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چکیــده: نگارنــده در نوشــتار پیــش رو در قالــب سلســله یادداشــت هایــی پیرامــون تاریــخ، 
کار بیهــوده و محــال رواج  ــاره  ــی درب ــه در فارســی و عرب ک ــی  فرهنــگ و ادبیــات، شــش مثل
کتــب اربعــه امثــال عربــی بــه قلــم  داشــته اســت، بیــان مــی دارد. بعــاوه بــه معرفــی مختصــر 

ادیبــان ایرانــی می پــردازد.

کار  ادبیــات،  فرهنــگ،  تاریــخ،  عربــی،  مثــل  فارســی،  مثــل  امثال وحکــم،  کلیــدواژه: 
محــال. کار  بیهــوده، 

 Brief Comments (5)
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 introduced six proverbs which both 
in Arabic and Persian are about vain and impossible 
works. Besides, he presents a brief report of the four 
books on the Arabic proverbs which have been writ-
ten by Iranian literary writers.
Key words: Persian proverb, Arabic proverb, history, 
culture, literature, vain work, impossible work

يخ واآلداب والثقافة  رشحات القلم )5(: خواطر يف التار
سهيل ياري گلدره

يخ  يقــّدم الكاتــب يف مقالــه هذا الذي يأيت ضمن سلســلة مقاالته عن التار
والثقافة واآلداب سّتًة من األمثال الشائعة باللغتني الفارسّية والعربّية حول 
 
ً
 خمتصرا

ً
يفــا األفعــال العبثّيــة واألعمــال املســتحيلة، كما يتضّمــن املقال تعر

دباء اإليرانّيني.
ُ
بعة عن األمثال العربّية بقلم األ للكتب األر

يخ،  املفردات األساســّية: األمثال واحِلَكــم، املثل الفاريس، املثل العريب، التار
الثقافة، اآلداب، األفعال العبثّية، األعمال املستحيلة.



87 164 سال بیست و هشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر1396

 قلم  انداز 5: یادداشت  هایی در
 تاریخ، ادبیات و فرهنگ

ل دربارۀ
َ
 شش َمث

 »کار بیهوده و ُمحال« در فارسی و عربی

آنچه در ادامه خواهد آمد شش َمَثل همانندی است که از دیرباز در فارسی و عربی دربارۀ کار بیهوده و ُمحال 

د« 
َّ
کتــب امثال عربــی، »ُمَول که به تصریح نویســندگان  و ناممکــن رواج داشــته اســت. پــاره  ای از ایــن مثل  ها 

که به احتمال فراوان از فارســی وارد عربی شــده  اند.  هســتند، نشــان دهندۀ اصل غیرعربی این مثل هاســت 

اینک مثل  هایی مشابه با موضوع »کار بیهوده« در فارسی و عربی:                  

1.درخاکستردمیدن  
کســــــــــتر؟زیــــــــــن بی  وفا وفــــــــــا چه طمــــــــــع داری  چــــــــــون در َدمی به بیخته خا

)ناصرخسرو(   1  

کستر می َدمد.    صورت عربی مثل:َینُفُخفيَرماٍد:2 در خا

2.نقشبرآب
که در زبان و ادب فارســی روایی دارد. برای دیدن شــواهد متعدد آن بــه امثال و حکم  ایــن مثــل دیری  اســت 

استاد دهخدا رجوع شود.   3

َبردســت هم گفته  صــورت عربــی مثــل:َیرُقــُمفيالمــاِء:4 نقش بــر آب می زد )این مثــل همچنین دربــارۀ فرد ِز

می شود(.      

3.آبدرغربال کردن   

مال  نگیــــــــــرد  آزادگان  کــــــــــِف  در   نه صبر در دِل عاشــــــــــق نه آبدرغربالقرار 

  )سعدی(5 

ک کردن.   
َ
َکالماِءفيالَغرباِل:6 همچون آب در غربال/ َال صورت عربی مثل:

کوفتن 4.آهِنسرد
گون این مثل به امثال و حکم استاد دهخدا رجوع شود.7 گونا برای مشاهدۀ شواهد 

صورت عربی مثل:َتضِرُبفيَحدیٍدباِرٍد:8 بر آهن سرد می کوبی.   

