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چکیده

نشدنی فرهنگ و ادبیات در میـان تمـام ملـل           ها، از جمله اجزاي جدا      مثل

تـوان یافـت کـه بـه خـوبی       شمار مثل مـی  ها، بی در ادبیات ملت جهان است و  

هاي مختلـف تـاریخی     و نوع زندگی آنان در دوره     ، منش  طرز تفکر  دهندة  نشان

هاي مختلف شعر    در دوره  . مثل و شعر فارسی ارتباط متقابل با هم دارند         .است

توان از دورة می. هاي فراوانی از طرف شاعران هستیم شاهد ترویج مثل ،فارسی

با توجه بـه  .  سبک هندي یا اصفهانی و پس از آن از شعر نو یاد کرد          موسوم به 

 تغییر و تحول در تفکـر   نتیجۀ ، قسمتی از آن    که فارسیحول اساسی در شعر     ت

شعر جاي ه و جایگزینی شعر نو باست  زندگی ایرانیان پس از مشروطه  ةو شیو 

 "مثل"ه عنوانهایی از شاعران معاصر، ب ها و بیت  برخی از بندها، مصراع ،سنتی
در این مقاله با پژوهش در آثـار یـازده تـن از شـاعران معاصـر،         . رود  به کار می  

  .ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است کاربرد آنةها استخراج و حوز مثل
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10/12/88:  تأیید نهایی4/9/88:  تاریخ وصول-*

   سمناناستادیار دانشگاه پیام نور -**



138928ستان ر و تاببها/ 53سال  / 215شمارة /  دانشکدة ادبیات و علوم انسانیۀنشری/ زبان و ادب فارسی

٢٨

  مقدمه

ر فرهنـگ و ادبیـات هـر    ها اسـت و د  ها، یکی از اجزاي فرهنگ در نزد تمام ملت         مثل

 مـنش  ، طرز تفکر ،توان یافت که حاصل نگرش آنان به امور جهان          شمار مثل می    قومی بی 

  .ستها ت تاریخی  و اجتماعی و جز آن سرگذش،زندگی

. خـوریم   گونی از مثل برمی   هاي گونا    به تعریف  ،اصطالحات ادبی  هاي امثال و    در کتاب 

 به عنوان یـک اصـطالح ادبـی،         1»المثل  ضرب«ا   ی »مثل«نویسی،   داستان هنر   نامۀ  در واژه 

 پرمعناي کوتاهی است از شخصیتی      ۀ، گفت  یا مثل  المثل  ضرب«: نی شده است  گونه مع   این

هـا متعلـق بـه     المثل ضرب. کند عامه یا خرافه را بیان می   که بعضی از حقایق      اغلب گمنام 

ها بسیار قدیمی است    بعضی از آن  . ها  فرهنگکلیۀ   ةدهند  بازتابهاي دنیاست و       ملت ۀمه

 »یــا پیــشوایی مــذهبی یــا ملــیاي اســت از شخــصیتی شــناخته شــده  و بعــضی جملــه

یکی از آثـار و مظـاهر دانـش یـا           «: است امیرقلی امینی گفته   .)197 ،1377 ،صادقیمیر(

تـرین    بینـیم کـه حکیمانـه        امثال و اصطالحات است و اگر تعمق کنیم، می         ،فرهنگ عوام 

هـا بـه تنهـایی     که اغلب هریک از آن    -ها    ها و پرمغزترین کنایه     ذلهترین ب   اندرزها، شیرین 

االجتمـاع و غیـره قـرار         در ادبیات، اخـالق، اقتـصاد و علـم         تواند موضوع کتاب بزرگی     می

 »آهنـگ خالصـه شـده اسـت       ال بـسیار خـوش     کوتاه و در عـین حـ       ۀ در یک جمل   -گیرد

  .) پنجم،1353-1350امینی،(

 :گونه معنی کرده است   نامۀ بهمنیاري، مثل را این     داستان در مقدمۀ  نیز احمد بهمنیار 

اي کـه بـه واسـطۀ    مـضمون حکیمانـه  اي است مختصر، مشتمل بر تشبیه یا       مثل جمله «

روانی الفاظ، روشنی معنی و لطافت ترکیب بین عامه مشهور شده و آن را بدون تغییر یـا           

مرحـوم دهخـدا،    .)14 ،1381بهمنیـار،  (» با تغییر جزیی در محاورات خود به کـار برنـد   

و در کتابی که براي امثـال ترتیـب داده اسـت بـین               2 هیچ تعریفی از مثل به دست نداده      

ها، اصطالحات و تعبیرهـاي زبـانی       ها، کنایه هاي مشابه آن از قبیل حکمت     ها و گونه  مثل

دکتـر حـسن   . آورده اسـت » امثـال و حکـم   «هیچ تفکیکی قایل نشده و همه را در ذیـل  

تـري از   دقیقنسبتاً   تحریرکرده، تعریف    »فرهنگ امثال سخن   «اي که بر    ، در مقدمه    يانور

اي اسـت نـسبتاً کوتـاه، اغلـب آهنگـین و حـاوي                مثل چیـست؟جمله  «: مثل کرده است  

یعنی معناي بیـشتري  . هاي مهم آن ایجاز است از ویژگیکه اي اخالقی یا اجتماعی       آموزه

اهـل   حال معنا روشن است و ذهن شنوندة         ر عین  د .استشده  در لفظی اندك گنجانیده     
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اي طوالنی    در واقع مثل سخنی است که از تجربه       . یابد  کوشش زیادي آن را درمی    زبان بی 

اي طـوالنی جمعـی و از دل تـاریخ سرچـشمه گرفتـه            و شاید بهتر است بگوییم از تجربه      

خـوردگی آن    یجۀ تراش  نت ، زیبایی کالم و ایجاز لفظ     از این رو مثل، گوینده ندارد و      . است

  .)12-11 ،1384،انوري (»در طول روزگاران است

هـا    هاي تمام ملـت     اگر به تعریف مثل دقت کنیم، دو خصوصیت مشترك را بین مثل           

هاي طوالنی بشر در طول روزگاران ساخته است و یـک             ها را تجربه    اول اینکه مثل  . یابیم  می

 بـا  متناسـب هـا      در تمـام فرهنـگ     ،باشـد مثل ممکن است بدون اینکه، اخذ و وامی در کار           

 مثل و آن چیـزي  میان همیشه در  اینکه دوم.وجود داشته باشدآن اجزاي فرهنگی و زبانی   

شود و در اصل بـراي ایجـاد چنـین     زنند، تشابه و برابري ایجاد می       که نسبت به آن مثل می     

خـوري چـرا     را می نان خودت:مانند. زنند میمثلی  برابري است که براي آن کس یا آن کار          

 نـان : و یـا صـورت دیگـري از آن        ) 2/1052 همان،(زنی؟    یم حاج میرزا آقاسی را هم می      حل

  .)1053 ،همان (رقصیم میخوریم به عروسی شاه خانم  خودمان را می

 تعریف مثل   ةتوانیم در دایر    ها را می    اگر از این دیدگاه بنگریم، تعداد محدودي از مثل        

هـایی کـه فاقـد        گونه نیست و مثل    ر ادبیات و فرهنگ مردم، این      در حالی که د    ؛بگنجانیم

