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چکیده

مقاله ی حاضر تعریف تازه ای از مثل و برخی دیگر از عبارت گویه ها بر اساس شاخص های
زبان شناختی ارائه می کند .در ابتدا حوزه های مثل پژوهی و عبارت پژوهی معرفی می شوند .سپس
استدالل می شود که تعاریف سنّتیِ عبارت گویه ها جامعیّت و مانعیّت یک تعریف علمی را ندارد.
ضمن این که تلقی این تعاریف از برخی مفاهیم زبانی ،همچون استعاره ،صرفاً بر مبنای نگاه آرایه
شناسی بوده است که از منظر زبان شناسی جامعیّت الزم را ندارد .بررسی ساختار گفتمانی ضربِ امثال،
تعریف تازه ای را برای مثل پیش روی ما قرار می دهد و آن عبارت است از« :عبارت گویه ای متواتر و
نسبتاً ثابت که داللت روایی و ارزش بینامتنی دارد» .با بررسی ارزش ساختواژی و انواع داللت لغات ،و
نیز ساختار روایی امثال ،اصطالحات از امثال جدا می شوند ،بدین ترتیب که امثال فاقد ارزش
ساختواژی و دارای داللت انگیخته ی رواییت تلقی می شوند و اصطالحات ،دارای ارزش
ساختواژی و داللت دلبخواهی پس اصطالح عبارت است از «عبارت گویه ای متواتر و نسبتاً ثابت که
ارزش ساختواژی دارد» .در میانه ی راه امثال به اصطالحات زبانزدها قرار دارند که دارای گفتارکنش
ثابت و ارزش تصریفی ،امّا فاقد ارزش اشتقاقی هستند .بنابراین زبانزد را می توان این گونه تعریف
کرد « :عبارت گویه ای نسبتاً ثابت ،متواتر و تصریف پذیر با گفتارکنش ثابت» .پس مداخل لغوی زبان
به لحاظ داللت یا دلبخواهی اند یا انگیخته .بنابراین لغات در طیفی در نظر گرفته می شوند که یک سر
آن قاموس است با داللت انگیخته ،و سر دیگر واژگان است با داللت دلبخواهی.
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 -۱مقدمه
ارائه ی تعریف همه پسندی از مثل ،چیزی ست که مثل پژوهان تاریخ را سردرد بسیار داده
است .از روزگار ارسطو تا به امروز ،از فیلسوف تا فرهنگ نگار ،همه تالش کرده اند که این فرم زبانی
را تعریف کنند و هنوز تعریفی نـمی شناسیم که نقدی بر آن روا نباشد .در این گفتار کوتاه ،می خواهیم
مثل را تعریف دوباره کنیم .در این مسیر به مفاهیم همسایه ی مثل هم خواهیم پرداخت .برای این کار
باید از مثل پژوهی 1بیاغازیم.
- ۱-۱مثل پژوهی :مثل نگاری 2و مثل شناسی
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مثل پژوهی حوزه ای ست که در آن امثال گردآوری ،طبقه بندی و بررسی می شوند .آن چه که
از مثل پ ژوهی فارسی در دست است ،بیش تر در حوزه ی جمع آوری و طبقه بندی امثال و حکم می
گنجد .این حوزه ی پژوهشی مثل نگاری نام دارد ،و در سراسر جهان بازار ِتیزی دارد .شمار فرهنگ
های منتشره در جهان در این باب قریب به بیست هزار است و ساالنه به طور متوسط دویست عنوان
دیگر بر آن ها افزوده می شود (میدر .) xii :۲۰۰۴ ،نیک بختانه ،شمار قابل توجهی از کتب و فرهنگ
نامه ها موجود است که همگی به جمع آوری و طبقه بندی مثل های فارسی و سایر زبان های ایرانی
پرداخته اند .جمع آوری و حفظ این منابع مهم ،پلّه ی اول در شناسایی آن هاست .مثل نگاری تطبیقی،
شاخه ای از این علم است که به بررسی تطبیقی امثال و حکم موجود در زبان های مختلف می پردازد.
اکنون فرهنگ های دو یا چند زبانه ای در دست است که نشان می دهد بسیاری از ضرب الـمثل ۴های
جهان در واقع ریشه ی یکتایی دارند .گفته های دیگری هم هست که شاید ریشه ی واحدی نداشته
باشند ،اما در جانـمایه یکی هستند .بسیاری از جمله میدر ،)۲۰۰۴( 5ترنچ ،)1۹۰5( 6داندز ،)۲۰۰۸(7
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هالم ) ۲۰۰7( ۸و دیگران استدالل کرده اند که امثال و حکم ،جهان شمول و میراث خرد انسانی هستند
و وابسته به باورشناسی خاصی نیستند .پاسخ به این ادعا هر چه که باشد ،حیطه ی فعالیت علمی را
تغییر می دهد.

تـحلیل داده های گردآمده در جریان مثل نگاری متعلق به شاخه ی دیگری از مثل پژوهی است
که مثل شناسی نام دارد .مثل شناسی به بررسی صورت و محتوای مثل ها از جنبه های مختلف می
پردازد .مثل شناسی مطالعه ی علمی مثل هاست ،با ابزاری که شاخه های گوناگون علوم در اختیار ما
می نهند .در عمل ،این بیش تر پژوهشگران عرصه های انسان شناسی (به ویژه انسان شناسی زبان
شناختی) ،فرهنگ عامه و مطالعات فرهنگی ،پژوهش های ادبی ،دین شناسی ،جامعه شناسی ،تاریخ،
ارتباطات و زبان شناسی بوده اند که به مطالعه ی امثال و حکم پرداخته اند .در زبان فارسی ،عمده
کارهای انـجام پذیرفته در این زمینه مربوط به حوزه ی مثل شناسی جنسیّت است که در آنها تالش
پژوهشگر بر این بوده تا بروز نابرابری جنسیّتی را در ضرب الـمثل ها نشان دهد ،که بنا بر نبود
تعاریف علمی از مثل ،بسیاری از اصطالحات کوچه و بازار با «امثال و حکم» خلط شده اند.

پس مثل پژوهی حوزه ای مطالعاتی است که به بررسی عباراتی موسوم به امثال و حکم می
پردازد .این علم از دو گرایش بزرگ تشکیل شده است :مثل نگاری و مثل شناسی .مثل نگاران به
جست وجو ،شناسایی ،گردآوری و طبقه بندی امث ال و حکم می پردازند .در مقابل ،مثل شناسان به
تعریف مفهوم مثل می پردازند و صورت ،ساختار ،سبک ،محتوا ،کارکرد ،معنا و ارزش امثال را مورد
تـحلیل قرار می دهند .طبقه بندی زیرمجموعه های امثال هم در حیطه ی این علم می گنجد .در
حقیقت ،مثل شناسی و مثل نگاری الزم و مل زوم هم اند .ابتدا مثل شناسان معلوم می کنند که مثل
چیست؛ سپس مثل نگاران بر اساس تعریف امثال را گرد می آورند .در نهایت ،دست یافته های مثل
نگاران را مثل شناسان تـحلیل می کنند.

