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 چکیده 

داستان سمک عیّار  نوشتۀ فرامرز بن خداداد كاتب ارّجانی، اثری است مملـو از ضـرب   

المثلها؛كاربرد فراوان ضرب المثل یکی از ویژگیهای بارز ایـن اثـر اسـت. بسـیاری از ضـرب      

زندگی عیّاران و پهلوانـان   دربارۀ موضوعاتی چون قضاوقدَر، المثلهای یاد شده در این كتاب،

هدف نویسـنده   تالش هستند. و صبر رازداری، دوستی و وفاداری، و درباریان، صیانت نفس،

-اعتقادات، جهان فرهنگ، از نوشتن این مقاله، بیان اهمیّت ضرب المثلهایی است كه بیانگر

بینش جامعۀ عصر نویسنده است. در این مقاله فرضـبر آن اسـت كـه اغلـب ضـرب       بینی و

فرهنگـی   مسـائل اجتمـاعی، فلسـفی، حکمـی و     مـدار  بـر  داستان سـمک عیّـار   در المثلها

 میچرخد.
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The Relationship   between   Proverbs as a Literary Genre and 

Society  in Samak Ayyar 

 

Mohamad Sadegh Nazerian1, Mah Nazari (Corresponding Author)2 

 

Abstract 

 

The Story of Samak Ayyar by Faramarz ebn Khodadad Kateb Arrajani is 

a work of proverbs; Many of the proverbs mentioned in this book are 

about subjects such as fate and fortune,the life clerics and courtiers , self- 

preservation,friendship and loyalty,secrecy,patience and effort.The 

author's purpose in writing this article is to express the importance of 

proverbs that express the culture,beliefs, worldview and insights of the 

author's age. This article assumes that most of the proverbs in the story 

of Samak Ayyar revolve around social, philosophical and cultural issues. 
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 مقدّمه:

ازمهمترین ابزار بررسیهای جامعه شناسانه، بررسی امثال وحکم یک جامعه اسـت،  یکی 

ادبیات ملـل ریشـه    در سوی دیگر از اجتماعی دارند، و امثال ازطرفی خاستگاهی كامالً زیرا

ای چـون جامعـه شناسـی ادبیـات     هایی معتبردر بررسیهای بینارشـته و بعنوان داده دوانیده

دهندۀ تمدّن و فرهنگ و هویّت ملّی اسـت، زیـرا سـینه بـه     وحکم نشانكاربرد دارند. امثال 

انـد. یکـی از   سینه نقل شده واز گزند بیرحمیهای تاریخی فرهنـگ مکتـوب درامـان مانـده    

مظاهرفرهنگ وتمدّن وادبیات هر كشور،امثال و حکـم و ضـرب المثلهـایی اسـت كـه قـادر       

 ات قصارو موجز بیان كند.است، مفاهیم ذهنی ِپیچیدۀ اجتماعی رادرقالب كلم

المثلها و امثال درگفتمان فرهنگی واجتمـاعی برجـای   از دیدگاه روانشناسیتأثیری كه ضرب

اسـتفاده   بـا  فرهیختگان جامعـه نیـز   میگذارند، تأثیری گفتمانیست كه حتّی روشنفکران و

لۀ بـین  اند، و میتوان آنرا بدرستی عاملی دانست كـه فاصـ  مناسبات اجتماعی شده ازآن وارد

 است.مردم و متفکّران جامعه راپركرده

 المثل و تمثیل:مثل، ضرب

 چیـز  بـه  چیزی بودن شبیه معنی به مَثُوالً یَمثُل، مَثَلَ، از مشتق و است عربی ایمَثَل،كلمه

 . است آمده برپای، و ایستاده راست معنی به یا دیگر

 بـه  "مثَـل " و اسـت  كـردن  نقـل  مثَل، عنوان به را مطلبی معنی به( زدن مثَل)المثل ضرب

