــــــــرد مال
قرار در
ِ

دل عاشــــــــــق نه آب در غربال
نه صبر در ِ


ََ
َ
َ
ربال 6:همچون آب در غربال /الککردن.
صورت عربی مثل :ک ِ
الماء في الغ ِ

آهن سرد کوفتن
ِ .4

(سعدی) 

5

برای مشاهدۀ شواهد گوناگون این مثل به امثال و حکم استاد دهخدا رجوع شود.
َ
بار ٍد 8:بر آهن سرد میکوبی.
ضر ُب في َح ٍ
ديد ِ
صورت عربی مثل :ت ِ

7

ّ
محقق ،تحلیل اشعار ناصرخسرو ،ص.70
ِ .1
َ .2میدانی ،مجمع األمثال ،ج ،2ص.135
 .3دهخدا ،امثال و حکم ،ج ،4ص.1823
َ
ِ .4رفاعی ،األمثال ،ص288؛ ثعالبی ،التمثیل و المحاضره ،ص160؛ میدانی ،مجمع األمثال ،ج ،2ص.362

 .5دهخدا ،امثال و حكم ،ج ،1ص.8
 .6اصفهانی ،األمثال ّ
الصادره ،ص.271

 .7دهخدا ،امثال و حکم ،ج ،1ص.74
َّ
ُ َ
 .8اصفهانی ،األمثال ّ
حاضره ،ص40؛ َمیدانیَ ،م َ
جمع األمثال ،ج ،1ص.133
التمثیل و الم
الصادره ،ص206؛ ِرفاعی ،األمثال ،ص106؛ ثعالبی،
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َ
 .5خورشید به ِگل اندودن
برای مشاهدۀ شواهد گوناگون این مثل به امثال و حکم استاد دهخدا رجوع شود.
ُ ٌ ُ َ ّ ُ َ َ َّ
الش َ
ــمس 10:فالنی چشــمۀ خورشــید به ِگل میاندایــد( .صورت دیگری از
صــورت عربــی مثل :فالن یط ِین عین
َ
ّ
َ َُ ّ ُ َ َ
مس؟ 11:چه کسی میتواند چشمۀ خورشید را به ِگل َبینداید؟)
مثل مزبور چنین است :من يط ِين عين الش ِ
9

 .6بادپیمودن
این تعبیر از دیرباز در زبان و ادب فارسی رواج داشته است 12.استاد شفیعی کدکنی در همین باره نوشتهاند:
«بادپیمودن بر  ...به معنی فریبدادن و دعوی دروغین است .این کنایۀ فارسی را در قرن سوم به زبان عربی
َ ََ ُ
یک ُم ّالر َ
13
یح»(= بر شما باد پیمود) .»...
نیز ترجمه کردهاند ،به صورت «کال عل
ِ
َ
ُ ٌ َ ُ ََ َ ّ
الريح 14:فالنی برای ما باد وزن میکند/میپیماید.
صورت عربی مثل :فالن يكيل علينا ِ
در پایان این یادداشــت ،بندی از کتاب تاریخ ُالو َز راء/ذیل نفثة المصدور َّ
ابوالرجای ّقمی آورده میشــود که
ِ
کار ُمحال و بیهوده اســت آورده اســت ،چنانکه گویی هر
در آنجا اغلب امثالی که مفهوم کنایی آنها همین ِ
آنچه کنایه و تعبیر در اینباره یافته یا به یاد داشته در آن سطور بر ورق نگاشته است:
ريگ بيابــان و قطرۀ باران میشــمردند و
ـان كاه میزدند و ِ
ِ
«ســنگ خــاره بــه دنــدان میگرفتند و ميخــی در ميـ ِ
آب در يــا زير بــاال میكردنــد و ...و با درفــش طپانچه
ســنگی در دريــا میافگندنــد و آهنــی ســرد میكوفتنــد و ِ
ـش كتابتی بر آب
ـرم خورشــيد میانداختند و نقـ ِ
میزدنــد و خــا ک بــر روی آســمان میافشــاندند و تيری به ِجـ ِ

آفتاب از مغرب
مینوشــتند و تخمی در شورســتان میافگندند و
شعاع آفتاب میپيمودند .میخواستند كه ِ
ِ
آفتــاب مشــرق دارنــد .گمان بردند كه از ســتارهها آتش باز شــايد گرفتــن و از مهتاب جامه
برآرنــد و در مقابــل
ِ
شايد دوختن».

