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قلمانداز  :4یادداشتهایی در تاریخ و ادبیات و فرهنگ
سهیل یاری گلدره
چکیده:نگارنــده در نوشــتار پیــش رو در قالــب سلســله یادداش ـتهایی پیرامــون تاریــخ،
فرهنــگ و ادبیــات ،بــه برخــی از مثــال و حکــم مشــترک فارســی و عربــی پرداختــه اســت.
آنچــه در ذیــل میآیــد  15مثــل مشــترک و هــم مضمــون فارســی و عربــی اســت کــه بیانگــر
ارتبــاط تنگاتنــگ ایــن دو فرهنــگ اســت.
کلیدواژه :امثال و حکم ،مثل فارسی ،مثل عربی ،تاریخ ،فرهنگ ،ادبیات.
رشحات القلم ( :)4خواطر يف التاريخ واآلداب والثقافة
سهيل ياري گلدره
ّ
يقــدم الكاتــب يف مقالــه هذا الذي يأيت ضمن سلســلة مقاالته عن التار يخ
ً
َ
واحلكم اليت يشترك العرب والفرس
والثقافة واآلداب حبثا عن بعض األمثال ِ
يف ضر هبا وتداوهلا.
ً
َ
للحكم واألمثــال املتداولة بني
و جيــد القارئ يف املقال مخســة عشــر منوذجــا ِ
ّ
ّ
العــرب والفــرس واليت تشــترك يف وحدة مضاميهنا ،مما يــدل عىل العالقات
الوثيقة بني َ
ثقافت هذين الشعبني.

َ
ّ
واحلكم ،املثل الفاريس ،املثل العريب ،التار يخ،
املفردات
األساســية :األمثال ِ
الثقافة ،اآلداب.

)Brief Comments (4
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 dealt with some of the proverbs which
are common between Persian and Arabic language.
What follows include 15 proverbs with the same
meaning which shows the close connection between
these two cultures.
Key words: Proverbs, Persian proverb, Arabic proverb, history, culture, literature.

قلم انداز  :4یادداشت هایی در
تاریخ ،ادبیات و فرهنگ
چند مثل مشترک فارسی و عربی

سهیل یاری گلدره

نگارندۀ این ســطور پیشتر در یادداشــتهایی (که بعض آنها در شــمارههای پیشین آینۀ پژوهش طبع شده)
به برخی از امثال و حکم مشترک فارسی و عربی پرداخته است .آنچه در ذیل آورده میشود َ 15م َثل مشترک
و هممضمون فارســی و عربی دیگری اســت که در نوشــتههای پیشین به آنها نپرداخته است .این اشتراکات
ّ
خــود بیانگــر ارتبــاط و پیونــد تنگاتنگ این دو فرهنگ اســت .در اینجا بحثی از تأثیر و تأثــرات در میان آورده
مجال فراختر و پژوهشهای دقیقی را میطلبد.
نمیشود؛ چراکه
ِ
اینک پانزده مورد از امثال و حکم مشابه فارسی و عربی:
َّ
ُ
الــد ُم ال َي ُ
نــام 1:خــون نمیخســپد؛ یعنی کشــنده ،آشــکار و کیفر میشــود .مولــوی چند بار در اشــعارش به
.1
كشف مشكلی .
ن نخسبد ،درفتد در هر دلی /ميل جستوجوی و
«نخسپیدن خون» اشاره کرده است :خو 
ِ

2

ُ ٌ َ ُ ً َ
غسل َدما ِبد ٍم 3:فالنی خون را با خون میشوید.
 .2فالن ي ِ

مثل مزبور دیری است که در زبان و ادب فارسی رواج دارد.
ِ

4

َ َ ُ ُ
ُّ
ُ
5
[فرزند] الل ،زبان اللها را میداند.
مادر
رسان:
ِ
عرف ِبل ِ
غات الخ ِ
ِ
ست ِ
 .3أم األخر ِ

مادر الالن داند.
در فارسی گفتهاند :زبان الالن ،هم ِ
َّ ُ ُ َ ُ ٌ َ
ََ
ص 7:درنده [همچنان] درنده است هر چند در قفس باشد.
 .4السبع سبع و لو في القف ِ
8
َ َ
ََ
شير ژيان.
در فارسی گفتهاند :شير هم شير بود گرچ ه به زنجير بود/نبرد بند و قالده شر ِف ِ
6

