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 مهمقدّ .1

 و ترجمه تطبيقی ادبيّات .1-1

هوای مّتلوف بوا هوم و ملّوت ادبیّوات ةرابط ةاست که به مطالع یارشته یبتطبیلی نوعی پژوهش  ادبیّات

 (221: 1333، منظمنظری) (1)زد.پرداها و علوم انسانی میو هنر ادبیّات ةبررسی رابط

 -121توا: )بویغنیموی هوالل . تطبیلی ترجمه اسوت ادبیّاتدر نزد پژوهشگران  اهمّیّتیکی از مباحث پر 

نماید که از جمله امووری به ای  نکته اشاره می ،کندمی معرّفی تنوّعتطبیلی را م ادبیّاتضم  اینکه ( 127

رواج   ها و جست و جو از انگیوزبررسی ترجمه ،شودبان دیگر میاز زبانی به ز ادبیّاتکه موجا انتلال 

 هاست.آن

معتلد است که ادبای بیدار یک ملّت باید آثوار ارزشومند دیگوران را در صوود  چنی هم غنیمی هالل 

نوک: سوامرایی، در سبکی نو بازسازی و در آفرینشی دیگر به موردم عرضوه کننود. ) آن راهضم کرده و 

نلش بسوزایی در  ،کتا مشهور پهلوی به عربی ةاست که با ترجم ملفّعاز ای  ادبا اب   ( یکی551: 1371

یکوی از ( معتلود اسوت 29: 1333کوه مججووب ) جاآنتا  ؛داشته است های ایرانی به عربیانتلال اندیشه

 ( است.ملفّع)از آثار اب   کلیله و دمنهکتاب  ة، ترجمتطبیلی ادبیّاتپیدایش  علل

 ولّدمامثال  .1-1

َی امل» گوید:می« لوّد امل»اب  منظور در تعریف  اً إَِّذا اسَتحَ ثلوُه َوََل َیُکنن مِّنن اَلالمِّ نِ مِّاَ نا ملوّد مَِّن اَّکالمِّ  لوّد وإمنا ُسدِّ
نُه امللوّد َمَضی... وامل ُنُ وثِّ وَن مَِّن اّشَُّعراءِّ و لوّد : املُحَ ُث مِّن اُللدِّ َشیٍء َومِّ ََ حِّ ِّ ََ ا ُسُّلوا بِّن  ، ج1393)اب  منظور،  «.ِإِّمنم

: نبوده است. ... پیشینیاناند و در سّنان به وجود آورده آن رااند که نامیده مولّدرا از ای  جهت  مولّد( 335: 15

در تعریفی دیگر  اندنامیده شده مولّدکه به سبا تازگی  مولّداز جمله شعرای  ؛هر چیز جدیدی است مولّد

عربی نبووده  فرهن ی هستند که اصالتی غیر عربی دارند و در حلیلت متعلّق به امثال مولّدامثال  اند:گفته

( در 39: 1333انود. )نوک: مفتوال الجوداد، ، وارد زبان و فرهن  عربی شودهاوّل عبّاسیدر ابتدای عصر 

 نلول بوا ،(ه 513ابوالفضل میدانی )ت  ةنوشت مجمع األمثال ،اندپرداصته مولّدهایی که به امثال میان کتاب

 (171: 1333. )نک: قطامش، ای  امثال داردتری به نگاه گسترده ،هزار مثل

 مقفّعابن  .1-9

ای زرتشتی به دنیا آمد. وی پو  از مسولمان در صانواده ،االصلیرانیانامدار  روزبه پسر دادویه، نویسند 

وجوود  نظراصتالفمذها او   باردر (117-112: 1333ت. )نک: آذرنوش، شهرت یاف ملفّعشدن به اب  

م آن اسوت کوه وی بور اند. قودر مسولّبرصی او را پیرو دی  مانی و برصی دیگر پیرو مزدك دانسته .دارد
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ابنا  ُمطانُ  ابنُن  ،مقفدن اَلناَن ابنُن »گویود: جاحظ می (131: 1323دی  پدرش و زردشتی بوده است. )فائزی، 
یننِّ ِِّ َ تنم َوََیای بن زیاد اَلانلوا ینُ  بواس و یجیوی بو  ا مطیع ابو  ،ملفّعاب  : (51: 3 ، ج1312)اب  جوزی، .« ُ نلوَن مِّنی دِّ

توا: دانند. )نک: زیوات، بویگروهی اسالم آوردنش را از روی مصلجت می .بودندهم دی  صود متّزیاد در 

اقودام  ملفّعمانند صلیل ب  احمد و اب   ک چیهگفتند: شنیدم که مشایخ ما میگوید: اب  سالم می (212

 عورب و عجوم بوه صوود ندیوده اسوت: ،تر از ای  دوفرهن  و ادب نکرده است و زیرك یآورجمعبه 
ِِّ اذاَلنی مِّنن ابننِّ  سِّعُت َمشاخیَنا یَنُقلوُّلون: ََل َیُکن ِّلَعربِّ بَع  اّصمَحابَةِّ اذاَلی مِّن اخلَلالِّ بنِّ امحَ  َوال امَج  َوال اَلناَن  ِّ » اَّعَجن

 (511: 3 ، ج1327)ضیف، «. امَج  مقفد 

و دو  کلیلوه و دمنوهاز جمله  ؛ر مشهوری در ترجمه داردآثا ،عبّاسیاموی و   دو دورای  ادیا نامورِ  

و همگی سرشار از پنود تری  آثار او در ترجمه هستند ازهکه از پرآو األدب الصّغیر و األدب الکبیرکتاب 

 شند.باهایی از فرهن  ایرانی و دینی میو اندرز و سّنان حکیمانه و آموزه

 مقفّعارزش ادبی آثار ابن  .1-1

غیر والکبیور. وی در دو کتاب )در آثارش نثر عربی را به باالتری  درجه ارتلاء داد ملفّعاب   ( األدب الصوّ

یکوی عصوری کوه در آن زنودگی کورده اسوت و دیگوری هنور  :از دو عامل عمده توأثیر پذیرفتوه اسوت

 (35: 1337، بیگیعلینویسندگی آن دوران. )

هم توانست فضایل ایران قدیم را از صطر انلراض نجات دهد و هوم اعوراب را بوا  ،با کار ترجمه وی 
شأن و شوکت ایرانیان آشنا کند و با ای  کار توانست ایرانیان را در ملابل اعرابی که بوه حسوا و نسوا 

ن ُ   : »شدهنلل  عبّاسیبالیدند یاری دهد. وی به قدری در ای  راه تالش کرد که از مهدی صود می ََ َمنا َو
مگر اینکه اصول  ؛م  کتابی در زندقه ندیدم: (593: 3، ج 1327)ضیف،  «.مقفدن الَِّتاَب زَنَ َقًة َقط االم َوأصُلُه ابُن 

است که آثار فرهن  اسالمی چون آیات قرآنوی، احادیوث  نکات قابل تأمّل ای از . است ملفّعآن از اب  

 (213-212: 1319شود. )نک: عبود، و دیده نمیاشعار عرب در آثار ا حتّیمعصومی  و 
هوای بسویاری از حکموت ،یبا مهارت صاصوّ  ملفّعهای متون پهلوی است که اب  ای  کتا از ترجمه 

ایو  کتوا بوه  یالالبوهجست و جوی امثوال مولّود در  گنجانده است. های صودترجمهایرانیان را در دل 
 ها و مضامی  دست یابد.ای از ای  حکمتپاره ةکند که به شناسنامپژوهشگر کمک می

 مقفّعرنگ و بوی ایرانی آثار ابن  .1-5

ای از کموال رسواند ای  نثر را به چنان درجوه ملفّعو عبدالجمید است. اب   ملفّععربی مدیون اب   فنّینثر 

عربی را  ینثر فنّ ،چه ایرانی و چه عرب ؛صاورشناسان چه مجلّل دیگر چیزی بر آن افزوده نشد. همة که
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 ملفّوع( گروهوی معتلدنود کوه ابو  117-112: 1333دانند. )آذرنوش، ای عربی مینثری فارسی در جامه

غیر والکبیورکرده اسوت و  کلیله و دمنهاصالق و حکمت ایرانی را نیز وارد  فکور  زاییود وی  األدب الصوّ

 (137و  22: 1315. )نک: غفرانی، اوستایرانی 

هایش از فرهن  ایرانی بهره بورده اسوت در کتاب ملفّعباور است که اب  ( بر ای  213: 1319عبود ) 

از  ،ملفّوعت و روایوات را در کتوا ابو  وی اشاره نکردن به آیوا. ن کم استو تأثیر فرهن  عربی در آ

 داند.می فنّیدر نثر  تجوّلبه فرهن  ایرانی و  توجّههای نشانه

تلواد بوه جبور، در آتوش رفوت  کوال  بورای رسویدن بوه چون اع یهایوجود اندیشه ،نظرانبرصی صاحا 

 های موجوود درهای ایرانی بودن اندیشهکمال، تجریم گوشت و اکتفا به میوه و مکافات عمل را از نشانه

 (31-35 :1337، بررسی... ،پوردانند. )نک: سبزیانمی ملفّعآثار اب  

 عبّاسی ةفرهنگی در دورسياسی و وضعيت  .1-6

فرهنگوی سیاسوی و بررسوی شورایط ، عبّاسی  دورشرایط  زایید ای است ، پدیدهمولّدامثال  که جاآناز 

نُة » را با ای  جمله شوروع کورده اسوت: عبّاسیفاصوری آغاز تاریخ  .استای  دوره امری مهم  ّو قَاَمنتِّ اّ ُّ
ُة اّ ُّوَّةِّ اَِّّی بَغ اَد، مَنَتَحلومَل َوَُه اّ ُّوَّةِّ ََنلَو مارٍ  َوَغَلَبت َعاَمًة َونُقَِّلت قَاعِّ َ  فِّ اُّفر ِّ َخاصمًة واّشُّعلوباةِّ ُة َعَلی االَتاعبداسااّ

هوا به دست ایرانیوان و شوعوبی عبّاسیدولت (: 353-333: 1337)فاصوری، « ا اَّعاَداُ  َواألنظَِّ ُة اَّفارِّسنامةُ مِّا َ 

هوا و نظوام ایرانوی ا کرد و شویوهدولت رویکردی ایرانی پید .منتلل شد (2)برپا شد و مرکز دولت به بغداد

 غالا شد. چیز(جا و همه)بر همه

ان از جمله جواحظ، مجلّلنفوذ فرهن  و ادب ایرانی بر فرهن  عربی چنان غالا شد که بسیاری از  

 (35: 1333را دولت صراسانی و ساسانی نامیدند. )مجمدی،  عبّاسیدولت  ،بیرونی و اب  صلدون