- 2-۱مثل شناسی در برابر عبارت شناسی
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مثل شناسی زبان شناختی بخشی از عبارت شناسی ۹محسوب می شود (میدر.)xiii :۲۰۰۴ ،
عبارت شناسی بخشی از زبان شناسی است که به مطالعه ی عبارت های کمابیش ثابتی می پردازد که
در زبان خودکار به وفور وقوع می یابند .این عبارت ها خود به دسته های گوناگونی تقسیم می شوند.
طبقه بندی زبان شناختی این عبارات بر آن چه در مطالع ات ادبی مربوط به مثل شناسی انـجام یافته
منطبق نیست .مثل شناسی سنّتی میان مثل ،حکمت ،اصطالح و زبانزد تـمایزی قائل می شود که به آنها
نیز خواهیم پرداخت و خواهیم دید که تعاریف آنها با تعاریف زبان شناختی هم خوانی ندارد .در
«عبارت شناسی» کوچکترین واحد «عبارت گویه» نام دارد .بنابراین ،عبارت گویه عبارت کمابیش ثابتی
است که در زبان خودکار به وفور وقوع می یابد .عبارت گویه ها خود می توانند مثل ،حکمت،1۰
اصطالح ،باهمایی 11یا زبانزد 1۲باشند« .عبارت نگاری »13مکمل عبارت شناسی است (همان) .بنابراین،
به قیاس مثل نگاری ،عبارت نگاری را می توان گردآوری و طبقه بندی عبارت گویه ها دانست .پر
واضح است که عبارت نگاری در بر گیرنده ی مثل نگاری است .جمع عبارت نگاری و عبارت شناسی
را عبارت پژوهی 1۴می نامیم .مثل پژوهی در عبارت پژوهی نقش محوری ندارد و حوزه ای ست چون
دیگر حوزه ها؛ چرا که از منظر زبا ن شناختی همه ی عبارت گویه ها مهم و واجد ارزش زبانی اند و
امثال برتری خاصی بر سایر عبارت گویه ها ندارند.

- 2پیشینه
-۱-2نمونه های باستانی
مثل نگاری سابقه ی چند هزار ساله دارد و کهن ترین نمونه ی آن به تمدّن باستانی سومر برمی
گردد .این کهن ترین سند به خط میخ ی سومری است .اسنادی هم از گردآوری امثال و حکم در نزد
مصریان باستان در دست است( .کریمر .) 1۰6 :13۴۰ ،اثر تاریخی بزرگ دیگری که در زمینه ی امثال
در دست است ،امثال سلیمان است .امثال سلیمان بخشی از عهد عتیق است که به نظر می رسد در
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فاصله ی سده های دهم تا ششم پیش از زایش مسیح نگاشته شده باشد .در ایران پیش از اسالم هم
جُنگ هایی از کلمات قصار و امثال و حکم را گرد می آورده اند که «اندرزنامه» نام داشتند .اندرزنامه
نویسی یکی از قالب های پر رونق دوره ی ساسانی بوده است .بسیاری از این اندرزنامه ها بعدها از
میان رفتند و اصل آنها موجود نیست .امّا محتوای آنها به عربی و فارسی برگردانده شد و در قالب شعر،
مثل ،حدیث و غیره به حیات خود ادامه داد.
امثال در ساحت هایی ایدئولوژیک نمو می یابند .هم نمونه های عبرانی ،هم ایرانی و هم عربی
امثال ریشه در منابع دینی ـ اخالقی فرهنگ های خود دارند.
- 2-2مطالعات ایرانیان
- ۱-2-2تدوین امثال در ایران پس از اسالم
نخستین کتابی که قدمی در مثل نگاری فارسی برداشته« ،ترجمان البالغه» نوشته ی محمد
رادویانی به سال  57۰هجری است .کتاب رادویانی کتابی در امثال نیست و در باب بالغت است .با این
حال ،او از شانزده مثل فارسی نام می برد.
روند ثبت پراکنده ی امثال ادامه دارد تا این که به سال  1۰۴۹محمدعلی هبله رودی کتابی می
نگارد به نام «مجمع االمثال» که حاوی  ۲۰۹5مثل بوده است .پنج سال بعد ،همین محقق کتاب دیگری
می نویسد با نام «جامع التمثیل» که  1۰۰1مثل دیگر داشته است .نکات حائز اهمیت در باره ی این دو
اثر آن است که اوالً مانند گام های نخستین در سایر حوزه های فرهنگ نویسی فارسی ،این دو اثر هم
در هند نوشته شده اند ،و دوماً در خالل امثال پیشینه ی روایی آنها نیز ضبط شده است.
در فاصله ی قرن یازدهم تا دوران معاصر آثار بزرگ و کوچک فراوانی در باب مثل نگاری به
رشته ی تحریر در آمد که همه شبیه هم هستند و بیش تر در هند و عثمانی نگاشته شده اند و هیچ
کدام به بزرگی و اهمیت کتاب هبله رودی نیستند.
- 2-2-2آثار معاصر
تعداد آثار معاصر در زمینه ی مثل نگاری بسیار زیاد است .نکته این جاست که این آثار متعدد
اختالف چندانی با هم ندارند .از این رو به ذکر چند اثر شاخص بسنده می کنیم.
مشهورترین اثر این سالیان ،کتابِ مستطابِ «امثال و حکم» دهخداست که بزرگترین مثل نامه ی
تاریخ ایران تا زمان خود بوده است .دهخدا موارد بسیاری چون اصطالحات و زبانزدها و ابیات و آیات

و حتی جمالت عربی و داستان ها را تحت عنوان مثل یا حکمت ضبط کرده است .دهخدا به طور کل
گرایش به ادبیات دارد تا فرهنگ عامّه .همزمان با دهخدا ،مرحوم احمد بهمنیار به گردآوری داده های
اثر بزرگ خود «داستان نامه ی بهمنیاری» پرداخت که بر عکس امثال و حکم گرایش به فرهنگ عامه
داشت ،ولی به دالیلی از انتشار آن سر باز زد .این کتاب که شامل  6۰۴7مثل است در سال  1361منتشر
شد.
ابوالقاسم انجوی شیرازی کتاب «تمثیل و مثل» را به سال  135۲خورشیدی به زیور طبع آراست.
این اثر  1۲6داستان و در مجموع  ۲۹5روایت را در بر دارد.
«کتاب کوچه»ی شاملو ( ) 1375اثر بزرگ و در خور توجه دیگری است که تمامی عبارت گویه
ها و حتی فراتر از آن ،الالیی ها ،ترانه ها ،و جز آن را دربرمی گیرد.
حسن ذوالفقاری در سال  13۸۴کتاب «داستان های امثال» را منتشر کرد .این کتاب که در نوع
خود جامع ترین اثر موجود است به ریشه یابی و ذکر پیشینه ی داستانی  ۲5۰۰مثل می پردازد.
احمد ابریشمی در سال « 1376فرهنگ نوین مثل های فارسی» را منتشر کرد.در این اثر ،عبارت
گویه ها در هشت بخش مختلف تحت عناوین مثل ،تعبیرهای مثلی ،اصطالحات مثل گونه ،تشبیهات
مثل گونه ،مثل های گفت وگویی ،ابیات مثلی ،امثال عربی رایج در فارسی و مثل های داستان دار ضبط
شده اند.
در سال « ،13۸۴فرهنگ امثال سخن» به کوشش حسن انوری در دو جلد منتشر شد که دارای
سی و سه هزار مدخل است.
بهمن دهگان (« )13۸3فرهنگ جامع ضرب المثل های فارسی» را از سوی فرهنگستان زبان و
ادب فارسی منتش ر کرد .این اثر ارزشمند یکی از آثاری است که از اصول فرهنگ نگاری تبعیت می
کند .این فرهنگ دارای دوازده هزار مدخل است که در ذیل هشتصد کلیدواژه ی موضوعی ضبط شده
اند.
صدری افشار (« )13۸۸فرهنگ زبانزدهای فارسی» را منتشر کرد .این فرهنگ هر چند که در
تعاریف اختصاصاً جمع آوری زبانزدها را هدف کار خود قرار می دهد ،گه گاه امثال یا اصطالحات را
در زمره ی آنان ذکر می کند.
ذوالفقاری ( ) 13۸۸بزرگ ترین و جامع ترین مثل نامه را تحت عنوان «فرهنگ بزرگ ضرب
المثل های فارسی» در دو جلد منتشر کرد .این فرهنگ یکصد هزار مدخل دارد و ترتیب آن الفبایی

