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 چکیده

 ای است از مجموعه کتاب این .است کرده تألیف یازدهم قرن در رودی حبله محمدعلی را التمثیل جامع

 در فراوانی خطی های نسخه کتاب این از .آنها با حکایات و مواعظ مرتبط نیزو  امثال و حکم

 دو ةمتوج کتاب این انتقادی تصحیح برای تالش در گاننگارند .است موجود جهان مختلف های کتابخانه

 نگارش شیوۀ نیز و مطالب از برخی در اما است، یکسان تحریر دو این کلیات .ندشد آن از متفاوت تحریر

از  گروه یک ترجیح دالیل و تحریر دو این های تفاوت به مقاله این .دارند اساسی های تفاوت هم با

کند؛  را بررسیبه وجود آمدن این دو تحریر  های و انگیزه کوشد علل میپردازد و  می دیگری ها بر نسخه

در ایران رایج است صورتی بسیار متفاوت  جامع التمثیلیابیم آنچه به عنوان  نهایت درمی در که تا آنجا

ین کتاب دست برده و مطالبی را از آن کاسته یا به کسی در ا احتماال و رودی است از اصل کتاب حبله

آمیز و  به قامت کتابی صرفاً واعظانه درآید و به عبارت دیگر، وجه وعظ جامع التمثیلآن افزوده است تا 

 اخالقی و مذهبی این کتاب بر وجه ادبی آن غلبه کند.

 

 .، تحریرهای متفاوتحکایتثل، موعظه، المضرب ،األمثال مجمع ،جامع التمثیل  :های کلیدی واژه
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 مقدمه  .1

    محمدعلی. است األمثال مجمع پذیرفتة کمال و تغییریافته صورت التمثیل جامع

 سال در را األمثال مجمع کتاب ،بود مازندران فیروزکوه اهالی از اصالتاً که رودیحبله

 1109 -1191 حـ) شاه قطب عبداهلل دربار در که هنگامی یعنی کرد؛ تألیف ق 1119

 عاملی خاتون بن محمد خواستاری و تشویق به او. داشت حضور هند حیدرآباد در( ق

 در را فارسی زبان هایالمثلضرب شاه،قطب پرور دانش و دانشمند وزیر ،(ق 1119   فـ)

 در کتاب نخستین األمثال مجمع رودی، حبله گفتة به. است کرده آوری گرد کتاب این

 (.1 -9: 1911) است فارسی امثال موضوع

 حکایات شاه، ق، برای تقدیم کتاب به قطب 1111 سال در رودی حبله چندی، از پس

 و توضیحاتو نیز  امثال جدید عالوۀبه  ،اشعار و احادیث و آیات با آمیخته مواعظی و

          کتاب آن حاصل که افزود األمثال مجمع به کنایات، از برخی برای شواهدی
است  یکسان تقریباً األمثال مجمع مقدمة با ای که با مقدمه . این کتابشد التمثیلجامع 

و منطبق بر  قرآن شود که برگرفته از آیات امثالی نقل می و حکایات و در پی آن آغاز

 از یکی امثال فصل هر ابتدای در که آیدمی فصل 20 . پس از این مقدمات،آنهاست

 اغلب که خوردمی چشم به نیز یکنایات ،امثال این میان در. است آمده الفبا حروف

 خاقانی، سعدی، چون گویندگانی اشعار از شواهدی و آمدهآنها  برای توضیحاتی و معانی

 چند پس از امثال،. است شده برای برخی از آنها ذکر...  و اسماعیل الدین کمال نظامی،

 از برخی آنها در که شده نقل است، همراه فراوانی مواعظ و احادیث و آیات با که داستان

 حکایت هاداستان این که آید می پیش کمتر؛ البته است رفته کار به نیز حرف آن امثال

امثال و حکم به کار رفته در  بلکه باشند، کرده بیان را مثل یک پیدایش سبب و

 ها داستان میان در حکمت بیان و مطلب تأکید هدف اب فقط ها عام هستند وداستان

 .اند   آمده

 نیز و شعرا یواند خودش، گفتة به حکم، و امثال گردآوری در رودیحبله مآخذ

 سروری الفرس مجمع از کنایات بخش در ویبوده است.  مردم زبان از او های شنیده

 کتاب دو ،او های داستان اصلی امثال قرآنی و خذمآ ،همچنین .است برده بهرۀ فراوانی

 .است بوده از مؤلفی ناشناس ،العین ةقر و عوفی الحکایات جوامع
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 جامع التمثیل های نسخه از گروه دو .2

 بوده، پرخواننده و پسند عامه کتابی متمادی هایسال طی التمثیل جامع آنکه سبب به

 برخی از است که موجود ایران از خارج و ایران در آن از فراوانی خطی هاینسخه

 ند از:اآنها عبارت ترین مهم

 ؛1297 مورخ 1ملی، کتابخانة نسخة 

 ؛(171: 2 ، ج1911پژوه،  )افشار، دانش1211 مورخ ملک، کتابخانة نسخة 

 ؛(122: 20 ، ج1900)اشکوری، 1217 مورخ مجلس، کتابخانة نسخة 

 ؛(211: 7 ، ج1911)گلچین معانی، 1271 مورخ قدس، آستان کتابخانة نسخة 

 ؛(19: 1 ، ج1910پژوه،  )دانشمیالدی  هجدهم قرن حدوداً پور، بانکی کتابخانة نسخة 

 (1212: 1 ، ج1919-97)اِته، تاریخ  بی ایندیا آفیس، کتابخانة نسخة.  

