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 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« ـ پژوهشي دو فصلنامه علمي  
  109ـ 133 :1387بهار و تابستان م، هدشماره   

 14/1/1386: تاريخ دريافت  
  28/9/1386: تاريخ پذيرش  

  
  المثل ضرب تفاوت كنايه با
  

  *حسن ذوالفقاري

  چكيده
اركردهـاي  ادبي مجزا و متفـاوت و بـا تعـاريف و ك    ـ  كنايه و مثل دو مقوله زباني

هــاي مربــوط بــه هــا در كتـاب امــا همـواره بســياري از كنايــه  جداگانـه هســتند، 
اند و پژوهندگان، مثل نگـاران و  ذيل امثال فارسي درج و ثبت شدهو المثل  ضرب

نگـاران، جــز معـدودي، در آثــار خـود ايـن دو را در هــم آميختـه و بــه       فرهنـگ 
  .انداي نكردههاي اين دو، هيچ اشاره تفاوت

رغم دشواري تفكيـك ايـن دو، بـا    بهكوشد به استناد منابع موجود، اين مقاله مي
  .هاي كنايه و مثل را نشان دهد هاي مشخص و عملي تفاوتمالك

كنايه و مثل را  تحقيق، دو حوزه ابتدا پس از طرح و بحث موضوع و ذكر پيشينه 
و  ار مقايسـه شـباهت  كنـيم تـا كـ   ها و انواع هر يك را تبيين ميتعريف و ويژگي

هاي كنايـه  ها و شباهتهاي اين دو به آساني صورت پذيرد، سپس تفاوتاختالف
هاي كافي در چندين حوزه چـون ايجـاز، تشـبيه،    و مثل را مشروح و با ذكر مثال
آوري، مـورد و مضـرب، محـور    جنبه تجربـي، دليـل   استعاره، اندرزگونگي، آهنگ،

هـايي از كنايـات   در پايـان نمونـه  . كنـيم مـي جانشيني و دو وجهي بودن بررسي 
شـده، از هـم تمـايز     عرضـه هـاي  نزديك به مثل و امثال كنايه مانند را با مـالك 

  .دهيم مي
تاكنون جز اشاراتي پراكنده، به طور مستقل، به موضوع اين مقاله پرداخته نشـده  

عامـه و  نگـاري در ادبيـات   شناسي و مثـل هاي مثلتواند در حوزهو اين مقاله مي
  . بالغت و بيان در ادبيات رسمي كاربرد پيدا كند

  
  .المثل، كنايه، تعريض، تفاوت كنايه و مثل، استعارهضرب :واژگان كليدي

                                                 
 Zolfagari_hasan@yahoo.comدانشگاه تربيت مدرس                                               استاديار  * 
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  مقدمه
در . شناسي تفاوت و تمايز ميان مثل و كنايه استهاي مطالعات مثليكي از دشواري

ايـن نكتـه موضـوعي    . انـد هاي مثل، كنايات را جزء امثال فارسي ضبط كردهاغلب كتاب
هنوز «: نويسداند؛ از جمله پروين گنابادي ميداشته است كه برخي محققان به آن توجه

هاي فارسي تحقيقات بسزا صورت نگرفته، فرق ميان مثل و كنايـه  ها و مثلكنايه درباره
هـاي لغـت هـزاران مثـل و     ها و در كتـاب روشن نشده، در مجموعه مثل درست به شيوه

پـروين گنابـادي،   (» نكه درباره فـرق آن دو بحـث شـده باشـد      آكنايه گردآوري شده بي
1356 :174(.  

است  معتقد خيال در شعر فارسي صورشفيعي كدكني ضمن بحث از كنايه در كتاب 
هـاي   تـرين راه  كنايه از طبيعي«راهي براي حدود آن پيدا كنند  توانندعلماي بالغت نمي

تـوان   ر عامه مردم و امثال و حكم رايج در زبان ايشان فـراوان مـي  بيان است كه در گفتا
تواند جدولي براي حدود آن تعيـين   گاه نمي هاي علماي بالغت هيچبندي يافت، و تقسيم

هاي رايج در زبان مردم اين موضوع را به خوبي روشن  جو در امثال و نكتهو  جست. كند
» هاي القاي معاني است ترين راه يه از قويكند و در شعر به خصوص در انواع هجو كنا مي

  .)148: 1366شفيعي كدكني، (
  

  كنايه چيست؟
  : نمايد مجاز ضروري مي پرداختن به تعاريف كنايه، دانستن معني حقيقت و پيش از

  مجاز حقيقت و. 1
حقيقت آن است كي « :كند حقيقت را چنين تعريف مي المعجم قيس در كتاب شمس

ق كنند كي واضع لغت، در اصل وضع، آن لفظ را به ازاي آن معنـي  لفظ را بر معني اطال
چنانك گويي دست به شمشير برد و پاي فرا پيش نهاد، كـي لفـظ دسـت و     نهاده باشد،

: 1335قـيس رازي،   شـمس (» ...انـد  پاي در اصل وضع به معني دو جا مخصـوص نهـاده  
وضع شده باشـد، لفـظ را   لفظي است كه براي معنايي « حقيقت البالغه معالمو در ) 358

هرگاه لفظ را بدون هيچ تصرفي در معني موضوع لـه  . نامند  موضوع و معني را موضوع له
   .)240، 1353: رجايي شيرازي(» استعمال كنند، لفظ را حقيقت و معني را حقيقي گويند

مجاز آن است كي از حقيقت در «: كند گونه تعريف مي قيس رازي مجاز را اين شمس
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كنند كي در اصل وضع نـه بـراي آن نهـاده باشـند،      لفظ را بر معنيي اطالق مي گذرند و
لكن با حقيقت آن لفظ وجه عالقيي دارد كي بدان مناسبت مـراد مـتكلم از آن اطـالق،    

فالن را بر تو دستي نيسـت و در دوسـتي تـو پـاي نـدارد؛      : فهم توان كرد، چنانك گويي
نمايد، و دست و پاي در  ثبات مي در دوستي بي يعني او را بر تو قدرتي و نعمتي نيست و

اند اال آنك چون مالزمتي ميان دسـت و   و نعمت و ثبات نهاده اصل وضع به معني قدرت
تركيب اين الفاظ، معنـي قـدرت و    قدرت، و پاي و ثبات هست از اين استعمال به قرينه

   .)358: 1335قيس رازي،  شمس(» ثبات معلوم شود
هرگاه لفظ را در غير موضوع لـه  «: كندمجاز را چنين تعريف مي غهالبال معالمصاحب 

چنانچـه  ... آورند و از آن معنايي غير موضوع له اراده نمايند استعمال كنند، يعني لفظ را
رجـايي  (» معنـي حقيقـي اقامـه شـده باشـد، آن را مجـاز گوينـد        اي بر عدم اراده قرينه

   .)240: 1356شيرازي، 
  تعريف كنايه .2
  ايه در لغت به معني ترك تصريح است و در اصطالح به معني ذكـر ملـزوم و اراده  كن

دانـد كـه اراده    آن را لفظي مـي  البالغه معالمصاحب . ملزوم است الزم يا ذكر الزم و اراده
ــواز اراده     ــا ج ــليش ب ــي اص ــود از آن الزم معن ــين اراده الزم     ش ــلي در ح ــي اص معن

   .)324: 1353شيرازي،  رجايي(
كنايت آن است كي چون متكلم خواهد كه معني از معاني بگويد «: قيس گويد شمس

معني ديگر كي از توابع و لوازم معني اول باشد بياورد و از اين بدان معني اشارت كند، و 
و به نزديك خاص و عام متداول، چنانك عوام  لغات مستعمل است  اين صنعت در جمله

آيد؛ يعني مـردم    يند، و ديگ او از آتشدان فرو نميدر سراي فالن، كسي بسته نب: گويند
در سراي نابستن از لوازم كثرت ) چه(كند، چي   به خدمت او بسيارند و مهماني بسيار مي

»  .تردد و اختالف مردم است و ديـگ از بـار فـرو نـاگرفتن از لـوازم طعـام بسـيار اسـت        
  ) 363: 1335شمس قيس رازي، (

اي است كه داللت بر معنايي كنـد كـه    كنايه هر كلمه« :ويدگ الساير المثلاثير در  ابن
با وصف جامعي كه ميان حقيقت و مجاز . »هم بر حقيقت بتوان حمل كرد و هم بر مجاز

تا ار آنچه . كنايه ترك تصريح به ذكر چيزي است و آوردن مالزم آن«: هست هم او گويد
بند شمشير فالن بلند : كه گوينددر كالم آمده به آنچه نيامده انتقال حاصل شود، چنان 
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  .)143: 1366كدكني،  شفيعي :به نقل از(» است، يعني قد او بلند است
كنايـه  « :انـد معنـي كـرده  » ملـزوم  ذكـر الزم و اراده «دركتب بالغت جديد كنايه را 