ق، تحلیل اشعار ناصرخسرو، ص70. 1. محّقِ
2. َمیدانی، مجمع األمثال، ج2، ص135.

3. دهخدا، امثال و حکم، ج4، ص1823.
4. ِرفاعی، األمثال، ص288؛ َثعالبی، التمثیل و المحاضره، ص160؛ میدانی، مجمع األمثال، ج2، ص362.

5. دهخدا، امثال و حکم، ج 1، ص8.
6. اصفهانی، األمثال الّصادره، ص271.
7. دهخدا، امثال و حکم، ج1، ص74.

مثیل و الُمحاَضره، ص40؛ َمیدانی، َمجَمع األمثال، ج1، ص133. 8. اصفهانی، األمثال الّصادره، ص206؛ ِرفاعی، األمثال، ص106؛ ثعالبی، الّتَ

گلدره  سهیل یاری 
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ندودن
َ
ِگلا 5.خورشیدبه

گون این مثل به امثال و حکم استاد دهخدا رجوع شود.9 گونا برای مشاهدۀ شواهد 

ــمَس:10 فالنی چشــمۀ خورشــید به ِگل می اندایــد. )صورت دیگری از 
َ

ُنَعیَنالّش الٌن ُیَطّیِ
ُ
صــورت عربــی مثل:ف

ِگل بَینداید؟(       کسی می تواند چشمۀ خورشید را به  مِس؟:11 چه 
َ

ُنَعیَنالّش مثل مزبور چنین است: َمنُیَطّیِ

6.بادپیمودن   
این تعبیر از دیرباز در زبان و ادب فارسی رواج داشته است.12 استاد شفیعی کدکنی در همین باره نوشته اند: 

کنایۀ فارسی را در قرن سوم به زبان عربی  »باد پیمودن بر ... به معنی فریب دادن و دعوی دروغین است. این 
یَح«)= بر شما باد پیمود( ...«.            13 یُکُمالّرِ

َ
َعل

َ
کرده اند، به صورت »کال نیز ترجمه 

یَح:14 فالنی برای ما باد وزن می کند/می پیماید.       یَناالّرِ
َ
َعل

ُ
الٌنَیکیل

ُ
صورت عربی مثل:ف

که  جای قّمی آورده می شــود  یخ الُوَزراء/ذیل نفثة المصدوِر ابوالّرَ کتاب تار در پایان این یادداشــت، بندی از 

گویی هر  کاِر ُمحال و بیهوده اســت آورده اســت، چنان که  کنایی آنها همین  که مفهوم  در آنجا اغلب امثالی 

کنایه و تعبیر در این باره یافته یا به یاد داشته در آن سطور بر ورق نگاشته است:       آنچه 

یِگ بیابــان و قطرۀ باران می شــمردند و  »ســنِگ خــاره بــه دنــدان می گرفتند و میخــی در میــاِن کاه می زدند و ر

یــا زیر بــاال می کردنــد و... و با درفــش طپانچه  یــا می افگندنــد و آهنــی ســرد می کوفتنــد و آِب در ســنگی در در

ی آســمان می افشــاندند و تیری به ِجــرِم خورشــید می انداختند و نقــِش کتابتی بر آب  ک بــر رو می زدنــد و خــا

می نوشــتند و تخمی در شورســتان می افگندند و شعاِع آفتاب می پیمودند. می خواستند که آفتاِب از مغرب 

برآرنــد و در مقابــل آفتــاِب مشــرق دارنــد. گمان بردند که از ســتاره ها آتش باز شــاید گرفتــن و از مهتاب جامه 
شاید دوختن«.               15

کتابنامه

ين، دمشق  ، 1423ه/2003م. ُكردی؛، دار َسعد الّدِ ـ األمثال؛ ِرفاعي الهاشمی؛ محقق: علی إبراهيم 
ــدی الّطالقانــی، ابوالحســن؛ األمثال البغدادّیة؛ َطَبَعت بَنَفَقِة لويی ماســينيون، تصحيح ع.ب]؟[، َمطَبعة رعمســيس  _ الُمؤّیِ

بالفجالة بِمصَر.

