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 :چکیده

 اي ساختاري به در این مقاله به گونه. عه استاندیشه ها و افکار جامضرب المثل بازتاب دهندة 
هاي اخالقی گیالن از زاویه دیدهاي زبانی، ادبی، مردم شناختی   تحلیل مثلطبقه بندي و

به معرفی ساده ) فرم، ساختار، نشانه و محتوا(مقاله در عنوان هاي فرعی خود . ایم پرداخته
. پردازد هاي اخالقی می ی بودن مثلبودن، حسی بودن، جبري بودن و در یک کالم ناتورالیست

صاحبان این . ناتورالیست ها بر این باورند که انسان نمی تواند شخصیت خود را تغییر دهد
  .مثلها خواسته یا ناخواسته به باورهاي ناتورالیستی گرایش دارند

قی هاي اخال آوري و معرفی کل مثل  این مقاله جمع مقصود، اماها اخالقی است عنصر غالب مثل
 نیا. ایم  انتخاب کرده و آنها را تعمیم دادهری فراگيتنها چند مثل را به عنوان نمونه . نیست

 يدی سرشت نامناسب آدمها امي آمرانه و بازدارنده اند، اما به واسطه یمثل ها در ساختار درون
نگاه  ضرب المثل ها و نیز سادگی ه معرفی ساختارهايهدف این مقال. ستی آنها نیدگرگون در

 . انسان است اخالقیات به نسبتکاربران آنها

 7/11/1396 :تاریخ پذیرش مقاله                           30/10/1396:تاریخ دریافت مقاله
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 مقدمه

سخن پر مغز کوتاهی است که حقیقتی همگانی را متصور می سازد و " مثل : کادن می گوید
 این ).Cuddon,1984:537("صار پیوند می یابددر فرم و محتوا با پند و اندرز و سخنان ق

مثلهاي ایرانی یکی از گرانبهاترین نمونۀ ". سخنان چه بسا جنبه هاي مجازي و کنایی دارند
نثر فارسی است که از حیث موضوع، تازگی و تنوع درخور معرفی به دنیا می باشد و قادر است 

داراي کارکردهاي بسیاري از مثلها ). 162: 1383هدایت، ("برابري بکندبا بهترین آثار ادبی 
اند؛ چرا که گاهی  حتی آنهایی که دربارة تقدیر و نیز اخالق هاي موروثی گفته شده. اند اخالقی

اما آنهایی که از جمله به کنایه و مجاز، به . ها به کنش و کوشش آدمی بی توجه نیستند مثل
 دروغ، ریا، خست، حرص، مانندردي کنند، موا موارد مشخص و سهل الوصول اخالقی اشاره می

ها معموالً  این جنبه. اند  موضوع این بحثشتابزدگی، غرور، شجاعت و غیره خشم، انتقام،
هایی از اخالق و رفتار متفاوت  گاهی رگه. کنند  حمایت مییاند و بیشتر از اخالق سنّت سنتّی

 وارد شدهم هاي نسبتاً غیر عامی دها گویا تحت تأثیر آ این رگه. شوند امروزي را نیز یادآور می
شود که در عین  موارد فراوانی یافت می. اند است؛ ولی به هر حال، عامیانه و فولکلوریک شده

به عبارتی، چه بسا این . کنند نحوي نقض غرض می  اند و به اخالقی بودن، از نزاکت زبانی خارج
 اخالق و فرهنگ غیر واالي نشانۀ اند که امور اخالقی با خشونت و یا طنز گزنده ارائه شده

مثل ها و  (يگفته نماند که این مثل ها از اثر پاینده لنگرودنا .هاست صاحبان ضرب المثل
 این کتاب مربوط به نقاط مختلف گیالن ي، مثل هااخذ گردیده است) اصطالحات گیل و دیلم

 . ت اسی تفاوت هایي آنها داراي باشد و از همین رو لهجه ها و آواهایم

 ضرب المثل ها نیا.  استی اخالقي ضرب المثل هایی و محتوای فرملیروش کار مقاله تحل
 ي و اقتصادي مادي و بهره برداریرونی بعتی با طبییارویرو (ی عملی زندگرامونیمعموالً در پ

 ی و زندگیرونی ساده بعتی عوام با طبي آدم های اخالقعتی چرخد و از آنجا که طبیم) از آن
 یستی ناتورالي جنبه شتری بزی آنها ارتباط تنگاتنگ دارد، ضرب المثل ها نی و عملیانضمام

