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چکيده
امثال مولّد به حکمتهایی گفته میشوود کوه هوویّتی نامشوّّ

دارنود و در دور عبّاسوی اوّل از فرهنو

هوای

مّتلف از جمله ایران ،یونان و هند به زبان و ادبیّات عرب نفوذ کردهاند .حجم عظیم و گسترد ترجمههایی که
در عصر عبّاسی شکل گرفت ،از عواملی اسوت کوه موجوا انتلوال ایو امثوال بوه فرهنو
عمدهتری فرهن

های مؤثّر ای دوره ،فرهن

عربوی شود .یکوی از

ایرانی بود که توانست از طریق ترجمه در دل اعراب بادیهنشوی

راه پیدا کند .هدف ای پژوهش آن است که با بررسی و جست و جوی امثال مولّد ،در میان آثار شواص

توری

نویسند ایرانی (اب ملفّع) در عصر عبّاسی ،از یک سو تأثیر آثار ای نویسنده را در ادب عربی بررسی کنود و از
دیگر سو ،با استناد به منابع عربی به سرچشمة ایرانی پارهای از ای امثال دست یابد .اشاره به مضامی مشترك ای
امثال در ادب فارسی نیز عالوه بر گامی در ادب تطبیلی ،قرینهای است برای اثبات ای فرضیه کوه بّوش عموده
حکمتهای ادب فارسی ،ایرانی است.
واژگان کليدی :امثال مولّد ،فرهن

غیر عربی ،اب ملفّع ،األدب الصّغیر والکبیر ،کلیله و دمنه.

 .1تاریخ دریافت1332/5/11 :
 .2رایانامة نویسند مسئولwsabzianpoor@yahoo.com :
 .3رایانامهhediehjahani@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1332/7/15 :
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 .1مقدّمه
 .1-1ادبيّات تطبيقی و ترجمه

ادبیّات تطبیلی نوعی پژوهش بی رشتهای است که به مطالعة رابطة ادبیّوات ملّوتهوای مّتلوف بوا هوم و
بررسی رابطة ادبیّات و هنرها و علوم انسانی میپردازد( )1(.نظریمنظم)221 :1333 ،
یکی از مباحث پر اهمّیّت در نزد پژوهشگران ادبیّات تطبیلی ترجمه اسوت .غنیموی هوالل (بویتوا-121 :
 )127ضم اینکه ادبیّات تطبیلی را متنوّع معرّفی میکند ،به ای نکته اشاره مینماید که از جمله امووری
که موجا انتلال ادبیّات از زبانی به زبان دیگر میشود ،بررسی ترجمهها و جست و جو از انگیوز رواج
آنهاست.
غنیمی هالل همچنی معتلد است که ادبای بیدار یک ملّت باید آثوار ارزشومند دیگوران را در صوود
هضم کرده و آن را در سبکی نو بازسازی و در آفرینشی دیگر به موردم عرضوه کننود( .نوک :سوامرایی،
 )551 :1371یکی از ای ادبا اب ملفّع است که با ترجمة کتا مشهور پهلوی به عربی ،نلش بسوزایی در
انتلال اندیشههای ایرانی به عربی داشته است؛ تا آنجا کوه مججووب ( )29 :1333معتلود اسوت یکوی از
علل پیدایش ادبیّات تطبیلی ،ترجمة کتاب کلیله و دمنه (از آثار اب ملفّع) است.
 .1-1امثال مولّد

الم ملوّد اً إِّ َذا استح َ ثُلوه وََل ی ُکنن ِّمنن َال ِّ
اب منظور در تعریف «امللوّد » میگوید« :وإمنا ُِّسدی امللوّد ِّم َن اّ َک ِّ
الم نِ مِّا َ نا
َ
َُ َ
َ
ِّ
ث ِّمن ُال ِّل َش ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
م
یء َوِّمنهُ امللوّد و َن ِّم َن ُّ
َ حنُ ُ وث ِ( ».اب منظور ،1393 ،ج
ضی ...وامللوّد  :املُح َ ُ
اّش َعراء وإمنا ُسُّلوا بن ََّ َ
َم َ
د
 )335 :15مولّد را از ای جهت مولّد نامیدهاند که آن را به وجود آوردهاند و در سّنان پیشینیان نبوده است:... .

مولّد هر چیز جدیدی است؛ از جمله شعرای مولّد که به سبا تازگی مولّد نامیده شدهاند در تعریفی دیگر
گفتهاند :امثال مولّد امثالی هستند که اصالتی غیر عربی دارند و در حلیلت متعلّق به فرهن
در ابتدای عصر عبّاسی اوّل ،وارد زبان و فرهن

عربی نبووده

عربی شودهانود( .نوک :مفتوال الجوداد )39 :1333 ،در

میان کتابهایی که به امثال مولّد پرداصتهاند ،مجمع األمثال نوشتة ابوالفضل میدانی (ت  513ه) ،بوا نلول
هزار مثل ،نگاه گستردهتری به ای امثال دارد( .نک :قطامش)171 :1333 ،
 .9-1ابن مقفّع

روزبه پسر دادویه ،نویسند نامدار ایرانیاالصل ،در صانوادهای زرتشتی به دنیا آمد .وی پو

از مسولمان

شدن به اب ملفّع شهرت یافت( .نک :آذرنوش )117-112 :1333 ،دربار مذها او اصتالفنظر وجوود
دارد .برصی او را پیرو دی مانی و برصی دیگر پیرو مزدك دانستهاند .قودر مسولّم آن اسوت کوه وی بور
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دی پدرش و زردشتی بوده است( .فائزی )131 :1323 ،جاحظ میگویودَ « :النا َن اب ُنن مق دفن ُ ،مطان ُ اب ُنن ابنا

َوََیای بن زیاد َالانُلوا ینُتمن َ ُ نلو َن مِّنی ِّدیننِّ ِّ ِ( ».اب جوزی ،1312 ،ج  :)51 :3اب ملفّع ،مطیع ابو ابواس و یجیوی بو

زیاد در دی صود متّهم بودند .گروهی اسالم آوردنش را از روی مصلجت میدانند( .نک :زیوات ،بویتوا:
 )212اب سالم میگوید :شنیدم که مشایخ ما میگفتند :هیچک
به جمعآوری فرهن

مانند صلیل ب احمد و اب ملفّع اقودام

و ادب نکرده است و زیركتر از ای دو ،عورب و عجوم بوه صوود ندیوده اسوت:

ِّ
لع ِّ
لال ِّ
ص َحابَِّة اذ َالی ِّمن اخلَ ِّ
اّع َج ِّنِ اذ َالنی ِّمنن اب ِّنن
رب بَع اّ م
« َِّس ُ
بن امح َ َوال امجَ َوال َالنا َن ِّ َ
عت َمشاخیَنا یَن ُقلوُّلونََ :ل یَ ُکن ّ َ
مق دف امجَ »( .ضیف ،1327 ،ج )511 :3

ای ادیا نامورِ دو دور اموی و عبّاسی ،آثار مشهوری در ترجمه دارد؛ از جمله کلیلوه و دمنوه و دو
کتاب األدب الصّغیر و األدب الکبیر که از پرآوازهتری آثار او در ترجمه هستند و همگی سرشار از پنود
و اندرز و سّنان حکیمانه و آموزههایی از فرهن

ایرانی و دینی میباشند.

 .1-1ارزش ادبی آثار ابن مقفّع

الصوغیر والکبیور)
اب ملفّع در آثارش نثر عربی را به باالتری درجه ارتلاء داد .وی در دو کتاب (األدب ّ
از دو عامل عمده توأثیر پذیرفتوه اسوت :یکوی عصوری کوه در آن زنودگی کورده اسوت و دیگوری هنور
نویسندگی آن دوران( .علیبیگی)35 :1337 ،
وی با کار ترجمه ،هم توانست فضایل ایران قدیم را از صطر انلراض نجات دهد و هوم اعوراب را بوا
شأن و شوکت ایرانیان آشنا کند و با ای کار توانست ایرانیان را در ملابل اعرابی که بوه حسوا و نسوا

صود میبالیدند یاری دهد .وی به قدری در ای راه تالش کرد که از مهدی عبّاسی نلل شدهَ « :منا َو ََن ُ
ِّ
ابن مق دفن ( ».ضیف ،1327 ،ج  :)593 :3م کتابی در زندقه ندیدم؛ مگر اینکه اصول
التَ َ
اب َزن َ قَةً قَط االم َوأصلُهُ ُ

آن از اب ملفّع است .از نکات قابل تأمّل ای است که آثار فرهن

اسالمی چون آیات قرآنوی ،احادیوث

معصومی و حتّی اشعار عرب در آثار او دیده نمیشود( .نک :عبود)213-212 :1319 ،
صاصوی ،بسویاری از حکموتهوای
ّ
ای کتا از ترجمههای متون پهلوی است که اب ملفّع با مهارت
ایرانیان را در دل ترجمههای صود گنجانده است .جست و جوی امثوال مولّود در البوهالی ایو کتوا بوه
پژوهشگر کمک میکند که به شناسنامة پارهای از ای حکمتها و مضامی دست یابد.
 .5-1رنگ و بوی ایرانی آثار ابن مقفّع

نثر فنّی عربی مدیون اب ملفّع و عبدالجمید است .اب ملفّع ای نثر را به چنان درجوهای از کموال رسواند
که دیگر چیزی بر آن افزوده نشد .همة مجلّلان چه صاورشناس؛ چه ایرانی و چه عرب ،نثر فنّی عربی را
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نثری فارسی در جامهای عربی میدانند( .آذرنوش )117-112 :1333 ،گروهوی معتلدنود کوه ابو ملفّوع
الصوغیر والکبیور وی زاییود فکور
اصالق و حکمت ایرانی را نیز وارد کلیله و دمنه کرده اسوت و األدب ّ
ایرانی اوست( .نک :غفرانی 22 :1315 ،و )137
عبود ( )213 :1319بر ای باور است که اب ملفّع در کتابهایش از فرهن
و تأثیر فرهن

ایرانی بهره بورده اسوت

عربی در آن کم است .وی اشاره نکردن به آیوات و روایوات را در کتوا ابو ملفّوع ،از
ایرانی و تجوّل در نثر فنّی میداند.

نشانههای توجّه به فرهن

برصی صاحانظران ،وجود اندیشههایی چون اعتلواد بوه جبور ،در آتوش رفوت کوال بورای رسویدن بوه
کمال ،تجریم گوشت و اکتفا به میوه و مکافات عمل را از نشانههای ایرانی بودن اندیشههای موجوود در
آثار اب ملفّع میدانند( .نک :سبزیانپور ،بررسی)31-35 :1337 ،...
 .6-1وضعيت سياسی و فرهنگی در دورة عبّاسی

از آنجا که امثال مولّد ،پدیدهای است زایید شرایط دور عبّاسی ،بررسوی شورایط سیاسوی و فرهنگوی

ای دوره امری مهم است .فاصوری آغاز تاریخ عبّاسی را با ای جمله شوروع کورده اسوت« :قَام ِّ
نت اّ ُّوّنةُ
َ
ِّ
ِّ
اّعباساةُ َعلَی اَالتا ِّ
واّش ِّ
صةً ُّ
اد ،مَنتَ َح ملو َل َوَهُ اّ ُّوّ َِّة ََن َلو مار ٍ َوغَلَبَت
ف اّ ُفر ِّ َخا م
علوباة َع َامةً َونُِّقلَت قَاع َ ةُ اّ ُّوّ َِّة اَّی بَغ َ
َ
د
ِّ
ِّ
اّع َادا ُ َواألنظ َ ةُ اّ َف ِّارسنامةُ» (فاصوری :)353-333 :1337 ،دولت عبّاسی به دست ایرانیوان و شوعوبیهوا
ما َ ا َ

برپا شد و مرکز دولت به بغداد( )2منتلل شد .دولت رویکردی ایرانی پیدا کرد و شویوههوا و نظوام ایرانوی
(بر همهجا و همهچیز) غالا شد.
نفوذ فرهن

و ادب ایرانی بر فرهن

عربی چنان غالا شد که بسیاری از مجلّلان از جمله جواحظ،

بیرونی و اب صلدون ،دولت عبّاسی را دولت صراسانی و ساسانی نامیدند( .مجمدی)35 :1333 ،
از دیگر سو ،فرهن

های مّتلف در عهد عبّاسی چنان درهم تنیده شودند کوه تشوّی

فکری و سرچشمههای فرهنگی در ای دوره بسیار دشوار است .جرجوی زیودان پو
دربار تأثیر فرهن

ریشوههوای

مفصولی
از سوّنان ّ

های بیگانه در ادب عربی میگویود« :صالصوة کوالم ایو اسوت کوه مسولمانان علووم

معروف روزگار صود را به ادب عربوی منتلول کردنود و دانشوی بواقی نمانود کوه آن را بوه فرهنو