َّ
َ
َ ُ
كسد ِمن الف ِرو في
 .5أ
يف 9:بیرونقتر از پوستین 10در تابستان.
الص ِ
َ
َ
َ
«پوســتين تابســتان» که معنــای کنایی آن «بیقدر»ی اســت ،در فارســی نیز رواج داشــته
ِ
ــل
از دیربــاز ایــن مث ِ
11
/حرمت پوستين به تابستان».
رمت ما بر تو بود چنانک
ِ
استُ :ح ِ
َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ
يد :هرکس که دنبال شــیران بیفتد از صیدی لذیذ و دلچســب بیبهره
 .6من ت ِبع األســود لم يحرم لذيذ
الص ِ

نخواهند ماند.
َ
12
پس شیران رود از طباهج گوران خورد.
در فارسی گفتهاند :هرکه ِ
ِ
َ
َ
السراج ،ص .160
ُ .1الیوسی ،زهر األ کم ،ج  ،2ص  ،423لمعة ّ ِ
 .2دهخدا ،امثال و حکم ،ج ،2ص .763

 .3ثعالبی،التمثیل و المحاضره ،ص 195؛ میدانی ،مجمعاالمثال ،ج  ،2ص .393
 .4دهخدا ،امثال و حکم ،ج  ،2ص .763
َ
 .5معلوف ،فرا ِئد األمثال ،ص .933
 .6رازی ،مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد ،ص .32
 .7تیمور باشا ،األمثال العامیة ،ص .128
 .8دهخدا ،امثال و حکم ،ج ،2ص .1047
ّ
ُّ
 .9خوارزمی ،األمثال المولدة ،ص  ،139آبی ،نثر الد ّر ،ج  ،6ص .318
ً
ّ
 .10پوستین :لباس ِس َتبری است که در پاییز و زمستان بر تن میکردهاند ،به همین علت در تابستان معموال آن را بر تن نمیکردهاند.
ّ
 .11دهخدا ،امثال و حکم ،ج ،3ص ( 1415توجه به این شاهد مثال فارسی را مرهون تذک ِر پژوهشگر گرانمایه ،جناب آقای علی میرافضلی هستم).
ُ .12ق ّرة َ
العین ،ص .23
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زادنا ملق دا ،خیرات  رد ییاه تشاددای  4:زادنا ملق
َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ
الخ ُ
پیشرو هرکس که
راب 13:رهبر و
َ .7من كان دليله البوم كان مأواه
ِ
جغد شود جایگاه او در ویرانه خواهد بود.

َّ َ َ َّ
َ َ
ً 27
الليـ َ  َ َ
ـب خــود گرفــت( .یعنــی
 .14اتخــذ
ـل جمــا :شــب را مرکـ ِ

شــبزندهداری کرد و نخفت و فرصت را غنیمت شــمرد و کوشــید

در فارســی گفتهاند :هرآن كس را كه باشــد راهبر بوم /نه بيند جز كه

تا به هدفش رسید).
َ
28
در فارسی نیز «از شب َمركب ساختن» به کار میرفته است.

غرض از مثل مزبور این است که اگر راهنما و پیشوای آدمی شخص

اليهـ ُّ
 .15إذا َ
ـودی َن َظـ َـر فــى ِحســاب ِه َ
افت َقـ َـر َ
العتيـ ِـق 29:یهــودی هــرگاه
ِ

ويرانی بر و بوم (ناصر خسرو).

14

گمراه و فرومایهای باشد او را به نابودی و گمراهی خواهد کشاند.
ُ
َ
جديدها و َخ ُير اإلخــوان َق ُ
ديمهم 15:بهترین چیزها،
األشــياء
 .8خ ُير
ِ
ِ
ِنو آنهاست مگر برادران که کهن آن نیکوترست.
ّ
16
در فارسی گویند :دوستی و سکه هر دو کهنهاش خوب است.

تنگدســت میشــود بــه حســابهای دیرینــش مینگــرد .ایــن مثــل
ُّ
هودي في ِحساب ِ َ
اینگونه نیز نقل شده است :إذا َن َظ َر َ
تيق
الي
أبيه الع ِ
َ ِ
َ
َ
ََ
ـودي نظــر في حســاب أبيـ ِـه َ
31
اليهـ ّ
أفلـ َـس َ
العتيـ ِـق :
فقــد أفلـ َـس30. إذا
ِ
يهودى چون فقير شود به حسابهاى كهنه رجوع میكند.

