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۲۶۸ـ ۲۵۳، ۱۴۰۰، پاییز و زمستان )۶۹: پیاپی(۲ۀ ، شمار ۱۹، سال )مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

نادرهۀدّرِیامثال عربقاتیو تعلحیتصحینقد و بررس

ح س یدیجعفر شهدیمصحَّ

*محمد پاشایی

چکیده

ترین متنی است که دربـارۀ رویـدادهای زمـان افشـاریه بـه رشـتۀ متکلفدّرۀ نادره
نثر مشـکل و فروشی و نوشتندر این کتاب فضللفؤقصد م. تحریر درآمده است

تم
ّ
او در ایـن کتـاب، ضـمن . نویسی غرض ثانوی وی بوده استو تاریخف بوده کل

بررسـی . ذکر رویدادها، برای هنرنمایی از امثال عربی بسیاری استفاده کرده اسـت
. این امثال در شناخت منـابع اسـترآبادی در نگـارش کتـاب حـائز اهمیـت اسـت

از حدود ششصد مثل عربـی بهـره بـرده و سـّید ۀ نادرهدّرخان استرآبادی در مهدی
جعفر شهیدی، مصّحح کتاب، در تصحیح و توضـیح برخـی از ایـن امثـال دچـار 

دّرۀ نـادرهمقالۀ حاضر به نقد تصحیح و تعلیقـات امثـال عربـی . استلغزش شده 
ح شهیدی پرداخته است . مصحَّ

، تصحیحجعفر شهیدیسید ادی، ، بررسی انتقنادرهّرۀ دامثال عربی، :هاکلیدواژه

۱۰/۹/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش۶/۷/۱۴۰۰: تاریخ دریافت

m_pashaie@yahoo.com/ جانیآذربایمدندیدانشگاه شهیفارساتیزبان و ادبدانشیار *



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٥٤

مقدمه

ۀ د نصـیر، منشـی نادرشـاه افشـار و از مورخـان دورفرزند محّمـاسترآبادی خان میرزا مهدی

بـه یادگـار مانـده نادرهۀدّرو جهانگشای نادریتاریخ دو کتاب مشهور از او است که افشار

ن و تهماسـب دوم صـفوی حسیدر دوران سلطنت سلطاناو در استرآباد به دنیا آمده و . است

. ه اسـتگری داشـتمقام منشی
ً
وی در ادب . بـوده اسـتتحصـیالت او در اصـفهان ظـاهرا

شـعبانی، . نـک(بـوده اسـت »کوکـب«و در شعر متخلص به تسلط داشته،فارسی و عربی 

۱۳۶۹ :۲/۱۶۰(.

نادرهۀدّرنثر 
ّ
کـه بـه اذعـان ترین نثرهای مصـنوع فارسـی اسـتفاز دشوارترین و متکل

اشعار عربی، فارسـی و نوشته شده و مشحون از تاریخ وّصافنویسنده، به تقلید و اقتباس از 

، نویسنده از برخی متـون ادبـی مهـم دیگـر ماننـد تاریخ وّصافجز به. استاحادیث بسیار 

از نـادرهۀدّروی در . متـأثر بـوده اسـتالمصـدورنفثةو گلستان، سندبادنامه، کلیله و دمنه

از صـنایع نیـز و،امثـال و اشـعار عـربو ،احادیث،آیات،یریاب فارسی و عربیهای دواژه

حـدود نـادرهۀدّردر . )٢٩٣: ١٣٦٩مؤید شیرازی، (است گوناگون لفظی و معنوی بهره برده 

توجـه قابلهـای ذوقـی و ادبـی ت و نیز ارزشاز لحاظ کمّیکار رفته که بهششصد مثل عربی 

.)٧٠-٦٩: ١٣٩٢ریحانی، محمدسازواری و .کن(هستند 

ای طـوالنی، پـس از مقدمـه. شامل یک مقدمه، چهل فقره و یک خاتمه اسـتنادرهۀُدّر

حسین و استیالی افغانـان سلطانکتاب با شرح اختالل ممالک ایران در اواخر حکومت شاه 

میــرزاۀانگیـز. شـودشـروع می،حسـینسلطانفرزنـد شـاه،طهماسـب دومو جلـوس شـاه

شـرح نبردهـای نادرشـاه، عالوه بر نقل تـاریخ و،از نوشتن این کتاباسترآبادی ان خمهدی

موضـوع تـاریخی ت؛ تا جایی که در زبان عربی اسخودشبیشتر به نمایش گذاشتن مهارت

مطالب کتاب همـان رویـدادهای . استمؤلف شدهۀهای پیچیدپردازیفدای عبارتکتاب، 

. دشوارتر استجهانگشااما نثر آن از ،استجهانگشای نادریتاریخ در شدهتثب

ف بسیار ُدرۀ نادرهدر خاننثر میرزا مهدی
ّ
و مصنوع و دشوار و در عین حال مختصر متکل

ح عبـارات مصـّح. ها، ترکیبات و امثال عربی بسیاری بـه کـار رفتـه اسـتاست و در آن واژه
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ت. اسـتپاورقی آوردهدرمتن راهای مشکلگذاری نموده و معانی واژهعربی را اعراب
ً
قریبـا

. اختصاص یافته اسـتعربی هر صفحه به شرح لغات و اصطالحات و تعابیر حجم نیمی از 

هـایی راه یافتـه کـه موجـب لغزشدّرۀ نـادره عربـی از امثـالبرخـی تصـحیح و توضـیح در 

و ها در مقالـۀ حاضـر مـورد نقـدهایی از این لغزشنمونه. مشکالتی در فهم متن شده است

و عربی دّرۀ نادرهپیش از این نیز دو مقاله، یکی در نقد و بررسی اشعار . اندبررسی قرار گرفته

»دّرۀ نـادرهبـازخوانی چنـد مثـل از «، و دیگری با عنوان )۱۳۶۹مؤید شیرازی، (ترجمۀ آنها 