صوود

نیفزودند و بیشتر ای انتلال فرهنگی از اندیشههای یونانی ،فارسی و هندی بود .با وجود ای  ،یوک عنصور
مهم در اندیشه و فکر حاکم بر دور عبّاسی برجستگی صاص دارد و آن عنصور فرهنگوی ایرانیوان اسوت»
(زیدان ،1333 ،ج )333 :1
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 .7-1تأثير ترجمههای ابن مقفّع در فرهنگ عربی

پ

از سلوط دولت اموی در سال (132هو) و روی کار آمدن دولت عبّاسی به دست ایرانیان ،نژاد ایرانی

در همة شئون صالفت نفوذ کردند و به ترویج علوم و فنون پرداصتند .صلفا بوه ترجموة کتوا بهوا دادنود و
تجت تأثیر مجویط ایرانوی قورار گرفتنود( .نوک :حلیلوت )313-317 :1355 ،شوکّی نیسوت کوه کوشوش
بیدریغ ایرانیان ،زمینه را برای جهش علموی در جامعوة اسوالمی فوراهم کورد .مترجموان ایرانوی از طریوق
ترجمووه و انتلووال اندیشووههووای صووود توانسووتند بوور فرهنو

و ادب عربووی ،بوویش از هوور فرهنو

دیگووری

تأثیرگذارند؛ تا آنجا که همایی ( )29 :1379میگوید« :ایرانیان بوه فارسوی فکور مویکردنود و بوه عربوی
مینوشتند ».یکی از مهمتری ای دانشمندان که مهور مویه را در دل مویپرورانود و بوا شووق بوه ترجموه
پرداصت ،اب ملفّع است .فاصوری ( )311 :1337دربار او میگویود« :ابو ملفّوع بور ادب و تفکّور جهوان
اسالم حق بزرگی دارد ».برصی او را قهرمان ادبی ایرانیان معرّفی کردهانود .عبوداللطیف حموزه دربوار او

مینویسد« :إذَا َالا َن أبلومسنلِ اخلُراسنانِّی یعتبننر اّبطنل ِّ ِّ ِّ
ِّ
نل األدبِّ منی
ُّ ُ ََ ُ َ َ د
ُ ُ
اّساَاس منی ّل ُفنر ِّ  ...مَإنمنهُ یَنبَغنی الب ِّنن املق دفن ان یُعتَبَن َنر اّبَطَ َ
ِّّل ُفنر ِّ ( .نلل از زصریا :)53 :1331 ،اگر ابومسلم صراسانی قهرمان سیاسی فارسیزبانان است ،سزاوار اسوت کوه
اب ملفّع را قهرمان ادبی آنان به حساب آوریم.

 .9-1پيشينه تحقيق

بر اساس جست و جوهای صورت گرفته ،تا کنون پژوهشی با عنوان رابطة امثال مولّد با آثوار ابو ملفّوع
دیده نشده است.
 .3-1بررسی ریشههای ایرانی امثال مولّد در آثار ابن مقفّع

همانطور که پیشتر گفته شد ،هویت امثال مولّد در پرد ابهام قرار دارد .در ای پژوهش کوشیدهایم به
دنبال سرنخهای کشف هویت ای امثال در آثار اب ملفّع (کلیله و دمنه ،األدب الصّغیر والکبیور) باشویم.
چراکه بر اساس نظر صاحانظران ،آثار به جا مانده از اب ملفّع دارای رن

و بوی ایرانی هستند( .نک:

سبزیانپور ،بررسی )3()37-73 :1337 ،...شواهد به دست آمده نشان از آن دارد که پارهای از ایو امثوال
از هویّتی ایرانی برصوردار هستند و نلش اب ملفّع در ای انتلال فرهنگی سّت برجسته است .شیو ایو
پژوهش بدی صورت است که شواهد به دست آمده را در سه دستة شباهت لفظی ،شوباهت مضومونی و
تعبیرهای مشابه مورد بررسی قرار دادهایم .ممک است برای برصوی مجلّلوی ایو سوؤال پویش آیود کوه
اثبات مذموم بودن برصی صفات همچون صشوم ،حسود و حورص و تأییود صوفاتی چوون صوبر ،متانوت،
عاقبتاندیشی و اهمّیّت مشورت و ...در ایران باستان ،به ای سبا که از بدیهیات علالنی و انسانی اسوت
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چه ارزشی دارد؟ چه نلشی در کشف معمّای امثال مولّود دارد؟ مگور ایو مسوائل بودیهی را دیگور ملول
جهان قبول ندارند؟ در پاسخ باید گفت :به یلی ای امور علالنی هستند و شکّی در صوبی و بدی آنهوا
نیست؛ امّا سؤال اساسی ای است که چرا ای مضامی را صاحانظران عرب در زمور امثوال مولّود قورار
دادهاند؟ مگر ای مضامی برای عرب ناشناصته بودهاند؟ حلیلت ایو اسوت کوه ایو مضوامی بودیهی از
شاصصههای فکری و اصول فرهنگی ایرانیان بوده که اوّالً مکتوب شدهانود و ثانیواً بوه ادب عربوی منتلول
شدهاند و مجلّلی چون «عیسی عاکوب» در پوژوهش صوود ،آنهوا را از ویژگویهوای اصالقوی و فکوری
ایرانیان دانسته است؛ بنابرای با ای ملدّمات ،میتوان نتیجه گرفت که اب ملفّع یوک متورجم برجسوته و
ناقل بزرگ فرهن

ایرانی است و در آثار صود بر شاصصههای فکری و اصالقی ایرانیان تأییود کورده از

دیگر سو ،مجلّلان مضامی امثال مولّد را غیر عربی دانستهاند .یکی از احتماالت قوی در تفسیر صاستگاه
ای امثال ،ترجمههای اب ملفّع است .بدیهی است اگر ترجمههای دیگری از فرهنو

هوای مّتلوف در

زمینة اصالقیات در دسترس بود ،جای تأمّل داشوت .بوه هموی سوبا در برصوی مووارد در پوینوشوت بوه
قراینی برای اثبات ایرانی بودن حکمت مورد نظر اشاره کردهایم .ذکر اشعار فارسی نیز گوامی اسوت در
ادبیّات تطبیلی و راهی است برای نشان دادن اینکوه حکموتهوای ایرانوی عوالوه بور فرهنو
فرهن

عربوی ،در

فارسی نیز جلوهگری کردهاند .الزم به یادآوری است که برای اصتصار و اجتنواب از تکورار ،در

ای ملاله از عالئم اصتصاری (م( ،).ق .الف) و (ق .ب) به ترتیا به جای امثوال مولّود (میودانی،)2993 ،
کتاب (کلیله و دمنه )1331 ،و (األدب الصّغیر و األدب الکبیر ،بیتا) استفاده کردهایم:
 .1شباهت لفظی با اندکی اختالف
در ای پژوهش به  13عبارت در آثار اب ملفّع دست یافتهایم که عیناً در امثال مولّد دیوده مویشووند ،در
برصی موارد اصتالف لفظی اندکی دیده میشود که ممک است مربوط به اصتالف نسخ آثار ابو ملفّوع
باشد:
 .1-1هر کالم جوابی دارد
ِّّ ُك ِّل ٍ
كالم ََلواب( .م .ج  )213 :2ترجمه :هر کالمی جوابی دارد.
د
()3
ِّ
ٍ
ِّّ ُك ِّدل َكل َ ة ََ َلواب( .ق .الف )115 :ترجمه :هر سّنی جوابی دارد.
 .1-1هر کرده ثوابی دارد
ِّّ ُك ِّدل َع ٍل ثَن َلواب( .م .ج  )213 :2ترجمه :هر کاری پاداشی دارد.
()5
ِّ
ِّ
اب و ِّ
اّع َق ِّ
اب( .ق .الف )231 :ترجمه :هر عملی نتیجهای دارد؛ یا پاداش یا مجازات.
َوّ ُك ِّدل َع َ ٍل َثََرة من اّثمن َلو ِّ َ
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 .9-1فروتنی ،تاج جوانمردی
تَاج املُر ِّ
ض ُ ( .م .ج  )179 :1ترجمه :تاج جوانمردی فروتنی است.
ملوا ُ
وءة اّتن َ
ُ ُ َ
()1
ض ٍ ( .ق .ب )33 :ترجمه :جوانمردی بدون تواضع سودی ندارد.
وءةُ بِّغَ ِّي تَلوا ُ
الَ یَن َف ُ  ...املَُر َ

نروةَ بِّغَن ِّ
ضن ( ».ابوو مسووکویه )71 :1353 ،ترجمووه :هوویچ
در حکمتهووای ایرانووی آمووده اسووت« :ال املنُ م
ني تَلوا ُ
جوانمردی بدون فروتنی نیست.

 .1-1حریص محروم است
یص ََْم ُروم( .م .ج  )253 :1ترجمه :حری
احَ ِّر ُ

مجروم است.

ِّ
رص ََم ِّرَمة( .ق .ب )125 :ترجمه :همانا حرص مجرومیت است.
َوأ من اح َ

()7

 .5-1ترک ادّعای علم
تَنر ُك ا ِّدد ِّ
عاء ِّ
س َ ( .م .ج  )179 :1ترجمه :ترك ادّعای علم ،حسادت را از تو دور میکند.
اّعلِْ یَن ْن ِّفي َع ْن َ
ْ
ك احَ َ
ادع ِّ
سن َ ( .ق .ب )191 :ترجمه :امّا کوم ادّعوای (علوم) داشوت حسود را از توو دور
ائه مَنتَ ِّنفي َعن َ
َ ...وأما قِّلمةُ َ
نك احَ َ
میکند.

 .6-1تا خطر نکنی خطير نشوی
نال( .م .ج  )333 :2ترجمووه :کسوی کووه بوور صطرهووا سوووار نشووود ،بووه آرزوهووایش
ال ََلْ یَننَن ِّل اآلم َ
َم ْنن ََلْ یرَكن ِّ األَ ْو َنلو َ
نمیرسد.

در کلیله و دمنه آمده است :وَم ْن ََلْ یرَك ِّ
األولوال ََل یَننَن ِّل اّ مرغَائِّن َ ( .ق .الف )33 :ترجمه :کسی که بر سّتیهوا
َ
()3

سوار نشود ،به صواستههایش نمیرسد.

 .7-1از گرسنگی مردن ،به که به نان فرومایگان سير شدن
اَ ِّة َخ ْانر ِّم ْن طَلَبِّ نا إ غَ ِّ
ني أولِّ َ نا( .م .ج  )31 :2ترجمه :گذشت از صواسته ،بهتر از درصواسوت از نااهول
مَن ْلو ُ احَ َ
است.

«مَاملَلو ُ أولو ُن ِّمن احاَ ِّة اّمِِّت ُُتَاِّج ص ِّ
احبَن َ ا إ َ املَسأّ َِّة( ».ق .الف )139 :ترجموه :مورگ از طلوا نیواز راحوتتور
دُ َ
ََ
َ
است.
سّتی سفرهای طوالنی ،بهتر از دراز کردنِ دستِ نیاز در ملابل دیگران اسوت .ابو ملفّوعَ :وَو ََن ُ َجَ ُّ
ش َنِ
ار اّبعا َ ةِّ ِّ طَلَ ِّ اّ ُّناا أولو َن َعلَ مي ِّمن ب ِّ
خى بِّاملَ ِّال( )3(.همان)131 :
سط اّاَ ِّ إ َ اّ م
األس َف ِّ َ
َ
َ َ
س ِّد

 .9-1خویشاوندی و دوستی
تَن َقاربلوا باملَلودمةِّ ،والَ تَنت ِّ
مكلُلوا َعلَى اّ َق َرابَنة( .م .ج  )179 :1ترجمه :با مجبّت و دوستی به هم نزدیک شوید و بر روابط
َُ َ َ
فامیلی تکیه نکنید.
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و ِّ
اّقرابَةُ تَبِّ ِّّل َ َلودمةِّ( .ق .ب )35 :ترجمه :صویشاوندی به دنبال دوستی میآید.
َ

()19

 .3-1تجربه موجب افزایش عقل
ار ِّ
مج ِّ
ادة ِّ اّ َع ْق ِّل( .م .ج  )377 :1ترجمه :تجربة بسیار ،فزونی در علل است.
طُ ُ
ب ِّزیَ َ
لول اّت َ

األد ِّ
مج ِّ
ب( ».ق .الف )33 :ترجمه :علل با تجربه و تربیت به دست میآید.
ارب َو َ
« َو َ
س بِّاّت َ
قل ُمكتَ َ
اّع ُ
باألد د ِّ
ِّ
األر( ....هموان )12 :ترجموه :علول بوا ادب رشود و نموو
لول َوتَزُاللوا مَ َک َ ا أ من املَ مُن َلوننةَ احَبمنةَ مِّنی
اّع ُق ُ
َو َ
ب تَن ی ُ
()11

()12

میکند؛ همانطور که دانة مدفون در زمی رشد میکند...