  . دنشو  به عنوان مثل به کاربرده می،دنسته نیزاین دو خصوصیت 

  سیادبیات فار مثل در

انـد و سرچـشمۀ     در ادبیات فارسی از دیرباز شعر و مثـل در ارتبـاط تنگـاتنگی بـوده               

ماننـد  ( هـاي منثـور  هایی از کتاب هاي فارسی ابیات منظوم و گاهی جمله      بسیاري از مثل  

هاي فارسی از قبیل شـاهنامه،      منظومه. است) تاریخ جهانگشاي جوینی و گلستان سعدي     

نامه، ویس و رامین، خمسۀ نظامی و مثنوي مولـوي سـهم بـسزایی در تولیـد و        گرشاسب

اري  که بسی  مکنی می یاد از مولوي    ،به عنوان مثال  . اندهاي منظوم فارسی داشته   رواج مثل 

   : مانند؛هاي منظوم را او ساخته یا به صورت مثل منظوم درآورده استاز مثل

-1923مولـوي،  ( تـا بجوشـد آبـت از بـاال و پـست      / آب کم جو تشنگی آور به دست      

1933، 2/183 (      

  )267/ 1 همان،( ان یافت زالند و مجرستمی جان کَ

  )3/271 همان،( تندهر کسی بر خلقت خود می/ مه فشاند نور و سگ عوعو کند
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هاي معروف فارسی بـه شـمار   نیز از مثلگلستان سعدي ي ها و بیت ها  جمله بعضی از 

 شـویم چـه بـاك اسـت         هود مرده می  ج/ چاه نصرانی نه پاك است    گر آب    ،مانند ؛روندمی

  )116 ،1362 ،سعدي(

  مشهور شـده   »اصفهانی« یا   »سبک هندي «اي از ادبیات فارسی که به عنوان        در دوره 

 دلیـل عمـدة آن عینـی کـردن مباحـث ذهنـی در میـان        . شاهد وفور مثل هستیم   ،است

خواهد براي معنایی که در ذهـن دارد و         شاعر سبک هندي می    «:شاعران این سبک است   

 ؛ نظیري از عین پیدا کند و در مقابل آن قـرار دهـد    ،در طول یک جمله بیان شدنی است      

کـدکنی  تر شفیعی دک. )39 ،1380امداریان،  پورن(» به طوري که یکی آیینۀ دیگري باشد      

یکی از اصطالحات بسیار رایج در این متـون     «: نهاده است » اسلوب معادله  «نام این فنّ را   

مدعا مثل، همـان چیـزي اسـت        .  است »مدعامثَل«و در میان این دسته ناقدان، اصطالح        

تعبیـر   »یـل تمث « آن را بـه ،ت عـدم دقـت در ظرایـف کـار    که متأخرین اهل ادب به علـ      

/ فکـر شـنبه تلـخ دارد جمعـۀ اطفـال را          : صائب را در نظر بگیرید    مثالً این بیت     .کنند  می

بعضی از معاصران ما این شیوة بیـان را تمثیـل            .اندیشۀ فردا خوش است   عشرت امروز بی  

 در صورتی که تمثیل مفهومی عام دارد که درکتب ادب در بـاب آن فـصول و                  ؛اندخوانده

 ناچار براي اینکه این شـیوة بیـان نـام درسـت و دقیقـی                .اشته شده است  ابواب بسیار نگ  

 »ال قبـل آن را اسـلوب معادلـه نامیـد          داشته باشد، نگارندة این سطور از حدود بیست س        

  .)48-47 ،1375، کدکنیشفیعی(

  سـبک هنـدي  هـاي مـشهور  هـا و در ذیـل بیـت       اهللا صفا در بحث از همین مثل      ذبیح

هـاي مـشهور آن عهـد غافـل بـود کـه از               نباید از بعضی از بیت     در این میان   «:نویسد  می

اند اما مثل نیـستند و عادتـاً در         ع، حکم مثل سائر یافته    وکثرت شهرت و رواج  به حد شی       

روند و در چنین موردهـایی      توضیح مقال گوینده و اثبات یا تعلیل و توجیه آن به کار می            

عمر اگر خـوش گـذرد،      : مانند.  مثل دانست  مقامها را جانشین و قائم    توان آن است که می  

حـسن بیـگ رفیـع      (ور به سختی گذرد نـیم نفـس بـسیار اسـت           / زندگی خضر کم است   

ما را به سخت جانی خود ایـن گمـان   / ایمهاي هجر را گذراندیم و زنده  شب: و یا ) قزوینی

  .)5/247 ،1372صفا،  (»)شکیبی( نبود

 شاعران یـا   وآیدکی آن به شمار میب سهاياین دوره،که آوردن مثل از ویژگیپس از   

کردند و یا خـود بـا عینـی کـردن مـسایل ذهنـی در واقـع                   استفاده می  هاي رایج از مثل 
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زدند، در شعر نو نیز شاهد سـاخته       دست می ، به ساختن مثل     هآورد تشبیهی براي آن امر   

   .ها هستیمشدن بسیاري از مثل

 ، کـه نگارنـده جـستجو کـرده اسـت     تا آنجـا  :هاي شعر نو پیشینۀ تحقیق در مثل   

هاي به کار رفته در شعر نو و تفحص در چنـد و چـون و     تحقیق مستقلی درخصوص مثل   

  فقط دکتـر سـیروس شمیـسا در        .ها به صورت کامل و مجزا انجام نشده است        ساختار آن 

تحلیل اشعار نیما، سهراب سپهري و فروغ       و در   ) 1383(» راهنماي ادبیات معاصر  «کتاب  

 دکتـر  .انـد اشـاره کـرده اسـت      هایی که به صورت مثل درآمده      به برخی از مصراع    فرخزاد

 برخـی از اشـعار نیمـا بـه          از) 1383(» داستان دگردیسی  «سعید حمیدیان نیز در کتاب    

بـه بعـضی از      )1381("هادر روشنی باران  " و کامیار عابدي در کتاب     یاد کرده عنوان مثل   

  .    استاشاره کرده است ت مثل درآمدهکدکنی، که به صورشعرهاي دکتر شفیعی

  هاي شعر نوبررسی و تحلیل مثل

هـا،     مصراع ،شود که بسیاري از بندها      ، مالحظه می  3با نگاهی به شعر نو یا شعر معاصر       

، به خصوص طبقـۀ    عموم مردممیان در مده است وها به صورت مثل درآ سطرها و یا بیت 

هایی کـه از      به کاربردن مثل  . شود   به کاربرده می   خوانده و داراي سواد و فرهنگ باال       درس

 مربـوط بـه    علـت اول،     :رسد دو علت عمـده دارد        به نظر می   ،شعر نو استخراج شده است    

تحول زبان و شعر و گرایش مردم به شعر نو و استفاده از صورت نو و امروزي زبان              ۀمسئل

شـان  هاي امروزي  جربهگویند و حاصل ت     به آن سخن می   خود   یعنی همان زبانی که      ؛است

هـاي    و خاطرهها ذهن در میان مردم و انعکاس آن در     با توجه به گستردگی شعر نو      .است

  .شود  میبه کار بردهگونه به فراوانی هاي مثل ها و بیت ، این جملهمردماغلب 

هـاي موجـود در زبـان فارسـی، رفتـه رفتـه از         علت دوم این است که تعدادي از مثل       

شـود و ایـن مـسئله ماننـد       فراموشی سـپرده مـی  ۀ به بوت،ردم جدا شدهفرهنگ و زبان م   