١.اندمنتشر شده)۱۳۹۵پاشایی، (

نقد و بررسی   

●
َ

خ
َّ

الد یَک
َ
ِشدق بیَن

ً
یوما ِق

ّ
٢)۶۷۵: ۱۳۶۶استرآبادی، (نات

خنو از نصیحت «: چنین ضبط شده استنادرهّرۀداین مثل در 
ّ

ق یوما بین شدقیک الد
ّ
تنّبه ات

ـق«جـای واژۀ بـه،مثـلدر اصِل. نمایدکه نادرست می» ...نپذیرفت
ّ
در معنـای بپرهیـز، »ات

ِق«:کردن استدر معنای قیکار رفته که به» ئتق«
َ
ِشـُئت بـیَن

ً
الـّدیوما یَک

َ
بنـابراین . »خندق

. کنی و مسموم شویروزی که دهانت پر از دود گردد، قی می: معنی مثل چنین است
ی جـز یـآن هنگام که غذا فاسد باشد و فرد را مسموم کنـد و دوا،دخن الطعام یدخن دخنا

. دشود که کارهای ناپسندی انجام دهد و گرفتار نشوبرای کسی مثل زده می.استفراغ ندارد

میـدانی، (بینـی شوی و عاقبت کار خـود را مـیشود که به زودی پشیمان میبه او گفته می

۱۳۶۶ :۱/۱۴۷(.

من الدقیق●
ُّ

َدق
َ
)۷۱: ۱۳۶۶استرآبادی، (ا

:اندمرحوم شهیدی در توضیح این مثل نوشته

ّو این مثل به صورتاز آردتردهسو
).جاهمان(دیده شد من الطحینادق

: مقاالت به این شرح استمشخصات این. ١

.٣٠٧-٢٩٢: ٨٩و ٨٨ش،جستارهای نوین ادبی، »و اشعار عربی آندّرۀ نادره«). ١٣٦٩(موّید شیرازی، جعفر ـ 

.١٠١-٩٣: ٢٩، ششناسی ادب فارسیمتن. »نادرهّرۀدبازخوانی چند مثل از «). ١٣٩٥(اشایی، محمد پـ 

ح سید جعفر شهیدی است، از آغدرۀ نادرهمنظور از . ٢ .از تا پایان مقاله، تنها چاپ این اثر مصحَّ
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اّدق «این مثل به صورت جمهرة االمثالو المستقصی فی االمثال العربکه در در حالی 

، زمخشـری(»الـدقیقءاّدق من الدقیق ای من الطحین او شی«: ذکر شده است» من الدقیق

. )۱/۴۴۳: ۱۳۶۶،عسکری؛ ۱۹۸۷:۱/۱۱۷

ُبع●
َّ

الض )۶۱۱: ۱۳۶۶استرآبادی، (أصاَبنا جارُّ

ـُبع«صـورت بهمجمع االمثالاین مثل در 
َّ

الض میـدانی، (ثبـت شـده اسـت» أصـابنا ِوجـاُر

جـای بـه» جـاّر«ضـبط بنـابراین. »باران سختی بـر مـا رسـید«؛ به معنای )۱/۳۹۴: ۱۳۶۶

َرزم از «: چنـین آمـده اسـتنـادرهرۀددر . بوده استناشی از خطای مصّحح » ِوجار« َنِمـِر

ُبعسحاب َنِمر به ذکر
َّ

الض ـ«. )۶۱۱: ۱۳۶۶استرآبادی، (»گشتندگویا أصابنا جارُّ
ّ

بـه » بعالض

الضبع«است و کفتارمعنای باران دارد، از آن جهت که باران سخت و شدیداشاره به » ِوجاُر

.کنداش بیرون میکفتار را از النهشدید

)۵۳۳: ۱۳۶۶استرآبادی، (اعذب من ماء مأرب●

که مثلی به این صورت در کتب ادهدمیشهیدی توضیح 
ً
مثال ضبط نشده اسـت و احتمـاال

همچنـین . در معنای ابری است که در آن برق باشد»بارق«باشد و »اعذب من ماء البارق«

.)جاهمان(حدس زده که شاید مأرب باشد که نام سدی بود که پادشاه بنا کرد 

والمستقصی فـی االمثـال ، مجمع االمثالاین مثل هرچند در کتب مشهور امثال از قبیل 

: ۱۴۲۴،ثعـالبی. نـک(وارد شـده اسـت القلـوب ثمارآثاری چون ضبط نشده ولی در غیره 

اصیل است و حـدس دّرۀ نادره های نویستوان دریافت که ضبط دستاز اینجا می. )۱/۵۶۰

. ها را تغییر دادنویسنخست شهیدی قطعا نادرست است و نباید ضبط دست

سبأ ایـن وجه تسمیۀ.روز راه استصنعاء سهدر سبأ یمن مسافت آن تا واقع شهر مأرب 

وی نخسـتین . بـن قحطـان بـودت فرزندان سبأ بن یشُجب بـن یعـرب است که محل سکون

سرا را وارد یمـن استپادشاه عرب 
ُ
برخـی از مـورخین . کـردکه مردم را به اسارت گرفت و ا

را بنا نهاد و هنگامی که سیل ِعَرم، سد مأرب را ویـران »سد مأرب«اند که او شهر سبأ و گفته

ای به سـمتی رفتنـد، های دیگر پراکنده شدند و هر دستهساخت، مردم این منطقه در سرزمین

َهب القـوُم: المثل قرار داده و گفته استو عرب، پراکندگی آنها را ضرب
َ
یـدی َسـبأ؛ مـردم ذ

َ
ا
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در نقـاط ، مـردم سـرزمین مـأرب. )١٣٩٧:٣/١٨١،حمـوی(چون قوم سبأ پراکنده شـدند

و مجـاری ه اسـتبـود» سد مأرب«تر حساس، سدهای زیادی ساخته بودند که از همه مهم

ف های زیبا و کشتزارهای پربرکت در دو طرمختلف در آن ایجاد کرده بودند که در اثر آن باغ

و آب آن به عذوبت و گوارایی شهره عام و خـاص شـده بـود و مسیر رودخانه ایجاد شده بود