 و کارمان ردی گی مقاله دست مان را منی مثل ها در انی ايهمه . کیدئولوژی و اید تا آرمانندار
 اکثر مثل ها ای ی است، چرا که تمامی ها نسبتاً اتفاقنشی رو گزنی برد و از ای مشیرا به پ

 ختی محتوا و ر از آنها را کهی از اطناب فراوان، برخزی ما به منظور پرهی ولگرندیکدی ماننده
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 مثل دنی کشرونی ما استخراج و بياما کار جد. می داشته انتخاب کرده اياترینسبتاً بهتر و گو
 .ت اسگری از موضوعات دی اخالقيها

 فرم

  کلیت،  از ساز و کارهایی چون فخامت،اند؛ یعنی ها ساده و عامیانه  واژگان و زبان مثلتعبیرات،
شوند، بهرة  هایی که با زبان ادبی بیان می البته مثل. استعاره و مجاز کمتر استفاده شده است

فولکلوریک آن کمتر است و اساساً بحث ما بر سر مثل هایی است که مورد دستبرد آدم هاي 
 آن صورت اتینه در زبان و ادب فاضالیراتیی تغیعنی. تحصیلکرده و شاعر قرار نگرفته باشد

   .دنگرفته باش

 عدم فخامت، نداشتن ، انضمامی بودنبه توان می انه بودن زبان و عامیسادگی 1 ساز و کارهاياز
البته ممکن است این .  اشاره کرد)استعاره و مجاز(و بیانی ) چون قافیه و جناس(صنایع بدیعی 

. داشته باشد، اما عنصر غالب و مسلط نیستساز و کارها در ادبیات فولکلوریک هم وجود 
 گونه نی بد کنیم،ی طرح منجایتار در اخهت فرم و ساج از می توانی که میماتی تقسنیبرابنا

 :است

البته باید گفت که مثلها جنبه اي . هاي زبان عامیانه است تر شدن از خصلت ـ انضمامی و جزئی
 ظاهراً این موارد. یی اشاره می کننداهراً جزکلی دارند، اما کاربرانشان چه بسا به موارد ظ

  :مثالً .جزیی، همان ضمیرها و اشاره به اشخاص نزدیک است

   » 2جان گوشته اَشانه ره فاده آدم خو «

«ad mxujan gušt ašan  re fade» :  
  دهد  گوشت تنش را براي ایشان میآدم -

: اما در مثل ادبی شدة آن. ئی استاي بسیار عینی و جز اشاره» دادن«، » ایشان» «گوشت تن «
» یاران موافق«: اي کلی و انتزاعی است واژه» جان«کلمات . » فداي یاران موافق کنیدانج«

 .تري دارد جنبه ذهنی و ادبی» فدا کردن«اي کلی دارد، و  اشاره
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برند، ساده است؛ در صورت فخامت، بسیار جزئی و  ـ زبان و اصطالحاتی که عوام به کار می
اما بافت اصطالحاتی چون گاز گرفتن و . چیز و آن هم زیر نفوذ آدم هاي نسبتاً با سواد استنا

  .پیش دکی گاز گینه، پس دکی لقَد زِنه«. لگد زدن، عامیانه  است

 «piš daki gāz gin  , pas daki laqad zen »   
 )کنایه از آدمی ناسازگار.(دزن گیرد، عقب بیفتی لگد می از میپیش بیفتی گ

کند و آن را از ادبیات  با اینکه صنایع بدیعی کار را ادبی و مکتوب می : 3ـ  صنایع بدیعی
ها  ده، ساده لوحانه و تصنّعی بر مثلسازد، تأثیراتی عوامز ریک جدا میعامیانه، شفاهی و فولکلو

 چرا که مردم مثالً. با این همه صنایع ادبی از مهمترین عالیق فرهنگ عوام است. گذارد می
: 1381تسلیمی، (دانند  بخش و چون وحی مقبول می قافیه را از ساز و کارهاي مشروعیت

برخی از صنایع ادبی چون سجع، با اینکه زمانی ارزش ادبی داشته، در آثار ادبی امروز ). 143
دیگر جنبۀ زیبایی شناختی ندارد و جنبۀ خودکار و اتوماتیک به خــود گــرفتــه است و 

  «پیچ پیچه گردن واپیچه«: بـرنـد  کــه از آن لـذت مـینـدمتنهــا عـوا

«pičpič gardanvapič . »  
  .گردن پچ پچ کننده می پیچد

رسد و در عین ساده لوحی داراي  نماید، متفاوت نیز به نظر می  اما گاهی با اینکه تصنّعی می
  «از پدري خانه، از مادري جانه، انه نام خانجانه«. تازگی است

