
 
 (فارسی -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

 292-221 م، صص 1122هـ. ق/  2391هـ. ش/  2931 بهار، 12، شمارة ششمسال 

 فارسیو عربی  ادبدر  های مشترککنایهپژوهشی در 

 2(ميدانی مجمع األمثالدر  ولّدپژوهانه: امثال ممطالعة موردنقد و )

 2پوروحید سبزیان
 عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران ادبیّاتاستاد گروه زبان و 

 3هدیه جهانی
 عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 چکيده
کـرده اسـ   معرّفـی« المولّدون»عنوان مثل را به  1111 مجمع األمثالهـ( در کتاب  815د میدانی )احمد بن محمّ

هـای دیگـر اند و از فرهنگسابقهعربی ندارند، در ادب عربی بی هویّ امثالی که »اند: گفتهها آنکه در تعریف 
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 پيشگفتار. 2

 تعریف موضوع. 2-2
ای کـه در ایـن زمینـه مده اس . یکی از آيار برجستهآتحریر در ةل به رشتثَمَ ةهای فراوانی در زمینکتاب

تـرین و معتبرتـرین ق( اس . این کتاب را کامل 815احمد بن محمّد میدانی ) مجمع األمثال ،نوشته شده

اند که به عنوان شـاص  و معیـاری در ایـن مو ـوا شـناصته شـده اسـ  )زلهـایم، فرهنگ امثال دانسته

مولّـد را بـه ترتیـ   هـزار مثـلهای کهن، المثلآوری تمامی  ربعافزون بر جم ،(. میدانی213: 1351

کتاب برشـمرده و یـادآور شـده کـه در  وی منابع صود را در مقدّمة. اس حروف الفبا گردآوری کرده 

 حکایـات و اسـاریر عـرب را مطالعـه و هـر  ،آيـار منوـوو و منثـور ادبـی نامـةمثـل 81این بـاره، بـیش از 

( 111: 1355ک: قطـامش، )ر.داستان یا استشهاد به ابیاتی چند تفسیر کـرده اسـ .  المثل را با بیان رب

ی از زندگی صـود را در میـان قبایـل عـرب بـدوی ارـراف بذـداد گذرانـد تـا توجّهمدّت قابل  همچنین

مثل، الفبـایی  ةلین حرف جمیبر اساس اوّ ،هاکند. این مثل آوریجمعها را با شروحشان توانس  این مثل

 : مقدّمه(.1313)شاهد،  اس  شده

 . ضرورت، اهميّت و هدف2-1

هـای مشـترک انجاو پژوهشی با هدف بررسی کنایـه ،بنابراین ؛امثال مولّد در پردة ابهاو قرار دارد هویّ 

 این امثال باشد. هویّ تواند از کییدهای بازگشایی راز در امثال مولّد و ادب فارسی می

 های پژوهشپرسش .2-9

هـای کنایـهتحیییی بـه بررسـی  - در این مقاله سعی شده اس  با روش توصیفی ذکر شده مقّدمةبه  هتوجّبا 

ای کـه ایـن مقالـه های اساسیپرسش ،بر این مبنا .رداصته شودپ مشترک امثال مولّد در ادب فارسی و عربی

 س  عبارتند از:هاآنجوی پاسخ به ودر جس 

 ال به فرهنگ عربی تثيیر گذاشته اس ؟آیا فرهنگ ایرانی در انتقال این امث

 ها نشان از مصدری واحد دارد؟آیا شباه  این کنایه

 پژوهش . پيشينة2-3
مـورد بررسـی  هـاکنایـهای که امثال مولّد را از زاویـة تا کنون مقاله ،های صورت گرفتهبر اساس بررسی

از  اسـ آمـده تی بـه رشـتة تحریـر درمولّـد مقـاا قرار داده باشد نگاشته نشده اس . ولی در زمینة امثال

 کـه ایـن پـژوهش بـا بررسـی « میـدانی مجمـع األمثـالواژهای فارسی امثـال مولّـد در بررسی واو»جمیه: 
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ی صاسـتگاه ایرانـی بسـیاری از ایـن عبّاسـهای فارسی امثال مولّد در سه دورة جاهیی، اسـممی و واژهواو

د درمقایسـه بـا درصـدی واژگـان فارسـی در امثـال مولّـ 2811اس ؛ همچنین افزایش امثال را نشان داده

 .اسـ عبّاسی دانسته آسای فرهنگ و ادب ایرانی به ادب عربی در دورة قرآن کریم را نشانة هجوو سیل

که این مقاله به دنبال تـثيیر « امثال مولّد( ب عربی )مطالعة موردپژوهانةتثيیر فرهنگ و ادب ایرانی در اد»

امثـال مولّـد اسـ  و نویسـنده بـا  ی ایرانشهری در ادب عربی از زاویةهاو اندیشههای صسروانی حکم 

های ایرانشـهری در قالـ  امثـال ی از حکم توجّهمعتقد اس  بخش قابل  ،های فراواننشان دادن نمونه

 راألدب الصـذیر و األدب الکبیـو  کیییـه و دمنـهپژوهشی در تثيیر » ر ادب عربی تجیّی یافته اس .مولّد د

ی یکی از عوامل انتقال فرهنگ ایرانی بـه عبّاسبه اینکه ترجمه در عصر  توجّهاین مقاله با « در ادب عربی

تـرین جـوی امثـال مولّـد، در میـان آيـار شـاص وکرده اس  با بررسـی و جسـ ادب عربی اس  سعی

ا در ادب عربـی بررسـی ی، از یک سو تثيیر آيار این نویسنده رعبّاسنویسندة ایرانی )ابن مقفّع( در عصر 

هـای امثـال پژوهشی در سرچشـمه» .ای از این امثال دس  یابدکند و از دیگر سو به سرچشمة ایرانی پاره

هـای ایرانـی و یونـانی و نیـز اشـعار های امثـال مولّـد در فرهنـگجوی ریشهواین تحقیق با جس « مولّد

این امثال،  اس  که بخش عمدةبسیار نشان داده هایجاهیی، قرآن کریم و سخنان عیی )ا( با ذکر نمونه

بـه فرهنـگ اسـممی و ادب عربـی دارنـد و  تعیّقها ولی برصی از آن ،ایرانی و برصی دیگر یونانی اس 

 ها به عنوان مثل مولّد )نوصاسته( دچار صطا شده اس . ای از آنو تشخی  پاره معرّفیمیدانی در 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری2-1

 برداری اس . ای و با استفاده از فیشکتابخانهبه صورت  تحیییی و –، توصیفی این پژوهشروش 

 امثال مولّد. 2-2
َا س ُم » گوید:می« المولّد»منوور در تعریف ابن  املوُلد ممَن الَکالمم موُلداً إمَذا اسَتحَدث وه  َوََل َیک ن ممن َکالممهم فمیَما  يَ وإَّنم

َدوا ِمدَ لمَد ثم دد وثمهمَمَضی... واملوُلد: ا دا س  ِاءم وإمَّنم دَن الَعدَا ََ مم نه  املولُددو    ج8041)اِدن منودو    «مل حَدث  ممن ک لُم َشیٍء َومم
چیـز  گذشتگان جدیـد و نـو باشـد... سخنگویند که نسب  به کممی را مولّد و جدید می)ترجمه: ( 591 :81

لین بر اساس این تحقیق، اوّ (.اندصواندهدن شعرشان به این ناو جدیدی باشد و شعرای مولّد را به دلیل جدید بو

ِةالددُ کتـاب  23اس ، وی بخش ه(  318امثال مولّد پرداص  حمزة اصفهانی ) معرّفیکسی که به    ة الفدار

 کـرده اسـ . بعـد از او، ابـو معرّفـیمثل مولّـد را  111صود را به ذکر امثال مولّد اصتصاص داده اس  و 

ِة اأدر کتاب ه(  338) همل عسکری ی را بـه ، تعدادی از این امثال را بدون اینکـه بخـش صاصـّ مثدا مجهد
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تـری دارد. وی به این امثال نگاه گسـتردهه(  815ها اصتصاص داده باشد نقل کرده اس . امّا میدانی )آن

: 1355مش، قطـاآورده اس  )ر.ک:  املولُددَوهای مختیف کتابش با عنوان ی بخشمثل را در انتها 1111

