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بینبرخیفرهنگها نکاتیدربارۀنحسیسمتچپومبارکیسمتراستدر
از دیرباز باورهای قابل توجه و جالبی دربارۀ سمت راست و چپ در ملت های مختلف وجود داشته است، 
به این صورت که ســمت راســت را خجســته و فرخنده می دانســته اند و سمت چپ را گجسته و تیره و شوم. 
حّتــی ایــن اندیشــه در گزینــش لغات این دو ســمت و معنــای آنها نیز تأثیر نهاده اســت. مثاًل در زبان پارســی 

راست به معنای »حق« و »راستی« و »درستی« و ... است و »چپ« نیز با »ناراستی« و ... در ارتباط است.

در ذیل به برخی از باورهای مرتبط با این دو سوی، در فرهنگ ایرانی، اسالم و عرب و برخی ملل غربی اشاره 
می شود:

گفته می شود. »یمین«  مال«  در فرهنگ اسالمی به بهشتیان »اصحاب الیمین« و به دوزخیان »اصحاب الّشِ
به معنای »ســمت راســت« و »ِشمال« به معنای »ســمت چپ« است. همچنین نامۀ عمل اهل بهشت را به 

دست راست و نامۀ عمِل دوزخیان را به دست چپ آنان می دهند.

ر(  کــه از ســمت چپ هویدا می شــد، »بــارح« می گفتنــد و بدان فــال بــد )َتَطّیُ همچنیــن عرب هــا بــه صیــدی 
ل/ُمروا( 

ُّ
می زدند، اّما به صیدی که از ســوی راســت آشــکار می گشــت، »ســانح« می گفتند و به فال نیک )َتَفأ

می گرفتند.1

جســته و 
ُ
ـ در فرهنــگ و بــاور ایرانیــان از دیربــاز ســمت راســت ســمتی مبــارک و نیکــو بــوده و ســمت چــپ گ

نامبارک. برای نمونه در داســتان رســتم و اســفندیار آنجا که اسفندیار رســتم را در سوی چپ خود می نشاند، 
رستم برآشفته می شود:

کــردبــه دســت چــپ خویــش بر جــای کرد آرای  مجلــس  همــی  رســتم  ز 
کــه رأی مــن اســتجهاندیده گفت این نه جای من است بــه جایــی نشــینم 
که از دســِت راســت هواســتبــه بهمــن بفرمود  ِکــت  چنــان  بیــارا  نشســتی 

َکّزازی در توضیح آن ابیات چنین نوشته اند: »اسفندیار رستم را در سوی چِپ خویش می نشاند   استاد دکتر 
جســته و بی شگون و اهریمنی است، وارونه سوی راست که سوی خجسته 

ُ
که در باورشناســی ایرانی ســوی گ

کســی در ســوی چپ، رفتاری ناپســند و خواردارانه شــمرده  و همایون و اهورایی اســت. بر این پایه نشــاندن 

1. ازهری، تهذیب اللغة، ج 4، ص187.  

 چکیده:
نویسنده در نوشتار پیش رو در قالب 
سلسله انتشاراتی پیرامون تاریخ، 
فرهنگ و ادبیات، به ارائه مطالبی به 
 شرح ذیل پرداخته است:
-نکاتی درباره نحسی سمت چپ و 
مبارکی سمت راست در بین برخی 
 فرهنگ ها
 -سابقه تعطیلی مدارس در آدینه
 -ترجمه غلط مثل ثأطه مدت بماء
-شباهت معنایی جالب درباره 
لغت گورستان در عربی، انگلیسی و 
فارسی.

 کلیدواژه:
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قلـــــم انـــــــداز )3(

یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات

مقــالــه

سهیل یاری گُلَدرِّه
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه.
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که در ســوی چپ شــاه می نشســته  کهن نیز رایزن و دســتوری  می شــده اســت. در داســتان ها و افســانه های 
که در سوی راست  کیفر و خون ریزی برمی انگیخته است و راهنمون و رایزنی  است، همواره او را به ناسازی و 

]می نشسته است[ به مهر و نرم خویی و بخشایش ]بر می انگیخته است[«.2

کردن امیر َحَسنک وزیر« چنین می خوانیم: یخ بیهقی حیِن ماجرای »ذکر بردار  در تار
ی نشــیند، نگذاشــت و بر دســت راست من نشست؛ و  »خواجه امیر حســنک را هر چند خواســت که پیش و
کثیر معزول بود، اّما  کثیر و بو نصر مشکان را بنشاند- هر چند بو القاسم  ]بر[ دست راست، خواجه ابوالقاسم 

