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کتــاب ُپــر بــرگ و بــار امثــال و ِحَکــم هــرگاه که بــرای امثال فارســی، معــادل و مشــابهی در  مــهٔ دهخــدا در 
ّ

عل
عربی یافته به آن اشــاره کرده اســت، اّما در مواقعی به معادل های عربی دیگر امثال و حکم فارســی اشــاره ای 
که ایشــان در تألیف امثال و حکم قصد تفّحص و وارســی منابع  ت آن امر این بوده 

ّ
نکرده اند. شــاید یک عل

امثــال و حکــم عربــی را نداشــته و تنها به  برخی از کتاب هــای امثال چون مجمع األمثال میدانی نیشــابوری 
توّجه داشــته اســت. در این یادداشــت به معادل های تعدادی از امثال موجود در کتاب امثال و حکم استاد 
کات این دو ادب در امثال و حکم بیشتر نمایان شود. البته ممکن است  دهخدا اشاره می شود تا میزان اشترا
ت از یکدیگر 

ّ
که این دو مل ت و ادب دیگر یا جزء امثال مشترکی باشد 

ّ
تی از مل

ّ
این تشابهات حاصل أخذ مل

نگرفته باشــند. ســخن دربارهٔ تأثیر و تأّثرها در حوصلهٔ این مجال نیســت. در اینجا تنها تعدادی از این امثال 
و حکم مشابه آورده می شود:

کاه )دهخدا،1383:ج11/1( 1. آِب زیِر 
برابر عربی:

کاه است)خوارزمی، 1424: 228( بِن: او آب زیِر  هو ماُء َتحَت الّتِ

که این مثل مشترک است یا اینکه از کدام زبان به زبان دیگر وارد شده  به درستی بر نگارنده مشخص نیست 
کهن ترین متون ادبی فارسی َدری چون شاهنامه فردوسی مثل مذکور دیده می شود. است. دسِت کم در 

َکمچه مى آید«)دهخدا،1383:ج50/1( 2. »آنچه در دیگ  است به 
برابر عربی:

که در دیگ است بیرون می آورد. )خوارزمی، 1424: 315( کفگیر آنچه را  الِمغَرفُة َتخُرُج ما فى الِقدِر: 

گریان  که وقِت زادِن تو          همه خندان  ُبدَند و تو  3.      آن شنیدى 
)دهخدا،1383:ج57/1( گریان ُبَوند و تو خنــــدان  که بعِد ُمردِن تو        همه  ى              تو چنان ِز

برابر عربی:
ً
َك یضَحُكوَن ُسُرورا

َ
              و الّناُس َحول

ً
ِکیــــــــــــا َك  یا ابَن آدَم با ّمُ

ُ
َدتــــَك  أ

َ
-         َول

)ثعالبی، بی تا: 271(  َمســــــــُرورا  
ً
ى َعَمٍل َتُكوُن إذا َبَكوا               فى َیوِم َموِتَك ضاِحكا

َ
احُرص َعل

َ
            ف

نقد و برریس کتاب

 چکیده:
عالمه دهخدا در کتاب امثال و 

حکم هر گاه که برای امثال فارسی، 
معادل در عربی یافته به آن اشاره 

کرده است؛ اما در مواقعی به معادل 
های عربی دیگر امثال و حکم 

فارسی اشاره ای نکرده اند. شاید یک 
علت آن امر این بوده که ایشان در 

تألیف امثال و حکم قصد تفحص و 
وارسی منابع امثال و حکم عربی را 

نداشته و تنها به برخی از کتاب های 
امثال چون مجمع األمثال میدانی 

نیشابوری توجه داشته است. 
نویسنده در یادداشت حاضر، به 

معادل های تعدادی از امثال موجود 
در کتاب امثال و حکم دهخدا اشاره 
می کند تا میزان اشتراکات این دو 
ادب در امثال و حکم بیشتر نمایان 

شود.

 کلیدواژه:
برابرهای عربی، مثل های فارسی، 

کتاب امثال و حکم، دهخدا، امثال 
فارسی، نقد کتاب.

