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 4931 بهار و تابستان ـ دوازدهم(، شماره یـ پژوهش یسابق( )علم یات و علوم انسانیات عربی )مجله ادبیمجله زبان و ادب
 

 

 1(، مشهد، ایراندانشجوي دکتري زبان ادبیات عربی واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد) حامد نقشبندي

 2(مشهد، مشهد، ایران، نویسنده مسؤول نشگاه فردوسیدازبان و ادبیات عربی استاد ) محمد باقر حسینیدکتر 

 3(مشهد، مشهد، ایران دانشگاه فردوسیزبان و ادبیات عربی استادیار )دکتر علی نوروزي 

 4(مشهد، مشهد، ایران دانشگاه فردوسیزبان و ادبیات عربی  استادیار) دکتر حسین ناظري
 

 (5و  4)قرن  وحکم در ادب خراساننگاهی به امثال

 کیدهچ

 ایهمان گفتار کوتاه و حکیمانه ایوحکم، یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن و ادبیات هر کشور، امثال

، عادات و تعابیر مردمی است که با دربرداشتن حکایات، تعالیم هاسنت، همان درواقع وحکمامثال .است

 جامعـه دینی و فرهنگی اساسی زندگی اجتماعی، سیاسی،  ساختار و اندرزها، هاموعظه، تذکرات دینی،

ـابهه  با. ایران ابندییمهویت  هانسلو در پرتو آن اقوام و  بخشدیمانسانی را شکل  ـاریخی    س کهـن و ت

ی بلندی در ایـن  هاگامو در جای جای این سامان، ادبا و علما،  هاستمثلو  هاحکمتخود، سرزمین 

؛ که در این میان، سرزمین خراسان را اندهادهنو تألیفات ارزشمندی از خویشتن برجای  اندبرداشتهزمینه 

ـبهت  جایگاهی برجسته و منحصربه فرد است. شاید بیجا نباشد اگر ادعا کنیم که ادبای این دیار، گوی س

ـا نمونـه که ثعالبی نیشابوری یکی از  اندربودهفرهنگ و تمدن، از بسیاری از ملل دیگر  اشاعهرا، در  ی ه

که نام وی بر تارک فرهنگ ایران و خراسان؛ بلکـه  طوری؛ بهدیآیمار برجسته و شاخص این گروه بشم

ـار متعـدد و کـم     کاررفتهبهوحکم . ما در این مهاله برآنیم تا امثالدرخشدیمجهان عرب و اسالم،  در آث

 توانیم، ردّ پای دین و اعتهاد عمیق او را به اسالم هاآنی بیشتر الالبهرا، که در  هیماگراننظیر این ادیب 

 .ی، اهتمام و دقت نظر قرار دهیمموردبررسمالحظه کرد، 

 .ادب عربی، خراسان، حکمت، مثل، اخالق و تربیت، ثعالبی :هایدواژهکل
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 مقدمه

 عـدل، »و معاجم، تعابیر مختلفی هافرهنگ و درحکمت در لغت دارای معانی گسترده است     

حهیهـت   افـت یو در، انجیل، قول صحیح قرآن عاقالنه، گفتار ،دانش ی  نبوت،بردبار ،صبر ،علم

و ادبا در شرح و بیان این واژه سخن  حکما شده است. ( از آن934:4993هر چیزی و... )سیاح،

را  هاآنتا  نهدیم هادلحکمت چیزی است که خداوند آن را در » که: اندآوردهو  اندگفتهبسیار 

مسـتحیل   را از و معهـول ر بـاز شناسـد   روشن گرداند و موجب شود انسان مشروع را از محظو

« کــه بینــایی را در دیــده نهــاده اســت تــا بــدان محسوســات را ببینــد  طــورهمــان فــرق نهــد.

 (.39:4912)دارائی،

خواجه نصیر در توصیف، به امکان استطاعت دانایی برای رسـیدن بـه کمـال انسـانی اشـاره         

باشند؛  کهچنانت از دانستن اشیا، حکمت در عرف اهل معرفت عبارت اس:  »دیگویمو  کندیم

باید، به قدر استطاعت؛ تا نفس انسانی به کمالی کـه متوجـه آن    کهچنانو قیام نمودن به کارها، 

چون چنین بوَد، حکمت منهسم به دو قسم گردد: یکـی علـم؛ و دیگـری عمـل      واست، برسد 

ه خالی از لطـف نیسـت؛ او   ارتباط بیاناتی دارد کهمین  در و سیوطی نیز، (92: 4931 )طوسی،"

ان الهرآن نزل علی خمسه اوجه: حـالل و حـرام محکـم و متشـابه و      :اهللرسول لقا ":دیگویم

. امثال. فاعلموا بالحالل و اجتنبوا الحرام و اتبعوا المحکـم و امنـوا بالمتشـابه و اعتبـروا االمثـال     
پنج صـورت نـازل شـده اسـت:      : قرآن کریم، بردیفرمایم( )پیامبر 493-494)السیوطی، بی تا:"

حالل، حرام، محکم، متشابه و امثال. حالل را بشناسـید؛ از حـرام دوری جوییـد؛ از محکمـات     

 "پیروی نمایید؛ به متشابهات ایمان آورید و از امثال عبرت گیرید.

ضرب االمثال فـی الهـرآن   : دهدیمهای قرآنی، چنین ادامه المثلو در دنباله، در ارتباط با ضرب 
یستفاد منه امور کثیره منها: التذکیر، والوعظ، و الحث، و الزجر، و االعتبار، و التهریـر، و تهریـب   

هـا  تصویره بصوره المحسوس، فان االمثال تصور المعانی بصوره االشخاص، الن المراد للعهل و

الخفـی   کان الغرض من المثل تشـبیه  ،و من ثم .بالحواس هایاثبت فی االذهان الستعانه الذهن ف
هـای قرآنـی، مفـاهیم گونـاگون برداشـت      المثـل همان( )از ضـرب ) "هد و الغائب بالشا بالجلیِّ

گیـری،   عبـرت  ؛ از جمله: یادآوری کردن، اندرز و موعظه، بـرانگیختن و وادار نمـودن،  شودیم
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وسـیله  آدمی بـا خـرد و عهـل و صـورت بخشـیدن بـه آن بـه        خواستهاعتراف، نزدیک ساختن 

 چهـره ؛ زیرا تصور معانی بـا  اندینمایمصورت اشخاص اکه، امثال، مفاهیم را بهمحسوسات؛ چر

. مانـد یمـ ، بیشتر در ذهن بـاقی  ردیگیمسبب که ذهن، پیوسته از حواس کمک  بدان اشخاص،

     ، غرض و هدف از مَثَل، تشبیه امور پنهان، به پیدا و اشیای ناپیدا، به امور آشکار است.(نیبنابرا

کاررفتـه  بـه  "آگـاهی   "و  "اندرز"، "دانایی" "کتاب منزل"ن، واژه حکمت به معانی:در قرآ    

یی اسـت کـه در بسـیاری از آیـات     هاواژهحکیم از جمله " کلمه ی از واژه حکمت،جدا است.

جمله، در سوره  از آننیز؛  "است شمار آمدهعنوان یکی از صفات پروردگار و قرآن به قرآن، به

: "ُح لِلِّه ما فـی السَـمواِت َو مـا فِـی االرض المَلِـکِ الهِـّدوسِ العَزیـزِ الَحکـیم        یُسَبِ"جمعه آمده:

و  و پـاک و زمین است همه تسبیح خداوند که پادشـاهی منـزه    هاآسمانهر چه در (»4)الجمعه:

ألـم تِلـکَ آیـاتُ الکِتـابِ الحَکـیم، هُـدی        ) :میخـوان یمدر جای دیگر «. ندیگویممهتدر است. 

)قرآن عظیم( آیات کتـاب حکـیم اسـت کـه مایـه       نیا الم.(»4و3للمُحسنینَ (: )لهمان: ورَحمَه  

ولی آنچه مسلم است این اسـت کـه حکمـت در کـالم      «.باشدیم کوکارانینهدایت و رحمت 

آیاتی که اشاره به راهنمایی و هدایت بشـر   همهقرآن، بر حکمت عملی اطالق شده است؛ زیرا 

. و در دهنـد یمـ اخالقی را شرط سعادت بشر در دنیا و آخرت قـرار  ی هاهیتوصدارند، عمل به 

، شـکر و سااسـگزاری وی را از   کنـد یمـ یـاد   "لهمـان "همین راستاست که وقتی پروردگار از 

  ": آوردیمی حکمت او بشمار هانشانه

کرِ لِنَفْسِـهِ وَمَـن کفَـرَ فَـإِنَّ اللَّـهَ غَنِـی       أَنِ اشْکرْ لِلَّهِ وَمَن یشْکرْ فَإِنَّمَا یشْ هوَلَهَدْ آتَینَا لِهْمَانَ الْحِکمَ

لهمان را حکمت دادیم که خدا را سااس بگزار و هـر کـه    یراستبهو  "( 43، 94: )لهمان: حَمِیدٌ

ـ  خـدا  هـت یحهو هر کس کفران کنـد در   گزاردیمسااس بگزارد تنها برای خود سااس  ـ نیب  ازی

