
 

  30/11/1391:  پذيرش      تاريخ15/1/1391: تاريخ دريافت

 * دهخداحكم و امثالبر پاية   در امثال فارسيشاهنامهبررسي تأثير 

1 زادهعباس واعظ  

2 يق دكتر محمدجعفر ياح  

  چكيده

ي چون اشتمال بر تـاريخ و فرهنـگ ديرينـه و           به فرد  هاي منحصر    فردوسي به دليل ويژگي    شاهنامة
يكي از . به خود جلب كرده است توجه همة طبقات مردم ايران از جمله عوام را ،پرافتخار ايران زمين

ها، ابيات  مصراع.  مشاهده كرد  ها  آنتوان در امثال رايج در بين          را مي  شاهنامهنمودهاي توجه عوام به     
هـا،    هـايي كـه حـول داسـتان         هـا افتـاده يـا مثـل         كه به عنوان مثَل بر سر زبان       شاهنامهو مضاميني از    

 در شـاهنامه فته است، از نفوذ گسترده و عميـق   شكل گرشاهنامهها، سراينده و خود واژة        شخصيت
هـاي   در مثلشاهنامههدف اين مقاله بررسي نقش و سهم فردوسي و       . حكايت دارد » حكمت توده «

براي اين منظور با دو رويكرد . هاستدهخدا و كندوكاو در اين مثل   مثال و حكم  افارسي موجود در    
شناسي و  پرداخته و اين امثال را از لحاظ گونهاهنامهشمحور به بررسي امثال مأخوذ از اثرمحور و مثل

در پايان نيز به بررسي داليل فراواني امثـال و حكـم مـأخوذ از               . ايمموضوعي مورد بررسي قرار داده    
  .ايم پرداختهشاهنامههاي المثلها و ارسال و تفكيك مثلشاهنامه
  .ثلي، موضوعات مثليهاي م، گونه، مثَلامثال و حكم، شاهنامه: هاكليدواژه

  مقدمه. 1

 فردوسي يكي از آثار ادبي فارسي است كه در ميان طبقات مختلف مـردم ايـران از جايگـاه        شاهنامة
و فرهنـگ ديرينـه و       از جمله اشتمال آن بر تـاريخ         شاهنامه هاي منحصر   ويژگي. وااليي برخوردار است  

در ايـن ميـان سـهم عـوام       . اين اثر شده است   زمين سبب توجه همة طبقات مردم ايران به          پرافتخار ايران 
هـا و    را عـالوه بـر افـسانه   شـاهنامه يكي از نمودهاي توجه عوام به   . گير و قابل توجه است      بسيار چشم 
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خـواني و نقـالي،   هـاي شـاهنامه   انـد، سـنت    ساختهشاهنامههاي   كه بر اساس داستاناي هاي شفاهي   قصه
تــوان در  زنــدان، شــهرها و روســتاهاي خــود، مــي بــر روي فرشــاهنامههــاي  گـذاردن نــام شخــصيت 

  كه به عنوان مثـل بـر سـر         شاهنامهابيات و مضاميني از     .  مشاهده كرد  ها  آنهاي رايج در بين       المثل  ضرب
ها، سـراينده و حتـي خـود واژة شـاهنامه      ها، شخصيت  هايي كه حول داستان     المثل  ها افتاده يا ضرب    زبان

  .است» حكمت توده« در شاهنامهرده و عميق شكل گرفته است، حاكي از نفوذ گست
تـرين و   دهخدا يكي از قـديمي     امثال و حكم   هاي امثال و حكم موجود در زبان فارسي،         در ميان كتاب  

ـاوي    . شود هاي مثَلي زبان فارسي محسوب مي  در عين حال معتبرترين فرهنگ     ـار جلـدي ح اين كتاب چه
اي و نزديك به ده هـزار مَثـل، حكمـت،             اصطالحي و كنايه  هزار عنوان مثَلي، حكمي، زبانزدي،       حدود سي 

ـتنادي «هاي اصلي آمده ـ و دوازده هزار   ذيل مثل» نظير«كنايه و اصطالح ـ كه به عنوان   بـه شـعر   » مورد اس
ـان ). يك ـ دو : 1362دهخدا،  (استشاعران يا نوشتة نويسندگان معتبر  ـاهنامه  فردوسـي و  ،در اين مي ـا  ش  ب

  .اي دارند سهم قابل مالحظه%) 4,54(و هزار مورد نظيري و استنادي %) 4,67(مثَلي  عنوان 1401حدود 
 در امثال و حكم فارسي، در اين جـستار قـصد داريـم تـا بـا               شاهنامهبا توجه به سهم قابل مالحظة       

  دهخدا ـ به عنوان معتبرترين فرهنگ مثلي زبان فارسي ـ به بررسي نحوة تأثير  امثال و حكمكندوكاو در 
  . امثال فارسي بپردازيم  درشاهنامه

  پيشينة پژوهش. 2

ـاهنامه ارسالرضا منصور مؤيد در كتابي با عنوان   پيش از اين علي    ـاي نـسخة    ) 1373( المثل در ش بـر مبن
ـاهنامه ، ابياتي را كه به نظر او مثل آمده، از ابتداي             در اختيار داشته   شاهنامهكه از   اي    خطي ـا    ش ـا انته ـتخراج    ت  اس

يكي از ايرادات كار منصور مؤيد اين است كه او عنوان كتاب خـود  .  توضيحاتي افزوده استها آنذيل  كرده و   
ـتخراج   بوده» مثل« گذارده، در حالي كه در متن كتاب ابياتي را كه به زعم او            در شاهنامه  المثلارسالرا   انـد، اس

  .نيستند» مثل«رج او از معايب ديگر كار او اين است كه بسياري از ابيات مستخ. كرده است
بـه  ) 1387(» هاي فارسي   المثل  در ضرب  شاهنامهقهرمانان  «اي با عنوان    حسن ذوالفقاري نيز در مقاله    

ذوالفقاري .  آمده، فهرست نموده استها آن در شاهنامه امثالي را كه نام قهرمانان ،شيوة آماري ـ توصيفي 
  .امثال فارسي را نمايانده است بر شاهنامهاي از تأثيرات در اين مقاله تنها گوشه
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بـا  ) 1391(» المثـل در شـعر شـاعران ايرانـي    كـاربرد ضـرب  «اي ديگر با عنوان      همچنين در مقاله   او
وي در اين مقاله . رويكردي آماري به بازتاب امثال در شعر بيست شاعر از جمله فردوسي پرداخته است      

 مثل  687ي پرداخته و فردوسي را با كاربرد        المثل در شعر فردوس   در حد يك پاراگراف به بازتاب ضرب      
 سعدي، صائب، نظـامي، حـافظ و سـنايي قـرار داده              در ردة ششم پس از شاعراني همچون       شاهنامهدر  

  .  خود بوده استهاي فارسيالمثلفرهنگ بزرگ ضربمبناي كار او در اين مقاله . است
 در امثال فارسـي صـورت       شاهنامهتأثير  بنابراين بايد بگوييم تا كنون پژوهش جامعي در زمينة نحوة           

در اين جستار قصد داريم تا ضمن بررسي اين موضوع، الگويي نيز براي بررسي نقـش و                 . نگرفته است 
  . طراحي كنيم1هاالمثلسهم آثار ادبي در ضرب

  بحث و بررسي. 3

دو رويكـرد  تـوان   امثال اقوام و ملل مي    به  دهي  گيري يا شكل  در بررسي نقش يك اثر ادبي در شكل       
هـاي مختلـف   در رويكـرد اثرمحـور جلـوه   . محـور  رويكرد مثل-2 رويكرد اثرمحور،   -1: عمده داشت 

محور كـه   گيرد و در رويكرد مثل    گيري امثال آن زبان مورد بررسي قرار مي       تأثيرگذاري اثر ادبي در شكل    
دبـي بـر اسـاس نـوع و     خود داراي دو شيوة نوعي و موضوعي است، به بررسي امثال مأخوذ از آن اثر ا            

نويسنده به كدام يك از انواع يا     /توان دريافت كه شاعر   در اين رويكرد مي   . شود پرداخته مي  ها  آنموضوع  
موضوعات مثلي بيشتر گرايش داشته يا به عبارت بهتر، كدام يك از انواع مثل يا موضوعات مثليِ آن اثر                    

  .ه استالمثل شدادبي در ذهن و زبان مردم جاي گرفته و ضرب

  رويكرد اثرمحور. 1-3
تـوان     مـي   دهخدا امثال و حكم  موجود در    امثال فارسي   در شاهنامهدر بررسي اثرمحورانة نحوة تأثير      

  :بندي زير را مد نظر قرار داددسته
  هاي مثَلي ابيات و مصراع. 1-1-3

  دهخـدا امثـال و حكـم  ر د كه به عنوان مثَل در بين مردم رواج پيدا كرده و شاهنامهدر ميان ابياتي از     
كه دهد  هايي تشكيل مي مصراعبيت و پاره  ها يا پاره    ابيات، مصراع   عنوان مثَلي را   1336آمده است، حدود    

نـه رنجـت بـود      / اگر مرد گنجي و گر مرد رنـج       « بيت   ، به عنوان مثال   اند؛  به خاطر مضمونشان مثل شده    
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پـي مـور بـر هـستي او         « يا مـصراع     زد،پردا  مي» مرگو   دنيا ناپايداري«به بيان مضمون    » جاودانه نه گنج  
ايـن سـراي   « يا پاره بيـت  كند، تأكيد مي» وجود خداوند«بر  ) كه ما بندگانيم و او پادشاست     (... » گواست

» روباه با شـير نايـد بـه راه        « يا پاره مصراع     ،...)چنين گفت پس كه     (» جز به رنج  نيابند جويندگان   / سپنج
  .ها هستند از جملة اين مثل...) كه/ خواهدليري مكن جنگ ما را م(

  هاي نظيري و شواهد ابيات و مصراع. 2-1-3

 را به عنوان نظير و شـاهد        شاهنامههاي    هاي اصلي، دهخدا برخي از ابيات و مصراع       عالوه بر مدخل  
ها  عمصرا/ اين ابيات.  بالغ بر هزار بيت و مصراع است    ها  آنهاي اصلي آورده است كه تعداد         در ذيل مثل  

 مثل بيـت    ؛اند   كه مثَل شده است، آمده     شاهنامهيا به عنوان شاهد و نظيري براي بيت يا مصراعي از خود             
چـو  «كه به عنوان نظيـري بـراي بيـت    » ببايد گسستن ز شادي اميد/ چو يك موي گردد ز سر بر سفيد      «

عنوان نظير يا شـاهدي   يا به آمده است،» س تو جز گوش رفتن مداراز آن پ/ پيريت سيمين كند گوشوار   
بـه  / كه خر شد كه خواهد ز گـاوان سـرو         « مثل بيت    ا مصراعي از شاعر ديگري آمده است؛      براي بيت ي  

