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  قلم انداز 8 
یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات

گلدره سهیل یاری 

کــه  کتــاب امثــال و حکــم اســتاد دهخــدا، ترجمــه هایــی اســت  چکیــده: از جملــه محاســن 
کــرده انــد. یکــی از برجســته تریــن ویژگــی هــای ترجمــه  ایشــان از جمــات منثــور و منظــوم ارائــه 
گاهــی خواننــدگان متوســط  کــه  گونــه ای  گرایــی اســت؛ بــه  گرایــی و ســره  کهــن  هــای دهخــدا، 
ممکــن اســت ترجمــه هــا را درســت متوجــه نشــوند. نویســنده در ضمــن چندیــن یادداشــت، 
کشــیده و همــراه اعــراب  کوشــد ترجمــه هــای دهخــدا را از البــای امثــال و حکــم بیــرون  مــی 
گــذاری و ویرایــش عبــارات عربــی و فارســی ارائــه نمایــد. نگارنــده در قالب سلســله یادداشــت 
هایــی پیرامــون تاریــخ، فرهنــگ و ادبیــات، در یادداشــت پیــش رو، بخشــی از ترجمــه هــای 

کتــاب )الــف-خ( را بیــان مــی دارد. جلــد نخســت 

کتــاب امثــال و  کلیــدواژه: تاریــخ، فرهنــگ، ادبیــات، دهخــدا، ویژگــی هــای ترجمــه، 
حکــم.

 Brief Comments (8)
Notes on History, Culture, and Literature
By: Soheil Yāri Goldare
Abstract: Among the merits of Amthal wa Hikam, by 
Dehkhoda, are the translations which he has pre-
sented from prose and poetic sentences. One of the 
most prominent features of Dehkhoda›s translation 
is its being archaic and pure Persian, so sometimes 
the usual readers may not understand the translations 
correctly. Through several pieces of writing, the 
author has tried to find the translated parts of Amthal 
wa Hikam, and presents them along with the Farsi 
and Arabic diacritical signs. The forthcoming article, 
a note in a series of notes about history, culture and 
literature, present a part of the translations of the first 
volume of the book.
Key words: History, culture, literature, Dehkhoda, 
the features of translation, Amthal wa Hikam.

 رشحات القلم )8(
يخ واآلداب والثقافة خواطر يف التار

سهيل ياري گلدره

ســتاذ 
ُ
كتــاب األمثــال واحِلَكــم لأل مــن الســمات اإلجيابّيــة الــي امتــاز هبــا 

ّية. ّيــة واألبيــات الشــعر دهخــدا، هــو الترمجــات الــي قــام هبــا للعبــارات النثر

التراثّيــة  أبــرز خصائــص ترمجــات دهخــدا، هــي اّتســامها بالذائقــة  ومــن 
 قــد جيــد 

ً
وَنَســمات األصالــة، حبيــث إّن القــارئ متوّســط الثقافــة أحيانــا

الترمجــات. هــذه  معــاين  االلتفــات إىل  بــًة يف  صعو

إىل  اخلواطــر  مــن  عــدد  خــال  ومــن  احلــايل  مقالــه  يف  الكاتــب  حيــاول 
اســتخاص ترمجــات دهخــدا مــن ثنايــا األمثــال واحِلَكــم وتقدميهــا بعــد تثبيــت 

بّيــة والفارســّية. يــر يف العبــارات العر حركاهتــا اإلعرابّيــة وعامــات التحر

يقــّدم الكاتــب يف مقالــه -  الــذي ينــدرج ضمــن سلســلة مقاالتــه عــن 
ــف - خ(  ــد األّول )أل

ّ
ــن ترمجــات املجل  م

ً
ــة واألدب  - قســما ــخ والثقاف ي التار

مــن الكتــاب.

ــزات الترمجــة،  ــة، اآلداب، دهخــدا، ممّي ــخ، الثقاف ي ــّية: التار ــردات األساس املف
ــال واحلكــم(. ــال و حكــم )= األمث ــاب امث كت
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قلم انداز 8: یادداشت هایی در 
تاریخ، ادبیات و فرهنگ

استاد دهخدا و ترجمۀ امثال و حکم عربی

کتاب ارزندۀ امثال و حکم اســتاد دهخدا ُمســَتغنی از معّرفی و تمجید اســت.1 از جمله َمحاِســِن این کتاب 

که ایشــان از شــماری از جمالت منثــور و منظوم )آیــات، احادیث، امثال و  عظیم الَقــدر، ترجمه هایی اســت 

حکــم منثــور و منظوم و ...( ارائه کرده  اســت. متأّســفانه ایشــان اغلب عربّیات کتــاب را ترجمه نکرده و تنها 

ط ســتودنی مترجم 
ّ
کی از تســل بــه ترجمــۀ بخــش کمی از آن عبــارات پرداخته، اما همین تعداد ترجمه نیز حا

کتــاب امثال و حکم،  بــه زبــان عربی اســت. یکی از برجســته ترین ویژگی های ترجمه های اســتاد دهخدا در 

کــه گاهــی خوانندگان متوســط ممکن اســت ترجمه ها را درســت  کهن گرایــی و ســره گرایی اســت؛ به گونــه ای 

نفهمنــد. بــاری، غالــب ترجمه های اســتاد دهخــدا را از البــه الی امثال و حکم بیرون کشــیده شــده و همراِه 

اعراب گذاری و ویرایش عبارات عربی و فارسی،2 در ضمن دو سه یادداشت آورده خواهد شد.

