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ح پس از ظهور اساه، تبادالت فرهنگی و زبانی میان سرزمینهای حوزة ههان اساه گسترش یافت

سیر ایپ داد ستددر م سریعها مثلها به عنوان نمونهو صورتی فراگیر هایی  از یک زبان به االنتقال به 

ح در دو فرهنگ فارسی و عربی ایپ مسیله به صورتی چشمگیرتر و ماسوستر زبانی دیگر وارد شدند

شهای ح به گونهر  داد شت و به تبع آن پژوه شاون از امثال عربی گ سی م ای که آرار ادبی زبان فار

 حکموامثالآرار کتام بندی ایپ امثال تیلیف شخخدح یکی از ایپ بسخخیاری با موضخخوع گردآوری و طبقه

ستح  ست، دربردارندة تعداد معتنابهی از آنها ست که اگرچه مناصر به امثال عربی نی عامه ده دا ا

به لااظ حکم وامثالدر ایپ هسختار، نگارندگان پس از بررسخی اهمالی امثال عربی موهود در کتام 

همتریپ سخخخاختارهای ناوی امثال زبانی و ماتوایی، از میان آنها به طور خا، به تالی  یکی از م

اندح ایپ اسخخلوم از ههت سخخاختاری از بهتریپ یعنی اسخخلوم مبالغه و تناهی ) فع  مِپ کذا( پرداخته

های ایجاز بلی، به شمار میرود و به متکلم ایپ قدرت را میدهد که از مبالغه، در توصیف و بیان نمونه

از امثال در زبان عربی به حدی اسخخخت که مؤلفان  دقیال احوال بهره بگیردح کثرت کاربرد ایپ گونه

 اندحای را به گردآوری و شرا ایپ مثلها اختصا، دادهامهات کتب امثال غالباً ابوام هداگانه

 

 ححکم ده دا، اسلوم مبالغه و تناهی،  فع  مِپوامثال عربی، امثال های کلیدی:واژه
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 . مقدمه1

ساه برمیگردد و با ظهور  سی و عربی به قب  از ا شینه روابط و تعامات ادبی میان زبانهای فار پی

های ایپ دادوستد فرهنگی میان دو اساه، به تدریج به اوج خود رسیده استح یکی از مهمتریپ هلوه

ستند که ویژ ستح امثال، عبارات و همات غالباً کوتاهی ه سی و عربی، امثال ا گیهای زبان زبان فار

ادبی و برخی م تصات زبان مااوره را تو مان دارند و به همیپ سبب از اشتراکات متون ادبی و زبان 

لسخان چنانکه در « مِث »اسخت و ارتباط آن با « مَثَ »ح امثال در لغت همع میروندعامیانه به شخمار 
ست که  العرم شود تا مِث ِ چ»آمده، چنیپ ا ست که زده می شدمَثَ  چینی ا سان « ین دیگری با )ل

المث ، دارای معانی دیگری چون صخخفت و (ح البته مَثَ  غیر از ضخخرم22: ،13العرم، ابپ منظور، ج

صر به فردی  شودح آنچه به مث  هایگاه منا شواهد قرآنی نین ذکر می ست و برای آن  حکایت هم ه

ست: یکی اهمیت فوع شد، دو چین ا ودیگری  3از وهوه قرآنیالعاده آن در قرآن به عنوان یکی میب 

یانیح چنانکه از قدیم گفتههایگاه بی به عنوان عالیتریپ ابنار ب ند اه ّ علوه بدی  مث  در باغت  ا

سا باغت را به  سا ضیا اینکه ا ست و اوج باغت، امثالح تو سپ ایجاز»و « ایجاز»ادبی، باغت ا « ح

های ایجاز در کاه، امثال استح ریپ نمونه( و از بهت386: ، 1اند )العمده، ابپ رشیال، جتعریف کرده

شخخخگفت آنکه مث  با هر سخخخه علم معانی، بیان و بدیع مرتبط اسخخختح ارتباط با علم بیان، به ههت 

استعاره بودن مث  و ارتباط با علم معانی به ههت موهن بودن مث  استح اما ارتباط آنها با علم بدیع 

عروس شخخمار میایدح چنانکه در وعی صخخنعت ابداع بهاز ایپ منظر اسخخت که امثال در اصخخ ِ وضخخع، ن
ابداع، آن )سخخ نی( اسخخت که هنگاه حوادثِ تازه اختراع شخخود مانند امثالی که »آمده اسخخت:  ارفراا

(ح برای مَثَ  در کتب 319: ، 2)عروس االفراا، سخخخبکی، ج« هنگاه رخدادها زده و زاده میشخخخوند

اند، از دیرباز تعاریف سخخخاختاری و ماتوایی پرداخته امثال و آراری که به بررسخخخی امثال از لااظ

حک: آنها از حوصخخلة ایپ نوشخختار خارج اسخخت )برای نمونه رمی که نق  تما م تلفی ذکر شخخده اسخخت

؛ تاج العروس فیروزآبادی: 16؛ همهره ابوهال عسخخخگری، مقدمه: ، 7مجمع االمثال میدانی: ، 

دمه(ح در اینجا به تعدادی از مهمتریپ تعاریف مث  که در نامه بهمنیار: ، یو مقذی  مث ؛ داسخخختان

ح هدف ما از انت ام کتب متیخر برای ارائة تعاریف، ایپ است که با کتب هدیدتر آمده، اشاره میکنیم

ئة تعریفهای دقیقتر و هامعتر کتبِ هدید، از تکرار مطالب گذشخخختگان پرهین کنیمح در کتام  ارا

صر ال ست: جاهلی ارمثال العربیه و الع ست »در تعریف مث  آمده ا مث  عبارت موهن، بلی، و رایجی ا

آهنگ ح معنایش صخخایا و الفاظ آن آسخخان و خوشمیبرندکه مرده آن را از گذشخختگانشخخان به ارث 

عاقة شخباهت چون »(ح ده دا در تعریف مث  آورده: 41)االمثال العربیه، توفیال ابوعلی: ، « اسخت

                                                        
ال و همانا قرآن بر پنج وهه نازل شخخد: ح»آمده اسخخت که پیامبر )،( فرمود: االتقان فی العلوه القرآن در کتام  ح1

 (ح411: 2)االتقان فی علوه القرآن، سیوطی، ج« حراه و ماکم و متشابه و امثال
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االسختعمال و شخایع باشخد آن را مث  ا تمثی  نامند و چون تشخبیه فاشخیمیان دو همله باشخد آن ر

سی مثلها )لغتنامه ده دا: ذی  مث (ح چنانکه از تعاریف فوع برمیآید یکی از « خوانند سا ویژگیهای ا

یتوان گفت فص  ممین مَثَ  از مشابهات آن پرکاربرد بودن مای که ح به گونهفراگیری و رواج آنهاست

ح البته باید در نظر داشخخت که توهه به مسخخیله رواج، دو رویکرد متفاوت نسخخبت به ن اسخختآن در زبا

هر عبارت، همله و یا تعبیر رایجی نمیتواند مث  »امثال را پدید آورده اسخخخت؛ برخی معتقدند که 

شد سمبا سوگندها، ق صطاحات و زبانندها،  شها، نفریپح کنایات، تعابیر عامیانه، ا ها، یها، دعاها،چاوو

شه شتهکاههای زبانی، تکیهکلی شیپ نو صنیفها، ما شهرت و رواج دارند، اما هیچها، ت یک ها وغیره 

ستند شدیا اغلب ویژگیهای پیش میح زیرا مث  باید تمامث  نی شته با ساختار « گفته را دا سی  )برر

دا قرار دارد که ایپ (ح در مقاب  ایپ دیدگاه، نظر افرادی چون ده 36ارسخخخال مث ، ذوالفقاری: ، 

ترکیبها را نین ملاال به امثال میداندح ده دا در پاسخخخخ به انتقادات افرادی با  دسخخخت سخخخاختارها و

ست:  سخ داده ا ستیپ در بام امثال چنیپ پا ضوع بوده ولی از »رویکرد ن  مپ خوده متوهه ایپ مو

ساده  انت ام عنوانی مطول نظیر امثال و حکم و مصطلاات و اخبار و احادیث خودداری و به عنوان 

طر نشخخخان کرد که مسخخخیله (ح باید خا381)لغتنامه ده دا، مقدمه: ، « حکم اکتفا کردهوامثال

گسترش مثلها صرفاً در حوزة زبان مبد  نیست بلکه امثال به سبب برخورداری از برخی ویژگیها، در 

ح از میان ایپ ویژگیها یکنندهریان تعامات فرهنگی و ادبی به سخخخرعت در فرهنگهای دیگر نفوذ م