فتـه دم دو گـوش   نايا/ مسكين خرك آرزوي دم كرد«كه ذيل بيت مثَلي    » يكبار گم كرد گوش از دو سو      
 مثل بيـت    مده است؛ در بين مردم آ    يا به عنوان نظير و شاهدي براي مضموني رايج           آمده است، » گم كرد 

اگـر  «كه به عنوان نظيري بـراي مَثـل   » نجويم وگر بارد از ابر سنگ/ كه امروز من جز بر اين گرز جنگ  «
 يا به عنـوان نظيـر و        آمده است، »  يا فالن جا خواهم رفت     سنگ از آسمان ببارد فالن كار را خواهم كرد        

ببندد بـه   / كه گفتار تلخ است با راستي     « مثل بيت    ست؛سمتي از يك آيه يا حديث آمده ا       شاهدي براي ق  
كه تاج كيـان را كننـد       « يا بيت    آمده است، » الحقُّ مرّ «راي حديث   كه به عنوان نظيري ب    » تلخي در كاستي  

» االعراب أشد كفـراً و نفاقـاً      «كه به عنوان شاهدي براي آية شريفة        » تفو بر تو اي چرخ گردان تفو      / آرزو
  .ده استآم) 97توبه، (

   در امثال و حكم فارسيشاهنامههاي  شخصيت. 3-1-3

هـايي  المثـل  مورد آن را ابيات و ضرب      74 ،دهخدا امثال و حكم   هاي مذكور در  المثل  از ميان ضرب  
 تـن از    46 مثـل نـام      74در ايـن    .  آمـده اسـت    هـا   آن در   شـاهنامه هاي  دهد كه نام شخصيت   تشكيل مي 

 مثـل،   26بـا   ) و گـو پيلـتن    (رسـتم   : د كه به ترتيب عبارتنـد از      خور   به چشم مي   شاهنامههاي  شخصيت
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، سهراب و ضحاك با     2 مثل 5با  ) و زر ( مثل، زال    8با  ) و پسر آبتين  (و فريدون   ) و پور پشنگ  (افراسياب  
 مثل، بهرام، سياوش، طـوس، گـرگين، گـودرز، خاقـان چـين و               3، انوشيروان و جم با      3 مثل، اسكندر  4

ر، اشكبوس، اردوان، اردشير، كيخسرو، كاوه، كيومرث، طهمورث، هجير، ديـو         مثل و اسفنديا   2رخش با   
، سيامك، هوشنگ، )پورپشنگ(=  سفيد، كاموس، فرهاد، گيو، رهام، كيقباد، منوچهر، نريمان، سام، پشنگ

  . ، خسرو و شيرين با يك مثل)پسر آبتين(= ژن، منيژه، كاووس، بهمن، ميالد، منشور، شنگل، آبتين    بي
اي ايران زمين است و پـس از او افراسـياب،    اي و اسطوره  رستم، قهرمان افسانه ها از آنِ  شترين مثل بي

 16 شاه و شـاهزاده و       18در اين فهرست نام     . رقيب هميشگي رستم و دشمن سرسخت ايران قرار دارد        
اسكندر، اشكبوس،  شود و در ميان دشمنان ايران، عالوه بر افراسياب، نام ضحاك،              پهلوان ايراني ديده مي   

، تنها نام شاهنامهاز ميان زنان خوب و بد . خورد كاموس، شنگل، منشور، پشنگ و ديو سفيد به چشم مي     
 شـاهنامه ي ان حيوانات عجيب و غريـب و اسـتثناي  منيژه و شيرين ـ كه هيچ كدام ايراني نيستند ـ و از مي  

  .در امثال فارسي آمده استتنها نام رخش ـ اسب و همراه هميشگي رستم ـ است كه نامشان 
 هستند كـه    شاهنامهاز   ابياتي   ها  از آن  برخي   -1: توان به دو دسته تقسيم كرد       ها را مي  المثل  اين ضرب 

در بعضي موارد، آن شخصيت نقشي محوري در      .  آمده است  ها  آن در   شاهنامههاي    نام يكي از شخصيت   
هـاي شخـصيتي او اسـتوار     ويژگـي ا يكي از آن مثل دارد؛ يعني مثل بر قسمتي از داستان آن شخصيت ي     

به ايوان  / و يا بارة رستم جنگجوي    // سوي آخور آيد همي بي سوار     / ببينيم تا اسب اسفنديار    «است؛ مثل 
شود كوه آهـن چـو دريـاي    «كه مربوط به داستان نبرد رستم و اسفنديار است، يا        » نهد بي خداوند روي   

كه اولي به يكـي از      » برهنه نديده مرا آفتاب   / منم دخت افراسياب  منيژه  «يا  » اگر بشنود نام افراسياب   / آب
ـ             ويژگي هـاي   ه يكـي از ويژگـي  هاي شخصيتي افراسياب يعني قدرت و هيبت او اشاره دارد و دومـي ب

در بعضي موارد نيـز آن شخـصيت در آن بيـت مثلـي نقـش             .  يعني عفت و پاكدامني او     شخصيتي منيژه 
هـاي شخـصيتي او اتكـا نـدارد و      ل بر قسمتي از داستان يـا ويژگـي  محوري و اصلي ندارد، يعني آن مث  

  همان مفهوم قبلي را برساند، مثلهاي ديگري را جايگزين كرد و آن بيت مثَلي ها و شخصيت  توان نام مي
كـه  / چنين گفت موبد به بهـرام نيـز     «يا  » مهان عرب خسروان عجم   / كجا شد فريدون و ضحاك و جم      «

  .»يزگناهان مر خون سر بي
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ها نيز ابيات يا امثالي هستند كه توسط شاعران ديگر يا مردم عامي حول  المثل   برخي از اين ضرب    -2
 شكل گرفته است؛ مثل اين بيت ها آنهاي شخصيتي  ها و بر مبناي داستان يا ويژگي    محور اين شخصيت  

 ،»تيغ گو پيلتن است گرچه زخمش به تن از      / مرگ سهراب نهاني بود از مرگ هجير      «: گويد  قاآني كه مي  
-در اين ميان تعداد مثل    . »!بعد از مردن سهراب نوشدارو    «: گويد  المثل مشهور عاميانه كه مي     يا اين ضرب  

 15هـاي عاميانـه    مورد و مثل24هاي مأخوذ از شعر شاعران ديگر  مورد، مثل35 شاهنامههاي مأخوذ از    
  .استمورد 

  امثال و حكمدر » شاهنامه«واژة . 4-1-3

 را شاهنامههاي   و شخصيتها ناقدر زياد بوده است كه نه تنها ابيات، داست  آنشاهنامهقة مردم به    عال
انـد؛ امثـالي چـون     نيز در امثال خود استفاده كرده» شاهنامه«اند، كه از واژة       وارد امثال و حكم خود نموده     

 سـمرقندي، نقـل از  وزني سـ (» ز هيبت تو عدو نقش شـاهنامه بـود      «) (اثر  نمودي بي (= » نقش شاهنامه «
شاهنامه آخرش  «و ضرب المثل مشهور     ) حركت  بي(= » مثل نقش شاهنامه  «،  ))1148: 1388ذوالفقاري،  

نشان خوي دقيقي و خوي فردوسي « و بيت مثَلي  4)اي كه سرانجام خوشي ندارد      قضيه(= » خوش است 
 اشـاره  هـا  آن است كه دهخـدا بـه   هايي المثل از جملة ضرب» ها ببيني راست تفاوتي كه به شهنامه   / است

زبانان مناطق مختلـف رواج دارد    ديگري كه با اين واژه نزد فارسيهاي المثل كرده است و چه بسا ضرب 
خـواني  هر آن كس كـه شـهنامه      «المثل افغاني    است؛ از آن جمله است ضرب      نيامده امثال و حكم  در  كه  
  ).1844: همان(» اگر زن بود پهلواني كند/ كند

  در امثال و حكم) فردوسي (شاهنامهسرايندة  .5-1-3

هـاي مـردم   المثـل ، كه نام و شخصيت سرايندة آن نيز وارد ضـرب      شاهنامههاي  نه تنها نام شخصيت   
هايي كه حول زندگي و اخالق فردوسي از پسِ وفات او بـه وجـود            ها و افسانه    داستان. ايران شده است  

از اهميت و مقام واالي فردوسي نزد عامـة مـردم ايـران اسـت؛     ، حاكي آمده و سينه به سينه به ما رسيده     
اي كـه     هاي عاميانه    ذكر كرده و قصه    چهار مقاله هايي از قبيل آنچه نظامي عروضي در          ها و افسانه    داستان

هـايي از ايـن     گـردآوري كـرده اسـت، نمونـه    مردم و فردوسـي انجوي شيرازي در كتابي تحت عنوان    
 هـا  آنهايي هستيم كه نـام فردوسـي در    دهخدا نيز شاهد مثَل امثال و حكم   در .هاست  ها و افسانه    داستان
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اند،  هايي كه حول زندگي او شكل گرفتهي كه به مقام، اخالق، زادگاه و داستان ا  شود؛ ابيات مثَلي    ديده مي 
  :اشاره دارد

د   جز اين فسانه كه نشناخت قدر فردوسـي  ـ گذشت شوكت محمود و در زمانه نماـن
  ها ببينـي راسـت تفـاوتـي كه به شـهنـامه   نشان خوي دقيقي و خوي فردوسي استـ

  الملك و غزالي و فردوسي بود چون نظام  ـ هر وزير و مفتي و شاعر كه او طوسي بود
  

  تأثير شاهنامه در امثال و حكم فارسي

 

  محوررويكرد مثل .2-3

توان از دو   كه پيشتر اشاره شد، مي     ل فارسي، چنان   در امثا  شاهنامهمحورانة نحوة تأثير    در بررسي مثل  
  :شيوة نوعي و موضوعي بهره برد

  شيوة نوعي. 1-2-3

زبـانزد، حكمـت،   : هاي زباني ديگري چون بين مثل و گونه،)Paremiology(شناسي در دانش مثل  
: 1361منيـار،  ؛ به42-55: همـان (شوند خرافات و باورهاي عاميانه، متل و متلك و كنايه تفاوت قائل مي  

منثور و منظوم، تمثيلـي و      : هاي مختلف انواع و اقسام گوناگوني چون      و براي مثل نيز از نظرگاه     )  ل -كد
 كـز؛ مـؤدب بـشيري،       -كا: 1361 بهمنيار،   :رك(اند  در نظر گرفته  ... دار و انحكمي، عاميانه و ادبي، داست    

