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. رعایـت 3 نـدار.. پژوهشـی - علمـی ارزش، بخش این. 2 ایم.گرفته عاریت به« میراث گزارش» ةمجلّاز  را «هانکته و هاپاره» تعبیر. 1

 است. ضروری، نقد اخالقی واصول فنّی 





 
 فارسی( - عربی تطبيقی )مطالعات تطبيقی ادبيّات نامةکاوش

 کرمانشاه، رازی دانشگاه انسانی، علوم و ادبيّات دانشکدة
 ۹1۹-۹2۳ صص م، 61۹2 ق/ هـ. ۹3۳1 ش/ هـ. ۹۳۱2 تابستان ،62 شمارة م،هفت سال

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

 و شعر عربی شاهنامه المثل،ضرب

 مقدّمه

ها و تجربیات هـر ملّتـی .ر ا.وار مختلـا تـاریت اسـت ناپذیر فرهنگ، اندیشهجدایی بخش المثلضرب

شـو.. از آنجـا کـه کالم مـی ةاز اطال پرهیزت و ابیّموجب جذّبه سبب ایجاز و آهنگ .لنشین کالم، که 

و سـخنا  ککیمانـه سرشـار از تعـابیر  ،های اصیل ایرانـی اسـتفرهنگ و اندیشه ر.وسی آیینةف شاهنامة

.هخـدا  امثـال و ککـم.ر  ،بـه همـین سـبب ؛انـدالمثـل .رآمدهکه .ر ا.ب فارسی به شکل ضرب است

بـه کـار رفتـه .ر های المثلضرب بسیاری از المثل نقل شده است.به عنوا  ضرب شاهنامهصدها بیت از 

وجو. ارتبـا   .هندة.ر ا.ب عربی .ار. که نشا ها المثلضربشباهت چشمگیری با  ،فر.وسی هنامةشا

، امّا این تشابه و همسـانی ؛استریخی و اجتماعی میا  .و ملت فرهنگی متقابل و پیوندهای ناگسستنی تا

ثال ایرانـی بـه امثـال ت بسیاری از امتغییر هویّجز تأثیرپذیری فر.وسی از منابع عربی .ار. و آ   توجیهی

وجو. .ار. کـه برخـی قوی این اکتمال  ،هانامهبا توجه به نابو.ی منابع پهلوی و خدایزیرا  ؛است عربی

از این امثال را فر.وسی نه از طریق ا.ب عربی بلکه از منابع پهلوی گرفته باشـد و همـا  امثـال از طریـق 

 باشد.  رهنگ و ا.ب عربی نفوذ کر.هها .سترسی نداریم به فهایی که امروز به آ ترجمه

اةلعفارسؤ  ااةقافؤمؤنالع  ااذيناأخؤذالاظؤ  اهؤالء العرؤ االع ؤ» گویـد:مـیاست که  اکمد امینسخن  ،عا.لیل این ا.ّ 
اكانؤؤ ...ااحتتؤؤذ اأاااتؤؤم  اتسؤؤ  اةلعفارسؤؤ  االملرؤؤاياهؤؤذ اکانؤؤ ...ااةرب اسؤؤ عاما ؤؤااا   ؤؤلع)العرصؤؤ اهؤؤذلايفان العؤؤ  اامؤؤاال

ؤؤساتؤؤياما  العا غؤؤةالعفارسؤؤ  ا  ع111-181:ا1ا،اجتؤؤا)يب«اهتؤؤا...ةاممبرؤؤاكاكبؤؤملكامؤؤنالملمؤؤاتسالع ؤؤناتسؤؤت   اممؤؤيالعا غؤؤةالعر ت ؤؤةاات س 
 ..و معرفـت کر.نـد.اسی .نیا را پر از ککمـت .ر .ورة عبّاز فرهنگ ایرانی بهره گرفتند هایی که عرب)ترجمه: 

... زبا  فارسی سرچشمة بزرگی از منابعی بـو. گرفت شد و یا مور. تقلید قرار میسرقت می ،این مضامین ایرانی