15

کتابنامه
ُ
ّ
الدين ،دمشق1423 ،ه2003/م.
ـ األمثال؛ ِرفاعي الهاشمی؛ محقق :علی إبراهيم كردی؛ ،دار َسعد ِ
ّ
ُ ّ
البغدادیة؛ َط َب َعت َبن َف َق ِة لویی ماســینیون ،تصحیح ع.ب[؟]َ ،م َ
طبعة رعمســیس
ؤیــدی ّالطالقانــی ،ابوالحســن؛ األمثال
_ الم ِ
بالفجالة ِبمصرَ.
ُ
ّ
الشــعر؛ تحقیق :احمــد بن محمــد ّ
الصـ ُ َ
الضبیــب؛ دار المدار اإلســامی ،بیروت،
ـوت ِ
ـاد َرة عــن ُب ُیـ ِ
_ اصفهانــی ،حمــزه ؛ األمثــال ّ ِ
1430ه2009/م.
َّ
ُ
َ
ّ
َ
ُ
_ خوارزمی ،ابوبکر؛ األمثال المولدة،؛ تحقیق محمد حسین األعرجی؛ مجمع ِالثقافی ،ابوظبی.1424،
_ دهخدا ،علیا كبر؛ أمثال و حكم؛ چاپ دوازدهم ،تهران :امیرکبیر.1383 ،
_ محقق ،مهدی؛ تحلیل اشعار ناصرخسرو؛ چاپ دوم ،مطبعة دولتیُ ،
کابل.1365 ،
َ
حاضـ َـرة؛ محقق :عبد الفتــاح محمد الحلو؛ ّالطبعــة ّالثانيةّ ،
الم َ
_ ثعالبــی ،أبومنصــور؛ ِّالتمثيــل و ُ
الدار العربيــة ِللكتاب ،بيروت،
2003م.
ُ
َ
َ
ُ
َ
_ َّ
ُ
َ
ّ
ّ
ابوالرجاء قمی؛ ذیل نفثة المصدور؛ رونویســی حســین مد ِرسی طباطبایی؛ چاپ دوم ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی ،تهران.1388 ،
ُ
ُ
َ
َ
_ َميدانی نيشابوری ،أبوالفضل؛ مجمع األمثال؛ معاونت فرهنگی آستان قدس ،مشهد.1366،
ّ
فریدالدیــن محمد؛ ُمصیبتنامــه؛ ّ
_ عطــار نیشــابوری،
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :محمدرضا شــفیعی کدکنی؛ ویرایش دوم
ِ
(چاپ چهارم) ،سخن ،تهران.1388 ،
 .9دهخدا ،امثال و حکم ،ج ،1ص.37
ُ .10م ّؤیدی ،األمثال البغدادیة ،ص.37
ّ
 .11ثعالبی ،التمثیل و المحاضره ،ص145؛ خوارزمی ،األمثال المولده ،ص.170
 .12دهخدا ،امثال و حکم ،ج ،1ص.351
ّ .13
عطار نیشابوری ،مصیبتنامه ،ع.675
 .14ثعالبی ،التمثیل و المحاضره ،ص.153
ّ .15قمی ،تاریخ ُالو َزراء ،ص11؛ همان ،ص.35-34
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ُُ
نقش ادیبان ایرانی
و
عربی
امثال
اربعۀ
ب
ت
ک ِ
ِ
آنچــه پــس از مطالعــه و بررســی کتابهــای امثــال قدیــم عربــی بــر نگارندۀ این ســطور تــا لحظۀ نــگارش این
َُ َ
امثال عربی که عا ِلمان و ادیبان
کتاب ِ
کوتهیادداشت مبرهن شده ،این است که اگر بخواهیم از میان دهها ِ
ّ
ّ
ّ
مؤلفان-
متقدم عربینویس نوشــتهاند ،تنها چهار کتاب را برگزینیم ،آن چهار کتاب -بر اســاس تقدم زمانی ِ
چنین خواهد بود:
ّ
َ
 األمثال ُّ
عر ،ابوحمزۀ اصفهانی (متوفای پیش از 360ق)
یوت ِ
الصادرة عن ب ِ
الش ِ
ّ
 َج َابوهالل َعسکری (متوفای بعد از سال 395ق)
مه َرة
األمثالِ ،
ِ
َّ
ُ َ
المحاض َرۀ ،ثعالبی نیشابوری (متوفای 429ق)
التمثیل و
 َم َاألمثالَ ،میدانی نیشابوری (متوفای 518ق)
جمع
ِ

