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رعایـت  .3 پژوهشـی نـدار . -ارزش علمـی  ،این بخش .2 ایم.به عاریت گرفته« گزارش میراث»ة مجلّاز را « هاها و نکتهپاره»تعبیر  .1

  ضروری است. ،و اخالقی نقد اصول فنّی





 
 فارسی( -تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی  ادبيّاتنامة کاوش

 و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه ادبيّاتدانشکدة 
 28۹-211م، صص  21۵2هـ. ق/  ۵3۹1هـ. ش/  ۵۹۳۱ تابستان، 22سال ششم، شمارة 

 پژوهشی( –ها: غير علمی ها و نکته)بخش پاره

 ميدانی مجمع األمثالمقایسة ابيات حکمی شاهنامه با امثال عربی در 

فرهنگ ایرانیـان ستیزی مشهور است و شاهنامة او را مایة حیات زبان فارسی و با آنکه فر وسی به عرب

با امثال  هاآنشو  که  ر سرچشمة فکری و تشابه مضمون ابیاتی  یده می ،جای شاهنامه انند،  ر جایمی

پارچـة روزگـار تـوان  ر فرهنـگ یکایـن امـر را مـی تتوان روا  اشت. علّـترین تر یدی نمیعربی کم

های علمی آن روزگار همان  روسی که  ر خراسان بزرگ ها و حوزهخانهوسی  انست که  ر مکتبفر 

شـد.  ر ایـن آموزان تدریس میه و مدینه به علمشد نیز  ر شام و بصره و مصر و مکّمان  ا ه میبه متعلّ

و ابیات شـاهنامه بـه ایم که شباهت مضمون را  ر امثال عربی به بیش از بیست نمونه اشاره کر ه ،نوشتار

 توان  ید. وضوح می

ا کار ر از فرهنگ عربی بدانیم. امّترین راه آن است که فر وسی را متأثّسا ه ،تفسیر این پدیدة مشترک  ر

ایم که بسیاری از امثال عربی شکل  گرگون   نشان  ا ههای متعدّبه این سا گی نیست زیرا  ر پژوهش

ت ایرانی خو  را  ر ا ب عربی از  سـت ایرانی است که با گذشت زمان هویّهای یافتة پندها و حکمت

را به عنوان مثل عربی  هاآن میدانیاند. برای نمونه  و مور  زیر قبل از آنکه  ا ه لباس عربی به تن کر ه

 شو : های ایرانی  یده میکم و کاست  ر حکمتبی آوری کند عیناًجمع

 حسـو ، آقـا و بـزرگ )ترجمـه:  (81: 8531مسوووي،  )ابو  «.احَلُسوُد الَ َيُسوودُ » های هوشنگ است:از پند .1

  (253: 1 ، ج2003، میدانی) شو  یده می میدانی مجمع األمثالکم و کاست  ر ، بیاین عبارت (شو .نمی

کم و بی این عبارت نیز (53 :ات)ثعالبی  يب .«اعَ طَ ستَ ا يُ ل مَ سَ فَ  اعَ طَ أن تُ  دتَ إذا أرَ » از اسفندیار نقل شده است: .2

: 1331، پـورسـبزیانر.ک: ) .(105: 1 ، ج2003، میـدانیشـو  ) یده می میدانی مجمع األمثالکاست  ر 

151-180) 

 وستی خـو  ربی آمده که  هخدا با تمام ایرانمثل ع 30 هخدا  ست کم  امثال و حکمهمچنین  ر  

 .(10-21: 1381، پورسبزیانر.ک: )نکر ه است  هاآنای به سرچشمة ایرانی اشاره
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 هـاآنای مبنی بر ایرانـی بـو ن مضـامین قرینه و نشانه ،الزم به ذکر است که برای شواهد این نوشتار 

ها این احتمال وجو   ار  که برخی از این امثال را نامهبه نابو ی منابع پهلوی و خدای توجّهایم ولی با نیافته

هـایی کـه باشد و همان امثال از طریق ترجمهعربی بلکه از منابع پهلوی گرفته  طریق ا بفر وسی نه از 

 ر مقدّمـة   محقّق سترسی نداریم به فرهنگ و ا ب عربی نفوذ کر ه باشد. سخن مهدی  هاآنامروز به 

ایـن خصـو   مقالة جستجوی مضامین و تعبیـرات ناصرخسـرو  ر احا یـ  و امثـال و اشـعار عـرب  ر

توان به آسانی حکم کر  که ناصرخسرو از آن مضامین امثال و اشعار عرب نمی امّا  ربارة»شاست: راهگ

اقتباس کر ه زیرا بسیاری از مضامین که ناصرخسرو  ر اشعار خو  آور ه و نظیر و مشابه آن  ر امثال و 

