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 چکیده 
های پهلوی است که محل التقای دو فرهنگ اسالمی و الکبیر از ترجمهاألدبالصغیر و  دباأل

ابن مقفع مانند دیگر مترجمان متون پهلوی، مضامینی را از ادب پهلوی به عربی ترجمه . ایرانی است

های موجب استقبال گرم ادب عربی از اندیشه ،این همسویی. های اسالمی همسو بودکرد که با اندیشه

 . فرهنگ عربی تبدیل به مضامین عربی شد ۀر هاضمایرانی شد ولی با گذشت زمانه د

الصغیر  االدبچند محور فکری اساسی در  های ایرانیِدر این مقاله با نشان دادن سرچشمهنویسنده 

ثابت  ...و« امور اخالقی و سیاسی»، «فقر زشتیِ»، «زهد و پارسایی»، «آیین دوستی»، «خردورزی»چون 

تقدم  رسد کهو به این نتیجه می. بزرگمهر است ۀسخنان حکیمان سخت متأثر از ،که این اثر کندمی

نشان از عمق و گستردگی ، ادب عربی درآثار ابن مقفع ایرانی و تأثیر شگفت فرهنگ و ادب  زمانیِ

. تأثیر اندیشه های ایرانی در ادب عربی دارد

 

 نالصغیر، حکمت، بزرگمهر، ایران باستا االدبابن مقفع،  :کلیدی هایواژه

 wsabzianpoor@yahoo.com :هپست الکترونیکی نویسند.  
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 مقدمه

ابن  ۀو آثار ابن مقفع باید دانسته شود در مقالهای ایرانی زندگی، اندیشه ةآنچه دربار

به  (2)مؤلف اثر حاضر ۀمقالسه  ۀدر مقدمو  (1)المعارف بزرگ اسالمیةدائرمقفع در 

 (3)محترم به مقاالت مذکور ةتفصیل آمده است، در این مقاله ضمن ارجاع خوانند

 : استضروری  یادآوری چند نکته

الصغیر با سخنانی است  االدب ۀعبارات حکیمان ۀمقایس همحور اصلی این مقال -1

گزینش سخنان که  الزم به یادآوری است. نقل شده است ،که از بزرگمهر در منابع عربی

و .. .انوشروان و ،سخنان منسوب به دیگر حکیمان ایرانی چون اردشیرخیل بزرگمهر از 

این پژوهش و  ۀنشان از گستردگی دامن ،نام ایرانیان در منابع عربی آمدهنیز اقوالی که به 

 . عمق و نفوذ فرهنگ ایرانی در منابع عربی دارد

از این  .شده استنی اختصاص داده اچند محور فکری ایرمباحث این مقاله به  -2

داری و به سبب ریشه« زهد»و  «دوستی و روابط انسانی»، «خردگرایی»میان مضمون 

  .الصغیر مورد توجه بیشتر قرار دارد االدب درگستردگی در فرهنگ ایرانی و اثر آن 

قابوس نامه، ، شاهنامهمانند های ایرانی در متون ادب فارسی از آنجا که اندیشه -3

جریان دارد، به مناسبت خونی در همه جا ای هچون رگ...گلستان سعدی، کلیله و دمنه و

 .تشده اساشاره  ،به این آثار

هویت ، این امثال که بر اساس تعریف داده شودتا نشان  شدهد اشاره به امثال مولّ -4

 .اند شدههای مختلف، از فرهنگ ایرانی به عربی منتقل غیر عربی دارند، با وجود قرینه

المعارف دائرة ۀبه منزلاین اثر زیرا  ؛شدهبه امثال و حکم دهخدا ارجاع داده  -5

یابی به مضامین مشترک، سخت برای دست فارسی و عربی یها حکمتارزشمندی از 

 .ارزشمند است

است که نویسنده در آن از روی پژوهشی  ةیک طرح گستردبرگرفته از این مقاله  -6

  .کندبرداری میو عربی پرده ایرانیمیان ادب  مشترک و موضوعات مضامین

ز حکیمان ایرانی را الصغیر نام هیچ یک ا االدباینکه ابن مقفع در  نکته دیگر

ابن مقفع موجب شده که  ةشاید همین شیو. حکیم بسنده کرده استة نیاورده و به واژ



 43/ ....(های حکمت) مورد پژوهانه ةمطالع، دب الصغیرهای ایرانی در کتاب األمن اندیشهای از خرخوشه

برای  .هندایرانی را به حکیمان نسبت د یها حکمتبسیاری از  ،پس از او نویسندگانِ

ى ؤتَما خیرُ ما یُ: قال رجلٌ لحکیمٍ»: نمونه این مثل را به یک حکیم نسبت داده است

در حالی که ابن الجوزی همین  (44ص ،1441ابن مقفع، ) «عقلٍ غريزةُ»: قال ؟رءُالمَ

  (4) .عبارت را از بزرگمهر نقل کرده است

(5)تأثیر آنها در ادب عربیهای اخالقی و شدید ایرانیان به اندرز ۀعالق ةدربار
سخن  ،

هلوی به متون پ ۀدر اینجا ضرورتی برای تکرار مباحثی چون ترجم و شدهبسیار گفته 

 ةنظران عرب به تأثیر گسترداعتراف صاحباز فرهنگ ایرانی،  ها عربعربی، استقبال 

به سخنی از  ،آنها ۀهم و به جای شود ینمدیده  ،فرهنگ ایرانی در فرهنگ عربی

بسنده  ،ستدر این خصوص ا ها یگفتنهمه  ةدروانشاد محمد محمدی مالیری که فشر

رنه )تحقیقی سه تن خاورشناس نامی فرانسه مقاالت  ۀمحمدی از مقدم: شودمی

 ،در فرانسه منتشر شده «روح ایران»که به نام ( گروسه، لوی ماسینیون و هانری ماسه

قدیم را  یها تمدن ینتر کهنسرزمین ایران چون دژی استوار یکی از »: نقل کرده است

شده و به طرز پیوسته تجدید  ،در خود حفظ کرده، تمدنی که از پنجاه قرن به این طرف

مشعلی که بدین گونه در بامداد تاریخ بر فراز فالت  ...ی ادامه یافته استآورَحیرت

در ادامه  وی (14 - 13، صص1334محمدی، ) «ایران افروخته گردید، هرگز خاموش نشد

این عبارت از آن رو عینا نقل گردید تا این مطالب هم برای اطالع »: نویسد یم

این سخنان : ، بر آن افزوده شودخوانند یماین کتاب را به درس  دانشجویان ایرانی که

 ةروشن ساختن این حقیقت باید هرچه بیشتر دربار گزافه نیست و حقیقت است و برای

های آن که تا اعماق تاریخ فرو رفته در تمام منابع قدرت فرهنگ و تمدن ایران و ریشه

ایران با فقدان قدرت سیاسی و  که ملت ییها دوره مخصوصاً ،های تاریخی آندوره

پیروز و  ،تاریخ ةتنها به نیروی فرهنگ و تمدن خود از میان حوادث خرد کنند ،نظامی

با کمال صبر و بردباری بدون هیچ گونه تعصب و جانبداری به  ،سربلند بیرون آمده

ما ولی با کمال تأسف باید این حقیقت تلخ را هم بپذیریم که ، مطالعه و تحقیق پرداخت

اکرده در این زمینه و کار ن یما رفتهکم پیش  بسیار ،در راه شناختن و شناساندن خود

 (.14همان، ص) «.بسیار داریم
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براستی پس از »مقاله ضمن جلب توجه خواننده به این نکته که این  ةنویسند