بی برخی از مثل هاِی  برابرهای عر
 فاریس کتاب امثال
 و حکم دهخدا
سهیل یاری گُل َدرِّه
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

امثال وحکم؛ علی اکبردهخدا؛ چ 
12، تهران: امیرکبیر؛ 1383
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ببوس)مسکویه، 1377 :185(

7. از دل ِبَرَود هرآنكه از دیده َرَود )دهخدا،1383:ج129/1(.

الَعین ِمـــــــــــــــن  غـــــــــــــــاَب  َمـــــــــــــــن   و 
الَقلِب ِمـــــــــــــــن  غـــــــــــــــاَب  َقـــــــــــــــد 

َ
ف

)ابونواس،1424:ج267/5(   

نمانــدى  زنــده  معلــم  یــک  بــودى  اثــر  را  طفــان  دعــاى  گــر  ا  .8
)دهخدا،1383:ج214/1(

بسنجید با:
نظــر َمدیِنــی إلی قــوٍم َیسَتســَقون و َمَعهم ِصبیــاٌن فقال: ما هــؤالِء؟ فِقیَل: 
مــا َبِقــَى فــى األرِض 

َ
 ل

ً
ــو کاَن ُدعاُؤهــم ُمجابــا

َ
: »ل

َ
َنرُجــو ِبِهــُم اإلجابــَة، فقــال

ٌم«. )توحیدى، 1408:ج 5/ 42(
َّ
ُمَعل

که آِب باران می خواســتند و با ایشــان  »نگریســت مــرِد َمدینی بــه مردانی 
یــم ما بر  بودنــد َبّچــگان. بگفــت: کیســتند اینهــا؟ بگفتنــد: امیــد می دار
گر بود دعاء ایشان اجابت گردد،  ایشــان مســتجاب شــدن دعا. بگفت: ا

نماندى بر زمین آموزنده اى.«)خوارزمی، 1382: 140(

9. باد پیمودن )دهخدا،1383:ج351/1(
برابر عربی:

یــا  می کنــد  وزن  بــاد  مــا  بــرای  فلنــی  یــَح:  الّرِ ینــا 
َ
َعل یكیــُل  فــاٌن 

می پیماید)ثعالبی،2003: 153(.

10. »این مرده به این شیون نمى ارزد«)دهخدا،1383:ج337/1(
برابر عربی:

 ُیَساِوی الُبَكاَء: این مرده به ]این شیون و[ گریستن نمی ارزد. 
َ
ُت ال ّیِ

ا الّمَ
َ

َهذ
)خوارزمی،1424: 195؛ میدانی، 1366: ج374/2(

11. باد در انبان داشتن)دهخدا،1383:ج351/1(
برابر عربی:

یــح: او کیســه اش را ُپِر بــاد می کنــد. )خوارزمی،1424  ِکیَســه بالّرِ  
ُ َ
هــو َیمــأ

)218:

گرفت)دهخدا،1383:ج404/1( کسان مار باید  12. به دست 
برابر عربی:

)آبــی،  می گیــرد.  مــار  دیگــران  دســت  بــا  َغیــِره:  ِبَیــِد  ــَة  الَحّیَ َیِصیــُد 
1424:ج234/6(

َگر از سرچشمه آب مى خورد.)دهخدا،1383:ج433/1( 13. بِز 
برابر عربی:

ر تنها از سرچشــمه آب 
َ
گ  ِمــن رأِس الَعین: بــِز 

ّ
الَعنــزُة الَجرباَنــُة مــا َتشــَرُب إال

می نوشد.)تیمور باشا، 1375ه.ق: 356( 

مادرت تو را در حالی زاد که تو گریان بودی و مردمان در پیرامون تو خندان 
کــه آنــان می گریند تو  کــه در روز مرگــت هنگامی  بودنــد. در پــی آن بــاش 

خندان و شادمان باشی. 