ه گویندگان عرب، یابیم کاشعار عرب موجو  بو ه و  ر این مقاله هم یا  شده، ما پس از تفحص  رمی

های اند و اگر  نبالة بسیاری از مضامین امثال و حکم را بگیریم به اندرزنامهخو  از منابع ثالثی اخذ کر ه

 «رسیم.مانند ارسطو و افالطون و حتّی کتب مذهبی اوستا و تورات و انجیل می ،پهلوی و کلمات فالسفه

موووا  ةالفارسو  ةقافوذي  أخذوا حبظ ٍّ مو  ال   هؤالء العرب ال  » گوید:عای باال احمد امین می ر تأیید ا ّ (33: 1310)
اسـی از فرهنـگ اعرابـی کـه  ر عصـر عبّ)ترجمه:  (181: 1 تا، جی)ب «.ةحكماسي علماً و يف هذا العصر العب  ن ا الد  

 احمـد امـین  ر ا امـه ضـمن اشـاره بـه برخـی  (مند شدند،  نیا را پـر از علـم و حکمـت کر نـد.فارسی بهره

 (130–183: 1 همـان، ج)« الفارسو ة ُتسورو وتو أو أو یتوذ  انو  هوذا ااعوايکو »گویـد: های ایرانی میحکمت
 (شد.گفته می هاآنآمد یا اینکه مانند شد و به شعر  رمیهای ایرانی یا سرقت میحکمت)ترجمه: 

 100ست کم به نظران عرب  عربی به قدری گستر ه است که صاحبهای ایرانی  ر اشعار تأثیر حکمت

چـا  از  ،ابیـات شـاهنامه  ر ایـن پـژوهش (39-93: 1383 پور،سبزیانر.ک: ) اند.مور  آن اشاره کر ه

شمارة سطر  ،فحه و عد  سمت چپ آنشمارة ص (/عد  سمت راست اسلش ) ؛شده استهرمس انتخاب 

 است.

 گور کندنم خود با سُ
ــــــده شــــــیر ــــــه آوایِ  رّن ــــــه ب  زمان

ــــــدرز هــــــر گــــــور راهمــــــی   ا  ان
 

ــه   ــ  هفت ــاور  ی ــه ن ــرک ــه زی  صــیدی ب

ــرِ خــو  گــور راکــه کَ م به ــه ســِ ــدی ب  ن
 

 (533: 1313)فر وسی، نقل از  اما ی، 
های خو  مرگش را به  وش گوسفند با سمترجمه: ) (893: 8   ج3005  م داي) «َحتَفَها َیِمُل َضَأٌن ِبَِظالِفَها.»

 کشد.(می
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 هر سخنی جوابی دارد

ـــدروی ـــا چـــه کـــاری همـــان ب  نگـــر ت
 

 

 گـــویی همـــان بشـــنویچـــه ســـخن هر
 

 : (281/11) 

 (جوابی  ار . سخنیهر ترجمه: ) (339 :8   ج3005  م داي) .«ِلُولِ  َکالمٍّ َجَوابٌ »
 جمع شدن آب و آتش

 چــــو بخشــــایش پــــاک یــــز ان بــــو 
 

ـــــــو     مِ آتـــــــش و آب یکســـــــان ب
 

 : (305/22) 
پاک است خدایی که ترجمه: ) (513 :8   ج3005  م داي) .«ال ُّونِ وَ َبْْیَ الضَّبِ  ُسْبَحاَن اجلَاِمِع َبْْیَ ال َّْلج َوال َّار وَ »

 (برف و آتش و سوسمار و نهنگ را با هم جمع کر .

 شنيدن کی بود مانند دیدن

ــار نیســت ــای گفت ــو  ج ــت خ ــر هس  اگ
 

ـــدار نیســـت  ـــو  ی ـــنیدن چ ـــیکن ش  ول
 

 : (912/21) 

 بیند.(بیند که  ایب نمیشاهد چیزی را میترجمه: ) (441: 3   ج3005  م داي) «الَ يَوَرى الَغاِئبُ  يَوَرى الشَّاِهُد َما»
 فریبنده مثل سراب

ـــا زبـــان هـــیت همســـایه نیســـت   لـــت ب

 بـــه هـــر جـــای چربـــی بـــه کـــار آوری

ــــ  ن نباشــــد خــــر کســــی را کــــه از بِ

 چــــو شــــوره زمینــــی کــــه از  ور آب
 

 روان تــــو را از خــــر  مایــــه نیســــت 

 نگــــار آوری چنــــین تــــو ســــخن پــــر

ــــو  ــــر ت ــــر گمــــان ب ــــانی ب ــــر مهرب  ب

ـــــاب ـــــرو آفت ـــــد ب  نمایـــــد چـــــو تاب
 

 : (931/15-18) 
و  فریبدرا می مانند سراب که بینندهترجمه: ) (34 :3   ج3005  م داي) .«َکالسَّراِب يَوُغرُّ َمْ  رَآاُ َوُُیِْلُف َمْ  رََجااُ »