 .(اش با آ  گسترش یافتسرمایة علمیشد و مند که زبا  عربی از آ  بهره

هـ.  303-303)ما.ی الرّ هارو  بن یوساچنا  بدیهی است که یکی از شاعرا  عرب به نام  ،این مطلب
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رق و غـرب جهـا  هایی .ارند کـه .ر شـکمتزیرا ک ؛ب نیستمگوید: من جز از ایرانیا  .ر تعجّ( میق

 رایج و مشهور است:

ؤؤؤؤؤؤ  ا اَّنؤر   ؤؤؤؤؤؤَنالع ف ؤؤؤؤؤؤ  َّ اَاَمؤؤؤؤؤؤااَمَإبَّؤؤؤؤؤؤااَّءرامَّ
ا

اا ؤؤؤ  َ ايفَّ َ ؤؤؤ  اَِؤؤؤ  اسَّ اَالع غَؤؤؤ اَّااََل ؤؤؤ  ا َّ ؤؤؤ  َّ العشر
ا

 ع161تا:ا،ايبكتاي)لتناا
های عربی بـه تسبب انتساب بسیاری از ککم ( 12 تا:بی) لحلک ةالخلاع ة مةکما  بدوی .ر مقدّعبدالرّ

ؤَنا»...ا .انـد:شهرت این قوم به ککمـت و انـدرز مـی ،ایرانیا  را  امَّ ؤَذلالعممؤ ََّ اَمر  اف ؤ َ ااَّ أَل رالع ف ؤ َ ام م ؤذ الع قَّؤَ مَّ
بـه ترجمـة ابـوهالل عسـکری نیـز  (.انـدبه این نوع ا.بیات مشهور بو.هزیرا ایرانیا  از قدیم )ترجمه:  «.لآل لاَّا

لحل  ؤ العکاتؤ اامبؤ اأءاتؤ  اأ  ا» :ا  عربی توسـّ  عبدالممیـد کاتـب اشـاره کـر.ه اسـتامثال فارسی به زب
آیـا )ترجمه: اع57:ا1111)«ا.سا العرؤ يبَلااْعاالعا اسا العفارس افح  انارمس ااملناتر  امنالعا الستخ جاأم اةالعکتاتةالع ا

به زبا  عربی  ،ها را برای آیندگا  فارسی را استخراج کر. و آهای المثل، ضرببینی که عبد الممید کاتبنمی

به ترجمة فرهنگ و ا.ب ایرانی به زبا  عربی توسـّ  ابـن قکقـی اشـاره کـر.ه بروکلما  نیز  (.رآور.؟

ؤاِؤ امؤيا...ا قؤ الحل  ؤ الع  اااکؤا اأتؤا اتؤنامبؤ » :اسـت ساا ؤااعارؤ االتؤنامقف ؤؤذع اانةالع ؤقاف  ؤم  الملؤ ل الع  اتؤام اهؤذلالعش 
ابـا  قکقـی )ترجمـه:  ع117:ا3اج:اتؤايب)ا«..عف  ،افانتش اأ االعرإ ااذ الملم  ماتاتنیالعرؤ ا.أتما ااطميامنالاا

ا گذاشـتند، بـدین گونـه هـ.ر اختیـار عرب وطنا  ایرانـی اوای کر. که ابن مقفع و همفرهنگی اقدام به نظم منابع

 (ها منتشر شد.ا.ب و فرهنگ ایرانی با این اشعار بین عرب

از  ،به همین سبب ؛زیرا خریداری نداشت ؛ت از رونق افتا.شعر فارسی به شدّ ،ل اسالموّ.ر .و قر  ا

سـویی بـا ایرانـی .ر هـم ، ذوق و قریمـةاشعار فارسی این .وره چیزی به .سـت مـا نرسـیده، .ر عـو 

الکظه ثعالبی، م يت  ةالعؤ  ه با نگاهی به کافی است  یافت.به اشعار عربی میل جریانات کاکم بر روزگار، 

. هایی از اشعار بیا  شـده اسـتسرا با نمونهشاعر ایرانی عربی 120شو. که .ر این کتاب، نام بیش از می

 د بن یوسا اصـفهانیاکمد بن مممّ، ریر األبیور.یبو عبداهلل الضّا، یکری المروزالفضل السّابواز جمله 

