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گاهـی رجـوع نکردن به شـروحی کـه ادبای قديم بـر امثال 

عـرب نوشـته اند، باعث حدوث اشـتباهاتی در ترجمۀ برخی 

از مثل هـا می شـود. اسـتقصای تمـام آن مـوارد در يـک جا، 

سخن را به درازا می کشاند.

ذکـر دو نمونـه از ايـن گونـه لغزش هـا خالـی از فايـده 

نیست:

نمونـۀ نخسـ : مصححـان تاریخ جهانگشـای جوینـی1 در 

 »
َّ
 َبز

َّ
ل مشـهور »َمن َعز

َ
تعليقـات خود بر جلـد اّول کتاب، َمث

را چنيـن ترجمـه کرده انـد: »هرکس عزیز شـد برتری يافت« 

)جوينـی، تاریـخ، ج 1، ص 399(، لکـن ادبـای فاضل و برجسـتۀ 

عـرب اين مثـل را به گونۀ ديگـر معنا کرده اند، آنان نوشـته اند 

« برابر »سـلب« اسـت. 
َّ
« در اينجا برابر »غلب« و »بز

َّ
که »َعز

پـس معنای مثل مذکور چنين می شـود: »هرکـس غلبه کند، 

اب، ص 
ّ
می ربايـد« )ر.ک: مبّرد، کامـل، ج 1، ص 127؛ صولی، ادب الکت

1. تعليقات اين کتاب در کنار محاسنی که دارد خالی از اشکاالتی نیست، برای 

نمونه گاهی در تعليقات از کتاب هايی بهره برده اند اما در بخش منابع، خبری از آن 

کتاب ها نیست، و يا اينکه گاهی سروده ای را بدون سند به شعرايی نسبت داده اند. 

و يا اين نکته که در تعليقات جلد اول صفحۀ286 نوشته اند: »نصاری جمع نصرانی 

است و نصرانی منسوب است به شهر ناصره که زادگاه حضرت عیسی)ع( است«، 

حال آنکه نویسندگان متفقند که در »أن عیسی صلوات لله عليه ولد بقريۀ بیت لحم 

 
ً
من بیت المقدس« زاده شده اند )صولی 1341ق: 211 و ده ها نویسندۀ ديگر(. ضمنا

عدم توجه به کتاب بسیار ارزشمند مجمع اآلداب فی معجم األلقاب ابن فوطی که 

حاوی نکات ارزشمندی درباره خاندان »جوينی« ها است از کاستی های عمدۀ اين 

کار است. فوطی در آن کتاب گاهی نظراتی دربارۀ کتاب تاریخ جهانگشا دارد و به 

آن استناد می کند و در يک جا آن را با کتاب جامع التواریخ خواجه فضل هللا مقایسه 

کرده و جهانگشا را از آن بهتر دانسته است و نيز کتاب ارزشمند التذکرة الفخریة 

الصاحب بهاء الدين المنشی االربلی )متوفای 692( که از مالزمان عطا الملک 

جوينی بوده و نکات سودمندی دربارۀ او بيان کرده است.

 أي: 
َّ
 َبز

َّ
 َعز

ْ
176(، صاحـب قاموس المحیط نيـز می گويد: »َمن

َب« )فيروزآبـادی، قاموس، ص 517(. به ياد داشـته 
َ
َب َسـل

َ
ل
َ
 غ

ْ
َمـن

باشـیم که در قديم گاهی هنگام شکسـت دادن طرف مقابل، 

اسـباب و وسـايلی از مغلوبان را می ربودنـد و مثل مذکور با 

اين پیش زمينه به وجود آمده است.

 فُهـن«: اسـتاد روشـن در 
َ
 أخـوک

َّ
نمونـۀ دوم: »إذا عـز

تعليقـات کتـاب مرزبان نامـه )ص 819( مثـل را چنين ترجمه 

کـرده اسـت: »هـرگاه بـرادرت عزیز شـد خوار بـاش.«! در 

حالـی که ترجمۀ درسـت مثل چنين اسـت: »هـرگاه برادرت 

تنـدی کرد، تو نرم باش.« ادبـای عرب نيز چنان معنا کرده اند: 

»معنـاه إذا َصِعـَب أخوك فلِن« )عسـکری، جمهـرة، ج 1، 95(؛ يا: 

»أي: إذا عاَسـَرك فياِسـره« )ثعالبـی، خـاص، ص 18(؛ »أي إذا 

صعـب واشـتد في أمـر نازعته إيـاه فلن له وتسـهل« )هروی، 

 لـه« 
ْ
لِـن

َ
ـُه ف

ْ
قاوِم

ُ
 ولكـم ت

َ
بَـك

َ
ل
َ
اسـفار، ج 2، ص 810(؛ »إذا غ

)فيروزآبادی، قاموس، ص  517(.
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