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چکیده
ابو الحسن علی بن عثمان هجویری،از بزرگ ترین عرفای ایرانی اواخر قرن چهاار و اوایاق قارن ـجاااجم
هجری است که مهااامترین کتاب او کشااف المحجوب ،از جمله آثار تعلیامی به شمار می رود که متعلا باه
دوره ی نخستین نثر ـارسی است.هجویری در جای جای کتاب خود ،از ارسال مثق برای تفهیم و تأکیاد بیشاتر
مضمون و مفهو به خواناااااجده استفاده می کجد .مثاق ،جملاه ای کوتاه،رسا،اسااااتعاری ،انادرزی و اخ قای
حاوی عصاره تجربیات مرد عاااصر گذشته است که در میان مرد رواج دارد و عامه ی مرد آن ها را بدون
تغا ااییر یا با کمی تغییر به کار می برند.در اغلاااب مثق ها ،کلید واژه هاای اللی،جااج ه ی استاااعاری دارد و
همین جج ه ی استاااعاری آن ها موجب می شود که قابق انط اا بار بسایاری از مصااادا هاا باشاجد.علمای
ب غت ،در تعریف خود عمدتاً بر جج ه ی تش یه در مثق تأکید می ورزند ؛در واقا در نرار آناان ،تشااا یه زیار
بجای ساخت مثق است ؛تشااا یهی که تجها مش ه به آن ذکر می شود و مش ه یا ممثول حذف مای گاردد.در ایان
نوشتار،ـس از ارائه ی تعریف مثق از نرر لاحب نرران،ویژگی های ار ساال مثاق از لحااا سااختار ،محتاوا و
درون مایه ،مسائق زی ایی شجاسی و کاربردهای گوناگون آن ،بررسی و تحلیق می شود.
واژه های کلیدی:کشف المحجوب،ارسال مثق،زی ایی شجاسی ،فر ،محتوا
____________________________
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مقدمهه
ابو الحسن علی بن عثمان هاااااجویری،از نویساااجدگان بزرگ و لاحب نا عصر غزنوی اسات و اثار
گران سجگ او کشف المحجوب،یکی از مجاب مهم عرفان و تصاوف است که دارای ویژگی های زبانی و سا کی
خالی است که مجال تحقی و تت در نثر آن بسیار گساااترده است(.برای اطااا عات بیشتر،رک:لافا،ج ، 2
)296-292 :7631
هجویری در کتاب خود،برای بیان اندیشه های واالی خود و دیگر متصوفه و ایجاد ارت اااط مؤثر و بهتر باا
خوانجده ،نیز تفهیم مطالب اخ قی،عرفانی و اجتماعی خود،از مثق ها چه فارساااااای و چه عربی بهاره گرفتاه
است.
مثق ها را می توان نقطه ی اتصال فرهجگ عوا و خواص دانست.در حوزه ی ادب رسمی،آن جا کاه شااعر
یا نویاااا سجده ،خود را به زبان و فرهجگ مرد نزدیک می کجد،زمانی است کاه از مثاق هاای آناان باه لاورت
ارسال مثق بهره می برد .امثال،نزدیک ترین گونه به ساحت ادب رسمی ،یعجی شعر و نثر فصیح و بلیغ یاه شامار
می آیجد ؛چرا که تما خاااا صایص اثر هجری را در خود دارند.شاعران و نویساجدگان بارای آن کاه باه لطاف و
شاااایریجی ک

خاود بیفزایجاد و آن را رسااااتر کججاد ،هماواره از مثاق هاا بهاره جسااااته اناد ؛ از ساوی

دیگر،بساااایاری از امثال،حالق رواج سروده ها و نوشته های شاعران و نویاسجدگان فارسای زبان است و این
ت ادل و تعامق در ناهایت ،زبان مرد را غجی و ـرمایه ساخااااته و بر غااااجای ادب گاران ساجگ فارسای نیاز
افزوده است(.ذو الفقاری )22 :7629،
محمود عابدی در تعلیقات خود بار کشاف المحجاوب،بیز از  17مثاق فارسای و عربای را از ایان کتااب
استاااخراج کرده و با عجوان "مثق ها و مثق واره ها "(بدون تفکیک کردن آن ها از یکدیگر)در انتهاااای کتااب
فهرست وار ذکر نموده است که  27عدد از آن ها به زبان عربی است.در این ـژوهاااز نیاز،همین مثاق هاای
استخراج شده ،بررسی می گردد.