ــعر؛ تحقيق: احمــد بن محمــد الّضبيــب؛ دار المدار اإلســامی، بیروت،  _ اصفهانــی، حمــزه ؛ األمثــاُل الّصــاِدَرُة َعــن ُبُیــوِت الّشِ
1430ه/2009م.

قافی، ابوَظبی،1424. دة،؛ تحقيق محمد حسين األعرجی؛ مجمع الّثِ
َ
_ خوارزمی، ابوبکر؛ األمثاُل الُمَوّل

كبر؛ أمثال و حکم؛ چاپ دوازدهم، تهران: اميركبير، 1383. _  دهخدا، علی ا

كاُبل، 1365. _ محقق، مهدی؛ تحليل اشعار ناصرخسرو؛ چاپ دوم، مطبعة دولتی، 

بعــة الّثانية، الّدار العربیــة ِللکتاب، بیروت،  مثيــل و الُمحاَضــَرة؛ محقق: عبد الفتــاح محمد الحلو؛ الّطَ _ ثعالبــی، أبومنصــور؛ الّتِ
2003م.

كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس  سی طباطبايی؛ چاپ دوم،  جاء ُقّمی؛ ذيل َنفَثة الَمصُدور؛ رونویســی حســين ُمَدّرِ _ ابوالّرَ
شورای اسامی، تهران، 1388.

_ َميدانی نيشابوری، أبوالفضل؛ َمجَمُع األمثال؛ معاونت فرهنگی آستان ُقدس، مشهد،1366.

كدكنی؛ ويرایش دوم  يــن محمد؛ ُمصيبت نامــه؛ مقّدمه، تصحيح و تعليقات: محمدرضا شــفيعی  _ عطــار نيشــابوری، فریدالّدِ
)چاپ چهارم(، سخن، تهران، 1388.   

9. دهخدا، امثال و حکم، ج1، ص37.

ّیدی، األمثال البغدادیة، ص37. 10. ُمؤ
ده، ص170.

ّ
11. ثعالبی، التمثیل و المحاضره، ص145؛ خوارزمی، األمثال المول

12. دهخدا، امثال و حکم، ج1، ص351.
13. عّطار نیشابوری، مصیبت نامه، ع675.   

14. ثعالبی، التمثیل و المحاضره، ص153.
یخ الُوَزراء، ص11؛ همان، ص35-34. 15. قّمی، تار
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ُکُتِب اربعۀ امثال عربی و نقِش ادیبان ایرانی   

آنچــه پــس از مطالعــه و بررســی کتاب هــای امثــال قدیــم عربــی بــر نگارندۀ این ســطور تــا لحظۀ نــگارش این 

که عاِلمان و ادیبان  کتاِب امثاِل عربی  گر بخواهیم از میان ده ها  که ا کوته  یادداشت ُمَبرَهن شده، این است 

فان-  ِ
ّ
کتاب -بر اســاس تقّدم زمانی مؤل کتاب را برگزینیم، آن چهار  متقّدم عربی نویس نوشــته اند، تنها چهار 

چنین خواهد بود:               

عِر، ابوحمزۀ اصفهانی )متوفای پیش از 360ق( - األمثال الّصادرة َعن ُبیوِت الّشِ
- َجمَهَرة األمثاِل، ابوِهالل َعسکری )متوّفای بعد از سال 395ق(