هوای کوه تشوّی  ریشوه ندهم تنیده شودچنان در عبّاسیر عهد ّتلف دهای مفرهن  ،از دیگر سو 

ل. های فرهنگی در ای  دوره بسیار دشوار استفکری و سرچشمه ی جرجوی زیودان پو  از سوّنان مفصوّ

کوالم ایو  اسوت کوه مسولمانان علووم  ةصالصو»گویود: ه در ادب عربی میهای بیگانتأثیر فرهن   دربار

ل کردنود و دانشوی بواقی نمانود کوه آن را بوه فرهنو  صوود عربوی منتلو را به ادبمعروف روزگار صود 

یوک عنصور  ،ای های یونانی، فارسی و هندی بود. با وجود نیفزودند و بیشتر ای  انتلال فرهنگی از اندیشه

« دارد و آن عنصور فرهنگوی ایرانیوان اسوت برجستگی صاص عبّاسی  مهم در اندیشه و فکر حاکم بر دور

 (333: 1 ج ،1333)زیدان، 
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 در فرهنگ عربی مقفّعابن های ترجمه ريتأث .1-7

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

کتوا بهوا دادنود و  ةشئون صالفت نفوذ کردند و به ترویج علوم و فنون پرداصتند. صلفا بوه ترجمو در همة

 کوه کوشوش ی نیسوت شوکّ( 313-317: 1355ایرانوی قورار گرفتنود. )نوک: حلیلوت، تجت تأثیر مجویط 

مترجموان ایرانوی از طریوق  اسوالمی فوراهم کورد. ، زمینه را برای جهش علموی در جامعوةدریغ ایرانیانبی

بوویش از هوور فرهنوو  دیگووری  ،هووای صووود توانسووتند بوور فرهنوو  و ادب عربوویاندیشووهانتلووال ترجمووه و 

 کردنود و بوه عربوی ایرانیان بوه فارسوی فکور موی» گوید:( می29: 1379که همایی ) جانآتا  ؛رگذارندیتأث

پرورانود و بوا شووق بوه ترجموه تری  ای  دانشمندان که مهور مویه  را در دل موییکی از مهم «.نوشتندمی

جهوان ر بور ادب و تفکّو ملفّوعابو  »گویود: او می  ( دربار311: 1337فاصوری ) .است ملفّعاب   ،پرداصت

او   بوارعبوداللطیف حموزه در .انودکرده معرّفیرا قهرمان ادبی ایرانیان  برصی او« اسالم حق بزرگی دارد.

ُِ اخلُراسنانِّ »نویسد: می نیم  یُّ إَذا اَلاَن أبلوُمسنل َااسِّ ... یُعَتبَننُر اَّبطنَل اّسدِّ  ان یُعَتبَننَر اَّبطَنَل األدبِّنیم  قفدن مَإنمنُه یَنَبغِّنی البننِّ امل ِّلُفنر ِّ
سزاوار اسوت کوه  ،است زبانانیفارساگر ابومسلم صراسانی قهرمان سیاسی  :(53: 1331)نلل از زصریا، . لُفنر ِّ ِّ 

 . قهرمان ادبی آنان به حساب آوریم را ملفّعاب  
 پيشينه تحقيق .1-9

 ملفّوعبا آثوار ابو   مولّدامثال  ةرابط پژوهشی با عنوانتا کنون  ،جست و جوهای صورت گرفتهبر اساس 

 دیده نشده است.

 مقفّعدر آثار ابن  مولّدهای ایرانی امثال بررسی ریشه .1-3

ایم به دارد. در ای  پژوهش کوشیده ابهام قرار  در پرد مولّدامثال  هویت ،تر گفته شدشکه پی طورهمان

باشویم.  (راألدب الصّغیر والکبیو، کلیله و دمنه) ملفّعاب  در آثار های کشف هویت ای  امثال دنبال سرنخ

)نک:  .دارای رن  و بوی ایرانی هستند ملفّعآثار به جا مانده از اب   ،نظرانبر اساس نظر صاحا چراکه

ای از ایو  امثوال پارهکه شواهد به دست آمده نشان از آن دارد  (3)(37-73: 1337..، .پور، بررسیسبزیان

ایو   . شیو انتلال فرهنگی سّت برجسته استدر ای   ملفّعنلش اب  ایرانی برصوردار هستند و  هویّتیاز 

و شوباهت مضومونی  شباهت لفظی، ةدست سهدر را آمده  به دستشواهد  پژوهش بدی  صورت است که

ی  ایو  سوؤال پویش آیود کوه مجلّلوممک  است برای برصوی  .ایمدادهمورد بررسی قرار تعبیرهای مشابه 

صوفاتی چوون صوبر، متانوت،  دییوو تأ مچون صشوم، حسود و حورصاثبات مذموم بودن برصی صفات ه

مشورت و... در ایران باستان، به ای  سبا که از بدیهیات علالنی و انسانی اسوت  اهمّیّتاندیشی و عاقبت
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چه ارزشی دارد؟ چه نلشی در کشف معمّای امثال مولّود دارد؟ مگور ایو  مسوائل بودیهی را دیگور ملول 

 هواآندر صوبی و بدی  شکّیو  ندسته   ای  امور علالنیگفت: به یلیندارند؟ در پاسخ باید  قبولجهان 

امثوال مولّود قورار   نظران عرب در زمورامّا سؤال اساسی ای  است که چرا ای  مضامی  را صاحا نیست؛

؟ حلیلت ایو  اسوت کوه ایو  مضوامی  بودیهی از اند  مضامی  برای عرب ناشناصته بودهاند؟ مگر ایداده

نتلول و ثانیواً بوه ادب عربوی م انود مکتوب شدهاوّالًهنگی ایرانیان بوده که های فکری و اصول فرشاصصه

هوای اصالقوی و فکوری را از ویژگوی هواآن ،در پوژوهش صوود« عیسی عاکوب»ی چون مجلّلو  اندشده

یوک متورجم برجسوته و  اب  ملفّعکه توان نتیجه گرفت می ،ماتبنابرای  با ای  ملدّ؛ ایرانیان دانسته است

های فکری و اصالقی ایرانیان تأییود کورده از زرگ فرهن  ایرانی است و در آثار صود بر شاصصهناقل ب

صاستگاه اند. یکی از احتماالت قوی در تفسیر ان مضامی  امثال مولّد را غیر عربی دانستهمجلّل ،دیگر سو

هوای مّتلوف در  های دیگری از فرهنوت اگر ترجمهاست. بدیهی اس اب  ملفّعهای ترجمه ،ای  امثال

نوشوت بوه پوی در در برصوی موواردبوه هموی  سوبا  .جای تأمّل داشوت ،اصالقیات در دسترس بود ةزمین

گوامی اسوت در  نیزذکر اشعار فارسی  .میاکردهاشاره برای اثبات ایرانی بودن حکمت مورد نظر  قراینی

در  ،عربوی فرهنو وه بور هوای ایرانوی عوالتطبیلی و راهی است برای نشان دادن اینکوه حکموت ادبیّات

است که برای اصتصار و اجتنواب از تکورار، در  یادآوریالزم به اند. گری کردهفرهن  فارسی نیز جلوه

 ،(2993به ترتیا به جای امثوال مولّود )میودانی،  ب( ق.الف( و ) ق.) ،اصتصاری )م.( ای  ملاله از عالئم

 :ایماستفاده کرده تا(، بیدب الکبیراألاألدب الصّغیر و ( و )1331 ،کلیله و دمنهب )کتا

 شباهت لفظی با اندکی اختالف .1

شووند، در ایم که عیناً در امثال مولّد دیوده مویدست یافته ملفّعدر آثار اب  عبارت 13در ای  پژوهش به 

 ملفّوعشود که ممک  است مربوط به اصتالف نسخ آثار ابو  دیده می یاندکبرصی موارد اصتالف لفظی 

 :دباش

 هر کالم جوابی دارد .1-1

  هر کالمی جوابی دارد. ترجمه:( 213 :2 ج )م.. ََلواب   ُِّكلدِّ كالمٍ 

  (3)هر سّنی جوابی دارد. ترجمه: (115الف:  ق.). اب  لوَ ََ  ةٍ  َ لِّ كَ   لدِّ كُ ِّ 

 هر کرده ثوابی دارد .1-1

  هر کاری پاداشی دارد. ترجمه: (213 :2 ج )م.. ب  اُِّكلدِّ َع ٍل ثَنلوَ 
  (5).یا پاداش یا مجازات ؛دارد ایههر عملی نتیج ترجمه: (231 )ق. الف:. ابِّ قَ اّعِّ وَ  ابِّ لوَ ن اّثنم مِّ  ة  رَ ثََ  لٍ  َ عَ  لدِّ كُ ِّ وَ 



 35/ پژوهشی در تأثیر کلیله و دمنه و األدب الصّغیر والکبیر در ادب عربی )مطالعة موردپژوهانة امثال مولّد( 

 

 تاج جوانمردی ،فروتنی .1-9

  تاج جوانمردی فروتنی است. ترجمه: (179 :1 ج )م.. تَاُج املُُروَءةِّ اّتنملَواُض ُ 
  (1).ی نداردجوانمردی بدون تواضع سود ترجمه: (33ب:  ق.).  ٍ لواضُ تَ  يِّ غَ ُة بِّ وءَ رَ املُ  ... ُ نفَ یَ  الَ 

هوویچ  ترجمووه: (71: 1353، ابوو  مسووکویه) «.ال املُننرومَة بِّغَننيِّ َتلواُضنن » ایرانووی آمووده اسووت: یهووادر حکمت

  جوانمردی بدون فروتنی نیست.

 حریص محروم است .1-1

    مجروم است.حری ترجمه: (253 :1 ج )م. .احَرِّیُص ََمُْروم

  (7)همانا حرص مجرومیت است. ترجمه: (125ب:  ق.) .ة  مَ رِّ َمَ  رصَ احِّ  أنم وَ 

 عای علمترک ادّ .1-5

  کند.حسادت را از تو دور می ،ی علمادّعاترك  ترجمه: (179 :1 ج )م.. َس َ تَنْرُك اددِّعاءِّ اّعِّْلِ یَنْنفِّي َعْنَك احَ 

 ی )علوم( داشوت  حسود را از توو دور ادّعوا کوم امّا ترجمه: (191ب:  ق.).  َ َسناحَ ننَك ي عَ نفِّ تَ ائهِّ منَ ُة ادعَ لم ا قِّ أمم وَ  ...