 پور بانکی و آفیس ایندیا قدس، آستانمنحصر به فرد  نسخة سه ها نسخه این میان از

ایندیا )آستان قدس،  متفاوت نسخة سه اختصار، برای مقاله این در ما .اند بقیه از متمایز

 .نامیممی «م» را )ملی، ملک، مجلس( های گروه دومو نسخه «آب» را (پور آفیس، بانکی

را  کتابخانة ایندیا آفیسو نسخة « مل»همچنین در ارجاعات، نسخة ملک را اختصاراً 

 شناسیم. می« بر»اختصاراً 

 

 یکدیگر با ها نسخه نسبت .9

 و کلیات در فراوانی شباهت ،نگارشی اندک اختالفات وجود با «م» گروه هاینسخه

 .داد جای گروه یک در را آنها توان می ، به آسانیبنابراین ؛دارند یکدیگر اب جزئیات

          های نسخه ةهم شده در ایران، های متعدد بررسی با توجه به نسخه همچنین
 .گیرند می جای «م» گروه در ،شوند می یافت ایران در که التمثیلجامع 

 شباهت هم به بسیار پوربانکی و قدس آستان نسخة دو ،«آب» گروه هاینسخه در

 و امثال ترتیب و نگارش شیوۀ نیز و نگارشی و محتوایی اغالط که  جایی تا ؛دارند

 روی از آنها از یکی گفت توانمی و است یکسان آنها در هاافتادگی حتی و هاحکایت

. اندشده نوشته نسخه یک روی از دو هر زیاد احتمال به یا است شده کتابت دیگری

 پور، بانکی و قدس آستان هاینسخه با نگارشی های تفاوت رغم به ،نیز آفیس ایندیا نسخة

 با افتراقش نقاط نیز و است داستان  هم کلیات و اسلوب در نسخه دو این با آنکه سبب به
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 تردید بی است، پور( )آستان قدس و بانکی نسخه دو این مانند کامالً  «م» گروه های نسخه

 .گیرد می جای «آب» های نسخه گروه در

 نسخة دو «آب» گروه از و اند نگارش یافته ایران در همه  «م» گروه های نسخه

  .اند شده کتابت هند در ،گمان به قدس آستان نسخة و گمان بی ایندیا آفیس و پور بانکی

 چینیحروف) در ایران و هند صورت گرفته است کتاب این از که مکرریهای در چاپ

ها نشده و  ین دو گروه از نسخها کنون کسی متوجه و متذکر اختالف تحریرتا ،(سنگی و

 در انجام گرفته است. «م»های مغلوط و ناقص گروه  ها از روی نسخه این چاپ همة

 2.دارد وجود ایراد و خطا این نیز است به بازار آمده کتاب این از که تصحیحی آخرین

 اند شده تنظیم فصل 20 در ،دو هر که معنا این به ؛است یکسانتحریر  دو این اساس

 برخی نیز و است آمده آنها با مرتبط مواعظ و حکایات سپس و  امثال ابتدا فصل هر در و

اما وجوه اختالفی که این دو تحریر با  ،ندامشترک تحریر دو در هاحکایت و امثال از

 از یکدیگر متمایز کرده است. آنها را کامالً ،یکدیگر دارند

 

 تحریر دو اختالفات .1

 امثال  .1-1

 ؛نیست موجود «م» گروه در ،است آمده «آب» گروه در که هاییالمثل ضرب از بسیاری

 امثال میانگین و 2291 حدوداً «آب» گروه هاینسخه امثال میانگین که  طوری به

 0/11 حدوداً «آب» گروه امثال یعنی است؛ عدد 1911 حدوداً «م» گروه هاینسخه

 است. «م» گروه امثال از بیشتر درصد
 

 ها حکایات و تمثیل  .1-2

 دیگری در و دارد وجود یکی در برخی و است مشترک گروه دو در حکایات از برخی

 مثالً ؛است متفاوت گروه دو در ها حکایت از تعدادی ترتیب و جایگاه ضمناً نیست.