دهخدا نيز مثل را به     ). 92-138: 1388ي،  ؛ ذوالفقار 12: 1383؛ دهگان،   13: 1377؛ ابريشمي،   11: 1375
بيـست و دو و بيـست و   : 1362(مثل، حكمت و عبارت و شعر مـشهور تقـسيم كـرده اسـت     : سه نوع 

  ).هفت
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 گرفتند و تا امروز نيز به قوت خود باقي است،            بر دهخدا  امثال و حكم  چاپ   ايرادي كه از همان اولين      
را از هم تفكيك نكرده و ... ون مثل، حكمت، كنايه، زبانزد وهاي زباني مختلفي چاين است كه دهخدا گونه    

 است، مثل  آمدهامثال و حكمكه در    را در ذيل امثال آورده است، در حالي كه بسياري از مواردي              ها  آن همة
ـاري       مثلاحمد ابريشمي تعداد امثال و شبه     . نيست هايي را كه در اين كتاب آمده شش هزار و حـسن ذوالفق

ـا از    ). 65: 1388ذوالفقاري،  ( است از ده هزار دانسته   را كمتر اين تعداد     1372در اين ميان طبـق احـصاي م
- مورد آن را مثل و مابقي را جزو گونه         562 اختصاص داده است، ذوالفقاري      شاهنامهمدخلي كه دهخدا به     

ي قرار دهيم، ابتدا بايـد       را مورد بررس   شاهنامههاي  بنابراين اگر بخواهيم مثل   . 5هاي ديگر زباني دانسته است    
  . هم تفكيك نشده است، تفكيك كنيم ازامثال و حكمدر هاي مشابه آن كه  را از گونهها آن

  هاي مشابه آن در امثال و حكمو گونه شاهنامههاي مثل. 1-1-2-3

 مثـل، حكمـت، زبـانزد، كنايـه و          توان به انواعي چـون     را مي  شاهنامههاي برگرفتة دهخدا از     مدخل
  .رهاي عاميانه تقسيم كردباو

  مثل. 1-1-1-2-3

داند كه در عبارتي كوتاه و فصيح براي نيكو تـصوير كـردن     را تشبيه معقول به محسوسي مي     » مثل«دهخدا  
-اين تشبيه در صورتي مثل مي). بيست و هفت: 1362(رود  معقول در ذهن يا تأثير زياده دادن به آن به كار مي           

مختصر مـشتمل بـر     ... اي  جمله«بهمنيار نيز مثل را     ). »مثل«ذيل  : 1373(يع گردد   االستعمال و شا  شود كه فاشي  
كه به واسطة رواني الفاظ، روشني معني و لطافت تركيب بين عامه مشهور             «داند  مي» تشبيه يا مضمون حكيمانه   

ـا ).يـو : 1361(» رات خود به كار برند    شده و آن را بدون تغيير يا با تغيير جزئي در محاو            ـاري   ام : 1388( ذوالفق
ـين تعريـف         تعريف جامعي از مثل ارائه دهد      كوشد  ، مي بندي تعاريف مختلف مثل   با جمع ) 25  و بر مبناي هم

  :زندهاي مثلي و متون ادبي و تاريخي زبان فارسي ميدست به استخراج و گزينش امثال از كتاب
امين حكيمانه و تجربيات قومي   و گاه آهنگين، حاوي اندرزها، مض      اي است كوتاه، مشهور     مثل جمله 

مشتمل بر تشبيه، استعاره يا كنايه كه به دليل رواني الفاظ، روشني معنا، سادگي و شمول و كليت در ميان      
  .برند با تغيير يا بدون تغيير به كار ميآن را مردم شهرت و رواج يافته و 
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 598 استخراج كرده اسـت،      نامهشاه موردي كه دهخدا از      1372بنا بر تحقيق ما طبق اين تعريف، از         
خورشـيد را چـون     «،  »آخر سرانجام جز خـاك نيـست      «: توان مثل دانست؛ مواردي چون    مورد آن را مي   

  ... .و» هنر نزد ايرانيان است و بس«، »تواني نهفت

  حكمت. 2-1-1-2-3

اي طبيعـي، عقلـي يـا وضـعي باشـد           عبارت فصيح و كوتاهي است كه دربردارندة قاعده       » حكمت«
همـين  . ترين گونه بـه مثـل اسـت       ترين و شبيه  اين گونة زباني نزديك   ). بيست و هفت  : 1362هخدا،  د(

ها به مرور زمان در زمرة امثال درآيند و بسياري از شباهت فراوان سبب شده است كه بسياري از حكمت
  . ها را به عنوان مثل ضبط كنندنگاران، از جمله دهخدا بسياري از حكمتمثل

ـ كـه يكـي از            حسن ذوال ـاني  ـتراك حكمـت و مثـل را جنبـة انـدرزي ايـن دو گونـة زب فقاري وجه اش
ـ دانسته و در شش مورد بين   ويژگي او .  تفاوت قائل شده اسـت ها آنهاي اصلي مثل شدن يك عبارت است 

ـات مـردم و     .مت مشخص و گويندة مثل نامـشخص اسـت        معتقد است كه گويندة حك      مثـل حاصـل تجربي
ساخت مثل بر تشبيه است ولي در حكمت تشبيهي ديـده   ژرف.فكران است و انديشة متحكمت حاصل عقل 

هـدف مثـل   . تواند كوتاه يا بلنـد باشـد   مثل كوتاه و حكمت مي   .تنها هدف آن رساندن معني است      شود و نمي
كـه حكمـت بـه انـدازة مثـل رواج نـدارد              دليل آوردن و هدف حكمت پند و راهنمايي است و باالخره اين           

ـا وجـه           اما با اين همه بسياري از مثل       ).44: 1388( شناسان بر دشواري تفكيك امثال از حكم تأكيد كـرده و تنه
تـشخيص ايـن مـسأله      انـد كـه     مميزة مثل و حكمت را رواج يكي و عدم رواج يا رواج كمتر ديگري دانسته              

، بعـضي   )ذوق و احاطه  (ين مسأله   نگار دارد و با توجه به ا      مثل/ شناس بستگي به ذوق و احاطة مثل      نيز) رواج(
ـا   آنداننـد و بعـضي      ها را مثل مي   نگاران برخي از حكمت   شناسان و مثل  از مثل  ـين  . 6داننـد  را مثـل نمـي     ه هم

دشواري تفكيك و ذوقي بودن تشخيص سبب شده است كه دهخدا مثل و حكمت را مسامحتاً يكـي بدانـد                    
ـابراين، بـسياري از مـواردي كـه     .  بنامـد ثال و حكـم امو نام كتاب خود را ) بيست و هفت : 1362دهخدا،  ( بن

قدر   آن شاهنامههاي  ، حكمت است، نه مثل؛ يعني بسياري از ابيات و مصراع           استخراج كرده  شاهنامهدهخدا از   
اگر بر خرد  «: هايي چون به عنوان مثال ابيات و مصراع     . اند كه مثل محسوب شوند    در بين مردم رواج پيدا نكرده     

ـتن      «،  »نيازي بزن ز دانش در بي   «،  »نيابد ز چنگ هوا كس رها     / وا  چيره گردد ه   ... و» نه واال بود خيره خون ريخ
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ـيم و نـه در       را در افواه مردم جاري مـي       ها  آنآيند؛ چرا كه نه امروزه      حكمت هستند؛ اما مثل به حساب نمي       بين
ـايي از  حكمـت (اين موارد طبق بررسي ما تعداد .  بسيار به كار رفته استشاهنامهمتون ادبي پس از    ـاهنامه ه  ش

  .رسد مورد مي703 به امثال و حكمدر ) اندكه مثل نشده

  زبانزد. 3-1-1-2-3

آيند هاي زباني و تركيبات خاصي را كه در ميان گفتار و نوشتار مردم مي             اصطالحات عاميانه، تعابير، كليشه   
نامه هـستند،  زبانزدها در حكم مدخلي از لغت). 42-43: 1388ذوالفقاري،  (نامند  مي» زبانزد«شوند،  و تكرار مي  

ـا در      رواج، جنبـة انـدرزي و تجربـي و جملـه           همچونهاي مثل   نه مثل؛ چرا كه از ميان ويژگي       اي بـودن، تنه
ها ، نفرين »بز بياري «: اي چون زبانزدها شامل مصطلحات عاميانه   ). 43: همان(ويژگي اول با مثل مشترك هستند       

ـاي  ، كليشه »به خداي احد و واحد    «: ها و سوگندهايي چون   ، صلوات »الهي جز جگر بزني   «: و دعاهايي چون   ه
ـا،  ها، قربان صدقهها، چاووشيهاي آغازي و پاياني قصه گزارهو» تا چشم به هم بزني  «: معمولي چون  ها، ورده

ردي كـه دهخـدا در     برخـي از مـوا    . شوندها و مواردي از اين دست مي      هاي زباني، تهديدها، خوابگزاري   بازي
، تنها موردي را كـه      شاهنامهدر ميان موارد مستخرج از        ثبت كرده است، جزو زبانزدها هستند؛ اما       امثال و حكم  

  .است» كس را مباد اختر شوم جفت«توان از مصاديق زبانزد دانست، مصراع دعايي مي

  كنايه. 4-1-1-2-3

نگاران، از جمله دهخـدا مـصاديق آن را در    مثلهاي زباني است كه بسياري از كنايه نيز يكي از گونه    
كه در تعريف مثل مشاهده كـرديم، بايـد در يكـي از              علت اين مسأله را، چنان    . اندذيل امثال ضبط كرده   

  ).33: همان(هاي مثل؛ يعني جنبة كنايي آن جستجو كرد ويژگي
السكاكي، (اند  تعريف كرده » مذكر الزم و ارادة ملزو    «و  » دوري از تصريح به چيزي    «بالغيون كنايه را    

كه  يكي اين : انددر دو چيز دانسته   ) مجاز مركب يا استعارة تمثيليه    (= و تفاوت آن را با مجاز       ) 170: تابي
اي براي منع از ارادة معناي حقيقي وجود دارد؛ اما در كنايـه چنـين چيـزي     در مجاز هميشه قرينة صارفه    

گيـرد  وم به الزم صورت مـي     قال از الزم به ملزوم و در مجاز از ملز         وجود ندارد و دوم اينكه در كنايه انت       
كنايه از احمق بودن فرد است و اين منافاتي با پهن بودن گردن آن     » عريض القفا «:  به عنوان مثال   ؛)همان(

توان تصور معناي حقيقي به معني كار بيهوده كردن، نمي» آب در هاون كوبيدن   «فرد ندارد؛ اما در عبارت      
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بنـابراين برخـي از مـوارد مـأخوذ         ). 46-47: 1388ذوالفقاري،  ( را كرد؛ چرا كه آب كوبيدني نيست         آن
كه كنايه » جويگوي و روان شاهزبان شاه«:  را بايد جزو كنايات دانست؛ مواردي چون       شاهنامهدهخدا از   