   کند.می

 تا خطر نکنی خطير نشوی .1-6

 بووه آرزوهووایش  ،سوووار نشووود هووابوور صطر کووه یکسوو ترجمووه: (333 :2 ج )م.. اآلمنالَ  لِّ نَننَمنْن ََلْ یرَكن ِّ اأَلْونلَواَل ََلْ ینَ 

   رسد.نمی

هوا کسی که بر سّتی ترجمه: (33الف:  ق.). اّرمَغائِّن َ  لِّ األولواَل ََل یَننَنَمْن ََلْ یرَك ِّ و  مده است:آ کلیله و دمنهدر 

  (3)رسد.هایش نمیبه صواسته ،سوار نشود

 به که به نان فرومایگان سير شدن ،از گرسنگی مردن .1-7

ةِّ َخانْر  مِّْن طََلبِّ نا إ  غَنيِّ أولَِّ نا ََ بهتر از درصواسوت از نااهول  ،گذشت  از صواسته ترجمه: (31 :2 ج )م.. مَنلْوُ  احَا

  است.

ةِّ اّمِتِّ ُُتَادِّ مَامللوُ  أولوَ » ََ بَنَ ا إَ  املَسأَّةِّ ُن مِّن احَا تور مورگ از طلوا نیواز راحوت ترجموه: (139الف:  ق.) «.ُج َصاحِّ

  است.

َِ  :ملفّوعابو  . تدر ملابل دیگران اسونیاز  دستِ بهتر از دراز کردنِ ،سّتی سفرهای طوالنی ن ُ  َجَشُّن ََ َوَو
نَاا أولَوَن َعَليم مِّن َبسطِّ   (131 :همان) (3).اَّا ِّ إَ  اّسمخىدِّ بِّاملَالِّ األسَفارِّ اّبَعاَ ةِّ  ِّ طََل ِّ اّ ُّ

 خویشاوندی و دوستی .1-9

و دوستی به هم نزدیک شوید و بر روابط  مجبّتبا  ترجمه: (179 :1 ج )م.. تَنَقارَبلوا بامللََودمةِّ، َوالَ تَنتمكُِّللوا َعَلى اَّقَرابَنة

  فامیلی تکیه نکنید.
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  (19)آید.صویشاوندی به دنبال دوستی می ترجمه: (35ب:  ق.). َواّقِّرابَُة تَبِّ   ِّلَ لَودمةِّ  

 تجربه موجب افزایش عقل .1-3

  فزونی در علل است. ،اربسی ةتجرب ترجمه: (377 :1 ج )م.. َعْقلِّ اّتمَجارِّبِّ زِّیَاَدة   ِّ اّ ُطلولُ 

 (11)آید.علل با تجربه و تربیت به دست می ترجمه: (33)ق. الف:  «.بِّاّتمَجارِّب َواألَدبِّ  َواَّعقُل ُمكَتَس   »
...  علول بوا ادب رشود و نموو  ترجموه: (12)هموان:  َوباألَدبد تَن ِّی اُّعُقلوُل َوَتزاُللوا َمَکَ ا أنم املَ مُنلَوننَة احَبمنَة مِّنی األر.ِّ

  (12)کند...مدفون در زمی  رشد می دانةطور که همان ؛کندمی

 تعامل عزّ ،نيازی از مردمبی .1-11

  از مردم است. اشیازینیب ،عزّت انسان ترجمه: (53 :2 ج )م.. عِّزُّ املَْرءِّ اْستَنْغَناُؤُه َعنِّ اّنما ِّ 

اسنتغناؤَك عننن ِ  ِّ نزاوننةِّ  ویوود:گمووی ابوو  ملفّووع .عاموول بلووای عووزت آدمووی اسووت ،از دیگووران یازیوونیبوو -
  تت است.ها در پاك بودن آبرو و ماندگاری عزّی از آنازینیب ترجمه: (121: ب ق.). عرضَكَ وبَنَقاءِّ عِّزدِّكَ 

 بهترین یاور جوانمردی ،ثروت .1-11

َِ اَّعلوُن على املَُروَءةِّ املَالُ    است.نمردی و ثروت یاور صوبی برای جوامال  ترجمه: (372 :2 ج )م.. نِّْع

  کند.چیزی چون مال جوانمردی را آشکار نمی ترجمه: (55ب:  ق.). الُ َة إال املَ روءَ ُر املُ ظ َ یُ  الَ وَ 

  (13)کسی که مال ندارد چیزی ندارد. ترجمه: ()همان. هُ َّ  يءَ ال شَ ُه مَ َّ  الَ ن ال مَ مَ وَ 

 شباهت مضمونی .9

بوه  جواایو صورد که در به چشم می مضمونی شباهت دمولّو امثال  ملفّعبی  کالم اب   ،در بسیاری موارد

 شود:ها اشاره میتعدادی از آن

 هانکردن به شنيده توجّه .9-1

  (13)ع نک  )باور نک (.در هر چه شنیدی طم ترجمه: (213 :2 ج )م.. الَ َتْطَ ْ    ُكلدِّ َما َتْسَ  ُ 

  اور نک .بشنو ولی ب ترجمه: (331 :1 ج )م.. اْسَْ  وال ُتَص دِّقْ 

 ب: ق.). ل  ائِّنقَ  لوَ ن ُونُر َمنأكثنَ  اءَ  َ فَ اّسُّ  إنم ام  ، وَ ا أنَت سَ أكثُر مَ  َبَ اّكِّ  إنم عُت. مَ ا سِّ  مَِّ خبُِّ : أُ اءُ  َ فَ لوُل اّسُّ قُ ا ینَ  َ ل كَ قُ تنَ  الَ وَ 

ندگان شنوی درو  است و اغلا گویام. بیشتر آنچه میگویم شنیده: آنچه را مینگو چون نادانان ترجمه: (122

  (15).نادان هستند

 عجله موجب پشيمانی .9-1

ٍل أَلذِّیمٍة وُمْستَنْقبٍِّل َِّ نِّامنة  یاکنندهاسوتلبالت و چه بسا شتابانی برای رنج و اذیّ ترجمه: (331: 1ج )م. . ُربم ُمْستَنْعجِّ

  .هستند برای مرگ که
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َنوَ »: آموده اسوته ای  مفهووم در کلیلو .ماندعاقل با ترك عجله از پشیمانی در امان می ن لُ اقِّناّعَ  ُِ سنلَ ا یَ إمنم ن مِّ
از پشویمانی  ،آرامشداشت  و  یزدگشتابعاقل با ترك  ترجمه: (213 الف: ق.) «.ثبنتاّتم بِّ وَ  ةِّ لَ جَ اّعَ  كِّ تَ بِّ  ةِّ  امَ اّنم 

  (11).در امان است
 مخالفت با هوی و هوس .9-9

  شود.  از هوای نفسش پیروی کند هالك میهر ک ترجمه: (325 :2ج )م. . َوَلَك َمْن تَبَِّ  َولَواهُ 
  با هوی و هوست مّالفت ک  تا هدایت شوی. ترجمه: (237 :1 ج )م.. َخاِّْف َولَواَك تَنْرُش ْ 

  شود.هوی و هوس صدایی است که عبادت می ترجمه: (325 :2 ج )م.. اهللََوى إَّه  َمْعُبلود  
هلَنلَوى ُمتَنَعادِّیَنان، َوأن مِّنن َشننأنِّ اّنمنا ِّ َتسنلوِّیَف اّنرأ  َوإسننَعاَف اهلَنلَوى، مَنُاَخناَِّف َذِّننَك أن اّننرمأَ  َوا َوَعلَنى اَّعاقِّنلِّ أن یَعنرِّفَ »

 یَنظُننرَ  ُ َ ننا اّصمننلواُب أناننهِّ أمننَرانِّ مَنلَننِ یَنن رِّ  ِّ أیدِّ َفاً َوَعلَننى اَّعاقِّننلِّ إَذا اشننَتَبَه َعلَ اً َورأیُننُه ُمسننعَ مَ َس أن الَ یَننزاَل َوننلواُه ُمسننلوم َویَلننَت ِّ 
رَهُ أولواُُهَا عِّننَ ُه، مَناَ  ََ و  ندعاقل واجا است که بداند علول و هووس بوا هوم در تضوادّ بر ترجمه: (23ب:  ق.) «حن

پ  بوا آن مّالفوت کنود و  کشند.پیش میهای نف  را صواسته ،بداند که مردم دستور علل را به علا انداصته

بورای  ،هشوبه زموانو در بکشود  ی نفسوانی را علواهاصواهان ای  باشد که دستور علل را جلو انداصته، صواسته

پ  از آن پرهیوز  ؛است تریک به هوای نف  نزدیکای  بنگرند که کدام به  ،تر استاینکه بدانند کدام شایسته

  کنند.

روی چه کسی از هوای نف  پیو ترجمه: (139الف:  ق.) ؟َِّ  تَبَِّ  َولَواُه مَنَلِ خَیَسرَوَمن َذا اّم  :در کلیله آمده است

 (17)کرده و ضرر ندیده است؟
 لزوم پایبندی واعظ به پند خود .9-1

  .گرفتیای کاش پند می ،دادیپند  ترجمه: (331: 2 ج )م.. َوَعْظَت َّلْو اتنمَعْظتَ 
، منَ  اّ دِّ اً  ِّ امَ ا ِّ إمَ لنم ُه ِّ فسَ َ  نَ صَ ن نَ مَ وَ  نا  ِّ مي َ قلوِّ تَ وَ  هِّ فسِّ نَ  ِِّ اعلِّ تَ أ بِّ ب َ ه أن یَ لاِّ عَ ینِّ کسی  ترجمه: (23ب:  ق.) ...و ةِّ يَ  اّسدِّ

شوروع  از صود تعلیم و تربیت نف  و متعادل کردن رفتارشباید در  ؛دهدامام مردم قرار می ،که صود را در دی 

  (13) ..و.کند 

 موجب شکست ،غرور .9-5

نهِّ َزلم ْعجِّ َمْن أُ  َِ بِّعِّْل ِّ  گموراه  ،سوی کوه بوه نظور صوودش ببالودک ترجموه: (339 :2 ج )م.. َ  بَِّرأیِّنهِّ َضنلم، وَمننِّ اْسنتَنْغ

  لغزد.شود و کسی که به دانش صود اکتفا کند، میمی

َِ بَنْرْأیِّهِّ    افتد.رأیی کند به صطر میصودکسی که  ترجمه: (237 :1ج )م. . َخاَطَر َمنِّ اَستَنْغ
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ِِّ  ِّ اّعِّ  اءَ ادَعنن نم رَ كثَنننال تُ  نن كَ نمننإبَك مَ اِّ أصننحَ  يَ بَننانننَك وَ ُ. بَ عننرَ ا یُ َمنن لدِّ  ُكننلنن ننمَ  يَ بَنن كَ ِّننن ذَ مِّ  ترجمووه: (191ب:  ق.). تيِّ احَ ضِّ
بوی  دو  ادّعوازیرا ایو   ؛زیاد نک شود تو عرضه می یها ینشهمی علم را در مورد چیزی که بی  صودت و ادّعا

