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  قلم انداز 6 
یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات

گلدره سهیل یاری 

چکیــده: نگارنــده در نوشــتار پیــش رو در قالــب سلســله یادداشــت هایی پیرامــون تاریــخ، 
فرهنــگ و ادبیــات، دو مقولــه را مــورد بررســی قــرار داده اســت: 1. ارائــه و بررســی 37 نمونــه از 
کتــاب ذیــل نفثــه المصــدور بــا ذکــر شــواهدی از دیگــر  امثــال و حکــم فارســی و برخــی مضامیــن 
کوتــه یادداشــت دوم نیــز شــواهدی چنــد در متــون عتیــق فارســی و عربــی دربــاره  متــون؛ 2. در 

صفــت ســخن چینی و فضولــی زنــان و راز نگــه نــداری آنــان بیــان مــی دارد.

ادبیــات،  فرهنــگ،  تاریــخ،  عربــی،  مثــل  فارســی،  مثــل  حکــم،  و  امثــال  کلیــدواژه: 
کتــاب  کتــاب ذیــل نفثــه المصــدور،  ســخن چینی زنــان، فضولــی زنــان، رازنگــه نــداری زنــان، 

کتــاب هــای منثــور ادبــی فارســی. تاریــخ الــوزرا، 

 Brief Comments (6)
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 is going to deal with two issues: 1. Present-
ing and reviewing 37 samples of Persian proverbs as 
well as some of the themes of the book Dheil Naftha 
al-Masdoor along with citing evidence from other 
texts; 2. Providing few evidence from Arabic and 
Farsi old texts with regard to women’s gossiping and 
their being incapable of keeping secrets.
Key words: proverbs, Farsi proverb, Arabic proverb, 
history, culture, literature, women’s gossiping, wom-
en’s being incapable of keeping secrets, Dheil Naftha 
al-Masdoor, Tārikh-e al-Vuzarā, the Persian literary 
prose books.

 رشحات القلم )6(
خواطر يف التاريخ واآلداب والثقافة

سهيل ياري گلدره

يتنــاول الكاتــب يف هــذا املقــال -  الــذي ينــدرج ضمــن سلســلة مقاالتــه عــن 
يــخ والثقافــة واألدب  - مقولتــان مــن املقــوالت األدبّيــة، مهــا: التار

 مــن األمثــال واحِلَكــم الفارســّية، 
ً
1 - اســتعراض وحتليــل ســبٍع وثالثــن منوذجــا

وبعــض مضامــن كتــاب ذيــل نفثــة املصــدور، دون إغفــال اإلشــارة إىل بعــض 
خــرى.

ُ
األمثلــة مــن النصــوص األ

 أمثلــة مــن النصــوص الفارســّية 
ً
2 - خاطــرة ثانيــة قصيــرة تتضّمــن أيضــا

بّيــة القدميــة حــول اّتصــاف النســاء بصفــة الثرثــرة واختــالق الــكالم  والعر
وعــدم صيانهتــّن لألســرار.

العــريب،  املثــل  الفــاريس،  املثــل  واحِلَكــم،  األمثــال  األساســّية:  املفــردات 
كاذيــب النســاء، فضــول النســاء، إفشــاء األســرار  يــخ، الثقافــة، األدب، أ التار
يــخ الــوزراء، كتــب النثــر  لــدى النســاء، كتــاب ذيــل نفثــة املصــدور، كتــاب تار

الفــاريس. األديب 
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 بررسی برخی امثاِل فارسی و مضامیِن
ة الَمصدور

َ
فث

َ
کتاب ذیِل ن  

یخ الُوَزراء( بــه چند اعتبار، مثاًل از حیث دربرگیری امثال و حکم فارســی و  کتــاب ذیــل نفثــة المصدور )یا تار

کتابــی بی همتا و درخور پژوهش اســت. این  ترجمــۀ امثــال عربــی، در میان کتاب های منثور ادبی فارســی، 

کتاب با دیگر متون ادبی متقّدم فارسی به سادگی اثبات پذیر خواهد بود. در  ادعا پس از بررسی و تطبیق این 

کتاب )چاپ استادان: دانش پژوه و مدّرسی طباطبایی( نمایه ای دقیق برای امثال و حکم  هر دو چاپ این 