َ َ َ َ
َ
ذب ُح قبل أن َی
 .9ی
صطاد 17:پیش از آنکه شکار بگیرد سر می ُب َرد.
ی نا گرفته میبخشد.
در فارسی گفتهاند :آهو 
َ
ََ
لب ال َي َ
ست ِويُ 19:د ِم سگ ،راست نمیشود.
 .10ذن ُب الك ِ 
یعنی آنچه ذاتی باشد دگرگون نمیشود .این مثل در فارسی نیز رواج
20
داشته استُ :د ِم سگ راست نشود.
َ
َ
َ ُ
ين 21:تیرگی از سرچشمه است.
 .11الك ِدر ِمن ر ِ
أس الع ِ
18

22
عيب
در فارســی میگویند :آب از سرچشــمه ِگلآلود است (یعنی ِ
كار يا مانع امر از مقامی باالتر است).
ِ
َ َّ
ُ ُّ
َّ
ٌ
َ
23
َ
ُ .12ت ِ ُ
هوات:
عام و كله /ســواء إذا ما جــاو ز الل ِ
نافــس فــي ِط ِ
يــب الط ِ
در خــوردن خوراکــی لذیذ و پاکیزه رقابت میکنی! در حالی که همۀ

غذاها هرگاه که از گلو بگذرد یکسان خواهد بود.
َ
نــان
در فارســی گفتهانــد :از حلــق چــون گذشــت شــود يكســان /بــا ِ
خشک قليۀ هارونی[ 24ناصر خسرو].
َ
ُ
دار ي 25:همســایهام را فروختم ،نه خانهام
جــار ي و لم ِأبع ِ
ِ .13بعــت ِ
دســت همســایۀ ناجنســی به ناچار نقل مکان
را (دربارۀ کســی که از
ِ
کند چنین گفته میشود).
در فارسی هم گفتهاند :همسایه را فروختم نه خانه را .
26