  (13).عیا قرار دارد )کبر و نادانی(

 سختی صبر در هنگامة .9-6

  پذیرایی ک . او از که بدی به مهمانی تو آمد با صبر گاهآن ترجمه: (191 :1 ج )م.. باً صَ  هِّ رِّ اقْ مَ  وه  رُ كْ مَ  كَ امَ ا ضَ إذَ 
  (29)بر آن توانا نیستی شکیبا باش. آنچهبر  ترجمه: (233 )ق. الف:. ه أب اً اِّ لَ عَ  رٍ ادِّ قَ بِّ  ستَ ا َّ ى مَ لَ عَ  ...اصبِّ مَ 
 بدتر از فقر ،نادانی .9-7

  جهلت بدتر از فلرت است. ترجمه: (212 :1 ج )م.. َْ ُلَك َأَش ُّ ََّك مِّْن مَنْقرِّكَ 

 یعللویببدتری  فلر  ترجمه: (27ب:  ق.). قنلِّ ُم اّعَ  َ اقةِّ َعنأش ُّ اّفَ  :نادانی را بدتری  فلر دانسته است ملفّعاب  

  .است
 حسادت بدترین شعار .9-9

عاُر احَس ُ  بِّْئسَ    حسادت چه شعار بدی است. (:137: 1 ج )م.. اّشدِّ

ِ  لق  َّ خُ   َ سَ احَ  إنم مَ  شده است: معرّفیحسد اصالقی زشت  ،لصّغیرادب األدر   (112 :ب ق.) (21).ئا

 ناگهانی بودن مرگ .9-3

َاباً  كَفى بامللَْو ِّ نَأیاً    و ناگهانی بودن برای مرگ کافی است. جدایی (:131 :2 ج )م.. واْغتِّ
و رسود جز  به شوکل ناگهوانی نمویمرگ  ترجمه: (133: الف ق.). يم  َعنمُ  قنت  وَ  هُ َّ  اسَ ًة، َّ غتَ بَ   إالم أتِّ یَ  الَ  لو َ املَ  مإنم 

 ی نیز ندارد.زمان مشّّص

 ضمير دهد از سرّرنگ رخساره خبر می .9-11

هوا در لغوزش زبوان و قلوا ناصالصی ترجمه: (71 :2 ج )م.. لوهِّ َُ اّلوُ  ا ِّ حَ فَ صَ  مَلَتا ِّ األُّْسنِّ وَ غِّشُّ اّقللوبِّ َیْظَ ُر  ِّ 

  شود.صورت پیدا میهای حالت

نناّرم  إنم مَنن  َنن هِّ أمننرِّ  نَ اطِّ بَننوَ  هِّ بِّ احِّ َصنن الَ َحنن فُ عننرِّ أ  یَ ا اّننرم ذَ  لَ َُ نن هُ َّنن رُ ظَ ننا یَ مِّ ننوَ  هِّ ّدِّننن دَ مِّ انسووان  ترجمووه: (33لووف: ا ق.) .هِّ كلِّ شِّ

  (22)دهد.فهمد و تشّی  میرا از ظاهرشان می هاآنهوشمند، حال دیگران و باط  
 مرگ یریناپذچاره .9-11

  شوند.ای است که بر او وارد میمرگ برکه ترجمه: (332 :2 ج )م.. مللَْوُ  َحلْو.  َملْوُرودا
ای ندارنود: ابو  حکیمان ایرانی نیز برایش چواره ،گویددرو  نمی مرگ حلیلت زندگی است که هرگز

  (23)شوند.تمام زندگان نابود می ترجمه: (153الف:  ق.). َ  اِّ وَ  یٍ حَ  لُّ الُ  نویسد:می ملفّع
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تُُه َوَحاَنت ُمنَاتُ  إنم  در کلیله آمده است:  ُه مَنُ لَو َوإن اَتَنَ َ   ِّ اّتنملَوقدِّي مِّنن األُمنلورِّ اّمنِتِّ خَیَناُف اإلنَساَن إَذا انَقَضت ُم م
هِّ اهلالَك ََل یُغنِّ َذِّنَك َعننُه َشن َنا َعناَد اَتَنَ نادُ مِّاَ ا َعَلى نَفسِّ رُ انهِّ َوَحنُه  ِّ تَنلَوقدِّ ائاً؛ َوُرمم  ترجموه: (39)ق. الوف: . ُه وِّبَناالً َعَلاِّنهََ

برای حفظ صود از چیزهایی که عامل  اگرچه ،فرارسدکه مدت زندگی انسان تمام شود و زمان مرگش  هنگامی

  (23).کند و چه بسا همی  تالش او وبال گردنش شودنیاز نمیچیزی او را از نابودی بی ،مرگ هستند تالش کند
 با شاهان نشينیهمخطر  .9-11

ننيٍ   ،هوور کوو  آش شوواه را بّووورد ترجمووه: (333 :2 ج )م.. َمننْن أكننَل َمَرقَننَة اُّسننْلطَانِّ اْحتَنَرقَننْت َشننَفَتاُه َوَّننلْو بَنْعننَ  حِّ

 اگرچه بعد از مدّتی باشد. سوزدمی شیهالا
وای بر کسوی  ترجمه: (253الف:  ق.) و... اً  أحَ  لونَ بُّ َیِّ  الَ وَ  ةَ رمَ حُ  الَ ِ وَ ي هلَُ محَِّ  الَ  ینَ َِّ اّم  لوكِّ لُ املُ  ةِّ حبَ صَ بِّ  ىَ لِّ ن ابتُ  َ ِّ  یل  وَ 

کسوی را دوسوت  ؛حرمتوی ندارنود برای آنها نیسوتکسانی که صویشاوندی  .با شاهان شود همنشینیکه مبتال به 

  ندارند و...

نن ُِ لَ ْسننیَ  ...ة الَ الثَننأمننلوراً ثَ  : إنم  نناءُ لَ اّعُ  تِّ اَّنن  قَ قَننوَ  ننلاننل ، وَ قَ  إالم  نم ن ُ مِّ نن ةُ حبَ : ُصننيَ وِّ  ترجمووه: (191الووف:  ق.) ...لطانِّ اّسُّ
...: و آنان از ایو  قرارنود در امان نیست هاکه جز اندکی از مردم کسی از آن چیز استاند که سه دانشمندان گفته

  (25)با شاهان... . همنشینی

 بخشی مرگنجات .9-19

ََلُ مَ    است. چلدر صوبجل برسد، مرگ وقتی ا ترجمه: (332: 2)م. ج . ا أحْسَن امللَْوَ  إَذا حاَن األ

ََ ٍ.  ِّ رَ مَِّ  يَ لِّ بتُ ن ااُل: مَ قَ ینُ  انَ كَ وَ  ، وَ ُه مَ َّ  ااةُ احَ مَ  ...قهُ ارِّ فَ ینُ  هِّ الَ  ِّ سَ   گفتوه شوده  ترجموه: (51)ق. ب: . ة  احَ رَ  هُ لوُ  َّ املَ لو  

ی او راحتی د... زندگی او مرگ است و مرگ براشومیکسی که بیماری در تنش نفوذ کرد و از او جدا ن :است

  است.

 موجب بال ،فقر و نداری .9-11

َِ املَْرءِّ   اُّغْربَةِّ َوَطن ، ومَنْقر ُه   اّلوَطنِّ  ثروت آدمی در غربت وطو  اسوت و فلور او  ترجمه: (71 :2 ج )م.. ُغْربَة  غِّ

  غربت است. ،وط  در

  ثروتمند باش یا بمیر. ترجمه: (337 :1 ج )م.. اْستَنْغنِّ َأْو ُمتْ 
  (21)بالیا است.  آورندگرد فلر ترجمه: (55ب:  ق.). االیَ لبَ ة  ِّ عَ ، جم َ ...قرُ اّفَ وَ 

  هر بالیی است. ةنداری سرچشم ترجمه: (139 الف: ق.). الءٍ بَ  لدِّ كُ   أ ُ رَ  قرُ اّفَ 

 مشورت فایدة .9-15
  .دهدمشورت آن را صیلل می، دزنگار بگیراندیشه گر ا ترجمه: (191: 1ج )م. . ةُ لورَ شُ املَ  تهُ لَ قَ صَ  اّرأ ُ  ئَ  ِّ ا صَ إذَ 
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کنوی، عللوش از آن توو که با عاقل مشورت می گاهآن ترجمه: (195 :1ج )م. . كَ َّن هُ صار عقلُن لَ اّعاقِّ   َ ر اوَ إذا شَ 

  شود.می
ننستَ املُ  إنم  نن لَ أمَضنن انَ إن َكننوَ  يَ شِّ  (53ب:  ق.) ...اً لوءَ دكِّ َضنناّلوَ اُر بِّننزداُد اّنمننا تَننَ ننكَ أینناً،  رَ  هِّ أیِّننرَ زداُد بِّ یَنن لوَ ُ ننأینناً، منَ رَ  ارِّ َشننستَ ن املُ مِّ

که چربی  طورهمان. یابدمشاور کمال می ةاز مشاور باشد، فکرش با اندیش ترآگاه هرچند کنندهمشورت  ترجمه:

  (27). کند...شعله آتش را بیشتر می

 پرهيز از خشم .9-16

  .بردادب صود را از بی  می ،صشم صود پیروی کند هر ک  از ترجمه: (339 :2 ج )م.. َمْن أطاَع َغَضَبُه َأَضاَع أَدبَهُ 

  صواهی و صشم است.زیاده ،باالتری  اشتباهات ترجمه: (331 :1ج )م. . رَْأُ  اخْلَطَایَا احِّْرُص واَّغَض ُ 

  .صشمدارم از افراط در بر حذر می راو ت ترجمه: (72ب:  ق.).  ِّ ضَ  اّغَ  ِّ  اطَ اإلمرَ وَ  اكَ إیم 

  از صشم و درو  دوری ک . ترجمه: (75)همان: . َبَ اّكِّ وَ   َ ضَ اّغَ   ِّ نم جََ 

ََ حَ  اءِّ رَ ن وَ مِّ  ةَ  رَ اّقُ  َ ، ألنم غضِّ كِّ أن یَ لِّ ل َ ِّ  اسَ َّ   ؛نیسوت کوه صشومگی  شوود سزاوار بر پادشاه ترجمه: ()همان. هِّ تِّنا

  .در پشت نیازهای اوستقدرت  چراکه

  (23)حفظ ک .از صشم صودت را  ه:ترجم (193)همان: .  ضَ اّغَ  ةِّ لورَ ن سُ   مِّ حَتِّ اِّ 