اي كه اي است كه مراد گوينده، معناي ظاهري آن نباشد، اما قرينه صارفهعبارت يا جمله
: 1370شميسـا،  (» .ز معناي ظاهري متوجه معناي باطني كند وجود نداشته باشدما را ا
پس كنايه هم مثل ايهـام دو رو دارد كـه مقصـود گوينـده روي دوم و دور اسـت؛       )235
يعني كار بيهوده كه معني ملزوم مراد اسـت و معنـي الزم   » آب در هاون كوبيدن«: مثالً

ــاو «آن روشــن اســت  ــداري آب در ه ــدن مق ــاظ آن » نكوبي ــه الف ــاون«، »آب«ك ، »ه
اي نيست كه نشان دهد واقعاً مقصـود كوبيـدن آب   اما قرينه: حقيقي هستند» كوبيدن«

يابد كه آب كوبيدني نيست پس حقيقت در هاون باشد، ذهن پس از اندكي انديشه درمي
بـه  » كوبيـدن «، »هـاون «، »در«، »آب«اين مفهوم غيرحقيقي از مجموعه كلمات . ندارد
پنبـه  : از اين قبيل است. يك از اين كلمات معني حقيقي ندارندديگر هيچ. آيدت ميدس

  .از گوش درآوردن، پا در هوا بودن، سر فرود آوردن
تـر از   مفهـومي كنايـه را وسـيع     علماي بالغت قـديم، حـوزه   شودكه ديده مي چنان 

م تصـريحي از مقولـه   القرآن، هر نوع عـد  از نظر ابوعبيده صاحب مجاز. دانند متأخران مي
  .كنايه است حتي ضمير

  فرق كنايه و مجاز. 3
حقيقت   اند، نخست آنكه كنايه منافاتي با اراده فرق كنايه و مجاز را در دو امر دانسته

منظور بلنـدي شمشـير    ندارد، و هيچ مانعي نيست از اينكه در تعبير طويل النجاد، واقعاً
به همين جهت اسـت  ... ما در مجاز چنين نيستباشد نه الزم آن كه بلندي قامت است، ا

اي وجود دارد براي منع از اراده حقيقت، برعكس كنايه كه در  مجاز هميشه قرينه كه در
دوم اينكه در كنايه مبناي گفتار بر انتقال از الزم به ملزوم است و . آن چيزي وجود ندارد

در زيب سـخن تفـاوت    و .)143: 1366كدكني،  شفيعي(در مجاز انتقال از ملزوم به الزم 
كند، ولي كنايه  مجاز بر غيرمعني حقيقي كالم داللت مي«: اين دو چنين بيان شده است
نشـاط،  (» ...در صـورتي كـه از آن معنـي بعيـد مـراد اسـت      . بر حقيقت لفظ داللت دارد

   .)308: 1ج ،1342
در علـم   گوييم پشت گردن فالني پهن است كنايه از حماقت وي است؛ زيراوقتي مي

ضـمناً  . حماقت و حماقت الزمه پهني گردن اسـت  قيافه، عريض بودن پشت گردن نشانه
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توان كسي را حقيقتاً تصور كرد كه گـردنش پهـن باشـد و ايـن موضـوع منافـاتي بـا        مي
اي در كالم موجود باشد كه اراده اصل معني را منـع نمايـد   اما اگر قرينه«حقيقت ندارد 

و » دريايي در مسجد ديدم«: گويندنامند نه كنايه، مثل اينكه ميمي» مجاز لغوي«آن را 
اي است كـه اراده  قرينه» در مسجد«كنند و لفظ شخص عالم را اراده مي» دريا«از لفظ 

كند؛ زيرا گنجيدن دريا، در مسجد محال است، پـس  نمودن معني اصلي دريا را منع مي
  .)21: 1381بهمنيار، (كنايه  در مثال مذكور مجاز لغوي است نه» دريا«لفظ 
  تفاوت كنايه با استعاره. 4

در اسـتعاره عالقـه شـباهت وجـود دارد و تصـوير      «استعاره نيز با كنايه تفاوت دارد؛ 
حقيقي و در آن غيرممكن است، ولي در كنايه نظري بـه شـباهت نيسـت و جـايز      معني

يــر كنايــه را از اث ابــن« .)322: 1ج ،1342نشــاط، (» اســت صــفات حقيقــي آورده شــود
داند و در نظر او نسبت ميان كنايه و استعاره نسبت خاص بـه عـام    اي استعاره مي شاخه
تفاوت ديگـر نيـز   . اي كنايه نيست اي استعاره است ولي هر استعاره يعني هر كنايه است؛

گونه كه در استعاره لفظ صراحت دارد ولي در كنايه تصريح نيست و كنايه از  دارند، بدين
   .)143: 1366كدكني،  شفيعي(» ر لفظ عدول كردن استظاه

  انواع كنايه. 5
 )حماقـت (بـه ملـزوم   ) پهني گردن(از الزم » پشت گردن فالني پهن است«در كنايه 

بـه الزم  ) عـالم (از ملـزوم  » دريايي در مسجد ديدم«در حالي كه در عبارت  ،بريمپي مي
اي باشد تا ذهن را از معني حقيقي بـه  حال بايد قرينه و واسطه. بريمپي مي) در مسجد(

اگـر  ) بعيـد (اسـت و گـاه دور   ) قريـب (ايـن واسـطه گـاه نزديـك     . معني كنايي بكشـاند 
گويند؛ مـثالً كثيرالرمـاد   مي» تلويح«هاي ميان الزم و ملزوم چند امر باشد به آن  واسطه

س مهمـان  پزد پـ كنايه از بخشندگي است؛ زيرا كسي خاكستر زياد دارد؛ غذاي زياد مي
 ،ملـزوم انـدك باشـد   و هاي ميان الزم ممكن است واسطه. پس بخشنده است ،زياد دارد

كنايـه  » سيه روي شدن«چنانكه بالفاصله پس از شنيدن، عقل سليم آن را دريابد، مثل 
ملـزوم پنهـان   و هـاي ميـان الزم   گاه واسطه. گويندمي» ايما«از بدبختي كه به اين نوع 

» رمـز «بـه ايـن نـوع كنايـه     . كـه كنايـه از خسـيس اسـت    » ناخن خشـك «: است؛ مثل
اشـتمال  : گويـد  خوانـد و مـي   ا اشتمال ميرخواجه نصير توسي نوعي از كنايه . گويند مي

  .خواهند جد چيزي كه فرا نمايند و چيزي ديگر خواهند، مثل هزل نمايند و
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اي هو اصـطالحاً جملـ  » گوشـه زدن «تعريض يعنـي  . است» تعريض«نوع ديگر كنايه 
شود مثـل آن  هشداري و تمسخري يا نكوهشي كه از سياق آن معنايي ديگر فهميده مي

  : كه وقت درخواست كمك از دوستي، بگوييم
  در پريشان حالي و درماندگي     دوست آن باشد كه گيرد دست دوست       

. مقصود ما آن باشد كه پنجره را بـاز كنيـد  » هوا چقدر گرم است«و يا وقتي بگوييم 
. تـوان دريافـت نـه از طريـق الفـاظ آن     چنان كه معلوم است تعريض را از قرينه كلّي مي

دو تفـاوت بـراي كنايـه و تعـريض     ) 147: 1366شفيعي كدكني، ( دكتر شفيعي كدكني
  : شمردبرمي
  شود و در قريب نيز وجود دارد ولي تعريض در مفرد نيست؛كنايه در مفرد استعمال مي. 1
از طريق لفظ است و به طريق مجاز، ولـي داللـت تعـريض از جهـت     داللت كنايه . 2

  . قرينه و اشاره است
در آثـار  . دانند و گاه يكي از انواع آنعلماي بالغت گاه تعريض را مستقل از كنايه مي

 .بينيم، از قبيل آنچه در آثار جاحظ آمده قدما بيشتر عنوان كنايه را همراه با تعريض مي
اند، بـه   كه در كتب بالغت از آن نام برده شده و رواج و تداول يافته هابسياري از تعريض

پايان شـب سـيه سـپيد    «: آيند؛ نظيرهاي ياد شده جزء امثال به حساب ميدليل تفاوت
و يـا بـه تعـريض در مـورد شـخص      . شودكه به تعريض به شخص نااميد گفته مي» است

  : پرحرف گويند
  كه در بسيار بد، بسيار گيرند      يرند        گوي تا در كار گسخن كم          

كـس  هـر . توانند استفاده شـوند و از سويي نيز تمام امثال فارسي در مقام تعريض مي
  .تواند از مثلي كمك بگيردبراي اداي مقصود مي

مثل  ؛جز اين، كنايه انواعي ديگر هم دارد كه در كتب بيان به طور مفصل آمده است 
   .)1(ظريف، قريبهتوريه، مجاوره، 