میتوان به اهمال و اختصارامثال، آهنگیپ بودن، داشتپ ارتباط استوار با فرهنگ عامه، پیشینة قوی 

ای، فرهنگی و تاری ی، احتوای معانی بسخخخیار و حاکی بودن از تجربیات روزمرة زندگی و اسخخخطوره

شاره کرد ست ا سائلی از ایپ د ست کم شده ا سی و ح ایپ نکته موهب  ه در هریان تعامات زبان فار

سی نین به زبان  عربی، سی به کار برود و برخی از امثال فار سیاری از امثال عربی در متون ادبی فار ب

همچنیپ بسیاری از ادبا و فرهی تگان در طول تاریخ به طور خا، به گردآوری  4عربی راه پیدا کند،

راری چون ح برای نمونبندی آنها بپردازندامثال و طبقه به آ ، االمثالمجمع، االمثالهمهرهه میتوان 

بندی به می ایپ آرار نوعی طبقهح در تمااشخخخاره کردطرایف االمثال و لطایف االقوالضخخخبی،  المثالا

سته شم می وردح برای نمونه میتوان به د ساختار ناوی، گویندگان و روایتچ گران بندی بر مبنای 

ح یقیناً مؤلفان ایپ دسخخت کتب های تاری ی وغیره اشخخاره کرد، دوره5مثالامثال، مولد یا قدیم بودن ا

سی ایپ امثال هن با طبقه ش ص امکاندریافته بودند که تالی  و برر ست لذا هریک بندی م پذیر نی

                                                        
)امثال و حکم، ده دا، « به شخخترمرغ گویند بارکش، گوید مرغمح گویند پرواز کپ، گوید اشخختره»ح مانند ایپ مث : 1

)ادبیات تطبیقی، غنیمی هال: ، « استالمث  فارسی به عربی راه یافتهایپ ضرم»(ح هاحظ گفته است: 443: ، 1ج

  (ح155
ستند2 ستناد ه ستند که از ههت احتجاج لغوی قاب  ا صر  ح امثال قدیم اغلب مربوط به دوره ای ه و امثال مولد از ع

 حاندعباسی اول به بعد ساخته و روایت شده
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شدند شته  صی برای ارائه مثلها نو ش  ساختار و چینش م ح یکی از بنرگتریپ ماققان از ایپ کتب با 

سی صفار ست عامه زبان معا شته ا سی دا سیاری در حفظ امثال عربی رایج در زبان فار سهم ب ر که 

ست که  سال  حکموامثالده دا ا ساخت 1310را در چهار هلد در  شر  ح در تهران تیلیف کرد و منت

است که ده دا آنها ایپ مجموعه شام  حدود پنجاه هنارمث ، حکمت، کلمات قصار و ابیات متفرقه 

ح در ایپ ارر، مطالب به داشخختهایی که برای لغتنامه خود تهیه کرده بود، اسخخت راج کردرا از میان یاد

 1700ح در ایپ کتام حدود اندالمثلها در آن شخرا و تفسخیر شخدهترتیب الفبا تنظیم شخده و ضخرم

ح در مدخ  عربی وهود دارد که در ذی  هر کداه، به تعداد زیادی از امثال عربی اشخخاره شخخده اسخخت

ح ایپ مثلها شخخخام  آیات قرآن، میرسخخخدمث   3000یجه تعداد امثال عربی ایپ کتام به بیش از نت

ترتیب الفبا یا به احادیث، اقوال حکما و بنرگان، اشعار عربی، امثال فصیا و امثال عامیانه است که به

شده سی معادل آنها تنظیم  سبِ مدخلهای فار ساختااندتنا سی   ر امثال عربیح در ایپ پژوهش به برر

میشخخخود و از ایپ ده دا، پرداخته  حکموامثالمث  عربی ربت شخخخده در  3000با تکیه بر بیش از 6

)اسخخخلوم مبالغه و تناهی( به عنوان یکی از پرکاربردتریپ و ح« حح افع ُ مِپ»میان، شخخخواهد سخخخاختار 

م اهمیت اسلوم مبالغه و ح در بامهمتریپ اسالیب مث  به طور خا، مورد بررسی قرار خواهد گرفت

نه گا های هدا باب ندگان کتب امثال عربی  لب گردآور که اغ ید خاطرنشخخخان کرد  با ناهی  به ت ای را 

صا، داده صص اند )برای نمونه رگردآوری امثال مبالغه اخت سکری:  ح ک: همهره االمثال ابوهال ع

 وححح(ح 238-243، 216 -204، 175 -172

 پیشینۀ پژوهش

متعددی پیرامون سخخاختار مثلهای فارسخخی و عربی انجاه شخخده اسخخت که زمینة متنی پژوهشخخهای 

ست آرار با پژوهش  سبب تفاوت ایپ د سی آنها،  شیوة برر سی امثال و یا  ست راج و برر متفاوت در ا

حاضر گشته استح در ذی  به برخی از مهمتریپ تاقیقات انجاه شده که از نظر ماتوایی به نوشتار 

 میشود:است اشاره حاضر نندیکتر 

  ،صائص الفنیه فی الاکم و المثال العربیه، 2005امیپ عبداهلل، مامد الینیدی سه ال  ، درا

، هامعه النیلیپ کلیه تالیلیه تطبیقیه علی کتام مجمع المثال للمیدانی، اطروحه دکتوراه

 الدراسات العلیا کلیه اآلدامح 

  ،75، مجله آموزش زبان و ادم فارسخخی، شخخماره ها از نگاهی نومث ، 1384پارسخخا، احمد ،

 ح 19دوره 

                                                        
ساختارهای امثال عربی پیش از ایپ در پژوهش3 سندگان عرم زبان ح برخی از  شده های نوی سته بندی  سی و د برر

 حاست
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  ،ظاهره االِتباع و المناوهه و اررها فی االمثال العربیه، 2008-2009دندش، سخخخائر عادل ،

 ح هامعه تشریپ کلیه اآلدام و العلوه االنسانیه، قسم اللغه العربیه

  ،ها و ا برخی گونه، بررسخخی سخخاختار ارسخخال مث  و تفاوت آن ب1386ذوالفقاری، حسخخپ

 ح 15های ادبی، شماره ساختارهای مشابه آن، فصلنامه پژوهش

  ،سپ ضرم ،1388ذوالفقاری، ح سی  سطا واژگانیالمث برر سی و عربی در دو  ، های فار

 ح 1فنون ادبی، سال اول، شماره

  ،ای امثال در فارسخخی و عربی از نظرتالی  مقابله، 1393زرکوم، منصخخوره و فرهاد امینی 

 ح 10، شماره 4ترهمه در زبان و ادبیات عربی، دوره های، پژوهشمعنا، واژگان و سبک

  ،مجمع االمثال للمیدانی دراسه لغویه داللیه، 2010-2011عبداللّه العبداللّه، احمد هاسر ،

رساله ماهستیر، اشراف الدکتور عمر االسعد، هامعه الشرع االوسط کلیه اآلدام قسم اللغه 

 ح العربیه

  ،الجمله الفعلیه و دالالتها فی مجمع االمثال المیدانی، 1996شخخخاهیپ، یوسخخخف مامود ،

 حالجامعه االردنیه، اطروحه دکتوراه

 دهخدا حکموامثالبندی مثلهای عربی در . بررسی و طبقه2

گنینی امثال دارای سخخاختارها و اسخخالیب گوناگونی هسخختند و سخخاختار هریک از آنها و روش واژه

ترکیبِ اسخلوبی، ح چه بسخا که هر   بسخیاری باشخدئمیتواند گویای مسخاترتیب کلمات در هر مث ، و

ترکیب اعم از تقدیم و تیخیر در شخخام  ابعادِ داللتیِ خا، خود باشخخد و هر نوع تغییر در سخخاختارِ 

، با هدفی خا، ای یا تغییر در معرفه و نکره بودن اسخخمها و یا تغییر در ضخخمایربرخی واحدهای واژه

ستانجاه گیرد سیاری درباره آن ا ساختار مَثَ  گویای نکات ب شاره ح به بیان دیگر،  شتر ا ح چنانکه پی

ست ساختاری ا شهای انجاه گرفته پیرامون مثلها غالباً ناظر به هنبه ماتوایی یا هنبه  ح به شد پژوه

بندی امثال به: اقوال عرفا ه تقسیمهای ماتوایی، بایپ معنا که در پژوهشهای مربوط به بررسی هنبه

های سخخخاختاری، به های مربوط به بررسخخخی هنبهها؛ و در پژوهشو بنرگان، عقاید عامیانه و کنایه

شرطی، دسته سالیب دستوری و زبانی نظیر همات  ساس: ا ضافی و نظایر بندی امثال برا ترکیبات ا