ـ فرمایمستمی بزرگ بر انسان اعالن  که شرک به خود را، گونههمان؛  " ستوده است  وَ   ":  دی

 (94،49: )لهمان:"هُوَ یعِظِهُ یا بُنَی لَا تِشْرِک بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْک لَظِلْمٌ عَظِیمٌ  إِذْ قَالَ لِهْمَانِ لِابْنِهِ وَ

گفـت ای   دادیمـ که وی او را انـدرز  و ]یاد کن[ هنگامی را که لهمان به پسر خویش درحالی "

 " سرک من به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ استپ
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 هـا بـدان وصیت او به فرزندش در ارتباط با امور عبادی، اخالقـی و اجتمـاعی، کـه خـود     

آراسته بود، نشان از تعهد قرآن به آن بخش از حکمت عملی است که بدون وجود آن، بشـر را  

 نخواهد بود:  امکان رسیدن به فالح و رستگاری در هر دو جهان

 الْـأَرْضِ  فِـی  أَوْ السَّـمَاوَاتِ  فِی أَوْ هصَخْرَ فِی فَتَکن خَرْدَلٍ مِّنْ هحَبَّ مِثْهَالَ تَک إِن إِنَّهَا بُنَی یا

 عَلَـی  وَاصْـبِرْ  الْمُنکرِ عَنِ وَانْهَ بِالْمَعْرِوفِ وَأْمُرْ هالصَّلَا أَقِمِ بُنَی یا. خَبِیرٌ لَطِیفٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ بِهَا یأْتِ

 لَـا  اللَّهَ إِنَّ مَرَح ا الْأَرْضِ فِی تَمْشِ وَلَا لِلنَّاسِ خَدَّک تِصَعِّرْ وَلَا. الْأِمُورِ عَزْمِ مِنْ ذَلِک إِنَّ أَصَابَک مَا

ـ  الْأَصْـوَاتِ  أَنکـرَ  إِنَّ صَـوْتِک  مِـن  وَاغْضِضْ مَشْیک فِی وَاقْصِدْ.  فَخِورٍ مُخْتَالٍ کلَّ یحِبُّ  وْتُلَصَ

 (  43-94،43: لهمان: )الْحَمِیرِ

 در یـا هـا  آسـمان  در یـا  یسنگتخته در و خردلی دانه هموزن[ تو عمل] اگر من پسرک ای"

 و دار برپـا  را نماز من پسرک ی. ااست آگاه و دقیق بس خدا که آوردیم را آن خدا باشد زمین

 بـاش  بایشـک  است آمده وارد تو بر که آسیبی بر و دار باز ناپسند کار از و وادار پسندیده کار به

 زمـین  در و برمتـاب  رخ[ نخـوت  به] مردم از و. است امور[ در تو اراده و] عزم از[ حاکی] این

 باش روانهیم خودرفتن راه در و. داردینم دوست را زن الف خودپسند خدا که مرو راه خرامان

 است خران بانگ آوازها بدترین کهساز آهسته را صدایت و

ـ بااز آن جایی که در حکمت عملـی، سـخن از    و شـایدها و نشایدهاسـت )مطهـری،     دهای

؛ بلکه آن چه در باشدیم(، گفتار در این زمینه، از حوزه بحث ما در این مهاله خارج 429:4933

 ، در واقع همان سـخنان زیبـا،  شودیمپرداخته  هابدانالمثل این مجال در قالب حکمت و ضرب

است، که در قالب عباراتی کوتاه و نهایت ایجاز،  با اشاره به مهصـود واقعـی    و پرمعنایی حیفص

 از صورت منظوم و چه منثـور، به چه گوینده، و هم چنین، مزین به حسن تشبیه و زیبایی کنایه،

بزرگان دین و علماء و ادبای فرزانه، در آثار حکیم و ادیـب گرانمایـه، ثعـالبی نیشـابوری گـرد      

 .ردیگیمو وعظ جای  تیترب وزه اخالق،آوری شده و در ح

 : "حکمت "ی آن با هاتفاوتو  "مَثَل"واژه  

: )مَثَّـلَ الشـیءَ   انـد آورده مَثَل در کالم عرب به معنای شبیه و نظیر است؛ و در توضـیح آن، 

 فالنی مثـالی زد "و )تَمَثَّلَ فِالنِ(؛ یعنی:   "چیزی را به چیز دیگر شبیه ساخت"بالشیءِ(؛ یعنی: 
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 ،عبـرت  ،پنـد  ،ثیحـد  )ابن منظور، ذیل کلمه مثل (. این واژه،  به معانی دیگری نظیر: سـخن، 

تجربـه   هاقرنو غیره بکار رفته، و در اصطالح عبارت است از گفتاری کوتاه، که حاصل  صفت

ی گوناگون است و ممکن است در بر دارنده تشبیه یا مضمون حکیمانـه  نیـز،   هانهیزمآدمی در 

و  ابـد ییمـ ه سبب روانی و روشنی معنی و لطف ترکیب آن است که، شهرتی همگانی باشد و ب

ــار        ــاوره بک ــر، در مح ــدک تغیی ــا ان ــا ب ــر ی ــدون تغیی ــواص، آن را ب ــوام و خ ــع ــدیم  برن

مرتبـه تکـرار شـده و بـه هـدف       433در قرآن نیز واژه مَثَل و مشتهات آن  .(43:4993اندقانی،)

 ،المثـل ضـرب  و نشـانه،  هیـ آ ب در معانی مختلف چون )عبرت،و تثبیت مطال میتفه ،انیب تعبیر،

عنـوان نمونـه،   : بـه میکنـ یمـ کاررفته است، که به مواردی چند از این آیـات اشـاره   و...( به الگو

، کنـد یمـ ، آنجـا کـه از فرعـون و قـوم او و انتهـام از ایشـان یـاد        "زخـرف "خداوند در سـوره 

ـ    ":دیفرمایم پـس آن قـوم را، پیشـگامان    ( » 13)الزخـرف: "ثَالَ لآلخـرینَ  فَجَعَلنَـا هُـم سَـلَفَاَ وَمَ

 «آیندگان قرار دادیم  عبرت)دوزخیان ( و مایه 

 کنـد یممعرفی  اندآوردهفرعون را الگو و اسوه کسانی که ایمان  همسر یا در سوره تحریم، 

و خداوند بـرای   "(  44یم: )التحر "وَضَرَبَ لَنا مَثَالَ للذینَ آمنوا أمراهَ فرعونَ .... ": دیفرمایمو 

. و در سوره عنکبـوت  خداونـد   " مثال می زند...آسیه( را فرعون ) زن کسانی که ایمان آوردند.

وتِلکَ االمثـالِ  ": دیفرمایمو  شماردیمهدف از ذکر امثال را روشن شدن حهایق و پند و اندرز 

را بـرای مـردم    هـا مثـل ما( ایـن  و )"   (19 )العنکبوت: "نَضرِبُها للنّاسِ وَما یعهِلِها االّ العالمون 

. " اندیشـه نکننـد   هـا آنروشن گردد( ولـی جـز خردمنـدان،  در     هاآن)تا حهایق برای  میزنیم

عالوه  بر این موارد، در دیگر آیات شریفه قرآن، واژه مثل بنا به مهتضای حال ذکر شده اسـت.   

جهت آگاهی دادن و پی بردن مخاطبان به گفت: ذکر امثال در کالم وحی به  توانیمدر مجموع 

ای است که در روح و جان آدمی أثر گونهحهیهت موضوع بوده و طرح مباحث در قالب مَثَل، به

ادعـا نمـود    توانیمگذاشته؛ تا بتواند  به کنه ماهیت مطلب، بیش از پیش دست یابد. بنا بر این، 

کی از ارکان اساسی زبان و ادبیات آن قوم و که امثال و تعبیرات رایج در میان هر قوم و ملت، ی

نموداری از ذوق و قریحه و صفات روحی و اخالقی وافکار و تصورات و رسوم و عـادات آن  

. این سخنان کوتاه و لطیف، که هرکدام اندیشه ای ژرف و اندرزی روشـنگر  دیآیمملت بشمار 
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ولیت یافتـه و سـرانجام در زبـان    را در بردارند، به سبب سادگی و روانی در طی روزگاران، مهب

 ،مکاتبـات  (. ما امروزه در محاورات،32)اندقانی:  اندگرفتهمردم جاری گشته و نام مَثَل به خود 

که چگونـه نویسـنده و گوینـده،     مینیبیمعلمی و ادبی، کاربرد مَثَل را به وضوح  کتب ،هارساله

. این امر سازدیماشنی گفتار خویش برای تفهیم و تثبیت موضوع یا کالم آن را زیب سخن و چ

 نه تنها بر رونق و ارایش سخن افزوده، بلکه در بیان مهصود برای مخاطبان تـأثیر بسـزایی دارد.  