   .كنايه از آخرت» فردا« كنايه از حال و» امروز«مثل : اي باشدممكن است يك واژه كنايه
  كنايه از خسيس» ناخن خشك«: اي، مثليا دو واژه
  كنايه از تعظيم و احترام » پشت خم كردن«:مثل : اييا سه واژه

  كنايه از فقر» باد در دست داشتن«: اي؛ مثلچند واژه يا
  :همچنين كنايه ممكن است از جهت داللت معني بر لفظ به سه قسم باشد
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  )جبرئيل(» امين وحي«كنايه از اسم مثل ) الف
  )مزهبي(» نمكبي«: كنايه از صفت مثل )ب
  )آماده شدن(» كمر بستن«: كنايه از فعل مثل) ج

است يا  كه نشان شرمندگي »روييزرد«ها ممكن است با بيان نشانه باشد مثل كنايه
  .كه دليل چانه نزدن است» قيمت مقطوع است«بيان علت و دليل مثل 

  هاويژگي. 6
  : با توجه به تعاريف و انواع كنايه به طور خالصه كنايات

  رواج دارند؛. 1
  معني مجازي و غيرحقيقي دارند؛ .2
  كوتاه هستند؛ .3
  جنبه اندرزي ندارند؛ .4
  جنبه تشبيهي و استعاري ندارند؛ .5
  .آيندنامه به شمار ميمدخلي از لغت .6
  

  مثل چيست؟
، »برهـان «، »مانند«ها به معني اي عربي است از ماده مثول كه در فرهنگمثل كلمه

 ،»داسـتان « در فارسـي بـه آن  . آمـده اسـت  » سرگذشـت «و » قصه«، »عالمت«، »پند«
نامـداريان،  پور(انـد  نيـز گفتـه  » تمثيـل «و » المثلضرب«، »نيوشه«، »نمون«، »دستان«

1368 :114- 111(.  
ها، طرز  هنجارهاي اجتماعي، عقايد و انديشه  نماي فرهنگ، تمام ةنيها آي المثل ضرب 

ها به لحاظ كمي و  مثل. هاست منش، مناسبات، تمدن، اخالق و معيار ذوق ملّت زندگي، 
 هبـد ها حـاوي ز  اين مثل. فكري هر ملّت يا قومي است كيفي نشان عظمت، وسعت و علّو

ها و تجارب اشخاص دانا و آزموده است كه در جوامع بشري رايج و بـه   افكار و آراي نسل
ها مولود انديشه، دانش و  از آنجايي كه مثل« .شوند زد مي دليل گيرايي و رسايي آن زبان

هاست، معرّف آمال،  ها و ميراث نسل خم انسان  تجربيات مردم در درازناي تاريخ پر پيچ و
 هاي شيرين، كوتاه، مثل .ها، اوهام و خرافات آنها نيز هست ها، نفرت ها، شادي غمآرزوها، 

اقوام نيـز بـوده    هاخالق جوامع و مهذب عادات، رفتار و انديش هساده و مؤثر تعديل كنند 
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مقال و مقام، همـواره قـاطع    اقتضاي سخن و به فراخور حال و  جا و به هاي به مثل. است
بندد و از اين رو بجاست كـه آن را   ست كه راه چون و چرا را ميكالم و در حكم حجتي ا

  .بناميم» هاي تجربي مردم حكمت«
ها عامل حفظ و بقاي واژگان، كنايـات و اصـطالحات زبـان و     جز فوايد ياد شده، مثل

شوند كه از اين حيث مثل، همان جايگـاه شـعر را در    باعث توانمندي و غناي آن نيز مي
اي و از نسـلي بـه نسـلي     اي بـه سـينه   ها كه از سينه مثل. يابد ا ميه غناي فرهنگي ملت

گردد نشان خردمندي، ذوق و ذائقة هـر ملّتـي    و بر غناي آنها افزوده مي شوند منتقل مي
ها در هر ملّتي با ميزان دانـايي و خردمنـدي آنـان     است؛ از اين رو گستره و كميت مثل

  .)37 :1386 ذوالفقاري،( »بستگي مستقيم دارد
ها تعريف از شناسان، علماي بالغت ايراني، عرب و فرنگي تاكنون دهنگاران و مثلمثل

كه هيچ يك جامع و كامل نيست و تنها بر يـك يـا چنـد ويژگـي آن     . اند بيان كردهمثل 
  :ترين تعاريف به قرار زير استچند نمونه از مهم. داللت دارد

مثـل سـخني   « :نويسـد  مـي  يـري دسـتور دب بن عبدالخالق ميهني صاحب محمد. 1
اي گفته باشـند و امـروز همـان عبـارت بـر      پسنديده و كوتاه بود كي به روزگار در واقعه

ام تـو  مـن در ايـن كـار صـاحب واقعـه     «: رانند، چنانك به جاي آنك گويندامثال آن مي
  .)36 :1962ميهني، ( »سوزد و تو را دامنمرا دل مي« مثل آرد» نظارگي

مثـل چيـزي اسـت كـه     « :نويسد مي االمثالمجمعيداني صاحب كتاب ابوالفضل م. 2
  .)6: 1987ميداني، ( »چيزي بدان ماننده شده باشد؛ يعني بدان تشبيه شده باشد

اي است كه با ممثـل  مثل جمله« :گويد مي از علماي لغت) 244-186(سكيت ابن. 3
  .)همان(» خود در لفظ مخالف و در معني موافق باشد

مثل عبارت نغز پرمعني است كـه شـهرت يافتـه، درخـور     « :آورد مي مه هماييعلّا. 4
شهرت قبول عامه باشد اعم از اينكه مبتني بر قصه يا داسـتان باشـد و مـورد و مضـرب     

  .)195: 1374همايي، ( »داشته باشد يا نباشد
اي است مختصر، مشتمل بـر تشـبيه يـا    مثل جمله« :نويسد هم مي احمد بهمنيار. 5
ون حكيمانه كه به واسطه رواني الفاظ روشني معني و لطافـت تركيـب بـين عامـه     مضم

 »مشهور شده و آن را بدون تغيير يا بـا تغييـر جزئـي در محـاورات خـود بـه كـار برنـد        
  .)19: 1381بهمنيار، (
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مثل يك جمله مختصر به نظم و نثر يـا دسـتور يـا    «: نويسد مي اصغر حكمتعلي. 6
مورد تمثيل خاص و عام شود چنان كه از فرط سادگي و رواني و اخالقي است كه  قاعده

  .)48: 1361حكمت، (» كمال ايجاز، همگان آن را استشهاد نمايند
مثل تشبيه كردن معقولي يا امري انتزاعي يـا محسـوس   « :اكبر دهخداعلياز نظر . 7

ده دادن بـه  به محسوس با عبارتي كوتاه و نسبتاً فصيح است براي روشن كردن يا اثر زيا
  )21 :1366دبيرسياقي، ( »معقول مثل همه امثال غيرحكمي

اثـري   مثل« :هم از فيلسوفان يوناني) م 314 -370(سينسيوس اريستاتل در نظر . 8
حـد و شـمار بـاقي و بـر     هاي بـي فلسفه قديم است كه در ميان خرابه از بناي درشكسته

و سـهولت اسـتعمال از بـين نرفتـه      ي اختصار لفظ، وضوح معنيجاي مانده و به واسطه
  .)18: 1381بهمنياري، ( »است
مثل صدايي است كه از « :گويد مي )1658-1743(دسن پير نويسنده فرانسوي ابه. 9

  .)18: 1381بهمنياري، ( »تجربه منعكس شده
هـاي  امثال جملـه «: شاعر معروف اسپانيايي) م1616 -1547(سروانتس از نظر . 10

  .)همان( »اندهاي طويل توليد شدهاز تجربهكوتاهي هستند كه 
  :بيان كردبندي تعاريف باال شايد بتوان اين تعريف را از جمع

اي اسـت كوتـاه، اسـتعاري، برگرفتـه از تجربيـات روزانـه، بـا مضـموني         مثل جمله«
اي كلي و پندآموز كه به دليل رواني الفـاظ، روشـني   نظر يا عقيدهحاوي اظهار حكيمانه،
ي يا بـدون تغييـر در   ئموسيقي كالم ميان مردم مشهور شده و آن را با تغيير جزمعني و 

  ».كنندبرند و به آن استناد ميگفتار خود به كار مي
توان بـه شـرح زيـر    هاي مثل را ميبا توجه به تعريف اخير و ده تعريف ديگر، ويژگي

  :برشمرد
شـود و  ذكر مي) مثَل(آن زير ساخت مثَل تشبيه است، تشبيهي كه تنها مشبه به . 1

  .گرددحذف مي) مورد و مضرب(مشبه يا ممثول 
 هـر اسـتعاره  «. كننداستعاري پيدا مي به، جنبهها به دليل حذف مشبهبرخي مثل. 2