 «azp d rixān  ,azmād rijān an nāmxānĵān   »  
 از پدري خان است و از سوي مادر، جان و عزیز است و اسمش خانجان است

:  صنایع مهم دیگر که براي قشر تحصیلکرده همچنان کم ارزش است تضاد و تقابل نام دارداز
 «هاین گه تی دیل گوي، تی زوبون نگوي؛ این گه تی زوبون گوي، تی دیل خبر ندار«

 goy tizubonnagōy,ing tizubongōytidilxabarnadar . in g tidil 

 .گوید و برعکس گوید زبانت نمی اینکه دلت می

 «آوموسون شودره، ریکه موسون خوجا سرایسه«: ترند  این همه برخی از تقابلها جذاببا
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āw musonšōdar rik Musonxujās r’isa 

پیله دریا «یا . ظاهر و باطنش با هم تفاوت دارد: هرود و مثل ریگ سرجایش ایستاد مثل آب می
  تی ره تا زانویه

 pile daryāti re tāzānuy  
 دریاي بزرگ و عمیق تا زانوي تو است

 صنایع بیانی به دو صورت یعنی در اجزاء و عناصر و نیز ساختار و کلیت : 4ـ صنایع بیانی
اي عامیانه داراي تشبیهات و استعارات اجزاء و عناصر، مثل ه از نظر. شوند ها مشاهده می مثل

: شمارند و همچنین  از دیدگاه اشرافی و ادبی چندان جذاب نیستند بسیار معدود و انگشت
  نره مگس ننیشتهراینه س«

In sar nar magaznaništ .  

  روي سرش مگس نر ننشسته

اما در اجزاء . است در مورد دختري که خود را از نامحرم محفوظ داشته است، در ساختار کنایه 
این استعاره بسیار ساده و عامیانه است و با اینکه جذابیت ادبی . استعاره از مرد است مگس نر، 

 و مهمترین ساز و کارهاي استو فخامت چندانی ندارد از زاویۀ دید عامیانه، استعارة زیبایی 
ود آگاهی ادیبانه زیبایی آن صنعت مبالغه است و اینگونه موارد زیبایی شناختی چه بسا خ

گیرد و اگر گاهی متأثر از آثار ادبی و اشرافی  ندارد، بلکه از ذوق ناخودآگاه عوام سرچشمه می
 کند؛ مثالً سازوکار  مینهکالسیک از این صنایع استفاده کند آن را تبدیل به مناسبات عامیا

 amudaryābazakundāim  ایم کونده بزه دریا امو«:سازد فهمش می سانبومی آ و  دم دستی اشیاء

 ؛ همچنین باید از)ایم تر آن، گرگ باران دیده معادل ادبی. ایم  کونده ـ نوعی چوب ـ آبدیدهما(

استریناتی، .(دهد نمی  طبقۀ اشرافهفرهنگ عوام تن ب«گوید یاد کنیم که می»دونالد مک«سخن
1380 :140( 
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  ساختار
... هاي سورئالیستی و رمانتیستی و یاکوبسن بر این باور است که عنصر مسلط شعر و قصه

 (Jakobson, 1992:57).هاي رئالیستی، مجاز است عنصر مسلط نثر و قصه استعاره است و

 رمحو(ها کنایه است؛ اگر چه تمثیل، تشبیه و استعاره  باید اضافه کنیم که عنصر مسلط مثل
 بخش از جهت ساختار  دست کم در این شود،  نیز در اجزاء و ساختار آنها دیده می5جانشینی

اي تمثیلی از توانایی و  که استعاره» پیله دریا تی ره تا زانویه«: مثل. انگشت شمار است
که تمثیلی از تفاوت »  ریگ موسون خوجا سرایسه آب موسون شو دره،«شجاعت است و نیز 

مله در کارکرد کنایه از ج. بنابراین عنصر مسلط مثل ها، کنایه است. ظاهر و باطن آدمی است
توان گفت که مثل و در نتیجه کنایه عنصر مسلط آثار  شود و می آثار طنزآمیز دیده می

 .طنزآمیز است

ها اکثراً خبري و گزارشی است و کمترشان انشایی و آمرانه  هاي مثل  دستوري جملهساختار
مقصود اند، یعنی زبان گزارشی است اما  است ولی به هر حال داراي مقاصد آمرانه و ناهیانه

هاي  آمرانه است و این ظاهراً بدین خاطر است که آنها، معموالً بطور ناخودآگاه حقایق و واقعیت
 که خود آن يبه گونه ا. گذارند زشت و زیبا را گزارش می دهند و تصمیمات را به بر آدمها می