فارسی به عربی آور.ه اسـت. .سـت ر ها را با عنوا  ترجمة اشعااشعار آ  ،و شاعرا  گمنامی که راغب

پـور، یا سـبزک: الع بیشـتر )ر.. بـرای اطّـبه مثل ایرانی اشـاره کـر.ه اسـتشاعر  ،بیت عربی 10کم .ر 

1333 :23-32) 

از زبا  پهلـوی ل است که .ر ابتدا پندهای انوشروا  قابل تأمّنامه قابوساین سخن عنصر المعالی .ر  

گذشته که  یخواندم از اخبار خلفا بدا  که چنین»: سی برگر.انده شدبه عربی ترجمه شد و سپس به فار
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ا امّـ ه .رازسـت؛و آ  قصـّ  ،او بـو. ة.خمـ آنجا که روا ِ عا.ل شد،نوشی تربتِه ب هرحمة الل  مأمو  خلیفه 

بـر و  او را یافت بر تختی پوسیده و خاک شده هایاعضا ،ست که مأمو  .ر .خمة او رفتا مقصو. این

 مأمو  بفرمو. تا .بیرا  پهلـوی. پهلوی ه خ ّزر نوشته بو. به ی چند ببر .یوار .خمه خطّ ویفراز تخت 

شد. تازی .ر عجم معروف  پس از ؛تازیه ها را بخواندند و ترجمه کر.ند بشتبرا کاضر کر.ند و آ  ن

(1322 :30) 

ابیـات شـاهنامه و عربـی بـه .ر  ،شباهت مضمونی امثالکه شده به پانز.ه نمونه اشاره  ،.ر این نوشتار 

، بـه ایـن امیـد کـه منبع ایرانی شش مور. یافت شـده اسـت ،نمونه 13از این  .قابل مالکظه استوضوح 

 .ست یابند..ر ا.ب و فرهنگ ایرانی  به پیشینة بقیة این مضامینپژوهشگرا  جوا  

جم، تهـرا : چـا  پـن ،(1333فر.وسی به کوشش جـالل خـالقی مطلـق ) شاهنامةمنبع این پژوهش،  

المعارف بزرگ اسالمی است که برای ابیات شاهنامه سه شماره به ترتیب از سـمت راسـت،  ة.ائر مرکز

 فمه و شمارة سوّم شمارة بیت است.شمارة ص ،گانه، شمارة .وّمشمارة اوّل شمارة .فاتر هشت

، لـذا آ  یافت نشـدهه است، .ر این چا  از شاهنام ، نقل کر.هشاهنامهکه .هخدا از  برخی از ابیاتی 

 . .ا.ه شده است.سته از ابیات به .هخدا ارجاع 

 مضامين ایرانی

 آبستن بودن شب .۹

ــ ــنو ت ــر ت ــر ز به ــته گ  ســترا خواس
 

 سـتببخش و بدا  کـین شـب آبسـتن 
 

(1/237/1023) 

 .اند:( آبستن بو.  شب را از امثال ایرانیا  می100 :3 ، ج1303) ثعالبی

اأ  ا ؤؤؤؤؤؤفَااَسؤؤؤؤؤؤن اَمؤؤؤؤؤؤاايفَّ ؤؤؤؤؤؤ لعار  ؤؤؤؤؤؤاةَّاصَّ اا جَّ الَّ
ا

اَساي ؤؤؤؤ َر اَمؤؤؤؤااتَاَّؤؤؤؤ اَؤؤؤؤااعَؤؤؤؤ  ال ا  بؤ العار  ؤؤؤؤا
ا

 (زاید..اند چه میبهترین صفتی که برای شب یافته شده این است که شب آبستن است و کسی نمی)ترجمه: 

تباری که از ناقال  فرهنگ ایرانی به ا.ب عربـی اسـت، ایـن مضـمو  را .ر بیـت زیـر بشّار شاعر ایرانی

 است:آور.ه 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا َؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لكااَاتَؤ  ا اَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤج  اة ا َؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اَکَحامَّ
ا

اا اءايَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اايفَّ ار اَ اَمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااتَاَّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الحلَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا َّ
 

