
 
 
 
 
 

  زبان فارسی گنجینة امثال است
 ابوالحسن نجفی 

 

حواا  ا ۀلیف احمد بهمینار )با مقدمه ای در ترجمأبهمیناری، ت ۀداستان نام

انشگاه د ،اریحمد ابراهیم باستانی پاریزی(. به کاشش فریدون بهمنمبه قلم  مؤلف

 ص.113+574، 1357تهران، 

و  ثلهای رایج در زبوان فارسویای است از مبهمنیاری مجماعه ۀداستان نام

ه نیز در فارسی به معنی حکایت و افسان»است که « مثل»داستان همان »مقصاد از 

« سوتاندستان گایند بور وزن م آمده است و به این معنی گاه آن را تخفیف داده و

 مقدمه(.« ید»)ص 

هجری شمسوی( از اسوتادان فا ول دانشوگاه  1334-1263ار )یاحمد بهمن

او  قرن  ۀمی از چهار یا پنج محقق واقعی زبان و ادبیات فارسی در نیتهران و یک

ای ان شایسوتهنایم جانشویاخیر که ما امروز دریغاگایشان هستیم و هناز نتاانسوته

 1284قموری )ماوابق بوا  1323لیف این کتاب را در سوا  أت، نها پیدا کنیمبرای آ

کوار  کوه بعوداب بوه ایون ان دیگوریمؤلفوشمسی( آغاز کرد، یعنی بسیار پویش از 

آوری امثا  دیگران(، در آن زمان جمع اکبر دهخدا، امیرقلی امینی وپرداختند )علی

ایران موارد  ۀسال چند صد ارزش و اهمیت آنها در ادبیات هزار و ۀفارسی، با هم
                                                           

   نشر دانش، مهر و آبان 1361، صص 24 تا 27.
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خو  أاین کار تازگی داشت. تنهوا م ۀکس قرار نگرفته باد و حتی اندیشه هیچجتا

یف محمد ألبه نام جامع التمثیل، شامل هزارو صد مثل فارسی، ت ماجاد کتابی باد

رودی در قرن یازدهم هجری )چاپ هندوستان(، اموا ایون کتواب عوبوه بور حبل

ت نیز دو عیب عمده داشته اسوت کوه ت ناقص باده از نظر کیفیّاینکه از نظر کمیّ

ا  را ذکر نکرده و دهد: اوالب معنی امثمیکتاب خاد آنها را شرح  ۀار در مقدمیبهمن

نهوا کوه متورود شوده اسوت معلوام در نتیجه مفهام و مارد استعما  بعضی از آ

 ای است در ردیف امثا  آورده است. جداگانه ۀنیست، ثانیاب کنایات را که مقال

ج در یووبوواری احموود بهمنیووار نخسووت بووه منظووار جمووع آوری کلمووات را

نقوایص کتواب مو کار کوار محاورات اهل کرمان و سپس به قصد تکمیل و رفع 

دهد. میکند و یک سالی آن را ادامه میهجری قمری آغاز  1323خاد را در سا  

 مؤلوفحبس و تبعید  ۀدر سا  بعد انقبب مشروطیت ایران و دوران چندین سال

انودازد کوه میای در کوار او هااداری از مشروطیت وقفوه دیخااهی وابه جرم آز

ز در اواخور ایون دوره، کتواب دیگوری، ایون بوار اکشود. می اهفده سا  بوه دراز

 ۀنگیزنقایص آن ا ۀرسد که شاید مشاهدمیامثا  فارسی به چاپ  ۀمعاصران، دربار

 کار بهمنیار شده باشد:  ۀمجددی برای ادام

. ق( سوخنان  ه 1339خان )چاپ برلین، لیف امیرقلیأهزار و یک سخن، ت

ای کلمات قصار که اشوتهاری بوین عاموه ارهو پ اندای امثا  سایرهپاره»این کتاب 

اثور  ،آن سخنان ی ازشاند نه امثا ، و حتی بعضمیم محساب کَحِ زءج نداشته و

کلموات ادبوا و  ق از امثوا  وسوخنان کتواب ملفّو»و نیوز «  است مؤلففکر خاد 

مثول ... معنوی  ۀاز کلمو مؤلوفشاد که مراد میاز امثا  تنها و معلام  هعرفاست ن

 1341مقدمه(. به هرحا  بهمنیار در سا  « لد»)ص « اصابحی آن نیستعلمی و 
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دهود و  میگیرد و تا یوک سوا  دیگور آن را اداموه میکار را  ۀهجری قمری دنبال

