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 چکیده 
 استتت ( Folk lore) فولکلور شتتهاهی يات، ادبیات ملّ هر عامّه ادبیات ی از فرهنگ وو مهمّ گستتترده بخش

، تامزاز نظر   شد ( عنوانمیالدی 1846 )در سال انگلیسی تامز جان ويلیام بار توسط اولیناهمّیّت اين نوع ادبی 
 ها والمثل، ضتتتربخرافات، و مشتتتاهدات ، آدابعادات بايد در زمینه بود که هايیبر پژوهش ناظر واژه اين

، دارد اين ادبیات که در مقابل ادب رستتمی قرار ؛گرفتمی اند، صتتورتمانده باقی از ادوار قديم که هايیترانه
گهتۀ تاريخ و فرهنگ يک  ناراستتتت ، کمون و تاحدودیای برای بازتاب و انعکاس وقايع ناگهتهتواند آينهمی
شدملّ شعر بود؛ پس از ؛  اين کاربردها در نثت با شتر از  ستان و رمان بی صوص در نوع ادبی دا سی و به خ ر فار

ست   از  ستهاده کرده ا ستان ا سترده در زبان دا ست که از اين نوع گ صادق هدايت اين آل احمد ا جمال زاده و 
از کاربرد  ها پرها وآثار آنکردند، داستتتتانآنجا که جمال زاده و آل احمد هر دو در بین توده مردم زندگی می

ست   ست تا به  اين مقالههای ادبیات عامیانه ا سی بر آن ا صطالحات عامیانه، هايی از اين نوع ادبی شاخهبرر )ا
شۀ تاريخی آنالمثلضرب ستانی آل احمد و جمال ها(ها و ري ضیح و تبیین و زاده بپردازد در آثار دا با ارايه، تو

هايی از آن را ی ادبیات عامه يا بخشها، چهرههای تاريخی موجود در آثار آنريشتته از امثال و حکم و مواردی
ستان صر و به ويژه آثار اين دو دا ستان معا شن  و اهمیّت  اين نوع کاربردی در ايجاد ارتباط با در دا نويس،  رو

 ها را مشخص کند خواننده و مقبولیت عام آثار آن
 

 زاده دار، اصطالحات عامیانه، جالل آل احمد، محمدعلی جمالهای مثلستانادبیات عامه، داها: کلیدواژه
 

 .مقدمه1
ای استتت مرکا از دو جز استتت  فولکلور نیز کلمه« فولکلور»المللی در زبان فارستتی معادل کلمۀ بین فرهنگ عوام

، فرهنگ عوام «فرهنگ عامه» باشد  در زبان فارسی فولکلور راو معنی آن دانش عوام می« lore»و ديگری « folk»يکی
به نقل از  35:1385)اشتتترا زاده، خوانده استتتت« فرهنگ توده»اند  مرحوم هدايت نیز آن را و دانش عوام ترجمه کرده

شه متولّد می  (27:1395کوپا، ست که با آن اندي شد میفولکلور، نوای درونی هر ملّتی ا کند و زندگی را به پايان شود، ر
ستان(7:1386)بختیاری، بردمی شار از دا سر صهها، مثل  ادبیاتِ توده  ست که افزون بر ماندگاری ها و روايتها، ق هايی ا

نامه و     گرفته تا سمک عیار، نامه، شاهنامه، گرشاساها به ادبیات کالسیک هم راه يافته و از خدایدر گنجینۀ سینه
  در (128:1386)محجوب،چهل طوطی و غیره را تغذيه کرده استتت  نامه يانامه، طوطیناز نامه، ابومستتلمنامه، فلکداراب

ستانمیان شاخه تر هستند  ابتدا محققین، فولکلور ها از همه قديمیها و افسانههای گوناگون میراث فرهنگِ بشری، دا
ستند؛ مانند قصهرا فقط ادبیات عامه می هايی را کم تمامی سنتمها، معماها و غیره، اما کها، مثلها، آرزوها، افسانهدان

سیلۀ زبان بیان و آموخته می صهکه به و شگهتشد، در برگرفت  ق شیوة  ست برای باال بردن درک و گويی  انگیزی ا
های هايی است از خود جهان و شخصیتگويی در برگیرندة بازنمايیرفتارهای شهاهی و عملی  از سوی ديگر، قصه

دهند ها را با ديگران از پیش شتتتکل میکنند؛ که بدين ترتیا، روابط آنرار میها تعامل برقمختلهی که افراد با آن
 ( 20:1394)شعیبی،
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 های نخستین نویسندگان و شاعران مشرق زمین در عرصة ادبیات عامیانه. فعالیت1-1
شرق زمین، سندگان م سنده، صادق هدايت در میان نوي ستین نوي سینخ ست که نحوه تحقیق و برر ، روش کار ،ای ا

شمند ، ی مراجعه به افرادنحوه ست  وی با چاپ دو کتاب ارز شته ا صاحبه را طی نظم علمی نو ستان تماس و م نیرنگ
چنین در های محلی مناطق مختلف کشتتور به طور کامل پرداخت  همآوری آداب و رستتوم و ترانهبه جمع و اوستتانه

ضوع ترانهکتابش طرح علمی برای کاوش در فولکلور يک منطقه ارا شتر مو سانه بی های محلی يا به قول ئه داد  در او
هايی استتت که در اين زمینه انجام امثال و حکم دهخدا از ديگر تالش بهای ملی استتت  کتازنده ياد هدايت گنجینه

اص های چرندوپرند و در روزنامه صور اسرافیل به زبان عامیانه توجه خشده است علی اکبر دهخدا در سلسله مقاله
توان از جالل آل احمد، صادق چوبک، دارد  از نويسندگان ديگری که به باورها واصطالحات عامیانه توجه داشتند می

توان به ايرج میرزا، زاده نام برد از نخستتتین شتتاعران هم میحستتین ستتاعدی، صتتمد بهرنگی و محمدعلی جمالغالم
  دعشقی، شاملو و اخوان ثالث اشاره کر

شده برای جمعدر ادامه تالش صبحی مهتدی با همکاری هدايت يک های انجام  ضل اهلل  آوری ادبیات عامیانه، ف
سط برنامه راديويی درباره ستند بعدها اين کار تو ست مطالا خود را برايش بهر شنوندگان خوا صه آغاز کرد و از  ی ق

اداره  1337مردم ادامه پیدا کرد  در ستتال  ستتهینه فرهنگای به نامانجوی شتتیرازی، دوستتت نزديک هدايت،در برنامه
به صورت مرکز ملی پژوهشگاه مردم شناسی و  1349سیس شد که در سال أفرهنگ عامه در وزارت فرهنگ و مهر ت

برای مثال احمد شتتاملو  شتتد؛های راديويی و مستتتند زيادی در اين زمینه تولید برنامه فرهنگ عامه در آمد از اين پس
شروع به جمععالوه بر تهیه و  ضرباجرای برنامه راديويی فرهنگ عامه  سانهالمثلآوری  های متداول هاو ترانهها، اف

ی عظیم با مرگ او ناتمام ماند وامروز توستط دوستتان وهمسترش شتهرهای مختلف در کتاب کوچه کرد  اين پروژه
  (4:1391)ر ک: حیدری، شوددنبال می

 

 ادبیات داستانی 1-2
، داستتتان را چنین «های رمانجنبه»نويس و اديا انگلیستتی استتت؛ او در کتاب ، رمان(1970-1897)ای  ام  فورستتتر 

، به عبارت ديگر، داستتتان توالی حوادث واقعی و «داستتتان، نقل وقايع استتت به ترتیا توالی زمان»کند: تعريف می
های های سنتی تا انواع قصهفسانه و قصهای از اسطوره، اتاريخی يا ساختگی است  در اين معنا داستان، قلمروگسترده

به نقل از کوپا،  115:1390)میرصتتتادقی،گیرد تمثیلی و اخالقی و جن و پری، غول و     را در کشتتتورهای مختلف دربرمی

صه(28:1395 ستان ق صه  دا ساخته، ق ست بر ساخته نمیای ا ساخته»شود بلکه ای که فقط  صول می« بر شود؛ يعنی مح
ست  در طی قرن سان ا ستاننامتعارا و غیر واقعی قوة تخیّل ان ست و ها آيینهها، دا ی تمام نمای زندگی مردم ايران ا

شتتتود؛ از جمله های مختلف تقستتتیم میستتتتهکند و به دهای مختلف زندگی اين ملت را در خود منعکس میجنبه
ستان ستاندا شقی، دينی و مذهبی، دا سانههای جنگی، ع سخن های عیاری و اف هايی که از زبان جانوران يا در قالا 