 زرگر» حکایت یا و دارد تفاوت هم با کامالً گروه دو در« ه»و « ف» حرف دو های حکایت

 «الف» حرف در ذیل مثل دیگری «م» گروه در و «ر» حرف در «آب» در گروه «نجار و

 .است آمده
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حکایات و  کل میانگین و 99 حدوداً «آب» گروه های حکایات و تمثیل کل میانگین

 «م» گروه های و تمثیل حکایات یعنی است؛ عدد 111 حدوداً «م» گروه های تمثیل

 9.است «آب» گروه از بیشتر درصد 0/11 حدوداً

 

 قرآن آیات با منطبق امثال  .1-9

 که اندشده ذکر فارسی امثال از تعدادی آن در که دارد وجود فصلی «آب» گروه در

 این قسمت وجود ندارد.« م»اما در گروه هستند،  قرآن آیات از یکی یادآور
 

 مضامین و سبک نگارش. 1 -1

در  ،«م»های گروه  مضامین و سبک نگارش و لغات و اصطالحات به کار رفته در نسخه

به شیوۀ گفتار و نگارش و نیز سبک زبانی و فکری وعاظ و عالمان دینی و  ،موارد متعدد

 این شباهت کمتر است. گاه« آب»های گروه  گاه عرفا شباهت فراوان دارد، اما در نسخه

 شیوه این به «م» گروه هاینسخه در ،«غ» حرف مانند ،فصل یک حکایات کل حتی

 های گروه نسخه در فصل این های حکایت شیوۀ نگارش که درحالی است، شده نگارش

 .است متفاوت کامالً «آب»

با « آب»ها و مواعظ گروه  رودی را در اغلب حکایت اگر نثر ساده و گاه عامیانة حبله

 (.هایش را در پی خواهیم آورد نمونهکه )« م»های گروه  های زیادی از نسخه نثر علماییِ بخش

در مجموع  هیچ نسبت و شباهتی با یکدیگر ندارند. ،این دوکه یابیم  درمی ،کنیم مقایسه

در گروه  مذهبی و عرفانی ،مطالب دینیو  ادعیه ،احادیث ،آیات ،نصایح ،حجم مواعظ

ها، این  است. با دقت در صورت و محتوای این بخش« آب»بسیار بیشتر از گروه « م»

         به از کتب شیعی و عرفانی دیگر ی مذکورها که بخش آید  ظن قوی پیش می
با این خصوصیات زبانی و  را هایی بخش ،برای مثال اکنوناند. اضافه شده جامع التمثیل

وجود « آب»های  نسخه  یک از هیچ در کنیم کهنقل می« م»های گروه  فکری، از نسخه

 1ندارند:
که شرع  پس بنده باید ... علم دین بیاموزد و علم دین تفسیر و حدیث و فقه است»

]به[ این سه علم معتبر است، نه علم نجوم و شعر و معما و غیره. پس این محمدی 

تعالی علمای  طایفه را با اهل قرآن و حدیث و فقه نسبت نتوان داد که حضرت باری

به زنده مثل زد و جهال را که طلب  ،شریعت را ... که از قرآن و حدیث و فقه بینایند
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و شیخ بهایی این معنی را به رشتة نظم درآورده: به مرده مثل زد ...  ،نجوم و شعر ورزند

  1(.12: 1191 رودی، حبله) ...«سر قیل است و قال  رسمی سربه علمِ

آن دزد امان داد. بازرگان وضو بساخت ... و این دعا بخواند: یا ذو )ذا( العرش »

 فارغ... سه نوبت این دعا را بخواند و بر خود دمید. چون  المجید، یا مبدئ، یا معید

ناگاه سواری به نظرش درآمد که بر اسب سفیدی سوار ]بود[ و عمامه سبزی  ،شد

 .(119-110 :همان) «بسته...

حضرت رسول )ص( بود. پس هرکه  ،اال باهلل گفت ةو اول کسی که ال حول و ال قو»

فرماید که هر یک  مند گردد. و شیخ قدس سره می این ذکر ورد کند به شفاعت او بهره

به جهت آنکه  ؛سبحان اهلل ذکر انبیاست ...کلمات ذکر یکی از طوابقة اربعه است از این 

معرفت ممکن نیست و کمال معرفت بر وجهی که مقدور باشد،   تنزیه است و تنزیه بی

 .(911-911 :همان) «از آن پیغمبران است

علیه و  بدان که قضا قاضی است به ظهور مَقضی و قدر رساننده است به مقضی»

نگرد تا چگونه فرماید و قدر به مشیت نگرد  نگرد تا چه آرد و به قضا می بنده به قدر می

سپارد و ارادت از  کند و به قدر می تا چه فرماید و مشیت از سراپردۀ علم قبض می

 «رساند. ستاند و به بنده می کند. قدر از قضا می گیرد و به قضا تسلیم می خزانة قدر می

 (.101-101: همان)

قومی دیگر دیدم که بر دارهای آتشین سرنگون آویخته و هر یکی را به زنجیر  »...

ها بسته و  آتشین چیزها بسته؛ بعضی را سبو و بعضی را قدح و بعضی را خیک در گردن

... بعد از آن پرسیدم که  بعضی را طنبور و بعضی را بربط و نای آتشین بر ایشان بسته

 ،آید؟ گفت: اینجا مرگ نیست خیان هیچ آوازی برنمییا مالک، چیست که از این دوز

 «اما چون روز پنجشنبه و شب جمعه است خدای تعالی عذاب از دوزخیان بردارد.

