کاوشنامة ادبيّات تطبيقی (مطالعات تطبيقی عربی  -فارسی)
دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
سال هفتم ،شمارة  ،62تابستان  6932هـ .ش 6391 /هـ .ق 6162 /م ،صص 612-18

سير تحوّل حکمتهای ایرانی در منابع عربی

6

وحید سبزیانپور2

استاد گروه زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
آزاده فروغینیا3

دکتری زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

چکيده
ایرانیان باستان در میان ملل مختلف ،به داشتن سخنان حکیمانه مشهور هستند ،یکی از نشانههای نفوذ فرهنگ

ایرانگی در فرهنگ

عربی ،راهیافتن حکمتها و اندرزهای ایرانی به متون عربی است .این حکمتها ،از راههای گوناگون و در اثر اختالط ایرانیگان بگا
اعراب ،در دورههای مختلف تاریخی به ادبیّات شفاهی و سپس متون عربی رخنه کرده ،ولی با گذشت زمان ،بسیاری از آنها نگا
و نشان ایرانی خود را از دست داده ،تبدیل به ضربالمثل شده و یا به نا اشخاص دیگری ثبت شده است .این پژوهش ،با هگد
بررسی سیر تغییر و تحوّل حکمتهای ایرانی در ادب عربی و محو صاحبان ایرانی آنهگا و تاگاحآ آن بگه عنگوان حکمتهگا و
اندرزهای عربی انجا گرفتهاست .نتایج این پژوهش نشان داده است که بسیاری از سخنان حکیمانة ایرانی به این سرنوشگت مبگتال
شده و در هاضمة ادب عربی محو و نابود شدهاند.
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،حکمتهای ایرانی ،ایران باستان ،ادب عرب.

 .1تاریخ دریافت1331/1/33 :

تاریخ پذیرش1331/1/23 :

 .2رایانامة نویسندة مسئولwsabzianpoor@yahoo.com :
 .3رایانامهAforoughinia@gmail.com :
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 .6پيشگفتار
 .6-6تعریف موضوع

مجاورت سرزمین ایرانیان و عربهگا ،موجگآ پیونگدهای تگاریخی بسگیار کهگن ایگن دو قگو گردیگده اسگت.
وابستگی پادشاهان حیره به ساسانیان و فرمانروایی ایرانیان به سرزمین یمن ،نشاندهندة وجگود همگین رابطگه در
پیش از اسال است؛ امّا حملة اعراب به ایران و گسگترش اسگال در آنجگا موجگآ تگثثیر و تگثثّر فگراوان زبگان،
فرهن

و ادبیّات فارسی و عربی شده است.

عشق ایرانیان به حکمت و اندرز آنقدر مشگهود اسگت کگه کرسگتین سگن 1آن را از ویژگیهگای ایگن قگو

میداند و علّت زحمات و رنجهای برزویة طبیآ را که به دستور انوشروان برای به دست آوردن کلیله و دمنه
با خطر و هزینة بسیار به هند سفر کرد ،عالقة آنان به اندرزها و پندهای موجود در این کتاب مگیدانگد (ر.ک:
.)621 :1332
در کتابهای اصطالحات فنون ،غالباً تعریف حکمت با فلسفه به هم آمیخته است .فلسفه ،جنبة اسگتدللی
و تحقیق دربارة حقیقت اشیا را دارد با قطع نظر از عقاید دینی و حتّی خارج از حدود عقاید دینی و مگذهبی و
حکمگگت ،بگگا توجّگگه بگگه ایگگن عقایگگد و در رگگارروب آن اسگگت (ر.ک :محمّگگدی مالیگگری :1361 ،ج .)271 :6
حکمت را از علو حقیقی شمردهاند و این علو  ،با تغییر ادیان و ملّتهگا تغییگر نمییابگد (ر.ک :همگان.)272 :
فلسفه به معنای متعار

آن زاییدة یونان و نمونهای از تفکّر غرب است ولی حکمگت زاییگدة شگر و نماینگدة

اندیشه و خلق و خوی مرد این دیار است و به همین جهت است که پژوهشگران ،فلسفه را به معنگای خگاصّ
آن از خاوصیات تمدّن یونان و مغربزمین شمردهاند و حکمت را هم بگه معنگای قگدیم آن از خاوصگیّات
فرهن

ایران و شر و حتّی آثاری هم که از همین نوع و در همین مایگههای حکمگت شگرقی در کتابهگای

ادب و تاریخ اسالمی به تنی رند از فیلسوفان یونانی مانند سقراط ،افالطون ،دیوجانس ،بطلمیوس ،فیثگاغور
و ارسطو نسبت داده شده ،آنها را هم زاییدة روح شرقی و متثثّر از همین آداب میداننگد نگه تراوشگی از فکگر
یونانی (ر.ک :همان.)273 :
حکمت از حکم است و عبگارت اسگت از داوری بگه عگدل و معنگی اصگلی آن ،تشگخی

بازداشتن ستمکار از ستمگری است و از آنجا که معمولً داوری و تشخی

حگق از باطگل و

حق از باطل ،مستلز علم ،عقگل،

دوراندیشی ،بایرت و صفاتی از این قبیل بوده است ،به تگدریج ایگن قبیگل صگفات و معگانی هگم در حکمگت
1. Arthur Emanuel Christensen
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جمع شده و از همینجاست که سخنان پندآمیز و آنچه را که موجآ افگزایش خگرد و بیگنش و باعگک تزکیگة
نفس و تافیة روح میگردد نیز به عنوان حکمت مشخّ

شدهاست .به تدریج این معنی بگر آن غلبگه یافتگه و

پیران آزموده و بایر و خردمند و باتدبیر را هم به نا حکیم خواندهانگد (ر.ک :همگان .)276 :در قگرآن مجیگد
کلمه حکمت و حکیم بسیار به کار رفته و در همهجا همین معانی ،یا پندگرفتن و عبرت آمگوختن از آن اراده
شده است .شاید آیهای که بهتر از همه مفاهیم و ماادیق این کلمه را در زبان عربگی و تعبیگر اسگالمی روشگن

میکند آیة «ذَلِ َ ِ
ك ربُّ َ ِ ِ
ْمة ِ» (اسراء( )33 /ترجمه :اینها هستند حکمتهایی کگه خداونگد بگه تگو
ك م َن ا ْْلك َ
ك ِمَّا أ َْو َحى إِلَيْ َ َ

وحی کرد ).محتوای همة حکمتهایی که در این آیه به آنها اشاره شده ،احکا و مگواعظی اسگت در تربیگت
و تهذیآ نفس و حسن سلوک انسانی (ر.ک :همان.)271 :
رون در دوران اسالمی آثار اخالقی ایران به عربی ترجمه شد و اعراب آنها را هم از همین مقوله یافتند،
آنها را هم حکمت خواندند و دانایان ایرانی را نیز که یگا از موبگدان و بزرگگان دیگن زردشگتی بودنگد و یگا از
پادشاهان تاریخی یا افسانهای ایران ،حکیم نامیدند و بدین جهت است که اندرزهای خسرو قبادان را با عنگوان
«حکم کسری قبةا » و سخنان پندآمیز منسوب به سایر شاهان و دانایان ایران را با عنوانهایی ماننگد «حکةم ؤةر ر ةن

انوشروان» یا «حکم لبهمن امللک» و مانند اینها ترجمه کردهاند .بگه همگان نسگبت کگه فرهنگ

اسگالمی و عربگی

توسعه مییافت در معنای حکمت نیز تحوّلی پدید میآمد و رون مسلمانان از راه ترجمههای عربگی بگا فلسگفة
یونانی هم آشنا شدند ،بعضی از علما آن را هم حکمت خواندند و کمکم مفهگو دو لفگح حکمگت و فلسگفه
که پیش از این برای دو رشتة جدا از هم به کار میرفت در اصطالح علما و فالسفة اسالمی به هم آمیخگت و
این امر سبآ شد که رفتهرفته مفهو حکمت و قلمرو آن گسترش یابد تا جایی که بر مفهو سگابق خگود کگه
در انگلیسی معادل " "wisdomو در فارسی معادل کلمة «خرد» بود ،تما رشگتههای علگو عقلگی و فلسگفی را
هم شامل گشت .در نتیجة همین آمیختگی و گسترش بود که به منظور مشگخّ

سگاختن اقسگا مختلفگی کگه

شامل کلمة حکمت میشد ،آن را به اقسگا مختلفگی تقسگیم کردنگد؛ بگدین ترتیگآ کگه نخسگت آن را بگه دو
قسمت حکمت عملی و نظری تقسیم کردند و آنگاه حکمت عملی را در سگه دسگتة تربیگت و اخگال ؛ تگدبیر
منزل و روابط خانواده و سیاست کشورداری و روابط اجتماعی قرار دادند و حکمت نظری را هگم دارای سگه
قسمت الهیات و طبیعیات و ریاضیات دانستند و با این ترتیآ ،اگر معنای حکمت در آغگاز اسگال و قرنهگای
نخستین اسالمی در این گروهها جای گیرد ،باید آن را در قسم حکمت عملگی قگرار داد ،آن هگم نگه در همگة
دستههای سهگانة آن ،بلکه فقط دستة اوّل که با عنوان تربیت و اخال شناخته میشود (همان)277-271 :
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 .6-6ضرورت ،اهمّيّت و هدف

ضرورت این پژوهش در ترسیم تثثیر پررن

فرهن

و ادب ایرانیان قبل از اسال در فرهن

عربگی و اشگاره

به این نکته است که در طول تاریخ ،تحوّلت سیاسی و جریانات شعوبی و ضدّ شعوبی موجآ گگرایش و یگا
نفرت از ایرانیان شده به گونهای که بسیاری از امثال ایرانی تبدیل به امثال عربی شدهاند .اهمّیّگت ایگن پگژوهش
در ترسیم پیشگامی ایرانیان در فرهن

و ادب و هد از آن پردهبرداری از یک حقیقت پنهان اسگت کگه بگر

بسیاری از پژوهشگران پوشیده است.
 .9-6پرسشهای پژوهش

 آیا حکمتها و اندرزهای ایرانی در گذر زمان به حکمتها و اندرزهای عربی تبدیل شده است؟ انگیزههای تغییر حکمتها و اندرزهای ایرانی به امثال عربی ریست؟ .3-6پيشينة پژوهش

سبزیانپور در این حوزه رند پژوهش دارد ،از جمله« :بازشناسی منابع حکمتهای عربی کتاب امثال و حکگم
دهخدا» که در آن  33سخن حکیمانه نقل شده که متعلّق به فرزانگان و حکیمان ایرانی قبگل از اسگال اسگت و
به شیوههای مختلف وارد فرهن

