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 مقدمه
   ةشـعب   يـك » (ا،ص ي1031 بهمنيار،) «ادبيات بشر نيتر یميقد»به عنوان  المثل ضربل يا ثَمَ

و افکـار، عـادات، اخـ ق     ادبـی،  قريحـة  ،ذوق فطریة نمايند مهم از ادبيات هر زبان و
عظمت و وسعت آن زبـان و علـو   »و بيانگر  (، ص زانهمـ ) «بودهاهل آن زبان  احساسات

 عنـوان پديـد بـه   چـه نو و  باشـد  مثل چه کهن .است (ص يب، همان) « فکر ادبی اهل آن
هـر   اتيـ و ادبقلمرو فرهنـگ   مهم در از عناصريکی  مثابةبه  عصارة فرهنگ هر ملت و

نهفتة فرهنـگ آن ملـت را از نسـلی بـه      بسياری از زوايای آشکار و ،یزمانزبانی در هر 
بـه آداب   توان می ها آنغور در معنای  و ها مثلبا جستجو در  .کند یمنسلی ديگر آينگی 

 انـد  آورده را پديد ها مثلآن  ،در طول تاريخ فرهنگ مردمانی که ساختِ ژرفْ ورسوم  و
ده های فرساينپويايند که از دشواری ن چنان توانمند وکهن آ یها مثلپاره ای از  .پی برد
گاه نيز به علـت   رسند وآيندگان می  نسل به نسل به اعصار گذر کرده و طی قرون ودر 

مثلـی کـه    .کننـد رسـو  مـی   فرهنگی ديگر نفـوذ و  به زبان و بسيار توانِ همين توش و
 سـاری و جـاری اسـت   و همچنـان در زنـدگی    گـذرد  یمـ از رواج آن  ها سده و ها سده

ايـن نوشـتار بـه     .خاسـتگاه آن  منـدی توان  وآن مثل  پويايی حکايت از چيزی ندارد بجز
 بـه  و بـه کمـك ديگـر منـابت معتبـر      «التمثيل و المحاضره»دنبال اين است که در کتاب 

انـد امـا   ايـج ر همچنان در ميان ما امروزه ها آنکه بسياری از  بپردازد يیها مثلجوی جست
ثعالبی بـه رغـم    در ارتباط با اين موضوع در اين کتابِ .دارند شته های دورگذريشه در 

ايـن نوشـته    از ايـن رو اهميت فراوانی که دارد تا کنون پژوهشی صورت نگرفته اسـت  
 تا حد امکان موجود در اين نوشتار یها مثل اشاره به خاستگاه .باشد نقص بی دتواننمی

خـود را   نظرگـاه خواسته باشد که نگارنده ست بی آنا معتبردست اول و  متکی بر منابت 
 .مدخليتی دهد ها مثلدر ارتباط با خاستگاه آن 

   مثل چيستیِ
، 1ج  بـی تـا،   ،سـيوطی ال)   حکمت استترين رسافارابی  که به تعبير مشهور قولی است مثل

 ،زيدان) ردقرار دا اندرز ای عالی از پند ودر مرتبه دستاورد خرد برتر به عنوان و (983  ص

بـه   -گويـد مـی  ابن مقفت چنان که - اين قول کوتاه و بليغ و مشهور .(53 ، ص1ج  ،1442
 ،النويری ؛3 ، ص1ج ، 1455  ،ميدانیال) نواز است گوشبسا  و دهد یمسخن وضوح بيشتری 

يت در لفظ با مدلول خود مخالف ابن سکّة که به گفت اين قول مشهور (.9 ، ص0ج  ،2339



 المحاضرة

 ،بهمنيـار  ؛9، ص 0، ج 2339، النـويری  ؛3 ، ص1ج  ،1455،ميدانیال) عنا با آن موافقدر م است و

 و  بـرای ايضـاح مطلـب    يافتـه و  رواجمـردم    يا به نثر است يا به نظم که در ميان  (ص يه
  .(ذيل مثل، 1031  ،معين)  کنند مقصود خود آن را حکايت می 

يکـی کوتـاهی   : شـمارد  یم برثل ای مخود سه ويژگی بر «مثالاأل»در کتاب  مبن س ّا
، 1ج  ،سـيوطی ال ؛09ص 1483 ،بـن سـ م  ا)حسن تشـبيه   سديگر صحت معنا و دو ديگر، لفظ

چهار ويژگی برای  ،متفکر معتزلی ،نظّامالابراهيم  (.ص يه،بهمنيار؛ 53ص، 1ج، زيدان؛ 983ص
حسـن   سـديگر  ،معنـا  صـحت  و دو ديگر اصابت ،يکی ايجاز در لفظ: شماردمثل بر می
 .(يهص  ،بهمنيار ؛9، ص0، ج2339، النويری ؛3 ، ص1ج  ،ميدانیال)نيکويی کنايه  چهارم تشبيه و
 و شـمارد  آن بـر مـی   شـروط را از  معنـای مثـل   لفظ وافتادن خاص  پسند عام و ،فارابی
 1،سـيوطی ال) کنـد  رواج آن اشاره مـی  هرت وبه ش ،نيز افزون بر پسند عام مرزوقیعلی  ابو

پذيری الفاظ مثل را يك قاعده هم تغييرناسيوطی  نيالد ج ل ه ل عسکری و ابو (.983:
با توجه بـه آن   (.983 ، ص1ج ، سـيوطی ال ؛11 ، ص1ج ، 1488 ،العسکری) شمارندمی برای آن 

ـ بعد از هفت صفحه بحث مستوفا دربـارة فوا  استاد بهمنيارچه گفته شد  د و محسّـنات  ي
 ،مثل جمله ای است مختصـر  »: گويد می ريف مثل چنيندر تع( يج -صص ز، بهمنيار)امثال 

لطافـت   روشـنی معنـا و  ، روانـی الفـاظ  شبيه يا مضمون حکيمانه که بواسطة مشتمل بر ت
ـ  با ياتغيير  را بدون آن ترکيب بين عامه مشهور شده و ه تغيير جزئی در محاورات خود ب

  (.ص يو ،همان)«کار برند

 ثعالبیمنصور ابو
 یهـا  سـال که بـين   نيشابوریثعالبی  بن اسماعيل بن محمد بدالملكعمنصور ابوخواجه 
 ،بيهقـی )بسـيار   کتـبِ  مؤلـفِ  ،(138 ، ص0ج   ،1433 ،خلکـان  ابن) ستهيز یم ق.هـ 924-053