 سازد.میمثل را برای چاپ آماده   3647تعداد 

 ۀحواورعامه ... که در م ۀامثا  سائر»این تحریر او  کتاب است، مشتمل بر 

ر اکثور شواد و آنهوا را دمیردم از عالی و متاسط و ادنی استعما   طبقات م ۀکلی

 « تاان شنیدمیجاها و از غالب زبانها 

 فعلوی کتواب نیوز در هموان ۀمقدمه(. از قراین پیداست که مقدم« له»)ص 

 زمان، یعنی پس از پایان تحریر او ، ناشته شده است. 

ح و الهای بعد، از اصبدر طی س مؤلفافتد و میاما چاپ  کتاب به تعایق 

شتری به کشد و مثلهای تازه یافته را )ظاهراب با عاف تاجه بیمیتکمیل آن دست ن

( در انودامثا  ماجاد در آثار ادبی و مصاریع و ابیاتی که به صوارت مثول درآمده

کند میای یادداشت الی ساار همان دفتر و سپس در دفتر جداگانههحااشی و الب

مشغا  به  رساند و گایا تا اواخر عمرمی 6047تعداد مثلها را به و به این ترتیب 

 أشمن کند و معنی و ترنقحاین کار باده است به امید اینکه آن را هرچه کاملتر و م

و ماارد استعما  یک یک امثا  فارسوی را بوه دسوت دهود چنود سوالی پوس از 

آمیوزد و میبه هم   درگ شت استاد فرزند او فریدون بهمنیار ماالب هردو دفتر را

 سپارد. میسازد و به چاپ میی منظم آنها را به حسب حروف تهجّ

با این همه، آنچه امروز به صوارت کتواب چواپ شوده در دسوت ماسوت 

فرصوت  مؤلفتحریر نهایی نیست، جاهای خالی نسبتاب متعددی در آن هست که 

یکسانی در  ۀنیز شیا نیافته باده که برای آنها تا یح کافی و شافی فراهم آورد. و

همه جا به کار نرفته است: برای بعضی از مثلها شرح نسبتاب طاالنی آموده و بورای 

بعضی دیگر به تا یح مختصری اکتفا شده است. محض نمانه چند مثل از کتاب 
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 شاد: میدر اینجا نقل 

 (.39حفظ جان است )ص  ۀمای را نگه دار: حفظ سرّ بایدت سرّ اگر سر

از حسود نااهول شود )در حاشویه، بواالحکم باجهول شود .. ای بسا اهول 

 (. 57کند )ص اخبق فاسده می ...)مالای(: حدس اخبق خاب را زایل و

مجمعوی از در ور است میدانش نزدیک اسوت: گاینود شخصوی دسیستان 

گفوت: در سیسوتان میودانی اسوت میشجاعت و جلدی و چابکی خاد الف زده 

 ن سورشآ، من به یک خیز از این سر میدان بوه دارای فبن اندازه طا  و عرض

جستم. یکی از حضار گفت: آقایان، اگر سیسوتان دور اسوت میودان حا ور و می

مثل فاق از  .گاییدمینزدیک است، بفرمایید و امتحان دهید تا معلام شاد راست 

شاد کوه شخصوی الف هنور و شوجاعت میاین حکایت اتخاذ و در ماقعی گفته 

 ( 349هنرمندی خاد نقل کند )ص  میز از دالوری وآاغراق بزند و حکایات

ای معموالی بعد از هر مثل، جمله»این باده که اوالب  مؤلفهدف مارد نظر 

هوم  هم معنی را روشون سوازد و»ذکر کند تا  ،که مفاد آن با مفاد مثل یکی است

 ان کند کهو ثانیاب هرجا که الزم باشد بی« طرز استعما  آن را به دست دهد مارد و

 ،حقیرتم، تهدید، م با چگانه احساسی از قبیل تعجب، تهکّأمثل در چه مقام و تا»