کتاب )الف-خ( اینک بخشی از ترجمه های جلد نخست 
کنند. ) 15( که روا دارى با تو  ُکن  يَك: با مردمان آن 

َ
ی الّناِس ما ُتِحّبُ أن ُيؤَتی إل

َ
- آِت إل

کبوتِر َحَرم. )44( - آَمُن ِمن َحماِم الَحَرِم: بی بیم تر از 

يَت جوَدها کاَن ُبخال:چون روزگار پیوســته داده ها را بازســتاند کاش رادى و 
َ
يال

َ
نيــا/ ف

ُ
 َتســَتِرّدُ مــا َتَهُب الّد

ً
َبــدا

َ
- أ

یش بودى. )77( گشاده دستی او تنگ چشمی و سیه کاسگِی درو

ی الَبعيِر: ِپشک نشانۀ ُاشُتر باشد. )236(
َ
 َعل

ُّ
- الَبعَرُة َتُدل

نَكَر: حّجت و گواه بر 
َ
ی َمن أ

َ
َعی و الَيميــُن َعل ی َمِن اّدَ

َ
َنُة َعل نَكَر )یا( الَبّيِ

َ
ی َمن أ

َ
عــی و الَيميــُن َعل

َ
ــی الُمّد

َ
َنــُة َعل - الَبّيِ

مّدعی و خواهنده باشد و سوگند بر ُمنِکر و ناشناسنده. )237(

ک دامان و بی گناهی باشد. )237( گناه چون پا ه : بازگشته از 
َ
َکَمن ال َذنَب ل نِب 

َّ
- الّتائُب ِمَن الذ

نُفَســُكم )بقــره: 44(: آیــا دیگــران را بــه نیکــوکارى فرمان دهید و خویشــتن را 
َ
ُمــروَن الّنــاَس ِبالِبــّرِ َو َتنَســوَن أ

ْ
- أَتأ

1. »ُمنِکِر این نباید شد که امثال و حکِم ]دهخدا[ یکی از بهترین گلچین های ادبیات فارسی است و شاید هم بهترین آنها باشد. شادروان َاَخوان ثاِلث 
گفتم: باید آثار بزرگان ادب  کند؟«  که شــعرم قدرت و اســتحکام پیدا  کنم  کار  می گفت: یکی از ُشــَعرا ... به من ]یعنی َاَخوان ثاِلث[ می گفت: »چه 
کهن را همیشه دِم دست داشته باشی و در تمام لحظات با آنها زندگی کنی. گفت: »من نه هّمت این کار را دارم و نه می توانم آن همه کتاب را فراهم 
کنــم. تــو چندتــا را بــرای من انتخاب کن«. َاَخوان می گفت: »هر چه فکر کردم دیدم از امثــال و حکم کتابی بهتر وجود ندارد. گفتم برو امثال و حکم را 

کیمیافروش، ص 80( کدکنی، ُمفِلس  کتاِب بالینی شادروان اخوان بود«. )شفیعی  کن« و امثال و حکم  بخر و با آن زندگی 
ل دّره و بنا بر درخواست »نشِر نو« )که 

ُ
یرایشی جدید، به کوشش سهیل یاری گ 2. کتاب ارزندۀ چهارجلدی »امثال و حکم« استاد دهخدا برای چاپ و و

که  یرایشی کتاب،  که اغلب اغالط چاپی و و به جای امیرکبیر سابق به فعالّیت خود ادامه می دهد( در حال انجام است. در این چاپ کوشیده ایم 
گمان می رود عموم خوانندگان  که  گردد و تمامی جمالت و اشعار و امثال عربی اعراب گذاری و ترجمه شوند. همچنین لغاتی  فراوان است اصالح 
رقی ها توضیح داده شــده است. کاســتی های دیگر کتاب هم به قدر توان مرتفع خواهد  برای دانســتن آن نیاز به فرهنگ  لغات داشــته باشــند، در پاو
د دوم را نیز 

ّ
یرایش جلد اول کتاب پایان پذیرفته و اکنون د و ســوم از مجل شــد، إن شــاءاهلل. هم اکنون که نگارنده مشــغول نوشــتن این ســطور اســت، و

کرده است. یرایش  و

گلدره  سهیل یاری 
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کنند  کن تا با تو نیکی  يَك : نیکی 
َ
يَك و ابَق ُيبَق َعل

َ
- أحِسن ُیحَسن إل

کنند. )87( کن تا با تو مدارا  و مدارا 

یگ عّمۀ بی فرزند.  قوِب: شیرین تر از ُمرده ر ِة الّرَ ی ِمن ميراِث َعّمَ
َ
حل

َ
- أ

)87(

-الخاِئُن خاِئٌف: مرِد نااســتوار و ناراســت ، هراســان و ترســنده باشد. 

