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Abstract: In the following article, the author 
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يب  يف األدَبني الفاريس والعر
ً
 مشتركا

ً
 أربع وأربعون مضمونا

گلدّره سهيل ياري 
اخلالصـة: يتنـاول الكاتـب يف هـذا املقـال بعـض املضامـني واألمثـال 
بعـني مثـًا   وأر

ً
بعـا يـورد أر املشـتركة يف األدبـني الفـاريس والعـريب. و

 ومّتحد املضمون يف اللغتني الفارسـّية والعربّية، األمر الذي 
ً
مشـتركا

يشير إىل الصلة والعاقة الوثيقة بني هاتني الثقافتني.
األدب  الفـاريس،  األدب  املشـتركة،  املضامـني  األساسـّية:  املفـردات 

العريب، األمثال واحِلَكم، األمثال الفارسّية، األمثال العربّية.
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کار ُمغان که به پایان رســــــــید  ک اســــــــت! گمان مَبــــــــــر  هزار بادۀ ناخــــــــــــورده در رگ تا
)اقبال الهوری(  

کتاب ها و مقاالتی دربارۀ مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی نوشته شده است، اما هنوز  کنون  تا 
هـم بـا جسـت وجوی بیشـتر در منابـع ادِب فارسـی و عربی می توان مضامین مشـابِه تـازه و مغفولی یافت. 
ۀ آینۀ پژوهش شماره های 158 )خرداد و تیر 1395( و 163 )فروردین  ّ

نویسندۀ این ُسطور پیش تر در مجل
و اردیبهشـت 1396( و در برخـی یادداشـت های منتشرشـدۀ دیگـر بـه تعـدادی از ایـن مضامیـن مشـترک 

کنون به تعدادی دیگر از آن مضامین مشابه می پردازد: پرداخته است. ا

1. پنج انگشت یکی نمی شود. پنج  انگشت برادرند، برابر نیستند.1
کِف دست، انگشتان برابر نیست. یَسَبناُنهاِبَسواِء:2در 

َ
ل

ُ
معادل عربی: الَکّف

گذر است.3 2. دنیا محّل 
نیاَقنَطَرٌة:4دنیا پل است.

ُ
معادل عربی:الّد

کنی هم به تو می  گردد  که  کس  کسی؛ چون آن عیب به خودت برمی گردد )یا( عیب هر  3. عیب نزن به 
باز.5

گشت. که به خودت بازخواهد  ِبَك:6چیزی را مسخره نکن؛ چرا َیحوَر
َ
َتسَخرِمنَشيٍءف معادل عربی:ال

4. قیافه اش آدم را یاد قرض  هایش می اندازد.7
زَقِمَنالَفراسِخ:8رخسارش روزی را از چند فرسخی برمی گرداند! الّرِ

معادل عربی:َوجُهُهَیُرّدُ

کاخی را می سازد، شهری را خراب می کند.9  .5
:10فالنی قصری می سازد و شهری ویران می کند.

ً
وَیهِدُمِمصرا

ً
الٌنَیبنيَقصرا

ُ
معادل عربی:ف

کبر، ج  1، ص 512. 1. امثال و حکم دهخدا، علی ا
2. األمثال الصادره، اصفهانی، حمزة بن حسن، ص 253.

3. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 2، ص 829.
4. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 21؛ مجمع األمثال، میدانی نیشابوری، ابوالفضل، ج 1، ص 285.

5. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری، حسن، ج 1، ص 1342.
یـد بـن ِرفاعـه، ص 279؛ العقـد الفریـد، ج 3، ص 14؛ مجمـع  6. کتـاب األمثـال، ابـن سـاّلم، ص 75؛ کتـاب األمثـال، هاشـمی،  ز

األمثال، میدانی نیشابوری، ابوالفضل، ج 2، ص 187؛ جمهرة األمثال، عسکری، حسن بن عبداهلل، ج 2، ص 400.
7. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری، حسن، ج 2، ص 1391.

ّر، آبی،  ابوسـعد منصور، ج  6، 
ُ

ده، خوارزمی، ص 201؛ التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 189؛ نثر الّد
ّ
8. األمثال المول

ص 322.
9. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری، حسن، ج 2، ص 1393.