کتاب آورده نشده است. با توجه  فارسی و نیز تعلیقاتی به همراه شواهدی از دیگر متون دربارۀ امثال و حکم 

گران قدر امثال و حکم اســتاد دهخدا و متون  کتاب  کاســتی، نگارندۀ این ُســطور تالش کرده به یاری  به این 

نظم و نثر کهن فارسی، ضمن بیان امثال فارسی و برخی مضامین کتاب، شواهدی برای این دسته از مثل ها 

کتاب به دست دهد تا ُپربسامدی این موضوع را بنماید.                                                                       و مضامین 

که وقتی سخن از امثال و حکم موجود  کتاب مذکور شواهدی آورده ایم به این سبب است  اینکه برای امثال 

تی مثل مانند در  در متنی می شــود، باید شــواهدی برون متنی برای مّدعا آورده شــود، ورنه صرف اینکه جمال

گزاره ها نخواهد بود. اســتاد مدّرســی طباطبایی در همین  متنی دیده شــود، دلیلی بر مثل بودن آن جمله ها و 

باره نوشته  است:                                           

َدعوی َمَثِل فارســی بودن هر جملۀ دیگر باید با شــاهدی از بیرون تأیید شود ... درست است 

که َمَثل  کوتاه و فشــرده ای  کوتاه و فشــرده هســتند، ولی هر جملۀ   جمالتی 
ً
که امثال معموال

نیست.              1

بــاری، از آنجــا که در هر دو چاپ به امثال و حکم فارســی کتاب پرداخته نشــده و شــواهدی بــرای آنها آورده 

کتاب پرداخته می شود:        کنایاِت و تعبیراِت  نشده است، در اینجا به برخی امثاِل فارسی و 

بحث و بررسی
کتــاب ذیل نفثة الَمصدور با ذکر شــواهدی از  در اینجــا 37 نمونــه از امثــال و حکم فارســی و برخی مضامین 

دیگر متون آورده خواهد شد:
ِفق بودند، فرا چاه نتوان رفتن 2 ى ُمّتَ که با و 1. به رسن  آن  جماعت 

کسی فرا/به چاه رفت« از امثال قدیمی فارسی است. سنجیده شود با: یسمان  »با ر

1. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 4.
یخ الُوَزراء، ص 8. از آنجا که ممکن اســت خوانندگان کتاب یکی از دو چاپ کتاب مذکور را داشــته  2. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 30؛ قّمی، تار

باشند، به هر دو چاپ ارجاع داده می شود.       

گلدره  سهیل یاری 
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ِگل /آب در چشم و آتش  اندر دل15  مشتی 

8. ِمحَنت زده را شیون نباید آموخت.16
با این بیت نظامی سنجیده شود: تو مادر مرده را شیون میاموز.17

کرده اند.18 گیالن  گلیم ُفَضال به  9. رنِگ 

ســنجیده شــود بــا: این رنــِگ گلیم ما بــه گیالن کردنــد.19 صد جهد 

کردند.  گیالن  گلیم ما به  همی ُکنم ولی ســودی نیســت/کاین رنِگ 
گلیِم بدبختی را / ما از سَیهی به جای رنگ آمده ایم              20 گیالن  اندر 

یسماِن تب  َبستن، بند بر بند بود.21 10. در حیلت چون ر

ک/چون رشــتۀ تب  ِگِره پا ســنجیده شــود با: چون رشــتۀ جان شــو از 
ک.       22 ِگِره نا َمشو 

ه  را برگردانند، ُبِز لنگ  پیش رو باشد.23 ِ
ّ
ل

َ
گ 11. چون 

گلــه  بازگــردد از ورود/پــس فتــد آن بز که  ســنجیده شــود بــا: چون کــه 

گــرَدد آرى پیشــوا  پیش آهنــگ بــود ]مولــوى[. َپــس رو انــدر بازگشــتن 
]ُمجیر بیلقانی [24

12. در زمستان  ِمرَوحه بودند، و در تابستان پوستین ُپرطاس.25

کنایی آن  که معنــای  از دیربــاز این َمَثِل »پوســتیِن  تابســتان« اســت 

که پوستین لباس ضخیمی است که در پاییز  »بی َقدر«ی است؛ چرا

ت در تابســتان معمواًل آن 
ّ
و زمســتان بر تــن می کرده اند، به همین عل

کار نمی آمده اســت. دو شــاهد برای مثل  را بــر تــن نمی کرده انــد و به 

مذکــور: ُحرمــِت مــا بــر تــو بــود چنانک /حرمِت پوســتین به تابســتان 

کــه چــو آتش به زمســتان خوش  )جمال الدیــن اصفهانــی(.26 رویــی 
بود/امروز چو پوستین به تابستان است )سعدی(.                                          27