)244(

احَتــط ِلدیِنــَك : بــرادِر تو دیــن دیگر تو اســت. همان 
َ
خــوَك ِدیُنــَك ف

َ
- أ

کن. )88( کار برادر  کنی در  کار دین  که در  احتیاط 

صيَحَة : برادِر تو آن کس باشــد که عیب تو از  خــوَك َمــن َصَدَقــَك الّنَ
َ
- أ

تو نپوشد. )88(

ِى ِخَرد  َدُب صوَرُة الَعقِل : فرهنگ و نگاه داشــِت َحد، نشــان و رو
َ
- األ

باشد. )233(

بواِبها: به خانه ها از دِر خانه ها درآیید. )88(
َ
وا الُبيوَت ِمن أ

ُ
دخل

ُ
- ا

کــه در  رِس : فرهنــگ و نگاه داشــت 
َ

فــِس َخيــٌر ِمــن أَدِب الــّد - أَدُب الّنَ

که با آموختــن و خواندن  َمِنــش و نهــاد مرد باشــد نیکوتر از آن اســت 

کنند. )88( به دست 

ت: 89(: بدی ها را از رویی هر 
َ
ل َئَة )ُفّصِ ــّيِ

حَســُن الّسَ
َ
تي ِهَي أ

َّ
ع ِبال

َ
- ِادف

کن. چه نیکوتر دور 

کِرمــوه: چــون رادمــرِد خاندانی بر شــما درآید 
َ
أ

َ
َکریــُم َقــوٍم ف ُکــم  تا

َ
- إذا أ

ید. )89( گرامی دار َمقَدِم او را 

ُهم : چون 
َ
ى الُعقوِل ُعقول َب ِمن َذِو

َ
راَد اهلُل إنفاَذ َقضاِئِه و َقَدِرِه َسل

َ
- إذا أ

خداى فرماِن خود راندن خواهد، ِخَرِد ِخَردمندان برگیرد. )89(

که  هــار: آن گاه  َســُهم ِبالّنَ يــِل و َشّمَ
َّ
مَطَرُهــم ِبالل

َ
 أ

ً
راَد اهلُل ِبَقــوٍم َخيــرا

َ
- إذا أ

خداى مردمی را نیکی خواهد، شــب بر آنان باران فرســتد و روز فروِغ 

خورشید ارزانی فرماید. )89(

ُه )َرعد: 11(: چون خداى براى گروهی 
َ
ال َمَرّدَ ل

َ
 ف

ً
راَد اهلُل ِبَقوٍم سوءا

َ
- ِإذا أ

بدى پسندد هیچ چیز آن را بازنتواند داشت. )89(

ماِئهــا و الِعلَم فی 
َ
 َجَعــَل الُملــَك فی ُعل

ً
ــٍة َخيــرا ّمَ

ُ
ــی ِبأ

َ
راَد اهلُل َتعال

َ
- إذا أ

ُملوِکهــا: چــون خــداى مردمانــی را نیکــی خواهــد، پادشــاهی را بــه 

دانشــمندان آنان دهد و دانش را به پادشــاهان ایشــان ارزانی فرماید. 

)89(

کنید؟! فراموش 

ــًة )ُمجاَدلــة: 16(: ســوگندهاى خویش را ســپِر  یماَنُهــم ُجّنَ
َ
َخــذوا أ

َ
- ِاّت

)َاغراِض( خود ساختند.

کــه ِبــدو نیکویــی  یــان و آســیب آن  يــه: از ز
َ
حَســنَت إل

َ
ــِق َشــّرَ َمــن أ

َ
- إّت

کن. )83( کرده ای پرهیز 

کنید. قوا ِمن َغَضِب الَحليِم : از خشِم ُبردباران پرهیز 
َ
- ِاّت

ید. َهِم : از بهتان گاه ها ِاجتناب ورز قوا ِمن َمواِضِع الّتُ
َ
- ِاّت

قوا ِفراَسَة الُمؤِمن : بپرهیزید از تیزمغزِى مؤمنان.
َ
- ِاّت

کوشــِش َمرد ســودمندترین سرمایه هاست.  رَبُح ِبضاَعًة: 
َ
- اإلجِتهاُد أ

)232(

واِء: پرهیز و خویشــتن دارى تواناتر و کاری ترین 
َ

قــَوى الــّد
َ
- اإلحِتمــاُء أ

داروهاست. )232(

ِک3 مرد بپوشاند.  گورى آهو و آ  َقبُر الُعيوِب : ُبردبارى چون 
ُ

- اإلحِتمال

)232(

کوتاه   ســاَن : ِدَهش و بخشــش زبــاِن بدگویــان را  ِ
ّ
- اإلحســاُن َیقَطــُع الل

کند. )232(

ِجع َکلَبَك َیتَبعَك : سِگ خویش گرسنه دار تا از دنبال تو آید. )84( 
َ
-أ

ع َکلَبك َیتَبعَك: ســِگ خود را گرســنه دار تــا در پِی تو  همچنیــن: َجــّوِ

آید. )ج 2، ص 592(

- الَحُسوُد ال َیسوُد: َمرِد َرشکین به ِمهی و بزرگی نرسد. )242(

حِبــب ِللّناِس ما ُتِحّبُ ِلَنفِســَك : آنچه خود را خواهی دیگران را نیز 
َ
- أ

آن خواه. )85(

ٍة: دشــمن را یک بار بیم  لَف َمّرَ
َ
ر َصدیَقَك أ

َ
ًة َو احــذ َك َمّرَ ر َعــُدّوَ

َ
- ِاحــذ

کن و دوست را هزار بار. )85(

کالغ. )85( ُر ِمن ُغراٍب : ترسنده تر از 
َ

حذ
َ
- أ

کرده نکویی می ُکن. )86( که بدى  ساَء: با آن  
َ
حِسن ِإلی َمن أ

َ
- أ

ُبه: شعر هر چه به دروغ نزدیک تر 
َ

َعِر أکذ
ُ

ُب الّش
َ

عذ
َ
عِر )یا( أ حَسُن الّشِ

َ
- أ

زیباتر. )86(

ک: عیب 3. آهو، آ
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غيــاِر: رازهــاى خویــش از بیگانــه بپوشــید. 
َ
ســراُر صونوهــا َعــِن األ