 ع33ا:3ا،اج7591)
 (آور...انند چه به .نیا می.ر کالی که فر.ا مانند آبستنی .ر قبیله است که نمی ،.اری به فر.ا امید)ترجمه: 
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 پا را از گليم درازتر کردن .6

ـــرّه ز آب هنرهـــای خـــویش  مشـــو غ
 

ـــای خـــویشنگـــ  ـــر جایگـــه پ  ه .ار ب
 

(3/132/1333) 

هـای ایرانـی المثـلضـرب شاعری به نام مممّد األمـوی را ترجمـة.و بیت زیر از اشعار راغب اصفهانی، 

 .انسته است:

اَْذلاتَؤب ا.ا7 ؤؤؤؤؤؤؤؤَ نرايفَّ اکََّسؤؤؤؤؤؤؤؤا ااطَؤؤؤؤؤؤؤؤَ يَفااسَّ
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ نرافَّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اَاَعکَّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنفَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ اتَؤب ا.ا2  سَّ

 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤنَّالعکََّسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ايرؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ماک ارؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َااَالَ ا  اَيک 
ؤؤؤؤؤ رارَّج امَا  اَؤؤؤؤؤ اَؤؤؤؤؤااَِؤؤؤؤؤ رَّالعکََّسؤؤؤؤؤا َّاَف  

 

اع563-561:ا4،اجا1141)
 . خو.ت را پهن نکن و به انـدازة2 ،بد  تو را نپوشاند کی از .و طرف باقپوش بو.ی و همةاگر .ر ی. 1)ترجمه: 

 (باق پوش )گلیم( پایت را .راز کن.

 خری که خواستار شاخ بود .۳

ـــتا  ز. کســـی ـــر یکـــی .اس ـــرین ب  ب

 ه خواهد ز گاوا  سـرویکه خر شد ک
 

ـــش بســـی   ـــو.ش ز .ان ـــره ب  کجـــا به

ــروی ــاره گــم کــر. گــوش و ب ــه گاب  ب
 

(3/33/333-333) 

َِ نؤؤؤؤؤي َؤؤؤؤؤار اَصؤؤؤؤؤاَراَي تَؤؤؤؤؤا  ا ؤؤؤؤؤنارَّ ااََکؤؤؤؤؤ امَّ
ا

ؤؤؤؤؤنالخَل ؤؤؤؤؤلفَؤؤؤؤؤَِااتَّؤؤؤؤؤ اأذَ ااَاا اَکؤؤؤؤؤاَ امَّ
ا

 ع211:ا7417،ا)ثراعيب
 گوش بازگشت.( استار شاخ شد و بدو خو ،ژاژخواهی بسا اقغی که به واسطةچه)ترجمه: 

 (303: 1337پور، ر.ک: سبزیا )الع از سرچشمة ایرانی این مضمو  برای اطّ

 خورشيد به گل اندودن .3

ـــــیت وفـــــا را ز .ل   بکنـــــدی تـــــو ب
 

ـــل  ـــه گ ـــا  ب ـــر تاب ـــدو.ی آ  مه  بین
 

 

 (333/پانوشت: 3)

ؤؤاَمؤؤن ا ؤؤ  ارَلمَاَط   ؤؤَسالعشر اَج   ا َؤؤا كاأخ اسَّ
ا

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اا اتَّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعتر  نیَّالعشر ااءاتؤ َغ رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس 
ا

 ع711ا:4ا،اج7413،ا)ثراعيب
انـدو.  پنهـا  ید، با گِلبه خطا رفته است، خورش ،کس از روی نا.انی بخواهد خورشید را ممو کندهر)ترجمه: 

 شو..(نمی

. آ  را از امثـال فارسـی .انسـته اسـت ثعـالبیاز مضامینی است که  ،مضمو  خورشید به گل اندو.  
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 (212 -211: 1333( و )آذرنوش، 171-123: 1333ک: عبّاس، ر.این مضمو  ) الع بیشتر ازبرای اطّ

 مور همان به که نباشد پرش .5

 یکـــــی .اســـــتا  ز. هژبـــــر .مـــــا 

ـــــ ـــــی هزمان  بشـــــمر.بـــــرو .م هم
 

ــا   ــرآید زم ــر گــوزنی س ــو  ب ــه چ  ک

 بیایــــد .مــــا  پــــیش مــــن بگــــذر.
 