یی، یوسف بن طاهر، ص 594. 10. مجمع األمثال، میدانی نیشابوری، ابوالفضل، ج 2، ص 393؛ فرائد الخرائد فی األمثال، خو



آینۀ پژوهش  184
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

مقــــــــــــــــــاله
44102 م مون مشترب در ادب فارسی و عربی

ی یـخ نوشـت.11)از دیربـاز در ادب فارسـی مثِل »بریخنوشـتن« بـرای قطع امیدکردن از  6.قولـش را بایـد رو
چیزی رواج داشته است( 12

که به تو وعده داده است، بر یخ بنویس. یالَجَمِد:13آنچه را 
َ
کُتبماَوَعَدَكَعل

ُ
معادل عربی:ا

7. قلب احمق در دهان اوست و زبان عاقل در قلب او.14
معـادل عربـی:ِلسـاُنَمـنَیعِقـُلفـيَقلِبـِه/وَقلُبَمنَیجَهُلفيفیه:15 زبان دانـا در قلِب او و قلِب نادان در 

دهان اوست. )دانا نخست می اندیشد، سپس سخن می گوید، اما نادان َنَیندیشیده سخن می گوید.(

8. آفتاب سِر دیوار است )یا( آفتاب لب  بام  است.16
کاخ است. یالَقصِر:17 فالنی خورشیِد عصرگاهِی بر باِم 

َ
الٌنَشمُسالَعصِرَعل

ُ
معادل عربی: ف

9. جادۀ دزدزده تا چهل روز ایمن است. جاى دزد زده/راه  دزدزده تا چهل روز ایمن است.18
مِسُیقَطـُع: 19 در مثل هـا گفته اند: 

َ
ٍك/َطریٌقِبهـاَقـدکاَنِباأل

َ
مثـاِل:آَمـُنَمسـل

َ
ِفـياأل معـادل عربـی: وَقـدقیـلَ

که دیروز زده شده باشد، امن است. راهی 

که مهارت و توان انجام آن را نداری، نپرداز.( کاری  10.کون نداری هلیله چرا خوری؟!20 )به 
گر ُسرین نداری، َهلیله نخور. َج:21 ا

َ
ُکِلالَهلیل الَتأ

َ
َكاسٌتف

َ
مَیُکنل

َ
معادل عربی: إذال

گاِو نادان ز پهلوِى خویش  ]فردوسی[22 11. خوَرد 
:23شـتر از دروِن خـودش نشـخوار می کنـد. )دربـارۀ کسـی اسـت که  ِمـنَجوِفـِهَیجَتـّرُ معـادل عربـی:الَجَمـلُ
یان دیدگی و نابودی اش می شود.( دستاورِد خود را می خورد و از آن بهره مند می شود، ولی همان موجب ز

کوه را با سوزن  نتوان ُسنبید.24  .12

11. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری، حسن، ج 2، ص 1390.
12. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 1، ص 409.

ده، خوارزمی، ص 178؛ مجمع األمثال، میدانی نیشابوری، ابوالفضل، ج 1، ص 122.
ّ
13. األمثال المول

14. فرهنگ امثال سخن، انوری، حسن، ج 2، ص 853.
15. األمثال و الحکم، ص 55.

کبر، ج 1، ص 38. 16. امثال و حکم، دهخدا، علی ا
17. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 145.

18. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 2، ص 574 و ج 2، ص 578.
19. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 144.

20. ُقّرة الَعین، قاضی اوش، ص 23 و 31؛ امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 3، ص 1248.
ده، خوارزمی، ص 309؛ مجمع األمثال، میدانی نیشابوری، ابوالفضل، ج 1، ص 91.

ّ
21. األمثال المول

22. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 2، ص 757.
23. مجمع األمثال، میدانی نیشابوری، ابوالفضل، ج 1، ص 183.

24. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 3، ص 1249.
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کوه با سوزن ممکن است؟ وِدِباإلبِر:25آیا برَکندِن  معادل عربی:َهلَیسَتطیعوَنَقلَعالّطَ

گر است( 13.ِمثِل  صبح.26)آشکارکننده و رسوا
کننده تر از سپیده دم است. )با روشنِی بامداد پدیده ها آشکار  بِح:27رسوا فَضُحِمَنالّصُ

َ
معادل عربی: ُهَوأ

می شوند.(

گر ُقرُقر نکنم می ترکم. کنم، رسوا می شوم و ا گر ُقرُقر  گفت: ا 14. قورباغه 
کدم. گر نکنم را کنم بدنامم، ا گر واق واق  گوید: ا ـ قورباغه 

گوشم می رود.28 گر صدا نکنم آب در  کنم، بچه ها سنگ به من می اندازند، ا گر صدا  ـ مثل قورباغه ام، ا

فِدُع/َکالمـَیإنُقلُتـُهضائـري/وِفـي حیـَنَشـَکاالّضِ
َ

َکمـاقـال / َجـیُمسـَبلٌ
ُ

وِسـتُرالّد
ُ

قـول
َ
معـادل عربـی:أ

یکی شـب در حال فروافتادن بـود، چیزی می گویم که  صَنـُع:29 در حالـی  کـه پردۀ تار
َ
مـاأ

َ
مـِتَحتفـی،ف الّصَ

کنم؟! گر خاموش بنشینم می میرم، پس چه  یان می بینم و ا گر سخن بگویم ز گفت: ا ِگله دار  قورباغۀ 

کوه  نرسد، آدمی به آدمی رسد.30 کوه  به  کوه  نمی رسد، آدم به آدم می رسد )یا(  کوه  به   .14
:31کوه هـا بـه هـم نمی رسـند، امـا آدمیـان گاهـی بـه هـم 

ُ
جـال وَقـدَتلَتِقـیالّرِ

ُ
َتلَتِقـیالِجبـال معـادل عربـی:ال

می رسند.