نيشـابور   جاحظِ ،(130 ، ص1ج  ،2331،الحصری)بی همال  يگانة روزگار و ،(335ص ،1083 
در  فانمصـنّ  پيشـوای  و فـان اسـوة مؤلّ ، (433 ، ص2ج ، 1440 ،بـاخرزی ال) زبدة روزگاران و

ابـن   ؛533ص: 9ج ،1443 ،ابن بسـام ) ل همه جا را در نورديدهثَن مَبسا ذکرشکه  خود ةزمان

کـه   وهمـ ؛ (433 ، ص2ج ، بـاخرزی ال) کـ  چنـويی نديـده اسـت     و (138 ، ص0ج  ،خلکان
ـ ا .(130 ، ص1ج ،الحصـری ) گواه جايگاه بلنـد اوسـت   ،ادب در علم و شيها نوشته  هـا  ني
 .انـد  دادهثعالبی بـه دسـت    ابو منصور در ستايش ازان يی است که پيشينتوصيفات چکيدة
که همگـی بـه زبـان     (ذيل ثعـالبی  09: 13 ،1088 ،ابد) شتهبيش از صد جلد کتاب نگا ثعالبی
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 در نه تنها هيچ اثری از خود به زبان فارسـی بـه يادگـار نگذاشـته بلکـه      او .ستعربی ا
عمـد از   بـه » (131ص، 1085، آذرنـوش )« مگنانه نسبت بـه زبـان فارسـی   معارضه ای خش»

نشانه های عربی دوسـتی و  آکنده از آثارش »و  (133ص، انهم)« فارسی پرهيز کرده است
، هـا  امـت بهترين ، عرب»بر اين باور است که  همو .(132ص، انهم)« گريزی استفارسی 

، 2333، الثعـالبی ) «دينداری است نوعی ،فهم آن ت ش برایو  ها زبانبهترين  ،زبان عربی

شــايد خــود را اصــ  ايرانــی »کــه بــا ايــن اوصــاف  ثعــالبی (.132ص، ؛ آذرنــوش24ص
باب سوم از جـز    و صاحب بن عباد بوداز حلقة مريدان  (182ص، آذرنوش)  «دانست ینم

همـو   و باب ششـم از همـان جـز  را بـه شـاعرانِ      ویبه  سراسر را «يتيمه»سوم کتاب 
بـاب پـنجم از    بـود و  همـدانی  الزمان تيبدهمدالن از او همچنين . ص داده استاختصا

کـه خـود را    -الزمـان  تيبـد يز صاحب و ست. ستوا بارةبه تمامی در «يتيمه»جز  چهارم 
 ،همـان ) در اوج بـود  آشـکارا  هر چه رنـگ و بـوی ايرانـی داشـت    با  -دانست یمعرب 

در  آن را کـه ابـن فـافر    ،الزمان تيبدحکايت صاحب و شاعری ايران دوست و . (154ص
چکيـدة  . حلقة صاحب اسـت  گريزینشان دهندة اوج ايران  ،آورده «بدائت البدائه» کتاب

 به گمان خوش خدمتی صاحب محضردر  اعری ايران دوستحکايت چنين است که ش
شـود از   صاحب که سـخت خشـمگين مـی    لیو ديسرا یمستايش تبار ايرانی شعری در 

آن سـرايد و در  البداهه شعری میفی الزمان تيبدبگويد؛  پاسخ او را خواهد یم الزمان تيبد
بسـيار   ،صاحبآن گاه . دهد یمی گرايانه به او جوابی تند و سخت ايرانی ستيزانه و عرب

و  خـوار  ،تهديد به مـر   ضمنشاعر را  آن مردِ، الزمان تيبدخوشحال از جواب کوبندة 
که عجم را بر عـرب برتـری    شناسد ینماحدی را  ديگو یمو  راند یماز نزد خود  خفيف

ايـن   .(93-91صصـ  ،2333، ابـن فـافر  ) رقـی از مجوسـيت در او باشـد   نهد مگر اين کـه عِ 
 گـری ارتباط با عِرق ايرانی را در ثعالبیوی از جمله  مريدانصاحب و  نظر گاهِ ،حکايت

 ربيت بـوده کـه  بازار ع رونق شدن کمسخت نگران  چنانهمو  .دهد به روشنی نشان می
 .(03ص،  2333، الثعالبی ) کند یمدعا  آن بازار به دادن رونق سبببه ابوالفضل ميکالی را 

 ن آثار پيشينيا در التمثيل والمحاضره
بـه   «التمثيـل » کتابپر پيداست که  ديآ یمبا توجه به آن چه ترسيم شد و آن چه در پی 

اهميت بسـياری در شـناخت فرهنـگ     ،ايرانی کهن یها حکمتو  ها مثل اشتمال بردليل 
به شم  المعالی قابوس بـن وشـمگير از    آن را ثعالبی که کتاب ناي. گذشتة ايرانی دارد



 المحاضرة

 آوران نـام از چشـم   بـه هـيچ روی   (19ص، 2330 ،ثعالبیال) نموده پادشاهان آل زيار تقديم
 ی نمونـه بـه اختصـار و بـرا    در اين جـا  .اندهبردهمواره از آن بهره  ودور نبوده  گذشته

 صری و ميدانی و نـويری حُ، نام آورسه نويسندة  نگاهی به چند و چون خوشه برداشتن
 .ميانداز یماز ثعالبی 

کتـاب   و (585ص : 9ج  ، ابـن بسـام  ) درگذشـته  ق.هــ 950سال  بهکه  حصری قيروانی
 كيو يعنی بيست  (91ص : 3ج  ،2333، الصـفدی ) ق.هـ 953 خود را به سال «زهر اآلداب»

أمثـال  »بـا عنـوان   از اين کتاب را  کوتاه يك فصل ،تأليف نموده بعد از مر  ثعالبیسال 

 و گرفته «التمثيل»کتاب از  يکسر «يماثلها من کتاب اهلل تعالیوما  والعامةللعرب والعجم 
 کاسـت و  انـد   ها بـه دسـت داده بـی   مثل حتی توضيحات کوتاهی را که ثعالبی از آن

 . (22-20صص، 2330، الثعالبی ؛222 -225 ، صص9، ج2331 ،صریالح) افزودی نقل نموده است

در  نيـز  (511 ، ص2ج ، 1440 ،الحمـوی يـاقوت  ) ق.هـ518متوفای سال  ابوالفضل ميدانی
عنـوان   ذيـل  را يیهـا  مثـل  ،«مثـال مجمت األ» ،بسيار معروف خود کتابپايان هر باب از 