کس نمِد خویش از این آب بیرون نتواند آوردن.28  .13

بــا: نمــد باشــد در آب  افکنــدن آســان  / نباشــد زو  ســنجیده شــود 

15. سنایی، حدیقة الحقیقة، ص 737.
یخ الُوَزراء، ص 33. 16. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 63؛ قّمی، تار

17. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 1، ص 536.
یخ الُوَزراء، ص 34. 18. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 64؛ قّمی، تار

19. ِمرصاد الِعباد، ص 334.
ح[، ص 639. 20. همان ]تعلیقات مصّحِ

یخ الُوَزراء، ص 36 )البتــه این مورد َمَثل یا  21. قّمــی، ذیــل نفثــة المصدور، ص 66؛ قّمــی، تار
مضمون نیست.(

22. نظامی، لیلی و مجنون، ص 176.
یخ الُوَزراء، ص 38. 23. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 68؛ قّمی، تار

24. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 2، ص 666.
یخ الُوَزراء، ص 39. 25. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 69؛ قّمی، تار

26. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 3، ص 1415.
27. شرح مثنوی، شهیدی، ج 2، ص 11.

یخ الُوَزراء، ص 43. 28. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 74؛ قّمی، تار

یــِش  گاو ر کســی در چــاه شــدن . تمثــل: آن  یســمان پوســیده  »بــه ر

که به همه ُوجوه رشــته به دســت او داده بود و به رســِن او فرو  خرَطبع 

یسمانی ســت سســت صورِت جــاه / تو بدین  یدرى. ر چــاه رفته ... ز
یسمان مرو در چاه... «.       3 ر

2. آتش آتش نُکشد4

ســنجیده شــود بــا: »آتــش را بــه آتــش نتــوان ُکشــت. آتش را بــه آتش 
ننشانند«.5

3. تخمی در شورستان می افکندند.       6

ســنجیده شــود بــا: »تخــم  در شــوره  افشــاندن : رنجــی نــه در جــاِى 

که  که من بر تو بخوانم/چه آن تخمی  خویش ُبردن... . چه آن پندى 
در شوره فشانم«.       7

که ... از مهتاب جامه شاید دوختن!8 گمان ُبردند   .4

کار بیهــوده و ُمحالــی اســت. ســنجیده  »جامــه از مهتــاب دوختــن« 

شودبا:

 همــــــــــی َپزیم همــــــــــه در تنــــــــــوِر چوبیــــــــــن نان
همــــــــــی ُبريم همــــــــــه جامــــــــــۀ تــــــــــن از مهتاب 9

5. به هر باد خرمن افشاندن.10

َکشتی توان نیز بر  سنجیده شود با: به هر باد خرمن  نشايد فشاند/ نه 

خشک راند.11 )اسدى طوسی(

6. مبارک ُمرده آزادکردن باشد.       12

سنجیده شود با: به عشوه عاشقی را شاد می ُکن /مبارك ُمرده  اى آزاد 
می کن                             13

7. چون ابر، آب در چشم داشتند و آتش در دل14

مضمون فوق با این بیت سنایی سنجیده شود: همچو ابرم ز دسِت 

3. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 1، ص 431.
یخ الُوَزراء، ص 10. 4. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 33؛ قّمی، تار

5. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 1، ص 17.
یخ الُوَزراء، ص 11. 6. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 35؛ قّمی، تار

7. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 1، ص 542.
یخ الُوَزراء، ص 11. 8. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 35؛ قّمی، تار

9. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 2، ص 782.
یخ الُوَزراء، ص 14. 10. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 39؛ قّمی، تار

11. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 3، ص 1218.
یخ الُوَزراء، ص 22. 12. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 48؛ قّمی، تار

