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 قلم انداز 10  یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات

گلدره سهیل یاری 

چکیــده: نگارنــده در نوشــتار پیــش رو در قالــب سلســله یادداشــت هایی پیرامــون تاریــخ، 
ــی دارد: ــار م ــار اظه ــل را به اختص ــای ذی ــات، مقوله ه ــگ و ادبی فرهن

َعراء بهار در ستایش عاّلمه مجلسی سخنانی از استاد َمِلک الّشُ
اسفند و چشم زخم

سرکه/سیلی نقد به از حلوای نسیه
تصحیح ترجمه ای غلط

َفربهی و زیبایِی زن
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 Brief Comments (10)
Notes on History, Culture, and Literature
By: Soheil Yāri Goldare

Abstract: In the form of a series of notes on history, 
culture, and literature, the author of this paper is 
going to discuss the following issues in brief: 
Master Malek osh-Sho›arā› Bahār›s talking in 
praise of Allame Majlesi
Esfand (Peganum harmala) and evil eye
Serke/sili naqd beh az hallwā-ye nesiye (a bird in 
hand is worth two birds in bush)
Correcting a false translation
Plumpness and the beauty of woman

Key words: History, culture, literature

  رشحات القلم )10(
يخ واآلداب والثقافة خواطر يف التار

گلدره سهيل ياري 

يتنــاول الكاتــب يف هــذا املقال -  الــذي يندرج ضمن سلســلة مقاالته عن 
 من املقوالت األدبّية، هي:

ً
يخ والثقافة واألدب  - عددا التار

ستاذ ملك الشعراء هبار يف مدح العّامة املجليس.
ُ
1 - حديٌث لأل

2 - احلرمل واحلسد.
 / صفعٌة نقدّية أفضل من حلوى قرضّية.

ّ
3 - اخَلل

4 - تصحيح إحدى الترمجات اخلاطئة.
5 - بدانة املرأة ومجاهلا

يخ، الثقافة، اآلداب. املفردات األساسّية: التار
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قلم انداز )10(

 یادداشت هایی در تاریخ و فرهنگ و ادبیات

َعراء بهار
ُّ

 سخنانی از استاد َمِلک الش
 در ستایش عاّلمه مجلسی

که دایرة الَمعاِرِف شیعۀ امامیۀ  دات ِبحاراألنوار 
ّ
کرده است، بعد از تألیف مجل که مجلسی  کاری  »مهم ترین 

إثنی َعَشــریه اســت، تألیف مجموع کتب دینی و اخالقِی شــیعه اســت به فارسِی ســادۀ عوام فهم که تا آن روز 

گر فارسی  مای دین به زبان تازی بود، و ا
َ
ما خاصه ُعل

َ
کاری نکرده بودند و غالب تألیفات ُعل اهل علم چنان 

می نوشــتند، به  شــیوۀ متقّدمان و به ســبک قدیم بود و احترام مقام علم را در نزدیک شدن به سطح فکر و فهم 
عوام نمی دانستند، بل آن را ُمغاِیر جایگاه دانش می شمردند«.1

قی که در امور داشت و 
َ
کرد و نظر به مداخلۀ ُمطل »مجلســی در َســَنۀ 1111 در ســلطنت سلطان حســین وفات 

کف رفت و  که قندهار از  کشــور چنان مختل شــد  کار  شــاه به انزوا و فراغ می گذرانید، پس از فوت مجلســی 
عاقبت اصفهان و ایران نیز به باِد َنهب و تاراج داده شد«.2

اســتاد بهار در بخش دیگری از کتاب نفیس سبک شناســی که دربارۀ نثرهای علمی دورۀ صفوی ســخن گفته  

چنیــن نوشــته  اســت: »نثرهــای علمی ایــن دوره آنچــه مربوط به نشــر دعوت و بیان اصوِل عقاید شــیعه اســت، 

چنان که گفته شــد بســیار ســاده و عوام فهم و کاماًل در زیر تأثیر نحو عربی اســت و بیش از هرکس مجلســی پدر و 

ی ایران از حیــث اخالق و تربیت و 
ّ
پســر، خصوصــًا مجلســی دوم در این راه خدمت کرده اســت و بــه وحدت مل

افکار و فرهنگ با نهایت عشق و خلوص مثل بزرگ ترین رجاِل ادب و سیاست مساعدت و یاری نموده است«.3

منبع

-بهار، محمدتقی؛ سبک شناسی )تاریخ تطّور نثر فارسی(؛ 3 ج، چاپ هشتم، تهران: امیرکبیر، 1384.

