
   
  
  
  
  
  

دهخدا حکم و امثال   ضرورت بازنگری در عبارات عربی کتاب

  
وحيد سبزيان پور   

مقدمه   
 ارزش کار دهخدا   

دهخدا و آثار او مستغنی از تعريف و توصيف است؛ زيرا «به اتفاق اهل نظر اگـر از حکـيم
طوس باالتر و واالتر نباشد فرودستتر و کمتر نيست.» (عنايت، 1351، 6). همگـان بـر ارزش
علمی و ادبی آثار او اذعان دارند، «لوئی ماسينيون آثار علمـی دهخـدا را هرکـولآسـا خوانـده
است.» (يوسفی، 1380، ص 155). برخی صاحبنظران او را در فضل و ادب بـا صـاحب بـن
گفتـهانـد: حکم و امثال عباد مقايسه کردهاند (تقیزاده، 1307: ص 613). در مورد ارزش کتاب
اثر ديگری نداشت، کافی بـود کـه در شـمار پژوهشـگران نـامآور زبـان حکم و امثال «اگر جز

فارسی درآيد.» (مهدوی، 2536: 26)، (برای تفصيل بيشتر ر. ک. سبزيان پور، 1384: 56).  
  

حکم و امثال منابع دهخدا در کتاب
17 تعريـف وجـود دارد و هـيچيـک فرانسـه دهخدا با اين توجيه که برای «مثل» در زبـان
مقدمهای کـه نشـانگر شـيوة کـار و منـابع او باشـد  حکم و امثال قانعکننده نيست، برای کتاب
ننوشته (ر. ک. دهخدا، لغتنامه: 380 و 381). جز فهرست اعالم و اشارههای پراکندهای که بـه
اقوال گويندگان و شاعران مشهور کرده است، راهی برای تشخيص نام گوينده و يا منبـع خبـر
در بسياری از اشعار و حکمتهای عربـی ايـن کتـاب ارزشـمند وجـود نـدارد. در جـايی بـه

                                                 
حکم، علياکبر دهخدا، تهران: اميرکبير،  و امثال * مطالعات زباني بالغي؛ شماره 1؛ بهار 1389. اين ستاد، نقدي است به کتاب
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صراحت گفته است که «امثال را از افواه گـرد آورده و آنچـه شـاعران و نويسـندگان فارسـی
بدانها تمثل کردهاند، استخراج کرده1 و چون قصد آوردن امثـال عربـی را نداشـته آنهـا را در
نظاير و شواهد قرار داده است2.» (ر. ک. دبير سياقی، 1358: 454). از سـخن خـانلری نيـز بـر
را ضـمن حکـم و امثـال کتب فارسی بوده است. «دهخدا کتـاب حکم و امثال میآيد که منابع
آنکه کتب ادبی زبان فارسی را به قصد تحقيق در لغـت و فـراهمکـردن فرهنـگ بـزرگ خـود

مطالعه کرده، گرد آورده است؛ يعنی اين کار عظيم خود فرع کار بسيار عظيمتری بود که تدوين 
است.» (خانلری، 1335: 93)    لغتنامه

  
تنوع امثال و عبارات عربی   

 1. آيات قرآن و احاديث پيامبر و امامان   
بيش از 350 آيه، 340 حديث  حکم و امثال  بر اساس اين تحقيق، دهخدا در کتاب ارجمند
نبوی، 300 حديث از امام علی(ع)، تعداد اندکی حديث قدسی و روايت از امام حسن(ع)، امام 

حسين(ع) و امام جعفر صادق(ع) نقل کرده است.   
 2. امثال عربی   

 بيش از 1000 مثل که غالباً در زبـان و فرهنـگ ايرانـی و در جـوف کتـب فارسـی ديـده
آمده است.    حکم و امثال میشود، در

 3. اشعار شاعران   
 دهخدا به ديوانهای عرب اشاره نکرده، ولی از شاعران عرب اشعاری نقل کـرده اسـت از
جمله: ابوالعتاهيه، ابوالعال معری، ابوالفتح بستی، متنبی، ابـوفراس حمـدانی، عمـرو بـن معـدی

کرب، ابنهمام، ابناسحاق غزی، دريد بن صمه، قيس بن حطيم و...   
4. ضربالمثلهای فارسی ـ عربی   

از آنجا که دهخدا در پی جمعآوری امثال رايج در بين مردم بوده است، همه نـوع مثـل از
اديبانه تا عاميانه در اين کتاب ديده میشود، از جمله ضربالمثلهايی کـه ايرانيـان بـا ترکيـب

کلمات فارسی و عربی ساختهاند:   
 شيئان عجيبان هما أبرد من يخ / شـيخ يتصـبی و صـبی يتشـيخ (1042/14) کلنـا عـالف.
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(60/20) دو اسبه يمشی الی المبال / مشی الفقيه نحو بيت المال (830/29)  
 5. قواعد و اصول علوم مختلف   

 دهخدا هر نوع عبارتی را که در کتب فارسی ديده و نوعی شهرت و عموميت در آن يافته 
است، نقل کرده، از جمله:   

 قواعد اصولی، مثل «االطراد آية الحقيقة» (233/27)، «التبادر آية الحقيقـة» (238/1)؛ قواعـد
d للفِـراشِ وللعـاهِر فقهی، مثل «الوالء لحمة کلحمة النسب» (لحمة: خويشاوندی) (281/3)، «الوَلدَ

الحَجَر» (العاهر: زناکار) (281/3)؛ احکام فلسفی، مثل «القابل اليکون فاعال» (266/17)، «القضية 
مالم تجب لم توجد» (267/20)، «الشیء مالم يجب لم يوجد» (254/19)؛ قواعـد علـم منطـق،

«التوحيــد اســقاط  «النقيضــان اليجتمعـان و اليرتفعــان» (280/3)؛ عبـارات عرفــانی، مثـل مثـل
االضافات» (239/3)، «الصوفی ال يسبق همته خطوته» (256/10)، «من عرف اهللا قل کالمه و دام 

تحيره» (258/20).   
 6. اقوال بزرگان   

250»، «ذوالنـون مصـری،  اقوال عرفا، از عارفانی چون: «شـبلی، 62»، «ابوسـعيد ابـوالخير،
 ،«361 «ارسـطو، 1741»؛ سـخنان فالسـفه، مثـل 237»، «اويس قرنی، 252» و «حسـن بصـری،
256»؛ اقـوال صـحابه، مثـل «افالطون، 267»، «ارسطاطاليس، 253»، «مالصدرا، 242»، «بقـراط،
894»؛  «ابوبکر بن ابیقحافه، 893»، «عمر بن خطاب، 261»، «ابوذر غفاری، 243»، «ابـنعبـاس،
پيشوايان دينی، مثل «ابوحنيفه، 1373»، «شافعی، 144»؛ حاکمان و خلفا، مثل «منصـور عباسـی،
«ابـن 84»، «مروان حکم، 243»، «امين بن هارونالرشيد، 94»؛ اديبان و نويسندگان عـرب، مثـل

گلسـتان« ابیالحديد، 1761»، «خليل بن احمد، 235»، «ابن مالک، 265» و...کتب فارسـی، مثـل
نامه، 253» و...   قابوس« بيهقی، 243»،  تاريخ« سيستان، 233»،  تاريخ« سعدی، 268»، 

  
 انتقاد از دهخدا   

 از تقیزاده نقل شده که اگر در آثار دهخدا دههزار غلط هم پيدا شود با توجه بـه عظمـت
کار او طبيعی و قابل چشمپوشی است (استادی، 1377). به تعبير ديگر، آثار دهخـدا بـه علـت
گستردگی و حجم بسيار مانند دريايی است که به واسطة اغالط و اشـتباهات محـدود تـنجس



308   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هشتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

نمیپذيرد.   
میگذرد انتقادات علمـی مختلفـی بـر حکم و امثال  در طی بيش از 70 سالی که از انتشار

آثار دهخدا صورت گرفته است (برای تفصيل ر. ک. سبزيان پور، 1384، 57).3  
 نويسندة اين مقاله از سالها قبل، سودای آن داشـت کـه گـامی در اصـالح و تنقـيح عبـارات
بردارد. به همين دليل اقدام به تصحيح و رجـوع بـه منـابع ايـن حکم و امثال عربی کتاب ارجمند
عبارات کرد و در اين مسير به بيش از 970 سهو و غلط چاپی و غير چاپی دست يافت و اميـد آن
دارد که بتواند به گونهای آن را در اختيار عالقهمندان و محققان قرار داده، خـدمتی نـاچيز بـه ايـن
گنجينه پرگوهر بنمايد، ولی بهتر آن ديد که قبل از هر اقدامی، بـا معرفـی و نقـد ايـن عبـارات در