َ
- األ

)233(

گناه اســت.  گویه5 عذر یادآورِى  نــِب: وا
َّ

- إعــاَدُة اإلعِتــذاِر َتذکيــٌر ِبالذ

)183(

یند. )185( کارگراِن او ُكم : کارهاى َمرد 
ُ
ُكم ُعّمال

ُ
عمال

َ
- أ

 )ُمؤِمنــون: 115(: آیا گمــان بردید که 
ً
ُکــم َعَبثــا قنا

َ
مــا َخل

َ
ّن

َ
َحِســبُتم أ

َ
 ف

َ
- أ

یچه آفریدیم . )187( شما را به باز

کارها سیراب کردن تشنگان  عماِل َسقُی الماِء: بزرگ ترین 
َ
 األ

ُ
- أفَضل

باشد. )188(

کژدمان تو باشند. )188( قاِرُبَك َعقاِرُبَك : نزدیکان تو 
َ
- أ

کشید. )189(  ِبَسيِفه : عمرو را با شمشیر خود 
ً
قُتلوا َعمروا

ُ
- ا

وا الموِذَى َقبَل أن ُيؤذَى : َددگان و تندباران و هرآزارکنندۀ دیگر را 
ُ
قُتل

ُ
- ا

ید. )189( گزند رسانند هالك ساز پیش از آن که آسیب و 

ُکشید. )189( : مرا با ماِلك به یك بار 
ً
قُتلونی و ماِلكا

ُ
- ا

 )إســراء: 14(: نامۀ 
ً
يــَك َحســيبا

َ
َکَفــی  ِبَنفِســَك الَيــوَم َعل ِکتاَبــَك   

ْ
- ِاقــَرأ

را  خویــش  آواره گیــرِى  خــود  امــروز  کــه  بخــوان  خویــش  کرده هــاى 

بسنده اى.  )189(

کــه نیرنگــش  خفاُهــم َمكيــَدٌة: از دشــمن آن بزرگ تــر 
َ
عــداُء أ

َ
کَبــُر األ - أ

پوشیده تر. )190(

گمان ها دروغین باشد. )190( نوِن ُميوٌن : بیشتِر 
ُ

کَثُر الّظ - أ

یــد، هرچنــد  گرامــی دار : مهمــان را 
ً
کاِفــرا کاَن  ــو 

َ
يــَف و ل

َ
کِرُمــوا الّض

َ
- أ

ناسپاس یا بددین باشد. )190(

ید،  : پدرمردگان را نیکو دار
ً
َغــِر َیتيما إّنی ُکنُت ِفی الّصَ

َ
کِرُمــوا الَيتيــَم ف

َ
- أ

چه من نیز در ُخردِى یتیم ماندم. )190(

ْيِهــْم َو ال ُهــْم َیْحَزُنــوَن )یوُنــس: 62(: به 
َ
ْوِليــاَء اهلِل ال َخــْوٌف َعل

َ
 أ

َ
ال ِإّن

َ
- أ

هوش باش، بی گمان بر دوســتان خداى ترســی و بیمی نیســت و نیز 

غمنده و اندوهگین نشوند. )231(

َبى:چشِم مرد 
َ
م أ

َ
سراِرِه شاَء أ

َ
 َعيَن الَمرِء ُعنواُن َقلِبِه / ُتخِبُر َعن أ

َ
ال إّن

َ
- أ

گاهی دهد. )231( دیباچۀ دِل اوست و خواه و ناخواه از رازهاى او آ

5. تکرار

کارى خواهد، افزاِر  ســباُبه : چون خداى انجاِم 
َ
 أ

َ
أ  َهّيَ

ً
- إذا أراَد اهلُل َشــيئأ

کاِر آن فراهم سازد. )89(

ها َجناَحيِن: چــون خداى تباه کردِن 
َ
نَبــَت ل

َ
ــِة أ

َ
مل - إذا أراَد اهلُل َهــالَك الّنَ

یاند. )89( مورى اراده فرماید، دو بال بر او رو

اقــُرن ِبــِه جاِهــاًل: چــون شــکنجه و آزاِر 
َ
 ف

ً
َب عاِلمــا ِ

ّ
- إذا أَردَت أن ُتَعــذ

کن. )89( دانشمندى جویی، او را با نادانی همنشین 

عِر  يِه َشهاَدًة ِمَن الّشِ
َ
قيموا َعل

َ
أ

َ
ِکتاِب اهلِل ف يُكم َشــيٌئ ِمن 

َ
 َعل

َ
شــَكل

َ
- إذا أ

ــعَر ِديواُن األَدِب : چون پاره ای از کتاب خداى بر شــما دشــوار   الّشِ
َ

ّن
َ
أ

َ
ف

گواهی َچکامه ها دســت َبرید؛ چه َچکامه ها فرهنگنامه ها  شــود، به 

باشند. )89(

مِســكوا: چون ســخن در ذات باری تعالی 
َ
أ

َ
ــی اهلِل ف

َ
ــَغ الــَكالُم إل

َ
- إذا َبل

رسد، زبان درکشید. )90(

ماُن: چون دل پادشاهان بگردد، روزگار  َسَد الّزَ
َ
لطاِن ف ُة الّسُ َر ِنّيَ - إذا َتَغّيَ