ّ
المولــدة ،ص 128؛ آبی ،نثر الـ ُّـد ّر ،ج  ،6ص 317؛ توحیدیَ ،
البصائر
 .13خوارزمــی ،األمثــال
َّ
و الذخائر ،ج  ،9ص .56
 .14دهخدا ،امثال و حکم ،ج ،1ص .94
 .15ثعالبی ،التمثیل و المحاضره ،ص .269
 .16شکورزاده ،دوازده هزار مثل فارسی ،ص .546
ُ .17
الم َؤ ّیدی ،األمثال البغدادیه ،ص .36
 .18دهخدا ،امثال و حکم ،ج ،1ص .76
 .19ثعالبی ،التمثیل و المحاضره ،ص .213
 .20دهخدا ،امثال و حکم ،ج  ،2ص .825
 .21ثعالبی ،التمثیل و المحاضره ،ص .160
 .22دهخدا ،امثال و حکم ،ج  ،1ص .2
 .23ثعالبی ،التمثیل و المحاضره ،ص .171
 .24دهخدا ،امثال و حکم ،ج  ،1ص .123
 .25میدانی ،مجمع األمثال ،ج  ،1ص .109
 .26بهمنیاری ،داستاننامه ،ص .615
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کتابنامه
ُّ
ُ
ّ
آبــی ،ابوســعد منصــور؛ نثــر الــدر فــی المحاضــرات؛ مصحــح :خالــد عبدالغنیّ
ُ
الک ُتب ِالع ّ
لمیة1424 ،ق 2004 /م.
محفوظ؛  7جلد (در  4مجلد) ،بیروت :دار
بهمنیار ،احمد؛ داستاننامۀ بهمنیاری؛ چاپ سوم ،تهران :دانشگاه تهران،.۱۳۸۱
َّ
َ
 توحيدی ،أبو حيان؛ َالبصائر و الذخائر؛ محقق :وداد القاضيّ ،الط َبعة األولی،بیروت :دار صادر 1408 ،ق1988/م.
ّ
العربی،
تيمور باشــا ،احمد؛ األمثال العامیة؛ الطبعة ّالثانیة ،مصر :دارالکتاب.۱۳۷۵
 ثعالبــی ،أبومنصــور؛ التمثيــل والمحاضرة؛ محقق :عبد الفتــاح محمد الحلو؛الطبعةالثانية ،بيروتّ :
ّ
العربية ِللكتاب.۲۰۰۳ ،
الدار
ُ َّ
 خوارزمی ،ابوبکر؛ االمثال المولده؛ تحقیق محمد حسین االعرجی؛ ابوظبی:مجمع الثقافی.۱۴۲۴ ،
 دهخدا ،علیا كبر؛ أمثال و حكم؛ چاپ دوازدهم ،تهران :امیر کبیر.۱۳۸۳ ،ُ
ّ
المبــدأ و َ
ـاد ِمــن َ
المعــاد؛ تصحیــح اســتاد
الدیــن؛ ِمرصــاد ِالعبـ ِ
 رازی ،نجم ِمحمدامین ریاحی؛ چاپ هشتم ،تهران :علمی و فرهنگی.۱۳۷۹ ،
شــکورزاده بلوری ،ابراهیم؛ دوازده هزار مثل فارســی و ســی هزار معادل آنها؛ُ
چاپ سوم ،مشهد :آستان قدس رضوی.۱۳۸۷ ،
 ُق َّر ُة َالعین؛ به اهتمام امین پاشا جاللی؛ تبریز :شفق.۱۳۵۴ ،
َ َ ُ
ّ
َ
ّ
ـرة التــاج؛ به کوشــش محمد روشــن؛ چــاپ اول ،تهران:
لـراج ِلحضـ ِ
معــة ِّ
السـ ِ
بنیاد فرهنگ.۱۳۴۸ ،
ََ
ّ
ُ ّ
البغدادیــة؛ َط َب َعــت َبنفق ِــة لویــی
ؤیــدی ّالطالقانــی ،ابوالحســن؛ األمثــال
 الم ِطبعة رعمسیس بالفجالة ب ِمصرَ.
ماسینیون ،تصحیح ع.ب [؟]َ ،م َ
ِ
 َمعلــوف ،لوئیــس؛ َفرائـ ُـد األدب فــي األمثــال و األقــوال ّـائرة عنـ َـد َالعـ َـرب
السـ ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ُ
نجــد)؛ ّالطبعــة ّالتاســعة العشــرة ،بیــروت :الطبعــة
(بخــش پایانــی فرهنــگ الم ِ
الکاثولیکیه.۱۹۵۶ ،
ُ
َ
میدانی ،ابوالفضل؛ َم َجمع األمثال؛ مشــهد :معاونت فرهنگی آستان قدس،
.۱۳۶۶
َ
َ ُ ََ
ّ
ّ
الحكــم؛ محقق :محمد حجي و
نورالدین؛زهــر األ كـ ِـم في
 ُالیوســی،األمثال و ِ
ِ
ِ
َّ
ّ
ّ
َ
محمد األخضر؛ 3ج ،الطبعة األولى ،المغرب :دار ِالثقافة و الدار البيضاء1408 ،
ق1988/م.

.27میدانی ،مجمع األمثال ،ج  ،1ص .142
 .28دهخدا ،امثال و حکم ،ج  ،1ص .135
 .29میدانی،مجمعاالمثال ،ج  ،1ص .91
 .30خوارزمی،االمثال المولدة ،ص .99
 .31ثعالبی،التمثیل و المحاضرة ،ص .130
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دور از شتر بخواب ،خواب آشفته مبين
و دشمن ،دوست نمیگردد
در این یادداشت کوتاه دربارۀ پیشینۀ دو َم َثل سائر ایرانی به قرار ذیل نکاتی گفته خواهد شد:
ب آشــفته مبين» 32.در متون نظم و نثر فارســی در ســدههای پیشــین
مشــهور «دور از شــتر بخــواب ،خــوا 
مثــل
ِ
 ِکاربردی نداشــته اســتّ 33،اما به واســطۀ یک منبع کهن عربی ،از سابقۀ این مثل در زبان فارسی و نفوذ آن به

عربــی مطلع میشــویم .بــاری ،تنها منبع کهنی که َم َثل ُپــرآوازۀ مزبور را در آن یافتهایم ،منبعی عربی و بســیار
ُ
ّ
ّ
األمثال ّ ُ َ
الشــعر حمزۀ اصفهانی (زاده در حدود ســال  280و متوفای
ارزنــده و درخــور به نام
وت ِ
الص ِاد َرة عن ُب ُی ِ

پیــش از 380ق) اســت .در ایــن کتــاب ُم َ
ســتطاب ذیل امثالی که از فارســی به عربی ترجمه شــدهاند چنین
میخوانیم:
َ َّ
ُ
َ
ُّ َ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
خواب پریشــان
ــرب الجمل /ال یــری الرؤیا التــی ِفیها خبل :دور از شــتر بخواب تا رؤیا و
ِ
ِ
أبع ِــد الرقــدة ِمــن ق ِ
34

(کابوس) نبینی!