هـا،     متروك شدن ایـن مثـل      . بسیار طبیعی است   ل در زبان و واژگان آن، یک مسئلۀ       تحو

 متروك و یا خـالف عفـت        ، قدیمی ، دشوار  مانند وجود واژة   ؛ي متعددي دارد  ها  خود علت 

حـاکم بـر مـردم    مریض  افکار منحط و ها برخاسته از کالم در آن و یا اینکه برخی از مثل    

اي از تاریخ است که امروزه بر اثر تحـول تفکـر مـردم و از بـین رفـتن آن افکـار                         در دوره 

  .شوند زبان خارج میدایرة  از ،خرافی و مریض
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هـاي شـعر نـو در     کنیم که مثـل  اگر بار دیگر، به تعریف مثل دقت کنیم، مالحظه می 

اي طوالنی و جمعی باشـد و در          که حاصل تجربه  تند  نیس یعنی چیزي    ؛واقع مثل نیستند  

 بلکه  ؛ باشد خورده و به صورت نسبتاً ثابت و نامتغیر به دست ما رسیده            ، تراش طول تاریخ 

 شخـصی هـر یـک از        نگري و فلـسفۀ     جهان فردي و طرز نگرش و        حاصل تجربۀ  ،برعکس

آن و یـا    ت  االؤسـ برخورد آنان بـا جهـان هـستی و پاسـخ بـه              از   حاصل   بۀشاعران و تجر  

دیـدة  دارد که به این نـوع اشـعار بـه     ما را بر آن میاما آنچه .  این قبیل است   چیزهایی از 

 خـورده و تقریبـاً   شهاي فردي به قدري مـوجز، تـرا   مثل بنگریم، این است که این تجربه     

د دانـست کـه   ولی بایـ . شدن به مثل را دارندتبدیل ظرفیتاند که  جامع و مانع بیان شده  

اي که بـدان مثـل        ها و آن مسئله   یعنی ایجاد تشابه بین آن    (ها   اربرد این مثل  وزة ک حاوالً  

 نیـستند و    رتبـه ها همه در یک حد و          ثانیاً مثل  .تر و محدودتر است     اندکی تنگ ) زنند  می

هایی کـه درخـصوص ایـن نـوع           نديب  در ادامه، در تقسیم   .  گوناگون قرار دارند   درجاتدر  

  .  این مسئله بیشتر آشکار خواهد شدها انجام خواهیم داد، مثل

رواج بند یا مصراعی از شـعر در میـان مـردم     وترین مالك و معیار مثل در شعر ن        مهم

این نوع شعرها پیش از آنکه ما بخواهیم در زبان مردم به صورت مثل درآمده است                . است

ه و آگـاه جامعـه   مثالً اکثر مردم شعرخواند. شوند  میها متوسل مختلف به آنو آنان در امور  

، شـکرگزاري و    آنهاي     دانستن قدر لحظه   ،وقتی بخواهند کسی را براي درك زیباتر زندگی       

 دیگـر  ،اي ی خاطر کسی که به سبب بروز حادثه    هاي زندگی یا حتی تسلّ      قدردانی از موهبت  

  :ورندآ هاي سهراب سپهري را مثل می این مصراع زیستن ندارد،به میل چندانی 

  . تا شقایق هست زندگی باید کرد؛استآیندي  زندگی رسم خوش

پنـاهی خـود را در روزگـار بیـان           و بی   فراوان، ناامیدي  ۀصغیا اگرکسی بخواهد غم و      

 ة، بیاویزم قباي ژنـد      به کجاي این شب تیره    : شود که   کند، به این مصراع نیما متوسل می      

  خود را؟

سی مردم ایـران در طـول   ها یا برخاسته از تحوالت و حوادث اجتماعی و سیا   این مثل 

و یـا  ) رمانتیـسم مکتـب   ماننـد   ( چند دهۀ اخیر و یا بازتاب مکاتب ادبی جهان بر شعر نو           

 جصاحبان این مکاتب و افکار در میان مـردم روا نتیجۀ افکار نوِ صوفیانه است که از طرف     

هاي نو مخـتص شـعرنو نیـست و از عـالم            کنیم که مثل  در اینجا یادآوري می    .یافته است 

 و برخـی دیگـر از        دکتـر مـصدق    سـخنان  از   رخیمانند ب ( ،ها بعضی از جمله   سیاست نیز 
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 به صورت مثل درآمده است ولی چون بحث این مقاله فقـط بـه شـعرنو        )پیشگانسیاست

  .ها را ذکر نخواهیم کرد آن،اختصاص دارد

اول آن  نوع   :کالً سه نوع مثل به کار رفته است        در شعر نو،     :ها در شعر نو   انواع مثل 

.  از فرهنگ و زبان مردم خویش گرفتـه اسـت           مستقیماً هایی است که شاعر     دسته از مثل  

  : از فروغ فرخزاد»لی گفت مادرش روزيعبه  « مانند این بند از شعرِ؛)ارسال المثل(= 

کـه بـه    )394 ،1379 ،فـروغ (کـشت   شسـواري پی  قاچ زینو محکم چنگ بزن که اسب      

 )1153 ،1352 ،دهخـدا ( در »کـشت شدوانـی پی  اسـب  ، زین را بگیر نیفتـی     چقا «:صورت

 وانگـاه بـه نـاودان پنـاه آوردم        / ابنم بـاران بـه شـت      بگریختم از نم   :و یا . ضبط شده است  

ز بـاران سـوي     " :کـه بـه صـورت     ) 180، دوم آهوي کوهی   ة، هزار 1376کدکنی،  شفیعی(

 ی که اعرانالمثل، در شعر ش    ارسال .ضبط شده است  ) 891 ،1352دهخدا، ("ناودان آمدیم 

 بیشتر به چشم ،هاي شعري آنان عمدتاً برخاسته از فرهنگ ایرانی است          تصویرها و مضون  

کدکنی و تـا حـدودي نیمـا و فـروغ            شفیعی ، شاعرانی نظیر مهدي اخوان ثالث     ؛خورد  می

فرخزاد، و بالعکس، در شاعرانی نظیـر نـادرپور و شـاملو کـه بـه فرهنـگ غـرب گـرایش                      

  .شود  میبیشتري دارند،کمتر دیده

است ولی با    هایی هستند که از امثال رایج و معروف فارسی گرفته شده            نوع دوم، مثل  

 ۀاصل فکر بر پایـ  به عبارت دیگر، .انداندکی تغییر در اجزاي آن و به صورت نو، بیان شده    

 مرگ بر تـن همـسایگان   قباي:  مانند؛آن امثال است ولی به صورت دیگر بیان شده است      

مـرگ  : رفته از این مثـل معـروف فارسـی اسـت          گکه بر  )815 ،1381پور،  نادر( نیکوست

  .)997/ 2 ،1384،انوري(خوب است براي همسایه 

مأخوذ از این مثـل     که  ) 1176 ،1386،آتشی( رسد به رکاب دیدن   ، هرگز نمی  نشنید

  ).2/713 ،1384،انوري(   کی بود مانند دیدنن شنید:معروف فارسی است

 ،شـفیعی کـدکنی   (شبهه بز لنگ شود پیـشروش       بی/ س آرند آري گله را چو روي واپ     

 روپس:  از این مثل معروف فارسی است      ذکه مأخو ) 177 ، دوم آهوي کوهی    هزارة ،1376