قالب يک مقاله، آن را از نظر نافذ استادان و صاحبنظران گذرانده به پختگی و کمال الزم برساند.  
 در اين مقاله، عالوه بر طرح ويژگیهای خاص عبارات عربی اين کتـاب، بـه دسـتهبنـدی
نقايص و ضعفهای آن و اراية نمونههايی از هر بخش پرداختـه شـده و بـا کمـال احتـرام بـه
ساحت واالی علمی عالمه علیاکبر دهخدا بیآنکه قصد جسارت و بیاحترامی به مقام علمـی
بزرگان داشته باشيم، به جای تکرار ستايشهايی که در طی 70 سال گذشته از آثار او در بـيش
از 100 مقاله و کتاب صورت گرفته، اقدام به نقد و بررسی کردهايم، با علم به اينکه ايـن نـوع

را از  پژوهشها مقام علمی و شأن کم نظير دهخدا را نه تنهـا پـايين نمـیآورد، بلکـه همگـان
وسعت دانش و عظمت تالشهای علمی او بيش از پيش آگاه میسازد.   

در جاهای ديگر تکرار شـده  از نکات قابل تأمل، اين است که برخی اغالط اين کتاب عينا ً
به طوری که قابل دستهبندی است و هر کدام شواهد متعدد دارد و اين نشان میدهد که برخـی
اهمال و بیدقتی از طرف دهخدا بوده است نه چاپ. در ايـن تحقيـق منبـع پـژوهش را اولـين
قرار دادهايم که در سال 1338 به همت انتشارات اميرکبير به چـاپ رسـيده حکم و امثال چاپ
است4، همچنين آن را با چاپ هفتم که در سال 1370 افست شده است، مقايسه کردهايم؛ زيـرا
در چاپ اخير، به علت عکسبرداریهای مکرر بسياری از نقطـههـا حـذف شـده و تشـخيص

برخی حروف دشوار شده که اين خـود مزيـد بـر علـت اسـت. در ايـن پـژوهش، عبـارات و 
را در گيومه قرار دادهايم و واژة مورد نظـر را بـا رنـگ سـياه حکم و امثال جملههای منقول از
مشخص کردهايم. برای هر موضوع دو مثال آورده، تعدادی را نيز در پینوشت ذکر کردهايم تـا
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نشان دهيم تکرار اشتباهات از نوع چاپی نيست. ضمناً شمارههای سمت چپ خط مميز، نشانة 
صفحه و عدد سمت راست مميز، نشانة عدد سطر در اين کتاب است. همچنين بـراي وضـوح

را عالوه بر قرار دادن در گيومه به شکل ايتاليک آورده و  حکم و امثال بيشتر، عبارات منقول از
نشان دادهايم. ضمناً عباراتی را کـه از حکم و امثال جملهها را دقيقاً به همان شکل ناپيراسته در

جهت معنايی مورد تأمل قرار دادهايم، عالوه بر ذکر منابع، ترجمه فارسی آنها را آوردهايم.  
   

 الف: ايرادهای مربوط به رسمالخط   
حکم و امثال  فارسیزدگی در

سخت فارسیزده است به اين معنی کـه مطلقـاً اعـراب حکم و امثال  عبارات عربی کتاب
«ت» اسـتفاده «ه» و گـاه از ندارد، شکل صحيح کتابت همزه رعايت نشده، به جای «ة» گـاه از
شده، مطلقا تشديد ندارد و...البته اين درست است که بسـياری از متـون عربـی بـدون اعـراب

نوشته شده و عربها خود را ملزم به آن نمیکنند ولی در اين کتاب وضع کمی متفاوت است؛ 
زيرا غالب اين جملهها برای ايرانيان ناشناخته و مبهم است. به عالوه برخی از آنها غلط محرز 

محسوب شده، موجب خلط و اشتباه با کلمات ديگری میشود.  
1. حذف همزه از آخر کلمات   

 گويی دهخدا خود را ملزم به آوردن همزة آخر کلمات نمیدانسته است، اين نکتـه از ايـن
جهت اهميت دارد که همزه جزيی از کلمه است و در زبان عربی برخالف فارسـی، حـذف آن

جايز نيست زيرا معنای کلمه را عوض میکند.   
الما. 16/7»  يکدر السمک «شر

«ألما: دردی» میشود.     «الماء» بدون همزه تبديل به چيز ديگری مثال ً
 نمونة ديگر: أساء «اسا، 228/10 و 1323/11»5  

 2. عدم رعايت همزه در وسط کلمه   
الراحتين. 281/19» احدی «الياس

 «أليأس» به معنای نااميدی، بدون رعايت همزه تبديل به اسم علم «الياس» شده است.   
  (221/16) « 6. فکيه بين امرء کل «اشام  نمونة دوم: أشأم
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 3. استفاده از «الف» به جای «آ»   
 «43/8 جنون يعتريه خال أخاف عاقل / و عدو من من ال «انی

صماء. 95/1» الفحشاء عن الکريم «اذان
 در دو عبارت باال «آلمن» و «آذان» درست است. حساسيت اين موضوع مربـوط بـه تغييـر 

معنی و ايجاد ابهام است. فاصلة بين حروف در واژه «ال من» نيز بر ابهام کلمه میافزايد.   
 4- کتابت «ذلک» به شکل «ذالک»   

«ذالـک» آمـده اسـت. بـه شـکل حکـم و امثـال  بر اساس اين پژوهش، «ذلـک» 7 بـار در
915/21، 719/13، 232/23، 501/21، 1157/27، 103/6 و 208/9  

 5- استفاده از «ی» به جای همزه بعد از الف زائده   
 الرئاسة، «الرياسة، 46/11» عزائم، «عزايم، 92/20»7  

 6- استفاده از «ه» به جای «ة»   
 اين جابجايی نيز جايز نيست؛ زيرا غالبا موجب تغيير معنای کلمه میشود.   

مؤثره. 42/23» «المجالسة
 استفاده از «ه» به جای «تای مدور» که از عالئم تأنيث در زبان عربی است، از ايـن جهـت
«مـؤثره» يـک ترکيـب جايز نيست که اصوالً اين دو حرف با هم تفاوت دارند. در شاهد اخيـر

اضافی است در حالی که «مؤثرة» يک صفت مؤنث است.   
 أمة «امه، 72/4»؛ «أمة» به معنای «يک امت» و «أمه» به معنای مادرش میباشد.8  

 7. استفاده از «ت» به جای «ة»   
 المداراة «المدارات، 32/26» المالقاة «المالقات، 273/3 و 1191/25»9  

 8- حذف الف در فعل امر جمع مخاطب   
 اطلبوا «اطلبو، 182/26 و 182/28» اتقوا «اتقو، 83/19»10  

  
 ب: ايرادهای مربوط به ساختار   

 1- عدم نظم و هماهنگی در ترتيب جملههای فارسی و عربی   
 دهخدا گاه برای يک مثل دهها شاهد ارايه میکند، اين شواهد برخی عربی و برخی فارسی 
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و در مواردی (ترکی، لری، کردی و...) هستند، به نظر میرسد عالمه دهخدا نظـم و ترتيـب را
در نقل آنها به کار نبرده است، به يقين اگر شواهد فارسی را پشت سر هم و پس از آن شواهد 
عربی را میآورد کار او از هماهنگی بهتری برخوردار میشد. برای نمونه مـیتـوان بـه صـفحة 
114 الی 120 رجوع کرد، در اين 6 صفحه بيش از 200 شاهد مختلف فارسـی و عربـی بـرای
عنوان «از تو حرکت از خدا برکت» آمده که ژوليدگی و بینظمی آنها نشان میدهد که مـالک

ترتيب آنها فقط تقدم و تأخر فيشهای مرحوم دهخدا بوده است. دو نمونة زير يکی از صدها 
شاهد اين مطلب است:  

سـتره. الجاهـل خاقـانی. صـمت بـه بسته در زبان سر بماند فکيه. تا بين الرجل «مقتل .1 
«893/27

اميـد بـه اسـت. هرکـه بـدبختی شاگرد کاهلی ولج ولج بابا دق ندارد. من چاره «مرگ .2 
اسـت روزی بـی جوعه...هرکـه طال غيره زاد علی اتکل میخوابد. من گرسنه نشست همسايه
زمســتانت فکــر ــود ب مســتونت جيــک جيــک شــربا...وقتی ــا اقله شــد....آخرها ــر دي روزش

نبود...118/12»
 2. ارجاع به مثلهايی که وجود ندارد   

ارجاع داده شده که در کتاب وجـود کاسنان...» «الناس به آدميم... 2000/20)، فرزند «همه
ندارد.  