 .11-1بینيازی از مردم ،عامل عزّت
ِّ ِّ
استَنغْنَا ُؤهُ َع ِّن اّنما ِّ ( .م .ج  )53 :2ترجمه :عزّت انسان ،بینیازیاش از مردم است.
ع ُّز املَْرء ْ

نتغناؤك عننن ِ ِّ نزاون ِّنة
 بوینیوازی از دیگووران ،عاموول بلووای عووزت آدمووی اسووت .ابو ملفّووع موویگویوود :اس َعرضكَ وبَن َق ِّاء ِّع دِّز َك( .ق .ب )121 :ترجمه :بینیازی از آنها در پاك بودن آبرو و ماندگاری عزّتت است.
َ

 .11-1ثروت ،بهترین یاور جوانمردی
ِّ
ال( .م .ج  )372 :2ترجمه :مال و ثروت یاور صوبی برای جوانمردی است.
وءةِّ املَ ُ
ن ْع َِ َ
اّعلو ُن على املَُر َ
ال( .ق .ب )55 :ترجمه :چیزی چون مال جوانمردی را آشکار نمیکند.
روء َة إال املَ ُ
َوالَ یُظ َ ُر املُ َ
يء َّهُ( .همان) ترجمه :کسی که مال ندارد چیزی ندارد.
َوَمن ال َم َ
ال َّهُ مَال َش َ

()13

 .9شباهت مضمونی
در بسیاری موارد ،بی کالم اب ملفّع و امثال مولّد شباهت مضمونی به چشم میصورد که در ایو جوا بوه
تعدادی از آنها اشاره میشود:
 .1-9توجّه نکردن به شنيدهها
الَ تَطْ َ ْ ُك ِّدل َما تَ ْس َ ُ ( .م .ج  )213 :2ترجمه :در هر چه شنیدی طمع نک (باور نک ).
ص دِّ ْق( .م .ج  )331 :1ترجمه :بشنو ولی باور نک .
ْ
اسَ ْ وال تُ َ
ِّ
اّس َف َ اءُ :أُ ِّ
اّس َف َ َاء أكثَن ُر َمنن ُون َلو قَائِّنل( .ق .ب:
َوالَ تَن ُقل َك َ ا یَن ُق ُ
أنت َسام َ ،وإ من ُّ
لول ُّ
أكثر َما َ
خبُ ِّمَا َِّس ُ
عت .مَإ من اّك َ
َب ُ
()13

 )122ترجمه :چون نادانان نگو :آنچه را میگویم شنیدهام .بیشتر آنچه میشنوی درو است و اغلا گویندگان
()15

نادان هستند.

 .1-9عجله موجب پشيمانی
ِّ ِّ ٍ
وم ْستَن ْقبِّ ٍل ِّّ َ نِّامنة( .م .ج  )331 :1ترجمه :چه بسا شتابانی برای رنج و اذیّت و اسوتلبالکنندهای
ُر م
ب ُم ْستَن ْعج ٍل ألَذیمة ُ
که برای مرگ هستند.
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اّعاقِّن ُل ِّمنن
عاقل با ترك عجله از پشیمانی در امان میماند .ای مفهووم در کلیلوه آموده اسوتَ « :وإ ممننَا یَسنلَ ُِ َ

ِّ ِّ
اّع َجلَ ِّة َوبِّاّتمثبنت( ».ق .الف )213 :ترجمه :عاقل با ترك شتابزدگی و داشت آرامش ،از پشویمانی
اّنم َامة بِّ َتك َ
()11

در امان است.

 .9-9مخالفت با هوی و هوس
ك َم ْن تَبِّ َ َو َلواهُ( .م .ج  )325 :2ترجمه :هر ک
َولَ َ

از هوای نفسش پیروی کند هالك میشود.

اك تَن ْر ُش ْ ( .م .ج  )237 :1ترجمه :با هوی و هوست مّالفت ک تا هدایت شوی.
ف َو َلو َ
َخاِّّ ْ

اهلََلوى إَّه َم ْعبُلود( .م .ج  )325 :2ترجمه :هوی و هوس صدایی است که عبادت میشود.
ِّ
ادینان ،وأن ِّمنن َشن ِّ
نك
یف اّنرأ َوإسن َنع َ
اّع ِّاق ِّنل أن یَع ِّنر َ
اف اهلََنلوى ،مَناُ َخناِّّ َ
نأن اّنمنا ِّ تَس ِّنلو َ
ف َذِّّن َ
« َو َعلَنى َ
ف أن اّن مرأ َ َواهلََنلوى ُمتَن َع َ َ
ال َوننلواهُ مسن منلومَاً ورأیننهُ مسننع َفاً و َعلَننى اّعاقِّن ِّنل إذَا اشننتَبهَ َعلَان ِّنه أمننر ِّ
ِّ
نلواب أن یَنظُن َنر
س أن الَ یَنز َ
ان مَنلَننِ یَن ِّر ِّ أیِّد ُ َ ننا اّ م
صن ُ
َ
َ
ُ
َ ُ ُ َ َ
َ
َویَلننتَ َ
أولواُهَا ِّعنن َ هُ ،مَناَحن ََ َرهُ» (ق .ب )23 :ترجمه :بر عاقل واجا است که بداند علول و هووس بوا هوم در تضوادّند و
ُ
بداند که مردم دستور علل را به علا انداصته ،صواستههای نف

را پیش میکشند .پ

بوا آن مّالفوت کنود و

صواهان ای باشد که دستور علل را جلو انداصته ،صواستههای نفسوانی را علوا بکشود و در زموان شوبهه ،بورای
اینکه بدانند کدام شایستهتر است ،به ای بنگرند که کدام یک به هوای نف

نزدیکتر است؛ پ

از آن پرهیوز

کنند.

م ِّ ِّ
سر؟ (ق .الف )139 :ترجمه :چه کسی از هوای نف
در کلیله آمده استَ :وَمن ذَا اَّ تَب َ َو َلواُه مَنلَِ َخی َ

پیوروی

()17

کرده و ضرر ندیده است؟

 .1-9لزوم پایبندی واعظ به پند خود

ْت( .م .ج  )331 :2ترجمه :پند دادی ،ای کاش پند میگرفتی.
ْت ّ َْلو اتمن َعظ َ
َو َعظ َ

ومن نَص نَ ِّ
ِّ
ین ،مَنعلاِّه أن یب َ أ بِّتعلِّا ِِّ نَ ِّ
ِّ
فس ِّه َوتَ ِّ
يةِّ و( ...ق .ب )23 :ترجمه :کسی
َ َ
فسهُ ّلنما ِّ َإم َاماً ِّ اّ د ِّ َ
قلومي َ ا ِّ د
اّسن َ
ََ َ َ َ
که صود را در دی  ،امام مردم قرار میدهد؛ باید در تعلیم و تربیت نف و متعادل کردن رفتارش از صود شوروع
کند و...

()13

 .5-9غرور ،موجب شکست
اسنتَنغْ َِ بِّ ِّعلْ ِّ ِّنه َز مل( .م .ج  )339 :2ترجموه :کسوی کوه بوه نظور صوودش ببالود ،گموراه
َم ْن أُ ْع ِّج َ بَِّرأیِّ ِّنه َ
وم ِّنن ْ
ضن ملَ ،
میشود و کسی که به دانش صود اکتفا کند ،میلغزد.
استَنغْ َِ بَن ْرأْیِّ ِّه( .م .ج  )237 :1ترجمه :کسی که صودرأیی کند به صطر میافتد.
َخاطََر َم ِّن َ
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بك مَإنمن َ ِّ ِّ
ادعن ِّ
ك بن َ ِّ
اح ِّ
تي( .ق .ب )191 :ترجمووه:
نحِّا َ
 .بَانن َ
نك َوبَن َ
اء اّعلن ِّنِ ِّ ُكن ِّدل َمنا یُعن َنر ُ
ي مَضن َ
ك منن ذَّن َ َ
ي أصن َ
ال تُكثَ ن َر من َ َ
ادّعای علم را در مورد چیزی که بی صودت و همنشی های تو عرضه میشود زیاد نک ؛ زیرا ایو ادّعوا بوی دو
()13

عیا قرار دارد (کبر و نادانی).

 .6-9صبر در هنگامة سختی
ِّ
صباً( .م .ج  )191 :1ترجمه :آنگاه که بدی به مهمانی تو آمد با صبر از او پذیرایی ک .
ضامَ َ
إذَا َ
ك َم ْك ُروه مَاقْ ِّره َ
()29
ست بِّ َق ِّ
مَ ِّ
اد ٍر َعلَاِّه أب اً( .ق .الف )233 :ترجمه :بر آنچه بر آن توانا نیستی شکیبا باش.
اصبَ ...علَى َما َّ َ
 .7-9نادانی ،بدتر از فقر
َك ِّم ْن مَن ْق ِّر َك( .م .ج  )212 :1ترجمه :جهلت بدتر از فلرت است.
ك أَ َش ُّ ّ َ
َ ْ لُ َ
ِّ
اّعق ِّنل( .ق .ب )27 :ترجمه :بدتری فلر بیعللوی
اب ملفّع نادانی را بدتری فلر دانسته است :أش ُّ اّ َفاقة َعن َ ُم َ
است.

 .9-9حسادت بدترین شعار
ِّ
احس ُ ( .م .ج  :)137 :1حسادت چه شعار بدی است.
س اّ ِّد
ش ُ
عار َ
ب ْئ َ
در األدب الصّغیر ،حسد اصالقی زشت معرّفی شده است :مَإ من احَ َس َ ُخلق َّئاِ( )21(.ق .ب)112 :
 .3-9ناگهانی بودن مرگ
ِّ
ِّ
تاباً( .م .ج  :)131 :2جدایی و ناگهانی بودن برای مرگ کافی است.
ك َفى باملَْلو نَأیاً واغْ َ
ِّ
م
اس َّهُ َوقنت ُم َعن مي( .ق .الف )133 :ترجمه :مرگ جز به شوکل ناگهوانی نمویرسود و
مإن املَلو َ الَ یَأت إالم بَغتَةًَ َّ ،
زمان مشّّصی نیز ندارد.

 .11-9رنگ رخساره خبر میدهد از سرّ ضمير
ِّ
ِّ
ِّ
اّلو َُلوهِّ( .م .ج  )71 :2ترجمه :ناصالصی قلواهوا در لغوزش زبوان و
ِّغ ُّ
ْس ِّن َو َ
ص َف َحا ُ
ش اّقللوب یَظْ َ ُر ِّ مَلتَا األّ ُ
حالتهای صورت پیدا میشود.
ال صن ِّ
احبِّ ِّه وب ن ِّ
اط َن أمن ِّنرهِّ ِّمَنا یَظ َ ن ُر َّنهُ ِّمنن َدّدِّن ِّه َو ِّش نكلِّ ِّه( .ق .الووف )33 :ترجمووه :انسووان
مَنإ من اّ مر َُن َل ذَا اّن مرأ یَعن ِّنر ُ
ف َحن َ َ
ََ
()22
هوشمند ،حال دیگران و باط آنها را از ظاهرشان میفهمد و تشّی میدهد.
 .11-9چارهناپذیری مرگ
املَْلو ُ َح ْلوَ .م ْلوُرود( .م .ج  )332 :2ترجمه :مرگ برکهای است که بر او وارد میشوند.

مرگ حلیلت زندگی است که هرگز درو نمیگوید ،حکیمان ایرانی نیز برایش چوارهای ندارنود :ابو

ملفّع مینویسدُ :ال ُّل َح ٍی َواَِّّ( .ق .الف )153 :ترجمه :تمام زندگان

نابود میشوند)23(.
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ضت م م تُه وحانَت مناته مَن لو وإن اَتن َ ِّ اّتن ِّ ِّ
األم ِّ
ناف
نلور اّم ِّنِت َخیَ ُ
ََ
ملوقدي منن ُ
اإلنسا َن إذَا ان َق َ ُ ُ َ َ ُ َُ ُ ُ َ َ
َ
در کلیله آمده است :إ من َ
مِّا ا َعلَى نَ ِّ
الك ََل یُ ِّ
نادهُ ِّ تَن َلوقِّدا ِّنه َو َحن ََ ُرهُ ِّوبَناالً َعلَاِّنه( .ق .الوف )39 :ترجموه:
فس ِّه اهلَ َ
غن ذَِّّ َ
ناد اَتَن َ ُ
نك َعننهُ َشنائاً؛ َوُرممَنا َع َ
َ
هنگامی که مدت زندگی انسان تمام شود و زمان مرگش فرارسد ،اگرچه برای حفظ صود از چیزهایی که عامل
()23

مرگ هستند تالش کند ،چیزی او را از نابودی بینیاز نمیکند و چه بسا همی تالش او وبال گردنش شود.