 بخشنده و فرومایه گی و سير بودنگرسن .9-17

اَع َسنَرَق وإْن َشنبَِّ  َز َ  ََ کند و اگر اگر گرسنه شود دزدی میکه مانند زنگی  ترجمه: (131: 2 ج )م.. كاّزدِّْْنِّى إْن 

  کند.سیر شود زنا می

ِِّ اّلم رميِّ اجلائ ِّ وَ اّكَ  نَ ش مِّ لوحَ ستَ ّاَ وَ  ، مَ بعَ شمناّ ئا َنانِّ نرمُي إذَ لوُل اَّكنُصنا یَ إمنم ََ ُِ اّلم اَع، وَ ا  از  ترجموه: (73ب:  ق.).  َ بِّ ا َشنإذَ  ئنا

که کوریم در هنگوام گرسونگی و چرا که سیر است بترس؛ گاهآن ،مایهکه گرسنه است و از فرو گاهآن ،بّشنده

  (23).کندمی حملهفرومایه در هنگام سیری 

 موجب زیان ،پرخوری .9-19

  شود.هرک  از دو سفره بّورد، صفه می ترجمه: (331 :2 ج )م.. ْن أكَل َعَلى مائَِّ تَنْيِّ اْختَنَنقَ مَ 

 رْ قن ِّ یَ ن الَ َمنوَ »: ملفّوع گفتوه اسوتابو  انود.ایرانیان آن را نکوهش کردهصفت ناپسندی است که  یپرصور
هور کو  بیشوتر از  ترجمه: (219)ق. الف:  «.هُ فَسننَ  لَ تَن  قنَ َقنمنَ  لُ  ِّ ُتَ  الَ وَ  طاقَ تُ  ا الَ مَ  هُ فسَ نَ  لَ محََ ه وَ بُ اُ رَ شَ وَ  هُ امُ عَ طَ  هِّ تِّ اقَ طَ ِّ 

 (39).ظرفیتش غذا و نوشیدنی بّورد، در حلیلت صودش را به هالکت رسانده است
؛ یعنوی هور به مردن و صفه شدن اشاره شده اسوت ،ت پرصوریمذمّعالوه بر  ،در ای  دو عبارت مشترك

 یعنی صفه شدن و مردن هستند. ؛اك دیگراشتر دو تعبیر دارای یک نلطة
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 اهميت بردباری .9-13

 ُِ   بردباری ستون علل است. ترجمه: (399 :1 ج )م.. دَِّعاَمُة اَّعْقلِّ احِّْل

ُِ احِّ وَ  چوارچوب علول بردباری، شکیبایی و وقوار در  ترجمه: (32الف:  ق.). قلِّ اّعَ  ابِّ  بَ ة   ِّ لَ اخِّ دَ  ارُ قَ اّلوِّ وَ  بُ صم اّوَ  ل

  .ارندقرار د

ُِ احِّ وَ    (31)بردباری رأس امور و مالك آن است. ترجمه: (273)همان: . ا َ مالكُ وَ  لورِّ األمُ  أ ُ رَ  ل

 لزوم احتياط .9-11

  سپ  بِبُر. ،اندازه بگیر ترجمه: (131 :2 ج )م.. َق دِّْر ُثُم أقَط ْ 
َِ احَ  إنم مَ  مگر آنکه عملوش  ؛شوددانا وارد آب نمی ترجمه: (132 ب: ق.). اَر غنلورهِّ قن َ َِ مِّ علَ  یَ ّتم رًا حَ لوُ. نَ ال خیَُ  كا

  (32)را بداند.

 سختی عذاب خداوند .9-11

ابِّ اّللد  ََ ، أْیَسُر مِّْن َصنْبَِّك َعلَنى َعن ُرَك َعْن ََمَارِّمِّ اّللد  ،شکیبایی تو در ملابل حرام صداوند ترجمه: (351: 1 ج )م.. َصبنْ

  د است.تر از شکیبایی تو در ملابل عذاب صداونآسان

َم  َم َوألن تُنَع ُرمَِّك، َخي  مِّن أن تُع نَاا ِبِّ َِ َب  ِّ اّ ُّ ََ نم َرةِّ ِبِّ و اگر در دنیوا بوه  ترجمه: (112)ق. الف: . َمَ  اإلُثِّ  َب  ِّ اآلخِّ

  بهتر از آن است که در آصرت در دوزخ باشی با گناه. ،صاطر گناهت عذاب داده شوی
 کاریبهتر از زعفران بی ،غبار کار. 9-11

  کاری است.غبار کار بهتر از زعفران بی ترجمه: (71 :2 ج )م.. ُغباُر اَّعَ لِّ َخي  من زْعَفرانِّ اُّعْطَلةِّ 

  پیروز نّواهد شد. ،کاری عادت کندکسی که به بی ترجمه: (339)همان: . َمنِّ اعَتاَد اّبِّطَاََّة ََلْ یُنْفلِّحْ 

، اگور کوار موجوا اجتهواد و توالش اسوت ترجموه: (191 :1 )همان، ج. َغ مفس ة  إن َیُكنِّ اّشمغُل جَمَ  ة مإنم اَّفرا 

 ری موجا فساد و تباهی است. کابی

  (33)کار بودن شاد نباش و از کار نیز نترس.از بی ...ترجمه: (31ب:  ق.).  َعن اَّعَ لِّ بِّ َتفَرح بِّاّبِّطَاَّةِّ، َوالَ جُ ... َوال 

 تهر چيزی به جای خویش نيکوس. 19 -9

نَعكَ  َعَ ا َتَضْعَك َملْوضِّ تا تورا در جوای  کارها را در سر جای صود قرار بده ترجمه: (351 :1 ج )م.. َض ِّ األُملوَر َملَواضِّ

  (34)صودت قرار دهد.
لِّننَك وُجَننرم  َُ بَر َُ بِّاَنن َِّك َوتُنبَنننرُّ ال حاننُي یذَخنن جووایی بنشووی  کووه دسووتت را  ترجمووه: (212 :1 ج )م.. أَلِّنس َحاننُي یذَخنن

 نه جایی که پاهایت گرفته و کشیده شود.  ؛و حرمتت بگذارند بگیرند
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ٍ  جَمَال   ؛ َوُِّكلِّ َملوضِّ هر سوّ  جوایی و هور نکتوه  ،گونه است کهای  ترجمه: (111الف:  ق.). مَإنمُه ُِّكلِّ َمَقاٍم َمَقال 

  مکانی دارد.

 نتایج و ارزش سکوت .11 -9
  شود.کسی که ساکت باشد رستگار می ترجمه: (131 :2 ج )م.. َقْ  َأمْنَلَح اّسماكُِّت اّصمُ لو 

 سوکوت، مهربوانی و متانوت را بورای توو بوه ارمغوان  ترجمه: (193 ب: ق.). وِّأمما اّصم ُت مَنَاكِّسبَك املَُحبمَة َواّلوقَنارَ 

 (  35)آورد.می

 راحتی و سختی در کنار هم .9-15

چه بسا تنگنایی که منجر به گشایش و رنجوی  ترجمه: (331 :1 ج )م.. ةٍ ُربم َضْنٍك أْمَضى إَِّ  َساَحٍة َوتَنَعنٍ  إ  رَاَحن

  که منتهی به راحتی شود.

ََ  ِّ  رٍ رَ ضَ  لِّ كُ اًل ِّ  ِّ تَ َمُ  انَ كَ وَ  و ایو   ترجموه: (271 الوف: ق.). ة  اَحنرَ  انهِّ مِّ  كَ َّن لونُ ُكنیَ  اءٍ نَنعِّ  لِّ كُ ِّ ، وَ إّاكَ  لُ صِّ تَ  ةٍ عَ نفِّ مَ  ن ِّ  

در هر سّتی راحتوی بورای توو قورار  و رسداحتمال وجود دارد که هر ضرری در کنار سودی است که به تو می

  دارد.

 تعبيرهای مشابه .1

نشان از نووعی  ،سبک نگارش ؛ ولی ساصتار جمله ونیستمشابهت از جهت مضمون  ،در دو عبارت گاه

 از جمله: ؛تأثیر پذیری دارد

 ان گيرندمرغان را با مرغ. 1-1

ُر باّطمْيِّ ُیْصطَادُ    شود.پرنده با پرنده شکار می ترجمه: (377 :1 ج )م.. اّطمانْ

نِّ  َِّ ا ي بِّاّفِّالِّ اّ م   (31)شود.فیل وحشی با فیل اهلی شکار می ترجمه: (257 الف: ق.). ُیصطَاُد اّفِّاُل اّلَوحشِّ

 در کنار هر سختی راحتی است .1-1

اُ  باّْ ذنا  َم   هاست.ها با سّتیتلذّ ترجمه: (213 :2 ج )م.. اّلم
َناٍء َیُكلوُن ََّك مِّاِّهِّ رَاَحة .  در کلیله آمده است که: .سّتی و راحتی کنار هم هستند  (172 الف: ق.)َوُِّكلِّ عِّ

 معرفت اهمّيّت .1-9

  اصل دی  شناصت است. ترجمه: (331: 1 ج )م.. رَْأُ  اّ دِّینِّ املَْعرَِّمة

  اصل علل شناصت است. ترجمه: (157ب:  ق.). ةُ مَ عرِّ ملَ قلِّ ارأُ  اّعَ وَ 

  علل شناصت است. ترجمه: (57الف:  ق.). اَّعقُل املَعرَِّمةُ 
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معرفوت و  ،آنچه مهوم اسوت .برد یپآنها توان به ساصتار نجوی مشترك می ،شواهد ذکر شده ةاز ملایس

  دیگری به علل. ،یکی آن را به دی  نسبت داده ؛آگاهی است

 تشبيه زبان به شمشير .1-1
َْراُق العٍِّ ، أو َسْافُ  ؛ یوا شمشویر گویی زبانش شمشویر یوک بوازیگر ترجمه: (139 :2 ج )م. بٍ ارِّ َضن كأن َِّسانَُه ِمِّ

  ست.جوجنگ

َُرحِّ اَّا ِّ  َُرُح اّلدَِّسانِّ أَش ُّ مِّن    زصم زبان بدتر از زصم دست است. ترجمه: (131: ب ق.). َو

از نیوام کوه بدان کوه زبانوت چونوان شمشویری اسوت  ترجمه: (193-192)همان:  ...ة  تَ اة  ُمصنلِّ أدَ  كَ انَ َسنِّ  ِ أنم اعلَ 

  کشیده شده.