 3. عدم رعايت ترتيب درست الفبايی   
 ترتيب الفبايی عبارات فارسی و عربی اين کتاب در چند مورد به هم ريخته، از جمله ايـن

دو عبارت که بايد در جای ديگری قرار گيرند:  
الکتاب. 2064/28» ام عنده و يثبت و يشاء ما اهللا «يمحو

صماء. 95/1» الفحشاء عن الکريم «آذان
 4. جملههای عربی ناتمام   

الحية. 147/2» اال الحية تلد العصية. التلدالحية. ال من العصا «ان
علی عليهالسالم. 1356/16»   النسب. السالم: اکرم عليه العقل: علی صورة «االدب

 در دو عبارت باال «التلدالحية» و «اکرم النسب» زائد است.   
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 5. حذف بخشی از يک جمله   
الرحمن. 1354/1»   رضاء بالصحبة عليکم و الشيطان مقارنة العزلة فان العزله و «اياکم

 در عبارت باال «فان فی الصحبة» از بين دو کلمة «بالصحبة» و «رضاء الرحمن» حذف شـده
است.   

 6. فاصلههای نامناسب   
 گاه دو ضربالمثل به گونهای با فاصله در کنار هم قرار گرفتهاند که به نظـر مـیرسـد دو

مصراع يک بيت هستند، مثل:  
اهلی»  حماری فوک «ذکرنی القناع» کشف من الخداع «ترک

  «752/29 . انساناً قبيحة تغر /  کيال محرم النساء علی النقاب «ليت
 عبارات باال به گونهای با فاصله و قبل از يک بيت شعر آمده که خواننده بـیترديـد سـطر
اول را دو مصراع يک بيت تصور میکند، حال آنکه دو ضربالمثل جـدا و مسـتقل هسـتند و

پس از آن يک بيت شعر قرار گرفته است.   
7. التباس بين نظم و نثر  

بلبسـهالـديباجوالتاجـا.  نجیهدهدمننتنه جاًوديباجاوهلً بانيکتسیمنالغناتا يشرفالرذل ال«
25/28». شکل صحيح عبارت باال که دو بيت شعر است چنين میباشد:   

 ال يشرف الرذل بان يکتسی/ من الغنا تاجاً و ديباجاً   
 و هل نجی هدهد من نتنه/ بلبسه الديباج و التاجا؟  

8. نبودن فاصله بين حروف و کلمات   
شیءالخرقاالشانه. 33/5»   فی مادخل و االزانه قط فیشیء الرفق مادخل«  

 شکل صحيح عبارت باال:   
 ما دخل الرفق فی شیء قط اال زانه و ما دخل فی شیء الخرق اال شانه. 11  

 9. نبودن فاصله بين جملههای مستقل   
فـیالمـاء.  واست فیالسماء انف عباسدبساکبراومعارا به میماندگدائيش بنواب «افادهاش

  «25/16
 3 جملة باال که اولی فارسی و دومی و سومی عربی هستند بدون فاصله و نقطه به گونهای 
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آميخته شدهاند که تشخيص آنها به سادگی ممکن نيست. شکل صحيح:   
 افادهاش بنواب میماند گدائيش به عباس دبس. أکبرا و معارا. أنف فی السماء و است فـی

الماء.  
70/13» شـکل درسـت آن: رب تـراه.   ان مـن خير بالمعيدی تسمع لها الاصل شهرة «رب

شهرة ال اصل لها. تسمع بالمعيدی خير من أن تراه. 12  
 10- وجود فاصلة اضافی بين حروف يک کلمه   

بنيت. 46/24» فما البناء بيتا/ فهدمت باء اال لی بنوا «يقول
لنفسه. 49/2» يحب ما يحبالخيه حتی کم احد dاليؤمن»
 در دو عبارت باال «اآلباء» و «أحدکم» درست است. 13  

 11- وجود حرف اضافی   
«اطلبواالعلماولوبالصين. 60/25»

 شکل صحيح جمله: اطلبوا العلم ولو بالصين   
بالخير. 94/24» موتيکم «اذاکروا

 شکل صحيح: اذکروا موتيکم بالخير. 14  
 12. وجود نقطه اضافی  

 گاه يک نقطة اضافی در وسط جمله به گونهای میآيد که جملـه را تبـديل بـه دو عبـارت
میکند و موجب ابهام میگردد، از جمله:   

يتغمدنیاهللابرحمته. 480/6» الانااالان و يعمله. قيلوالانتيانبیاهللاقال الجنة يدخل مااحد«  
 نقطة پس از «يعمله» موجب ابهام است. شکل صحيح عبارت باال بدينگونه است: ما أحد 

يدخل الجنة بعمله قيل و ال أنت يا نبیاهللا قال و ال أنا اال أن يتغمدنی اهللا برحمته.   
تظفرالظفر. ثانللطلب. 118/3»  نمونة ديگر: «اطلب

 عبارت باال در واقع دو جمله مستقل به اين شکل است: أطلب تظفر. الظفر ثان للطلب. 15   
13. وجود کلمة اضافی   

واژه «گج» زائد است.   الکالب. 70/20»، نباح السحاب اليضر «گج
«يأکل ما يجده» زائد است.    ،«865/2 يجده ما يأکل مايجد يأکل کالجراد التکن «و
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 14. جابجايی دو حرف با هم   
جابجايی حـروف بـا هـم اسـت کـه يقينـاً مربـوط بـه حکم و امثال  از خطاهای شايع در

بیتوجهی حروف چين بوده است، برای نمونه:   
«تبلـک، گوشـش»؛ «أذنيـه: دو ،«73/13 «اذينـه، سگ»؛ «نباح: آواز ،«78/6 و 70/20 «بناح،

آن». مقابل «بتلک: در ،«330/28
 15. سهو و اهمال در نقل آيات قرآنکريم   

شکل صحيح: «مغلولة»    «2/45 کريم قرآن ،1341/1 عنقک، الی مغولة يدک تجعل «ال
 ،«29/7 کـريم قـرآن ،1357/3 تطعهـا، فـال علـم به لک ليس ما بی لتشرک جاهداک ان «و

«تطعهما» صحيح است16.  
  

 ج: ايرادهای محتوايی   
 1. سهو و اهمال در اعراب کلمات   

«696/2 لکفر ابیذر اباذر قلب فی ما السلمان علم «لو .1 
 «ابیذر» مضاف اليه است. «لکفره: او را تکفير میکرد» صحيح است.   

1398/27 و 1754/9»   بالطبيعة. تحيی باالراده مت .2 
 «تحی» فعل مضارع پس از امر است، «اِن» شرطيه مقدر عامل جزم آن است.   