 .نندی گزی مثل ها راه درست و نادرست را بر منی اانیها بعد از ب

  ؛»که از انه دس نچآب

ow ‘az, an  das n č ke  
  کنایه از خسیس بودن،. آب از دستش نمی چکد

  آدم به گبه حیوان به الفند «

adamb gab hayvonb lāfand  
  شود و حیوان با ریسمان آدم با سخن رام می

 و مثل اشخواهد بگوید خسیس نب بینیم زبان هر دو، گزارشی است اما مثل نخستین می  می
 ، همان تخریبمثل اولساز و کار نهی کردن .  آدم هستی، حرف شنو باشچون: گوید دوم می

مثل از .  تشویق به آدم شدن است جملۀ دوم، ساز و کار آمرانۀکردن زشتی است و نیز
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 ستور و ادبی است که گزارش آن همیشه ساده است، با د زبانی6نوعمهمترین انواع و شاید تنها 
کنند، بلکه به  ا و تمثیل ها نه تنها محکوم و سرزنش میمثل ه«. و امر و نهی کردن به چیزي

با این توصیف ساختار ) 80[ : تا بی]کوراوغلی، .(»دهند دارندگان معایب تذکر و بیدار باش می
 با لحن یها یا ناهیانه و تخریب گرانه است و یا آمرانه و هدایت گرانه که معموالً اول اصلی مثل

ها چه بسا  المثل ، ساختار ضرب7به لحاظ لحن. شود ائه میبد و دومی با لحن خوشایندي ار
هاي غیر حکیمانه و  هاي مثل وار است اما تعدادش در اندازه شبه حکیمانه و قصار گونه و مکتوب

هاي طنز  هاي غیر حکیمانه هم داراي لحن مثل.  نیست-  دهنگردی مکتوب هنوز که–شفاهی 
          .و عاطفی استآمرانه ) تخریبگر( انتقادي و منفی آمیز،

 قصار گونه، شبه يو مثل ها). مانهیحک( کلمات قصار انی الزم است که تفاوت منجایدر ا
 و معموالً مانهی است موجز، حکییکلمات قصار جمله ها.  طرح گرددمانهی حکری و غمانهیحک
.  کندی را بازگو مي حاکم بر جوامع بشری عمومعتی بشر و طبی ها و صفات کلیژگی که ویکل

 اتی است و اخالقي آن دستورجی اما نتاستی و آمرانه ني کلمات لزوماً دستورنی بر احاکملحن 
 هوشمند نسبت داده ي جمله ها به نوابغ و انسانهانیو چه بسا ا.  کشدی مشی را به پمانهیحک

 نکرده دای پی است و هنوز کاربرد عمومانهی عاميشده است و طبعاً فهم آنها دشوارتر از مثل ها
 مانهی ندارد که حکی ضرورتچی عوام آسان فهم تر است و هي براانهی عامياست، اما مثل ها

 ي است که دارای، ضرب المثل» شکندی است زود مشهیدلش مثل ش« نمونه يبرا. باشد
 انسانها زود ي است، چرا که همه ی عمومری غعتیو طب) دلش( بودن نهاد ی جزئيشاخصه ها

 قصار و معروف هابز ي جمله نیبرخالف ا.  داردی و عمومیان کاربرد همگزی و نستندیشکن ن
        هنوز از آن استفاده زی است و عوام نی کلیی معنايدارا» انسان گرگ انسان است«که 

 نیا:  نمودی و قصار گونه را معرفمانهی شبه حکي توان ضرب المثل های می کنند، اما گاهینم
 مورد استفاده ی از آنجا که به آسانی، ول)قصار جمالت يز نشانه هاا( است یمثل ها نسبتاً کل

 و قصار مانهی شبه حکي توانند مثل های، م) ضرب المثل هاياز نشانه ها (ردی گیعوام قرار م
ضرب المثل »  شودی به بند رام موانیآدم به سخن و ح« مثل که نیا. گونه به شمار روند

 بهتر ای مانهی قصار گونه و حکیلمثل ضرب ازی باشد و نیاست، چرا که مورد استفاده عوام م
 . داردی کلي است چرا که نهاد و گزاره امانهی شبه حکمییبگو
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این گونه مثل ها ظاهراً متأثر از آثار ادبی و مکتوب است که : المثل هاي شبه حکیمانه ـ ضرب
را از مثل ها تفکیک گاردلفسکی کلمات قصار .آ.و. شود بی شک کلمات قصار از آنها اخذ می

   )29 : بیتاکوراوغلی،(کند  می

اند و حتماً حاوي اطالعات عامیانه و ساده  توانیم موارد زیر را که قصار گونه اما قطعاً نمی
 یمهاي دیگر تفکیک نمای شند از مثلبا می