 خورده اسـت  كه كنايه از فردي شكست» دريده سليح و گسسته كمر«از محبت و وفاداري زياد است و  
  .رسد مورد مي9 به امثال و حكمتعداد اين موارد در ... . و

  باورهاي عاميانه. 5-1-1-2-3

كه ظاهري دلنشين و بـاوركردني دارد       است  اعتقادات و گفتار نامعقولي     «  و باورهاي عاميانه   خرافات
 وجه تشابه خرافات را الفقاري تنهاوذ). 45: همان(» اما بر هيچ يك از اصول عقلي و عملي استوار نيست

ت و باورهـاي عاميانـه دانـسته و     و تنها وجه تمايزشان را فقدان جنبة انـدرزي خرافـا   ها  آنبا مثل رواج    
خرافـات و باورهـاي     ... و» سگ هفت جان دارد   «و  » عطسه عالمت صبر است   «عباراتي چون   : گويد مي

  ).مانه(اند  زمرة امثال ثبت شدهاي هستند كه به اشتباه درعاميانه
شـود، امـا ابيـات و        استخراج كرده است، چنين مواردي يافت نمي       شاهنامهدر مواردي كه دهخدا از      

تـوان  كنندة باورهاي مردم دربارة زن، شاه و بيگانگـان اسـت، مـي             را كه منعكس   شاهنامههايي از   مصراع
ج فـراوان جـزو امثـال     به خاطر رواها آن آورد كه برخي از      »باورهاي ملي و فرهنگي عوام    «وان  تحت عن 

به عنوان مثال مواردي    . اندشوند و بعضي كه رواج كمتري دارند، در زمرة امثال قرار نگرفته           محسوب مي 
اختر به«: در ذيل گروه اول و مواردي چون    » شاهان پياده نسازند جنگ   «و  » هرگز نبيني زني رايزن   «: چون

تعـداد  . گيرنـد در ذيل گروه دوم قرار مي» هبدانديش شاه جهان كشته ب«و » كسي دان كه دخترش نيست    
  مورد آن، آن   28 و    مورد آن مثل شده    16رسد كه    مورد مي  44 به   امثال و حكم  ها در   اين ابيات و مصراع   

  . را مثل دانستها آن است كه بتوان قدر رواج نيافته

  موارد ديگر. 6-1-1-2-3

 حكم ثبت كرده است كه هيچ شـباهتي بـه            را در امثال و    شاهنامههاي  دهخدا بعضي ابيات و مصراع    
ايـن مـوارد شـامل ابيـاتي     . گيرندهاي زباني ياد شده نيز قرار نميمثل ندارند و در ذيل هيچ يك از گونه        

-مـي ... و» سپهبد بود چون بود شـهريار «، »سر نيزه و قبة بارگاه    / شد به ماه   فرو شد به ماهي و بر     «: چون

 .رسد مورد مي5 به  حكمامثال وتعداد اين موارد در . شود
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 مثل و گونه هاي مشابه آن در شاهنامه و امثال و حكم

  

  7امثال و حكم و انواع آن در شاهنامههاي مثل. 2-1-2-3

.  پرداخـت  هـا   آنشناسانة  توان به بررسي گونه   مي امثال و حكم   در   شاهنامههاي  پس از شناسايي مثل   
 گفتيم، مثل نيز خود شامل انواع گوناگوني است كه شناسايي ايـن انـواع در اشـعار مثـل                    كه پيشتر  چنان

بـر ايـن    . مصراع در بين مردم كمك كنـد      /تواند به شناخت علت مثل شدن يك بيت       شدة يك شاعر مي   
  : زير تقسيم كردتوان به انواع را ميشاهنامه امثال ،مبنا

  استعارة تمثيليه. 1-2-1-2-3

دانـد  كند و مثل را تشبيه معقول به محسوسي مي        به دو نوع مثل و حكمت تقسيم مي       دهخدا مثل را    
اي اسـت كـه   ركن معقول مثل همان واقعـه ). بيست و هفت: 1362(كه در عبارتي كوتاه بيان شده باشد       

بـه عبـارت ديگـر، مثـل اسـتعارة          . شود و ركن محسوس آن، همان مثـل اسـت         مثل براي آن آورده مي    
بهمنيار نيز كه مثل را به دو نـوع تمثيلـي و حكمـي      . رودت كه براي موارد مشابه به كار مي       اي اس تمثيليه

-او در ايـن بـاره مـي   . همين اسـتعارة تمثيليـه اسـت    » تمثيلي«، مقصودش از    )كز: 1361(كند  تقسيم مي 

 و مـشبه  قسمتي از تشبيه تمثيل است كه مشبه آن را ذكـر ننماينـد  ) استعارة تمثيليه(مجاز مركب  : نويسد
هرگاه مجـاز مركـب بـا همـان     . به را به تنهايي آورده و آن را به طور مجاز در معني مشبه استعمال كنند          

در ايـن گونـه امثـال،       ). يـح : همـان (نامنـد   كه دارد شايع االستعمال گردد، آن را مثل مي         الفاظ و تركيبي  
؛ بـه   )37: 1388فقـاري،   ذوال(اري دارند   هاي اصلي نيز جنبة استع    عالوه بر كل مثل، كليدواژه يا كليدواژه      

انـسان  «اي اسـت كـه بـراي        استعارة تمثيليـه  » چه سنگ است، براي پاي لنگ است      هر«عنوان مثال، مثل    
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بنا بر بررسـي انجـام شـده در    . روددهد، به كار ميي براي او رخ مي    »هاي متعدد گرفتاري«ي كه   »گرفتار
 مـورد آن اسـتعارة تمثيلـي هـستند؛ مـواردي      118انـد،  مـده  آامثال و حكم  كه در    شاهنامههاي  ميان مثل 

ـ     ـچو چـشم  «،  »به كوشش نرويد ز خارا گيا     «: چون ـ  ـه بـر ژرف دري ـ   / ريـا ب ـ  ـبـه دي د ايـن   ـوانگي مان
  ... .و» داوري

  حكمت مثلي. 2-2-1-2-3

هـا كـه    حكمـت . هاي زباني مشابه با مثل، حكمت اسـت       كه پيشتر اشاره كرديم، يكي از گونه       چنان
 و حكيمانة بزرگان هستند، هنگامي كه در بين مردم رواج پيدا كنند، در زمـرة امثـال                  ت خردمندانه جمال

 مـورد حكمـت وجـود    1153 استخراج كرده اسـت،  شاهنامهدر ميان ابياتي كه دهخدا از   .گيرندقرار مي 
آخـر  «: چـون هـايي  ابيات و مصراع. محسوب كرد» حكمت مثلي«توان  مورد آن را مي 450دارد كه تنها    

از ... و» تـو بايـد كـه باشـي درم گـو مبـاش      «، »از امروز كاري به فردا ممان    «،  »سرانجام جز خاك نيست   
  . هستندشاهنامههاي مثلي حكمت

  تشبيه مثلي. 3-2-1-2-3

 خـصوصيات ظـاهري يـا بـاطني كـسي يـا       هـا  آنهاي كوتاهي هستند كه در  تشبيهات مثلي عبارت  
شود و قصد ايـن      به گونة بارزتري واجد آن خصايص است تشبيه مي         چيزي با كسي يا چيزي ديگر كه      

تـرين وجـه نـشان داده شـود     تـرين و روشـن  ها به بهترين يا بـدترين يـا برجـسته     است كه اين ويژگي   
و گـاهي نيـز بـدون ادات تـشبيه        » مثـل «ها غالباً با ادات تـشبيه       اين گونه از مثل   ). 85: 1377ابريشمي،  (

  ... .و» الجوشنمثل شمر ذي«، »ل لبومث«: آيند؛ مانند مي
دارد كـه او شـعر شـعراي        ياد كرده و اظهار مـي     » تشبيهات سايره «دهخدا از اين گونة مثلي با عنوان        

 بر سر زبان مردم به عنـوان مَثـل جـاري بـوده اسـت، بـار اول                   ها  آنبزرگي چون فردوسي را كه اشعار       
 گرفته اسـت و از ايـن رو بـسياري از امثـال موجـود در                 تر مي   خوانده و در آن وقت دايرة امثال را تنگ        

در امثال مـأخوذ     بنابراين،). شانزده: 1362(، مخصوصاً تشبيهات سايره را از قلم انداخته است          ها  آنشعر  
امثـال  با اين گونة مثلي مواجه نيستيم؛ اما در ميان امثال مـضبوط در               امثال و حكم   موجود در    شاهنامةاز  
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 شـاهنامه  يـا نـام خـود    شـاهنامه هاي ي كه با استفاده از نام شخصيتا  تشبيهات مثلي  مورد از  9 ،و حكم 
مثـل خـون سـياوش سـالي     «، »مثل رستم يك دسـت «: خورند؛ امثالي چون اند، به چشم مي   ساخته شده 

مثـل  «،  »مثل رخش «،  »مثل ديو سفيد  «،  »نقش شاهنامه «يا  » مثل نقش شاهنامه  «،  »آيديك بار به جوش مي    
  .»مثل خسرو و شيرين«و » مثل رستم در حمام« ، »رستم

  بيت مشهور. 4-2-1-2-3

يك قسم از مثـل هـيچ نيـست         «: نويسد مي امثال و حكم  هاي خود براي مقدمة     دهخدا در يادداشت  
توانـد بـه همـان    جز عبارت يا شعري كه بسيار مشهور شده و به جاي عبـارتي كـه گوينـده خـود مـي            

؛ يعنـي ايـن گونـه    ) بيـست و سـه  -بيـست و دو  : همان(» ن را ادا نمايد   كوتاهي و يا فصاحت ادا كند، آ      
 را در   هـا   آناي كـه    تنهـا مميـزه   . ابيات نه جنبة حكمي و اندرزي دارند و نه زيربناي تشبيهي و استعاري            

  .  در بين مردم استها آندهد، رواج زمرة امثال قرار مي
اند؛ اما تنها كسي كـه بـه ايـن          مرة امثال ثبت كرده    اين ابيات يا عبارات را در ز       ،نگارانبسياري از مثل  

بدين مـژده گـر جـان       «:  چون شاهنامههايي از   ابيات و مصراع  . ستونة مثلي اشاره كرده است، دهخدا     گ
كه تـاج كيـان را      / عرب را به جايي رسيده است كار        / ز شير شتر خوردن و سوسمار       «،  »فشانم رواست 

در ذيـل ايـن دسـته قـرار         ... و» نرسـتم يلـي بـود در سيـستا        «،  »فوتفو باد بر چرخ گردان ت     / كنند آرزو 
  .رسد مورد مي16 به امثال و حكم در شاهنامهتعداد اين گونه امثال . گيرند مي