عربی شده و با گذر زمان هویّگت ایرانگی خگود را از دسگت داده و رنگ

و

بوی عربی یافتهاست« .نگاهی دوباره به بازشناسی منابع حکمتهای عربی کتاب امثگال و حکگم دهخگدا» کگه
در آن  11سخن حکیمانة دیگر را به موارد اشاره شده در مقالة قبل افزودهاند« .تثثیر فرهن

و ادب ایرانگی در

ادب عربی  -مطالعة موردپژوهانه (امثال مولّگد)» کگه نویسگنده در ایگن مقالگه ،مگدّعی اسگت افگزون بگر حضگور
گستردة حکمتهای ایرانی در ادب عربی ،بخش اعظم بیش از هزار مثل مولّگدی (غیگر عربگی) کگه در منگابع
عربی وجود دارد ،ایرانی است« .نقبی به روشنایی :در جستجوی امثال ایرانی در نظم عربی» کگه در آن عگالوه
بر معرّفی  11بیت عربی که ترجمة امثال ایرانی هستند 13 ،نمونه نشان داده شده که شاعران عرب به صگراحت
در اشعار خود ،امثال ایرانی را به کار گرفتهاند و  12بیت که به تاریح صگاحآنظران عگرب ،از امثگال ایرانگی
گرفته شده است.
کتابهایی با موضوع حکمت که از متون پهلوی به عربی ترجمه شگدهاند :کتابهگایی کگه بگه طگور مسگلّم از
آثار ایرانی شمرده شده ،بر اساس نا هایی که پس از ترجمه بگه عربگی بگدانها داده شگده و بگه ترتیبگی کگه در
الفهرست ابن ندیم آمده بدین شرح است:

 .1زا انفةرو ي ؤأ یةةو ولة ؛  .2مهةةررذر نسةامل املوبة ان إلةةب بمجررهةةر بةن الب کةةان؛  .3هة کسةةری إلةب اباةةر زرمةةمج یو ةةير
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حنی أ فا امللک و نواب زرممج إیا ؛  .4هة کسةری إلةب مةن أ رک ال علةيم مةن بي ةر؛  .5هة أر شة بابکةان إلةب إباةر اةابور؛

 .6موب ة ان موب ة ي اْلکةةم وااوامةةل واآ اب؛  .7ه ة کسةةری أنوشةةروان إلةةب أبيةةر ال ةذي یسةةمي ةةنی الب ة ؛  .8مةةا ک ةةو بةةر
کسةری إلةةب املرزبةان وأناب ةةر إیةا ؛  .9املسةال الةيت أنفة زا ملةةک الةةروم إلةب أنوشةةروان لةب یة باةرا الرومةي؛  .11إراةةام ملةةک
الةةروم الف اةةف إلةةب ملةةک الفةةر یس ةألر أشةةيام مةةن اْلکم ة ؛  .11مةةا أمةةر أر ش ة باا ة رانر مةةن ا ةمجالن املک ةةو ال ةيت وضةةعها
اْلکمام ي ال ب ؛  .12اکر بن مر یو هلرممج بن کسةری وراةال کسةری إلةب نوااةو ونوا ةا؛  .13کسةری إلةب ز مةام الر ية
ي الس ةکر؛  .14ا ة نام ةةر ؤ ةأليف ح ة ازو ب ةةن را ةمجا وز ةةو ک ةةاب اأابةةار واأحا یة ة (ر.ک :حمم ة ي م ی ةةري:1385 ،
)295-281

غیر از کتاب الفهرست ابن ندیم ،کتاب دیگری هم از قرن رهار بر جای مانده و آن مجموعگهای اسگت کگه
احمد بن محمّد مسکویه از ادب و حکمگت ایگران ،هنگد ،رو و عگرب فگراهم آورده و در بخگش مربگوط بگه
حکمت ایرانیان برگزیدهای از ترجمههای عربگی انگدرزها و آثگار اخالقگی ساسگانی را نقگل کگرده و آن را بگه

مناسبت نا نخستین رسالة ایرانی جاودان خرد نامیده و برخی مؤلّفگان ،آن را أ ب العةرب والفةر نیگز خواندهانگد
(ر.ک :همان)236 :؛ امّا کتابهایی که از آثار اخالقی ایران در این مجموعه ذکر شده و از آنها مطالبی نقگل
گردیده بر اساس متن عربی کتاب مسکویه بدین شرح است:

 .1موا ظ رذربا ؛  .2ما اارتؤر من ر اب بةوذررهر؛  .3وقةام بمجررهةر؛  .4مةا اارتؤةر مةن حکةم کسةری قبةا (نوابةا کسةری
قبا ملک الروم ما األر اةر ومةا أنةاب بةر ة مةن املسةال )؛  .5نسة ک ةاب بمجررهةر إلةب کسةری ملةا اةألر ذلةک؛  .6حکةم
ؤر ر ن أنوشروان؛  .7حکم لبهمن امللک؛  .8وي ه ملک من ملوک الفةر إباةر؛  .9صة مةن کة م حکةيم راةر اراةي؛
 .11و ي أاری للفر ؛ .11و ایا أاری للفر (ر.ک :مهان)317-315 :
 .8-6روش پژوهش و چارچوب نظری

پگژوهش حاضگر بگا روش توصگیفی  -تحلیلگی و بگا تکیگه بگر مکتگآ ادبیّگات تطبیقگی فرانسگه ،بگه سگیر تحگوّل
حکمتهای ایرانی در ادب عربی میپردازد .حکمتها و اندرزها در بخش عمدهای از منابع عربگی قگرن دوّ
هجری تا دوران معاصر که ردّ پای حکمتهای ایرانی در آنان دیده میشد ،مورد بررسگی قگرار گرفگت .ایگن
حکمتها ،ابتدا از ایرانیان نقل شده و در دورههای بعدی با نا های دیگری غیر از ایرانیان بیان شده یگا اصگل و
ریشة آنان محو شده است.
 .6پردازش تحليلی موضوع
قبل از نشان دادن تحوّلت مربوط به حکمتهای ایرانی ،لز است اشاره شود که در نقل منابع این پژوهش،
تقدّ تاریخی رعایت شده است .همچنین در منابعی که نا مشخّاگی ذکگر نشگده بگه ایگن معناسگت کگه منبگع
مذکور بدون انتساب حکمت ،آن را نقل کرده است.
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 .6-6نفوذ فرهنگ ایرانی در فرهنگ عربی

یکی از نشانههای نفوذ فرهن

ایرانی در فرهن

عربگی ،راهیگافتن حکمتهگا و پنگدهای حکیمگان ایرانگی بگه

متون عربی است .این حکمتها ،از راههای مختلف در اثر اختالط ایرانیان بگا عربهگا در دورههگای مختلگف
تاریخی به ادبیّات شفاهی مرد و سپس به متون عربی رخنه کرده ،امّا با گذشت زمان و بروز حواد سیاسگی
و اجتماعی ،رن

و بوی عربی به خود گرفته نشانههای ایرانی خود را از دست داده است.

 .6-6علل و اسباب نفوذ فرهنگ ایرانی در فرهنگ عربی
 .6-6-6حضور اعراب در سرزمينهای ایرانيان

اعراب بادیهنشین پس از ظهگور اسگال و در دوران فتوحگات ،بگه سگرزمینهای ایگران روی آوردنگد و در اثگر
همزیستی اجباری (ر.ک :آذرنوش )16 :1361 ،اندکاندک زبان مشترکی میگان ایگن دو قگو شگکل گرفگت
که آذرنوش از آن با عنوان زبان تفاهم یاد میکند .تا قبل از دوران عبّاسی ،روابط ایران و عگرب بیشگتر شگکل
جنگی و فتح و فتوح داشگت؛ امّگا در دوران عبّاسگی ،آرامشگی نسگبی برقگرار شگد و اعگراب کگه در دورههگای
گذشته اندکی با ایرانیان و فرهن

آنان مثنوستر شده بودند ،به سوی آثار و منابع ایرانی روی آوردند.

 .6-6-6حضور ایرانيان در دربار عبّاسی

از آنجا که اعراب سابقة کمتری در امور دفتری و دیگوانی داشگتند و بگا مردمگی آشگنا شگده بودنگد کگه قرنهگا
دارای نظا اداری و حکومتی بودند ،خود را سخت نیازمند یاری ایرانیان دیدند و در سیستمهای نوپگای اداری
و حکومتی خود از ایرانیان و تجربة آنان بهرهها جستند .به شهادت صگاحآنظران عگرب ،از جملگه فگاخوری،
دولت عبّاسی بر شانههای ایرانیان قیا کرد (ر.ک )313 :1377 :از میان ایرانیانی کگه بگه علگل سیاسگی و اداری
در نظا عبّاسی قدرت یافتند ،برخی خاندانها از جمله برمکیها نفوذ بیشتری یافتنگد (ر.ک :نیکلسگون:1363 ،
.)272
 .9-6-6اختالط نژادی

مهاجرت اعراب در اثر فتح و فتوح و همزیستی با ایرانیان و پس از آن رواج زبگان عربگی در میگان ایرانیگان بگه
عنوان زبان رسمی حکومت ،باعک شد تا فرهن

و حکمت ایرانی در قالآ زبان عربی به فرهنگ

عربگی راه

یابد .اسارت و بردهداری اعراب از ایرانیان و ازدواج سران نظامی اعراب با زنان ایرانی کگه در دوران فتوحگات
بسیار رایج بود ،باعک شد تا فرهن

و ادب فارسی هرره بیشتر در فرهن

عربی رخنه کند.