111-111) 

 کنایه. 2-1

چیـزی »  و در لذ  به این معنی اسـ  کـه کردن اسبه معنای پوشاندن و پنهان « کنم یکنَ »کنایه از ریشة 

ای اس  کـه هر کیمه»( و در اصطمح 233 :18 ، ج1115ر، )ابن منوو« را بگویی و غیر آن را اراده کنی

ابـن  (81 :3 ، ج1381)ابن ايیـر، « ن حمل کرد و هم بر مجازهم بر حقیق  بتواکه دال  بر معنایی کند 

کنایه ترک تصریح به ذکر چیـزی اسـ  و آوردن مـمزو »گوید:  من تو یح حقیق  و مجاز می ،ايیر

آن. تا از آنچه در کمو آمده به آنچه نیامده انتقال حاصل شود چنان که گویند: شمشیر فمن بینـد اسـ  

 (113: 1311کدکنی، شفیعی  :نقل ازبه « )او بیند اس  یعنی قدّ

 المثلضرب. 2-8

ة مثول ای اس  عربی از مادّتعاریف فراوانی در باب مثل آمده اس  پورنامداریان معتقد اس : مثل کیمه

آمـده اسـ . در « سرگذشـ »و « هقصـّ »، «عممـ »، «پنـد»، «برهـان»، «ماننـد»ها به معنای که در فرهنگ

-111: 1315)انـد. نیـز گفتـه« تمثیـل»و « المثل رب»، «نیوشه»، «نمون»، «دستان»، «داستان»فارسی به آن 

111) 

تعریـف از  35 ـمن بررسـی  هـای فارسـیالمثـلفرهنگ بزرگ  ربکتاب  ذوالفقاری در مقدّمة 

ای اس  کوتـاه، مشـهور و گـاه آهنگـین، حـاوی انـدرزها، مثل جمیه»دهد: تعریف زیر را ارائه می ،مثل

مانه و تجربیات قومی مشتمل بر تشبیه، استعاره یا کنایه که به دلیـل روانـی الفـار، روشـنی مضامین حکی

 در میان مردو شهرت و رواج یافته و با تذییر یا بـدون تذییـر آن را بـه کـار  ،یّ معنا، سادگی، شمول و کیّ

 (28: 1355ک: ر.« )برند.می

 نایه با مثلکتفاوت . 2-3

نگاری اس . شـفیعی کـدکنی شناسی و مثلمثلهای یکی از دشواری« ایهکن»و « مثل»تفاوت و تشخی  

ة مردو و امثال و حکم رایـ  در زبـان های بیان اس  که در گفتار عامّترین راهکنایه از ربیعی»گوید: می

توانـد جـدولی بـرای تعیـین گـاه نمـیهای عیمای بمغ  هـی بندیتوان یاف  و تقسیمایشان فراوان می
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های رای  در زبان مردو این مو وا را به صوبی روشن وجو در امثال و نکتهجس  .تعیین کند حدود آن

 (115: 1311) «های القای معانی اس ترین راهصصوص در انواا هجو کنایه از قویه ب کند و در شعرمی

کنایه الفـار  ولی ای اس داند که مثل جمیههای میان مثل و کنایه را آن مییکی از تفاوت بهمنیاری 

شوند های بسیار وارد میاند که در جمیهبهکنایات جمیه نیستند بیکه الفار مفرده یا مرکّ» : مفرد یا مرکّ

کنایه از شـخ  « گروصون»گردد مانند مختیف تحویل می هایو هر کداو قابل تعریف اس  و به صیذه

بدین منوال اس  کیمـات سـنگدل، ود و های مختیف تحویل نمتوان به صیذهمحبّ  که میو باآشنا زود

 (22: 1313)« جزء امثال نیستند ،گونه الفارو... اینبخ ، آب زیرکاه شور

 . پردازش تحليلی موضوع1

 پيوند فرهنگی کنایه . 2 -1

وجـود دارد میـل  ادبی همة هایِکه در نوشته ؛کنایه اس  ،و زیباترین مباحث عیم بیان ترینیکی از مهم

هـای های انتقال معانی اس  که بیانگر تجربهمجاز و استعاره بیشتر اس . کنایه یکی از راه ازکاربردش  و

گویـد: مـی های مختیف اس  و بدین سب  دال  بر اصال  زبان دارد. فتـوحییک میّ  در رول نسل

هی از اکنایه بیش از انواا دیگر مجاز با زمینة فرهنگی کمو پیوند دارد و درک مقصود آن مستیزو آگـ»

(. 123: 1351)« های آن تعبیـر کنـایی اسـ باف  فرهنگی و اجتماعی و آشنایی با آداب و رسوو و زمینه

های بیان کنایه و نیز اهـداف بـه های آن، راهبرای هر میّتی کنایه و اسیوب و شاصه»جرجانی معتقد اس  

 (.212: 1351) «و مرزی برای آن نیس  کارگیری آن متفاوت و فراوان اس  و حدّ

 :گوید: یکی از مستشرقان در معنای این بی  حافظ دچار اشکال بودشمیسا می

ــ ــی ــدح ب ــو ق ــرده ارو چ ــ  گی  دس
 

ــــرد  ــــ  گی ــــان شکس ــــازار بت  ب
 

 دانسـ  کـه بازارهـای ایـران سرپوشـیده اسـ  و سـقف  ـربی دارد، اشـکال او در ایـن بـود کـه او می

دانـد مـی ایف بازار اس ! حال آنکه هر ایرانیدس  گرفتن قدح و شکستن سقفهمید چه فرقی بین نمی

به حدّی اسـ  کـه ممکـن رونقی اس . پیچیدگی و ابهاو در کنایه که شکستن بازار کنایه از کساد و بی

کنایات متون قدیم نشوند و به معنی ظاهری آن بسنده کنند. زیـرا ممکـن  توجّهزبان هم ماس  صود اهل

آن کنایه اکنون از میان رفته باشد یا آن کنایـه از دایـرة واژگـان  اس  او اا اجتماعی به وجود آورندة

کنایات هر قـومی، »گوید: به همین سب  رجایی می (258 :1312ک: شمیسا، )ر.زبان به کنار رفته باشد. 



 1338، بهار 21نامة ادبیّات تطبیقی، سال ششم، شمارة / کاوش121

 

حاصل سـخن آنکـه کنایـه از (. 323: 1383)« صاصّ صودشان اس  و در میان اقواو دیگر متعارف نیس 

رهنگی و ادبی هر قومی اس  کـه اصتصـاص بـه همـان میّـ  دارد، بنـابراین وجـود ف های صاصّویژگی

بـرای های مشترک در دو فرهنگ و زبان چیزی نیس  جز تعامل فرهنگی و تثيیر یکی در دیگری. کنایه

 (15-11 :/ ب1332، دیگرانپور و ک: سبزیان)ر.از این مو وا  ارّما بیشتر

 پيوند ادب فارسی و عربی .1-1

نویسی از رریق ایرانیـان قـدیم وارد زبـان عربـی شـده اسـ : می همل معتقد اس  نوا ادبی حکم غنی

ُ دَدماءم...وَ » ََ ال ِایی َا  َاَج هَ ا اجلمنس  االدَِی َلَدی الاِبم ِمَتأثریم االید روحی بـک صالـدی معتقـد . (311: 1312) «امَّنم

ْْ  »گری در فرهنگ عربی اير گذاشـته اسـ : جریان پندنویسی ایرانیان بیشتر از هر قوو دی که اس  َد ِْمجم تد 
ایییةم الامرباییدةم و  - اهلْندیةم الیوانییةم  –اثمْکمةم ممْن ََخسم ل غاٍت  )الَفا سیةم( الَبهَلویةم وَ  ک ت ب  الاملمم  ََ الَتیمدا   لملَفا سدالس   يُ قدد کدا

ََِها ایدفَاعاً وَ َزَ  التیما اتم اأجأغْ  فمیَما ََی َص هَ ا اجلنَس االدبَ  ِایدی   یُدل ا::ِه )« قد َوًة...َنبمیةم َوأکث آداو  (53: 8991غف