حرمتش سخت بزرگ بود- و بو سهل بر دست چپ خواجه، ازین نیز سخت بتابید«.3

ی  که بر اســاس همان باور کهن اســت که »ســمت راست« کسی نشستن بر »سمت چپ« و چنین می نماید 
که شــاهان و وزرا افرادی را بر ســمت راســت  کی از ارج و ارزش فرد اســت  نشســتن برتری داشــته اســت و حا

خویش می نشانده اند.

شــاردن در ســفرنامۀ خود نوشته است: »ایرانیان دســت راست را بر دست چپ مزیت می دهند«.4 امروزه هم 
در تعارفــات روزمــّره و ورود و خروج هــا تقّدم را با کســی می دانند که در »ســمت راســت« اســت. همچنین به 

که »از دندۀ چپ برخاسته است«. که بدُخلقی می کَند می گویند  کسی 

در بین برخی از ملل غربی نیز چنان باوری بوده است. مثاًل در انگلیسی واژۀ »right« جز معنای »راست«، به 
معنای »صحیح« و »درست« نیز رواج دارد. همچنین سمت چپ )left( نحس و شوم تلّقی می شده است.5 
نیز لغت »sinister« که به معنای شوم و شرور و ... است، »در زبان التین این واژه یعنی »از طرف چپ«، طبق 
که از طرف چپ ظاهر می شــد بدشانســی می آورد. توضیح دیگری برای ارتباط بدشانسی  باوری کهن، آنچه 

که غرب )سمت چپ( به سمت غروب خورشید است«.6 با طرف چپ این است 
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کاشانیان؛ چاپ اّول، تهران: نشر نو، 1386. - آیتو، جان؛ فرهنگ ریشه شناسی انگلیسی؛ ترجمۀ حمید 

َغــة؛ تحقیق: محمــد عوض مرعــب؛ 15 ج، الطبعة األولی، بیــروت: دار إحیاء التــراث العربی، 
ُ
- ازهــری، ابــو منصــور؛ تهذیــب الّل

2001م.

کاماًل ضروری؛ مترجم: رضا دانشوری؛ چاپ پانزدهم، انتشارات جنگل، جاودانه، 1390. - برامبرگ ماری و دیگران؛ 504 واژۀ 

حان: محمدجعفر یاحقی و مهدی سّیدی؛ 2 ج، چاپ دوم، تهران: سخن، 1388. - بیهقی، ابوالفضل؛ تاریخ بیهقی؛ مصّحِ

- شاردن؛ سفرنامه؛ ترجمۀ اقبال یغمایی؛ 5 ج، چاپ اول، تهران: طوس، 1372.

کّزازی، میرجالل الدین؛ خشم در چشم )گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه(؛ چاپ اول، تبریز: آیدین، 1387.  -

***
آدینه سابقۀتعطیلیمدارسدر

که در آن بسیاری از آداب و رسوم دیرین آنان منعکس است. آداب و باورهایی  ادبیات هر قوم آینه ای است 
گر در متون نظم و نثر آنان اشــاره نمی شــد، شــاید در متون دیگری نتوان نشــان از آنان گرفت. باری در این  که ا
یادداشــت به یکی از آن رســومی اشــاره می شــود که تا به امروز هم پای بر جاست و آن تعطیلی دانش آموزان در 

جمعه هاست.

کزازی، خشم در چشم، ص 114.  .2
یخ بیهقی، ج 1، ص174. 3.  بیهقی، تار

4. شاردن، سفرنامه، ج 2، ص 768.
یشه شناسی انگلیسی، ص 712.   5. آیتو، فرهنگ ر

کاماًل ضروری، ص 6. 6. برامبرگ و دیگران، 5۰4 واژۀ 

مقاله قلــــــــــــم انـــــــــــــــداز )3(
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کرده است: »ِگل و  اســت.13 استاد احمد سّیاح این مثل را چنین ترجمه 
که آب آن راآوردهباشــد«14 و دکتر انزابی نژاد این چنین: »ِگلیاســت الی 