گیرد. )90( تباهی 

ضَيُق : چون 
َ
ّرَ أ ذى َیسَتوِدُع الّسِ

َّ
َصدُر ال

َ
ُه ِبِلســاِنِه ف فَشــی ِســّرَ

َ
- إَذا الَمرُء أ

گزیر سینۀ آن  ســینه مرد براى نگاهداشــتن راِز خویش تنگ باشد، نا

که راز را ِبدو سپرده است تنگ تر بَود. )90(

 ِرداٍء َيرَتدیِه َجميُل : آن گاه 
ُ

ُكّل
َ
ؤِم ِعرَضه/ ف

ُّ
م َیدَنس ِمَن الل

َ
- إَذا الَمرُء ل

کــه دامــان مــرد بــه بیغاره4    و ســرزنش آلــوده نباشــد، هر پوششــی او را 

به اندام است. )90(

ال 
َ
ُة َیســَمُع ، ف ِحّبَ

َ
 األ

َ
م َیعِرف َمصاِلَح َنفِســه / و ال ُهَو ما قال

َ
- إَذا الَمرُء ل

یــدى ُصروِف الحاِدثاِت َســُيصَفُع: چون 
َ
ُه / ِبأ

َ
َتــرُج ِمنــُه الَخيــَر و اتُرکُه إّن

مرد خود نیک و بِد خویش نشناسد و اندرز دوستان نیز گوش نگیرد، 

ى بُبــر، چــه دیــرى نپاید که بــه تپانچۀ  او را بگــذار و امیــِد نیکــی از و

گرفتار آید. )90( پیش آمدهاى روزگار 

 الُمســاِعُد: کارهای شــگرف را دســت یاران 
- إذا َعُظــَم الَمطلــوُب َقلَّ

کم افتد. )93(

ــُه و جيراُنــه : بی بهره تریــن مردمــان از 
ُ
هل

َ
أ ِفــی العاِلــِم  الّنــاِس  زَهــُد 

َ
أ  -

دانشمندان خویشان و همسایگان آنانند. )162(

ــماِء: نام هر چیز و هر کس از آسمان فرود آید.   ِمَن الّسَ
ُ

ســماُء َتنِزل
َ
- األ

)233(

4. سرزنش، طعن، مالمت
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گم نشود. )288( پیِش خداى 

کیــزه و منّزه اســت و  ــَة : ایــزد تعالــی پا
َ
ظاف  اهلَل َنظيــٌف و ُیِحــّبُ الّنَ

َ
- إّن

گیرد. )289( کیزگان را دوست  پا

هِلهــا )ِنســاء: 58(: فرمــان 
َ
ــی أ

َ
مانــاِت إل

َ
وا األ  اهلَل َیأُمُرُکــم أن ُتــَؤّدُ

َ
- إّن

پس دهید. )289( خداى بر این رفته است که سپرده را بسپارنده باز

و  آســان گذاران  تعالــی  خــداى  لــَق :  الّطَ  
َ

ــهل الّسَ ُیِحــّبُ  اهلَل   
َ

إّن  -

یان را دوست دارد. )289( گشاده رو

ٍة: خداى تعالی دلیرى را دوست  و ِبَقتِل َحّيَ
َ
جاَع و ل

ُ
 اهلَل ُیِحّبُ الّش

َ
- إّن

ُکشتن مارى باشد. )289( گیرد، هر چند با 

گاو بــر مــا  ينــا )بقــره: 70(: به راســتی چگونگــِی 
َ
 الَبَقــَر َتشــاَبَه َعل

َ
- ِإّن

پوشیده است.  )287(

گاهی بلغزد. )287( گوهرى نیز   الَجواَد َقد َیعَثُر: اسِب نژاده و 
َ

- إّن

ئاِت )هــود: 114(: نیکی هــا بدیی هــا را  ــّيِ
ِهْبــَن الّسَ

ْ
 الَحَســناِت ُیذ

َ
- ِإّن

زداید. )287(

م ُیســَتَزر زارا: دوســت را چون دیدار نکنند، او خود 
َ
 الحبيَب إذا ل

َ
- إّن

به دیدن دوستان آید. )287(

خياُر:برگزیــده هر 
َ
ُهــم أ

ُّ
ُکل  الِخيــاَر ِمــَن الَقباِئــِل واِحــٌد / و َبنوَحنيَفــَة 

َ
- إّن

دوده تنی باشد و خاندان َحنیفه همگان برگزیدگانند. )287(

 )یوُنــس: 36(: گمــان کســی را از 
ً
ــّنَ ال ُیغنــي ِمــَن الَحــّقِ َشــيئا

َ
 الّظ

َ
- ِإّن

راست بی نیاز نکند. )288(

ســَهلوا َذَکــروا / َمن کاَن َیأِلُفُهم ِفي الَمنزِل الَخِشــِن: 
َ
 الِكــراَم إذا مــا أ

َ
- إّن

بزرگواران چون به هموارى رسند از همراهان ُدُرشتی ها و ناهمواری ها 

کنند. )288( یاد 

 اهلَل ال َيهِدُر َدَم امَرٍء ُمسٍلم : خداى تعالی خوِن هیچ مرِد مسلمان 
َ

- إّن

را بی خون بها و بازخواست نگذارد. )289(

ٍم ِللَعبيــِد )قــاف: 51(: خــداى تعالی ســتمکار به 
َّ

يــَس ِبَظــال
َ
 اهلَل ل

َ
ّن

َ
- أ

بندگان نباشد. )289(

اِبِريَن: خداى با شکیبندگان است. )289(  اهلَل َمَع الّصَ
َ

- ِإّن

کارهاى  ها: ایزد تعالی 
َ
موِر و ُيبِغُض َسفســاف

ُ
 اهلَل ُیِحــّبُ َمعاِلــی األ

َ
- إّن

کــردار پســت و ُنفایــه را دشــمن دارد.  کنــش و  بزرگــوار را بپســندد و 

)289(

که چون رسید ایشان را  َبْغُي ُهْم َیْنَتِصُروَن: آنان 
ْ
صاَبُهُم ال

َ
ذيَن ِإذا أ

َّ
- ال

کشند. )270( کین  ستمی، انتقام و 

گفتارها باشد. )234(  َخيُر الَمقاِل : داستان ها بهترین 
ُ

مثال
َ
- األ

کنند  گــر خواهی تــو را فرمان  َســل مــا ُیســَتطاُع : ا
َ
- إن أَردَت أن ُتطــاَع ف