سکولز، شود گهتن با حیوانات بیان می صول اخالقی، علمی و حکمی را در قالا (3:1377)ا سیار قديم، ا   از روزگاران ب
نورديدند، از قومی به قومی و از نژادی به ها شتترق و غرب گیتی را در میجانیدند  در حقیقت، افستتانهگنافستتانه می

  (122:1386)محجوب،کردند آسا طی میشدند و سهری معجزهنژادی ديگر منتقل می
 

 .بیان مسأله        1-3
شناسی زبان، صور خیال و ساير مباحث زيبايیمیزان موفقیت و اشتهار هر شاعری بسته به استهاده بهینۀ او از امکانات 

ضرب ست  در اين میان بايد به نقش امثال،  شهالمثلا شی که به آثار ادبی های تاريخی آنها و ري ها در ادبیات و ارز
ها( ها و ريشۀ تاريخی آنالمثل)اصطالحات عامیانه، ضرببخشند، اشاره کرد  اين تحقیق بر آن است تا به بررسی می
ستان در ضیح و تبیین برخی های جالل آلبرخی از دا ضمن تو سیله  احمد و محمدعلی جمال زاده بپردازد؛ تا بدين و

ی تحقیقات ادبی بیهزايد  از آنجا که تاکنون مباحث مرتبط با ادبیات عامیانه آثار اين نويستتتندگان، اندکی نیز بر دايره



 1099   /   ....های ها( در داستانها و ریشة تاریخی آنالمثلهایی از ادبیات عامه )اصطالحات عامیانه، ضرببررسی شاخه 

اين فقدان چنین تحقیقی، لزوم طرح چنین موضتتوعی را تأيید چنین پژوهشتتی در اين زمینه انجام نشتتده استتت، بنابر
 کند می

 

 روش پژوهش 1-4
در اين گزيده، نويسنده بعد از تعريف ادب عامیانه، تاريخ گردآوری آن و تعريف ادبیات داستانی، به تحلیل و بررسی 

آل های جاللها( در داستانتاريخی آنهای ها و ريشهالمثلهای ادب عامه )اصطالحات عامیانه، ضرببرخی از شاخه
 شود هايی به روشن شدن عناوين مربوط پرداخته میپرداخته است، سپس با ذکر نمونه زادهو محمد علی جمالاحمد 

      

 های تحقیقاتی پرسش 1-5
 های ذيل را پاسخ دهد:اين پژوهش بر آن است که در روند تحقیق، پرسش

 در نثر معاصر داستانی چه کاربردی دارد؟ادبیات عامیانه )فولکلور( 
 زاده چگونه از اين نوع ادبیات بهره گرفته است؟های آل احمد و جمالداستان

زاده به چه صتتورت  استتت  و چه های آل احمد و جمالدر داستتتانها( المثل)اصتتطالحات عامیانه و ضتتربجايگاه 
 کند؟چیزی را بیان می

 

 پژوهش پیشینه 1-6
ها، آثار شتتعری کالستتیک و معاصتتر کم و بیش آثار ها در فرهنگالمثلخصتتوص ادبیات عامیانه و ضتتربهر چند در 

ها، باورها و عقايدها به طور ويژه با حوادث و اتهاقات جامعه در هر ای ارائه شتتده، اما از آنجا که ضتترب المثلارزنده
ها در شتعر و داستتان دبیات معاصتر با کاربرد آنها در ازمان پیوندی خاص دارند، به طبع کاربرد برخی ضترب المثل

 ای دارند  کالسیک تهاوت قابل توجه
ست که البته تعدادی از آن صورت گرفته ا ها در مجالت علمی تحقیقاتی در زمینه ادبیات عامیانه و امثال و حکم 

شده از جمله: مقاله سعدی و امث» ايی با عنوانو ادبی چاپ  ستان  شترک در گل ضامین م شته « ال و حکم عربیم نو
سال  سوی که در  صطهی مو شده يا مقاله 1390م سی و عربی، ضرب»در مجله ادب عربی چاپ  المثل در ادب فار

چاپ شده  1384نوشته سید محمد امیری که در پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی در سال « پیشینه و مضامین مشترک
ست؛ يا مقاله شناخت»ای با عنوان ا سیتحلیل روان  سال  «ی امثال و حکم فار سین نوين که در  شته ح در دو  1386نو

هايی بررسی شاخهی پژوهش و زبان و ادبیات فارسی چاپ شده است؛ ولی در رابطه با عنوان اين پژوهش، فصلنامه
ضرب صطالحات عامیانه،  شۀ تاريخی آنالمثلاز ادبیات عامه )ا ستانها و ري احمد و محمدعلی آلهای جاللها( در دا

ی تواند يکی از اولین آثاری باشد که دربارهزاده، هیچ پژوهشی تا به حال صورت نگرفته است  اين پژوهش میجمال
 آيد کند و از اين جهت پژوهشی نو به حساب میامثال و حکم و باورهای عامیانه در داستان معاصر بحث می

 

 . بحث و بررسی2
 مثل و حکمت 2-1

 امثال و حکمالف( 
شقامثال و حکم در هر جامعه» ساليق، ع ها و ها، رنجها، افتخارات و حقارتها و قدرتای آيینۀ تمام نمای عاليق و 

ستانی و حکايتی طوالنی ها و آرمانشادی ست  مثل در عباراتی کوتاه نمايندة دا های مردم آن جامعه در طول تاريخ ا
ست و با اينکه در زمانی کوتاه بی شتری دارد و در موقعیتان میا سیار بی صل خود، کارآيی ب گون و های گونهشود از ا

«  توان يافتها را نمیها گاه آنقدر زياد است که مأخذ بسیاری از آنشود  پیشینۀ اين مثلگاه متضادی به کار گرفته می
  (202:1390)موسوی،

های بیتی و اجتماعی، اغلا مبین خلقیات و خصتتلتها، عالوه بر بیان نصتتايح و اندرزهای ترامثال و حکم ملت
شتتوند  اين ها نیز هستتت؛ که به صتتورت معانی مجازی و استتتعاری و گاهی نیز صتتريح و روشتتن بیان میدرونی آن
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شوند ای ظاهر میای و افسانههای خام و يا اسطورهگهتارهای حکیمانه، گاهی آمیخته به خرافات، احساسات و انديشه
ست؛ زيرا که همگی  شتگان ا سانه های گذ سات و باورهای علمی و يا غیر علمی و اف سا سترة نوع اح شانۀ عمق و گ ن

سانه شری را زندگی اف ستین ب سطورهبخش قابل توجهی از حیات نخ شکیل میای آنای و ا دهد  بنابراين مطالعه ها ت
سازد ای گذشتگان آشنا میای و اسطورهی افسانهاين دسته از باورها و امثال و حکم رايج، ما را با تاريخ کهن و زندگ

آيند، با مردم پیوند ها در میان مردم و از میان مردم و از زندگانی مردم پديد می  ضتتترب المثل(186:1387)ر ک: نوين،
های ناگستتستتتنی دارند  اين جمالت کوتاه و زيبا مولود انديشتته و دانش مردم ستتاده و میراثی از غنای معنوی نستتل

ست و زبان به زبان به آيندگان میگذ ست به د ست که د شق و شته ا شادی، ع سد و آنان را با آمال و آرزوها، غم و ر
  (3:1382)ر ک: خضرايی،سازد نهرت، ايمان و صداقت و يا اوهام و خرافات پدران خود آشنا می

سی، بین مثل و گونهدر دانش مثل فات و باورهای عامیانه، متل، های زبانی ديگری چون: زبانزد، حکمت، خراشنا
های مختلف انواع و اقسام گوناگونی و برای مثل نیز از نظرگاه ل(-کد-1361)بهمنیار، شوندمتلک و کنايه تهاوت قايل می

کز؛ مؤدب -:کتا1361)ر ک: بهمنیتار،انتد چون منثور و منظوم، تمثیلی و حکمی، عتامیتتانته و ادبی و     در نظرگرفتتته

دهخدا نیز مثل را به ستته نوع: مثل، حکمت و   »(92:1388؛ ذوالهقاری،12:1383؛ دهگان،13:1377بريشتتمی،؛ ا11:1375بشتتیری،
ست سیم کرده ا شهور تق شعر م ست و ههت(1362)دهخدا ،« عبارت و  ست و دو و بی توان گهت که در يک کالم می»  : بی

 رنگ  3  مخاطا آشنا2 گوينده آگاه 1بارتند از: عنصر اساسی اند که ع 3های ماندگار يا همان امثال سايره، دارای مثل
  (65:1384)ايروانی زاده،« نباختن در گذر زمان

 

 ب( حکمت در معنی و اصطالح
ها در معنی حکمت ذکر شده، عبارت است از: دانايی، دانش، معرفت، فرزانگی، دلیل و نامهها و واژهآنچه در قاموس»