رده اســت: »در  ــح در تعلیقات کتاب چنین آو 13. نظامــی، خســرو و شــیرین، ص 200. مصّحِ
رده و چنین معنی کرده است: یعنی بندۀ مبارک نامی  فرهنگ معین همین بیت را شاهد آو
را کــه نزدیــک ُمردن اســت آزاد کن«.)همــان، 592( »ُمبارک« از نام هــای غالمان و بردگان در 
قدیــم بــوده اســت. همچنین ر.ک بــه: دهخدا، امثال و حکــم، ج 1، ص 463 و همو، ج 3، 

ص 1397.       
یخ الُوَزراء، ص 33. 14. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 63؛ قّمی، تار
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که به پای َعَقبه دهند سود نکند.42 20. جو 

ُکَتل سود ندارد. ســتور را به پاى َعَقبه جو  ســنجیده شــود با: جو پاى 
دهند سود ندارد.43

گذر به چنبر آمد.44 21. رسِن او را 

کوته و چه  گذر بر چنبر است. زندگانی چه  سنجیده شود با: رسن را 

دراز/نه به آخر بمرد باید باز

گرچــه هســت دراز.  گــذار خواهــد بود/ایــن رســن را ا هــم بــه چنبــر 

گرچه دير بود  )رودکــی( مگــر بــه من گذرد، هســت در َمَثــل كه رســن /ا
بگذرد سوى چنبر )عنصری(.45

22. ُمصَحف به بنِد زر مرتبه نیفزاید46

کــه از ِعمــادی غزنــوی )یــا   ســنجیده شــود بــا مصــراع چهــارم ذیــل 

شــهریاری( اســت و به واســطۀ تضمین کمال اصفهانی به دست ما 

رسیده است:

 الیق به حســــــــــب حــــــــــال تو بیتی شــــــــــنیده ام

گفتــــــــــۀ ِعمــــــــــادی بــــــــــس نغز و دلگشــــــــــای        از 

بگفتمی وگرنــــــــــه  ُطغرلی ســــــــــت   »تشــــــــــریِف 
زر نشــــــــــود مرتبت فــــــــــزای«              47 بنِد  ز  ُمصَحــــــــــف 

23. پیشانِی شیر خاراندن.48

ل: قّوِت پّشه ندارى 
ُ

یدن . َتَمّث ســنجیده شــود با: »پیشــانی  شــیر خار

چنــگ بــا پیــالن مزن/هــم دِل مــورى نــه ای، پيشــانِی شــیران َمخــار 
)جمال الدین عبدالرزاق(«.              49

کــه زن گوید، نه  گوینــد: »به َمــرد آن  باد  کــه  24. ایــن آن مثــل اســت 
مادر«.50

ســنجیده شــود بــا: »همه باد آن که زن دراندیشــد/آن مبــادا که مادر 

یخ الُوَزراء، ص 98. 42. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 138؛ قّمی، تار
43. دهخــدا، امثــال و ِحَکــم، ج 2، ص 947. »معنــِی َمَثــل آنکه حیوان را پیــش از ُقرِب زماِن 

کرد«. )همان، ج 2، ص 591( مشّقت باید قوى 
یخ الُوَزراء، ص 111. 44. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 154؛ قّمی، تار

45. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 2، ص 867.
یخ الُوَزراء، ص 125. 46. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 170؛ قّمی، تار

کمال اصفهانی، دیوان، ص 70.  .47
یخ الُوَزراء، ص 125. 48. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 171؛ قّمی، تار

49. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 1، ص 522.
یخ الُوَزراء، ص 141. آُملی در توضیح َمَثل  50. قّمــی، ذیــل نفثة المصدور، ص 187؛ قّمی، تار
یرا که چون َمرد غایب شــود زن اندیشه کند که به نزدیک زن دیگر  چنین نوشــته اســت: »...ز
هــو و عشــرت ســاخته و مادر از غایِت شــفقت پیوســته در 

َ
رفتــه و مجلــِس ُانــس و راحــت و ل

اندیشــه باشــد که حال او به چه رســد! کاش زحمتی بدو نرســیده باشد و آفتی بدو راه نیافته 
ک باشــد«.  یند که کســی از غیبت کســی یا از کار کســی اندیشــه نا و ایــن َمَثــل را در وقتی گو

)آُملی، َنفائس الُفنون، ج 1، ص 184(

یس و رامین(. نمد زود برَکش چو شــد زآب تر  برآوردنش از آن ســان )و
گران بارتر )اسدی(.       29 که تا بیش ماَند   /