 .3-6-6ترجمه

در عار عبّاسی که دورة طالیی اعراب نا گرفته ،ترجمه از زبانهای گوناگون رواج یافت و ایرانیگان کگه در
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اثر ارتباط طولنی با اعراب به زبان عربی مسلّط شده بودند ،شروع به ترجمة آثار و منابع ادب فارسی به زبگان
عربی نموده و کمکم آثار و منابع ایرانی مگورد توجّگه حاکمگان عگرب قگرار گرفگت و از آنهگا بگرای تربیگت
فرزندان خود بهره میجستند؛ از این رو ،تثثیر ایرانیان در تمدن عبّاسی بیش از دیگران بود .ایگن برتگری ادبگی،
نتیجة برتری سیاسی آنان بود (ر.ک :فاخوری.)311 :1377 ،
 .8-6-6عربیسرایی

در این دوره ،از آنجا که سرودن به زبان عربی برای شاعران و نویسندگان امتیاز محسوب میشد ،ایرانیگان نیگز
به جای سرودن به زبان فارسی ،اشعار و نوشتههای خود را به زبان عربی پدید میآوردند تا هرره بیشتر مگورد

توجّه حاکمان عرب قرار گیرد .ثعالبی در ی يم ال زر حدود  123شگاعر ایرانگی فارسگیزبگان را بگا نمونگههای از
اشعار عربی آنها معرّفی کرده است که در خراسان زندگی کردهانگد و همانجگا از دنیگا رفتهانگد و حتّگی یگک
بیت شعر فارسی از آنها ثبت نشدهاست (ر.ک :الثّعالبی ،1633 ،ج 132 :6؛ ناتگل خگانلری ،1371 ،ج 363 :1؛
آذرنوش)161-133 :1361 ،
 .9-6تحوّل حکمتهای ایرانی به حکمتهای عربی

در جریان نهضت ترجمه  -عربگرایگی و عربزدگگی ایرانیگان  -بسگیاری از شگاعران و نویسگندگان ایرانگی،
حکمتهای پارسی را در قالآ شعر و نثر در آثار خود وارد متون عربی کردنگد .از پژوهشهگایی کگه وجگود
حکمتهای ایرانی در منابع عربی را مورد بررسی قگرار داده ،رنگد پگژوهش از جملگه «نقبگی بگه روشگنایی» از
سبزیانپور و پایان نامهای از پیمان صالحی به راهنمایی نامبرده است که در اوّلگی تگثثیر بگیش از  133مضگمون
ایرانی در شعرهای عربی نشان داده شده و در حدود  1333حکمت ایرانگی از لبگهلی منگابع عربگی اسگتخراج
شده است (نک :سبزیانپور و صالحی)1336 ،
 .6-9-6تغيير نام بزرگان ایرانی
 .6-6-9-6بزرگمهر

در منگابع عربگی ،از میگان حکیمگان ایرانگی ،از بزرگمهگر حکگگیم ،بگه عنگوان یکگی از بگزر تگرین گوینگگدگان
اندرزهای حکیمانه ،بیشترین تعداد حکمت نقل شده و از دیگر سو ،بیشترین تحوّلت نیز دربارة حکمتهگای
او رخ داده است ،در این پژوهش 23 ،حکمت از بزرگمهر یافته شده که با گذشت زمان در آثار بعدی با نگا
اشخاصی غیر از بزرگمهر ذکر شدهاند:

ماهم من ُز َو كالرمح ؤطعن بِِر من بعي مثَّ یعو إِلَْيكَ ،وِمةْاة ُهم مةن ُز َةو كالسةهم ؤرمةي
« .1-1-1-3-2مث اإاوان كالس حْ َ ،
بِ ِةر مةةن بعية َوَي یعةةو َ ،وِمةْاة ُهم مةن ُزة َةو كةاِن ؤ اةةي بِة ِةر مةن الاوالةةوَ ،وِمةْاة ُهم مةةن ُزة َةو كالسةيف الَّة ِةذي َي یَةاْبَيِةي أَن یفارقةةك ِي السةةفر
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ةارا( ».ال وحي ة ي ،64 :1419 ،بمجرگمهةةر)؛ (الثعةةالي ،يبؤةةاب ب ،81 :یواةةف بةةن ايب اةةا ) (ترجمگگه :مثگگل
واْلضةةر لَةةيْ ن َونَة َهة ن
برادران همچون سالح است .برخی از آنان همچون نیزه هستند که بگا آنهگا از دور ضگربه میزنگی سگپس بگه سگوی تگو
بازمیگردند؛ برخی همچون تیرند که از دور با آنان ضربه میزنی و بازنمیگردند؛ برخی همچون سپرند که بگا آنگان از
ماائآ محافظت میشوی و برخی همچون شمشیرند که شایسته نیست در سفر و اقامت شآ و روز از تو جدا شوند).

« .2-1-1-3-2املصةطال إىل اللئةيم كمةةن طةوق اخلامجیةر ؤة،ا ،وقةر الكلةو را ،وألةةبمل اْلمةار وشةيا ،وألاةةم اأ عةى شةةه ا».
(اآيب ،31 :7 ،1424 ،بمجرگمهر) (ابن ايب اْل ی  ،يبؤا ،335 :21 ،لةي ())) (ترجمگه :نیکگیکننگده بگه فرومایگه،
مانند کسی است که طال را به گردن خوک میاندازد ،مروارید را در گگوش سگ

آویگزان میکنگد ،لباسگی زینتگی بگه

الغ میپوشاند و عسل را به مار میخوراند).
« .3-1-1-3-2مةةن مل ی ة ار يسةةر َمةةا َ قب ة أَنلةةر( ».ال وحي ة ي ،142 :2 ،1418 ،بمجرگمهةةر)؛ (مهةةان،1419 ،
 ،74 :1ةةرب)؛ (اآيب)165 :4 ،1424 ،؛ (ااا ة ة ي ،112 :1 ،1995 ،ؤة ةةورا ) (ترجمگگگگه :هگگگگر کگگگگس در
زندگیاش مدارا نداشته باشد ،قبل از زمان مرگش میمیرد).

« .4-1-1-3-2لية ة ش ةةعري أي شة ةيم ةةا م ةةن أ رك اأ ب ،وأي ش ةةيم أ رك م ةةن اؤ ةةر اأ ب( ».البيهاة ةي ،يبؤ ةةا،1 :
بمجرگمهر)؛ (اْلموي ،22 :1 ،1414 ،اراطو) (ترجمه :کگاش میدانسگتم کسگی کگه ادب را بگه دسگت مگیآورد رگه
ریزی را از دست میدهد و و کسی که ادب را از دست میدهد ،ره ریزی را به دست میآورد).

« .5-1-1-3-2إنةك ؤعظةةم معلمةةك أكثةةر مةةن ؤعظيمةةك أبيةةك!!! اةةام :أن أيب اةةبو حيةةاي الفاني ة  ،ومةةر يب اةةبو اْلي ةاة

الباقي ة ( ».ؤوحي ة ي ،149 :9 ،1418 ،بمجرگمهةةر)؛ (الثعةةالي ،137 :1411 ،ااةةکا ر)؛ (اْلصةةري ،يبؤةةا،256 :1 ،
ااةةکا ر)؛ (الرا ةةو اأ ةةفهاي ،66 :1 ،1421 ،ااةةکا ر)؛ (الي ةمجاي ،116 :1419 ،ااةةکا ر)؛ ( بةةا ،1977 ،

 ،112 :1اا ة ةةکا ر)؛ (ش ة ةةي و ،21 :1 ،1913 ،اا ة ةةکا ر)؛ (الااضة ة ةي ،26 :1 ،2119 ،اا ة ةةکا ر)؛ (السة ة ةا عي،
 ،358 :17 ،1995ااةةکا ر)؛ (ابةةن سةةاکر ،358 :17 ،1415 ،ااةةکا ر)؛ (ابةةن ماظةةور،229 :8 ،1412 ،

ااکا ر) (ترجمه :تو معلّمت را بیش از پدرت گرامی میداری .گفگت :زیگرا پگدر موجگآ زنگدگی فگانی مگن اسگت و
کسی که مرا تربیت کرده موجآ زندگی ابدی من است).
« .6-1-1-3-2اين ها ي أوانر شةر مةن ال ةواي( ».ااةاحظ ،يبؤةا ،11 :بمجرگمهةر)؛ (الثعةالي ،43 :1411 ،ایرانيةان)
(ترجمه :تالش در غیر زمان مناسبش ،بدتر از سستی و تنبلی است).
« .7-1-1-3-2معااة املونةةو اة ر مةةن ان ظةار املفاةةو ( ».ال وحية ي ،96 :4 ،1418 ،بمجرگمهةةر)؛ (الثعةةالي،1411،
 ،43 :1از امثام ایرانيان)؛ (الطرطوشي ،211 :1289 ،مر بن اطةاب) (ترجمه :پرداختن بگه موجگود ،بهتگر از انتظگار

ریزی است که وجود ندارد).

« .8-1-1-3-2ز ة مةةن أح ة ي يةةو يةةر قةةام ي ،أن ةر لةةو كةةان مةةن ي يةةو يةةر لكةةان مةةن ي ميةةو ( ».ابةةن الا يبةةر،
 ،136 :2 ،1418بمجرگمهةر)؛ (اخلةوارزمي ،391 :1418 ،پيسةيايان) (ترجمگه :کسگی هسگگت کگه عیبگی در او نباشگگد؟
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گفت :نه ،زیرا اگر کسی باشد که عیبی در او نباشد باید کسی باشد که هرگز نمیرد).

« .9-1-1-3-2مةةن كثةةر أ بةةر كثةةر شةةر ر ،وإن كةةان وضةةيعا ،وبع ة

حوالج الاا إلير ،وإن كةان اة ا( ».املة،1417 ، ،

ةةي ر ،وإن كةةان اةةام  ،واةةا وإن كةةان ریبةةا وكثةةر

 ،65 :1بمجرگمهةر)؛ (اأبسةيهي ،31 :1419 ،حکيمةان) (ترجمگه:

هرکس ادبش زیاد باشد ،شرافتگش زیگاد میشود ،هگررنگد قبگل از آن پست و حقیر بگاشد و شهرتش فراوان میگگردد،
هررند گمنا باشد و آقایی میکند اگرره غریآ باشد و نیاز به وی زیاد میشود ،هررند فقیر باشد).

« .11-1-1-3-2أاذ من ك شيم أحسن ما ير ،حت ان هى يب ذلك إىل الكلةو واهلةرة واخلامجیةر واليةراب ،قية لةر :مةا

أاذ من الكلو قام :ألفر أزلر ،وذبر ن احبر .قي  :ما أاذ من اهلرة قةام :حسةن ؤأنيهةا ،ومتلاهةا اة املسةأل  .قية :

ما أاذ من اخلامجیر قةام :بكةور ي حوالجةر .قية  :مةا أاةذ مةن اليةراب قةام :شة ة حةذر ( ».الصةوي،176 :1981 ،

بمجرگمهر)؛ (ال م ي ،245 :2 ،1424 ،یکب از حکيمان ایرانب)؛ (اأنصةاري السةرواي :1324 ،یکةب از حکيمةان ایرانةب)
(ترجمه :از هر ریزی بهترین آن را گرفتم تا به س و گربه و خوک و کگالغ رسگید  .بگه او گفتگه شگد :از سگ رگه
گرفتی؟ گفت :انسش با خانوادهاش و دفاع از حریمش .گفته شد از گربه ره گرفتی؟ گفت :آرامشش و راپلوسگیاش
هنگا نیاز .گفته شد :از خوک ره گرفتی؟ گفت :سحرخیزیاش برای رسیدن به خواستهاش .گفته شگد :از کگالغ رگه
گرفتی؟ گفت :شدّت احتیاطش را).
« .11-1-1-3-2العا بة أ ب كالسةجرة العةاقرة ومةل اأ ب كالسةجرة املثمةرة( ».ال وحية ي ،46 :1419 ،بمجرگمهةر)؛
(الثعالي ،159 :1411 ،ا با)؛ (الطرطوشةي( )212 :1289 ،ترجمه :عقل بدون ادب همچون درخگت بیثمگر اسگت و
با ادب همچون درخت با ثمر).