کـه   میابییمنگاهی به تاریخ ادبیات کهن و غنی سرزمینمان ایران داشته باشیم به وضوح در  اگر

؛ انـد سـاخته وحکم را زیور کـالم خـود   الاز همان گذشته دور، علماء و ادباء و نویسندگان، امث

ی اخالقی را از صدف ادبیـات خـارج و در   دهایمروارصورتی جداگانه نیز، این ضمن آن که به

؛ که یکـی از  اندداده، در معرض استفاده عموم قرار "وحکمامثال"عنوان قالب آثاری ارزشمند به

ری است که با زیبایی و درایـت بسـیار   ی برجسته این میدان، ادیب شهیر، ثعالبی نیشابوهاچهره

یی دلنشین، به آثار خویش، طراوتی تازه بخشیده اسـت. امـا،   هاتوحکمو با بهره گیری از امثال

پیش از آن که به آثار ایـن ادیـب نـام آشـنای خراسـان باـردازیم، جهـت آگـاهی آن دسـته از          

ی هاتفاوتای از شند، به گوشهخوانندگانی که ممکن است کمتر با این دو واژه آشنایی داشته با

 :  میاندازیمای گذرا آن دو، اشاره

، موعظـه و انـدرز   تیهـدا  آمیز، هـدفی جـز راهنمـایی،   حکما و خردمندان، با سخنان حکمت -

شده در طول سـالیان متمـادی اسـت، بـا بیـان کوتـاه، بلیـ  و        امری اثبات که المثل،ندارند؛ اما ضرب

 .دهدیمای غیرمستهیم در جهت هدفی مثبت و متعالی، سوق گونها بهزیبایش، خواننده و شنونده ر

ـ آراکه حکمت به است؛ درحالی -ویژه معنوی به -ی لفظی هاییبایز اساس مَثَل، - ی هـا هی

 نیز برخوردار باشد. هاهیآراممکن است از این  هرچند لفظی و معنوی توجهی ندارد؛

خــواص جســتجو نمــود؛  وهــم در میــان عــوام، هــم ،تــوانیمــرا  هــامثــلپدیدآورنــدگان  -

است هم از میان مـردم عـادی سـر برآورنـد      ممکن المثل،دیگر، موجدان و مخاطبان ضربعبارتبه

آمیز، تنها از زبان حکیمان و فرزانگـان، بـه قصـد    وهم در زمره خواص جای گیرند؛ اما کالم حکمت

 .ساارندیمگوش  هابدانکه آگاهانه و مخاطبان ایشان، متعلمانی هستند  شودیمهدایت جاری 
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به قصد تعلیم و هـدایت   که پایه و اساس مَثَل بر کوتاهی سخن استوار است؛ اما حکمت، -

تفصیل و توضیح بیشتر برخوردار است؛ بـدین سـبب حکـیم از تطویـل کـالم       از ،شودیمبیان 

 .دهدینمنگرانی به خویشتن راه 

 وحکم در آثار ثعالبی   امثال 

طور عام در آثار ادبـی خـود، بـدان    ، که ثعالبی بهتوجهقابلز موضوعات بسیار مهم و یکی ا

 "التمثیـل والمحاضـره  "و "األمثـال "طور خاص در دو اثر مانـدگارش  به و عنایت خاص داشته،

هـای دلنشـین   آمیز و مثلعالمانه و هنرمندانه وی از عبارات حکمت استفاده بدان پرداخته است،

بیاراید بر فخامت و استواری و حسن منطق سخن  هاآنالوه بر اینکه کالمش را با ، تا عباشدیم

ی خوببهو حالوت آن را در سینه مخاطبان دو چندان کند. زیرا   هادلو ارزش آن را در  دیفزایب

را  خـاطر  به این امر واقف است که طرح سخن در قالب حکمت یا مثل و استفاده به جا از آن،

ای است که در الفاظ قلیل معانی کثیر نهفته است و این نکته و .بخشدیممسرّت  لذت و طبع را

عنـوان چاشـنی سـخن و    استفاده از آن )حکمـت و مثـل( بـه    بلکه منحصر به آثار ثعالبی نبوده،

زیبایی کالم و استحکام نیروی  استدالل، نزد دیگر نویسندگان و سخنوران در تمـام ادوار ادبـی   

ی از کـ یو در محاورات روزمره مردم نیز جایگاه خاص خود را داشته و دارد. رایج بوده و حتی

کـه   باشـد یمو فرهنگ و رسوم گذشته  آدابی مهم و ارزنده ادبیات و سندی معتبر از هاشاخه

و صـفات و روحیـات پیشـینیان را     اخـالق  تفکـر،  وهیشـ  افکار و عهایـد،  توانیمدر این راستا 

المثـل،  کـارگیری حکمـت و ضـرب   یکـرد ثعـالبی نیـز در بـه    (. رو49:4994شناخت )صـاحبی، 

ـ  با ایـن اسـلوب، مسـائل اجتمـاعی،     کوشدیمرویکردی اجتماعی و اخالقی است. او  ی، اخالق

و تجربیات پیشینیان را در لباسی آراسته به  آداب فرهنگی و سیاسی جامعه  و همچنین،  عهاید،

وان بیان کند که شنونده یـا خواننـده خـود را    ی لفظی و معنوی در قالب شعر یا نثری رهاهیآرا

تحت تأثیر قرارداده و او را با ایـن رشـته بـه گذشـتگان پیونـد دهـد. اغلـب امثـال و سـخنان          

و  باشـد یمـ آمیزی که ثعالبی در آثارش ذکر نموده، در لباس استعاره یا کنایه یـا تشـبیه   حکمت

از رفتار و گفتار آدمیان و اوضاع  زیآمو طنزی عمیق و سودمند و گاهی انتهادی هاشهیاندحاوی 

جامعه گذشته یا زمان خود نویسـنده اسـت. بـا نگرشـی اجمـالی در آثـار ثعـالبی و درنـگ در         
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ی بکـار رفتـه در   هـا وحکـم امثالکه  میکنیممضامین و محتوای برخی اشعار و گفتار، مالحظه 

را  هاآنکه ما،  کندیمایجاب ، ضرورت کار نیبنابرا، از تنوع خاصی برخوردار بوده است. هاآن

 ی قرار دهیم: موردبررسیی جداگانه، هادستهدر 

 وحکم قرآنی امثال

رهنمای راستین انسان در طریهت سعادت و رستگاری است، با بـاطنی ژرف   قرآن کریم، که

ی همه مخاطبان را مجذوب دریای معانی و شیفته معـارف  هادلو ظاهری زیبا و بیانی دلنشین، 

مفـاهیم و   گـذرد یمـ و هرچه  درخشدیمساخته و فروغ آن پیوسته بر تارک زمان  اشیدیتوح

 .گرددیماسرار نهفته آن آشکارتر 

کالمـی را،   آورشـگفت ی ساختارهای زیبای بیانی و هااسلوبخداوند حکیم در این کتاب، 

خ نمـوده و  ؛ تا حالوت گفتارش در جان شیفتگان رسوردیگیمدر تبیین مفاهیم و مضامین بکار 

کـه   سـاختارها هدایت یابنـد. یکـی از ایـن     اشیالهی حکمت گوهرهادر پرتو انوار معرفت و 

آمیز است، کـه بـا نهایـت    خداوند در تمام سور قرآن آورده، بیان مهاصد در قالب امثال حکمت

کـه در ایـن زمینـه از سـوی     طـوری روشنی و زیبایی به توضیح و بیان مسائل پرداخته است؛ به

ی زیادی نگاشته شـده اسـت. ثعـالبی نیـز همچـون دیگـر ادبـاء و        هاکتاب شمندان و ادیبان،دان

نویسندگان با ذکاوت و نهایـت هنرمنـدی در بسـیاری از آثـار خـود بنـا بـه مهتضـای حـال از          

، از امثال رایج عرب و عجم کـه در آن از  نیبر او حتی مضاف  ردیگیموحکم قرآنی بهره امثال

؛ تا میزان تأثیر کالم وحی را در گفتار و نوشتار علمـاء  دیجویمرفته نیز، سود  معانی قرآن بکار

عنوان نمونـه، از جملـه آیـاتی کـه     نشان دهد. به شیازپشیبو نیز عظمت این کتاب آسمانی را 

المثـل و یـا   و در برابر هریک، ضرب کندیمهای قرآنی ذکر المثلرا در قالب ضرب هاآنثعالبی 

ــ ــی  از ک ــرب و عجــم را  حکمت ــج ع ــالم رای ــآ، آوردیم ــیِّ ِ  اال   ": هی ــرِ السَّ ــقِ المَک وال یَحی

،  است که و ثعـالبی کوشـیده   "رسدینماهلش( صاحبش )حیله بد جز به  » (.19الفاطر:)"بأهله

آن را در  نمونـه ، بـا اسـتفاده از الفـاظی دیگـر، پدیـد آورد؛ کـه مـا        را 4است معادل همان معنا

                                                           
؛ به طوری که امکان حـذف یـا اضـافه    خوردیمیاد شده، به چشم  هیآاست، که در  "مساوات"بیانی  هیآرامهصود، وجود  4

 .گذاردینمدر جهت بالغت بیشتر کالم را برای شنونده و مخاطب  باقی  نمودن کلمه ای
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ـ مَن حَفَرَ بئـراَ لِغیـره سَـهَ     ": میکنیمحظه المثل زیر مالضرب  (. 42:4334)الثعـالبی،   " هـا یف