 .11-9خطر همنشينی با شاهان
مننن أكننل مرقَنةَ اّس نلْطَ ِّ
نت َش ن َفتَاهُ َوَّن ْنلو بَن ْع ن َ ِّح ن ٍ
ي( .م .ج  )333 :2ترجمووه :هوور کوو آش شوواه را بّووورد،
احتَن َرقَن ْ
ان ْ
َ ْ َ ََ
ُ
لاهایش میسوزد اگرچه بعد از مدّتی باشد.
ِّ
ویل ِّّ ن ابتلِّى بِّ ِّ ِّ م ِّ
ِّ
أح اً و( ...ق .الف )253 :ترجمه :وای بر کسوی
َ َ ُ َ َ
رمةَ َوالَ َُیبُّلو َن َ
ین الَ محَي َهلُِ َوالَ ُح َ
صحبَة املُلُلوك اَّ َ
که مبتال به همنشینی با شاهان شود .کسانی که صویشاوندی برای آنها نیسوت حرمتوی ندارنود؛ کسوی را دوسوت
ندارند و...

ِّ
ِّ
اّسن ِّ
ِّ
لطان( ...ق .الووف )191 :ترجمووه:
صنحبَةُ ُّ
اّعلَ نناءُ :إ من أمننلوراً ثَالثَنة الَ ...یَ ْسنلَ ُِ منن ُ من إالم قَلاننلَ ،وون َيُ :
َوقَن قَاَّنت ُ
دانشمندان گفتهاند که سه چیز است که جز اندکی از مردم کسی از آنها در امان نیست و آنان از ایو قرارنود:...
()25

همنشینی با شاهان. ...

 .19-9نجاتبخشی مرگ
األَ ُل( .م .ج  )332 :2ترجمه :وقتی اجل برسد ،مرگ چلدر صوب است.
أحس َن املَْلو َ إذَا حا َن َ
َما ْ
س ِّ هِّ الَ یُن َف ِّ
الَ :من ابتُلِّ َي ِّمََر ٍ
احة( .ق .ب )51 :ترجموه :گفتوه شوده
َوَكا َن یُن َق ُ
ارقهُ ...مَاحَااةُ َّهُ َملو َ ،واملَلو ُ َّهُ َر َ
َ ََ ِّ .
است :کسی که بیماری در تنش نفوذ کرد و از او جدا نمیشود ...زندگی او مرگ است و مرگ برای او راحتی
است.

 .11-9فقر و نداری ،موجب بال
ِّغ َِ املَْرِّء اّغُ ْربَِّة َوطَن ،ومَن ْقرهُ اّلوطَ ِّن غُ ْربَة( .م .ج  )71 :2ترجمه :ثروت آدمی در غربت وطو اسوت و فلور او
در وط  ،غربت است.
ت( .م .ج  )337 :1ترجمه :ثروتمند باش یا بمیر.
استَنغْ ِّن أ َْو ُم ْ
ْ

قر ،...جم َ َعة ِّّلبَالیَا( .ق .ب )55 :ترجمه :فلر گردآورند
َواّ َف ُ
اّ َفقر رأ ُك ِّل ب ٍ
الء( .ق .الف )139 :ترجمه :نداری سرچشمة هر بالیی است.
ُ َ ُ دَ
 .15-9فایدة مشورت
لورةُ( .م .ج  )191 :1ترجمه :اگر اندیشه زنگار بگیرد ،مشورت آن را صیلل میدهد.
ص َقلَتهُ املَ ُ
ص ِّ َ
ئ اّرأ ُ َ
إذَا َ
شَ
بالیا است)21(.
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ك( .م .ج  )195 :1ترجمه :آنگاه که با عاقل مشورت میکنوی ،عللوش از آن توو
إذا َش َاور َ اّعاقِّ َل صار عقلُنهُ َّن َ
میشود.
زداد اّنمنار بِّناّلو ِّ
ار رأیناً ،مَن نلو ی ن ُ ِّ ِّ ِّ
ِّ
لوءاً( ...ق .ب)53 :
ض ن َل ِّم نن املُستَ َ
دك َ
ي َوإن َك نا َن أم َ
َُ َ
ش ن ِّ َ
ضن َ
زداد ب َرأی نه َرأی ناًَ ،ك َ نا تَن ُ ُ َ
إ من املُستَشن َ
ترجمه :مشورت کننده هرچند آگاهتر از مشاور باشد ،فکرش با اندیشة مشاور کمال مییابد .همانطور که چربی
()27

شعله آتش را بیشتر میکند. ...

 .16-9پرهيز از خشم
أدبَهُ( .م .ج  )339 :2ترجمه :هر ک
ضبَهُ أَ َ
أطاع غَ َ
اع َ
ضَ
َم ْن َ

از صشم صود پیروی کند ،ادب صود را از بی میبرد.

ِّ
َرأْ ُ ْ
ض ُ ( .م .ج  )331 :1ترجمه :باالتری اشتباهات ،زیادهصواهی و صشم است.
ص واّغَ َ
اخلَطَایَا ا ْح ْر ُ
ض ِّ ( .ق .ب )72 :ترجمه :تو را بر حذر میدارم از افراط در صشم.
اإلمرا َ
إیم َ
ط ِّ اّغَ َ
اك َو َ

ِّ
َب( .همان )75 :ترجمه :از صشم و درو دوری ک .
َجَنم ِّ اّغَ َ
ض َ َواّك َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ ِّ ِّ ِّ
اَتِّن ِّه( .همان) ترجمه :بر پادشاه سزاوار نیسوت کوه صشومگی شوود؛
اس ّل َ لك أن یَغض َ  ،أل من اّ ُق َرةَ من َوَراء َح َ
َ
چراکه قدرت در پشت نیازهای اوست.
()23
اِّ َِّ ِّ
ض ( .همان )193 :ترجمه :صودت را از صشم حفظ ک .
لورةِّ اّغَ َ
حت من ُس َ

 .17-9گرسنگی و سير بودن بخشنده و فرومایه
دِّ
اع َس َنر َق وإ ْن َشنبِّ َ َز َ ( .م .ج  )131 :2ترجمه :مانند زنگی که اگر گرسنه شود دزدی میکند و اگر
كاّزِّْْنى إ ْن ََ َ
سیر شود زنا میکند.
ئاِ اّ م ِّ
لول اّ َكنرميُ إذَا ََن َ م
رمي اجلائ ِّ َواّلم ِّ
لوحش ِّم َن اّ َك ِّ
ناِ إذَا َشنبِّ َ ( .ق .ب )73 :ترجموه :از
صن ُ
شن َبعان ،مَإ ممننَا یَ ُ
َوّاَستَ َ
اعَ ،واّلئ ُ
بّشنده ،آنگاه که گرسنه است و از فرومایه ،آنگاه که سیر است بترس؛ چراکه کوریم در هنگوام گرسونگی و
()23

فرومایه در هنگام سیری حمله میکند.

 .19-9پرخوری ،موجب زیان
َم ْن أكل َعلَى مائِّ َ تَن ْ ِّ
ي ا ْختَننَ َق( .م .ج  )331 :2ترجمه :هرک از دو سفره بّورد ،صفه میشود.
َ
ِّ
پرصوری صفت ناپسندی است که ایرانیان آن را نکوهش کردهانود .ابو ملفّوع گفتوه اسوتَ « :وَمنن الَیَقن ْر
ِّ ِّ ِّ
ِّ
فسنهُ( ».ق .الف )219 :ترجمه :هور کو بیشوتر از
فسهُ َما الَ تُ َ
طاق َوالَ َُت ُل مَن َقن قَنتَن َل نَ َ
ّطَاقَته طَ َع ُامهُ َو َش َراُبُه َو َمحَ َل نَ َ
()39
ظرفیتش غذا و نوشیدنی بّورد ،در حلیلت صودش را به هالکت رسانده است.

در ای دو عبارت مشترك ،عالوه بر مذمّت پرصوری ،به مردن و صفه شدن اشاره شده اسوت؛ یعنوی هور
دو تعبیر دارای یک نلطة اشتراك دیگر؛ یعنی صفه شدن و مردن هستند.
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 .13-9اهميت بردباری
ِّ
ِّ
ِْ( .م .ج  )399 :1ترجمه :بردباری ستون علل است.
د َع َامةُ َ
اّع ْق ِّل احل ُ
اّلوقَار د ِّ
ِّ
اخلَة ِّ بَ ِّ
اّع ِّ
قل( .ق .الف )32 :ترجمه :بردباری ،شکیبایی و وقوار در چوارچوب علول
لِ َواّ م
صبُ َو ِّ ُ َ
اب َ
َواح ُ
قرار دارند.

ِّ
األم ِّ
لور َومال ُك َ ا( .همان )273 :ترجمه :بردباری رأس امور و مالك آن است.
لِ َرأ ُ ُ
َواح ُ
 .11-9لزوم احتياط
قَ دِّ ْر ُثُم أقطَ ْ ( .م .ج  )131 :2ترجمه :اندازه بگیر ،سپ بِبُر.
لوَ .نراً َح مّت یَعلَ َِ ِّمقن َ َار غنلورهِّ( .ق .ب )132 :ترجمه :دانا وارد آب نمیشود؛ مگر آنکه عملوش
كاِ ال َخیُ ُ
مَإ من احَ َ
()31

()32

را بداند.

 .11-9سختی عذاب خداوند
صبنر َك عن ََم ِِّّ
اّلل ،أی ِّ
نب َك َعلَنى َعن ََ ِّ
ص ِّْ
اّلل( .م .ج  )351 :1ترجمه :شکیبایی تو در ملابل حرام صداوند،
َْ ُ َ ْ َ
اب د
س ُر م ْن َ
ارم د ْ َ
آسانتر از شکیبایی تو در ملابل عذاب صداوند است.
ِّ
وألن تُنع مَب ِّ اّ ُّناا ِِّب ِّ
ِّ ِّ ِّ
مِ َم َ ِّ
اإلُث( .ق .الف )112 :ترجمه :و اگر در دنیوا بوه
رم َ
َ ُ
كَ ،خي من أن تُع مَ َ
َ َ
َ
ب ِّ اآلخ َرة ِبَ َ ن َ
صاطر گناهت عذاب داده شوی ،بهتر از آن است که در آصرت در دوزخ باشی با گناه.
 .11-9غبار کار ،بهتر از زعفران بیکاری
ِّ
اّعطْلَ ِّة( .م .ج  )71 :2ترجمه :غبار کار بهتر از زعفران بیکاری است.
اّع َ ِّل َخي من ز ْع َفران ُ
بار َ
غُ ُ
اد اّبِّطَاَّةَ ََلْ ینُ ْفلِّ ْح( .همان )339 :ترجمه :کسی که به بیکاری عادت کند ،پیروز نّواهد شد.
َم ِّن اعتَ َ

إن یَ ُك ِّن اّ م
غ مفس ة( .همان ،ج  )191 :1ترجموه :اگور کوار موجوا اجتهواد و توالش اسوت،
غل َجم َ ة مإ من اّ َفرا َ
ش ُ
بیکاری موجا فساد و تباهی است.
()33
ِّ
اّع َ ِّل( .ق .ب )31 :ترجمه ...:از بیکار بودن شاد نباش و از کار نیز نترس.
فرح بِّاّبِّطَاَّةَ ،والَ ُجِّب َعن َ
َ ...وال تَ َ

 .19 -9هر چيزی به جای خویش نيکوست
ك ملو ِّ
ض ِّ األملور ملو ِّ
ك( .م .ج  )351 :1ترجمه :کارها را در سر جای صود قرار بده تا تورا در جوای
ض َنع َ
اض َع َ ا تَ َ
ض ْع َ َ ْ
َ ُ َ ََ
()34
صودت قرار دهد.
وجَن مر( .م .ج  )212 :1ترجمووه :جووایی بنشووی کووه دسووتت را
نك ُ
ني یذ َخن َُ بِّاَن ِّ َك َوتُنبَ ن ُّنر ال حان ُ
أَلِّنس َحان ُ
ني یذ َخن َُ برَلِّن َ
بگیرند و حرمتت بگذارند؛ نه جایی که پاهایت گرفته و کشیده شود.
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مَإنمهُ ِّّ ُك ِّل م َق ٍام م َقال؛ وِّّ ُك ِّل م ِّ
لوض ٍ َجمَال( .ق .الف )111 :ترجمه :ای گونه است که ،هر سوّ جوایی و هور نکتوه
َ َ
َ َ
مکانی دارد.