سرشتهبهآبی«.15

که بــا آب، رطوبت ]و  ِگلی اســت  اّمــا ترجمۀ صحیح مثل چنین اســت: 
کرده شــده  یادت  کــه ز آن[ فســاد بیشــتر شــد. یا: »ِگِل سرشــته ... اســت 
اســت به آبی«.16 رفاعی هاشــمی )373 م( در ذیل همین مثل اشــاره ای 
هُر: إذا زاد   الَنّ

َ
ت ِمن َقوِلک: َمــّد

َ
ت« اســت: »ُمّد

َ
بــه معنای آن و لغت »ُمّد

ه َنهٌر آَخُر إذا زاَده، أی إذا أصاَبها ماٌء ِازداَدت َفسادًا«.17
َ

ماُؤه، و َمّد

منابع

ّر فی الُمحاَضرات؛ مصحح: خالد عبدالغنی محفوظ؛ 7 
ُ

ـ آبی، ابوسعد منصور؛ نثر الّد
جلد )در 4 مجّلد(، بیروت: دار الُکُتب الِعلمّیة،  2004/1424 م.

ـ ابــن عبــد ربــه األندلســی، احمــد بن محمــد؛ الِعقــد الَفریــد؛ مصحح: مفیــد محمد 
قمیحة؛ 8 ج، الطبعة األولی، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1404.

ـ اصفهانی، محمود بن محمد؛ دســتور الِوزارة؛ تصحیح اســتاد رضا انزابی نژاد؛ چاپ 
اول، تهران: امیرکبیر، 1364.

کردی؛ دمشــق: دار  ـ رفاعــی الهاشــمی، زیــد األمثال، محقق؛ مصحــح: علی ابراهیم 
ین، 2003/1423م. سعد الّدِ

ـ ســّیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین؛ عربی به فارســی )ترجمة الُمنِجد لوئیس 
َمعلوف(؛ 2 ج، چاپ پنجم، تهران: اسالم.

ـ عســکری، ابوهــالل؛ جمهرة األمثال؛ محقق/ مصحح: محمــد ابو الفضل ابراهیم و 
عبدالمجید قطامش؛ 2 ج، بیروت: دار الفکر و دار الجیل، 1420/ 2000م.

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

ین؛ َلطائُف األمثاِل و َطرائِف األقوال؛ تصحیح و تعلیقات حبیبه  ـ وطواط، رشــیدالّدِ
دانش آموز؛ چاپ اّول، تهران: میراث مکتوب، 1376.

***
یــکشــباهتمعنایــیجالــبدربــارۀلغــت»گورســتان«درعربــیو

انگلیسیوفارسی
یشه شناســی لغــات هــر زبــان مــا را به نتایــج و نــکات جالب و  تأّمــل در ر
م کنندگان بــه آن زبان ها 

ّ
تأّمل برانگیــزی دربــارۀ افــکار و اندیشــه های تکل

می رســاند و رهنمون کننــدۀ مــا بــرای شــناخت عقایــد آنهــا در موضوعی 
کوتــاه می خواهیــم نکاتــی دربــارۀ  ایــن یادداشــت  خــاص می شــود. در 
کــه بــرای آن در برخــی زبان ها  یشه شناســی لغــت »گورســتان« و لغاتــی  ر

کنیم:     برگزیده اند به قرار ذیل بیان 

قوال، ص 59( )وطواط، لطائف االمثال و طرائف اال
ّر فــی المحاضــرات، ج 6، ص 143؛ ابــن عبدربــه، العقد الفریــد، ج 3، ص 33؛ 

ُ
13. آبــی، نثــر الــّد

رفاعــی، األمقــال، ص 1۰9؛ عســکری، جمهــر األمثــال، ج 1، ص 288؛ میدانــی، مجمع األمثال، 
ج 1، ص 16۰.

14. سّیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج 1، ص2۰۰.
15. اصفهانی، دستور الوزراء، ص 225.