  باورهاي مثلي. 5-2-1-2-3

كه پيشتر اشاره كرديم، برخي از باورهاي مردم هستند كه نه جنبة پند و انـدرزي دارنـد و نـه                       چنان
به عقيدة نگارندگان، اين باورهاي عاميانه كـه در بـين   . اند  رايج تشبيهي؛ اما در بين مردم       جنبة استعاري و  

كـه   شوند؛ چنـان  را به حد خرافات تنزل داد، جزو امثال محسوب مي      ها  آنتوان  مردم رواج دارند و نمي    
ذوالفقـاري،  . نـك ( انـد    را مـشخص نكـرده     ها  آناند، اما گونة     را مثل دانسته   ها  آننگاران  بسياري از مثل  

نگـويي بـه    «،  »زن و اژدها هر دو در خاك به       «،  »هنر نزد ايرانيان است و بس     «: ؛ امثالي چون  )140: 1388
 مـورد  14 بـه  امثـال و حكـم     در   شـاهنامه هـاي مثلـي     تعداد اين بيت و مـصراع     ... . و» پيش زنان راز را   

 .رسد مي
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  7شيوة موضوعي. 2-2-3

هاي مثلي زبان فارسي،    اكثر فرهنگ . هاي امثال فارسي، شيوة الفبايي است     يوة سنتي تدوين فرهنگ   ش
بنـدي در ايـن روش، كـه        مبناي طبقه . اند دهخدا بر اساس اين روش تدوين شده       امثال و حكم  از جمله   

، حـرف اول    )ده: 1383دهگان،  (» ترين شيوه از نظر تدوين و بدترين شيوه براي خوانندگان است          آسان«
  . هر مثل است

شـيوة موضـوعي و شـيوة       : عالوه بر اين روش، دو شيوة ديگر نيز براي تـدوين امثـال وجـود دارد               
شـود  هـاي خـود ثبـت مـي       المثل زير مهمترين واژه يا واژه      هر ضرب  ،ايدر شيوة كليدواژه  . ايكليدواژه

هاي مختلف ضـبط شـود؛ امـا در         هدر اين شيوه ممكن است هر مثل چندين بار ذيل واژ          ). يازده: همان(
-هاي كليدي و موضوعات مشابه زير يك عنـوان قـرار مـي       هاي داراي واژه  المثلشيوة موضوعي ضرب  

  . استها آنماية بندي امثال در اين شيوه، محتوا و درونمبناي تقسيم. گيرند
مهمتـرين  . رسـد، مـشكالتي نيـز دارد      بندي امثال به نظر مـي     شيوة موضوعي كه بهترين روش طبقه     

 هاي مثلي ـ كه معموالً وحدت اين مشكل در حكمت. مشكل اين روش، تشخيص موضوع امثال است
و انـد اسـتنباط   تونگاري ميهاي استعاري كه هر مثلآيد؛ اما در مثلـ چندان به چشم نميموضوع دارند  

شود كـه  هاي مختلف سبب مياين استنباط .داشته باشد، به خوبي مشهود است    ها    برداشت خاصي از آن   
و بعضي امثال نيـز بـا       ) 179-180: 1377ابريشمي،  (يك مثل واحد ذيل موضوعات مختلف ثبت گردد         

  . در ذيل چند موضوع مختلف قرار گيرندها آنتوجه به موضوعات مختلف مطرح در 
بندي امثـال ذيـل     بندي موضوعات است؛ يعني پس از دسته       مشكالت اين روش دسته    يكي ديگر از  

بـه عنـوان   . شـود تر مطرح ميبندي خود اين موضوعات ذيل موضوعات كليموضوعات مختلف، دسته 
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چـاپ  (ي كه براي امثال و حكم فارسي تدوين كـرده اسـت          ا  مثال احمد ابريشمي در فرهنگ موضوعي     
: همان(بندي كرده است را در پانصد موضوع اصلي و هزار موضوع فرعي تقسيمهاي فارسي ، مثل)نشده
هاي بندي موضوعات در دسته   بندي امثال بسنده كرده و به تقسيم      ؛ يا بهمن دهگان فقط به موضوع      )151
-؛ اما حسن ذوالفقاري به اين مسأله توجه نشان داده و ضرب)1383 دهگان،. نك(تر نپرداخته است كلي

اجتماعي،  امثال اخالقي، ديني و مذهبي، ده دستة كليِمايه به هاي فارسي را از لحاظ محتوا و درون     المثل
اقتصادي، ملي و ميهني، آموزشي، سياسي و تاريخي، بهداشتي و پزشكي، آب و هوايي و مـسائل ديگـر              

ود و به عنوان    شهايي ديده مي  بندي كاستي هر چند در اين تقسيم    ). 138-168: 1388( كرده است    تقسيم
اي از   كه حجـم قابـل مالحظـه       ـ ...سرنوشت، زمانه و روزگار و    بخت و    مسائلي چون مرگ،     مثال براي 

، امـا در  )67: 1390زاده، واعـظ (در نظر گرفته نشده اسـت  اي  دسته ـ  اندامثال را به خود اختصاص داده
  .رسدبندي جامعي به نظر ميمجموع تقسيم

تواند به شناخت موضوعات مثلي مـورد عالقـة مـردم     عر يك شاعر ميشناسايي موضوعات امثال ش  
 شاهنامهبندي ذوالفقاري، امثال با توجه به تقسيم. كه سبب مثل شدن شعر آن شاعر شده است كمك كند   

  :بندي كردتوان ذيل نُه دستة زير موضوعرا مي

  امثال اخالقي. 1-2-2-3

ايـن امثـال يـا مخاطـب را بـه           . ضوعات اخالقـي اسـت     مربوط به مو   شاهنامهبيشتر امثال مأخوذ از     
در ميـان   . دارنـد كنند يا وي را از اخالق يا رفتاري ناپـسند بـازمي           اي ترغيب مي  اخالق يا رفتار پسنديده   

 موضوع، مربـوط بـه مـسائل اخالقـي          343 آمده است،    امثال و حكم   كه در    شاهنامه مثل مأخوذ از     598
توقـع  (، اميد و اميد بيهـوده       )11( شجاعت و ترس     موضوعاتي چون  شامل   شاهنامهامثال اخالقي   . است

، سـخن، سـخن بيهـوده و    )6(، عجلـه كـردن   )2(، تأخير و تعّلـل كـردن        )18) (جا و كار غيرممكن    هناب
، راسـتي و    )5(، آزمـون    )4(، تنبلـي و سـستي       )12(، تالش و تالش بيهوده      )3(، عمل   )24(گويي  زياده

، مكافـات   )43(، خـوبي و بـدي كـردن         )1(، دنيادوستي   )11( و اندوه    ، شادي )5(، دروغ   )13(صداقت  
، دوسـت و    )19(نامي و بدنامي    ، نيك )10(، حرص   )10(، صبر   )4(گويي  ، نرم )4(، خوي بد    )21(عمل  

، )6(، درگيري با زورمنـدتر از خـود   )1(خواهي ، زياده )6(، اغتنام فرصت    )7(، هوا و هوس     )2(دوستي  
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، مكـر و    )2(بخـشندگي      ،)3(، پرهيز از شراب و مستي       )5(، آزار رساندن    )2(تني  ، فرو )6( نگريعاقبت
، قناعـت   )3(، پـشيماني    )5(، كينـه    )1(جـويي   ، عيـب  )1(، تأثير همنشين    )2(، سازش و مدارا     )1(حيله  

، )2(، كاميابي و پيـشرفت      )1(، داشتن هوشياري    )2(، پند و عبرت گرفتن      )1(، حد خود را شناختن      )4(
، رازداري )2(، كـوچكتر و بزرگتـر   )1(، رعايـت حـق بزرگـان      )1(، حسد   )2( نداشتن خودكرده    درمان

، رنـج و گـنج     )6(، جـوانمردي و انـسانيت       )2(، عفـو و بخـشايش       )4(شكني  ، پيمان )1(، بادآورده   )1(
-، وقـت و موقعيـت     )1(، آرزوي زيـاد     )2(، به ياد نياوردن گذشته      )2(، خود را به هالكت افكندن       )10(

، سـوگند   )1(، عـذرخواهي    )2(، قـضاوت نادرسـت      )1(طرفه  ، قضاوت يك  )1(، خاموشي   )5(شناسي  
  .است) 1(و وفاداري ) 3(روي ، ميانه)1(، كار نادرست )4(گناه ، گناه و بي)1(خوردن 

  امثال ديني و اعتقادي. 2-2-2-3

يان، با توجه به پايبنـدي مـردم        در اين م  .  داشته است  شاهنامهمسائل ديني و اعتقادي بازتاب فراواني در        
 كه به بيان اين مسائل پرداخته، وارد امثال مـردم           شاهنامههاي  ايران به مسائل ديني، بعضي از ابيات و مصراع        

  .دهد را امثال ديني و اعتقادي تشكيل ميشاهنامههاي مأخوذ از در نتيجه بخشي از مثل. شده است
ـات     :  موضوعات است  شامل سه دسته از   ) قرآن و حديث  (متن دين    . اعتقادات، احكام شرعي و اخالقي

. توان به سه دستة امثال اعتقادي، امثال شرعي و امثال اخالقي تقـسيم كـرد  امثال ديني را نيز بر همين مبنا مي     
ـانگي، رازقيـت،    :  شامل موضوعاتي چـون شاهنامهبندي، امثال ديني ـ اعتقادي   اين تقسيم بر بنا وجـود، يگ

از و اذالل خدا، رضا به خواست او، اميد به او و ترس از او، توكـل ، قـضا و قـدر، جبـر و                          حافظيت و اعز  
ـامل موضـوعاتي چـون          ،...آخرت، مرگ، مكافات عمل، بال و     اختيار، دنيا و     پرهيـز از   :  امثال شـرعي آن ش

ـاه و  ـال دينـي ـ اخالقـي آن شـ     ... شراب و مستي، به هالكت نيفكندن خود، سوگند نخوردن، گن امل و امث
  .است... روي، صبر وراستگويي، قناعت، ميانه: بسياري از موضوعات اخالقي مطرح در مورد قبل، چون

ويژه عوام، باورهاي ديگري نيز وجـود دارد كـه برخـي از     هدر كنار عقايد ديني، در نزد مردم ايران، ب       
نوشت، بخت نيك و بد، رسم  مرگ، سراند؛ باورهايي دربارة مسائلي چون در قالب امثال رواج يافتهها آن

  .  از اين گونه امثال هستندشاهنامهبرخي از امثال مأخوذ از ... . روزگار، زن، شاه و
  . موضوع است164 منهاي امثال اخالقي ـ بالغ بر ات ديني و اعتقادي امثال شاهنامه ـتعداد موضوع
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  امثال اجتماعي. 3-2-2-3