برای  ییها قدمچه  محققان ماتلخ، گذشت بیش از پنجاه سال از بیان این حقیقت 

در این مدعی است که  (14همان، ص )« ؟اند برداشتههنگ و ادب نیاکان ما شناخت فر

و  برداردپرده  ،این واقعیت فراموش شدهاز  بخشی اندک و ناچیزاز توانسته است مقاله 

های نشانهکه حقیقتی  را آشکار کند،« دلبران رّسِ»بخشی از « حدیث دیگران»با استناد به 

گران و عاشقان فرهنگ و پژوهشبرای محمدی روانشاد  کم نظیر های ینیبباریک آن با 

از زمان این سخن، رهروان نیم قرن ولی با وجود گذشت  ،مشخص گردیدادب ایران 

رهرو، راه کمهنوز در ابتدای راه قرار دارند، به این امید که از این  ها پژوهشاین نوع 

 . یی بیابندگیر، رهروانی عاشق و تازه نفس، راه به روشناتاریک و نفس

 الصغیر االدبپندهای ایرانی در 

زرگمهر بالصغیر به  االدبهای ایرانی در تأثیر اندیشه ةریدادر این مقاله، با آنکه 

، این انحصار به معنی این نیست که سخنان سایر حکیمان ایرانی در شده استمحدود 

دیگری  ۀنیازمند مقالخود به تنهایی این موضوع  از آنجا کهغیر وجود ندارد، الصّ االدب

 : شودمی بسنده نمونه،سه  ۀبه ارائ مثالاست، از باب 

 (144ص ،1441ابن مقفع، ) «واعلم أن اللئام أصبر أجسادا والکرام أصبر نفوسا» -1

زمخشری  ،(624، ص 2بی تا، ج) «المجالس بهجة»از جمله قرطبی در منابع عربی که 

، 1، ج 1433) «الحمدونیّة التذکرة»ابن حمدون در  و (221، ص 3، ج1412)« ربیع األبرار»در 

  (6). اند کردهحکیمانه را از اردشیر نقل  ۀاین جمل (434ص 

لهُ أن یکذبَ، ألنه ال  یسو ل من وراء حاجتهِ القدرةلیس للملکِ أن یغضبَ، ألن » -2

سِ عذراً فی له أن یبخل، ألنه أقلُ النا یسو ل یقدرُ أحدٌ على استکراههِ على غیر ما یریدُ

 .(15 ، ص1441ابن مقفع، ) «تخوف الفقرِ

 .آمده است (65ص ،1461)بی کم و کاست در عهد اردشیر باال عبارات 

ابن مقفع، ) .«صبر المرء علی ما یکره و صبره عما یحب: بر صبرانواعلم أن الصّ» -3

 .(114، ص1441
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، ابن مسکویه، بی تا) .تاس به انوشروان نسبت داده شده الحكمة الخالدةاین عبارت در 

 (.51ص

 الصغیر االدبپندهای بزرگمهر حکیم در  

 هفتعناوین پندهای مشترک در االدب الصغیر و سخنان بزرگمهر را در  ینتر مهم

، «فقر»، «زهد»، «آیین دوستی»، «خردورزی»: بندی کردتوان تقسیممی ،محور زیر

وری است که در برخی شواهد ایرانی الزم به یادآ. «امور متفرقه»و  «اخالق» ،«سیاست»

داده تا میزان تأثیر فرهنگ ایرانی را در منابع عربی نشان  شده استبه منابع متعدد اشاره 

  .شود

خردورزی: الف

 ارزش عقل و خرد 

 (21، ص1441ابن مقفع، ) .ال مال أفضل من العقل

شتن عقل دا هیچ عزتی چون عزتِ: العقل شرف إالّ شرف ال: بزرگمهر گفته است

 (64، ص1ج ،1444آبی، و  44، ص4ج ،توحیدی، بی تا.)نیست

الصغیر و الکبیر قابل مالحظه است این  االدبآنچه در دو کتاب »: گویدمیفاخوری 

عقل است، اخالق از نظر او امری مرتبط با عقل  برامور  ۀگاه نویسنده در همکه تکیه

   (.445، ص1431الفاخوری،) «کند یمکه خوب و بد را از هم جدا و این عقل است  ؛است

عقل در این کتاب  ةدر بسامد باالی واژ ،باریک ۀعمق این نکت ،نویسندهبه اعتقاد 

گویی در این کتاب هیچ معیار دیگری جز عقل برای سنجش حق از باطل و . است

در ( ...بر عاقل واجب است که.: ..علی العاقل)زیرا تعبیر  ؛حسن و قبح وجود ندارد

 تا 16صفحات  به برای نمونه نک) شود یمای بسیاری از مواعظ اخالقی آن دیده ابتد

به عالوه در این کتاب تعابیر دیگری دیده ( بار تکرار شده است 11که این تعبیر  23

، 44ص ...صل العقلأ، 33ص ...أنفع العقل :مثل ،عقل است معیار بودنِ ۀکه نشان شود یم

، رأس 43ص ...، لیس من العقل43ص ...عقل لمن ، ال46ص ...فذلک من ضیاع العقل
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و ...،14ص ...، والعقل أن یقال54ص ...العقول يذو، أغبط الناس عند 51ص ...العقل

 .11ص...العقل أمارة صحة، و 126ص ..ذلک ضعف فی العقل

  :غیر استالصّ دباألاهمیت خرد در  ۀزیر نشان یهاهمچنین نمونه

عاد محاجاتهم صالحُ المعاشِ وال فغايةُ الناسِ و» :استدین و دنیا سعادت عقل سبب 
من » :که عقل ندارد دنیا و آخرت ندارد، کسی «11ص . حیحالّصَ ها العقلُإلى درکِ بیلُوالسّ

.« 55ص  .ال عقلَ لهُ فال دنیا لهُ وال آخرة

از نمونه های روشن تأثیر پذیری واژگانی و مضمونی ابن مقفع از سخنان بزرگمهر 

 :اشاره کرد توان یمبه موارد زیر ع خرد، موضودر 

 آب و غذا به نیاز به  ،نیاز بدن به عقلتشبیه 

 «.إلى ما يمسكُ أرماقنا من المأکل والمشرب بأحوج منا إلى ما يثبتُ عقولنا ولسنا»
 ( 51 ، ص7041ابن مقفع، )

عقل : عمةقوتها من األط ىمادة األدب کما تحتاج األبدان إل ىالعقل يحتاج إل :مهرجبزر

 (31ص ،وطواط، بی تا) .گونه که بدن به غذا نیازمند است به ادب احتیاج دارد همان

، 62ص ،تا ابن مسکویه، بی) «.الغذاء ىالعقل کحاجة البدن ال ىلإدب والمروءة و حاجة األ»

 (از پند های منسوب به بهمن

 تشبیه عقل نا آزموده به زمین لم یزرع

  (36، ص1441ابن مقفع، ) «رض الطیبة الخرابع، کاألنیغیرالّصّ (1)يالعقل الذات»

عقل بدون : «یبة الخرابالطّ بال أدب مثل األرضِ العقلِ مثلُ» :بزرگمهر گفته است 

 (121، ص4ج ،توحیدی، بی تا) .ین حاصلخیزی است که خراب شده استادب مانند زم

 رزش تدبیرا

 (51، ص1441ابن مقفع، ) «ال عقل کالتدبیر»

، 2ج ،1412ابن الجوزی، ) «عقل الرجل، التدبیر ىأدل األشیاء عل » :جهمرقال بزر و

 (131ص
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 مبارزه با هوای نفس، معیار تشخیص حق از باطل

هما أقربُ إلى هواكَ فخالفهُ، فإن أکثر هما أصوبُ فانظر أيُأيُ يإذا بدهكَ أمرانِ التدر»
 (126 ، ص1441ابن مقفع، ) «الّصوابِ فى خالفِ الهوى

هما الّصواب، فانظر أقربهما إلى هواك أيّ فياذا اشتبه علیك أمران فلم تدر : مهرجلبزر
 (11، ص1، ج1444آبی، و  44، ص1، جتا ابن قتیبه، بی) .فاجتنبه