اگرچه لاحب نارران معالاااار برای "مثق واره" تعریف ویژه ای را ذکر کرده اند که در جاای خاود مای
آید؛اما به نرر می رسد عابدی ،مثق واره را بیااااشتر بر جم ت مثق گونه ی نو و غیر ماااعروفی که غال ااً بار
ساخته ی هجویری است ،اط

کرده است.

امثالی که در کشاااااف المحجوب دیده می شود ،می تواند از جهاااااات "لحن بیاان""،رواج و تاداول"
و "ساختار دستوری" مورد بررسااااااای قرار گیرد؛همچااااااجین آن ها را از لحااااا درون مایه و محتوا باه
انواع:اجتماعی،اخ قی ،آموزشی و ...می توان تقسیم کرد.از حیث ماسائق زی اایی شجاسای و کااربرد لاور گاو
ناگون تخاااا یق ،نیز آرایه های گوناگون ادبی نیاز مای تاوان اماااااااااثال را ماورد توجااه قارار داد .در ایان
مقاله،در بخز های گوناگون راج به این م احث به اجمال سخن می رود.
تعریف مثل
در تعریف مثق گفته اند":جمله ای است کوتاه،گاه استعاری و آهجگین ،مشاااتمق بار تشا یه باا مضامون
حکیمانه و بر گرفته از تجربیات مرد که به واسطه ی روانی الفاا و روشجی معجا و لطافت ترکیاب ،باین عاماه
مشهور شده و آن را بدون تغییر یا با تغییر جزیی در گفتار خود به کار برند(".ذو الفقاری)62: 7623،
واژه ی "مثق" ،از زبان عربی به فارسی راه یافته است وآن چجان که گفته اناد از ریشاه ی "مثاول" بار وزن
"عقول" است به معجای ش اهت داشتن چیزی به چیزی ،بر ـاای باودن و راسات ایااااستادن.این واژه در عربای
معانی متااااااعددی دارد:ش ااااااایه و مانجاد،دلیق و برهان،ساخن و حدیث،ناااااااااشانه و ع مات ،ـجاد و
ع رت(.عفیفی :7617،ـیز گفتار)
ج ل الدین همایی،مثق ها را بزرگ ترین سرمایه ی ادب فارسی دانسته که همه ی حکمت هاا و داناز هاای
بشری را متضمن است و فشرده ی افکار هر قو به شمار می رود(.همایی)711--716 : 7611،
ابراهیم نرا (متوفای  277ه) .بر این باور است که در امثال چهار امتیاز وجود دارد که در انواع دیگر کا
با هم یافت نمی گردد و آن ها ع ارتااااااجد از:وضوح معجی،اختصار لفظ،لاطافت کجایه و حسن تش یه(.به نقاق
از بهمجیاری)72 : 7627،

مثل واره
گفته اند مثق واره ها " استعاره های تمثیلیه یا کجایاتی هستجد که به شکق فعق با مصادر مرکاب مای آیجاد .ایان
ع ارات ماااااصدری وقتی در جمله قرار می گیرند هویت و شخاااصیت خود را باز می یابجاد و مااااااعلو
می شود روی سخجانز با کیست .در این ع ارات می توان لورت مصدری را تغییار داد و آن هاا را مثاق فعاق
مرکب لرف کرد(".ابریشمی :7613،دی اچه)
بررسی مثل ها و مثل واره ها
-1ساختار دستوری
مثق های کشف المحجوب از نرر ساختار دستوری  ،غال اً جمله ای هستجد که این جملاه هاا برخای جملاه
ساده و برخی مرکب است.
نمونه ی جمله های ساده:
به مردار کرکسان اولی تر باشجد(.هجویری)277: 7621،اندک بر بسیار دلیق است(.همان)261 :دوست از ب ی دوست نگریزد(.همان)122:نمونه ی جمله های مرکب:
چون ل ح مجتشر شد،جمال چراغ ناچیز گشت(.همان)126:چون کسی با طریقت آشجا بود،ورا ق ا چون ع ا بود(.همان)32:هر کسی آن دارو طل د که مواف درد وی باشد(.همان)77:-2لحن بیان