 .(110-119 :همان)

و این دولت وقتی میسر شود که شهسوار روح از مرکب حدوث پیاده گردد ... و »

زبان اعتراض ببرد  ،تنزهحواس را از عمل عقل معطل سازد و خرد فضول را به مقراض 

سرِ مراد  «و نهی النفس عن الهوی»و نفس دغا را در بازار عزت توحید بر سر چارسوق 

اال إن حزب الشیطان هم »بردارد و لشکر هوا و شهوت را که جند شیطانند به حکم 

قلوب احبّایی »به صدمة عشق شکند و دل را که دارالملک حق است که  «الخاسرون

عمارت عبودیت نگذارد و خانة طبع را که مملو است از اخالق بشری به  بی ،«دارملکی

طوفان نیستی خراب کند و کون صغرا و کبرا را با شواهد دالیل عقل درپیچد و در کتم 

عدم افکند و بی احمال حدوث در عالم بقا قدم زند و چون از ازدحام خلقیت بیاساید 

انی شود. پس از بحر بقای ابدی سربرآورد ... خود را به دریای نیستی افکند تا از خود ف

 «چنانچه شیخ عطار رحمه اهلل گوید: حق را به حق شناس که در مذهب عقول...

 .(111 :همان)
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 ی دو گروهها اختالف نسخه. 1-5

را با یکدیگر مقایسه کنیم، باید بگوییم « م»و « آب»های  اگر بخواهیم دو گروه نسخه

هایی که در یکی هست و در دیگری نیست، در نگارش نیز  حکایتنظر از  این دو، صرف

توان آنها را بر هم منطبق  یتا جایی که به هیچ روی نم ؛های اساسی دارند با هم تفاوت

دو گروه با هم در  رابرای نشان دادن این موضوع، بخشی از یک حکایت مشترک  کرد.

 1کنیم:مقایسه می

 نسخة بر:

پادشاهی بود در ملک فارس و او را  اند که در زمان ماضی آوردهدر بحر السعادت »

عاقل و دانا و پسری داشت در نهایت کیاست و فراست و به همة  غایت وزیری بود به

و در شهر کرمان ملکی بود ناصبی و خارجی که بعد از مدتی آمدی و  .علوم ماهر بود

عنی خوشحال گشته در خلوت پادشاه از این م ... ملک فارس را غارت و تاراج کردی

پسر را طلبید و حقیقت را معلوم کرد، پسر را تشریف و انعام و اکرام فرمود. بعد از آن 

 ،راه کرده روی به وزیر کرد و فرمود که آنچه سامان و ضروریات سفر ]است[ باید سربه

ق ایزد به توفی !پسر وزیر عرض نمود که زندگانی پادشاه دراز باد او را روانه نمایند.

بی زر و مال این مالل و کالل از دل مبارک پادشاه برآورم و به  ،زوال مثال و قادر بی بی

زر و سامان احتیاج نخواهد بود. پادشاه خوشحال گشته پرسید که ای جوان، چه نام 

، رودی )حبله «!تو باد داری؟ گفت: شها دین و دولت پناه تو باد/ چراغ خرد شمع راه

 .(الف 00 - 07 برگ :2219

 نسخة مل:
 اند که پادشاهی بود در فارس و او را وزیری بود دانا و عاقل و با آورده هدر بحرالسعاد»

ورع و تقوی. و پسری داشت در نهایت فراست و فهم و ادراک و به همة علوم ماهر بود. 

و این پادشاه دشمنی داشت در بلخ که در هر چند سال با لشکر گران به سر فارس 

پادشاه خوشحال گشت. صباح پسر وزیر را در خلوت  ، قتل و غارت کردی ...آمدی

طلبید، انعام و تشریف داد و به وزیر گفت: آنچه الزم است در این سفر سامان سرانجام 

کن تا زود روانه شود. وزیر عرض کرد که زندگانی پادشاه دراز باد! این کار به پیاده 

به توفیق الهی و اقبال پادشاهی،  .دهد هم می رفتن و لباس درویشی پوشیدن دست به

بی زر و مال و سرانجام، این اندیشه و کدورت از دل پادشاه به در برم. پادشاه خوشحال 

گفت: ای جوان، چه نام داری؟ پسر وزیر زبان به حمد و ثنا بگشود و گفت: شها،  ،شد

 .(91-99 :1191 ودی،ر حبله) «دین و دولت قرین تو باد/ چراغ هدا شمع دین تو باد!
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 در که دارد وجود «آب» گروه هاینسخه در حکایتی مختصر آیدمی پیش گاه

 شده افزوده آن به رنگ و بوی گفتار واعظانه با هایی طوالنی بخش «م» گروه های نسخه

 :است

 نسخة بر:
 هرچه و نهادمی خود پیش کاغذ و قلم و دوات( خثیم) خسیم بن ربیع که اندآورده»

 دثار و شعار و است پیغمبران اخالق از اینها و.... نوشت می را همه کاغذ آن بر گفتمی

معراج حضرت رسالت پناه )ص( بی واسطة  حدیث در ... واست مقربان و محرمان

 -الف 110 برگ: 2219 رودی، حبله) « ...ل شنید که یا احمد جبرئیل )ع( از رب جلی

 .(ب110

 نسخة مل:
اهلل همیشه دوات و قلم در پیش خود  ربیع الخسیم )خثیم( رحمه ه خواجهاند ک آورده»

نوشت ... ]اینها[ از اخالق عمل  گفت بر کاغذی می نهاد و از صبح تا شام هرچه می می

پیغمبران است و شعار مقربان و صادقان است. و گویند تا بیست سال دیگر سخن دنیا 

لی، علیه السالم، واقع شد. جمعی و عبس )عبث( بر زبان نراند تا واقعة حسین بن ع

گفتند: امروز خواجه ربیع سخن خواهد گفت. پیش رفتند و با او گفتند. در جواب گفت 

. فنظر الی السماء و بکا )بکی( «عظّم اهلل اجورنا و اجورکم بمصبنا )بمصاب( الحسین»که 

 :1191 رودی، حبله) .«... و او را دختری بود. آن دختر روزی گفت: ای پدر بزرگوار...