خالف » المثل ضرباز قرائن استوار بر ایرانی بودن این مضمون این که میدانی 

غیر عربی )د از امثال مولّ را« .با هوای نفست مخالفت کن تا هدایت شوی: هواک ترشد

، 1433) جاحظ در رساله اآلمل و المأمول (253،ص1، ج2443) .دانسته است( و تازه متولد

از هوای نفس دوری کن تا از : ا تخشىمّمِ نجُعما تهوى تَ خلّ» ۀعبارت حکیمان (34ص

منظور  رسد یمبه نظر . را به علما نسبت داده است« .در امان باشی ترسی یمآنچه 

 ،1352دهخدا،  و (4) 156، ص1314، عاکوب: نک)، (3)جاحظ از علما، حکیمان ایرانی باشد

 .(111ص

 و روابط انسانی دوستی: ب

انعکاس  .ای برخوردار استیابی و آیین آن در ایران باستان از جایگاه ویژهدوست

محمّد  .دید توان یمبه وضوح ...الصغیر، کلیله، شاهنامه و دباألاین اندیشه را در 

او را مظهر وفا،  و آیین دوستی در آثار ابن مقفع کرده ةغفرانی پژوهش مفصلی دربار

سخاوت، مودت و دوستی نامیده و ضمن اشاره به از جان گذشتگی ابن مقفع در دفاع 

 نمونه از عبارات حکیمانه او را با موضوع دوستی نقل کرده 24کاتب،  یدعبدالحماز 

ابن مقفع را متأثر از  ،های ایرانی آیین دوستیاره به ریشهدر پایان بدون اش وی .است

 (34-64، صص 1312غفرانی، : نک). دانسته است( ع)ن علی سخنا

لیس من و » : دریافت توان یمهای ایرانی ابن مقفع را در این جمله خالصه دیدگاه
ر دنیا مانند هیچ شادی د: « خوان و ال فیها غم يعدل غم فقدهمالدنیا سرور يعدل صحبة اإل

، 1441ابن مقفع، ) .همنشینی با دوستان و هیچ اندوهی مانند از دست دادن آنها نیست
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از افکار ابن مقفع در باب دوستی است که در  ییها نمونه ،زیر ۀعبارات حکیمان .(51ص

 : ایم یافتهایرانی آنها  ۀمتون عربی شواهدی برای ریش

 ...دوست خوب بهتر از

إنما أحب النسیب إذا کان : إلیك أم نسیبك؟ فقال أصديقك أحبّ: المقفعقیل لعبد اهلل بن 
، 2ج ،1424راغب اصفهانی، ) .األخ نسیب الجسم والّصديق نسیب الروح: قال و .صديقاً

: است یا خویشاوندت؟ گفت تر محبوبآیا دوستت نزد تو : به ابن مقفع گفته شد: (6ص

ت باشد، برادر سهم جسم است و من خویشاوند را در صورتی دوست دارم که دوس

 .دوست سهم روح

أخي إال إذا کان لي  حِبُما أُ: أخوك أم صديقك؟ فقال: مَن أحب إلیك: مهرجبزر
: چه کسی را بیشتر دوست داری؟ برادرت یا دوستت؟ گفت: به بزرگمهر گفتند: صديقا

ابن قتیبه، و  54ص ،2، ج1444ابن عبد ربه، ) .برادرم را دوست ندارم مگر اینکه دوستم باشد

 (4، ص3ج ،بی تا

. (14)برادر هم دوست به :دوست بهتر یا برادر؟ گفت: حکیمی را پرسیدند که
 (134 ، ص1366عنصرالمعالی، )

 :شود یمو شاهنامه نیز این مضمون دیده  (11)در مینوی خرد

و دوست، برادر ...کدام دوست؟ مینوی خرد پاسخ داد...پرسید دانا از مینوی خرد

 (35 ، ص1314مینوى خرد، ). ک بهترنی

فردوسی، نقل از )اگرچه برادر بود دوست به / چو دشمن شود بی رگ و پوست به 

 ...(، ذیل بیگانه اگر وفا464، ص1352دهخدا، ): ، نک(244، ص24 ،1352دهخدا، 

 ( نیکان و بدان)انواع دوستی 

 يذلك مثل کوز الذهب الذها سريع اتّصالها و مثل عء انقطا يوالمودة بین الّصالحین بط
ن أصابه ثلم أو وهن و المودة بین األشرار إصالح عادة و اإلء االنكسار سريع اإل يهو بط

ابن ) .ء ثم ال وصل له أبدا يء اتّصالها کاالناء من الفخار مكسره أدنى ش يسريع انقطاعها بط

 (213، ص1416همو، و  54، ص1441مقفع، 
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از  (245، ص1، ج1343)قالی و بزرگمهر باال را از عبارت  (36، صتا بی)ابن مسکویه 

  (12).اند کردهایرانیان نقل 

 زهد و پارسایی: ج

 الصغیر و ایران باستان  االدبزهد در  

دنیا برسخنانی آمده است که داللت بر ترجیح آخرت االدب الصغیر در جای جای 

ص ...ن العاقل ینظرإ): دهد یمکوتاه دنیا ترجیح  لذت آخرت را برطوالنی عاقل لذت : دارد

مردم کسی است که بر نفس خود سختگیری بیشتری دارد و شب و روز  ینتر عاقل ؛(11

عاقل نباید برای ؛ (14ص ...،هم لنفسه بهذا أخذاًاأللباب أشدّ يفأفضل ذو): به یاد مرگ است

فاتهُ من وعلى العاقلِ أن ال يحزن على شيءٍ ): چیزی که از دنیا از دست داده تاسف خورد
الدنیا ): پوشد یمدنیا زینت است و عاقل کسی است که از آن چشم ؛ (15ص ...الدنیا

ال عقل لمن ): کسی که لذات دنیا او را از آخرت غافل کند عاقل نیست، (31ص ...زخرفٌ
خوشبخت کسی است که خداوند او را به ، (43ص ...أغفلهُ عن آخرتهِ ما يجدُ من لذةِ دنیاهُ

السعیدُ يُرغبهُ ): چیزی جز آخرت وجود ندارد: گوید یم، تا آنجا که کند یمآخرت ترغیب 
  .(84ص ...ال شيء غیرها،: ى يقُولاهللُ فى اآلخرةِ حتّ

: گوید میایرانی در ادب عباسی  ۀزاهدان های حکمتپس از اشاره به تأثیر  عاکوب

 يرس يضرب بهم المثل فذلک أن الف»: هستند المثل ضربایرانیان در زهد و بریدن از دنیا 
زهد و بی دلیل آن این است که ایرانیان در  :سک و الزهد و االنقطاع عن لذائذ الحیاةالنّ

این عبارت از  ،برای تأیید ادعای خودعاکوب در ادامه  .هستند المثل ضربمیلی به دنیا 

 داند میسرودن شعر را از نوع ایرانی  که جاحظ، زهد مخالفانِ زند میجاحظ را مثال 

در را ایرانی و تأثیر آنها  ۀزاهدان های حکمت، سپس چند نمونه از (نسکوا نسکا أعجمیا)

ذکر در ادامه با . دهد مینشان و محمود وراق  هاشعار شاعران عرب از جمله ابوالعتاهی

موج زهد با نفوذ : گوید میزهد که پس از نهضت ترجمه نوشته شد،  ةکتاب دربار 3نام 

دانشمندان انی از طریق ترجمه در ادب عباسی شروع شد و از آنجا که های ایراندیشه
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کتاب در موضوع  3دست کم  ند،شیعه تمایل بیشتری به اندیشه و فرهنگ ایرانی داشت