است .این مثل نامه مقدّمه ی مفصّلی در باب مثل شناسی دارد.
- 3-2-2مطالعات غیرایرانیان
درباره ی مثل پژوهی در سطح جهان چه می توان گفت؟ این اشارت بس که ساالنه در حدود
 ۴۰۰کتاب ،مقاله ،پایان نامه یا رساله ی دکتری در این زمینه به رشته ی تحریر در می آید (میدر،
 .) xiii :۲۰۰۴این منابع سرشار در کتابنامه های ساالنه ی «پراوربیوم »15در دانشگاه ورمونت امریکا و
زیر نظر پروفسور ولفگانک میدر منتشر می شوند .به گفته ی میدر (همان) اکنون گنجینه ای مشتمل بر
ده هزار پژوهش ،چهار هزار مثل نامه و نه هزار اسالید در باره ی امثال همه ی زبان های جهان در
مرکز مثل پژوهی ورمونت گرد آمده است.
ترنچ ( ) 1۸53یکی از نخستین کسانی است که باب مثل پژوهی را گشوده است .کتاب کالسیک
او« ،در باب درس های امثال»  ،بارها تجدید چاپ شد و سرانجام در سال  1۹۰5با اندکی تغییر تحت
نام «امثال و آموزه هایشان»  ،برای آخرین بار به چاپ رسید .او در این کتاب به بررسی منشأ ،معنا،
اهمیت ،پراکنش و ذات امثال می پردازد .امّا تعاریف او از مثل کمابیش همانی است که پیش تر گفتیم.
هالم ( ) 1۹۰۲کتابی در مثل پژوهی منتشر کرد با عنوانی بسیار طویل« :آموزه های امثال :مطالعه
ی تاریخ ی شباهت ها ،تفاوت ها ،موضوعات ،معانی و سایر مشخصات امثال ،جمالت قصار و کوته
گویه ها ،آن طور که افراد بسیاری از زمان ها و سرزمین های مختلف گفته اند»! او در این کتابِ بیش
تر ذوقی به بررسی تاریخی همه ی موارد باال پرداخت و نتیجه گرفت که قصه ی مثل در سراسر جهان
کمابیش یکسان است.
مهم ترین اثر مثل شناسی سده ی بیستم را تیلور )1۹3۴( 16به رشته ی تحریر در آورد .او در
کتاب «مثل» به امثال استعاری ،انواع مثلی ،رابطه ی مثل و فرهنگ عامه ،امثال دخیل ،امثال مذهبی و
تعریف مثل پرداخت.
سرانجام میدر ( )۲۰۰۴کتاب «راهنمای امثال» را نگاشت که در آن به ارائه ی تعریفی از مثل می
پردازد و سپس چندی از امثال زبان انگلیسی را برمی رسد.
اکنون وقت آن است که به بررسی تعاریف موجود از مثل بپردازیم.

Proverbium
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 -3تعاریف موجود از مثل

مثل شناسی میان عبارت گویه های گوناگون تفاوت قائل می شود .مثل را هر کسی از ظنِّ خود
تعریف کرده است و آن جا که تعاریف رنگارنگ و متکثّر است ،توافقی میان علما نیست .امّا به عنوان
برآیند آثار موجود ،از نگاه مثل شناختی عبارت گویه ها را به دسته های زیر تقسیم کرده اند (دهگان،
:)13۸3
 . 1مثل :جمله ای وردِ زبان گروهی از مردم در روزگاری ،که داللت بر مفهومی عام دارد ،که
تشبیهی یا استعاری است.
 .۲جمله ی مثلی :مثلی که داللت بر مفهومی خاص دارد.
 . 3تـمثیل :مثلی داستان دار که اغلب ،داستان آن فراموش شده است.
 . ۴حکمت :جمله ی قصاری که تشبیهی یا استعاری نیست و مؤلف آن شناخته شده است.
 .5اصطالح :ترک یب ثابتی از دو واژه یا بیش تر که مفهوم آن با مجموع مفهوم واژگان آن فرق
دارد.
 . 6کلیشه :ترکیب ویژه ای از واژگان که با واژه یا واژگان دیگری تکمیل می شود.
 . 7زبانزد :عبارات قالبی ای که نه مثل اند ،نه اصطالح ،نه کنایه و نه استعاره ،که در موارد ویژه
ای به کار می روند .اهم این موارد ویژه عبارت اند از نفرین ها ،دعاها ،صلوات ها ،سوگندها،
خوشامدگویی ها و جز آن.
برخی دیگر همچون ذوالفقاری ،در عین این که مثل را دارای جنبه ی کِنایی می دانند ،کنایه را
در دسته ی دیگری می گنجانند.

 -۴نقد تعاریف مثل :به سوی تعریفی جامع و مانع از مثل

نخست این که شاخصه های تعریف مثل در متون مورد مطالعه بیش تر ذوقی ،معنایی و فرازبانی
است .بنا بر دانش زبان شناسی می توان معیارهای علمی برای تعریف مثل در نظر گرفت و بدین وسیله
تعریفی «جامع و مانع» ارائه داد .دوم ،گاه هم پوشانی هایی میان تعاریف پیشنهادی برای عبارت گویه

های گوناگون دیده می شود و سوم ،گاه تعاریف موجود اساساً از جنس تعریف نیست و توصیف
است .چهارم ،شاخصِ همه پسندی در این میان وجود ندارد و تقسیم بندی هر پژوهشگر متفاوت از آن
دیگری است .اکنون بر آنیم تا تعریف زبان شناختی جامع و مانعی از مثل ارائه دهیم.

آن چه روشن است ،با اتکا به صنایع ادبی/زبانی چون تشبیه و کنایه و استعاره ،نه می توان انواع
عبارت گویه ها را از هم بازشناخت ،و نه از اساس می توان به طور پیشینی به وجود آنها قائل بود.
مالکی ،شاخصی ،سنجه ای نیاز است تا با اتّکا بر آن و به وسیله ی آن بتوان انواع مصطلحات مردمی را
تعریف کرد و تـمیز داد .پند و اندرز به ابزار علم ،سنجیدنی نیست .پندِ چون منی بندِ چون تویی تواند
بود .در نتیجه ،از نظر ما ،در ابتدا چنین تـمایزی میان تـمثیل ،مثل و حکمت روشن و گویا نیست .همه
ی امثال ،چه تـمثیلی ،چه حکمت و چ ه مثل بر بنیان سازواره ای رِوایی قرار دارند .مَثَل ،چکیده یا پیام
آن داستان است ،خواه آن داستان فراموش شده باشد خواه نه .اصل این جاست که بدنه ی آن داستان
در ناخودآگاه ما حاضر است.