سبا، پند و اندرز، درست کرداری و گهتاری، سخن استوار، کالم موافق حق، زيرکی، پیشگويی، داد، حلم و بردباری، 
، دريافت حقیقت، نبوت، های عربی نیز معانی  در فرهنگ(67:1389امیری،) « صتتالح و مصتتلت، انجام فعل پستتنديده

قرآن، انجیل و زبور، عالوه بر معانی پیش گهته ذکر شتتده استتت، اما در اصتتطالح فلستتهی، حکمت عبارت استتت از: 
)ر ک: شود علمی که در آن از حقیقت اشیاء آن چنان که هست، در نهس االمر به اندازه توانايی و قدرت بشر بحث می

  (16:1371عهیهی،
های پژوهش در حیات فرهنگی و اجتماعی و ستتیاستتی آن قوم ستترچشتتمه  ت و قومی، مبینامثال و حکم هر ملّ

توان به ستتخنان حکیمانه آن قوم رجوع هر جامعه می ملّت استتت  بنابراين برای شتتناخت دقیق روحیات اجتماعی  و
ضور ج ست  ح شان دهنده اخالق، افکار و روحیات آن ملّت ا سخنان حکیمانه هر قومی ن هايی متعدد لوهکرد؛ چون 

توان ناديده گرفت  به کارگیری نمی -احمدآلهای جاللباالخص داستتتان–از ادبیات عامیانه را در داستتتان معاصتتر 
ضربمثل شاخهالمثلها،  شنايی او با انواع و  ضی از کنايات، حکايت از آ شنايی و کاربرد بع های ادبیات ها، واژگان، آ

ستانی عامیانه دارد  از طرفی می توان  صیت های دا شخ شاهده کرد که آل احمد در به کار گیری اين امثال، از زبان  م
خود دقت قابل توجهی دارد؛ در بیشتر اين امثال و حکم می توان عناصری از زندگی روزمره مردم را مشاهده کرد؛ به 

شده  ستهاده  صر دقت کیند که همگی از زندگی روزمره طبقات عادی و عامی مردم ا ست: آش، نخود، قورمه اين عنا ا
 سبزی، خاله، نان، کاسه، عسل، پاچه و   

 

 احمدهای آلدر داستان« امثال و حکم»هایی از کاربرد نمونه 2-1-1
  (28:1383)همان،افتاد گذر پوست هر کدامشان روزی به دباغ خانه می

  (16)همان:دست و پاشان حسابی تو پوست گردو رفته بود و از لهت و لیس افتاده بودند 

  (18)همان:زاغ سیاهش را چوب زدند 

  (26)همان:اش را به گوش کالنتر محل برساند زاغ سیاه میرزا را چوب بزند و سیر تا پیاز هر روزه
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  (35)همان:جور استاد به ز مهر پدر 

 ( 111)همان:شتر ديدی، نديدی 

 ( 118)همان:گردد در که همیشه به يک پاشنه نمی

  (128)همان:کوبند! رسد، پاالن را میدستشان به خر نمیها، پدر سوخته

 ( 105)همان:ای؟ تر شدهکاسۀ از آش داغ

  (70)همان:وارد شدن به قصۀ آن ها برای راويان اخبار يعنی پا را از گلیم قصه درازتر کردن 

 ( 45)همان:می دانی با پنبه سر بريدن يعنی چه؟ 

 ( 81)همان:به اين بادها بلرزد اما وزير اعظم از آن بیدها نبود که 

  (118)همان:ايم پنبه کرد هر چه را ما رشته

  (48-47)همان:ای زير نیم کاسه است آدم حق دارد شک کند و از خودش بپرسد چه کاسه
 

 زادههای جمالدر داستان« امثال و حکم»هایی از کاربرد نمونه 2-1-2
هايی است که در طول زمان معاصر در زبان مردم عادی رواج زاده بیشتر جزء آنرفته در آثار جمالهای به کار مثل

ضاً کنايه شته و دارد؛ يا بع ست  مانند: دا شده ا شاعران گرفته  ست که از زبان  که به « خر بیار و باقالی بار کن»هايی ا
صورت  (19:1384زاده،)جمال« خر بیار و خجالت بار کن»صورت  سوايی بار کن»و يا به  تغییر  (74)همان:« خر بیار و ر

  (27)همان:« ای بیرون خواهد آمداز زير کاسه چه نیم کاسه»داده شده است؛ و يا 
 ( 90:1384زاده،)جمالعلی ماند و حوضش 

  (2)همان:سوزند جای دنیا تر و خشک را مثل ايران با هم نمیهیچ

 ( 90)همان:بیله چغندر  بیله ديگ

  (91)همان:مار را از سوراخ بیرون می کشد 

 ( 18)همان:ای؟ ات را باختهچرا زهره

  (83)همان:کندفیل هوای هندوستان را می

 ( 26)همان:بايد فکر نانی کرد که خربزه آب است

 ( 98)همان: سگ زرد هم برادر شغال است

  (88)همان:سخن راست را چه احتیاج به قسم است! 

  (18)همان:کند بايد کهاره پس بدهد آدم به صورتش نگاه می

 ( 28)همان: شوداز حلوا گهتن نیز که دهن شیرين نمی

 ( 8)همان:آه نداشت با ناله سودا کند 

 ( 10)همان:يکدست صدا ندارد آن هم مخصوصاً در کارهای سیاسی که     
 

 دارهای داستانمثل 2-2
توان به معنای آن پی برد  دار دارای معنی و مههوم روشنی است و از ظاهر و ساخت مثل میداستانهای بعضی از مثل

ست، می ساربان ا ضی مثلبرای نمونه مثل: اگر علی  شنی دارد؛ ولی بع شتر را کجا بخواباند تا حدی معنی رو ها داند 
ساخت به معنی و مههوم آن پی برد و ن ست که بتوان از ظاهر و  شود  طوری نی ستان مربوط به مثل ذکر  اچار بايد دا

نما است، غالباً ساختگی است و ها هم که افسانه نیست و واقعیها افسانه است و واقعی نیست؛ آنغالا اين داستان
هايی که دارای داستان است   مثل(13:1377)ر ک: ابريشمی، داری وجود دارد که داستان آن واقعی باشد کمتر مثل داستان

های مشهور يک بام و دو هوا، حکیم دانند، زياد هستند  مثلها میها را مأخذ اصلی آن مثلعضی افراد اين داستانو ب
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شماری از اين گونه مثل شی را دراز کنید، خیاط در کوزه افتاد،  ستانبا ست  در ادامه به چند مورد از مثل های دا دار ا
 شود:دار اشاره میداستان

 

 احمددر آثار جالل آل «دارهای داستانمثل»هایی از نمونه 2-2-1

 .(48:1387)آل احمد،ای زیر نیم کاسه است آدم حق دارد شک کند و از خودش بپرسد چه کاسه 2-2-1-1

شود؛ در گذشته که وسايل خنک برای بیان اين معنا که فريا و نیرنگی در کار است، از اين ضرب المثل استهاده می
های فاسد شدنی را در کاسه و نگاه دارنده مانند يخچال، فريزر، فالکس و يخدان وجود نداشت، مردم خوراکیکننده 

گذاشتند آن گاه ها، دور از دسترس ساکنان خانه و به ويژه کودکان میها و زيرزمینها را در سردابهريختند و کاسهمی
دادند تا از خس و خاشتتاک و گرد و غبار و حشتترات و ار میها قرهای بزرگی را وارونه بر روی آنها و قدحکاستته

های ی بزرگ در جاهای صاا و مسطح زير زمین چنان کاسهحیوانات موذی مانند موش و گربه محهوظ بمانند  کاسه
  ماندها تا مدتی به همان درجه و میزان اولیه باقی میپوشتتاند که گرمای محتويات آنها را میتر و نیم کاستتهکوچک

ها را در جاهای مخصتتتوص پهلوی دهند و آنهای بزرگ را وارونه قرار نمیها و قدحها کاستتتهولی در آشتتتپزخانه
دهند  از اين رو ها جای میتر را يکی پس از ديگری در درون آنهای کوچک و کوچکگذارند و کاستتتهيکديگر می

سی می شته اگر ک سهدر گذ شپزخانه وارونديد که کا سهی بزرگی در آ ست، به قیاس کا های موجود در ه قرار گرفته ا
ای وجود داشته باشد که به اين شکل گذاشته شده است، ولی کرد که در زير آن نیز بايد نیم کاسهزير زمین، گمان می

پنداشت لذا اين کار را حقه و فريبی می  چون اين کار در آشپزخانه معمول نبود و نیست، در اين مورد مطمئن نبود و
صدد يافتن علت آن بر می سه»آمد  بدين ترتیا رفته رفته عبارت و در  سه نیم کا ستزير کا به معنای وجود  ،«ای ا