ح مثاً گاه نمیتوان میشخخوداشخخکاالتی دیده  بندیهاح در برخی از ایپ تقسخخیمآن پرداخته شخخده اسخخت

ها کاری ترسخخیم کردح به بیان دیگر گاه تفکیک دقیال دسخخته مرزهای روشخخنی میان دو نوع یادشخخده

ح در برخی موارد نین دشوار میشود یا نمیتوان برخی امثال را در قالب تعریف شدة مش صی قرار داد

ست امثال از هنبه مطالعه قرار گیرندح بدیپ معنی که یک مث  با توهه به های م تلف مورد ممکپ ا



 
 
 
 
 
 
 

 97بهار  – 39شماره پی در پی  –/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی  314

شد که در چند گروه های گیرد و  شته با ست ایپ قابلیت را دا صر م تلف ممکپ ا برخورداری از عنا

 ایپ موضوع، تکرار امثال را در ابوام م تلف سبب میشودح 

صلی: الف(  حکموامثالنگارندگان، امثال عربی موهود در  ساختاری و م( را در دو گروه ا زبانی یا 

 اند:ماتوایی، به شرا زیر بررسی و تالی  کرده

 الف. زبانی یا ساختاری-2-1

ایم بندی امثال بر مبنای سخخاختار پرداختهدر ایپ ب ش فارغ از هنبة ماتوا و مضخخمون، به دسخخته

گاه حتی  چرا که سخخخاختارهای ناوی در زبان عربی داللتهای معنایی گوناگونی دارند تا بدانجا که

سمیه و فعلیه  شد و یا ا صودی خا، با تقدیم و تیخیر ارکان همله میتواند از نظر باغی حاکی از مق

 حبودن همله گاه میتواند مقصودی متفاوت افاده کند

 . جمالت خبری )اسمیه و فعلیه(2-1-1
شود که معموال حکمتصادر  میکلی یا عمودر همات خبری غالباً حکمی  دربردارندة  آمین یامی

ست ص  اخاقی ا صیغه »ح از هنبه زمان، یک ا ست به  امثال در زبانهای خارهی از نظر فراوانی، ن 

میایند اما زبان عربی به کثرت افعال ماضی در مثلها متماین است و امر و پس از آن به صیغه مضارع 

(ح در 14، هورج صدقنی: ،)فی سیکولوهیا االمثال العربیه« ایپ، از ویژگیهای خا، ایپ زبان است

واقع کاربرد فع  ماضخخخی در مث  عربی داللت بر آن دارد که اتفاقی که پیش از ایپ افتاده اکنون در 

ح یعنی مث ، خبری است که 7ای تکرارپذیر، شرایط تبدی  شدن به مث  را پیدا کرده استقالب نمونه

هایی از همات فعلیه مثلهای زیر نمونهح میکنداز اتفاقی که قباً به وقوع پیوسخخخته اسخخخت حکایت 

 هستند:

 (ح461تعارَضا تساقَطا )امثال و حکم: ،  -

 (ح184 عرمَ عپ ضمیرِه الفارسیّ )همان: ،  -

میکنند که غالباً بر معنای ربوت و دواه ، امری را بیان  میهمات اسخخمیه نین در قالب احکاه عمو

 ح مانند: ه هستندح گاه ایپ همات با تیکید نین همرادالّ است

 (ح 18إنَّ البایا اذا ننلت بقوهٍ عمته الصالا و الطالا )همان : ، -

 (ح32الرفال یمپٌ و ال رع شوهٌ )همان: ،  -

                                                        
شتر ر1 شاهیپ1996، الجمله الفعلیه و دالالتها فی مجمع االمثال للمیدانیح ک:  ح برای مطالعه بی سف مامود  ، ، یو

  حرساله دکتوراه، الجامعه االردنیه کلیه الدراسات العلیا
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 :8. جمالت شرطی2-1-2
ح اسخلوم رنائی)دوگانه یا شخرطی( میکندایپ همات وقوع امری را وابسخته و منوط به امری دیگر 

سی زب سا سالیب عمده و ا ست که ظرفیتهای فراوانی داردیکی از ا ح به عقیده برخی، عموه ان عربی ا

صورت ستند امثال عربی به  سبب ه )االمثال العربیه  ترکیب دوگانه یعنی مقدمه و نتیجه یا علت و 

 (ح همات شرطی مانند:139و  105القدیمه، امانی سلیمان: صص 

 (ح1مپ س ّ سیف البغی قُتِ َ به )امثال و حکم : ،  -

 (ح32رَفَالَ رَتَالَ و مپ خَرَعَ خَرَّعَ )همان: ، مپ  -

 . جمالت با فعل طلبی2-1-3
ح از میشخخوند و بر دسخختور مسخختقیم اخاقی یا عملی داللت دارندایپ مثلها با فع  امر یا نهی آغاز 

آنجاکه یکی از کارکردهای مث ، حکمت و اندرز است، طبیعی است که مضمون نصیات و در نتیجه 

 ح مانند:امر و نهی پربسامد باشدساختار 

 (ح77إبد  بنفسِک )همان: ،  -

 (ح185 عطِ القوسَ باریها )همان: ،  -

 . عبارات مسجع و مزدوج2-1-4

ح بنابرایپ استفاده از سجع و 9امثال، زیبایی لفظ و آهنگیپ بودن آنهاست مییکی از م تصات عمو

ح به میباشدقاع در آن است در مثلها بسیار رایج موازنه که از روشهای آهنگیپ کردن کاه و ایجاد ای

میتوان گفت صخخنایعی نظیر هناس، اتباع، سخخجع و نظایر آنها همگی از عنصخخر تکرار در طور کلی 

و نظر به اینکه زبان عربی زبانی صرفی  میگیرندحروف و ایقاع مبتنی بر اشتراک در وزن صرفی بهره 

های بسخخیار مناسخخبی برای ی آوایی دارد و مثلها نمونهاسخخت ظرفیت بسخخیاری برای خلال تناسخخبها

 ح مانند: گیری از ایپ ظرفیت هستندبهره

 (ح70الکلبُ یَنوا و القمرُ یلوا )همان: ، -

 (ح55کُپ بریّاً و اقتَرِم کُپ مُریباً و اغتَرِم )همان: ،  -

 :امثال عددی. 2-1-5

                                                        
 حح ساختار: ادات شرط + فع  شرط + هوام شرط1

، امانی سلیمان ارمثال العربیه القدیمه )دراسه اسلوبیه سردیه حضاریه(ح ک: لفظی در امثال رح برای کارکرد صنایع 2
شر2009، داوود سه العربیه للطباعه و الن س ساله(،  ظاهره ا تباع و المناوهه و اررها فی ارمثال العربیهح  و ، بیروت: مو )ر

 ح2009-2008ح االنسانیه ح هامعه تشریپ کلیه اآلدام و العلوهدل دندشئر عاسا
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 ح مث : کنندمیبندی بیان را در چند گروه و دسته مثلهایی که حکمی

إغتنم خمساً قب َ خمسٍ: شبابَک قب َ  هَرَمِک و صاّتَک قب َ َسقَمِک و غِناکَ قب َ فقرِک  -

 ح(101)همان: ،  و فراغَک قب َ شغلک و حیاتَک قب َ مماتِک

 حتّی یاتلمَ و عپ المجنونِ حتّی ینتبه و عپ الصخخبیِ یَئم حتّرُفِعَ القلمُ عپ راثٍ: عپ النا -

 .(418ن: ، )هما یفیالَ

 :ترکیبهای اضافی.2-1-6

 رمار القلوم فی المضخخاف و المنسخخومکثرت ایپ گونه امثال در عربی سخخبب شخخده کتابهایی نظیر 

شود شته  ست اما در بطپ ایپنگا سلوم، همله کام  نی ضرمِ مث  به موهود یا ح در ایپ ا ترکیب، م

 ح مانند:میشودمورد اشاره تشبیه ء ش ص یا شی

 (ح 498)همان: ،  فالوذج هِسر  -

 (ح188واسطه العقد )همان: ،  -

ساختاری که آن را برخی از ایپ امثال را  ست «اگنمپلوه»یا « مثالک»میتوان با  ح مینامند برابر دان

شاره به عنوان آن، م اطب منظور را در» ست که تنها با ا شهور ا )تمثی   «یابدمیمثالک حکایتی م

سی و ستان کوتاهی »اند (ح همچنیپ گفته104عربی، زرکوم و دیگران: ،  در امثال فار اگنمپلوه دا

سمتی از آن فوراً  شنیدن تماه و حتی ق شنونده به ما   شد و  شته با سیار دا شهرت ب ست که  ا