 نتيجه .5
 ،صوروار ةحاصل ای  پژوهش به عنوان مشت نمون ،صاستگاه غیر عربی و ناشناصته دارند ،که امثال مولّد جاآناز 

تفسویری اسوت بورای و از دیگور سوو  ب عربوی اسوتدر اد ملفّوعآثار اب   رینظکمنلش  نشان دهند سو  یکاز 

 ت مبهم و زادگاه ای  امثال.شناصت هویّ

د، بورای نوجود دار ملفّعایم که عیناً یا با کمی اصتالف در آثار اب  کرده معرّفیمثل مولّد را  11در ای  پژوهش 

در  ،مثول مولّود 3به عالوه برای  ایم.همضامی  مشابه یافت ،األدب الصّغیر والکبیردر کلیله و  نیز مثل مولّد دیگر 25

 ایم.کتا مورد بررسی به تعابیر مشابه اشاره کرده
 

 هانوشتپی
 پردازیم:دو مکتا فرانسوی و آمریکایی می معرّفیتر شدن مطلا، به ( برای روش 1)

های الهام و شوواهد نّستی  مکتا تطبیلی در جهان، مکتا تطبیلی فرانسه بود. پژوهشگران فرانسه بیشتر به دنبال سرچشمه

بوه مسوألة  توجّوه؛ از ایو  رو اسوت گریکودیاز ها ی آنریرپذیتأثها و بیانگر ادبی ملّتای بودند که مؤیّد پیوندهای تاریّی

 زیباشناسی آثار ادبی، اهمّیّت چندانی در مکتا فرانسوی ادبیات تطبیلی نداشت.

کوار بوه نلود و تجلیول را در رأس  توجّوهبیستم سر برکشیده بود، زیباشناسوی و   م سددوّ ةمکتا تطبیلی آمریکا که در نیم

 هوای دانوش انسوانی و هنرهوای زیبوا ای جهانی و در ارتباط بوا سوایر شواصهادبیات را پدیده ،مکتا مزبور .گری نهادتطبیق

 (235-221: 1333، منظّمنظریبیشتر نک:  اطّالعداند. )برای می

 نوزول وحوی و مجولّ ی بوه جوای مکّوه و مدینوه کوه مرکوزعبّاسدر پاسخ به ای  سؤال که چرا پایتّت دولت  یمجمّد (2)

مباحوث  شود،هوای کواخ مودای  بوه پوا پنجاه کیلوومتری ویرانوه مندان مسلمان بود، در فاصلةاستلرار صجابه، تابعی  و دانش

آن ای  است که ای  حکومت به دست ایرانیان تأسی  شده و حاکمیّوت فکور  ةرا مطرل کرده که صالصه و نتیجمبسوطی 

 (333-333: 1373ی، مجمّداد گردید. )نک: تّاب بغدموجا ان ،یعبّاسایرانی بر صالفت 
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اسوت. شوده نشوان داده  کلیلوه و دمنوههوای موجوود در های ایرانی حکمتریشه ،شاهد 59در ای  ملاله با ارائة بیش از ( 3)

غیرهووای ایرانوی در کتوواب ای از صوورم  اندیشووهصوشوه»ای بووا عنوووان همچنوی  در ملالووه  نووه پژوهامطالعووة مورد ،األدب الصووّ

 األدب الصّوغیر چنود مجوور فکوری اساسوی در ،های ایرانیبا اشاره به سرچشمه(« األدب الصّغیرهای بزرگمهر در )حکمت

 .استهای بزرگمهر است که ای  اثر سّت تجت تأثیر حکمت شده نشان داده

 (752: 1333، جواب سالم علیک است. )ذوالفلاری (3)

(5) 

 شقستم از غمزه میاموز که در مذها ع
 

 هر عملی اجری و هر کرده جزایی دارد 
 

 (123: 1331)حافظ، 

 از مکافوووووات عمووووول غافووووول مشوووووو
 

 گنووودم از گنووودم برویووود جوووو ز جوووو 
 

 (153: 1311)دهّدا، 

 م  نیک تو صواهم و تو صواهی بد مو 
 

 تووو نیکووی نبینووی و بووه موو  بوود نرسوود 
 

 )همان(
 

(1) 

 تواضوووووووع بزرگووووووووار شوووووووویاز 
 

 ویر ذلیوووول و صوووووار شوووووز تکبّوووو 
 

 (131: 1331)سنایی، 
 

. عاکوب معتلود اسوت کوه ایرانیوان ایو  اندکردههمواره نکوهش  حکیمان ایرانی آن را( حرص صفتی ناپسند است که 7)

( ای  صفت در گفتة انوشویروان 111: 1333اند که موجا سلوط انسانیت است. )نک: عاکوب، صفت را از عیوبی شمرده

ُِ َضررًا؟ قَاَل: اّشمرُه طََلُ  اّشمرُه َوَما اُّبخُل، َوأی ُّ قِّاَل َما » است. آورانیزست که بسیار شده ا معرّفیبه عنوان یک عیا   ا أعَظ
. ومِّن اّشمَرهِّ  ُُها ألنم اّشمَرَه أصُل اّشُّرورِّ  ا واّشمَرُه َأَضرُّ اَّعب ِّ َغَي َحقمهِّ واُّبخُل َضنُُّه باحُقلوقِّ َعن أولِّ  ِِّ نمُه الُیشنبُِّعُه  وَمع ُِّن اّظُّل اُّبخُل ألِّ

ناا َشننیء   ننَن اّنن ُّ چیسووت و کوودام  یچشوومتن از انوشوویروان پرسوویدند: آزمنوودی و  :ترجمووه (51: 1353)ابوو  مسووکویه،  «.مِّ

آنکه نّواهود کوه  یچشمتن و  ش نیستای چیزی را بّواهد که حلّاست؟ گفت: آزمندی آن است که بنده آورترانیز

نیز برصاسته از آز اسوت  یچشمتن بدی است وکان ستم.  ةریشزیرا  تر استد. آزمندی زیانمندصود برسن دیگران به حقّ

 سیر نتوان کرد  زیچچیهچون آزمند را 

 (133: 1372)شکورزاده،  ( تا صطر نکنی صطیر نشوی.3)

 (1312: 1311ستان کشد. )دهّدا، هر که را طاووس باید جور هند

 ه شکایت که در طریق طلامک  زغصّ
 

 به راحتی نرسوید آنکوه زحمتوی نکشوید 
 

 (253: 1331)حافظ، 

ر  مِّْن طََلبِّ ا إ  َغيِّ أولَِّ نا» المثل( ضرب31: 1333جاحظ ) (3) ََةِّ َخانْ عواکوب  را از بزرگمهور نلول کورده اسوت. «مَنلْوُ  احَا

ی فارسی قرار گرفته است. نیواز و پندها توجّهبر اساس یک نظام اجتماعی است که مورد  ،گوید: رابطة افراد با یکدیگرمی
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اینکه  امّا ؛ای نیستنوعان چاره( آدمی را از نیاز به هم119: 1333حاجت نیز از لوازم انسان اجتماعی است. )نک: عاکوب، 

أیُّ »: ر پرسیده شدنگرند جای تأمّل و تعلّل فراوان دارد. از بزرگمهوجود صویش می ت چگونه به ای  بُعد الینفکّیک ملّ
ُة إّی اّنما ِّ إذا طََلَبَت مِّن َغيِّ َأولِّ ا َم چیسوت؟  توری  چیوزتلوخترجموه:  (53: 1353)مسوکویه،  «.االَشااءِّ أشم ُّ َمَرارًة؟ قال: احَا

 که آن را از ناشایست بّواهی. گفت: احتیاج به مردم وقتی

 (113: 1337)مستوفی، «. ّواهیداز سفلگان و ناکسان حاجت م»از پندهای مکتوب بر تاج انوشیروان است که: 

صویشاوندی تابع دوسوتی ترجمه:  (71: 1353مسکویه، )اب   «.اّقَِّرابَُة تَابَِّعنُة ِّلَ نلومَدةِّ »های ایرانی آمده است: در حکمت (19)

 (331: 1311)دهّدا،  .شندیصودوستان وفادار بهتر از است. 

 (331: 1311ا، بیگانه اگر وفا کند صویش م  است. )سعدی، نلل از دهّد

 (1331: 1333)ذوالفلاری،  .گرم روزگار شود از سرد وعلل کامل می( 11)

ِِّ مَنَن» در عهود اردشویر آموده اسوت: کند.( علل با آموزش رشد می12) ( و 33: 1317)اردشویر بو  بابوک،  «.اُء اَّعقنلِّ بِّناّتنمَعلُّ

ِ  الاّتمجرِّبنةِّ  . وَل.».گوید: همچنی  می را )علول( اسوتجکام  مانند تجربه آن زیچچیه...  ترجمه: (112 :همان) ...«َُیکِّ َ ا َُمکِّن

  ...بّشدنمی

 (233: 1332)آذرباد مهرسپندان، «. و هر دانش به آزمایش و هر صرد به دانش هر هنر به صرد نیاز دارد»از آذرباد است که: 

سمت دستوران دستور ایران  ،مزمان شاپور دوّآذرباد مهرسپندان یا ماز سپندان از موبدان بزرگ دور  ساسانی است که در 

در  ،م ساصت. صدمات برجستة او به دی  زردشتمنظّ آن راکتاب اوستا را مرور کرد و  ،را داشته است. او به دستور شاپور

ادن رفته است. در کتاب داراب هرمز آمده کوه او بورای نشوان د ها یاد شده و همه جا با احترام از او سّ بسیاری از کتاب

ه مو  روی گداصتوه بور بدی  صورت که اجازه داد در حضور هفتاد هزار مورد، نُو ؛صداقت صود ت  به آزمایش سّتی داد

: 1333)نک: عفیفی،  .برصاست و به دی  او اعتراف کردند هسینة عریان او بریزند و او را هیچ رنجی نرسد؛ پ  از همه شبه

313-315) 

َِ اَّعلوُن عَ »: انوشیروان (13) در  دارایوی اسوت. ،بهتوری  یواور جووانمردی ترجموه: (322: 1331)ثعالبی،  .«ى املَُروَءةِّ املَنالُ لَ نِّْع

 (33: 1371 رد. )متون پهلوی،ندا ثروت() صواسته آنکه است ارزشیبمتون پهلوی آمده است: 

 (31-39: 1339پور، نک: سبزیان)بیشتر از ای  مضمون  اطّالع برای (13)

 (121: 1333امینی، ) . باور نک بشنو و( 15)

 است.  یزدگشتاب میو  پشیمانیترجمه:  (53: 1353)اب  مسکویه،  .اَّعَجَلةِّ اّندَِّ اَمةُ  َرةُ ثََ انوشیروان:  ( از سّنان منسوب به11)

نَ  اَّقطِّان  تقن »دانود: مثول ذیول را از ایرانیوان می ،شوودعسکری در مذمّت عجله کوه موجوا توأصیر می ابو هالل ََ مت إَذا َر
اء.  نوک: )یوه اسوت. کوه لنو  اسوت جلوو بلآن ،گورددهنگامی که گلّه برمی ترجمه:( 191: 2 ، ج1333)عسکری، « اّعَر