ه وارد بنـی امیّـ ةای بود کـه در پایـان دورحکیمانه سخنان ةهای ایرانی اساس و پایوید: حکم گمتز می

َُدل  املَدیوَ »فرهنگ عربی شد:  ْْ ک ت ب  اثمَکمم هد مهم اساسداً لمک ت دٍب ت ن ایدةم الاهددم اأ َمدو ِِیداَ الَقْد کای  یُدل ا::ِده « )يةم م ند   هم
  (.851: 8919عاکوب  

کاتبـان روزگـار  ةاز شـیو« ابردال  الکتُدأ کتداب ذمُ »پانزدهم با عنـوان  ةدر نام سداللالُِ تاب جاحظ در ک

شـهرت بسـیار امثـال بزرگمهـر و انوشـروان،  ،سـوگوید که حاصل آن، از یکای سخن میگونهصود به

اقـرار بـه  ،اسـ  و از دیگـر سـو کیییه و دمنـه، کتاب مزدک و ابن مقفّعبدالحمید کات ، ادب رسائل ع

َِ َأمثَال ده  وَ َو  وم  »...برتری این افراد بر دانشمندان مسیمان و عرب اس :  َ َدشدرَی َعْهدد ه  َى لمب زْ مجمْهد َولمَابددم اْثمیددم أم
ِ دده  َوَ ددریمَ َ سددالل ه  وَ  ِددنم املُُفددد َأَد ََ كلیلددَة َودمنددَة كْنددزَ  كتددابَ   الم ددهم  َودفْدد ََ عملمم ْكَمتمددهم نَددنم أیمدده الفددا و   اأكددرب   م  َمددْزَدَ  َماددَد حم

َْجَح َأحٌد عمْنَده أ حاَب الِمس و م )ص( فَدتَد ََ َْ اْس ِمهمم َشدْدَقه   وَ التدِریم... فإ دنمهم َكْعدَحه ..لَدَل عمندَد ذمكد ُْطَدد   .َوى عمندَد َحاسم ُث م یَد
ََ  َوتدِریَ  َیاسَة أ دشرَی ابِكا هم سم ََ  وَ  َذلمَك ممْن ََملمسم ِوا ََ أیوش  (05: 8510) «.استُامَة البالدم آل م ساسا

هـای هـای کوتـاه، تعبیـرات فشـرده، پرهیـز از جمیـهعیسی العاکوب، استفاده از جمیه ،سوری محقّق

صـیل، تکـرار واو عطـف و ادات و کیمات مترادف، بیـان اجمـالی و سـتو تو ـیح و تف بیندمعتر ه و 

 ةداند که به وسـییهای پهیوی میها و رسالههای کتابهای عربی آمده از ویژگیشرط را که در حکم 

(. 223-213: 1353عـاکوب،  نقـل از:بـه وارد زبـان عربـی شـده اسـ  ) ابـن مقفّـععبدالحمید کات  و 

شـاعران عـرب در صیـق بخـش ن، الهـاوها حکمـ  از ایرانیـا، دهنوران عرببه اعتراف صاح همچنین 

 شده اس .  آمیز معانی حکم
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 نفوذ امثال فارسی در ادب عربی  .1-9

ایرانیـان  هـای حکیمانـةالمثل  ایران و عرب پیش آمد،  ربنویری که بین دو میّة اصتمط کمدر نتیج

عران عـرب در اشـعار کـه شـاای به گونه ،آسا به ادب عربی سرازیر شدسیل (1)که شهرت فراوان داشتند

ها ( و ده31 -13: / ب1353پور، سبزیانک: )ر.ند. اهالمثل ایرانی اشاره کردها  ربصود، صریحاً به ده

ها را بـر ابـزار و لـوازو زنـدگی صـود که ایرانیان باستان آن هپند و اندرز حکیمانه در منابع عربی نقل شد

سـخن  1111ه تنهـایی بـیش از وس بـبـن عبدالقـدّ(، صـالح 111-111: 1331ک: همـان، )ر.نوشتند. می

 (.83: / الف1353، همانک: )ر.. کرده اس ایرانی را به ادب عربی منتقل  حکیمانة

 های عربیتأثير سبک ادبی ایرانی در کنایه. 1-3

ای اسـ  کـه آيـار تثيیرپـذیری در آن دیـده گاه تثيیر حکم  و پندهای ایرانی در ادب عربی بـه گونـه

توان یاف ، برای نمونـه پای فرهنگ ایرانی را در آن می ردّ ،بیانی   در سبک و شیوةلی با دقّشود ونمی

َِة»در امثال مولّد آمده اس   د ْْ َِ إَى الَب ظـاهر  (.بردبه بصره می صرما را)ترجمه:  (009: 2   ج)م. .«ََيْممل  التمْمد

نشـین بصـره و کوفـه از شـهرهای عـربزیـرا  دهد که از محیط عربـی برگرفتـه شـدهاین کنایه نشان می

رسـد نوـر آن را غیـر عربـی دانسـته بـه نوـر مـیبه اینکه میدانی به عنوان یک صـاح  توجّهبا  (2)ند.سته

کـردن واژگـان عربـی، لبـاس ها بـا اقتبـاس آن و جـایگزینساصتار و شکل این مثل ایرانی اس  و عرب

 ؛«گـوگرد بـه پـارس بـردن»های زیـر اسـ : وجود کنایه ،اند دلیل ما بر این ادّعاعربی به تن آن پوشانده

جـوی » ؛«چراغ پیش آفتاب بردن» ؛«شکر به صوزستان بردن» ؛«گل به بوستان بردن» ؛«پواد به هند بردن»

 ( 338: 1، ج 1311دهخدا، )ر.ک: و...  «صراسان بردن صر به» ؛«ردنبحکم  به یونان » ؛«پیش دریا بردن

 شود: نوران عرب در صصوص تثيیر سبک ادبی ایرانی در ادب عربی تقوی  می عا با اقرار صاحاین ادّ

ی بـزرگ در ادب تحوّلهمل عسکری سبکی را که عبدالحمید در نثر عربی به کار برد و باعث ایجاد  ابو

بینـی کـه عبدالحمیـد کاتـ ، آیـا نمـی»گویـد: عربی شد، برگرفتـه از سـبک نثـر فارسـی دانسـته و مـی

نویسندگی برای آیندگان باقی گذاش  از زبان فارسـی اسـتخراج کـرد و بـه زبـان  که در فنّهایی نمونه

ای اسـ  کـه بسـتانی و (. تثيیر نثر ایرانی در ادب عربی به گونـه13: 1113)عسکری، « عربی برگرداند؟!

 پـردازی، نخسـ  در ایـرانگویی صنع  و لفظ»یف از نویسندگان و منتقدان برجستة عرب معتقدند:  

 .(211: 1381)بسـتانی، « انیدسوی اندلو گستربرکشید و ستو سایة صود را بر همة ادب عربی تا فرا سر
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شاید شما هم مانند من معتقد شده باشید که ادب پارسی، ادب عربـی »گوید: احمد امین در این زمینه می

 .(181تا: )امین، بی« ه و صورت نوینی به آن بخشیده اس را به رنگ صود درآورد

 هانمونه .1-1

ایم که عموه بر وجود هایی را نقل کردهپژوهش از دو بخش تشکیل شده اس . در بخش اوّل کنایهاین 

وجـود دارد. در بخـش دوّو هـا آنقراین دیگری هم دال بر ایرانی بودن  ،کنایة مشابه آن در زبان فارسی

 مثال فارسی وجود دارد.در اشعار و اها آنایم که معادل هایی را بررسی کردهکنایه

مفهوو کنایی را از منابع فارسی نقـل و سـتو همـان مفهـوو را در امثـال مولّـد نشـان  ،ذیل هر عنوان 

تطبیقی و راهی برای نشان دادن پیشینة ایـن کنایـات  ادبیّاتس  در اشعار فارسی نیز گامی اایم. نقل داده

و اجتنـاب از تکـرار، در ایـن مقالـه از عممـ   ی اس  که برای اصتصـارادآورازو به ی .در ادب فارسی

 استفاده شده اس . (2113برای )میدانی،  اصتصاری )و.(

 دارند قرینة ایرانییی که هاکنایه. 1-1-2

در ادب فارسی وجود دارنـد پردازیم که می هایی از امثال مولّدکنایه معرّفیبه  ،در این بخش از پژوهش