4. زیر اندازش زمین است رو اندازش آسمان )دهخدا،1383:ج72/1(
برابر عربی:

ماِء ِغطاٌء)خوارزمی، 1424: 145( ما له غیُر األرِض  ِوطاٌء، و غیُر الّسَ

5. از این ســتون به آن ســتون فرج است)دهخدا،1383: ج103/1 و همو، 
ج999/2(
برابر عربی:

رٌج: از لحظه ای تا لحظه ای دیگر گشایش و فرجی 
َ
 ِمن ســاعٍة إلى ســاَعٍة ف

است. )خوارزمی، 1424: 125(

که نتوان برید باید بوسید )دهخدا، 1383:ج105/1( 6. دستى را 
برابر عربی:

کــه نمی توانــی دســت  لهــا: هــرگاه  ك فَقّبِ ــم َتســَتِطع أن َتقَطــَع  َیــَد َعــُدّوِ
َ
إذا ل

دشــمنت را ببــری آن را ببوس. )ابن عبد رّبــه، 1404: ج178/1؛ ثعالبی، 
لهــا:  1401: 105؛ زمخشــری، 1412:ج370/3(. َیــٌد ال ُیمِكُنــك َقطَعهــا َقّبِ
ک  که توان قطع آن را نداری )خوارزمی، 1424: 126(. َقِبل یَد عدّوِ دستی 
گر بریدن دســت دشــمنت برایت میّســر نشد آن را  إذا لم ُیمِكُنک قطُعها: ا

نقد و برریسکتاببرابرهای عربی برخی از مثل هاِی فارسی کتاب امثال و حکم دهخدا
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ُمــه )توحیدی، 
َ
چنیــن هم نقل شــده اســت: لیس َمــن قال: الّنــاُر، إحَتَرَق ف

1408:ج55/9(

ِگل  ُخوَرد)دهخدا،1383:ج1966/4( ُکَند  ِگل  22. هرکه 
برابر عربی:

ینا)ثعالبی، 2003: 59( ُکِل الّطِ یَن  َیأ َمن َیعَمِل  الّطِ

کتابنامه

ّر فی الُمحاضرات؛ مصحــح: خالد عبدالغنی محفوظ؛ 
ُ

ـ آبی، ابوســعد منصور؛ نثــر الّد
7جلد)در 4مجّلد(، بیروت: دار الُکُتب الِعلمّیة، 1424. 

ح نهــج البالغــة؛ محقق/مصحــح: محمــد  ـ ابــن أبــی الحدیــد، عبــد الحمیــد؛ شــر
ابوالفضل ابراهیم ؛ 20ج )در10 مجّلد(، قم:  مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی ،  1404.

ـ ابــن عبد ربه األندلســی؛  الِعقُد الفریــُد؛ مصحح: مفید محمد قمیحــة؛ 8ج، الطبعة 
األولی،   بیروت: دار الکتب العلمیة، 1404.

ـ ابن مسکویه؛ الِحکَمُة الخالدة؛ تصحیح عبدالرحمان بدوی؛ چاپ دوم، انتشارات 
دانشگاه تهران،  1377.

بعة األولی،  ـ اهــوازی، ابوانــواس؛ دیوان؛ تحقیــق ایقالد قاغنــر؛ الّجزء الخامــس، الّطَ
سالة، 1424. بیروت: مؤّسسة الّرِ

بَعة األولی، دار  خائر؛ محقق:  وداد القاضــی؛ الّطَ
َ

ـ توحیــدی، أبوحیــان؛  الَبصائــر و الّذ
صادر: بیروت، 1408.

ـ تیمــور باشــا، احمــد؛  األمثــال العامیــة، الطبعــة الّثانیــة، مصــر: دارالکتــاب العربّی، 
1375ق.

محمدالحلــو؛  عبدالفتــاح  محقــق:  والمحاضــرة؛  التمثیــل  أبومنصــور؛   ثعالبــی،  ـ 
الطبعةالثانیة، بیروت: الدار العربیة للکتاب، 2003.

رائف؛ بیروت: دارالَمناهل.
َ

طائف و الّظ
َ
ـ ــــــــــــــــــ ، بی تا؛ الّل

ـ خوارزمــی، ابوبکــر؛  االمثــال الُمَوّلــده؛ تحقیــق محمــد حســین االعرجــی؛ ابوظبــی: 
مجمع الثقافی، 1424.

ـ خوارزمــی، موفــق بــن طاهر)ٍمترجــم(؛ بدائــع الملح)نواهــای نمکیــن(؛  قاســم بــن 
حســین بن محمد الطرائفی الخوارزمی؛ مصحح: مصطفی اولیایی؛ تهران : مركز نشر 

میراث مکتوب، 1382.