  معلام و خأخ  امثالی را که مأاصل و م» و ثالثاب « شادمیتعظیم و غیره استعما  

مات و  مناب در حاشیه معنی لغات مشکل و اصل کل« .. شرح دهداندمعینی داشته

یوک  صراع او  یوا ثوانی امثوالی کوه امثا  منظام وۀدتحریف شده و نیز نام گاین

ور در و طرز استعما  قدیم هر مثل و تغییراتی کوه بوه مور اندمصرع از بیتی باده

 ه در لفوظ ومفاد و مفهام آنها حاصل شوده و اختبفواتی کوه در محواورات عامّو

 مقدمه(.« لط –لح »ترکیب مثلها پدید آمده است آورده شاد )ص 
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اب از این هدفها کار بسیار دشااری است و طبعۀرد که تحقق همباید اذعان ک

شده اسوت نآید. بنابراین در این کتاب نباید به آنچه مییک تن به تنهایی برنۀعهد

افیوق نظر کرد، بلکه باید محسنات و مزایای آن را که الحق بسیار اسوت و نیوز ت

اجواد ی مشوابه آن مافتن بسیاری از مثلهایی که هناز هم در کتابهوا را در مؤلف

 ین است که چرا حاصل این همه زحمت فی باشد درأنیست در نظر گرفت. اگر ت

در همان ماقع، یعنی در پایان تحریر او  )قریب شصوت سوا  پویش( بوه چواپ 

گردآوری و ۀی در زمینوراه توازهۀنرسید، زیرا این کتواب کوه درحقیقوت گشوایند

نوی چوان رل کوار پووهگو مکمّوتاانست راهنموا میتدوین مثلهای فارسی است 

دی هوم دهخدا و امینی و شاملا و دیگران که در همین راه گام برداشته و تا حدو

 قرار گیرد.  انداز آن پیشتر رفته

در آن هودف و روش کوار  مؤلوفعی هست که در آغاز کتاب، مقدمه ممتّ

 حقیوق ومنابع ت،خاد و تعریف مثل )و تفاوت آن با کنایه و تمثیل و ارسا  المثل(

اخت مثوا  را خاصوه در شونیود اان پیشین در ایون زمینوه و نیوز فاامؤلفنقد آثار 

روحیات و خلقیات ملل به تفصیل شرح داده است. در این مقدمه چنود قضواوت 

یف لأمان توزهای رایج در شتابزده طرداب للباب آمده که البته با تاجه  به پیشداوری

، است اما چان برای خاانندگان خوالی الو هن قابل تاجیه مؤلفکتاب و جاانی 

م ادب خاصه جاانی که چه بسا سخنان استاد را به اعتبوار مقوام واالی او در عوال

 ا ندیدیم. جهایی است ت کر آنها را بیچشم بسته بپ یرند، محتمل بدآمازی

ذوق فاوری،  ۀمثول ... نماینود»درسوت کوه  ۀدر  من بیان این نکت مؤلف

است بوه عنواان مثوا  « کار، عادات، اخبق و احساسات اهل زبانادبی، اف ۀقریح

اگر آقایت نصف شب بگاید ظهر است برایش »کند: میاشاره به چند مثل حبشی 
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اگر آقایوت را سواار االب ببینوی بگوا عجوب »و « بینیمیقسم بخار که آفتاب را 