 در كـه  (ای افسـانه  یـا  واقعی) داستانی .است آمده اندرز و پند عبرت، داستان، مانند، معنی

 حکایـت  نظـم  یـا  نثـر  به خود مقصود و مطلب ایضاح برای را آن و یافته شهرت مردم میان

 ( 3951ص ،3 ج معین، فارسی، فرهنگ تلخیص، به. )كنند

 براین اصل تمثیل در. است( درمثَل) بهمشبّهٌ و مشبّه بین دوگانه ارتباط یک حاصل تمثیل،

 كـه  اسـت  ممکـن  گـاهی  امّـا  شویم، مشبّه متوجّۀ آن از و شود ذكر به مشبّهٌ فقط كه است

 (31 ص سیماداد، اصطالحات ادبی، و مفاهیم نامۀواژه: ک. ن. )شود مذكر مشبّهه

 شـبه  یـا  مَثَل كه ایجمله به نثر و نظم در را عبارت كه است آن اصطالح ضرب المثل در»

 قـدرت  و تقویـت  و آرایش باعث صفت این. بیارایند است حکیمانه مطلبی دربرگیرندۀ مثل

 .(91 ص همان،) .«میشود سخن به بخشیدن

 و وقـوع،  قابـل  كه آوردمی مثالهایی انسان از گوینده و است انسان سخن موضوع تمثیل در

 مقصـود  و منظـور  تأییـد  بـرای  كه است كوتاهی قصّۀ تمثیل. است ممکن آن حدوث فرض

 تمثیـل » كه است معتقد شمیسا( 44-41صص ،4ج انوری، كنایات، فرهنگ) .«میشود بیان

 كلّیـت  همـان  گوینـده  مـراد  امّـا  دارد، ظـاهر  معنـای  هرچند كه است روایتی حکایت بیان
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 (135 ص شمیسا، معانی، و بیان) .«است شده بیان سمبلیک بطور كه است دیگری

 بـه . میشـود  داده انسانی شخصیت آنها به و هستند جمادات و حیوانات قهرمانان، امثال، در

 اند. گفته (fable) را مَثَل التین

كتاب سمک عیّار یکی از داستانهای عامیانۀ فارسی است، كه فرامـرز بـن خـداداد كاتـب        

ارّجانی آن را از راویان دریافت كرده و به رشتۀ تحریر درآورده است، و بـه دلیـل عامیانـه و    

 روایی بودن، بسیارساده و روان است.

اسـت متولّـد شـده     قهرمان داستان سمک،پسر شاه حلب، ازمادری كه دختر شـاه عـراق     

 است. اوعاشق ودلباختۀ دخترفغفور، شاه چین  شده وبه جنگ پادشاه ماچین میرود. 

ــا اوضــاع         ــه كاررفتــه اســت،خواننده راب مثَلهــایی كــه دركتــاب داســتان ســمک عیّارب

اجتماعی،آداب و رسوم، فرهنگ وزندگی طبقات مختلف اجتماعی بـه خصـوص فرودسـتان    

لیل بررسی امثال این كتاب میتواند معرّف جـامعی ازقـرن ششـم و    آشنا میکند. به همین د

 زندگی مردمان آن عصر باشد.

داســتان ســمک داســتانی ســاده و بــی رگــه وگــره نیســت.  بلکــه از جهاتیداســتانی         

پرماجراوپیچیده نیز هست، كه نویسنده در آن از عناصرطبیعی وماوراء طبیعـی بهـره بـرده    

ادربارۀ زیبایی شـنایی، جامعـه شناسـی ،روان شناسـی وفرهنـگ      است.و سعی براین است ت

 وآیینی كه درپسِ امثال داستان سمک عیّار نهفته است تحقیقی ارزشمند صورت بگیرد . 