 .11 -9نتایج و ارزش سکوت
ص ُ لو ( .م .ج  )131 :2ترجمه :کسی که ساکت باشد رستگار میشود.
ت اّ م
قَ ْ أَمْنلَ َح اّ م
ساكِّ ُ
نار( .ق .ب )193 :ترجمه :سوکوت ،مهربوانی و متانوت را بورای توو بوه ارمغوان
ِّوأما اّ م
ت مَناَ ِّك َ
ص ُ
سبك املُ َحبمةَ َواّلوقَ َ
()35

میآورد.

 .15-9راحتی و سختی در کنار هم
ضى إِّ َ س ٍ
ض ْن ٍ
احن ٍة( .م .ج  )331 :1ترجمه :چه بسا تنگنایی که منجر به گشایش و رنجوی
ُر م
ك أمْ َ
ب َ
احة َوتَن َعن ٍ إ َر َ
َ َ
که منتهی به راحتی شود.
إّاك ،وِّّ ُك ِّل ِّعنَن ٍاء ی ُكنلو ُن َّن َ ِّ ِّ
ِّ ٍ ِّ
احنة( .ق .الوف )271 :ترجموه :و ایو
َوَكا َن َُمتَ ِّ الً ِّّ ُك ِّل َ
ك مانه َر َ
َ
ض َرٍر ِّ ََن ِّ َمنف َعة تَص ُل َ َ
احتمال وجود دارد که هر ضرری در کنار سودی است که به تو میرسد و در هر سّتی راحتوی بورای توو قورار
دارد.

 .1تعبيرهای مشابه
گاه در دو عبارت ،از جهت مضمون مشابهت نیست؛ ولی ساصتار جمله و سبک نگارش ،نشان از نووعی
تأثیر پذیری دارد؛ از جمله:
 .1-1مرغان را با مرغان گيرند
اد( .م .ج  )377 :1ترجمه :پرنده با پرنده شکار میشود.
صطَ ُ
اّطمْان ُر باّطم ِّْي یُ ْ

حشي بِّ ِّ
اّفال اّلو ِّ
یصطَ ُ ِّ
ال اّ ِّ
اّف ِّ
ماَ ِّن( .ق .الف )257 :ترجمه :فیل وحشی با فیل اهلی شکار میشود.
ُ
اد ُ َ

()31

 .1-1در کنار هر سختی راحتی است
اّلم مَا ُ باّْ ذنا ( .م .ج  )213 :2ترجمه :لذّتها با سّتیهاست.

سّتی و راحتی کنار هم هستند .در کلیله آمده است که :وِّّ ُك ِّل ِّعنَ ٍاء ی ُكلو ُن ّ َ ِّ ِّ
احة( .ق .الف)172 :
َك ماِّه َر َ
َ
َ

 .9-1اهمّيّت معرفت
َرأْ ُ اّ دِّ ِّ
ین املَْع ِّرمَة( .م .ج  )331 :1ترجمه :اصل دی شناصت است.
قل املَ ِّ
اّع ِّ
عرمَةُ( .ق .ب )157 :ترجمه :اصل علل شناصت است.
َورأ ُ َ
قل املَ ِّ
عرمَةُ( .ق .الف )57 :ترجمه :علل شناصت است.
َ
اّع ُ
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از ملایسة شواهد ذکر شده ،میتوان به ساصتار نجوی مشترك آنها پی برد .آنچه مهوم اسوت ،معرفوت و
آگاهی است؛ یکی آن را به دی نسبت داده ،دیگری به علل.
 .1-1تشبيه زبان به شمشير
كأن ِّّسانَه ِِّمْرا ُق ِّ
ار ٍ
ضن ِّ
ب (م .ج  )139 :2ترجمه :گویی زبانش شمشویر یوک بوازیگر؛ یوا شمشویر
الع ٍ  ،أو َس ْا ُ
ف َ
َ ُ َ
جنگجوست.
وَرح اّلِّدس ِّ
رح اّاَ ِّ ( .ق .ب )131 :ترجمه :زصم زبان بدتر از زصم دست است.
ان أ َش ُّ ِّمن َُ ِّ
َُ ُ َ
ِّ
أداة ُمصنلِّتَة( ...همان )193-192 :ترجمه :بدان کوه زبانوت چونوان شمشویری اسوت کوه از نیوام
سنانَ َ
ك َ
اعلَِ أ من ّ َ
کشیده شده.

 .5نتيجه
از آنجا که امثال مولّد ،صاستگاه غیر عربی و ناشناصته دارند ،حاصل ای پژوهش به عنوان مشت نمونة صوروار،
از یک سو نشان دهند نلش کمنظیر آثار اب ملفّوع در ادب عربوی اسوت و از دیگور سوو تفسویری اسوت بورای
شناصت هویّت مبهم و زادگاه ای امثال.
در ای پژوهش  11مثل مولّد را معرّفی کردهایم که عیناً یا با کمی اصتالف در آثار اب ملفّع وجود دارند ،بورای
 25مثل مولّد دیگر نیز در کلیله و األدب الصّغیر والکبیر ،مضامی مشابه یافتهایم .به عالوه برای  3مثول مولّود ،در
کتا مورد بررسی به تعابیر مشابه اشاره کردهایم.

پینوشتها
( )1برای روش تر شدن مطلا ،به معرّفی دو مکتا فرانسوی و آمریکایی میپردازیم:
نّستی مکتا تطبیلی در جهان ،مکتا تطبیلی فرانسه بود .پژوهشگران فرانسه بیشتر به دنبال سرچشمههای الهام و شوواهد
تاریّیای بودند که مؤیّد پیوندهای ادبی ملّتها و بیانگر تأثیرپذیری آنها از یکودیگر اسوت؛ از ایو رو توجّوه بوه مسوألة
زیباشناسی آثار ادبی ،اهمّیّت چندانی در مکتا فرانسوی ادبیات تطبیلی نداشت.
مکتا تطبیلی آمریکا که در نیمة دوّم سد بیستم سر برکشیده بود ،زیباشناسوی و توجّوه بوه نلود و تجلیول را در رأس کوار
تطبیقگری نهاد .مکتا مزبور ،ادبیات را پدیدهای جهانی و در ارتباط بوا سوایر شواصههوای دانوش انسوانی و هنرهوای زیبوا
میداند( .برای اطّالع بیشتر نک :نظریمنظّم)235-221 :1333 ،
( )2مجمّدی در پاسخ به ای سؤال که چرا پایتّت دولت عبّاسی بوه جوای مکّوه و مدینوه کوه مرکوز نوزول وحوی و مجولّ
استلرار صجابه ،تابعی و دانشمندان مسلمان بود ،در فاصلة پنجاه کیلوومتری ویرانوههوای کواخ مودای بوه پوا شود ،مباحوث
مبسوطی را مطرل کرده که صالصه و نتیجة آن ای است که ای حکومت به دست ایرانیان تأسی
ایرانی بر صالفت عبّاسی ،موجا انتّاب بغداد گردید( .نک :مجمّدی)333-333 :1373 ،

شده و حاکمیّوت فکور
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( )3در ای ملاله با ارائة بیش از  59شاهد ،ریشههای ایرانی حکمتهوای موجوود در کلیلوه و دمنوه نشوان داده شوده اسوت.
همچنوی در ملالووهای بووا عنوووان «صوشوهای از صوورم اندیشووههووای ایرانوی در کتوواب األدب الصّوغیر ،مطالعووة موردپژوهانووه

الصوغیر
(حکمتهای بزرگمهر در األدب الصّغیر)» با اشاره به سرچشمههای ایرانی ،چنود مجوور فکوری اساسوی در األدب ّ
نشان داده شده است که ای اثر سّت تجت تأثیر حکمتهای بزرگمهر است.
( )3جواب سالم علیک است( .ذوالفلاری)752 :1333 ،
()5
ستم از غمزه میاموز که در مذها عشق

هر عملی اجری و هر کرده جزایی دارد
(حافظ)123 :1331 ،

از مکافوووووات عمووووول غافووووول مشوووووو

گنووودم از گنووودم برویووود جوووو ز جوووو
(دهّدا)153 :1311 ،

م نیک تو صواهم و تو صواهی بد مو

تووو نیکووی نبینووی و بووه موو بوود نرسوود
(همان)

()1
از تواضوووووووع بزرگووووووووار شووووووووی

وز تکبّوووور ذلیوووول و صوووووار شوووووی
(سنایی)131 :1331 ،

( )7حرص صفتی ناپسند است که حکیمان ایرانی آن را همواره نکوهش کردهاند .عاکوب معتلود اسوت کوه ایرانیوان ایو
صفت را از عیوبی شمردهاند که موجا سلوط انسانیت است( .نک :عاکوب )111 :1333 ،ای صفت در گفتة انوشویروان
ِّ
ال :اّ م
ال َما اّ م
ضرراً؟ قَ َ
خلَ ،وأی ُّ ا أعظَ ُِ َ
شرهُ طَلَ ُ
شرهُ َوَما اّبُ ُ
به عنوان یک عیا معرّفی شده است که بسیار زیانآور است« .ق َ
لِِّ .
ومن اّ م ِّ
ِّ
ِّ
ضنُّهُ باح ِّ
ومع ِّ ُن اّظُّ ِّ
اّش ِّ
أصل ُّ
َض ُّر ُُها أل من اّ م
قلوق َعن أولِّ ا واّ م
ش َرهُ أ َ
خل َ
خل ِّألنمهُ الیُشنبِّعُهُ
َ
رور َ
ُ
اّعب غَ َ
ش َره اّبُ ُ
ش َرهَ ُ
ي َح مقه واّبُ ُ
ِّمن َنن اّن ُّناا َشننیء( ».اب و مسووکویه )51 :1353 ،ترجمووه :از انوشوویروان پرسوویدند :آزمنوودی و تن چشوومی چیسووت و کوودام
زیانآورتر است؟ گفت :آزمندی آن است که بندهای چیزی را بّواهد که حلّش نیست و تن چشمی آنکه نّواهود کوه
دیگران به حقّ صود برسند .آزمندی زیانمندتر است زیرا ریشة بدی است وکان ستم .تن

چشمی نیز برصاسته از آز اسوت

چون آزمند را هیچچیز سیر نتوان کرد
( )3تا صطر نکنی صطیر نشوی( .شکورزاده)133 :1372 ،
هر که را طاووس باید جور هندستان کشد( .دهّدا)1312 :1311 ،
مک زغصّه شکایت که در طریق طلا

به راحتی نرسوید آنکوه زحمتوی نکشوید

(حافظ)253 :1331 ،

اَ ِّة َخ ْانر ِّم ْن طَلَبِّ ا إ غَ ِّي أولِّ َ نا» را از بزرگمهور نلول کورده اسوت .عواکوب
( )3جاحظ ( )31 :1333ضربالمثل «مَن ْلو ُ احَ َ
میگوید :رابطة افراد با یکدیگر ،بر اساس یک نظام اجتماعی است که مورد توجّه پندهای فارسی قرار گرفته است .نیواز و
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حاجت نیز از لوازم انسان اجتماعی است( .نک :عاکوب )119 :1333 ،آدمی را از نیاز به همنوعان چارهای نیست؛ امّا اینکه

أی
یک ملّت چگونه به ای بُعد الینفکّ وجود صویش مینگرند جای تأمّل و تعلّل فراوان دارد .از بزرگمهر پرسیده شدُّ « :
ِّ
ت ِّمن غَ ِّي أ ِّ
َول ا( ».مسوکویه )53 :1353 ،ترجموه :تلوختوری چیوز چیسوت؟
اال َشااء أ مش ُّ َم َرارًة؟ قال :احَا مَةُ إّی اّنما ِّ إذا طَلَبَ َ
گفت :احتیاج به مردم وقتیکه آن را از ناشایست بّواهی.
از پندهای مکتوب بر تاج انوشیروان است که« :از سفلگان و ناکسان حاجت مّواهید»( .مستوفی)113 :1337 ،
( )19در حکمتهای ایرانی آمده استِّ « :
اّق َرابَةُ تَابِّ َعنةُ ِّّل َ منلو َدةِّ( ».اب مسکویه )71 :1353 ،ترجمه :صویشاوندی تابع دوسوتی
است .دوستان وفادار بهتر از صویشند( .دهّدا)331 :1311 ،
بیگانه اگر وفا کند صویش م است( .سعدی ،نلل از دهّدا)331 :1311 ،
( )11علل کامل میشود از سرد و گرم روزگار( .ذوالفلاری)1331 :1333 ،