آن  اغلـب زيـرا   ،ثعالبی گرفتـه  از فاهراً را ها از آنبسياری  که آورده است « دونالمولّ»
 در آثار ثعالبی وجود دارند نـه در جـای   فقط طابق النعل بالنعل و بی هيچ تفاوتی ها مثل

خ ف اين ثابت نشود پر پيداست کـه ذهـن    و مستند  و تا زمانی که به طور موثقديگر 
ميـدانی،   «لمثـا مجمت األ» یها مثلکه منبت بسياری از  رود یمهر پژوهشگری به اين سو 

جرجی زيدان نيـز کـه گـذرا از م خـذ     . او بوده است «التمثيل»خاصه کتاب  ،آثار ثعالبی
 ، ص1ج ، 1442 ،زيدان) کند ینمهيچ اشاره ای به ثعالبی و آثار وی  ديگو یمميدانی سخن 

 انـد انتخـاب شـده   دو کتـاب  ايـن  گوناگون هایبخشاز  وارنمونه کهزير  یها مثل (.52
 :ه شباهت کامل به همديگر دارنداند کهايیيار مثلاندکی از بس

إذا » ،(88 ، ص1ج ، 1455 ،الميـدانی  ؛191ص، 2330 ،الثعالبی)  «بالزبيب بيانُع الصّخدَيُ نماإ »
 الـذئبَ  کـرتَ ذا ذَإ» (88 ، ص1ج  ،همـان ؛ 230ص ،همـان ) «حول البيـرِ  حامَ البعيرِ أجلُ جا َ

ـ  نَو مِنجُال يَ يالحاو»، (88 ، ص1ج  ،مانه ؛211ص  ،همان)  «له العصا دَعِأف  ،همـان )    «اتالحيّ

 ، ص1ج  ،همـان   ؛101ص ،همـان )  «الـرخيص   ُالشي  ما غَبّرُ»، (203 ، ص1ج   ،همان ؛229ص 

عـن   الشـعيرُ  غلنيش ة » ،(023ص : 1ج،همـان  ؛102ص ،همـان )« بغلةة الشطرنج  يف زادَ»، (018

، 2 ،همـان  ؛121ص ،همـان ) «خامسةة  طبيعةة   ةُالعاد» ،(041،ص1ج،همان؛ 129ص ،همان) «عرالشّ

 الکفالةةُ »، (132 ، ص2ج  ،؛ همان93ص، همان)« کفُ بختٍ خيرٌ مِنْ کُرّ عِلمٍ»، (55، 090صص 
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؛ 134، 258صـص ، همان) «ردلة خ ه کفّ نْمِ سقطُتَال» ،(130، ص2ج ،همان؛ 101ص ،همان) «ندامة

 2 ،همـان ؛ 93ص ،همان)« وزينجاللّ ةُومضرّالهليلج  نفعةُمنيا مِن نَکدِ الدّ»، (254 ، ص2ج  ،همان

 يح إذا هبّتْالرّ حيلةُما » ،(082 ، ص2ج  ،همان ؛ 101ص، همان )« سفتجة الطريّ الوجهُ» ،(024:
دو  اين در رااخير همين مثل  ثعالبی. (024 ، ص2ج  ،همان ؛04، 150صص ،همان) «داخل نْمِ

 ذيــل آن را و ميــدانی دانســتهصــراحت ايرانــی بــه  «التمثيــل»از کتــاب ی مــذکور جــا
 :است چنين آمده نيز اين مثل در داستان سياوش .آورده است«دونالمولّ»

 ين داسـتان زد يکـی رهنمـون    بد
 

 که بادی کـه از خانـه آيـد بـرون     
ــالبی)                      ، الثعــــــــــ

 ااست(138ص2330
 

ــو بســتن ــدانی ت ــرو رهگــذار ن  ب
 

ــا    ــذرد روزگ ــذری نگ ــر بگ  روگ
 
 

 (053 ، ص1ج ، 1082 ،فردوسی)                                                          

 قهــ  300متوفـای سـال   نويری نيالد شهابابوالفضل ميدانی به  حصری وافزون بر 
بـاب   ه ازهفت صـفح  پنجاه و که شاره کردبايد انيز  (223، ص 4 ج،1442 ،ابن تغری بـردی )

با تفاوتی  (59-111، صص0ج، 2339،النويری) «رباأل نهاية» شکتاب فن دومِدوم از  اولِ قسمِ
 آمده (91-40صص ،2330 ،یالثعالب) «لالتمثي» کتاب در همانی است که، ناچيز بسيار اند  و

 بهـره  دربارةبه اختصار آن چه  .نداشاره ای ک به اين کتاب يا صاحب آن نويری آنکه بی
خاصـه   وی آثار کهدهد نشان می گفته شد از ثعالبی ینوير ميدانی و حصری و برداشتن

 مختلف در روزگارانِ گذشتگانماية همواره دست ،اثر مورد بحث به دليل اهميت فراوان
 . بوده است

 ايرانی در آن یها مثل و چند و چون ةوالمحاضرالتمثيل 

ای از پـاره  کـه  در بـر دارد  فراوانـی  یها حکمتو  ها مثل ،سالهار هز ارزشمند کتابِ اين
 ،برای نمونـه  .دارند ايرانیتباری  ،قرينه های ديگربه  ياو ود ثعالبی خ به تصريحيا ها آن
 چنـان کـه خواهـد آمـد    « آبستن بـودن شـب  »و « شترمرغ مرغ و» بسيار معروف مثل دو

 البتـه در  .نشـده اسـت   اشاره ای هيچ تگاه آن دوبه خاس «التمثيل»اما در کتاب  ،اندايرانی
ـ ايرانی وجود داربا تبار  يیها مثل ،«التمثيل»کتاب  اين ایج جایْ بـه ايرانـی    گـاه  د کـه ن
در گوشـه ای ديگـر از همـين     هـا  مثـل ن هما هنگامی کهاما  ،ای نشده اشاره ها آنبودن 

رهنمـون   هـا  آنبـه ايرانـی بـودن     شـوند  یمتکرار  همو يا جز اوديگر از  کتابیکتاب يا 
در  ثعـالبی  اشـاره کـرد کـه    «کارهاً  صيدُيَ ال  الکلبُ» ثلبه مَ توان یم؛ برای نمونه ميشو یم

از همـين   ديگـر  امـا در گوشـه ای  د اشـارتی نـدار  به ايرانی بودن آن  جايی از اين کتاب