اسفند و چشم زخم

با توّجه به این شاهد شعری از َحنَظلۀ بادغیسی )از شاعران  پارسی گوی سدۀ سوم( بیش از هزار و صد سال 

که اسفند خصوصیِت دورکردن و دفِع چشم زخم دارد: که ایرانیان بر آن بوده اند  است 

1. بهار، محمدتقی، سبک شناسی، ج 3، ص 304.
2. همان .

3. همان، ج 3، ص 305.

گلدره  سهیل یاری 
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گزند.4  گرچه بر آتش همی فکند / از بهِر چشم تا نرسد مر ورا  ـ یارم سپند ا

البته فقط از اسفند برای دفع چشم زخم بهره نمی گرفته اند و از مواّدِ دیگری چون عنبر و مشک و سپنِد سوخته 

و نیل و الجورد و امثال آن نیز برای دفع چشم زخم  استفاده می کردند.5 

منابع

کبر؛ امثال و حکم؛ 4 ج، چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر، 1383. ـ دهخدا، علی ا

ـ فروزانفر، بدیع الّزمان؛ سخن و سخنوران؛ چاپ چهارم، تهران: خوارزمی، 1369.

سرکه/سیلی نقد به از حلوای نسیه
نویســنده ای دربارۀ »ســرکۀ نقد به از حلوای نســیه« نوشــته اســت: »اغلب به غلط می گویند: ســیلی نقد به از 

حلوای نسیه«.6 

گفته است: که »سیلی ...« رواج دارد. مولوی  اّما بر خالف نظر نویسنده دیری است 

به   نســــــــــیه  عطاى  از  نقــــــــــد  ِده .7ســــــــــیلی   نقد  کشــــــــــیدم،  پیشت  َقفا  َنک   

د عربی نیز چنین می خوانیم: َصفَقُة َنقٍد َخیٌر ِمن َبدَرٍة َنسیئٍة:8 یک سیلِی نقد 
َّ
همچنین در یکی از امثال مول

کرده اند: َصفَقٌة ِبَنقٍد َخیٌر ِمن َبدَرٍة ِبَوعٍد/ِبَنسیَئٍة.9 بهتر از َبدره ای نسیه  است. مثل مذکور را چنین هم نقل 

منابع

ح: عبدالفتــاح محمدالحلو؛ الطبعة الثانیــة، بیروت: الّدار  ـ ثعالبــی، أبومنصــور؛ التمثیــل والمحاضرة؛ و فهرســه و تحقیق و شــر
العربّیة ِللکتاب، 2003.

ـ خوارزمی، ابوبکر؛ االمثال الُمَوّلده؛ تحقیق و تقدیم: محمدحسین األعرجی، ابوظبی: مجمع الثقافی، 1424.

کبر؛ أمثال و حکم؛ چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر، 1383. ـ دهخدا، علی ا

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

کوشش توفیق سبحانی؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی ، 1373. ـ مولوی؛ مثنوی معنوی؛ به 

ـ َمیدانی، ابوالفضل؛ َمجَمع األمثال؛ مشهد: معاونت فرهنگی آستان ُقدس، 1366.