ای در کار مورد استهاده نیرنگ و فريا در کار، در میان مردم به صورت ضرب المثل در آمده و در موارد وجود شبهه
 قرار گرفت 

 

 .(16:1383)همان،دست و پاشان حسابی تو پوست گردو رفته بود و از لفت و لیس افتاده بودند  2-2-1-2

سی به کار میعبارت مثلی درباره ستلزم ی ک صی از آن م شکلی قرار دهند که خال رود که  او را در تنگنای کاری يا م
ضی مواقع دچار محظوراتی می شد  آدمی در زندگی روزمره بع ست به کاری میشود و زحمت با زند که بر اثر آن د

هرگز گمان و تصور چنان پیشامد غیرمترقا را نکرده بود  فی المثل شخص زودباوری را به انجام کاری تشويق کنند 
کند  ولی چنان در بن بست گیر کند که نه راه پس داشته باشد و نه راه پیش  و او بدون مطالعه و دورانديشی اقدام می

گويند باالخره دست و پايش را در پوست گردو گذاشتند  يعنی و نظاير آن است که از باب تمثیل میدر چنین موارد 
 داند چه بکند اند که نمیکاری دستش داده 

 

 .(22:1390)آل احمد،بادمجانش را دور قاب بچیند  2-2-1-3

آمیزشتتان به زشتتتی ياد ن و رفتار خهتخوانند؛ و بدين وستتیله از آناافراد متملق و چاپلوس را به اين نام و نشتتان می
شه تاریخی آن: کنند  می شاه قابل توجه بود و آنری صرالدين  صار در زمان نا سرخه ح شپزان  صاً در آ صو چه که مخ

شکل و هیأتی خود نمايی می صر و زمان به  سان رياکار که در هر ع شناخت متملقان و چاپلو کنند، آموزندگی برای 
سبزی پاک  ضوع  شت، مو کردن و بادنجان دور قاپ چیدن از طرا وزرا و امرا و رجال قوم بود که با اين عمل و دا

که در امر رسانیدند کسانیمزگی در امر تملق و چاپلوسی را تا حد پستی و دنائت طبع میرفتار خويش جالفت و بی
ها صتتدر اعظم قرار در صتتدر آنها ستتاخته نبود  اين عده که دانستتتند و کاری از آنطبخ و آشتتپزی مطلقاً چیزی نمی

های آشپزخانه بادنجان را پوست که چهار زانو بر زمین بنشینند و مثل خدمهبر عهده داشتند: يکی آن داشت دو وظیهه
 های آش و خورش بچینند ها را پس از پخته شدن در دور و اطراا قابکه اين بادنجانبکنند  ديگر آن

ستوفی می شپزان ديدهنوشادروان عبداهلل م سی از اين آ سد: من خود عک ست کردن ي شغول پو صدر اعظم م ام که 
شتند که  بادنجان، و سايرين هريک به کاری مشغول بودند  اين آقايان رجال و بزرگان کشور طوری حساب کار را دا
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ستتلیقه به کار چیدند و مخصتتوصتتاً دقت و زد به دور قاب میها میها را موقعی که شتتاه ستتری به چادر آنبادنجان
سند دور قاببردند که بادنجانمی شاه پ شاه فراهم آيد و ها را به طرزی زيبا و  صرالدين  سرّت خاطر نا ها بچینند تا م

سبت به مراتا اخالص و چاکری آن شاه ن صرالدين  صوص نا ها اظهار تهقد و عنايت فرمايد  دکتر فورويه طبیا مخ
که در اين آشپزان شرکت کنم  من هم اطاعت کردم و در جلوی مقداری  نويسد:    اعلیحضرت مرا هم دعوت کردمی

شغل جديد خود را تا آن شدم که اين  شغول  ستم و م ش توانم به خوبی انجام دهم  در همین موقع جا که میبادنجان ن
شاه گهت بادنجان شوملیجک به  شاه امر را به  ست   شود نجس ا ست کنده  ست يک نهر فرنگی پو خی هايی که به د

ها را با نوک هايی را که من پوستتتت کنده بودم جمع کرد و عمدتاً آنگذراند و محمد خان پدر ملیجک تمام بادنجان
ستش به بادنجانکارد بر می ست من به آنچید تا د سینی و کارد را ها خورده بود نخورد  بعد بادنجانهايی که د ها و 

ان دور قاپ چین از آن تاريخ ناظر بر افراد متملق و چاپلوس با خود بیرون برد    در هر صتتتورت اصتتتطالح بادنج
 المثل درآمده است گرديده رفته رفته به صورت ضرب

 

 .(30:1384احمد، )آلشان را دنبال نخود سیاه دیگری بفرستد همه 2-2-1-3

شد، سی دير ک ستادن که ب شود و او را پی کاری فر ضوعی آگاه ن سی از مطلا و مو به تدبیر و بهانه  هرگاه بخواهند ک
ها باز گويند: فالنی را به دنبال نخود ستتیاه فرستتتاديم، يعنی جايی رفت به اين زودیبیرون فرستتتند، از باب مثال می

آيد  انواع و های نباتی استتتت که چند نوع از آن در ايران و بهترين آنها در قزوين به عمل میگردد  نخود از دانهنمی
گیرند؛ يعنی شوند مورد استهاده قرار میآيد همه به همان صورتی که درو میيران به عمل میاقسام نخودهايی که در ا

سر نمیچیزی از آن سیاه که چون به عمل آمد آن را در داخل شود و تغییر قیافه هم نمیها کم و ک دهند، مگر نخود 
خورشت شود  مراد اين است که در ريزند تا خیس بخورد و به صورت لپه دربیايد و چاشنی خوراک و ظرا آب می

رود، زيرا نخود سیاه به خودی خود قابل استهاده شود و هیچ کس دنبال نخود سیاه نمیهیچ دکان نخود سیاه پیدا نمی
 نیست مگر آنکه به شکل و صورت لپه دربیايد و آن گاه مورد بهره برداری واقع شود 

 

 .(48:1387احمد،)آل من سر گنج قارون نشستم  2-2-1-4

هررَ از جمله افراد مشتهور زمان حضترت موستی)ع( که چهار بار در قرآن از او نام  (443ق: 1387طبری، ) قارون بن يصته
ست  شده ا صص، برده  سرائیل  با اينکه قارون از (24؛ غافر، 39؛ عنکبوت، 79و  76)ق صص،  بود بنی ا و طبق برخی  (76)ق

وی  (41:  1372)طبرسی، و طبق برخی منابع ديگر پسر خاله ( 300ق: 1419)ابن أبی حاتم، منابع پسر عموی حضرت موسی
شمار می شد  قرآن او را در بدکاری در رديف فرعون و هامان قبه  سی)ع(  ضرت مو رار رفت، اما در جزو مخالهان ح

لهطَانٍ مرّبِینٍ سر سی بَِِايتِنَا وَ  َسلهنَا مرو ست: وَ لَقَده أَره ستی إِلی فِرهعَوهنَ وَ هَامَانَ وَ قَ*داده ا َساحِرٌ کذَّاب؛ و به را اررونَ فَقَالرواه 
ستاديم شکار فر سی را با معجزات خود و برهانی آ سی(  *مو سوی فرعون و هامان و قارون، ولی ]آنان[ گهتند: )مو به 

ست  سیار دروغگو سرائیلبنیبرخی منابع قارون را عامل فرعون بر  ( 24-23 )غافر،جادوگری ب سته ا شان دان اند که بر اي
سیار کرد  سانی که   ( 543:  1420)بغوی، ظلم ب سی؛ ک صاديق آيه: الَّذِينَ آذَوها مرو سران، قارون را از جمله م برخی از مه

 ( 563: 1407)زمخشری،  انددانسته (69)احزاب، آيه کردند  موسی را اذيت
 

 ثروت قارون
بَۀِ أرولِی الهقروَّةِ؛ ما آنقرآن ثروت قارون را چنین توصتتیف می قدر از کند: وَ آتَیناهر مِنَ الهکنروزِ ما إِنَّ مَهاتِحَهر لَتَنروأر بِالهعرصتته

  همچنین آيه: فَخَرََج (76)قصتتتص، ها به او داده بوديم که حمل کلیدهای آن برای يک گروه زورمند مشتتتکل بود گنج
دهد او در آشکار ساختن ثروت   نشان می(79)قصص،  فی زِينَتِهِ؛ قارون با زيور و تجمل بر قومش وارد شد عَلی قَوهمِهِ

به  -نظیر استتتکه به همین اندازه نیز در قرآن کم-خود و فخر فروشتتی به آن، ابائی نداشتتت  اين نوع تعبیرات قرآن 
قارون، او را به عنوان نمادی از ثروتمندی مطرح ستتتاخته  ها و گهتارهای تاريخی پیرامون ثروتهمراه انبوهی از نقل