 «.افتدیمهرکس برای دیگری چاهی حفر کند، در آن »

 "ثِـمَّ بَـدَّلنا مکـانَ السَّـیئه الحَسَـنه      ": کنـد یمآیه قرآن را ذکر  نیا او در پاسخ بدی دیگران،

در معـادل ایـن مضـمون آورده    « تبدیل کردیم ساس جایگاه بدی را به خوبی  » (.31)االعراف:

 در «.باران بر آنچـه فاسـد کـرد برگشـت    (. »43عَادَ غیثٌ علی ما أفسَدَ ()الثعالبی، همان: است )

قرآن آمده: )َو َعسـی أن تکرهـوا شـیئَا و هـو خیـٌر لکِـم و َعسـی أن تِحِبّـوا شـیئَا و هـو شَـرٌ            

 (.343لَکِم()البهره:

چیـزی را   بساچهکه برای شما بهتر است  و ، درحالیدیدارینم چیزی را دوست بساچهو » 

 «  آن برای شما بدتر است کهیدرحال دیداریمدوست 

 است: پرداخته در مهابل این معنا، بدین شعر، که در آن از استعاره مکنیه نیز بهره گرفته است،

 وأنــتَ کارهکَم مَرَّهٍ حَفَّت بِکَ المکارهُ              خارَلَــکَ اهللِ 

 (42)الثعالبی، همان: 

ـ تـو خ تو را احاطه کرد و در هم پیچید و خداونـد بـه    هایناگواربارها »    ی داد،و خـوب  ری

 «.ی شمردیمتو آن را ناپسند  کهیدرحال

، بخشی از آیات قرآن را تحـت  " األمثال واالقتباس من الهرآن"ثعالبی در دیگر آثارش چون 

، ایـن امثـال   " التمثیـل و المحاضـره   "و در کتاب معـروفش   کندیم، ذکر ها نیزعنوان مثل واره

؛ کـه از آن نمونـه،   دهـد یمـ ، قـرار  مایَجری مُجری األمثال فی الفاظ الهرآنقرآنی را ذیل عنوان 

 به این آیات اشاره نمود:   توانیم

 سـازد ینمـ ی را مکلـف  خداوند هیچ نفسـ (. » 393البهره:)(  هاوسع)ال یُکَلِّفُ اهللِ نفساَ االّ -

 « اشییتوانا اندازهبهمگر 

هر حزبی )گروهی( بـه آنچـه نزدشـان اسـت     (. » 93کِلُّ حزبٍ بما لَدَیهِم فَرِحونَ()الروم:)-

 «اندشادمان

 «نیکی است جز آیا پاداش و جزای نیکی،(. »32)هَل جَزاءُ االحسانِ الّا األحسانِ()الرحمن: -
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یی که بـه شـما   هاوعدهچه دور است  این (» 93المؤمنون:  "نَ( هیهاتَ هیهاتَ لِما توعَدو)-

 الثعـالبی، همـان:  )آیات شریفه که در قالـب مثـل و حکمـت آمـده اسـت.        گریو د! « دهندیم

 43) 
 

 وحکم نبويامثال

 سازدیمثعالبی، در بسیاری از آثارش، سخنان از پیامبر اکرم )ص( را نیز، زیب کالم خویش 

، "جوامع الکلم الهلیله األلفاظ الکثیره المعـانی "ن مرواریدی ارزشمند در قالب: را همچو هاآنو 

. از سازدیمعنوان سخنانی حکیمانه و رهگشای راه سعادت و نجات بشریت، تهدیم مخاطب به

 به موارد زیر اشاره کرد:   توانیمهای نبوی که بیشتر جنبه پند و اندرز دارد المثلنمونه ضرب

 «، بارهیزیدافتهیپرورشی بد اخانوادهیی که در بارویزاز زن »  4خَضراءَ الدِّمن ایّاکِم و -

 "اساس و همه شکار را در گور خر توان یافت » کِل الصِّید فی جوفِ الفَرا   -

 «فالنی، به مرگ طبیعی از دنیا رفت » ماتَ فالنٌ حَتَفَ أنفِه  -

 «در راه مانده را، نه روی رفتن است  و نه روی ماندن»هی إنَّ المُنبَتَّ، الأرضا قَطعَ وال ظهرا أب -

 (33همان: «)اآلن تنور داغ است»اآلنَ )قد( حَمِی الوَطیسُ  -

ی امثـال  هـا یژگـ یوآمیزی دیگری نیز، برمی خوریم که دارای ما در واقع به سخنان حکمت

؛ کـه در  باشـند یمیز، ی لفظی و معنوی نهاهیآراچون: بالغت، ایجاز و اختصار و بهره گیری از 

 ای داشته باشیم:  اشاره هاآنیی از هانمونهاین جا  الزم می دانیم  به 

و تنهـا   اندشانهی هادندانهمردم همچون »و إنَّما یَتَفاضلونَ بالتهوی.  3الناّسُ کأسنانِ المش  -

 «ابندییمباتهوی فضیلت و برتری 

                                                           
، زنی زیباست که در خانواده ای غیر اخالقی "خضراء الدمن "مهصود از  –حدیث یاد شده، ضمن آن که از صنعت کنایه  4

ای متناسب بـا لفـظ مسـتعار    رینهای را گویند که قو آن، استعاره –مخیله  مرشحه استعارهبهره گرفته، وجود  –پرورش یافته 

 در آن هویداست. –منه در آن موجود باشد و مخاطب، نیازمند توضیح بیشتر گودنده نیز، باشد 

و در آن، وجـه شـبه، بـه جهـت       نوعی از تشبیه مرسل و مجمل است؛ که هدف از آن، شرح و بیان حـال مشـبه  اسـت     3

؛ چنـان کـه از سـیاق    باشـد ینمز از طریق تأمل نتوان بدان رسید، مذکور وضوح و یا وجود آن در معنا و مفهوم کالم، که ج

 .میکنیمرا دریافت  هاانسانکالم فوق، تساوی حهوق 
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 «.ده به خیر و خوبی همانند انجام دهنده آن استهدایت کنن» الدّالِ علی الخیرِ کفاعِلِه  -

علمی که سودی نـدارد همچـون گنجـی اسـت کـه از آن      » 4علمٌ ال یَنفَعُ کَکَنزٍ ال یُنفَقِ مِنهُ -

 «.  شودینمانفاق 

 «.مؤمن آینه برادر مؤمن خویش است»المؤمنِ مرأهُ اخیه  -

 «.استآفت علم  ودانش فراموشی » آفَهُ العِلمِ النِّسیانِ -

 «.دست خداوند بر باالی جماعت است»یَدُ اهللِ مَعَ الجماعَهِ  -

همـان:   )« هر کس قدر و ارزش خـود را بشناسـد هـالک نگـردد    »ماهَلَکَ أمرؤٌ عَرَفَ قَدَرَه -

39،32) 

 9، فَیَنظِر کیفَ تَفعلونهایف؛ وإنَّ اهللَ مُستَعمِلِکِم 3خَضِرَهٌ نَضِرَهٌ هإنَّ الدُّنیا حُلو -

تا ببیند چـه   ردیگیمهمانا دنیا شیرین و سرسبز و خرم است وخداوند شما را درآن بکار »  

 «  دیکنیم

 (21:4993)الثعالبی، 1إحفَظ اهللَ یَحفَظکَ وتَعرف إلیه فی الرَّخاء یَعرِفکَ بالشدَّهِ -

ا خدای را پاس بدار؛ تا تو را پاس بدارد و در آسـایش اورا یـاد کـن؛ تـا در سـختی تـو ر      »

 «  بشناسد

 وحکم علويامثال

ی بزرگی است هاتیشخصعلی )ع(، یار رسول و پیشوای سخنوری و بالغت نیز، از جمله 

که ثعالبی، گفتار او را زینت بخش آثار خویش ساخته اسـت. او، علـی بـن ابـی طالـب )ع( را      

نی قـرآن اسـت   برگزیده سخنوران دانسته و بر این اعتهاد است که کالم او، پرتوی از انوار روحا

                                                           
 (11، )الجمعه: "مثل الذین حملوا التوراه ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا  ": آیهای است به اشاره 4

، آن را تشـبیه  انـد محذوفیعی و غیر طبیعی دنیا ( و ادات تشبیه در گفتار باال وجود امکانات طب)از آن جایی که وجه شبه  3

 بلی  نامند.

