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 قلم انداز 9 یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات

گلدره سهیل یاری 

کتــاب امثــال و حکــم اســتاد دهخــدا، ترجمــه هایــی اســت  چکیــده: از جملــه محاســن 
کــرده انــد. یکــی از برجســته تریــن ویژگــی هــای  کــه ایشــان از جمــات منثــور و منظــوم ارائــه 
گاهــی خواننــدگان  کــه  گونــه ای  گرایــی اســت؛ بــه  گرایــی و ســره  کهــن  ترجمــه هــای دهخــدا، 
متوســط ممکــن اســت ترجمــه هــا را درســت متوجــه نشــوند. نویســنده در ضمــن چندیــن 
کشــیده و  ــرون  ــال و حکــم بی ــای امث کوشــد ترجمــه هــای دهخــدا را از الب یادداشــت، مــی 
گــذاری و ویرایــش عبــارات عربــی و فارســی ارائــه نمایــد. نگارنــده در شــماره  همــراه اعــراب 
پیشــین مجلــه آینــه پژوهــش، در قالــب سلســله یادداشــت هایــی پیرامــون تاریــخ، فرهنــگ و 
ادبیــات، بخشــی از ترجمــه هــای اســتاد دهخــدا )از الــف-خ( را بــه رشــته تحریــر درآورد. در 
کتــاب  یادداشــت پیــش رو بــه دنبالــه همــان مطلــب، شــمار دیگــری از ترجمــه هــای ایشــان در 

امثــال و حکــم را ارائــه مــی دهــد.

کتــاب امثــال و  کلیــدواژه: تاریــخ، فرهنــگ، ادبیــات، دهخــدا، ویژگــی هــای ترجمــه، 
Brief Comments (9) حکــم.

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 transla-
tions 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 and editing. In the 
previous issue of this journal, in the form of a series 
of notes about history, culture and literature, a part 
of the translations of the first volume of the Dehk-
hoda’s translations was presented. In the following 
article, the next part of the translations are going to 
be discussed. .

Key words: History, culture, literature, Dehkhoda, 
the features of translation, Amthal wa Hikam.

 رشحات القلم )9(
يخ واآلداب والثقافة خواطر يف التار

سهيل ياري گلدره

ســتاذ 
ُ
مــور البديعــة يف كتاب امثــال و حكــم )= األمثال واحِلَكم( لأل

ُ
مــن األ

ّيــة  دهخــدا، هــي تلــك الترمجــات الــي قــام هبــا لعــدٍد مــن العبــارات النثر
ّية. والشعر

ومــن أبــرز ما ميتاز به دهخدا يف ترمجاته هو متّســكه باألصالة مع عدم إغفال 
مبا يصعب عىل عاّمة القّراء  جانب الدّقة واملتانة والرصانة، إىل احلّد الذي ر

االلتفات إىل املراد احلقييّق الدقيق هلذه الترمجات.

ويف هــذه السلســلة مــن املقاالت يســعى الكاتب إىل اســتخالص ترمجات 
دهخــدا مــن ثنايا هــذه األمثال واحِلَكــم وتقدميها إىل القّراء بعــد أن يضع هلا 

ير العبارات العربّية والفارسّية فهيا. احلركات اإلعرابّية املناسبة وحتر

ة آينه پژوهش )= مرآة التحقيق( 
ّ
وقد قّدم الكاتب يف العدد السابق من جمل

يــخ واآلداب والثقافة  وضمــن سلســلة مقاالتــه الــي تــدور يف مــدارات التار
ســتاذ دهخدا ضمــن حريف )األلف واخلاء(، وهو يقّدم 

ُ
 من ترمجات األ

ً
بعضــا

ستاذ يف 
ُ
 آخر من ترمجات األ

ً
 لنفس السياق عددا

ً
يف مقاله احلايل واستمرارا

كتابه األمثال واحِلَكم.

يــخ، الثقافــة، اآلداب، دهخــدا، ممّيــزات الترمجة،  املفــردات األساســّية: التار
كتاب امثال و حكم )= األمثال واحلكم(.
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استاد دهخدا و ترجمۀ امثال و حکم عربی )2(

کنون  ۀ آینۀ پژوهش بخشــی از ترجمه های اســتاد دهخدا )از الف - خ( آورده شــد. ا
ّ
در شــمارۀ پیشــین مجل

گران مایۀ امثال و حکم آورده می شود: کتاب  به دنبالۀ همان مطلب، شمار دیگری از ترجمه های ایشان در 

دال
روِر ِبُرؤَيِة االخواِن: پایندگِی خوشی و شادمانی در دیداِر برادران است.  ) ج 830/2( - َدواُم الّسُ

را
که از مادِر تو زاده نیست. )ج863/1( َك: بسا برادر  ّمُ

ُ
م َتِلدُه أ

َ
ٍخ ل

َ
- ُرّبَ أ

کاالى خانه داناتر باشد. )همان( کدخدا به  ى ِبما ِفى الَبيِت:  در
َ
- َرّبُ الَبيِت  أ

ک است. )همان( که مایۀ مرگ و هال ًة: چه بسا آرزوها  َبت َمِنّيَ
َ
ٍة َجل مِنّيَ

ُ
- ُرّبَ أ

گفتار است. )همان( که رساتر از  َكالٍم: چه بسا خاموشی  ُغ ِمن 
َ
بل

َ
- ُرّبَ ُسكوٍت أ

که بر پایه اى استوار نباشد. )همان( ها: چه بسیار بانگ و آواز 
َ
صَل ل

َ
- ُرّبَ ُشهَرٍة ال أ

گناهی نیست. )همان( که او را  ه: بسا نکوهیده 
َ
- ُرّبَ َملوٍم ال َذنَب ل

سين
َحُد الُمغتاَبيِن : شنوندۀ غیبت دومین غیبت کننده است. )ج250/1(

َ
- الّساِمُع ِللغيَبِة أ

ســيَره: راِز تــو َبــردۀ توســت و چــون َســَمر و داســتان شــد، تو َبــردۀ آنی. 
َ
مــَت ِبــِه ِصــرَت أ