 است  

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86#cite_ref-1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86#cite_ref-1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
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 نافرمانی و عذاب الهی
آيات قرآن به و پیامبرش شتتد  از مجموع  خداوندکرده و موجا خشتتم  با گذشتتت زمان، قارون شتتروع به نافرمانی

ست می شتر به جهت غرور و د شی او بی سرک ست  تکبرآيد که  سی، بوده ا   قرآن، عذاب الهی که (232ش:1377)طبر
ههنَا بِهِ وَ بِدَارِموجا نابودی قارون شتتد را چنین نقل می اش را در زمین فرو برديم هِ الهأَرهضَ؛ پس او و خانهکند: فخََِستتَ

صص:  شغول   بنی(81)ق سرگردانی در بیابان؛ م سرائیل در دوران  شت  توبها شد  اما با گذ بودند تا خداوند آنان را ببخ
 داشت، به نزد او رفته و گهت:کنندگان جدا شد  حضرت موسی)ع( که قارون را دوست میزمان، قارون از جمع توبه

ها بپیوند که در غیر اين صتتورت عذاب الهی ها جدا شتتدی  به آنای قارون قوم تو در حال توبه هستتتند و تو از آن
ستر  شامل حال سی)ع( خاک ستور داد که بر روی مو سخر گرفت     قارون د شد  قارون گهتار او را به تم تو خواهد 

  با اينکه قرآن، از ذکر محل (1404:145)قمی، بريزند     زمین، قارون را به همراه اموال و قصتتترش به درون خود برد 
ساکت ا سینا،  صحرای  صر اتهاق افتاده يا در  سیر و تورات برمیروايات ست ولی ازوقوع حادثه که در م آيد که ، تها

 عذاب خداوند در صحرای سینا بر قارون اتهاق افتاده است  
 

 (10:1345احمد،)آلدهد که یا خودش کرده یا آهنگری در بلخ کرده کفاره گناهانی را می 2-2-1-5
ديوان " ، "صد رحمت به ديوان بلخ"شود: های مختلف شنیده میبه گونه )روان( در گهتگوهای مردم،  اين مثل ساير

بر ديوان  آفرين صد بار"،  "آفرين باد بر ديوان بلخ"،  "مگر ديوان بلخ است "، "حکم قاضی بلخ است"، "بلخ است
های مختلف شیرين و خواندنی ها و داستاننزديک به هزار سال است که حکايات و روايت  (143 : 1382دهگان، ) "بلخ

ها و آرای بیخردانه و ستمگرانه ديوان بلخ بر زبان مردم جاری است، هرچند در ادب رسمی دادگریو بازگهتنی از بی
ولی در فرهنگ فولکلور همواره مورد استناد و اشاره  ،خوريماز آن بر نمی های تاريخی به مههومی روشنکهن و يافته

که خود در ادب رستمی و به روايت استتاد   -ذيل ديوان بلخ  شتادروان استتاد دهخدا در لغت نامه،   بوده و هستت
ستان غم انگیز شان ننگ دا ضل بیهقی، ن سنک وزير  ابواله شهر "ه: آورد  -را بر جبین دارد   بر دار کردن ح گويند در 

از اين رو  ؛دادندکاران را معصتتوم جلوه میگناهان را بزهکار و گناهکردند بیبلخ قاضتتیان احکام نادرستتتی صتتادر می
شد  هم او در امثال و در معنای مثل ديوان بلخ مثل هر دادگاه و محکمه ست که احکام آن برخالا حق با شده ا ای 

ست "  گويد: يعنی سیدگی به مظالم نی ستاد احمد   (851 : 1357دهخدا، ) "در اينجا قانون و عدالتی برای ر شادروان ا
شد  ی بهمنیار جای کاربرد اين مثل را درباره ساب و قانون خبری نبا اداره، محکمه و يا مملکتی داند که در آنجا از ح

داند که از ديوان بلخ، معروا می هايی را افستتانهشتتود و مذخذ اين مثل و احکام بر خالا حق و عدالت صتتادر می
  (288و  287 : 1361،بهمنیار)شده است 

قضتتاوت و داوری بايد مبتنی بر اصتتول عدالت و رعايت کمال »در ذيل ديوان بلخ گويد:   همچنین مهدی پرتوی
نصا است نگاه کنیم مالحظه نظری باشد  اگر به ترازوی عدالت که در سالن دادگاه جنايی کاخ دادگستری تهران بی
شتتود که ی شتتاهین اين ترازو دارای چشتتمانی اعمی و نابیناستتت  در واقع اين معنی افاده میشتتود که نگهدارندهمی

بخشد  بديهی است اگر جز اين باشد يعنی چشم عدالت کور است و در مقام قضا تنها نور حقیقت به آن روشنی می
ستگان افتد و  ستان و ب ضی به دو شودقا ضی هر ندايی را پذيرا  سالبه به انتهای  ،گوش قا ضا  آن چنان ديوان و دارالق

زنده ياد شاملو در کتاب   (658: 1365 پرتوی آملی،) «کنندتشبیه و تمثیل می "ديوان بلخ"موضوع خواهد بود و آن را به 
ر نتیجه بر استتاس حق و کوچه گويد:  کنايه از هر محضتتر يا مرجعی استتت که قضتتاوتش از روی منطق و عقل و د

شد سن ذوالهقاری گويد:   (5295 : 1378  شاملو،) عدالت نبا صادر نمايد گويند: "دکتر ح ضی که به ناحق حکم  هر قا
ديوان "ی دهد آن را به أحکمش مانند حکم قاضتتی ديوان بلخ استتت و نیز دادگاهی که بر خالا عدل و انصتتاا ر

سپس چهار نمونه  "بلخ شبیه نمايند   ضاوتت ستانداوری از ق شادروان امیر های ديوان بلخ را، به نقل از دا های امثال 
  (671 : 1384ذوالهقاری، )آورد قلی امینی می

 

 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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 المثل دیوان بلخریشه تاریخی ضرب
تر از در چهل و شتتش میلی آمودريا، و پیش  در ستترزمین باختران،  "بامی"ملقّا به   بلخ،  بنام  شتتهر باستتتانی و

ترين کانون پیروان مهمترين شهرهای خراسان بزرگ بوده و امروز جزو کشور افغانستان است  اين شهر زمانی شايان
شد  پس از پیدايش دين اسالم، پیشرفت شهر بلخ پاک و گرامی تلقی می  آمد و خاک آنبودا و زردشت به شمار می

نامداری يافت  از بلخ و  "دارالملک"و  "ام البلدان"و  "المقبۀ االستتت"به   همچنان به پا بود، چنان که در اين دوران،
شکور"، "مولوی"مردان نامی چون   های اطرافش،آبادی ضی حمیدالدين،"، "شهید بلخی"، "ابو صاحا مقامات   قا

، عنصری، خاندان برامکه، و صدها شاعر و عارا و دانشمند ديگر "ناصر خسرو قباديانی"، "ابوعلی سینا"، "حمیدی
تهبر نه،خاستتت یا نان شتتتهری که روزی و روزگاری جز از مردم م ند  و چ پنجاه هزار کس از بزرگان دانش در آن  ا

هزار و دويست گرمابه  (108، 5)جبه نقل از صاحا روضۀ الصها   ای بوده کهمردم آن، به اندازه و بسیاریِ اندزيستهمی
ستايی دور از علم و فرهنگ و آبادی بوده و  ست، اکنون رو شته ا سند و به همین اندازه جايگاه نماز آدينه دا کدخدا پ

صیهات ابن ستخری ،فقیهتنها تو ست  ابن ،ا شیدن ويرانی ونهس حوقل و ديگران از آن به جا مانده ا های پايانی اين ک
ستانی را، شی تیمور لنگ توجهبايد م  شهر با سهاکی و ددمن شايی مغوالن و خوی  شورگ ی روح خون خواری و ک

شکش شهر با پی شهر بلخ کرد، بزرگان  شکر مغول آهنگ  ست  گويند چون ل شتافتند، ولی دان شواز  های فراوان به پی
سر جنگ ب شم و کین گرد آورده بود و  شکری پر خ شاه در غزنین ل ا مغوالن را چون آن روزها جالل الدين خوارزم

شد شهر ماند از دم تیغ گذارنیده  شید و هر که آن در  سودی نبخ شت، آمادگی بلخیان برای بردگی و فرمانبرداری   دا
ها با وجود اين همه بزرگان دانش و هنری و آبادانی  (661- 658 - 1ج  ، دهخدا و  11و10 :1344به نقل از صتتتبحی مهتدی، )