یا پلید نشود.30 14. به زباِن سگ ، در

یا به  گردد پلید« و »در یا از دهان سگ کجا  سنجیده شود با: »آب در
گردد؟«.31 کی  دهان سگ  نجس 

15. درخت  چون  ُپربار باشد، سر به زیر آَرد.32

ســنجیده شــود با: »درخت  هرچه بارش بیشــتر می شــود سرش فروتر 
می آید. َنَهد شاِخ ُپر میوه سر بر زمین «.       33

گر در دادن  مرّوت  است، در ناخواستن َاضعاف آن است.34 16. ا

ت است در دادن/ که ُمُرّوَ با این بیت انَوری سنجیده شود: چندان 
در ناستدن هزار چندان است.35

17. خونی به خونی می شست.       36

ســنجیده شود با: چون می فروشــی آنچه خریدستی؟ /خونی به خون 

ز بهِر چه می شــویی؟ )ناصرخســرو( همی خواندم فسونی بر فسونی /

یــس و رامیــن( آفــِت ِادراك  همــی ُشســتم زدى خونــی بــه خونــی. )و

آن حــال اســت و قال/خــون  بــه خون شســتن  ُمحال اســت و ُمحال 
)مولوى(.       37

گاِو َخراس.       38 18. سرگشته تر از 

گاو  گاو خراس. مثال: مانم به چشِم بسته به  سنجیده شود با: »مثل 

َخــراس، لیک /هســتم ز آِب چشــم چو خــر مانده در خــالب )کمال 

ِگرِد خود گشــته اى چو  اســمعیل(. خویشــتن بینی از نهاد و قیاس  / 
گاِو خراس )سنایی(«.39

19. چون مار بر خویشتن می پیچید.       40

کاندر هوا  ســنجیده شــود با »ِمثِل مار بر خود پیچیدن«. چنان بلرزم 
کاندر زمین نپیچد مار41 نلرزد مرغ /چنان بپیچم 

29. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 4، ص 1834.
یخ الُوَزراء، ص 51. 30. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 82؛ قّمی، تار

31. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 1، ص 8؛ همو، ج 2، ص 802.
یخ الُوَزراء، ص 52. 32. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 82؛ قّمی، تار

33. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 2، ص 970.
یخ الُوَزراء، ص 51. 34. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 82؛ قّمی، تار

کیمیا فروش، ص 189. کدکنی، ُمفِلِس  35. شفیعی 
یخ الُوَزراء، ص 74. 36. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 109؛ قّمی، تار

37. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 2، ص 763.
یخ الُوَزراء، ص 85. 38. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 123؛ قّمی، تار

39. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 3، ص 431.
یخ الُوَزراء، ص 97. 40. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 137؛ قّمی، تار

41. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 1، ص 1484.
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اندیشد«.51

کفگیر آب نشاید دادن.52 25. شتر را به 

کفچلیز آب دادن. تمثل: َکمچه یا  سنجیده شود با: شتر را با مالقه آب  دادن... شتر را به 

دهد آب  که  کســــــــــی  را  شــــــــــتر  َکفچلیز  ُبَود هر آینه از ابلهی و شیدایی )ُمجیِر بیلقانی(.53به 

26. با آنکه پای بر ُدِم مار نهادند؛ دست، ایشان را بود.54

سنجیده شود با:

زمــــــــــار«.55»پا روى ُدِم  مار نهادن . نکردى مشورت با ما در این کار
َ
گ دنبــــــــــاِل  بــــــــــر  پــــــــــاى  نهادى 

ک افتاد.56 کرد، تا در َورطۀ هال که نه به وقِت خویش بانگ  27. بخت او خروس  بود 

ش می رسد، بی وقت می خواند«.57 مولوی گفته است: 
َ
ســنجیده شــود با: »در فارسی گویند: خروسی که َاَجل

سرُبریدن واجب آمد مرغ را/کو به غیِر وقت ُجنباَند َدرا.                     58

28. دسِت همِگنان در زیِر سنِگ او آمد.59

ســنجیده شــود با: »دســت  کسی را به زیر سنگ  آوردن. بیم ضررى یا خطرى در آن کس ایجاد کرده و از آن رو 

ل: من او را چه گویم چه رنگ آور. )فردوســی( باز دســتم به زیر ســنگ آورد/باز پاى 
ُ