مثق ها را از جهت لحن بیان به سه دساااااته ی جادی و معماولی،طجز آمیاز و لطیفاه وار،و مساتهجن و
رکیک تقاااااسیم کرده اند .لحن هر مثق ،مستااااقیماً به عجالر ساخت مثق همچون واژگاان ،ب غات و معجاا
مربوط می شود.در اماااااثالی که لحن آن تؤا با تحاااااقیر ،توهین و رکاکت است ،معاموالً الفاا تاابو دیاده
می شود و امثالی که ججاااا ه ی طجز دارند ،واژگانی چون :خر،بز،کچق،تج ق و  ...در آن ها به کاار رفتاه اسات
.لحن هر مثق ،هر چقدر به ویژگی های زبان مرد نزدیک تر باشد،با اق ال و ـذیرش بیاااااااشتری مواجه مای
گردد(.ذو الفقاری)12 :7629،
تت در مثق های کشف المحاااااجوب نشان می دهد که لحن امثال در این کتااااب غال اً جدی و معماولی
است و نه تجها کلمات رکیک و مستاااااهجن در آن ها دیده نمی شود؛بلکه از مثق هاای طاااااجزآمیز و لطیفاه
وارنیز اثری نیست.این امر تا حدودی به شخصیت جدی هجویری مربوط مای شاود و تاا انادازه ای باه سا ب
موضوع و ماهیت کتاب است که نثر تعلیمی لوفیه را در بر دارد.
نمونه ی مثق ها با لحن جدی و معمولی:
رسیده آسوده باشد(.هجویری)671 : 7621،ع ارت از مح ت نه مح ت بود(.همان)126:مال کریمان م ذول باشد و خونشان هدر(همان)137 :هر کسی را گری ان خود باید گرفت(.همان)221 :-3رواج و تداول
مثق ها را از حیث میزان کاربرد و شهرتشاااااااان در بین عاماااااااه می تاوان باه دو دساته ی رایا و
ـرکاربرد،و نو وغیر رای تقسیم کرد.بیشتر امثال به کار رفته در کشف المحجوب از نوع رای و متاداول هساتجد
که هجویری برای بیان و اث ات مطل ی به آن ها استشهاد می کجد؛اما برخی از آن ها زیاد بین مرد رواج ندارند و
به نرر می رسد ساخته ی خود هجویری باشجد.

الف-مثل های رایج
مَن طلَب َ وَجدَ(هجویری)376 :7621،ال ادیُ اَظلم (همان)676:باید که چجدان بدانی که بدانی که ندانی (همان)22 :الس مة فی الوحدة (همان)723:ججس به ججس اولی تر(همان)226:از روز روشن تر دلیق ن اید(همان)126 :ب-مثل های غیر رایج
اندر تحت این رمزی است(.همان)91:دل ـراکجده از آفت برآگجده بود(.همان)672:مح ت را با نفا هیچ تعل نیست(.همان)763:مال کریمان م ذول باشد و خونشان هدر(.همان)137:چون اول خُجب دردی بود آخرش چگونه باشد(.همان)211:-4درون مای و محتوا
الف-مسایل اجتماعی :برخی از مثق ها ،ـاره ای مسایق اجتماعی را مطرح مای ساازند.نمونه هاای زیار از ایان
دست است.
-ججس به ججس اولی تر(همان)226 :