 کمَـا  وَأَحْسِن الدُّنْیا مِنَ نَصِیبَک تَنسَ وَلَا هالْآخِرَ الدَّارَ اللَّـهُ آتَاک فِیمَا اوَابْتَ ِ... "اشاره ای باشد به آیه:  تواندیسخن فوق، م 9

 (22:هصص)ال " الْمُفْسِدِینَ یحِبُّ لَا اللَّـهَ إِنَّ  الْأَرْضِ فِی الْفَسَادَ تَبْ ِ وَلَا  یکإِلَ اللَّـهُ أَحْسَنَ

 (43: حشرال)" الفاسهونَ اولئک همُ؛ همنساهم انفسَأف وا اهللَال تکونوا کالذین نسُ ": هیآنگاهی است به  1
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(؛ در اینجـا بـه   39:4993)الثعـالبی،  دیـ آیمـ و پس از سخنان پیامبر، استوارترین کـالم  بشـمار   

 : میکنیماشاره  هاآنیی از هانمونه

 «دهدیمارزش هر انسانی به آن چیزی است که درست انجام » قیمهُ کلِّ إمرَیءٍ ما یُحسِنِه  -

 «در زیر زبانش نهفته استانسان »المرءُ مخبوءٌ تَحتَ لِسانِه  -

 «دانندینممردم دشمن چیزی هستند که »النّاسُ  أعداءُ ما جَهلوا  -

 «هرکس خوش بیان باشد،  یارانش افزون گردند» مَن عَذِبَ لِسانِهُ، کَثِرَ إخوانِه+  -

 «هرگاه عهل و خرد کامل گردد، سخن اندک شود » اذا تَمَّ العَهلِ نَهصَ الکالمُ  -

شرافت )انسان( به عهل و ادب اوست نه بـه  » فُ بالعَهلِ واألدَب، ال باألصلِ والنَّسبِ الشَّر -

 «اصل و نسب

هـرکس کـه او را شـرم و    » مَن لَم یَکِن لهَ حیاءٌ وال سَخاءٌ فالموتُ أولـی بـه مِـن الحیـاه     -

 «سخاوت نیست، مرگ برای او از زندگی سزاوارتر است

هـر آن کـس کـه    » رّاَ وَمَن تَرَکَ الحَسَدَ، کانَ لَهُ المَحَبَّهُ من النّاسمَن تَرَکَ الشَّهواتِ کانَ حُ -

ی نفسانی را ترک کند، آزاده است؛ و آن که حسادت را رها کند، دوسـتی و محبـت   هاخواهش

 «  کشاندیممردم را به سوی خویش 

غفلـت تـاریکی و نـادانی،     یاد خدا نور اسـت و »الذّکرِ نورٌ والغَفلَهُ ظِلمَهٌ والجَهالَهُ ضاللَهٌ  -

 «مایه گمراهی است 

ادب بهترین میراث و خوش اخالقـی بهتـرین   » االدبُ خَیرِ میراثٍ وحُسنِ الخلقِ خَیرِ قرینٍ 

 (32:4129،93الثعالبی، )« همنشین است
 

 وحکم اخالقی و تربیتی امثال

ختـه و عنایـت   اخالق و تربیت ازجمله موضوعاتی است که در آثار ثعالبی بسیار بـدان پردا 

ای ارزشـمند در بـاب فضـائل و محاسـن     را مجموعـه  هـا آن توانیمشده است. و بدون اغراق 

ای توانا و ادیبـی حـاذق، کوشـیده    عنوان نویسندهدر این راستا به او اخالقی و تربیتی بر شمرد.

ی نیــک انســانی را در قالــب جمــالت و عبــاراتی حکیمانــه و هــالتیفضــو  هــاارزشاســت 

هایی زیبا عرضه کند؛ تا بر جان مخاطبان تأثیری شگرف بر جای نهد و روان ایشـان  مثلالضرب
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بر علـوم و اخبـار    اشگستردهرا طراوتی تازه بخشد. ثعالبی به جهت سیطره ادبی و جهان بینی 

که دست به ابداع عباراتی بدیع و گفتاری لطیف، چـه در   گذشته و عصر خویش، عالوه بر این

. سـخنان  زدیریمی ادبی و بالغی هاقالبنثر، می زند و مفاهیم را در زیباترین  حوزه نظم و چه

؛ تـا میراثـی جـامع و گرانبهـا     سازدیمبسیاری از ادباء ونویسندگان را در این باب، زیب آثارش 

یی از ایـن شـاهکارهای ادبـی وی، کـه     هانمونهاینک به ذکر  که برای آیندگان به یادگار گذارد.

 :  میاندازیماوست، نگاهی  "المبهج  "کتاب برگرفته از 

 :دیگویمدر ذکر صدیق و صداقت و آیین مودّت 

 «دوست صادق، چون یاوری مهربان و دلسوز است»  4الصَّدّیقِ الصَّدوقِ کالشَّهیقِ الشَفیقِ -

سـت، و  مثل دو دوست ماننـد دو دسـت ا  »مَثَلِ الصَّدّیهینِ کالیَدینِ والعینَ تَستَعینِ بالعَینِ  -

 «. دیجویمچون ( چشم، که از چشم دیگر  یاری )

دوست تنهـا سـازو بـرگ بـه هنگـام      »الصدّیقِ هو العُدَّهُ عندَ الشِّدهِ و العُصرَهُ لدی العُسرَهِ  -

 «گرفتاری و پناهگاه به هنگام سختی است 

 (19:4132)الثعالبی،«. دیدار دوست، شفای بیمار است»لهاءُ الخَلیلِ شِفاءُ العَلیلِ -

 :دیگویمدر ذکر صبر و شکیبایی 

 «صبر کلید موفهیت است»  3الصَّبرِ مفتاحُ النَّجاحِ -

و موفهیت آمیزتـر   کوترین صبر،»الصَبرِ، أحسَنِ وأنجَحُ؛ و فی میزان األجرِ، أرصَنِ و أرجَحُ  -

 (33)همان:«  باشدیمو در ترازوی پاداش استوارتر و برتر است 

 :دیگویمدر ذکر تهوی و پرهیزگاری 

 «تهوی، همان توشه کامل و سار محافظ است»التَّهوی هی العُدَّهُ الوافیهُ والجُنَّهُ الواقیهُ  -

«  و بـرگ اسـت  ساز   نیترکاملستون و  نیتریقوتهوی »التَّهوی أقوی عُمدَهٍ و أوفَی عُدَّهٍ  -

 (  29)همان: 

                                                           
 مشتق )الصدیق، الصدوق(، هر دو قابل رؤیت است. در این سخن، سجع و جناس از نوع الحق )الشهیق، الشفیق ( و 4

ـهَ  وَاتَّهِوا وَرَابِطِوا وَصَابِرِوا اصْبِرِوا آمَنِوا الَّذِینَ أَیهَا ای: بی ارتباط با این کالم خداوند نیست ظاهراَ 3  )آل "تِفْلِحُـونَ  لَعَلَّکـمْ  اللَـّ

 322عمران: 
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 :دیگویمدر ذکر دیگر محاسن اخالقی 

 «چه نیکو ست، نیکی کردن به دیگران » ما أحسَن األحسانَ، باإلنسانِ  -

ی اخالقـی دوری از محـارم   هـا کرامـت از برتـرین  » مِن أفضلِ المَکارمِ، إجتنابُ المَحارمِ  -

 «)کارهای حرام( است

 «وفیق )لطف خدا( رفیهی مهربان استت»التَوفیقِ رَفیقٌ رَقیقٌ  -

«       ای بـرای دسـتیابی بـه هـر فضـیلتی اسـت      ادب وسـیله » األدبُ وسیلَهٌ الـی کِـلِّ فَضـیلَهٍ    -

 (21)همان: 

. کنـد یمـ آمیـز بسـیاری نهـل    او از دیگر نویسندگان و ادباء مثل واره ها وسخنان حکمـت  

مـرو از جملـه کسـانی اسـت کـه در بیـان       عنوان نمونه ابوالفضل سُکری از شـعراء و ادبـای   به

 :دیگویمو  ردیگیمهای فارسی بهره المثلو اندرزهای اخالقی از ضرب هاحکمت

 ناهٍ  و ألفٍ  سِواءـإذا الماءُ  فوقَ  غَریقٍ  طِما           فَهابُ  ق

 «آب که از سر انسان غرقه در آب گذشت، مهدار یک نیزه یا بیشتر را تفاوتی نیست » 

 أدّعی الثَّعلَبُ شیئاَ و طَلَبَ          قِیلَ هَل مِن شاهدٍ قالَ الذَّنَب  -

 (424:4399)الثعالبی، 

 «کو؟ گفت دمم شاهدت او گفته شد، به روباه مدعی چیزی گشت و آن را طلب نمود،»

المثل فارسی )آب که از سر گذشت چـه یـک وجـب چـه صـد      بیت اول بیانگر این ضرب

 ( اشـاره المثل )به روباه گفتند شاهدت کـو؟ گفـت دمـم   م به این ضربوجب( است و بیت دو

 دارد.

شـعرا و نویسـندگان نثـر فنـی در قـرن       نیتـر برجستهابوبکر محمد بن عباس خوارزمی از 

چهارم هجری است و یکی از معاشران خاص ثعالبی می باشد که در قسمتی از گفتارش از وی 

کـه در کـالم    سـازد یمـ . و خاطر نشان کندیمیاد  "و النظم... بحر االدب و عَلَمُ النَثر "عنوان به

خوارزمی فصاحت عجیب و بالغت مفید، در کنار مالحت و حالوت یکجا گـرد آمـده اسـت.    