 المحاضرة

همـين  حصری . (20، 212صص ،2330 ،الثعالبی ) کند یمتصريح  اش یرانيا هخاستگابه  کتاب
مـا  اذا طـال مکثُـه    ال» لثَمَ .(229 ، ص9ج ،2331،الحصـری  ) داند عامه می یها مثلاز  را مثل

 اشاره خواهد شـد  که در ادامة همين مبحث به آن« نتنه متنُه تحرّ َ اذا سکنَفهَرَ خبثُه و
 :زير بيتدر مثل اين يا  .نيز چنين است

 الرُمّانِ مِنْ کرْمِ جارِها كسارقةِ
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 1األجـرِِ  فةي تعودُ بهِ المرضَـ  وتطمـتُ   
 (138ص، 2330 ،ثعالبیال)                                                                

بـه   اشـارتی  عربـی آورده بـی آنکـه    يیها تيبرا در کنار  آن ،التمثيل ثعالبی در کتاب که

 و ذکر کردههمين بيت را در خ ل ابياتی  ،«يتيمه» کتابدر  وی اما ايرانی بودن آن کند؛

که ابو عبـد اهلل   اند یرانيا يیها مثل ،مذکورگويد سراسر آن ابيات از جمله همين بيت  می

 ؛(130، ص9ج ،1480 ،الثعـالبی ) عربـی برگردانـده اسـت    شعر به را ها آن وردیاألبيالضرير 

آمده « الفضل» واژة «األجر»مه به جای يدر کتاب يتکه  وجود دارد اند  اين تفاوتِ فقط

کـه ثعـالبی در ايـن کتـاب      يیها مثلاز بسياری  گفته شودنباشد اگر بيراه پر شايد  .است

ر آثـاری از  مراد از عامه د اوالًزيرا  ؛اند یرانيا هآورد« دونالمولّ» و «هلعامّا»التمثيل از قول 

اند حتی دستی نداشته اند که در عربيتاند و يا کسانیتودة بی نام و نشان»يا ، اين دست

دو ديگـر   (283ص، 1085، آذرنـوش ) «انـد ن شاعران و نويسندگان بزرگی بودهاگر اين کسا

بـرای  نـد؛  تبار شك ايرانید که بینوجود دار« دونالمولّ»و  «العامه»هايی ذيل مثل اين که

کبـك و  فتـار  ر»و   «به حد گليمت بکن پا دراز» :اشاره کرد مثل دوتوان به اين می نمونه

إذا » مثلِاست همچنين  .اشاره خواهد شد دو اينبه  ين مقالدر ادامة هم که« تقليد ک غ

 ايـن مثـل را ثعـالبی ذيـل     ؛تر به آن اشـاره شـد   که پيش«البيرِ حولَ حامَ البعيرِ جا  أجلُ

کـه در آن   کنـد می ذکرو بی درنگ دو بيت به همين مضمون  هآورد« هالمولّدون و العامّ»

ذا إ المـا ُ » لثَبه مَ (.230ص، 2330، الثعـالبی ) دو بيت به ايرانی بودن مثل تصريح شده است

هـم   ثعالبی آن را که نيز بايد اشاره کرد «هنتنُ متنُه تحرّ َ کنَذا سَوإ هبثُخُ رَه فهَمکثُ طالَ

هـم در کتـاب    و  (133ص ،همـان ) است آورده« هالعامّدون والمولّ»ذيل  «التمثيل» در کتاب
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 ميکـالی  احمد بـن علـی  نصـر بـه ابو  همدانی الزمانبديتاز رقعجات يکی  ضمن ،«هيتيم»

الزمـان  ای از بـديت نامـه خ ل نيز آن را در  «زهر اآلداب»صاحب  .(032: 9، 1480 ،الثعالبی)

بـه   مضـمون همـين مثـل     ؛(033 ، ص2ج  ،الحصری)آورده است  ميکالی ابو نصر همين به

جـايی ديگـر از    در «نَسِأليامُ أبه ا الزاللِ إذا طالتْ لما ِکاالمر  المقيمُ بمکانٍ واحدٍ»شکل 

در . (132ص، 2330، الثعـالبی )ه است شدو به ايرانی بودن آن تصريح  آمده «التمثيل» کتاب

سـتی شـاعر ايرانـی    بيتـی بـا همـين مضـمون از ابـوالفتح بُ      ،جايی ديگر از همين کتاب

 :است آمدههمروزگار ثعالبی 
 وطولُ جَمـامِ المـا ِ فـی مُسـتقَرّه    
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 1يُغيّــــرُه لونــــاً وريحــــاً ومَطعمــــا 
 ( 42ص ،همان)                                                                                  

 :است نيز آمده يتيمهدر اين بيت همراه بيتی ديگر 
 لقد هُنتُ من طول المقـامِ ومَـن يُقِـمْ   
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 2رَماطوي  يَهُنْ مِنْ بعدِ ما کان مُکْ 

 (081، ص9ج، 1480 ،الثعالبی)                                                                

 :ديده می شودنيز ق.هـدر دو بيت از دقيقی طوسی شاعر قرن چهارم  همين مضمون
 من اين جا دير ماندم خـوار گشـتم  

 
 دايـم شـود خـوار    نِعزيز از مانـد 

ــد   ــمَر بســيار مان ــدر شَ  چــو آب ان
 

ــرد از آرامِزُ ــت گيـ ــيار هومـ  بسـ
 
 
 

 (049ص، 1084 ،عوفی)                                                                     

ـ »از قـول   «التمثيل» در کتاب که ثعالبی یديگر مثلِ  طبيـب  » مثـل  نقـل کـرده   «هالعامّ

 الفضـل ميـدانی نيـز آن را   ابو که (122ص، 2330 ،الثعالبی) است «وهو مريض الناسَ يداوِيُ
ـ  یهـا  مثـل  ذيل ،ثعالبی پيروی ازبه  . (992 ، ص1ج ، 1455 ،الميـدانی ) ه اسـت آورد نادمولّ

ع دوم از بيتی است کـه نـام شـاعر آن ذکـر     امصر ،«خاص الخاص»در کتاب  همين مثل
 : نشده است

 لتُقَ يأمرُ الناسَ بـا  تقيّوغيرُ 
 

 
مــري
 ض
 

 الناسَ وهو مريضُ يداويطبيب  
 ( 05ص، 1449، الثعالبی)                                                                  

ابو عثمـان   ،گفتة ابن خلکان طبقزيرا  ،بيتی قديمی است ،مذکور بيت که دينما یمچنين 
وعـظ  بـه هنگـام    آن رابسـيار   ،گذشتهدر ق. هـ248که به سال  حيری از مشايخ نيشابور
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 المحاضرة