« .12-1-1-3-2الة نيا نازلة  ،ومةةن نهلهةةا ،أنةا ي ؤعطةةي أح ة ا مةةا یسة ار ،إمةا أن ؤمجیة  ،وإمةا أن ؤااصةةر( ».ال وحي ة ي،
 ،84 :9 ،1418بمجرگمهر)؛ (ابن ايب اْل ی  ،يبؤةا ،96 :2 ،حکمةا) (ترجمه :دنیا جاهل است و از جهگل اوسگت کگه
به هیچکس ریزی را که استحقا اوست نمیدهد یا بیش از استحقاقش میدهد یا کمتر از آن).
« .13-1-1-3-2إن كان شيم وق اْلياة ،الص
وإن كةان شةيم مثة املةو

وإن كةان شةيم مثة اْليةاة ةالين ،وإن كةان شةيم ةوق املةو  ،ةاملر

ةالفار( ».الثعةةالي ،ببؤةاب  ،412 :بمجرگمهةر)؛ (اأبسةيهي ،282 :1419 ،حکيمةب)؛ (العبة ري،

 ،162 :3 ،1411یکب از حکيمةان) (ترجمه :اگر ریزی بالتر از زندگی باشد ،سگالمتی اسگت و اگگر ریگزی ماننگد
آن وجود داشته باشد ،بینیازی است و در صورتی که بالتر از مر

وجود داشگته باشگد ،بیمگاری اسگت و اگگر ریگزی

مانند آن وجود داشته باشد ،فقر است).
« .14-1-1-3-2مثرة الااا الراح  ،ومثرة ال واضل احملبة ( ».ابةن الا يبةر ،377 :1 ،1418 ،بمجرگمهةر)؛ (ابةن بة ربةر،
 ،156 :3 ،1414گف ا ة ة )؛ (اآيب)124 :4 ،1424 ،؛ (ابة ةةن اْلم ة ة ون ،99 :3 ،1417 ،گف ة ةةر ش ة ة و :3
 ،119نعفةةر بةن حممة )؛ (الااضةةي ،572 :1 ،2119 ،گف ةةر شة )؛ (الا ةویري ،245 :3 ،1423 ،گف ةةر شة ؛ مهةةان،
 ،232 :3 ،1424نعفر بن حممة )؛ (البسةيت ،61 :1397 ،ابوحةا))؛ (ابةن ايب اْل یة  ،يبؤةا ،296 :21 ،لةب ()))
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(ترجمه :نتیجة قناعت ،راحتی و نتیجة تواضع ،محبّت است).
« .15-1-1-3-2إذا أقبل ليك ال نيا انفق ماها إنا ي ؤفن وإذا أ بةر اةك ةأنفق ماهةا إنةا ي ؤباةى( ».ابةن الا يبةر،
 ،211 :3 ،1418بمجرگمهر)؛ (اليواي ،335 :1 ،1411 ،گف ر شة ) (ترجمه :اگر دنیگا بگه تگو روی آورد ،از آن
ببخش؛ زیرا بخشش تو از بین نمیرود و اگر دنیا به تو پشت کرد باز هم از آن انفا کن ،زبرا باقی نمیماند).
« .16-1-1-3-2مةن

مةا العاقة بةر بإاوانةر ،وحاياةر إىل أوطانةر ،وم اراؤةر أزة زمانةر( ».العسةکري ،يبؤةةاب ب:1 ،

 ،192بمجرگمه ةةر) (العس ةةکري ،يبؤ ةةاب ال ةةف ،22 :1 ،گف ةةر انة ة )؛ (ال وحية ة ي ،261 :1 ،1419 ،یک ةةب از پيس ةةيايان)
(ترجمه :از نشانههای عاقل ،نیکی به برادران ،محبّت به هموطنان و مدارا با اهل زمانه است).
« .17-1-1-3-2إن امللوك ؤعاقو باهلجران وي ؤعاقو باْلرمةان( ».اآيب ،31 :7 ،1424 ،بمجرگمهةر)؛ (ابةن اْلمة ون،
 ،169 :8 ،1417گف ر ش ) (ترجمه :پادشاهان با دورکردن ،ادب میکنند و با محرو کردن ،مجازات نمیکنند).
« .18-1-1أافة العةةي رضةةا املةةرم حبظةر( ».ابةن مسةةکویر ،36 :1416 ،بمجرگمهةةر)؛ (الثعةةالي)411 :1411 ،؛ (مهةةان،
يبؤاب  ،95 :گف ر مب شو ) (ترجمه :راحتترین زندگی ،رضایت انسان به نایآ و بهرة خویش است).

« .19-1-1-3-2مةن نةالمل امللةوك بية أ ب حبسةر إنةر اةاطر بروحةر و ةر للةب م نفسةر( ».الثعةةالي،142 :1411 ،
بمجرگمهر)؛ (ابن ربسا  ،221 :1421 ،گف ر ش ) (ترجمگه :هگرکس بگدون رعایگت آداب همنشگینی بگا شگاهان بگا آنگان
همنشینی کند ،روحش را به مخاطره میاندازد و خودش را در معرض بال قرار میدهد).
الص ة ْة ،لَ ة ْةوَي أَن الَّاة َف َاة ة َلَْي ة ِةر م ةةن العُم ةةر( ».اآيب ،29 :7 ،1424 ،بمجرگمه ةةر) (اب ةةن ايب
َ « .21-1-1-3-2م ةةا أحس ةةن َّ
اْل ی  ،يبؤا ،415 :18 ،گف ر مبش ) (اليواي ،342 :1 ،1411 ،یکب از حکيمان) (ترجمگه :صگبر رگه زیباسگت
اگر نفقة آن ،عمر نباشد).
 .6-6-9-6انوشروان

انوشروان به عنوان یکی از بزر ترین شخایّتهای ایران باسگتان ،دوّمگین حکیمگی اسگت کگه سگخنانش در
منابع عربی درار تحوّل و تغییر شده است ،در این پژوهش ،به  3حکمت از انوشروان اشاره شده کگه در آثگار
بعدی ،نا او تغییر یافته است:

« .1-2-1-3-2من رص اللةص ضةج السةوق( ».ابةن الا يبةر ،27 :2 ،1418 ،انوشةروان)؛ (الثعةالي،79 :1411 ،
ابن مااذر)؛ (السةارتیين)95 :5 ،1981 ،؛ (املية اي ،يبؤةا( )327 :2 ،ترجمگه :سگر و صگدای بگازار ،از فرصگتهای
سار است).

« .2-2-1-3-2السةح أضةر لةى اإنسةةان مةن الفاةر ،أن الفاة إذا ونة اؤسةل ،والسة يح ي ی سةةل وإن ونة ( ».ابةن بة

رب ةر ،237 :1 ،1414 ،انوشةةروان)؛ (ال اةةواي ،63 :8 ،1995 ،حام ة بةةن بةةا )؛ (ابةةن ايب اْل ی ة  ،يبؤةةا:21 ،
 ،335لةب ())) (ترجمه :بخل برای انسان از فقر مضرتر است زیرا فقیر اگر مال بیابد بینیگاز میگگردد؛ امّگا بخیگل اگگر
مال هم بیابد بینیاز نمیشود).
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« .3-2-1-3-2اإنع ة ةةام لا ة ةةاح السة ة ةكر( ».املس ة ةةعو ي ،296 :1 ،1414 ،انوش ة ةةروان)؛ (الااض ة ةةي:1 ،2119 ،
 ،381مثامر) (ترجمه :نعمت دادن ،لقاح سپاسگزاری است).
« .4-2-1-3-2أطةةوم الا ةا م ةرا مةةن كثةةر لمةةر ،ةةأ ب بةةر مةةن بع ة  ،أو كثةةر معرو ةةر سةةر بةةر ابةةر( ».املسةةعو ي،
 ،296 :1 ،1414انوشةةروان)؛ (ابةةن ايب اْل ی ة  ،يبؤةةا ،317 :21 ،لةةب ())) (ترجمگگه :طگگولنیترین عمگگر از آنِ
کسی است که علمش زیاد باشد و با علمش افراد پس از خود را آموزش دهد یا کار نیکش زیاد باشد و به واسطة کگار
نیک او بازماندگانش گرامی باشند).

« .5-2-1-3-2ان م ةةا) امل ةةام اة ة اياة ة يام أحة ة اخلص ةةبنی ،وان م ةةا) امل ةةام اة ة ال ةةب م أحة ة ااة ة بنی( ».ال وحية ة ي،
 ،161 :4 ،1418کسری)؛ (ابن ايب اْل ی  ،يبؤا ،335 :21 ،لةي ())) (ترجمگه :جمگعشگدن مگال و ثگروت نگزد
سخاوتمندان ،یکی از دو حاصلخیزی است و جمعشدن آن نزد بخیالن ،یکی از دو خشکسالی است).

 « .6-2-1-3-2لةةيكم بأزة السة ام والسةجا ةةإنم أزة حسةةن ظةةن بةةا  ،ولةةو أن أزة الب ة مل یة ا لةةيهم مةةن ضة ِةر
ومذمة ِ الاةا هلةةم ،وإطبةةاق الالةةوب لةةى بُيضةةهم ،إي اةةومُ ظةةاهم بةةر م ي اخلَلَةةف  -أي العَةةو  -لكةةان ظيمةان( ».ابةةن
خبلهةةمَّ ،
الا يبةةر ،266 :1 ،1418 ،انوشةةروان)؛ (ال،قةةوقي ،يبؤةةا ،69 :1 ،یكةةي از پيسةةيايان) (ترجمگگه :افگگراد سگگخاوتمند و
شجاع را دریابید؛ زیرا آنان اهل خوشبینی به خداوند هستند ،اگر به افراد بخیل به خگاطر بخلشگان و سگرزنش مردمگان و
بسته شدن دلها بر روی آنان به خاطر خشمشان ضرری نرسد ،مگر بدبینی آنان بگه پروردگارشگان در عگوض و پگاداش،
همین برای آنان درد و آسیآ بزرگی است).

« .7-2-1-3-2إن اخلةرا

مةةو امللةةك ،ومةةا اا ة يمجر مبثة العة م ،وي ااة امجر مبث ة ااةةور( ».ابةةن بة رب ةر:4 ،1414 ،

 ،316انوشةةروان)؛ (العسةةکري ،191: 1419 ،براةةب نویسةةا گان)؛ (الثعةةالي ،يبؤةةاب الةةف ،91 :نعفةةر بةةن يةةب)؛ (امل ةاور ي،

يبؤا ،186 :نعفر بن يب)؛ (الرا و اأ فهاي ،214 :1 ،1421 ،نعفر بةن يةب) (ترجمه :مالیات ،سگتون پادشگاهی
است .هیچریز مانند عدل آن را زیاد و هیچریز مانند ستم آن را کم نمیکند).