(2/337 /271-272) 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ااَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اَ کاَن اَْذلاَمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااأرَلَ ا  اْه 
ا

ؤؤؤؤؤؤا  امَسَؤؤؤؤؤا َماَ  َ ؤؤؤؤؤااْعَؤؤؤؤؤاال َؤؤؤؤؤ َّاَتص  ار   اِبَّ
ا

 ع35:ا7475،ا تش  أل)ل
 (پر..هایش به آسما  میبا بال ،وقتی خداوند خواستار مرگ مورچه شو.)ترجمه: 

 .(17-13: 1333پور، )ر.ک: سبزیا این مضمو  ایرانی  الع از ریشةبرای اطّ

 چاه کندن در راه .2

ــاه  ــد، ژرف چ ــه ره برکژنژ ــو ب ــر آنک  ه
 

ــــن چــــاه راه   ســــزژ. گــــر نهــــد .ر ب 
 

 

 (313پانوشت: /3)

اَمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاکَّ  اَ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَ اتَّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اَمکؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    ااَکؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا
ا

ااَاا َّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس ايفَّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ااَال اَمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااَ فَّ اتَرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َّ
ا

 ع712ا:4ا،اج7413راعيب،ا  الع)
 (.افتندمی ،اندگیر. و .ر چاهی که کندهها را میچه بسیارند کسانی که مکرشا  .امن آ )ترجمه: 

 (33: 1332پور، سبزیا ک: )ر. و  ایرانیالع از این مضمبرای اطّ

 دُم مار گزیدن .2

 کس که گیـر. بـه .سـت اژ.هـاهر آ 
 

ــــا  ــــا زو ره ــــته و اژ.ه ــــد او کش  ش
 

(3/73/337) 

ا اءَمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ الع ؤمر بَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَ ايفَّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيَّاااَمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  اَکف َّ
ا

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤَرتَّيَّاا اَعس  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤَاَ امَّ اَيس  اَه َ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَتاأ  
ا

 ع47ا:2ا،اجتا،ايب املَل)نقلالزا
 (.ست خو. با اژ.ها بازی کند، خیلی بعید است که از نیش آ  سالم بماند. کسی که با)ترجمه: 

 هر چه بکاری همان بدروی .1

 یکــــی .اســــتا  گــــویم ار بشــــنوید
 

ــد  ــو. بدروی ــد خ ــه کاری ــر ک ــا  ب  هم
 

(1/113/333) 
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ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ الخلَ ؤ  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  َّاااَمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاايؤ مَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   اتَّاعشر اء  
ا

ََاَ  اا َ اْءاَمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااَزَر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ رلرَّ اصَّ
ا

 ع299:ا7563لعرتاه ي،اا)لت 
 کند.(کار.، .رو نمیرسد و کشاورز جز آنچه مینیکی به بدکار نمی)ترجمه: 

 رازی که از دو نفر بگذرد .۱

ــــت ــــدار گف ــــاه .ی ــــا م  پرســــتنده ب

 مگــــر آنکــــه باشــــد میــــا  .و تــــن
 

 کـــه هرگـــز نمانـــد ســـخن .ر نهفـــت  

ــن  ــار انجم ــت و چ ــا نهانس ــن ن ــه ت  س
 

(1/133-133/332-333) 

افَ َّنرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اَّذلاَجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَاَزال ثمَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنیَّا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ااسَّ
ا

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤنی ا  اَاَتک اتََّمش  َّ َِ ا ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤمَّالحلَؤؤؤؤؤؤؤؤؤ يَّ َّ
ا

 ع732تا:اتناخ   ،ايبا)ِ س
 انتشار است.( رازی از .و نفر تجاوز کر.، شایستةهرگاه )ترجمه: 

 مار را از سوراخ بيرون آوردن .۹1

 کـــه تیـــزی و تنـــدی نیایـــد بـــه کـــار
 

 بـــه نرمـــی برآیــــد ز ســـوراخ مــــار 
 

 (121/ پانوشت: 2)