 نوشـين داستان پادشاهی کسری »در مثل اين  .(033 ، ص2ج  ،ابن خلکـان ) خوانده استمی
 :  بزرگمهر به انوشيروان است های گويه اندرزْاز شاهنامه  «روانِ

ـ   زشکیپ  منـد درد نکه باشد بـه ت
 

ــد  ز ــاز دارد گزن  بيمــار چــون ب
 (1333 ، ص2ج ، ان؛ هم539 ، ص1ج  ،1083 ،دهخدا؛ 1941 ، ص2ج ، فردوسی)        

 ةدر انجيل لوقا، باب چهـارم، شـمار   نيز گفتنی است که مضمون بخش اول اين مثل
مـن خواهيـد گفـت، ای     ر آينه اين مثـل را بـه  ه» : به اين شکل آمده است و سهبيست 

  (.1132، ص2332عهد جديد، کتاب مقدس، )« طبيب خود را شفا بده
 کـه وجـود دارنـد    فراوانـی  ايرانـی  یهـا  حکمـت و  ها مثل ،«التمثيل» ابکتباری در 
 ،هـا  مثـل ميـان ايـن   در امـا   .است خارج اين نوشتارحوصلة از  ها آنتمامی  پرداختن به
 و همچنـان پويـا   ها قرنبعد از انگيز بر آور و تأمل به نحوی شگفت که يیها مثلهستند 
در  امـروزه فـراوان   کـه  و ريشـه دار ديگـر   هنکچند مثل وار نمونه در اين جا  .اند زنده
 :شود یمذکر  روند یمبه کار گوناگون  یها تيموقعبه فراخور  ها گفتهو  ها نوشته

 شتر مرغمرغ و 
مثـل  »و  «بـرد  یمنه بار  پرد یمشتر مرغ است نه » چون به عباراتی در فارسی که اين مثل

 ،1031 ،؛ بهمنيـار  1314 ، ص2ج  ،دهخـدا ) «شتر مرغ وقت بار مرغ است و وقت پريدن شتر

پر گويد اشـترم و چـون گـويی    که چون گويی ب [است] مثل شتر مرغ» و (058، 945صص
هـايی  به شکلنيز  در زبان عربی رود یمبه کار  (1950 ، ص0ج  ،دهخدا)« گويد مرغمبار بر

اذا  طيری وطائراً :لها إذا قيلَ جم ً تکونُ كالنعامةِ»و « وال جملٌ ال طيرٌ نعامةالمثل »چون 

، 19ج ،1444 ،ابـن منظـور  ) «ن عامةة  مـا أنـت إال   »و  (213ص، 2330، الثعـالبی )  «حمليا :لها قيلَ

 شـکل بـه  مثـل را  همـين  نيز  «مثالمجمت األ»صاحب  .به کار رفته است (ذيل نعم 213ص

 «التمثيـل »کتـاب  ی کـه در  ن شـکل همـا به درست  ،آورده« وال جملٌ ال طيرٌ النعامةمثل »
ـ » را نه ذيل اين مثل ،که ميدانی طرفه اين .جود داردو  یهـا  بـاب ضـمن  کـه   «دونالمولّ

از  اين مثـل  بودن هاز کهننشانی  تواند یماين خود  و (243 ، ص2ج  ،الميدانی) آورده کتاب
-تلقـی مـی   تبار کام  عربیمثلی آن را  گويیچنان که ميدانی در آن زمان باشد؛  نظرگاه

بـه   نه ابن منظـور و نـه ميـدانی هـيچ کـدام     ، نه ثعالبی غم اين کهبه ر باری .کرده است

 «النعامةة »ذکر کتاب الحيوان به مناسبت در  جاحظ ولی اند نکردهخاستگاه اين مثل اشاره 

وإذا  أنا طـائرٌ : قالت حمليالها  إذا قيلَ نعامة إنما أنت » به شکلاين مثل را  «اشتر مرغ» و
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 «اهـل فـارس  »از اين مثل  که ديگو یمو به صراحت  آورده «أنا بعيرٌ: قالت يلها طيرِ قيلَ
چنان کـه جـاحظ    همين مثل را نيز زمخشری .(021، 020 ، صص9ج، 1435 ،الجاحظ) است
البتــه ؛ (912، ص5ج ، 1442 ،يالزمخشــر) کنــد یمــ تکــرار «بــرارربيــت األ»در کتــاب  آورده

اين که همين مثل در توجه  جالب . کند ینمزمخشری نيز به خاستگاه اين مثل اشاره ای 
 ق.هــ 125متوفـای  يحيی بن نوفل  ،از شاعر هجويه سرای عصر اموی هجو آميز شعری

 :است آمده زين
ــايا   ــينَ الحش ــاقطٍ ب ــت کس  وأن

 
 الخبيثِ مِـن المصـيرِ  ل  إتصيرُ 

ــراتُـــدع َ بَ نعامةةةةٍلُ ثْـــومِ   عيـ
 

ــا إذامُعافِتُ ــا ه ــلَ م  يةةريطِ قي
 فةةيني قالــتْ حملةةيافــْنْ قيــلَ  

 
 1بــالوُکورِ المُربَةةةِيــرِ الطَمِــن 

ابـن  ؛  83 ، ص2ج ، 1443 ،قتيبهابن  ؛233 ،233 ص،، ص2ج ، 1448 ،همان ؛022: 9، 1435 ،الجاحظ) 
 (912، ص5، ج1442 ،الزمخشری؛ نعمذيل  213، ص19ج ،منظور

 ن چاهچاه کن در بُ

 در چـاه چاه کـن هميشـه   »، «فيها ]وقتَ[ سقطَ هِألخي بئراً حفرَ نْمَ»بسيار معروف  عبارت
گاه به عنـوان   ( 135ص، ؛ بهمنيار1391، ص9 ج،مانه ؛333، 333، 382، صص2ج ،دهخدا) «است
بـه   گـاه و  -قطعی الصدور نيست ،و مأخذی یدر هيچ منبعحديث بودنش که  -حديث
 ئـراً ب رَفَحَ منْ»شکل  به در کتاب التمثيل را سخناين  ثعالبی. است تلقی شده مثلعنوان 
در کتـاب   .(22ص، 2330 ،الثعـالبی ) شماردايرانی می یمثل آن راو   آورده« فيها طَقَلغيره سَ

« خيه وقت فيهـا أل بئراً حفرَ منْ»به شکل  «العرب و العجم»ذيل  آن را نيز ،خاص الخاص
درسـت همـين    يجـاز ا  و عجـاز کتـاب ا   همـو در  ولی .(25ص، 1449  ،الثعالبی) آورد یم