نیز می توان حِکَم را در دسته ی امثال جای داد و آن گاه قائل به وجود امثال استعاری بود (یا
نبود) .چه با تعریف علمی از استعاره ،به عنوان یکی از فرایندهای بنیادین مغز که در آن عنصری از
محور جانشینی به جای عنصر دیگری ،بر روی محور همنشینی به کار گرفته می شود ،بسیاری از حِکَم
هم در بطن خود استعاری هستند .نـمونه را ،این دو گفته ی مشهور:
الف .دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.
ب .دو شمشیر در نیامی نگنجند.
بنا بر تعاریف سنتی ،جمله ی (الف) نـمی تواند مثل باشد ،چرا که هم مؤلف آن ،شیخ اجل ،را
همه می شناسیم و هم ظاهراً استعاره ای در آن دیده نـمی شود .اما با اندکی دقت می توان دریافت که
«گنجیدن کسی در کشوری» استعاره ی ظرف و مظروف است که در آن کس ،ظرف ،و کشور ،مظروف
است .دیگر این که ،حتی اگر استعاره ای هم در میان نباشد ،یحتمل کل ماجرا ،استعاری است .حاال
منظورمان از این که کل ماجرا استعاری است ،چیست؟

هیچ نشانه ای هرگز در خالء نطفه نمی بندد و هیچ پاره ای از زبان را در فضای آزمایشگاهی
نـمی توان سنجید .از این رو باید دید که این عبارت گویه ها در چه «بافتی» واقع شده اند .بافت بستر
زایش نشانه هاست و نشانه ها محملِ معانی .داللت نشانه های زبانی بر دانشی «زبانی» (درون زبانی) یا
«جهانی» (دانش نامه ای ،دایرةالمعارفی ،برون زبانی) است (صفوی ،)۴۰ :13۸3 ،و هر یک از این دو با
بستری از بافت متناظرند :بافت زبانی متناظر با دانش زبانی ،و بافت جهانی (موقعیتی) متناظر با دانش
جهانی .دانسته های ما از بافت جهانی همواره در تأویل گزاره های زبانی حضور فعّال دارند .گاه بدون
داشتن داده های بافت جهانی ،نمی توان به معنای گزاره ها پی برد .نـمونه های واقعی که از فضای
وب انتخاب شده:

ضمن تشکر از جناب اقیانوس به خاطر این مطلب .به نظرم مقایسه جالبیاست ولی این دو
پادشاه در یک اقلیم نیستند.

بدان که من از هر چیزی ،به خوبی آگاهم .دو زبان در یک دهان نشاید و دو شمشیر در یک نیام
نگنجد.

می بینیم که این امثال جدا از بافت گنگ و نامفهوم اند.
.1

پاسخ  :دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند؟ مقایسه ی شعر و فلسفه

سالم .ضمن تشکر از جناب اقیانوس به خاطر این مطلب .به نظرم مقایسه جالبی است ولی این
دو پادشاه در یک اقلیم نیستند .فلسفه خاستگاهش عقل است و شعر احساس و همان طور که اشاره
شد مخاطب فیلسوف کمتر از شاعر است چون عموم انسان ها احساسات شان بر عقل برتریدارد .از
این منظر فقط فلسفه مطرح نیست و دیگر علوم از جمله فیزیک هم که جناب پل فرمودند در این
حیطه جای می گیرند.
.۲

اندرزهای خداوند به عیسی علیه السالم

خدای تعالی به عیسی علیه السالم فرمود« :ای عیسی! مرا چون شخص اندوهگین و در حال

غرق شدن که فریادرسی ندارد بخوان .مرا با خواری و زاری و خلوص بخوان که هرگاه با چنین حالی
مرا بخوانی ،اجابتت کنم» .نیز فرمود« :ای عیسی! زبان و دلت در آشکار و نهان یکی باشد .من تو را از
نفست برحذر می دارم و بدان که من از هر چیزی ،به خوبی آگاهم .دو زبان در یک دهان نشاید

در این دو موقعیّت ،سخن از فلسفه و شعر است و دل و زبان« .دو شمشیر» و «دو پادشاه» به
ترتیب «جانشین» جفت های دل/زبان و فلسفه/شعر شده اند .یعنی ،نه به سان تلقی سنّتی از استعاره که
در آن واژه ای بنا بر حذف فالن رکن تشبیه در معنای واژه ای دیگر به کار می رود ،بل به سان اندیشه
ای تامّ و قصّه ای تـمام که جانشین اندیشه یا قصّه ی دیگری شود ،کلِّ موقعیتِ دراماتیک رقیبانی به
نام «دل و زبان» و «فلسفه و شعر» به مثابه رقابت دو مَلِک و یک مُلک ،و دو شمشیر و یک نیام در نظر
گرفته شده است .این یعنی هر دو موقعیّت متون یاد شده به موقعیّتِ امثالِ مضروب مستعار شده اند.
نکته ی بسیار اساسی این که از نگاهِ ضاربِ مثل ،امثال نسبت به هر دو بافت زبانی و جهانی پیشینی
هستند .در حقیقت ،موقعیّت قدیم ،جانشین موقعیّت حادث شده است .این جانشینی ،تعریف علمیِ
فرآیندی ست که اکنون به نام استعاره شناخته می شود .بنابراین ،در تعاریف سنتی ،یا استعاره ی
موجود در سخن از قلم افتاده ،یا کلیّت استع اری ضربِ امثال از نظر پنهان مانده .از این رو به لـحاظ
زبان شناختی در اکثریت قریب به اتّفاق مواردی که مثل یا حکمت به کار رفته ،بافت استعاری به وجود
آمده است .حاال بیایید فرض کنیم که در موقعیتی مفروض ،چنان حکمتِ غیراستعاریِ پیشینیِ منقول بر
بافت زبانی ـ جهان ی منطبق باشد که دیگر به هیچ ضربی نتوان استعاره را به سخن زور کرد .حاال چه؟
باز هم میان حکمت و مثل فرقی وجود ندارد؟

نه ،میان حکمت و مثل تفاوتی نیست ،حتی در این مورد .به فرض که چنین اختر نادری یک بار
هم رصد شود ،ما نـمی توانیم دل به تعاریفی ببندیم که کلیّت تصویر را فدای استثنائات کنند .بدین
ترتیب ،تعریف ما از مثل هر چه که باشد ،نیازی نیست که به استعاری بودن یا نبودن آن عبارت گویه
حسّاس باشد.

طبقه بندی زبان شناختی نشانه های زبانی ،اعم از واژه ،پاره گفتار یا جمله و واحدهای بزرگ تر
از آن ،همه بر اساس توزیع آنها صورت می گیرد نه معنا یا مفهوم آنها .بنابراین در مثلی چون «آن چه