 (254-251، صص 1434عاکوب، : نک). کردندزهد تألیف 

لم يعرف »بر آن تأکید دارد  (34، ص1451)این مطلب همان چیزی است که بستانی 
: الهنديةو بعد أن ترجمت الحكمة الفارسیة ( يالعباس)هذا العّصر  يزهد على حقیقته اال فال

 های حکمتعباسی شناخته نشد مگر پس از اینکه  ةزهد به معنای واقعی خود در دور

 .ایرانی و هندی به عربی ترجمه شد

ونه نسبت به دنیا و آخرت در سخنان منسوب به بزرگمهر بدین گ ،این دیدگاه ویژه

با دیدن  ،تکیه به دنیا: جهل الموت من نعاین ما مع لی الدنیاع الرکون: (13)آمده است

  (641،ص3ج ،توحیدی، بی تا). (14)نوعی نادانی است ،مرگ

 زشتی فقر: د

و آن را موجب دشمنی مردم، عامل نابودی  داند یمبالها  ۀفقر را عامل هم ،ابن مقفع

لفقر مجمعة ا) داند یمو حیا و سعادت و شادی  عقل و جوانمردی دانش و ادب و شرم
هو مسلبةٌ للعقلِ والمروءةِ، مذهبةٌ للعلمِ  والفقرُ داعیةٌ إلى صاحبهِ مقتَ الناسِ، و...للباليا

فقیر  ،از دیدگاه او .(55، ص1441ابن مقفع، ) (51)مجمعةٌ للباليا معدنٌ للتهمةِ، و واألدبِ، و

فإذا افتقر الرجلُ اتهمهُ ) گذارند یمگران را به گردن او مورد سوء الظن مردم است، گناه دی

هر صفتی که برای توانگر نیک است برای فقیر  .(56ص ...أساء به الظنمن کان له مؤتمناً، و

اگر  ؛اگر سخاوت دارد مفسد و شود یمزشت است، اگر شجاع است بی عقل خوانده 

نامیده  ...ضعیف و ،ر ساکت استپر حرف و اگ ،ناتوان، اگر زبان آور است ،صبور است

  .(15ص ...للفقیرٍ عیبٌ، يمدحٌ إال ه يللغن يلیس من خلةٍ ه و) :شود یم

 (445، ص1431)فاخوری موضوع زشتی فقر در االدب الصغیر آنقدر پررنگ است که 

 : داند یممتنبی را در بیت زیر متأثر از ابن مقفع 

 الدُنیا لِمَن قَلَ مَجدُهُ يوَال مالَ ف                      الدُنیا لِمَن قَلَ مالُهُ يفاَل مَجدَ ف



 07/ ....(های حکمت) مورد پژوهانه ةمطالع، دب الصغیرهای ایرانی در کتاب األمن اندیشهای از خرخوشه

مگر نه این  ؛ای به فرهنگ ایرانی نداردچرا اشاره ،جای تعجب است که فاخوری

 ،ترجمه کرده و بزرگمهر ،ایرانی یها کتابالصغیر را از  االدب ،است که ابن مقفع

  :گوید یمفقر  ةدربار

القوي، ويضع الشريف، فلم أرَ أذل من ذي فاقة وذي  نظرت فیما يذل العزيز، ويسكر
، قوی را مست و بزرگ را کند یمنگاه کردم به چیزهایی که عزیز را ذلیل : حاجة

، 1442و یوسی،  534، ص1444طرطوشی، ). کوچک، پس کسی را خوارتر از نیازمند ندیدم

 (516، ص2ج

چیزهای تلخ و شربتهای ناگوار : رر، فلم أرَ شیئاً أمرّ من الفقأکلت الّصَبر وشربت الم

 534 ،1444طرطوشی، و  12، ص1، ج1424عاملی، )از فقر ندیدم  تر تلخخوردم ولی چیزی را 

 (511، ص2، ج1442یوسی، و 

فقر آن چیز، اشد، باگر چیزی مثل مرگ : فالفقر الموت مثل شیء کان إن: بزرگمهر

، 2، ج1412ابن الجوزی، )، ( 334ص ،3، ج1312حصری، ) ، (163، ص3، ج1412زمخشری، ). است

 (16) (135، ص1441ماوردی، و  131ص

 امور سیاسی: ـ ه

 خطر همنشینی با شاهان −

عن  إن وجدت عنهم و و: کند یمابن مقفع صریحا به دوری از پادشاهان توصیه 
بینهُ  صحبتهم غنى، فأغن عن ذلكَ نفسكَ واعتزلهُ جهدكَ فإنهُ من يأخذ عملهم بحقهِ، يحلّ

 يالدنیا والوزر ف يمن ال يأخُذ بحقهِ، يحتملِ الفضیحةَ ف و. عملِ اآلخرةِ بینَ لذةِ الدنیا وو 
  (46، ص1441ابن مقفع، ). اآلخرةِ

: اندنقل کردهنیز از بزرگمهر (516، ص2، ج1442)یوسی  و( 534، ص1444)طرطوشی

به : جائر سلطان ييد بین الوقوف من أعظم هوال أر األهوال، فلم البحر، وعاینت رکبت

دریا رفتم و ترس و وحشت را دیدم ولی هیچ ترسی را مانند ایستادن در مقابل شاه 

 . ستمگر ندیدم
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م أسر بشيء سررت بعطايا الملوك وجوائزهم، فل :گویدو در جای دیگر بزرگمهر می
نجات  ةاز هدایای شاهان خوشحال شدم ولی هیچ چیز به انداز: أعظم من الخالص منهم

 (511، ص1442یوسی، ). برایم مسرت بخش نبود ،نهااز آ

 ،هرکس کشمش پادشاه را بخورد: «.ها تمرةمن أکل للسلطان زبیبة ردّ» المثل ضرب

این مضمون در فرهنگ  دهد یماز قراین دیگری است که نشان . دهد یمخرما پس 

عربی  آن را از امثال غیر( 341، ص2ج ،2443) عربی سابقه نداشته است زیرا میدانی

 (11).دانسته است( مولد)

 قلب شاهان -

کان قلبهُ  يذلك للوال :بی ثباتی و ناپایداری رأی و نظر شاهان از مضامین ایرانی است
هو أسرع إلى النفورِ والتغیرِ من قلبكَ فمحقَ ذلك حسناتكَ الماضیة، وأشرفَ بكَ على 

، 1441 ابن مقفع،). مستّصعباًالهلاك، وصرتَ تعرفُ أمركَ مستدبراً وتلتمسُ مرضاةَ سلطانك 

 (35ص

از همه  تر یعسرچه چیزی : قلب الملوك(: بزرگمهر)شيء أسرع تقلبا؟ قلت  يأ: قال

 )=ترچه چیز نازک .(36، صابن مسکویه، بی تا)قلب شاهان : ؟ گفتمشود یمدگرگون 

 (13)(134، ص1311متون پهلوی، ). است؟ منش پادشاهان( ترحساس

 ن و مجازات بدکارانلزوم پاداش نیکوکارا -

تا نیکوکار در کار  ؛داند یمپاداش به نیکان و مجازات بد کاران را واجب  ،ابن مقفع

ثم على الملوكِ، بعد ذلكَ، تعاهدُ عمالهم : خود دلسرد و بدکار در کار بد جسور نشود
، ثم علیهم، بعد ذلكَ. وتفقد أمورهم، حتى ال يخفى علیهم إحسانُ محسنٍ وال إساءةُ مسيء

فإنهم إن . أن ال يترکوا محسناً بغیرِ جزاءٍ وال يقروا مسیئاً وال عاجزاً على اإلساءةِ والعجزِ
، 5841ابن مقفع، ). ترکوا ذلك، تهاونَ المحسنُ، واجترأ المسيءُ، وفسد األمرُ، وضاعَ العملُ