: 1366شفيعي كـدكني،  (» آيدتمثيلي يا مركب كه شهرت پيدا كند، به گونه مثل درمي
استعاره تمثيلـي هسـتند ولـي هـر اسـتعاره       هااغلب مثل: توان گفتمي ،بنابراين )117

» كنـد چوب را كه برداري، گربه دزد حساب كـارش را مـي  «درمثل . تمثيلي مثل نيست
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هاي غيراستعاري هم هسـتند كـه شـهرت    برخي مثل .چوب و گربه دزد استعاره هستند
هـاي  كه كليـدواژه » درنااميدي بسي اميد است«يا » دارندگي و برازندگي«مثل : انديافته

 .هاي ديگر نيستنداصلي در معني واقعي به كار رفته و قابل انطباق با مصداق
ها مبتني بر تجربيات مثبت و منفي طوالني قومي است كه افـراد در تمـامي   مثل. 3

معني و مفهوم مثل زماني «. كنندشئون زندگي فردي و اجتماعي خود از آن استفاده مي
آمـده باشـد،   هاي پياپي پيشي زندگي بارها براي نسلهايابد كه يكي از تجربهتحقق مي

هـاي  حكمـت  هـا مثل) 16: 1381زلهايم، (» موارد مشابه ديگر شمرده شود نمودار همه
 .اندآن زيسته تجربي مردمي است كه با

ها اعتبار كاربرد مردم است كه به مثل .شهرت و رواج شرط اصلي مثل شدن است. 4
البتـه   اي مشهور، حكمتي پرمايه و شعري زيبا مثل شود وهشود جملدهد و باعث ميمي

بلكه بايد خصوصيات ديگر مثَـل،   ،اي رايج مثل نيستهر زبانزد، اصطالح و تعبير كليشه
وجه مثبـت و معتبـر در   «. هاي اندرزي، استعاري، رسايي، تجربي را دارا باشدمثلِ جنبه

كالمي در تداول عامه، مقامي پايدار شود تا تعريف مثل آن خاصيتي است كه موجب مي
تر سخن منظوم و منثور كه حامل پيام مشخص است، وقتي كسب كند، به عبارت صريح
پـور،  آريـن (» آورد كه در گفتار مردم تكرار شود و كاربرد يابـد اعتبار مثَل را به دست مي

1381 :157(.      
و دارا بـودن قواعـد اخالقـي     آميـز اندرزي و زمينه حكمت تمامي تعاريف بر جنبه. 5
 و ها بـا همـين خصيصـه اسـت كـه فصـل الخطـاب گفـت        مثل. اندها تأكيد ورزيدهمثل

ها واعظاني خاموش و ناصحاني مهربان هستند كه زباني شـيرين و بيـاني   مثل .گوهاست
برد و شنونده را در افكار عميق فرو مي«هاي ساده و كوتاه گاه مثل. ساده و اثرگذار دارند

فرستد و انفعاالت و هيجاني در نفس او به وجـود  آن جمله را از گوش به اعماق قلب مي
نيكبختان به حكايت و امثال پيشـينيان  «: و به گفته سعدي .)5: 1364برقعي، (آورد  مي

 .)187: 1381سعدي، (» ايشان مثَل زنند پند گيرند از آن پيش كه پسينيان به واقعه
خـوردگي  ها حاصل تـراش ايجاز مثل. شرايط اصلي مثل استايجاز و كوتاهي جزء . 6

خوردگي باعـث حفـظ شـكل اصـلي     اين تراش. ها در طول زمان استفكري و زباني مثل
. شودكوتاهي مثل باعث رواج و حفظ و نقل آن مي. ها و حفظ قالب آن تاكنون استمثل

، مثلـي كوتـاه   شـوند هاي طوالني خسته مـي مردمان تشنه حكمت كه از شنيدن موعظه
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زائـدي در   ت بتوان گفت تنها سخني كه هيچ كلمهئنشاند، شايد به جرعطش آنها را مي
 .شود، مثل استآن ديده نمي

اين خصيصـه اسـت   . رواني لفظ، روشني معنا و رسايي علت ماندگاري امثال است. 7
يـف آثـار   بخشد و در ردهاي مثل به آن ارزش هنري و ادبي ميكه در كنار ديگر ويژگي

 . دهدمهم ادبي قرار مي
تر و خشك با « هاي خبري مثلهايي كوتاه هستند كه در قالب جملهها جملهمثل. 8

امـري،  » گيـري از هر دست بدهي از همان دست پس مي«خطابي، مثل » سوزندهم مي
» دار بگيـرد شـك  آدم چرا روزه«استفهامي، مثل » تعارف كم كن و بر مبلغ افزاي«مثل 
 . گاه شكل واژه ندارندها هيچمثل. رودجمله به كار ميكامل يا شبه شكل جملهوبه 

هاي ادبي اغلب امثال يا داراي موسيقي دروني است يا بيروني؛ به عبارتي گاه آرايه. 9
: شـود مثـل  ها ميچون جناس، سجع، توازن و نظير آْن باعث ايجاد موسيقي دروني مثل

چه سر بر كاله، چه كاله « كه موازنه دارد يا» ت نشودچغندر گوشت نشود، دشمن دوس«
گـاه  . كـه سـجع دارد  » همان خر سياه است و همان راه آسيا« كه عكس دارد يا» بر سر
» اشتر بـه قطـار و مـا بـه دنبـال     «اي موزون است كه وزن عروضي دارد مثل ها پارهمثل

 .)مفعول مفاعلن فعولن(
. ريشه يـا علّـت بـه وجـود آوردن مثـل اسـت       ها مورد و مضرب دارند؛ موردمثل. 10

مضـرب، كـاربرد آنهـا در    . ممكن است ايـن ريشـه داسـتاني، تـاريخي يـا خرافـي باشـد       
 :دارد) مضرب(دو كاربرد » سر باشد سامان فراوان است«هاي مختلف است؛ مثَل  موقعيت

ي دلدار .2پاسخ مادري است هنگام شنيدن جواب رد براي خواستگاري پسرش است؛  .1
  .اي از دست داده استبه كسي است كه ملك يا اموال خود را بر اثر حادثه

هاي هر يك، اكنون در جدول زير و ذكر ويژگي» كنايه«و  »مثل«با توجه به تعاريف 
  :توان وجوه اختالف و افتراق اين دو را دريافتمي

  
  
  
  

ووجهـي بـودن هـر    ها با كنايات در ايجاز، رواج، دبا توجه به اين جدول شباهت مثل
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يك و محور جانشيني آنهاست اما تفاوت اين دو در جنبـه اسـتعاري و تشـبيهي، پنـد و     
آوري، روانـي و رسـايي و   تجربي، دليـل  اي بودن، آهنگ و موسيقي، جنبهاندرزي، جمله

مورد و مضرب آنهاست كه اينك به تفصيل با توجه به تعاريف مثل و آنچه درباره كنايـه  
  :كنيمو تفاوت اين دو را بررسي مي گفتيم؛ شباهت

  
  شباهت كنايه و مثل

كنايـات در سـطح واژه گسـترش    . تر از مثل استكنايه كوتاه. هر دو كوتاه هستند. 1
  .جمله هستنداي كامل يا شبهها جملهيابند، اما مثل مي

در  بـا (با اين تفاوت كه روي دوم كنايه، مجـاز  . كنايه و مثل هر دو، دو روي دارند. 2
 .استو روي دوم مثل استعاره) نظر گرفتن تفاوت كنايه و مجاز

.                                                             كنايه و مثل هر دو رواج دارند و پركاربرد هستند. 3
ايـات و كلمـات قصـار را از دايـره     هـا و كن طبسـي فرمـول   دبستان مشكاندر مجله 

را كنايه از فساد مافوق و » آلود استآب از سرچشمه گل«كند و ها خارج ميالمثل ضرب
دانـد نـه مثـل    را كنايـه از  تـرس دوجانبـه مـي    » ترسـند از تفنگ خـالي دو نفـر مـي   «
   .)25: 1381به نقل از بهمنياري،  1341:طبسي(

ند، اين دو نمونـه را  ا كنايات از دايره امثال خارجاينكه  بهمنياري ضمن تأكيد كلّي بر
اند، مطلبي و اما كنايات را كه غير از مثل دانسته«داند نه كنايه چون رايج است مثَل مي

هـاي  شود كه عموم جملـه اند معلوم مياي كه براي آن آوردهاست صحيح، ليكن از امثله
: نـد ماننـد  ا ج االستعمال باشـند امثـال  مشتمل بر كنايه هم مانند كلمات قصار هرگاه راي

و غيـره و هرگـاه   » ترسـند ، از تفنگ خالي دو نفـر مـي  »آلود استآب از سرچشمه گل«
  .)28-27 :همان(» االستعمال نباشند امثال نيستند رايج