جوان در آینه نـمی بیند ،پیر در خشت خام می بیند»  ،جوان و پیر نه به اعتبار معنایشان صفت ،که به
اعتبار پر کردن جایگاه فاعلی اسم هستند .در این صورت ،اشاره ی عبارت گویه ها به معانی عام یا
خاص مالک مناسبی برای طبقه بندی آنها نیست .هم این گونه است ماجرای حضور ترکیبی چون
«جمله ی قصار» در تعریف حکمت .ما را با این که فالن جمله قصار است یا نه کاری نیست .این تلقّیِ
به زعم نگارنده نادرست ،عالوه بر آن که موافق با اصول زبان شناسی نیست ،پیش فرضانه هم هست.
چرا باید فکر کنیم که هر آن چه بر زبان مردم جاری می شود ،گنجینه ی ذوق و قریحه ،مخزن درّ و
گوهر ،حکمت و پند و اندرز ،ثروت ادبی و فرهنگی و از این دست مدحیّات است؟ چه بس بسیار
جمالت قاصر که قصارشان پنداشته اند:
ـ رعیت تابع ظلم است.
ـ سگ گرسنه عاصی نـمی شود.
ـ خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو!
ـ مرگِ زن هیچ کم از لذت دامادی نیست.
یکی از مؤلفه هایی که برای ما مهم است ،این است که آیا جمالتی این چنین قصار ،آن قدر در
زبان خودکار بسامد دارند که نامزد دریافت عنوان «مثل» شوند یا نه .و الّا ،بر خالف آن چه دهگان
( )13۸3آورده  ،دانستن این که مؤلف جمله ای ناشناس است یا سرشناس ،دردی از کار تـحلیلگر دوا
نـمی کند .مردم که برای ضربِ مثل به مؤلف آن فکر نـمی کنند ،و گر نه «اال یا ایّها السّاقی» را به
«یزید بن معاویه» هم نسبت داده اند و مردم فارغ می گذرند و می خوانند و می گویند و همین مهم
است .از نظر نگارنده ،بسامد باالی بروز عبارت گویه ای به صورت کمابیش ثابت در زبان خودکار،
دلیل الزم برای مثلیّت آن عبارت است .این را داشته باشیم تا ببینیم علمای مثل پژوه چه گفته اند؛
وایتینگ (:)1۹3۲: 3۰۲

مثل ،بیانی است وجودش مرهون کالم مردم ،و همین ناظر است بر ریشه ی صور و عبارات اش.
آن چه را که مثل به رشته ی بیان می بافد ،به ظاهر حقیقتی بنیادین است و «بداهت»اش می نامیم .زبانِ
مثل خودمانی،آراسته به واج آرایی و مقفّاست .معمول است ،ولی الزامی در آن نیست ،که مثل کوتاه
باشد .معمول است ،ولی الزامی در آن نیست،ک ه مثل درست باشد .برخی امثال هم معنای تـحت الفظی
دارند ،هم معنای نـمادین و هردو معنا هم به غایت گویا و اکثر امثال یکی از آن دو را .امثال گفته هایی

ارجمند اند و چون عتیقه کهن و چون چنین گفته هایی را مرد ادب نیز می تواند برساخت ،می باید که
امثال در ازمنه و امکنه ای چند رصد شوند.

چنین توصیفی به نظر گویای نکته ی چندان مهمی نیست ،چرا که مؤلفه هایی برای مثل بر می
شمرد که در بسیاری امثال دیده نـمی شود و ناچار التزام به این مؤلفه ها را الزامی نـمی داند .تعریف
وایتینگ ج امع و مانع نیست .یعنی همان طور که پیداست ،می توان مؤلفه هایی از تعریفِ پیشنهادی او
را حذف کرد ،بی آن که در برونداد آن تغییری حاصل آید .برای نـمونه ،هر مثلی الزاماً کهن گویه
نیست .مثل ها هم مثل واژگان نو و کهنه دارند ،روزی متولد می شوند و روزی هم می میرند .مثل ها
هم مثل واژگان از زبانی به زبان دیگر می روند ،همان گونه که از نسلی به نسل دگر .پس این که گفته
ای «چون عتیقه کهن» باشد یا نباشد دخلی به مثلیّت اش ندارد« .گفته ی ارجمند» وایتینگ هم به
گمانـم همان «جمله ی قصار» خودمان است ،که به آن پرداختیم .آن چه وایتینگ «حقیقت بنیادین» می
خواند هم اندکی جای تأمّل دارد ،چرا که «موش توی سوراخ نـمی رفت ،جارو به دم اش می بست»
چه ربطی به حقیقت بنیادین دارد؟ مگر موش ،در بنیادی ترین سطوح حقیقت ،می داند که جارو
چیست؟ و بعد ،این همه مثل نامقفّا و بی وزن را چه کنیم؟ سری را که درد نـمی کند دستمال نـمی
بندند.

عدّه ای دیگر از متأخّران مثل پژوهی ،هم چون میدر ( )1۹۹3و ذوالفقاری ( )13۸۸با در کنار هم
نهادن بی شماری از تعاریف مثل ،به مخرج مشترک های زیر رسیده اند:

مثل جمله ای کوتاه و همه دان است در میان عامّه ،حاوی حِکَم ،حقایق ،فضایل و نگرش های
سنّتی ،که در قالبی استعاری ،ثابت و به خاطرسپردنی ظاهر و از نسلی به نسلی منتقل می شود (میدر،
.)۲۴ :1۹۹3

مثل جمله ای ست کوتاه ،مشهور و گاه آهنگین ،حاوی اندرزها ،مضامین حکیمانه و تـجربیّات
قومی ،مشتمل بر تشبیه ،استعاره یا کنایه ،که به دلیل روانی ا لفاظ ،روشنی معنا ،سادگی ،شمول و کلیّت
در میان مردم شهرت و رواج یافته و با تغییر یا بدون تغییر آن را به کار می برند (ذوالفقاری،

چندان واضحی به نظر نـمی رسند .منظور این نیست که این تعاریف به کار نـمی آیند؛ این تعاریف را
از منظرِ نهادینه ی علم زبان شناسی نـمی توان ارزیابی کرد .مسأله ی تعاریفی از این دست چیزی ست
که در حیطه ی روش های دانشگاهی نـمی گنجد .این گونه است که مثل پژوه مشهوری به نام تیلور
( )1۹31: 3در همان ابتدای کتاب خیال همه را راحت می کند که:

تعریف مثل به دشواری اش نـمی ارزد و اگر هم چنان خوش خیال باشیم که بخواهیم همه ی
عناصر ا ساسی اش را در تعریف واحدی ترکیب کنیم و به هر یک تأکید بایسته بدهیم ،باز هم دست
مان به مالک معتبری نـمی رسد .کیفیتی درـ زبان ـ ناگنجیدنی هست که می گوید فالن جمله مثل
است و آن دیگری نیست .از این رو هیچ تعریفی به قطع یقین معلوم نـمی کند که کدام جمله مثل
است .سخنوران هیچ زبانی هم هرگز نـمی توانند همه ی امثال آن زبان را بشناسند ،چه به طریق اولی،
بیش تر آن چه مثل خوانده شده ،از عهد الیزابت اول و مقدّم بر آن است .بیایید به این خرسند باشیم
بایسته کرد .امّا «در نومیدی بسی امید است».دلیل الزم را که گفتیم بسامد وقوع باالی عبارت گویه ای
به صورت کمابیش ثابت در زبان خودکار .حاال می باید پی دلیل کافی باشیم ،چرا که به نظر می رسد
هر گفته ای هم مثل نیست .یکی از دالیل کافی از بررسی وضعیّت دستوری عبارت گویه ها بر می آید.
همان گونه که در تعاریف سنّتی آمده است ،میان اصطالحات و امثال تفاوت سبکی وجود دارد.
اصطالحات ،بر خالف امثال ،به خودی خود جمله نیستند .یعنی اصطالحات با توجه به مورد و موضع
بروز «صَرف» می شوند:
ـ متّه به خشخاش گذاشتن :دیگه تو هم این قدر متّه به خشخاش نذار!
ـ چوب کاری کردن :چوب کاری می فرمایید!
در مقابل ،امثال جمله های تامّ و تـمامی هستند که به صور کمابیش ثابت در گفتار و نوشتار
واقع می شوند:
ـ ان شاء اللّه که گربه است!
ـ خائن همیشه خائف است.
ـ چاه مکن بهر کسی ،اول خودت دوم کسی.