روی  و از« اگر سگ دولتمند باشد به او بگوا آقوای شویر»و « اسب قشنگی است

ق و تملّو ۀصوف بوه صوفت رذیلوملوت حبشوه عمامواب متّ»گیرد که میا نتیجه هآن

ت و زندگی در تحت اوامر سولانت رقیّ باشند که ناشی از بندگی ومیچاپلاسی 

مقدمه( در اینکه زنودگی در تحوت اوامور « ح»)ص « و حکامت استبدادی است

ق و چاپلاسوی از آورد کوه تملّومویسلانت و حکامت استبدادی مفاسدی به بار 

ای آنهاست تردیدی نداریم. اما اینکه ملتی را عماماب متصف به صفت رذیلوه ۀزمر

زبانهای دیگر و از جمله زبوان  ۀبدانیم البته درست نیست. نظایر این امثا  در هم

همین کتواب موارد بحو   255المثل رجاع شاد به ص فارسی فراوان است )فی

و بسویار  «ش کنودبوه از راسوتی کوت مشواّدروغی که حالی دلت خاش کند / »

فراوانوی دیوده بوه های دیگر(. چنانکه امثا  متضاد با آنها نیز در هموه جوا نمانه

ملتها ایون  ۀزبانها و نزد هم ۀمثلها در هم ۀشاد. اساساب یکی از مشخصات عمدمی

کنود و ایون ناشوی از میاست که افکار متفاوت و حتی متضاد با یکدیگر را بیان 

های گاناگان زندگی و حاصل تجربیات متناع بشری در طا  تاریخ است. هجلا

کشارها حبشه را به عناان مثا  انتخاب  ۀنکته اینجاست که چرا استاد از میان هم

در ذهن او به تبع عقاید « حبشی»و « حبشه»کرده است؟ مبادا بدین سبب باشد که 

و تکرار کرد که ملوت  باده است؟ باید گفت« وحشی»و « تاحش»شایع، مرادف 

در هیچ کجا وجاد ندارد و این نیز « عقب افتاده»و « ابتدائی»و « بربر»و « وحشی»