«دشمن دوست نگردد»

35

ّ
ت هرگز
متقد ِم فارســی هســت« :نگردد دوس ـ 
این مثل ،از امثال کهن فارســی اســت که نمونههای آن در متون ِ
37
هيچ دشمن /نگردد موم هرگز هيچ آهن»« 36.دشمن مانند مار َبود كه هرگز دوست نگردد».

ُ
األمثال ّ
الص ِاد َر ُة
وساطت
غرض اصلی از یادکرد َم َث ِل فوق ،اشاره به نفوذ و ترجمۀ آن به عربی است که باز به
ِ
ّ
َ
الشعر حمزۀ اصفهانی از وجود آن باخبر میشویم:
وت ِ
عن ُب ُی ِ
ً
َّ َ ُ َّ َ ُ ّ ً َّ ُ ُ ُ َ
لق ِرجال 38:بیشــک دشــمن دوســت نمیگردد[ ،همانگونه که] یخ
إن العدو ال یکون ِخل /الثلج ال ی ِ
دفئ ِلخ ٍ

پای آدمی را گرم نمیکند.

کتابنامه
ُ ّ َُ
ّ
ّ
ُ
ُ
الشعر؛ تحقیق :احمد بن محمد الضبیب؛ بیروت :دار المدار اإلسالمی.۲۰۰۹ ،
وت ِ
 اصفهانی ،حمزه؛ األمثال الص ِادرة عن بی ِ دهخدا ،علی ا كبر؛ امثال و حكم؛ چاپ دوازدهم ،تهران :امیر کبیر.۱۳۸۳ ،ّ
ّ
شــکورزاده بلــوری ،ابراهیــم؛ دوازده هــزار مثل فارســی و بیس ـتوپنج هزار معــادل آنها؛ چاپ اول ،مشــهد :مؤسســۀ چاپ وُ
انتشارات آستان قدس َر َضوی.۱۳۷۲ ،
ّ
الدين ـی ،چاپ ّاول ،تهران:مركز نشــر ميراث
مصحــح :محمدباقر كمال ِ
ظهيــری ســمرقندی،محمــد بن علی؛ ِســندباد امه؛ ِّمكتوب.۱۳۸۱ ،

«زیر دیوار خرابه
 .32دهخدا ،امثال و حکم ،ج  ،2ص  .835معادلهای دیگر مثل مذکور چنین است« :در قبرستان نخواب تا خواب آشفته نبینی»ِ ،
نخواب تا خواب آشفته نبینی»( .شکورزاده ،دوازدههزار مثل فارسی ،ص )362
 .33اینکه گفته و ّادعا شد که «در متون نظم و نثر فارسی در سدههای پیشین کاربردی نداشته است» ،بر این پایه بود که نگارنده پس از ّ
تفحص بسیار
ّ
دانشــو ر زبان و ادبیات فارســی ،ســندی برای اســتعمال َم َثل مشهور مزبور نیافت«َ .ل َع َّل ُ
َ
اهلل
در متون نظم و نثر کهن و پرســش از تنی چند از محققان
ِ
َ ً
ُ َ
أمرا» و «ما ذلک َع َلی ِ َ
زیز»!
حدث َبعد ذلک
ُی ِ
اهّلل ِبع ٍ
ّ
 .34اصفهانی ،األمثال الصادرة.679 ،
 .35دهخدا ،امثال و حکم ،ج ،2ص .814
 .36ویس و رامین ،به نقل از :دهخدا ،امثال و حکم ،ج ،4ص .1830
َ
 .37ظهيرى سمرقندىِ ،سندبادنامه ،ص .236
ّ
 .38اصفهانی ،األمثال الصادره ،ص .676
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27

زادنا ملق دا ،خیرات  رد ییاه تشاددای  4:زادنا ملق

میل دیگران!
کام خود و لباس به ِ
غذا به ِ
(یک مثل مشترک بین سه فرهنگ)