او را مطیع خود کردن. َتَمّث
دلم به چنگ آورد )انَوری(«.60

َکندی.       61 29. قصاب وار َدم دادی و پوست 

نجوی است:
َ
گ یادآور این رباعی َمهَستی 

مرا اوســــــــــت  عادت  که  چنان  مرا.62َقّصاب  پوســــــــــت  بَکند  تا  دهدم  می  َدم 

که نه َپرد و نه بار برد.63 30. شترمرغ بودند 
سنجیده شود با: »شترمرغ  است، نه  می پرد نه  بار می برد«.       64

گشودی.65 ی ُفقاع  31. از و

گشــودن  ... تو بمردى چنین عمل  گشــادن، )یا( ُفقاع  ســنجیده شــود با: »ُفقاع )یا( ُفَقع  شکســتن. )یا( ُفقاع 
بنماى/ورنه بیهوده زین ُفَقع مگشاى«.66

51. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 4، ص 1995.
یخ الُوَزراء، ص 145. 52. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 192؛ قّمی، تار

53. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 2، ص 1018.
یخ الُوَزراء، ص 175. 54. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 227؛ قّمی، تار

55. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 1، ص 496.
یخ الُوَزراء، ص 203. 56. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 261؛ قّمی، تار

57. َبهمنیار، داستان نامۀ بهمنیاری، ص 300.       
58. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 3، ص 1526.

یخ الُوَزراء، ص 242. 59. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 309؛ قّمی، تار
60. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 2، ص 810.

یخ الُوَزراء، ص 164. 61. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 194؛ قّمی، تار
گرامی، جناب آقای سیدعلی میرَافضلی هستم.( ُگزیده، ص 757 )در رهنمونی به این نمونه مرهون تذّکر محّقق  یخ  62. مستوفی، تار

یخ الُوَزراء، ص 39. 63. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 69؛ قّمی، تار
64. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 2، ص 1019.

یخ الُوَزراء، ص 146. 65. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 194؛ قّمی، تار
66. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 2، ص 1144.
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کتابنامه

ین؛ َنفائــس الُفنــون فــی َعراِئــس الُعیــون؛ تصحیــح عّلمــه  - آُملــی، شــمس الّدِ
ابوالحسن َشعرانی؛ 3 ج، تهران: اسلمیه، 1381.       

ین اسماعیل؛ دیوان خّلق المعانی؛ به تصحیح حسین  کمال الّدِ - اصفهانی، 
کتاب فروشی دهخدا، 1348.        بحر الُعلومی؛ تهران: 

- بهمنیــار، احمــد؛ داســتان نامۀ بهمنیــاری؛ چــاپ ســوم، تهــران: دانشــگاه 
تهران، 1381.       

کبر؛ أمثال و حكم؛ چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر، 1383. - دهخدا، علی ا

یــن؛ ِمرصــاُد الِعباِد ِمــن الَمبدأ و الَمعــاد؛ تصحیح محمدامین  - رازی، نجم الّدِ
ریاحی؛ چاپ هشتم، تهران: علمی و فرهنگی، 1379.

ح: مدرس  ریقة؛ مصّحِ - سنایى،  َمجدود بن آدم؛ َحدیقة الحقیقة و َشریعة الّطَ
رضوى ، چاپ ششم،  تهران:  دانشگاه تهران ، 1383.

کیمیا فروش )نقد و تحلیل شعر انوری(؛  کدکنی، محمدرضا؛ ُمفِلس  - شفیعی 
چاپ سوم، تهران: سخن، 1384.

ح مثنوى؛ 7 ج،  چاپ اول ، تهران:  انتشارات علمی  - شهیدى، سید جعفر؛ شر
و فرهنگی ، 1373.

جاء؛ ذیل َنفثة المصدور؛ رونویســی حســین مدّرسی طباطبایى؛  - قّمی، ابوالّرَ
کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســلمی،  چــاپ دوم، تهــران: 

.1388

کوشــش محمدتقی دانش پــژوه؛ تهران:  جــاء، تاریــخ الــُوَزراء؛ به  - قّمــی، ابوالّرَ
مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1363.       

گزیده؛. مصّحح: عبدالحسین نوایى؛  چاپ سوم،  - مستوفی ، حمداهلل؛ تاریخ 
 تهران:  امیرکبیر.