قوال، ص 59. 16. وطواط، لطائف األمثال و طرائف األ
ید األمثال، ص 1۰9. 17. رفاعی، ز

در مقاالت شــمس چنین می خوانیم: »پرســیدند که ســبب چیســت که 
کــه مرگ را  ــُوا الَموَت،  هــم بنیــاٌن مرصوٌص، فدائیــاِن َفَتَمّنَ

َ
کأّن جان بــازاِن 

کودکان آدینه را...«.7 که شاعر قافیه را... و  چنان می جویند 

کمال الدین اسماعیل اصفهانی )مقتول به سال 635 ه.ق( گفته است:

محراب در  همیشــــــــــه  منبــــــــــر  تو  نام  شــــــــــوق   ز 
کــــــــــودکان همــــــــــه آدینه خواهــــــــــد از یزدان8 چو 

کمــال اصفهانی، نظیری نیشــابوری )متوفای 1۰21ق(  چند ســده پس از 
گفته است:

گــــــــــر بــــــــــود زمزمــــــــــه محّبتــــــــــی  درس ادیــــــــــب ا
گریزپای را9 جمعه بــــــــــه مکتــــــــــب آورد طفــــــــــِل 

گفته است: همچنین صائب )متوفای 1۰81 ه.ق( 

تلــــــــــخ دارد جمعه اطفــــــــــال را  فکــــــــــر شــــــــــنبه 
عشــــــــــرِت امروز بی اندیشــــــــــه فردا خوش است1۰

نگارنده در کتاب بسیار نفیس »التمثیل و المحاضره« ابومنصور ثعالبی 
کی از تعطیلی  که آن هــم حا کرد  )متوفــای 429 ق( بــه مثل ذیــل برخورد 
جمعــه مکتــب خانه هــای قدیــم دارد. بدین ترتیب ســابقه امــر مذکور به 
بیــاِن«:یعنی: یالّصِ

َ
ــبِتَعل ده قــرن پیــش بــاز می گردد:»أثَقــُلِمنیوِمالّسَ

کودکان!11 روزشنبهبر سنگینتروسختتراز

منابع

کمال الدین اسماعیل؛ دیوان؛ تصحیح حسین بحرالعلومی؛ چاپ اّول،  ـ اصفهانی، 
تهران: دهخدا، 1348.

مثیــل و الُمحاَضــَرة؛ محقــق: عبــد الفّتــاح محمــد الحلــو؛  ـ ثعالبــی، ابــو منصــور ؛ الّتِ
الطبعةالثانیة، بیروت: الدار العربیة للکتاب، 2003.

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

ـ شــمس تبریــزی؛ مقــاالت؛ تصحیــح محمدعلــی مَوّحــد؛ چــاپ چهــارم، تهــران: 
خوارزمی، 1391.

***
تِبماٍء

َ
ترجمۀغلطَمَثِلَثأَطٌةُمّد

تِبماٍء«12 
َ

یکــی از امثــال ســائر و کهن عــرب این مثل اســت: »َثأَطــٌةُمــّد

7. شمس تبریزی، مقاالت، ص159.
8. اصفهانی، دیوان، ص 35.

9. دهخدا، امثال و حکم، ج 2، ص791.
1۰. همان، ج 2، ص11۰1.

11. ثعالبی، التمثیل و المحاضرة، ص 141.
12 . ایــن َمَثــل را بــرای نــادان و بی خرد و احمق بــه هنگامی فزونی ُحمق و نادانی اش؛ یــا بهِر نادانی که 
یــد: این مثل آنجــا باید گفت که کســی را  قریــِن نادانــی چــون خــودش گــردد می زننــد. »ابوُعَبید گو
یادت گیرد«.  حرکات احمقانه بوده باشد؛ پس به سببی از اسباب آن حرکات و آن اقوال ابلهانۀ او ز

مقاله قلــــــــــــم انـــــــــــــــداز )3(



25 162سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد1395

»خفته« و زخم رسیده یافتند«.23

نکتــۀ پایانــی اینکــه در متــون دینــی از قــول پیمبــر )ص( ســخن بســیار 
وُم أُخــو الَموِت«:24 خــواب برادر مرگ  که: »الّنَ مشــهوری نقل شــده اســت 
اســت )یا خواب همچو مرگ است(. این سخن بی شک نقش مهمی در 
پیوند دادن هرچه بیشــتر »مرگ« و »خواب« در ســخنان عارفان و ادیبان 

و ... شده است.

منابع

ـ حافظ، شــمس الدین محمد؛ دیوان حافظ؛ تصحیح عالمه محمد قزوینی ـ قاســم 
غنی )با مجموعۀ تعلیقات و حواشــی عالمه قزوینی(؛ به اهتمام ع ـ ُجربزه دار، چاپ 

هفتم، تهران: اساطیر.