با این حال ،بعضی از مثل ها نظر به ساخت نحوی ویژه ی خود ،بدون فعل ظاهر می شوند:
ـ این گوی و این میدان!
ـ راه باز ،جادّه دراز!
ـ این ریش و این قیچی!
بیان چرایی این م اجرا ،یعنی چرایی گرایش اصطالحات به صرف پذیری و امثال به صرف
ناپذیری ،اندکی ظرافت می طلبد .از نظر نگارنده ی این سطور ،پاسخ این سؤال را در روایت شناسی
امثال و اصطالحات باید جست .اجازه دهید تا در بندهای آتی این موضوع را بشکافیم .این قدر کفایت
که از نظر ما ،عبارت گویه هایی که با توجه به بافت صرف می شوند «اصطالح» هستند .در نقطه ی
مقابل ،عبارت گویه هایی وجود دارد که صرف نـمی شوند و در همه ی بافت ها به طور نسبتاً ثابتی
مورد استفاده قرار می گیرند .این دسته ی دوم «امثال» هستند .دیگر آن که بر خالف امثال ،برخی
اصطالحا ت اشتقاق پذیرند و می توان از آنها واژه های تازه ساخت :پاچه خوار .پس اصطالحات
صرف پذیر و اشتقاق پذیر هستند ،به دیگر سخن ،اصطالحات ارزش ساختواژی دارند .اکنون می
توانیم اصطالح را تعریف کنیم :اصطالح عبارت گویه ای متواتر است که ارزش ساختواژی دارد .در
ضمن ،نیم س ایه ای هم وجود دارد که منطقه ی گذار میان امثال و اصطالحات است و زبانزدها آن جا
هستند .زبانزدها صرف پذیر امّا اشتقاق ناپذیر اند .زبانزدها را بعداً تعریف می کنیم .بنابراین ،عبارت
گویه ها روی طیفی قرار می گیرند که یک سر آن [+ارزش ساختواژی] و سر دیگر آن [-ارزش
ساختواژی] دارد .انتهای مثبت ،مقام سرنـمونِ اصطالحات است و انتهای منفی ،امثال:
اصطالحات

امثال

زبانزدها

<<<>>>------------------------------------------------------
[+ارزش ساختواژی]
پاچه خواری کردن

نیم سایه

[-ارزش ساختواژی]

الهی خیر ببینی/ببینه/ببینن.

بادا باد!

نمودار  -1طیف اصطالحات ،زبانزدها و امثال و ارزش ساختواژی متناظر با آنها

هر چه

پس تا به این جا تعریف ما از مثل شد :عبارت گویه ای با بسامد وقوع باال که به صورت
کما بیش ثابت در زبان خودکار به کار می رود و ارزش ساختواژی ندارد .گاهی برخی از امثال با
صورت های اندکی متفاوت رصد می شوند .در این جا این پیشنهاد می شود این صور گوناگون را مثل
گونه 17بنامیم .در حقیقت هر مثل می تواند نمونه ی اعالی چندین مثل گونه باشد؛ مثل گونه های
مختلف بر اساس بنیان روایی واحدی شکل می گیرند ،امّا جزئیات داستانی یا زبانی آنان متفاوت است.
آن چه در فارسی ضرب المثل 1۸خوانده می شود برای ما اصطالح فنّی نیست و می تواند داللت عامّ بر
انواع عبارت گویه ها داشته باشد.

تعریف ما هنوز چیزی کم دارد.

-۵مالحظات کارکردی

کرَم ( ) 1۹۸3مثل ها را اساساً در زمره ی صورت های واژگانی قلمداد می کند .بنا بر چنین
نگاهی ،مثل زنـجیره ای نحوی از واژگان است با ساختار ثابت درونی و بیرونی خاص خود ،که
همچون همه ی واژگان دیگر آموخته می شود ،و به عنوان صورتی واحد به کار می رود .تفاوت این
صورت با صور واژگانی دیگر در آن است که مثل «نقل» می شود .یعنی ،مثل ،مثل بقیه ی واژگان
استفاده ی سر راست ندارد ،بل که به کارگیری آن انگیخته ،یا منقول است .نقدِ این گفته فعالً به کنار؛
یحتمل مراد کرم باید چیزی باشد شبیه به این:
ـ مادربزرگم همیشه می گفت[« :مثل]».
ـ به قول معروف[« :مثل]».
ـ شاعر می گه[« :مثل]».
ـ یه ضرب الـمثلی هست که می گه[« :مثل]».
بدین اعتبار ،مثل بازگشتی ست به سوی سخنی پیشینی .رجعتی ست به سخنی از پیش مقبول در
allopareme
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نزد طرفین گفت وگو ،چه روایت می شود و مورد استناد قرار می گیرد ،و ای بسا که فصل الـخطاب
گردد مشاجره ای یا منظره ای را .از این نظر ،ضربِ مثل ،ارجاعِ سخن است به چارچوب پیشینی و
مقبولی از ارزش ها :همان «عُرف» از پیش مقبول ،خردِ پیرسالی ،مذهبِ مسلّط و در مجموع فرهنگِ از
پیش موجود ـ و معموالً محافظه کار .محمل این رجعت ،عبارت گویه ای ست منقول و مقبول .مقبول
است ،پس متواتر؛ منقول است ،پس به متون پیشینی ارجاع می دهد .از این نظر ،ضربِ هر مثل
برکشیدنِ پلی است میان متون گوناگون که در سطحِ مکان و عمقِ زمان پخش ،امّا مرتبط اند .این
ویژگی امثال را ارزش بینامتنی می نامیم.

پس بنا بر آن چه گفته شد ،از ن ظر نگارنده ،مثل صورت زبانی پربسامد ،منقول و کمابیش ثابتی
است .به بیان فنّی تر ،مثل عبارت گویه ی متواتر و کمابیش ثابتی است که ارزش بینامتنی دارد .مراد از
ارزش بینامتنی آن است که هر مثل متن موضوعه ی خود را به متون مقدم بر خود ارجاع می دهد و در
قبال آن متون به گونه ای موضع گیری می کند .بینامتنیت:

یکی از ویژگی های متون است که بر آن اساس« ،هر» متن از تکه تکه های متون دیگر سرشار است ،و
می تواند در درون خود این تکه ها را با مرزهای روشن عرضه ،یا نه ،جذب کند ،و هم می تواند
همساز با آن متونقبلی شود ،با آنها به تضاد برسد ،به شان کنایه بزند ،و جز آن (فرکالف،
های همگانی هر زبانی قلمداد می شوند ،حتی اگر مؤلّف مشهوری داشته باشند.