«50/22 و 1388/21»    يکن لم لميشاء ما و کان شاءاهللا «ما .3 
 در جملة باال که منسوب به پيامبر اسالم(ص) است (راغب، بیتا، 2/471)، «يشاء» پـس از

جزم به شکل «يشأ» نوشته میشود، اين سهو دو بار صورت گرفته است.   
 «1967/13 و 1101/19 عجبا، تری رجبا «عشق .4 

«ی»   «تری» فعل مضارع پس از امر است که مجزوم مـیشـود و عالمـت جـزم آن حـذف
است. «عش» نيز به غلط «عشق» آمده است. (الميدانی، 1955، 2/16)  

  «2015/12 فلول، يصير لم حسام ای کعوبها / و ترنح لم فتاة ای و«  .5 
 در مصراع دوم اين بيت که از طغرايی است، (ديوان طغرايی، بیتا، 299) به جای «يصـير» 

» بيايد. به عالوه «يصير» چون مجزوم به «لم» است بايد «يصر» باشد.    dصِبْهdبايد «ي
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 معنی بيت: کدام دختر است که گردی پستانش (روزی) فرو نيفتد؟ و کدام شمشـير دچـار
کندی نمیشود؟  

2. ايراد در «ال» اسم   
انفتح. 174/7»، «باب» مضاف اليه است و «ال» نمیپذيرد.   الکريم الباب دق «من .1 

«شيخ» بايد «ال» داشته باشد؛ زيرا صفت آن معرفه  الغريب. 1357/20»، شيخ من «اکذب .2 
تطـابق است و يا «غريب» بايد نکره باشد تا صفت و موصوف از جهـت معرفـه و نکـرهبـودن

داشته باشند.   
ارضه. 989/9»، سلطان و عادل نيز صفت و موصوف هسـتند فی اهللا ظل العادل «سلطان .3 

و بايد هردو يا معرفه و يا نکره باشند.   
 3. عدم تطبيق تأنيث و تذکير فعل و فاعل   

 به نظر میرسد مرحوم دهخدا توجهی به لزوم تأنيث فعل برای فاعل مؤنث نداشـته؛ زيـرا
عالوه بر اينکه از جهت قواعد عربی الزم است بعضی افعال برای تطبيق با فاعل مؤنث، مؤنث 
بيايند در منابع نيز جز به شکل مؤنث نيامدهاند. بنابراين تبديل فعـل مؤنـث بـه مـذکر در ايـن

موارد جايز نيست خاصه اينکه اين تغيير در آيات قرآن باشد، شايد علت اين تسامح اين باشد 
که دهخدا بسياری از اين شواهد را از انبان محفوظات خود نقل کرده و به منابع رجوع نکـرده

است.   
«7/26 کريم، قرآن الشيطان. 28/9، تفتننکم ال آدم بنی «يا

 اين فعل که فاعل آن شيطان است و بايد مذکر باشد، در قرآن نيز مذکر آمده، حـال آنکـه
دهخدا آن را مؤنث آورده است.  

«1744/3 و المعالی. 117/5 يکتسب الکد «بقدر
 «تکتسب» فعل مجهولی است که نائب فاعل آن «المعالی» است، و بر اساس قواعد نحـوی
بايد مؤنث باشد، به عالوه در منابع فقط به شکل مؤنث آمده است17. (ابنعربشاه، بیتا، 305)  

 4. غلط اماليی   
الکتب. 252/20»   من انباء اصدق «الصيف .1 

 «الصيف» به معنای تابستان است. ايـن عبـارت مصـراع اول يـک بيـت از ابوتمـام اسـت.
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ديوان، 1/40)   (ابوتمام،
ِبِ   ِّ واللعَّ ُ إنْبَاءً مِنَ الکُتُبِ / فی حَدِّهِ الحَدُّ بَيْن الجدِ قَ ْفd أصدْ  السيَّ

للهذيل. 287/10» امرأ الجدب بعض قشير / و استغنی ما حيث من «طغی .2 
 «الهزيل» به معنای «الغر» درست است. (الميدانی، 1955، 1/173).  

أخری. 535/6»   مصيبة المصيبة عند «الجزء .3 
   (977 ،1994 االدب،  «الجزع» به معنای «بيتابی» درست است. (فرائد

الضعان. 243/9»   عضه لما «عجعج .4 
 «الظعان» با «ظ» به معنای «طناب هودج» درست است. (الميدانی، 1955، 2/31)   

  «1390/18 القطيفة، و الخميصة عبد «تعص .5 
بـه نقـل از الشجرية األمالی  ترجمه: تيرهروز است بندة شکم و لباس. اين عبارت در کتاب

پيامبر اسالم(ص) آمده، (ابنالشجری، 1814)   
 «تعس» به معنای «بدبخت و تيره روز است» با «س» صحيح است.   

  «1379/7 الرواجع، اليه ترجمه و نفسه / يدعه خلق سوی خلقا يغترف من «و .6 
 ترجمه: هرکس سيرتی غير از سيرت خودش طلب کند، آن سـيرت او را رهـا مـیکنـد و
بازگشتنیها (طينت واقعی) به سوی او بازمیگردند. «يقترف» و «ترجعه» شکل صـحيح اغـالط

اين بيت هستند.   
خصومه، (جرجانی، بیتا، 200) بـینـام و نشـان و المتنبی بين الوساطة  اين بيت در کتاب

آمده است.  
1819/6»، دهخدا اين جمله را بـدون شبع، اذا اللئيم من و جاء اذا الکريم من باهللا «نعوذ .7 
اشاره به نام صاحب آن، از تاريخ سـالجقه نقـل کـرده و در اغلـب کتـب عربـی منسـوب بـه

«جـاع: گرسـنه شـد»  «کسری» است از جمله: «ابنقتيبه، بیتـا، ج1، ص 343»، در ايـن جملـه
درست است نه «جاء: آمد».  

 5. اهمال در تشخيص درست معنای جمله   
« سماءه و أرضه عليه ضاقت حياءه / و قل المرء مال قل «اذا .1 

  (117/27) وراءه» ام له خير اقدامه حازما / ً کان ان و يدری ال اصبح «و
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 دهخدا اين ابيات را که در کتاب «األمل و المأمول» (جاحظ، 1983، 50) آمده، بدون ذکـر
منبع، در ذيل بخش «از تو حرکت از خدا برکت، ص 114» آورده حال آنکه موضوع بيت تأثير 
بد فقر بر آدمی است که او را بیحيا، پريشان و حيران در زندگی میکند و ربطی به عنـوان آن

ندارد.   
«14/118 d . المَنيحِ ْزةَ الفوَ dْح قدِ وَ «آبَ .2 

«از تـو  1955، 1/69)، در بخـش آمـده (ميـدانی، األمثال مجمع  دهخدا مثل فوق را که در
حرکت از خدا برکت آمده»، آورده، حال آنکه کنايه از نااميدی است و ربطی به عنوان ندارد.   

«2013/18 مَقِر. ٌ ٌّ dمر dهd حdلوْ المdضِرِّ dعَيْش» .3 
به عنوان شاهد برای «هوشيار بدگمان است»، آمده حال آنکه بـه معنـای حکم و امثال  در

«شيرينی زندگی مرد دوزنه تلخی است» میباشد. (الميدانی، 1955، 2/41)  
اثْنَيْن. 1197/26»   ِبِ «کراکَ .4 

 دهخدا اين ضربالمثل را برای محروميت از دو چيز و ميدانی بـرای ترديـد بـين دو امـر
دانسته است. (الميدانی، 1955، 2/162)   

«1515/11 طويس، من «أشأم .5 
 دهخدا، اين مثل را به «مرد چون ميرد نامرد پای گيرد» ارجاع داده است در حالی که کنايه 

از نامبارکی و شوم بودن بسيار است. (ميدانی، 1955، 1/258)  
«هـرکس مايـه دار ميدانی در شـرح ايـن مثـل گويـد: ،«1268/21 جواد، صعلوک «کل .6 
نيست، از دستدادن اموال کم برايش سخت نيست»، (همو، 1955، 2/159) دهخدا مثل بـاال را

زير عنوان «گدا در جهنم نشسته» آورده است.   
دهخـدا ايـن «94/8 الـرقص. کلهـم البيت اهل مولعا / فشيمة بالدف البيت رب کان «اذا .7 
مرعشـی گـيالن تـاريخ بيت را که منسوب به «ابنسبط» است (ديوان ابنسبط، 1903، 247) از

نقل کرده است.   
 مفهوم جمله باال تأثير پدر و رفتار ناشايست او در اخـالق فرزنـدان و پيـروی کودکـان از

ـ مکن با کودک و با بنده بازی»  بزرگان است. اين جمله در ذيل «اگر خواهی که با مقدار باشی
آمده است.   
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جهازی که کوهان زخمی را گاز میگيرد.    :«10/1268 ،ً مَجروحاْ غارِباً ُّ يَعضَ «رَحْلٌ .8 
 دهخدا مثل باال را که معادل «قوز باالی قوز» و «بدتر از بد» است، در ذيل عنوان «گـدا بـه
«ذليـل عـاذ گدا رحمت خدا»، بين «عبد صريخه أمة»: بندهای که فريادرسـش کنيـزی اسـت و

بقرملة»: ناتوانی که به گياهی سست دست آويخت، آورده که اين هردو معادل «کوری عصاکش 
کوری دگر شد» است. (ميدانی، 1955، 1/312)   

 6. خطاهايی که موجب اختالل در معنی میشود.   
 غلطهای اين بخش که غالبا از نوع اشتباه چاپی و يا سهوی است، به گونهای است که بـه
علت غرابت معنا، خوانندة فارسیزبان را با دشواری بسيار روبرو میکند چنانکه اگر خواننـده،

از قبل با جمله آشنا نباشد، تشخيص معنا ناممکن میگردد. بهويژه وقتی که اين سـهو و اشـتباه 
موجب تغيير معنای کلمه به کلمة ديگر گردد.   