 (39-31: 1331پور، صرودورزی...، سبزیان

 (113: 1337)مستوفی، «. مکنید یزدگشتاب»از پندهای تاج انوشیروان: 
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آفوت علول  یهوسوران»گویود: عواکوب موی ، هوس است.اندمده( از جمله صفاتی که ایرانیان در ملام نکوهش آن برآ17)

( حکیموان ایرانوی هووس را در زمور  صوفات 117: 1333)عواکوب، «. نگرداست که رول ایرانی به چشم دشم  به آن می

َِّی یُنعْ » . به انوشیروان گفتنداندقرار دادهننگی   نَی لُ  ُف بِّهِّ اّلَواِّی َرَضنا اّنرمبِّ َعننُه؟ قَناَل: َمنارَ َما اّم اتَنَرضِّ َم ُه َوَونلَواُه  َعنن َواٍل الیَن َُع َّ
ِِّ َعننُ َِیُت  َوال چوه چیوزی  بواترجموه:  (59: 1353مسوکویه،  )ابو  «.ُک َشَ لَواتَُه مِّی اصنالحِّ َرعَاتِّنهِّ َوَبسنطِّ اَّعن لِّ منا ِِّ َورَمن ِّ اّظُّلن

هوای صوود را در راه گسوتردن ها و هوسلذتکه  ییفرمانروا؟ گفت: صداوند از شودرضایت صداوند از پادشاه فهمیده می

اش نابودی پیروی از هوس نتیجه ،گویدکند صشنود نّواهد بود. بزرگمهر میو اصالل کار مردمان رها نمی داد، رفع بیداد

؟ قُلُت اهللََوی املُتبِّ ِّ » انسان است. َُ مِّی َوالکِّ االنَسانِّ وجوا ننو  اسوت و ی پیروی از هوس م( و حت31ّ :)همان «ایُّ شیٍء انَف

عَناالُ » عار. صاٍل، َمَ ا وَِّی؟ قَال: ِ تَنُقلوُّلون: َمن اَلرَِّه اَّعارَ سِّ احِّرُص َواّشُّحُّ َواحتَِّقاُر اّنما ِّ َواتَباُع اهللََوی َواملَُعطمنُل  ... مَلَاجَتنِّ  ََخَس خِّ
باید از پونج صصولت دوری  ،را صوش ندارداید هر که نن  صویش به انوشیروان گفتند: گفتهترجمه:  (57 :)همان «.بِّاّعِّن ةد 

َومِّنن » ، وفا نکردن به پیمان. در جاویدان صرد آموده اسوت:یهوسران ،کند. آن پنج چیست؟ گفت آز، بّل، اهانت به مردم
نَ لَوا  َحةِّ االنقِّطاُع َعنِّ اّشم شوهوات  های عشق بوه تندرسوتی، بریودن ازز نشانها ترجمه: (17: 1353، اب  مسکویه)« .ُح دِّ اّصدِّ

 . است

 است: ( در عیون االصبارای  سّ  را از بزرگمهر نلل کرده33 :1 ، جتااب  قتیبه )بی

ََ أمَران مَنَلِ َت رِّ مِّی أیدِّ اَذا اشَتَبَه َعلَ  و  در دو کوار تردیود کوردیو اگر ترجمه:  .مَانظُر أقَربَنُ َ ا إَّی َولَواَک مَاََتنبنهُ  ُ َ ا اّصملَوابُ ا

 پ  از آن پرهیز ک . ؛به ای  بنگر که کدام هوسناك تر است ،تر استیستهکدام شانداستی که 

نهِّ َوال َیطَ َعن»شوده اسووت:  توجّوهله در عهود اردشویر نیووز بوه ایو  مسووأ (13) َ  مِّنی اصنالحِّ اَّعاَمنةِّ ان ََل یَبنَ ا بَِّنفسِّ ُثُم بِّاَّعاَمننةِّ نم َملِّن
امیدی  ،پادشاهی قبل از اصالل عام و صاص به اصالل صودش نپردازداگر  ترجمه:( 71: 1317)اردشیر ب  بابک،  «َواخلَاصمةِّ 

 (53 :1337، کالم... ریتأث ،پور)نک: سبزیان األدب الصّغیرمون در از ای  مض اطّالعبرای به اصالل مردم نداشته باشد. 

 (351: 1333)ذوالفلاری، دهی، صودت را پند بده. اگر پند می

(13) 

 اِّ ننننننننناً عَ  لُ سنننننننننأَ سنننننننننُت أَ  َّ ّتم ْمنننننننننُت َحنننننننننرَ عَ وَ 
 

 ااَدَونننننننننْي أزدَ َكنننننننننواحننننننننن ٍة ِّ  رفٍ ن َحنننننننننَعننننننننن 
 

 (533: 2991، نلل از جرجانی، الّرقاععدیّ ب )
 پرسم تا علمم افزایش یابد.آگاه شدم که از هیچ دانشمندی حتّی یک سؤال هم نمی جاآنتا ترجمه: 

های ایرانی در نلطة ملابل ایو  شده است. اندیشهنیاز از علم دیگران داند که بیمیدر حدّی دانش صود را  «رقاع عدی ب »
 گوید:حکیم ابواللاسم فردوسی می .دیدگاه قرار دارد

 چوووو گوووویی کوووه فوووام صووورد تووووصتم
 یکووووی نغووووز بووووازی کنوووود روزگووووار

 

 هموووووه هووووورم بایسوووووتم آمووووووصتم 
 کووووه بنشوووواندت پوووویش آموزگووووار

 

 (1337: 1331)فردوسی، 
 تووووا بوووودانجا رسووووید دانووووش موووو 

 

 دانمنووووا کووووه کووووه بوووودانم همووووی 
 

 )منسوب به ابوعلی سینا(
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؟ قَاَل: إّی اّلوقلوفِّ َعلَنی اُّقصنلورِّ َعن نا بوه ترجموه:  (73 :1 ، ج1329)راغوا اصوفهانی،  .قِّاَل ِّفالُسلوٍف إّی أیَن بَنَلغَت مِّی اُّعللومِّ
 گفت: به آگاهی از ناتوانی در آن.  ؟ایدر دانش به کجا رسیده ،فیلسوفی گفته شد

که رسم ملوك عجم بود و رسول چنان ،قتِ وزارتِ بزرجمهر رسولی آمد از روم. صسرو بنشستروزگار صسرو، اندر وه ب

یعنی که مرا چنی  وزیریست. پیش رسول بوا وزیور گفوت:  ؛بزرجمهره را بار داد. وی را با رسول بارنامه همی بایست کند ب

ز آن طیوره شوده وز رسوول صجول گشوت. ای فالن همه چیز در عالم تو دانی؟ بزرجمهر گفت: نه ای صودایگان. صسورو ا

اند. )عنصرالمعالی، پرسید که: همه چیز پ  که داند؟ بزرجمهر گفت: همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نه زاده

1311 :33) 

« ُِ ناوِّالً ال یَعلَن ََ هِّ  ُ َمن اَلاَن عِّنَ  نَفسِّ هِّ َعاَِّ ًا، َواَّعاَلِّ جاهول کسوی ترجموه:  (327: 1339فاتوک، ابو  ) «.اجلَاوُِّل َمن اَلاَن عِّنَ  نَفسِّ

 داند. است که در نظر صودش عالم است و عالم کسی است که در نزد صودش جاهلی است که نمی

یکی »گوید: جایگاه صاصّی را به صود اصتصاص داده است. عاکوب می ،های فارسیبردباری و شکیبایی در حکمت (29)

 (112: 1333)عاکوب، «. ل و بردباری استتجمّ اندکرده دیتأکبر آن تری  صفاتی که پندهای فارسی از مشّ 

 ام کووه صووبرمنشووی  توورش از گووردش ایّوو
 

 داردتلوووخ اسوووت ولووویک  بووور شوووویری   
 

 (37: 1313)سعدی، 

)عواکوب، «. آدمیوان را از آن پرهیوز داده اسوت ،حسد یکی از صفات زشتی است که پند پارسی»گوید: عاکوب می (21)

قِّاَل ا ُّ َشیٍء » که نیازمند عالج و درمان است: اندبه حسد به چشم یک بیماری نگریسته ،میان امثال فارسی( در 111: 1333
نهِّ  ََ اذًی ََی ُِّلُه َعَلی نَفسِّ  کاز انوشیروان پرسیدند: بهتوری  کموترجمه:  «.اعلوُن ِّلَحسلودِّ َعَلی َترکِّ اَحَس ِّ؟ قَاَل: ان یَعَلِ انم َذِّ

دارد )ابو  که بداند رشک بردن آزاری است که او صوود بور صویشوت  روا موید چیست؟ گفت ای حسود در ترك حس به

َ  »( نلل شده است: 193: 1317( از اردشیر )53: 1353مسکویه،  ُ  َواِّ  .ترجمه: حسود در معرض هالکت است «.احَاسِّ

(22) 

 گوور بگووویم کووه موورا حووال پریشووانی نیسووت
 

 ردهود از سور ضومیرن  رصساره صبر موی 
 

 (351: 1337)سعدی، 

 (1333: 1311)دهّدا،  مرگ چاره ندارد. (23)

 ؟مرگ را کی چاره هرگز جوش  و صفتان کند  را گو پیش تیغش جوش  و صفتان مپرسصصم 

 (1333: 1311)قاآنی، 

 (353: 332مهرسپندان،  . )آذرباد«ابَر ای  نگرید ای مردمان: هر چیزی را چاره است جز مرگی: »گویدآذرباد می( 23)

ن َِ أعظَن ونلوالً  أرَ  ِلَن، منَ الَ األونلوَ  ننتُ ایَ عَ ، وَ حنرَ اّبَ  بنتُ كِّ َر  است: ( از بزرگمهر نلل کرده533 :1339)( طرطوشی25)  يَ بَن لوفِّ قُناّلوَ  نمِّ
ولی هیچ ترسی را مانند ایسوتادن در ملابول شواه سوتمگر  ؛به دریا رفتم و ترس و وحشت را دیدم ترجمه: .رٍ ائِّ ََ  انٍ لطَ سُ    یَ 

 یدم.ند
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ن َِ أعظَن يءٍ َشنبِّ  رَ سم ِ أُ لَ ِ، منَ وِّ زِّ لوائِّ ََ وَ  للوكِّ ا املُ طایَ عَ بِّ  ر ُ رِّ سُ  گوید:بزرگمهر می از  ترجموه: (517 :1392)یوسوی،  .ِن ُ مِّن الصِّ اخلَن نَ مِّ