219- 211.) 

 

 «آب»های گروه  اصالت نسخه .5

 است:« م»بیشتر از گروه « آب»های گروه  به دالیل زیر اصالت و صحت نسخه

نیز  جامع التمثیلکه در مقدمة مجمع األمثال رودی در مقدمة  از گفتة خود حبله .1

بیشتر به قصد ایجاد  این هر دو کتاب را  ،توان دریافت که مؤلف می ،تکرار شده است

 ادبی و خدمت به زبان فارسی تألیف کرده است: یاثر

آن ناظم دُرر معانی )محمد بن خاتون عاملی( فرمودند که ادبا و بلغای تازی به انتظام »

آوردن امثال  زبانان به فراهم اند و ترکی امثال عرب مساعی جمیله به ظهور رسانیده

دارد، هیچ  ی مبذول داشته و به حکم آنکه چراغ پای خود را روشن نمیترکی غایت سع

اند و آن دُرر منثور را در یک  آوردن امثال فارسی نپرداخته یک از فصحای فُرس به جمع

رشته منتظم نساخته، اگر کسی کمر سعی بر میان بندد و امثال اهل فُرس را که مانند 

حقی بر این طایفه ثابت کرده  ،منتظم سازدمثال   النعش پراکنده است، پرویناتبن

 خواهد بود.
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آوردن امثال فارسی رغبت نمودند.   از استماع آن کالم چندی از عزیزان به جمع

آوردن امثال  بضاعت نیز ... خود  را در سلک ایشان درآورد ... و به جمع این حقیر بی

که   ز دوستان اظهار نمودفَرَس سعی در میدان تکاپو دوانید ... به خدمت یکی ا ،فُرس

در خاطر چنان است که امثال فارسی را که بعضی از آن مانند گنج در ویران است و 

 (1-9: 1911رودی،  )هبله« و نشان، یکجا فراهم آرد. نام برخی بی

، حکایات و مواعظی را به مجمع األمثالرودی پس از چند سال، برای تکمیل  حبله

شامل فواید اخالقی نیز باشد و برای  (جامع التمثیل)افزوده است تا کتاب جدید   آن

 تر شود: خوانندۀ عام دلپذیرتر و خواندنی
انواع  ،و در ضمن امثال فُرس و حکایات، از قرآن و احادیث در سلک آن تقریر کرده»

آیات قرآنی مزین گردانیده و از کالم اکابر و فواید از پند و موعظه و نصایح آورده و به 

مشایخ بیان نموده تا عالم برای استفاده مطالعه نماید و جاهل برای هزل و افسانه 

 (.الف 971 برگ :2219 رودی، حبله)«بخواند و هرکدام تمتعی بردارند

اصلی مؤلف در ابتدای کار نبوده است.  و غرض هدف توان گفت موعظه می ،بنابراین

 «م»های گروه  ، امثال نسخهشد ذکر تحریر دو اختالفات بخش در کهچنانطرفی،  از

که مؤلف  است، درحالی مثل( 2291) «آب»بسیار کمتر از امثال گروه  ل(ثَمَ 1911)

نگفته است که در ازای افزودن حکایات و مواعظ از امثال  جامع التمثیلگاه در هیچ

کاسته است، بلکه به عکس از خوانندگان درخواست کرده است تا امثال از قلم افتاده را 

 به کتاب بیفزایند:
استدعا از خداوندان طبع سلیم و ذهن مستقیم آنکه ... چنانچه در این مجموعه سهوی و لغوی »

فو بپوشند ... و به قلم اصالح در رفع آن بکوشند ... و هر مثلی که به خاطر ... به ذیل ع ،شده باشد

 .(الف 7 برگ: 2219 رودی، حبله)«الحاق فرمایند ،صاحبدالن منصف برسد
آید که چرا  این پرسش پیش می «م» گروه های نسخهنقصان امثال در  حال دربارۀ

و  ، به جای تکمیلاألمثالمجمع  ،نخست خود کتاب رودی چندی پس از تألیف  حبله

های ادبی   )جنبهاز امثال ، جامع التمثیل، اش تألیف بعدی به آن، در زودن امثال نویافتهاف