و  دهـد یمـ وی در باب چهارم کتاب یتیمه الدهر، بخـش بزرگـی را بـه خـوارزمی اختصـاص      
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 هـا آنیی از هـا نمونـه ؛ که به کندیمالمثل و حکمت از او نهل عبارات زیبایی را در قالب ضرب

 :  میاندازیمنگاهی 

روزگار آیینه مردان  و  معیار نهص »االیامُ مِرآهٌ للرجال؛ و األطوارُ معیار النهص و الکمالِ   -

 «و کمال اوست 

ستایش دروغین نـوعی نکـوهش و بنـای    »المَدحُ الکاذبُ ذمُّ والبناءُ علی غَیرِ أساسٍ هَدَمٌ  -

 «  گرددیمو اساس ویران  بدون پایه

عزّت و بزرگـی   به ،شودیمبخشنده از همان جایی که خوار » الکَریمُ یَعِزُّ مِن حیثِ یَهونِ  -

 «رسدیم

خشـم وظـائف و تکـالیف )آدمـی( را بـه      » الغَضبُ یُنسی الحُرِمـاتِ وَیَـدفِنِ الحَسَـناتِ     -

 «پوشاندیمرا  هایخوبفراموشی سارده و 

از انسان و هیچ  تربزرگهیچ شکاری » مُ مِن إنسانٍ وال شَبَکَهَ أصیدُ مِن لسانٍ ال صَیدَ أعظَ -

 «دامی نیرومندتر از زبان نیست

همـان:  )«است ترآسانحفظ سالمتی از معالجه بیماری »حِفظِ الصِّحهِ أیسرِ مِن عالجِ العِلَه  -

331 ،332) 

ارم، از دیگر معاشران ثعالبی است ابوالفتح بستی شاعر، نویسنده و محدّث مشهور قرن چه  

که من آن که از خصال برجسته او، چون: صفا، صداقت، عفت کالم، مناعت طبع و سعه صـدر،  

و خالی از لطف نیسـت کـه مـا در ایـن      دیآرایم، آثارش را به زیور کالم او کندیمبه نیکی یاد 

 ردازیم: المثل ارائه شده است، باکه در قالب ضرب هاآنجا، به برخی از 

 فَطالما  إستَعبدَ األنسانَ إحسانِ   بِد قلوبَهُمــأحسِن الی النّاسِ تَستَع -

 فـإنَّ  ناصِـرَهُ  عَـجزٌ و خِـذالنِ            مَن إستَعـانَ بغَیرِ اهللِ فـی  طلـبٍ   -

 وَ ما علی نَفسِه للحِرصِ سُلطانِ    لیه، غَدَاــمَن کانَ لِلعَهلِ سُلطانٌ ع -

 (919، 912: 3223)البستی، 

را بنده خویش سازی دیر زمانی است که نیکی انسـان را   شانیهادلبه مردم نیکی کن تا » -

 «بنده خویش کرده است
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شک یـاور او نـاتوانی و   هرکس به غیر ازخداوند در طلب کردن چیزی کمک جوید بی»  -

 «خواری خواهد بود.

ا چنان ساری کند که حـرص هرگـز   هرکس که خرد را راهبر خویش سازد، روزگاران ر»  -

 «بر وی غالب نگردد

 :دیگویمدر جای دیگر 

 إذا شِئتَ أن تَصطَادَ حُبَّ أخی لِبٍّ                وتَملِکَ مِنه حوزَهَ الهَلبِ والخِلبِ -

 فأشرِکهُ فی الخِیرِ الذی قَد رُزِقتَهُ                وحَصّلهُ باألحسانِ فی شَرِکهِ الهلبِ

 «  قصد بدام انداختن خردمندی را نمودی و خواستی مالک دل و پرده قلب او گردیهرگاه »

او را در خیری که به تو رسیده است شریک گردان و بـا احسـان و محبـت بـه وی، او را     » 

 «اسیر دام دوستی خود کن
 

 وحکم سلطانی امثال

قسمت جداگانه به ایـن مسـأله   وحکم سلطانی در آثار ثعالبی جایگاه ویژه ای دارد، و او در دو امثال

، آنچه از سالطین و ملوک جاهلی و همچنـین  شیهاکتابپرداخته است و آن اینکه در برخی از ابواب 

در قالـب   سـخنوران  ، و در قسـمت دیگـر آنچـه از بزرگـان، نویسـندگان،     آورده أمراء اسالم نهل شده،

مـا   کـه  ... ذکر شده، بیان کـرده اسـت  ، آداب حکومت ووزراء ،أمراء حکمت و مثل در رابطه با سلطان،

 را  دراین خصـوص ذکـر کنـیم.    هامثلو  هاحکمتیی از بهترین هانمونه، میکنیمدر این قسمت سعی 

ی ازهریـک ازایـن   ثعـالب  االعجاز و االیجاز( اختصاص به ملوک جاهلی عجـم دارد. کتاب )چهارم  باب

 .کندیمفریدون آغاز پادشاهان سخنانی نغز و زیبا آورده، وبا گفتاری از اِ

روزهـا صـفحات کتـاب اعمـال     »االیامُ صَـحائِفُ أعمـالِکِم فَخَلَـدّوها أحسَـنَ أعمـالِکِم:       -

 «را با بهترین کردارتان جاویدان سازید هاآن پس شماست،

 «رسیدن به آرزوها در پذیرش خطرهاست: » 4بلوغِ اآلمالِ فی رکوبِ األهوالِ -

                                                           
 (12)النجم:  "ان إال ما سعَی لیس لالنس ": هیآمحتمل است که نگاهی باشد به  4
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هرکس پدر و مادرش را نیکی و احسان کند، فرزندش نیـز، او را  »وَلدُه:  مَن بَرَّ والدَیهِ بَرَّه -

 «احسان و فرمانبری کند

 «ی استسالمت چیزها، نیترپاکبهترین و »کیکاووس: أحسَنِ األشیاءِ وأطیبُها العافیهُ: 

نی آسایش اگر تلخی بال و مصیبت نبود، شیری»لوال مَرارَهُ البَالء لما وَجَدت حالوَهُ الرَّخاءِ:  -

 « گشتینمو راحتی معلوم 

اشتباه، جنگیدن با کسی اسـت   نیتربزرگ» کیخسرو: أعظَمُ الخَطأِ محاربهُ مَن یَطلبُ الصُّلحِ: 

 «باشدیمکه خواستار صلح 

 اشهمـه گفتـار عاقـل   »شاپور پسر اردشیر: کَالمُ العاقِلِ کِلُّهُ أمثالٌ وکَالمُ الجاهِلِ کِلّـهُ آمـالٌ   

 «نادان تمامش آرزوستحکمت و سخن 

ناسااس به نعمـت بـین   »هرمز پسر انوشیروان: کافَرِ النِعمَهِ بینَ سَخ ِ الخالِقِ و ذَمِّ المَخلوقِ 

 (99،13:4129)الثعالبی،«  خشم آفریدگار و نکوهش مخلوق است 

مـردم کسـی    نیخردتـر بـی  »معاویه بن ابی سفیان: أنهَصُ الناسِ عهالَ مَن ظَلَمَ من هودونَـه  

 (94:4334)الثعالبی،«  ست که به زیردست خود ظلم روا داردا

 سخن همچـون دواسـت،  »عمروبن العاص: الکاَلمُ کالدّواءِ إن اقلَلتَ منه نَفَعَ وإن أکثَرتَ منه قَتَلَ 

 (31:4129)الثعالبی،«  بری و اگر پر حرف باشی هالک گردی سود کم حرف باشی، اگر

بهتـرین مـردم   » 4سِ مَن عَفا عَن قدرَهٍ و تواضَـعَ عَـن رَفعَـهٍ   عبدالملک بن مروان:  افضَلِ النّا

 «ی کندفروتن کسی است که از روی قدرت ببخشد و از روی بزرگی،

ی و اندیشه رأ هرگاه هوی و هوس غالب گردد،»  3المعتصم باهلل: إذا نَصَرَ الهَوی بَطلَ الرأیُ

 (31:4129)الثعالبی،« )صحیح( باطل شود

                                                           
 (433)األعراف:  "خِذِ العفوَ وأمُر بالعُرفِ وأعرِض عَنِ الجاهلینَ  "اشاره ای است به آیه:  4

قِل ال أتّبِعُ أهـواءَکم قَـد    "( و 9النجم: ) "و ما یَنطِقِ عنِ الهَوَی  ": دیفرمایمبرداشتی است از این کالم خداوند، که  ظاهراَ 3

 (؛ و هم چنین آیات متعدد دیگر که بر همین معنا داللت دارند.13)األنعام: "ذاَ و ما أنَا مِنَ المُهتَدینَ ضَلَلتُ إ
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چه زشت اسـت بـرای   »ما أقبَحَ بنا أن تکونَ الدّنیا لَنا و اولیاؤناخالونَ مِن آثارنا: : »ابوالعباس سّفاح

 (33:4142)الثعالبی،«  ما که دنیا از آن ما باشد ولی دوستانمان از اثار ما خالی و بی بهره باشند

 ،علمـاء  ،عالوه براین، ثعالبی در بسیاری از آثارش بنا به اقتضای حال سـخنان زیبـایی از بزرگـان   

، کنـد یمـ  نهل و نویسندگان در رابطه با پادشاهان و سالطین مختلف در قالب حکمت و مثل، شعراء