این آثار دربردارندۀ امثال منظوم و منثور عربیاند ،جز کتاب األمثال ّ
الصادرة که مصاریع و ابیات َم َثلگشته
ُ
َّ
التمثیل و المحاضرة که بر اســاس موضوع و کلیدواژههای
در آن فراهم آمده اســت .همچنین این ک ُتب جز

َّ
مدو ن شده ،به ترتیب الفبایی جمع گشتهاند.
امثال

ُ
کتاب مذکور چیزی باقی نمانده بود ،بهراســتی
باری اگر از ک ُت ِب امثال عربی برای ما امروزه جز همین چهار
ِ
زیانــی ندیــده بودیــم .اغلب ِ ّ
«کتب
کتب اربعه یافــت .این ترکیب
ِ
اعم امثال و حکم عربــی را میتوان در این ِ
ِ
راقم این سطور است؛ زیرا که تا کنون ندیده و نشنیده است که کسی چنین
اربعه» برای این آثار ،گویا،
وضع ِ
ِ
َّ
ُ
ّ
متصور شــود ،کتاب األمثال الم َولدۀ
کتب فوق
تعبیری را برای کتب امثال به کار ببرد .نیز اگر ِ
خامســی برای ِ
ّ
ابوبکــر خوارزمــی (متوفــای 383ق) ُا َولــی و َا َ
رجح اســت .همچنین اگر بــه تاریخ تألیف ایــن کتابها دقت
کنیم ّ
متوج ِه این نکته نیز میشــویم که کلیۀ آنها «از اواســط قرن دوم تا اوایل قرن ششــم هجرت بوده؛ یعنی از
اوایل ســلطنت بنیعباس تا حوالی ٔ
فتنه مغول که ٔ
دوره عظمت و اقتدار مســلمین به شــمار میرود و از آن به
ِ
بعد که ٔ
16
دوره ضعف اسالم و ُد َول اسالمیه است تألیف مهمی در این موضوع نشده».

نکتۀ بسیار مهم دیگر اینکه نویسندگان هر چهار کتاب فوق ایرانیاند .این هم خدمت بزرگ دیگری از ایرانیان
عربینویس ،این بار در حوزۀ تدوین امثال عربی .این ســخن اگرچه به وجهی موجب افتخار ایرانیان اســت،
نگارش کتابی جامع دربارۀ امثال و حکم فارســی ،بهراستی
ّاما از ســویی کمتوجهی و بیمهری این ادیبان در
ِ
غمانگیــز و نابخشــودنی اســت! مگــر نه این اســت کــه همین غفلت و عــدم گــردآوری َم َثلها و داســتانهای
ّ
فارســی ،علت از میانرفتن بســیاری از مثلهای فارســی شــد؟ اســتاد بهمنیار بهدرستی نوشــتهاند که «وقتی
کــه عالقــه و محبــت اعراب و اروپاییان را نســبت به امثال زبان خود ،با غفلت و عــدم عالقهای که ما ایرانیان
ٔ
درباره داســتانهای شــیرین فارسی نشان دادهایم مقایســه مینمایم ،نه تنها افسرده و دلتنگ بلکه شرمسار و