َکند و بام َاندود32 که مایه ربود/ ُبن دیوار  15. از رعّیت  شهی 
ـِة  عّیَ مـواِل الّرَ

َ
ِبأ ـذى َیعُمـُر َخزائَنـُه 

َّ
ال  الَمِلـَك 

َ
بـا ایـن سـخن منسـوب بـه انوشـیروان سـنجیدنی اسـت: إّن

ساِسـه:33 پادشـاهی کـه گنجینه هایـش را از 
َ
ـذی َیقَتِلُعـُه ِمـن أ

ّ
ـراِب ال َعـُه ِبالّتُ

َ
ـُن َسـطَح داِرِه ِبمـا َقل َکَمـن ُیَطّیِ

ِک بِن خانه اش را برداشـته تا  که خا کسـی اسـت  دارایی های زیردسـتان آباد و انباشـته می کند، همچون 
بام خانه را بَینداید.

: إذا َوَصـَف َحبیبـًا:34 انوشـیروان از بزرگمهـر 
َ

نوَشـروان ِلُبُزرُجِمهـَر: َمَتـی َیکـوُن الَعـّيُ َبلیغـًا؟ َفقـال
َ
 أ

َ
16. قـال

گفت: هنگام سخن گفتن از معشوق. گویا می شود؟  کی َالَکن  پرسید: 

25. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 186.
26. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 3، ص 1458.

ده، خوارزمی، ص 278.
ّ
27. األمثال المول

28. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری، حسن، ج 2، ص 1389 و ج 2، ص 1629.
29. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 163.

30. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 1، ص 22 و ج 3، ص 1249.
31. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 159.

32. حدیقة الحقیقة، سنایی، َمجدود بن آدم، ص 573؛ همو، ص 258.
33. األعجاز و اإلیجاز ثعالبی،  ابومنصوری، ص 67.

ّر، آبی،  ابوسعد منصور، ج 7، ص 29.
ُ

34. عیون األخبار، ابن ُقَتیبه، ج 2، ص 191؛ نثر الّد
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معادل فارسی: من در همه قول ها فصیحم/در وصف شمایل تو َاخَرس35 

که پیر شد، قورباغه  سوارش می شود.36 17. مار 
گـر بـاز پیر شـود، گنجشـکان بر سـرش  ـُهَهَرٌم/َتخـَرُئَعلـیَرأِسـِهالَعصافیـُر:37 ا َیَمّسُ بـاٍز

ُ
ُکّل معـادل عربـی:و

ید! خواهند ر

18. دسـتش بـه خـر نمی رسـد پـاالن را می زنـد. خـر نبیننـد و به پاالن  برزنند. خر خرابی می رسـاند از چشـِم 
گاو می بینند.38

کاِف:39 زورش به خر نمی رسد، سراغ پاالن می رود. یاإل
َ
َعل َیمیلُ

َ
یالِحماِر،ف

َ
َیقَوىَعل  معادل عربی:ال

کاِف:40  تو مانند صاحِب خری هسـتی که از  ـیاإل
َ
َیسـطوَعل

َظلَّ
َ
عیـا/ف

َ
أ الِحمـاِر َکـَرّبِ معـادل عربـی: ُکنـَت

خر خسته شد و به پاالنش زد!

کنند.41 گذر  گذرد، دیگران نیز بر پِی او  که چون یکی به جوى  گوسفندان  19. ِمثِل 
کردند! کرد، سپس دیگر خران هم پیشاب  حِمَرٌة:42 خری پیشاب 

َ
أ

َ
اسَتبال

َ
ف الِحماُر

َ
معادل عربی: بال

20. مشت با درفش  زدن. غایت جهل بود مشت  زدن سندان  را.43
ُهُیالِطُماإلشَفی:گویی که سیلی به درفش می زند. )دربارۀ ناتوانی است که با نیرومندی 

َ
ّن
َ
معادل عربی: َکأ

درمی آویزد.(

که عشق  از آن  خیزد/که نام آن نه لِب لعل و خّطِ زنگاری ست ]حافظ[44  21. لطیفه ای ست نهانی 
ُف:45  عشـق از زیبایی و 

َ
ـُهَشـيٌءِبـِهالَقلـُبَیکل ِمـنَدماَمـٍة/ولِکّنَ ِمـنُحسـٍنوال معـادل عربـی: وَمـاالُحـّبُ
که دل، عاشق آن می گردد. زشتِی )معشوق( پدید نمی آید، بلکه چیزی هست 

22. شیِر خانه، روباِه بیرون46

35. غزلیات سعدی، سعدی، مصلح بن عبداهلل، ص 326.
36. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 3، ص 1383.