  . ناچیزندمانهی حکریالمثل هاي معمولی غ  مثل ها فراوانند اما نسبت به ضرباین

  » ببه، گرفتار خر نبه خر آدم«

ādamx rb b greftār xarn b  
 )آدم خر باشد ولی گرفتار خر نباشد (

  » تا انصاف نده نتانه مردنآدم«

ādamtāensāfnad n tān mordan  
 )تواند آدم تا انصاف ندهد مردن نمی ( 

   « به گبه، حیوان به الفندآدم»

ādamb gab hayvonb lāfand  
 )شود، حیوان به ریسمان آدم با سخن رام می ( 

  » خو دسه شال کین ورجه گرم نکونهآدم«

ādamxudas ša’āl kin varĵ garm nakun  
 )کند آدم دستش را در نشیمن شغال گرم نمی(

   » سگ ببه مار نبهآدم«

ādams gb b mārn b .   
 )آدم سگ باشد ولی مادر نباشد(
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  »دار خاي تی سر نشون تی زوبونه باگر«

  agar xāytisarnašun, tizubon badar  
 )دهد بر باد زبان سرخ سر سبز می: مثل این سخن حکیمانه و قصار(

  » بکوده آقایی گوده منهگدایی«

gadāIb gude‘āqāigud mann  
 ) تواند آقایی کند کسی که گدایی کرده نمی( 

  » طالقه رده کودن، زن بمورده زن بديزن«

zantalāq radakun, zanbamurd zanbadi  
 ) به کسی که زنش را طالق داده جواب منفی بده و به کسی که زنش مرده زن بده ( 

  » نشین، دیل نشینهدور«

durnešindilnešin  
 )دوري و دوستی(

  » راه درهسته رابمورده«

bamurd rāss rāhdar  
 )آدم مرده کارش تمام است و دربارة او حرف نزن(

، لحن خون سرد، جدي و عالمانه است، اما جمالت قصار گونه  لحن جمالت قصارمهمترین
 قصه گونه که در ي زبان مثل هاگریبه زبان د. پاشد گاه این لحن را از هم می) فولکلوریک(

       مانهی و حکانهی عامریمالت قصار غج مانند شهی رود همی ها به شمار مانهی عاميزمره 
آمیز و  هاي حکمت هاي تشخیص مثل  از نشانهنینابراب . نیستعالمانه و ی،کلي جدتواند ینم

، »...آدم «: هاي کلی آن چون کلی بودن مثل ها همراه با نهادها و گزاره : اند قصار گونه بدین قرار
... اخالقی و» قوانین«هاي شرطی و صدور برخی  و جمله» ...دور نشین«، » زن طالق«، »...گدا«

 .باشد می
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شوند و معموالً  تر گفته می  این مثل ها با لحن صمیمانه:یمانهالمثل هاي غیر حک ـ ضرب
باشد و معموالً به موارد  اش می اند، اما نوع مالطفت آمیزش کمتر از نوع تلخ و گزنده عاطفی

 .خاص اشاره دارند

  »چک بزه آقایه   پشه«

p š āqāyač kb z  
 ) پشه به آقا سیلی زده است، نازك نارنجی است(

   »خه، انه دیل سخ چوم مانه «

an čummex an dil sex    
 )چشمش میخ است و دلش سیخ، سنگدل است(

 « بموردي گه تامی ور اما منّیاندي»

andib murdig  ta mi varamamanni 

 )توانی بیایی اي که پیشم نمی اینقدر بی عاطفه شده(

   » اینه بگی آب سر جورشون باورکونهاگه«

 agar in bagiābsarjoršunbāvarkun  
 )کند، خیلی ساده دل و خوش باور است رود باور می اگر به او بگویی آب سر باال می ( 

  » دیل گوالب شیشه موندنه، دس بزنی شکنهاینه«

In dilgulâbšišamondan ,dasbazanišakan  
 )شکند دلش مثل شیشۀ گالب است دست بزنی می (

مثل هاي موجز اما به ظاهر بی قصه : یم کردتوان مثل ها را به دو قسم تقس  لحاظ ایجاز میبه
اند و یا اشاره به یک قصۀ قدیمی، حادثه تاریخی دارند و یا  هایی که یک قصۀ فشرده مثل و

  .اند و یا برعکس هایی مقدم بر مثل توان گفت چه قصه البته قطعاً نمی. اي از یک قصه اند گوشه
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هایی هستند که   بی قصه، مثلبی قصه موجزند حتی اوج مثل هاي موجز هاي مثل - 1
  : هاي طنز آمیز دارند مثل شبه قصه