ضدان ال یجتمعان(همان)277:چجان که نزدیک طاقت دوری ندارد ،دور طاقت نزدیکی ندارد(.همان)3:هر کسی آن دارو طل د که مواف درد وی باشد(.همان)77:الزلّة زلّة (.همان)271:ب-مسایل اخالقی:برخی از مثق های کشف المحجوب درباره ی الول اخ قی است.
به مردار کرکسان اولی تر باشجد(.همان )277:در نهی از غی ت کردنمح ت را با نفا هیچ تعل نیست(.همان)763:دوست از ب ی دوست نگریزد(.همان)122:ج-مسایل آموزشی:بعضی از مثق های کشف المحجوب جج ه ی آموزشی دارد
راه َر باش نه راه ُر (همان)726 :باید که چجدان بدانی که بدانی که ندانی(همان)22:عرفت َ فَالزَ ،به معجی :دانستی و شجاختی ـس م زمت کن بر آن (همان)12:د-مسایل دینی
دین میان ج ر و قدر است(.همان)771:نهایت والیت بدایت ن وت بود(.همان)622:کوه به ناخن کجدن بر آدمیزاد آسان تر از مخالفت نفس و هوی بود(.همان)671 :-ففی کق شئ له آیة

تدلُّ علی انه واحدُ

(همان)177:

-5بالغت
الف-معانی و بیان
تشبی -در بسیاری از مثق ها ،جج ه ی تش یه نمایان است ".میدانی" در تعریف خود از مثق ،بر ایان جج اه تأکیاد
می کجد .به گفته ی او":مثق چیزی است کاه چیازی بادان م انجاده شاده باشاد ،یعجای بادان تشا یه شاده باشاد
"(میدانی)3 : 7916،
در تماااثیق که گونه ای تش یه گسترده است"،مش ه" یک حکایت یا داستان است(.شمیسا)72-77: 7616،
در ب رخی از مثق ها و تمثیق های به کار رفته در کشف المحجوب ،می توان وجود تش یه را احساس کرد.
انّ نفی الذباب بالمک ّه أیسُر مِن نَفیه بالمذبه ":بازداشتن مگس با سرـوش آسان تر است تا با مگس ران"هجویری در کشف المحجوب ،ابتدا حکایتی را راج به شخصی به نا ابو علی سیاه مروزی نقق می کجد
که در گرمابه به هجگا ستره کردن بر آن می شود تا آلتی را که مج شاهوت اسات از خاود جادا ساازد تاا از
شهوت برهد ؛اما با نادایی کاه از هااتفی مای شاجو د از ایان کاار بار حاذر داشاته مای شاو(.هجویری:7621،
)672هجویری برای ذ ّ ابو علی در این تصمیم ،این ع ارت عربی را ذکر نموده که محمود عابدی ،ایان ساخن
را "مثق واره" خوانده در توضیح آن می نویااسد":برای کسی که می خواهد خود را از آفاات شاهوت دور دارد
،این کار با حفاااااظ خاود در ـجااه عفات بساااااااایار آساان تار اسات از آن کاه عااااااضو خاود را قطا
کجد(.همان: 272،توضیحات عابدی)در واق ،توضااااایح عابدی مشاا ه است و ع ارت مثق واره مش ه به .
نمونه های دیگر
چون ل ح مجتشر شد جمال چراغ نا چیز گشت(.همان)126 :-اذا کان اول الدن دردیاً کیف یکون آخره(.همان)216 :

استعاره-در اغلب مثق ها،کااااا لید واژه های اللی جج ه ی استعاری دارند و همین جج ه ی استعاری مثق
هاست که قابااااااا لیت کاربردشان را در مواق گوناگون باال می برد و در واق این جج ه ،از وجوه مهم و
ویژگی های برجااااااا سته ی امثال به شمار می آید .وقتی کق مثق ،برای بیان وضعیت یا حادثه ای به کار می
رود ،این وضعیت حکم مش ه را دارد و مثلی که برای بیان آن به کار می رود ،مشاا ه به است که با ذکر مثق ،در
واق مشااااااا ه حذف می گردد و مش ه به باقی می ماند و همین امر باعث استعاره شدن آن می
گردد(.رک:ذوالفقاری)32 :7629،
شفیعی کدکجی بر این باور است که استعاره های تمثیلی یا مرکب که شهرت ـیدا می کججد ،ت دیق به مثق
می گردند (.شفیعی کدکجی)771 :7622،
-مَن لَم یَذ