 ( 15ص
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به انوشروان بزرگمهر  ۀوازده گانددر یکی از پندهای  (245، ص1ج ،1444)مسعودی 

از وظایف حاکم : .إساءته ىومجازاة المحسن منهم بإحسانه والمسيء عل»: آورده است

به سبب کار  و مجازات بدکاربه سبب کار نیکش نیکوکار دادن به پاداش  .... :است

 . ...بدش

 امور اخالقی: و

 تواضع −

ی آن که موجب خیر است و کسی برا داند یم ییها نعمتتواضع را از  ،ابن مقفع

، 1441ابن مقفع، ) .ولیكن متواضعاً لیفرح لهُ بالخیر وال يُحسد علیه :ورزد ینمحسادت 

 (44ص

 :گونه آمده استاین تعبیر در سخنان منسوب به بزرگمهر این

: از بزرگمهر پرسیده شد: التواضع: ما النعمة التي ال يحسد علیها؟ قال: مهرجلبزر قیل 

و آبی،  243، ص1441ماوردی، ) .تواضع: ست؟ گفتچی ،نعمتی که بر آن حسادت نیست

 (66، ص1ج ،1444

 تکبر  −

ابن ) .تکبر موجب کینه و دشمنی است: المقتِ والشنآن يدواعأما العجبُ فهو من 

 (53 ، صهمو) حسن الثناء يذو الكبر ف ال يطمعنَ و (123 ،ص1441مقفع، 

هیچ چیز را ندیدم که : وال مجلبة للمقت کاإلعجاب... لم أر :بزرگمهر گفته است

 (244، ص1444طرطوشی، ) .عامل دشمنی باشد ،مانند تکبر

، 1441ماوردی، ). العجب: و البالء الذي ال يرحم صاحبه منه: گویدو در جای دیگر می

 (14)(66، ص1، ج1444و آبی،  243ص

و را از امثال مولد دانسته  «الکبر قائد البغض» المثل ضرب (131، ص2، ج2443)میدانی 

 .ایرانیان است یها حکمتکه این مثل از  گردد یمبا توجه به شواهد موجود مشخص 
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 خطر شوخی −

إن  فإنكَ إن خلطتَ بالجد هزالً هجنتهُ، و. وال تخلطن بالجد هزالً، وال بالهزلِ جداً
 (544، ص7041ابن مقفع، ) .خلطتَ بالهزلِ جداً کدرتهُ

. روءة کاستعمال الهزل في مواضع الجدوال متلفة للم... لم أر: بزرگمهر گفته است
 (490، ص7994طرطوشي، )

 :آمده است نیز در قابوس نامه

  (11، ص1366عنصر المعالی، ) .رهیز کنپتا بتوانی از مزاح سرد 

 (132، ص2ج ،2443 ،میدانی) .کثرة الضحك تذهب الهیبة

 نیازی نفسبی −

 (51، ص1441ابن مقفع، ). وال غنى کالرضى

. نیازی در نفس نیستهیچ بی نیازی مانند بی .فسالنّ ىإال غن ىنال غ :بزرگمهر
 (64، ص1، ج1444آبی، و  44، ص4ج ،توحیدی، بی تا)

 :حدیث زیر را در همین معنی نقل کرده است (1334، ص1352)دهخدا 

 غنى النفس  ،نما الغنىإلیس الغنى بكثرة المال و 
 ادب، بهترین ارثیه  −

ابن ) .ألبناء، الثناءُ الحسنُ واألدبُ النافعُ واإلخوانُ الصالحونأفضلُ ما یُورثُ اآلباءُ ا

 (34، ص1441مقفع، 

ثت اآلباءُ األبناءَ شیئاً أفضلَ من األدب، ألنها تَکتسِب المال ورما : بزرگمهر گفته است

از ادب برای  تر ارزشپدران هیچ ارثی را با : بالجهل تُتْلفه فتقعُد عُدما منهما باألدب

و با نادانی از دست  آوری یمزیرا مال را با ادب به دست . گذارند ینمخود  فرزندان

، 2ج ،1444ابن عبد ربه، و  136، ص2ج ،ابن قتیبه، بی تا). شوی یمو از هردو محروم  دهی یم

  (144ص

 رابطه ادب و شرف −

 (53، ص1441ابن مقفع، ) .السيء األدبِ في الشرفِ( يوجد)وال 



  5/ ....(های حکمت) مورد پژوهانه ةمطالع، دب الصغیرهای ایرانی در کتاب األمن اندیشهای از خرخوشه

إن کان خامالً بعد صیته وإن کان وضیعاً وأدبه کثر شرفه ومن کثر  :قال بزرجمهرو

 ،هرکس ادبش زیاد شود: وإن کان غریباً وکثرت حوائج الناس إلیه وإن کان فقیراً وساد

 ؛اگرچه ناشناس باشد شود یممشهور  ؛باشد پایین دستعزتش بسیار شود اگرچه 

 .اگرچه فقیر باشد شود یمار اگرچه غریب باشد و نیاز مردم به او بسی یابد یمسروری 
 (23، ص2ج ،1433و ابن حمدون،  15، ص1ج ،1444آبی، )

 اهمیت خوش اخالقی −

 (51، ص1441ابن مقفع، ) .وال حسبَ کحسنِ الخلقِ

. الخلق حسن من أحسن شیئاً أجد فلم ،الناس عند األشیاء أحسن طلبت :بزرگمهر
 (511، ص2ج ،1442یوسی، و  534، ص1444طرطوشی، )

  شی برای نادانخامو −

: فإن لم يكن؟ قال: قال. غريزةُ عقلٍ: ما خیرُ ما يؤتى المرء؟ قال: قال رجلٌ لحكیمٍ
. سكوتٌ طويلٌ: فإن حرمهُ؟ قال: صدقُ اللسانِ قال: فإن حرمهُ؟ قال: قال. فتعلمُ علمٍ

 (44، ص1441ابن مقفع، ) .میتةٌ عاجلةٌ: فإن حرمه؟ قال: قال

 :بزرگمهر نقل شده است این مطلب با کمی تفاوت از

 صمت، فإن فطول حرمها عقل، فإن غريزة مثل رجل يأوت ما: (بزرگمهر) قالو

به آدمی چیزی مانند عقل داده نشده پس اگر از آن محروم : له أستر فالموت حرمها

مرگ بهترین پوشش  ،است سکوت طوالنی کند و اگر از سکوت هم محروم ،است

 (133، ص2ج ،1412ابن جوزی، ) .برای اوست

خرد  اگر چه بی... خردی دوم بی ،دوم سالمت است و بسیار گفتن ،خاموشی: اند گفته

عنصر المعالی، )عقل دانند  ۀمردمان خاموشی او را از جمل ،کسی باشد چون خاموش باشد

 (.41 ، ص1366

 ،1331فردوسی، ). به از خامشی هیچ پیرایه نیست/ ز دانش چو جان تو را مایه نیست 

  (24)(، از پند های بزرگمهر در مجلس انوشروان1434ص
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 امور متفرقه: ز

 مرگ بهتر از بیماری -

خوان، أو من ابتلي بمرضٍ في جسدهِ ال يفارقهُ، أو بفراق األحبةِ واإل: کان يقالُ و
 فالحیاةُ: بالغربةِ حیثُ ال يعرفُ مبیتاً وال مقیالً وال يرجو إياباً، أو بفاقةٍ تضطرهُ إلى المسألة