 « .8-2-1-3-2ة ة م السة ةلطان أنف ةةل م ةةن اص ةةو المجم ةةان( ».املس ةةعو ي ،296 :1 ،1414 ،انوش ةةروان)؛ (الثع ةةالي،
 ،118 :1 ،1421براب حکيمان)؛ (ابةن اْلمة ون ،175 :3 ،1417 ،گف ةر مةبشةو )؛ (المجخمسةري،1412،

:3

،397حکيمان) (اأبسيهي ،112 :1 ،1419 ،گف ر مبشو )؛ (شي و ،113 :2 ،1913 ،گف ر مةبشةو ) (ترجمگه:
عدالت پادشاه مفیدتر از حاصلخیزی زمانه است).

« .9-2-1-3-2مةةل أن امللةةوك حمجم ة ي یعلاةةون بالعاوب ة إي ملةةن ظهةةر ذنبةةر( ».ال وحي ة ي ،176 :9 ،1418 ،کسةةری)؛
(اليماب ،يبؤا( )111 :1 ،ترجمه :با وجودی که پادشاهان محتاط هستند ،امّا مجازاتشان را جز برای کسی کگه گنگاه او

آشکار نشده نشان نمیدهند).
 .9-6-9-6اردشير

در میان نا های ایرانگی موجگود در منگابع عربگی ،اردشگیر ،سگوّمین شخاگیّتی اسگت کگه نگامش در ایگن منگابع
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دستخوش تغییر و تحوّل شده و جای خود را به واژههای دیگری داده است ،در  1نمونة زیر ،اردشیر بگه نگا
دیگری تغییر یافتهاست:
« .1-3-1-3-2كفةى بااهة ضةةع أن ی ة،أ ماةةر مةةن زةو يةةر ،ویيضةةو إذا نسةةو إليةةر( ».ابةةن الا يبةةر،47 :2 ،1418 ،
ار ش ة )؛ (اْلمةةوي41 :1 ،1411 ،؛ المجخمسةةري37 :4 ،1412 ،؛ اأبسةةيهي28 :1419 ،؛ الص ة يب،1425 ،
 ،273 :1لةي ())) (ترجمه :در پستی جهل همین بس که کسی در آن (جاهل) است از آن دوری میجوید و اگر بگه
آن نسبت داده شود خشمگین میشود).
ةوم لَةةى الظَّة ِِةامل أَش ة ُّ ِمةةن ی ةةوِم الظَّة ِِةامل لَةةى الْمظْلُة ِ
ِ
ةوم( ».البيهاةةي ،يبؤةةا ،215 :ار ش ة )؛ (ابةةن ايب
« .2-3-1-3-2یَة ْةوُم ال َْمظْلُة َ
َْْ
َ َ
اْل یة ة  ،يبؤ ةةا)74 :19 ،؛ (المجخمسة ةةري ،312 :3 ،1412 ،ل ةةي ()))؛ (ابة ةةن اْلمة ة ون ،77 :1 ،1417 ،لة ةةي
()))؛ (اأنصةةاري الس ةرواي ،189 :1324 ،حکيمةةب)؛ (الوط ةوا  ،81 :1429 ،لةةي ()))؛ (اأبسةةيهي،116 :1419 ،
لي ()))؛ (العاملي ،311 :1 ،1418 ،لةي ())) (ترجمه :روز (برتری) مظلو بر ظگالم ،سگختتر از روز (برتگری)
ظالم بر مظلو است).

العا ة  ،والطبيع ة ُ ا ِری ة ر هلمةةا ،ولك ة
ُّ « .3-3-1-3-2
أي اأُمةةور أ َْملة ُ
ب زیةةا ةر ي َ
ب قةةام :اأ ُ
ةك باإنسةةان الطبيع ة ُ أم اأَ ُ
واح ة ر ا ( ».ابن ب ربر ،261 :2 ،1414 ،ار شة )؛ (اأز ي ،79 :1411 ،حکيمةب) (ترجمه :ره کارهگایی بگر

انسان مسلّطترند؟ طبیعت یا ادب؟ گفت :ادب فزونی عقل است و طبیعت ،امانتی برای آن دو اسگت و هگر کگدا آفگاتی
دارند).

ةا) ،واللَّئِ ةةي ِم إِ َذا َشة ةبِ َل( ».ااة ةاحظ ،116 :3 ،1423 ،ار شة ة )؛ (اآيب،
احة ة َذ ُروا َ ة ْةولَ َ الْ َكة ة ِر َِ إ َذا َن ة َ
ْ « .4-3-1-3-2
 ،144 :4 ،1424گف ةةران ة )؛ (ابةةن اْلم ة ون ،361 :1 ،1417 ،ل ةي ()))؛ (ابةةن ايب اْل ی ة  ،يبؤةةا،179 :18 ،
لةي ()))؛ (السةيوطي ،يبؤةةا ،32 :1 ،پيسةيايان)؛ (اْلسةةياب العلةوی ،88 :1 ،1423،لةةي ())) (ترجمگگه :بترسگگید از

هیبت انسان بزرگوار اگر گرسنه شود و فرومایه ،اگر سیر گردد).

« .5-3-1-3-2ال ة ین وامللةةك إِ ْاة َةوان ؤوأمةةان ي ق ةوام أح ة مها إِي بصةةاحبر ،أن ال ة ین أاةةا امللةةكُ ،مثَّ ةةار امللةةك بع ة
حاراا للة ین َة بُة َّ للملةك مةن أاةا  ،وي بة للة ین مةن حةار  ،ومةا ي حةار لةر هةو ضةالل ،ومةا ي أاةا لةر هةو مهة وم».
ن

(ابن الا يبر ،67 :1 ،1418 ،ار ش ) (ترجمه :دین و پادشاهی دو برادر دوقلگو هسگتند کگه هیچیگک بگدون دیگگری
دوامی ندارند زیرا دین پایه و اساس پادشاهی است و پگس از آن پادشگاهی نگهبگان و مراقگآ دیگن شگد پگس بگه نارگار
پادشاهی باید اساس وپایهای داشته باشد و دین ،نگهبان و محافظی .ریزی که نگهبان نگدارد تبگاه میشگود و ریگزی کگه
پایه و اساس نداشته باشد از بین میرود).

« .6-3-1-3-2مةةا شةةيم أضةةر لةةى نفةةمل ملةةك مةةن معاشةةرة ا ة يف ،أو خماطب ة وضةةيل؛ أن ةر كمةةا أن الةةافمل ؤصةةلح لةةى
ةك يهةةا ،ویمجیلهةا ةةن ضةيل ها؛ وكمةةا أن
ك ؤفسة مبعاشةةرة الة يم اخلسةةيمل حةت یاة ح ذَلِ َ
خماطبة السةریف اأ یةةو اْلسةيو ،كة َذلِ َ

ك إذا مةةر بةةالانت ،مل ةةر ،أمل ة لةةر الةةافمل».
الةةریح إذا مةةر بطيةةو ،تل ة طيب ةان يةةا بةةر الةةافمل ،وؤاةةوب بةةر نوارحهةةا ،ك ة َذلِ َ
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(اااحظ ،22 :1332 ،ار ش )؛ (المجخمسري ،481 :2 ،1412 ،حسن بصری) (ترجمه :هیچریز برای نفگس پادشگاه،
زیانبارتر از همنشینی با فرد بیارزش و همصحبتی با افراد پست نیست؛ زیرا همانطور کگه نفگس انسگان بگا هگمصگحبتی
افراد شریف و ادیآ و سنجیده ،اصالح میشود ،در اثر همنشینی با افراد فرومایه و پست ،فاسد میشود ،تا جگایی کگه او
را بدنا میکند و از فضیلت بیرون میآورد و همانطور که باد اگر به بوی خوشی گذر کنگد ،بگوی خوشگی را بگا خگود
می آورد که نفس با آن زنده میشود و اندا ها با آن تقویت میگردند ،و باد اگر به بوی بگدی گگذر کنگد ،آن بگو را بگا
خود حمل میکندکه نفس از آن رنج میکشد).
 .3-6-9-6بهمن

بر اساس این پژوهش ،در منابع عربی یک حکمت از بهمن دستخوش تغییر گردیده است:
«اللبيو العاق من أاذ لافسر من نفسةر( ».ابةن مسةکویر ،62 :1416 ،مةن)؛ (العبة ري( )246 :4 ،1411 ،ترجمگه:
انسان عاقل کسی است که از خودش برای خودش میگیرد).
 .8-6-9-6رستم

یک حکمت از رستم نیز تغییر نا یافتهاست:
«إذا ذزو الو ام نمجم الةب م( ».ابةن مسةکویر ،12 :1416 ،راة م)؛ (الرا ةو اأ ةفهاي ،351 :1 ،1421 ،گف ةر شة )
(الطرطوشي ،188 :1289 ،فرستادة پادشاه رو ) (ترجمه :اگر وفاداری از بین برود ،بال و مایبت نازل میشود).

 .2-6-9-6شاپور ذواالکتاف

حکمت زیر ،از شاپور ذوالکتا تغییر نا یافته است:

ِ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
سةرُ( ».ااةاحظ،
« َم ْن ََبة َر َلَى الاَّا ِزلَ َ ،كا َن َك َمة ْن َملْ ؤُةْا ة َمج ْم بةرَ ،وَمة ْن طَة َّو َم ِي اْلَبْة ِ َكةا َن يةر َطَبُةرَُ ،وَمة ْن أَ َكة َ بة ماة ار ؤَل َفة ْ نَة ْف ُ
 ،69 :1423کسری)؛ (الثعالي ،يبؤاب الةف ،64 :قيصةر) (ترجمه :هر کس در بال صبر کند ،مانند کسی است کگه بالیگی
بر وی نازل نشده ،هرکس طناب را بکشد( ،کاری را بیسگبآ طگولنی کنگد) خگودش را بگه رنگج انداختگه و هگر کگس
بیاندازه بخورد ،نابود میشود).
 .6-9-6تغيير نام ایرانيان

یازده حکمت منسوب به ایرانیان در منابع بعد از خود تغییر نا داده است:

ك لى ق ر الكسام( ».العسکري ،يبؤاب الةف ،117 :1 ،ایرانيةان)؛ (الرا ةو اأ ةفهاي،1421 ،
ُ « .1-2-3-2م َّ ِر ْنلَ َ
 ،143 :2حمم اموي)؛ (املي انب ،يبؤا ،435 :1 ،امر مر م) (ترجمه :پایت را به اندازة گلیمت دراز کن).
« .2-2-3-2المج ِ
َّازة ُ ي َْة َةمج ُن َلَةى َشة ْةيم ِمة َن الة ُّ نْةيَا َاؤَةرُ( ».ابةةن مسةکویر ،71 :1416 ،ایرانيةةان)؛ (اأنصةةاري،1412 ،
 ،271 :3ات بن يب بن تمج افي) (ترجمه :زاهد برای ریزی که از دنیا از دست داده ناراحت نمیشود).
« .3-2-3-2الصة ة ،یال ةةم أظف ةةار اخلط ةةوب( ».ال وحية ة ي ،211 :8 ،1418 ،ایراني ةةان)؛ (المجخمسة ةري:3 ،1412 ،
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 ،95ربب) (ترجمه :صبر رنگال مایبتها را کوتاه میکند).
ةو إلةيهم مةن أن یلاةوا مبةا یكرزةون ویعطةوا؛ ةأنظر إىل الة أ سة
 « .4-2-3-2م اأحرار ،أن یُل َاوا مبا بون و َرمةوا أح ُّ
مثة ااةةو ان ابهةةا ،وأنظةر إىل الة فة مثة الب ة ألمجمهةةا( ».ابةةن الا يبةةر ،381 :1 ،1418 ،ک ةابزةةای ایرانةةب)؛ (ابةةن
ب ربر ،199 :2 ،1414 ،یكةي از حكيمةان) (ترجمه :نشانة آزادگان این است که دیدنشان با آنچه دوسگت دارنگد و
از آن محرو شدهاند ،برایشان دوستداشتنیتر از این است که با ریزی که آن را دوست ندارنگد و بگه آنهگا داده شگده
است دیده شوند؛ بنابراین ،به خالتی که فسادانگیز است مانند سخاوت ،نگاه کن و از آن دوری کن و به خاگلتی کگه
پاک است مانند بخل ،بنگر و به آن پایبند باش).

« .5-2-3-2مةةت یك ةةون العلةةم ش ةةرا مةةن م ةةر ق ةةام :إذا كثةةر اأ ب وناصة ة الار ة  -یعاة ةب بالار ة العاة ة ( ».املة ة، ،
 ،66 :1 ،1417ایرانيان)؛ (ابن ايب اْل ی  ،يبؤا ،188 :18 ،براب حکيمان) (ترجمه :ره زمانی بودن علگم بگدتر از
نبودن آن است؟ گفت :زمانی که ادب زیاد شود و ذو کم شود  -منظور از ذو  ،عقل است).

« .6-2-3-2إن الفرال ي اأموام أق ماها ي اأا ق وإنا ق رة املام مةا ة بك وكةان لةك ونازةک بأا قةك ة زالة
اةةك واملةةام لبةةا والمجمةةان یبليةةر والعةةر املصةةون ي ؤبلةةى ح ؤةةر و ج ةةر( ».ابةةن مسةةکویر ،82 :1416 ،ایرانيةةان)؛ (الااضةةي
املالکي ،424 :1423 ،یکب از حکيمان) (ترجمه :واجبات در اموال ،کمتر از واجبگات در اخگال اسگت و ارزش مگال،
مادامی است که با تو همراه است و در اختیار توست و ارزش تو به اخالقت از بین نرفتنگی اسگت و مگال و ثگروت لبگاس
است و زمان آن را میپوساند و آبروی محفوظ ،ارزش و اهمّیّتش از بین نمی رود).

« .7-2-3-2حسةةبك مر ب ةان خلصةةالك ،ومثاف ةان لعالةةك :مةةا رأی ةةر مةةن ة ك :مةةن حسةةن ؤيةةب بةةر ،أو قبةةيح ؤ ةذم ليةةر( ».ابةةن
مسکویر ،78 :1416 ،ایرانيان)؛ (ابن مااةذ ،327 :1417 ،گف اة ) (ترجمه :آنچه از دیگران میبینی :کار نیکگی کگه بگه
خاطر آن غبطه میخوری و کار بدی که بگه خگاطر آن نکگوهش میشگوی ،بگرای اصگالح خاگلتهایت و پیراسگتگی
عقلت کافیست).

« .8-2-3-2ال ة زر أ صةةح املةةر بنی؛ وكفةةاك مةةن ك ة یةةوم اةة،ر یةةور

ليةةك وإن ةا اأیةةام مراقةةي اأ ب ،و رنةةا ر إىل العلةةم

اأكة ،،مةن هةم اهةا أورا زیةا ةُ ،واةطل نةور لمةر ،ومل یف اةر إىل ة نفسةر( ».ابةن مسةکویر ،78 :1416 ،ایرانيةان)؛ (ابةةن
مااةذ ،325 :1417 ،گف اة ) (ترجمه :روزگار بهترین ادبکنندههاست و خبری که هر روز برای تگو مگیآورد ،برایگت

کافیست .روزگار ،نردبان ادب و پایههای علمِ بزر تر است؛ پگس هگرکس آن را بفهمگد بیشگتر بگه ار میبگرد ،نگور
علمش میدرخشد و به دیگران نیازمند نمیشود).
« .9-2-3-2لو

و ذو اليفل أیام ال نيا بعجالو ما ؤصةر

بةر لةى الاةرون مل یةمجم نةذ ان ي اليةرة ،وم ة هلا يمةا ة ا،

أن اليفل ظلمة ر راكة ة ،واملعر ة مصةباح اخللاة ( ».ابةن مسةکویر ،79 :1416 ،ایرانيةان)؛ (ابةن مااةذ ،325 :1417 ،گف اة )
(ترجمه :غافل ،هررند با عجایبی که دنیا در طی قرون ،برایش پگیش مگیآورد ،زنگدگی کنگد ،بگه خگاطر غگرور ،درگار
بیقراری شده و در آنچه پیش میآید ،حیران میشگود؛ زیگرا غفلگت ،تگاریکیای مانگدگار و معرفگت ،رگراغ روشگنگر
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خلقت است).
« .11-2-3-2إ ة و امللةوك باهليبة هلةم والوقةار أنةم إنةا اح جبةوا ةن الاةا لايةام اهليبة وإن طةام أنسةك ةم ؤةمج

مةا».

(ابن مسکویر ،86 :1416 ،ایرانيان)؛ (اأبسيهي ،111 :1419 ،گف اة ) (با پادشاهان ،با ترس از آنهگا و خویشگتنداری
همنشین شو ،زیرا آنان از مرد پنهان میشوند تا هیبتشان نزد آنان ،باقی بماند .و اگر انس تو با آنان به طگول انجامگد ،غگم
زیاد میشود).

« .11-2-3-2لَْيمل َشيم أقرب إِ َىل ؤَة ْييِة الةاعم مةن ِْ
اإقَ َامة لةى الظُّلةم( ».ابةن مسةکویر ،15 :1416 ،ایرانيةان)؛ (الرا ةو
َ ْ
اأ ةةفهاي ،269 :1 ،1421 ،گف ةةر مةةب شةةو )؛ (ابةةن ايب اأ ةةيبعر ،يبؤةةا ،98 :اراةةطاطيمل)؛ (الوط ةوا ،81 :1429 ،
گف ر مب شو ) (ترجمه :هیچریز برای تغییر نعمت و نزدیکتر از ستمکاری نیست).

یافتهها در نمودار  ،1فراوانی تغییرات در نا های ایرانی گوینگدگان حکمتهگا را نشگان میدهگد کگه بیشگترین
تغییرات مربوط به نا بزرگمهر و کمترین آن ،بهمن و رستم است:

نمودار  .6فراوانی تغييرات در نام گویندگان حکمتهای ایرانی در منابع عربی

نمودار  ،2نشان میدهد که بیشترین حکمتها نخستین بار توسّط ابن مسکویه ،ابوحیگان توحیگدی و ابگن قتیبگه
نقل شدهاند تثمّل در اجداد زردشتی و خانوادة ایرانی دو نفر اوّل ،سبآ دو تفسیر متفاوت از این پدیده است:
الف :علّت نقل قول بسیار سخنان حکیمانة ایرانی در آثار آنها ،دسترسی به منابع ایرانی و نزدیکی به فرهنگ
و آیین ایرانیان باستان و شاید رابطه دوستی و استاد و شاگردی میان این دو نفر است.
ب :تعاّبات شعوبی موجآ جعل این سخنان به نا حکیمان ایرانی شده است.
در صورت اخیر ،جای یک پرسش باقی میماند و آن اینکه :این سخنان حکیمانگه کگه عقالنگی و منطقگی نیگز
هستند و نشانة باریکبینی و واقعنگری و تجربة قرون و اعاار در آنها برجسته است از رگه کسگانی و از رگه
فرهنگی سررشمه گرفته اسگت؟ زیگرا اگگر نگا حکیمگان ایرانگی از آنهگا حگذ شگود ،غالبگاً بینگا و نشگان
میشوند .وجود  62سخن حکیمانة ایرانی (به استناد پایاننامة پیمان صالحی) در آثار ابگن قتیبگه کگه مشگهور بگه
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گرایشات ضدّ شعوبی است ،احتمال دوّ را ضعیف میکند و ایگن نظریّگه را قگوّت میبخشگد کگه اندیشگههای
ایرانی مانند سیل به فرهن

و ادب عربی سرازیر شده است:

نمودار  .6فراوانی نخستين نقل حکمتهای ایرانی برای در منابع عربی

نمودار  3نیز نشان میدهد که بیشترین تغییرات توسّط ثعالبی و ابن ابی الحدید انجگا شگده کگه ثعگالبی در
نقل سخنان دیگران امانتدار نبوده (ر.ک :دهخگدا ،1377 ،ج  )7271 :1و بگه گفتگة آذرنگوش ،عربیدوسگتی و
فارسیستیزی او در نظرش نوعی جهاد در راه اسال و زبان قرآن بگوده (ر.ک )31 :1373 :و در نوشگتههایش،
بیش از آنکه متکّی به روایت از بزرگان ادب باشد ،بگه ذو و قریحگة خگویش تکیگه میکگرده اسگت (ر.ک:
الفرّوخ ،1337 ،ج  )133 :3ابن ابی الحدید ،از  6تغییری که ایجاد کرده 1 ،مورد تغییر نا ایرانیگان بگه علگی(ع)
است و این میتواند از اعتقاد او به برتری علی (ع) سررشمه گرفته باشد (ر.ک :فکرت )163 :1373 ،باشگد و
کمترین آنها توسّط  17نویسندة دیگر صورت گرفته که هرکدا در یک حکمت ،تغییر ایجاد کردهاند:

نمودار  .9فراوانی تغييرات حکمتهای ایرانی به غير ایرانی برحسب نویسندگان منابع عربی

نمودار  6نشان میدهد که بیشترین تحوّلت ،تغییر گویندگان حکمتها به عبارت «قةالوا» و نظایر آن اسگت و
کمترین آنها تغییر به نا های یونانی است:
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نمودار  .3فراوانی تغييرات حکمتهای ایرانيان به واژههای دیگر