، 1843 ،الثعـالبی ) دانـد مـی  (ع)حسـين خطاب بـه امـام    (ع) امام علی از سخنان راعبارت 

ـ » هایمثل همين جمله را ازنيز صاحب زهراآلداب  (.00ص  ،الحصـری ) شـمارد مـی  «هعامّ

ذکر هيچ سـندی   بیانی رّابن شعبة حَ در تحف العقولِعبارت همين  .(229 ، ص9ج   ،2331
ابن حمدون نيـز همـين عبـارت را     .(39ص، 1439 ،ابن شعبه) است (ع)منتسب به امام علی

النعـل  طـابق   نيز نويری؛ (230 ، ص1ج  ،1443 ،حمدونابن ) دهد یمنسبت ( ع)علی مامبه ا
کنـد  تکـرار مـی   آورده( ع)امـام علـی   منتسب به سخنانابن حمدون از  را بالنعل آن چه

                                                 

 



 المحاضرة

ابوحيـان   يون األخبار ودر عق .هـ233متوفای سال  ابن قتيبه .(191، ص8ج، 2339 ،يالنوير)
 در خ ل حکـايتی  را گونه مثلْنيز اين  البصائر و الذخائر در ق.هـ919متوفای  توحيدی
، 1488، يالتوحيـد  ؛51 ، ص2ج ، 14443 ،بـه ابن قتي)د نکن شنسوبی آنکه به کسی مب اندهآورد

و د درنيـز ايـن عبـارت را     ق.هــ  028متوفای سال  «العقد الفريد»صاحب  .(133، ص5ج
و  ابـن قتيبـه   ی که همان حکايـت حکايت در خ ل جا يك؛ ه استآورد خود کتاب یجا
ورده آ امـام علـی   ی منسـوب بـه  سخنان در خ ل را آن، ديگردر جای  است اما حيانابو

ـ   ) اسـت  در کتـاب   ابـراهيم بيهقـی   .(181، ص3ج، همـان  ؛254 ، ص2ج  ،1480 ،هابـن عبـد ربّ

 بی آنکهآورده « فيها ىهَوَ حفرةًفرَ حَ منْ» به شکل ارواره  مثلْ اين يالمحاسن و المساو
غـانی نيـز ايـن    األکتاب صاحب  (.133 ، ص2ج ، 1433 ،يالبيهق)به کسی نسبت دهد  آن را

شاعر عصـر امـوی و عباسـی     ،در خ ل سخنانی از ابن هَرمه تفاوتعبارت را با اندکی 
فـرَ  مَـن حَ »مثلی با عبـارت   ،ثالمألا کتابِ در .(233، ص9ج، 2338 ،ينصفهاا )آورده است 

و  ميـدانی  و ابو ه ل عسـکری  که (233ص ،14483،ابن س م) وجود دارد« فيها وقتَ اةًوّغ مُ
به خاستگاه اين مثـل اشـارتی    آنانبی آنکه هيچ کدام از  اند آوردهرا زمخشری نيز همان 

، 2ج ، 1432، يزمخشــرال ؛243 ، ص2ج، 1455 ،يالميةةدان ؛203 ، ص2ج ، 1488، يالعســکر ) کننــد

مثـل   ،ميدانی در جلـد نخسـت مجمـت األمثـال    ابوالفضل  نماند که البته پوشيده .(059ص

بـرای   مانندی و به عنوان «وقتَ فيها مَهْواةًمَن حَفرَ »شکل به ديگر ذيل يك مثلِرا  مذکور
اد است اهل بغد «هم»وی از ضمير مقصود فاهراًآورده که  «همقولِ وهذا مِثلُ» با تعبير آن

 ،ينة الميـدا ) آورد یمـ  «قـولهم » را با همـين تعبيـرِ   «ريعبُ الشرَ دعِ»مثلِ، بعد از اين مثلزيرا 
-مثـل  ذيـل را « دع الشر يعبر»همين مثل در کتاب التمثيل  ثعالبی که (103 ، ص1ج ، 1455

ذکر داد که ثعالبی اهل بغ یها مثل ميانر د .(93ص ،2330، يالثعالب) آورد یمی اهل بغداد ها
تـوان  می هاة آناز جمل ؛دنايرانی دار یو بوکه رنگ  خورد یمبه چشم  يیها مثل کند یم
تـا   که اشاره کرد (93ص ،2330، يالثعالب) «ی تختلَعَ ختاًتَ تْضَفَ البختُ قبلَأذا ما إ» مثلِبه 

سرانجام  باری .يل وجود داردثالتم تنها در همين کتابِ آن جا که نگارنده جستجو نموده
ـ »به شکل  را « ...رفَمن حَ»مثل  ،«اللؤلؤ المرصوع» کتابِ اين که صاحبِ  حَفـرَ ألَخيـهِ   نْمَ

 ،يالقةاوُقج )« صـحيح  و معنـاهُ  لي  بحـديثٍ »: گويدآن می دربارةو  آورده«وقتَ فيها حُفرةً
همين مضمون در ديوان حسان بن ثابت به چشم  اين که مصراعی با طرفه (.34ص، 1413



 032  بهار و تابستان، 8، سال   عربی، شمارة ادب 

حسان ) «هو يُصرَعُ حفرةٍفلربَ حافرِ » :نيستر آن در اين جا بی مناسبت خورد که ذک می

 .(143ص، 2338، بن ثابت

گونه و ترجمه شده از فارسی بـه   لْثََمَ ابياتی بعد از ذکر ،هدر کتاب يتيمثعالبی  باری
ای را به ياد من آورد که نـام شـاعرش را از   قصيده ،فارسی یها مثلاين »: ديگو یمعربی 
خورد بيتی به چشم می داردود يتيمه وج تنها در کهی يازده بيتة اين قصيددر  «امبرده ياد
، 1480، يالثعالب )1فی بعضِ ما يحفرُ واقتٍ و :استمورد بحث دومش همين مثل  عامصر که 

بيتی از فردوسی در داستان بيـژن و منيـژه   در  مضمونهمين طرفه اين که  .(132 ، ص9ج
 :خورد یمبه چشم نيز 

 کسی کو بـه ره بـر کنـد ژرف چـاه    
 

 
 

ــاه  ــن چــاه گ ــد در بُ ــر نه  ســزد گ
 (338 ، ص1ج  ، 1082 ،فردوسی)                                                            