  .)666 ،1352،دهخدا(رو آري پیشد اندر بازگشتن گرد

کـه معـادل و یـا     )154 ،1378 ابتهـاج، ( چـه در خـاك اسـت    بهاي در نشود گم اگر   

ر در خالب افتد همچنان نفیس اسـت و غبـار اگـر بـر     گگوهر ا :ثل استرفته از این م گبر

  .)179، 1362 ،سعدي( فلک رود همچنان خسیس
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 )398 ،1386کـسرایی، ( گفتند پا درازتر از آن مبادتـان       /ابتدا ما را سرگلیم نشاندند و ز     

  .)202 ،1384انوري، ( رددرازکپا را به اندارة گلیم باید  :که برپایۀ این مثل فارسی است

ی است که به صورت مثل درآمده است کـه در ادامـه             هایها و یا بیت   نوع سوم، مصراع  

. اي ضـروري اسـت    جـا ذکـر نکتـه      در ایـن   .ها بیشتر بحث خـواهیم کـرد      در خصوص آن  

رود از نظـر حـوزة کـاربرد یکـسان     هایی که هم اکنون در زبان فارسـی بـه کـار مـی          مثل

مختلـف   به گوش اکثر مردم رسیده و قـشرهاي   اند؛  جدت رای ها به ش   بعضی از آن   ؛نیستند

 برخـی دیگـر   .شـوند هـا متوسـل مـی    به عنوان اتمام حجـت بـه آن       گوناگونامور  مردم در   

اي مأخوذ از شعر نو نیز بـه  ه مثل .رایج هستند و حوزة کاربرد محدودي دارند       هاي نیمه  مثل

 گـروه   4اج و حـوزة کـاربرد بـه          را از نظـر رو     ي نو ها مثل ،در این مقاله   .همین گونه هستند  

  .ایماصلی تقسیم کرده

 تبدیل شـدن بـه یـک مثـل را           ظرفیتبه صورت تمام و کمال،      ها  این مثل  : اول گروه

هـایی   هاي معروف و رایج در فارسی گردند و در مجموعـه   ردیف مثل  توانند هم   دارند و می  

اختار بـه صـورت     از نظـر سـ    . ود، ثبـت و ضـبط شـوند       ش  ها ترتیب داده می    که براي مثل  

ه شدن درحافظۀ   ها براي سپرد  آندر عامل موسیقی    ؛ي خبري و گاه امري هستند     ها  گزاره

ست که  هاقایق مسلّم و محتوا و معنی آن       از نظر اشتمال بر ح     بیشتر مردم ضعیف است و   

  :ندهاي زیر  حاوي خصوصیتها  این مثل. مردم سپرده شده استاذهانبه 

بـا  . کنـد    مـی  صدقکس   و همه جا    ی هستند که در همه    کننده حقیقت مطلق  بیان: الف

توان   ها می هاي فراوانی براي آن      گوناگون، نظیره  اقوامهاي   یی دقیق در میان مثل    جستجو

    مانند؛پیدا کرد

. تمهیـدها دارد  او   صـد در  گرچـه دشـمن     / نیست کـاري کـاو اثـر بـر جـاي نگـذارد            

  ) 427 ،1371،نیما(

  .) همان( بر عبث خاطر میازار 

  .) همان(ها  جز براي آزمایش/ زندگانی نیست میدانی

   .)همان(طاها کردن مرد هست از راه خ/ ر خطا ناکردن مردگ دیۀمای

  ).همان(ا صوابی دارد از دنبال هر خطاي رفته، نوبت ب

تـرین    آن آخـرین و آن کـشیده      / راز منوري اسـت کـه آن را       /  یک شمع  در شهادت  و

  .)438 ،1379 ،فروغ(داند  شعله خوب می
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 ریدي صـید نخواهـد کـرد      امرو/ ریزد   جوي حقیري که به گودالی می      هیچ صیادي در  

  .)419 ،همان(

  .)468 همان، (پرنده مردنی است/ خاطر بسپارپرواز را به 

  .)145 ،1386،آتشی( گور دایم گرسنه است، گورکن را نیز

 4سـت هـاي زمـین را بـه مـن آموختـه ا      ام، زیـر و بـم   گاه زخمـی کـه بـه پـا داشـته         

  .)269 ،1380،سپهري(

  .)314 همان، (5غبار عادت پیوسته در مسیر تماشاست

  .)1/257 ،1386،مشیري(ان، بار خاطر است نره شاعر به شهر بی

  .)265 ،اي براي صداها  آیینه،1376،کنیشفیعی کد( 6 خوابش آشفته است،دریا همه عمر

 دوم  ةهزار،  1376،همان(ست  در زیر آفتاب همه چیز تازه ا      / نگاه تازه بیاور که بنگري    

  ،)480، وهیآهوي ک

 ابتهـاج، ( گه پیشروي پی شد و گه بازپـسی رفـت         /از پیش و پس قافلۀ عمر میندیش      

1378، 16(.  

154 همان،( ادراك است تو هر قبا که بدوزي به قد(.  

  .)172 همان،( که پیوسته روان است دریا شود آن رود/ ورد زود زمینش بخ،آبی که برآسود

  .)244 همان،(عیب حرمان نیست   بی،نره

  .)175 همان،(رسیدن، هنرگام زمان است 

  .)175 ،1385 همان،( زمانه کیفر بیداد سخت خواهد داد

هـاي جهـان و اسـتخراج         بیان تفکر فلسفی و حاصل ژرف نگري شـاعر در پدیـده           : ب

ها ی مانند آن ول،مانند هاي گروه پیشین می    ها، به مثل     این نوع مثل   .قانونی براي آن است   

   :مانند ؛دا شودیها پاي براي آن شمول نیستند و ممکن است نقیضهجهان

  .)367 ،1371،نیما(کس به دوران نه چراغی بیند / یندنه داغی ب تا

  ).همان( کند روزي خطا ناچار می/ ن به کار آمد که او در کار آو

  .)369 ،1379،فروغ(بیند  حق با کسی است که می

  .)425 همان،(هاي ناگفته  ه جز حرفسکوت چیست ب

  .)463 ،همان(ماند  تنها صداست که می

  .)168، سه کتاب ،1386،اخوان(که قربانی است میشی حقیقت الغرك 
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  .)67 ، سواحلی،1386 ،همان( ستان هیچ کارش نیستهیچ ده با هیچ بِ

  .)99 ،از این اوستا ،1386،همان(، سرآغاز فراموشی است یخاموش

  .)308 ،1380،سپهري( هاست فاصلهصداي / عشق

  .)384 ،همان(  فکر استدهان، گلخانۀ

  .)298 ،همان(ما نیست شناسایی راز گل سرخ  کار

  .)432 ،همان (زاد، طومار طوالنی انتظار است آدمی

  .)435 ،1380،شاملو( گفت، ندانست ن که میآ وبست  زبان ،دانست آن که می

  .)468 همان،(پاداش اعتماد است / سعادت

، 1376 ،شـفیعی کـدکنی   (تـر     انـه دو جا ،تر  و آنچه جاودانه  / تر   جاودانه ،تر  انهودآنچه جا 