نمودار  1نشان میدهد که بیشگترین تغییگرات در قگرن ششگم رخ داده کگه قگدرت و وزارت در زمگان معتاگم
عبّاسی ،به جای ایرانیان ادیآ و دانشدوست ،به ترکهایی منتقل شده بود کگه نگه اهگل هنگر بودنگد و ادب و
تجارت (ر.ک :ضیف )13 :1621 ،و بدیهی مینماید که در این دوران ،نویسندگان کمتگر جگر ت میکردنگد
سخنان و حکمتهای ایرانیان را به وضگوح در آثگار خگود نقگل کننگد و کمتگرین آنهگا در قرنهگای هشگتم و
یازدهم رخ داده است:

نمودار  .8فراوانی تغييرات حکمتهای ایرانی به غير ایرانی برحسب تعداد در قرن

 .9نتيجه
 .1همة سخنان حکیمانهای که در این پژوهش به آنها اسگتناد شگده ،عقالنگی و منطقگی هسگتند و در درسگتی و حکیمانگه
بودن هیچیک از آنها نمیتوان تردید کرد.
 .2در همة شواهد بال ،تغییر نا صاحآ ایرانی آنها به افراد غیرایرانی و یا بینا و نشان صورت گرفته است.
 .3بیشترین تغییر به شگکل نگا حکیمگان و پیشگینیان صگورت گرفتگه اسگت .ایگن پدیگده را میتگوان بگه حسگاب بیدقّتگی
نویسندگان یا عد دسترسی آنها به منابع اصلی و یا اکتفا به شنیدهها گذاشگت .بگدیهی اسگت کگه گرایشگات شگعوبی و
ضدّ شعوبی و رعایت مالحتهای سیاسی و اجتماعی را در این خاوص نباید نادیده گرفت.

 /132کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال هفتم ،شمارة  ،21تابستان 1331

 .6در قرن ششم ،بیشترین تغییر نا صورت گرفته است .این دگرگونی بسیار طبیعی و منطقی است زیرا ایگن قگرن ،دورة
حذ وزیران و خانوادههای ایرانی در خالفت عبّاسی و دورة نفوذ سرداران ترکنژاد است.
 .1ثعالبی و ابن ابی الحدید بیشترین تغییرات را در نا حکیمان ایرانی به وجود آوردهانگد .در خاگوص ثعگالبی میتگوان
گفت :از ویژگیهای این نویسنده ،تثلیف بسیار و میل به دائرة المعار نویسی و بیدقّتی در اسناد است؛ امّا دربگارة ابگن
ابی الحدید بعید نمینماید که عشق و عالقة او به علی (ع) موجآ این دگرگونی شده باشد.
 .1بیشترین سخن حکیمانه برای اوّلینبار از ابن مسکویه ،ابوحیان توحیدی و ابن قتیبه نقل شده که هر سه ایرانگی بگوده و
به منابع ایرانی دسترسی داشتهاند.
 .7بیشترین سخنان حکیمانه به ترتیآ از بزرگمهر ،ایرانیان ،انوشروان ،اردشیر ،بهمن و رستم نقل شده است.
 .6گاه یک نویسنده با یک استناد غلط موجآ میشود که خطای او در منگابع بعگدی تکگرار گگردد؛ از جملگه حکمگت
( )1-1-1که توحیدی آن را از بزرگمهر نقل کرده و بعدها ثعالبی و به تبع او بقیّة منابع آن را به اسکندر نسبت دادهاند.
 .3یافتههای این پژوهش نشان داد کگه دسگت کگم  63حکمگت از فرهنگ

و ادب ایرانگی در هاضگمة فرهنگ

عربگی،

هویّت ایرانی خود را از دست داده لباس عربی به تن کرده است.

کتابنامه
الف :کتابها
 قرآن کریم.

 .1اآليب ،أبو سعد منصور بن احلسنی ()1141؛ نثر الة ر ي احملاضةرا  ،احملقّق :خالّد بدّد الغّي حمفّو ،،الطدعّ األولّ ،،بّتو  :دار
الکتب العلمی .
 .2آذرنوش ،آذرتاش ()1373؛ راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عربی ،راپ دوّ  ،تهران :توس.
)1361( ------------- .3؛ چالش ميان فارسی و عربی ،تهران :نشر نی.

 .1األبشّّی ي ،ش ّ اا الّّدین حممّّد بّّن أأّّد أبّّو الفّّت( ()1111؛ املس ة طر ي ک ة ةةن مس ة ظر  ،الطدع ّ األولّّ ،،بّّتو  :بّّا

الکتب.

 .5ابن أيب األصیدع  ،أبو العداس أأد بن قاسم (يبتا)؛ يون اأنبام ي طباا اأطبام ،احملقق :نزار رضا ،بتو  :دار مکتد احلیاة.
 .6ابن أيب احلدید ،ابوحامد بز الدین (يبتا)؛ شرح نج الب

 ،احملقق :حممد أبوالفضل ابراهیم ،القاهرة :دار إحیاء الکتب العربی .

 .7ابن احلمدون ،حممد بن احلسن ()1117؛ ال ذکرة اْلم وني  ،الطدع األول ،،بتو  :دار صادر.

 .8ابن بدد ریه ،أبو بمر ش اا الدین أأد ()1141؛ العا الفری  ،الطدع األول ،،بتو  :دار الکتب العلمی .
 .1ابّن بربشّّا  ،أبّّو حممّّد ،أأّّد بّّن حممّّد ()1141؛ اکه ة اخللفةةام ومفاکهة الظر ةةام ،حققّّه وبلّق بلیّّه :أ ّّن بدّّد اجلّّابر الدیّّت ،
الطدع األول ،،القاهرة :دار اآلفاق العربی .
 .14ابّن بسّا،ر ،أبّو القاسّم بلّي بّن احلسّن ()1115؛ ؤةاری

مسةق ،احملقّق :بمّرو بّن ارامّ العمّرو  ،دمشّق :دار الفکّر للطدابّ
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والنشر والتوزیع.
 .11ابن القتید  ،ابو حممد بددالل بن مسلم ()1118؛ يون اأابار ،بتو  :دار الکتب العلمی .
 .14ابن مسکویه ،ابو بل ،أأد بن حممد ()1116؛ اْلکم اخلال ة ،حتقیق :بددالرأن بدو  ،القاهرة :مکتد الن ض املصری .
 .11ابن منظور ،مجا الدین حممد بن مکرم ()1144؛ خم صةر ؤةاری مسةق يبةن سةاکر ،احملقّق :روحیّ النیّاس ،ریّاب بدداحلمیّد
مراد ،حممد مطیع ،الطدع األول ،،دمشق :دار الفکر للطداب والنشر والتوزیع.
 .11ابن منقذ ،أبو مظفر أسام بن مرشه ()1147؛ لباب اآ اب ،احملقق :أأد حممد شا،ر ،الطدع الثانی  ،القاهرة :مکتد السن .

 .15األزدي ،أبّّو بلّّ ،احلسّّن بّّن رشّّیق ()1141؛ العم ة ة ي حمااةةن الس ةعر ور ابةةر ،احملقّّق :حممّّد حمیّّ ،الّّدین بدداحلمیّّد ،الطدع ّ
اخلامس  ،بتو  :دار اجلیل.

 .16األنصّّاري الشّّرواي ،أأّّد بّّن حممّّد ()1141؛ نف ة الةةيمن يمةةا یةةمجوم بةةذکر الس ةجن ،الطدع ّ األولّّ ،،مصّّر :مطدع ّ التقّّدم
العلمی .
 .17األنصّّاري ،اب ّّو حممّّد بد ّّدالل ()1114؛ طبا ةةا احملة ة نی بأ ةةبيهان والة ةوار ین ليه ةةا ،احملق ّّق :بدّّد الغف ّّور بدّّد احل ّّق حس ّّنی
الدلوشي ،الطدع الثانی  ،بتو  :مؤسس الرسال .
 .18الربقوقي ،بدد الرأن (يبتا)؛ الذاالر والعباریا  ،مصر :مکتد الثقاف الدینی .
 .11الدسّي ،أبّّو حّامت حممّّد بّّن حدّان ()1117؛ روض ة العاة م ونمجزة الفضة م ،احملقّق :حممّد حمّي الّّدین بدّّد احلمیّّد ،بّّتو  :دار
الکتب العلمی .
 .44الدی قي ،إبراهیم بن حممد (يبتا)؛ احملاان واملساوي ،وضع حواشیه بدنان بلي ،بتو  :دار الکتب العلمی .
 .41التنّّوخي ،ابّّن ف ّّیم احملسّّن بّّن بل ّي ()1115؛ نس ةوار احملاضةةرة وأابةةار املةةذاکرة ،حتقیّّق :بدّّود الشّّاجل ،احملّّامي ،الطدع ّ الثانی ّ ،
بتو  :دار صادر.

 .44التوحیدي ،أبو حیان ()1148؛ البصالر والذاالر ،احملقق :وداد القاض ،،الطدع األول ،،بتو  :دار صادر.
)1111( ---------- .41؛ الص اق والص یق ،احملقق :ابراهیم الکیالي ،الطدع األول ،،بتو  :دار الفکر املعاصر.
 .41الثعاليب ،ابومنصور ()1141؛ ال مثي واحملاضرة ،احملقق بددالفتاح حممد امللو ،الطدع الثانی  ،القاهرة :الدار العربی للکتاا.
)1141( ---------- .45؛ ی يمة ة الة ة زر ي حماا ةةن أزة ة العص ةةر ،ش ّّرح وحتقی ّّق مفی ّّد حمم ّّد قمیی ّ  ،ب ّّتو  :دار الكت ّّاا
العلمی .
 ،)1241( ---------- .46السكوب والع اب وما وقل لل ن واأ اب ،احملقق :إهلام بدد الوهاا املفي -كلی
الرتبی األساسی  ،قسم اللغ العربی  ،الطدع األوىل ،جامع الكویت :اجمللس الوطي للثقاف والفنون واآلداا.
( ---------- .47ب،تا /الف)؛ اإ جاز واإجیاز ،القاهرة :مکتد القرآن.
( ---------- .48ب،تا /ا)؛ ااص اخلاص ،احملقق :حسن األمنی ،بتو  :مکتد احلیاة.
( ---------- .41ب،تا :ج)؛ اللطالف والظرالف ،بتو  :دار املناهل.

 .14اجلاحظ ،بمرو بن حبر ()1141؛ احملاان واأض ا  ،بتو  :دار ومکتد اهلال .
( ------------ .11يبتا)؛ الراال السيااي  ،بتو  :دار ومکتد اهلال .
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 )1114( ------------ .14ال ا ي أا ق امللوك ،حتقیق :اأد زكي باشا ،القاهرة :املطدع االمتی .
 .11اجلندي ،هباء الدین حممد بن یوسّف ()1115؛ السلوک ي طباةا العلمةام وامللةوک ،احملقّق :حممّد بّن بلّ ،بّن احلسّنی األّ،و
احلوايل ،الطدع الثانی  ،صنعاء :مکتد االرشاد.