 (کند.به کسی که به آن امید  ار ، خلف وعده می

 نه لباس زیباست نشان آدميت

ــــی ــــا ر کس ــــد ز م ــــو زای ــــه چ  برهن
 

ـــش بســـی  ـــه پوش ـــاز  ب ـــه ن ـــد ک  نبای
 

 : (1111/11-15) 

 (زیبایی به لباس نیست.ترجمه: ) (331 :3   ج3005  م داي) .«لَْ َس اجلََماُل ِِبل ِ  ابِ »
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 ميش جستن از چنگال گرگ
 وگــر مــیش جــویی ز چنگــال گــرگ

 

ـــی بـــزرگ  ـــو  کـــژّ و رنج ـــانی ب  گم
 

 : (1151/25) 
 (شیر. مانندِ جویندة شکار  ر النةترجمه: ) (833 :3  ج 3005)م داي   .«األَسدِ  ةَعري  يف کُمبَتغی الصَّ ِد »

 پزشکی که باشد به تن دردمند
ـــد ـــن  ر من ـــه ت  پزشـــکی کـــه باشـــد ب

 

ـــــار   ـــــازز بیم   ار  گزنـــــدچـــــون ب
 

 : (1111/11) 
کنـد و پزشکی که مـر م را مـداوا مـیترجمه: ) (411 :8   ج3005)م وداي   .«طَبِ ٌب يَداِو  ال َّاَس َوهَو َمرِيضٌ »

 (خو ش بیمار است.

 تشبيه زبان به شمشير
ــام ــه هــر جــای ن  چــو گســتر  خــواهی ب

 

 زبـــان برکشـــی همچــــو تیـــ  از نیــــام 
 

 : (1189/21) 
گـویی زبـانش شمشـیر یـ  ترجمه: ) (810 :3   ج3005م داي  ) .«َراُو الِعبٍّ  أو َسْ ُف َضاِربٍّ ِلَسانَُ، ِمْ  کأن  »

 (بازیگر؛ یا شمشیر جنگجوست.
 نادانیغرور نشانة 

 کس که گفت انش آنمنش پست و کم
 

ــی کســیم نیســت جفــت   مــنم کــم ز گیت
 

 : (1130/25) 
 (اصلِ نا انی، خو پسندی است.ترجمه: ) (543 :8   ج3005م داي  ) .«رَأُس اجلَهِل االغِِتَارُ »

 سکوت و تحسين
  ر انجمــــن خامشــــی برگــــزینتــــو 

 

ــرین  ــد آف ــر کنن ــه یکس ــواهی ک ــو خ  چ
 

 : (1133/12) 
 (شو .کسی که ساکت باشد رستگار میترجمه: )( 853 :3ج   3005  م داي) .«َقد أفَلَح السَّاِکُ  الصَُّموت»

 دل است فرزند ميوة
ـــی ـــز نیســـتگرام ـــر از خـــون  ل چی  ت

 

ـــــت  ـــــا  ل یکیس ـــــد ب ـــــد فرزن  هنرمن
 

 : (1515/19) 
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  ( ل است. ترجمه: فرزند میوة) (593 :3  ج 3005  م داي) .«الُفؤادِ  ۀالَوَلُد ََثَرَ »
 کندچين روابط را خراب میسخن

ــــر  ــــز  رو   گ ــــو ج ــــام ک ــــو نمّ   ی

ــــخن ــــد س ــــوبمان ــــین و  وروی  ی  چ

ــــگ آور  ــــن کــــین و جن ــــان  و ت  می
 

ـــــرو   ـــــا ف ـــــد ســـــخن ب ـــــد نران  ندان

 بریـــــده  ل از بـــــیم کیهـــــان خـــــدیو

 پیوســـــتگی بشـــــکر بکوشـــــد کـــــه 
 

 : (1523/20-22) 

 (کند.راب میچین روابط را خترجمه: سخن) (513 :8   ج3005م داي  ) .«َسِفرُي السُّوء يُوْفِسُد َذاَت الَبْْیِ »

 سالمتیارزش 

ــــ ــــو ه چــــو از  ر  روزی ب  سســــتی ب
 

ــــــــو   ــــــــتی ب ــــــــه آرزو تندرس  هم
 

 : (1533/11-13) 

          (سالمتی یکی از  و  نیمت است.ترجمه: ) (513 :8   ج3005  م داي) .«السَّالَمُة إْحَد  الَغِ  َمتْْیِ »
 جو، نگنجد در جهاندو ریاست

 خر منـــد گویـــد کـــه  ر یـــ  ســـرای
 

ــای  ــه ج ــد ب ــر   نمان ــان  و گ ــو فرم  چ
 

 : (1518/9) 
 (حان، کشتی  رق شد.بسیاری مالّاز ترجمه: ) (543 :3  ج 3005  م داي) «ِم  ِک َرِة اااََلحْی َغِرَق  الَسِف  ُة.»