37. همان، ص 218.
38. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 1، ص 164.

ّر، آبی،  ابوسعد منصور، ج 6، ص 324.
ُ

39. نثر الّد
40. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 207.

41. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 3، ص 1480.
42. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 207؛ مجمع األمثال، میدانی نیشابوری، ابوالفضل، ج 1، ص 103.

43. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 2، ص 1122، ج 4، ص 1711.
44. همان، ج 2، ص 1009.

45. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 138.
46. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری،حسن، ج 1، ص 1273.
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وِفـيالُحـروِبَنعاَمـٌة:47 در برابـِر مـن همچـون شـیر اسـت و در جنگ هـا ماننـد  ـّيَ
َ
َسـٌدَعل

َ
معـادل عربـی:أ

شترمرغ!

ی تابه. ِمثل ماهی بر تابه. ِمثل ماهی  از آب بیرون افتاده.48 گندِم رو گندِم برشته. ِمثل  23. ِمثل 

یالِمقلی:49 همچون دانه در  تابه.
َ
ِةَعل معادل عربی: َکالَحّبَ

که  آنجهانآمده.50 )از امری سخت دشوار برهد. مثل مذکور را بیهقی در وصف امیر مسعود  24.امیراز
از غرق شدن جان به در برده بود، آورده است.(

الٌنَقدجاَءِمَناآلِخَرِة:51 فالنی از آخرت برگشت.
ُ
معادل عربی:ف

گر استخوان شوی، سگ ها تو را می خورند.52 25. ا
که استخوان شود، سگان او را خواهند خورد. تُهالِکالُب:53 هر 

َ
َکل

َ
أ
ً
َنفَسُهَعظما معادل عربی: َمنَجَعلَ

26. استخوان از سگ طلب کردن معنی ندارد.54
ثـَتَنفَسـَکِبالُمحـاِل:55آیـا از منـزل سـگان 

َ
َقـدَحّد

َ
/ل

ً
بـَتَعظمـا

َ
ِمـنَبیـِتالـِکالِبَطل

َ
معـادل عربـی: أ

اسـتخوان می طلبی؟ بی شـک به خودت وعدۀ ناشـدنی داده ای. )همچنین در این باره یکی از شـاعران 
مِع

َ
عُظِمِمنَبیِتالِکالِب/َکِطالِبالماِءفيل

َ
ُباأل

َ
کرده است: َطل مثلی فارسی را چنین به عربی ترجمه 

راِب: 56 استخوان ُجستن از النۀ سگان، مانند ُجستِن آب در سراب است.( الّسَ

گر است.57 27. فرزند مرغابی شنا
گر است. ساِبٌح:58فرزند مرغابی شنا رَخالَبّطِ

َ
ف

َ
ّن

َ
معادل عربی: أ

47. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 216.
48. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 3، ص 1480 و ج 3، ص 1485.

ده، خوارزمی، ص 202؛ التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 139؛ مجمع األمثال، میدانی نیشابوری، 
ّ
49. األمثال المول

ابوالفضل، ج 2، ص 119.
یخ بیهقی، ج 1، ص 506. 50. تار

ده، خوارزمی، ص 172.
ّ
51. األمثال المول

52. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری، حسن، ج 1، ص 345.
53. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 212؛ مجمع األمثال، میدانی نیشابوری، ابوالفضل، ج 2، ص 285.

54. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری، حسن، ج 1، ص 335.
55. األمثال الصادره، اصفهانی، حمزة بن حسن، ص 692؛ التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 213؛ جمهرة األمثال، 

عسکری، حسن بن عبداهلل، ج 1، ص 247.
56. یتیمة الّدهر، ثعالبی،  ابومنصوری، ج 4، ص 101.

57. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری، حسن، ج 2، ص 1360.
جاء، ص 150؛ ِعقد الُعلی ِللَموِقف األعلی ، کرمانی،  احمد بن حامد، ص 150؛ صبح األعشی،  58. ذیل نفثة المصدور، قّمی، ابوالّرَ

َقلَقَشندی، ج 12، ص 392.
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28. اسب سوار را می شناسد.59
عَرُفِبَفرساِنها:60 اسبان سواراِن خود را بهتر می شناسند.