.)۱/۵۶۰: ۱۴۲۴عالبی، ث(انداعراب بدان مثل زده

ف● الدواهَی هَترُسيإّن
َ
ت )۱۴۷-۱۴۶: ۱۳۶۶،استرآبادی(اآلفاِق

مثـل صـحیح ورت ص.ضبط شده که اشتباه است» آفاق«، »آفات«جای واژۀ به، نادرهّرۀ ددر 

هَترُس«: استآمدهمجمع االمثالهمان است که در 
َ
ت فی اآلفاِت الدواِهَی این مثـل در . »اّن

مـردی بـر : کـهداستان اخذ شـده این از آن اصل ورودکار میهنگام سختی و شدت فتنه به

ه اسـب نرینـه یـا گفـت خـدایا کـّرکـرد و مـیدیگری گذشت که اسب آبستن خود را دعا می

چـون لـیکن .اسب جز نـر یـا مـاده نخواهـد بـودهمرد بر وی خرده گرفت که کّر. ای دهدهما

:الخلقه بود و مرد گفتمادیان زائید، مختلف

ــد َط ــرَس  رَّق ــفُه فَ ــینٍ نص ــت بجن ــرس  قَ ــات تَهتَـ ــی اآلفـ ــدواهی فـ اّن الـ

)۱/۱۲: ۱۳۶۶میدانی، (

.)جاهمان.کن(است » تهترس«نیز نقل شده که قلب » ترتهس«صورتهمچنین

ِم● ِمُجُرٌف و سحاٌب
ٌ

نهال
ٌ

.)۷۱۲: ۱۳۶۶استرآبادی، (نجال

مجمع ست که در اهمانصحیح آن ضبط شده و صورت نادرستدّرۀ نادرهاین مثل در 

«: استآمده االمثال
ٌ

ُمنجال و سحاٌب
ٌ

ُمنهال
ٌ

ُمنهال«.»ُجُرف
ٌ

آنچه سیل از : ُجُرف(» ُجُرف

ُمنجال«؛ یعنی او را دوراندیشی و خرد نیست: )فروریخته:ُمنهال؛ وادی برد ابر (»سحاٌب

.)۱/۱۷۷: ۱۳۶۶میدانی، . نک(خیری نیستدر سخای او یعنی ؛)شدهپراکنده

غیره● من َسِویِق ُجویُن )۱۸۵: ۱۳۶۶استرآبادی، (جزُح

غیـره«صورت بهنادرهۀدّراین مثل در  یِق مـن َسـِو ُجـویُن از قـاووت دهـش جـوین (»جزُح

، کـه آوردهاز نسـخۀ طرا» حدج«بدل در پاورقی، نسخهح ثبت شده و مصّح) دیگری است
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:استنادرست
به عرصۀ خودنمـائی درآمـده تـا قصـبۀ جـوین ... ملک محمود بنا بر شّدت اختالل امور

غیره توسن دلیری ارتماض داده به آن ناحیه حّکام برگماشت و مثل  من َسِویِق ُجویُن جزُح

.)جاهمان(به کار بردرا

یِق«صورت بهمجمع االمثالست که در اصورت اصلی مثل همان من َسـِو یٌن ُجَو َجَدَح

. خطـا اسـت» َجـَدَح«جـای به» جزُح«و ضبط )۱/۱۵۹: ۱۳۶۶میدانی،(ضبط شده »غیره

پـزد میجوین از مال شخص دیگـری یعنی نان ؛»جوین از قاووت دیگری آمیخت] خمیِر[«

.کندذهن متبادر میبهرا » از کیسۀ خلیفه بخشیدن«مثل فارسی این مثل، .شدبخمیو 

●
َّ

الد َب
َ
َرَحل

َ
اشط )۶۲۷: ۱۳۶۶استرآبادی، (ُههُر

مجمع مضموم ضبط شده که با توجه به توضیحات صورت به» الدهر«واژۀ نادرهّرۀ ددر 

َر«ثل استعاره از این م. باشد) الّدهَر(نماید و باید مفتوح نادرست میاالمثال
ُ

شط
َ
ا َب

َ
َحل

. ش را دیدهم خیر و هم شّراست و اشاره به این دارد که ) دو پستان شتر را دوشید(»اقِهالّن

َر«
ُ

شط
َ
این مثل، همانگونه که . است و به همین دلیل منصوب شده است»هَرالّد«بدل از »ا

: ۱۳۶۶میدانی، (وده باشد که روزگار را آزمشود استفاده میکسی است، دربارۀ شهیدی گفته

۱/۱۹۵(.

ت●
ّ
َمل

َ
صقُرها ا أرٍض )۱۳۶: ۱۳۶۶استرآبادی، (ِخرباُن

صقُرها ُمِلتُّ«صورت بهمجمع االمثالاین مثل در  ارٍض بـرای و ثبـت شـده اسـت» ِخرباُن

و آنـان را نادیـده مـردمش غافـل شـوند حـال از شبزرگانپیشوایان وکهرودبه کار میقومی 

َرُب«واژۀ .)۱/۲۴۸: ۱۳۶۶میدانی، (بگیرند 
َ

جمع آن ِخربان و ِخـراب ومذکر ُحباری،»الخ

خراب 
َ
ـُــ لّتـا الشـیء«و فعل )»الخرب«: ق۱۴۲۶نجار و دیگران، .کن(است و ا بـه » لّت

الصقر«. است» آن را بست/چیزی را نرم کوبید«معنای  تَّ
َّ
ل
َ
هـایش باز سر خود را زیر بال: »ا

. )»تَّال«: همان(برد 

ربان«، »ِخربان«جای هبشهیدی 
َ

فعـل ۀهمچنین ریشـ. ضبط کرده که نادرست است» خ

را اشتباه
ً
«ازا

ّ
اند حباراهای سرزمینی«:استمعنی کرده» ستوه آمدن«به آن را دانسته و » مل
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معنای دقیـق و پیشـنهادی ایـن مثـل چنـین . »آن به ستوه آمده است)مرغ شکاری(که چرخ 