، مشاغل اجتمـاعي   ...)زن، مرد، دختر، باجناق و    (انواده  ذوالفقاري مسائل اجتماعي را به پنج شاخة خ       
، آداب و رسوم اجتماعي ...)يان، پادشاهان وجوانان، روستاي(هاي اجتماعي   تيپ ،...)آشپز، آهنگر، بقال و   (
تقـسيم  ) بر ديوانـه حرجـي نيـست   : مثل(و قوانين و قواعد اجتماعي   ...) تعارف كردن، شيربها، تعزيه و    (

 آمده اسـت،    امثال و حكم   كه در    شاهنامههاي مأخوذ از    المثلاز ميان ضرب   ).140-147: 1388(كند   مي
 مـورد  17خـوني بـا   در اين ميان روابط خـانوادگي و هـم      .  موضوع مربوط به مسائل اجتماعي است      35

بيشترين مثل را به خود اختصاص داده است؛ امثالي كه به روابط پدر و فرزند، مادر و فرزند، پدربزرگ و 
ترين عضو خانواده و جنس  مورد پرمثل10در ميان اعضاي خانواده، زن با . پردازدوه و رابطة برادري مين

دوست :  اشاره شده است، عبارتند از     ها  آن به   شاهنامهمسائل اجتماعي ديگري كه در امثال       . اجتماع است 
  ).1(م وجود حاكم و لزو) 1(، شغل و حرفه )1(، تجربه )1(، مسئوليت )2(، مشورت )2(و دوستي 

  امثال اقتصادي. 4-2-2-3

 شيوة مديريت دخـل و خـرج، وام و قـرض،    همچوني ا برخي از امثال فارسي دربارة مسائل اقتصادي  
 هستند كه در بين مردم رواج       شاهنامههايي از   مصراع/ تعدادي از اين امثال، ابيات    . است... ثروت و دارايي و   

ز بهر درم تنـد و  «، »چو باشد درم دل نباشد دژم    «،  »ت را نيست زور و هنر     دس تهي«: هايي چون اند؛ مثل يافته
  . مثل است5، امثال و حكم در شاهنامهتعداد اين امثال  ... .و» تو بايد كه باشي درم گو مباش/ بدخو مباش

  امثال ملي و ميهني. 5-2-2-3

مي و هم ادبيـات عامـه       افتخار به هويت ملي و فرهنگي يكي از مسائلي است كه هم در ادبيات رس              
 شـاهنامة نمونة اين مسأله را در ادبيات رسمي فارسـي در آثـاري چـون              . اي داشته است  بازتاب گسترده 

 ـ بـه   شـاهنامه حال در بررسي نحوة تعامل . بينيمفردوسي و نمونة ادبيات عامة آن را در امثال فارسي مي
بينيم كـه برخـي از   ن بخشي از ادبيات عامه ـ مي عنوان نمايندة ادبيات رسمي ـ با امثال فارسي ـ به عنوا  

 وطن، نژاد، زبـان و قهرمانـان ملـي           كه به بيان مسائل ملي و ميهني از جمله         شاهنامههاي  ابيات و مصراع  
عجـم زنـده كـردم بـدين      «: هايي چون اند؛ مثل پرداخته است، به عنوان مثل در بين مردم رواج پيدا كرده          

  . » است و بسهنر نزد ايرانيان«و » پارسي
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ز شير شتر خوردن    «: بعضي از اين امثال مربوط به موضع گيري ايرانيان در برابر بيگانگان است؛ مثل             
 »تفو باد بر چرخ گردان تفو     / كه تاج كيان را كنند آرزو     / عرب را به جايي رسيده است كار        / و سوسمار   

فريدون فرخ فرشـته    «: نان ملي ايران؛ مثل    دربارة قهرما  ها  آنو تعدادي از    » نديده كسي ترك آزاده مرد    «و  
» تو داد و دهش كن فريدون تـوي / به داد و دهش يافت آن نيكوي/ ز مشك و ز عنبر سرشته نبود  / نبود

برخي از اين امثال نيز امثال ... . و» نه بر مرده بر زنده بايد گريست/ گر اين تير از تركش رستمي است«يا 
خون سياوش به جوش    «: اند؛ مثل  شكل گرفته  شاهنامهرمانان ملي ايران در     ي هستند كه دربارة قه    ا هعاميان

  ... . و» كمان رستم را شكسته«، »آمده است
 در ميـان عـوام      شـاهنامه يي كه تحت تـأثير      ها  آن يا   شاهنامههاي ملي و ميهني     در مجموع تعداد مثل   

  .رسد مثل مي42 به امثال و حكمشكل گرفته است، در 

   سياسيامثال. 6-2-2-3

بنابراين، بسياري از ابيـات آن بـه        .  تاريخ شاهان و به تعبيري تاريخ سياسي ايران زمين است          شاهنامه
برخي از ايـن  . پردازدمي... داري و پادشاهي، لشكر و لشكركشي و ي نظير شيوة حكومت   ا  مسائل سياسي 

 شـاهنامه ثـالي كـه دهخـدا از    از ميـان ام . انـد ابيات به علل مختلف در بين مردم رواج يافته و مثل شـده          
 شـيوة   دهنـد؛ موضـوعاتي چـون     اسي تـشكيل مـي     مورد آن را موضوعات سي     55استخراج كرده است،    

  ).6(و مقام و قدرت ) 2(، صلح )22(، جنگ )1(، جاسوس )8(، دشمن )2(، حكومت )14(پادشاهي 

  امثال آموزشي. 7-2-2-3

ادبيات عامه بدان پرداخته شده است، مسألة        دريكي ديگر از مسائلي كه هم در ادبيات رسمي و هم            
 حاوي چنين مسائلي است؛ مسائلي از قبيل ترغيـب بـه         شاهنامهاي از امثال مأخوذ از      پاره. آموزش است 

، )1( بـر آمـوختن     و تحـريض  ) 24(ردي و نـاداني     خـ كسب دانش، خردگرايي و دانايي و پرهيز از بـي         
  ).1(و به كار بستن تدبير ) 1(انديشيدن 

  امثال بهداشتي و پزشكي. 8-2-2-3

ـات دارويـي و                  در  هـم   و  ما هم در ادبيات رسمي       ـا انبـوهي از اطالع ـات عاميانـة فارسـي همـواره ب ادبي
اين مسأله حاكي از اطالعات باالي پزشكي طبقات مختلف مـردم ايـران و      . ايمهاي پزشكي مواجه بوده    توصيه
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ـات فراوانـي در     ن در مواجهه با بيماري    ايرانيا. هاي مختلف است   با بيماري  ها  آنمواجهة   ـاي مختلـف، اطالع ه
ـال مـي               ها به دست مي   زمينة پيشگيري و درمان بيماري     -آوردند و در قالب شعر و مثل ثبت و به آينـدگان انتق

  . دادند
 وارد حـوزة    هـا   آن نيز حاوي مسائل بهداشتي و پزشكي است كه برخـي از             شاهنامهبعضي از ابيات    

ز بيمـار   / پزشكي كه باشد به تن دردمند     «: اند؛ امثالي چون   و در ميان مردم رواج يافته      دهادبيات عاميانه ش  
  . »خورش تندرست نباشد فراوان«و » چون بازدارد گزند

  مسايل ديگر. 9-2-2-3

. گيرنـد يك از موضـوعات يـاد شـده قـرار نمـي        در ذيل هيچ   شاهنامهبرخي از امثال، از جمله امثال       
 شـاهنامه ايـن دسـت از امثـال    . دهيمقرار مي» مسائل ديگر«اي با عنوان  ثال را تحت دسته   بنابراين، اين ام  

، )1(، پيـري  )1(، زاد و توشـه  )1(، راه كوتـاه  )1(، ميزبـان   )1(، مـژده    )16( هنر   شامل موضوعاتي چون  
 .شودمي) 1(و بيچارگي) 1(، هيبت )4(ارز ، تقابل دو چيز ناهم)1(ناپديد شدن 

343

164

25

5

42
55

27

2

28

0

50

100

150

200

250

300

350

ا���� �� و ا����د��د ����ا�� ا�� �د�   ��	#� و 	"! �$�"$ �	&ز��  +!*ا��� و ()�'�  ,-�	�0/. د

  شاهنامهداليل فراواني امثال . 4
  

: 1373معـين،   : كر (گاه نوشـته نـشد        ـ كه هيچ   امثال و حكم   هاي دهخدا براي مقدمة     بر يادداشت  نا
آوري كرده است؛ يعني      ، جمع االمثالمجمعرا طبق شيوة ميداني در      ) سي هزار (ـ او اين تعداد مثل      )280

. اند بـاقي گذاشـته اسـت    ده، جمع كرده و آنچه را كه شعرا بدان تمثل جسته    بيشتر آنچه در افواه مردم بو     
 به عنوان مثَل در بين مردم جاري بوده،         ها  آنهمچنين او شعر شعراي بزرگي چون فردوسي را كه اشعار           

 موضوعات امثال شاهنامه
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گرفته است؛ يعني هر بيت يا مـصراعي را كـه بـه     تر مي بار اول خوانده و در آن وقت دايرة امثال را تنگ         
 را از قلم  ها  آنشعر   كرده و از اين رو بسياري از امثال موجود در         آمده، مثل محسوب نمي   رش مثل مي  نظ

كـه شـعرا   نيز  را   شاهنامهبنابراين، به احتمال قوي اگر دهخدا آن ابياتي از          ). شانزده: 1362(انداخته است   
خواند، تعـداد امثـال مـأخوذ از          را يك بار ديگر مي     شاهنامهكرد و يا      آوري مي   اند جمع   بدان تمثل جسته  

-هاي مثلي پس از دهخدا شاهد مثـل       كه در فرهنگ   ؛ چنان 8شدمي %) 4,67( بيش از رقم فعلي      شاهنامه

با وجود اين، باز هم فردوسي و        ).1388 ذوالفقاري،   :نك( نيامده است    امثال و حكم  هايي هستيم كه در     
 ر طول تاريخ هـزار سـالة زبـان فارسـي بـه خـود        هاي فارسي را د   اي از مثل   سهم قابل مالحظه   شاهنامه

امثال  هاي شاعري كه نامشان در فهرست نام      37بنا بر احصاي شفيعي كدكني، از ميان        . انداختصاص داده 
  ).79: 1374( ستون از آنِ فردوسي است 111 آمده است، بيشترين بسامد تكرار نام، با و حكم

حدود  (شاهنامهاين است كه ـ عالوه بر تعداد زياد ابيات  شود بنابراين، سؤالي كه در اينجا مطرح مي
ـ چه علل و داليلي سبب شده اسـت كـه چنـين حجمـي از امثـال                  ) جا همان :رك) (شصت هزار بيت  