 .11احلسّّیي العل ّّوي ،حییّّ ،ب ّّن أ ّزة ()1141؛ الطة ةراز أاة ةرار الب ة ة و ل ةةوم حا ةةالق اي ج ةةاز ،الطدع ّ األولّّ ،،ب ّّتو  :املکتد ّ
العنصری .
 .15احلصري ،ابراهیم بن بل ،بن متیم األنصار (يبتا)؛ ززر اآ اب ومثر األباب ،بتو  :دار اجلیل.

 .16احلمّّوي ،شّ اا الّّدین أبّّو بدّّدالل یّّاقو ()1111؛ معجةةم اأ بةةام ،احملقّّق :احسّّان بدّّاس ،الطدعّ األولّّ ،،بّّتو  :دار الغّّرا
اإلسالمي.
 .17اخلوارزمي ،حممد بن بداس ()1118؛ مفي العلوم ومبي اهلموم ،بتو  :املکتد العنصری .

 .18الدمتي ،حممد بن موس)1141( ،؛ حياة اْليوان الک،ی ،الطدع الثانی  ،بتو  :دار الکتب العلمی .
 .33دهخدا ،علیاکبر ()1377؛ لغتنامه ،راپ دوّ از دورة جدید ،تهران :دانشگاه تهران.

 .14الرااّّب األصّّف اي األصّّف اي ،احلسّّنی ب ّّن حممّّد ()1144؛ حماضة ةرا اأ بةةام وحم ةةاورا الس ةعرام والبلي ةةام ،الطدع ّ األول ّّ،،
بتو  :دار األرقم بن أيب األرقم.
 .11الزخمشري ،جارالل ()1114؛ ربيل اأبرار ونصوص اأايار ،الطدع األول ،،بتو  :مؤسس األبلمي.
.14السیوطي ،جال الدین (يبتا)؛ نظم العايان ي أ يان اأ يان ،احملقق :فیلیب ،بتو  :املکتد العلمی .

 .11الشنرتیي ،ابواحلسن ،بلي بن بسام ()1181؛ الذا ة ي حماان أز اامجیرة ،لیدیا :الدار العربی للکتاا.
 .11الشافعي ،ايب القاسم ،بلي بن احلسّن ()1115؛ ؤاری م یا مسق وذکر ضةلها ومتسةي مةن حلهةا مةن اأما ة  ،حتقیّق :حمّب
الدین أيب سعید بمر بن ارام العمري ،بتو  :دار الفکر.
 .15شیخو ،رزق الل بن یوسف ()1111؛ جماي اأ ب ي ح الق العرب ،بتو  :مطدع اآلباء الیسوبینی.
 .16الصاليب ،بلي حممد ()1145؛ أمسب املطالو ي ا ة أم املرمانی لي بن ابيطالو ،الشارق  :مکتد الصیاب .

 .17الص ّويل ،أب ّوبکر حممّّد بّّن حییّّ)1184( ،؛ أابةةار أيب متةةام ،حققّّه وبلّّق بلیّّه :خلیّّل حممّّود بسّّا،ر ،حممّّد بدّّد ب ّزام ،نظّّت
اإلسالم اهلندي ،قدم له :أأد أمنی ،الطدع الثالث  ،بتو  :دار اآلفاق اجلدیدة..
 .18ضیف ،شوقي ()1146؛ ؤاری اأ ب العربب – العصر العبااب الثاي ،قم :ذوي القرب.،

 .11الطرطوشي ،أبوبکر حممد بن حممد ()1481؛ ارا امللوک ،مصر :من اوائل املطدوبا العربی .
 .54العاملي ،هباء الدین ()1118؛ الکسکوم ،احملقق :حممد بدد الکرمی النمري ،الطدع األول ،،بتو  :دار الکتب العلمی .
 .51بداس ،احسان ()1177؛ م مح یوناني ي اأ ب العريب ،الطدع األول ،،بتو  :املؤسس العربی للدراسا والنشر.
 .54العددري ،ابو بدد الل ()1141؛ امل ا  ،بتو  :دار الفکر.
 .51العسکري ،ابو هال (يبتا /الف)؛ رهرة اأمثام ،بتو  :دار الفکر.
( ----------- .51ب،تا /ا)؛ یوان املعاي ،بتو  :دار اجلیل.
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)1111( ----------- .55؛ الصاا نی ،احملقق :بل ،حممد الدجاوي وحممد ابوالفضل إبراهیم ،بتو  :املکتد العنصری .
 .56الغ ّزايل ،أب ّّو حام ّّد ()1141؛ ال ة ة ،املس ةةبوک ي نص ةةي املل ةةوک ،ض ّّدطه وصّّییه :أأ ّّد ا ّّس ال ّّدین ،ب ّّتو  :دار الکت ّّب
العلمی .
 .57الفاخوري ،حنا ()1177؛ ؤاری اأ ب العريب ،هتران :توس.

 .58الفروخ ،بمر ()1117؛ ؤاری اأ ب العريب ،اجلزء الثالث ،بتو  :دار العلم للمالینی.
 .51القاضي ،حسنی بن حممد امل دي ()4441؛ ي اأ کار ي اأ ب واأا ق واْلکم واأمثام ،القاهرة :وزارة الثقاف .
 .64القاضي املالکي ،أبوبکر ()1141؛ اِالس ونوازر العلم ،الطدع األول ،،بتو  :دار ابن حزم.
 .11کریستین سن ،آرتور ()1332؛ ایران در زمان ساسانی ،ترجمة رشید یاسمی ،تهران :صدای معاصر.
 .64املاوردي ،ابو احلسن (يبتا)؛ رر السلوک ي اياا امللوک ،احملقق :فؤاد بدد املنعم ،الریاب :دار الوطن.

 .61املربد ،ابو العداس ()1117؛ الکام ي اللي واأ ب ،احملقق :حممد أبوالفضل ابراهیم ،الطدع الثالث  ،القاهرة :دار الفکر العريب.
 .16محمّدی مالیری ،محمّد ()1361؛ تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصـر اسـالمی ،جلگد
رهار  ،راپ دوّ  ،تهران :توس.

 .65املسعودي ،ابو احلسن ()1141؛ مرو الذزو ،الطدع الثانی  ،قم :دار اهلجرة.
 .66املیداي ،ابوالفضل أأد بن حممد (يبتا)؛ جممل اأمثام ،احملقق :حممد حمیي الدین بدد احلمید ،بتو  :دار املعرف .
 .17ناتل خانلرى ،پرویز ()1371؛ تاریخ زبان فارسى ،راپ ششم ،تهران :فردوس.
.68النویري ،ش اا الدین ()1141؛ نای اأرب ي اون اأ ب ،الطدع األول ،،القاهرة :دار الکتب والوثائق القومی .
 .13نیکلسون ،رینولد ()1363؛ تاریخ ادبيّات عرب ،ترجمة کیواندخت کیوانی ،تهران :ویستار.
 .74الوط ّواا ،اب ّّو اسّّیاق بره ّّان ال ّّدین ()1141؛ ةةرر اخلص ةةالص الواضة ة
حواشیه :إبراهیم اس الدین ،الطدع األول ،،بتو  :دار الکتب العلمی .

و ةةرر الاا ةةال

الفاضة ة  ،ضّّدطه وص ّّییه وبلّ ّق

 .71الیمن ،،ابو بددالل حممد بن احلسنی (يبتا)؛ مضازاة أمثام کليل و ما  ،احملقق :حممد یوسف جنم ،بتو  :دار الثقاف .

 .74الیوسّي ،نّّور الّدین ()1141؛ ززةةر اأکةةم ي اأمثةةام واْلکةةم ،احملقّق :حممّّد حجّي وحمّّد األخضّّر ،الطدعّ األولّّ ،،املغّّرا :دار

الدیضاء.

ب :مجالّت
 .73فکرت ،محمّد آصف ()1373؛ «ابن ابی الحدیگد» ،دایرة المعارف بـزرگ اسـالمی ،جلگد د ّو  ،تهگران :بنیگاد دایگرة
المعار بزر

اسالمی ،ص

.162-163

ج :پایاننامه
 .76صالحی ،پیمان ()1332؛ حکمتهای ایرانيان باستان در منابع عربـی ،پایگان نامگه دکتگری ادبیّگات عگرب ،دانشگگاه
رازی ،استاد راهنما :وحید سبزیانپور ،کرمانشاه :دانشگاه رازی.

حبوا ي اأ ب املاارن ( صلي لمي  -حمكم )

کلي اآ اب والعلوم اإنساني  ،نامع رازي ،کرمانسا

السا السابع  ،الع  ،62يف  6932زة .شب  6391زة .قب  6162م ،ص 612-18

ؤطور اأمثام اإیراني إلب اأمثام العربي
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وحي ابمجیانپور
أستاذ يف قسم اللغ العربی وآداهبا ،جامع رازي، ،رمانشا  ،إیران

6

رزا

رو ينيا

9

الد،تورا يف فر اللغ العربی وآداهبا ،جامع رازي، ،رمانشا  ،إیران
املل ص
لقّّد اشّّت ر اإلیرانی ّون القّّدام ،مش ّ ورون بّّاألقوا احلکمی ّ  .بعّّد انتصّّار املسّّلمنی العّّرا بلّّ ،الفّّرس وابتنّّاق اإلی ّرانینی الّّدین
احلنیّف تسّّر هّذ احلکّّم بطّرق خمتلفّ يف األدا العّريب ونقلّّت بّن احلکمّّاء اإلیّرانینی .ولکّّن بعّد بّّدة قّرون فقّّد الکثّت مّّن
هذ األقوا احلکمی هویت ا اإلیرانی وتددلت إل ،األمثّا العربیّ أو نسّدت إلّ ،أشّخا آخّرین .متّت هّذ الدراسّ للدیّث بّن
التطّور الّّذي طّرأ بلّّ ،هّذ األمثّّا طّوا القّّرون املتتابعّ  .ويف اجملّا نفسّّه ،أظ ّر هّّذ الدراسّ أن ،ثّتا مّن األقّوا احلکمیّ
اإلیرانیّ قّّد احمّت يف هاضّّم األدا العّّريب ولدسّّت ثوبّّا بربیّا حیّّث بّّا مّّن الصّّعب للدّّاحثنی العّّرا واّّتهم أن ینّّابیع هّّذ
األمثا انشقت من الثقاف اإلیرانی
الکلما ال ليلي  :احلکم االیرانی  ،االمثا العربی  ،الثقاف االیرانی .
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