اي كه هست اينكه استاد بهمنيار بر ژرف سـاخت كنـايي دو عبـارت يـاد شـده      نكته
توانند كنايه باشند كه اين دو اساساً نميي در حال ؛دانديه ميگذارد و آنها را كناصحه مي

كه به دليل رواج آنها را مثل بدانيم؛ زيرا اوالً مفهوم هشدار، اندرز در هر دو اسـت، ثانيـاً   
  . نامه يافت، ثالثاً مورد و مضرب دارندتواند شكل مصدري آن را در لغتنمي

كـالم آنكـه    خالصـه «: نويسـد بندي خود در ادامه همان مطلب مـي بهمنيار در جمع
دار، كلمات قصار و امثال، متباين با يكديگر نيسـتند و بـين آنهـا عمـوم     هاي كنايهجمله
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كـه بـين   ( دار و بعضي كلمات قصـار هاي كنايهخصوص من وجه است؛ يعني بعض جمله
عدم  كه به واسطه(ند و بعض ا امثال) آيدراست مي عامه شهرت يافته تعريف مثل بر آنها

  .)28: همان(» چنين نيستند) ندا اشتهار يا به سبب ديگر از تعريف مثل خارج
اي تواند وجه مشخصـه مي) آيدكه تعريف مثل بر آنها راست مي(عبارت داخل پرانتز 

هـا و  ثل، اين مثالهاي بيان شده ميان كنايه و مباشد كه در كنار شهرت و رواج و تفاوت
  .نظير آنها را از كنايه جدا سازد

گاه از يـك  . كندها و كنايات اغلب تغيير ميي مثلهاواژهدر محور جانشيني، كليد. 4
ها شـكل وجـود   ، كاربرد و زمان دهوضعيتها به تناسب اقليم، مثل يا كنايه با تغيير واژه

  .دارد كه از اين حيث مثل و كنايه شبيه هم هستند
  :نمونه يك مثل در محور جانشيني

  رسدمي  به گرگ  شغال  ميراث  
  رسدمي  به كفتار  خرس مرده  ارث  
  رسدمي  به گرگ   خرس  ميراث  
  رسدمي  به كفتارنو   خرس كهنه  ميراث  
سـي  » خوره تا به زمـين بيفتـه  سيبي كه به هوا بيندازي هفتاد تا قل مي«: و يا مثل

امثال تنـوع ژرف سـاخت دسـتوري آنهـا در محـور      هاي يكي از ويژگي. شكل ديگر دارد
  . جانشيني است

  :نمونه تغييرات يك كنايه در محور جانشيني
  كوفتن/ سودن/ كوبيدن/ ساييدن  در هاون      آب      
  بستن  به ريسمان     آب       
  پيمودن/ برآوردن  به غربال      آب      
  بستن        به كلوخ           آب     
  بيختن       ر غربال   د      باد       
  كردن        در قفس       باد        
  ريختن/ زدن         بر آب          نقش     
  زدن          بر آب         خشت   
  راندن       به خشك       كشتي   
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  بافتن         بر آب          حلّه      
  نشاندن         درشوره      درخت    
  زدن/ بستن        بر باد          گره       

هاي مختلف با معني و مفهـوم و كـاربرد   ها و شكلگونه امثال و كنايات كه روايتاين
سـاختي يكسـان دارنـد كـه در      نشـيني، ژرف واحد از آنها در دست است در محـور هـم  

  .شوندين يكديگر مينشروساخت و محور جانشيني واژگان جا
  

  تفاوت كنايه و مثل
اي نامهچنان كه در هيچ لغت ؛نامه باشد؛ اما مثل نهز لغتتواند مدخلي اكنايه مي. 1

اي مثلـي را شـاهده   آنكـه ذيـل واژه   مگـر . مثل به طور مستقل مدخل قرار نگرفته است
تعبيراتي كه در كتب امثال جايگاه متنابهي را اشغال «كند انوري تصريح مي. آورده باشد

توان آنها را به صـورت مصـدري   مي لغوي دارد و كرده است، اصطالحاتي است كه جنبه
  .)12: 1384انوري، (» بيان كرد و در كتاب لغت آورد و ربطي به امثال ندارند

موي دماغ كسي « :كنايه اغلب شكل مصدري دارد كه قابل جمله شدن است مثل. 2
ا مثـل  » فالني موي دماغ من شـده اسـت  «: توان گفتكه مي» شدن هـايي  هـا جملـه  امـ

آيد و گيـر رمـال   از گير دزد درمي« مثَل. ان آنها را به مصدر تبديل كردتوهستند كه مي
ايـن  » از گير دزد درآمدن و گير رمال افتـادن «: توان به مصدر تأويل كردرا مي» افتدمي

. تبديل به آن معني نيست هر مثلي را كه شكل مصدري بدهيم، كنايه يا نظير آن باشـد 
ذكر چند مثل از كتاب دوازده هزار مثل كه به صورت  با) 11: 1384پارسا، (احمد پارسا 

شكورزاده برخي از كنايـات زيـر   «: نويسدداند نه مثل و ميخبري است، آنها را كنايه مي
اي خبري بيان شده در كتاب خود به عنوان مثل ذكـر كـرده اسـت؛    كه به صورت جمله

، خنده هم دل خوشي )نگيركنايه از اينكه سخت (گذرد طور بگيري مي دنيا را هر: مانند
» ...و) كنايه از حق بودن سـخن (سخن حق تلخ است ) كنايه از غمگين بودن(خواهد مي

زاده آنهـا را بـه شـكل جملـه     ها در اصل شكل مصدري نداشته است كه شـكور اين مثل
  .خبري درآورده باشد، در اصل همگي مثل هستند

هـاي ميـان مثـل و كنايـه را آن     تنيـز يكـي از تفـاو   ) 22: 1381بهمنيار، (بهمنيار  
 ،كنايـات جملـه نيسـتند   « :داند كه مثل جمله است ولي كنايه الفاظ مفرد يا مركـب  مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   123 / المثل تفاوت كنايه با ضرب                                                                           

شـوند و هـر كـدام قابـل     هاي بسـيار وارد مـي  اند كه در جملهبلكه الفاظ مفرده يا مركبه
 كنايه از شـخص » گرمخون«گردد، مانند هاي مختلف تحويل ميتعريف است و به صيغه

گرمـي صـفت نيكـي    خـون « ،»گرم اسـت فالني خون« گويندزود آشنا و بامحبت كه مي
هـاي مختلـف تحويـل نمـود و بـدين منـوال اسـت كلمـات         توان به صيغهكه مي» است

گونه الفاظ كه شماره آنهـا در  اين... سنگدل، شوربخت، آب زيركاه، سرخر، چشم دريده و
  .)همان(» نيستند زبان فارسي از حساب خارج است، جزء امثال
اند كـه درجايگـاه گـزاره جملـه قـرار      يافته به عبارتي كنايات، افعال گروهي و توسعه

كه در جمله كامـل بـه   » دست از پا خطا كردن«مثل كنايه : خواهندگيرند و نهاد مي مي
كـه   در حالي. كندپذيري دست از پا خطا نميوليتئهنگام مس ،احمد: آيدهمراه نهاد مي

  .كامل هستند ا خود جملههمثل
ها را بـر دو نـوع   گونهشود و مثلگونه تفاوت قائل مياحمد ابريشمي بين مثل و مثل

مثـلِ كنيـز   (گونـه  و تشبيهات مثل) عبدالعظيمي كردنتعارف شاه(گونه اصطالحات مثل
 آنكه در سراسر كتاب خود از كنايه نامي ببرد، تمـامي  وي بي. كندتقسيم مي )حاج باقر

داند؛ نظير آب از آب تكان نخوردن، آهـن سـرد كـوفتن،    گونه ميكنايات را اصطالح مثل
هاي مسلم را تأويل به مصدر كـرده و  وي همچنين برخي مثل .جواب دندان شكن دادن

خر خود را دو سره كرايه دادن، گرگ باران ديده بودن، : ذيل اين گروه آورده است؛ نظير
: 1376ابريشـمي،  (... خانه به يك ديگ محتاج بودن و فتياسين به گوش خر خواندن، ه

. انـد در حالي كه در هيچ كتاب مثلي اين موارد به شـكل مصـدري نيامـده   ) به بعد 258
هاسـت چنـين   المثـل گونه را كه حاوي برخي كنايات و ضـرب ابريشمي اصطالحات مثل

اسـت كـه اجـزاي    هايي با مصدر مركب گونه اغلب فعلاصطالحات مثل«: كندتعريف مي
از ويژگـي مهـم اصـطالحات    . دهـد هاي استعاري تشـكيل مـي  فعل را واژه كنندهتركيب

كنـد آن اسـت كـه    ها و مخصوصاً تعبيرهاي مثلي متمايز مـي گونه كه آنها را از مثل مثل
چـوب  «: تواند صرف شود مثـل صورت مصدري آنها مانند ساير افعال با مصدر مركب مي