 ؟فرع را بر اصل ترجیح داده است ،و به عبارت دیگر افزودهو بر مواعظ  کاسته اثرش(

 امثال از کمتر «م» گروه های نسخه امثال که دارد مثل 2191حدوداً  مجمع األمثال

        دانیم که  می از طرفی، 7.است آن امثال بیشتر از «آب»های  نسخهامثال  و آن

های گروه  منطقاً نسخه . پسنگاشته شده است مجمع األمثالدر تکمیل  جامع التمثیل

را  مجمع األمثالتوان گفت  و می دارند« م»ری از گروه امثال بیشت ؛ زیراترند اصیل« آب»

 .اند تکمیل کرده
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نثری روان و ساده  ،اند آمده« آب»های گروه  ه در نسخهحکایات و مواعظی ک .2

نیز چنین  (ندامشترک« آب»غالباً با    ها که این بخش)« م»های گروه  هایی از نسخهد. بخشندار

 ها( مواعظ و تمثیل بخش در بیشتر)« م»هایی از گروه سبک نگارش بخش ای دارند، اما شیوه

و  توضیحاتدر بخش مضامین و سبک نگارش  کهچناناز جهت ظاهر و محتوا، 

با بقیة متن متفاوت است و به شیوۀ عالمان دینی و گاه عرفا  ،دشذکر  آن های نمونه

         ها اصالتاً متعلق به آن بخش که توان نتیجه گرفت می ،بنابراین؛ شباهت دارد

های  اند و از این جهت نیز گروه نسخه نیستند و بعداً به آن افزوده شده جامع التمثیل

 اصالت بیشتری دارند. ،ها را ندارند که این بخش« آب»

   مآخذ اصلی از جمله ،مجمع الفرسو  العینقرة ،جوامع الحکایاتگفتیم که  .9
ها  اند و حکایات و کنایات فراوانی از این مآخذ به هر دو گروه از نسخه بوده جامع التمثیل

هایی وجود دارد که با تغییرات اندک و با بخش« آب»های  راه یافته است. در نسخه

یا « م»های  ها در نسخه که همین بخش است، درحالی  صحت از روی این مآخذ نقل شده

 که دهد می نشان این مغشوش است و اینکه یاکامالً تغییر کرده یا تسهیل شده و 

ها را ذکر  توان این بخش می ،برای مثال؛ اند خورده   دست کمتر «آب» گروه های نسخه

 :کرد

: 1907عوفی،) «حکیمی بود از حکمای عرب که او را شَنّ خواندندی: »الحکایات جوامع -

991). 
 برگ: 2219 رودی، حبله) «مردی بود در بالد عرب، حکیم شبش )شنّ( نام»نسخة بر:  -

 (.ب 912

 «در بالد یمن حکیمی عرب بود در کمال دانش و فضل و حکمت»نسخة مل:  -
 .(111: 1191 رودی، حبله)

ج: 1901)عوفی، « «العرق نزّاع»السالم، فرموده: سید کاینات، علیه: »جوامع الحکایات -

197). 
 .(ب911 برگ: 2219 رودی، حبله) ««العرق نزّاع»حضرت رسالت پناه فرمود: »نسخة بر:  -

 .(199: 1191 رودی، حبله) ««المعرق زاغ»حضرت رسول )ص( فرموده است: »نسخة مل:  -

چون به بغداد رسیدم، نخاس برده را گفتم که از برای من کنیزکی : »العین ةقر -

 .(01: 1911مؤلف ناشناس، )« شایسته بخر
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 «برای من کنیزکی شایسته بخرچون به بغداد رسیدم، نخاسی را گفتم »نسخة بر:  -
 .(الف 29 برگ: 2219 رودی، حبله)

: 1191 رودی، حبله) «به بغداد رسیدم. به دالل گفتم برای من کنیزی بخر»نسخة مل:  -

91). 

 .(01: 1911)« عبدالرحمن اموی که صاحب اندلس بود گفت...» :العین ةقر -

 29 برگ: 2219 رودی، حبله) «عبدالرحمن اموی صاحب اندلس بود و گفت...»نسخة بر:  -

 .(الف

 .(91: 1191 رودی، حبله) «عبدالرحمن اموی که صاحب اندیشه بود گفت...»نسخة مل:  -

راه  جامع التمثیلگفته به  که از مآخذ اصلی پیش کنایات برخی از حکایات و. 1

؛ وجود ندارند« م»های گروه  نیز هستند، در نسخه «آب» های نسخه اند و طبعاً در یافته

دو »، «ابومسلم مروزی»، «داوود ربیع حلوانی»، «ابوبکر مجاهد»های  مثالً حکایت

و  (121 ،111 ،112 ،91 ،71: 1911مؤلف ناشناس، ) العینةقراز « حکایت از امام حسن)ع(

)عوفی،  جوامع الحکایاتاز « مرد واعظ و پادشاه»و « حاجب خسرو پرویز»های  حکایت

از « آتشِ تر»و « زبانه  آتش بی»کنایات بسیاری همچون  و (91ب: 1901 و 91الف: 1901

 اند نیز تکرار شده« آب»های  عیناً در نسخه (1179 و1171: 1990)سروری،  مجمع الفرس
 هایحکایت ب؛ 21 ب، 22 الف، 22 ب، 21 ب،17 هایبرگ: العین ةقر هایحکایت: 2219 رودی، حبله)