 درحدیثی از پیامبر )ص( آورده: او یی چند از آن خالی از لطف نیست.هانمونهکه ذکر 

سـت کـه هـر    سلطان سایه خـدا در زمیـنش ا  »السُلطانِ ظِلُّ اهللِ فی أرضِه یَأوی إلیه کِلُّ مظلومٍ  -

 «.بردیممظلومی به او پناه 

ابن معتز گوید: فَسادُ الرَّعیهِ بال سُلطانٍ کَفِسادِ الجِسمِ بال روحٍ )فاسد شدن مـردم بـدون سـلطان    

 (. 33-34: 4142همانند فاسد شدن جسم بدون روح است(  )الثعالبی، 

 لتَعظیمِ، واحذَرهُ و راقِبمِن ا  ـزِدهُ    ـانٌ فَــابن عبّادگوید:      إذا أدنـاکَ سُلط

 ربُ البَحرِ مذمومُ العَواقِبـوقِ    فَما السُلطانِ إالّ البَحرِ عَظماَ                                   

 (33:4124)الثعالبی،

 «هرگاه به سلطان نزدیک شدی بر تعظیم و تکریم او بیافزای و از او بر حذر و مراقب باش»

 ت و نزدیـک شـدن بـه دریـا عاقبـت و فرجـام بـدی       زیرا سلطان همچون دریـای بـزرگ اسـ   » 

 «دارد. 

ثعالبی خود در این باب گوی سـبهت را از دیگـران ربـوده، و بـس دلنشـین سـخن بـر سـبیل          

، جناس و طباق، به زیبـایی بهـره   سجع ، ضمن آن که از صنایع لفظی، چون:او حکمت آورده است.

 دیـ گویم، حسن ادب ایشان این گونه سخن ، از بزرگی جایگاه و شأنَ پادشاهان و هم چنینردیگیم

 (: 13، 92: 4132)الثعالبی، 

و از  نگرندیمپادشاهان، با چشم دل " 4فی قلوب الملوک عیونٌ؛ و لهم علی الهلوبِ عیونٌ -

  اندآگاهی رعیت به خوبی هادل

                                                           
 اول )کنایه از درک و آگاهی عمیق ( و دوم )کنایـه از عطوفـت و مهربـانی(، جنـاس تـامّ برقـرار        "عیون  "میان دو کلمه  4

 است.
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هـر کـس از سـلطان سـرپیچی کنـد، از شـیطان        " 4مَن عصی السلطانَ، فهَد اطاع الشیطانَ -

 "پیروی کرده است 

  "خداوند درزمین و درمیان بندگان اوست  فهیخلپادشاه،  "الملک خلیفه اهلل فی عباده و بالدِهِ  -

 "وطن، جایی است که سلطان در آن، به عدالت رفتار کند "األوطانِ حیثِ یعدِلِ السلطانِ  -

و موعظـه گـری توانـا    ثعالبی، در بسیاری از آثار خویش، روزگار را پیری فرزانه و خردمند 

که مجموعه ای انبوه از تجربه، عبـرت و حکمـت پیشـینیان را در صـندوقچه اسـرار       شماردیم

را تهدیم آینـدگان سـازد.    هاآنخویش به امانت نهاده است؛ تا بنا به تدبیر و مصلحت خویش، 

؛ که ما دکنیمبر این اساس، وی کالم بزرگان ادب را در قالب ذمّ، شکوی، مدح و وصف  بیان 

 :  میپردازیموی،  "المبهج"ویژه به نهل از کتاب ، بههاآنیی از هانمونهدر این بخش از گفتار، به 

« روزگـار، زمـانی شـیرین و زمـانی تلـخ و نـاگوار گـردد        »  همُرّ هو مَرّ هحُلوَ هالدّنیا، حالَ -

 ( 93: 4132)الثعالبی، 

 « رین پند دهنده است روزگار، بهت» 3الدَّهرِ أنصَحُ المؤدَّبینَ -

هرکس والدینش او را تربیت و ادب نکند، روزگار »مَن لَم یؤدّبهُ والدِاهُ ادَّبَه اللیلِ و النَّهارُ  -

 (311،313:4334الثعالبی )«  کندیماو را ادب 

. ایـن امـر، ضـمن آن کـه قرابـت و      کنـد یماو از ابوالفتح بستی اشعار شیوایی را نیز، ذکر   

، بر توانایی و چیره دستی او در دهدیمبی را به این حکیم اندیشمند و فرزانه نشان نزدیکی ثعال

 المثل نیز، حکایت دارد:حکمت و ضرب

 بالکِرَهِتی          لَعِبَ الصَّوالجِ ـالدَّهرِ یَلعَبُ بالفَ

 ره            ـإنـسانِ إلـاّ قِـبَّـ   الدَّهرِ قَنّاصٌ وَ مَاالـ        

  (  433:4921،)الثعالبی

                                                           
السـلطان،  )طباق از نوع ایجاب )عصی، أطاع (، جناس از نوع ناقص و مطلـق    نتوایمدر کالم مذکور،  از صنایع بدیعی،  4

 الشیطان ( و هم چنین سجع از نوع موازی را مالحظه نمود.

ی آن هـا یژگـ یوسخن، بهره مند از استعاره مکنیه است؛ زیرا لفظ مستعار منه )انسـان( محـذوف، و یکـی از متعلهـات و      3

 النصیحه(، در آن هویداست.)
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 کنـد یمـ طور که چوگان با توپ بازی همان سازدیمروزگار آدمی را بازیچه دست خویش »

 «اندازدیمو آن را به این طرف و آن طرف 

 «روزگار چون شکارچی و انسان همچو چکاوکی در دستان اوست»

 الدَّهرِ سَلمٌ لِکِلِّ نَذلٍ                 لکِنَّهُ للکَرامِ حَربُ

 (11: 3223البستی، )  

روزگار با اشخاص دون مایه و پست، سـر سـازگاری و بـا بخشـندگان و افـراد بزرگـوار سـر        »

آمیـز او، معـانی بکـر و    خوارزمی از جمله ادبایی است که سخنان برگزیده وحکمت«ناسازگاری دارد

الـدهر( أمثـال   و ثعالبی دربـاب چهـارم کتـاب )یتیمـه      کندیمویژه ای بر جان و فکر مخاطبان إلهاء 

ـ األ :دیـ گویمـ که شنیدنی است. او درباره روزگار چنـین   کندیمبسیاری از رسائل وی نهل  مِـرآهُ   امُیّ

ـ م روزگار آیینه مردان است و احوال آنان،»لِلرِّجالِ واألطوارُ معیارُالنهصِ فیهِم والکمالِ  نهـص و   زانی

 « باشدیمکمال در میان ایشان 

 الخطابِ و المُلکُ سِلعَهٌ کثیرهُ الطالبالدُّنیا عروسٌ کثیرهُ -

 «کندیمدنیا عروسی است که به یاران فخر فروشی کرده، و به دامادها خیانت » 

 الدّهرِ یَفی بَعد غَدرٍ ویجبرِ عهب کَسرٍ و یَتوبُ بَعدَ ذَنبٍ  -

 «  کندیموبه بعد از گناه ت و روزگار بعد از حیله و نیرنگ وفا کرده، وبعد از شکستن جبران نموده،»

نِعم الواقیهُ العافیه و بئسَ الخَصمُ الزَّمانِ )چه خـوب نگهدارنـده ای اسـت سـالمتی و چـه بـد       -

 (339،332:4399)الثعالبی، (روزگار دشمنی است،

، و بر این اعتهاد اسـت کـه بایـد در برابـر     آوردهاو در برخی اشعارش نیز از روزگار سخن بمیان 

 :دیگویمو هوشیار بود و بر آن اعتماد و تکیه نبایدکرد و چنین حوادث و بالیای روزگار قوی 

 تَمَدُ بِالهِبَهِــم یُعــإنَّه لـالتَشکِرِ الدَّهرَ لِخیرٍ سَبَّبَه          ف  -

 (321)همان: 

که به احسان و بخشـش   رایز از روزگار به خاطر چیزی که به تو رسانده است سااسگزار مباش،»

 «د او نتوان اعتماد کر
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  هـا بدانای گسترده دارد و تنها به این مواردی که ما در این مهاله وحکم در آثار ثعالبی دامنهامثال 

؛ بلکـه در هـر یـک از یـک آثـار ایـن بزرگمـرد ادب نیشـابور، درس         شودینم، منحصر میاپرداخته

وجه کـه مـا    حکمت، اخالق، تربیت و زندگی، ضمن استفاده از صنایع لفظی و معنوی به نیکوترین

 ، آمده است.  میاداشتهای کوتاه اشاره هاآنبه برخی از 

ی بـه ظـاهر غنـی، ماننـد چـین،      هـا فرهنگاما، به رغم گستردگی دایره امثال  و حکم در درون  

ی کهن، امروزه، نه تنها آنـان  هانیسرزمیونان، هند، آسیای صغیر، خراسان بزرگ، ماوراءالنهر و دیگر 

ی صـف  هـا انهیمدر  عمالَ؛ بلکه در بسیاری موارد، ندیآینمرهنگ برتر جهانی بشمار از قافله داران ف