، شخخمیسخخا: ، 2)معانی و بیان « متوهه مشخخبه یا منظور باطنی گوینده و یک نتیجه اخاقی شخخود

 (ح107

 :بیهیساختار تش. 2-1-7

 میشودح مث :در ایپ ساختار، گاهی هر دو رکپ تشبیه ذکر 

 (ح42هلیسُ السوءِ کالقیپِ إن لم یُارِع روبَک دَخَنَه )امثال و حکم: ،  -

 (ح85صاحبُ السّلطانِ کَراکِبِ ارسدِ )همان: ،  -

کور ح ایپ مشخبه در مث  مذمیشخودگاه نین مشخبه، امر یا موقعیتی اسخت که مث  درمورد آن بیان 

 ح مانند:میشودنیست اما مشبه به و ادات تشبیه ذکر 

 (ح12کالسّی ِ تاتَ الدّمپِ )همان: ،  -

 (ح1176کالمیّتِ بیپَ یدَی الغسّالِ )همان: ،  -
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 .(..أفعل مِن)مثلهای مبالغه و تناهی. 2-1-8

 ح میپردازدپژوهش حاضر در ادامه به بررسی ایپ ساختار و امثال ایپ اسلوم 

 :محتوایی. 2-2

 :جمالت با زیرساخت تشبیهی. 2-2-1

میشخخود بدون اینکه همله، سخخاختار تشخخبیهی در ایپ امثال غالباً امری معقول به ماسخخوس مانند 

ح یعنی در زیرسخخاخت همله، امر یا موقعیتی که مث  در شخخین آن بیان شخخده به امر یا داشخخته باشخخد

شبیه  ست و معموالًموقعیتی ت شود که مانند آن ا ستمی ح  از تجربیات زندگی و ملنومات آن حاکی ا

 مانند:

 (ح30لیس الدلوُ إلّا بالرّشاءِ )همان: ،  -

 (ح607قب  الرماء تمأل الکنائپ )همان: ،  -

ح درواقع از نظر آنان علمای باغت عربی در تعاریف خود عمدتاً بر هنبه تشخخبیهیِ مث  تیکید دارند

ست ساخت مث  ا شبیه، زیر شبیهی که دت شبهٌ به ذکر ح ت شبه یا ممثول حذف ر آن م شود و م می

مییابد که معنی و مفهوه مث  زمانی تاقال »مینویسخخخد: ح رودولف زلهایم نین در ایپ باره 10میگردد

های زندگی که بارها برای نسخخلهای پیاپی پیش آمده باشخخد، نمودار همه موارد مشخخابه یکی از تجربه

 (ح16زلهایم:  )امثال کهپ عربی،« دیگر شمرده شود

 :های کوتاهداستان. 2-2-2

در یافتپِ موردِ مث  باقی  میمیشخخود و ابهادر ایپ مثلها داسخختانی کوتاه به صخخورت خاصخخه بیان 

ح میکندوار، بلکه به طور کام  تصخخویری را ارائه نمیماندح یعنی وهه دوه مث ، نه به صخخورت اشخخاره

 مانند:

 (ح69ادَ مَصلوهَ ارذنَیپِ )امثال و حکم: ، ذهب الامارُ یَطلُبُ قرنَیپِ فع -

 (ح69)همان: ،  طلبُ قرناً فجدعت اذنهاة تذهبت النعام -

 :امثالِ داستانی. 2-2-3

                                                        
: ذی  مث / ابپ مقفع به نق  از بهمنیار، 1373راغب اصفهانی، /6،،1973میدانی، /7: 1:ج1384ح ابوهال عسکری،1

 (ح18: 1357
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ستانی به گونه ستانهای آنها و موردِ مث  نمیتوان به طور کام  امثال دا ای هستند که بدون فهم دا

میشود که فهمِ مث  واقعه یا داستانی خا، اشاره به معنا و کاربرد آنها دست یافتح در ایپ مثلها به 

 ح مث : ای خا، وهود داردح یعنی نوعی تلمیا به حکایت یا واقعهدر گرو یافتپ آن داستان است

 (ح58ح  )همان: ، حتی یرهع قارظ عننة -

 (ح83ما لی ذنبٌ إلّا ذنبَ صَار )همان: ، -

 (ح70تراه )همان: ، تسمع بالمعیدی خیرٌ مپ  ن  -

 :عقاید عامیانه. 2-2-4

هرچند تداول در زبان عامه هنو ویژگیهای امثال است و غالب مثلها حاکی از عقاید مرده هستند، 

ح یعنی اموری که میتوان مسخخختقیماً از مقوله عقاید و خرافات عامیانه دانسخخختاما برخی از امثال را 

سبت به زندگی سانها و پدیدهمبنای عقلی و منطقی ندارند و از دیدگاه عامه ن ح کندها حکایت می، ان

 مث :

 (ح 1228ک ّ طوی ٍ احمال )همان: ،  -

 (ح719التثنی إلّا و قد تثلث )همان: ،  -

 :آیات قرآن. 2-2-5

ح هنبه ای از امثال عربی ایپ کتام به تماه یا قسخخخمتی از آیات قرآن اختصخخخا، داردب ش عمده

 ح مانند:میتواند دلیلی برای ایپ بسامد باال باشدتمثیلی قرآن و نین تداول آن در متون و افواه 

 (ح146)همان:  24 /39ح قرآن کریم هادٍمپ یض ّ اللّه فما له مپ -

 (ح290)همان:  12 /49ح قرآن کریم إنّ بع َ الظپِ إرمٌ -

 :احادیث. 2-2-6

میدهد که در احادیث نبوی و احادیث مربوط به ائمه نین ب ش قاب  توههی از امثال را تشخخخکی  

 ح مانند: ایپ کتام گاه به ناه گوینده حدیث اشاره شده و گاهی بدون ناه گوینده است

 (ح 15آتِ إلی الناسِ ما تُابُّ  ن یوتی إلیک )امثال و حکم: ،  -

 (ح29 المرء م بوء فی طی لسانه )همان: ، -

عرفا، بزرگان دین، پادشاهان، شخصیتهای )اقوال حکیمانه منتسب به اشخاص. 2-2-7

 (:ای و تاریخیافسانه
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ح علی اصخخخغر حکمت، آنها را قاعده اخاقی )امثال قرآن: ، مینامیمایپ امثال را اندرزهای خوا، 

)مثلها از  ندگی نامیده اسخخت( و پارسخخا به نق  از ولفگانگ میدر، ایپ مثلها را اندرزهایی درباره ز48

 (ح7نگاهی نو: ، 

ح بنابرایپ اینگونه اندبرخی پژوهشخخگران، داشخختپ زیرسخخاخت تشخخبیهی را برای مث  الزه دانسخخته

میتوان هنبه حکیمانه بودن و ح حال آنکه در تعریف مث  میدانند نه مث س نان را از مقوله حکمت 

ضمون و ماتوای اندرزی را نین لااظ کرد ست: م مث ، »ح برای نمونه، بهمنیار در تعریف مث  آورده ا

شنی همله سطه روانی الفاظ، رو ضمون حکیمانه که به وا شبیه یا م شتم  بر ت صر، م ست م ت ای ا

ترکیب، میان عامه مشخخخهور شخخخده و آن را بدون تغییر یا با تغییر هنئی در مااورات معنی و لطافت

 (ح14بهمنیاری: ، نامه )داستان «میبرندخود به کار 

 (ح90ح شمس المعالی قابوس )امثال و حکم: ، مپ لم یُؤدّبهُ اربوانِ یؤدّبهُ المَلَوانِ -

 (ح 92ح  منسوم به شبلی )همان: ، حقیقة المعرفة العجن عپ المعرفة -

 :ابیات سائر. 2-2-8

سائر هستن ستعمال در حکم بیت  شعاری که ماتوای تمثیلی دارند یا به سبب کثرت ا د در زمره ا

شمار میروند ست که به عنوان مث  به کار امثال به  شعار عربی ا شمندی از ا ح ایپ کتام مجموعه ارز

 ح مانند:رفته اما متیسفانه ب ش عمده ایپ اشعار بدون ذکر ناه شاعر آمده است

 (313البدرِ الهاال )همان: ،  هو مبد  طلع  فیوّلُ مایکون اللیثُ شب  -

 (550فما بعد العشیه مپ عرارا )همان: ،   رِ نجدٍتمتّع مپ شمیم عرا -

ح ذبیا میکنندباید یادآور شخویم که برخی از پژوهشخگران ایپ گونه ابیات را هانشخیپ مث  قلمداد 

صفا  سد: اهلل  ر ئبیتهای مشهور که از کثرت شهرت و رواج به حد شیاع رسیده حکم مث  سا»مینوی