حاال بر می گردیم به تفاوت امثال و اصطالحات .امثال ،گزاره های تـمام عیاری هستند .از این
رو فعل آنها دیگر صرف نـمی شود ،چه قبالً صرف شده است .هر مثل ،به مثابه داستانکی می ماند که
فشرده ای از آن به قالب سخن در آمده و الباقی در اذهان مخاطبان حضور همیشگی دارد .این فشرده یا
چکیده ،ماحصل و عصاره ی مثل است ،از این رو «دستِ کم» گزاره ای تـمام و کمال است .به همین
دلیل ،رای کِرَم در باره ی امثال ،که «صوری واژگانی هستند که آموخته می شوند» ،ناکامل است .از نظر
ما ،امثال واجد چیزی بیش از ارزش گزاره ای هستند .هم از این رو است که می توانند بینامتنی باشند.
تـمایز زیر را در نظر آورید:

واژه#جمله#متن

واژه دارای ارزش شیئی است .یعنی به شیئ یا اشیایی که الزاماً مادّی نیستند ارجاع می دهد .در
مقابل ،جمله دارای ارزش گزاره ای 1۹است .یعنی حامل اندیشه ای است که ارتباط میان چیزها را بیان
می سازد .متن دارای ارزش روایی است .یعنی ارتباط میان گزاره ها را نشان می دهد .از این رو متن را
ـ هر متنی را ،حتی متون علمی را ـ می توان به مثابه داستان در نظر گرفت .به لـحاظ زبانی ،عنصر
اصلی داستان روایت ۲۰است و هر روایت یک راوی دارد:
روایت ،بازنـمایی جهانی «مـمکن» در مجرایی زبانی و/یا دیداری است که در کانون آن یک یا
چند قهرمان حاضرند که ذات انسانی دارند که از بُعد وجودی ،معنایی در زمان و مکان دارند و کنش
هایی هدف مند به انـجام م ی رسانند .راوی بر تـجارب این قهرمانان تـمرکز می کند تامخاطبان در
جهانی دیگر وارد زندگی آن قهرمان شوند (فلودرنیک)۲۰۰۹: 6،امثال هر یک داستانی هستند که پیکره
شان در ذهن ماست .هر مثل ،چکیده یا پیام داستان خود است .به طور سنّتی ،آن دسته از امثالی را که
بیان گر پیام داستان هستند ،حکمت نامیده اند:
چکیده ی روایت
•

یکی رو تو ده راه نـمی دادند سراغ کدخدا رو می گرفت.

•

نو که اومد به بازار | کهنه می شه دل آزار

•

گندم خوردیم از بهشت بیرون مان کردند.

•

عروس نـمی تونست برقصه می گفت :زمین کجه.
پیام روایت

•

در پس هر گریه آخر خنده ای ست.

•

در عفو لذتی هست که در انتقام نیست.

•

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.

•

چو دخل ات نیست خرج آهسته تر کن.
propositional value
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narration

۲۰

بنابراین ،اکنون می توان گفت که چرا بر خالف اصطالحات ،امثال صرف نـمی شوند:
اصطالحات صورت های واژگانی ای هستند که برای درک معنای آن ها چاره ای جز رجوع به فرهنگ
لغت نیست .بسیاری از اصطالحات روزی داستانی داشته اند ،امّا امروز آن داستان فراموش شده است.
بنابراین ارتباط تأویلی مخاطب با معنای نخستین آنها برقرار نیست .برای نـمونه ،گفته می شود که
اصطالح «خالی بستن» زاده ی جنبش های مردمی علیه استبداد رضاخانی است .در آن روزگار ،برای
حفظ فضای امنیتی در شهرها ،تعداد مأموران نظمیه را چند برابر می کنند ،به قدری که تفنگ کم می
آید و بسیاری از مأموران بی تفنگ می مانند .پس به ناچار ،غالف خالی به کمر می بندند تا نـمود
تفنگ داشته باشد .مردم هم می فهمند و از این جا باب می شود که «نترس ،طرف خالی بسته ».امّا
امروز« ،خالی بستن» صورتی «واژگانی شده» است و داللت این زنـجیره ی آوایی بر مدلول اش همان
قدر دلبخواهی است که «درختِ» سوسور .پس با نگاه به صورت واژگانی اصطالح ،به معنا و کارکرد
آن نـمی توان پی برد« .کله ی کسی بوی قرمه سبزی دادن» ربطی به بوی قرمه سبزی ندارد .از دانستن
بوی قرمه سبزی به معنای این اصطالح ،یعنی خام خردی ،نـمی توان پی برد .بنابراین هر اصطالحی
ارزش واژگانی دارد و به مثابه یک فعل صرف می شود .بخش های ویژه ای از عبارت گویه ها با
کارویژه های ثابتی عجین هستند و در بافت هایی کامالً ثابت به کار گرفته می شوند .در حقیقت ،این
دسته دارای کنش گفتاری و نوبت دهی ثابتی هستند .به کارگیری بسیاری از این دسته ی اخیر از
عبارت گویه ها تا حدّی مکانیکی است :زبانزدها .این دسته از عبارت گویه ها ،تعابیری همچون دعاها،
دشنام ها ،تع ارفات ،خوشامدگویی ها و غیره را در بر می گیرد .بنابراین اکنون می توان دسته ی دیگری
از عبارت گویه ها را تعریف کرد :زبانزد عبارت گویه ای نسبتاً ثابت و متواتر است که ارزش گزاره ای
دارد و گفتارکنش و نوبت دهی آن ثابت است.

در مقابل ،از هر مثلی می توان برداشتی کرد  ،چرا که این برداشت در سازواره ای داستانی تنیده
شده است و ساختار این داستان در همه جا یکسان است ،و افزون بر آن ،حفظ گزاره هایی ثابت و
متنیتی کامل است که مثلی را مثلیت می بخشد .از این رو ،مثل ارزش روایی ۲1دارد و داستان واره ی
حاضر در پس پشت امثال ،ضامن ثبات نسبی صورت زبانی آنها در گذر زمان است .نکته ای که نباید
به دست فراموشی سپرد این است که ضربِ امثال هیچ گاه از بافت زبانی ـ جهانی جدا نیست .تـجمیع
عوامل حاضر در بافت زبانی ـ جهانی است که به ضربِ مثلی منتهی می شود .از این رو ،امثالی را که
narrative signification

۲1

به طور سنتی «حکمت» خو انده اند ،نـمی توان بی داستان برشمرد .داستان این دسته از امثال ،در بافت ِ
جهانی حاضر است ،همان طور که به طور تاریخی احتماالً در بافت زبانی هم حاضر بوده است .به هر
حال ،هیچ الزامی ندارد که مثلی در صورتِ زبانیِ خود داستانی داشته باشد ،تالزم حِکَم ،و داستانی که
در بافت جهانیِ بالفصل حادث می شود ،به قدر کافی گویاست .هیچ کس بی مقدّمه از این در درنـمی
آید که «مهمان حبیب خداست» ؛ حتماً قرار است کسی از در درآید و حبیب خدا شود .داستانِ حِکَم در
بافت جهانی حاضر است.

از سوی دیگر ،هر مثل مدخلی مستقل در انبانِ لغات هر زبان است .امّا چنان که گفتیم ،رابطه ی
داللت در امثال متفاوت است با رابطه ی داللت در واژه ها .داللتِ دالِّ واژه بر مدلولش از نوعِ
دلبخواهی است .یعنی درخت بودگیِ آن چه «درخت» می نامیم ربطی به واج های این زنجیره ی آوایی
ندارد .آن دسته از لغت ها که داللت دلبخوا هی دارند ،ارزش ساختواژی دارند ،یعنی می توان آنها را
صرف کرد ،یا از آنها اشتقاق به عمل آورد .در مقابل ،داللتِ دالِّ امثال بر مدلولشان ،یعنی داللتِ این
زنجیره ی آواییِ صرف شده ،بر معنایش ،دلبخواهی نیست .این نوعِ دیگرِ داللت بر اساس تأویلِ
سازواره ی داستانی م ثل به وجود می آید .گفتیم که این سازواره ی داستانی بر اساس قواعد روایت
شناختی کار می کند .پس نیاز است که اصلِ دلبخواهی بودن رابطه ی داللت در انبانه ی لغات را اندکی
تغییر دهیم .برای این کار باید تکلیف مان را با چند اصطالح فنّی را تعیین کنیم.
آن چه را که در زبان انگلیسی  lexiconنامیده اند ،در فارسی قاموس یا واژگان می گوییم .پیش
فرضی در یکسان بودن معانی قاموس و واژگان وجود دارد که جنسِ داللت همه ی اعضای این
مجموعه یکسان است .دیدیم که چنین نیست .بنابراین ،نیازمند آنیم تا صورِ واژگانی را بر اساسِ نوعِ
داللت شان ب ازشناسیم .امثال از نظر داللت در طبقه ی انگیخته جای دارند .داللت این عبارت گویه ها
روایی است .بنابراین انبان لغات از نظر نوع داللت طیفی است .در یک سر این طیف داللت روایی ،و
در سر دیگر داللت دلبخواهی قرار دارد .سر اول را امثال و سر دیگر را لغت ها  -نه لغات  -پر می
کنند .به دسته ای از لغات که داللت دلبخواهی دارند ،واژگان ،و به دسته ی دیگر که داللت انگیخته
دارند ،قاموس می گوییم.