چوب الي چـرخش  / گذاردهاي چوب الي چرخ ميبه صورت »الي چرخ كسي گذاشتن
  .)77: 1377همان، (» ...گذاري ومي

دانـد؛ زيـرا   گونه نمـي وي اصطالح آب بردن، آب شدن، بال درآوردن را اصطالح مثل
هـا را  ها و مثـل گونهوي تفاوت مثل. جنبه استعاري ندارند و بالقوه مصدر مركب نيستند
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كـه   در حـالي . توان به صورت مصدر آوردگونه را ميالحات مثلداند كه اصطتنها آن مي
از خـرس  «: هايي كه در بخش نخست آورده نيز قابل تأويل به مصدر هسـتند؛ مثـل  مثل

  .»اسب پيشكش را دندان نشمردن«، »مويي كندن
مـو از  «اندرزي ندارند، اما امثال اغلب داراي پند و نصيحت هستند  ها جنبهكنايه. 3
، »سـر و گـوش آّب دادن  «، »، كيسـه دوخـتن  »به آب باريك ساختن«، »كشيدن ماست

و نظاير آن چون حامل مفهـومي  » كارد به استخوان رسيدن«، »دست از پا خطا نكردن«
دنيا را هر طور بگيري «مثل نيست؛ اما عباراتي چون  نصيحت ندارد، كنايي است و جنبه

نـان دادن  «و » رض مقراض محبت استق«، »عقل مردم به چشمشان است«، »گذردمي
. اخالقـي يـا بيـان روش زنـدگي اسـت، مثـل اسـت        چون حاوي نكته» كار مردان است

گيـري، ظـاهربيني،   به ترتيب كنايه از آسـان ) 10: 1384پارسا، (هاي اخير را پارسا  مثل
  .داندقرض و نيكويي مي

خر چه داند قيمت نقل و « :ها معني استعاري دارند؛ مثلواژهها اغلب كليددر مثل. 4
استعاره از چيزهاي قيمتي و ارزشمند » نقل و نبات«استعاره از نادان و » خر« كه» نبات

جداگانه معنـي   »شستن« و» كار«، »دست» «دست از كاري شستن« است، اما در كنايه
 نظركنند كه صرفاستعاري ندارند، بلكه بر روي هم مفهوم ديگري را به ذهن متبادر مي

ا اسـتعاره نيسـت    اين سه. كردن است هـا جنبـه  بـه عبـارتي كنايـه   : واژه مجاز است، امـ 
ا امثـال جنبـه    ه  «تشـبيهي و اسـتعاري دارنـد؛ مـثالً      تشبيهي و استعاري ندارند، امـ بچـ

چون در آغاز آنهـا مثـل و ماننـد وجـود دارد يـا      » جن بو داده«، »مادر وهب«، »مكتبي
چوپـان  « ،بنـابراين  .كند پس مثَل اسـت نـه كنايـه   پيدا ميتشبيهي  توان آورد جنبه مي

  . مثل است» بز اخفش«و » دروغگو
فالن كس گشاده دسـت  « در عبارت مثالً شود؛تشبيه يا استعاره ديده نمي كنايه، در
توان گفت كه در سخاوت مثل دست، گشاده است؛ بلكه مقصـود بخشـندگي   نمي» است

  .دارد اين قرينه كه دست گشاده است با
» محـل خـروس بـي  «ها ندارند؛ براي مثال ها مورد و مضرب دارند، اما كنايهمثل. 5  

دارد و هـم مضـرب   ) ريشه، قصه، سرگذشت(مثل است نه كنايه؛ زيرا اين مثل هم مورد 
آن را بلعمـي در   مورد و ريشه. جاستموقع و سخن نابهمضرب آن انجام كار بي). كاربرد(

 : آورد چگونگي اهلي كردن خروس به دست كيومرث چنين مي هشرحي مبسوط دربار
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و چنـين  . عجم خروس را و بانگ او، به وقت، خجسته دارند، خاصه خروس سپيد را«
و آن كه بانگ خروس را به نماز شام . اي كه اندرو باشد، ديوان اندر نيايندگويند كه خانه

) بـه آخـر  (كه كيـومرث را كـار بـداخر    و به فال گويند نه نيك است، از آن بود  بد دارند
آن خروس كه او را بود، نماز شام بانگ بكرد و هرگز بـدان وقـت از او   . رسيد و ناالن شد

تا بنگريدند، » اين چه شايد بودن اين بانگ مرغ بدين وقت؟«: گفت. بانگ نشنيده بودند
و . تـا امـروز  و از پس آن، بانگ خروس بدان وقت به فال بـد گرفتنـد   . كيومرث مرده بود

هر خروسي كه بـدان وقـت بانـگ كنـد و خداونـد      : خداوندان زجر فال ايدون گويند كه
بلعمـي،  (» !خروس، آن خروس را بكشد، آن بد از او درگذرد، و اگر نكشد در باليي افتـد 

1353 :118(.  
هايي كه از اين مثل بر جاي اسـت اشـاره شـده اسـت كـه بايـد مـرغ        در ارسال مثل

  :  ر بريدهنگام را س بي
  سر بريدن واجب است اعالم را            هنگام را    الجرم هر مرغ بي           

  )386 يت، بدوممثنوي، دفتر ( 
  به جاي پرفشاني سر فشاند      وقت خواند       نبيني چون كه مرغ بي       

  )335 :1363نظامي، (
و مبنـاي   گذارد» محلخروس بي«توان قيد مثل يا مانند را ابتداي جز اين چون مي

دست از «اما براي كناياتي چون . آيد نه كنايهآن تشبيه نيز هست، باز مثل به حساب مي
  . توان ريشه يا مضرب يافتنمي... و» از پا افتادن«، »پا خطا كردن

به اين نكته اشاره ) 182: 1356پروين گنابادي، (نخستين بار محمد پروين گنابادي 
رودي در هبلـه  االمثـال مجمعآورد كه در را مثال مي» يعني كشك« عبارت وي. كندمي

  :شعري به نقل از باقر كاشي به كار رفته است
  قلم عطارداز رشك تو اشك ريزد         حيوان زدوات تو به رشك      اي چشمه  

  كمانند تو پيدا نشود يعني كش       در وادي خوشنويس اي نادر عصر              
بهار نيز به كار رفته است آن گاه كـه بـه قصـد     الشعرااين تعبير در بديهه گويي ملك

را در يـك ربـاعي ايـن چنـين     » كشك«و » الله«، »سيگار«، »رازقي« آزمون چهار كلمه
  :گنجاندمي

  در چهره مه ز دود سيگار تو اشك       اي برده گل رازقي از روي تو رشك        
  له داغدار است دلم            گفتي كه دهم كام دلت يعني كشكگفتم كه چو ال   
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  :نويسدهبله رودي چنين مي آنگاه پروين گنابادي ريشه آن را به نقل از
ايـن شـك    يعنـي در  بوده كه استفهام تقريري اسـت؛  يعني كه شك در اصل ظاهراً«
كـه بـراي    آورد عصر دانش و هبلـه رودي مـي   به نقل از مثل را ادامه ريشه در و »نيست

براي ديدن تمـام روايـات آن    .كنيمنظر مي طوالني شدن بحث از ذكر آن صرف پرهيز از
پروين . مراجعه كرد )897 -896: 1384 ذوالفقاري،( هاي امثالتوان به كتاب داستان مي

  :نويسدگنابادي درادامه مي
ه چنـين  اينك ببينيم اين تركيب لغت است يا كنايه يا مثـل؟ ترديـدي نيسـت كـ    «

 اما براي ايـن . تركيب لغوي در فارسي نداريم، خواه از لحاظ شكل و خواه از لحاظ معني
برحسب تصور صاحب چراغ هدايت و مؤلف فرهنگ لغات (كه معلوم شود آيا كنايه است 

، نـاگزيريم پـس از   )رودي و اميرقلـي امينـي  برحسـب نظـر هبلـه   (يا مثل است ) عاميانه
  .و مثل، تعيين كنيم كه اين تركيب چيست بازگفتن فرق ميان كنايه

كنايه آن است كه هر كلمه آن در عين اينكه معني لغوي خود را از دست نداده و به 
ها معناي مجاز ديگـري بـه   هم رفته از مجموع كلمه مجاز به كار نرفته باشد، روي شيوه

دست «، »شتنسر به سر گذا«: دست آيد و مورد و مضربي خاص هم نداشته باشد، مانند
  . و جز اينها» از كاري سرد شدن«، »از كار كشيدن

مثل تركيبي است كه از مجموع آن، مفهوم ديگري بـه دسـت آيـد و داراي مـورد و     
كنند، و چه بسيار اي است كه درباره آن نقل ميمورد مثل حكايت يا ريشه. مضرب باشد