در توضخخخیا مقال گوینده و در اربات یا تعلی  و توهیه آن به کار اند اما مث  نیسخخختند و عادتاً یافته

)تاریخ « م مقاه مث  دانسخختئمیتوان آنها را هانشخخیپ و قامیروند و در چنیپ موردهایی اسخخت که 

(ح پیش از ایپ توضخخیا دادیم که مطابال دیدگاه ده دا ایپ ابیات را در 542: ،5ادبیات در ایران، ج

 ح میاوریمزمره مثلها به شمار 

 :یک مصراع شعری یا بخشی از یک بیت. 2-2-9

 (ح13 نا الغریال فما خوفی مپ البل  )امثال و حکم: ،  -

 (ح564توقّع زواالً إذا قی َ تمّ )همان: ،  -
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 :بخشی از ادعیه که اغلب وجه تمثیلی نیز ندارند. 2-2-10

 (ح37یا مپ دلّ علی ذاته بذاته )همان: ،  -

 (ح44، آمنّا و صدّقنا )همان:  -

فقهی، اصولی، فلسفی، منطقی، )قواعد و اصول و احکام مربوط به علوم مختلف . 2-2-11

 ...(:عرفانی، پزشکی،

 (ح281الولدُ للفراشِ و للعاهِرِ الاجرُ )همان: ،  -

 (ح233ا طّرادُ آیة الاقیقة )همان: ،  -

 (ح79ال معطّ َ فی الوهودِ )همان: ،  -

 (ح92ی ضِدِّه )همان: ، إذا هاوز الشئُ حدَّه انعَکَسَ إل -

 (ح239التوحیدُ إسقاطُ ا ضافاتِ )همان: ،  -

(ح ما ینفعُ الکبدَ یضرُّ الطاالَ )همان: 130ح )همان: ، حفظُ الصاِه بالشک ِ و العاجُ بالضدِ -

 11ح(1396، 

 :دعاها، نفرینها و اصطالحات. 2-2-12

ایپ عبارات در عربی غالبا سخخخاختاری خا، دارند، اما ازآنجا که هنبة معنا و ماتوا در ایپ مثلها 

میتوان تقریبا معادل ح ایپ نوع امثال را اندپررنگتر اسخخخت ذی  دسخخخته بندی ماتوایی آورده شخخخده

 ح مانند: در عربی دانست« التعبیر االصطاحی»

 ح(108بالطوع و الرغبه )همان: ،  -

 (ح1317عپ السامعیپ )همان: ،  حاشا -

 :های مکنیهاستعاره. 2-2-13

 (ح949ح )همان: ، اللی ُ حُبلی لستَ تدری ما تَلِد -

 :هاکنایه. 2-2-14

 (ح972سَمِا العنان )همان: ، -

                                                        
اات بیشخخختر: رح 1 تام 113، ،1389سخخخبنیان پور، . ح کبرای توضخخخی بارات عربی ک بازنگری در ع ؛ ضخخخرورت 

 حزبانی باغیح مجله مطالعات "حکموامثال"



 

 

 

 
 

 321 / ده دا یو فارس یمبالغه در امثال عرب یهاوهیش یقیتطب یبررس

 

 ( ح989سلِس القیاد)همان: ،  -

 (ح965بیپ هبهته و بیپ اررض هنایه )همان: ،  -

 )أفعل من کذا(. امثال مبالغه و تناهی 3

شفاهی دارند از بهتریپ  سبب قدیم بودن و پیوند ماکمی که با بیان  شد امثال به  شاره  چنانکه ا

در «  فع  مِپ کذا»های کاه موهن هسخختند؛ و در میان آنها امثال مبالغه و تناهی با اسخخلوم نمونه

سلوم، زمینهباالتریپ مراتب ایجاز بلی، قرار دارند سترده برای متکلمان به عربی  ایح مثالهای ایپ ا گ

ح طبال تاقیقات میکند که برای بیان صخخفتها و احوال و مبالغه در توصخخیف از آن بهره بگیرندفراهم 

شرع آلمانی  ست سر»م شترا سامی، حتی وزن  فع  در هیچ Bergstrasser)« )برگ یک از زبانهای 

هدید بودن آن، عده تغییر ح یکی از دالی  حبشخخی یافت نمیشخخود و م تص به عربی هدید اسخخت

ستحروف علّه در ایپ وزن  شود:  بی )مثاً گفته  ا سایر  می شه م ی ض(ح ایپ وزن در میان  از ری

شانه گرایش ایپ  ساخت آن در زبان عربی ن شتریپ حد ت صیص و تادید را دارد و  شتال، بی اوزان م

برای بیان کثرت و رواج ایپ  (ح104)التطور الناوی، برگشخختراسخخر: زبان به تعییپ و ت صخخیص اسخخت

مث   180اشخخخاره کنیم که از  همهره ارمثالکتام « ءبا»میتوانیم به طور نمونه به بام سخخخاختار 

شده،  ست 45گردآوری  ساختار زبانی ایپ مث  یعنی یک چهاره امثال بر ایپ وزن ا ح در اهمیت ایپ 

فان امهات کتب امثال در عربی ابوام هدبس که عده ای را در کتابهای خود به ایپ اگانهای از مؤل

اند و در پژوهشهای هدید نین همواره به عنوان یکی از اسالیب مهم مطرا بوده اسلوم اختصا، داده

 ح است

 معرفی و شرح اسلوب مبالغه و تناهی. 3-1
میباشد، اسم تفضی  صفتی است برگرفته از فع  ایپ اسلوم متشک  از اسم تفضی  + مِپ + اسم 

ستکه ب صفت رهنمون ا صفت و برتری و زیادت یکی بر دیگری در آن  شتراک دو چین در یک  ح ر ا

ض ُ منه»همچون  سه « سعیدٌ  علمُ مِپ خلی ٍ و  ف ض  با یکدیگر مقای صفت علم و ف که دو فرد در 

ح در اینجا ش ص برتر مُفَضَّ  و دیگری را مفضول یا اند و یکی بر دیگری تفضی  داده شده استشده

: 1مینامند )هامع الدروس العربیه، الغایینی، جفَضخخَّ  علیه و صخخفت مورد مفاضخخله را مفضخخَّ  منه مُ

صورت نکرة 60و موسوعه امثال العرم، بدیع یعقوم: ،  143، صیغه  فع  در ابتدای همله به  (ح 

صفتی  ساختپ  ضاف و برای مجسم  ستغیرم شهور ا صفت م سم بعد از آن به ایپ  ی ح یعنمیاید که ا

)المغنی الجدی، حلوانی: ،  و در ایپ مثال یخ به سردی مشهور است«  برد مپ رلج»میشود: گفته 

میشخخود اما گاه در (ح وزن  فع  از فع  راری مجرد معلوه تاه غیر دالّ بر عیب و رنگ سخخاخته 284

سازندح مثاً گفته  ضی  را برخاف قیاس می سم تف شود: مثلها ا مار القلوم، )ر«  غرم مِپ غرام»می

عالبی: ،  یت»( و 321ر ی  تیس و  همهره «  تیس مپ تیوسِ تو )لسخخخان العرم، ابپ منظور: ذ
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( 85: ، 1)مجمع االمثال، میدانی، ج «  بی  مپ اُخت بنی إیاض»( و 243ابوهال عسخخگری: ، 

 (ح حال آنکه طبال قاعده برای سخخخاخت اسخخخم284: ، حلوانیدی، )المغنی الج «ة هپّ مِپ دُقّ»یا 

بعد از اوزان فَع  و فاعِ ، وزن  فع  ح « شخخدّ هنوناً مپ دُقّه»تفضخخی  از ایپ فع  مجهول باید گفت 

(ح ایپ اسخخخلوم 45)ظاهرة االتباع و المناوهة، دندش: ،  سخخخومیپ مرتبه را در امثال میدانی دارد

صی بیان  ش  سندیده را در  شکار صفتی پ گاه نین به  مینماید ومیکند یا عیب و نقص رفتاری را آ

ح کثرت صفت در طرف میکندمیشود که علت وضع ایپ مثلها را تفسیر وقایع و حوادری خا، مربوط 

سبب  شدن پیش بروددوه مث   سمت نماد  صر به  شود و آن عن ص   شود که نوعی مبالغه حا ح می

شجاعت، حماقت، خردم سمبلهایی از  سلوم، نمادها و  سیاری از امثالِ ایپ ا ندی، حذر، چنانکه در ب

ص  مبالغه برای مدا، ذه، یا توضیا و تبییپ استمیشودحح معرفی حزیبایی و  شبیه، در ا ح ح غرض از ت