های  ، اما در نسخه(الف 71 برگ: الفرس مجمع کنایات ب؛111 ب، 971 هایبرگ: الحکایات جوامع

پذیرفتن این نکته که این حکایات و کنایات در اصلِ  ،بنابراین؛ اثری از آنها نیست« م»

تر است تا اینکه فرض کنیم  آسان ،اند حذف شده« م»های گروه  اند و از نسخه کتاب بوده

جوامع ) و کسی آنها را از مآخذ اصلیاند  نبوده جامع التمثیل ها در اصل کتاب این قسمت

 اضافه کرده است.« آب»های  ه نسخهب و ...( الحکایات

-0 :1911ناشناس، ) العینةقرکه از  قرآن آیات بر منطبق فارسی امثال همچنین، بخش

 های حکایت و مؤلف مقدمة از پس «آب» های نسخه در راه یافته و جامع التمثیل به (21

 درآمدی پیش و (الف 91 -ب 92 برگ: 2219 رودی، حبله) است آمده قرآن آیات با مرتبط

    انتظار آنکه حال ندارد؛ وجود «م» های  نسخه در است، امثال موضوع به ورود برای

 در بخش این حذف و باشد داشته آغازی چنین ،است امثال دربارۀ که کتابی رودمی

 .نماید نمی معقول «م» گروه های نسخه
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از منابع معتبر و  به نقل هایی  بخش مبنی بر اینکه، خالف مطلب پیشین رب

در  که دوجود دار« آب»های گروه  نسخه در ،و ... جوامع الحکایات همچون ، شده شناخته

د که وجود دار« م»های گروه  تنها در نسخه نیز هایی بخش ،نیست« م»های گروه  نسخه

های  از کدام مآخذ به نسخه هاپوشیده است که این بخشما  نیست و بر منابع آنها معلوم

منبعی دارند یا اینکه کسی آنها را بدون  ی مذکورها و آیا اصوالً بخش است راه یافته« م»

 کرده است. تألیفاستفاده از منابع دیگر 

بسیار « م»های گروه  صورت برخی از لغات و امثال و احادیث و اشعار در نسخه

صورت صحیح آنها « آب»های گروه  در حالی که در نسخه ،استمغشوش و نادرست 

تصرفات بیشتری شده « م»های گروه  کند که در نسخه  آشکار می نکتهآمده است. این 

 مثالً: ؛است
  :(211-219: 1191 رودی، حبله) «دل دارد زیبا، هرچند به دل میبا»نسخة مل. 

  :(ب111 برگ :2219 رودی، حبله) «با دلی دارد زیبا، هرچه بدید می»نسخة بر. 

  :(177 :1191 رودی، حبله)«یک صد هزار ارواح یک جا»نسخة مل. 

  :برگ: 2219 رودی، حبله) «و صد هزار ارواح )چلبک، چربک(یک چلیپک »نسخة بر 

 .(ب912

  :بخش و ای پیرو دین/ ای صاحب عز و جاه و تمکین// ای سرور کام»نسخة مل

 .(119: 1191 رودی، حبله) «امروز/ باغ باال و آسیای پاییندستگیری  محتاجان را تو

  :بخش و ای خسرو دین/ ای صاحب عز و جاه و شان و ای سرور کام»نسخة بر

: 2219 رودی، حبله) «تمکین// مسکینان را دست تو و دامن تو/ باغ باال و آسیای پایین

 .(الف 97 برگ

و نسخة آستان  اند شده کتابت هند در پور یقیناً و بانکی دو نسخة ایندیا آفیس .1

« ها با یکدیگر نسبت نسخه»)که در بخش  پور نسخة بانکیقدس به سبب شباهت فراوان با 

توان گفت که  می ،بنابراین ؛متعلق به همان دیار است احتماالً ،به آن اشاره شد( مختصراً

های اصیل  خهرا در هند تألیف کرده است و طبیعتاً نس جامع التمثیلرودی  چون حبله

به « آب»های گروه  بیشترند، نسخه اند در آن منطقه مؤلف کتابت شده ةخکه از روی نس

 ترند.  اصل کتاب نزدیک

         های موجود، اقدم نسخ  پور در بین نسخه رسد نسخة بانکی به نظر می .7

که نشانة از )ریختگی اوراق   هم این نسخه تاریخ کتابت ندارد، اما در باشد. جامع التمثیل
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که حتی در عکس )و فرسودگی آنها  (.اما نامرتب آن است ،بین رفتن شیرازۀ کتاب و صحافی مجدد

پور  نشان از قدمت آن دارد. همچنین در فهرست کتابخانة بانکی (.این نسخه نمایان است

 (191: 9 ، ج1921)عبدالمقتدر، اند  تاریخ کتابت این نسخه را قرن هجدهم میالدی دانسته

  این تاریخ معادل  ،م( 1799)که حتی اگر آخرین سال قرن هجدهم را در نظر بگیریم 

از نظر قدمت نیز بر « آب»های گروه   توان گفت نسخه می ،بنابراین ؛شود ق می 1219

 برتری دارند.« م»های گروه  نسخه

 