لم یدری(هجویری)373 :7621،

هجویری در کتاب خود ،آن جا که از سماع سخن می گوید،آن حاالتی را کاه وارد حا اسات و باعاااث
گداختن جان سالک می گردد ،از رقص مذمو جدا می کجد و معتقد است این وارد ،قابق بیاان کاردن نیسات و
فرد باید خود آن را تااا جربه کجد تا بتواند حال آن را درک کجد .او برای بیان این مطلب ،از مثق فو باه شاکق
استعاره ی تمثیلیه و مرکب بهره می گیرد(.رک:همان)
نمونه های دیگر
اذا طل الصّ اح بطق المص اح(همان)126:وجدتُ فی الق ا ما طل تُ فی الع ا (همان)271:کنای -ابراهیم نرا ،لطافت کجایه را از امتیازات امثال بر شمرده است (.به نقق از بهمجیار )72 : 7627،و اباو ع یاد
قاسم بن س

،بیان مقصود به شکق کجایه را در مثق الز دانسته است (.همان)727:

نمونه های کجایه در مثق ها
هر کسی را گری ان خود باید گرفت:کجایه از این که "هر کسااااای باید خود حساب خاود را بکجاد،هر کسایباید خود را زیر نرر بگیرد و احوال خود را بررسی کجد(".هجویری 292 ،7621،توضیحات عابدی)
اگر کونین اندر ـله ی ترازوی وی نهجد ـدیدار نیاید(.همان)21:به کجایه یعجی"از شدت خودخواهی هیچ کس و هیچ چیز را ق ول ندارد(".همان ،توضیحات عابدی )363
قابق ذکر است که عابدی ،این ع ارت را هم مثق واره دانسته است(.همان)
ایجاز-در الطااااااا ح علم معانی،بیان مقصود در کوتاه ترین لفظ و کمترین ع اارت اسات کاه ایان امار در
سخن اغلب فصحا دیده می شود.ایجاز وقتی ـسجدیده است که مقصود ،با آن الفاا اندک به طور کامق بیان شود
(.لادقیان)771 : 7617،
مهمترین ویژگی مثق ،ایجاز آن است .میهجی بر کوتاهی و ایجاز مثق تأکیاد مای کجاد(.میهجی )63 :7932،اغلاب
مثق های به کار رفته در کشف المحااجوب دارای این خصیصه است؛اما برخی از آن ها این گونه نیست.
نمونه های ایجاز
الح ال یتغیر(هجویری)372 :7621،
ال ادیُ اظلم (همان)676 :
رسیده ،آسوده باشد (.همان)671
نمونه های اطجاب
کسی را که داروی علت وی حاا قیرترین چیزها باود ،وی را دُر ومرجاان ن ایاد تاا باه شالیثا و دواک المساکآمیزندش(.همان)72:

آب تا اندر رود روان باشد روان بود چون به دریا رساااااااید قرار گیرد و چون قارار گرفااااااات طعاااامبگرداند(.همان)213 :
ب-بدیع
سجع:یکی از عواملی که بر موسااااا یقی مثق و در نتیجه سهولت حفظ آن می افزاید ،سج است .ابن سیجا مای
گوید":ک

اگر برخوردار از سااااااج و عطف و وزن باشاد ،باه خااطر ساااپردنی تار خواهاد باود "(ابان

سیجا)223 :7921،در برخی از مثق های به کار رفته در کشف المحجوب ،سج دیده می شود .
اذا طل الص اح بطق المص اح(.هجویری)126 :7621،بین مص اح و ل اح :سج مطرف ،بین طل و بطق :سج متوازن
وجدت فی الق ا ما طل ت فی الع ابین ق ا و ع ا:سج متوازی ،وجدت و طل ت  :سج متوازی
جناس
یکی دیگر از آرایه هایی که در افزایز موسیقی مثق ها مؤثر است ،وجود انواع ججااس اسات .بسایاری از مثاق
های کشف المحجوب دارای ججاس است.
جدّ به جَد جدّ باشد(.همان)672 :راه َر باش نه راه ُر(.همان)726:اِنس را اُنس جز با ججس ن اشد(.همان)227:بین واژه های "جِد و جَد""،راه َر و راه ُر"و "اِنس و اُنس" ججاس ناقاااص وجاود دارد کاه آن "اخات ف در
مصوت کوتاه دو کلمه ی هم هجا و هم واک است(".شمیسا)22 : 7627 ،
-مدار مَدَ ر جز بر کدر نیست(.همان )13 :بین مدار و مدر ججاس زاید دیده می شود.