كبر؛ أمثال و حکم، چاپ دوازهم، تهران: امیركبیر، 1383.  ـ دهخدا، علی ا

ـ زمخشری، محمود بن عمر؛ ربیع األبرار و نصوص األخیار؛ تحقیق: عبداالمیر مهنا؛ 
الطبعة األولی، بیروت: مؤّسسة األعلمی للمطبوعات؛ 1412.

ـ میدانی نیشابوری، أبو الفضل؛ مجمع األمثال؛ المحقق: محمد محیی الدین عبد 
الحمید؛ 2جلد، بیروت: دار المعرفة، 1375.

ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ، مجمع األمثال؛ مشهد: معاونت فرهنگی آستان ُقدس، 1366.

14. »پارسال دوست امسال آشنا« )دهخدا، 1383: ج496/1(
برابر عربی:

ُکّنــا أصدقــاَء فِصرنــا َمعــاِرَف: مــا دوســت بودیــم، ]حــاال[ آشــنا گشــتیم.   
)ثعالبی، 1401: 40(

گرم است نان توان بست، یا باید  گرم است نان دربند یا تا تنور  15. تا تنور 
نان بست )دهخدا،1383: ج530/1(

برابر عربی:
کــه تنــور داغ اســت]نان را[ بچســبان.  : مادامــی 

ً
ــوُر حــاّرا ّنُ ألــِزق مــا داَم الّتَ

)زمخشری،1412:ج468/3(

16. پنج انگشت یكى نمى شوند )دهخدا،1383: ج522/1(
برابر عربی:

کــف دســت انگشــت ها برابــر  و ال َتســَتِوی فــى الّراحَتیــِن األصابــُع: بــر دو 
نیستند.)خوارزمی، 1424: 394، ثعالبی، 2003: 54(

ِکــى َرَمــد قّصــاب ز انبوهــى َغَنــم  17. شــعله را ز انبوهــِى هیــزم چــه غــم/ 
)دهخدا، 1383: ج1024/2(

برابر عربی:
گوســفندها قصاب را نمی ترســاند.  َکثَرَة الَغَنِم: فراوانی  ه 

ُ
الَقّصــاب  ال َتهول

)ثعالبی، 2003: 97؛ میدانی نیشابوری، 1367: ج76/2(

18. غوره نشده َمویز شده است  )دهخدا،1383:ج2/ 1130(
برابر عربی:

اســت. گشــته  مویــز  نشــده  غــوره  فلنــی  ِحصــِرٌم:  هــو  و  َیَتَزَبــّبُ  فــاٌن   
)ثعالبی،2003: 40(. مثل مذکور به این صورت هم نقل شــده اســت: قد 
 
ً
بَت ِحصِرما ــَب َقبــَل أن َیَحصَرَم )ابن ابی الحدیــد، 1404: ج4/20(؛ َتَزّبَ ّبَ َز

)زمخشری، 1412: ج61/3(.

کیســه  براى چیــزى )یــا( بــراى کســیه دوختــن  )دهخدا،  19. کیســه  دوختن، 
1383:ج 3 /1258(

برابر عربی:
: فلنی برای ما کسیه ای دوخته است )خوارزمی، 

ً
ینا ِکیسا

َ
فاٌن قد خاَط َعل

1424: 220؛ میدانی،1375ه.ق: ج272/1(. 

20. مثل خر بر یخ ماندن)دهخدا،1383: ج1429/3(
برابر عربی:

ى الَجَمِد: همچون خر بر یخ. )ثعالبی،2003: 207(
َ
کالِحماِر َعل

گوید دهانش نسوزد« )دهخدا،1383:ج1944/4(. 21. »هرکه آتش 
برابر عربی:

که بگوید:  که هرکس    َمن  قال: ناٌر، إحَتَرَق ِلســاُنه: چنین نیســت 
ُکلُّ لیس  

آتش، زبان)یا دهانش( بســوزد.)آبی،1424 :ج326/6(. مثل مذکور این 

برابرهای عربی برخی از مثل هاِی فارسی کتاب امثال و حکم دهخدا نقد و برریسکتاب