   گرفته شده باشد؟شاهنامهفارسي از 
  :شويمدر بررسي اين مسأله با داليل متعددي رو به رو مي

ـ چنان يك: جنبة تاريخي و فرهنگي شاهنامه .1-4 ـتمال         ي از اين داليل  ـ اش كـه بيـشتر نيـز متـذكر شـديم 
 سبب گرايش   شاهنامهجنبة تاريخي و فرهنگي     .  بر تاريخ و فرهنگ ديرينه و پرافتخار ايران زمين است          شاهنامه

را ، گذشتة پرافتخار خود     شاهنامهبه عبارت ديگر، ايرانيان با خواندن       . به اين اثر ارزشمند شده است      عام ايرانيان 
  .آورد احساس غرور و عظمت ملي به وجود ميها آنكردند و اين گذشتة پرافتخار در مرور مي
 به جهـت دربرداشـتن هويـت تـاريخي و        شاهنامهگرايش عام به    : خواني و نقالي  سنت شاهنامه  .2-4

چـون   هـايي  و در پي آن به وجود آمدن سـنت         شاهنامهفرهنگي ايرانيان، سبب كثرت خواندن و شنيدن        
كه دهخدا نيز خاطر نشان كرده       شود و چنان    در سنت فرهنگي ايران زمين مي     » نقالي«و  » خوانيشاهنامه«

بنابراين، يكي ديگر از   ).بيست و سه  : 1362(» كند  گاهي كثرت شنيده شدن عبارتي آن را مثل مي        «است،  
خـواني و نقـالي     نامه در مجـالس شـاه     شاهنامهتوان كثرت خوانده و شنيده شدن       داليل اين مسأله را مي    

  .دانست
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 را بايـد جنبـة انـدرزي       شـاهنامه ديگر از داليل بسياري ابيات مثَلي       يكي  : شاهنامهجنبة اندرزي   . 3-4
 بيـان كـرده   شـاهنامه هـاي     هاي فراواني دانست كه فردوسي از زبان خود و شخصيت            وحكمت شاهنامه

 موردي كه دهخدا از 1372شاهده كرديم، از كه م چنان. اند است و به همين سبب نيز او را حكيم خوانده
 مورد آن حكمت و حكمـت مثلـي اسـت؛ يعنـي بيـشترين گونـة                 1153 استخراج كرده است،     شاهنامه

، حكمت است و از آنجايي كه داشتن جنبة  وجود دارد و در ميان مردم رواج يافتهشاهنامهي كه در ا مثلي
، )28: 1388ذوالفقـاري،   (هـاي اصـلي مثـل اسـت         اندرزي و دارا بودن قاعدة اخالقي يكي از شاخص        

  . هستندشاهنامهبسياري از امثال فارسي، برگرفته از 
پژوهان، در كنار جنبة تاريخي  كه به عقيدة برخي شاهنامه    شاهنامهجنبة ادبي   : شاهنامهجنبة ادبي   . 4-4

: 1386قي مطلـق،    خـال ( بـوده اسـت      شاهنامه يكي از مهمترين علل مقبوليت و ماندگاري         آنو فرهنگي   
 را در مثـل  شـاهنامه نقش جنبـة ادبـي      .  است شاهنامه، يكي ديگر از داليل فراواني امثال مأخوذ از          )175

  :توان از زواياي مختلفي بررسي كرد ميشاهنامههاي شدن ابيات و مصراع
ر حافظـه  وزن و آهنگ يكي از عواملي است كه مثل را ماندگار و پايدار ساخته و آن را د          : وزن. 1-4-4

ـا  و يا برگرفته از ادب منظوم  %) 50حدود (به همين خاطر است كه بسياري از امثال فارسي    . كندحك مي  ي
 نيز يكي از آثار منظوم ادب فارسي شاهنامه). 120: 1388ذوالفقاري، (داراي وزن عروضي يا هجايي هستند      

  .  در بين مردم رواج پيدا كرده استاست كه به خاطر موزون بودنش، بسياري از ابيات آن به عنوان مثل
، كه وزني   )فعل(؛ يعني فعولن فعولن فعولن فعول       آن هم ، كه خود وزن     شاهنامهنه تنها موزون بودن     

كند ـ است، نقش بـسزايي   ي چون قلب و ابدال ـ كه وزن را ثقيل مي ا روان و خالي از اختيارات شاعري
  .در اين مسأله داشته است

: همـان (هاي مثل شدن يك عبارت است       يكي از ويژگي   ت و رواني الفاظ   فصاح: فصاحت. 2-4-4
 اما در پنجاه و چند هـزار بيـت          ، ابياتي دارد كه تلفظ برخي از الفاظ آن ثقيل است          شاهنامههر چند   ). 35

 آناند، جـزو ابيـات فـصيح و روان           كه مثل شده   شاهنامهآيد و ابياتي از      اين ابيات به چشم نمي     شاهنامه
يا » همين به كه كاري بسازي به تفت/  رفتبايدتچو داني كه ناچار    « به عنوان مثال ابياتي چون     .هستند

چه حكمت هستند، اما به خاطر      اگر»  است  كار ار بد   باشدتاگر نيك   / چو رفتي سر و كار با ايزد است       «
  .اندثقيل بودن تلفظ دو صامت در كنار هم، مثل نشده
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شود، تشبيه است؛ تشبيهي كه شكل      ي كه مبناي مثَل محسوب مي     يكي از صور بالغ   : بالغت. 3-4-4
هـاي مثـل شـدن يـك     حسن تشبيه و جنبة استعاري نيز يكي از ويژگي   ).30: همان(استعاره يافته است    

به عنوان مثـال فردوسـي در مـصراع         .  داراي استعارات و تشبيهات زيبايي است      شاهنامهعبارت است و    
دشمن را به مار سياهي تشبيه كرده است كه قصد آسـيب رسـاندن بـه    » سيه مار چون سر برآرد بكوب  «

-اين مصراع به عنوان استعارة تمثيليه. دهيدستي نكني جان خود را از دست ميانسان را دارد و اگر پيش

يكي از داليلي كه اين مصراع مثل شده است، عالوه          بنابراين. رودهاي مشابه به كار مي    اي براي موقعيت  
اندرزي آن، تشبيه زيبا و رسا و جنبة استعاري آن و به عبارتي بالغتي اسـت كـه در آن وجـود                       ةبر جنب 

  .ددهنين استعارات تمثيلي تشكيل مي را همشاهنامههاي  مورد از مثل118كه مشاهده كرديم،  چنان. دارد
 رفتـه در  هـاي ادبـي بـه كـار     شده است، آرايـه شاهنامهعواملي كه سبب بالغت امثال    يكي ديگر از  

 ،بـه عنـوان مثـال    ... . سجع، جناس، تكرار، اغراق، تضاد، طرد و عكـس و      هايي همچون ست؛ آرايه ها  آن
هم داراي جناس الحق و هم جنـاس مـصحف اسـت؛            » حسد باشد آن را كه باشد جسد      «مصراع مثلي   

جنبـة  وه بـر  يعني اين مصراع هم از لحاظ صوت و هم از لحاظ خط داراي زيبـايي اسـت و ايـن عـال                
فقـط نـه بـه سـبب     » گهي پشت زين و گهي زين به پشت  « يا مصراع مثلي     حكمي و اندرزي آن است،    

هـاي  جنبة اندرزي آن، كه به خاطر طرد و عكسي كه دارد، مثل شده اسـت؛ چـرا كـه ابيـات و مـصراع       
:  مثـل  اند؛ ابيـاتي   وجود دارد، اما مثل نشده و در حد حكمت مانده          شاهنامهديگري با همين مضمون در      

چنـين اسـت گيتـي فـراز و     «، »گهي رنج و زهر است گه نوش و مهـر / چنين است كردار گردان سپهر «
اگـر بـشنود نـام    / شود كوه آهن چو درياي آب« يا بيت مثلي   ،...و»  يكي شادمان و يكي با نهيب      /نشيب

  .كه به خاطر اغراق زيبايي كه دارد، مثل شده است» افراسياب
دار هـاي مثـل، امثـال داسـتان       كه پيشتر متذكر شديم، يكي از گونه       چنان: نامهشاهداستاني بودن   . 5-4

-75: 1377ابريـشمي،   (روند  اي از يك داستان به شمار مي      هايي كه خالصه و چكيده    هستند؛ يعني مثل  
هـاي  يي بودند كه حول محور شخـصيت      ها  آن شاهنامههاي  كه مشاهده كرديم، برخي از مثل      چنان). 66

بنابراين، يكي ديگر از داليل فراواني امثال  . بودندها آنل گرفته و مربوط به بخشي از داستان   شك شاهنامه
  .، داستاني بودن آن استشاهنامهمأخوذ از 
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دانـد   را مـذهب فردوسـي مـي       شـاهنامه مطلق يكي از عوامل بقاي       خالقي: شاهنامهجنبة ديني   . 6-4
اي از امثـال     نيـز مـشاهده كـرديم، دسـته        شاهنامهثال  بندي موضوعي ام  كه در دسته   چنان). 175: 1386(

 بسياري ،فردوسي به خاطر پايبندي به دين و مسائل ديني. امثال ديني و اعتقادي بودند مأخوذ از شاهنامه،
 پيـرو كه مردم ايران مردمي    منعكس كرده و با توجه به اين       شاهنامهاز عقايد و مسائل مذهبي خود را در         

بنـابراين يكـي ديگـر از    .  رواج يافته استها  آني از اين ابيات به عنوان مثل در بين          ، برخ اند  بوده مذهب
  .توان جنبة ديني برخي از ابيات آن دانست را ميشاهنامهداليل مثل شدن ابيات 

  شاهنامهالمثل در مثل و ارسال. 5

ود فردوسي نيز به    اند، در زمان خ      كه شكل مثلي پيدا كرده     شاهنامهكه برخي از ابيات      سخن آخر اين  
به عبارت ديگر، بعضي از  . استبهره برده ند و فردوسي از اين امثال در شعر خودا عنوان مثَل مطرح بوده

  .9المثل هستند، نه مثلها يا ابيات ارسالاين مصراع
 از  را بعدها آنبه عنوان مثال يا    . بردهاي مختلفي در شعرش به كار مي      ها را به گونه   فردوسي اين مثل  

-مـي ... و »چنين است كردار اين پرفريب    «،  »چنين است رسم سراي درشت    «چون  همهاي قالبي   عبارت

گهي پشت زين و گهي زين بـه        / چنين است رسم سراي درشت    «: ؛ مثل )132: 1388ذوالفقاري،  (آورد  
بر اين بـر  «:  را از كسي شنيده يا كسي براي او اين مثل را زده است؛ مثلها آنگويد  يا صراحتاً مي  ،»پشت