َّ
ــإذا َتَكل

َ
ســيُرَك ف

َ
َك أ - ِســّرُ

)ج966/2(

که بگشاید. )948/2( ُع: ابِر تابستان ديرى برنیاید 
َ

- َسحاَبُة َصيٍف َعن َقليٍل َتَقّش

گولــی و  ــُه َطبيــُب: درِد آز بى درمــان اســت و بیمــارِى 
َ
يــَس ل

َ
ــُه ِشــفاٌء / و داُء الُحمــِق ل

َ
يــَس ل

َ
- ِســقاُم الِحــرِص ل

ی را پزشک نباشد. )ج981/2( یش گاو ر

کودکان  کنند و مانند  : پادشاهان چون شیران حمله  بّىِ َسِد و َيغِضُب َغَضَب الّصَ
َ
 األ

َ
 ِصيال

ُ
لطاُن َيصول - الّسُ

گیرند. )ج252/1( خشم 

شين
- ُشّحُ الَغنّىِ ُعقوَبُته: ُزفتِی توانگر، شکنجۀ اوست. )ج1020/2(

یشِی جوانمرد است. )همان( : ُزفتِی توانگر نیازمندتر از درو قيٍر َسِخّىٍ
َ
فَقٌر ِمن ف

َ
- َشحيٌح َغِنّىٌ أ

که مردمان از او بپرهیز باشند. )ج1021/2( قيِه الّناُس: بدتريِن مردمان آن باشد  - َشّرُ الّناِس َمن َيّتَ

ه: چون چیزى از ســاماِن  َب إلى ِضّدِ
َ
َه انَقل

َ
َب َحّد

َ
ــيُئ إذا َغل

َ
ِه )يا( الّش ُه انَعَكــَس إلى ِضّدِ

َ
ــيُئ إذا جــاَوَز َحــّد

َ
- الّش

گلدره  سهیل یاری 



ازادا  م قا داادز:: ت الزدیا:دااشزددایا :9 زاانا ملق 

سال بیست و نهــم،مشـارۀاول،فروردیـن واردیهبشت661691397

کاِر مردن و  ــَرِب: ُبنِجشــگ در  بيــاُن ِفى الّطَ ــزعِ و الّصِ عــَوُة ِفــى الّنَ - الّصَ

کار شادى و نشاط اند. )ج255/1( کودکان در 

ُد األحكاِم : آشتی ِمهین فرماِن خداست. )ج256/1( لُح َسّيِ - الّصُ

* ضاد:
کینــه وران تنــگ آیــد.  ــى الُمَتباِغَضيــِن: دنیــا بــر 

َ
نيــا َعل

ُ
- ضاَقــِت الّد

)1062/2(

ک تر. )همان( وَجُع: زخِم دوست دردنا
َ
- َضرُب الَحبيِب أ

- َضــرُب الُغــالِم إهاَنُة الَمولى: زدِن بنده  خوارداشــِت خواجه باشــد. 

)همان(

ــروراُت ُتبيــُح الَمحظــوراِت: ناچــارى نارواهــا را روانــی بخشــد. 
َ

- الّض

)ج 256/1(

هــا َنداَمــٌة و أوَســُطها َمالَمــٌة و آِخُرهــا َغراَمــٌة: پایندانی و 
ُ
ماَنــُة أّول -   الّضِ

پذيرفتاری را نخســت پشــیمانی و از آن پس ســرزنش و ســپس تاوان 

در پى باشد. )ج256/1(

خَمِة: میهمــاِن ُزفتان و سیه کاســگان از  ِمَن ِمــَن الّتُ
َ
- َضيــُف الَبخيــِل أ

گرانِی شکم آزاد باشد. )ج1063/2( گوارى و  نا

طا
 َرجاُؤه: آن را که آرزو دراز اندوه دراز. )ج1065/2(

َ
 ُحزُن َمن طال

َ
- طال

مواِت: پژوهندۀ دانشــی 
َ
َكالَحّىِ َبيــَن األ - طاِلــُب الِعلــِم َبيــَن الُجّهــاِل 

میاِن نادانان چون زنده اي است میان مردگان. )ج1064/2(

بيــُب خاِدُمهــا: نهــاِد جهــان یا نهــاِد تن  كاِمــٌل و الّطَ بيَعــُة َطبيــٌب  - الّطَ

کران و پرستاراِن آن باشند.  پزشِک رسا و بزرگوار است و پزشکان چا

)ج256/1(

شكاِل: با هم جنساِن خویش َپر. )ج1069/2(
َ
- ِطر َمَع األ

ِئِق: راه  نفاِس الَخال
َ
ِئِق  )يا( بَعَدِد أ ريُق إلى اهلِل بَعَدِد ُنُفوِس الَخال - الّطَ

رســیدن بــه خدا به شــماِر هر تــن از آفریدگان )یا( به شــمار هر َدمی از 

َدم هاى آفریدگان است. )ج256/1(

باشــد.  کمرشــکن  نابجــای  آِز  َقَبــِة:  الّرَ  
ُ

ُمــِدّق الــکاِذُب  َمــُع  الّطَ  -

)ج257/1(

گیرند. )همان( يِر ُيصاُد: مرغان را با مرغان  يُر ِبالّطَ -   الّطَ

ظا
الباِطــِن : آشــکار پیشــگاه و ديباچــۀ نهــان باشــد.  ُعنــواُن  الّظاِهــُر   - 

)ج257/1(

کرد  ُم : ســتمی به ســتمی، و آن  که آغاز 
َ
ظل

َ
لــِم و البادى أ

ُ
لــُم ِبالّظ

ُ
- الّظ

نهاد و َمِنِش خویش فراتر شود، به َمِنش و نهاِد ناهمتاى خود بگردد. 