 رساند:به یقین میها آنر ایرانی بودن و قراینی وجود دارد که ما را د
 اندود کردن خورشيدگل. 1-1-2-2

، مخفی کردن کار بزرگ که در غای  فایده برای پوشاندن حقیق اندودن، کوشش بیورشید به گل ص

 (11و  311: 1352. )میرزانیا، ظهور باشد

م العمدْمسم » َْ َم َعد ُْدم   َعَلى َ دُم أْمسم وَتْطیم را برگردانـد و تواند دیروز چه کسی می)ترجمه:  (312: 2 ، جو.) «؟َمْن یَد

 (اندود سازد؟چشم صورشید را گِل

 ل نتوانسـتم آفتـاب انـدوددگر به گِـ  به صبر صواستم احوال عشق پوشیدن
 

 (288: 1311)سعدی، 
دددددددْمسم َجْهدددددددالً أْرطَدددددددا  َمدددددددْن  َاَم َاْمدددددددَس العم

 

َم ال تد َغطمددددددددددددددددددددددي  لتمْطیمدددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددْمس  ابم  العم
 

 (844: 0   ج8045ثااليب   یُل ا::ِه )
اندودن پنهـان به صطا رفته اس ، صورشید، با گلهر کو از روی نادانی بخواهد صورشید را محو کند )ترجمه: 

 (شود.نمی

، 1113) معتقد اس  از امثـال فارسـی اسـ از مضامینی اس  که يعالبی  مضمون صورشید به گل اندودن

 (211-215 :1351و آذرنوش،  115-111 :1333 ،عبّاساحسان ک: )ر.شتر . برای ارّما بی(111: 1 ج
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 آزموده را آزمودن .1-1-2-1

 (32: 1352کاری، کار بیهوده کردن. )میرزانیا، صسران و زیاننایه از ک ؛آزموده را آزمودن

ْْ ِمهم النمَدامة   َمْن َجِمب امل َجِمبَ »  شود.(یمان میده را بیازماید پشکو آزموهر)ترجمه:  (508: 2ج   )م..« َحلم

 (31: 1، ج 1311، دهخدا) آزموده را آزمودن پشیمانی آرد

دیید» از بهمن بن اسفندیار نقل شده اسـ : ِمیدب  امل َجدِمبم َتضم  ،آزمـودن آزمـوده)ترجمـه:  (10ات:   ب)ثاداليب «ََت

  ( ایع کردن اس .

 (11-83: / الف1332، پورسبزیانک: )ر.ایرانی این مضمون  ةبرای ارّما بیشتر از ریش

 هرچند که آزمودو از وی نبود سودو
 

 مَنْ جَرَّب المُجَرَّبْ حَلَّتْ بِهِِ الََََّّامه ُ 
 

 (115: 1331)حافظ،  

 با شير اندرون با جان به درشود .1-1-2-9

 وأو اسـ همراه کـه بـا وجـود آدمـی تـ ناشدنی وکنایه از دو چیز جدا  ؛با شیر اندرون با جان به درشود

 .(111: 1352)میرزانیا، 

ْْ ِمِ  » َِضمَا هَ و َعاَدٌة تَد ْْ حم ت گرفته بـا روح از تـن عادتی که با شیر صوردن صور)ترجمه:  (11: 2   ج)م. .«ا تَدَنزمَع

 آید.(میدر

   ج8041)توحیددی  .« وحم الدَِ  دَ َمد إالم  ج  ِم  ال ََیدَب اللمد دَ َمد لَ َردا دَ الفدِ:: َمد ن أمثدا م ممد» گوید:ان توحیدی میابو حیّ
 شود.(وارد شود فقط با روح صارج میآنچه با شیر )ترجمه:  (99: 2
 (311: 1، ج 1311دهخدا، ) رودان به دربا شیر اندرون شده با ج 

 عشق تو در وجـودو و مهـر تـو در دلـم
 

 رودا شیر اندرون شده و با جـان بـه درب 
 

 (238 :1331)حافظ، 

 مهـر او  کنم دل از رخ جانان کهکی بر
 

 شـودبا شیر در دل آمد و با جـان بـه در 
 

 (111: 1352میرزانیا،  :نقل ازبه )صواجو، 

 (221: 1332پور و دیگران، ک: سبزیان)ر.برای ارّما بیشتر از این مضمون 

 . نان خویش بر سفرة دیگران خوردن1-1-2-3

 بـه نفـع دیگـران بـه کـار بـردن ود راصـ کنایـه از سـعی و اسـتعداد ؛نان صویش بر سفرة دیگران صوردن

 .(1811 :2، ج 1353)انوری، 
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ْبَزَ  َعَلى َمالَدةم »  دیگران مخور.( رجمه: نان  را بر سر سفرة)ت (234: 2ج   )م. .«َغرْیم َ  (3)الَ ََتْك ْل ر 

 (1182: 2 ، ج1351انوری، ) نان صود را به صوان دیگران مخور 

و  115: 1351مسـتوفی، ) مخوریـد( )دیگـران صـود بـر سـفرةبر تاج انوشـروان: نـان های مکتوب از پند

 (. 121: 1311 نفیسی،

 به صوان کسان بـر مخـور نـان صـویش
 

 بخور نان صـود بـر سـر صـوان صـویش  
 

 (1131: 1، ج1311دهخدا،  :نقل ازبه )نوامی، 

 . بازار آشفته1-1-2-1

 (13: 1318کو به کو نباشد. )يروت، نوم و پر جمعیّ  که کنایه از جای پر ازدحاو و بی ؛بازار آشفته

َِصم الُملصُم َضجمة  الس و م »  های دزد، شیوغی بازار اس .(از فرص )ترجمه:  (502: 2   ج)م. .«ممْن فد 

 (513: 2، ج 1311صواهد. )دهخدا، دزد بازار آشفته می

 کسری را نقل کرده اس : ةحکیمان ةجمی در بی  زیر صریحاً ه(135ابونواس )

ددددددددددددددددددددددو م   َِی فمیَمددددددددددددددددددددددا َ ثملَدددددددددددددددددددددده  کَُ  َکسدددددددددددددددددددددد
 

َِصم اللُمدددددددددددددصم َضدددددددددددددجمة  الَسدددددددددددددو م    مددددددددددددن فد ددددددددددددد
 

 ( 015: 8992)اِویوا:  
 شیوغی بازار فرصتی برای دزد اس .(مانند سخن کسری که مثال زده اس ، )ترجمه: 

 در ادب فارسی وجود داردها آن ی عربی که نمونةها. کنایه1-1-1

 بر یخ نوشتن. 1-1-1-2

 (111: 1352کنایه از نابود انگاشتن، به هی  شمردن. )میرزانیا،  ؛فراز یخ نوشتن بر

 به تو وعده داده اس  بر یخ بنویو.(هرچه را که )ترجمه:  (818: 2   جم.) .«اْكت ْب َما َوَعَدَ  َعَلى اجلََمد»

 بــر یــخ بنــویو چــون کنــد وعـــده
 

 گفتـــار محــــال و قــــول صــــامش را  
 

 (131: 1311دهخدا،  نقل از:به )ناصر صسرو، 

ــ ــر صه ب  ســیوبرفــاب رحمــ  مکــن ب
 

ــ  ــویوچــو ک ــخ ن ــر ی ــات ب  ردی مکاف
 

 )سعدی، همان(

 کيسه دوختن. 1-1-1-1

دس  آوردن سود از ررف کسی یا چیزی بودن. )انـوری، ه رمع به چیزی داشتن، منتور ب ؛کیسه دوصتن

1353 :1315) 
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 یسه دوصته اس .()ترجمه: برایمان ک (213: 8   ج)م. «.راَط َعَلْیَنا كمیَساً » 