 نتیجه .1

 در آن نشان و نام و شده استنساخ ایران در که التمثیل جامع نسخة ترینقدیمی

 کرد استنباط چنین توان می ،بنابراین 0؛است ق 1291به تاریخ  است، موجود ها فهرست

           کتاب از ای  تغییریافته صورت و پس از آن، سیزدهم قرن اوایل از حدوداً که
غییراتی که در این کتاب داده ت اساس،  این . براست داشته رواج ایران در التمثیل جامع

زیرا این تغییرات فقط در  ؛پیش از این تاریخ و احتماالً در ایران بوده است مسلماًشده، 

 اند. خورد که در ایران کتابت شده هایی به چشم می نسخه

توان چنین حدس زد که چون یکی از فواید و  سبب اختالف این دو تحریر را می

برای واعظان  مایة مناسبیدست شده وشمرده میموعظه و اخالق  التمثیل جامعاغراض 

 به فکر افتاده است 9از سنخ همین وعاظ و علمااحتماالً  کسی ،و عالمان دینی بوده است

 ،رو این تر و مفیدتر کند؛ از ایجاد و به پندار خود آن را کامل نخستتا تغییراتی در تحریر 

بق بر آیات قرآن را حذف کرده است؛ و بخش امثال منط تعداد امثال آن را کاهش داده

از  .اند آمده اند و به کار موعظه نمی صرفاً یک مبحث ادبی بوده ها بخشون هر دوی این چ

یی را در موعظه ها بخش و است کاسته از آن را به آن اضافه کرده یا هایی حکایت ،طرفی

و به آن افزوده  کرده های دیگر انتخاب و اخالق یا خود نگاشته یا به احتمال زیاد از کتاب

 .شده است جامع التمثیلاست و حاصل این کار تحریر دوم کتاب 

تکثیر شده و جای اصل  در ایران ،به سبب اقبال عامه ،ر دوم، این تحریپس از آن

اند و در  اب در هند مهجور ماندههای اصلی کت کتاب را گرفته است تا جایی که نسخه

آن را  ایرانی طبع و ذوق خوانندگان شناخته شده وکه در ایران  یجامع التمثیلنهایت 

 .های فراوانی یافته است تفاوت 11رودی حبلهاصل کتاب  با ،استپسندیده 
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 نوشتیپ
 ،«التمثیل جامع» ذیل ایران، ملی ةکتابخان الکترونیکی پایگاه خطی نسخ بخش در نسخه این عکس. 1

 ایران ملی ةکتابخان چاپی های فهرست در هنوز نسخه این مشخصات. است موجود 1-92911 شمارۀ به

 .نیست موجود

       ،(1991) محمدعلی ،رودی حبلهاین چاپ بر اساس نسخة کتابخانه ملک انجام گرفته است: . 2

 .معین تهران، ذوالفقاری، حسن تصحیح ،التمثیل جامع

 سه یا دو هایحکایت و امثال تعداد مجموع ابتدا ها حکایت و امثال میانگین آوردن دست به برای. 9

 که است بدیهی. ایمکرده تقسیم گروه هر هاینسخه تعداد بر را آنها سپس و احصا را هرگروه از نسخه

 یکدیگر با گروه دو های حکایت و امثال تعداد که بسیاری فاصلة سبب به اما است، تقریبی اعداد این

 .ندارد ما گیری نتیجه در تأثیری احتمال و تقریب این یقیناً دارند،

 به تام شباهتی گروه این های نسخه که آنجا از و شود می نقل ملک کتابخانة نسخة از ها بخش این. 1

؛ است صورت همین به نیز ها نسخه ةبقی در ی مذکورها بخش که داشت اطمینان توان می دارند، یکدیگر

 .است شده گرفته کمک مجلس نسخة از ،بوده مبهم متن و داشته ایراد ملک ةنسخ که جاهایی در البته

 .است شده درج آن صفحات باالی در که است هایی شماره اساس بر این نسخه ارجاعات. 1

 حرف با) ملک نسخة و( بر اختصاری حرف با) آفیس ایندیا کتابخانة نسخة از منظور این برای. 1

 .هستند خود گروه در ها نسخه ترین صحیح جملة از نسخه دو این. کنیم می استفاده( مل اختصاری

 .است األمثال مجمع از بیشتر بسیار( واو حرف مثالً) فصول از برخی در «آب» گروه امثال .7

 ،«التمثیل جامع» ذیل ایران، ملی کتابخانة الکترونیکی پایگاه خطی نسخ بخش در نسخه این عکس. 0

 .است موجود 1-91219 شمارۀ به

 .کند می تقویت را احتمال این «م» گروه های نسخه در رفته کار به احادیث و آیات کثرت .9

است که این دلیل آن ؛ رودی نیز نگاشته شده است رودی گاه به صورت هبله . در این مقاله نام حبله11

و ما در ارجاع  است رودی تغییر داده رودی را به هبله صادق کیا در تصحیح کتاب مجمع األمثال نام حبله

 ایم. نگارش ایشان تبعیت کرده ۀیوبه مجمع األمثال ناگزیر از ش
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