آنچه نرود مران. )286(

ُکم )ُحُجرات: 13(: آن کس از شــما در پیش  تقا
َ
کَرَمُكم ِعنَد اهلِل أ

َ
 أ

َ
- ِإّن

که پرهیزکارتر باشد. )287-286( گرامی تر است  خداى 

 
ً
ُه الَخيُر َمنوعا *َو ِإذا َمّسَ

ً
ّرُ َجُزوعا

َ
ــُه الّش *ِإذا َمّسَ

ً
 اإِلنســاَن ُخِلَق َهلوعا

َ
- ِإّن

)َمعــاِرج: 19-21(: آدمــی بــه َمِنــش آزَور باشــد. چــون بدى ِبدو رســد 

گراید.  یابد به پنــدار و خودبینی  ناشــکیبا شــود و چون نیکــی او را در

)287(

یان کارى است. ِفي ُخسٍر )عصر:2(: آدمی در ز
َ
 اإِلنساَن ل

َ
- ِإّن

ن َرآُه اســَتغَنی: بی گمــان چــون آدمــی خــود را 
َ
َيطغــی  أ

َ
 اإِلنســاَن ل

َ
- ِإّن

بی نیاز بیند، سرکشی و نافرمانی آغازد. )287(

: چوب دسِت ترسنده و َبدِدل درازتر باشد.
ُ

طَول
َ
- َعصاُء الَجباِن أ

گوارتر از مرگ اســت.   ِمــَن الَمــوِت : چشــم در راهــی نا
ُ

َشــّد
َ
- اإلنِتظــاُر أ

)235(

که  ــراِب: بیشــتر دردها 
َ

ِو الّش
َ
عاِم أ کَثُر ما َتراه /  َیكوُن ِمَن الّطَ

َ
 الّداَء أ

َ
- إّن

بینی از خوردنی و آشامیدنی زاید. )287(

خيِه الُمســِلم : تا 
َ
ــی فــی َعــوِن الَعبــِد ماداَم الَعبــُد فی َعوِن أ

َ
 اهلَل َتعال

َ
- إّن

کار یارى برادر مســلمان اســت، خــداى تعالی یار  کــه بنده در  آن گاه 

او باشد. )269(

 الَغَضَب: بخشــش هر چند ناچیز باشــد، آتِش خشــم 
ُ
ثيَئَة َتفَثأ  الّرَ

َ
- إّن

بنشاند. )287(

ّيُ َمفَســَدِة: ُبرنایــی 
َ
ــباَب و الَفــراَغ و الِجــَدَة/ َمفَســَدٌة ِللَمــرِء أ

َ
 الّش

َ
- إّن

و بیــکارى و توانگــرى مایــۀ تباهــی مــرد و بدترین مایۀ تباهی اســت. 

)288(

مَس و الَقَمَر آَیتاِن ِمن آیاِت اهلِل ال َینَخِسفاِن ِبَموِت إنساٍن و ال 
َ

 الّش
َ

- إّن

ِبَحياِته : ِمهر و ماه دو نشان از نشان هاى ایزدی است و زندگی و مرِگ 

گرفتِن آن دو بی تأثیر باشد. )288( کسان در 

جَر الُمحِســنيَن )آِل ِعمران: 171(: مزِد نیکوکاران در 
َ
 اهلَل ال ُیضيُع أ

َ
- ِإّن
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معیشت و زندگی باشد. )238(

-ُتعَرُف األشياُء ِبأضداِدها: چیزها به ناهمتای خویش شناخته شود. 

)548(

کوشش و چالش دســتاویِز بی نیازى و توانگرى   : ُة الَجّدِ
َ
 َوســيل

ُ
-الِجّد

است. )239(

بــِر: رنِج بی آرامی و ناشــکیبایی بیــش از رنج  تَعــُب ِمــَن الّصَ
َ
-الَجــَزُع أ

ُپرشکیبایی باشد. )239(

يوِف:  بهشت زیِر سایۀ شمشیر باشد. )240( ِل الّسُ ُة َتحَت ِظال -الَجّنَ

يِر: ســپاه شــاه را چون بــال َمر مرغان  جِنَحِة ِللّطَ
َ
َکاأل ــلطاِن  -الُجنُد ِللّسُ

راست. )240(

گون باشد. )241( گونا نوٌن : دیوانگی 
ُ
-الُجنوُن ف

ساُن: خستگي هاى7  ِ
ّ
َها الِتئاُم / و ال َیلتاُم ما َجَرَح الل

َ
ناِن ل -ِجراحاُت الّسِ

َســِر نیــزه ســر به هــم آَرد و خســتگی هاى زخِم زبــان را بهبود نیســت. 