  .ها كه مورد آنها فراموش شده و نامعلوم استاز مثل
 هم كه ديديم تركيب يعني كشكگويند و چنانب مثل جايي است كه آن را باز ميمضر

رودي  رودي و اميني آن را نقل كردند، و هم مضرب داشت كه هبلـه مورد داشت كه هبله
نويساني مانند صاحب چراغ هدايت و مؤلف فرهنگ عاميانه آن را بازگفته، با اينكه و لغت

  .توان اين تركيب را مثل شمرد نه كنايهمي ،ابراينبن. آن را كنايه دانسته بودند
براي بازشناختن كنايه و مثل و جدا ساحتن آنها از يكـديگر بايـد بـه     به نظر نگارنده

هـا را بـدين   و مثـل  كـرد يازيد، و يكايك آنها را از اين نظر بررسي  اي دستچنين شيوه
مثـل و ارسـال مثـل و     ربـاره د. سان از كنايه باز شناخت، و هر يك را در جاي خود آورد

شـود نيـز    هايي از بزرگان و شاعران كه زبانزد عام و خاص ميها يا مصراعها و بيتجمله
دوم نـامي   بايد به تحقيق پرداخت و سه گونه مزبور را هر يك جداگانه آورد و براي گونه

  .»يا تركيبي ديگر برگزيد» زبانزد سخن«همچون 
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ريشه داستاني يا تاريخي و خرافي جزء خانواده امثال به  دار اعم ازپس كناياتي ريشه
خـر  «، »بـز اخفـش  «، »هر خـر  از«، »از آسمان افتاده«، »آرد نماند«آيند مثل شمار مي

، »نخش را كشيدند«، »يار غار« ،»مسجد مهمان كش«، »قوز باالقوز«، »كريم نعل كردن
كه شرح همگـي آنهـا در   ... .و» كور مصلحتي«، »گاو توس«، »لحاف مال«، »نعش تعزيه«

  . آمده است) 1384ذوالفقاري، (هاي امثال كتاب داستان
 تفاوت ديگر كنايه و مثل آن است كه ممكـن اسـت در سـاخت مثـل يكـي از كليـد      

كنايه از مزاحم است كه در اين مثل بـه  » سر خر«: هاي اصلي، يك كنايه باشد؛ مثالً واژه
 .)بهمنيار(» داد به بستان اين سر خر را كه راه«: كار رفته است

  .:كنايه از كار بيهوده است كه در شعر زير مثل شده است» گره به باد زدن«و يا 
  )بهمنياري( گره به باد زدن هست عين ناداني    گره به باد زني خويش را برنجاني   

كنايه از رسوايي است  در اين شعر سـلمان سـاوجي مثـل    » تشت از بام افتادن«و يا 
  :استشده 

  )142 :1336سلمان ساوجي، (طبل پنهان چه زنم تشت من از بام افتاد 
  :اعتنايي است كه در اين مثل دو بار به كار رفته استكنايه از بي» كم گرفتن«و يا  

  )تا ، بياميني(كمم گيري كمت گيرم، نمرده ماتمت گيرم 
زهاي ياد شـده، بـه طـور    ها و وجه تمايگاه كنايه با توجه به تعاريف و ويژگياما هيچ

  .آيدمستقل مثل به شمار نمي
  

  تشخيص چند نمونه
ه شده بايـد ديـد كـدام    ضرعهاي هاي زير و انطباق آنها با مالكاكنون با مرور نمونه
   .)روداي و مصدري به كار ميها  به دو شكل جملهتمام نمونه(مثل است كدام كنايه 

  كلّه كسي بوي قرمه سبزي دادن            دهد سبزي ميبوي قرمه) سرش(اش كلّه
برنـد  در مورد كسي به كـار مـي  : اين عبارت مثل است؛ زيرا مورد و مضرب دارد) الف

معروف است كـه در عصـر مشـروطه    . كه دنبال دردسر است و اغلب كاربرد سياسي دارد
ذايي كه غ(پناهندگان سياسي به سفارت انگليس كه مخالف دولت بودند، با قرمه سبزي 

او  رفـت دربـاره  كس كه به سفارت مـي هر ،بنابراين. شدندپذيرايي مي) بودار است سخت
دهد؛ يعني فـردي سياسـي و خطرنـاك اسـت و     اش بوي قرمه سبزي ميكلّه: گفتندمي
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بهمنيار بوي قرمه سبزي دادن را كنايه از غرور و ثروت و نخـوت  . گردددنبال دردسر مي
مضرب آن هم متعدد اسـت پـس مثـل    . مثل به كار رفته است داند كه اين كنايه درمي

  :اين مثل چند مضرب دارد. است نه كنايه
  افراد مغرور و خودپسند؛ . 1
  كساني كه به دنبال دردسر سياسي هستند؛ . 2
  . افراد خام و ناآزموده. 3
  . داز نظر مفهوم و معني نيز نوعي هشدار است و كاربرد آن جنبه آگاهي دهندگي دار) ب
  پاشنه دهن را كشيدن/ دهنش را كشيد پاشنه. 2

  :است؛ زيرا» دبانهؤحرف زدن غيرم« از مجاز
 ايـن قرينـه   و كشـند هـاي كفـش يـا در را مـي    كفش يا در پاشنه دارد وپاشـنه ) الف

  .كند معني حقيقي در كار نيستمعلوم مي) پاشنه(
  مفهوم كلّي سكوت است و در تعبير هيچ اندرزي هم نيست؛) ب
  مورد و مضروب ندارد؛ ) ج
  ، دهنش را كشيد؛توان گفت فالني مثل پاشنهمبتني بر تشبيه هم نيست يعني نمي) د
توان آن را در حكم يك عبارت از الفاظ مركب تشكيل شده و جمله نيست و نمي) هـ

 اگـر فالنـي پاشـنه   : اي اسـتفاده كـرد  هاي لغت قرار داد و در بافت جملهواژه در فرهنگ
  افتاد؛كشيد معلوم نبود چه اتفاقي ميش را نميدهن
  .بلكه مجاز است ،پاشنه استعاره نيست )و
  . آب پاكي را روي دست كسي ريختن/ آب پاكي را ريخت روي دستش . 3

  : اين تعبير كنايه است؛ زيرا
  جنبه اندرزي ندارد؛) الف
دهـد،  مـي  كلمات آب، دست مجاز است و مجموعه آنها مفهـوم نااميـد كـردن را   ) ب

  ها استعاره از چيزي نيستند؛يعني كليدواژه
  :اي به كار بردتوان در جملهاين كنايه را مثل يك واژه مفرد مي) ج

  از اينكه آب پاكي را روي دستش ريختي خيلي ممنونم 
  .اي ديگر به كار بردتوان آن را در بافت جملهچنانچه مثل باشد نمي

  ره ترش در عسل زدنغو/ زند غوره ترش در عسل مي. 4
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  :زنداين تعبير را نظامي به كار برده است وبدان مثل مي
  ترش در عسل زد كان غوره          آن ميوه فروش خوش مثل زد     

اما به تصـريح  . ظاهراً كنايه از كار احمقانه و ناداني است» غوره ترش در عسل زدن«
اي دارد كه بر ما پوشيده ه و قصهنظامي مثل او است درست هم هست؛ زيرا مورد و ريش

  .كندبر داستاني بودن آن تصريح مي» فروشميوه«در مصرع قبل قيد . است
  كره را روغن كردن/ كره را روغن كردم . 5

  :اين تعبير مثل است نه كنايه؛ زيرا
  :داستان آن چنين است. مورد و مضرب دارد) الف

به رسم خـراج بـر ديهـي آمنـه نـام       در عهد يكي از پادشاهان صفوي، هزار تن كره«
جويي و دادخواهي نزد سـلطان  دل بودند  به چارهبزرگان قريه كه مردماني ساده. نوشتند

ما بينوايان مردماني درويشيم و اداي اين ماليات هنگفت برنتابيم، لـيكن  : رفتند و گفتند
يرفت و زعماي ديه شاه بخنديد و بپذ. اگر فرمان رود از دادن هزار من روغن دريغ نداريم

   .)1201 :3، ج1363دهخدا، (» شادمان بازگشتند و از آن روز آن قريه را احمقيه نام نهادند
) 704 -703: 1384ذوالفقاري، (هاي امثال و براي پنج روايت ديگر به كتاب داستان

  مراجعه كنيد
  كنند؛مضرب آن افراد ناداني هستند كه به دست خود، خود را گرفتار مي

  .كره و روغن استعاره هستند) ب
  گور خود را گم كردن/ گور خود را گم كرد . 6

  :اين تعبير كنايه است؛ زيرا
دفـع   اين تعبير در حكم گروه فعلي است و مفهوم واحـدي دارد؛ يعنـي رفـتن،   ) الف