االَ ا.ا7 ايفَّ اعَّ مَّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيَّااأَرامَّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَلالع  َّفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َّ
ؤؤؤؤؤؤؤاَمؤؤؤؤؤؤؤن ا.ا2 اَيس  ايفَّ ؤؤؤؤؤؤؤاَترَّناتَّؤؤؤؤؤؤؤاع  َّف َّ ا َّ َّاأم 

ا

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن اا رََّهااأخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ َجاعَّاَرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذرَل َّامَّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   اخَّ
ؤؤؤؤؤؤؤؤن ااةكاُی  ؤؤؤؤؤؤؤؤ َّج الحلَ رؤؤؤؤؤؤؤؤاَِؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا اج ح  ََّهؤؤؤؤؤؤؤؤاامَّ

ا

 ع221ا:7ا،اجتا،ايبق طيبلع)
کسی که از . 2کند؛ ارج میاش )خلوتش( خمن چیزی را مثل نرمش ندیدم که ز  زیبارو را از پر.ه. 1)ترجمه: 

 کند.(نرمش .ر کارش یاری طلبد، مار را از سوراخش خارج می

 طبل زدن زیر گليم .۹۹

ـــیم  نبایـــد کـــه از مـــا غمـــی شـــد ز ب
 

ـــیم  ـــر گل ـــه زی ـــاز. ب ـــل س  همـــی طب
 

 

(2 /237 /333) 

ؤؤؤؤؤؤاَا.ا7 اَکؤؤؤؤؤؤت اا ْن َّؤؤؤؤؤااَعفَّ الَلَؤؤؤؤؤؤَ  ط ؤؤؤؤؤ  َّ ا َّ
ؤؤؤؤؤيَؤؤؤؤؤؤمؤ ااَکَ ؤؤؤؤؤن ا.ا2 افَّ اكاَتخ اف خ العب ؤؤؤؤؤ َ ام س 

ا

ال ََفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاييَّاَمم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  َّااَاا اَ اتََّفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  َّ
ؤؤؤؤؤؤؤؤاَا اتَّاع رب ؤؤؤؤؤؤؤؤَيض  احَت ؤؤؤؤؤؤؤؤ َّا  اَ العَکَسؤؤؤؤؤؤؤؤالَّ

ا

 ع731ا:7ا،اج7532،اياه ا  الع)
ماننـد کسـی . 2من .ر طول مدّت مخفی ساختن عشق و پنها  نمو.  آ  از تو، .ر نهایت رنج بو.م، . 1)ترجمه: 

 (نواز...مد و .ر زیر جامه طبل میکه مخفیانه .ر بوق می
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 زشکی که باشد به تن دردمندپ .۹6

ــن .ر.منــدب ــد بــه ت ــکی کــه باش  زش
 

 .ار. گزنـــــدز بیمـــــار چـــــو  بـــــاز 
 

 

(7/207/1320) 

العمرؤؤؤؤؤؤؤاَ اتَّؤؤؤؤؤؤؤاعتؤمَقا ايَؤؤؤؤؤؤؤقم    ؤؤؤؤؤؤؤا   اَا َؤؤؤؤؤؤؤم اَتقَّ
ا

اي ؤؤؤؤؤَ لا ؤؤؤؤؤَ اَماَّ ؤؤؤؤؤل العمرؤؤؤؤؤاَ ااَااياَّاطَبَّ ؤؤؤؤؤ   اه 
ا

 ع762:ا7417راعيب،ا  الع)نقلالزا
پر.از. و طبیبی است که به مداوای مر.م می ،کند.عوت می یرناپرهیزگاری که مر.م را به پرهیزگا)ترجمه: 

 (خو. مریض است.