)ج254/1(

ِتــه: پیــر در خاندان خویــش از ِخَرد  ّمَ
ُ
ِبــّىِ فــى أ َكالّنَ ــيُخ فــى َقوِمــِه 

َ
- الّش

کارهاســت، چــون پیغمبــرى میــان اّمــِت خود  کــه او را در  و آزمونــی 

سودمند باشد. )ج254/1(

کــی1 اســت و  ــيُب َعيــٌب و الِخضــاُب َعــذاٌب : پیــرى آهــو و آ
َ

الّش  -

رنگین کردن موى رنج و َتَعبی. )ج254/1(

ِک دانش، الف است. )ج1049/2( ُف: آهو و آ
َ
ل - َشيُن الِعلِم الّصَ

َســِب: بزرگــی و ارز در ِخَرد و  صــٍل و الّنَ
َ
َدُب ال ِبأ

َ
ــَرُف ِبالَعقــِل و األ

َ
- الّش

فرهنگ باشد، نه در بزرگوارِى تبار و خاندان. )ج253/1(

صاد
شــراَر: با نیکان هم نشــین شو، از بدان ایِمن 

َ
خياِر َتأَمِن األ

َ
- صاِحِب األ

نشین. )ج1050/2(

ببنــدد.  روزى  دِر  بامــداد،  خــواِب  زَق :  الــّرِ َتمَنــُع  بَحــُة  الّصُ  -

)همان،ج255/1(

ى الِحجــى : شــکیبايى ِخَردمندان را ســزاوارتر.  ِو
َ

حجــى ِبــذ
َ
بــُر أ - الّصَ

)همان(

که  کــس باشــد  ــه: شــکیبايى چــارۀ آن 
َ
ــُة َمــن ال حيلــَة ل

َ
بــُر حيل - الّصَ

کوتاه است. )ج 255/1( دستش از چاره هاى دیگر 

بــُر َصبــراِن: َصبٌر َعلى ما َتكَرُه و َصبٌر َعّما ُتِحّبُ : شــکیبايى بر دو  - الّصَ

گونه است: شکیبايى بر ناپسند و شکیبايى از پسندیده.

گشــادها و ُفتــوح اســت.  کلیــِد  بــُر ِمفتــاُح الَفــَرِج: شــکیبايى  - الّصَ

)ج273/1(

ِة الّروِح ِمَن الَجَســِد: جایگاِه شــکیبايى در 
َ
بــُر ِمــَن االيمــاِن ِبَمنِزل - الّصَ

دين جایگاِه جان در تن باشد. )ج255/1(

- ِصدُق الَمرِء َنجاُته: راستِی مرد، رستگارِى اوست. )ج1055/2(

یــان بگرداند.  یشــان آســیب و ز َدَقــُة َتُرّدُ الَبالَء: دســتگیرِى درو - الّصَ

)ج255/1(

ى : راســتی رهايــى بخشــد و دروغ  ــدُق ُينجــى و الِكــذُب ُيــزر - الّصِ

خوارى آَرد. )ج255/1(

- ِصدُق الَمرِء َنجاُته: راستِی مرد رستگارِى اوست. )ج1055/2(

گــوِر رازهــا باشــد.  ســراِر: ســینۀ آزادمــردان 
َ
حــراِر ُقبــوُر األ

َ
- ُصــدوُر األ

)ج1057/2(

: دوست بسی بدگمان باشد. )ج255/1( ّنِ
َ

ٌع ِبسوِء الّظ
َ
ديُق ُمول - الّصَ

ک: عیب. َتَعب: رنج، سختی 1. آ
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گونه  دياِن: حدیِث دانش بر دو 
َ
- الِعلــُم ِعلماٌن: ِعلُم األبداِن و ِعلُم األ

باشد: دانِش تن یا پزشکی و دانِش دين ها و ِنحله ها. )ج262/1(

قِش ِفى الَحَجِر: چون ُخردســال دانش آموزد،  َكالّنَ َغــِر  - الِعلــُم ِفى الّصَ

َکنده اى بر سنگ بر جا ماَند. )ج262/1( مانند 

یغ از آموختِن دانســته به دیگران روا نباشــد.   َمنُعه: در
ُّ

- الِعلُم ال َيِحل

)ج262/1(

که  َهــا اهلُل فــى َقلِب َمن َيشــاُء: دانش فروغی اســت 
ُ
- الِعلــُم نــوٌر َيقِذف

که اراده فرماید افکَند. )ج267/1( خداى در هر دل 

ــى : دانــش هــر روزه برتــر شــود و هیــچ چیــز بــر او 
َ
ــو و ال ُيعل

ُ
- الِعلــُم َيعل

بلندى  نگیرد. )ج267/1(

ى پوشــیدن نیاموزند.  ــُم الِخمــَرَة: زِن میانه ســال را رو
َّ
- الَعــواُن ال ُتَعل

)ج 288/1(

- الَعوُد أحَمُد: بازگشت فرخنده تر باشد. )ج265/1(

ِر فى َغيِر ما َيعنيَك: درماندگی در سخن بهتر 
َ

َك ِمَن الَهذ
َ
- الَعّىُ َخيٌر ل

که در نابکار و بیُهده َزَنخ زدن . )ج263/1(

 َغين
گیاِه خشــک چنگ زند.  ُث ِبُكّلِ َحشــيٍش: غرقه بر هر  - الَغريُق َيَتَشــّبَ