اگر معنای مشخخبهٌ به »میگوید:باید در تشخخبیه در تقدیر گرفته شخخود و چنانکه ابپ اریر «  فع »لفظ

ست و مبالغه شبیه ناقص ا شد ت شبه نبا سائر، ابپ اریر: ،  )المث  «ای نداردکاملتر از م (ح به 139ال

ست حال آنکه در  سیار اندک ا سبت به عربی ب سی ن شبیه، در فار شک  از مبالغه در ت کار رفتپ ایپ 

های ای در مجموعهعربی ایپ ساختار مبالغه به حدی زیاد است که کتابهای مستق  و ابوام هداگانه

استفاده « مث ِ»فارسی که در آنها از لفظ ح ایپ کثرت در امثال امثال بدان اختصا، داده شده است

ح می ورد که مرحوه ده دا ایپ امثال را در هلد سخخوه کتام خود گردآورده اسخختشخخده به چشخخم 

در صفتی مبالغه شده است در « ححح فع  مپ»درواقع بسیاری از امثال عربی که در آنها با آوردن لفظ 

 صخخفی مپ »ح به عنوان نمونه مث  عربی اندهفارسخخی از حد تشخخبیه و تسخخاوی در صخخفت تجاوز نکرد

میاید و ( 1404)امثال و حکم، ده دا: ، « مث  اشخخک چشخخم»در فارسخخی به صخخورت « الدمعه

)البصائر، «  عری مپ إصبع»( در فارسی معادل 1405)همان: ، « مث  انگشت لیشته»المث  ضرم

فارسی نین از ساختار تفضیلی بهره  ح برخی از مثلهای( در عربی است204: ، 2ابوحیان توحیدی، ج

ح برخی از پژوهشخخگران درباره اصخخالت و رواج ترح مانند: مکارتر از روباه، از شخخیر مادر حالاندگرفته

ست ایپ وزن به دلی  اندتردید کردهامثال مبالغه  ح به عنوان نمونه دکتر عبدالمجید قطامش معتقد ا

ستفاده در کتب و متون م تل سیاری از نمونهسهولت ا هایی که به عنوان مث  در ف به کار رفته و ب

ححح فقط های  فع  مپنمونه»میگوید: ح وی اند اصخخاً مث  نیسخختندهای گوناگون وارد شخخدهمجموعه

اند تا به عنوان مث  تلقی گردند اما از قبول عامه و صخخبغه عباراتی هسخختند که مرده آنها را سخخاخته

)االمثال العربیة، « اندها مابوس ماندهسخختند لذا بسخخیاری از آنها صخخرفاً در کتامبرخوردار نیمی مرد

نظر مؤلفیپ کتب امثال میرسخخد زیرا دقتآمین به نظر (ح ایپ نظر تا حدودی مبالغه183قطامش: ، 

قدیم، و  مانند حمنه اصخخخفهانی و میدانی در تنقیا امثال و هداکردن مثلهای مولد از اصخخخی  و 

 باشدح میتواند دلیلی بر اصالت ایپ وزن در امثالابوام خا، بدانها اختصا، 

 سیر تاریخی پژوهشهای انجام گرفته پیرامون اسلوب مبالغه و تناهی. 3-2
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آوری امثال بام مبالغه و تناهی اقداه کرد حمنه بپ حسپ اصفهانی)متوفی اولیپ کسی که به همع

تام ع( اسخخخت 350حدود  فاح وی در ک لدره ال ع ا ثال التی علی وزن  ف هایی را  خره فی ارم مثل

سلوم همع ست که طبال ا شده«  فع  مپ کذا»آوری کرده ا سی اندساخته  ح همچنیپ وی اولیپ ک

)موسخخخوعة امثال العرم، بدیع یعقوم: ،  بود که به هداکردن امثال مولد از غیر آنها اهتماه ورزید

شت بام و41 ست و ه ست: امثال جمیترتیب مُع(ح ایپ کتام بی شده ا شکی   دارد و از چهار ب ش ت

ها، خرافات میرود اما مث  نیسخخخت مانند کنایهعربی، امثال مولّد، کلماتی که به عنوان مث  به کار 

 500و امثال مولّد  1300ح تعداد امثال عربی ایپ کتام حدود هاعرم و معرفی انواع سخخخنگها و مهره

از اقوال ادبا و امهات کتب مث  و لغت و تاریخ و اخبار  دره ح حمنه اصخخخفهانی در کتاممث  اسخخخت

اسخختفاده کرده، امثال را شخخرا و تفسخخیر کرده و غرایب آنها را توضخخیا داده، و در ایپ کار از آیات و 

ح وی در خال شخخخرا امثال گاه مباحث نغن ادبی را از بام احادیث و متون ادبی بهره گرفته اسخخخت

ستطراد  شرا مث   ح مثامیاوردا سب «  هود مپ الجواد المبر»در  شمندی را درباره ا متون ادبی ارز

شارات هالب توههی به فرهنگ ایران دارد و  آورده استح همچنیپ به سبب آشنایی با زبان فارسی ا

(ح 46-48)مقدمه الدرة الفاخرة، قطامش: صخخخص  میکندمطالب مفیدی را از ادبیات فارسخخخی نق  

از  ارمثال علی  فع از آنها اسخخختفاده کرده اسخخخت عبارتند از:  الدره الفاخرهلف کتابهای امثال که مؤ

از مامد بپ حبیب  ارمثال علی وزن  فع از علی بپ حازه لایانی،  ارمثال علی  فع اصخخخمعی، 

 از قاسخخم بپ سخخاه، ئرهارمثال السخخاابوعبیده معمر بپ مثنی،  امثال، ءابوعمرو بپ عا امثالبصخخری، 
ثال ثالیونس ناوی و  ارم یت ارم تام یعقوم بپ سخخخک قدمه ک ید:ح مؤلف در م ها »میگو تاب ایپ ک

ترتیب از (ح به هر48)همان: ، « حجم بودند و او شخ صخاً امثال بسخیاری را به آنها افنوده اسختکم

صفهانی در نگارش کتام خود از آنها بهره گرفته است چینی  کتابهای امثال بر وزن  فع  که حمنه ا

ح دومیپ ارری که میتوانیم قدیمتریپ کتام در ایپ زمینه بدانیمرا  الدره الفاخرهدسخخت نیسخخت و  در

از اسخخماعی  بپ القاسخخم بپ   فع  مپ کذامیباشخخد کتام پیرامون امثال مبالغه و تناهی در دسخخت 

فی المنمّال ح وی در تیلیف کتام خود از کتام ع( اسخخخت356عیذون معروف به ابوعلی قالی)متوفی 
حمنه اصخخفهانی اسخختفاده  الدره الفاخرهع( و 245از مامد بپ حبیب )متوفی ارمثال علی وزن  فع 

کرده استح ابوعلی قالی در ایپ کتام ابتدا امثال عربی را نق  کرده سپس به بیان امثال مولد و آنچه 

َضر»خود  ترتیب ذوقی ما نوعی ندارد اترتیب معجمیح ایپ کتاممینامد پرداخته است« کاه  ه  الاَ

ح به ایپ صخخورت که کلمات متضخخاد را به دنبال هم آورده )مانند:  حسخخپ و  قبا،  عنّ و در آن هسخخت

شهر،  نمّ و  نوه( یا کلماتی را در  شکر و    ذلّ( یا هناس لفظی میان کلمات را در نظر گرفته )مث :  

ست که هناس معنوی دارند شرم( )مانند:  نفذ و کنار هم آورده ا ضی، آک  و   ح ایپ کتام حاوی  م

)همان، مقدمه: ج(ح سومیپ ارر ارزشمند در زمینه گردآوری امثال مبالغه  بام است 95مث  در  358

بام و  29ح ایپ کتام ع( اسخخت420تا411و تناهی کتام همهره ارمثال ابوهال عسخخکری )متوفی 
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ارمثال المضخخروبه فی »را تات عنوان  حدود سخخه هنار مث  دارد و مؤلف در پایان هر بام ب شخخی

برگنیده  همهرهرا به عنوان منبع اصلی الدره الفاخره ح ابوهال کتام افنوده است «التناهی و المبالغه

و امثال مولد و سخخقیم را از میان امثال آن کتام حذف کرده و به ذکر امثال صخخایا و اصخخی  عربی 

که خود  تا چنان فا نموده اسخخخت  ید اکت ند »میگو مان هانی  تام حمنه اصخخخف تام از عیوم ک ایپ ک

صی  و مولد در امان بماند و مانند ارر او مورد بی سقیم و ا صایا و  توههی علما درآمی تگی امثال 

(ح پس از ابوهال نویسخخخندگانی دیگر مانند 15)همهرة االمثال، ابوهال عسخخخکری: ،« قرار نگیرد