  .)409 ،هزاره دوم آهوي کوهی

  .)490 همان،( مردي که ز عصر خود فراتر باشد/ باید بچشد عذاب تنهایی را

  .)325 همان،(  شوق پروازي نخواهد بود،وقتی آوازي نباشد

  .)140 همان،(جود و زِا جهان چه باشد غیر از بیان م

    .)260، اي براي صداها آیینه ،1376،همان( بودن، یعنی همیشه سرودن

  .)249 ،1378ابتهاج،( آید به سر وقت مرد میهمیشه درد 

  .)283 همان،(زندگی را به عشق بخشیدن / زندگی چیست؟ عشق ورزیدن

  .)195 ،1385همان،( خن لنگ است و دست واژه کوتاه استپاي س

هـاي سیاسـی و   که بیـشتر محـصول آرمـان    بلند انسانی و آزادگی هاي بیان آرمان : ج

، حاصـل تفکـر انقالبـی      هـا   آرمـان رسـد کـه ایـن         به نظـر مـی    . افکار پرشور انقالبی است   

هـاي بـارز    طنز تلخ از ویژگـی     .باشد مرداد   28 پس و پیش از کودتاي       ۀروشنفکران جامع 

  : شود ی به چند نمونه اشاره م.استهبرخی از آن

/ از بهاي آزادي آدمـی    / کنمزد گور که  / هراس من، همه از مردن در سرزمینی هست       

  .)460 ،1380،شاملو(افزون باشد 

شرمم اگـر نـاقوس عمـرم را بـه رسـوایی       من چه بی  / سان زیست باید پست      گر بدین 

  .)173 همان،(نیاویزم 

  .)156 همان،( نصیبی بادجاودانه بی/ از بهشت گندتان ما را! / اي خداوندان ظلمت شاد
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، 1376،شـفیعی کـدکنی   ( که سرود کودکانش غزل کـالغ باشـد       / چه بهار و باغ باشد    

  .)179، هزاره دوم آهوي کوهی

  .)307 همان،( تر، تا که دست اندر لجن پاي در زنجیر خوش

  .)423 ،همان(  انسان به سوي آزادي استۀتمام پوی

، 1376،همـان ( ست  لبریز رهایی چشمم   ۀکاس/ غم این نیست که دستانم خالی است      

  .)502 ،اي براي صداها آیینه

  .)171 ،1385ابتهاج، ( سوزدکام شدن میمن دلم از دشمن /از مرگ هراسی نیست

 اصـالح   براي کهآموز اي حکیمانه و پند   ه هاي اخالقی و اجتماعی و نکته       بیان آموزه : د

  :زندگی و درست زیستن است

  .)215 ،از این اوستا، 1386،اخوان(حاصل گسستن بهتر از بیهوده دل بستن  امید بیۀرشت

  ).31، 1380،سپهري( اندکی صبر، سحر نزدیک است

  .)295 ،همان( بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم

 ،1386،مـشیري (شود هفتاد رنـگ       هفت رنگش می  /  غم را به سنگ    ۀی شیش بگر نکو 

1/309(.  

  .)162 ،1386،کسرایی (ان و اندیشه استکه در پاکی ج/ مردي نه در تندي تیشه است

هاي اجتماعی و فـردي   ها و سختی ها تلخی  امثال، شعرهایی است که در آن     دوم گروه

یه در شعر بیان شده اسـت       به صورت شکوائ   گیر شاعر شده،   که به صورت مقطعی گریبان    

هـا وجـود دارد،      هـا و شـکایت      ها ایـن تلخـی      ها و حکومت    و چون همیشه در تمام جامعه     

شان شده و به صورت مثل سائر نیز          هاي زندگی   دستمایۀ مردم براي بیان دردها و سختی      

 اول گـروه هـاي   تـر از مثـل   ها از نظر مثـل بـودن ضـعیف    این دسته از مثل   . درآمده است 

  :هاي زیر  مانند نمونه؛هستند

  .)235 ،1371،نیما(بیاویزم قباي ژندة خود را  به کجاي این شب تیره، 

  .)444 همان، (شکند خواب در چشم ترم می/ تۀ چندغم این خف

 ،1386،اخـوان  (بینم بدآهنگ اسـت     و هر سازي که می    من اینجا بس دلم تنگ است       

  )155 ،زمستان

 ،مـشیري  (؟مـن کبوترهـاي شـعرم را دهـم پـرواز          / آوازدر کجاي این فضاي تنگ بی     

1386 ،1/463(.  
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  .)90 ،1378 ،ابتهاج(! دردا که جز به مرگ نسنجند قدر مرد

  .)249 همان، (آید ببند پنجره را باد سرد می/ آید ز سرگذشت چمن دل به درد می

هـا و     انـد، تعریـف     هایی که صـورت مثـل بـه خـود گرفتـه              از بندها یا مصراع     سوم گروه

تـوان    ها را می    بعضی از این  . اند  تعبیرهایی است که شاعران از مسایل گوناگون به دست داده         

بعـضی از   یعنی مطابق با مـشرب و عقیـدة بعـضی از مـردم هـست و            ؛یا تأیید کرد  تکذیب  

  . پیشین استگروهتر از دو   ضعیف هاي این دسته، از نظر مثل بودن، مثل. مردم نیست

  .)390 ،1380،شاملو (ابدیتی بسازم/ تا با تو/ گذارم ات می رابر آینهاي ب آینه

  .)424 ،1379،فروغ (نجات دهنده در گور خفته است

  .)380 ،1380،سپهري (ها، شقاوت آب خواهد شد ر شمعدانیدر حضو

  .)365 همان،(اند   شاعران وارث آب و خرد و روشنی

  .)1/568 ،1386،مشیري (ترین کاري است  سهل- به خدا -خوب بودن/ درین دنیا

  .)2/996 همان،(هاي به هم پیوسته است  زندگی، گرمی دل

 ربایـد   آن نغمه را مـی    / ها   ترکران گوش از کران  / رها کن / اندر بیاب / تو نغمۀ خویش را   

  .)261-260،اي براي صداها نهیآی،1376،شفیعی کدکنی(

ها، مثل نیستند ولی به علت شدت رواج و مطابقـت بـا               در حقیقت، این دسته از مثل     

 گـروه گروهی دیگر از امثال کـه درایـن         . اند    مشرب بعضی از مردم به صورت مثل درآمده       

هـا    ها و آرزوهاي فردي شاعر است که گاه به تجربه           ها، تجربه   گیرند، بیان دیدگاه     می جاي

 البته با دامنۀ شـمول      -ها را به عنوان مثل      توانیم آن   ماند و ما می     هاي جمعی می    و آرمان 

هـا  ها نیز، ایجاز و بالغت دو عامـل اساسـی شـهرت آن               در این مثل   . به کار ببریم   -اندك  

رود،   هایی که از سهراب سپهري به صورت مثل به کار مـی             ها و یا مصراع   بیشتر بند . است

  .از این نوع هست

  .)290 ،1380،سپهري ( طاقچۀ عادت از یاد من و تو برودزندگی چیزي نیست که لب

  .)291 همان،( ها را باید شست، جور دیگر باید دید چشم

  .)292 همان،(تنی کردن در حوضچۀ اکنون است زندگی آب

  .)314 همان،( شه با نفس تازه راه باید رفتهمی

  .)345 همان، (خورد آب   فرودست انگار کفتري میآب را گل نکنیم، در 

  .)350 همان،( تا شقایق هست، زندگی باید کرد
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  .)372 همان، (است که از حادثۀ عشق تر استبهترین چیز رسیدن به نگاهی 