ّ
ّ
ً
با بررسی امثال و حکم ملتهای مختلف ،امثال مشابهی را میبینیم که عینا در میان چند فرهنگ و ملت
به کار رفته است .تعیین این مسئله که آیا این همانندیها از مقولۀ ُ
«توارد» است یا «اخذ و اقتباس» ،نیاز به
پژوهش و بررســی منابع فراوانی دارد که البته چنین تحقیقاتی بســیار ارزنده است ،گرچه در اینباره کارهای
مفیدی انجام شــده اســت .غرض از نگارش این یادداشــت بیان نمونهای از امثال مشترکی است که در بین
میل دیگران» اســت که
کام خود و لباس به ِ
عربها و انگلیســیها و ایرانیها رواج دارد .مثل موردنظر «غذا به ِ

شواهد آن از هر سه فرهنگ مذکور در ذیل آورده میشود:
ُ
َ
َ
ّ
 مثل مذکور دســتکم در عربی ســابقهای هزارســاله دارد« :كل من ّالطعا م ما تشـ َـتهي و َ
الثياب ما
البس ِمن ِ
ِ
ِ
شتهي ّ
َ َ
39
الن ُاس!»
ي ِ
یعنی :خوراکی که خودت دوست داری بخور و لباس آنگونه که ُ
مردم میپسندند بپوش!
 در فارسی مثل مذکور اینچنین کاربرد دارد« :خوراک به میل خودت ،لباس به میل مردم»« 40،آنطور بخورکه خودت خواهی ،آنطور بپوش که مردم میخواهند».

41

 در یکــی از امثــال انگلیســیها نیــز چنیــن میخوانیــمEat to please thyself, but dress to please :42
 .othersترجمه :مطابق میل خودت غذا بخور ّاما لباس مطابق میل دیگران بپوش.
در پایان این گمانم را مطرح میکنم که با ّ
توجه به ســابقه و ِقدمت هزارســالۀ مثل مزبور ،این احتمال هســت
َ
َّ
که از عربی به دیگر فرهنگها نفوذ کرده باشد؛ و ُ
الصواب.
اهّلل أعلم ِب
کتابنامه
ُ
ّ
ُُ
ّ
آبــی ،ابوســعد منصــور؛ نثر الد ّر في ُالمحاضــرات؛ مصحح :خالد عبدالغنی محفوظ 7 ،جلد (در  4مجلــد) ،بیروت :دار الکتب
ِالع ّ
لمیة2004 ،م1424/ق.
ّ
مصحح :محمد ابوالفضل ابراهیم؛  20ج (در  10مجلد) ،قم:مكتبة آية اهلل
 ابن أبي الحديد ،عبدالحميد؛شرح نهج البالغة؛ ِّالمرعشي النجفي.۱۴۰۴ ،

 بهمنیار ،احمد؛ داستاننامۀ بهمنیاری؛ چاپ سوم ،تهران :دانشگاه تهران.۱۳۸۱ ،ُ
-دیویدف ،هنری؛ فرهنگ ضربالمثلها .ترجمۀ فرید جواهر کالم ،چاپ دوم ،تهران :فرهنگ معاصر.۱۳۸۳ ،

 زمخشــري ،محمــود بــن عمــر؛ ربیع األبرار و نصوص األخیار؛ تحقیــق :عبداالمیر مهنا 5 ،جّ ،الطبعة األولی ،بیروتّ :مؤسســة
األعلمی ِللمطبوعات.۱۴۱۲ ،
ُ
شکورزاده بلوری ،ابراهیم؛ دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار معادل آنها .چاپ سوم ،مشهد :آستان قدس رضوی.۱۳۸۷ ،المجالس و أنــس ُ
 ُالق ُرطبــي ،أبــو عمــر يوســف بن عبــداهلل؛ بهجة َالمجالس .محقق :محمد مرســي الخولــي ،الطبعة الثانیة،
ّ
العلمية.۱۹۸۱ ،
بيروت :دار الكتب

ُّ
ُ
المجالس و ُانس ُ
الد ّر ،آبی ،ج 149 ،4؛ بهجة َ
المجا ِلس ،ف ُرطبی ،ج  ،3ص 58؛ ربیعاألبرار ،زمخشری ،ج  ،4ص 438؛ شرح نهج البالغة،
 .39نثر
ابن أبي الحديد ،ج ،20ص .312
 .40بهمنیار ،داستاننامۀ بهمنیاری ،ص .308
 .41شکورزاده ،دوازدههزار مثل فارسی ،ص .479
ُ
 .42دیویدف ،فرهنگ ضربالمثلها ،ص .444
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