َمُة األدب؛ چاپ اّول، موسســه مطالعات اسالمی 
َ

ـ زمخشــری، محمود بن ُعَمر؛ ُمَقّد
دانشگاه تهران، 1386.

گای ِلســترانج؛ چــاپ اّول،  ـ مســتوفی، حمداهلل؛ُنزَهــُة الُقُلــوب؛ تصحیــح و حاشــیۀ 
تهران: اساطیر، 1389.

کرمانــی، ناصرالدیــن؛ ِســمُط الُعَلــی ِللَحضــَرِة الُعلیا؛ مصحح: عبــاس اقبال  ـ منشــی 
آشتیانی؛ چاپ دوم، تهران: اساطیر، 1362.

ـ هجویــری، ابوالحســن علــی بــن عثمــان؛ کشــف المحجــوب؛ مقدمــه، تصحیــح و 
تعلیقات محمود عابدی؛ چاپ دوم، تهران: سروش، 1384.

23. مستوفی، نزهة القلوب، ص 32.
کشف المحجوب، ص 515. یری،  24. هجو

کــه بــرای واژۀ »قبرســتان/ در زبــان عربــی و انگلیســی لغــت یــا لغاتــی 
کــه آن لغت معنی  یشــۀ لغتی اســت  گورســتان« برگزیده انــد در اصــل از ر

»خواب« و »خفتن« و »خوابگاه« می دهد.

گورســتان  کــه از دیرباز معنای مزار و قبر و  در زبــان عربــی از جمله لغاتی 
می دهد، دو واژۀ »َمرَقد« و »َمضَجع« است.

مرقد از »َرَقَد« به معنای: »بُخفت، بغنود، ناَم ]: خوابید[، به خواب رفت« 
)و مصدر آن ُرقود و َرقدة و ُرقاد( است.18 »َمضَجع« نیز از »َضَجَع« مشتق 

گشته و به معنای »بُخفت« و »ناَم« است.19

گورســتان می دهــد، واژۀ  کــه معنــای  در زبــان انگلیســی یکــی از لغاتــی 
cemetery است، این واژه نیز در اصل به معنای »خوابیدن« و »خوابگاه« 

است:
که  کــه cemetery )گورســتان ـ قبرســتان(، لغتی  »جای شــگفتی نیســت 
بــا مــرگ تداعی می کنــد، مبدأیی محترمانه و مؤدبانه داشــته باشــد. این 
لغــت از طریــق cemeterium التینی متأخر از کلمه kioeterion یونانی به 
که در اصل dormitory )خوابگاه( معنی داشــت )و مشــتق  دســت آمده 

بود از koiman به معنی »خواباندن«(«.2۰

گورســتان، »خوابــگاه« نیز به  که برای  در زبــان فارســی ما نیز دیری اســت 
کار برده اند:

ک  کــه به افال گو چه حاجت  ک اســت/  هرکــه را خوابگــه آِخر مشــتی خا
کشی ایوان را21

که پهلو  ک را »خوابگاه«  ساخته اند و بسا طالوت  که شــکِم خا »بســا شاه 
بر تخته تابوت نهاده ...«.22

گور است و  در لغت نامۀ دهخدا یکی از معانی »خوابگاه«، َمدَفن و قبر و 
چند شــاهد مثال نیز آورده شــده است. رجوع شــود به مدخل »خوابگاه« 

در لغت نامۀ دهخدا.

بــاری، در ایــن ســه زبان و فرهنگ فارســی، عربی و انگلیســی ُمــردگان را 
خفتگانیبربسترخاک! می پنداشته اند.

در زبان فارسی حّتی برای مردگان هم واژۀ »خفته« را به کار می بردند؛ مثاًل 
در ُنزَهة القلوب مستوفی )سدۀ هشتم( در جایی برای جسد مبارک امام 
کار برده است:»... قبر حضرت امیرالمؤمنین  علی )ع( واژۀ »خفته« را به 
یدند، حضرت را  کاو کرد زمین را  رضــع ]=َرِضَی اهلُل عنه[ خبر دادنــد، امر 

18. زمخشری، مقدمة االدب، ص 125.
19. همان، ص 18۰.

یشه شناسی انگلیسی، ص 227.   2۰. آیتو، فرهنگ ر
21. حافظ، دیوان حافظ، ص 1۰1.

کرمانی، سمط العلی للحضرة العلیا، ص 55. 22. منشی 
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