
 دكتر بزرگمهر وزيري

 كتاب مقدس و مثل هاي پارسي
 

ايرانيان يكي از باستاني ترين ملت هائي هستند كه با يهوديان ارتباط داشته اند و در 
اگرچه گهگاه در برخي . درازناي تاريخ ، اين ارتباط هميشه پايدار و استوار بوده است 
تي را برهم بزنند ولي در زمان ها كساني كوشيده اند كه اين رابطة عاطفي و دوس

جالب توجه است كه يهوديان در دوران . مجموع اين پيوند استوار و ژرف بوده است 
تاريخ باستان خود هميشه بر ضد قدرت هاي حاكم بر خود چون مصر و آشور و رم قيام 
كرده اند ولي ايران تنها قدرتي بوده است كه يهوديان نه تنها بر ضد آن شورش نكرده 

ارزش هاي معنوي و باورهاي هر دو ملت .  بلكه همواره ، از آن پشتيباني كرده اند اند
بازتاب اين هم آهنگي را در شباهت هاي بسيارميان . بسيار به هم نزديك بوده است 

مثَل هاي كتاب مقدس و مثَل هاي پارسي مي توان ديد آنچه در زير آمده ، مشتي 
 .است نمونه خروار

 .هاي بلند افراشته مي شود و دولتمندان در مكان اسفل مي نشينندجهالت بر مكان 

 6 آية 10فصل : جامعه 
  تو اهل دانش و فضلي ، همين گناهت بس فلك به مردم نادان دهد زمام مراد

 حافظ
 

 .نان خود را به روي آبها بيانداز ، زيرا كه بعد از روزهاي بسيار آن را خواهي يافت

 1، آية 11فصل : جامعه 
  كه ايزد در بيابانت دهد باز تو نيكي ميكن و در دجله انداز 

 سعدي
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 .مگس هاي مرده روغن عطّار را متعفن و فاسد مي سازد

 1 ، آية 10فصل : جامعه 
  سگي در وي افتد ، شود منجالب  اگر بركه اي پركنند از گُالب

 سعدي
 

 دل حكيمان در خانة ماتم است و دل احمقان در خانة شادماني
 4 آية 7فصل : جامعه 

  جهان تاريك ماندي جاودانه  اگر غم را چو آتش دود بودي
  خردمندي نيابي شادمانه  در اين عالَم سراسر گر بگردي

 شهيد بلخي 
 

 .ساق هاي شخص لَنگ بي تمكين است و مثلي كه از دهان احمق برآيد همچنان است 

 7 آية 26فصل : مثال ا
 

ود  دپاي استدالليان چوبين بوپاي چوبين سخت بي تمكين ب  
 مولوي

 

  .تمام منازعه ساكت مي گردد) سخن چين( از نبودن هيزم آتش خاموش مي شود و از نبودن نمام 
 .زغال براي اخگرها و هيزم براي  آتش است و مرد فتنه انگيز به جهت برانگيختن نزاع

 21و  20آيه هاي  26فصل: امثال 

 سخن چين بدبخت هيزم است  ش است  ميان دو كَس جنگ چون آت
 سعدي 

 

آيا مردي را كه در شغل خويش ماهر باشد مي بيني؟ او در حضور پادشاهان خواهد ايستاد، پيش 
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 .پست فطرتان نخواهد ايستاد

 29آيه  22فصل : امثال 

 .هنرمند هر جا رود قدر بيند و بر صدر نشيند

 سعدي
خلق همراه مباش ، مبادا راه هاي او را آموخته شوي با مرد تندخو معاشرت مكن ، و با شخص كج 

 .و جان خود را در دام گرفتار سازي 

 25و 24آيه هاي  22فصل : امثال 
  گرچه پاكي تو را پليد كنـد با بدان كم نشين كه صحبت بد 

 پارة ابــر ناپـــديد كنــــد     آفتاب بِدان بزرگي را 
 سعدي

  صحبت بد ، جدائي جدائيز هم  بياموزمت كيمياي سعادت 
 حافظ

 .ابتداي نزاع مثل رخنه كردن آب است ، پس مخاصمه را ترك كن قبل از آن كه به مجادله برسد

 14آية  17فصل :  امثال 

 چو پر شد ، نشايد گذشتن به پيل  سر چشمه شايد كه بستن به بيل
 سعدي 

 .د بود اموالي كه اوآل به تعجيل حاصل مي شود ، عاقبتش مبارك نخواه
 21 آية 20فصل : امثال 

 باد آورده را باد مي برد
 مثل پارسي

 . آن كه چاه مي كند در آن مي افتد و آن كه ديوار را مي شكافد ، مار وي را مي گزد 
 8 آية 10فصل : جامعه 

  مثل پارسي       اول خودت دوم كسي  چاه نكن بهر كسي 
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