مثیل و الُمحاَضَرۀ، ثعالبی نیشابوری )متوفای 429ق( - الّتَ

- َمجَمع األمثاِل، َمیدانی نیشابوری )متوفای 518ق(

یع و ابیات َمَثل گشته  که مصار کتاب األمثال الّصادرة  این آثار دربردارندۀ امثال منظوم و منثور عربی اند، جز 

کلیدواژه  های  که بر اســاس موضوع و  مثیل و المحاضرة  ُکُتب جز الّتَ در آن فراهم آمده اســت. همچنین این 

گشته اند.          ن شده، به ترتیب الفبایی جمع  امثال مدّوَ

کتاِب مذکور چیزی باقی نمانده بود، به راســتی  ُکُتِب امثال عربی برای ما امروزه جز همین چهار  گر از  باری ا

کتِب اربعه یافــت. این ترکیب »کتِب  یانــی ندیــده بودیــم. اغلِب اعّمِ امثال و حکم عربــی را می توان در این  ز

کنون ندیده و نشنیده است که کسی چنین  که تا  گویا، وضِع راقِم این سطور است؛ زیرا  اربعه« برای این آثار، 

دۀ 
َّ
کتاب األمثال الُمَول کتِب فوق متصّور شــود،  گر خاِمســی برای  کار ببرد. نیز ا تعبیری را برای کتب امثال به 

یخ تألیف ایــن کتاب ها دّقت  گر بــه تار ــی و َارَجح اســت. همچنین ا
َ
ابوبکــر خوارزمــی )متوفــای 383ق( ُاول

کلیۀ آنها »از اواســط قرن دوم تا اوایل قرن ششــم هجرت بوده؛ یعنی از  که  کنیم متوّجِه این نکته نیز می شــویم 

اوایل ســلطنت بنی عباس تا حوالِی فتنٔه مغول که دورٔه عظمت و اقتدار مســلمین به شــمار می رود و از آن به 
که دورٔه ضعف اسالم و ُدَول اسالمیه است تألیف مهمی در این موضوع نشده«.         16 بعد 

نکتۀ بسیار مهم دیگر اینکه نویسندگان هر چهار کتاب فوق ایرانی اند. این هم خدمت بزرگ دیگری از ایرانیان 

عربی نویس، این بار در حوزۀ تدوین امثال عربی. این ســخن اگرچه به وجهی موجب افتخار ایرانیان اســت، 

اّما از ســویی کم توجهی و بی مهری این ادیبان در نگارِش کتابی جامع دربارۀ امثال و حکم فارســی، به راستی 

گــردآوری َمَثل ها و داســتان های  کــه همین غفلت و عــدم  غم انگیــز و نابخشــودنی اســت! مگــر نه این اســت 

ت از میان رفتن بســیاری از مثل های فارســی شــد؟ اســتاد بهمنیار به درستی نوشــته اند که »وقتی 
ّ
فارســی، عل

کــه عالقــه و محبــت اعراب و اروپاییان را نســبت به امثال زبان خود، با غفلت و عــدم عالقه ای که ما ایرانیان 

دربارٔه داســتان های شــیرین فارسی نشان داده ایم مقایســه می نمایم، نه تنها افسرده و دل تنگ بلکه شرمسار و 

ســرافکنده می شــوم ... نتیجٔه این غفلت و عدم توجه این شــده اســت که اغلب امثال قدیمٔه فارســی از بین 

ئالی و ِحَکم محروم مانده اســت و 
َ
رفتــه و عالــم ادبیــات ایران از داشــتن یک گنجینٔه بــزرگ و مملو از جواهــر ل

الت ایســتادگی نموده و باقی اســت، دســتخوش 
ُ

کــه در برابر مــرور قرن ها و هجــوم حوادث و تبّد مقــداری هــم 

تحریفات و تغییرات گردیده، هر متکلمی به میل و ارادٔه خود چیزی کاسته و یا بر آنها می افزاید. از این گذشته 
فظی بعضی از آنها مبهم و مجهول مانده است«.                        17