تصحیح ترجمه ای غلط
10. ّنِ

َ
ِاحَتِرسوا ِمَن الّناِس ِبُسوء الّظ

مثل مذکور را )که ظاهرًا حدیثی َنَبوی است( ترجمه کرده اند: از سوء ظن و بدگمانی نسبت به مردم بپرهیزید.11

ید«. اما ترجمٔه درست چنین است: »با بدگمانی به مردم خود را از آنان نگه دار

زانفر، بدیع الزمان، سخن و سخنوران، ص 16. 4. فرو
کبر، امثال و حکم، ج  3، ص 1358. 5. دهخدا، علی ا

6. شکورزاده، ابراهیم، دوازده هزار مثل فارسی، ص 633.
7. مولوی، مثنوی معنوی، ص 919.

ده، ص 132.
ّ
8. خوارزمی، ابوبکر، األمثال المول

9. ثعالبی، ابومنصور، التمثیل و المحاضره، ص 130 و 40؛ َمیدانی، ابوالفضل، مجمع األمثال، ج 1، ص430.
10. ثعالبی، ابومنصور، التمثیل و المحاضره، ص 29.

11. http://yon.ir/uHptC
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حال دو ترجمه را با یکدیگر بسنجید، »تفاوت از زمین تا آسمان است«!

َعراء بهار
ُ

سه ترجمۀ منظوم استاد َمِلُک الّش
 ما َسعی: آدمی جز حاصل سعی خود هیچ ندارد. ]سورۀ نجم: 39[

َّ
یَس ِلإِلنساِن ِإال

َ
ل

اســتاد بهــار آیۀ مذکور را چنین ترجمه کرده اســت: نیســت مــردم را جز آنچه در آن رنج َبــَرد/ این چنین گفت 
خدامان به همایون  دفتر12

ِم: 13 دیگــری گناه کرد و من شــکنجه شــدم. گویی  نــي َســّباَبُة الُمَتَنــّدِ
َ
ّن

َ
َکأ

َ
ُب فیُکــم  / ف

َّ
َنــا الُمَعــذ

َ
َغیــري َجنــی و أ

انگشِت سبابۀ انسان پشیمانم.

گویی / َسّبابۀ مردِم پشیمانم.14 َنه ُمعاقبم، 
ُ
گ کرده  کرده است: نا  استاد بهار مثل مذکور را چنین ترجمه 

َغِر:15 جِم ِفي الّصِ رِف ال ِللّنَ نُب ِللّطَ
َّ

ؤَیَته / و الذ بصاُر ُر
َ
جُم إن َتسَتصِغُر األ و الّنَ

َنه از چشــم توست، نی 
ُ
گ گر ُنجومت به چشــم ُخرد آید /  کرده اســت:  اســتاد بهار مثل مذکور را چنین ترجمه 

ز ُنُجوم.16

منابع

کبر؛ أمثال و حکم؛ چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر، 1383. ـ دهخدا، علی ا

ـ بهار، محّمدتقی؛ دیوان اشعار؛ تهران: نگاه، 1387.

ِة  ِة اإلسالمّیَ ِة ِللَجمهورّیَ قافّیَ ِة الّثِ َق َعَلیه: فیروز حریرچی؛ منشوراُت الُمسَتشارّیَ
َ
َحه و َعّل مثاُل و الِحَکم؛ َصّحَ

َ
ـ رازی، عبدالقادر؛ األ

ِة ِبِدَمشق، 1408ه/1987م. األیرانّیَ

ربهی و زیبایِی زن
َ
ف

ک های  معیارهــای زیبایــی17 از دیربــاز در میــان اقــوام و فرهنگ هــا متفــاوت بــوده و بــا گذر زمــان نیز ایــن مال

جمال شــناختی دگرگون شــده اســت. همچنین »ُقَدمای ما در جمال شناســِی خود معیارهایی داشته اند که 
ممکن است لزومًا با آنچه در عصر ما مصداق زیبایی انگاشته می شود سازگار نباشد«.18

بــاری، در ایــن َوجیــزه می خواهیم با آوردن چند شــاهد مثال این نکته را بنمایانیــم که در دیِد عرب ها یکی از 

َمظاهــِر زیبایــی زن »چاقی« و فربهی او بوده اســت. به این موضــوع از راه برخی اقوال و امثال که در ذیل آورده 

می شود می توان پی ُبرد:

ِی الغرند. ساِء الَجهَمُة الَقفَرُة:19  زشت ترین زنان زناِن ترش رو قَبُح الّنِ
َ
ـ أ

کبر، امثال و حکم، ج1، ص 185. 12. دهخدا، علی ا
13. همان، ج 1، ص 163.