َ
معادل عربی: الَخیُلأ

29. آدم برهنه را هر پیراهنی اندازه است.61
کدام پیراهن مناسب فرد برهنه نیست؟! ُحِللُعریاِن:62 

ُ
َیصل َقمیٍصال ّيُ

َ
معادل عربی: أ

30. آدم با لباسش شناخته نمی شود.63
ـ تِن آدمی شریف است به جاِن آدمیت/ نه همین لباِس زیباست نشاِن آدمّیت ]سعدی[64

َثوباُه:65 آدمی را با جامه نمی شناسند. معادل  های عربی: الَمرُءُیعَرُفال

ُیعَرُفِبِغمِده:66 آدمی را به جامه نمی توان شناخت، همچنان که شمشیر  یِفال َکالّسَ ُیعَرُفِبُبرِدِه الَمرُءال
را به غالف نمی توان شناخت.

31. شوخی شوخی آخرش جّدی می شود.67
گردد. که منجر به ِجد  ِعُب68: چه بسا شوخی ای 

َّ
ُهالل َجّرَ ِجّدٍ معادل عربی: ُرّبَ

که آسان بتوان داد!69 32. پول است، نه جان است 
َنفَسـه:70 از پولـش محافظـت می کنـد و جانـش را می بخشـد. )بـرای 

ُ
ل

ُ
لَسـُهوَیبـذ

َ
معـادل عربـی: َیصـوُنف

برخی بخیالن مال از جان عزیزتر است.(

33. شوخی مقّدمۀ دعواست. شوخی به نزاع تبدیل می شود. شوخی برادر جنگ است. شوخی آخرش 
کشیده می شود.71 به جنگ 

59. فرهنگ امثال سخن، انوری، حسن، ج 1، ص 79.
60. جمهرة األمثال، عسکری، حسن بن عبداهلل، ج 1، ص 418؛ المستطرف، َابشیهی، محّمد بن احمد، ص 37.

61. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری، حسن، ج 1، ص 192.
ده، خوارزمی، ص 308؛ التمثیل و المحاضره، ثعالبی؛  ابومنصوری، ص 174؛ مجمع األمثال، میدانی نیشابوری، 

ّ
62. األمثال المول

ابوالفضل، ج 1، ص 94.
63. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری، حسن، ج 1، ص 190.

64. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 1، ص 550.
65. مجمع األمثال، میدانی نیشابوری، ابوالفضل، ج 2، ص 275.

66. َروضة العقول، غازی َملطیوی، محّمد، ص 363.
67. دوازده هزار مثل فارسی، َشکورزادۀ بلوری، ابراهیم، ص 679.

68. األمثـال الصـادره، اصفهانـی، حمـزة بـن حسـن، ص 83؛ التمثیـل و المحاضـره، ثعالبـی،  ابومنصـوری، ص 60؛ مجمع األمثال، 
میدانی نیشابوری، ابوالفضل، ج 1، ص 177.

69. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 258.
70. همان.

71. فرهنگ ضرب المثل های فارسی، ج 1، ص 1267.
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غائِن:72  شوخی باورکنندۀ دشمنی است.
َ

معادل عربی: الِمزاُحِلقاُحالّض

کم می کند/می َبرد.73 یاد وقار انسان را  34. شوخی ز
کم می کند. شوخی دشمن وقار انسان است.74 ـ شوخی هیبت را 

غیَنـَة:75 شـوخی از وقـاِر آدمی می کاهـد و کینه به 
َ

معادل هـای عربـی: الِمزاَحـُةُتذِهـُبالَمهاَبـَةوتـوِرُثالّض
بار می آورد.

کـه آتش هیزم را فرومی برد، شـوخی نیز هیبت و  الَحَطـَب:76 همان  گونه  ـاُر الّنَ ُکلُ الَهیَبـَةَکمـاَتـأ ُکلُ الَمـزُحَیـأ
ُشکوِه آدمی را فرومی َبَرد.

35. هرکه از مادر زاد، عاِلم نبَود.77
که آدمی از مادر دانشمند زاده نمی شود. :78 بدان 

ً
ُدعاِلما

َ
یَسالَمرُءیول

َ
ل
َ
مف

َ
معادل عربی: َتعل

کوسه بَود ]ادیب صابر[.79 یش بزرگ است، ِخَرد  که را ر یِش  دراز نشان احمقی است. هر  36. ر
کوسه می گردد!   گردد، عقل  یش دراز  گر ر :80  ا حَیُةَتَکوَسَجالَعقلُ ِ

ّ
ِتالل

َ
معادل عربی: إذاطال

یش دار افزون می شود.  کم باشد، ِخَرِد ر یش  گر ر ها:81  ا ّبِ َر
تَوفاَعقلُ

َ
إذاِلحَیٌةَخّف

مازیَدفيِلحَیِته:82  به نظر ما کم ِخَرد شدن آدمی به نسبِت افزون شدن  ُنقصاُنَعقِلالَفتیِعنَدنا/ِبِمقداِر
َ
ف