ایو  بیشوتر از  اطّوالعبورای . بّش نبوودتبرایم مسرّ، هاولی هیچ چیز به اندازه نجات از آن ؛هدایای شاهان صوشجال شدم

 (19-53 :1331.، ای..صوشهپور، ن )نک: سبزیانمضمو

 (123و  125: 1319)نفیسی،  «از پادشاه بر حذر باشید» و «از پادشاهان و شاعران و زنان بترسید: »از پندهای تاج انوشیروان

بو  از آثوار ا ،د است ارج نهادن به مال و نفرت از فلری که موجوا دشومنی موردم اسوت( معتل335: 1337فاصوری ) (21)

 شود:دیده می متنبّیدر ای  بیت از و نشانة آن  ملفّع به ادب عربی نفوذ کرده

 ا َِّ ننننننننن قَننننننننلم ماُّننننننننهُ ناَ  ُّ  اّننننننننمَننننننننال جَمننننننننَ   ِّ 
 

 ا َِّ نننننننننن قَنننننننننلم جَمنننننننننُ هُ ناَ  ُّ  اّننننننننناَل  ِّ َوال َمننننننننن 
 

 .که احترامش اندك باشد ثروتی ندارد احترامی ندارد و کسی ،که ثروتش اندك باشد کسیترجمه: 

 (133: 1333)ذوالفلاری، ل مشکالت است. ل حالّپو

بوه « همه چیز را همگان داننود»تاریّی و هوش و درایت مردم ای  سرزمی  از دیرباز به آنها آموصته است:  هایتجربه (27)

با گورد آمودن آراء »گوید: همی  سبا همفکری و مشورت یکی از بنیادهای فرهنگی ایران باستان بوده است. عاکوب می

بورای موضووع بوه ایو  دلیول های فارسوی و انودرز شوودری  و استوارتری  نظر فوراهم مویتّتلف، امکان انتّاب درستم

نقطِّ َواملُسنَت بِّرُ » ز هوشن  نلل شده:( ا193: 1333)عاکوب، «. اندقائل شده اهمّیّتمشورت  نن  َعنن اّسدِّ   نلودِّر  ُمتَ  املُسَتشُي ُمَتَحصدِّ
. . )ابو  مسوکویه، کند به صطا افتد ییصودرأآنکه  در امان ماند و ز سلوط و ضررا ،مشورت کند کهآن ترجمه: «مِّنی اَّغلَنطِّ

؟ َوایُّ َشنیٍء » دانود.مشورت را سودمندتری  کار بورای صردمنود موی نیز قباد پادشاه ساسانی (17: 1353 ایُّ َشنیٍء انَفنُ  ِّلَعاقِّنلِّ
بوه ترجموه:  «.اُّعلَ اءِّ َواّتمجربَُة َواّتملودُة، َواَضنُرَوا َّنُه اَّکسنُل َواتبَناُع اهلَنلَوی َواَّعَجلَنُة مِّنی االُمنلورِّ  اضرُّ َُّه؟ قَاَل: انَفُ  االشَااءِّ َُّه ُمشاورَةُ 

مشوورت بوا  ،قباد گفتند: صردمند را چه چیزی پر سودتر است و چه چیز زیانمندتر؟ گفت: سوودمندتر از هور چیوز بورایش

زدگوی اسوت شوتابو  یهوسورانپوروری، تو  ،منودترنت است و از همه چیز زیوانتجربه و پّتگی و متاصاحا دانشمندان

َ َعاَِّ نًا، َوُیطاَعنهُ   َ َحسِّ » نیز گفته است: ( بزرگمهر32 :)همان ترجموه:  (35تا: )قرطبی، بی «.َذا اّرمای َوَمن ال رَاَی َّه أن َیسَتشيِّ

أمنَرُه » گویود:و همچنوی  موی  ت و از او اطاعوت کننودنظران را کافی است بوا دانشووری مشوورو غیرصاحا نظرانصاحا
نالِّ ال غِّنَننی بِّنهِّ َعن ََ ، َوأعَقنُل اّردِّ َنا َعننن اّنزمواجِّ ، َوأُعنفُّ اّندَِّسنناءِّ ال غِّنَنی لِّ ترجمووه:  )همووان( «.ن املَشننلوِّرَةِّ اّن موابِّ ال غِّنَنی بِّنهِّ َعنننِّ اّسمنلوطِّ

ایو   .و صردمنودتری  موردان از مشوورت تری  زنان از ازدواجدام و پاک نیاز نیستچهارپایان از تازیانه بی  یرفتارترصوش

 مشورت در فرهن  ایران باستان دارد. اهمّیّتها نشان از نمونه

 (113: 1337، . )مستوفی«در کارها مشورت کنید»از پندهای مکتوب بر تاج انوشیروان است که: 

. در عهود اردشویر آموده اسوت ناپسند شمرده شوده م ومذمو یایران ضا یکی از صفاتی است که در اندیشةصشم و غ (23)

نرِّ واّندِّ اَمنةِّ » است که: صشم و غضا زمینه شر و پشیمانی  ترجمه: (13: 1317)اردشیر ب  بابک،  «.اَّغَضُ  واَّعَ اَوُة َِّقاُح اّشم

 .کندرا فراهم می

ناَع، إَذا اَّکنرميِّ  ةَ َصنلّو وارُ ََ اِّحن های ایرانوی دانسوته اسوت:( ای  عبارت را از حکمت33: 2993ثعالبی ) (23) ََ  ِِّ  َشنبَِّ . إَذا َواّلمئنا
 از صشم کریم در هنگام گرسنگی و فرومایه در هنگام سیری بپرهیزید. ترجمه:
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 (: آداب غذا...1333پور، نک: سبزیان)بیشتر از ای  مضمون  اطّالع( برای 39)

؟ قَاَل: )انلوشروان( أن تَ  (31) گفته شد: کمال علل چیست؟ ترجمه:  .طَرَح َعنَكَ واَردا ِّ اهلُُ لومِّ بَِّعنزائِِِّّ اّصمنبِّ قِّاَل: َما ُتلومُِّي اَّعقلِّ

 (52: 1353)اب  مسکویه،  ، با صبر فراوان از صود دور کنی.شودیمگفت: ای  است که غم و اندوهی را که بر آدمی وارد 

 مله است.رک  اصلی ج ،بی  علل و صبر رابطة مضمون،شواهد مذکور در ای   ةدر هم

 صووبر اسووت علوول را بووه جهووان همتووا
 

 بور جووان نووه ایوو  دو بووزرگ دو همتووا را 
 

 (1231: 1333)ذوالفلاری، 

: 1319. )نفیسوی، رویود راه بیورون آمودنش را بنگریودکه اندرون موی در کاری: از پندهای مکتوب بر تاج انوشیروان (32)

123) 

َش زََّلَنكَ َملَواقَِّ  َقَ مَِّك تُنَقلدِّ  قاّت اّفرُ : تَأمملْ  ل کو  توا از در جای پاهایت تأمّترجمه: (: 153: 3 ، ج1333دی، توحی) .ل مَننلَواحِّ

 های بزرگت بکاهی.لغزش

سوار بر کارها نیست. کسی که به عاقبت کارهایش فکر نکند، ترجمه:  .َّاَس ِّألیمامِّ بَِّصاحٍ  َمن ََل یَنتَنَفكمر  ِّ اَّعلواقِّن : اردشیر

 (35 :1 ، ج1329)راغا، 

َ ثا ِّ اّنملوائِّن : اردشیر هر ک  به عواقوا اموور اندیشوه نکنود، در معورض حوواد  ترجمه:  .َمن ََل یَنظُر  ِّ اَّعلواقِّ  تَنَعرمَ. حِّ

 (273: 1333پور، تأثیر...، گیرد. )نک: سبزیانقرار می باربتیمص

توری  آنهوا بوه عواقوا تری  پادشاهان، آگواهعاقل ترجمه: رِّ.أبَصُرُوِ بَِّعلَواقِّ ِّ األُمنلو  أعَقُل املُُللوكِّ از پندهای زو پسر طهماسا: 

 (133: 1333...، ةپور، ملایسامور است. )نک: سبزیان

 چنوووی  گفوووت در دفتووور آن مووورد حووور
 

 برانووووداز جامووووه پوووو  آنگووووه ببوووور 
 

 (599: 1333)ذوالفلاری، 

 (1312: 1311گز نکرده پاره نک . )دهّدا، 

 (13 :آب ندیده موزه کشیدن. )همان

یکواری مایوه فسواد پسندیده اسوت ب حرفهاگر ترجمه:  «.إن َیُكنِّ اّشمغُل جَمَ َ ًة مإنم اَّفراَغ َمفَسَ ة  »است:  بزرگمهر گفته (33)

 (1711 :133 ..،ملایسه.، پورسبزیانبیشتر از ریشة ایرانی ای  مضمون )نک:  اطّالعبرای  (575 :1 ، ج1329است )راغا، 

 (112: 1313. )بهمنیاری، آوردکاری کاهلی به بار بی

 (573: 1311)دهّدا،  .زانندتیبرنّ جایی بنشی  که (33)

ا سوّ  اسوت. )وطوواط، عیا سکوت بهتر از عیوترجمه:  .َعیُّ اّصم تِّ َخي  مِّن َعیدِّ اَّکالمِّ است:  از کسری نلل شده (35)

 (73: 1333 نلبی...، ور،پنک: سبزیان)بیشتر از ای  مضمون  اطّالعبرای ( 111تا: بی

 (257: 1311( مرغان را با مرغان گیرند. )دهّدا، 31)

 (333)همان:  به شیران توان کرد شیران شکار.
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   األدب اّعريب األدب اّصدغي واّکبيو ةودمن ةاللالدراسة   تأثي 
 2(ةمثال امللوّد األ :خاصةة )دراس

 2بلوروحا  سبزیان
 ک مانشاه، اي ان  جامعة راز: غة الع ببة قآداهبا،دسم ال ّ  يف مشارکمحستاذ 

 3و یه َ اين
 ک مانشاه، اي ان  غة الع ببة قآداهبا، جامعة راز:ال ّ  ف عيف  ةماجست  

 امللخدص
 یبل نفذ  مرن الثقافرا  األجنببرة  لرتُع ف َرقافمها بالضبط كما يقول األدباء هذه األمثال لبست ق ببًة  األمثاُل املولَّمة امثاٌل ال

األدب العررر يب هررري ت مجرررة الكترررب  یل الرررب سررّبب نفررروذ هرررذه األمثرررال  لررهرررم العوامرررمح. مررن ّقللعباسررري األالثقافررةا الع ببرررةا يف العصررر  ا
 .الفارسبة  يل الع ببة
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 األدب الع يب قمن جانب محخ   يل يناببع هذه األمثال ااي انبة.مقّفع الوسبعة  يل  آثار ابن
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