ع( در  549ی )متوفیئشخخاگرد او یوسخخف بپ طاهر خو ، ومجمع ارمثالع( در  518میدانی )متوفی

شیپ را ادامه دادند و امثال مبالغه و تناهی را در کتابهای  مثالئد ال رائد فی ارفرا ستادان پی روش ا

ه( در کتام  1891ح از متیخریپ نین کسخخانی همچون شخخیخ ابراهیم ارحدم )متوفیخود هداکردند

 حاندهمیپ طریقه را در پیش گرفته ل فی مجمع ارمثالفرائد الآل

 علل گرایش به این اسلوب. 3-3
 میتوان اسبام زیر را ناه برد: از عل  رواج ایپ وزن در امثال عربی 

یت از حیات اسخخخت و به ؤالف( موازنه میان دو عنصخخخر که یکی از آن دو نمونه ای واقعی و قاب  ر

صفت تلقی  شمننله حد عالی و مبالغه آمین یک  صدقنی: ، ود می سیکولوهیا االمثال العربیة،  )فی 

 (ح12

اوزان پرکاربرد ایپ  ءح زیرا چنانکه گفتیم، وزن  فع  هنم( طبیعت زبان عربی و ساختار صرفی آن

 حزبان است

ساختار از ههت اقناع ست ایپ ج( قوی بودن ایپ  سانی خیانتکار ا شود ان ح به طور مثال اگر گفته 

ص شاره تنها بر همیپ  صویری خلال فت داللت ا شودمیکند و هیچ ت میگوییم: ح در حالی که وقتی نمی

میشخخود که بهتر و با وضخخوا بیشخختر در ذهپ باقی تصخخویری در ذهپ آفریده « خیانتکارتر از گرگ»

 میایدحگری هم به ذهپ میماند زیرا همراه با صفت خیانتکار بودن، دشمنی و آزار و وحشی

ح به عنوان نمونه میتوان به بیت زیر که از تشخخبیه که نند عرم مقبول اسخختد( مبالغه در وصخخف و 

 در بام تشبیه است اشاره کرد:  مطوّلشواهد کتام 

 بیومٍ مثلِ سالفه الذُّبابِ  ظَلَلنا عندَ بابِ أبی نُعَیمٍ                

(331)مطول، التفتازانی: ص   

در ایپ «ح ما نند بارگاه ابونعیم روزی را گذراندیم که )در کوتاهی( همچو گردن مگسی بودح»یعنی: 

آمینتری به بیت معنای مبالغه« روزی کوتاهتر از گردن مگس»بیت اگر شخخخاعر میتوانسخخخت بگوید: 

ستح پس بامیب شیدحگفتنی ا ستعاره( ا سبت به ا ضعیفی )ن شبیه، ابنار بیانی  ساً ت سا ذکر  ست که ا
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شبیه تفضی  میتوان آن را قوت ب شیدح تفتازانی با تمث  به بیت زیبایی، ضعف و نقصان مشبه را  ت

 نسبت به مشبه به در فرایند تشبیه بیان کرده است:

 التشبیهِ نُقصانُ ما یَاکی هفقاعد  کَ فی تشبیهِ صُدغَیکَ بالمِسکِظَلَمنا

(209: 8و نین مفص  شرا مطول، ج 404)همانجا: ،   

صان  شبیه، نق ستم کردیم چرا که قاعده ت شک )و عنبر( بر تو  سوانت به م شبیه گی یعنی ما در ت

 مشبّه استح

 دهخدا حکموامثالبررسی امثال مبالغه و تناهی در . 3-4

سلوم مبالغه و  سه هنار مث  عربی موهود در ایپ کتام، بیش از پنجاه مث  به ا از مجموع حدود 

صا، دارد شی که در گردآوری امثال در پیش  هیح بدیتناهی اخت ست که مرحوه ده دا مطابال رو ا

ست و ب ش عمده امثال ایپ بام نمونه شاذ عربی نرفته ا سراغ مثلهای  ستند که گرفته به  هایی ه

مجمع   و 12: ، داده امثال و حکم، ) «مِپ الماءِ تاتَ الرُفَة ی خف»مشخخابه فارسخخی دارندح مانند: 

و سخخوائر االمثال،  363: ، 1و همهرة المثال، ابوهال عسخخکری، ج 130: ، 1جیدانی، م، االمثال

)امثال و حکم ، ده دا: «  ح ّ مپ لَبَپِ ارهِ»و مث  « آم زیر کاه»( معادل 172: 1اصخخخفهانی، ج

 «حتر از شیر مادرحال»( معادل 351: ، 1و مجمع االمثال، میدانی، ج 137،

ایپ کتام امثال مربوط به حیوانات و یکی از ویژگیهای آنهاستح حدود پنجاه درصد امثال وارد در 

ند:  ّه»مان نه«  عری مپ حی ثال و حکم، ده دا: ، یعنی بره مارح)ام ثال،  1405تر از  ومجمع االم

: ، 4و الایوان، هاحظ، ج 31: ، 2و همهره االمثال، ابوهال عسخخکری، ج 336: ، 2میدانی، ج

صفی مپ عیپ الدّیکِ»(؛ 357 شم خروس )امثال و حکم، ده دا: ، نی زاللیع«   ،و 1403تر از چ

و سخخخوائر  482: ، 2و همهرة االمثال، ابوهال عسخخخکری، ج 215: ، 2مجمع االمثال، میدانی، ج

عالبی: ،  250: 1االمثال، حمنه اصخخخفهانی، ج مار القلوم،  ر : ، 2و الایوان، هاحظ، ج 473ور

و مجمع  447تر از مار )امثال و حکم، ده دا: ،هانتیعنی سخخ «ح ه مپ الایّءً طول ذَما»(؛ 418

و سخخخوائر االمثال،  19: ، 2و همهرة االمثال، ابوهال عسخخخکری، ج 248: ، 2االمثال، میدانی، ج

 (ح286: ، 1حمنه اصفهانی، ج

های علم هستند و در کتابهای امثال داستانهایی برای آنها ذکر پنج مث  مربوط به اش ا، و اسم

و  178تر از طویس )امثال و حکم، ده دا: ، یعنی بدشگون«  شیهُ مپ طویس»مانند:  حشده است

: ، 1و همهرة االمثال، ابوهال عسخخخکری، ج 392: ، 1و ج 176: ، 2مجمع االمثال، میدانی، ج

و بهجة المجالس، 145و رمار القلوم، رعالبی: ، 185: ، 1و سوائر االمثال، حمنه اصفهانی، ج 368

تر از هبنّقه )امثال و حکم، ده دا: یعنی نادان«  حمالُ مِپ هبنّقه»( ؛ 560: ، 2 البر، جابپ عبداهلل

و  323، ، 1وهمهرة االمثال، ابوهال عسخخخکری، ج 334: ، 1و مجمع االمثال، میدانی، ج 87،
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صفهانی، ج ستری: ،  143و رمار القلوم، رعالبی: ،  135: ، 1سوائر االمثال، حمنه ا و االوائ ، ت

 (ح354

یعنی «  کذم مپ اسیر السند»ح مث : ستای خا، ذکر شده ادر پنج مث  نین اسم شهر یا منطقه

سند )امثال و حکم، ده دا: ،  سیران ناحیه  : ، 3و مجمع االمثال، میدانی، ج 298دروغگوتر از ا

ثال، ابوهال عسخخخکری، ج 58 ماهِ مکّ»(ح و 143: ، 2وهمهرة االم تر از یعنی ایمپ« ةآمَپُ مِپ حَ

که  ثال و حکم، ده دا: ، )کبوتران م یدانی، ج 44ام ثال، م و همهرة  130: ،1و مجمع االم

 (ح172: ، 1االمثال، عسکری، ج

 گیرینتیجه

مث  عربی ربت  3000با تکیه بر بیش از  12در ایپ پژوهش به بررسی و تالی  ساختار امثال عربی

ایپ سخخخاختارها وزن افع  به عنوان یکی از  ده دا، پرداخته شخخخده و از میان حکموامثالشخخخده در 

پرکاربردتریپ اسالیب مث ، به طور اخص مورد بررسی قرار گرفته استح در ضمپ ایپ پژوهش آشکار 

میتوان در چارچوبهای سخخخاختاری یا ماتوایی معیپ قرار داد و الگوهای شخخخد که اغلب ایپ مثلها را 

بندی بهتر مثلها، زمینه مطالعات دستوری طبقه ح ایپ روش، ضمپمش صی را برای آنها تعریف کرد

شده فراهم خواهد کرد 13و فرهنگی ست که را درمورد امثال یاد شهایی از ایپ د ح علی التاقیال پژوه