ٔ
ٔ
قدیمه فارســی از بین
نتیجه این غفلت و عدم توجه این شــده اســت که اغلب امثال
ســرافکنده میشــوم ...
َ
َ
ٔ
رفتــه و عالــم ادبیــات ایران از داشــتن یک گنجینه بــزرگ و مملو از جواهــر لئالی و ِحکم محروم مانده اســت و
ُّ
مقــداری هــم کــه در برابر مــرور قرنها و هجــوم حوادث و تبدالت ایســتادگی نموده و باقی اســت ،دســتخوش
تحریفات و تغییرات گردیده ،هر متکلمی به میل و ٔ
اراده خود چیزی کاسته و یا بر آنها میافزاید .از این گذشته
َّ
17
اصل و مأخذ و مورد استعمال و حتی معنی تحت اللفظی بعضی از آنها مبهم و مجهول مانده است» .
 .16بهمنیار ،داستاننامۀ بهمنیاری ،ص .31
 .17همان ،ص 31.
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این بیتوجهی ّ
حتی گریبانگیر نثرنویســان هم بوده اســت .به این معنا که در نوشــتههای خود بســیار بیشــتر
ً
َّ
مزین به امثال و مصاریع و ابیات
از آنکه نثر خود را آراســته به امثال و حکم و شــعر فارســی کنند ،غالبا آن را
َّ
ّ
منثور ادبی پیشینیان است.
مصحح
کتب
ِ
عربی کردهاند .شاهد صادق این مدعا ،فهارس پایانی ِ
ِ
ّ
القصــه! ایــن وجیــزه را با نقل ســخنی از علمۀ عالیمقدار ،محمد قزوینی  -که بیتناســب بــا بحث اخیر ما
«خ ُ
تامه ِمسک» میکنیم:
نیست ِ -
ً
ٔ
روحیه انتقادی نــدارد  ...مثال از صدر اســام تا کنون مصنفین
«نــوع ایرانــی از اقــد م األزمنه تاکنون اســتعداد
ایرانی را (آنهایی را که به زبان فارسی چیزی نوشتهاند ،نه ایرانیانی که به زبان عربی تألیفاتی نمودهاند ،مانند
سیبویه و ابنسینا و فخر رازی؛ چه آنها در تحت نفوذ تمدن عرب و دارای روح انتقادی همان تمدن بودهاند
ٔ
سلطه عرب پیدا شد ،نه آنکه عربها
و واضح است که مقصود از «تمدن عرب» تمدنی است که در تحت
خــود آن تمــدن را آورده باشــند) بهطوراجمال از نظر خود ســان میدادم و آنها را بــا مصنفین عرب («عرب» به
همــان معنــی مذکور ،یعنی اعم از عرب و مســتعرب) مقایســه میکردم ،میدیدم هر چه ایرانی نوشــته اســت
غالــب ســطحی و مبهــم و عــاری از تحقیــق و دقــت و ضبط اســت و آنچــه مصنفین عرب نوشــتهاند غالب
ُّ
تخصص  ...نوشته شده است . ...
جدی و با نهایت تدقیق و
ً
مالحظــه بفرماییــد حال شــعرای ما را با شــعرای عــرب .قصاید طوال شــعرای جاهلین در کمــال ضبط حرفا
ً
بــه َحــرف محفــوظ اســت ،ولی اشــعار رودکی و ســایر شــعرای عهد ســامانی و طاهــری تقریبا بهکلــی از میان
رفته اســت که اســامی اغلب شــعرای آن عهد هم به دســت نیســت… یک نفر در این هزار و ســیصد سال که
ّ
از زوال دولــت ملــی ایــران و تســلط عــرب میگذرد پیدا نشــد که یک کتــاب لغتی یا نحو و صرفــی برای زبان

فارســی بنویســد (جز بعضی مختصرات مثل فرهنگ اســدی ،یا در این دو ســه قرن اخیر فرهنگ جهانگیری
ُ
قرون اوالی اســام
و برهــان و غیرهمــا که اغلب در هندوســتان به عمل آمده اســت) ،در صورتی که از همان ِ
تا کنون هزارها قوامیس ّ
مطوله و متوســطه و کتب نحو و صرف و اشــتقاق و غیره برای زبان عرب نوشــته شده
اســت .یک نفر پیدا نشــد که معجمی در خصوص شــرح حال بزرگان و رجال یا اسامی بالد و اماکن بنویسد،
ُ
در صورتــی کــه بــه زبــان عــرب معجمات کبیــره در خصــوص رجال و اما کــن و ُروات و شـ َـعرا و علمــا و حتی
ُ
18
خوانندگان و مسخرگان و دزدان (لصوص العرب) نوشتهاند .»...
کتابنامه
ـ بهمنیار ،احمد؛ داستاننامۀ بهمنیاری؛ چاپ سوم ،تهران :دانشگاه تهران.1381 ،
َُ ّ
بی
ـ قزوینــی ،محمــد؛ نامههــای قزوینــی بــه محمدعلــی فروغــی و عبــاساقبال آشــتیانی؛ به کوشــش ایرج افشــار و نــادر مط ِل ِ
کاشانی؛ چاپ ّاول ،تهران :طهوری.1394 ،

 181.قزوینی ،نامههای قزوینی به محمدعلی فروغی و عباساقبال آشتیانی ،ص 120.-121

90

164

سالبیستوهشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر1396