)ج264/1(

گمراه کننــدۀ   الَعقــِل : خشــم ديــِو 
ُ

 الِحلــم )يــا( ُغــول
ُ

- الَغَضــُب ُغــول

بردبارى و شکیب یا دانش و ِخَرد باشد. )ج264/1(

-   الِغنى َتِعٌب َمحبوٌب و الَفقُر راَحٌة َمكُروَهٌة: توانگری رنجی  خوشایند 

و بینوايى آسانی اى نادلپسند باشد. )همان(

- الَغيَرُة ِمَن االيماِن: َرشِگنی بر نام و ننگ از ایمان باشد. )همان(

فا
ــخاُء عنَد  ِة و الّسَ

َ
ول

َ
واُضُع ِعنــَد الّد ُة ِهــَى الَعفــُو ِعنــَد الُقــدَرِة و الّتَ - الُفُتــّوَ

گاه پیــروزى، و  ــٍة : جوانمــردی بخشــایش در  ــِة و الَعطــاُء ِبَغيــِر ِمّنَ
َّ
الِقل

فروتنی هنگام خوشــبختی، و َدِهش به روِز تنگ دســتی، و بخشــِش 

کوفت2 باشد. )همان( بى سرزنش و سرا

گریختن از آنچه تاب و توان  - الِفراُر ِمّما ال ُيطاُق ِمن ُسَنِن الُمرَسِلين : 

بر آن نباشد، راه و روِش پیامبران است. )همان(

کاِر حکیم بى حکمتی نیست.  - ِفعُل الَحكيِم ال َيخلو َعِن الِحكَمِة: 

 )ج1144/2(

قاف
یشــی روســیاهِی دو  يــِن: بینوايــى و درو - الَفقــُر َســواُد الَوجــِه ِفــى الّداَر

جهان باشد. )ج265/1(

2. َطعنه

ستم کارتر است. )ج257/1(

یکِی روز َرستاخیز  ماُت َيوِم الِقياَمِة : ستم کارى تیرگی و تار
ُ
لُم ُظل

ُ
- الّظ

است . )همان(

گمان ها راســتین و دروغین، هــر دو، تواند  ــّنُ ُيخطــى و ُيصيُب: 
َ

- الّظ

بود. )همان(

َعين
-   العاَدُة َطبيَعٌة خاِمَسٌة: آموختگارى پنجمین از چار سرشت باشد. 

)ج257/1(

ؤاِل : ننگ در خوارِى خواهندگی است. )همان( ِ الّسُ
ّ

-   العاُر فى ُذل

که   ِبَعيِنه : دانا به دل آن بیند 
ُ

 ُيبِصــُر ِبَقلِبِه ما ال ُيبِصُر الجاِهل
ُ

- العاِقــل

نادان به چشم نبیند. )ج257/1(

َمــِم الباِلَيــِة: بالــِش ِخَردمند به   َيفَتِخــُر ِبالِهَمــِم العالَيــِة ال ِبالّرِ
ُ

-   العاِقــل

همتاى بلند باشد، نه پدراِن ارجمند. )ج258/1(

کار  که دانــِش خود به  َكَشــَجَرٍة ِبال َثَمٍر: دانشــمندى  -   عاِلــٌم ِبال َعَمٍل 

که َبر نیارد. )ج1087/2( نبندد مانند درختی است 

گريزگاِه مرد است.  ِة االنساِن: ناتوانی پایان و آخرين 
َ
-   الَعجُز آِخُر حيل

)ج258/1(

ِبِه إذا فاَت : 
َ
 فى َطل

ُ
مَكَن و الّجّد

َ
مِر إذا أ

َ
واِنى ]فى[ األ - الَعَجــُز َعجــزاِن: الّتَ

که تواند بود و دیگرى  کارى  گونه است: یکی کاهلی در  ناتوانی بر دو 

که از دست بشده است. )همان( کار بدان گاه  کوشش در 

داَمِة:  فِق و الَحــزِم َيمَنعاِن ِمَن الّنَ ، و الّرِ ــُة َتمَنــُع ِمن إصاَبِة الَحّقِ
َ
- الَعَجل

کار بازدارد و  شــتاب و تندى مرد را از رســیدن به چگونگی و راســتِی 

نرمی و آهستگی دِر پشیمانی ببندد. )همان(

حماِن : تندى و شــتاب از ديو و  ّنى ِمَن الّرَ
َ
أ ــيطاِن و الّتَ

َ
ُة ِمَن الّش

َ
- الَعَجل

آهستگی از يزدان است. )همان(

: مردمــاِن بزرگوار پوزش پذير باشــند. 
ُ

ِكراِم الّنــاِس َمقبول - الُعــذُر ِعنــَد 

)ج261/1(

ُة َديٌن : خرام  و نوید واِم مرد است. )همان(
َ

- الِعّد

: چوب  دســِت ترســنده و َبــدِدل درازتر باشــد. 
ُ

طــَول
َ
- َعَصــا الَجبــاِن أ

)ج1103/2(

: خرد پايبند مردان باشد. )همان،ج261/1(
ٌ

- الَعقلُ ِعقال

حلى ِمَن الَعَســِل: دانش در آغاز 
َ
ــُه ُمــّرٌ َمذاَقُتُه  / لِكن آِخــُرُه أ

ُ
ل ّوَ

َ
- الِعلــُم أ

تلخ و در انجام شیرين تر از َانگبین باشد. )ج262/1(

- الِعلــُم َصيــٌد و الِكتاَبــُة َقيــٌد: دانــش چون شــکارى باشــد و نوشــتن 

بندى بر پاى آن. )ج262/2(
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 ال َيكوُن فاِعاًل: هستی پذير، هستی بخش نباشد. )ج266/1(
ُ