دست به تباهی و  اوباش شهر و داوران ديوان و کالنتران کوی و برزن های  زگار، رو در کدامین  که درين شهر بوده،
شودند و چه ستم کاری شان می يافته های تاريخی و تجارب اجتماعی،   ها کردند که بلخ را بدنام کردندگ که   دهدن

سوی تن شد، آحاد مردم به  شش و میل به تعالی نبا سايش همراه با تالش و کو سايی پروری و تناگر فراوانی و آ آ
در روح  ،است ی نوشخواری و خوشگذرانی صرا های اخالقی و اجتماعی که بايستهو هرآينه تباهی  گرايش يافته

شرفت می شايد همین رويّهو جان آن گروه رخنه و پی ست ، کند  و  سرافراز را، بلخ بدنام کرده ا  دهخدابه نقل از ) بلخ 

   (540- 531 :  1ج  ، 
سته می ضعیاز اين رو دان سده چهارم و پنجم هجری، و ساکنان بلخ  شته و   شود که  نابهنجار و باورنکردنی دا
شحنه  ،محتسا ،کالنتر ،میرشا ،دادگستری و ساماندهان شهر، از حاکم گرفته تا ساالر شهر کارگزاران و سرپرستان 

سدار نظم و قانون،  ضا، که بايد پا شکار ديوان ق شتیبان و حتی پی حقوق و آبرو و دارايی ها وناموس و رازآگاه   و پ
ها و درباره اينکه اين قاضتتی چه کستتی بوده، ما در ستترچشتتمه اند  مردم باشتتند، گمراه و زياده خواه و بیدادگر بوده

شت کار و همین اندازه می  خوريم،هايی درخور برنمیهای تاريخی، به آگاهیکتاب دانیم که برخی، اين مرد پلید و ز
ابوعبداهلل احمد "  و يا  "ابوالقاستتتم غلجه صتتتدر"ها، به نام به دلیل بردن نامشتتتان در برخی روايت  افزون خواه را

  شناسندمی  "حنهی
  

 و برابر آن های پیوسته مثل
 نداشتخر من از کرّگی دم . 1

مربوط به اين ضرب المثل است  مهدی  های مشهور و مختلفهايی که از ديوان بلخ نقل شده، روايتاز زمره داستان
 رود که از کیهیّت قضاوت و داوری نومید شود و حکماين مثل در مورد کسی به کار می   گويد:  آن  در باره  پرتوی

کند از طرح مالحظه می  "ديوان بلخ"واقع چون محکمه را به مثابه  نظری نبیند  درمحکمه را بر مجرای عدالت و بی
ضرب المثل باال متبادر می شده به ذکر  صرا  ضر بدعوی من طور ه شود  اين تدريجاً عمومیت پیدا کرد و درحال حا

سک و تمثل می شد به آن تم شده با صرا  صمیم و نیّت خويش من سی از ت ست که   جويد کلی هرگاه ک وی معتقد ا
ست لیکن بعدها  سلطان محمود غزنوی اتهاق افتاده ا صر  سلم واقعۀ مربوط به آن حقیقت تاريخی دارد و در ع قدر م
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روان انجوی هم پس از آوردن روايت گوناگون داستتتانی اين  شتتاد  (540- 531 : 1، ج )دهخدااند برگش داده شتتاخ و
انجوی )هائی دارد ها و هم رنگیمعروا ديوان بلخ شباهتها در بعضی از موارد با قصه ضرب المثل گويد: اين قصه

 ( 160 :1357شیرازی، 
 

 به شوشتر زدند گردن مسگری )دیگری( /گنه )خطا( کرد در بلخ آهنگری .2
 ی حکیم توس استاد فردوسی باشد، که گويد:رود که اين بیت از انديشهبه عقیده استاد دهخدا، گمان می

 ستتدومبود داوری مان چو حکم 
                                

 همانا شینتتتتدستی آن حکم شوم 
 

 ریبتتزد قتتهتترمتتان گتتردن ديتتگتت  که در شهر خائن شد آهنگری
اگر نظر استتتتاد دهخدا درباره ريشتتته اين بیت درستتتت باشتتتد، و همچنین بیت المثل را تلخیصتتتی از يکی از   

نشتر  شايد صورت درست اين مثل در ابتدا،  باستانی شوشتر ندارد، های ديوان بلخ بدانیم که ارتباطی با شهرگزارش
زنی، کنايه از ظلم و ستم کردن و آزار  به جای ششتر )شوشتر( باشد، به ويژه اينکه در ادب فارسی، نشتر زدن و نشتر

معادالت رايج اين  داند و سايردادن است  احمد شاملو در کتاب کوچه، اين شعر را معادل مثل ديوان )دادگاه( بلخ می
 بدين نمط است: ضرب المثل، به گهته وی 

  بینند(کنه از چشم گاو میبرند )خره خرابی میکند، گوش گاو را میخر خرابی می
  کشدزايد، ماه خانم دردش را میشاه خانم می

  زند که چشم همسايه بترسدبچه خودش را می
  گنه کنند گاوان، کدخدا دهد تاوان

  را دراز کردن حکیم باشی
  ببخشید چوب شما را خیاط خورد

 زند( دارد )میزورش به خر نمی رسد پاالنش را بر می
  از هر طرا که رنجه شوی، کشتنی منم

  (754 :1378شاملو، )بم روی نرماشیر است   سوخت
 

 .(11:1345احمد،)آل  دو قرت و نیمش هم باقی بود 6-1-2-2

روزی مجموع جانوران دنیا را بضیافت خواند  پیش از همه، ماهی يا غوکی سر از آب  السالمگويند سلیمان نبی علیه
برکرد و حصۀ خويش از سهره عام بخواست؛ لقمۀ او را بیهکندند، بخورد و باز طلا کرد، باز بدادند باز خواستار شد 

د  ستتتلیمان در کار او فرو ماند و نموهای میهمانی بکار او رفت و جانور همچنان آزمندی میتا آنگاه که همه آمادگی
اند و دو جرعه و نیم ديگر را پرستتید: رزق تو روزانه چند باشتتد؟ گهت: ستته جرعه؛ که اکنون نیم جرعۀ آن مرا داده

  (841:1363)دهخدا،با آنکس که با تمتعی فراوان از کسی يا چیزی هنوز ناسپاس است، گويند  برم  و مثل راانتظار می
 

 .(73:1383)آل احمد،شصت تایی از عاقل مردهای شهر را هم چرب کرده بودندسبیل  2-2-1-7

و دادن حق و حستتاب به او به قصتتد برآورده شتتدن  (942:1363)دهخدا،اين اصتتطالح کنايه از رشتتوه دادن به کستتی 
سته سخوا شاهان آن دوره از جدر دورهت ای ا شت و پاد سیار دا سبیل در میان مردم رونق ب صهويه بازار  مله خود ی 

سبیل شتند و همهای چخماقی و کلهت میهشاه عباس  سلطنت ی حاکمان و قزلباشگذا ستگاه  سته به د ها و افراد واب
صد خود از آنان پیروی می سیدن به مقا سلطان و حاکمان و ر آنان ناگزير بودند  کردندنیز برای جلا نظر و حمايت 

سبیل خود بپ صی چرب کرده و مالش دهند تا همه روزه چند بار به نظافت و آرايش  صو ردازند و آن را با روغن مخ
کردند، هم شتتتهاا شتتتود و هم به علت چستتتبندگی روغن رو به باال حالت بگیرد و اگر در اين کار کوتاهی می

آن  د کرد، از دستتت می داشتتد و آن هیبت و زيبايی را که نظر ديگران را به خود جلا میهايشتتان آويزان میستتبیل
سانی که سبیل ک شتند، خود به چرب کردن  سران و ثروتمندان، به های خود میتوانايی مالی کافی ندا پرداختند، لیکن 

خواستتتند به مهمانی بروند، کستتانی را برای چرب کردن ستتبیل خود در هنگامی که مهمانی رستتمی داشتتتند و يا می



 1107   /   ....های ها( در داستانها و ریشة تاریخی آنالمثلهایی از ادبیات عامه )اصطالحات عامیانه، ضرببررسی شاخه 

های آنان را جال و زيبايی صتتوص ستتبیلشتتدند و با روغنی مخاستتتخدام داشتتتند که در اين هنگام دستتت به کار می
 .دادندمی

موجا خوشنودی  ،آمدندی چرب کردن و جال دادن سبیل اربابان خود بر میاين مستخدمان اگر به خوبی از عهده
کردند که بی درنگ برآورده خواستتتند از آنان طلا میشتتدند و در اين هنگام هر چه میو خرستتندی بستتیار آنان می

ما اين اصتطالح در مههومی وارونه و به معنی دادن چیزی به کستی به قصتد برآورده شتدن خواستته امروز اد  شتمی
شتتود  به عبارت ديگر اصتتطالح شتتود که در اين معنا با رشتتوه دادن برابر و به همین معنی نیز دريافت میفهمیده می