 مـا نیـز     !اند، اصـالً مثـل نیـستند        هاز شعرهایی که به صورت مثل درآمد           چهارم گروه

فقـط بـه   . هاي مثل را ندارند     یک از ویژگی     زیرا هیچ  ؛کنیم  ها اطالق نمی  عنوان مثل بر آن   

سبب ایجاز و بالغت و یا به سبب شدت شهرت در بین مردم، حکـم مثـل سـائر را پیـدا                      

تناسبی بین خود      و حال خود،      مردم بنا به مناسبت   ها نیز   در این بندها و مصراع     .اند  کرده

شعرهاي این بخش، به سبب دارا بودن همین ویژگـی، ظـاهراً            . کنند  و آن شعر ایجاد می    

، بیـشتر   هاعبارتاین  . وجه مثل نیستند   ولی به هیچ   تعریف مثل گنجیدنی است     در دایرة   

  :  مانند؛بیان حاالت فردي، وجدانی و نفسانی است

  .)412 ،1371،نیما( تمام است هنوزکار شب پا نه 

  .)504 همان،(رسد باران؟  قاصد روزان ابري، داروگ، کی می

  .)548 ،1380،شاملو (غم نان اگر بگذارد

  .)824 همان،(روزگار غریبی است نازنین 

  .)275 ،1380،سپهري( دل خوش سیري چند؟

  )361، 1380،سپهري( آیید، نرم و آهسته بیایید به سراغ من اگر می

  .)1/404 ،1386 ،مشیري (چه گذشتم تو مهتاب شبی باز آن کوبی

  .)405 همان،(بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم 

اي بـراي      آیینـه  ،1376،شفیعی کدکنی  ( گرفت ازین شب، در این حصار بشکن       نفسم

  .)434 ،صداها

  .)173 ،1378،ابتهاج (کنم، افشردن جان است ر که من میاین صب

  .)79 همان، (زند یدر نم  کسی به  کسی، راي بیدرین س

برخـی از ایـن   . در شعرهایی که به عنوان مثل انتخاب شده، چند نکته گفتنـی اسـت    

در (چـه بـه صـورت شـفاهی     آنـان  رود و  شعرها، در زبان مردم به عنوان مثل به کار مـی    

برخی دیگر نیز اشعاري    . برند  ها را به کار می      آن) در نوشتار (و چه به صورت کتبی      ) گفتار

در ایـن   . ایـم    با مطالعه در آثار شاعران معاصر به عنـوان مثـل تـشخیص داده              است که ما  

  : دو خصوصیت عمده، مدنظر بوده است،انتخاب

 یعنی یک کالم فلسفی یا هنري که حاصل دیدگاه شاعر در یـک یـا چنـد     ؛ایجاز: الف

جنبه از مسایل مختلف است در قالبی بسیار مختصر و در عین حال فراگیـر بیـان شـده                   

  .تابند هاي مختلفی را برمی ها، تفسیرها و تأویل البته این نوع مثل. شدبا
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هاي بالغی که براي مثـل ذکـر           یعنی سخنی که عالوه بر داشتن ویژگی       ؛ موسیقی :ب

 مـردم   حافظـۀ اي باشد که به کمک همین عامل، همیشه در            کردیم، داراي موسیقی ویژه   

  . را زمزمه کنندباقی بماند و بتوانند آن

  هاي شعر نو مثلغتبال

است، عمـدتاً از نظـر معنـا و مفهـومی کـه      آوري شده جمعمقالههایی که در این  مثل

. ها مد نظـر بـوده اسـت        یعنی بیشتر حوزة معنایی و مدلول آن       .اندبندي شده دارند طبقه 

بـدیهی  . استهمیت هستند و آن حوزة بالغی آن      ها از یک نظر دیگر نیز حائز اه       این مثل 

گیـري  هاي موجود فارسی نیز از این خصیصه برخوردارند و بالغت در شکل           ه مثل است ک 

 )1008 ،1384انوري،  (» مفت را که گفت؟    «:به عنوان مثال  . ها بسیار مؤثر بوده است    آن

مفـت   «یا.) شود، چون و چرایی وجود ندارد     شخص می  که نصیب    ییعنی براي چیز مفت   (

موجود ) جناس( این مثل بر اساس آوا و موسیقی       .)همان(» جفت باشد  باشد، گلوله جفت  

هاي نو، مثلـی کـه بـر پایـۀ     در مثل.  به وجود آمده است»جفت « و»مفت «میان دو واژة  

 ولی معـدودي از     .کالم شکل گرفته باشد، تقریباً وجود ندارد      میان واژگان   رف  موسیقی ص

/ یشۀ غـم را بـه سـنگ    گر نکوبی ش: مثل؛برخوردارندتري قويها از بالغت و موسیقی    آن

؛ همیشه درد به سر وقت مـرد        )1/309 ،1386مشیري،(شود هفتاد رنگ      هفت رنگش می  

  .)249 ،1378ابتهاج،( آید می

  :هاي ذیل مطالعه کردها را در بخشمثلاین توان از حیث بالغت می

ها به کار نرفته اسـت و مجمـوع   در آنهاي بالغت یک از جنبه  هایی که هیچ  مثل: الف

 هـایی کـه نیمـا از زبـان         بیشتر مثـل   .ي خبري و یا امري هستند     ها  گزارهها به صورت    نآ

بـر عبـث خـاطر      :  ماننـد  ؛ از این گونه اسـت     ، در شعري به همین نام آورده      »پادشاه فتح «

؛ )همـان جـا   ( ؛ هر خطاي رفته، نوبت با صـوابی دارد از دنبـال           )427 ،1371،نیما( میازار

  .)همان جا( ست از راه خطاهاکردن مرده/ مایۀ دیگر خطا ناکردن مرد

 .)99 ،، از ایـن اوسـتا  1386اخوان، (خاموشی سرآغاز فراموشی است  : دیگرهاي  نمونه

ابتهـاج،  (ست عیب حرمـان نیـ     هنر بی  .)468 ،1380شاملو،  ( سعادت پاداش اعتماد است   

1378، 244(.  
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نـی در آن مثـل     یع؛  دهد هستۀ اصلی آن را تشکیل می      ،ها تشبیه در برخی از مثل   : ب

:  ماننـد  ؛یا چیزي به چیزي تشبیه شده و یـا هـستۀ اصـلی آن، ترکیـب تـشبیهی اسـت                   

  .)168 ،کتاب، سه1386اخوان، ( ست احقیقت الغرك میشی که قربانی

؛ دهـان گلخانـۀ فکـر       )314 ،1380سـپهري، ( غبار عادت پیوسته در مسیر تماشاست     

  ).384 همان، (است

دهد و در واقـع   یا کنایه هستۀ اصلی مثل را تشکیل می     استعارهها،  در بعضی از آن    :ج

راز / و در شـهادت یـک شـمع     :  ماننـد  ؛مجموعۀ مثل یک تصویر استعاري یا کنایی اسـت        

 ،1379 ،فـروغ (دانـد   ترین شعله خوب می    آن آخرین و آن کشیده    / منوري است که آن را    

نگـاه تـازه بیـاور کـه        ؛  )468 همـان، (پرنده مردنی اسـت     / پرواز را به خاطر بسپار     ،)438

، هـزارة دوم آهـوي      1376کـدکنی، شـفیعی  (در زیر آفتاب همه چیز تـازه اسـت        / بنگري