به يكبـار   / خر شد كه خواهد ز گاوان سرو      كه  // كجا بهره بودش ز دانش بسي     /  كسي 10يكي داستان زد  
چون بچـة    كه   //داستانكه باشد بر آن راي هم     / و ليكن شنيدم يكي داستان    «يا  » گم كرد گوش از دو سو     

  .»چو دندان كند تيز كيفر بري/ شير نر پروري
 ها در شعر خود،   كاربردن اين مثل  نه امثال نقش انتقالي دارد؛ يعني فردوسي با به        گو  در مورد اين   شاهنامه

اي كه در اينجا هست اين است اما نكته. هاي بعد منتقل نموده است را به نسلها آن حفاظت كرده و ها آناز 
ـارت     كه ممكن است فردوسي در برخي از اين امثال، عبارت را تغيير داده باشد و به خاطر زيبا                  تر بـودن عب

. حيات آن مثل، عبارت قبلي جاي خود را به عبارت فردوسي داده باشـد  فردوسي و جنبة ادبي آن، در ادامة 
كـه  / كش است ميازار موري كه دانه   «طور كه بيت مثلي       و همان  كند  تغيير نمي اما در اين صورت نيز چيزي       

/ كش اسـت  مكُش موركي را كه روزي    «ت  كه تغيير شكل يافتة بي    را  » جان دارد و جان شيرين خوش است      
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ـال       نمي) 173: 1372خالقي مطلق،   (» كه او نيز جان دارد و جان خوش است         توان از آنِ سعدي دانست، امث
ـيش از      را نيز نمي  شاهنامهتغيير شكل يافتة موجود در       ـال پ توان متعلق به فردوسي دانست؛ چـرا كـه آن امث

ـان .  ايجاد شده است   ها  آن راه تغييراتي در     اند و در ادامة   فردوسي نيز وجود داشته    كـه در تعريـف مثـل        چن
  ). 37: 1388ذوالفقاري، (هاي امثال فارسي است ـ برخالف امثال عربي ـ يكي از ويژگي»تغيير«ديديم، 

نيـز، چـه در فارسـي ميانـه، چـه       نكتة ديگر در اين زمينه اين است كه بدون شك پيش از فردوسي         
هايي برخي از اين امثال در كتاب. در ميان ايرانيان مثل وجود داشته است  از آن،فارسي باستان و چه پيش

ثبت شده و بعضي به صورت      ) 57: همان...) (اندرزنامة آذرپاد، آذرفرنبغ، انوشيروان و    (ها  چون اندرزنامه 
دانيم  فردوسي مي را از آنِها آنچه بسا بسياري از امثالي كه ما . سينه به سينه به آيندگان منتقل شده است   

 ها آنمتعلق به سنت شفاهي پيش از او بوده باشد كه چون امروزه هيچ سند مكتوبي جز شعر فردوسي از 
  .دانيم را متعلق به فردوسي ميها آننداريم، 

  گيرينتيجه. 6

ر دهخدا به بررسي نحوة تأثيامثال و حكم محور، از دريچة در اين مقاله با دو رويكرد اثرمحور و مثل    
گيري امثـال  دهي و شكل در شكلشاهنامه نقش ،در رويكرد اثرمحور.  در امثال فارسي پرداختيم   شاهنامه

ها، سراينده و خـود      كه شخصيت  ،شاهنامهفارسي را مورد بررسي قرار داديم و دريافتيم كه نه تنها ابيات             
  .اندگيري امثال فارسي نقش داشته در شكل نيزشاهنامهواژة 

ـال و حكـم      در شاهنامههاي  محور نيز با دو شيوة نوعي و موضوعي به بررسي مثل          مثل در رويكرد     امث
 استخراج كرده، مثل شاهنامه برخي از مواردي كه دهخدا از     ،شناسيپرداختيم و ديديم كه از منظر دانش مثل       

شـوند  ب مي  حكمت، زبانزد، كنايه و باورهاي عاميانه محسو       همچونهاي زباني ديگري    نبوده و جزو گونه   
ـاني      . انـد نيامدهامثال و حكم     در   اند   كه مثل بوده   شاهنامههاي  و بعضي از ابيات و مصراع      بيـشترين گونـة زب

  .است» حكمت مثلي «شاهنامهو بيشترين گونة مثلي موجود در » حكمت «شاهنامهمستخرج دهخدا از 
از . دارنـد  تنوع زيادي هنامهشاهاي مستخرج از  نيز ديديم كه مثلشاهنامهدر بررسي موضوعي امثال     

 در ُنـه موضـوع      شاهنامهاند،  گرفتهقرار  بندي موضوعي امثال فارسي مد نظر       ي كه در طبقه   ا  ده دستة كلي  
 را بـه خـود اختـصاص داده    شاهنامهمثل دارد؛ از موضوعات اخالقي ـ كه بيشترين امثال زبان فارسي و  
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تـوان  را مـي ) شـاهنامه تنوع موضوعي امثال ( مسأله اين. است ـ گرفته تا موضوعات بهداشتي و پزشكي 
 از فرهنگ عظيم و پردامنة ايران زمين و آشنايي فردوسي با زواياي مختلف اين               شاهنامهناشي از برآمدن    

  .فرهنگ عظيم دانست
اي است كه در اين مقاله بدان پرداختيم  نيز خود مسألهشاهنامهعالوه بر تنوع موضوعي، كثرت امثال       

 را شاهنامهوامل متعددي را در آن دخيل دانستيم كه جنبة تاريخي ـ فرهنگي، ديني ـ اخالقي و ادبي   و ع
  .توان از همه مهمتر و اثرگذارتر دانستمي

هـا ابيـات و     مثـل . هـا تقـسيم كـرديم     المثـل ها و ارسال   را به دو دستة مثل     شاهنامهدر پايان نيز امثال     
هـا   هايي خاص ـ كه در مقاله بدان س از فردوسي و به خاطر ويژگي هستند كه پشاهنامههايي از  مصراع

هـا امثـالي هـستند كـه در زمـان      المثلاند و ارسالاشاره كرديم ـ و بر اثر تكرار، در بين مردم رواج يافته 
اند و فردوسي اين امثال را در شعر خود به كار برده است             فردوسي و قبل از او به عنوان مثل مطرح بوده         

 هم در جهت تكوين و هم       شاهنامهبينيم كه   بنابراين مي . اندهاي بعدي منتقل شده    اين طريق به نسل    و از 
هـاي اصـلي    حفظ و انتقال امثال فارسي سهم بسزايي داشته است و از اين رو بايد آن را يكي از گنجينه                  

  . به شمار آورد14دمترين آثار ادبي فارسي در ميان تودة مرامثال فارسي و يكي از نافذترين و موفق

  ها يادداشت

ـام        »  با امثال فارسي   شاهنامهتعامل  « اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي        * است كه در دانـشگاه فردوسـي مـشهد انج
  .گرفته است

ـات فارسـي   المثلشناسي را بررسي نحوة تعامل ضرب    هاي مطالعات مثل   حسن ذوالفقاري يكي از زمينه     -1 ها با ادبي
يكي از دوجنبة اين تعامل، بررسي نحوة تأثير آثار ادبي در امثال فارسي است كه اين مقاله بدان                  ). 11: 1388(دانسته است   
  . يعني نحوة تأثير امثال فارسي در آثار ادبي نيز غافل نمانده استته است؛ هرچند كه از جنبة دوم آناختصاص ياف

و يك بار نيز به شكل ايهام       » رستمِ زر «و  » رستمِ زال « بار به شكل تركيب اضافي       3يك بار به تنهايي و      » زال «-2
  .آمده است) رستم و چرخ زال(تناسب 

 مثَل شده بودند، محاسبه شده است و ابيات مربـوط          شاهنامههاي مربوط به اسكندر، فقط ابياتي كه از            در مثل  -3
  . نظامي و ديگر شعرا جزو اين امثال آورده نشدنداسكندرنامة به
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 :تهـران  (شاهنامه آخـرش خـوش اسـت       محمدابراهيم باستاني پاريزي،     :ن مصاديق اين مثل رك     براي ديد  -4
  ).1374عطايي، 

علت اين اختالف اين    ). 111: 1391( مثل دانسته است     687 را   شاهنامه ذوالفقاري در جايي ديگر تعداد امثال        -5
ـاهنامه ، اما در عوض مواردي را از         را مثل ندانسته   شاهنامهاست كه وي بسياري از موارد مستخرج دهخدا از            مثـل   ش

  ).66: 1390زاده، واعظ:رك( است  نيامدهامثال و حكمدانسته كه در 
مـضمون آن را    اما سه مصراع هم    ه،را مثل دانست  » يم برنا و پير   يهمه مرگ را  « ذوالفقاري مصراع    ،به عنوان مثال   -6
يم يهمه مرگ را«و » ايم يم تا زندهيهمه مرگ را«، » و جوانيم پيريهمه مرگ را« دهخدا آمده يعني     امثال و حكم  كه در   

را كه در هيچ فرهنگ امثالي نيامده       » كه فردا چه پيش آورد روزگار     «در عوض مصراع    ،  سته است نمثل ندا » شاه و سپاه  
  ).جاهمان( است، مثل دانسته است» كه داند كه فردا چه خواهد بدن؟«مضمون با مصراع مثلي و هم

 موردي كه پيش از اين مثـل دانـسته شـده بـود،           598 بر اساس    شاهنامهبندي نوعي و موضوعي امثال       تقسيم -7
  .انجام گرفته است

دهخدا، (را نيز داشته است  امثال و حكم  طبق نامة دهخدا به كميسيون معارف، او قصد چاپ جلد پنجمي از         -8
يفيت كار و تعريف مثَل با شواهد و ادله و بـه            مشتمل بر مطالبي بوده است در خصوص ك       «كه احتماالً   ) شش: 1362

  ).دوازده: همان(» فوائت امثال«و » عبارت بهتر مقدمة كتاب
ـاورات و      » المثلضرب «،عبارتي است كه در بين مردم رواج يافته است  » مثل «-9 ـار بـردن آن مثـل در مح بـه ك

 .رودبي به شمار ميبه كار بردن آن مثل در نظم يا نثر است كه صنعتي اد» المثلارسال«
  .عربي است» المثلضرب«همان » داستان زدن«و ) يد: 1361بهمنيار،(در زبان عربي » مثل«معادل فارسي » داستان «-10
ـال و حكـم  «از طريق مطالعـه در  ] توانمي[گسترش نفوذ يك شاعر را « شفيعي كدكني معتقد است كه   -11 » امث

هاي ادبـي و غيـر      هاي شاعران به نوشته   ورود ابيات و مصراع   ). 71: 1374(» منتشر شده از طريق شعر او بررسي كرد       
  ).72-73: همان( هاي توفيق يك شاعر استادبي و زبان مردم كوچه و بازار از نشانه

  كتابنامه
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