 ضرورت تحقیق:

هدف از این پژوهش، دریافت ژرف سـاخت ضـرب المثلهـایی اسـت كـه جانمایـۀ ایـن             

لمثلها نمایانگر شـیوۀ سـلوک مردمـان دوران    داستان را تشکیل داده است، زیرا این ضرب ا

اخالقـی، اجتمـاعی و    گذشته دربرابـر طبیعـت، مـاوراء الطبیعـه مسـائل فلسـفی، حکمـی،       

 بطوركلّی فرهنگی است. 

 پرسشهای پژوهش:

میزان بهره گیری نویسندۀ داستان سمک عیّاراز امثال به منظور تفهیم مفاهیم، اندیشه  -4

 ت؟ها واعتقادات چقدر بوده اس

امثال به كاررفته درایـن اثربیشـتر دارای چـه جنبـه هـایی اسـت؟)فرهنگی، اجتمـاعی         -1

 یافلسفی،اعتقادی و...(

 امثال داستان سمک ازنظرادبی وزیبایی آفرینی، تاچه انـدازه در زیبـایی داسـتان تـأثیر     -3

 اند؟داشته
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 پیشینۀ پژوهش  

المثلهـا شـروع شـده اسـت     های اخیرتحقیق وپژوهشهایی دربارۀ امثال وضـرب  دهه در

 بحـث وبررسـی وتحلیـل ادب وفرهنـگ عامیانـه      وپژوهشگران به جمع آوری، طبقه بندی،

ارزش باالی ادبیات عامیانه ازجهت وسعت وگسـتردگی، و بـه منظـور     خاطر پرداخته اند. به

تمثیلهـا جـدّی    معنوی، ضـبط وثبـت ایـن امثـال و     حفظ گنجینۀ عظیم ومیراث ارزشمندِ

 گرفته شد، و اكنون دهها جلد فرهنگ ضرب المثل بوسیلۀ محقّقان تنظیم شده است.   

صـورت نگرفتـه    ایامثال داستان سمک عیّار هنوز تحقیقات جـامع وگسـترده   درمورد 

پژوهشهایی كه گریزی به این موضـوع زده یـا شـباهتهایی در ایـن بـاب       امّا از جمله است،

، «سمک عیّارروایتی كهـن ازادبیـات عامیانـه   »ند: از رقیّه موسائی باعنوان از این قرار دارند،

شیوۀ قصّه گـویی  »نوشتۀ علی زریّنی، «آیینهای عیّاری و جوانمردی درداستان سمک عیّار»

بحثـی  »نوشـتۀ سعیدحسـام پـور،    « درسمک عیّارو مقایسۀ آن با سه داستان عامۀ عیّـاری 

 امثـال در  محمّـد غالمرضـایی. تحقیـق دربـارۀ     ، نوشـتۀ «درباب سبک شناسی سمک عیّـار 

ای پرزحمت بوده و محقّقان تاكنون تنها تحقیقـات پراكنـده   داستان سمک عیّاركاری بسیار

 اند.برروی این اثرانجام داده

 

 روش كار:

مطالعۀ منابع موجود در مورد بحث و بررسی وجوه مختلف  امثـال داسـتان سـمک     .4

 عیّار  

 بخانه ای معتبرومربوط به موضوعبهره گیری از منابع كتا .1

 مطالعه وفیش برداری .3

 مطالعه وبررسی كتاب سمک عیّار و ثبت و ضبط اشارات وامثال .1

 طبقه بندی موضوعی .5

 تحلیلی -نگارش به شیوۀ توصیفی .6

 

در این مقاله درحدّ نیاز شواهدی ازداستان سمک عیّار آورده شده كه با شـمارۀ صـفحات و   

آنمشخّص میشود.اعداد درون كمانک، شمارۀ صـفحۀ كتـاب سـمک    دردرون كمانک مقابل 

 عیّاراست.