یش اوست. ر

کرد.83 کبک هم پا بلند  کپشت هم َجست. شترهاى شاه را نعل می کردند،  37. همه َجستند، ال
پایـان نعـل شـدند و قورباغـه هم خواسـت که  فَدَعـُة:84 چار

َ
ِتالّض

َ
اسـَتنَعل

َ
ف واّبُ

َ
ـِتالـّد

َ
نِعل

ُ
معـادل عربـی: أ

گفته می شود.( نعل شود! )دربارۀ خواهش های نابه جا 

72. جمهرة األمثال، عسکری، حسن بن عبداهلل، ج 2، ص 231.
73. داستان نامۀ بهمنیاری، بهمنیار، احمد، ص 424.

74. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری، حسن، ج 1، ص 1267.
ید بن ِرفاعه، ص 78؛ التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 261؛ مجمع األمثال، میدانی  75. کتاب األمثال، هاشمی،  ز

نیشابوری، ابوالفضل، ج 1، ص 241 جمهرة األمثال؛ عسکری، حسن بن عبداهلل، ج 2، ص 231.
76. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 262.

77. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 4، ص 1946.
ده، خوارزمی، ص 473.

ّ
78. األمثال المول

79. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 2، ص 885 و ج 4، ص 1962.
80. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 192.

َدباء، راغب اصفهانی، حسین بن محّمد، ج 2، ص 342.
ُ

81. ُمحاَضرات األ
82. همان.

83. امثال و حکم دهخدا، علی اکبر، ج  4، ص 1996.
84. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 163؛ األمثال البغدادیة، ص 7.
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38. هر سیاهی زغال نیست و هر سفیدی پیه.85
َبیضاَءَشحَمًة:86 هر سیاهی خرما و هر سپیدی پیه نیست. َسواَءَتمَرًةوال

ُ
معادل عربی: ما ُکّل

گران است، نخوردنش ارزان است.87 گوشت  گر  39. ا
گران شد، شکیبایی ارزان است. گوشت  گر  بُرَرخیٌص:88  ا الّصَ

َ
حُمف

َّ
معادل عربی: إذاَغالالل

کـس را نداده انـد َبـراِت  گرفتـاِر ِمحَنـت اسـت/  کـس بـه قـدِر خویـش  40. هـر سـری را َدردی ا سـت.89 هـر 
می ]ابوالفرج َسگزی[.90

ّ
مسل

َرأٍسِبِهُصداٌع:91 هر َسری َدردی دارد.
ُکلُّ معادل عربی: و

41. سگ را به زور به شکار نمی توان ُبرد.92 تازی به زور شکار نمی کند.93
:94 سگ ناخواسته و به اجبار شکار نمی کند.

ً
کاِرها َیصیُد معادل عربی: الَکلُبال

42. سرمه را از چشم می زند.95
ِمَنالَعیِن:96 سرمه از چشم می رباید. )دربارۀ مردمان زیرک و چابک در دزدی  معادل عربی: َیسِرُقالُکحلَ

گفته می شود.( و ... 

که چون شد رخنه نپذیرد ُمداوا ]خاقانی[.97 43. بلورین جام را ماَند دِل من/ 
کسی خرسندکردن مشکل است / شیشۀ بشکسته را پیوندکردن مشکل است98 که رنجید از  ـ دل 

ُیجَبُر:99 َکسُرهاال جاَجِة الّزُ ها/ِمثلَ َرُوّدُ
َ
الُقلوَبإذاَتناف

َ
معادل عربی:إّن

یـد بـن ِرفاعـه، ص 228؛ التمثیـل و المحاضـره، ثعالبـی،  ابومنصـوری، ص 167؛ جمهـرة األمثـال،  85. کتـاب األمثـال، هاشـمی،  ز
عسکری، حسن بن عبداهلل، ج 2، ص 278.

یـد بـن ِرفاعـه، ص 228؛ التمثیـل و المحاضـره، ثعالبـی،  ابومنصـوری، ص 167؛ جمهـرة األمثـال،  86. کتـاب األمثـال، هاشـمی،  ز
عسکری، حسن بن عبداهلل، ج 2، ص 278.

87. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری، حسن، ج 1، ص 386.
88. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 244؛ مجمع األمثال، میدانی نیشابوری، ابوالفضل، ج 1، ص 92.

89. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ذوالفقاری، حسن، ج 2، ص 1871.
90. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 3، ص 1205.

91. مجمع األمثال، میدانی نیشابوری، ابوالفضل، ج 2، ص 118.
92. داستان نامۀ بهمنیاری، بهمنیار، احمد، ص 329.