 از مرگ چاره نيست

 کـــه یابـــد بـــه گیتـــی رهـــایی ز مـــرگ
 

 و گـــر جـــان بپوشـــد بـــه پـــوال  تـــرگ 
 

 : (1553/11) 
 (ای، مرگی  ار .هر زندهترجمه: ) (339 :3   ج3005  م داي) «ِلُولِ  َحی أَجٌل.»
 (ای  ر زمانه ماندگار نیست.هیت زندهترجمه: )( 331 :3)مهان  ج  «.لَْ َس َحيٌّ َعَلى الزََّماِن بِباوٍّ »

 مرگ زندگان است ،نادانی
ـــی ـــر  ب ـــر ه چـــون م ـــن م   انشســـتت

 گمــان زنــده مــر بــه  انــش بــو  بــی
 

 کــه  انـــا بـــه هـــر جـــای بـــا رامشســـت 

ــو  انــش نباشــد بــه گــر ش مگــر   چ
 

: ( 1593/21-23) 
 (نا انی مرگ زندگان است.ترجمه: ) (383 :8   ج3005  م داي) «اجلَْهُل َموُت األح اِء.»
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 پشيمانی و پرحرفی

 بپرســـید  انـــا کـــه عیـــب از چـــه بـــیش

 کــس کــه رانــد ســخن بــر گــزافهــرآن

ـــت ـــو   ر نهف ـــا ب ـــه گـــاهی کـــه تنه  ب
 

ـــار خـــویش   کـــه باشـــد پشـــیمان ز گفت

ــــر  الف ــــن م ــــر انجم ــــر س ــــو  ب  ب

ــا کــه گفــتپشــیمان شــو  زان ســخن  ه
 

 : (1533/12-11) 

 (پشیمانی است. ،اطاعت از زبانترجمه: ) (411: 8   ج3005  م داي) «.طَاَعُة اللِ َساِن نََداَمةٌ »
 درازی و مرگزبان

ــــراز ــــد زمــــانش ف ــــو کای  هــــر آن  ی
 

ـــــر    راز  ـــــار گ ـــــه گفت ـــــانش ب  زب
 

 : (1980/3) 
ُر اأَلَجلَ »  (کند. رازی زبان عمر را کوتاه میترجمه: ) (411: 8   ج3005  م داي) «.طُوُل اللِ َساِن يُوَقصِ 

 راهنمای نابينا
 د رهنمـــونکســـی را کجـــا کـــور بِـــ

 

ــــــــدرون  ــــــــه راه  راز ان ــــــــد ب  بمان
 

 : (1109/25) 
کسی که کورها راهنمایش باشند گمراه ترجمه: )( 853: 3   ج3005  م داي) «َقد َضلَّ َم  کاَنِ  الُعمَ اُن ََتدِيِ،.»

 (شده است.

 آب از بنه تيره بودن
 چ گفـــتم همـــه خیـــره شـــدســـخن هـــر

 

ـــــد کـــــه آب  ـــــره ش ـــــه تی  روان از بن
 

 : (1111/13) 
 (آب از سرچشمه آلو ه است.ترجمه: ) (818 :3   ج3005  م داي) «الَوَدُر ِم  رَأِس الَعِْی.»

 برو آستی هم ز پيراهنست
ـــت ـــان روشنس ـــن جایت ـــ  م ـــه نز ی  ب

 

 بـــــرو آســـــتی هـــــم ز پیراهنســـــت 
 

 : (1132/1) 
 ه پارچه از جنس لباس است.(کّتترجمه: ) (311 :8   ج3005  م داي) «.اخِلْرَقُة ِمَ  الشُّقَّةِ »

 ارزش تجربه
  یــــده جنــــگز روبــــه رمــــد شــــیر نا

 

ــــدرّ  ــــده ب ــــار  ی ــــگ ک ــــگس    پلن
 

 (309: 1393)فر وسی، نقل از  هخدا، 
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تـرین شجاعترجمه: ) (383 :8   ج3005  م وداي) «َأْجَرأُ ال َّاِس َعَلى اأَلَسِد َأْكَ ُرُهو َلُ، رُْؤيَوًة.»َأفْوُقوَر َشاَا: َسْأبُوُر بُ  

 مر م بر ) یدن( شیر، کسی است که بیشتر آن را  یده است.(
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