 کالغتقليد  و رفتار کبک
« ک غ خواست راه رفتن کبـك را بيـاموزد راه رفـتن خـود را هـم فرامـوش کـرد       »ل ثَمَ
کهن ايرانی است کـه در کتـاب    یها مثلاز  (995ص، 1031، ؛ بهمنيار1220 ص ،0ج  ،دهخدا)

 . ذکر شده است «عامه»به عنوان مثلی از  «الغراب » التمثيل زير عنوان

 مِشةية  ق بجَةةٍ  وکمْ مِنْ غـرابٍ رامَ  
 

 
ــا ک
لحَ
جَ
 2لْ
 

  2مشِ کالحَجَلنسِیَ ممشاهُ ولمْ يَفأُ
 (223ص، 2330، يالثعالب)                                                       

وکـم مـن   » بـه جـای  « وکم عقعق قد»ثعالبی همين بيت را در ثمار القلوب با تفاوت 

، 1485، يالثعةالب )آورده و آن را بـه کسـی نسـبت نـداده     « القـبج  مشية»زير عنوان   «غراب

شـاعری بـا نـام     کـه  دانـد  یمـ ايرانـی   یهـا  مثلهمين بيت را از ، ولی در يتيمه. (984ص
، 9ج ، 1480، يالثعةالب   )آن را بـه شـعر عربـی در آورده اسـت      األبيـوردی ابوعبداهلل الضرير 

باب زاهـد   -والضيفباب الناسك ، اين مثل کبك وک غ در کتاب کليله و دمنه  (.130 ص
نظـامی   (.099ص، 1088 ،ان؛ همـ 200ص، 2338 ،ابـن المقفـت  )نيـز آمـده اسـت     -و مهمان او
 :در اسکندرنامه اين مثل را چنين به نظم آورده است يزن گنجوی

 ک غی تك کبك در گـوش کـرد   
 

 تك خويشتن را فراموش کـرد 
 (1220 ، ص0ج  ؛ دهخدا،824ص، 1083، گنجوی نظامی) 

                                                 
 

 



 المحاضرة

 بود تا خود چه زايدشب آبستن 
 

ه شـکل  در کتاب التمثيل ب ( 494 ، ص2ج ، همان؛ 233 ، ص1ج ، دهخدا)رايج  کهنِ لِثَاين مَ

ای بـه  آمده ولی هيچ اشـاره « ياماألالليل والنهار و» ذيل «دُلِما تَ یدرَيُ لي َ حُبلَی يالليال»
الليـل  »بـه شـکل    در يتيمه همـين مثـل   .(150ص ،2330 ،يالثعالب) شده استخاستگاه آن ن

از شـاعری بـه نـام ابوالفضـل      در خ ل مثنـويی سـيزده بيتـی    «لددری ما يَلي  يُ یبلَحُ
سخت شيفتة ترجمـة امثـال فارسـی بـه     ، ثعالبی که به تصريحِ آمده است مروزیسکری 

 ،يالثعةالب ) فارسی است یها مثلترجمة  ،تمامی آن سيزده بيت ،به گفتة همو عربی بوده و
الـدهر  » بـه شـکل   نيـز  همـدانی  الزمان تيبد ضيريةين مثل در مقامة مَا.(133، ص9ج، 1480
در  دو بـار ، مثل اين (.103ص ،2335 ،ينالهمذا) است فتهربه کار « دری ما يلدلي  يُ یحبل

اسـعد گرگـانی    نيفخرالد و است از روزگار اشکانيان بازماندهمنظومة وي  و رامين که 
 :آمده استچنين  هکردقمری به فارسی ترجمه  پنجم در قرن آن را

 گيتی نيـز شـب آبسـتن آيـد     به 
 

 که فـردا زو چـه زايـد    داند ک ن
 

 
 
 

 شـب آبسـتن آيـد    که شنيدستم
 

 نداند ک  که فـردا زو چـه زايـد   
 (   02، 209صص ،1084 ،گرگانی)                                                     

 گليمت بكن پا دراز به حدِّ
در کتـاب   ثعـالبی را  ( 83،115صـص ، 1031، ؛ بهمنيار948 ، ص2ج ، دهخدا) مشهور لِثَمَاين  

ـ عَ جليك إالّرِ ال تمدَ» به شکل «المولّدين ةالعامأمثال  أنموذج من»ذيل  ،التمثيل  قـدرِ  یلَ
در مجمـت   .آنکه اشاره ای به خاسـتگاه آن کنـد   یب (93ص، 2330، يالثعالب) آورده «الکسا 

 ،ينة الميـدا ) است «عامه» سخناناز  «قدرِ الکسا  علیك جلَرِ دَمُ»ين مثل به شکل امثال األ
ـ مُـدَ رِ » صورت اين مثل را به ،عسکری ابو ه ل .(905، ص 1ج، 1455 ك حيـثُ تنـالُ   جلَ
 .(44 ، ص1ج ، 1488 ،يالعسکر) داند یمآن را ايرانی  صراحتآورده و به  «كثوبَ

 به تب راضی شود کهبه مرگش بگير 
به کـار   ( 135ص، 1031، بهمنيار ؛153، 939، صص1ج  ،دهخدا) مختلف لاشکاَبه  ل کهاين مث

بـه  « المولّـدين  ةالعامة أنمـوذج مـن أمثـال    »عنوان همان  ذيل ،پيشين لِثَهمانند مَرود می
ميدانی نيز  .(04ص ،2330 ،يالثعالب) است آمده «یبالحُمَ رضَیيَ خذْه بالموتِ حتّی» صورت
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، 1ج ،1455 ،الميـدانی )است  آورده« المولدون» ذيلبی هيچ کاست و افزودی همين مثل را 

 التمثيـل  که با چنين عنوانی در کتاب يیها مثلبيشينة  چنان که پيشتر اشاره شد .(232ص 
 در کـه  يتيمـه خ ل همان قصيدة يازده بيتی در ل ثَاين مَ .پيشينة ايرانی دارند فاهراً آمده
 :آمده است چنين به آن اشاره شد« چاه بنچاه کن در  »مَثَل

 (132، ص9ج، 1480، يالثعالب)                                                                

 وی کـه  -کشـکول شـيخ بهـايی    درمغلوط است  که نامنقّح و مذکور بيتِ درستِ شکلِ
چـون   از ثعالبی نقل کرده آن راهشت بيت از آن سيزده بيت را آورده و به علم اجمالی 

 :است آمده اين گونه -با ثعالبی يا قبل از او وجود ندارد در منبعی ديگر همزمان
 الــ  هغتَنمْ عنـدَ بموتٍ تَ هُخُذْ

 
 1جْـأرُ يَوال شْـکُو يَفـ     مَـحُ       

 (133ص، 1832 ،يعاملال)                                                               