سویة ستلنه نگاه دو ست، باغی و زبان م سبی برای مطالعات شناختی ا سویی زمینة منا میتواند از 

هم کند و از سخخوی دیگر ابنار مطالعات فرهنگی و شخخناسخخی فراشخخناسخخی و زیباییدسخختوری، زبان

 ح شناسی باشدهامعه

 فهرست منابع و مآخذ

(، ترهمه سخخید مهدی 1363الدیپ عبدالرحمپ، )، سخخیوطی، هالاالتقان فی علوه القرآن .1

 ، تهران: امیرکبیر، چاپ اولح2حائری قنوینی، ج

،غنیمی هال، گ و ادم اسامیادبیات تطبیقی: تاریخ و تاول، اررپذیری و اررگذاری فرهن .2

 (، ترهمه مرتضی آیت اللّه زاده شیرازی، تهران: امیرکبیر، چاپ دوهح1390مامد، )

                                                        
ساختارهایح 1 سندگان عر برخی از  شهای نوی شده امثال عربی پیش از ایپ در پژوه سته بندی  سی و د م زبان برر

 حاست

ود و فرهنگی از میشدستوری از ایپ ههت که امکان انجاه مطالعات آماری روی ساختارهای رایج دستوری فراهم ح 2

 حواند تالیلی از اوضاع فرهنگی یک هامعه به دست دهدمیت مثلهاایپ منظر که موضوعات مطرا شده در 
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(، تاقیال الدکتور علی ابراهیم 2000، ابوعلی قالی، اسخخماعی  بپ القاسخخم، ) فع  مپ کذا .3

 کردی، دمشال: دار سعدالدیپ للطباعه و النشرح

 (، دمشال: دار الفکرح 1988، قطامش، عبدالمجید، )تالیلیة(ة تاری یة )دراس ةارمثال العربی .4

سة القدیمةارمثال العربی .5 سلوبیّ)درا سردیّة ا ضاریّة  سلیمان، داوود، )(ةة ح (، 2009، امانی 

 حة العربیة للدراسات و النشربیروت: الموسس

 سحئا(، بیروت: دار النف1985، ابوعلی، مامد توفیال، )و العصر الجاهلی ةارمثال العربی .6

(، به تصخخخایا مامد حسخخخیپ ارعرهی، 1424/2003، ال وارزمی، ابوبکر،)االمثال المولده .7

 ابوظبی: دارالثقافهح

قدیم .8 (، اسخخخکندریه: دار المعرفة 1959، عابدیپ، عبدالمجید، )ارمثال فی النثر العربی ال

 الجامعیه، الطبعة االولیح 

 (، تهران: بنیاد قرآنح1361اصغر، )علی، حکمت، امثال قرآن فصلی از تاریخ قرآن کریم .9

 (، ترهمة احمد شفیعیها، مرکن نشر دانشگاهیح1381، زلهایم، رودولف، )امثال کهپ عربی .10

 (، تهران: امیرکبیرح1390، ده دا، علی اکبر، )حکموامثال .11

(، به تصایا قیس آل قیس، تهران: مؤسسه مطالعات 1372، التستری، مامدتقی، )االوائ  .12

 ت فرهنگیحو تاقیقا

بررسخخخی سخخخاختار ارسخخخال مث )باثی در ارسخخخال مث  و تفاوت آن با برخی گونه ها و  .13

سپ، ) شابه آن(، ذوالفقاری، ح شماره 1386ساختارهای م صلنامه پژوهش های ادبی،  (، ف

 ح15

 (، بیروت: دارالصارح1419، ابوحیان توحیدی، علی بپ مامد بپ عباس، )البصائر و الذخائر .14

(، 1981ابپ عبداهلل البر، ابوعمر یوسخخخف بپ عبداهلل، )، نس المجالسبهجة المجالس و   .15

 بیروت: دارالکتب العلمیهح

 تا(، بیروت: دارالفکرح، الفیروزآبادی، مامد بپ یعقوم، )بیتاج العروس مپ هواهر القاموس .16

 ، تهران: فردوسح5(، ج 1372، صفا، ذبیا اللّه، )تاریخ ادبیات در ایران .17

ة (، تاقیال رمضان عبدالتوام، قاهره: مکتب1929، برگشتراسر، )ة العربیةالتطور الناوی للغ .18

 ح ال انجی
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سی و عربی .19 صوره و زهرا عبداللهی، )تمثی  در امثال فار شنامه 1389، زرکوم، من (، پژوه

 ح15زبان و ادم فارسی)گوهر گویا(، سال چهاره، شماره سوه، پیاپی 

، تاقیال (1965)، ابومنصخخور، النیسخخابوری الثعالبی، رمار القلوم فی المضخخاف و المنسخخوم .20

 حهمامد ابوالفض  ابراهیم، مصر: دار نهض

(، بیروت: دارالکو  للطباعة و النشخخر، 1425مصخخطفى، ) ،الغایینی، هامع الدروس العربیة .21

 الطبعة ارولىح

(، 1996، شخخاهیپ، یوسخخف مامود، )الجمله الفعلیه و دالالتها فی مجمع االمثال للمیدانی .22

 دکتوراه، الجامعه االردنیه کلیه الدراسات العلیاحرساله 

(، تاقیال مامد ابوالفض  ابراهیم و عبدالمجید 2011، ابوهال العسکری، )مثالة ارهمهر .23

 حة العصریةقطامش، لبنان: المکتب

، به تصخخخایا مامد 4و ج  2(، ج2003/1426، الجاحظ، ابوعثمان عمربپ بار، )الایوان .24

 دارالکتبح باس  عیون السود، بیروت:

ص الفنیّة فی الاکم و االمثال العربیّة دراسخخة تالیلیة تطبیقیة علی مجمع االمثال ئال صخخا .25

 سودان، خارطوه: هامعة النیلیپح (،2005الینیدی، امیپ عبداهلل مامد حسیپ، )للمیدانی، 

 (، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوهح1381، بهمنیار، احمد، )نامه بهمنیاریداستان .26

سائرة ةالدر .27 صفهانی، )الفاخرة فی االمثال ال (، تاقیال عبدالمجید 1996، حمنه بپ الاسپ ا

 قطامش، مصر:  دارالمعارفح

 (، بیروت: عالم الکتامح1988بپ الاسپ اصفهانی، )، حمنهسوائر االمثال علی افع  .28

 ( ، بیروت: موسسه الرسالهح1422، الذهبی، مامد بپ احمد بپ عثمان، )سیر اعاه النباء .29

، (2009 -2008)، سخخائر عادل، دندش،ة ررها فی ارمثال العربیة و ا تباع و المناوهة ظاهر .30

 حةاآلدام و العلوه ا نسانیة تشریپ کلیة رساله، هامع

، تاقیال 2ه(، ج1423الدیپ، )، السخخخبکی، بهاءعروس ارفراا فی شخخخرا تل یص المفتاا .31

 عبدالامید الهنداوی، بیروت: المکتبة المصریةح

، قده له و 1(، ج2002، ابپ رشخخیال القیروانی، )مدة فی مااسخخپ الشخخعر و آدابه و نقدهالع .32

 الدیپ الهواری و  ح هدی عودة، بیروت: دار و مکتبة الهالحشرحه و فهرسه صاا
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ئد .33 ئد فرا (، الماقال عبد 2000، ال ویی،  بو یعقوم یوسخخخف بپ طاهر، )فی ارمثال ال را

 سحئدارالنفاالرزاع حسیپ، بیروت: 

(، تاقیال ابراهیم شخخخمس الدیپ، 2004، ارحدم، ابراهیم، )د الآلل فی مجمع ارمثالئفرا .34

 بیروت: دارالمکتب العلمیةح

، 17ة ، سنمجلة المعرفة السوریة(، 1979، صدقنی، هورج، )ةفی سیکولوهیا ارمثال العربی .35

 ح204عدد

امیپ مامد  (، اعتنی بتصخخخایاها1419، ابپ منظور، مامد بپ مکره، )لسخخخان العرم .36

احیاء التراث العربی و مؤسخخسخخة ، بیروت: دار13عبدالوهام و مامد الصخخادع العبیدی، ج 

 .الطبعة الثالثةالتاریخ العرم، 

(، تهران: انتشخخارات دانشخخگاه تهران، چاپ اول از دورة 1373، ده دا، علی اکبر، )لغتنامه .37

 هدیدح

(، به کوشخخش احمد حوفی و 1959-ع1379)، بپ مامدبپ اریر، نصخخراللّها، السخخائرالمث  .38

 بدوی طبانه، قاهره: دارنهضه المصرح
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