؛ تو هر قبـا کـه       )314 ،1380سپهري،  (؛ همیشه با نفس تازه راه باید رفت         )480،  کوهی

  .)154 ،1378ابتهاج، ( بدوزي به قد ادراك است

 نمادهـاي اجتمـاعی ماننـد شـب،       ؛انـد بعضی دیگر نیز بر پایۀ نمادها شکل گرفتـه        : د

 ،1371نیمـا، (بیاویزم قباي ژنـدة خـود را    به کجاي این شب تیره،     : مانند.. . و صبح، خفته 

 ،؛ انـدکی صـبر    )444 همـان، (شـکند     خواب در چشم ترم می    / ؛ غم این خفتۀ چند    )235

  ).31 ،1380،سپهري( سحر نزدیک است

هـایی از   ، هـستۀ اصـلی بخـش      که پیشتر گفتـیم   چنان: هاي نو تفاوت کنایه و مثل   

واقـع کـل مثـل یـک تـصویر کنـایی یـا               دهد و در  ها را استعاره یا کنایه تشکیل می      مثل

پرنـده  / پرواز را به خـاطر بـسپار      :  مانند ؛استعاري براي امر خارجی و مدلول خویش است       

ه و   پرواز، استعاره از را    ،در این بند از شعر فروغ که یک تصویر شاعرانه است          . مردنی است 

 و یـا نمـاد   است و پرنـده، اسـتعاره از انـسان   ) زندگی متعالی(رسم زندگی و نحوة زیستن   

 همـین   ،مانـد  که سرنوشت محتوم او مرگ است و تنها چیزي کـه از او بـاقی مـی                 اوست

کند که آن چیـزي کـه ارزش   به این امر اشاره می این تصویر درکل،    . منش زندگی اوست  

در / نگاه تازه بیـاور کـه بنگـري   : و یا این مثل. ندگی استدارد و داراي جاودانگی است، ز    

نگـاه  «کـدکنی از    شفیعیدکتردر این بند از شعر، مقصود       . زیر آفتاب همه چیز تازه است     

اي ، دیدي نو و خالی از هر نوع شائبۀ عادت و روزمرّگی است و اگر انسان دیـد تـازه     »تازه

لم است که زندگی او دگرگون خواهد       نسبت به جهان و مناسبات آن به دست بیاورد، مس         
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این دو نمونـه شـعر، در خـارج مـدلول           . شد و همیشه نشاط و سرزندگی با او خواهد بود         

واحدي ندارند و از چند تصویر استعاري یا کنایی تشکیل شده و ساختار مثلی دارند ولی                

 در  ،برند می هایی از شعر نو که گاهی برخی به عنوان مثل به کار           برخی از بندها یا مصراع    

هـا را بـه     تـوان آن   درکل کنایه از امر واحـدي هـستند و مـی            و واقع ساختار مثلی ندارند   

 در  /آبکـ  ام تماشـا را   خـود گوشـه گرفتـه     : یمـا  مانند این بیت ن    ؛صورت مصدري درآورد  

ۀ کنایـ وابگـه مورچگـان ریختن،    خآب در . )558 ،1371نیما،  ( امبگه مورچگان ریخته  خوا

 را فراهم کردن است کـه حقیقـت         خیالاي از مردم بی   شویش و آزار عده    ت از لوازم  بدیعی

آن را بـه    هاي منظوم فارسـی     در مجموعۀ مثل  نیز  ) 2 ،1374حقیقت سمنانی،   ( سمنانی

توان میها را   این نوع شعرها ساختار مثلی ندارند و فقط آن         .ضبط کرده است  عنوان مثل   

در مقالـۀ    .ثبـت و ضـبط کـرد       شـود ه می در فرهنگی که براي کنایات فارسی ترتیب داد       

     .حاضر این شعرها به عنوان مثل نیامده است

  هاي رایجهاي نو با مثلهاي مثلتفاوت

شود، نحوة ساخته شـدن     مشاهده می  مثلنوع  ترین تفاوتی که میان این دو       عمده -1

که در طـول  د و پس از تغییراتی    نشوها معموالً در طول روزگار ساخته می      مثل. استهآن

هاي مأخوذ از شـعر     د، ولی مثل  نرودهد به صورت ثابت به کار می      ها رخ می  سالیان در آن  

  .ت گرفته استئ نشآنانهاي د و از افکار و اندیشهندار یخصوص ب گویندة،نو

هاي بـسیاري از زنـدگی      هاي رایج فارسی بسیار متنوع است و حوزه       مضمون مثل  -2

ادبـی، هنـري، فرهنگـی،      ، اخالقـی، مـذهبی، اقتـصادي،        سیاسی، اجتمـاعی  : مردم مانند 

هـاي شـعر نـو بیـشتر در مـسایل      که مثل  در حالی  ؛گیرندرا در بر می   ها  جسمی و جز آن   

هـا بیـشتر     این است که ایـن مثـل       ،علت اساسی آن  . کاربرد دارند اجتماعی و گاه اخالقی     

د و نـ چرخ اجتمـاعی چنـد دهـۀ اخیـر مـی       -حـوادث تـاریخی    حول مسایل اجتمـاعی و    

  .هستند تاریخ معاصرة افکار اجتماعی و سیاسی مردم در دهند بازتاب

پایـۀ   هـا بـر  هاي رایج، عامل موسـیقی بـسیار مهـم اسـت و بیـشتر مثـل          در مثل  -3

 ادبی نظیر جنـاس، موازنـه،   اتانواع صناع. موسیقی موجود بین واژگان شکل گرفته است    

خـورد و یکـی   ها به چشم می ن در بیشتر مثل   آرایی، و نظایر آ   موسیقی آوایی کلمات، واج   

هاي شعر نو وضع بـدین       ولی در مثل   .شودها محسوب می   رواج و ماندگاري مثل    لاز عوام 
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کمتر باعث رواج مثلی شده است و این عامل تقریباً فـرع            رف،   ص ی و موسیق  نیستمنوال  

  .بر عوامل دیگر است

  :در پایان ذکر چند نکته ضروري است

 صورت مثل نداشته     ممکن است کامالً   ،ندایی که از شعر نو استخراج شده      ها   مثل -الف

  .د ولی مانعی هم وجود ندارد که به عنوان مثل به کار برده شوندنباش

 که درخصوص مراتب و حوزة کاربرد امثال ترتیب         اي  بندي   ممکن است در تقسیم    -ب

کـه در ذیـل تعریـف و        یعنـی مثلـی      ؛هایی نیز وجود داشته باشد      داده شده است، تداخل   

 -به اصطالح جـامع و مـانع نباشـد          - تقسیم خاصی ذکر شده، کامالً با آن مطابق نباشد        

 سـبب عمـدة آن   .اند  نیز، همین گونه هاي رایج  مثل. این مسئله، ذاتی هر کالم ادبی است      

هـاي   هـا و حـوزه    تعریـف  و همچنـین   تأویل و تعبیرهایی است که از یک کالم ادبی شده         

  .شود نظر گرفته می اي کاربرد آن درخاصی بر

مخصوصاً از اشعار فروغ فرخـزاد،       -  را هاي بیشتري   توان مثل   با اندکی تسامح، می    -ج

  موسـیقی،  هـا    که خـصوصیت عمـدة آن      -اخوان ثالث، سهراب سپهري و شفیعی کدکنی      

هاي   ولی با توجه به حدود و تعریف      .  مردم است، به این سیاهه افزود      میاندر واج ر  و ایجاز