ــد(،)د:    ــه ازعالیــم اختصــاری)ر.ک:رجوع كنیــد(،)ن.گ: نگــاه كنیــد(، )ج: جل در ایــن مقال

 دفتر(،)ص/صص: صفحات(استفاده شده است.
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 بحث اصلی:

 :الف( اوضاع اجتماعی عصركاتب ارّجانی

وآغاز قرن هفتم، تاخت وتازِ تركـانِ زرد پوسـت و   نیمۀ دوّم قرن پنجم، تمام قرن ششم 

ایرا در ایران پدید آورد، وغالمان وكنیـزان دربـاردرین   ویرانگریهای آنان، نابسامانیهای عمده

بسیار بودند، وبرای جنـگ واخـذمالیات وعـوارض ونظـایراین كارهامورداسـتفاده قـرار        عهد

جۀ حاجبی سـلطان و امیـری سـپاه و    ای به دركم از بین همین غالمان دستهمیگرفتند.كم

 (  469، ص1سپس سپهساالری رسیدند. )ن.ک:تاریخ ادبیات ایران، صفا، ج 

حکومتهای آل افراسیاب وسپس طوایفِ غُزان وقراغُزان وبعد ازآن طوایف تونگوزمشـهور  

به قراختائیان یاتركان ختا از زردپوستان آسـیای میانـه بودنـد. قراختائیـان درادبیـات مابـه       

ركان چاچی معروفند. آنهابا اتّحاد بازردپوستان قـارلُق وسـعت یافتنـد، و دولـت گوركـانی      ت

راپدید آوردند. سپس با خوارزمشاهیان آل اتسز متّحدشدندكه بسیارخونریزو بدرفتاربودنـد.  

پس ازغلبۀ خوارزمشاهیان بر ایران، عقاید سیاسی واجتماعی ایرانیان دگرگون شـد، و ایـن   

علمـای شـرع بـه آزار مخالفـان خودازجملـه معتزلیان،اسـماعیلیان واثنـی         تركان با تقویت

عشریان پرداختند. آنان در عین تظاهربه دینداری، فاسد، شرابخوار، قتّال ونهّاب بودندوظلم 

وبیدادگری پیشۀ آنـان بود.اهـل قلـم كـم وبـیش آنهارابـه قلـم كشـیده و افشـا میکردنـد.           

ورفتارهای اجتمـاعی خرافـی ودورازعقـل ومنطـق ناشـی از      ...،درعصركاتب ارّجانیغالباً عقاید

ساختار جامعه و حکومت آن زمان میان مردم رواج داشته و مـردم از روی عـادت یـا فشـار     

پـذیری محسـوب   اجتماعی  ملزم به پایبندی به آنها میشدند، و این روشنوعی فرایندجامعه

اشتند. )ن .ک: همـان، صـص   شده وحاكمان با همین روش بر روی افراد كنترل اجتماعی د

469- 415.) 

 المثل:ب(مثل، تمثیل و ضرب

-فراترازماهیّت وچیستی امثال ومعانی متعدّد آنها، امثال این قابلیت را دارند كه ازجنبه

جامعه شناسانه بررسی شده و با توجّه به این ابعاد كاركردشان در ادبیـات   های روانشناسانه

 و مطالعات تطبیقی مشخّص شود.

ثل سخنی است كه از تجربۀ طوالنی بشـری جمعـی وازدل تـاریخ سرچشـمه گرفتـه      مَ

است؛ ازاینرومَثلگوینده نداردوزیبایی كالم وایجاز لفظ نتیجۀ تراشخوردگی آن اسـت. اغلـب   

مَثلها قابل تغییرنیستندوبه همان شکلی كه از ابتدا بودند به كارمیروند.)واژه نامۀ مفـاهیم و  

 (44 -41صصاصطالحات ادبی، داد،
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دربررسیهای روانشناسانه میتـوان گفـت: وقتـی َمثلـی بـه كـاربرده میشـود، تشـبیهی         

یابـد، ودرایـن فرآینـدذهن    آید، و مفهوم مَثل بر منظورگوینده انطباق میمی پدید درذهنها