معلُّ ِِّ»( .اردشویر بو بابوک )33 :1317 ،و
اّعق ِّنل بِّناّتن َ
( )12علل با آموزش رشد میکند .در عهود اردشویر آموده اسوتَ « :مننَاءُ َ
همچنی میگوید ...« :وَل َُی ِّک َ ا َُم ِّکنِ الاّت ِّ
مجرب ِّنة( »...همان )112 :ترجمه ... :هیچچیز مانند تجربه آن را (علول) اسوتجکام
نمیبّشد...
از آذرباد است که« :هر هنر به صرد نیاز دارد و هر صرد به دانش و هر دانش به آزمایش»( .آذرباد مهرسپندان)233 :1332 ،
آذرباد مهرسپندان یا ماز سپندان از موبدان بزرگ دور ساسانی است که در زمان شاپور دوّم ،سمت دستوران دستور ایران
را داشته است .او به دستور شاپور ،کتاب اوستا را مرور کرد و آن را منظّم ساصت .صدمات برجستة او به دی زردشت ،در
بسیاری از کتابها یاد شده و همه جا با احترام از او سّ رفته است .در کتاب داراب هرمز آمده کوه او بورای نشوان دادن
صداقت صود ت به آزمایش سّتی داد؛ بدی صورت که اجازه داد در حضور هفتاد هزار مورد ،نُوه مو روی گداصتوه بور
سینة عریان او بریزند و او را هیچ رنجی نرسد؛ پ

از همه شبهه برصاست و به دی او اعتراف کردند( .نک :عفیفی:1333 ،

)315-313

ِّ
نال( ».ثعالبی )322 :1331 ،ترجموه :بهتوری یواور جووانمردی ،دارایوی اسوت .در
اّعلو ُن َعلَى املَُروءَةِّ املَ ُ
( )13انوشیروان« :ن ْع َِ َ
متون پهلوی آمده است :بیارزش است آنکه صواسته (ثروت) ندارد( .متون پهلوی)33 :1371 ،
( )13برای اطّالع بیشتر از ای مضمون (نک :سبزیانپور)31-39 :1339 ،
( )15بشنو و باور نک ( .امینی)121 :1333 ،

اّع َجلَ ِّة اّندِّ َ َامةُ( .اب مسکویه )53 :1353 ،ترجمه :پشیمانی میو شتابزدگی است.
( )11از سّنان منسوب به انوشیروانَ :ثََرةُ َ
ابو هالل عسکری در مذمّت عجله کوه موجوا توأصیر میشوود ،مثول ذیول را از ایرانیوان میدانود« :إذَا َر ََن َ اّ َق ِّطان تقن مت
اّعرَاء( ».عسکری ،1333 ،ج  )191 :2ترجمه :هنگامی که گلّه برمیگوردد ،آنکوه لنو اسوت جلوو بلیوه اسوت( .نوک:
سبزیانپور ،صرودورزی)39-31 :1331 ،...
از پندهای تاج انوشیروان« :شتابزدگی مکنید»( .مستوفی)113 :1337 ،
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( )17از جمله صفاتی که ایرانیان در ملام نکوهش آن برآمدهاند ،هوس است .عواکوب مویگویود« :هوسورانی آفوت علول
است که رول ایرانی به چشم دشم به آن مینگرد»( .عواکوب )117 :1333 ،حکیموان ایرانوی هووس را در زمور صوفات
ننگی قرار دادهاند .به انوشیروان گفتند «ما اّم َِّی ین ْعر ُ ِِّّ
نال :منا ر ِّ
ضنا اّن مر ِّ
اّلواِّّی َر َ
ض َنی لُ َعنن َو ٍال الیَن َعُ َّ مَاتَنهُ َو َو َنلواهُ
َ
ب َعننهُ؟ قَ َ َ َ
ف به َ
َُ
ِّ
ک َش لواتَهُ مِّی اص ِّ ِّ ِّ
ِّ
ُّ
ِّ
ِّ
اّعن ل منا ِ َوَرمن ِّ اّظلنِ َعنن ُ ِ( ».ابو مسوکویه )59 :1353 ،ترجموه :بوا چوه چیوزی
نالح َرعاَتنه َوبَسنط َ
َوال یَتُ ُ َ َ
رضایت صداوند از پادشاه فهمیده میشود؟ گفت :صداوند از فرمانروایی که لذتها و هوسهوای صوود را در راه گسوتردن
داد ،رفع بیداد و اصالل کار مردمان رها نمیکند صشنود نّواهد بود .بزرگمهر میگوید ،پیروی از هوس نتیجهاش نابودی
ای ٍ
الک االنس ِّ
شیء ان َف َُ ِّمی َو ِّ
لت اهلََلوی املُتبِّ ِّ » (همان )31 :و حتّی پیروی از هوس موجوا ننو اسوت و
انسان استُّ « .
ان؟ قُ ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اّعار مَلاَجتَنِّ ََخس ِّخ ٍ
م
رص َو ُّ
نل
ار اّنما ِّ َواتبَ ُ
صال ،مَ َ ا و َی؟ قَال ... :اح ُ
اّش ُّح َواحت َق ُ
عارَ « .سعنَا ُالِ تَن ُقلوُّلونَ :من َال ِّرَه َ َ
اع اهلََلوی َواملَُعط ُ
َ
بِّ ِّ
اّعن ةد( ».همان )57 :ترجمه :به انوشیروان گفتند :گفتهاید هر که نن صویش را صوش ندارد ،باید از پونج صصولت دوری

کند .آن پنج چیست؟ گفت آز ،بّل ،اهانت به مردم ،هوسرانی ،وفا نکردن به پیمان .در جاویدان صرد آموده اسوتَ « :وِّمنن
اّصح ِّة ِّ
ِّ
طاع َع ِّن اّ م
شن َ َلوا ( ».اب مسکویه )17 :1353 ،ترجمه :از نشانههای عشق بوه تندرسوتی ،بریودن از شوهوات
االنق ُ
ُح ِّد د َ
است.
اب قتیبه (بیتا ،ج  )33 :1در عیون االصبارای سّ را از بزرگمهر نلل کرده است:
ِّ ِّ
اک مَاَتَنبنهُ .ترجمه :و اگر در دو کوار تردیود کوردی و
اذَا اشتَبَهَ َعلَا َ
أقربَن ُ َ ا إَّی َو َلو َ
ملو ُ
أمران مَنلَِ تَ ِّر می أید ُ َ ا اّص َ
اب مَانظُر َ
َ َ
نداستی که کدام شایستهتر است ،به ای بنگر که کدام هوسناك تر است؛ پ از آن پرهیز ک .
ِّ ِّ
ِّ
اّع َامن ِّنة
( )13در عهود اردشویر نیووز بوه ایو مسووأله توجّوه شوده اسووتَ « :وال یَط َ َعن من َملِّنَ مِّنی اص ِّ
اّع َامنة ان ََل یَبن َ ا بِّنَفسنه ُثُم بِّ َ
نالح َ
ص ِّة» (اردشیر ب بابک )71 :1317 ،ترجمه :اگر پادشاهی قبل از اصالل عام و صاص به اصالل صودش نپردازد ،امیدی
َواخلَا م
به اصالل مردم نداشته باشد .برای اطّالع از ای مضمون در األدب الصّغیر (نک :سبزیانپور ،تأثیر کالم)53 :1337 ،...
اگر پند میدهی ،صودت را پند بده( .ذوالفلاری)351 :1333 ،
()13

نت أَسن ن ن ن نأَ ُل َعاِّّ ن ن ن ن ناً
نت َحن ن ن ن ن مّت َّس ن ن ن ن ُ
َو َع َرمْن ن ن ن ُ

َعن ن ن ن نن حن ن ن ن ن ٍ
اد َون ن ن ن نا
أزد َ
رف واحن ن ن ن ن ةٍ ِّّ َكن ن ن ن ن ْي َ
َ
(عدیّ ب الرّقاع ،نلل از جرجانی)533 :2991 ،

ترجمه :تا آنجا آگاه شدم که از هیچ دانشمندی حتّی یک سؤال هم نمیپرسم تا علمم افزایش یابد.
«عدی ب رقاع» دانش صود را در حدّی میداند که بینیاز از علم دیگران شده است .اندیشههای ایرانی در نلطة ملابل ایو
دیدگاه قرار دارد .حکیم ابواللاسم فردوسی میگوید:
چوووو گوووویی کوووه فوووام صووورد تووووصتم
یکووووی نغووووز بووووازی کنوووود روزگووووار

هموووووه هووووورم بایسوووووتم آمووووووصتم
کووووه بنشوووواندت پوووویش آموزگووووار

تووووا بوووودانجا رسووووید دانووووش موووو

(فردوسی)1337 :1331 ،
کووووه بوووودانم همووووی کووووه نووووادانم
(منسوب به ابوعلی سینا)

پژوهشی در تأثیر کلیله و دمنه و األدب الصّغیر والکبیر در ادب عربی (مطالعة موردپژوهانة امثال مولّد) 197 /
لوف إّی أین بنلَغت مِّی اّع ِّ
ِّ
قِّال ِّّفالس ٍ
اّلوقلوف َعلَنی اّ ُقص ِّ
نلور َعن نا( .راغوا اصوفهانی ،1329 ،ج  )73 :1ترجموه :بوه
ال :إّی
للوم؟ قَ َ
ََ َ
ُ
ُ
َ
فیلسوفی گفته شد ،در دانش به کجا رسیدهای؟ گفت :به آگاهی از ناتوانی در آن.
به روزگار صسرو ،اندر وقتِ وزارتِ بزرجمهر رسولی آمد از روم .صسرو بنشست ،چنانکه رسم ملوك عجم بود و رسول
را بار داد .وی را با رسول بارنامه همی بایست کند به بزرجمهر؛ یعنی که مرا چنی وزیریست .پیش رسول بوا وزیور گفوت:
ای فالن همه چیز در عالم تو دانی؟ بزرجمهر گفت :نه ای صودایگان .صسورو از آن طیوره شوده وز رسوول صجول گشوت.
پرسید که :همه چیز پ

که داند؟ بزرجمهر گفت :همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نه زادهاند( .عنصرالمعالی،

)33 :1311
ِّ
فس ِّه َ ِّ
ِّ
فس ِّه َعاِّّ اً ،واّعاَل من َالا َن ِّعن َ نَ ِّ
اول من َالا َن ِّعن َ نَ ِّ
ناوالً ال یَعلَ ُنِ( ».ابو فاتوک )327 :1339 ،ترجموه :جاهول کسوی
َ
َ َ َ َُ
«اجلَ ُ َ
است که در نظر صودش عالم است و عالم کسی است که در نزد صودش جاهلی است که نمیداند.
( )29بردباری و شکیبایی در حکمتهای فارسی ،جایگاه صاصّی را به صود اصتصاص داده است .عاکوب میگوید« :یکی
از مشّ

تری صفاتی که پندهای فارسی بر آن تأکید کردهاند تجمّل و بردباری است»( .عاکوب)112 :1333 ،
منشووی توورش از گووردش ایّووام کووه صووبر

تلوووخ اسوووت ولووویک بووور شوووویری دارد
(سعدی)37 :1313 ،

( )21عاکوب میگوید« :حسد یکی از صفات زشتی است که پند پارسی ،آدمیوان را از آن پرهیوز داده اسوت»( .عواکوب،
 )111 :1333در میان امثال فارسی ،به حسد به چشم یک بیماری نگریستهاند که نیازمند عالج و درمان است« :قِّال ا ُّ َش ٍ
یء
َ
ِّ
ِّ
َ اذی ََی ِّ لُهُ َعلَی نَ ِّ
ِّ
ِّ
فس ِّنه ».ترجمه :از انوشیروان پرسیدند :بهتوری کموک
س ِّ ؟ قَ َ
اعلو ُن ّ َ
ال :ان یَعلَِ ا من ذَّ َ ً
لحسلود َعلَی تَرک احَ َ
به حسود در ترك حسد چیست؟ گفت ای که بداند رشک بردن آزاری است که او صوود بور صویشوت روا مویدارد (ابو
مسکویه )53 :1353 ،از اردشیر ( )193 :1317نلل شده است« :اح ِّ
اس ُ َواَِّّ ».ترجمه :حسود در معرض هالکت است.
َ
()22
گوور بگووویم کووه موورا حووال پریشووانی نیسووت