- القاِبل

کنند. )همان( - القاِدُم ُيزاُر: رسیده را دیدار 

: داستان سرایان و هنگامه گیران یکدیگر را به دوست نگیرند. )همان( - القاّصُ ال ُيِحّبُ القاّصَ

 َبيَن العاِلَميِن: داور نادانی است میان دو دانا. )ج267/1(
ٌ

- القاضى جاِهل

کی3 از  گــوِر مــرد یا باغــی از باغ هاى بهشــت بــا َمغا يــراِن :  و ُحفــَرٌة ِمــن ُحَفــِر الّنِ
َ
ــِة أ يــاِض الَجّنَ - الَقبــُر َروَضــٌة ِمــن ِر

کی هاى دوزخ است. )همان( َمغا

ِة: وام ِمقراض و دوکارِد4 دوستی باشد. )همان( - الَقرُض ِمقراُض الَمَحّبَ

که به چشم نتوان. )همان( - الَقلُب ُيدِرُك ما ال ُيدِرُك الَبَصُر: با دل چیزها توان دیدن 

که به پایان نرسد. )ج268/1( گنجی است  َكنٌز ال َيفنى: بسنده کارى  - الَقناَعُة 

که هرگز سپرى نگردد. )همان(  ال َينَفُد: بسنده کارى دارايى و خواسته ای است 
ٌ

- الَقناَعُة مال

ِ امرٍء ما ُيحِسُنه: ارزِش هر مرد به اندازۀ دانايِى اوست.  )ج1170/2(
ّ

ُكل - قيَمُة 

كاف
- الكاِسُب َحبيُب اهلِل : پیشه ور و رنج بر دوست خداى باشد. )همان(

گوید. )همان( گاه گاه راست  - الَكذوُب َقد َيصُدُق: دروغ گو نیز 

کودکان باشند. )ج1226/3( : همۀ مردان در خانۀ خود   امِرٍء فى َبيِتِه َصبّىٌ
ُ

- ُكّل

گفتارهاست. )ج1224/3( گفتاِر پادشاهان، پادشاِه  - َكالُم الُملوِك ُملوُك الَكالِم: 

وُح: سگ الَید5 و ماه تابد. )ج281/1(
ُ
وُح )يا( و الَبدُر َيل

ُ
- الَكلُب َينوُح و الَقَمُر َيل

 هلِلِّ : تمامی خدای  راست . )همان(
ُ

- الَكمال

گفتن باشد. )ج 269/1( گاهی رساتر از روشن  گفتن  صريِح: در پرده  ُغ ِمَن الّتَ
َ
بل

َ
- الِكناَيُة أ

الم
ید، چه آنان را  ُهــم ُخِلقوا ِلَغيِر َزماِنُكم: فرزنداِن خود را به خــوى خویش مپرور

ّ
إَن

َ
خالِقُكــم ف

َ
والَدُكــم ِبأ

َ
-   ال ُتؤِدبــوا أ

براى روزگارى جز روزگار شما آفریده اند. )ج1343/3(

گزافه در روشنايى و چراغ نباشد. )همان،ج1340/3( ى و  راِج: فراخ رو - ال إسراَف ِفى الّسِ

حصى: نیکی نباشد، چون شماِر آن نگاهدارند. )ج1352/3(
َ
- ال َخيَر فى َمعروٍف إذا أ

کردن از   ِمنه: از ِدَهِش اندک شــرم مدار، چه به یک بارگی نومید 
ُ

َقّل
َ
 الِحرماَن أ

َ
إّن

َ
- ال َتســَتحى ِمن اعطاِء الَقليِل ف

ِدَهِش اندک ناچیزتر باشد. )ج1341/3(

که ِخَرد بدان نگراید باور مدار. )همان( گواهی ها آنچه را  أُى: از  خباِر ما ال َيسَتقيُم فيِه الّرَ
َ
َقّنَ ِمَن األ - ال ُتَصّدِ

ید َمريز. )ج1341/3( قداِم الِكالِب: در پاى سگان مروار
َ
 ِفى أ

ً
- ال َتطَرح ُدّرا

: از جوانمرد اندک و ناچیز مخواه تا در چشــِم او ُخرد ننمايى . 
ً
َتكوَن ِعنَدُه َحقيرا

َ
 ف

ً
ب ِمَن الَكريِم َصغيرا

ُ
- ال َتطل

)ج1342/3(

عداِم : میان نابودها نشان جدايى نبود. )همان(
َ
- ال َتماُيٌز َبيَن األ

گودال، چاله  .3
4. قیچی

5. عوعوکردن سگ
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گماِن پسین تباه مکن. )ج1343/3( : باوِر پیشین به  ّكِ
َ

- ال َتنُقِض الَيقيَن ِبالّش

 ِللَمصدوِر أن َينُفَث: مرِد جگرَتفته را چه چاره از َخبو6 و َخلط افکندن؟! )ج1340/3(
َ

- الُبّد

گناه همسایه نگیرند. )ج1361/3( نِب الجاِر: همسایه را به 
َ

 الجاُر ِبذ
ُ

- ال ُيؤَخذ

يفاِن فى ِغمٍد: دو شمشیر در نیامی نگنجد. )ج831/2( - ال َيجَتِمُع الّسَ

ٌة: ِخَردمند پیش بین باشد. )ج1369/3( - ِللعاِقِل ِشّمَ

کارى ناخجسته است. )ج270/1( جاُج ُشؤٌم : ستیزه و شوخ دیدگی  ِ
ّ
- الل

گزنده است. )همان( َكلٌب َعقوٌر: زبان سگی  ساُن  ِ
ّ
- الل

ِ َمقاٍل َمقاٌم: هر سخن را جایگاهی است. )ج1368/3(
ّ

- ِلُكل

گاه شــوند با  گر پادشــاهان از مزۀ دانش آ يِه: ا
َ
ــيوِف َعل بونا ِبالّسُ حاَر

َ
ِة الِعلِم ل

َّ
ذ

َ
ــو َعِلــَم الُملــوُك ما َنحُن فيِه ِمن ل

َ
- ل

شمشیر در به دست کردن آن به جداِل ما برخیزند. )ج1372/3(

کار خدمت داشتن مرد میهماِن خود را ننگ باشد. )ج1373/3( ُجِل أن َيسَتخِدَم َضيَفه: به  وٌم ِبالّرَ
َ
- ل