.هایش برده استشکاری آن سر خود را به زیر بالۀاند که پرندی سرزمینیحباراها: است

الرامی الِکنان●
َ
)۱۲۹: ۱۳۶۶استرآبادی، (بلبالّنة

الرامـی الِکنانـ«صورت بهمجمع االمثالاین مثل در  َعِن
َ

ِغل
ُ

ش
َ
ضـبط شـده اسـت» بالنبـلة

ایه از مهارت در تیرانـدازی آن را کن،شهیدی در توضیح این مثل). ۱/۳۶۳: ۱۳۶۶میدانی، (

زد غافـل فالنی از کسی که تیردان را بـا تیـر مـیمراد این است که حالی که دانسته است، در 

ایـن . شخص را هدف قرار دهـدخوِد،تیردانۀبه بهانقصد داشتتیرانداز درنیافت که شد و 

خان مهدیازمیر. دنمی ما، غافل ی که بر او می رودرود که فرد از کیدمثل زمانی به کار می

:چرخ به کار برده استاین مثل را در توصیف 
اعیان دولت پادشاهی که به عادت قدیم کمان گمـان آمـدن خصـم را بـه گوشـۀ نسـیان و 
خدنگ دوراندیشی را به کیش غفلت کیشی و عصیان و سپر حزم را به پشت سـر و از سـر 

و از قدرانـدازی قضـا و نائن غافل بودنـد هوای مغفر انداخته از اشارۀ قبل الّرماء تمال الک
چرخ که  بالّنسهام ِقسّی .صفت داشت ذاهلبلالرامي الِکنانَه

اسـترآبادی در . نه مهارت فلک در تیراندازی،منظور مؤلف غفلت از کارهای فلک است

درصدد بیـان غفلـت بزرگـان دولـت اسـت کـه گمـان هجـوم دشـمن را از کتاب بخش این 

.بردندنمی

اسـد کـه هـر دو و مـردی دیگـر از بنـیفـزارهبنیۀاست که مردی از قبیلچنین ل اصل مث

. ای داشـتجدید و اسدی تیردان کهنـهیفزاری تیردان. رفتندتیرانداز ماهری بودند، باهم می

مـن تیرانـداز بـه نظـرت : بـود، از او پرسـید هوا داشـتاسدی را به شگفتی که تیردان فزاری، 

. اممن از تو ماهرترم و تیراندازی را من به تو یـاد دادهپاسخ داد کهاری ماهری هستم یا تو؟ فز

اسدی گفت تیردانت را برای من نصب کن تا با تیر بزنم و مـن نیـز تیـردان خـود را بـرای تـو 

تیردانت را نصب کن و اسدی تیردانش را بـر تو فزاری به اسدی گفت نخست . کنمنصب می

زمانی که تیرهای فزاری تمام شد، اسـدی . تکه کردآن را تکهدرختی آویخت و فزاری با تیری 

اسدی تیردان او را زد و سـپس تیـر را در کبـد فـزاری . تو تیردانت را نصب کنحاال گفت که 

: گفته استفرزدق. و کمان و تیردان او را برداشترا به خاک افکندنشاند و او 
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ننــــی
َ
أ الخبیثــــِه ابــــُن ــــنَّ

َ
ظ

َ
أ َعــــفقلــــُت ــــِغلُت

ُ
الرامــــی الِکنانــــش ِن

َ
بــــلبالّنة

)۱/۳۶۳: ۱۳۶۶میدانی، (

سو ● لنفسه حاصٍد
ٍ

زارع )۶۶۷: ۱۳۶۶استرآبادی، (ُهاُربَّ
سواو محصول ارامل و ایتام را به مفاد لنفسه حاصٍد

ٍ
زارع با داس جفا محصـود سـپاه ُهُربَّ

.ظلم گردانید

خبـر چـون ؛صحیح اسـتن و همیآمده»حاصٌد«، »حاصٍد«جای بهمجمع االمثالدر 

»
ٍ

» رّب«است که بعد از » زارع
ً
:مرفوع استآمده و محال

ِرب بود: کلبی گویدابن
َ

هنگامی کـه . اولین شخصی که این مثل را به کار برد، عامر بن ظ
.)۱/۳۱۳: ۱۳۶۶میدانی، . نک(بن معاویه به خواستگاری دخترش آمد ةصعصع

بکشـد یزیبه دست آوردن چیبرایادیحمت ززیرود که کسیبه کار میمثل زماننیا

.شودیگریدبیحاصل و دسترنج آن نصیول

َزت●
َ

غ غَز
ُ
اذا لم ت )۲۹۸: ۱۳۶۶استرآبادی، (الروُم

َزتپس به مصداق 
َ

غ غَز
ُ
اذا لم ت فضـلبساز سفر به جانب غرب راست نموده توّکـل الروُم

.)۲۹۸: ۱۳۶۶بادی، استرآ(منیع رب و از مقام عّزت، عزم عراق عرب کردند

، نیافتـه اسـت»با تفحص فراوان حدیثی بدین عبارت«شهیدی در ذیل این مثل آورده که 

:ثبت شده استمجمع االمثالکه این مثل در صورتیدر 
علـی قهـر  العدو اذا لم ُیقَهر رام القهر، و فـی هـذا حـضٌّ َزت، یعنی اّن

َ
غ غَز

ُ
اذا لم ت الروُم

.)۱/۲۸۷: ۱۳۶۶میدانی،(العدو 

.حمله خواهد کرداوحمله نکنی) دشمن(اگر به روم : مثل چنین استمعنای صحیح

●
ً
قا

َ
ق

َ
)۵۲۶: ۱۳۶۶استرآبادی، (َعَصاُهم ش

زن گوش والی قزاق گشت، از عزم خـود تخـّوق ورزیـده، خیوقیـان را چون این خبر لطمه
عصـاهم صالی هذا فراق گفت و با افواج شر ِشیَمه سراسیمه بـه عصـای 