14. همان، ص 164.
15. رازی، عبدالقادر، األمثال و الِحَکم، ص 60.

16. بهار، محمدتقی، دیوان اشعار، ص 1089.
یبایی« چیســت؟ ... فالســفه و متفّکران قدیم که به تمامِی موضوعات کوچک و  17. »هیچ گاه در میان ُقَدما کســی به این نکته نپرداخته اســت که »ز
که این قدر در باب آن  که این »جمال«ی  یی غافل بوده اند. هیچ کس نپرسیده است  گو بزرگ عالم حّتی اموِر موهوم پرداخته اند از این امر بسیار مهم 

کدکنی، محمدرضا، زبان شعر در نثر صوفیه، ص 484) یند چیست؟« )شفیعی  سخن می گو
18. حمیدیان، سعید، شرح شوق، ج 2، ص 918.

ید بن ِرفاعة، کتاب األمثال، ص 32. 19. هاشمی، ز
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یِن: الَفَرُس و الَمرأُة:20  زشت ترین الغرها دو چیزند: اسب و زن!
َ
قَبُح َهزیل

َ
ـ أ

کشیده گونه است. ُة:21  نکوترین زنان زنان فربِه درشت و 
َ
سیل

َ
ساِء الَفخَمُة األ  الّنِ

ُ
جَمل

َ
حَسُن/أ

َ
ـ أ

َمِن:22  به من زیبایی بنما، به او فربهی نشان دادم! ...؛ یعنی   الُحسَن في الّسِ
َ

 ... َیعني أّن
ً
ِرکُه َسمینا

ُ
 أ

ً
ـ أِرني َحَسنا

اینکه زیبایی در فربهی است.

حِم:23  زن را چیزی زیبنده تر از چربی و فربهی نیست.
َ

ی الَمرأِة ِمَن الّش
َ
َیُن َعل ز

َ
ـ قال ابُن سیرین:... ال َشي َء أ

گفته اند: در مثلی دیگر چنین 

کجی ها  گفت: می روم تا  ی؟  کجا می رو که  گفته شد  :24  به چربی  ُم الُمعَوّجَ َقّوِ
ُ
یَن َتذهب؟ َقال: أ

َ
حِم: أ

َ
 ِللّش

َ
ِقیل

که َفربهی عیب هایی را می پوشاند. )همان( که معنای مثل این است  را راست نمایم! نوشته اند 

گفتۀ  که در بین برخی اقواِم دیگر نیز فربهی از عناصر زیبایی زن شمرده می شود. برای نمونه »به  گفته نماند  نا

که الغر نباشــد ... . در قارۀ آفریقا ... همه جا  که من می شناســم زنی را زیبا می دانند  یچاَرد، تمام ســیاهانی  ر

که در نیجریه تقریبًا چاقی و زیبایی ُمراِدِف  زِن تنومند زیباترین زن شــمرده می شــود. مانگوپارک می نویســد 

یکدیگر است«.25 

کنده ای دربــارۀ زیبایی از منظِر عــرب در اعصاِر  کــه در متون عربی کهن اشــارات پرا در پایــان اشــاره می شــود 

کرده است ذیاًل می آورد: که با آن برخورد  پیشین دیده می شود. نگارنده دو موردی را 

کی از اهّمّیت ســپیدی رخسار  ـ الِبیاُض ِنصُف الُحســِن:26  ســپیدی نیمی از زیبایی اســت. ســخن مذکور حا

در نظر عرب هاست.

نــِف، و الَمالَحــُة فــي الَعیــِن، و الَحالَوُة فــي الَفم:27  زیبایــی در بینی و نمکین بودن در چشــم و 
َ
 فــي األ

ُ
ـ الَجمــال

شیرینی در دهان است.
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