َهى : نعمت زبان مرد بگشاید. )همان(
َّ
َهى َتفَتُح ِبالل

ُّ
-   الل

کن تا به دیگران نتوانند  ُهّمَ اشَغِل الّظاِلميَن ِبالّظاِلميَن )يا( ِبأنُفِسهم: خدایا ستم کاران را با یکدیگر سرگرم 
ّ
- الل

پرداخت . )همان(

بناِء الُملوِك: پادشاه زادگان را چون اسیر شوند به بردگی نگیرند. )همان(
َ
يَس الَبيُع َعلى أ

َ
- ل

ى الَمجنوِن َحَرٌج: بر ديوانه قلم نیست . )ج1374/3(
َ
يَس َعل

َ
- ل

: همه دانسته نگویند. )ج1375/3(
ُ

ُم ُيقال
َ
 ما َيعل

ُ
ُكّل يَس 

َ
- ل

يَس َوراَء َعّباداَن َقرَيٌة: آن سوتِر َعّبادان دهی نیست. )ج1375/3(
َ
- ل

ميم
کند، از پاى لغز ایِمن ماند. )ج1739/4( ِمَن الِعثاَر: آن  که از سوراخ هاى موش پرهیز 

َ
َب  الَخباَر أ - َمن َتَجّنَ

زیند انگبین نچیند. )ج1741/4(
ُ
گ کاهلی  - َما اشتاَر الَعَسَل  َمِن اختاَر الَكَسَل: آن  که 

 ِمن ديِن  َبعِلها: دين و ادِب شوى را در زن تأثیر باشد. )ج271/1(
ُ

ُة َتأُخذ
َ
- الَمرأ

َكالِحماِر ِفى الّطاحوَنِة: پارساِى بى دانش چون خِر آسیا باشد. )ج270/1( ُد ِبال ِفقٍه  -   الُمَتَعّبِ

و َتَرَك ُتِرَك: چون ُمّدعی از دعوِى خویش دست بازدارد، دست از او بازدارند. )ج271/1(
َ
ِعى ل

َ
-   الُمّد

ى ِديِن َخليِله: مرد بر ديِن دوست خویش باشد. )همان(
َ
- الَمرُء َعل

گلیم و طیلسان. )همان( ساِنه : مرد در نورِد زبان پوشیده است، نه در 
َ
- الَمرُء فى َطّىِ ِلساِنه ال فى َطيل

ُة: مرد درمانده و ناتوان شود، لیِکن چاره و ترفند ناتوان و درمانده نگردد. )ج272/1(
َ
 الَمحال

َ
- الَمرُء َيعِجُز ال

جزاِئه : چیِز آمیغی از ِبُشدِن یک بخش آن از میان بشود. )همان(
َ
َحِد أ

َ
ُب َينَتفى ِبانِتفاِء أ

َ
- الُمَرّك

- الُمســِلُم َمــن َســِلَم الُمســِلمون ِمــن َيــِده و ِلســاِنه : مســلمان آن کس اســت که مســلمانان از دســت و زبان او 

بى گزند مانند. )همان(

 َمحروٌم : نیازمند بیشتر بى بهره ماند. )همان(
ُ

- الُمسَتَحّق

- الُمسَتشاُر ُمؤَتَمٌن: رأى زننده استوار باشد. )همان(

6. قیچی
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یستن. )همان( که در ننگ ز - الّناُر و ال العاُر: سوختن به آتش به 

و  چیره شــدگان  پیــرواِن  مردمــان  ــَب: 
َ
َغل َمــن  أتبــاُع  الّنــاُس   -

پیروزى یافتگانند. )ج275/1(

- الّناُس أحاديُث: مردمان افسانه ها باشند. )همان(

گیرند.  وا: مردمان هــر آنچه را ندانند دشــمن 
ُ
- الّنــاُس أعــداُء مــا َجِهل

)همان(

- الّنــاُس ِبَزماِنهــم أشــَبُه ِمنُهــم ِبآباِئهــم : مردمــان بــه روزگار خویــش 

ماننده تر باشند تا به پدران خود. )همان(

گونه باشــند:  ٌم و ما ِســواُهما َهَمٌج: مردمان  بر دو  ِ
ّ
- الّناُس عاِلٌم و ُمَتَعل

والن و فرومایگان اند. )همان(
ُ
گ دانا و دانش آموز و جز اين دو، 

وِكهم: مردمان ديِن پادشــاهاِن خویش گیرند. 
ُ
ــى ِديــِن ُمل

َ
- الّنــاُس َعل

)همان(

ّمُ َحّواُء
ُ
ُبوُهم آدُم و األ

َ
مثاِل أكفاُء/أ - الّناُس ِمن َجَهِة الّتِ

ُء:
ّ

ِدال
َ
ى الُهَدى ِلَمِن اسَتهَدى أ

َ
ُهم /َعل

َ
 أِلهِل الِعلِم إّن

ّ
 َما الَفخُر إال

مردمان در چهره و دیدار همانند و َهمال باشــند. همه را پدر، آدم، و 

مادر َحّواســت. برترى تنها دانشــمندان راست، چه آنان راه جویان را 

راهبران اند. )ج276/1(

ــإذا ماُتــوا انَتِبُهــوا: مردمــان خفتگان انــد و آن گاه بیدار 
َ
- الّنــاُس ِنيــاٌم ف