 .(1285: 3، ج 1311دهخدا، ) کیسه دوصتن 

 ای دوزو کــه هرگــزبــر او چــون کیســه
 

ـــــد  ـــــاری نیای  مـــــرا در کیســـــه دین
 

 (1285: 1311دهخدا،  :نقل ازبه )انوری، 

 انــــدر آن گیســــوی ســــیاه و ســــفید
 

 هــــای امیــــددوصتــــه صیــــق کیســــه 
 

 (1285: 1311دهخدا،  :نقل ازبه )سنایی،  

 ل بر سر بازار زدنطب. 1-1-1-9

 .(1115: 1353جا پخش کردن )انوری، صبر آن را در همه ؛یزی را کوبیدنربل چ

 )ترجمه: رازِ من را با ربل زد.( (033: 8ج   )م. «.يُِم سم ِم  لَ بم اَ »

 .(1233 :1355)ذوالفقاری، ربل رسوایی ما بر سر بازار زدند  
 تا کی از عمامه صواهی کوس دانـایی زدن؟

 

ــازار شــهرت  ــر ســر ب  ربــل رســوایی زدن ،ب
 

 (321: 1318)صائ ، 

 باد در قفس. 1-1-1-3

 (.51: 1353نتیجه انجاو دادن )انوری، ار بیهوده و بیک ؛قفو کردن باد در
ََُفصم »  .(فو)ترجمه: بادی در ق (509: 8   جم.) «. میٌح   ال
 ردن اس .(ک نش باد در قفوسخ)ترجمه:  (814: 2ج  )مهاَ .« َكاَلم ه   یٌح   قَدَفصٍ »

 (. 382: 1، ج 1311باد در قفو کردن )دهخدا، 

 چو باد در قفـو اسـ  نصیح  همه عالم
 

ــ  ــادان و آب در غرب ــردو ن  البگــوش م
 

 (1518: 1، ج 1311دهخدا،  :نقل ازبه )سعدی، 

 گار کـار دولـ  صصـمانچو باد در قفو 
 

 ر نتایـد چـو آب در غربـالاز آنکه دیـ 
 

 (382: 1، ج1311دهخدا،  :نقل از به)انوری، 

 دل باز کردن  سفرة. 1-1-1-1

 .(315 :2، ج 1353)انوری،  ل کردن( اسرار صود را به او گفتند؛ )دردسفرة دل را پیش کسی باز کردن

دهخـدا،  :نقـل ازبـه ) کـرد  اش را بگشود، کنایه از همیشه از بـدی او ـاا صـود شـکایباز فمن سفره

 (151و  351: 2، ج 1311
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ِم » ْ  َله  دمْرَلَة أْم َِْش   (دل را برای او گستردو. ةسفر)ترجمه:  (99: 2   ج)م. «ي.فَد
 فيلش یاد هندوستان کرده. 1-1-1-2

 .(1111: 1353)انوری،  های صوب و شیرین افتادنوس گذشتهبه ه ؛فیل به یاد هندوستان افتادن

َِ اْلفمیل  »   (یل یاد سرزمینش افتاد.فه: )ترجم (582: 8   جم.) .«ِماَلَده   (4)ذََك

 (115: 1313)بهمنیاری،  فییش یاد هندوستان افتاد

ـــا چـــو ص ســـبد اوســـتان  پیـــل بایـــد ت

ــواب ــه ص ــتان ب ــی  هندس ــد ه ــر نبین  ص

 جــان همچــون پیــل بایــد، نیــک زفــ 

 ذکـــر هندســـتان کنـــد پیـــل از ریـــ 

ــر وا اه» ــاش نیســ «اذک   ، کــار هــر اوب

 لیــک تــو آیــو مشــو، هــم پیــل بــاش
 

ــــواب ب  ــــص ــــد صطّ  هندوســــتان  ةین

 صـــر ز هندســـتان نکردســـ  اغتـــراب

 تا به صـواب او هنـد تانـد رفـ ، تفـ 

 ر گردد آن ذکـرش بـه شـ پو مصوّ

ــی» ــمش نیســ  «ارْجِعِ ــر ق ــای ه ــر پ  ب

ـــاشور ـــدیل ب ـــی تب ـــی، در پ ـــه پیی  ن
 

 (1، دفتر 111: 1315مولوی، )

 شوردخون، خون را می. 1-1-1-1

 .(831: 1353ری، )انو قصاص کردن صون را با صون شستن؛

ل  َدماً ِمَدمٍ »   (شوید.صون را با صون می)ترجمه:  (009: 2   جم.) .«یَدْغسم

 (113: 2، ج 1311با صون نشویند. )دهخدا، را صون  

 ای داده سر زلـف تـوأو تـاب بـه تـاب 
 آن نیس  عج  که صون به صـون شـویم مـن

 

 به صـواب من صواب چشم  برده ز چشم 
  ای آب بــه آبهایــن ررفــه کــه تــو بشســت

 

 (181: 1311)شروانی،  

 به گل در ماندن. 1-1-1-8

 .(333: 1352)میرزانیا،  و عاجز ماندن شدن ناتوانکنایه از  ماندن؛ صر در گِل

  (ااغ  در گل لذزید.)ترجمه:  (519: 8م.  ج ) «.َ الطُ    م ا   حم  : م »

 (531 :1355)ذوالفقاری،  آوردهبه گل در صر را 

ـــ ـــار دل فروز دل ک ـــه ک ـــ  وری ب  دش
 

 در آن محن  چو صر در گـل فرومانـد 
 

 (152: 1311)نوامی،  



 121/( ...مجمع األمثالدر  مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّدنقد و فارسی ) های مشترک در ادب عربی وپژوهشی در کنایه

 

 تنگ حوصله .1-1-1-3

 .(313: 1، ج 1353، انوری) و ناشکیبا صبربی ؛تنگ حوصیه

  (دانش تنگ اس .چینه)ترجمه:  (841: 8   ج)م. .«ةم لَ و َ اثَ  ق  یُم ضَ لَ  ه  إیم »

 (.تنگ حوصیه)ترجمه:  (092)مهاَ: «ْوَ لمةَضیُمق  اثَ »
 دهــان یــار کــه درمــان درد حــافظ دشــ 

 

 که وق  مروّت چه تنگ حوصیه بودفذان 
 

 (235: 1331حافظ، )

 آوردن تریاک از عراق. 1-1-1-21

نوشـدارو بعـد  دیگر سودی نداشته باشـد مثـل یا کمکی که بسیار دیر برسد و ؛جای درمان ،چارة درمان

 .(1118: 1353 انوری، :نقل ازبه ) مرگ سهراب

َم  يءَ إى أَ يَ » ز عـراق بیایـد مارگزیـده تا پـادزهر ا)ترجمه:  (849: 8   جم.) .«وع  لس داملَ  مداتَ  ِا م الام  نَ مم  (5)ای   ال

 مرده باشد.(
 .(823: 1، ج 1311دهخدا، ) تا تریاق از عراق آورند مارگزیده مرده باشد 

زان، کسـی گفـتش: چـه آفـ  اسـ  کـه موجـ  صویشتن، افتـان و صیـروباه را دیدند گریزان و بی

ا یعقل شتر را با تـو  ةگیرند. گفتند که: ای شیفتچندین مخاف  اس ؟ گف : شنیدو شتر را به سخره می

چه مناسب  اس  و تو را با او چه مشابه ؟ گف : صاموش! که اگر حسودان به غرض گوینـد کـه شـتر 

فتیش حال من کند؟ و تا تریاق از عراق آورده باشند، اس  و گرفتار آیم که را غم تیخی  من باشد تا ت

 (. 33: 1315مار گزیده مرده باشد )سعدی، 

 بودندست کسی در حنا . 1-1-1-22

 (111: 1353او را گرفتار کردن و امکان کاری را از او گرفتن. )انوری،  ؛دس  کسی در حنا بودن

ثنماءم » ًَة ابم ْْ َیدمي ََمَض ِو  .(دستم در حنا نیس )ترجمه:  (291 :2   جم.) «.لَْیَس
 (511: 2، ج 1311دس  کسی در حنا گذاشتن. )دهخدا، 

 ةوعـددزد  زن بـا کیاسـ  بـهکرد، تهدید به مرگ زن را . دزد شدزنی يروتمند وارد بیوه دزدی به صانة

سـتش در ای کـه دزد دل دس  و پای  را حنا بگیر تا بعد ازدواج کنیم. در فاصـیهداد و گف  اوّ ازدواج

: 1318آمیـی، پرتـوی)ر.ک: شـود. آگاهاند و بدین ترتی  دزد در بنـد مـیها را میهمسایه ،حنا بود زن