آمده است.    حکم و امثال  سعی ما بر نقل دقيق و مطابق چيزی است که در
با درشتنمايی غلط، شـمارة صـفحه و سـطر حکم و امثال  در اين بخش ابتدا عين جملة
آمده، سپس در زير آن شکل صحيح، منبع و توضيحات الزم را آوردهايم. الزم به ذکر است کـه
دهخدا غالباً مأخذ و يا نام گوينده و شاعر را در عبارات زير نقل نکرده است. البته موارد اندکی 

را که دهخدا نام گوينده و يا منبع سخن را آورده، مشخص کردهايم:   
مـؤمن از يـک سـوراخ دو بـار گزيـده :«1361/8 مـرتين. حجـر مـن يلدغ ال «المؤمن .1 

نمیشود، «جحر: سوراخ» درست است نه «حجر: سنگ» (المفضل، 1380، 303)  
سياهان را با خرما شکار کنند. «بـالتمر: بـا خرمـا»  يصطادون. 1511/2»: بالنمر «السودان .2 

درست است نه «بالنمر: با ببر» (الميدانی، 1955، 1/357)  
«الشـاة:  تناط. 432/6»: هر گوسفندی را بـا پـای خـود آويـزان کننـد. برجلها شدة «کل .3 

گوسفند» درست است نه «الشدة: خشونت» (ابو عبيد، 1400، 274)   
خداوند بيامرزد کسـی را ماله. 893/27»: فضل بذل و لسانه فضل أمسک امرء اهللا رجم«  .4 
که افزودههای زبانش را نگه دارد (کنترل کند) و افزودههای مالش را ببخشد. «رحـم:  بيـامرزد» 

درست است نه «رجم: سنگسار کرد» (زمخشری، 1410، 1/762)  
العالم...1918/22»: اگر دانشمند بلغزد... «زل: بلغزد» درست است نه «زال: نابود  زال «اذا .5 
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شود» (الميدانی، 1955، 1/44)  
از دست رفتن خواسـته بهتـر از  اهلها. 1104/16»: غير الی طلبها من خير الحاجة «قوت .6 
«قـوت: توانـايی».  درخواست از ناشايست است. «فـوت: از دسـت رفـتن» درسـت اسـت نـه

(الميدانی، 1955، 2/172)   
داخل. 1908/9»: چاره از آتش کجاست وقتی کـه از داخـل من هبت اذا الريح حيلة «ما .7 

بوزد، «الريع: فزونی» درست است نه «الريح: باد»، (الميدانی، 1955، 1/355)  
حمد و سـتايش غنيمـت و سـرزنش خسـران مغرم. 1027/15»: المذمة و مغتم «الحمد .8 

است، «مغنم: غنيمت» درست است نه «مغتم: غمگين»، (ابوعبيد، 1400، 241)   
«اعمـی: نابينايی که زمينگيری را کمک و راهنمايی مـیکنـد، شجعة. 72/4»: يقود «اعمر .9 

کور» درست است نه «اعمر: مسنتر»، (الميدانی، 1955، 2/29)   
(برای  :«856/14 بالخمر الخمر شاب يتداوی الهوی / کما عن بليلی ليلی من تداويت«  .10 
فرار) از عشق ليلی با عشق ليلی مداوا کردم / همان گونه که شرابخوار (برای رهـايی از خمـار

«شـاب: جـوان»،  نـه شراب) خود را با شراب معالجه میکند. «شارب: نوشنده» درسـت اسـت
(اليوسی، 1964، 1/156، منسوب به ابنذريح)   

پيـروان شـاعران، گمراهاننـد، :«26/224 کريم، قرآن الغاوون. 253/27، يتبعهم «الشراء .11 
«الشعراء: شاعران» درست است نه «الشراء: خريد و فروش».   

اگر آدمی با اسـتخوان ميت.46/23»: هو و حی العظم ميت / فذاک يعظم عاش المرء ما «اذا .12 
«بعظـم: بـا مردهای زندگی کند (فخر به اجـداد کنـد) / پـس آن اسـتخوان زنـده و او مـرده اسـت.

استخوان» درست است نه «يعظم: بزرگ بشمارد و يا بزرگ باشد»، (ابن قتيبه، بیتا، 1/339)  
زيور اهلش را مشغول کند از آنکـه آن را عاريـه :«192/5 يعارا، أن أهْله الحلی «سغل .13 

دهند، «شغل: مشغول کرد» درست است نه «سغل: الغر شد»، (الميدانی، 1955، 1/347)   
خوراک شـير بـرای گـرگ مايـهی دل درد اسـت. :«696/2 الذئب، تخمة االسد «طمة .14 

«طعمة: خوراک» درست است نه «طمة: گمراهی»، (الميدانی، 1955، 1/442)   
الـدنيا حـاز فکانمـا يومـه قـوت عنـده و بدنـه فـی معـانی سـربه فی آمنا أصبح «من .15 
هر کس در مذهب و قوم خود امنيت يابد، در بـدنش سـالمت باشـد و بحذافيرها. 2051/15»:
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خوراک يک روزش را داشته باشد، گويی همهی دنيا را مالک شده است. «معافی: در سالمت و 
تن درستی» درست است نه «معانی: جمع معنی»، (البيهقی، 1420، 204)   

هرکس مدارا کرد، رفو کرد و هـرکس پـاره خرق. 32/26»: خرق من و رتق رفق «من .16 
کرد آتش زد. «حرق: آتش زد» درست است نه «خرق: پاره کرد»، (الميدانی، 1955، 2/329)   

در نـان خـالی  کاف. 1893/18»: و غنی القراح الماء فی آدم / و بغير القفار الخبز «ففی .17 
بدون خورش و آب خالص و پاک بینيازی است. «أدم، خورش» درست است نه «آدم: انسان». 

اين بيت در «روضة العقالء» منسوب به «محمد بن حميد األکاف» است (البستی، بیتا، 150)  
(رياکاران) دنيای  :«71/30 ثول. ُ لها ِرُّ يدَ ما حتی يرضعونها / أفاويقَ هم و دنيانا «يذمون .18 
ما را مذمت میکنند در حالی که خود آنقدر آن را میدوشند، تا قطرهای در (پستان) آن نمانـد.

آخرين قطرههای شير در پستان» درست است نه «ثول: گروه زنبوران»، (ابنهمام، 1417،  «ثُعْل: ُ
96) و نيز (ثعلب، بیتا، 2/447)   

سـراغ يقتـدی. 1118/11»: بالمقـارن قـرين قرينه...فکل عن رسل تسئل ال المرء «عن .19 
شخص را نگير، سراغ همنشينش را بگير...زيرا هر همنشينی از همنشين خود پيـروی مـیکنـد.
«سل: بپرس» درست است نه «رسل: پيامبران». (طرفة بن عبد، 1414، 120) و نيـز (عـدی بـن

زيد، 1965، 106)   
اهللا. 249/1»: روزی به دست خداست. «الرزق: روزی» درست اسـت نـه علی «الرازق .20 

«الرازق: روزیدهنده».
نيت مؤمن بهتر از عمل او است. «نيـة: قصـد»  عمله. 1176/13»: من خير المؤمن «نيته .21

درست است نه «نيته: نيت او»، (األبشيهی، بیتا، 28)  
من از کهنسـالی پيـر اشابا. 1739/26»: ما االحبة من ولکن / لقيت کير من شبت ان «وما .22
نشدم ولی/ از دوستان چيزهايی ديدم که (مرا) پير کرد. دهخدا به نام شاعر (ابوفراس) اشاره کـرده

است. «کبر: پيری» درست است نه «کير: کورة آهنگری»، (ديوان ابوفراس، 1408، 30)  
يک رجب بـزی تـا عجـبهـا ببينـی، :«1967/13 و عجبا. 1101/19 رجباتری «عشق .23 
1988، 2/53)، در بحـث اشـتباهات «عش: زندگی کن» درست است نه «عشـق»، (ابـو هـالل،