)580(

: نوید و وعده بسیار است و وفا و خرامی در 
ً
ى ِطحنا َر

َ
-َجعَجَعًة و ال أ

کار نیست. )584(

-الجــوُد ِبالَموجــوِد غاَیــُة الجــوِد: رادى و جوانمــردى بلندتریــن پایــه 

ِدَهش و بخشش است. )241(

-الَحسوُد ال َیسوُد: مرِد َرشِکن به ِمهی و بزرگی نرسد. )242(

کســان از پــدران به  -الُحــّبُ و الُبغــُض َیَتواَرثــاِن : دوســتی و دشــمنی 

فرزندان بازماند. )241(

-الِحــرُص قاِئــُد الِحرمــاِن : آز پیــش رو و راهبــِر نومیــدى و بی بهرگــی 

است. )242(

کار مرد را از بینوایی و اندوه  مــاٌن ِمَن الَفقِر و الَحَزِن: پیشــه و 
َ
ــُة أ

َ
-الِحرف

ینهاِر خویش دارد. )242( در ز

ــَهواِت : آزادگــی در َترک گفتــن هواهاى نفس 
َ

ــُة فــی َرفــِض الّش ّیَ -الُحّرِ

باشد. )242(

ــّنِ : اســتوارکارى و دوراندیشــی در بدگمانی باشــد. 
َ

-الَحــزُم ســوُء الّظ

)242(

7. خستگی: زخم

 اهلَل ُیِحــّبُ الــُوّدَ الَقدیــَم : دوســتی هاى دیرینــه پســندیدۀ خداى 
َ

- إّن

باشد. )289(

جِنَحَتهــا ِلطاِلــِب الِعلــِم : فرشــتگان در پیــِش 
َ
َتَضــُع  أ

َ
ِئَكــَة ل  الَمال

َ
- إّن

دانش آموزان فروتن باشند. )289(

قمان: 19(: ناخوش ترین آوازها 
ُ
َصــوُت الَحِميِر )ل

َ
صواِت ل

َ ْ
ْنَكــَر األ

َ
 أ

َ
- ِإّن

آواِز خران است. )290(

باددســتان،   :)27 )إســراء:  ــياطيِن 
َ

الّش ِإخــواَن  کانــوا  يــَن  ر ِ
ّ

الُمَبذ  
َ

-ِإّن

هم زاداِن دیو باشند. )289(

َعْنَكُبــوِت )عنکبــوت: 41(: سســت ترین 
ْ
َبْيــُت ال

َ
ُبُيــوِت ل

ْ
ْوَهــَن ال

َ
 أ

َ
-ِإّن

خانه ها خانۀ عنکبوت است . )290(

کنــد.  کرکســی   الُبغــاَث بأرِضنــا َیسَتنِســُر: موش گیــر در زمیــن مــا 
َ

-إّن

)287(

اخِلــب: چــون با دشــمن بــه زور برنیایــی دِر فریب و 
َ
ــم َتغِلــب ف

َ
- إن ل

ت زن. )94(
َ
ِحیل

 الُمناِفــَق َیحُســُد و ال َیغِبُط: مؤمن 
َ

 الُمؤمــَن َیغِبــُط و ال َیحُســُد و إّن
َ

-إّن

ى و منافــق رشــک ورزد و آرزو  کنــد، لِکــن رشــك َنــَورَزد و دورو آرزو 

نکند. )290(

جِنَحَتهــا ِلطاِلــِب الِعلــِم : فرشــتگان در پیــش 
َ
َتَضــُع  أ

َ
ِئكــَة ل  الَمال

َ
-إّن

دانش آموزان فروتن باشند. )289(

ًة )َنمل: 
َّ
ِذل

َ
هِلهــا أ

َ
َة أ ِعّزَ

َ
فَســدوها َو َجَعلــوا أ

َ
 الُملــوَك ِإذا َدَخلــوا َقرَیًة أ

َ
-ِإّن

34(: پادشــاهان چــون بــه شــهرى درآینــد آن را تبــاه کننــد و مردماِن 

بون و خوار سازند. )290-289( گرامی و ارجمند آن را َز

یــدن به دین خدا  -اإلیمــاُن ِنصفــاِن: ِنصــٌف َصبٌر و ِنصٌف ُشــكٌر: گرو

دو بخش باشد: بخشی شکیبایی و بخشی سپاس گذارى. )236(

 و َشــّرُ ِوعاٍء َمآلَن: َبدا آوند و ُخنوری6 که شــکم 
ً
-الَبطُن َشــّرُ ِوعاٍء َصِفرا

که بَینبارد. )236( که تهی ماند و هم آن گاه  است، هم آن گاه 

َبى: سیل به بلندی های زمین رسید. )461( يلُ الّزُ - َبلَغ الّسَ

ــَد: چابکــی و تنــدى بــه کار اســت، نــه سســتی و 
ُّ
َبل ــَد و ال الّتَ

ُّ
َجل -الّتَ

کندى . )همان، ج 238/1(

کار نگریســتن نیمی از  دبيــُر ِنصُف الَمعيَشــِة : کدخدایی و پایاِن  -الّتَ

کوزه کاسه،   .6
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باشد. )244(

داُئــه : بــاج چــون ُجذامــی باشــد و درمــاِن آن 
َ
-الَخــراُج ُخــراٌج َدواُئــِه أ

گذاردِن آن است. )245(

ٌة: فروتنی درگاه نیاز از مردانگی باشــد.  -الُخضوُع ِعنَد الحاَجِة ُرجوِلّيَ

)245(

- َخِف اهلَل َتأَمن َغيَره: از خداى بَیندیش تا از دیگران ایِمن باشی.