  »هچی للیک دار  اینه دیل صافه،«

in dilsāf , hačilalikdār  
ها نتیجه و پایانی تضاد آمیز و غیر  که مثل همۀ لطیفه) دلش صاف است، مثل درخت خاردار(

 :اند اما مثل هاي گونۀ دوم نیز مختلف.  آغازش داردبه نسبت 8منتظره

) :  از یک قصه ، اشاره به یک قصه ، قصه وارة فشردهيگوشه ا( قصه وار يمثل ها -2
هاي مثل ها آنقدر مبهمند که از دو حالت بیرون نیستند یا واسطۀ آنها مربوط به  گاهی واسطه

هایی بوده که همگان از آن  یک فرهنگ خاص بوده که آن را در نمی یابیم و یا واسطۀ آن قصه
   .یستند خبر نقصه با

  »پرهیز کونه نافه بیشتر باد دره«

parhizkun nāf bištarbāddar  
  ) از قصه يگوشه ا(اي خاص ارجاع دارد  که ظاهراً به قصه) ناف پرهیزکار بیشتر باد دارد(

 »رابم خودشه جزو شاخدارون دونه«مثال دیگر

rābamxudaš Juzv šaxdārondōn  
  ).داند  میحلزون هم خودش را جزو شاخداران(

مشهور است که شاهی براي جنگ با دشمن، . شود  این مثل در قصه هاي عامیانه مشاهده می
روي،  پرسد کجا می ي از او میحلزون به راه افتاد و در سر راه گاو. شاخداران را دعوت کرد

ریزد و   را به مبارزه با دشمن خوانده است، گاو بر سرش فضله میانپادشاه، شاخدار: گفت
 .)تلمیح یا اشاره به یک قصه .( آید که جنگ تمام شده است لزون زمانی از آن بیرون میح

  : ها در میان سه مورد اخیر به قصۀ وارة فشرده اختصاص دارد  بیشترین حجم مثلاما

  »الون آهون خوزاکه شیر ندهه«
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alonāhonxuzak širnadah  
  ،)دهد در این روزگار آهو به بچه اش شیر نمی(

 »کو جا نداره در بیجارون، یه ته ان ورگیره شون توم بیجار منآوال«

 men âwlākuĵanadar darbijāro:n, y t  an varagir šūn tum bijār 

  ،)برد الك پشت در مزرعه جایی ندارد، یکی را هم با خود می(

  »چرد عاره کون توروف دگوده بون وگرس ولگه خالی خالی  بی" در 

 ، )خورد گشت برگ ترب را خالی می نداخته بودند، برمیدر مقعد بی عار ترب ا«

 »نانجیب به نجابت برسه تورشه کونوسه پوس کندنه«

nan jibb n jab tb r s turš kunus  pus kand n 

 )کند نانجیب که به نجابت برسد ازگیل ترش را پوست می(

 پشت بی عار، آدم ه الك، گویا کسی است که دارد قصاند  همه این موارد داراي زبان قصه
 و )این روز ها: البته به جاي روزي روزگاري گفته می شود( بازگو می کندنانجیب و آهو را 

   . از پایان می گوید و قصه را تمام می کندواریکباره ایجاز
  

 اي و محتوایی  نشانهبررسی

با ) . 54 :1380گیرو، (اند  ها را داراي مدلولهاي دلبخواهی دانسته   نشانهشناسان، نشانه
ایم و نیز دریافت هاي  کنیم از اینکه دال هاي مورد نظر خود را یافته هایی که ارائه می نشانه

 .اي از واقعیت را گوشزد کنیم دهیم، ممکن است گوشه متفاوت و دلبخواهی خود را ارائه می

 کونده ،)خشخاش(، کوکنار )9آهیل(آئیل ، )راب(حلزون  ،)آوالکو( الك پشت : بومیهاي نشانه
، درخت خاردار )اي کم ارزش ترش کونوس، میوه(، ازگیل ترش )نوعی چوب کلفت بی خاصیت(

ها تشبیه  معموالً از اشیاء کم خاصیتی هستند و آدم ها بدان) دار للیک(یا اقاقیاي وحشی 
شود که دگرگونی شخصیتی  در بینش ناتورالیستی انسان به اشیاء طبیعی، مانند می. شوند می
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 و هستی بازگو  ناممکن است و این مطلب، به نوعی، نگرش بدبینانه را نسبت به انساندر آن 
 .کند می