اعراب نيز به اين جمله اشاره شد.   
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با قناعت زندگی کن تا پادشاه باشی. «عش: زندگی  ملکا. 1103/14»: تکن قنعا «عشق .24 
کن» درست است نه «عشق»، (اليوسی، 1402، 2/635)   

تمردا اللئيم أکرمت أنت ان / و ملکة الکريم أکرمت أنت اذا .25 
الندی (90/15) موضوع فی السيف کوضع بالعلی / مضر السيف موضوع فی الندی وضع و

 ترجمه: اگر بزرگوار را احترام گذاری مالک او میشوی / و اگر فرومايـه را اکـرام کنـی خيـره
شود. قرار دادن بخشش در جای شمشير برای بزرگی مضر است همانطور که شمشير در جای کرم.  
 در ابيات باال که از متنبی است (ديوان، 1407، 2/11) «ملکته: مالک او میشوی» و «موضع: 

جايگاه» درست است.   
چـون آدمـی الکلب. 94/22»: علی يصول مغلوب لسانه...لسنور طال االنسان يئس «اذا .26 
نااميد شود زبانش دراز گردد مانند گربة مغلوبی که به سگ حمله میکند. «کسنور: مانند گربـه» 

  (48 ،1368 ، گلستان( درست است نه «لسنور: برای گربه». 
خداونـد يـاور :«269/26 السـلم. اخيـه عـون فی العبد مادام العبد عون فی تعالی «اهللا .27 
بندهاش است تا زمانی که بنده ياور برادر مسلمانش است. «المسلم: مسلمان» درست اسـت نـه

«السلم: صلح». (ثعالبی، 1381، 7)  
حکم مـرگ بـر مردمـان قرار. 699/5»: بدار الدنيا هذه جار / ما البريه فی المنة «حکم .28 

جاری است، اين دنيا جای ماندن نيست. «المنية: مرگ» درست است نه «المنة: منتنهادن»   
ای کـاش روبنـد و :«752/29 انسـاناً. قبيحة تعر محرم / کيال النساء علی النقاب «ليت .29 
نقاب بر زنان ممنوع بود / تا هيچ زن زشتی مردی را فريب ندهد، «تغر: فريـب دهـد» درسـت

است نه «تعر: گَر شد و جرب گرفت». (الميدانی، 1955، 1/275)   
والء پيونـدی چـون پيونـد خويشـاوندی اسـت. :«281/3 النسـب. کلمـة لحمة «الوالء .30 

«کلحمة: مانند پيوند» درست است نه «کلمة»، (راغب، بیتا، 348)  
  

 د: مشکل چاپهای افست مکرر   
 از مقايسة چاپ هفتم با چاپ اول متوجه تغييرات بسياری از جهت نقطه و تبـديل برخـی

حروف در اثر چاپهای مکرر افست میشويم که خود مزيد بر علت است، از نکات قابل تأمل 
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دستکاری و اصالح دو مورد زير است که کسانی «شغلتنا» را «شدرسنا» کردهاند:   
سرمل غرثان الذئب و وسة / لعمر مرة قال اذ السوء کذئب کنت  1. و

اول عام ذا قال ذا متی شتمتنی / فقالت شیء غير من التی ألست
ماکل. (1894/3) يهنيک ال فکلنی / فهاک کذبة رمت بل العام ولدت فقالت

 ترجمة اين ابيات که از «ربيعة الرقی» است (ديوان، 1404، 111) چنين میباشـد: مثـل تـو
مثل آن گرگ بدکردار است که روزی در حالی که گرسنه و بیتوشه بود به گوسـفندی گفـت:
آيا تو همان نيستی که سال گذشته بیدليل مرا ناسزا گفتی؟ گوسفند گفت: چـه وقـت؟ گفـت:
پارسال، گوسفند در پاسخ گفت: من امسال زاده شدم و تو دروغ گفتی پس بيا و مرا بخور کـه

اين خوردن گوارايت مباد.  
ْمَل: بیتوشه» و نيز ماکل  dدر اين ابيات فاصله بين حروف «لعمروسة»، و سرمل به جای «مر 
بـه شـکل األمثـال مجمـع به جای «مأکل» 3 ايراد بر ابيات باال است. مصراع آخر اين ابيات در

«فدونک کلنی ال هنا لک مأکل» آمده است. (الميدانی، 1955، 1/349)  
«مرمـل» و  حکم، «مرمل» به گونهای چاپ شـده کـه تشـخيص بـين و امثال  در چاپ اول
«سرمل» دشوار است، حال آنکه در چاپ هفتم با دستکاری و استفاده از قلم به غلط «سـرمل» 

شده است.   
تمل. 52/18» ال و دل و قل ما الکالم «خيس .2 

 خير الکالم ما قل و دل و ال يمل (الثعالبی، بیتا، االعجاز، 98)  
 در چاپ اول «خير» است و در چاپ هفتم تبديل به «خيس» شده است.   

ازمان. 2045/2» ساعته زمن سره ابدا / من دائما سرورا تحسبن «ال .3 
 در بيت باال که از ابوالفتح بستی است، (ديوان، بیتا، 317) در چاپ اول امثال و حکم «سـاعته» 
به گونهای آمده که با دقت میتوان تشخيص داد حرف «عين» در اين کلمه همزه است کـه شـباهت
به عين پيدا کرده، در چاپ هفتم باز هم يک دست نامريی به گمان ايـنکـه ايـن کلمـه از مشـتقات

ساعت است، به خيال خود، ابهام را از ميان برداشته آن را تبديل به «عين» کرده است.   
 عالوه بر موارد باال دهها کلمه در اين کتاب گرانقدر ديده میشود که در افسـتهـای بعـد

«االقـارب»،  189/8» بـه جـای تغيير شکل يافته، مزيد بر علت شده است، از جمله: «االفـارب،
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«فدح، 118/15» به جای «قدح».18  
نتيجه   

بسيار متنوع است و از آيات قرآن، احاديث پيامبر و امامان،  حکم و امثال  1. عبارات عربی
اقوال صـحابه، پيشـوايان دينـی، عرفـا، فالسـفه، اشـعار شـاعران، خلفـا، پادشـاهان، اديبـان و
نويسندگان تشکيل میگردد، همچنين مشتمل بر قواعد فقهی، اصولی، منطقی و فلسـفی، امثـال

معروف عرب و نيز امثال عاميانه است.   
گوينـده و يـا منبـع آن اسـت، از قـراين و   2. قريب به اتفاق اين عبارات عربی بدون نـام

شواهد برمیآيد که منبع آنها کتب ادبی فارسی بوده است.   
دارای ايراد و نقـايص مختلفـی اسـت کـه اغلـب موجـب حکم و امثال  3. عبارات عربی
اخــتالل در معنــای عبــارات عربــی مــیشــود، از جملــه: بــیتــوجهی بــه رســمالخــط عربــی 
ـ عربی، وجود جملههای ناقص و ناتمام،  (فارسیزدگی)، بینظمی در ترتيب جملههای فارسی
فاصلههای نامناسب و ابهامانگيز، وجود نقطه، حروف و کلمات اضافی، درهم ريختگی حروف 
به علت چاپهای افست مکرر، غلط اماليی، اغالط مربوط به اعراب، تشـخيصنـدادن معنـای

اصلی عبارات.   
 4. بازنگری و تصحيح اين جملهها امری ضروری و الزم برای پاسداری از حريم فرهنگی 

ايران و رنج و خدمت کمنظير مرحوم دهخدا است.  
  