 ات فرهنگ غربی است. یلعیکی از ج

در جای دیگر  من شرح این مالب که کثرت امثا  دلیل وسعت و  مؤلف

ارف المع ۀمثبب امثا  زبان آلمانی، به طاری که دایر»گاید: میعظمت زبان است 



 215 زبان فارسي گنجينة امثال است

و چهل و پنج هزار مثل اسوت. ایون عوده  نماید، بالغ به صدمیانگلیسی تصریح 

تقریباب بیست برابر امثا  فارسی است و اگور لغوات آلموانی را بوه دقوت بشومریم 

کلموات ماسوت و اگور  ۀآنها نیز تقریباب بیست برابر شومار ۀخااهیم دید که شمار

که آلمانها در ادبیات هم بیسوت  دهیممیتعصب جاهبنه را کنار بگ اریم انصاف 

«(. یوج -یوب»)ص « ایمو ما هناز اندر خم یک کاچوه اندمرحله از ما جلا افتاده

نماید و معلام نیست میآمیز صرف نظر از اینکه رقم صد و چهل پنج هزار اغراق

خ  و چه معیاری است )تا مثول أالمعارف انگلیسی مبتنی بر چه م ۀکه حکم دایر

بایود گفوت کوه  .یف کنیم و چه سخنانی را جزو امثوا  بشوماریم(را چگانه تعر

قضاوت استاد بهمنیار ظاهراب به استناد تعداد مثلهایی است که خواد فوراهم آورده 

مسولماب  البته، چنانکه تحقیقات بعدی دهخدا و دیگران نشوان داده و باده است و

از حیو  مقودار، ن را بهتر نشان خااهود داد، مثلهوای فارسوی آپووهشهای آینده 

از مثلهای هیچ زبان دیگر ندارد. شاید باورکردنی ننمایود کوه زبانهوای میدست ک

افریقایی، بر طبوق تحقیقوات سوالهای « ابتدائی»و « عقب افتاده»اقاام به اصابح 

« متمدن»و « پیشرفته »تر از اغلب زبانهای ملل به اصابح اخیر، از حی  مثل غنی

لغات زبان آلمانی )یا هر زبان دیگری( را بیست برابر  ۀارغربی است. اما اینکه شم

های فرهنگ لغات فارسی بدانیم حکمی است که اگر فقط به ذکر دو جنبه از جنبه

تاان خبف آن را ثابت کرد: از یک سا کثورت آثوار میایران اکتفا کنیم به آسانی 

های ادبی زمینه ۀهم زبان فارسی )بیش از ده هزار اثر معتبر در ۀجا ماندهمکتاب ب

ش از مجمواع آثوار یو هنری و علمی و فنی و فلسفی و عرفانی و غیره ، یعنی بو

کشارهای اروپای غربی که ادبیاتشان تقریباب هم زمان با ادبیوات  ۀهم ۀگ شت معتبر

 ۀشاد( و از سای دیگر دامنومیایران بعد از اسبم قرن هشتم و نهم میبدی آغاز 
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امروز ما )خاصه بر طبق پووهشهایی که توازه آغواز شوده( از  ۀبیکران زبان عامیان

لغات مستعمل و متداو   ۀشناسی جدید ثابت کرده است که شماراین گ شته زبان

از هیچ زبان دیگری حتوی زبانهوای « ییابتدا»هیچ زبانی حتی زبانهای معروف به 

ه لغات فنی کمتر نیست و اگر تفاوتی باشد فقط مرباط ب« متمدن»ملل معروف به 

محکمی برای ارزشگ اری فرهنگی به  ۀ)که آن  ابا و صنعتی علام جدید است

خط  ۀرود( و نیز البته مرباط به برتری لغای زبانهایی است که به مرحلمیشمار ن

خاد  ۀبسیاری از مفاهیم فرهنگ گ شت اندو ادبیات رسیده و بدین وسیله تاانسته

جمعیوت  ۀعدّ آثار ادبی و علمی و ۀجهت سابقرا حفظ کنند. زبان انگلیسی که از 

م لّواهل زبان و گستردگی آنها در ساح کره زمین و تعوداد اقواامی کوه بوه آن تک

ای کوه تواکنان ترین زبان جهان است بر طبق بزرگترین لغتنامهکنند ظاهراب غنیمی

کلموه  510000برای آن تهیه شده است )آکسفارد اینگلیش دیکشنری( در حدود 

دهخودا آشوکار اسوت و از فرهنوگ  ۀ. اما زبان فارسی نیز، چنانکه در لغتنامودارد

آیود، در مقوام چنودان میدرآمد فرهنگ تفصویلی بعودی( برمعین )به عناان پیش

فروتری قرار ندارد و  این درحالی است که هناز استقصوای کامول در ایون زبوان 

قعی لغات فارسوی صارت نگرفته و مسلم است که در پووهشهای آینده مقدار وا

آمده افزایش خااهد یافت. بیان این قبیل احکام به چند برابر آنچه تاکنان به دست

غیر مستند ناشی از خادباختگی ما در برابر فنان و صنایع غربی است )که شواید 

آن به قرن دهم هجری و هزیموت سوااران شواه اسومعیل صوفای از برابور  أمنش

فون و »ر کوه برسود( و نیوز ناشوی از ایون تصواّتاپهای عثمانی در نبرد چالدران 

 است. «  تمدن و فرهنگ»لزوماب مرادف « صنعت

خواد را بوازگا  ۀته افکار رایج زمانونسالبته بر استاد بهمنیار که چه بسا ندا
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خدمات او بوه زبوان و ادبیوات  موا، خاصوه در  ۀکند ایرادی نیست، زیرا مرتبمی

هایش، باالتر از آن اسوت کوه ایون ن نمانهامروز فارسی در بهتری ۀتکاین نثر ساد

های جزئی خللی بر آن وارد کند. غرض فقط اشاره به یکوی از زیانبوارترین نکته

سوفانته هنواز حتوی در أملتهای شرقی بواد کوه مت ۀداوریهای حاکم بر اندیشپیش

 اذهان بسیاری از روشنفکران، به قات خاد باقی است.

 