شنونده به همانندكردن دوامرمیپردازد،مثالً زمانیکه شخصی بـدون آنکـه زحمتـی كشـیده     

ای دراندک زمانی آنراازدست داده است میگوینـد  دست آورده وبراثرحادثه باشد، ثروتی را به

در اینجا میان ثروتبدست آمده و چگونگی بدست آمـدن وازدسـت    "باد آورده راباد میبرَد.":

ای درذهــن ایجــاد میشــود كــه ایــن رابطــه ازنــوع تشــبیه رفــتن آن بــامفهوم مَثــل رابطــه

 ( 4ص است.)داستان نامۀ بهمنیاری، بهمنیار،

دربررسیهای جامعه شناسانه نیز میتوان گفت كه امثال وحکم كاملترازسایر انواع ادبیات 

 عامّه بیان كنندۀ خُلقیّات اقوام وجوامع است.

انـد، درواقـع بـه منزلـۀ     معانی ومفاهیم مجازی واستعاری كه درامثال و حکم بکاررفته»

ــحنه ــات   ص ــام خُلقیّ ــوام وملل،تم ــویی اق ــه گ ــند ك ــای نمایش ــادی،   ه ــم ازش ــویش اع خ

آورنـد  پندارهاوخرافات، عقایدوسنن و بطوركلّی تمامی این مسائل رادرآن به روی صحنه می

ــد. محــیط طبیعــی انســانی باتمــام    ــد بیننــدگان وشــنوندگان قرارمیدهن و در معــرض دی

گـری میکننـد.   ویژگیهایش بصورت طنزو تعرید وكنایه درامثال وحکم شکل گرفته وجلوه

بگوییم كه امثال وحکم بسبب اشـتمال بربسـیاری ازمسـائل گونـاگون اخالقـی      بنابراین اگر

ــن      ــدودی ازای ــع تاح ــای جوام ــدوتحوّالت ودگرگونیه ــق و تدقیقن ــاعی درخورتعمّ واجتم

هـای تـاریخی امثـال وحکم،پرتـوی     ایم.)ریشهرهگذارروشن میشوند، سخنی به گزاف نگفته

 (.49آملی، ص

 اجتمـاعی  ارتباطـات  و فرهنگی هاینشانه و كدها بیانگر سمک عیّار داستان تصویرهای

در نگاه نخسـت  . میدهد نشان را نویسنده عصر اعتقادات و عصر او بوده و مفاهیم اندیشگانی

را  روایتـی واحـد   مجمـوع  در تصـاویر  دارد، امّـا  مستقل پیامی تصویر به نظر میرسد كه هر

 دل در را جدیـد  هرتصـویر  پیشـین،  تصـاویر  براسـاس  خواننـده  و تماشاگر .تکمیل میکنند

 توصـیفات  و (91 ص احمـدی،  متن، تا تصویری هاینشانه از.« )میدهد جای روایی داستان

 ایـن  و مییابنـد  گسـترش  آن درون خیـاالت  و تصـاویر  ضـربالمثلها،  كمـک  به داستان این

 وصـف  میکنـد، زیـرا   چشـمگیر  و زیبـا  و میدهـد  شکل را داستان روایت گسترده، وصفهای

 ادامـه  خـوبی  بـه  را داسـتان  روایی سیر آن با نویسنده و بوده داستان ضروری و الزم عنصر

 بـافتی  و واقعگرایانـه  ایشـیوه  بـه  موجـود  عناصـر  و شخصـیّتها  جسمانی توصیف با و داده،

 نویسی،داستان دربارۀ درسهایی) .«میدهد نشان خواننده به را خود منظور همواره ایافسانه

 (114 ص بیشاب،
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 بـه  نظیـر كـم  و خـاص  ایجلوه تنهانه روایتها البه الی در داستان ضربالمثلهای بنابراین

 اگـر  و اسـت،  نمـوده  تحقیق و تأمّل قابل خوانندگان درنظر را روایت بلکه بخشیده، داستان

 المثلهـای ضرب همین از دارد، ناشی را بندی یک داستاناستخوان و است بلند داستان، این

 ایجـاد  خواننـده  بـرای  مـتن  در كه است لذّتی وتکرار آن در موجود زیبای تصاویر و متعدّد

 میشود. 