؟! چرا ملل مسلمان، که پیوسته مدعی غنای فرهنـگ  اندگرفتهقرار  –بلکه انتهای آن  –مدنیت بشری 

اسالمی خویش هستند و آثار مکتوب اسالف خـود را عامـل نجـات و سـبب رهـایی از تـاریکی و       

و از حداقل سهم در پیشبرد فرهنـگ، حهـوق    اندگشته، خود در دریای ظلمت گم ندپنداریمظلمت 

اجتماعی و فردی، آداب زیستن و معاشرت با دیگران، و در یک جمله: مدنیت و تکنولـوژی جهـان   

امروز،  برخوردار نیستند؟! چرا امروزه در جوامع شرقی، کـه بـیش از همـه سـنگ فـالح دنیـوی و       

، مردم این چنـین  کوبندیمخرد، اندیشه، درایت، صداقت و حکمت بر سینه  دهجااخروی را از مسیر 

؟! و اگر چنین نبود که امروزه برخـی ممالـک ایـن دیـار، از روابـ  اجتمـاعی،       اندسرگردانآشفته و 

مهبولی با جهان پیشرو برخوردارند، ما حتی اکنون، امکان بروز همین انـدک   نسبتاَاقتصادی و سیاسی 

. میکـرد ینمـ ی گونـاگون نیـز، در خـود مالحظـه     هـا نهیزمملموس و محسوس را در  یهاشرفتیپ

براستی چه عوامل و اسبابی سبب شده است تا مردمانی با داشـتن سـابهه ای کهـن، فرهنگـی غنـی،      

المثل، امروزه در دامان خرافـات،  تجاربی سودمند، سننی دیرینه و ادبیاتی سرشار از حکمت و ضرب

ت، یأس و بی انگیزگی دست و پا زنند و تنها به گذشتگان خویش و آثار ایشـان  عهب ماندگی، جهال

 بنازند و ازخویشتن خویش غافل بمانند؟!  

 پاسخ این پرسش را باید در دو نکته جستجو کرد:  

گوینـد و  عدم پایبندی عملی خردمندان و به ظاهر فرزانگان یک ملـت بـدان چـه مـی     -نخست 

خود، از زینت و زیور آن صفات بدورند. براستی اگر ملتـی صـداقت و   که مدعی آن هستند؛ درحالی

حیات فردی و اجتماعی خویش قرار دهد، آیا ضـرورت دارد پیوسـته و مسـتمر از     سرلوحهعمل را 
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ی گوناگون یاد شود؟! اگر برخی خویشتن را برتر از آحاد جامعـه بشـمار نیاورنـد،    هامناسبتآن در 

دهند دهانشان به اندرز همنوعان خویش، کـه هماننـد آنـان از درک و    آیا ممکن است به خود اجازه 

اعمـال و کـردار    سـرلوحه شعور برخوردارند، گشوده گردد؟! اگر زعمای اقوام، راستی و خلوص را 

، آیا ضرورت صرف میلیاردها دالر جهت نگارش آثار و ایجاد مجالس، محافـل  دادندیمخویش قرار 

؟! اگـر  شـد یمـ است، احسـاس   هاآندر پی داشتن بزرگنمایی گویندگان  ، که تنها اثر آن،هاانجمنو 

که در جهان سوم ما، مردمان بر نخستین پلکان اخالق، که همان صـداقت   هاستقرنچنین بود، چرا 

؟! چگونه اسـت  انددهینرسو به سرمنزل مهصود  زنندیمو دوری از نیرنگ و فریب باشد، دست و پا 

هایی در خور همـان حرکـات   عمال و رفتار خوب یا بد انسان، عکس العملا مشاهدهکه حیوانات با 

؛ ولی آدمی را باید با سخن و تذکرهای مکرر بـه سـوی راسـتی و صـالح     دهندیماز خویشتن بروز 

ی هـا ملتی اجتماعی مؤثر باشد، هامعاشرتدر جهت بهبود  توانستیمسوق داد! اگر چنین روشی 

 .  گرفتندیمملل جهان قرار  همهق اسالمی  باید تا کنون، سرمش

ی اخالقی مورد قبـول و رایـج،   هایژگیوروزی با فردی آراسته به  اگر و در همین راستاست که،

مانند: صداقت، بردباری، صراحت و بدور از ریا و نیرنگ روبرو شویم، ناخود آگاه زبـان بـه تمجیـد    

ا بسیارند و هرگز از جانب ما به بـدی یـاد   م جامعهمهابل چنین کسانی در  نهطه؛ چراکه مییگشایماو 

. اما در جوامع متمدن امروز، از اشخاصی آراسته به صفات انسانی، نه تنها با زبان تمجیـد و  شوندینم

؛ بلکه بدیشان هیچ گونه امتیازی که آنـان را برتـر از دیگـران قـرار دهـد، تعلـق       شودینمستایش یاد 

هـای بـدیهی یـک انسـان در     ر، وجود چنان صفاتی، از ویژگـی ؛ چراکه از منظر مردم آن دیاردیگینم

خصـالی را بـرای یـک ملـت      تواندینم. بنا بر این، صرف ادعا دیآیمی اجتماعی، بشمار هامعاشرت

 اثبات کند؛ حتی اگر بسیاری از آثار مکتوب آنان، مملو از معانی انسانی و معنوی باشد.  

ردمندان و فرزانگان از سوی خواننـدگان و مخاطبـان.   ی حکما، خهاامیپعدم درک مفاهیم  -دوم 

آثار دینی، ادبی، اخالقی، و فلسفی فرهیختگان یـک دیـار، پیوسـته     هاستقرنو از همین روست که 

؛ اما آن چه از آن همه قیل و قال و غوغا به شنونده و خواننده الهـا  ردیگیممورد تجلیل و تکریم قرار 

را، که با تصور به دست آوردن سعادت اخـروی بـر روح و روان   ، آرامشی است موقتی وگذشودیم

 .  شودیموی جاری 



 883                                البالغهنهجتحلیل چند انگاره در                                                مهفت سال  

 نتیجه

، حاصـل عـادات،   هـا ملـت های رایج در میـان اقـوام و   المثلو ضرب هاحکمتتردیدی نیست که 

ی گذشتگان است که در طول تـاریخ، از نسـلی بـه نسـل     هاسنترفتار، اعمال و کردار، و به طور کلی، 

یافته و امروزه در اختیار فرزندان آن ملت قـرار گرفتـه اسـت.  از آن جـایی کـه درسـتی و        دیگر انتهال

ی مکرر زمان بـه اثبـات رسـیده اسـت، متـأخران      هاتجربهها در ظرف تاریخ و المثلصحت این ضرب

بـا   .کننـد یمـ بـه نیکـی یـاد     هاآنو از  بالندیم، که برگرفته از سنن گذشتگان ایشان است، هاآنقوم، به 

وحکـم  ی عمـده امثـال  هایژگیواز نتیجه گرفت  توانیم، میاپرداختهتوجه به آن چه در این مهاله بدان 

، عنصر دین بوده است کـه بـا زیبـایی    شودیمای از آن را شامل ایران زمین، که خراسان نیز بخش عمده

کـه خواننـده را   طـوری ت؛ بـه و مهارت در درون سنن کهن ایرانی وارد گشته و با آن آمیخته گشته اسـ 

فارسـی   -توان جداسازی و تفکیک آن دو از یکدیگر نیست. بدین سبب است که ما در ادب این دیـار 

این، همـان رمـز    .مینینشیممفاهیم را در زیباترین لباس الفاظ و تصاویر، به نظاره  نیترقیعم –و عربی 

زهـای ایـن کهـن دیـار فراتـر رفتـه و آداب       ی مرهادامنهموفهیت و جاودانگی ادب فارسی است که از 

علـم، ادب و   -بلکـه عاشـهان    -دیگر ملل را نیز تحت الشعاع خود قـرار داده اسـت. حضـور طالبـان     

ویژه نیشابور، سـبب شـده بـود تـا ایـن مراکـز خردمنـدان و        فهاهت در مراکز اصلی خراسان بزرگ، به

ی ایـن  هـا چهـره  نیتـر درخشان. ثعالبی یکی از فرزانگان بزرگی را به جامعه اسالمی آن عهد هدیه کند

ی آغـازین اسـالم تـا    هاقرناسالمی  –سرزمین است که آثار وی سندی گویا و معتبر از فرهنگ ایرانی 

ی لفظـی و معنـوی را در قالـب    هـا ییبـا یز هـا آن؛ و ما در همـه  ندیآیمعهد این ادیب فرزانه به شمار 

.  بدون شک ابومنصور ثعالبی نیشابوری بـا  میکنیممالحظه  مفاهیم دینی و فرهنگی به خوبی و مهارت

بهره گیری از اندیشه و ادب عصر، همراه با جامعیت در فکر و کثرت درآثـار، سـندی معتبـر از پنـدار،     

خرد و ادب عربی خراسان قدیم است که حاصل ذوق و فکر خود، پیشـینیان و معاصـران را بـا حفـظ     

 ات آثار انبوه خود برای آیندگان به ارمغان نهاده است.    امانت داری در تابلوی زرین صفح
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