سی و امروزه در م شته به معنی گرفتن چیزی از ک سی را چرب کردن در گذ شوه به معنی دادن چیزی به سبیل ک قام ر
 .شودکسی فهمیده می

 .(125:1383)آل احمد، چه کالهی سرش گذاشته بودم 2-2-1-8

کسی که به علت عدم توجه يا سادگی مرتکا اشتباه و   (1224:1363)دهخدا، به معنی گول کردن و فريهتنعبارت مثلی 
  شود:کاله سرش رفت و يا به عبارت ديگر کاله سرش گذاشتندمتحمل زيان و ضرر شود در اصطالح عامه گهته می

ضافه کرده می شاد را هم ا صهت گ شد  سرش رفچون میزان فريا خوردگی زياد با شادی  در ادوار  ت گويند: کاله گ
پوشتانیدند و کاله دودی مضتحکی بر ها اين بوده استت که به مقصتر لباس ناموزون میقديمیه يکی از انوع مجازات

گردانیدند تا مردم از آن گاه وی را پیاده يا ستتواره و گاهی به طور وارونه بر مرکوب دوره میآن ؛گذاشتتتندیستترش م
ضحک و توهین ضع م ست نزننو شاي ست به اعمال نا صورت لباس وارونه و کاله   د آمیز عبرت گیرند ود در اين 

آمد عبرت الناظرين صتتتر به میزانی بود که الزم میاما چنانچه گناه مق ؛کردناموزون برای تنبیه و مجازاتش کهايت می
پوشتتتانیدند و کاله شتتتود در چنین مورد قبل از آنکه مجازات نهايی را اعمال کنند لباس عجیا و غريا بر تنش می

سرش می سبان بر  سیاری آويخته بودند محت شادی که از آن زنگوله و دم روباه ب شتند تا در میان جمعیت که در گ گذا
  د کردند کامالً شناخته شده مورد مالمت واقع شوگردانی مقصر ازدحام می حین دوره

 

 .(73:1345)آل احمد،بهر صورت معلم کالس پنجم بیگدار بآب زده بود  2-2-1-9

شدگدار به آب زدن حالتی بین هیجانی و منطقی عمل کردن میبی شته مردم برای عبور کردن از رودخانه ؛با ها در گذ
سمت ؛شدندرد میبايد از آب  سیر رودخانه ق شت و مردم در م شیا زيادی وجود دا شت که عمق و  هايی وجود دا

سمت شتند و به آن گدار میبرای عبور کردن بايد از ق شیا کمتر دا کم کم اين  ؛شدندگهتند رد میهايی که عمق و 
شد و برای آن صطالح در زبان مردم رايج  سی و بدون در نظر ما کردند وقعیت از محل گدار عبور میها که بدون برر

رو گدار به آب زده يعنی روش آن فرد برای روبهگهتند: بیو اين امکان وجود داشت که غرق بشوند و به اصطالح می
 .ای که مواجه شده از روی عقل و منطق نبوده و به طور هیجانی تصمیم به کاری گرفته استشدن با مساله

 شود:دار اشاره میهای داستانمثلدر ادامه به برخی از اين 
  (16:1383)همان،دست و پاشان حسابی تو پوست گردو رفته بود و از لهت و لیس افتاده بودند 

 (35)همان:جور استاد به ز مهر پدر 

 ( 128)همان:کوبند! رسد، پاالن را میها، دستشان به خر نمیپدر سوخته

  (70)همان: يعنی پا را از گلیم قصه درازتر کردن وارد شدن به قصۀ آن ها برای راويان اخبار

  ( 45)همان: می دانی با پنبه سر بريدن يعنی چه؟

  (150)همان:نیم ذرع زبان چرب و نرم که با آن مار را از سوراخ بیرون بکشی يا همه جا را بلیسی 

 ( 83)همان: چاکران درگاه فکر کرده اند که به يک تیر دو نشان بزنند

ای آتش بیار معرکۀ ديگران میرزا، چشتتم ما روشتتن، حاال ديگر کارت به اينجا کشتتیده که شتتده خوشتتم باشتتد
 ( 89)همان:

 ( 95)همان:آخر اين پدر مرحوم شما چه هیزم تری به میزان الشريعه فروخته بود 
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 ( 16)همان:دست و پاشان حسابی تو پوست گردو رفته بود و از لهت و لیس افتاده بودند 

 ( 153)همان: دانست شتر را کجا بخوابانداسداهلل میاما میرزا 

 ( 105)همان:حتم دارم که اگر از اجرای ثبت هم دنبالشان بهرستی باين زوديها آفتابی نشوند 

 ( 13:1383آل احمد،) رفتمداشتم از کوره درمی

 (18)همان: اش را روی آب بیندازندپته

)آل  برو ورقه رو بده دستتتتشتتتون گورشتتتون رو گم کنندخاک بر ستتتر اين فرهنگ با مديرش که من باشتتتم! 
 ( 48:1345احمد،

  (64)همان: سر و گوشی آب بدهد

  (41)همان:زنی تو هم که همه اش سنگ خودت را به شکم می
 

 زادهدر آثار محمدعلی جمال «دارهای داستانمثل»هایی از نمونه 2-2-2

عبارت مثلی باال در مورد افراد متملق و چاپلوس   (26:1384زاده،)جمال  مدتی دراز سببب ی ما را پاک کرد 2-2-2-1
زبانی و تقرب از طريق سالوسی و رياکاری هنر ديگری ندارد  اين رود؛ بخصوص چاپلوسانی که جز چرببه کار می

صد خويش طرا مقابل را به عرش اعلی می سته از متملقان چاپلوس به منظور تأمین مقا سانند و از هرگونه د مدح ر
سیقی  شپزان با نوای مو صندلی جلوس کرده عملیات آ شاه بر  ضايقت ندارند      ستايش در حق ممدوح دريغ و م و 

کردند، آش در شدند و واقعاً سبزی پاک میرفت و وزرا مشغول پاک کردن سبزی میگشت  سپس شاه میشروع می
شاه شتاد زن  شده و برای وزرا و رجال و ههتاد ه شده ، و از قراری که در قدح چندين ديگ پخته  سیم  های چینی تق

سبزی پاک کردن از آن زمان معمول گرديد می صطالح و عبارت  ست  اين ا گهتند غذای با مزه معطر مقوی هم بوده ا
 شود ها اطالق میو امروزه به تمام انواع تملقات و چاپلوسی

اصطالح کالهش پشم ندارد يعنی از او   (21:1384)جمال زاده، کاش کالهت هم یک خرده پشم داشت 2-2-2-2
ضرب المثل شه اين  شیم  اما ري شته با سید، ابهتی ندارد و دلیلی وجود ندارد که از او هراس دا در زمان قديم،  نبايد تر

شتند، کاله به تقلید از نظامیان روس که کاله پشمی در ايران صاحا منصبان نظامی  روزگار نه چندان دور،  به سر دا
شمی سر می پ ستی بر  شتند  از آنپو ستند، وقتی از دور پیدا میگذا شدند، مردم جايی که نظامیان مأمور ايجاد نظم ه

افستتر نبود به هم کردند که مورد مؤاخذه واقع نشتتوند، و اگر آن صتتاحا منصتتا نظامی خود را جمع و جور می
 .نیست، کالهش پشم ندارد گهتند اين که افسر نظامیمی

صدا ندارد 2-2-2-3 ست  ضرب  (24:1384)جمال زاده، یک د شنیده ايم؛ بارها اين  شار از معنا را  سر يک »المثل 
صدا ندارد ست  ست و همه می«د ست، نمادی از قدرت و نیرو ا ست، توانايی؛ د اش محدود و برای دانیم که يک د

 .انجام کارهای بزرگ ناتوان است
گهت و برای استتتحقاق آب عالمی بر منبر مجلس می   (90:1384)جمال زاده، باز علی ماند و حوضببش 2-2-2-4

شمرد  چون سخن در اين معنی به پايان برد فردی کوثر که ساقی آن علی علیه السالم است شرايطی صعا و دراز می
 ها که گوئی راست است پس علی ماند و حوضش از مستمعین برخواست و گهت: ای شیخ! اگر اين

 دقت کنید: ها نیزبه اين نمونه
  (98:1384زاده،)جمال از کیسه تقی به کیسه نقی رفته است

 ( 70)همان: کهر ابلیس

 ( 90)همان:باز علی ماند و حوضش 

 )همان( بیله ديگ بیله چغندر 

  (26)همان: مدتی دراز سبزی ما را پاک کرد

 ( 27)همان: از کیسه خلیهه می بخشد



 1109   /   ....های ها( در داستانها و ریشة تاریخی آنالمثلهایی از ادبیات عامه )اصطالحات عامیانه، ضرببررسی شاخه 