93. همان، ص 208، امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 1، ص 532.
94. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 23.

95. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 2، ص 938.
96. التمثیل و المحاضره، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 143.

97. دیوان خاقانی شروانی، خاقانی، بدیل بن علی، ص 811.
98. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ج 2، ص 822.

رائف، ثعالبی،  ابومنصوری، ص 196.
َ

طائف و الّظ
َ
99. الّل
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که شکستگی آن ترمیم نمی شود. گریختِن دوستی از دل ها همچون شکستن آبگینه است 

44. نیست در هجر جز اّمیِد وصال/ هست  در وصل  ولی بیِم فراق100 
کردم بر خویشتن وصاِل  حالل  کردم بر خویشتن فراِق  حرام / حرام  ـ حالل 

که در فراق  بَود شادى از امیِد وصال  ]قطران[101  که در وصال  بَود انُده از نهیِب فراق / 

ِنی/
َ
ّیاَمالِوصاِلأِلّن

َ
کَرُهأ

َ
أ هُرَیأتیَبعَدهاِبِوصاِل/َو

َ
ِبها/َعَسـیالّد

ً
َرحا

َ
ف یاِلیالَهجِرال

َ
ل ِحّبُ

ُ
معادل عربی:أ

ِبَزواِل:102 
ً
َشیٍءموِلعا

ُکلَّ ى َر
َ
أ

شب های فراق را بی آنکه از آن شاد باشم، دوست دارم؛ چه روزگار پس از هجران وصال می آرد. روزهای 
وصال را ناخوش می دارم، چون که هر چیزی را شتابان به سوی نابودی می بینم.

کتابنامه

وَلی. بیروت:  دار الکتب 
ُ
بعة األ ر فی الُمحاَضرات؛ تحقیق: خالد عبد الَغنی محفوظ؛ 7 ج، الّطَ

ُ
ـ آبی،  ابوسعد منصور؛ نثر الّد

العلمیه، 1424/2004.

بَعة  حام ؛ الّطَ
َ
ُکّلِ َفّنِ ُمسَتظَرف؛ تحقیٌق و تهذیٌب و تعلیق: سعید محّمد الّل ـ ابشیهی، محّمد بن احمد؛ الُمسَتطَرف فی 

االولی، بیروت: عاَلُم الُکُتب، 1419ه/1999م.

وَلی، داُر الَمأموِن 
ُ
بَعة األ َم َله: عبدالمجید َقطامش؛ الّطَ

َ
َق َعَلیِه و َقّد

َ
َقُه و َعّل

َ
ـ ابن َساّلم، ابوُعَبید قاسم؛ کتاُب األمثال؛ َحّق

راث، ِدَمشق، 1410ه/1980م. ِللّتُ

وَلی، بیروت:  داُر الُکُتِب 
ُ
بَعُة األ ـ ابن َعبد َرّبِه، احمد بن محّمد؛ الِعقُد الفریُد. ِبَتحقیِق: مفید محّمد قمیحه؛ 8 ج. الّطَ

العلمّیة. 1404.

َب َفهارَسه: یوسف علی طویل ؛ 4 ج، بیروت: 
َ
َم َلُه و َرّت

َ
َق َعَلیه و َقّد

َ
ـ دینوری، ابن قتیبه؛ ُعیون األخبار؛ َشَرَحه و َضَبَطه و َعّل

 دارالکتب العلمّیه، 1418/1998.

ولی، داُر الَمداِر 
ُ
بَعة األ َبیب؛ الّطَ

ُ
عر؛ تحقیق: أحمد بن محّمد الّض مثاُل الّصاِدَرُة َعن ُبیوِت الّشِ

َ
ـ اصفهانی، حمزة بن حسن؛ األ

اإلسالمی، بیروت، 1430ه/2009م.

ـ انوری، حسن؛ فرهنگ امثال سخن؛ 2 ج، چاپ اّول، تهران: سخن، 1384.

ـ بهمنیار، احمد؛ داستان نامۀ َبهمنیاری؛ چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران، 1381.

ـ بیهقی، ابوالفضل؛ تاریخ بیهقی؛ مقّدمه، تصحیح، تعلیقات، توضیح و فهرست ها: محّمدجعفر یاحّقی و مهدی سّیدی؛ 2 
ج، چاپ دوم: سخن، 1388.

َبه: محمد إبراهیم سلیم؛ قاهره: مکتبة القرآن ، بی تا.
َ

َقُه و َهّذ
َ

ـ َثعالبی،  أبومنصور، اإلعجاز و اإلیجاز؛ َحّق

وَلی،  بیروت:  دار و مکتبة الهالل ، 2003.
ُ
بعة األ ٌح و فهرسٌة: قصی الحسین؛ الّطَ مثیل و الُمحاَضرة؛ تحقیٌق و شر ـ ــــــــــــــــــــ ؛ الّتَ

رائف؛ بیروت: دار المنا هل، بی تا.
َ

طائف و الّظ
َ
ـ ــــــــــــــــــــ ؛ الّل

100. امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، علی اکبر ج 4، ص 1980.
101. همان.