پينوشتها   
1. در نقل امثال و عبارات عربی از کتب ادبی ايرانی، ترديد نمیتوان کرد؛ زيـرا مرحـوم دهخـدا در
،(243/11) بيهقـی تاريخ ،(233/3) قابوسنامه موارد بسياری به نقل از آنها اشاره کرده است، از جمله:
 ،(265/29) مرزبـاننامـه ،(245/11) گزيده تاريخ ،(252/6) المحجوب کشف ،(250/12) التوحيد اسرار
 (282/1) االشـراف اوصـاف ،(255/26) نامه خرد ،(268/20) سعدی گلستان ،(233/21) سيستان تاريخ

و...  
مجمـع 2. به نظر میرسد مرحوم دهخدا در نقل امثال عربی عالوه بر منـابع فارسـی، بـه دو کتـاب
رجوع کرده است؛ زيرا در موارد معتنابهی آنها را مستقيماً از دو منبـع مـذکور العراضة و ميدانی االمثال
نقل کرده و در نظاير و شواهد قرار نداده است، بلکه به عنوان يک مثـل اصـلی و مسـتقل آورده اسـت.
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البته شباهت امثال و اشعار و عبارات عربی که دهخدا در ذيل يک موضوع آورده است، با همان عبارات 
نقل کرده است (برای تفصيل  االمثال مجمع نشان میدهد که برخی امثال را مستقيماً از األمثال مجمع در
 97 حکم و امثال را به ترتيب با 1/367 و 1/14 ميدانی) در حکم و امثال مقايسه کنيد 92/14 و 1828/6
نقل شده و بايد در اين سخن آرينپور سخت ترديد کرد کـه االمثال مجمع و 27 مثل از العراضة مثل از

نقل کرده است». (همو، 1374: 454)   االمثال مجمع 1000 مثل از حکم، و امثال میگويد: «دهخدا در
در چند مقاله تا به حال صورت گرفته، از جمله مواردی که نويسـندة ايـن حکم و امثال 3. انتقاد از

مقاله به آن دست يافته: انتساب غلط در ابيات بسياری از شاعران فارسیزبان (بيات، 1377، ص 92 الی 
94)؛ تفکيکنشدن ضربالمثلهای شفاهی از امثال ادبی و مکتوب، ابهام مطالب، مآخـذ فـراوان و گـاه
بیربط، ضربالمثلهای عربی بدون ترجمه (آرينپور، 1374: صص 455 ـ 574)؛ ذکـر اشـعار سـرد و

پرحجم از برخی شاعران معاصر در کنار گلستان و حافظ، ژوليدگی و بینظمی کتاب، بدگويی به ترکان 
و عربها، نقل امثال با لهجة لری، کرمانی، بختياری و... توصيف اغراقآميز ايرانيان و پادشاهان ايرانـی،
ايجاد روحية تعصب و تحريک ناروای حس ملی (طبری، 1359، صـص 543 ــ 548)؛ اشـتباه در فهـم
حکـم و امثـال معانی برخی امثال و اشعار (کتيرايی، 1340، صص 505 ـ 532)، مصراعهـای ناتمـام در
هم انتقادات زير به دهخدا صورت گرفتـه لغتنامه دهخدا (رياضی، 1345، صص 49 ـ 50) در خصوص
است: نارسايی و اشتباه در تعريف واژههای علمی (آرام، 1358)؛ اظهار نظرهای نادرست دربـارة اشـعار
حافظ (طباطبايی، 1367)؛ سهو و خطا در بيان معنای برخی واژههای عربی (طبيبيان، 1377)؛ اشـتباه در
(ربيـعزاده)؛ اشـتباهاتی مورد مشخصات جرايد (شهوازی، 1381)؛ نقص و محدوديت منابع جغرافيـايی

در خصوص شرح و تعريف پارهای از اصطالحات فقهی و اصـولی، تـاريخ والدت، وفـات و حـوادث 
دينی، اطالعات نادرست دربارة اماکن مذهبی، نقل مطالب مشکوک دربارة افراد، مدح و تمجيد بیمـورد

افرادی که سوابق دينی و اعتقادی محکمی ندارند و... (استادی، 1377).   
بـه همـت حکم و امثال آمده است که در سال 1311، لغتنامه به نقل از حکم و امثال 4. در مقدمة
قراگزلو به چاپ رسيده است. نويسندة اين مقاله به رغم تالش برای رؤيت کتاب مذکور، موفق به ديدن 

آن نشد.  
1786/20 و 1923/4 و 2045/21»  «فـرا، 129/18» فـراء 5. الشتاء «الشتا، 1186/16» العطاء «العطـا،
29/9 و 79/5 و 516/21» القضـاء يخطیء «يخطی، 1322/25» الحياء «الحيا، 1023/10» مخبوء «مخبـو،

«القضا، 629/11، 92/5491/26».  
 «237/30 6. أيمن «ايمن، 221/20» أشأمه «اشامه، 221/20» األبعد « االبعد، 234/8 » التأنی « التـانی،

أسأتم «ساتم، 286/19» يألفهم، «يالفهم، 288/19 » يأمرکم «يامرکم، 289/10» المأتم «الماتم، 1532/25».   
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287/26» العائـدة  7. الحقائق « الحقايق، 531/26 »، العائب «العايب، 227/12» السـخائم «السـخايم،
«العايدة، 580/19 » الرائد « الرايد، 243/17 و 248/19 » جائز « جايز، 189/21 و 1153/21»   

8. مرة «مره، 85/14» رحمة «رحمه، 88/6» واسعة «واسعه، 96/7) العدة «العده، 90/19» المدة «المده، 
90/19» للقدرة «للقدره، 93/19» النصيحة «النصيحه 88/19» السيئة «السيئه 89/4» الندامة «الندامه، 32/5»  
9. المکافــاة «المکافــات، 273/8» النجــاة «النجــات، 277/5 و 286/22 و 976/21 و 1890/22 و 
 ،320/8 1182/27» الحياة «الحيات، 310/4 و 270/20 و 931/13 و 1366/15، 1182/27» مرآة «مـرآت،

274/7، 137/26 و 470/23» همة «همت، 1987/29» امارة «امارت، 1739/5» المماة «الممات، 931/13».   
88/28 و 785/4» امسـکوا «ادخلـو، 1108/23» ادخلـوا «اقتلـو، 10. حملوا «حملو، 365/21» اقتلـوا

«امسکو، 90/21» تنالوا «تنالو، 1370/5»   
86/1 «شـکل » احرزامـرأ اجلـه 11. العلماعورثة االنبياء، 261/2«شکل صحيح: العلماء ورثة االنبيـاء
89/7 «شـکل درسـت: اذا اراد اهللا بقـوم سـوءاً درست: أحرز امرأ أجله» اذا اراداهللا بقوم سوءاً فالمردلـه.

فالمرد له» العلی محظورة االعلی / من بنی فوق بناعالسلف 263/5«شکل درست: العلی محظورة اال علی 
/ من بنی فوق بناء السلف» ماتر کب بعدیفتنةاضرعلیالرجالمنالنساء، 93/5 « شکل صحيح: ما ترکـب

اقدامه خيرله ام و راءه، 93/22»،  بعدی فتنة أضر علی الرجال من النساء»، «واصبحاليدریوانکان حازما / ً
« شکل صحيح: و أصبح اليدری و ان کان حازماً / أقدامه خيرله أم وراءه».  

12. نمونههای ديگر: «از خرس. مويیخذ منالرضفة ماعليهاخذ من جذع مااعطاک. 104/25»، شکل 
درست: از خرس مويی. خذ من الرضفة ما عليها. خذ من جذع ما اعطاک. «عبد صريخه امة ظـالع يعـود

کسيرا. 1245/17» شکل درست: عبد صريخه أمة. ظالع يعود کسيرا.  
13. يذمون دنيا ناو هم يرضعونها / افاويق حتی ما يدر لها ثول. 71/30، «دنيانا و هم» درست اسـت.
«أکـيس مـن أن حتی يروا عنده آثار احسان. 86/7» شکل درسـت: «الناس اکيس منان يمد حوا رجال / ً

يمدحوا»، «اذا تم امرد نی نقصه / توقع زوالً اذا قيل تم. 91/18» شکل درست: «أمر دنی».  
309/21» الـذئاب درسـت 14. « الکالب علی اللبقر. 268/24» البقر درست است.«أکلتک االـذئاب.