رن

رصساره صبر مویدهود از سور ضومیر
(سعدی)351 :1337 ،

( )23مرگ چاره ندارد( .دهّدا)1333 :1311 ،
صصم را گو پیش تیغش جوش و صفتان مپرس

مرگ را کی چاره هرگز جوش و صفتان کند؟

(قاآنی)1333 :1311 ،
( )23آذرباد میگوید« :ابَر ای نگرید ای مردمان :هر چیزی را چاره است جز مرگی»( .آذرباد مهرسپندان)353 :332 ،
ِّ
ِّ
ي
نت األو َنلو َ
نت اّبَح َنرَ ،و َعایَن ُ
( )25طرطوشی( )533 :1339از بزرگمهر نلل کرده استَ :ركِّب ُ
اّلوقُنلوف بَن َ
ال ،مَنلَنِ َأر ونلوالً أعظَن َِ منن َ
ی سلطَ ٍ
ان ََائِّ ٍر .ترجمه :به دریا رفتم و ترس و وحشت را دیدم؛ ولی هیچ ترسی را مانند ایسوتادن در ملابول شواه سوتمگر
َ ُ
ندیدم.
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شن ٍ
بزرگمهر میگوید :س ِّرر ُ بِّعطایا املُ ِّ
يء أعظَن َِ ِّمن َن اخلَن ِّ
الص ِّمنن ُ ِ( .یوسوی )517 :1392 ،ترجموه :از
للوك َو ََلوائِّ ِّزِّوِ ،مَنلَِ أُ مس َر بِّ َ
َ َ
ُ
هدایای شاهان صوشجال شدم؛ ولی هیچ چیز به اندازه نجات از آنها ،برایم مسرّتبّش نبوود .بورای اطّوالع بیشوتر از ایو
مضمون (نک :سبزیانپور ،صوشهای)19-53 :1331 ،...
از پندهای تاج انوشیروان« :از پادشاهان و شاعران و زنان بترسید» و «از پادشاه بر حذر باشید» (نفیسی 125 :1319 ،و )123
( )21فاصوری ( )335 :1337معتلد است ارج نهادن به مال و نفرت از فلری که موجوا دشومنی موردم اسوت ،از آثوار ابو
ملفّع به ادب عربی نفوذ کرده و نشانة آن در ای بیت از متنبّی دیده میشود:
ِّ
ِّ
َوال َمن ن ن ن ن َ
ال ِّ اّن ن ن ن ن ُّ ناَا ّ َ ن ن ن ننن قَن ن ن ن ن مل َجمن ن ن ن ن ُ هُ
مَن ن ن ننال َجم ن ن ن ن َ ِّ اّ ن ن ن ن ُّ ناَا ّ َ ن ن ن ننن قَن ن ن ن مل ماُّن ن ن ننهُ
ترجمه :کسی که ثروتش اندك باشد ،احترامی ندارد و کسی که احترامش اندك باشد ثروتی ندارد.
پول حالّل مشکالت است( .ذوالفلاری)133 :1333 ،
( )27تجربههای تاریّی و هوش و درایت مردم ای سرزمی از دیرباز به آنها آموصته است« :همه چیز را همگان داننود» بوه
همی سبا همفکری و مشورت یکی از بنیادهای فرهنگی ایران باستان بوده است .عاکوب میگوید« :با گورد آمودن آراء
مّتلف ،امکان انتّاب درستتری و استوارتری نظر فوراهم مویشوود و انودرزهای فارسوی بوه ایو دلیول بورای موضووع
اّس ِّ
ِّ
نقط َواملُسنتَ بُِّر ُمتَ دِّنلور
مشورت اهمّیّت قائل شدهاند»( .عاکوب )193 :1333 ،از هوشن نلل شده« :املُستَشيُ ُمتَ َح ِّد
صنن َعنن د
مِّنی اّغَلَ ِّ
نط ».ترجمه :آنکه مشورت کند ،از سلوط و ضرر در امان ماند و آنکه صودرأیی کند به صطا افتد( .ابو مسوکویه،
ای َش ٍ
 )17 :1353قباد پادشاه ساسانی نیز مشورت را سودمندتری کار بورای صردمنود مویدانودٍ ُّ « .
ِّ
نیء
لعاقِّ ِّنل؟ َو ُّ
ای َشنیء ان َفن ُ ّ َ
ِّ
ِّ
ِّ
االم ِّ
نلور ».ترجموه :بوه
اضر َّهُ؟ قَ َ
ُّ
اّعل َ اء َواّتمجربَةُ َواّتملودةَُ ،و َ
نل َواتبَناعُ اهلََنلوی َو َ
شاورةُ ُ
اّع َجلَنةُ منی ُ
ال :ان َف ُ االشاَاء َّهُ ُم َ
اض ُنرَوا َّنهُ اّ َکس ُ
قباد گفتند :صردمند را چه چیزی پر سودتر است و چه چیز زیانمندتر؟ گفت :سوودمندتر از هور چیوز بورایش ،مشوورت بوا
دانشمندان صاحاتجربه و پّتگی و متانت است و از همه چیز زیوانمنودتر ،تو پوروری ،هوسورانی و شوتابزدگوی اسوت
(همان )32 :بزرگمهر نیز گفته است« :ح ِّس ذَا اّ مرای ومن ال رای َّه أن یست ِّ ِّ
طاعنهُ( ».قرطبی ،بیتا )35 :ترجموه:
شي َعاّ َ ناًَ ،ویُ َ
ََ
َ َ
َ َ
َ َ َ
صاحانظران و غیرصاحانظران را کافی است بوا دانشووری مشوورت و از او اطاعوت کننود و همچنوی مویگویود« :أم َنرهُ
نف اّنِّسن ِّ
س ِّ
اّر ََ ِّ
اّن ِّ
نل دِّ
نال ال ِّغنَننی بِّ ِّنه َعنن املَشن ِّنلوَرةِّ( ».همووان) ترجمووه:
ناء ال ِّغنَنی ِّلَنا َعننن اّنز ِّ
مواب ال ِّغنَنی بِّ ِّنه َعن ِّنن اّ م
نلوطَ ،و ُ
أع ُّ د َ
مواجَ ،وأع َق ُ
صوشرفتارتری چهارپایان از تازیانه بینیاز نیست و پاکدام تری زنان از ازدواج و صردمنودتری موردان از مشوورت .ایو
نمونهها نشان از اهمّیّت مشورت در فرهن

ایران باستان دارد.

از پندهای مکتوب بر تاج انوشیروان است که« :در کارها مشورت کنید»( .مستوفی)113 :1337 ،
( )23صشم و غضا یکی از صفاتی است که در اندیشة ایرانی مذموم و ناپسند شمرده شوده اسوت .در عهود اردشویر آموده
ِّ
اح اّ م
ش ِّنر واّندِّ َام ِّنة( ».اردشیر ب بابک )13 :1317 ،ترجمه :صشم و غضا زمینه شر و پشیمانی
است که« :اّغَ َ
ضُ َ
واّع َ َاوةُ ّ َق ُ
را فراهم میکند.
ِّ
ناعَ ،واّلمئ ِّ
صنلوّةَ اّ َک ِّ
ناِ إ َذا َشنبِّ َ .
نرمي إ َذا ََ َ
( )23ثعالبی ( )33 :2993ای عبارت را از حکمتهای ایرانوی دانسوته اسوت :احن ََ ُروا َ
ترجمه :از صشم کریم در هنگام گرسنگی و فرومایه در هنگام سیری بپرهیزید.
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( )39برای اطّالع بیشتر از ای مضمون (نک :سبزیانپور :1333 ،آداب غذا)...
ال( :انلوشروان) أن تطرح عنكَ واردا ِّ اهل ِّ
ِّ
ِّ
لوم بِّ َعنزائِّ ِِّ اّص ِّ
اّع ِّ
منب .ترجمه :گفته شد :کمال علل چیست؟
قل؟ قَ َ
الَ :ما تُلوميُ َ
ُُ
َ ََ َ َ َ
( )31ق َ
گفت :ای است که غم و اندوهی را که بر آدمی وارد میشود ،با صبر فراوان از صود دور کنی( .اب مسکویه)52 :1353 ،
در همة شواهد مذکور در ای مضمون ،رابطة بی علل و صبر ،رک اصلی جمله است.
صووبر اسووت علوول را بووه جهووان همتووا

بور جووان نووه ایو دو بووزرگ دو همتووا را
(ذوالفلاری)1231 :1333 ،

( )32از پندهای مکتوب بر تاج انوشیروان :در کاری که اندرون مویرویود راه بیورون آمودنش را بنگریود( .نفیسوی:1319 ،
)123
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
نك( .توحیدی ،1333 ،ج  :)153 :3ترجمه :در جای پاهایت تأمّل کو توا از
ش َزَّلَ َ
قاّت اّفر ُ  :تَأم ْل َم َلواق َ قَ َ م َ
ك تُن َقلدل مَن َنلواح َ
لغزشهای بزرگت بکاهی.
اردشیرِّ ّ :
اّعلواقِّن  .ترجمه :کسی که به عاقبت کارهایش فکر نکند ،سوار بر کارها نیست.
َاس ّألیم ِّام بِّ َ
صاح ٍ َمن ََل یَنتَن َف مكر ِّ َ
َ
(راغا ،1329 ،ج )35 :1
ِّ
ِّ .حَ ثا ِّ اّنملوائِّن  .ترجمه :هر ک به عواقوا اموور اندیشوه نکنود ،در معورض حوواد
اّعلواق تَن َع مر َ
اردشیرَ :من ََل یَنظُر ِّ َ
مصیبتبار قرار میگیرد( .نک :سبزیانپور ،تأثیر)273 :1333 ،...
ِّ
ِّ
األمنلوِّر .ترجمه :عاقلتری پادشاهان ،آگواهتوری آنهوا بوه عواقوا
از پندهای زو پسر طهماسا :أع َق ُل املُلُلوك َ
أبص ُرُوِ بِّ َع َلواق ِّ ُ
امور است( .نک :سبزیانپور ،ملایسة)133 :1333 ،...
چنوووی گفوووت در دفتووور آن مووورد حووور

برانووووداز جامووووه پوووو

آنگووووه ببوووور
(ذوالفلاری)599 :1333 ،

گز نکرده پاره نک ( .دهّدا)1312 :1311 ،
آب ندیده موزه کشیدن( .همان)13 :

( )33بزرگمهر گفته است« :إن یَ ُك ِّن اّ م
فس َ ة ».ترجمه :اگر حرفه پسندیده اسوت بیکواری مایوه فسواد
غل َجم َ َ ةً مإ من اّ َفرا َ
غ َم َ
ش ُ
است (راغا ،1329 ،ج  )575 :1برای اطّالع بیشتر از ریشة ایرانی ای مضمون (نک :سبزیانپور ،ملایسه)1711 :133 ،...
بیکاری کاهلی به بار آورد( .بهمنیاری)112 :1313 ،
( )33جایی بنشی که برنّیزانندت( .دهّدا)573 :1311 ،
ص ِّ
ت َخي ِّمن َع ِّی اّ َک ِّ
الم .ترجمه :عیا سکوت بهتر از عیوا سوّ اسوت( .وطوواط،
( )35از کسری نلل شده استَ :ع ُّی اّ م
د
بیتا )111 :برای اطّالع بیشتر از ای مضمون (نک :سبزیانپور ،نلبی)73 :1333 ،...
( )31مرغان را با مرغان گیرند( .دهّدا)257 :1311 ،
به شیران توان کرد شیران شکار( .همان)333 :
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کتابنامه
الف :کتابها
 .1آذرباد مهرسپندان ()1332؛ رهام اشه ،تهران :مؤسّسة انتشاراتی تیمورزاده.
املبشر )0891؛ ِمتنار احکنِ واساسنن اّکلنِ ،ح ّققر قدر ّمل لر ققّری ق بر قبرمالّین برمق ،:بر ق
 .2ابن فاتک ،ابوالوفاء ّ
املؤسسة الع ببة.
ّ
حممم قبمهللا بن مس م بیتا)؛ عالون األخبار ،ب ق
 .3ابن دتببة المينوري ،ابو ّ

دار الكتب الع مبة.

حممم قبمالقادر قطاء ،ب ق
 .4ابن جوز ،:ابوالف ج )0402؛ املنتظِ می تاریخ االمِ واملللوک ،حم ّقی ّ

دارالکتب الع مبة.

حممم )0359؛ احک ة اخلاّ ة ،حقق قد ّمل ل قبمالّین بمق ،:هت ان دانشگاه هت ان.
 .5ابن مسکوي  ،ابو ق ی ایم بن ّ
اّصغي واألدب اّکبي ،ب ق دارالب ق ل طباقة ق النش .
 .6ابن مق ّفع ،قبمهللا بیتا)؛ األدب د
)0836 ---------- .7؛ اللالة ودمنة ،داه ه مطبعة األم ية ببوالق.

حممم بن مک ل بن ق ی )0419؛ ّسان اّعرب ،الطّبعرة األقلری ،بر ق
 .9ابن منظور األنصاري ال قيفعیّ ،
الع بی.
 .3اردشیر ب بابک ()1317؛ عهد اردشير ،تجلیق :احسان عبّاس ،بیروت :دارصادر.