گنجه ای؛ خسرو و شیرین؛ تصحیح: برات زنجانی؛ چاپ اّول، تهران:  - نظامی 
دانشگاه تهران، 1376.       

- ----------------. ؛ لیلــی و مجنــون؛ تصحیــح: بــرات زنجانــی؛ چــاپ 
سوم، تهران: دانشگاه تهران، 1385.

32. به نردبان بر فلک نشاید رفتن.67
سنجیده شود با: »با نردبان به آسمان نتوان رفت «.68

یا می افکندند.       69 33. سنگی در در
سنجیده شود با: »خشت  بر آب زدن «.70

34. نعل در آتش نهادند.71

بــا: »نعــل  در آتش  افکنــدن، نعــل  در آتش  داشــتن:  ســنجیده شــود 

بی شــکیب، بی قرار، مضطرب کردن یا بودن و مأخوذ اســت از عمل 

جادوگــران که براى آشــفته تر و شــیداتر کردن عاشــق نعــل در زیر آتش 
کنند«.                            72

35. باد در ُبروت  افگندن، غایِت حماقت بود.73
کردن«.74 ِکبر  سنجیده شود با: »باد به بروت  افکندن : ِاظهاِر 

گربه  در َانبان  به مردم می فروخت.75  .36

گربــه  در انبان  فروختــن:  گربــه  در انبان  داشــتن،  ســنجیده شــود بــا: 

کار بردن ... . با این همه  کار داشــتن. َتدلیس و َتلبیس به  نیرنگ به 
نگشتی هرگز فریفته /چون دیگران به گربه در انبان روزگار.                     76

37. چون خر در َوَحل افتاد.77

ســنجیده شــود با: »ِمثِل َخر در خرو )یا( در خالب )یا( در شلکا )یا( 

ِگل )یا( در َوَحل  )یا( در یخ، ماندن )یا( خفتن )یا( افتادن: بیش  در 
حرکت نتوانستن. ناتوان شدن«.       78

یخ الُوَزراء، ص 146. 67. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 304؛ قّمی، تار
68. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 1، ص 370.

یخ الُوَزراء، ص 11. 69. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 34؛ قّمی، تار
70. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 1، ص 3.

یخ الُوَزراء، ص 229. 71. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 293؛ قّمی، تار
72. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 4، ص 1817.

یخ الُوَزراء، ص 180. 73. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 235؛ قّمی، تار
74. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 1، ص 350.

یخ الُوَزراء، ص 212. 75. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 272؛ قّمی، تار
76. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 3، ص 1277.

یخ الُوَزراء، ص 211. 77. قّمی، ذیل نفثة المصدور، ص 271؛ قّمی، تار
78. دهخدا، امثال و ِحَکم، ج 3، ص 1429-1430.
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کهن »رازدارنبودن و سخن چینی زنان«!        اندر حکایِت 

کــه در ادبیــات قدیــم فارســی و عربــی، زنان اغلــب نکوهــش شــده اند و از اوصاف  نیــازی بــه توضیــح نــدارد 

کــه البتــه مــردان نیــز از اَعّمِ آن ُخلق ها مبّرا نیســتند - ســخن رفته و بســی اندک صفــات نکو و  مذمــوم آنهــا - 

پسندیده شان بازگو شده است. نگارندۀ این سطور در مقاله ای مفصاًل به این موضوع در دو ادب کهِن فارسی 

کوته یادداشت شواهدی چند  گشت. در این  گر خدا خواهد به زودی طبع خواهد  که ا و عربی پرداخته است 

گفته  در متون عتیِق فارســی و عربی دربارۀ صفِت شــایع ســخن چینی/فضولِی در زنان آورده خواهد شــد. نا

کــه ایــن ُخلِق ناپســند در مردان نیز هســت و مختص زنان نبوده اســت و نیســت، لکن بــا توّجه به  پیداســت 

یشه دارتر  گویی این صفت در زنان ُپربسامدتر و ر که در آیینۀ متوِن ادبی ُقَدما دیده می شود،  شواهد متعددی 

ِل روانی امر می باید روانشناسان و متخصصان سخن بگویند. ما در اینجا تنها 
َ
از مردان بوده است. دربارۀ ِعل

درصدد ارائۀ نمونه های دیرینه ای هســتیم تا برجســتگی آن ُخلق مذکور را در روزگاران پیشــین در بانوان بنما