 و خرابی کارها دو حاکم .۹۳

ــرای ــ  س ــه .ر ی ــد ک ــد گوی  خر.من
 

ــد بــه جــای   چــو فرمــا  .و گــر.. نمان
 

(7/331/3003) 

اَاَذلاَهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَذلاةَاَِؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ اأعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبََّسالعبَّغَضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
ا

اءاَيصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ف العغَّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اعََّسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ َفنیَّاا
ا

 ع717:ا7512)لتنامب ارت ي،ا
 ی  غالف برای .و شمشیر مناسب نیست.(کینه این و آ  را فراگرفته است، )ترجمه: 

 راهنمای بد و هالکت .۹3

ـــد رهنمـــو   کســـی را کجـــا کـــور ب
 

ـــــــدرو   ـــــــه راه .راز ان ـــــــد ب  بمان
 

 

(3/73/332) 

اَ عَّ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَلاَِؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م ا اَْذلاَکؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَ العغ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ لا 
ا

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ه  اَسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبَّ َلالَلَاعَّک َّمَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا افَؤَبش َّ
ا

 ع53ا:7ا،اج7333،ا)نقلالزا هخ ل
 شدگا  بشارت .ه.(را به راه هالک وفتی کالغ راهنمای قومی باشد، پس آنها)ترجمه: 

 که در شهر خائن شد آهنگری .۹5

ـــو. .اوریمـــا  چـــو ککـــم ســـدوم   ب

 کـــه .ر شـــهر خـــائن شـــد آهنگـــری
 

 همانـــا شنیدســـتی آ  ککـــم شــــوم 

ـــــز. قهرمـــــا  گـــــر.  .یگـــــری  ب
 

 (1323 :3، ج 1323)فر.وسی، نقل از .هخدا، 

ؤؤؤؤؤنا َؤؤؤؤؤمَّاَذنؤؤؤؤؤ  ا اَِؤؤؤؤؤ اي ؤؤؤؤؤ م العؤؤؤؤؤَ َّ   امَّ
ا

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤَنالمل سَّ ا َّالعؤؤؤؤؤؤؤؤؤذمن  ا ا َاتَؤَغ رؤؤؤؤؤؤؤؤؤاامَّ
ا

 ع253ا:7ا،اج7421،الألصف ايال    الع)
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 (ماند.کار پنها  میشو. و گناها ِ گنهگناه، به خاطر گناهِ نکر.ه سرزنش میگاه بی)ترجمه: 

 *پورسبزیا  وکید
 ایرا  کرمانشاه، رازی، .انشگاه بی،عرا.بیّات  و زبا  گروه استا.

 **فریده اکمدی
 ارشد زبا  و ا.بیّات عربیکارشناس

 کتابنامه

 هاالف: کتاب

 ، چا  اوّل، تهرا : نشر نی. چالش ميان فارسی و عربی ؛(1333آذرنوش، آذرتاش ). 1

 عریام: بریوو  األولی، ةبع، الط  ت  فمسافن ااکل ااالملست  فايف ؛(4141الفتح ) د بن أمحد أبوحمم   الّدین ، شهابياألبشیه .2
 .  الکتب

ریریقریریه و حق  ، مجعریریه و يرت ؤؤا يؤؤ ل التؤؤنامبؤؤ  ؛(4192ین أمحریرید )عمریری ، شریریهاب الریرید   ه، أبریریوابریرین عبریرید  ب ریری .3 ایریریة، شریری حه حمم  د  ضریریواا الد 
 سالة. سة ال   بوو : مؤس  

 ش . الن  باعة و ، بوو : دا  بوو  للط  لعرتاه ةا ي ل اليب ؛(4191العتاهیة ) ابو .1
 .مكتبة النهضة املص یة ،، ابن مسكویه، ابوعلى امحد بن حممد، القاه ةلحل  ةالخلاع ةاةمق متا(، بدوی، عبد ال محاا )يب .5
 .عا فامل : دا ةا ، القاه  ج  عبد احللیم الن   ةلی الع بی  إ، نقله  االعر يبتاريخالأل ؛تا(ب وکلماا، کا ل )يب. 1
 ش .مجة والن  الت  عاشو ، القاه ة: جلنة الت ألیف و تکمیل حمم د الط اه  ابن ، ش ح و ش اراتنات   ي ل ات ؛(4159بش ا  بن ب د ) .9
رید حمی ریة، بریوو : دا ، شری ح و حماسؤناأهؤلالعرصؤ ايت  ؤةالعؤ  ه ايف ؛(4113نصو  )م عاليب، أبوث  ال .9 الکتریب  حتقیری  مفیرید حمم 