ً
پراکنـده [شـققا

.جنیبت خیبت از خیوه بر جنبۀ تجّنب رانده]شدند

با تفحص فراوان این صورت در امثال «: استدربارۀ این مثل آمده نادرهّرۀددر تعلیقات 

طارت «اما این عبارت به شکل .)جاهمان(»یافت نشد
ً
منابع نقـل برخی در » عصاهم شققا

اصل ایـن مثـل را ). ۲/۱۵۱: ۱۹۸۷؛ زمخشری،۲۹۶: ۱۴۲۳: ثعالبی نیشابوری(شده است
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زمانی که راهشان جدا شد، هر کـدام و ،بودنداز قضا همسفراند که دانستهخوانُحدیاز دو

مثلی شـد بـرای هـر جـدایی و واقعهاین با همراه داشتند با خود بردند؛که را عصایی نصِف

.پراکندگی

ِفراُر● )۲۴۰: ۱۳۶۶استرآبادی، (ُهَعْیُنُه
ِفراُراز ناصیۀ حالش پیدا بود فی المثل .ُهَعْیُنُه

مثل است در حق کسـی کـه ظـاهر «: آمده استنادرهۀدّراین مثل در توضیحات ۀدربار

به عمـل گشـودن دهـان سـتور بـرای »فرار«اما درواقع ،)جاهمان(»وی شاهد باطن او بود

ایـن .)۵/۵۱: ق۱۳۷۵نظـور، مابـن. نـک(گوینـد مـیهـایش او از روی دندانفهمیدن سّن

الجواد عیُن«عبارت در اصل به شکل  َعْیُن«صورت است که به» هراُرِفُهِإّن
ُ

ِبیث
َ

خ
ْ
راُرهُهال

ُ
نیـز » ف

خباثـت یا یعنی چشمان شخص بخشنده نشان از بخشندگی و باطن او دارد شده است؛ نقل 

عسـکری، . نـک(سـتیاو نیهـاشـمردن دنـدانبـهیازیو نداستیاز چشمانش پشخص 

این مثل در کنـار ترکیبـات و دّرۀ نادرهر متن د. )۱/۳۱۵: ۱۹۸۷زمخشری، ؛ ۱/۷۸: ق۱۴۰۸

بیـانگر ایـن نکتـه و به کار رفتـه ... ریز، کمیت و بادپایان صرصرتک، عنانهایی از قبیل واژه

.را در معنای اصل مثل به کار برده است» فرار«است که استرابادی 

ْهِم● ِبالسَّ اَز
َ
َیبف

ْ
)۳۱۹: ۱۳۶۶استرآبادی، (األخ

ـاَزهرچند سهم طالع و طالع سهم غنیم و مرامی مراد و مـرام رومیـه نخسـت بـر خـاک 
َ
ف

َیب
ْ

األخ ْهِم ...آمد، لکنِبالسَّ

: چنـین آمـده اسـتمجمـع االمثـالاین مثل بـه نقـل از ۀدربارنادرهۀدّردر توضیحات 

اما اصـل ایـن مثـل بـه تیرهـای قمـار ،)همان(»هنگامی گویند که کسی به مطلوب نرسد«

و: شود که سـه نـوع اسـتمربوط می ـفیُح ـُدالَمِنـیُح، السَّ
ْ

: ۱۳۷۵منظـور، ابـن. نـک(الَوغ

األخیب«این مثل که در اصل به شکل .)۱/۳۶۸ ْهِم ِبالسَّ اَز
َ
بفالن فقد ف اَز

َ
ثبـت شـده، » من ف

مرحـوم ۀکـه مـورد اسـتفادامثـال العـربیفیالمستقصو مجمع االمثالدر منابعی چون 

؛ زمخشـری، ۲/۳۰۸: ۱۳۶۶میـدانی، . نـک(نقل شده اسـت )ع(علیامام شهیدی بوده، از 

.)۹۸: ۱۳۷۹، البالغهنهج؛ ۲/۳۵۸: ۱۹۸۷
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.شهیدی در ذیل این مثل توضیحاتی ارائه کرده که شفاف نیست و نیازمند بازنگری است

بریـده و شـتری را سـرآنهـا. شـاره دارداین مثل به نوعی قماربازی در بین اعـراب جـاهلی ا

ۀهفـت چوبـ.کردندقمار می) قدح(تیرۀده یا یازده چوببا کردند و سپس اش میچندین پاره

تیری که بیشـترین نصـیب را ۀبود و چوب» نصیب«بدون تیرۀداشت و سه چوب» نصیب«تیر

بـه ؛سهم بودندهفت تیر اولی دارای.)۸۳: ۱۳۶۶ضیف، (نامیدند می» قدح معلی«داشت 

تفسـیرـ با استناد بـهترتیب از یک تا هفت سهم و سه تای اخیر سهمی نداشتند و کیفیت آن 

کردند و قماربـازان وهشت قسمت میچنان بود که شتری را سربریده و بیستـالبیانمجمع

.داشـتهر کـس یـک تیـر برمـیکردند ومیبودند، تیرها را مخلوط ده نفربه عدد تیرهاکه

بـه » معلـی«که تیر نفر دو قسمت، تا آن » توأم«یک قسمت و صاحب تیر » فذ«صاحب تیر 

به دست آنها آمده » سفیح، منیح و وغد«برد و آنان که سه تیر نام او آمده بود، هفت سهم می

-٢٤٥: ١٣٦٠طبرسـی، (پرداختنـد بردند، بلکه پول شـتر را هـم مـیتنها چیزی نمیبود، نه

٢٤٤(.