از  و  بتــرس  خــدا  از  اهلَل:  َیخــاُف  ال  ــن  ِمّمَ َخــف  و  اهلِل  ِمــَن  َخــف   -

ناخداى ترس نیز بَیندیش .

-ُخِلــَق اإِلنســاُن ِمــن َعَجــٍل )أنبیــاء: 37(: نهــاد و سرشــت انســان بر 

شتاب باشد. )743(

-الَخمــُر ُتعطــی ِمــَن الَبخيِل: شــراب مــرِد ُزفــت9 را بــه رادى برانگیزد. 

)245(

ــٌة: گم نامی آســودگی و بلندآوازگی رنجی 
َ
ــهَرُة آف

ُ
 راَحٌة و الّش

ُ
-الَخمــول

باشد. )246(

وَعيَت ِمــن زاِد: 
َ
خَبُث مــا أ

َ
ــّرُ أ

َ
مــاُن ِبــِه / و الّش  الّزَ

َ
بقــی و إن طــال

َ
-الَخيــُر أ

نیکی هر چند بیشتر روزگار بر او گذرد، برجاى ماند و بدى پلیدترین 

کنند. )همان، ج 246/1( که در توشه دانی  توشه ای است 

واِل و َشــّرُ الماِل ما  ِل و َصَرفَتُه ِفــی الّنَ َخذَتُه ِمَن الَحــال
َ
-َخيــُر المــاِل مــا أ

که از راِه  َخذَتُه ِمَن الَحراِم و َصَرفَتُه ِفی اآلثاِم: بهترین مال ها آن باشد 
َ
أ

بایســته به  دســت آید و در ِدَهش و بخشــش به کار رود و بدترین آنکه 

کار َبزه و ناروا شود. گردد و در  به نابایست حاصل 

کاِر  فــُس: نیکوترین مال ها آن باشــد که در  - َخيــُر المــاِل مــا ُوِقَی ِبِه الّنَ

کنی. نگاهدارى جان و زندگی 

یختۀ  -الَخيــُر َمعقــوٌد ِبَنواِصی الَخيِل : پیروزى و نیکبختی، بســته و آو

پیشانِی ُستور است. )246(

کتابنامه

کبر؛ امثال و حکم؛ چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر، 1383. - دهخدا، علی ا

کیمیا فروش )نقد و تحلیل شعر انَوری(؛  کدکنی، محّمدرضا؛ ُمِفلس  - شفیعی 
چاپ سوم، تهران: سخن، 1384.

9. بخیل

ّنِ بالّنــاِس: اســتوارکارى و دوراندیشــی در بدگمانی 
َ

-الَحــزُم ُســوُء الّظ

باشد. )242(

میــان  َرشــک  عــراٌض : 
َ
أ َغيِرِهــم  فــی  و  َجوَهــٌر  الَقراَبــِة  ِفــی  -الَحَســُد 

خویشــاوندان منشــی و نهــادی اســت و در دیگــر مردمــان َبرَبســته و 

ساخته است. )242(

عَمی: راستی 
َ
م َيَرُه األ

َ
هاُر َنهاٌر و إن ل ى و الّنَ ُه الَوَر

َ
 و إن َجِهل

ٌ
 َحّق

ُ
-الَحّق

گر چه کورش  َکَسش نداند، و روز روز باشد ا گر چند  راســتی اســت، ا

دیدن نتواند. )242(

: راستی تلخ باشد. )242(  ُمّرٌ
ُ

-الَحّق

گیرد و هیچ چیز  يه : راســتی همواره بلندى 
َ
ی َعل

َ
 َیعلو و ال ُیعل

ُ
-الَحّق

گرفت. )243( بر او برترى نتواند 

 ِبهــا: دانــش 
ُ

َحــّق
َ
هــَو أ

َ
ــُة الُمؤِمــِن ِمــن َحيــُث َوَجَدهــا ف

َّ
-الِحكَمــُة ضال

گم گشــتۀ مؤمن اســت. ازین رو در هر جا دانش را بیابد به تصّرِف آن 

سزاوارتر از دیگران باشد. )243(

َب : فرمان چیره راست. )243(
َ
-الُحكُم ِلَمن َغل

-الِحلــُم ِحجاُب اآلفاِت : آهســتگی و ُبردبارى بنِد آســیب ها باشــد. 

)243(

خالِق : ُبردبارى و آهســتگی نمــِک خوی هاى نیک 
َ
-الِحلــُم ِملــُح األ

باشد. )243(

ُة الُجهوِل : مرِد ُبردبار، بارگِی نادانان بود. )243( -الَحليُم َمِطّيَ

ُکّلِ داٍء: پرهیز و خویشتن دارى  ُکّلِ َدواٍء و الَمِعَدُة َبيُت  ُة َرأُس  -الَحِمّيَ

سِر همۀ داروها و شکم  خانۀ همۀ دردهاست . )244(

-الَحميُل غاِرٌم: تاوان بر پاَیندان8 و پذیرفتار باشد. )244(

زَق: شــرمِگنی و آَزرم روزِى مرد  زِق / الَحياُء َیمَنــُع الّرِ -الَحيــاُء مانُع الــّرِ

ببندد. )244(

گذشتن از فریب است. )244( ِة : فریب تمام در 
َ
ُة َترُك الحيل

َ
-الحيل

-الخاِئُن خاِئٌف : مرِد نااســتوار و ناراســت  هراســان و ترســنده باشــد. 

)244(

گاه دروغ  گاه راســت و  گاهــی  ــدَق و الِكــذَب : آ -الَخَبــُر َیحَتِمــلُ الّصِ

8. ضامن