  مزاحم گور خود را گم كرد؛ : مزاحمت كه بايد نهاد داشته باشد
  گور مجاز است نه استعاره؛) ب
  كند؛بلكه داللت بر مفهومي مي. بارت جنبه اندرزي نداردع) ج
  .توان براي آن مورد و مضربي يافتنمي) د
  
  گيرينتيجه

از اين رو در بسـياري از   .تاكنون به طور دقيق تفاوت كنايه با مثل تبيين نشده است
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ها كنايه .اندها آميخته شدههاي بالغي، كنايات و مثلها و كتابنامههاي لغت، مثلكتاب
  :به لحاظ ساخت، كاربرد، نقش دستوري و معني و محتوا با مثل تفاوت اساسي دارند

 ها بر تشبيه و استعاره است؛ساخت مثلساخت كنايات بر مجاز است اما ژرفژرف. 1
هـاي آن اسـتعاره از   تمثيلي هستند كه هر يـك از كليـدواژه   ها اغلب استعارهمثل. 2

 چيزيست؛
آوري، هشداردهندگي و كاربردهايي از اين قبيـل  اندرزي، دليل لب جنبهها اغمثل. 3

 دارند، اما كنايات معادل يك مفهوم هستند؛
ا كنايـات فاقـد    اغلب مثل. 4 ها موسيقي دروني و بيروني، رسايي و فصاحت دارند، امـ

 آن هستند؛
 ؛ها مورد و مضرب دارند، اما كنايات فاقد مورد و مضرب هستندمثل. 5
اي را دارند كه به نهـاد نيـاز   جمله ارهزنامه هستندو حكم گكنايات مدخلي از لغت. 6

 ي كامل را دارند؛دارد، اما امثال مستقل هستند و حكم جمله
 .اي است قابل تبديل به مصدركنايه مصدري است قابل تأويل به جمله، اما مثل جمله. 7

  :ندا هاي كنايه و مثل عبارتشباهت
  تاهي و ايجاز؛كو. 1
 رواج و شهرت؛. 2
 دووجهي بودن كنايه و مثل كه در كنايه وجه دوم مجازي و در مثل استعاري است؛. 3
 .در محور جانشيني ساخت مثل و كنايه قابل تغيير است. 4

  :گشا استها راهها و مالكبراي تمايز ميان مثل و كنايه پاسخ به اين پرسش
 مورد و مضربي يافت؟) كنايه يا مثل(رد نظر توان براي تعبير موآيا مي. 1
هـاي  مورد قصه، ريشه، يا علّت است و مضرب كاربردهـاي متفـاوت آن در موقعيـت   (

  .اگر مورد و مضرب بيابيم مثل است) مختلف
 .توان آن تعبير را در فرهنگ لغت جاي داد؟ اگر بتوان جاي داد كنايه استآيا مي. 2
اي اسـت كـه نيـاز بـه نهـاد      اي كامل است يا خود گذارهآيا تعبير مورد نظر جمله. 3

 .اي كامل باشد مثل و در غير اين صورت كنايه استدارد؟ اگر جمله
دارد؟ در ) اغلب فعلي(اندرزي و پندي دارد يا داللت بر يك مفهوم  آيا تعبير جنبه. 4

 .صورت اخير تعبير كنايه است نه مثل
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ها استعاره باشند مثل اسـت  واژهيا مجازي؟ اگر كليداستعاري دارند  ها جنبهواژهكليد
  .نه كنايه

  
  نوشت پي
؛ 1164: 1381و انوشـه،   934: 2، ج1368و رادفر،  142؛ 1366شفيعي كدكني، . ك. ر. (1 

  ).مقدمه: 1364به بعد؛ ثروت،  815: 1378؛ ميرزانيا، 250: 1371داد، 
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   1387 بهار و تابستانم، دهپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 132

  منابع
 .تهران، خوارزميششم،  چ، شناسي هنرجامعه )1381( ح .پور، اآرين

  .ه امثال فارسي، تهران، زيورفرهنگ نوين گزيد )1377( ابريشمي، احمد
  .و مثل نگاري، تهران، زيورشناسي مثل )1377( ابريشمي، احمد
  .رهنگ عوام، تهران، علميف )تا بي( اميني، اميرقلي
  .، تهران، انتشارات سخن)جلد 2(فرهنگ امثال سخن  )1384( انوري، حسن

ارت فرهنـگ و ارشـاد   نامه ادبي، سـازمان چـاپ و انتشـارات وز   فرهنگ )1381( نوشه، حسنا
  .اسالمي
  .، نمايشگاه نشر كتابقمچ دوم، كاوشي در امثال و حكم،  )1364( برقعي، يحيي
الشعرا بهار، به كوشش محمـد  ، به تصحيح ملك)جلد 2(تاريخ بلعمي  )1353( بلعمي، ابوعلي

  .، زوارپروين گنابادي، تهران
  .شارات تهرانتهران، انتچ سوم، نامه بهمنياري، داستان )1381( بهمنيار، احمد
، دوره 75ها از نگاهي نو، رشد آموزش زبان و ادب فارسي، ش مثل )1384پاييز ( پارسا، احمد

  .17 -7نوزدهم، 
  .ها، تهرانحمد، گزينه مقالهم )1356( پروين گنابادي

تهـران،  چ سـوم،  هاي رمـزي در ادب فارسـي،   رمز و داستان )1368( پورنامداريان، محمدتقي
  .علمي و فرهنگي

  .نگ كنايات، تهران، اميركبيرفره )1364( ثروت، منصور
  .چ دوم، تهران، بنياد قرآن امثال قرآن، )1361( اصغرحكمت، علي

  .الحات ادبي، تهران، مرواريدفرهنگ اصط )1371( داد، سيما
  .امثال و حكم، تهران، تيراژهگزيده  )1366( دبيرسياقي، سيد محمد

  .انتشارات اميركبير، چ پنجم ، تهران،)جلد 4(امثال و حكم  )1363( اكبردهخدا، علي
  .هاي امثال، تهران، مازيارنداستا )1384( ذوالفقاري، حسن 

 سـال چهـارم،   هاي ادبـي، پژوهش بررسي ساختار ارسال مثل،) 1386بهار ( ذوالفقاري، حسن
  63-31ص  پانزده،شماره 

 .ادبي، تهران، اطالعات -بالغي فرهنگ )1368( رادفر، ابوالقاسم
گاه رازهـاي زنـدگي، از كتـاب درخـت     ادبيات عاميانه جلوه )1376( راشد محصل، محمدرضا

  .اصغر محمد خاني، سخنام عليبه اهتم) كوبنامه دكتر عبدالحسين زرينجشن(معرفت 
البالغـه در علـم معـاني و بيـان و بـديع، شـيراز،        معالم )1353( شيرازي، محمد خليل رجايي

  .دانشگاه شيراز
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  .نقش بر آب، تهران، معين) 1370( كوب، عبدالحسينزرين
  .ها، تهران، نشر دانشگاهيعيامثال كهن عربي، ترجمه احمد شفي )1381( زلهايم، رودلف
ششـم، تهـران،   ي، چ گلسـتان، بـه تصـحيح غالمحسـين يوسـف      )1381( الدينسعدي، مصلح
  .خوارزمي

ق، تهران، بنگـاه صـفي   به اهتمام منصور مشف )1336( سلمان ساوجي، ديوان سلمان ساوجي
 .عليشاه

  .فارسي، چ سوم، تهران، آگاهصور خيال در شعر  )1366( شفيعي كدكني، محمدرضا
معايير االشعار العجم، به تصحيح محمد بن عبدالوهاب  المعجم في )1335( شمس قيس رازي

  .قزويني، با مقدمه مدرس رضوي، تهران، دانشگاه تهران
 .تشارات فردوس و مجيدانتهران، بيان،  )1370( شميسا، سيروس
  .دانشگاه پيام نورتهران، ، )1(بيان معاني و  )1373( شميسا، سيروس

  .مولي مثنوي معنوي، به تصحيح رينولد نيكلسون، تهران، )1360( الدينمولوي، جالل
، بيـروت  )جلـد  4(م، االمثال، بـه تحقيـق ابوالفضـل ابـراهي    مجمع) 1987(الفضل، ميداني، ابو

  .دارالجبل
  .امه كنايه، تهران، اميركبيرنفرهنگ )1378( ميرزانيا، منصور

  .حيح عدنان صادق ارزي، انقرهدستور دبيري، به تص )1962( ميهني، محمدبن عبدالخالق
  .، چاپخانه رنگينع پارسي، تهرانزيب سخن يا علم بدي )1342( نشاط، سيد محمود

  .وحيد دستگردي، تهران، علمي با حواشي )1363( نظامي گنجوي، خسرو شيرين
  ت ادبي، تهران، توس، ج دومفنون بالغت و صناعا )1363( الدينهمايي، جالل
  .ماهدخت همايي، هما، ج سوم معاني و بيان، به كوشش )1374( الدينهمايي، جالل
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