821) 
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 دس  ارباب مروّت در حنای غفی  اس 
 

 زصم ما را صونِ گروِ  ما مگر مـرهم شـود 
 

 (318: 1381)صائ ،  

 دنبه در صحرا. 1-1-1-21

 ایـه از آنجاسـ  کـه بـرای بـه بنـد افکنـدن شـکار در داو دنبـه رمـز فـریفتن. )شـاید ایـن کن ؛دمبه نهادن

  (123: 13152اند(. )میرزانیا، نهادهمی

  (دنبه در صشکی )بیابان( چیزی جز بم نیس .)ترجمه:  (8/849)م.  «.ةیم لم لبَ اإال  يَ ما هم  ةٍ یم ُِم  ِدَ  م  ةألیم »

 ایـرف  و گف  ب یگرگ شیه آن بسته اس . پب یکه دام اف یبه فراس  در دید ابانیدر ب یادنبه یروباه

شد، صواسـ  آن را  کیبه دنبه نزد یاو! گرگ وقتکرده رهیذص  یبرا ییزهایبا تو چ یکه به پاس دوست

المثـل را  ـرب نیـو ا دصـوریبردارد ناگهان گردنش به تیه افتاد و دنبه از آن جدا شد. روباه دنبـه را مـ

 .(221: 1351فروزانفر، ) کردیزمزمه م

ـــه را  ـــی دنب  چـــون کـــه در ســـبزه ببین

 زان نــدانی کــ  ز دانــش دور کــرد
 

ــــدانی تــــو چــــرا   داو باشــــد ایــــن ن

ــرد ــور ک ــ  ک ــم عقی ــه چش ــل دنب  می
  

 (2، دفتر 212: 1315ی، )مولو

ــرّ ــه نهــاد از ب ــم دنب  ة چــرخ و شــمااجی
 

ــد همــهبرّهمچــو آهــو   ه مشــذول چرایی
 

 (111: 1315)صاقانی،  

 (2)ددیوار گوش دار. 1-1-1-29

َم » َم لحم لم  إ   (هایی اس .همانا برای دیوارها گوش)ترجمه:  (841: 8   ج)م. .«اانً آذَ  یطا

 (.251: 1313، ی)بهمنیار دیوار گوش دارد

 در ســخن بـــا دوســـتان آهســـته بـــاش

ــوار  ــیش دی ــوش دارپ ــویی ه ــه گ  آنچ
 

ــدارد دشــمن صــون  ــا ن  صــوار گــوشت

ـــوِ ـــد در پ ـــا نباش ـــوش ت ـــوار گ  دی
  

 (112: 1351)سعدی، 

 هاســ چــه درو نــوشلــ  مگشــای ار
 

ــوار بســی گــوش  ــو دی ــز پ  هاســ ک
 

 (211: 1313)نوامی، 

  (.815-811: 1351یوسفی، و  181: 1312زاده، )ر.ک: رج برای ارّما بیشتر از این مضمون 
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 کسی نریختن ارزن از دست. 1-1-1-23

 .(83 :1، ج 1353بسیار صسیو بودن )انوری،  ن؛ارزن از دس  کسی نریخت

ِْدَلةٌ »    (افتد.یک صردل از دستش نمی)ترجمه:  (234: 2   ج)م. «.اَل َتْسُ ط  ممْن َكفُمهم َر

 .(1218: 2 ، ج1351افتد )انوری، یک ارزن از دستش نمی 
ــر زمــینارزن انجــم نمــی  ریــزد ز دســتش ب

 

 حاصل اس صواستن بیستهر سفیه روزی  از 
 

 (31: 1318)صائ ، 

 (1)سار کردنموش را اف. 1-1-1-21

 (کند.اش افسار میموش را در صانه)ترجمه:  (009: 2)م.  ج (8)«. َِدْیتمهم  م  م  الَفأ َ ید ْلجم »

 .(1123 :2، ج 1355)ذوالفقاری، دارد بندد و به شخم وامیموش را به صیش می 

 از باران گریختن و در ناودان افتادن. 1-1-1-22

صطـر کـوچکی بـه صطـر بزرگـی انـداصتن. )میرزانیـا، از  ،کنایه از، از باران گریختن و در ناودان افتادن

 (81و  81: 1352

ِم ممنَ » َْ املمیزابم  فَد ِم وقَدَاَد ََتْ   (از باران گریخ  و زیر ناودان نشس .)ترجمه:  (2/99)م.  (9)«.املََط

 .(83: 1353امینی، ) از باران به زیر ناودان گریخ 

ــاه  ــر آن پن ــوهّه ــز ت ــد ج ــرد امی  میگی
 

ــ  ــیش ب ــدز پ ــر نــاودان آی ــه زی  اران ب
  

 (1111: 2، ج 1311دهخدا،  :نقل ازبه )

 هرکو از شهوت رعاو بگریزد و اندر شهوت ریا افتد چنان باشد که از باران حذر کند و به ناودان افتـد

 (. 1111: 2، ج 1311دهخدا،  :نقل ازبه کیمیای سعادت، )

 ا بـــه جــان آمـــدیمون در صطرهــکنــ
 

ــــ  ــــویز ب ــــدیم  اران س ــــاودان آم  ن
 

 

 (113 :1، ج 1311دهخدا،  :نقل ازبه )نوامی، 

 مثل ماهی بر تابه. 1-1-1-21

 .(111: 1318)يروت،  قرار، آشفته، مضطربکنایه از بی ؛مثل ماهی بر تابه

ُْلى  م » ََِْأةم الثمْكَلى واثَبمةم على املم َُلَدقكامل رده و دانه بر تابه م ن فرزندمانند ز)ترجمه:  (814: 2م.  ج).«  اأیُطاع وال

  (در نگرانی و ا طراب.
 .(1131: 3دهخدا، ج ) مثل دانه بر تابه
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ــــه ــــبســــان دان ــــر تاب ــــی راو ةای ب  ب
 

 بمانـــــده چشـــــم بـــــر راه دل آراو 
 

 (1311: 1311دهخدا،  :نقل ازبه )ویو و رامین، 

 بســــان دانــــه بــــر تابــــه فشــــانده
 

ـــــ  ـــــدهه ب ـــــده بمان ـــــرش دی  راه دلب
 

 همان(، دهخدا)       

 خشت بر آب افکندن. 1-1-1-28

 .(113: 1318کنایه از کار  ایع کردن امری و چیزی )يروت،  ؛صش  بر آب افکندن

ِمةٌ » ْْ آج  ْم اآلج  لَبمَنٌة   املَ وَ  َوقَا َُاَل ْم اللُمبمنَدة   !اِْدتماله   او  (10):ِمة  اءم فَد َُالَد مـه: )ترج (599: 2ج   )م. «؟َفَمداَذا أق دو   أانَ  :فَد

 (صش  گف : پو من چه بگویم؟ !آجر و صشتی در آب افتادند. آجر گف : چه مصیبتی
 آشامخونابه. 1-1-1-23

 .(131: 1318)يروت،  صون صوردن - آزاردل -کنایه از ظالم  ؛آشاوصونابه

  (نوشد.آب را جز با صون نمی)ترجمه:  (234: 2   ج)م. «.الَ َیْعَِب  املاَء إالَ ِمَدمٍ »
 (11)یک گوشش در است یک گوشش دروازه. 1-1-1-11

ِى َمْیدَداانً » یک گوشـش را بسـتان قـرار داد و )ترجمه:  (859: 2   ج)م. (12)«.َقْد َجَاَل إْحَدى أ ذ یَدْیهم ِ ْسَتاانً واأرد

 (دیگری را میدان.