  .ایم ها خودداري کردهایم، از ذکر آن که از مثل به دست داده

  نتیجه

منثور سـهم بـسزایی در سـاخته شـدن          به صورت   منظوم و چه    به صورت   ادبیات چه   

-هاي مختلف ادبیات فارسـی هریـک از سـبک       در دوره . هاي هر ملتی دارد   بخشی از مثل  

-شاهنامه و کتاب  . اند ایران گذاشته   ادبی، تأثیر خود را از این حیث بر فرهنگ مردم          يها

هـایی را کـه حـاوي راه و رسـم زنـدگی،           نامه، عمدتاً مثـل   هایی نظیر آن مانند گرشاسب    

 سعدي و حـافظ و موالنـا،   .اندساخته و آموختهاست،   پیشگیجوانمردي، درستی و راست   

هـاي  بهجنهاي زندگی و رسیدن به تعالی و گاه         ها و حکمت  نکات اخالقی، مذهبی، آیین   

فهانی یـا  صـ هـایی ماننـد ا   سبک .اند جامعه القا کرده    صورت مثل به   طنزآمیز زندگی را به   

هاي مختلف، جزیـی و بـه       اند، الیه هندي که بیشتر با فرهنگ توده و عوام سروکار داشته         

هـایی   دست آخر مثل   .انداصطالح پیش پا افتادة زندگی را در صورت مثل به یادگار نهاده           

هـاي امـروزي و بـه اصـطالح پیـشرو را در       افکـار و اندیـشه  ،و موجود اسـت  که در شعر ن   
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در این میان    .اندبه ارمغان آورده  .. .هاي مختلف اخالقی، اجتماعی، سیاسی، عرفانی و       قالب

که شـعر سـهراب داراي نـوعی ابهـام و      با این؛سهم سهراب سپهري بیش از دیگران است 

نتزاعی و سوررئالیستی است، ولی در میـان مـردم          اي از تصاویر ا   پیچیدگی و گاه مجموعه   

گفت که خوانندگان شعر سهراب، اشعار او را      توان   می .نظیري برخوردار است  از شهرت بی  

 و میان این مفاهیم و عوالم روحی خود نـوعی تناسـب             کنند  میبا روح و جان خود درك       

 و در مـسایل     نندک  میاحساس کرده، لذت عمیقی را از این تناسبات در وجود خود حس             

پـس از سـهراب، نیمـا، فـروغ، ابتهـاج و            . شـوند گوناگون بیشتر به اشعار او متوسـل مـی        

رسد  به نظر می   .اندهاي نو به خود اختصاص داده     کدکنی بیشترین سهم را از مثل     شفیعی

هـاي دیگـر از ایـن شـاعران و حتـی            ها و حتی بنـدها و مـصراع       با افزوده شدن این مثل    

 اخیر باید در تعریف مثل و حدود و ثغور آن تجدید نظـر کـرد و تعریـف                   شاعران دو دهۀ  

 با توجـه بـه  . هاي مختلف مثل براي آن ترسیم کرد جدیدي بنا به مقتضیات زمان و گونه      

توان نادیـده انگاشـت و      ها و جایگزین شدنشان به جاي مثل را نمی        این نکته که رواج آن    

    .سو نهادهاي مثل به یک تعریفها در دایرةبه سبب نگنجیدن برخی از آن
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  ها نوشت پی

از این رو .  است »مثل آوردن در میان کالم     « و »مثل زدن  «اصل به معنی   المثل در    ضرب -1

امـا بایـد دانـست    .  به کار برد»مثل « را به جاي»المثل ضرب«برخی از ادیبان معتقدند که نباید  

انـد و    را در معنی مثل بـه کـار بـرده   »المثل ضرب« که در زبان فارسی از دوران قدیم تا به امروز    

  .)205 ،1385 ،آباد عالی عباس (توان آن را غلط دانست نمی

 تعریفـی از مثـل بـه دسـت نـداده و        جلدي امثال و حکم،4 مرحوم دهخدا، در مجموعۀ    -2

ان و علت تحریر نکردن مقدمـه بـر آن را چنـین بیـ              اي بر آن کتاب ارجمند ننوشته       اصالً مقدمه 

ها   هاي عربی و فارسی همۀ آن       در زبان فرانسوي هفده لغت پیدا کردم که در فرهنگ         «: اند  داشته

هـا  هـایی کـه بـراي آن    هـاي بـزرگ فرانـسوي، تعریـف       را مثل ترجمه کرده بودند و در فرهنـگ        

یکی ناگزیر توسط . ها را از یکدیگر تمیز دادتوان با آن تعریفات، آن       مقنع نیست و نمی     اند،  نوشته

اي به فرهنگستان فرانـسه نوشـتم و اخـتالف دقیـق مفهـوم آن                 از استادان دانشکدة حقوق نامه    

هـاي فرانـسوي    نامـه هفده لغت را خواستار شدم، پاسخی که رسید تکرار مطالبی بود که در لغت      

 از نوشـتن مقدمـه و تعریـف مثـل و حکمـت و       از این رو،. وجه مرا اقناع نکرد آمده بود و به هیچ  

  .)9-8 ،1352دهخدا، (» کردم و کتاب را بدون مقدمه نوشتمره خودداري غی

پـاره   و چهار هاي سنتی نظیر غزل      مقصود ما از شعر نو، شعر معاصر است که هم در قالب            -3

  .هاي نیمایی و سپید است و هم در قالب

ا در   وجوهی از زندگی و جهان ر       ها،  ها و سختی    ها، تلخی    مقصود این است که بعضی وقت      -4

  .آیند ها از عهدة آن برنمی ها و راحتی گشاید که خوشی ها می پیش چشم انسان

هـاي دون خـوان       تمـام آمـوزش   «:  دکتر شفیعی کدکنی در این خصوص نوشته اسـت         - 5

(Don Juan)تـرین    اش کـه در زبـان فارسـی هـم از معـروف      هـاي عرفـانی داسـتانی      در کتاب

تـرین آنهـا همـین اسـت کـه آنچـه        شود که مهم  می ست، در یکی دو فکر عمده خالصه      ها  کتاب

ایم که ببینیم سنگ از باال بـه           ما عادت کرده   ؛شود عادت ماست    قوانین جهانی تشخیص داده می    

دانم   من نمی .  گرفتاریم   این عادت ماست و ما در غبار عادت        ؛پایین حرکت کند و شعله رو به باال       

انـد   الـدین مولـوي    جالل،ن وامدار متفکر بزرگ شرقشا گري؛ اما همهسپهري از او گرفته یا از دی   

بحـر  / این غبار از پیش بنشانم به وقت / عادت خود را بگردانم به وقت     ) از زبان حق  ( :گویدکه می 

امام ابوالحسن اشعري   که اصل فکر از     . گویم آتش را که رو گلزار شو      / را گویم که هین پر نار شو      

  .)19-18 ،1368، شفیعی کدکنی (»و اتباع است

کننـد و داراي      آنان که احساس مـسئولیت مـی      . هاي دریاصفت است     دریا، کنایه از انسان    -6

هــا و   راحتــی و آســایش نیــز ندارنــد و جــان خــود را فــداي آرمــان  وجــدان و شــرف هــستند،

  .کنند هاي خویش می مسئولیت
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