گـویی ، رود که شخصی از رسیدن به مطلوب خود ناامید گرددانی به کار میاین مثل زم

برد بلکه هزینـۀ شـتر تنها سهمی نمینصیب نصیب او شده است و نهکه در قماربازی تیر بی

تیـری کـه بـا«: صـورت زیـر درسـت اسـتمعنای ایـن مثـل به.باید بپردازدهمنحرشده را

تنها به مطلوب نرسید در واقع نه. »شد٣ت، رستگارتر و دارای خسارت بیشتری اسنصیببی

.بلکه گرفتار و متضرر هم شد

الباِزل● ِبَجْنِب ْت
َ
َحک

ٌ
ْمقاَمة

َ
)۴۷: ۱۳۶۶استرآبادی، (ق

شهیدی 
ً
:کرده استمیمون معنا را » قمقامة«در توضیحات خود اشتباها

یرومند تـرین شترانسـت قمقامه میمون خرد و بازل شتری است به نه سالگی درآمده و آن ن
،)جاهمان(

، ماننـد شـپش کـه بـه چسـبدکه بر شتران مـیاستیکوچکشپِشمعنای که به درحالی

ۀباب استعارمن. ٣
ّ
مغبـون و نقیض معنای ظاهری است، یعنیآناصلی آمده است و معنای » رستگارشدن«میهتهک

. متضرر
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شپش : لفظی مثل چنین استمعنای . )۱۲/۱۴۷: ق۱۴۱۴منظور، ابن. نک(چسبد میانسان 

تقابل موجود ضعیف و ذلیل با موجود قوی دربارۀ ؛ و آن کوچک در نزد شتر بالغ سخن گفت

.)۱۳۶۶:۲/۱۲۲میدانی، (کنندمیاستفاده 

راکٌب● َد رَّ
َ
َما غ

ُ
َعل

ْ
)۳۳۳: ۱۳۶۶استرآبادی، (ال أف

ِادر رخسار کار سر عسکر چون آب نبود ِب
ِ

َما جواب اجابت نکرده مثل جواِبتراع
ُ

َعل
ْ
ال أف

راکٌب َد رَّ
َ

عف قّوت از قّوه به فعل آوردغ
ُ

.را از ض

:نوشته استشهیدی در توضیحات این مثل 
این مثل در تمام نسخ بدین صورت است و مأخذ آن را نیافتم و تغرید در این جـا معنـی مناسـبی 

.راکب مناسب استۀندارد، شاید تغرید به معنی گریختن و آن با کلم

منظـور )»تغریـد«ذیـل : دهخدا(به معنای آواز خواندن »تغرید«این در حالی است که 

؛ ۲/۲۵۰: ۱۹۸۷زمخشـری، (»اکـبرد ما غّر«ب منابع به شکل در اغلاین مثل.بوده است

خواند، آن یمخوانیمادام که حد(»د راکبال أفعله ما غّر«و ) ۱/۲۲۵: ق۱۴۲۳، یالهاشم

َجْعد، ونقل شده)را انجام نخواهم داد
ْ
ال

ُ
ة

َ
:کهاستیدر اصل بخشی از بیت الّناِبغ

ً
ـــا وُمزاِحم

ً
ـــاِمتا ص ـــاِلْف ْوا ُنح

َ
ـــال ع

َ
ــــُبَعت راِک َد ــــرَّ

َ
غ

َ
ــــا ت ، َم

ً
ــــارا ِنص ــــْیِهْم

َ
ل

)۳/۳۲۴: ق۱۴۱۴منظور،ابن(

: بـه ایـن امثـال شبیه است، و »دهمآن کار را هرگز انجام نمی«مثل این است که معنای 

»الحمـامال أفعله ما حدا اللیل والنهار، ال أفعله ما سجع الحمام، ال أفعل ذلک مـا هدهـد«

.)۴۲۷-۴۲۶: ۱۹۲۶ابوعلی القالی، (

َر●
َ

خاط
ْ

د
َ

ق
َ
ف ِیِه

ْ
ِبَرأ

َ
د اْسَتبَّ )۴۵: ۱۳۶۶استرآبادی، (َمِن

َرضمیر ژولیده و خاطر پژولیده بـاغراء خـاطر
َ

خـاط
ْ

ـد
َ

ق
َ
ف ِیـِه

ْ
ِبَرأ

َ
د اْسـَتبَّ دامـن تحمـل َمـِن

.برافشاند

:استنوشته شهیدی در توضیحات 

.ردم و یافت نشدوجو کچه در مواضع محتمل جست،مان ندارم حدیثی مأثور باشدگ

َر«است که به شکل )ع(علیامام سخنان این جمله ازدر واقع، 
َ

خاط ْد
َ

ق
َ
ف ِیِه

ْ
ِبَرأ َد اْسَتبَّ و َمِن

.)۶۶۶: ۱۴۱۰تمیمی آمدی، (نقل شده است » غّرر
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ما یعِنیه● َعْنُه
َ

ما ال یْعنیه فات َب
َ
ل

َ
ط )۳۵۲-۳۵۱: ۱۳۶۶استرآبادی، (َمْن

به این ودانسته» من حسن اسالم المرء ترکه ما الیعنیه«ز حدیث شهیدی این مثل را مأخوذ ا

:استتصحیح کردهشکل 
ما یعِنیهبعد از چند روز بسوی نار سقر، بار سفر بسته مدلول َعْنُه

َ
ما ال یْعنیه فات َب

َ
ل

َ
ط َمْن

.بعینه در کار او رفت

َمـْن«به شـکل آشوبشهرابنمناقبدر است که )ع(علیامام سخناناین مثل هم ازاما 

ما ال یْعنیه  َب
َ
ل

َ
ه شکل بغرر الحکمو در ) ۱/۳۷۵: ق۱۳۷۶شهرآشوب، ابن(» فاته ما یعنیهط

ما یعنیهمن اشتغل بما الیعنیه « َعْنُه نیا).۶۲۰: ۱۴۱۰تمیمی آمدی، (نقل شده است » فاَت

خود ضروری امور بپردازد و از به خود طبومرنابه امور یرود که شخصیبه کار میمثل زمان

.بازماند

ِباألْمطاِر● ُمْزُن
ْ
)۶۲۰: ۱۳۶۶استرآبادی، (َندی ال

الُمزن باالمطارو هر روز اوقات جنود از ناسازی فصل، معنی  ِدَی
َ
.کردبارانی بیان مین