کندری، ص 450. 102. دیون امام علی، نیشابوری 
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وَلی، بیروت:  دار الکتب 
ُ
بعة األ ح و تحقیق: مفید محّمد قمیحه؛ الّطَ هر فی َمحاِسن أهل العصر؛ شر

َ
ـ ـــــــــــــــــــ ؛ یتیمة الّد

العلمّیه، منشورات محّمد علی بیضون ، 1420.

ـ خاقانی، بدیل بن علی؛ دیوان خاقانی شروانی؛ تصحیح ضیاءالّدین سجادی؛ چاپ هشتم، تهران: زّوار، 1385.

فائس، ُارُدن، 2000م. ّزاق حسین؛ داُر الّنَ ـ خویی، یوسف بن طاهر؛ َفرائُد الَخرائد ِفی األمثال؛ ِبَتحقیق: عبدالّرَ

کبیر، 1383. کبر؛ أمثال و حکم؛ چاپ دوازهم، تهران: امیر  ـ دهخدا، علی ا

ـ ذوالفقاری، حسن؛ فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی؛ 2 ج، چاپ دوم، تهران: معین، 1389.

َن َجوانَبه:  َقه و َضَبَط ُنصوَصه و مّتَ
َ

َعراء و الُبَلغاء؛ َحّق
ُ

ـ راغب اصفهانی، حسین بن محّمد؛ ُمحاَضراُت األدباء و ُمحاَوراُت الّش
رَقم، 1999/1420.

َ
رَقِم بن أِبی األ

َ
ولی. بیروت : داُر األ

ُ
بَعة األ ُعَمر فاروق طباع ؛ 2 ج، الّطَ

ـ سعدی، مصلح بن عبداهلل؛ غزلیات سعدی؛ تصحیح و توضیح: غالمحسین یوسفی؛ چاپ اّول، تهران: سخن، 1385.

ـ سنایی، َمجدود بن آدم؛ حدیقة الحقیقة و شریعة الّطریقه؛ به تصحیح و با مقّدمۀ مریم حسینی؛ چاپ اّول، تهران: مرکز 
نشر دانشگاهی، 1382.

ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ؛ حدیقة الحقیقة و شریعة الّطریقه؛ تصحیح: محّمدتقی مدرّس رضوی؛ چاپ ششم، تهران: دانشگاه تهران، 
.1383

ـ َشکورزادۀ بلوری، ابراهیم؛ دوازده هزار مثل فارسی؛ چاپ سوم، مشهد: آستان قدس رضوی، 1387.

َق َعَلیِه و َوَضَع َفهاِرَسه: محّمد أبوالفضل إبراهیم و عبدالمجید 
َ
َقه و َعّل

َ
ـ عسکری، حسن بن عبداهلل؛ َجمِهَرُة األمثال؛ َحّق

َقطامش؛ 2 ج، بیروت :  داُر الِفکر و داُر الجیل، 2000/1420.

ـ غازی َملطیوی، محّمد؛ َروَضُة الُعقول؛ به تصحیح و تحشیۀ: محّمد روشن و ابوالقاسم جلیل پور؛ چاپ اّول، تهران: 
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، 1383.

کتابخانه، موزه و مرکز َاسناد  جاء؛ ذیل نفثة المصدور؛ رونویسی حسین مدّرسی طباطبایی؛ چاپ دوم، تهران:  ـ قّمی، ابوالّرَ
مجلس شورای اسالمی، 1388.

کرمانی،  احمد بن حامد؛ ِعقد الُعَلی ِللَموِقف األعَلی ؛ به تصحیح و اهتمام: علی محّمد عامرى نائینی ؛ چاپ دوم ، تهران:  ـ 
 روزبهان، 1356. 

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

کت و زهرا محمودی؛ چاپ اّول، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار  ُة الَعین؛ تصحیح و تعلیق: سلمان سا ـ قاضی اوش؛ ُقّرَ
- سخن.

کیدری، قطب الّدین محّمد؛ دیوان امام علی؛ تصحیح، ترجمه، مقّدمه، اضافات، تعلیقات: ابوالقاسم امامی؛  ـ نیشابوری 
چاپ سوم، تهران: اسوه، 1379.

وَلی، دمشق:  دار سعد الّدین ، 1423/2003.
ُ
بَعة األ کردی ؛ الّطَ ـ هاشمی،  َزید بن ِرفاعه؛ کتاب األمثال. تحقیق: علی إبراهیم 