 (56، ص1441ابن مقفع، ) .لهُ موتٌ، والموتُ له راحةٌ

اگر چیزی باالتر از مرگ باشد، بیماری : فوق الموت فالمرض إن کان شيءٌ: زرگمهرب

، 2، ج1412ابن الجوزی، )، ( 334، ص3،ج1312 ،حصری)، (163، ص3، ج1412زمخشری، ) .است

 (233، ص2443ثعالبی، )و ( 135 ، ص1441ماوردی، ) ،(131ص

  ( 5)قضا و قدر -

 (45، ص1441ابن مقفع، ). کارها در گرو قضا و قدر است: والعملُ تبعٌ للقدرِ

إذا لم يساعد القدر کانت اآلفات : یقول. وتر توشأی یذبذن کیأ :بزرگمهر گفته است
اگر قضا و قدر یاری نکند، تالش آدمی موجب ضرر به او  :من جهة االجتهاد والطلب

 ( 24ص ،1433جاحظ، ) .شود یم

أن امرأة أتت بزرجمهر الحكیم فقالت له أيها الحكیم ما بال األمر يلتام للعاجز  يو بلغن
ن حزمه لن ينفعه أن عجزه لن يضره ولیعلم الحازم أالحازم؟ قال لیعلم العاجز  ىو يلتان عل
ای حکیم چرا کارها بر وفق : شنیدم زنی نزد بزرگمهر آمد و گفت: غیرهما ىوإن األمر إل

تا ناتوان بداند که : شود؟ گفت رود و برای دوراندیش سخت می ناتوان می ادِمر

نفعی برای او ندارد و  ،رساند و دوراندیش بداند که احتیاطش به او ضرر نمی ،ناتوانیش

 (22) (36، ص1441، ابوالقاسم الحسن) .در دست دیگری است ،کار

 از دست ندادن فرصت −

 .، يتندمون علیها، الواهنُ المفرطُ إذا فاته العملُخمسةٌ غیر مغتبطین في خمسة أشیاء
 (44، ص1441 ابن مقفع،)

هشیاری : از بزرگمهر پرسیده شد: انتهازُ الفُرْصَة: فما الحَزْم؟ قال: مهرجوسُئل بزر

 (524ص ،1444طرطوشی، و  645، ص2ج ،1312حصری، ). از فرصتاستفاده : چیست؟ گفت



 59/ ....(های حکمت) مورد پژوهانه ةمطالع، دب الصغیرهای ایرانی در کتاب األمن اندیشهای از خرخوشه

 : آمده است البالغه نهجدر 

 (23) (113، کلمات قصار، شماره البالغه نهج) .الفرصة غُّصَةٌ إذاعة

  نتیجه

دب الصغیر یک اثر ایرانی است، با توجه به انبوه اگر بر همگان روشن گردد که األ

موجود در این اثر و تقدم زمانی که بر دیگر آثار دارد، باید پذیرفت که  یها حکمت

، ریشه در فرهنگ و اند کردهعربی به تن  بسیاری از مضامین ادب عربی که امروز لباس

دب وامدار ارا ادب ایرانیان باستان دارد و بر خالف دیدگاه عمومی که ادب فارسی 

های بسیاری از مضامین عربی را باید در فرهنگ ایران باستان سرچشمه ،داند یمعربی 

 .جستجو کرد

  ها نوشت یپ

المعارف بزرگ اسالمی،          دائرةابن مقفع،  ، عباس ،خویی و زریاب ، آذرتاشآذرنوش»ک به .ر .1

«ش1314،  634 -662، صص4ج

تأثیر » ،« تأثیر ترجمۀ عربی کلیله و دمنه در ادب عربی»با عناوین  پورمقاالت دکتر سبزیانک به .ر .2

.«های ایرانی کلیله و دمنهبررسی ریشه»و« دب الصغیرألدر ا( ع)کالم علی 

عبارتند از اعتقادات دینی و سیاسی ابن مقفع؛ ابن مقفع مترجم  ها مقالهن ای ۀعناوین مقدم ینتر مهم .3

بزرگ متون پهلوی به عربی؛ استقبال شاعران و فرهنگ عربی از کلیله و دمنه؛ رنگ و بوی ایرانی کلیله 

.های ایرانی در ذهن ابن مقفع؛ خرد گرایی در کلیله و دمنهو دمنه؛ جوشش اندیشه

.133، ص2، ج1412جوزینگاه کنید به ابن ال .4

نقبی به » مقاله نک به( به تصریح ادیبان عرب)ار عرب برای اطالع از تأثیر پندهای ایرانی در اشع .5

اطالع از پندهای مکتوب ایرانیان بر ابزار و   یو برا روشنایی در جستجوی امثال ایرانی در نظم عربی

وازم زندگی ایرانیان باستان و اثر آن بر ادب نگاهی به پندهای مکتوب بر ابزار و ل»به  لوازم زندگی نک

.پور اثر سبزیان« فارسی و عربی

ز کتاب مختار الحکم عبارت باال را از ارسطاطالیس نقل کرده، ا( 163، ص1443)عباس  ،احسان .6

سپس همین جمله را از کتاب البصائر توحیدی به نقل از یک فیلسوف آورده و نتیجه گرفته است برخی 

، نکته قابل تأمل این است که احسان عباس با همه اندیونانی مشترک یها حکمتنی با پندهای ایرا

و ربیع االبرار، که پند باال را  ةحمدونی ةتذکرالمجالس،  بهجة یها کتاباشرافی که به منابع عربی دارد از 
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در اشعار ابو تمام  برای اطالع از تأثیر این مضمون. ، سخنی به میان نیاورده استاند کردهاز اردشیر نقل 

 .«نقبی به روشنایی در جستجوی امثال ایرانی در نظم عربی» سبزیان پور،: به نک

اشعار عربی و مثنوی  برای اطالع از تقسیم بندی عقل ذاتی و اکتسابی در ایران باستان و اثر آن در .1

 .«عربی نقبی به روشنایی در جستجوی امثال ایرانی در نظم» سبزیان پور،: موالنا نک به 

.ای طوالنی دارداستناد سخنان حکیمان ایرانی به علما و دانشمندان در ادب عربی سابقه .3

های ایرانی به ادب عربی ابوالفتح بستی که از شاعران ایرانی تبار و دوزبانه و از عوامل انتقال اندیشه .4

 :است عبارت بزرگمهر را به لباس نظم در آورده( 44 -45 ، ص1333آذرنوش، : )است نک

هَواکَ عَدُوٌ /  فدَعْها وخالِفْ ما هویْتَ فإنَما// وکانَ عَلیها للقَبیحِ طَرِیقُ/  إذا طالَبْتکَ النفَسُ یَوماً بحُجَۀٍ

 (234 ،ص1434بستی،)والخاِلفُ صَدیقُ 

های ناشناخته ایرانی در این کتاب انگیزة نویسندة مقاله، در استناد به قابوس نامه، وجود اندیشه .14

در شرح این عبارت فقط یک بیت از، قابوس نامه ( 313،ص1366)است که باید کشف شوند، یوسفی 

( چو دشمن بود بی رگ و پوست به/ برادر برادر بود دوست به : )چاپ سعید نفیسی اضافه کرده است

.حال آنکه این حکیم بر اساس منابع موجود کسی جز بزرگمهر نیست

«بازتاب حکمت ایرانی در آثار سعدی»، 1344سبزیان پور، : به نکمینوی خرد برای اطالع از  .11

بزرگمهر و گلستان سعدی نک به  یها حکمتبرای اطالع از تشبیه دوستی به ظرف شکستنی در  .12

و برای اطالع از وظایف  «تأثیر پندهای انوشروان و بزرگمهر بر گلستان سعدی ،1333سبزیان پور، »

های تأثیر دیدگاه ،1344سبزیان پور، »سعدی نک به  رگمهر ودوست در مقابل دوست از دیدگاه بز

 .«تربیتی ایرانیان در ادب فارسی با تکیه بر باب هفتم بوستان سعدی

از نکات قابل تأمل این است که در زهد ایرانی توصیه به آزردن جسم برای رسیدن به ثواب  .13

، اگر به فانی بودن شود ینمیده داری و روزه برای کسب رضایت خداوند داخروی، ریاضت، شب زنده