 (2181 :1، ج 1311، دهخدایک گوشش در اس  یک گوشش دروازه ) 

ـــــد از گوشـــــش  ـــــی در درآی  بیک
 

ـــ  ـــشب ـــر ش ـــد ه ـــرون کن  دگر در ب
 

 (2181همان:  نقل از:به )سنایی،  

 نتيجه. 9
اند و همگـی نکرده مشخّ های امثال مولّد را سرچشمه ،نوران عرب و غیر عربو صاح  پژوهشگرانبا آنکه 

میـان  همگان معتقدند که فرهنـگ ایرانـی در ،به فرهنگ عربی ندارد، از دیگر سو تعیّقاقرار دارند که این امثال 

ی از صود بـه جـا عبّاسبیشترین اير را در فرهنگ و ادب  ،هایی که با زبان و ادب عربی تعامل داشته اس فرهنگ

های فارسی و مضامین ایرانی نشانة صاستگاه ایرانی تعدادی از این امثـال گونه که وجود واژه. هماناس  گذاشته

 هویّـ های های زبان فارسی اس ؛ از نشانهد و از ویژگیهایی که در زبان فارسی کاربرد داروجود کنایه ،اس 

 ،ر از فرهنگ ایرانی ندانیماگر این امثال را با وجود این قراین روشن متثيّ ،نکتة دیگر اینکه .ایرانی این امثال اس 

 ؟ماند که این امثال از کداو فرهنگ به فرهنگ عربی سرای  کرده اس جواب میاین سؤال بی
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 هانوشت. پی3
 شاعری عرب گفته اس : (1)

ددددددددددم َوَمددددددددا َعَجددددددددديبم إالُ  ددددددددَن الدف دددددددددددِ:م إیمدده   مم
 

ِ م َوالغَدددِبم   ددد َِ  م العم ددكددددٌَم قَدددد سددد  لَدددده م حم
 

 (169ات: )اِن كتاين  ب
 (.هایی دارند که در شرق و غرب جهان رای  و مشهور اس من جز از ایرانیان در تعج  نیستم زیرا حکم )ترجمه: 

یشینة ایرانی که قبل از اسـمو داشـته، از مراکـز تجمّـع ایرانیـان بـود بـه با پ اسی این دو شهر )کوفه و بصره(( در دورة عب2ّ)

صواندند و در مساجد واعوـان بـه دو زبـان فارسـی و عربـی بـرای مخاربـان اشعار فارسی می ها در کوچه،ای که بچّهگونه

 .(21-11: 1351گفتند )آذرنوش، ایرانی و عرب سخن می

( نیز احتمـال فارسـی 313: 1312) دانسته اس ، جفری« میدَه»فارسی  را معرّب واژة« ةمالد»واژه ( 115: 1355) ( ادی شیر3)

 »...بار در قرآن تکرار شده اس . برای نمونه:  2های قرآن کریم اس  که کند. مائده ناو یکی از سورهبودن آن را رد نمی
َنا َمالمَدًة ممَن السمَماءم  َْ ید نَدزُمَ  َعَلیدْ  (112 /دة)مال...« َ ََِك َأ

( 215: 1355(، مکنزی )338: 1312(؛ جفری )311: 32 ، ج1318معرّب پیل و فارسی ااصل اس  )دهخدا،  ،فیل ( واژة1)

 اند.آن را فارسی دانسته( 123: 1355) شیرو ادی

رحیم ( و عبـدال311: 2111( يعـالبی )113: 18ج  ،1318و معـرّب تریـاک اسـ  )دهخـدا،  یونـانی اسـ « تریاق» ة( واژ8)

 اند.( آن را فارسی دانسته238: 1111( این واژه را رومی و جوالیقی )238: 1111)

 . به این کنایه اشاره نشده اس های کنایه، در هی  کتابی از فرهنگ (1)

 ای اشاره نشده ولی در امثال فارسی آمده اس .در منابع فارسی به چنین کنایه (1)

 (111: 2 ، جکنایه از بخیل )و. (5)

یزیـدن( و آب م ةف میزنـده یـا مـادّگذر و آبراهه. این کیمه فارسـی اسـ  از میـز )مخفّـآبریز و ناودان و آب« میزاب» (3)

ایـن واژه را فارسـی ( 113: 1355)( و ادی شـیر 251تـا: (، سیوری )بـی835: 1111( جوالیقی )253: 11 ، ج1318)دهخدا، 

 دانند.می

ایـن ( 5: 1355)شـیر و ادی( 251تـا: ( سیوری )بـی13: 2 ، ج1318ی اس  )دهخدا، آگور از فارس معرّب« آجر» ( واژة11)

 اند.فی کردهواژه را فارسی معرّ

  گ کنایه، به این کنایه اشاره نشده اس .های فرهندر کتاب (11)

 (131: 2 ، جو. :نقل ازبه رود که پند در او کارگر نیس  )برای کسی به کار می (12)

 کتابنامه

 هابالف: کتا
 قرآن کریم 
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 ، تهران: نشر نی.چالش ميان فارسی و عربی(؛ 1351آذرنوش، آذرتاش ) .1

 هضة.، مصر: مکتبة الن  اعِاأدب الکاتب والعُ  الِ  املثل السُ (؛ 6591ین )ابن اثری، ضیاء الد  . 2
ننن. 3 ااحیننناء  داص حملنن ، بنننریحم :ب نننة اا، الط  لسددداَ الادددِب(؛ 8441) يد بننن مکنننرع بنننن   ننابننن منرننننص اي صنناصف الرحمی  ننن ،    
 .ا  ال ريالت  
 ا یة، بریحم : املطب ة الکاثنلیکیة.ب ة الث  ، الط  األفاظ الفا سیة املاِمِة(؛ 6511ید )ادی شری، الس  . 4
 .داص الکتاب ال ري :، بریحم ضحی اإلسالم(، اتمنی، امحد )ي. أ9
 .، تهران: مازیارفرهنگ عوام(؛ 1353امینی، امیر قیی ). 1

 ، تهران: سخن.2و  1 ید، جفرهنگ امثال سخن(؛ 1351انوری، حسن ). 1

 ، تهران: سخن.فرهنگ کنایات سخن(؛ 1353) --------. 5

 مكتبة صادص. :بریحم  ،الثةب ة الث  ، الط  ةاسیُ دابء الاِب   أعِْ الابُ أ ؛(6591البستاين، بطرس ). 5
و، بـه کوشـش فریـدون بهمنیـار، تهـران: دانشـگاه ، چاپ سوّبهمنياری نامةداستان(؛ 1313بهمنیاری، احمد ). 11

 تهران. 

 ، تهران: کتابخانه. های امثال و حکمریشه(؛ 1318پرتوی آمیی، مهدی ). 11

 ، تهران: عیمی و فرهنگی.رمز و داستان رمزی در ادب عربی(؛ 1315پورنامداریان، محمّدتقی ). 12

 داص صادص.بریحم : ، رالِوال ُ  البْالِ(؛ 6441ان )حی   ، ابنفنحیدت  . ال61
 ة.ال   ی   الکتب م ید   د ق یحة، بریحم : داص قبقحت، هِیتیمة الدُ (؛ 6441منصنص امسا یل ) ، ابن اليبالث  . 64
ِِیُ أغة و فُه اللُ (؛ 2446) ---------------. 69 ِا  الا  ، بریحم : املکتبة ال ربیة.ةس
ِول ِددده الکنایدددة والتُ ا هایدددة  النُ (؛ ات)ي ---------------. 61 ِی لکنایدددة املاددد  فنننرحل ارنننناص، دنننن  : داص ، حتقینننقاددد

 شر.با ة حمالن  امل اصف ل ط  
 .مكتبة اخلاجني، القاهرة: حتقیق حمشرح:  بد السالع   د هاصحمن،  سالل اجلاحظ( 6114). اجلاحظ،   رحم بن حبر 61
 . ياخلاجن فهد   ند    د شاکر، قاهرة: مکتبة ،    ق   یه ابنداللل اإلعجا:(؛ 6514القاهر ) ،  بدرااين. اجل61
 تهران: توس.ل، ای، چاپ اوّفریدون بدره ترجمة، های دخيل در قرآن مجيدواژه(؛ 1312جفری، آرتور ). 13

 الق م. حمل ، دمشق: داصب ة اي، الط  املاُِب(؛ 6464، ابن منصنص )ياجلنالیق. 24
 ، تهران: پارمیو.دیوان(؛ 1331ین محمد )الدّ. حافظ، شمو21

ین سـجادی، الـدّ، به تصـحیح سـید  ـیاءدیوان(؛ 1315ین بدیل بن عیی صاقانی شروانی )الدّ. صاقانی، افضل22

 تهران: زوّار.