تکرار
تکرار واژه در امثال به قصد تج یه ،تعریم ،تأکید و یاا هار قصاااااد دیگاری لاورت گیرد،هماان نقاز
موسااااایقایی ججاس را ایفا می کجد .تااااااکرار مماااااااکن است به لورت تکرار کلمه و یا واج آرایای و
...باشد(.ذوالفقاری)33 :7629،
نمونه ها
الججس م الججس (هجویری )767 :7621،-دوست از ب ی دوست نگریزد(.همان)122 :

تکرار واژه
تکرار واژه

-ع ارت از مح ت نه مح ت بود (.همان)126:

تکرار واژه

مدار مدر جز بر کدر نیست و مر بشر را از کدر گذر نیست (.همان )13:تکرار لامت "ر" و "د"دل ـراکجده از آفت برآگجده بود(.همان )672:تکرار لامت "د"مراعات نظیر
کسی را که داروی علت وی حقیر تارین چیزهاا باود،وی را دّر و مرجاان ن ایاد تاا باه شالیثا و دواکالمساکآمیزندش(.همان)72 :
یک ذرّه از کرامات مشایخ سرمه ی دیده ی مریدان کردند (.همان)123:تضاد یا طباق
اندک بر بسیار دلیق باشد (.همان)261:هزار فرسجگ به دروغ برو تا یک قد در آن لد باشد(.همان)372:طرد و عکس

چجان که نزدیک طاقت دوری ندارد،دور طاقت نزدیکی ندارد(.همان)3:
تلمیح
چون باز ملک بر دیوار سرای ـیرزنی نشیجد ـر و بالز ب رند(.همان)72:
این مثق به داستان "یافتن ـادشاه ،باز را به خانه ی کماااپیر زن"اشاره دارد که در دفتر دو مثجاوی موالناا آماده
است(.رک مولوی،دفتر دو ) 272-276 : 7612،

نتیج گیری
هجویری در موارد متعدد برای تفا هیم بهتر مطالب و رساتر کردن آن ها از مثق و مثق واره ها بهاره گرفتاه
است .تسااااا لط او بر زبان عربی باعث گردیده ،برخی از مثق های مورد استفاده ی او باه ایان زباان باشاد؛اما
بسامد مثق های فارسی در کشف المحجوب نس ت به عربی بیشتر است؛به طوری کاه از مجااموع هفتااد مثاق
استااااا خراج شده توسط عابدی ،تجها بیست عدد آن به عربی است.مثق های کشاف المحجوب از نرر ساختار
دستوری غال اً جمله ای هستجد که این جمله ها برخی ساده و برخی مرکب است.
اکثر امثال در کتاب هجاا ویری مثق های رای و مشهور هستجد که او برای بیان و اث ات مطلب خاود باه آن هاا
استاااشهاد کرده است ؛اما برخی مثق ها نیز هساتجد که در میان مرد چجاااااادان رواج ندارند و باه نرار مای
رسد بیش تر آن ها برساخته ی خود هجویری است .می تاوان گفات تماا مثاق هاای باه کاار رفتاه در کشاف
المحجوب دارای لحن جدی و معمولی هستجد و این بیشتر به س ب شخصیت جدی خود هجاویری و ماهیات
موضوعی کتاب اوست.

از نرر درون مایه و محاا توا،برخی امثال کشف المحجوب جج ه ی آموزشی و برخای جج اه ی اجتااماعی دارد
.بعضی از آن ها اخااااا قی است و بعضی دیجی.انواع آرایه های ادبی از ق یق ساج ،ججاس،تکرار ،تضاد و...در
مثق ها دیده می شود و کاربرد انواع لاااااااور تخیق در مثق و مثق واره ها نمایان است.
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