نه برای آن است که مخاطب را از امور واقعی دنیا دور کند بلکه برای آن است که  شود یمجهان اشاره 

به او توجه دهد که در جهانی که ناپایدار است باید نیک بود، نیکی کرد و از خود نام نیک به جا 

ای است که این نکته. اما باید سخاوت داشتگذاشت، هرچند نقش مال و ثروت در زندگی مهم است 

.به آن اشاره کرده است( 346، ص1363)صفا 

همچنین  شود یمتوصیه به دل نبستن به دنیا بسیار دیده تأثیر زهد ایرانی در شاهنامه به شکل  .14

های فردوسی از دیدگاه... صفاتی چون بی وفایی، فریبکاری، ناپایداری، ناامنی، آمیختگی غم و شادی

چو دل بر )، (624 ،ص1352دل اندر سرای سپنجی مبند، نقل از دهخدا، : )... درباره دنیاست، از جمله

بس ایمن مشو در سرای گزند )...، (641: همه زهر زو بینی و درد و رنج همو/ نهی بر سرای سپنج 

گیتی ) ،(1214: گلش زهر دارد بخیره مبوی همو/ گذر جوی و چندین جهان را مجوی )، (314: همو



 50/ ....(های حکمت) مورد پژوهانه ةمطالع، دب الصغیرهای ایرانی در کتاب األمن اندیشهای از خرخوشه

: منه هیچ دل بر جهنده جهان همو)، (1333: که هر دم ورا بازی دیگر است همو/ یکی نغز بازیگر است 

(1253: کجا او فریب زمانه خورد همو/ که را در جهان هست هوش و خرد )، (1152

 : شود یماین مضمون در بوستان سعدی هم دیده  .15

 (164 ،ص1363سعدی، )تیره رای  سراسیمه خوانندت و/ گرت برکند خشم روزی ز جای 

لیست من : شباهت دارد با ترجمه ابن مقفع»: در توضیح بیت باال نوشته است( 619 ،ص7631)يوسفى 
و ان  بلیداً يّسم ن کان وقوراًإهوج و أقیل  فان کان شجاعاً. للفقیر عیباً يال و هإ مدحاً يخلة تكون للغن
نیست که برای توانگر  يىخو: مبذرا يّسم ن کان جواداًإو  یاًیِعَ يّو ان کان صموتا سم اًئدنی يّکان حلیما سم

اگر فقیر شجاع باشد گويند شوريده مغزست و اگر با وقار باشد . مدح باشد و برای فقیر عیب به شمار نیايد
شمارند و اگر بخشنده و اگر کم سخن باشد گنگش مى نامند مىکودنش خوانند و اگر بردبار باشد پستش 

 .خوانند مىاسراف کارش  باشد
و نقدی بر ايرج میرزا  بهار وبرای اطالع از مذمت فقر در ايران باستان و تأثیر آن در اشعار سعدی،  .61

های ایرانی امثال و حکم عربی در ریشه»با عنوان  سبزيان پورمقاالت : به نكزرين کوب  های يادداشت

های ایرانی کلیله و بررسی ریشه» «گلستان سعدیتأثیر پندهای انوشروان و بزرگمهر بر » و «شعر بهار

 .«نقبی به روشنایی در جستجوی امثال ایرانی در نظم عربی» و«دمنه

 مباسطةاحذر : ذيل عنوان، 6/53: 6531دهخدا، : )برای اطالع از مضامین فارسی و عربی نك .61

دب الصغیر و گلستان سعدی با األو مقايسه آن  البالغه نهجر ، برای اطالع از تأثیر اين انديشه د...(الملوک

( ع)تأثیر کالم امام علی »و  «تأثیر پندهای انوشروان و بزرگمهر بر گلستان سعدی»سبزيان پور، :به نك

 .«العتاهیةدر اشعار ابو 

تأثیر پندهای انوشروان و »، 1333سبزیان پور، : ز این مضمون در گلستان سعدی نکبرای اطالع ا .13

های ایرانی کلیله بررسی ریشه»، 1331سبزیان پور، : به در کلیله و دمنه نک «بزرگمهر بر گلستان سعدی

بازتاب »، 1334سبزیان پور، : به همچنین برای اطالع بیشتر از پیشینه این دیدگاه ایرانی نک. «و دمنه

 «عدالت ایرانیان قبل از اسالم در منابع عربی

در  البالغه نهجتأثیر »، 1333سبزیان پور، : به نک البالغه نهجطالع از این مضمون در گلستان و برای ا .14

 «گلستان سعدی

بزرگمهر در شاهنامه و منابع  یها حکمت سهیمقا»، 1344سبزیان پور، : به  برای اطالع بیشتر نک .24

در گلستان  البالغه نهجتأثیر »، 1333همو، : به  برای اطالع از این مضمون در گلستان سعدی نک «یعرب

: به ع از این مضمون در سخنان منسوب به کسری و اثر آن در اشعار ابونواس نک، برای اطال«سعدی

 .«نقبی به روشنایی در جستجوی امثال ایرانی در نظم عربی»، 1334همو، 
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: نک به . ین زرتشت هم راه یافته استعقیده به قضا و قدر از اصول عقاید زروانیان بوده که در د .21

 .211 ،ص1334محمدی، 

تأثیر »، 1333سبزیان پور، : به از این مضمون در مینوی خرد، گلستان و شاهنامه نکاطالع برای  .22

«پندهای انوشروان و بزرگمهر بر گلستان سعدی

-ریشه»1336سبزیان پور، : به و بهار نک( ع)برای اطالع از این مضمون در اشعار منسوب به علی  .23

دهخدا، »: به ع از شواهد فارسی و عربی نکبرای اطال و« های ایرانی امثال و حکم عربی در شعر بهار

 .«141، ص1، ج1352

  :بعمنا
 البالغه نهج

 ،دکتور حسین نصار مراجعة، يالمدنتحقیق منیر محمد  ،نثر الدر ،سعد، منصور بن الحسین بو، أياآلب

 1444 .للکتاب الهیئة المّصرية العامة. 1ج

 1333، 44-45، ص 4، ج زرگ اسالمیالمعارف بدائرة، «البستيبو الفتح أ» آذرنوش، آذرتاش،

-662، ص 4، ج المعارف بزرگ اسالمی دائرة، «ابن مقفع»، و زریاب خویی، عباس آذرنوش، آذرتاش

634 ،1314 

مراجعة و تعلیق محمد ، کل فن مستظرف يالمستطرف ف، شهاب الدين محمد بن أحمد أبو الفتح، ياألبشیه
  7047، يعسعید، دار الفكر للطباعة و النشر و التوز

دراسة و تحقیق  ،تاريخ الملوك و االمم يالمنتظم فبن محمد،  يبن عل عبدالرحمان ابوالفرج، يابن الجوز
، بیروت، دار الكتب العلمیة ،عطا، راجعه و صححه نعیم زرزور عبدالقادرعطا و مّصطفى  عبدالقادرمحمد 
7074 

رضوان  دراسة، تحقیق و الرئیس یاسةس يفالجوهر النفیس ابن الحداد، محمد بن منصور بن حبیش، 

 1433 بیروت، ،و النشر الطلیعة للطباعةالسید، دار 

، تحقیق احسان عباس، المجلد األول، التذکرة الحمدونیة، يابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بن عل
 7916بیروت، لبنان، ، ينماء العربمعهد اإلالطبعة األولى، 

  7999بیروت،  دار و مكتبة الهلال للطباعة و النشر،  ،العقد الفريد، ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد
 بى تالبنان،  -بیروت دار الكتب العلمیة، ، عیون االخبارابن قتیبة الدينوري، ابو محمد عبداهلل بن مسلم، 