که ُمرده باشند. )همان( شوند 

عماِلِهــم: مردمــان را به کرداِر آنان پــاداش و کیفر 
َ
- الّنــاُس ُمجزيــوَن ِبأ

دهند. )همان(

نُفِســِهم: مردمان بر خواسته و جاِن 
َ
مواِلِهم و أ

َ
ى أ

َ
طوَن َعل

َّ
- الّناُس ُمســل

خویش درازدستان باشند. )همان(

ــة: مردمــان چــون کاِن زر و 
َ

َهــِب و الِفّض
َّ

- الّنــاُس َمعــاِدٌن َكَمعــاِدِن الذ

گون باشند. )همان( گونا سیم 

کم و نارسا چون نابوده ای ا ست. )همان( َكالَمعدوِم:  - الّناقُص 

: شراب بى سرود و ترانه اندوهی باشد. )همان( َغِم َغّمٌ  ِبَغيِر الّنَ
ُ

بيذ - الّنَ

دِق: رستگارى در راستی باشد. )همان( جاُت ِفى الّصِ - الّنَ

: دانــِش ستاره شناســی، راســت، و   و أحكاُمــُه باِطــلٌ
ٌ

جــوُم َحــّق - الّنُ

َاحکاِم آن دروغ است. )همان(

کارهــاى ديو باشــد.  گفتــن از  ــيطاِن : بــه راز 
َ

جــوى ِمــن َعَمــِل الّش - الّنَ

)ج279/1(

َضــَع: مايیــم روزگار! 
َ
عنــاُه ارَتَفــَع و َمــن َوَضعنــاُه اّت

َ
نيــا َمــن َرف

ُ
- َنحــُن الّد

کــه بنهادیــم خــوار شــد.  گرفــت و آن را  کــه برداشــتیم بلنــدى  آن را 

 )ج1802/4(

- الُمصيَبــُة ِللّصاِبــِر واِحــٌد و ِللجــاِزعِ اثنــاِن: ســختی و اندوه ناشــکیبا 

دوچندان اندوه و سختی شکیبا باشد. )همان(

ِ َدواٍء: شــکم خانۀ دردها و 
ّ

ُكل ِ داٍء و الِحمَيُة َرأُس 
ّ

ُكل  - الَمِعــَدُة بيــُت 

پرهیز و خویشتن دارى سِر همه درمان هاست.

)همان(

یاِن فریفته بر فريبنده اســت.  یافِت ز : در - الَمغــروُر َيرِجــُع إلــى َمن َغــّرَ

 )همان(

كاِئٌن: نبشته بازنگردد. )همان( ُر  - الُمَقّدِ

یم دیدار باشد. )ج273/1( قاَئيِن: نامه دو ِ
ّ
َحُد الل

َ
- الُمكاَتباُت أ

- الُمكاَتباُت ِنصُف الُمالقاِت: نامه نیمی از دیدار باشد. )همان(

يــِل: ُپرگــوى چــون خارَکــن بــه شــب باشــد. 
َّ
َكحاِطــِب الل - الِمكثــاُر 

)همان(

- الُملُك هلِل : پادشاهی خدای راست. )همان(

- الُملوُك َغيوٌر: پادشاهان َرشِگن باشند. )همان(

ِکشــت فروَشــد پیــش از آنکه صالحش  ربى: آن  که 
َ
َقد أ

َ
جبى ف

َ
- َمــن أ

کرده است. )ج1737/4( پدید آید ِربا 

گرامی داشت، خویشتن خوار   َنفَسه: آن  که ِدَرم را 
َّ

َذل
َ
لَسُه أ

َ
َعّزَ ف

َ
- َمن أ

کرد. )ج1738/4(

کام روا شود. )ج1740/4( کوشنده   َوَجَد: 
َ

- َمن َجّد

لَق اســَتغنى ِمَن الَخلِق: آن  که َطلــق را آب کردن تواند از   الّطَ
َ

- َمــن َحــّل

نیاز مردمان وارهد. )ج1741/4(

وطاِنــِه َحَطــُب: داربــوِى َمنَدلــی در مرزوبــوم 
َ
طــُب فــى أ  الّرَ

ُ
- الَمنــَدل

خویش چون هیمه اى باشد. )ج274/1(

 حيــَن َزواِلِه: آن  که تو را زى چیزى دوســت گیرد، 
َ

مــٍر زال
َ
- َمــن واداَك أِل

چون آن چیز بشد، تو را دشمن دارد. )ج1751/4(

گمان برد. )ج1752/4( که شنود  - َمن َيسَمع َيخَل: آن 

- الَمؤِمُن آِلٌف  َمألوٌف: مؤمن خون گرم و خوگر باشد. )همان(

- »الُمؤِمنوَن إخَوٌة«: مؤمنان یکدیگر را برادران باشند. )همان(

- الُمؤِمنوَن ُحلوّيوَن : مؤمنان شیرینی دوست باشند. )همان(

- الَميسوُر ال ُيتَرُك ِبالَمعسوِر )يا( ال ُيسَقُط ِبالَمعسوِر: از بخِش شدنی 

و بودنی براى ناشدنی و نابودنی دست باز ندارند. )همان(

نون
: از گفتــن چربک و َبزله چون بــه جایگاه آید باز نتوان  - الّنــاِدَرُة ال ُتــَرّدُ

ایستاد. )ج275/1(
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چون نمکی در خوردنی ها باشد. )همان(