در حقیقت باید گفت که قالب های روایی بشر محدود و معدود است و از چند ده تـجاوز نـمی
کند .بنابراین ،اختالف در تأویل امثال نه زاده ی ابهام داستانی آنان ،که زاده ی تفاوت در نـمادپردازی
موجود در آنان و ادراک آن نـمادها به دستِ عقل سلیم حاکم بر هر فرهنگ است .از این رو ،در
محدوده ی مخرج مشترک فرهنگ ها ـ که چندان هم کوچک نیست ـ می توان بسیاری از امثال دیگر
ملل را خواند و ای بسا که بسیار هم فهمید:
دوست را در سختی دریاب نه در سعادت( .یونانی)
پاکدامنی موروثی نیست( .چینی)
پاگیزگی نشانه ی ایمان است( .عربی)
هر که مالش بیش ،رنـج اش بیش تر( .عبری)
پس نـمودار طیفی ما این طور تکمیل می شود:
لغات

داللت

ساختواژه

ارزش

گفتارکنش

واژگان

[-انگیخته]

[+اشتقاقی]

[+شیئی]

[-ثابت]

[+دلبخواهی]

[+تصریفی]

[-روایی]

[-انگیخته]

[-اشتقاقی]

[-شیئی]

[-دلبخواهی]

[+تصریفی]

[-روایی]

[+انگیخته]

[-اشتقاقی]

[-شیئی]

[-دلبخواهی]

[-تصریفی]

[+روایی]

نوع عبارت
گویه

نیم سایه
قاموس

[+ثابت]
[-ثابت]

نمودار  -۲لغات ،انواع داللت ها ،ارزش های ساختواژی و وضعیت بینامتنی

اصطالح
زبانزد
مثل

نتیجه گیری

برای ورود علمی به هر حوزه ای الزم است با نگاهی کل نگرانه و فراگیر به زیرمجموعه های
آن نگریست .در این پژوهش با چنین نگاهی به حوزه مطالعاتی مثل پژوهی نگریسته شد .توجه به این
حوزه به عنو ان حوزه ی وسیع تری متشکل از دو زیرحوزه ی مثل شناسی (شناسایی و طبقه بندی
امثال) و مثل نگاری (ثبت و مدون سازی امثال) آغاز راه ورود به این عرصه ی مطالعاتی است .نکته
این که پژوهش در امثال با نگاه ژرف ادبی ،زبان شناختی و مردم شناختی ،مستلزم بازاندیشی و
بازسازی تعریف مثل است .مرور پیشینه ی پژوهش های سنتی حوزه مثل پژوهی ،نشان می دهد که
مثل عمدتاً بر اساس مفاهیم نه چندان دقیق و قابل تعریف ،تعریف شده است .به همین دلیل ،در این
پژوهش با استفاده از شاخص های زبانشناختی (ساختواژی ،نحوی ،گفتمانی) تعریفی نسبتاً جامع و
مانع از مثل به قرار زیر به دست داده ایم « :مثل ،عبارت گویه ای نسبتا ثابت ،متواتر و تصریف ناپذیر
است که ارزش بینامتنی دارد ».این تعریف از آن جهت ارزشمند است که دارای قابلیت متمایز ساختن
مثل از اصطالح و زبانزد است و در این راستا ،اصطالح چنین تعریف می شود« :عبارت گویه ای نسبتاً
ثابت ،متواتر ،گاه تصریف پذیر و گاه اشتقاق پذیر و بنابراین دارای ارزش ساختواژی» .نیز تعریف
زبانزد بدین قرار است « :عبارت گویه ای نسبتاً ثابت و متواتر ،دارای ارزش گزاره ای و گفتارکنش و
نوبت دهی ثابت» .یافته ی دیگر این پژوهش این است که سایر مفاهیم مرتبط با مثل و اصطالح را می
توان بر روی طیفی (با مختصات صورت و نقش) در فاصله بین این دو مفهوم در نظر گرفت .از جمله
زیرمختصات نقشی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است نوع داللت های اقالم و عناصر
است .بدین ترتیب عناصر یک سر طیف دارای داللت انگیخته و سر دیگر ،داللت دلبخواهی خواهند
بود .به این ترتیب ،طبیعی است که امثال که دارای ارزش بینامتنی هستند و در واقع محصول روایت
های متواترند داللت هایی از جنس داللت انگیخته داشته باشند و در سر دیگر طیف اقالمی چون
اصطالحات قرار گیرند که داللت آنها دلبخواهی و قراردادی خواهد بود .مجموعه عناصر دارای این
نوع اخیر داللت را واژگان زبان نامیده ایم و مجموعه قرار گرفته در سر دیگر طیف را که دارای داللت
های انگیخته هستند قاموس نامگذاری کرده ایم .حاصل این نگاه تحلیلی و انتقادی به مفهوم مثل و
مفاهیم پیرامون آن ،یافتن شاخص های تعریف شده برای تمیز آنها از یکدیگر است و مقدمه و تمهیدی
است برای ورود به بخش های دیگر این پژوهش و سایر پژوهش های مثل شناختی و از جمله مطالعه
امثال از منظر جامعه شناسی زبان که در مجموعه مقاالت دیگری به آن پرداخته ایم.

پیوست

برخی از اصطالحات تخصصی فارسی و ا نگلیسی موجود در این مقاله ،برای نخستین بار است
که ضرب یا پیش نهاد می شوند .در ادامه سیاهه ی این واژگان می آید .واژگانی که توسط نگارنده
ضرب شده اند با پیش زمینه ی تیره آمده اند .برخی دیگر از واژگان هستند که از پیش رایج بوده اند،
امّا در این جا به استخدام مع نای تازه ای در آمده اند .آنها را ایرانیک آورده ایم .الباقی واژه ها را عادی
نوشته ایم.

ارزش بینامتنی intertextual value
ارزش ساختواژی morphological value
ارزش گزاره ای propositional value
اصطالح idiom
باهمایی collocation
ترکیب expression
حکمت wisdom
داللت انگیخته motivated signification
داللت دلبخواهی arbitrary signification
داللت روایی narrative signification
روایت narration
زبانزد cliché
ضرب المثل proverb
عبارت پژوهی phraseotics
عبارت شناسی phraseology
عبارت گویه phraseologism
عبارت نگاری phraseography

gloss قاموس
orthographic form کلمه
lexicon لغات
lexeme لغت
lexemes لغت ها
parememe مثل
paremiotics مثل پژوهی
paremiology مثل شناسی
allopareme مثل گونه
paremiography مثل نگاری
logos واژگان
word واژه
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