َّ
اصل و مأخذ و مورد استعمال و حتی معنی تحت الل

16. بهمنیار، داستان نامۀ بهمنیاری، ص 31.   
17. همان، ص .31
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سال بیست و هشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر901641396

که در نوشــته های خود بســیار بیشــتر  گریبان گیر نثرنویســان هم بوده اســت. به این معنا  این بی توجهی حّتی 

یع و ابیات  ن به امثال و مصار کنند، غالبًا آن را مزّیَ از آنکه نثر خود را آراســته به امثال و حکم و شــعر فارســی 

ِح منثوِر ادبی پیشینیان است.       کتِب مصّحَ کرده اند. شاهد صادق این مّدعا، فهارس پایانی  عربی 

که بی تناســب بــا بحث اخیر ما  ینی -  مۀ عالی مقدار، محمد قزو
ّ

القصــه! ایــن وجیــزه را با نقل ســخنی از عال

نیست - »ِختاُمه ِمسک« می کنیم:         

کنون اســتعداد روحیٔه انتقادی نــدارد ... مثاًل از صدر اســالم تا کنون مصنفین  »نــوع ایرانــی از اقــدم  األزمنه تا

ایرانی را )آنهایی را که به زبان فارسی چیزی نوشته اند، نه ایرانیانی که به زبان عربی تألیفاتی نموده اند، مانند 

سیبویه و ابن سینا و فخر رازی؛ چه آنها در تحت نفوذ تمدن عرب و دارای روح انتقادی همان تمدن بوده اند 

که در تحت سلطٔه عرب پیدا شد، نه آنکه عرب ها  که مقصود از »تمدن عرب« تمدنی است  و واضح است 

خــود آن تمــدن را آورده باشــند( به طور اجمال از نظر خود ســان می دادم و آنها را بــا مصنفین عرب )»عرب« به 

همــان معنــی مذکور، یعنی اعم از عرب و مســتعرب( مقایســه می کردم، می دیدم هر چه ایرانی نوشــته اســت 

غالــب ســطحی و مبهــم و عــاری از تحقیــق و دقــت و ضبط اســت و آنچــه مصنفین عرب نوشــته اند غالب 

ص ... نوشته شده است ... .       جدی و با نهایت تدقیق و تخّصُ

مالحظــه بفرماییــد حال شــعرای ما را با شــعرای عــرب. قصاید طوال شــعرای جاهلین در کمــال ضبط حرفًا 

بــه َحــرف محفــوظ اســت، ولی اشــعار رودکی و ســایر شــعرای عهد ســامانی و طاهــری تقریبًا به  کلــی از میان 

رفته اســت که اســامی اغلب شــعرای آن عهد هم به دســت نیســت… یک  نفر در این هزار و ســیصد سال که 

کتــاب لغتی یا نحو و صرفــی برای زبان  ــی ایــران و تســلط عــرب می گذرد پیدا نشــد که یک 
ّ
از زوال دولــت مل

فارســی بنویســد )جز بعضی مختصرات مثل فرهنگ اســدی، یا در این دو ســه قرن اخیر فرهنگ جهانگیری 

که از همان قروِن ُاوالی اســالم  که اغلب در هندوســتان به عمل آمده اســت(، در صورتی  و برهــان و غیرهمــا 
تا کنون هزارها قوامیس مطّوله و متوســطه و کتب نحو و صرف و اشــتقاق و غیره برای زبان عرب نوشــته شده 

کن بنویسد،  اســت. یک نفر پیدا نشــد که معجمی در خصوص شــرح حال بزرگان و رجال یا اسامی بالد و اما

کــن و ُروات و ُشــَعرا و علمــا و حتی  کبیــره در خصــوص رجال و اما کــه بــه زبــان عــرب معجمات  در صورتــی 
صوص  العرب( نوشته اند ...«.18

ُ
خوانندگان و مسخرگان و دزدان )ل
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