 الَهــواِن: خواهش هــاى نابجــای دل، بنیــاد خــواری 
ُ

صــل
َ
- الَهــوی أ

است. )همان(

- الَهالُك ِفى الِكذِب: تباهی و مرگ در دروغ باشد. )همان(

يا
یم آسودگی  است . )همان( - الَيأُس إحَدى الّراَحَتيِن: نومیدى دو

ــّنِ إثٌم: اى 
َ

 َبعَض الّظ
َ

ــّنِ إّن
َ

 ِمــَن الّظ
ً
ذيــَن آَمنــوا اجَتِنُبــوا َكثيرا

َّ
َهــا ال ّيُ

َ
- يــا أ

گرونــدگان ِبديــن مســلمانی بپرهیزیــد از بســیارى گمــان چــه پــاره از 

گناهی است. )ج290/1( گمان ها 

تــاِن : راِه دســِت راســت و چــپ دو بى راهــه 
َّ
 َمَضل

ُ
ــمال - الَيميــُن و الّشِ

باشد. )ج282/1(

کارها بینیم .   أمٌر: امروز به شــراب نشــینیم و فردا در 
ً
- الَيوُم َخمٌر و َغدا

)ج282/1(

...

چند استدارک بر مقالۀ پيشين
کن. )ج77/1( - إبَدء ِبَنفِسَك: از خود آغاز 

جوِم  ــِة و االيماَن ِبالّنُ ِئّمَ
َ
: َحيَف األ

ً
ثا تى َبعدى َثال ّمَ

َ
خاُف َعلــى أ

َ
- إّنــى أ

و َتكذيَب الَقَدِر: بر اّمِت خویش پس از خود بر ســه چیز ترســانم: ستم 

یدن به احکام ستاره شناســی و دروغ شمردن اختیار  گرو پیشــوایان و 

انسانی. )ج1344/3(

گیرید.  جــاِل: دانــش را از دهان مــردان فرا فــواِه الّرِ
َ
وا الِعلــَم ِمــن أ

ُ
- ُخــذ

)723/2(

کتابنامه

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

يطاِن : زنان پای دام هاى ديو باشند. )ج279/1(
َ

 الّش
ُ

ساُء َحبائل - الّنِ

گونه ای  کسان را بر سِر انجمن اندرز گفتن،  صُح َبيَن الَمأِل َتقريٌع:  - الّنُ

کوفت و سرزنش باشد. )همان( از سرا

کیزگی از ایمان باشد. )همان( ُة ِمَن االيمان : پا
َ
ظاف - الّنَ

گور است.  )همان،ج1818/4( که  - ِنعَم الَخَتُن الَقبُر: نیک دامادا 

اســت.  خواســته  کــه  نــژادا  و  َهــر 
ُ
نیک گ َشــُب:  الّنَ َســُب  الّنَ ِنعــَم   -

 )همان،ج1818/4(

کار نگمارى او تو را به  گر نفس را به  تَك: ا
َ
م َتشَغلها َشَغل

َ
فُس إن ل - الّنَ

گمارد. )همان( کار 

ِگرد نیایند  قيضاِن ال َيجَتِمعان و ال َيرَتِفعان : دو نقیض با یکدیگر  - الّنَ

که هر دو از میان بشوند. )ج280/1( و نیز نتواند شد 

ُخ الَموِت: خواب برادر مرگ است . )همان(
َ
وُم أ - الّنَ

رُخ الَغَضِب: خواب خشم بنشاند. )همان(
َ
وُم ف - الّنَ

واو
- الُوجوُد َخيٌر: هستی نیکی باشد. )همان(

که هم نشین بد. )همان( وء: تنهايى به  - الَوحَدُة َخيٌر ِمن َجليِس الّسُ

- الَوقُت َسيٌف قاطٌع: روزگار چون شمشیرى ُبّران باشد. )همان(

 الواِحــُد: از یکــی و یگانگــی، بســیارى 
ّ

الواِحــُد ال َيصــُدُر َعنــُه إال  -

برنخیزد. )همان(

یم مادِر مرد باشــد.  - الَوَطــُن األّمُ الّثانــى : زادبــوم و جای بــاِش مرد، دو

)همان(

كاِت: بازایســتادن 
َ
ــَبهاِت َخيٌر ِمَن االقِتحاِم ِفى الَهل

ُ
- الُوقــوُف ِعنَد الّش

کــه نیکــی و بدى آن آشــکار نباشــد به از افتــادن در تباهی  کار  از آن  

است. )ج280/1(

: فرزنِد آزادمرد پیرِو پدراِن بزرگواِر خویش  ُد الُحّرُ َيقَتدى ِبآباِئِه الُغّرِ
َ
- الَول

باشد. )ج281/1(

ولِئَك 
ُ
 أ

ُكلُّ ــمَع َو الَبَصَر َو الُفؤاَد   الّسَ
َ

َك ِبِه ِعلٌم  ِإّن
َ
يَس ل

َ
- َو ال َتقــُف  مــا ل

: آنچه را ندانی در پِى آن َمُرو؛ چه، چشم و گوش و دل 
ً
كاَن َعنُه َمسئوال

هر یک را بازپرس باشد. )ج289-287/1(

عداُء: بزرگوارى آن باشــد که دشــمنان 
َ
- و الَفضــُل مــا َشــِهَدت ِبــِه األ

ِبدان َخستو شوند. )ج265/1(

بيِه: فرزند راز و نموداِر پدر باشد. )ج281/1(
َ
ُد ِسّرُ أ

َ
- الَول

ها
گفتار،  عاِم: الغ و خوش طبعی در  َكالِملــِح ِفى الّطَ  ِفى الَكالِم 

ُ
- الَهــزل