ت، بیرودار األندلس، ، يبدو، تحقیق عبد الرحمان الحكمة الخالدة حمد بن محمد،أ يبوعلأمسکویه، ابن 

 بى تالبنان، 



 57/ ....(های حکمت) مورد پژوهانه ةمطالع، دب الصغیرهای ایرانی در کتاب األمن اندیشهای از خرخوشه

لیاس خلیل زخریا، دار األندلس إ، دقق فیها و علق علیها و نسقها الشیخ دمنةکلیلة و اهلل، عبدبن مقفع، ا

 1416،و النشر و التوزیع للطباعة

 1441، والنشر للطباعة، دار بیروت األدب الصغیر واألدب الکبیر ،ـــــــــــــــــ

  7630، ، مّصر، القاهرةمكتبة لويس سرکیس  ،یق أحمد محمد شاکرتحق ،لباب اآلداب ،ابن منقذ، أسامة
 ،دار النفائس .سعدتحقیق الدکتور عمر األ ،عقالء المجانین ،بوالقاسم الحسن بن محمد بن حبیببأ

 1441، بیروت

 .1461، حققه و قدم له الدکتور احسان عباس، دار الصادر، بیروت ، عهد اردشیربابکان ، اردشیر، 

 1451، ، الطبعة الرابعة، مكتبة صادر، بیروتأالعّصر العباسیة يدباء العرب فأ، بطرس، يالبستان

دار األندلس  ،األولى الطبعة، حیاته و شعره، يالخول يرسمُالدیوان، الدکتور محمد ، أبوالفتح، يالبست

 1434و النشر و التوزیع،  للطباعة

  1333، مهارت ، چاپتاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم تفضلى، احمد،

 ، بى تاصالح، المطبعة النموزجیة يمتول ي، شرح و تعلیق علالّصداقة و الّصديقبو حیان، أ، يالتوحید
دار و مكتبة  الحسین، يو فهرسة الدکتور قّص و شرح، تحقیق التمثیل و المحاضرةبو منّصور، أ، يالثعالب

 4446لبنان،  -روت بیالهلال، 
 بى تا، دار البیان، بغداد، مكتبة إليجازاإلعجاز و ا، ـــــــــــــــــ

 1463بیروت، ، للجمع الفکردار ،البیان و التبیین ،بن بحرو جاحظ، عمرال

، دار الکتاب الجدید ،الطبعة الثانیة ،تحقیق محمد رضا ششن ،األمل و المأمولـــــــــــــــــــــ، 

1433 

، مفّصل و مضبوط و مشروح بقلم مر اآلدابزهر اآلداب و ث، ي، أبو اسحاق بن عليالقیروان يالحّصر
 7614مبارك، الطبعة الثانیة، مطبعة السعادة، المّصر،  يالدکتور زک

 1352تهران، انتشارات امیرکبیر، ، چاپ سوم،  و حکمامثال دهخدا، علی اکبر، 

حققه  ،محاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاءالقاسم حسین بن محمد، وبأ، يهانفصاإلالراغب 

 1424بیروت، ، دار االرقم شرکةو ضبط نصوصه و علق حواشیه عمر الطباع، 

علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه  ۀ، مجل«های فکری فردوسینقدی بر جاذبه»رستگار فسایی، منصور، 

 1365، 134-115شیراز، دوره اول، شماره دوم، ص 

 1364 ،تهران، بیرانتشارات امیر ک، های فکری فردوسی جاذبه ،رنجبر، احمد
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تحقیق عبد األمیر مهنا، ، ربیع األبرار و نصوص األخبار ،، ابوالقاسم محمود بن عمريالزمخشر

 1412بیروت، لبنان، للمطبوعات،  يمؤسسة األعلممنشورات 

انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، وسفی، ، تصحیح و توضیح غالمحسین یبوستانسعدی، مصلح الدین، 

1363 

 1363، 444-333، ص 3، سال هفتم، شماره ، ایران نامه«اندرز»، صفا، ذبیح اهلل

الطبعة األولي، الريس للكتب و النشر، ، ي، تحقیق جعفر البیاتسراج الملوك، محمد بن الولید، يشالطرطو
 7994رياض، 
للدراسات و ، ، دار طالسيالعّصر العباس يف يدب العرباأل يأثیر الحكم الفارسیة فت، عیسی، العاکوب

1434، و النشر الترجمة

انتشارات  عبداهلل شریفى خجسته، چاپ اول،ۀ ، ترجمپند پارسى بر ادب عربتاثیر ، ـــــــــــــــ

  1314تهران،، علمى و فرهنگی

 5814بیروت، لبنان، للمطبوعات،  يمؤسسة االعلم، الكشكول، شیخ بهاء الدين، يالعامل
 1443للدراسات و النشر، بیروت،  المؤسسة العربیة، يعربدب الاأل ييونانیة فمالمح عباس، احسان ، 

، به اهتمام غالمحسین يوسفى، چاپ سوم، شرکت نامهقابوس، کیكاووس بن اسكندر، يعنّصر المعال
 7633، انتشارات علمى فرهنگى

، 34-64، ص56و  55، شماره ها یبررس، مقاالت و «آیین دوستی در رسائل ابن مقفع»غفرانی، محمد، 

1312 

 7911، ، المكتبة البولیسة، بیروتدب العربيتاريخ األخوري، حنا، لفاا
 1331، ، چاپ چهارم، انتشارات هرمسشاهنامهفردوسی، ابوالقاسم، 

   7691بیروت، لبنان،  ، دار الكتب العلمیة،يکتاب األمالاسماعیل بن القاسم،  ي، ابوعليالقال
بهجة المجالس و أنس المجالس و شحذ ، يالبر النمر، أبو يوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبديالقرطب

 الخولي، بى تا يرس، تحقیق محمد مُالذاهن و الهاجس
دار الكتب العلمیة،  الطبعة األولى،، أدب الدنیا و الدين، ي، أبو الحسن بن محمد بن حبیب البّصريالماورد

 هـ 5841بیروت، لبنان، 
، گزارش سعید عریان، آساناهر جی جاماسب، متون پهلوی، گردآورنده جاماسب جی دستور منوچ

 1311، ملی جمهوری اسالمی ایران  کتابخانه

 1334انتشارات طوس،  پنجم،چاپ ، ، فرهنگ ایرانى پیش از اسالممحمد ،محمدى



 53/ ....(های حکمت) مورد پژوهانه ةمطالع، دب الصغیرهای ایرانی در کتاب األمن اندیشهای از خرخوشه

  5848قم، ايران، دار الهجرة، ، مروج الذهب و معادن الجوهربن الحسین،  ي، عليالمسعود
الطبعة االولى الحسین،  ي، تحقیق و شرح و فهرست الدکتور قّص«األمثالمجمع » ،، ابوالفضليالمیدان

 1442 منشورات دار و مكتبة الهلال، بیروت،
 1314 نشر توس، ،ویرایش سوماحمد تفضلى، ۀ نوى خرد، ترجممی

 1363 ،، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپخانه خرمىمرزبان نامهوراوینى، سعد الدین، 

دار الّصعب، ، غرر الخّصائص الواضحة و النقائص الفاضحة، يالكتب الدين هانبرالوطواط، أبو اسحاق 
 بى تابیروت، 

چاپ ، امیر عنصر المعالى کیکاووس بن اسکندر، قابوس نامهشرح و تعلیق بر یوسفی، غالمحسین، 

 1366 شرکت انتشارات علمى فرهنگى،سوم 

 1363 انتشارات خوارزمی،، چاپ سوم، تصحیح و توضیح بوستان سعدی ،ــــــــــــــــــ

دار الغرب ، يو أحمد شرقاو ي، تحقیق و شرح محمد حجو األدب ةاللغ يالمحاضرات ف، الحسن، يالیوس
 7044 بیروت،االسالمى، 