زیرا آنان . اند آگاهانه داراي بینش ناتورالیستی ها، المثل توان گفت که صاحبان این ضرب  نمیاما
ن مثل اند، ای کنند و در نهایت از کسانی که بیزار و خسته شده اخالق مطلوب خود را تبلیغ می

 ردمبرند و اساساً از تشبیهات طبیعی که دم دستی ترین اشیاء م ها را براي آنها به کار می
نحوي زبان آنها  اشیاء طبیعی به. شود این اشیاء وارد زبانشان می. کنند گیالن است، استفاده می

دهد که گاه مشکل است که بتوانند از چنبرة نتایج طبیعی و زیست شناختی  را شکل می
اندیشۀ ناتورالیستی داراي مبانی فکري علمی ـ تجربی و مادي است بدین معنی . الص شوندخ

 ,Haghighi) کند هاي طبیعی، ژنتیک و موروثی عمل می  به مقتضاي خواستهانکه انس

المثل  بیشترین ضرب. و همچون طبیعت بیرونی در تغییر احوال خود ناتوان است (1933:120
کمتر مثلی را سراغ . هاي منفی است هاي ناتورالیستی شخصیت اندیشههاي اخالقی گیالن بیان 

صورت ایستا و ثابتش یاد نکرده باشد؛ حال به   آن هم بهها، خصیتداریم که از طینت ناسالم ش
 :کنیم چند نمونه اشاره می

  » دوستی آئیل مستی مانهشیمی«

šimidustiāil mast mondan  
 ) دوستی شما مثل مستی آئیل است(

  »  دیل صاف هچی للیک داراینه«

In dilsāf , hačilalikdār  
 ) دلش مثل درخت خاردار صاف است(

  » بکاشته کوکنار چن درهاسفناج«

esf nājb kašt kuk narčend r  
 ) خواهد کوکنار بچینه اسفناج کاشته می(

  » خودشه جزو شاخدارون دونهرابم«
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rabamxudaš juzv šāxdaro:ndon  
 ) داند ش را در زمرة شاخدارون میحلزون هم خود(

  » خاشه موسون مندالکتهاسبه«

asb xāš musonmandalākate  
 )مثل استخوان اسب افتاده وسط(

   » بوکوده، آقایی گوده منهگدایی«

gadāibagud  ,āqā’igud mann  
 )تواند آقایی بکند مینگدایی کرده (

  »توم بیجارون ان وراگیره شون   جا نداره در بیجارون، یتهآوالکو«

āwlākujānadar darbijāro:n, y t  an varagir šun tum bijāro:n  
 )برد الك پشت جایی در مزرعه ندارد یکی را با خودش می(

  » پیدا کنه، آب خو گودالهکورکوره«

kurkur peydākun , ābxugowdāl  
 )کند آب گودال خود را کور کور را پیدا می(

آدم خر ببه، گرفتار «: کنند گونه نیز اکثراً این بینش را القاء می مثل هاي حکیمانه و قصار حتی
چهره «، »چشم«: هاي دیگر اخالق ناتورالیستی نشانه). آدم خر باشد گرفتار خر نباشد(» خر نبه

 دراند که  و نظایر آن از مهمترین اعضاي طبیعی انسان» دل و زبان«، »به چهره و رو در رو
 .روند اخالقی فراوان به کار میمحور همنشینی با مثل هاي 

زوبون نگوي، این که تی این که تی دیل گوي، تی  «  دل و زبان با همدیگر تفاوت دارند،معموالً
اینه دیل  «).گوید، زبانت خبر نداد و برعکس این که دلت می(» ، تی دیل خبر ندارهزوبون گوي

که از روي طنز و تهکم ) تدلش مانند درخت اقاقیاي وحشی صاف اس. (دار صافه هچی للیک
 و صفاي ذاتی است که کمتر از این یحتی اگر دل صاف باشد باز از نوع موروث. گفته شده است



119   بندي تحلیلی مثلهاي اخالقیطبقه          انرخسار زب                       1396، پاییز2شماره  /

دلش مثل (» اینه دیل گالب شیشه موندنه، دس بزنی شکنی«: شود نوع مثل ها دیده می
است که هاي بسیار منفی ناتورالیستی آن  از جنبه). شکند شیشۀ گالب است که دست بزنی می

شرمی در نزد صاحبان این  دروغ بگوید و این نهایت بی»  چشمرچشم د«و » رودررو«آدم 
  :ها است مثل