 2سالی که نكوست از بهارش پيداست

اذا »بـه شـکل   «اللطـف و اللطـائف  » و« خاص الخاص»، «التمثيل» یها تابکاين مثل در 

 ،همـو  ؛124ص، 2330، يالثعةالب )آمـده اسـت   « النيـروز  فيصُبها خَ بيّنَتَ خصبةًمُ نةُالسَ کانتِ

 اند  که در خاص الخاص به جای فعـلِ  اين تفاوتِ اب ؛(30ص، 2332 ،همو؛  81ص، 1449

 «و الـدهاقين  التجارةفصل »ذيل ، در خاص الخاص لبیثعا .آمده است« فهر»فعل « تبين»

از حج برگشـته گـرد هـم     ج گزاریعوت حبه د بزرگان نيشابورکه  کند یم لنقحکايتی 

دهد سخن می دادِپيشة خود  محاسنبازرگانی در  ؛نديگو یمآيند و از هر دری سخن می

در  ابـو زکريـا نـامی   ، گويد؛ در ايـن ميـان  می وا  از بازرگانان به اهل مجل يیها مثلو 

ورد همـين مثـل مـ    هـا  آنکه يکی از  آورد یم اناناز دهق يیها مثل، پاسخ به مرد بازرگان

بـه   کـرده کـه ثعـالبی نقـل     يیها مثلو  مثلاين  بافتِ .(81ص، 1449، يالثعالب) استبحث 

. است پيشتر از ثعالبی نيز رواج داشته مثلی ايرانی است و، اين مثل دهد یمنشان اجمال 

رسـوا وأکلنـا   غَ»ثـل معـروف   مَ ،خاص الخاص کتابهمين  در مزبور ثلدر کنار همين مَ
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« ديگران نشاندند ما خورديم ما بنشانيم ديگران خورند»، (81ص، همان) «ويأکلون سُغرِونَ

 اصـل بـه   هـر چنـد  کـه   خورد یمبه چشم  (894 ، ص2ج  ،دهخدا؛ 329ص، 1083 ،وراوينی)

از خـود ثعـالبی   اللطف و اللطائف دو بيت  در کتاب است ولیاشاره نشده نيز آن ايرانی 

 :دهد یم ش خبرتباراز  به روشنی وجود دارد که

 (    39ص، 2332،يالثعالب)                                                                        

 :آمده است نيزوي  و رامين منظومة  دو جا ازدر نکو  سالِ مَثَلِ ينهم باری
 چو خواهد بـود بـر شـا  انـدکی بـار     

 
 بــه نــوروزان بــود بــرگلش ديــدار 

 
 
 
 

 هميــدون چــون بــود ســالی دلْ افــروز
 

 شی هـم ز نـوروز  پديد آيدش خو 
 (123، 50صص، گرگانی)                                                                        

در نگاه نخست که  خورند یمبه چشم  التمثيل در اين کتابِ ديگری ديرپای یها مثل
 تزبّـبُ ف ن يَ» :تاريخ داشته باشند اعماقريشه در  رود ینمن گما و آشنايی از فرط رواج

، همــان)«   جــارَ ســرِّقْبــابَ دارِ  والتُ أغلِــقْ» ،(93ص، 2330 ،يالثعةةالب)« محِصــرِوهــو 

 ،همان)« ظمَلعَا ينُالسکّ بلغَ» ،(154ص، همان) «الرجالُ لتقييالجبالُ وقد  التلتقي» ،(101ص

مــا » ،(10 ، ص2ج ، 1432، ي؛ الزمخشــر43 ، ص1ج ، يالميةةدان ؛213ص، 1443 ،الجــاحظ ؛185ص

ـ  ةِاآلجرّ فيی ف ن يرَ» ،(149ص، 2330، يالثعالب)« يفرظُمثل  هريظ  كَحَ ه ی غيـرُ رَما ال يَ

متُـه  ألقَلـو  » ،(93ص ،همان) «الکسا  تحتَ الطبلَ ف ن يضربُ»، (180ص ،همان) «المرآةِ في

 يءجة يَبصـياح الغـرابِ    لي َ» ،(253 ، ص2ج  ،يالميدان؛ 131ص، همان)« يإصبعضّ عَ عسَ ً
 .(253 ، ص2ج  ،يالميدان؛ 223ص ،2330 ،يالثعالب)« رالمط

 نتيجه
کهن ايرانی يکی از منابت قابـل   یها مثلکتاب التمثيل و المحاضره با توجه به اشتمال بر 

تـاريخی  ة بـه پيشـين   توان یماعتمادی است که از رهگذر آن و به ياری ديگر منابت کهن 
 و هـم  انـد  بودهمردم اثر گذار ة ميراث هم عامدر انتقال اين . پی برد ها مثل بسياری از آن

آور کاتب دبير نام ديعبدالحمچون جاحظ، ابن مقفت، ثعالبی و  خواه ناخواه کسانی ديگر
نمونه های کتابت را کـه بـرای پسـينيان    »ابو ه ل عسکری ة پايان عصر اموی که به گفت
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، يالعسـکر )« ی برگردانيـد به زبان عربرا ها وضت نمود از زبان فارسی استخراج کرد و آن
از سـخن   ايرانـی بـوده   یهـا  حکمتو  ها مثلفن کتابت، مزين به  که اين. (34، ص1452

خود از  العذرا  الرسالةاو در . به روشنی پيداستابراهيم بن مدبر از دبيران عصر عباسی 

م العج يمعان»شمارد الزم می -کاتبی-هر دبيریرا برای  ها آنجمله مواردی که آموختن 
، 1410رسـائل البلغـا ،   )است « و رسائلهم و عهودهم و توقيعاتهم و سيرهم مثال الفرسأو 

عصر اموی نيـز بـه گـواهی شـعری کـه      د بن عبدالملك الزيات از دبيران محم. (133ص
 :        های ايرانی بوده استاز او نقل کرده سخت مشتاق روايت مثل ياقوت حموی

 أو إروِ عن فـارسٍ لنـا مَـثَ    
 

 
 

 1فــــْن أمثــــالَ فــــارسٍ عِبَــــر
 (09، ص 1، ج 1440، يياقوت الحمو)

را برای هر دبير الزم  ها آنبسان که ابن مدبر آموختن  يیها مثلاين بود اند  شماری از 
 هـا  آنبوده و ثعالبی فارسی گريز نيز خواه نا خـواه   ها آنو ابن الزيات مشتاق  شمرده یم

 .است را در آثار خود آورده
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