 امیر کبیر. : ، تهرانامثال و حکم(؛ 1311اکبر ). دهخدا، عیی23



 133/( ...مجمع األمثالدر  مطالعة موردپژوهانه: امثال مولّدنقد و فارسی ) های مشترک در ادب عربی وپژوهشی در کنایه

 
 

ی،چاپ دوو، تهـران: دانشـگاه ، زیرنور محمد معین و سید جعفر شهیددهخدا ةناملغت( 1318) --------. 21

 تهران.

 ، تهران: معین.های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب(؛ 1355. ذوالفقاری، حسن )28

 ، چاپ سوّو، شیراز: دانشگاه شیراز.معالم البالغه(؛ 1383رجایی، محمّد ). 21

 ارات آستان قدس.چاپ و انتش سةسّ، مشهد: مؤها و تعبيرات فارسیبرخی مثل(؛ 1312زاده، هاشم ). رج 21

ِِیُ  مثا اأ(؛ 6514زهلامی، صحمدلف ). 21 ق   یه حمحمضع فهاصسه صمضنان  بندالتناب،     قه حم ، درمجه  ن ااملا یة حمحق  ة الُدمیةالا
 سالة.الر   ةسس  ؤ بریحم : م

، تهـران: امثال و اشعار عربی در مثنوی معنوی(؛ 1332سمیره صسروی ) پور، وحید؛ صدیقه ر ایی و. سبزیان23

  .یاردانش

 ، تصحیح غممحسین یوسفی، تهران: صوارزمی.بوستان(؛ 1315عبداه ) ین مصیح بنالدّ. سعدی، مشرف31

، به کوشـش عبـاس اقبـال آشـتیانی، تصـحیح کليّات سعدی(؛ 1311) --------------------------. 31

 محمّد عیی فروغی، تهران: جاویدان.

 ، تصحیح غممحسین یوسفی، تهران: صوارزمی.گلستان(؛ 1351) --------------------------. 32

  ال کر. ، دمشق: داص حمليد ا   اجمل، یواعهاأغة و علوم اللُ  املزهِ  (؛ اتین )ين اال  الد  الرمح   سینط ،  بد. 11
، میـدانی نیشـابوری تـثلیف، فرائد األدب در امثال سـائر و رایـع عـرب ترجمه و تحشية(؛ 1313شاهد، امیر ). 31

 اصفهان: جهاد دانشگاهی.

، تصحیح و مقدّمه و حواشی و تو یحات محمّـد امـین ریـاحی، یزهة اجملدالس(؛ 1311شروانی، جمال صییل ). 38

 تهران: زوّار.

 ، تهران: آگاه.فارسی صور خيال در شعر(؛ 1311شفیعی کدکنی، محمّد ر ا ). 31

 وس.، چاپ سوّو، تهران: فردبيان(؛ 1312شمیسا، سیروس ). 31

سسـة تحقیقـات و ؤ، تـثلیف احمـد گیچـین، تهـران: مفرهنگ اشعار صائب تبریـزی(؛ 1318صائ  تبریزی ). 35

 .مطالعات فرهنگی

صاسنا  طنالس ل د   حملن ، دمشنق: داصب نة اي، الط  اأدب الادِب ثری اثکدم الفا سدیة  َت(؛ 6515) يال اکنب،  یس    . 15
 شر.مجة حمالن  الت  حم 
عیمی ، تهران: لعبداله شریفی، چاپ اوّ ة، ترجمثير پند پارسی بر ادب عربیأت(، 1311) --------------. 11

 .و فرهنگی

 شر. صاسا  حمالن  سة  ربیة ل د  ، بریحم : املؤس  اأدب الاِب مالمح الیوانییة  (؛ 6551حسان )إ ،اسب   . 46
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ددد ؛(6465 )ن أمحنند ارسننن بننن  بنند ال  ، أبننفال سننکر . 42 ُْ نن ي:   ننقیننقحت، ناعتَال نن    د أبنال ضننل إبنننراهیم، د البجنناحمف حم   
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ِِیة د اسة ات َییة َتلیلیةاأ(؛ 6511قطامش،  بداجملید ). 41  نزیع.الت  ا ة حم بال کر ل ط   ، دمشق: داصمثا  الا
 ، انتشارات امير كبير، چاپ پنجم.، به اهتمام عبد الحسين نوايىتاريخ گزيَه( 7834مستوفى، حمد اهلل ). 74

مهشید میر فخرایی، تهـران:  ، چاپ چهارو، ترجمةفرهنگ کوچک زبان پهلوی(؛ 1355مکنزی، دیوید نیل ). 15
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 مشاهی، تهران: ناهید.ین صرّالدّ، به تصحیح قواومثنوی معنوی(؛ 1315ین )الدّ. مولوی، جمل13

دود هف  هـزار کنایـه از نضماو گفتارهایی در باب کنایه و ح، به افرهنگنامة کنایه(؛ 1352) میرزانیا، منصور. 81
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تطبيقـی  ادبيّـات نشریة، «ی امثال مولّدهاپژوهــشی در سرچشمه»(؛ 1331هدیه جهانی ) و ------------. 11

 .151-181، ص 12 ، شمارة1ه شهید باهنر کرمان، سال ، دانشگاانسانی و علوم ادبيّاتدانشکدة 

شکنی بمغی: نقـش صـناع  بمغـی در شکسـ  و واسـازی ساص »(؛ 1351فتوحی رود معجنی، محمود ). 11

 .131-111، ص  3اوّل، شمارة  ، سالفصلنامة نقد ادبی، دانشگاه تربيت مدرّس، «متن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 حُكمة( -دب املُاَ  )فْلُیة علمُیة حبوث   اأ

ِمایعاه  کُلُیة اآلداب والالوم اإلیسایُیة  جاماة  ا:ي ک
ید 28الُسنة الُسادسة  الادد   859-881م   ص  2489هد. /  8053هد.ش/  8591  ِ 

َکة   اأدَِ الفا سي والاِب د اسة  الکناایت املع
 1 َّنوذجًا(للمیداين َممد اأمثا )اأمثا  املوُلدة   

 2و ِوحید سبزایَ
 یرانإکرما شاه،   ة حمآداهبا، اام ة صازفأستاذ يف قسم ال  غة ال ربی  

 3جهاين هدیه
 کرما شاه، إیران  ، اام ة صازفة حمآداهبايف فرع ال  غة ال ربی   طالبة الد کتنصاه

 امللُخص
ننند املینننداين ) نننا: قرابنننة أ جم نننع ايمثنننا هنننن( يف کتابنننه  961أحمصد أمحننند بنننن     لنننف مثنننل منل ننند. قننند  نننر ف ايددء ايمثنننا  املنل ننندة  هن 

مم نا ا نل البنناحثنی ی تنذحمن هنثه ايمثننا  «. تقند اهلنی ننة ال ربی نة حمقند اإندص  إلنن  الث قافنة ال ربی نة منن سننا ر الث قافنا ايمثنا  ال نت د »
تخدمة لنندی ال ننرس مم ننا یکشننف  ننن هنی تهننا انیرا ی ننة. د ینند متننّث رة دلث قافننة انیرا ی ننة حمآداهبننا احتناهننا   نن  املایینند مننن الکنننا   املسنن

فنال بند   تا ج هثه الد صاسة أن  مثة مماث ة کبنریة بننی ايمثنا  املنل ندة حمالکننا   ال اصسنی ة. حمإذا ا تفننا بصنبغة هنثه الکننا   انیرا ی نة 
 ا یت   ق دل  غة ال ت  شّ حمدر رع منها حمفیها. من اا تاف بنشّهتا انیرا ی ة أیضاً. ذلک ي  ه جیب ا تباص الکنا   مم  

 ل  یداين، ايمثا  املنل دة، ايدبنی ال اصسي حمال ري،  قد الکتاب، ايدب املقاصن.   ع ايمثا جمالکنا  ،  الکلمات الُدلیلُیة:
 

                                                      
 92/1/8431 :لقبن اتصیخ ا    29/9/6411 خ النصن :یص ات. 8
 wsabzianpoor@yahoo.com . ال ننان انلکتحمين ل کادب املسئن :9

 hediehjahani@yahoo.com . ال ننان انلکتحمين:3