 ة. العلمی  
 .  للکتاب الع بیة ا الد   ،ةالثانی ةاحملق : عبدالفتاح حممد احللو، الطبع، ۀ   لاالحملاض لعت ا ؛(4114) ----------- .1
 کبیر. تهرا : امیر، امثال و حکم ؛(1323اکبر ).هخدا، علی .10

ریریری ، أبریریریواغریریریب األاریریریفهايال    .44 ؤؤؤحماضؤؤؤ لتالأل تؤؤؤا ااا ؛(4121د )القاسریریریم احلسریریریم بریریرین حمم   ةبعریریری، الط  عباغؤؤؤا لر ل اااحمؤؤؤاارلتالعش 
 .األ حم أبی بن األ حم دا  ةکش  : بوو  األولی،

ریدياه  الظ   .42 ، اعتنریی بنشری   صؤ الألا  امؤناکتؤااالع  هؤ ةلعم ا ؛(4132) برین داود برین علریی برین الریف األاریبهاي ، ابریوبک  حمم 
 ، بوو : اآلباء الیسوعیم. يملویس نیکل البوهی

 ة الع بی ة للد  اسا  والن ش .س، بوو : املؤس  لأل االعر يبام مفاي نان  ةايف ؛(4113إحساا ) ،عب اس .43

                                                             
 wsabzianpoor@yahoo.comنویسندة مسئول: . رایانامة *

 farideh.ahmadi995@yahoo.com ه:ما. رایان**



 131/ پژوهشی( -ها )غیر علمی ها و نکتهپاره

 

 .ةاملکتبة العص ی   ع ، بوو :الش  ، الکتابة و مامتنیلعص ا ؛(4141) ، حسن بن عبدالل  يعسک  ال. 41
المعارف  ةتصمیح جالل خالقی مطلق، چا  پنجم، تهرا : مرکز .ائر ،شاهنامه ؛(1333) ر.وسی، ابوالقاسم. ف13

 بزرگ اسالمی.

ریالَلؤاجسالهنلعذ اااشحذالجملاعسااأنسالجملاعساةاإ ؛(تا)يب يم   الن  الل   یوسف بن عبدابو ، اإلمام ق طيبال .41 د ، حتقیری  حمم 
 ة. الکتب العلمی   ، بوو : دا م سی اخلويل

 الد ین األسد، بوو : دا  ااد .  ، حتقی  ناا  ي ل اِ ساتنالخل    ؛تا(حیس بن اخلطیم )يب .49
أشریریری عل علریریریی حتقیقریریریه  ،ْنشؤؤؤا اعغؤؤؤةالعرؤؤؤ اأ ت ؤؤؤاتااااجؤؤؤ له الأل اايف ؛تریریریا(بریریرین مصریریریطفی )يب، أمحریریرید بریریرین إبریریری اهیم ياهلریریریام .49

 سة املعا ف. وتص ی ه جلنة من اجلامعیم بوو : مؤس  
 : مجالّتب
هـم، ن ، .ورةنامة فرهنگستان، «هاى ایرانى امثال و ککم عربى .ر شعر بهارریشه» (؛1332پور، وکید )سبزیا . 13

 .32-73صص  ،33 پیاپی، 1 شمارة

های باستانی ایرا  و تأثیر آ  .ر شـاهنامه، ا.ب فارسـی و ا.ب لی .ر اندیشهتأمّ» (؛1337) ------------. 20

 .313-307ص ص، .انشگاه آزا. اسالمی بابل، ای پيوند پارسيان و اعرابمجموعه مقاالت همایش منطقه، «عربی

، صص 33 م، شمارةم، سال سوّ.وّ ، .ورةگزارش ميراث، «.ربارة بیتی از گلستا »(؛ 1333) ------------. 21

13-17. 

ادبيـات و  دانشـکدة، «نقبی به روشنایی .ر جستجوی امثال ایرانی .ر نظم عربی»(؛ 1333) ------------. 22

 32-23، صص 2 ، .ورة جدید، سال اوّل، شمارةکرمان باهنرعلوم انسانی دانشگاه شهد 

 