است. «بنواالجهل، 1089/20» بنو الجهل درست است. «غدارنقاف، 3/ 282» غدا نقاف درست است.  
15. نمونة ديگر: «کانهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة. 1428/14، قرآن کريم، 74/51» نقطه پس از 

«مستنفرة» زايد و موجب ابهام است.  
2/45»، الی نفـی از ابتـدای 16. همچنين: «و اتقوا يوما تجزی نفس عن نفس شيئا...208/1، قـرآن کـريم،
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5/101»، «اِن»  1341/19، قـرآن کـريم فعل (ال تجزی) حذف شده است.«ال تسئلو اعن اشياء تبد لکم تسـؤکم،
23/103» نفـخ درسـت اسـت. شرط قبل از «تبد» (ان تبد) حذف شده است. «نفخت، 1883/18 قـرآن کـريم،
 ،«24/26 245/2، قـرآن کـريم، «الخبيـات، «قلبـه» اسـت. 2/238»، درسـت آن «قبله، 1894/11، قـرآن کـريم،

الخبيثات درست است. «الشراء، 253/27، قرآن کريم، 26/224» الشعراء درست است.  
17. در شواهد زير فعل با فاعل از جهت تذکير و تأنيث تطبيق ندارد:   

18/52» «العاقـل  «اذا لم يساعد المقادير صرف التدابير. 94/17» «خير الکالم ما قل و دل و ال تمـل،
74/6» «اذا  يکفيه االشاره، 258/3 و 242/12» «الحر يکفيه االشاره، 59/27» «ان الحديـد بالحديـد تفلـح،
تغير نية السلطان فسد الزمان. 90/12» «ال يتم الرئاسة اال بالسياسـة. 106/10 و 884/23 و 1359/25» «اذا 
َت اذنها. 69/25» «الصـوفی اليسـبق انتهی المدة لم تنفع المدة. 90/19» «ذهبت النعامة يطلب قرنا فجdدعِ
همته خطوته. 256/10» «بالراعی يصـلح الـرعيـة.375/22» «بتقليـب االحـوال يعـرف جـواهر الرجـال.

384/13» «ال يشبع عين من نظر و سمع من خبر و ارض من مطر. 1852/28».  
1828/7» لفـظ «ابـنعـامر، 18. همچنين به موارد ديگری از باب نمونههای بيشتر اشـاره مـیکنـيم:
83/26»، غلـط و 1381، 479) «سـاطح، 1408، 2/232 و ثعـالبی، (زمخشـری، درست «امعـامر» اسـت.

«ســاطع» درســت اســت. (البغــدادی، بــیتــا، 2/227) «يعــن، 422/17» غلــط و «يغــن» درســت اســت. 
1955، 1/151) «العصـا، (الميـدانی، (ابنعربشاه، بیتا، 31) «فيتغ، 42/25» غلط و «فتينع» درست اسـت.

َـد»  dيرع» 926/12» غلـط و 1955، 2/429) «يوعـد، (الميـدانی، 42/17»، غلط و «الصـفا» درسـت اسـت
«تهـب: مـیبخشـد» و «بخـال: درست است. (الميدانی، 1955، 2/244) «نهب و بخالء، 77/17» غلـط و
(الميـدانی، «أکلـة» صـحيح اسـت. بخل» درست است، (متنبی، 1407، 3/250) «آکلة، 144/28» غلـط و
1955، 1/52) «حکمتـه، 1955، 1/279) «االمثل، 174/29»، غلط و «اال مثل» درسـت اسـت.   (الميـدانی،
119/9» غلط و «حکمة» درست است. «انتی، 1357/8»، غلط و «أننی» درست است. (الحريـری، بـیتـا،
15) «طرف، 130/7»، غلط و «طرق: راهها» درست است. (الميدانی، 1955، 1/435) «السود دمـعالسـواد.
«السـؤدد: 30/19»: بزرگی در همراهی با مردم است. شکل صحيح اين جمله «السؤدد مع السواد» اسـت،

بزرگی» درست است. «السود» و «دمع» به معنی «سياهان» و «اشک» است. (جاحظ، بیتا، 113)  
«يجنمعان، 245/10» به جای «يجتمعان» «بداويها، 1368/6» به جای «يداويها» «الفنی، 1374/13» بـه

جای «الفتی» «ارالته، 1368/18» به جای «ازالته» «ظبيبه، 635/6» به جای «طبيبه» و...، 1374.  
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منابع و مآخذ  
1. قرآن کريم.  

بيروت:  مستظرف، فن کل فی المستطرف 2. األبشيهی، شهابالدين محمد بن أحمد أبوالفتح (بیتا)،
دار األمم للطباعة و النشر.  

الفضالء، بتحقيق و تصحيح  نزهة و العقالء روضة 3. ابنحيان، االمام الحافظ أبوحاتم محمد (بيتا)،
محمد محیالدين عبدالحميد، دار الکتب العلمية.   

بيروت: دار و مکتبة الهالل للطباعة و النشر.    الفريد، العقد 4. ابنعبد ربه، شهابالدين أحمد (1999)،
تحقيق و تعليق محمد  الظرفاء، مفاکهة و الخلفاء فاکهة 5. ابنعربشاه الحنفی، احمد بن محمد (بیتا)،

رضوان مهنا، القاهرة: مکتبة االيمان.  
بيروت: دار الکتب العلمية.    األخبار، عيون 6. ابنقتيبه، أبومحمد عبداهللا بن مسلم الدينوری (بیتا)،

جمع و تحقيق و دراسة وليد  السلولی، همام بن عبداهللا شعر 7. ابنهمام السلولی، عبداهللا (1417)،
محمد السراقبی، االمارات العربية المتحدة: دبی، مرکز جمعة الماجد للثقافة و التراث.  

بشرح الخطيب التبريزی، تحقيق محمد عبده  الديوان، 8. أبوتمام، حبيب بن أوس الطايی (1964)،
غرام، القاهرة: دارالمعارف.   

حققه و علق عليه و قدم له الدکتور عبد المجيد  األمثال، کتاب 9. أبوعبيد القاسم بن سالم (1400)،
قطامش، بيروت: دار المأمون للتراث، الطبعة األولی.   

الديوان، حققه و شرحه الدکتور محمد التونجی، منشورات  10. ابوفراس الحمدانی (1408)،
المستشارية الثقافية للجمهورية االسالمية االيرانية بدمشق.  

آينده، شمارة 7 و 9 مهر و آذر.    دهخدا»، لغتنامة 11. آرام، احمد (1358)، «لغات علمی در
تهران: انتشارات زوار.   ما، روزگار تا نيما از 12. آرينپور، يحيی (1374)،

صص 31 -  انديشه، کيهان دهخدا»، لغتنامه 13. استادی، رضا (1377)، «کاستیها و ضعفها در
5 خرداد و تير.   

تحقيق و شرح  العرب، لسان لباب لب و األدب خزانة 14. البغدادی، عبدالقادر بن عمر (بیتا)،
عبدالسالم محمد هارون، القاهرة: مکتبة الخانجی.  

ادبستان، شمارة 54،  حکم»، و امثال 15. بيات، سعيدرضا (1373)، «تصحيح بعضی منابع و مآخذ
صص 92 ـ 94.   
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وضع حواشيه عدنان عکی، بيروت،  المساویء، و المحاسن 16. البيهقی، ابراهيم بن محمد (1420)،
لبنان: دارالکتب العلمية.  

المحاضرة، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو، القاهرة:  و التمثيل 17. الثعالبی، أبومنصور (1381)،
داراحياء الکتب العربية.  

بغداد: مکتبة دار البيان.   االيجاز، و االعجاز 18. الثعالبی، أبومنصور (بیتا)،
قدم له حسن األمين، بيروت: منشورات دار مکتبة الحياة.    الخاص، خاص 19. ـــــــــــ (بیتا)،

ثعلب، شرح و تحقيق عبدالسالم محمد  مجالس 20. ثعلب، أبوالعباس، احمد بن يحيی (بیتا)،
هارون، دارالمعارف بمصر، الطبعة الثانية.  

تحقيق محمدرضا ششن، دارالکتاب الجديد،  المأمول، و األمل 21. الجاحظ، عمر بن بحر (1983)،
الطبعة الثانية.   

حققه و قدم له المحامی فوزی عطوی، بيروت: دار صعب.   التبيين، و البيان 22. ـــــــــــ (بیتا)،
تحقيق و شرح  خصومه، و المتنبی بين الوساطة 23. الجرجانی، القاضی علی بن عبدالعزيز (بیتا)،

محمد ابوالفضل ابراهيم و علی محمد البجاوی، بيروت: لبنان، منشورات المکتبة العصرية.  
بيروت: دار صادر.   الحريری، مقامات 24. الحريري (بيتا)،

سخن، دورة هفتم، نوروز، شمارة 1.    25. خانلری، پرويز (1335)، «درگذشت دهخدا»،
آينده، سال پنجم، شماره 7.    26. دبير سياقی، محمد (1358)، «امثال و حکم»،
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