یانیم.                                              

اینک مستنداتی از متون فارسی و عربی دربارۀ سخن چینی و رازنگه نداری زنان          

1. شواهد فارسی
1-1. فردوسی )329 - اوایل سدۀ پنجم( از قول اسفندیار خطاب به مادرش چنین آورده است:

گفت بــــــــــا مادر اســــــــــفندیار مگویچنیــــــــــن  هرگــــــــــز  راز  زنــــــــــان  پیــــــــــِش  که 

زن فرمــــــــــاِن  نیــــــــــز  مُکن  کاری  شــــــــــهریار،بــــــــــه  داســــــــــتان  این  زد  نیکو  که 

کوی! گویی ســــــــــخن باز یابــــــــــی به  رایــــــــــزن!79چو  زنی  نبینــــــــــی  هرگــــــــــز  که 

با توّجه امانت داری و التزام فردوسی به نقل مطالب مآخذ خود و بدون تصّرف در محتوا، چنین می نماید که 

گفتۀ فردوسی نیست.               در منابع پهلوی و ... چنان سخنی آورده شده و 

2-1. ِمســُکوَیه، موّرخ و فیلســوف اخالقی نامدار ایرانی )متوّفای 421( در الِحکَمة الخاِلدة به نقل از »َمواِعظ 

آذرباد« دربارۀ زنان چنین آورده است:

یِهم ِسّرًا«:80 رازی را نزد آنان فاش و برمال نکن.
َ
»و ال ُتفِش َعل

گفته است: 3-1. َاَسدی طوسی )سدۀ پنجم( 

که َدمساز نیست از بخت ترســــــــــم  زنهم  ز  زد  داســــــــــتان  چنیــــــــــن  موَبد  که 

نیســــــــــت  راز  دِل  زن  بــــــــــا  که  تو  از  َمــــــــــَزن81هم  بــــــــــا زن دِر راز هرگــــــــــز  کــــــــــه 

4-1. در کلیله و دمنۀ نصراهلل ُمنشی )سده های پنجم و ششم( چنین می خوانیم:              
گفتن با زنان«.82 کار اقدام ننماید مگر نادان: ... ِسّر  گویند: بر سه  - »ُحَکما 

79. فردوسی، شاهنامه، دفتر پنجم، ابیات 294-295.
یه، الِحکَمة الخاِلدة، ص 26. 80. ِمسکو

81. دهخدا، امثال و حکم، ج 1، ص 149.
82. ُمنشی، َکلیله و دمنه، ص 66-67.
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5-1. در مرزبان نامۀ چنین آمده است:       
»زن را نباید َمحرِم اسرار دانستن«.83

گفته است: 6-1. عّطار نیشابوری )متوّفای 627( 

کــــــــــه زن رازت بگوید جمله ســــــــــر باز84مگــــــــــوی از هیچ نوعی پیــــــــــِش زن راز

2. شواهد عربی
گری زنان اشــاراتی رفته اســت که در ذیل ســه  در متــون عربــی هــم دیری اســت که به این رازدارنبودن و افشــا

که یافته شده است آورده می شود:        موردی 

ثعالبی )متوّفای 429( از قول خالد بن َصفوان )متوّفای 135( چنین آورده است:

گفتن با  کار فریفتگی اســت:... راز  ســاِء«:85 انجام ســه  ــّرِ إلی الّنِ یها َغَرٌر: ...إفشــاُء الّسِ
َ
َثٌة اإلقداُم َعل 1-2. »َثال

زنان.

در سخنی منسوب به لقمان حکیم چنین می خوانیم:       

«:86 زن را بر راز ]داری[ امین ندان. ی ِسّرٍ
َ
ًة َعل

َ
2-2. »ال َتأَمَنِن امَرأ

گوید: ُقرُطبی )463( در بهجة الَمجالس از قول دیگران 

ُکم أمُرُکم«:87 گفته شده است: زنان از رازهایتان باخبر 
َ
ح ل

َ
ُكم ، ُیصل ی ِسّرِ

َ
ساَء َعل ِلُعوا الّنِ : ال َتّطَ

ُ
3-2. »کاَن ُیقال

ل نپذیرد(.
َ
کارتان به سامان شود )و ِخل نکنید تا 
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