داراالحبراء الر ا

 .19امینی ،امیر قلی ()1333؛ فرهنگ عوام ،تهران :مازیار.
 .11بهمنیاری ،احمد ()1313؛ داستاننامة بهمنياری ،چاپ سوّم ،بوه کوشوش فریودون بهمنیوار ،تهوران :دانشوگاه
تهران.
 .21التوحبمي ،ابوحبان )2811؛ اّبصائر واّ دَخائر ،حتقبی قداد القاضي ،ب ق

دار صادر.

 .21ثعالبی ،ابو منصور )2113؛ اّتد ثال واساضرة ،ب ق
حممم احل و ،ب ق
)0890 ---------- .04؛ اّتد ثال واساضرة ،احمل ّقی قبمالفتاح ّ
 ---------- .05يبتا)؛ اإلعجاز واإلجیاز ،بغماد مکتبة دارالببان.
دار قاملکتبة اهلالل.

دارالکتب الع ببة

حممم رضا ششن ،دارالکتاب اجلميم.
 .06اجلاحظ )0893؛ اآلمل واملأملول ،حتقبی ّ

حممم ابوالفضل اب اهبم ،ق ري
 .21اجل جاين ،داضي ق ي بنقبمالعزيز )1002؛ اّلوساطة بي امل د
تنّ وخصلومه ،حتقبی ق ش ح ّ
حممم البجاقي ،ب ق املكتبة العص يّة.
ّ
 .13حافظ ،شم الدّی مجمّد ()1331؛ دیوان ،مشهد :ارسالن.
.08خ بل زخ يا ،الباس )0886؛ اللالة ودمنة ،ب ق داراالنملس.
 .29دهّدا ،علیاکبر ()1311؛ امثال و حکم ،تهران :امیر کبیر.
 .21ذوالفلاری ،حس ()1333؛ فرهنگ بزرگ ضربالمثلهای فارسی ،تهران :معی .
)1373( ----------- .22؛ داستانهای امثال ،چاپ سوم ،تهران :مازیار.
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ش نعراء واّبلغنناء،
حممررم بررن املفضررل )0421؛ َماض نرا األدبنناء وَمنناورا اّ د
 .23راغررب االصررف،انی ،ابوالقاسررم احلسر بررن ّ
ح ّقق قضبط نصوص قق ی حواشب قم الطّباع ،لبنان شکة دار االردم ل طباقة قالنش .

 .24زيا  ،ایم حسن بیتا)؛ تاریخ األدب اّعربی ،دمشی منشورا داراحلکمة.

 .25زيمان ،ج جی  )0893تاریخ آداب اّلغة اّعرباة ،ب ق منشورا دار مکتبة احلباة.
 .21سامرایی ،ابراهیم ()1373؛ زبانشناسی تطبيقی ،ترجمة سید حس سیّدی ،سبزوار :تربیت معلم سبزوار.
 .27سعدی ،مشرف الدی مصلح ب عبداهلل ()1313؛ گلستان ،به کوشش دکتر صلیل صطیا رهبر ،چاپ پونجم،
تهران :صفی علیشاه.
)1337( -------------------------- .23؛ کلّيات سعدی ،به اهتمام بهم صلیفة بنواروانی ،تهوران :امیور
کبیر.
 .23سنایی غزنوی ()1331؛ طریق التحقيق ،ترجمة غالمرضا دهبد ،به کوشش بواتاس ،تهران :سروش.
 .39شکورزاده ،ابراهیم ()1372؛ ده هزار مثل فارسی و بيست و پنج هزار معادل آنها ،چاپ اوّل ،مشهد :آستان
قدس رضوی.
 .12ضبف ،شودی )2211؛ تاریخ األدب اّعريب اّعبداسی اال دول ،دم ذق :الق بی.

حممم بن الولبم )2880؛ سراج املللوك ،حتقبی جعف الببايت ،الطّبعة األقيل ،رياض ال يس ل كتب قالنش .
 .11الط طوشيّ ،
 .33العاکوب ،قبسی ق ي )0898؛ تاثي احکِ اّفارساة
ال مجة ق النش .
 .34قبود ،مارقن )0861؛ أدب اّعرب ،ب ق

األدب اّعريب ،الطّبعة األقلری ،دمشری دارطرالس ل مراسرا ق

دارالثقافة.

 .35العسک  ،:ابوهالل )0899؛ مج رة االمثال ،ب ق داراجلبل.
 .31عفیفی ،رحیم ()1333؛ اساطير و فرهنگ ایران ،تهران :توس.
 .37عنصرالمعالی ،کیکاووس ب اسکندر ()1311؛ قابوس نامه ،بوه کوشوش غالمجسوی یوسوفی ،تهوران :علموی
فرهنگی.
حممم بیتا)؛ األدب املقارن ،القاه ة دار هنضة مص ل طبع قالنش .
 .11غنبمی هاللّ ،
 .18الفاخور ،:حنا )0897؛ تاریخ األدب اّعربی ،الطّبعة الثانبة ،هت ان توس.
 .39فردوسی ()1331؛ شاهنامه ،بر پایة چاپ مسکو ،تهران :هرم .
 .31قاآنی ()1311؛ دیوان ،به کوشش مجمّد جعفر مججوب ،تهران :امیر کبیر.
ألقل ،ب ق
 .42د طبی ،امال ابو قم بیتا)؛ لجة اجملاّس وأنس اجملاّس ،اجملّم ا ّ

دارالکتب الع مبة.

 .43دطامش ،قبماجملبم )0899؛ األمثال اّعربادة دراسة تارخیاة ُتلالاة ،دمشی دارالفک ل طّباقة قالتّوزيع.
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 .33متون پهلوی ()1371؛ گردآورنده :جاماسا جی منوچهر جی جاماسا ،گزارش سعید عریان ،کتابّانة ملّی
جمهوری اسالمی ایران.
 .35مجمّدى مالیری ،مجمّد ()1333؛ فرهنگ ایرانى پيش از اسالم ،چاپ پنجم ،تهران :طوس.
)1373( ---------------- .31؛ تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی بـه عصـر اسـالمی،
پیوست یک ،انتشارات توس.
 .37مججوب ،مجمّد جعفر ()1333؛ دربارة کليله و دمنه ،چاپ دوّم ،تهران :صوارزمی.
 .33مستوفى ،حمد اهلل)1337( ،؛ تاریخ گزیده ،به اهتمام عبد الجسی نوایى ،چاپ پنجم ،تهران :امیر کبیر.
 .28مفترراح احلررماد ،فبصررل )2881؛ األمثننال امللوّدن ة وأثروننا
اهلجر  ،بنغازي منشورا جامعة داريونس.

احانناة األدباننة

اّعصننر اّعبداس نی حتننی نایننة اّقننرن اّراب ن

 .51املبماين ،ابو الفضل )2113؛ جم األمثال ،ج  0ق  ،2حتقبی دصي احلس  ،ب ق
 .51همایی ،جالل الدی ()1379؛ معانی و بيان ،چاپ اوّل ،نشر هما.

دار قمكتبة اهلالل.

 .21الوطواط ،االمرال العالمرة ابواسرااق ب هران الرمين الکتبری يبترا)؛ غنرر اخلصنائص اّلواضنحة واّنقنائص اّفاضنحة ،بر ق
دارالصعب.
 .21البوسي ،احلسن )2201؛ اساضنرا
االسالم .

حممرم حجر قمحیرم شر داقي ،بر ق
اّلغنة واألدب ،حتقبری قشر ح ّ

دار الغر ب

ب :مجلّهها
 .53آذرنوش ،آذرتاش ()1333؛ «اب ملفّع» ،دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،3ص

.117-112

 .55حلیلت ،عبدالرّفیع ()1355؛ «اعتلاد و دلبستگی ایرانیان به آئی که ملّی» ،علوم انسانی گـوهر ،شومار ،31
ص

.321-317

 .51سبزیانپور ،وحید ()1333؛ «ملایسة حکمت در شاهنامه و متون عربوى قورن سووّم توا پونجم» ،مجلّـة انجمـن

ایرانى زبان و ادبيات عربى ،شمار  ،1بهار  ،33ص

.127-123

)1337( ------------ .57؛ «بررسی ریشههای ایرانی کلیله و دمنوه» ،فصلنامة علمی  -پژوهشی علـوم انسـانی

دانشگاه الزهراء ،سال هجدهم ،شماره  ،73ص

.193-71

)1337( ------------ .53؛ «تأثیر کالم على (ع) در األدب الصّغیر و األدب الکبیر» ،مجلّة مقـاتت و بررسـى

ها ،دانشکده الهیات دانشگاه تهران ،دفتر  ،33ص

.71-53

)1333( ------------ .53؛ «تأثیر اندیشههای اصالقی ایران باسوتان در اشوعار بابوا افضول» ،کاشـان شـناخت،
مجلّة تّصصی مرکز پژوهشی کاشانشناسی دانشگاه کاشان ،سال پنجم ،شمار  ،3-7ص

.232-271
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)1333( ------------ .19؛ «نلبی به روشنایی در جستجوی امثال ایرانی در نظم عربی» نشریة ادبيات تطبيقی،
(علمی -پژوهشی) دانشکد ادبیات و علوم انسانی -دانشگاه شهید باهنر ،دور جدید سال اوّل ،شمار  ،2صو
.31-72
)1339( ------------ .11؛ «ملایسة حکموت هوای بزرگمهور در شواهنامه و منوابع عربوی» ،مجموعـه مقـاتت

همایش بين المللی بزرگداشت حکيم ابوالقاسم فردوسی در هزاره دوم شاهنامه ،دانشوگاه سیسوتان و بلوچسوتان،
کاخ بی گزند ،جلد دوّم (ل -ص) ،تدوی و تنظیم :مریم صلیلوی جهوانتیغ 3 ،لغایوت  5دی مواه ،صو

-1135

.1715
)1331( ------------ .12؛ «صوشهای از صرم اندیشههای ایرانی در األدب الصّغیر» ،ادب عربـی ،دانشوگاه
تهران ،شمار  ،3سال  ،3ص

.13-37

)1333( ------------ .13؛ آداب غذا.sabzianpoor.blogfa.com ...

 .13علیبیگی ،حسی ()1337؛ «تاریخ نگاران :اب ملفّع» ،کتاب ماه تاریخ و جغرافيا ،شمار  ،125ص
 .15فائزی ،مجتبی ()1323؛ «اب ملفّع  »2زبان و ادبیات ،ارمغان ،شمار  ،233ص

.35-33

.133-131

 .11نظریمنظّم ،هادی ()1333؛ «ادبیات تطبیلی تعریف و زمینههای پژوهش» ،نشریة ادبيـات تطبيقـی ،دانشوگاه
شهید باهنر کرمان ،سال اوّل ،شمار  ،2ص

.237-221

 .17نفیسی ،سعید ()1319؛ «ده پند انوشروان» مجلّة ارمغان ،سال دوازدهم ،شمار  ،3ص

.123-121
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دراسة تأثي اللالة ودمنة واألدب اّصدغي واّکبي
(دراسة خاصة :األمثال امللوّد

األدب اّعريب

ة)2

وحا

سبزیانبلور2

محستاذ مشارک يف دسم الّغة الع ببة قآداهبا ،جامعة راز :ک مانشاه ،اي ان

و یه َ

اين3

ماجست ة يف ف ع الّغة الع ببة قآداهبا ،جامعة راز :ک مانشاه ،اي ان

املل دخص
امثال ال تُع ف َرقافمها بالضبط كما يقول األدباء هذه األمثال لبست ق ببةً بل نفذ مرن الثقافرا األجنببرة لری
األمثال املولَّمة ٌ
ُ
ا
الثقافر ارة الع ببررة يف العص ر العباسرري األ ّقل .مررن محهررم العوام رل الررب سرربّب نفرروذ هررذه األمثررال ل ری األدب الع ر يب هرري ت مجررة الكتررب
الفارسبة يل الع ببة.
رحن َقرن هرذه األمثرال ايف آثرار الكاتررب ااير اين قبرمهللا برن مق ّفرع قيف هرذا اجملرال نشر ُ لری تررريث
يف هرذا البارحن وراقل محن نبا َ
آثار ابن مق ّفع الوسبعة يل األدب الع يب قمن جانب محخ يل يناببع هذه األمثال ااي انبة.
اّکل ا اّ د ّالادة :األمثال املولّمة ،الثقافة غ الع يب ،ابن املق ّفع ،األدب الصّغ قالکب  ،ک ب ة قدمنة.
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 .3العنوان االک قين hediehjahani@yahoo.com
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