این مثـل در .کند که مأخذ مثل را نیافته استشهیدی در توضیحات این مثل تصریح می

نقـل )ها نمایان شدزا به شکل بارشابر باران(»زن باألمطار بارانيبدی الم«اصل به صورت 

:گرفته شده است٤)ق۱۰۳۷-۱۱۲۷(ی مسیحا الفسوشده و از مصراع دوم شعر غدیریۀ
حتـــی بـــدی المـــزن باألمطـــار بـــارانيواســوء بســط یـــد غلــت إلــی عنقـــي

ـــب ـــن نص ـــالنون م ـــي ک ـــت ألف ــــــرانيوقوس ــــــران نی ــــــب ای ــــــکاد یـنـقل ف

)۱۱/۳۶۹: ۱۳۶۵امینی، (

جـزو مثـل محسـوب نیـز » بـارانی«ۀاشتباه اسـت و کلمـ» بدی«جای به» ندی«ضبط 

بـارانیواژۀ بعـد ازو توضیحات آن به این نکته توجه نشده و شهیدی هّرُدشود که در متن می

رود کـه شـخص دچـار یبه کار میمثل زماننیا.ابهام گذاشته استۀال به نشانؤعالمت س

ت شودیسخت
ّ

.و مشق

و در شعر » یمعن«مشهور به مسیحا، در شعر فارسی ویازدهم و دوازدهم هجریشاعر قرن،مولی محمد الفسوی. ٤

... های فارسی از قبیل باران و ایران و نیران ووی در قصیدۀ غدیریۀ خود واژه. کرده استتخلص می» مسیح«عربی 

االسـالمی شیخمسند سلطان حسین این شاعر و خطیب در زمان سلطنت شاه سلیمان و شاه . به کار برده استرا 

.)۱۱/۴۸۹: ۱۳۶۵امینی، . نک(به عهده داشتشیراز را
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َعْصِريو ف●
ْ
ِبال َجاَء ْهِر

ُّ
)۳۱۴: ۱۳۶۶استرآبادی، (الظ

و العصـر درآمـد هنگام چاشت با جیش پرجأش پرخاشجوی به مقابلۀ طلیعۀ خسرو کریم
.فی الظهر جاء بالعصر

را به معنـای گـروه و قبیلـه » عصر«واژۀ منتهی االرببه نقل از ،شهیدی در ذیل این مثل

ولـی بـه نظـر . »در ظهـر قبیلـه را آورد«: شـودرفته است که حاصل مثل چنین مـیدر نظر گ

موقـع و نابهنگـام رسد که منظور ادای نماز عصر در وقت ظهر است که کنایه از کـار بـیمی

در بیان محاربـه بـا توپـال عثمـان پاشـای «خان استرآبادی این مثل را در باب مهدی. است

ماجرا از است؛ به کار برده» د از فتح به تقدیر ایزد بیچونسرعسکر و ظهور کسر در لشکر بع

کـه وی. بغداد مامور شـدسمت به سرداری ،صدر اعظم سابق،پاشاکه عثمانهاین قرار بود

سـپاه کـهدرپیوسـت یرو شـد و جنگـآمد، با لشکر ایران روبـهدر طول شط آهسته پیش می

پس از وقوع این اتفاقات بـرای سترآبادیا. عثمانی شکست خورد و بسیاری از آنان گریختند

.بردپاشا و لشکریانش این مثل را به کار میکارهای عثمان

●
َ
أ ال ِحَرِك َو ْیِت

َ
ْبق

َ
أ ْیِتتال ماَءِك

َ
)۶۷۵: ۱۳۶۶استرآبادی، (ق

:ثبت شده است» اتقیت«،»انقیت«جایبهدّرۀ نادرهدر 

ال ماَءو زمانه مراعات النظیر را به طنز 
َ
أ ال ِحَرِك َو ْیِت

َ
ْبق

َ
أ ْیِتتِك

َ
گفت و این داهیه تا سه میق

). همان(» بودی... عام بر خاص و عام متواتر 

لیکن ،برای غسل به کار بردی را که در اختیار داشت زنی است که آبۀاصل این مثل دربار

و ال درنك انق«این مثل به شکل . آب بدان کفاف نداد ْیِت
َ

ْبق
َ
أ نـه آب خـویش [»یـتال َماَءِك

؛ ۱۳۶۶:۲/۲۱۷، میـدانی. نـک(نقـل شـده ]ی و نـه فـرج خـود پـاک سـاختیشتباقی گذا

شود که و دربارۀ کسی استفاده می)۲/۲۶۶: ۱۹۸۷؛ زمخشری، ۱/۱۴۲: ق1408،عسکری

.ابزار و وسایل خود را تمام کند و به حاجتش نرسد

ِری●
ْ

ِقد ُه
َ
ی ل

َّ
ف

َ
الُیث ْمٌر

َ
)۳۱۱: ۱۳۶۶استرآبادی،(هذا أ

ریبا دهان خاموش و درون افسرده نشست
ْ

ِقد ُه
َ
ی ل

َّ
ف

َ
الُیث ْمٌر

َ
.هذا أ

ضبط نشده اسـت ارجاع داده شده، به صورت صحیح مجمع االمثالبه اینکهبااین مثل 

و آن را تابـدپایه، دیگ مـرا برنمـیاین سه«: و در توضیحات هم به این شکل معنا شده است
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ْدِری«صورت بهمجمع االمثالدر این مثل. »پذیرمنمی
َ
ق ُه

َ
الَیِفی ل ْمٌر

َ
ال؛هذا أ أقربـه ای امـٌر

: ۱۳۶۶میـدانی، (پـذیرم شـوم و آن را نمـییعنی بـه آن نزدیـک نمـی؛آمده است»و ال أقبله

۲/۳۹۲(.