  (16)همان:زيد و عمر را به جان هم انداخته

 ( 24)همان: يک دست صدا ندارد

 ( 21)همان: کاش کالهت هم يک خرده پشم داشت

 ( 24)همان: يکدفعه راه صد ساله رفتی
 

 اصطالحات و تعابیر عامیانه و مردمی   2-3
 احمدهای آلاصطالحات عامیانه در داستان 2-3-1

ستان صطالحاتی مواجه میهای آلدر دا ستند؛« وارهمثل»يا « مثل»شويم که احمد با ترکیبات يا ا شتر حالت  نی بلکه بی
جمله دارند و بستتته به محیط فکری و گهتارهای افراد و به تناستتا موقعیت زمانی و مکانی و شتترايط حاکم بر شتتبه

روند  اين موارد را از آنجا که درمیان عامه جاری و ستتتاری هستتتتند ی آنان به کار میفضتتتای زندگی و انديشتتته
صطالحات مردمی» ستانی جالل آلنامیده« ا ست و دلیل اين امر ايم  اين بخش در آثار دا شاهده ا احمد به وفور قابل م

بهره گرفتن از زبان مردم عادی در داستتتان استتت که از فرهنگ عامه گرفته شتتده، فرهنگی که در بطن جامعه جريان 
ستند؛ نکته حائز اهمیت اين که  صلی آن مردم عادی ه سازندگان ا ستهاددارد و  صیّت یهمیزان ا ها و ها از واژهشخ

صطالحات شغل، دين و مذها و موارد اين چنین،  عامیانه ا صیالت  سا با طبقۀ اجتماعی، تح ست  متنا با  آل احمدا
ستهاده از الهاظ شتر عبارت ،ا سط و پايین جامعه بی سواد و طبقات متو صطالحات عامیانه، به ادبیات مردم کم  ها و ا

ستان کند توجّه می ستانزبان آل احمد در دا ست  در دا ستان ا ضای دا سته به نوع و ف هايی که هايش متهاوت و واب
صیت شخ ستند، زبان  سط جامعه ه صیت آنان مردم عادی و متو صر فولکلوريک و زبان شخ ست که از عنا ها زبانی ا

های عادی عباس آقا از شتتخصتتیت مريم خانم زن حاج« زن زيادی»گیرد  برای مثال در داستتتان ی مردم بهره میتوده
 کند:ی مردم استهاده میجامعه است که از عناصر توده

  (23:1371)آل احمد،  «کنمآهای عباس ذلیل شده! اگه دستم بهت برسه دم خورشید کبابت می»
شوهر الدنگ من میهای بیبینی خواهر؟ کرم از خود درخته  همین خاله خانباجیمی ستند که  ره با شعور و پیه ه

 ( 26)همان: «آرهپنشش تا بچه سرم هوو می
ها    اگه چینی باشه نبادا خدای نکرده يکیش عیا و علتی خواد فقط مس و تس بیاريدقربون شکل تون، دلم می»

 ( 29)همان: «کنه روسیاهی به من بمونه
 شود:هايی ديگر از اين تعابیر آورده مینمونه

شی آب  اش را همان پسآقا چوپان ما، گله سر و گو سايۀ درخت توت خواباند و خودش رفت تا  و پناهها، زير 
 ( 16:1383)آل احمد، بدهد

  )همان(مگر به خرج مردم رفت 

 )همان(  شاه اخ و پیهی کرد

 ( 17)همان:از لهت و لیس افتاده بودند 

  (17)همان: دخل اين وزير دهاتی را بیاورند

 ( 18)همان: چو انداختند

  )همان(اش را روی آب بیندازند پته

 )همان(  هلک و هلک رفتند

  (28)همان:خورد کارهای نان و آبدار کمتر به تور میرزا اسداهلل می

 )همان(  دانست با هر کسی چه جورتا کندمی

 )همان(  به هیچ جا برنخورد

  (30)همان:شود، رفت یآمد که توی مجالس بزرگان و آنجاها که بی اهن و تلپ نمگاهی وقتی پیش می
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 ( 36)همان:حمید من منی کرد 

  (42)همان: گور پدر مردم هم کرده، امروز را عشق است که يک مشتری حسابی به تورمان خورده

 ( 63)همان: الم شنگه را راه انداختند که سر خدا را کاله بگذارند

 ( 64)همان: سر و گوشی آب بدهد

  (65)همان:ختم حاجی که ورچیده شد، اهل و عیالش از اين خانه رفتند 

اش را بگیر؟ آدم باسوادی مثل تو که پول بی زبان اند؟ مگر نگهتم: برو سر پل صراط يخهآخر بچه ها کدام گوری
 ( 65)همان: دهد دست آدم قالتاقی مثل حاجیرا نمی

 ( 67)همان:عجا شهر هرتی شده! 

  )همان(از اين جوان همکارت آب نمی خورد گر چه من چشمم 

  (71)همان: ررس مردم را کشیده بود و از بکش بکش فعالً خبری نبود

  (87)همان:های بد دهاتی های احمق، میترسید بخوريمتان؟ پدر سوختهگوساله

 ( 93)همان:ه؟ کنند، که جرأت می کند بگويد کار کار قلندرها بودوقتی اموالش را اين جوری دارند سگخور می

 ( 97)همان: کردم دست همکارت را توی همچه خنسی بگذاریايوهلل سید اوالد پیغمبر! فکر نمی
 

 زادهدر آثار محمدعلی جمالهایی از اصطالحات و تعابیر عامیانه نمونه 2-3-2
  (2:1384زاده،)جمالجگری هنوز چشم به خاک ايران نیهتاده بود پس از پنج سال در بدری و خون

 )همان( بالی جان مسافرين شدند

  )همان( کار من از همه زارتر بود

 )همان( به چه بامبولی يخه مان را از چنگ اين ايلغاريان خالص کنیم 

 ( 4)همان: کرددانی در میقمپز عربی

 ( 8)همان: گزدککش هم نمی

  (9)همان: کردديروز هیچ کس پهن بارت نمی

  (17)همان: رشوه بگیرد که کسی نههمدکار حضرت فیل است که آدم طوری 

  (12)همان: السلطنه سهید خواهید کردشما ديگر روی کمترين را پیش خاقان

  (14)همان: ها برای چیست؟ها و دوز و کلکخورد و اين بامبولمسئله از کجا آب می

 ( 12)همان:محل سگ هم به ما نگذاشت

  (18)همان: شدنمیها بلد بود که در قوطی هیچ عطاری پیدا متلک
 

 نتیجه. 3
تواند میزان به کارگیری فولکلورهای زبانی در برخی آثار آل احمد به قدری زياد است که مخاطا غیرمتخصص، نمی

ست؛ اما اين از خواندن آن شته ا سابقه دا شتار، قبل از آل احمد  صل کند  هر چند کاربرد زبان گهتار در نو ها لذتی حا
آهنگی، مضامین بکر و شود  کوتاهی عبارات تمثیلی، خوشنام آل احمد در ايران شناخته مینوع سبک نوشتاری، به 

بديع و در عین حال همه کس پستتند، رعايت الهاظ مناستتا، توانستتته استتت استتلوب معتبری در زبان و بیان ما فی 
ست؛ آنچه در اين بحث مهم به ن سنده فراهم آورده که در نوع خود کم نظیر ا ضمیر نوي ست که ال سد اين ا ظر می ر

ست  درک چنین مثل صیات زبانی و فرهنگی آن مردم ا صو شیوه زندگی و خ سوم،  شنايی با آداب و ر ستلزم آ ها م
شغل، دين و مذها و موارد  ،با طبقۀ اجتماعی، تحصیالت عامیانه ها و اصطالحاتها از واژهمیزان استهادة شخصیّت

سا اين چنین،  ست  متنا سد به نظر میا صیتر ستانشخ ستايی و عامه دا ستهاده از الهاظهای آل احمد های رو  ،با ا
ها و واژه، زبان کوشتتندهر دو نويستتنده می  نويستتنده استتتتوجّه مورد ها و اصتتطالحات عامیانه، بیشتتتر عبارت



 1111   /   ....های ها( در داستانها و ریشة تاریخی آنالمثلهایی از ادبیات عامه )اصطالحات عامیانه، ضرببررسی شاخه 

دهد می  ها را بیشتر نشانحقیقت مانندی شخصیّتاين،  و  باشد هاشخصیّت هایاصطالحات آنان متناسا با ويژگی
ها و ای که از زبان، الهاظ، عبارتکند؛ به گونهمی گرايی نزديکها را بیشتتتر به واقعو موضتتوع و مضتتمون داستتتان

   توان به شغل، تحصیالت يا مذها آنان پی بردمورد استهاده می عامیانه اصطالحات
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