   » آدم چشم میانه فندره دروغ گه «

ād m čašm miān fandar duruqge  
  ) گوید کند و دروغ می به چشم آدم نگاه می(

  »اچاق دروغ گونه«

ačāqduruqgun  
  )گوید رودررو دروغ می(

  »ینه چشمون زولها «

in čušmonzul  
  )چشمهایش دله است (

این چند جمله اخیر ظاهرا مثل نیستند، اما از آنجا که چشم نمی تواند دروغ بگوید و اگر (
 گویی در برابر این اخالق )بگوید دله و بی چشم و روست، تشبیهی در درونشان نهفته است

     : انی، رمانتیک و ایدئولوژیک آنها وجود داردنابهنجار ناتورالیستی، معدودي از اخالقهاي آرم
و حتی ). بخشد آدم گوشت تنش را به آنها می(» آدم خوجانه گوشته اشانه ره فاده«

 اشاراتی بدین مطلب دارند که تنها حیوان یستیها، در برابر بینش ناتورال شماري از مثل انگشت
 وانیانسان به سخن است و ح( »فندآدم به گبه، حیوون به ال«.  حالیش نیست است که حرف
شوند، اگر چه مثَل  المثل هاي اخالقی به تدریج کم رنگ می اما برخی از ضرب). به بند طناب

tumonb تومن بکنده آدمه مانه« k nd ād m mān ماند و  وار کنده را می شلدمآ(» 
  » کشه آدمه چمه سرمه«شته باشد اماممکن است تا مدتها بعد معنی دا )بی حیاست

ād m čum surm k š) که حکایت ضمنی )کشد و بی حیاست چشم آدم را سرمه می
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 واي بی رنگ نشده است؟  از آرایش دختران دارد، آیا در مرحلۀ کنونی زندگی اجتماعی تا اندازه
هاي هرهري مذهب که بنا بر طبیعت ذاتی خود مایۀ دلزدگی  یا اخالق ماکیاولی و شخصیت

 شکلی عادي و طبیعی به خود نگرفته  کنند، بنابر وضعیت کنونی خود،  میدیگران را فراهم
  !است؟

  گیرينتیجه

حتی صنایع ادبی آنها در حدود حس مشترك . اند پیرایه  مثل هاي عامیانه ساده و بیساختار
. اند و عنصر مسلط آنها کنایه است مهمتر از همه آنکه، غالباً از کنایه استفاده شده. مردم است

 این ه،با این هم. اند شتر این مثل ها صورت گزارش دارند، اما داراي مفاهیم بازدارنده و آمرانهبی
یر و غی به عبارت دیگر، کمتر امیدوار تکنند، ها با لحنی طنز آمیز امر و نهی می المثل ضرب

هاي  هها، معموالً آدمها را داراي سرشت و خمیر مای المثل واژگونی آدمهاست؛ زیرا صاحبان ضرب
 در برابر لیستیاندیشۀ ناتورا: گیرند ها در تقابل با یکدیگر قرار می اندیشه. اند نامناسب دانسته

گر و  رت مثلهاي توبیخحجم اندك مثل هاي اخیر و کث. اندیشۀ رمانتیک و آرمانی و ایدئولوژیک
 به کار پیرامونراي سرزنش اکثر آدمهاي دهد که این مثل ها چه بسا ب  نشان میگاهی زشت 
ی توان مثلهاي هر شهري  می شود که م گفته پیشنهادبه عنوان در پایان. هاست برندگان مثل

زیرا ممکن است کوچکترین تفاوتها در ساختار . را بررسی کرد و نباید این کار را تکراري دانست
 با براي نمونه مثلی است که در غرب و شرق گیالن. مثلها بزرگترین تفاوت ها را پدید آورد

را آدم   زن آدم را تاج بر سر می کند، همچنین": در رودسر می گویند. یکدیگر تفاوت دارد
 اگر به این جمله ها دقت "... مرد آدم را تاج ": اما در شفت می گویند. "خاك بر سر می کند

مله نخست ج. کنیم درمی یابیم سخن اول زاویه دید مردانه دارد و سخن دوم زاویه دید زنانه
تی و زیبایی زندگی را بر دوش زنان می اندازد و تقریباً ضد زن و مردساالرانه است و جمله زش

  .دوم ضد مرد و زن مدارانه است
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 نوشت پی

 1 - Mechanism  

 توان به یباشد که در آن م می) 1374(  از پاینده لنگروديها و آوانویسی ها ـ تمامی مثل 2
 .افتی  مثل ها راي فرهنگ ها همه ي وهیش

3 - figures of speech 

4 - rhetoric 

5 - Paradigmatic 

6 - genre 

7 - Tone 

8 - surprise ending 

 .)16: 1381نوزاد، (اي است دریایی به شکل طوطی  ـ پرنده 9
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