ا نوٍق●
َ
)۳۲۰: ۱۳۶۶استرآبادی، (ُهو أْعالها ذ

ابۀ کار
ّ

قنش ا نوٍقُهَویالن سهمگین که در قوس تفوُّ
َ
بود، دالف و َدبور و مفّوق میأْعالها ذ

ر مظفور گردیدکدیدۀ مقصود لش
ّ

.ر مظف

» هو أعلی الناس ذا فوق«به شکل )۲/۲۹۳: ۱۳۶۶میدانی،(مجمع االمثالمثل در این 

َهـا ذافـوق«بـه صـورت االمثـالةجمهـردر ،)تیر او از همه برتـر اسـت(
َ

ْعال
َ
عسـکری، (»أ

ـوق«به شکل لمستقصی فی االمثالاو در ،)۱/۱۷۶: ق۱۴۰۸
َ
ا ف

َ
اعالهـا ذ آمـده اسـت » ُهَو

صحیح نیسـت، بـا » ذانوق«به شکل هدّرضبط متن ،بنابراین.)۲/۳۹۶: ۱۹۸۷زمخشری، (

تبـدیل . هم ارجاع داده شده استاالمثالمجمعبه ،در بخش توضیحاتاینکه
ً
ذا «احتمـاال

.خطای مطبعی بوده است» ذا نوق«به » فوق

في َرَمضاَنَی● ْعباَن
َ

ش
ُ

ل
ُ

)۲۸۸: ۱۳۶۶استرآبادی، (دخ

في َرَمضاَنبه تخلیط وتغلیط تا غّره رمضان استمهال وبمثل  ْعباَن
َ

ش
ُ

ل
ُ

...اعتمال ورزیدهَیدخ

نوشـته کـه آن ۀشـهیدی دربـارو برنـدآمیخته شدن امور به کار میدرهماین مثل را برای 

«اشـتباه ضـبط شـده و نادرههدّرمثل در .مأخذ مثال را نیافته است
ُ

: صـحیح اسـت» ُیـدِخل

في َرَمضاَن« ْعباَن
َ

ش
ُ

.)۲/۴۲۸: ۱۳۶۶میدانی، (» ُیدِخل

نتیجه

بررسی . حدود ششصد مثل عربی به کار برده استنادرهۀدّرخان استرآبادی در کتاب مهدی

آندر درک صحیح نکـات تـاریخی و ادبـیاین کتابو نقد تعلیقات و تصحیح امثال عربی 

مؤثر خواهد بود و از ابهامات آن خواهد کاست
ً
این متنهمچنین بررسی امثال عربی .کامال

در تبیین منابع استرآبادی در نگارش آن و حتی شناسایی منابع عصر نادرشاه اهمیت بسیاری 

و توضیح دقیق آنهـا از نظـر معنـی، ریشـه و نادرهۀدّربنابراین ثبت صحیح امثال عربی . دارد



٢٦٧/)  محمد پاشایی(نادرهۀدّرِیامثال عربیقاتو تعلیحتصحینقد و بررس

حائز اهّمیت و از این نظر الزم است که در تصحیح و تعلیقات ایـن کتـاب بـازبینی رد، کارب

.ای صورت گیردگسترده

منابع

:نجـف.اهتمـام علـی اشـرف الحسـینیبه. المناقب). ق۱۳۷۶(علی بنشهرآشوب، محمدابنـ 

.ةالحیدریةالمکتب

.دار صادر:بیروت.ج۱۰.لسان العرب). ق۱۳۷۵-۱۳۷۴(منظور، محمد بن مکرم ابنـ 

. ةالکتب المصریدار: مصر.شذور األمالی). ۱۹۲۶(قالی، اسماعیل الابوعلی ـ 

و علمـی : تهـران.به اهتمام سـیدجعفر شـهیدی.نادرهۀدّر). ۱۳۶۶(خان مهدیمیرزا استرابادی، ـ 

.فرهنگی

.بزرگ اسالمیۀکتابخان: تهران.۱۱ج.الغدیر).۱۳۶۵(عبدالحسین امینی، سیدـ 

دار الکتـاب : قـم.غـرر الحکـم و درر الکلـم). ق۱۴۱۰(میمی آمدی، عبدالواحـد بـن محمـد تـ 

. اإلسالمي

.القلـوب فـی المضـاف و المنسـوبثمـار). ق۱۴۲۴(محمـدبـننیشابوری، عبدالملکثعالبیـ 

.ةمکتب العصری: بیروت

.الهالل: بیروت.ةالتمثیل و المحاضر). ق۱۴۲۳(ـ ـــــــــــــ 

.پاریس.مقامات حریری). ۱۳۲۶(حریری، قاسم بن علی -

.دارصادر: بیروت. ۳ج،البلدانجممع). ق۱۳۹۷(حموی، یاقوت بن عبدالله -

.مجلس و دانشگاه تهرانۀچاپخان: انتهر.نامهلغت). ۱۳۶۴(اکبر ، علیدهخدا-

.الکتب العلمیهدار: بیروت.المستقصی فی امثال العرب). م۱۹۸۷(زمخشری، محمود -

در مثــل، تمثیــل و ارســال کاوشــی«. )١٣٩٢(محمــدریحانی شــهال ســازواری، محمودرضــا و -

.٨١-٦١: ١٥ش،)دهخدا(تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی.»المثل

.نوین: تهران.تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه). ۱۳۶۹(شعبانی، رضا ـ 

: تهـران. از مترجمـانیترجمـه گروهـ.تفسـیر مجمـع البیـان). ١٣٦٠(، فضل بن حسن یطبرسـ 

.فراهانی
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بـنمحمـد سـعیدو أحمـد عبدالسـالمبـه اهتمـام.األمثالجمهرة).۱۴۰۸(، أبوهاللیعسکرـ 

.الکتب العلمیهدار : بیروت.یبسیون

معجـم ). ق۱۴۲۶(ارتیالزاحمد حسنوحامد عبدالقادری ومصطفمیابراهی؛ نجار، محمدعلـ 

.الصادقةسسؤم: تهران.الوسیط

نقـی علیترجمـه و شـرح .یشریف الرضـد بن حسینمحم:] گردآورنده[).۱۳۷۹(البالغه نهج-

. سالمالاتألیفات فیض: تهران.االسالمفیض

دانشـکده ادبیـات و علـوم ۀمجلـ.»دّره نادره و اشـعار عربـی آن«.)١٣٦٩(موّید شیرازی، جعفرـ 
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