انـد  استعاره( بهره برده دراین مقاله، برخی از مثَلها را كه از صور خیال )كنایه ، تشبیه و

 )اغلب ضرب المثلها، كنایه هستند( عرضه و نوع صورت خیالی در آن بیان میشود: 

 داستان سمک عیّار:المثلهای ج(تصویرآفرینی درضرب

 و تصویرخیالی تصویری است كه روح درآن دمیده شده، آن نیمۀ واقعیّـت و آن معناهـا  

احساس وموسیقی چیزهارا القا میکند. )صورخیال درشعرفارسی،شـفیعی   هایی كه به ماهاله

(. در بخشهای بسیاری از این داستان، مثَلهایی وجود داردكه با لباسی از هنرِ 43كدكنی،ص

 برخاسته از تصاویركنایه، تشبیه و استعاره این داستان ِ روایی را آراسته و تزئین میکند.

المثل سازی و تکنیکهای هنریِ كنایـه  نویسندۀ این داستان باشگردتمثیل آوری وضرب

وتشبیه واستعاره، فضای ذهن خواننده راازگسترۀ شـنیداری وذهنـی بـه پهنـای دیـداری و      

 وهمدلی وهمیاری اورا میطلبد.عینی مبدّل میکند 

 : كنایه )عبارات كنایی(:9-9

كنایه در لغت به معنای پوشیده سـخن گفـتن، چنـان كـه معنـی آن صـریح نباشـد،        »

ودراصطالح دانش بیان عبارت است ازبه كاربردن واژه یاجمله در معنای غیـر قـراردادی آن   

(. كنایـه  49، عقـدایی، ص  نقش خیـال «)به شرط آنکه معنای قراردادی آن نیزممکن باشد.

(. (و یکـی از راههــای  444هنجارگفتـار،تقوی،ص «)ذكـر الزم و ارادۀ ملـزوم اسـت یـاعکس    

گویش مردمانی است كه درگفتارروزمره وضرب المثلهـا رایـج بـوده ودر زبـان آنـان بسـیار       

 شنیده میشود.

مونـه  تعداد زیادی ازامثال درداستان سمک عیّار به كمک كنایه سـاخته شـده اندكـه ن   

 هایی از آن در زیر ذكر میشود:

 ( در تمامی جمله كنایه وجود دارد .   133*آب از سرچشمه طلب باید كردن)

(: در جملۀ اخیر دو مفهوم كنایی متضاد وجود 116*آتش می افروزی و آب بر وی میزنی )

 دارد.

ه (:كنایـه درجملـۀ مركّـب دیـد    4333*  آن كس كه جوهرفروشد بهای جوهر داندكردن ) 
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 میشود، یعنی: قدرزررازرگربداندوقدرگوهر راگوهری.

بـه مفهـوم كنـایی پیـروی      (4163(، ازمار، بچّـه مارآیـد)  4164آید )* ازشیر، شیر بچّه می

 خلقت ازاصل و ذات و نسَب است.

 : تشبیه:6-9

تشبیه باعث ممثل كردن چیـزی اسـت كـه خـود غایـب      »علمای علم بالغت میگویند: 

مـودی نـدارد، ویـا اینکـه چیـزی كـه هسـت را در وصـفی خـاص          است و بصورت عـادی ن 

( تشــبیه دراصــطالح 11)صــورخیال درشعرفارسی،شــفیعی كــدكنی،ص« عظیمتربنمایانــد.

عبـــارت اســـت ازبرقـــراری مشـــابهت بـــین دویاچندچیزبـــه قصداشتراكشـــان دریـــک  

(یعنی ویژگیهای بسیاری به صورت مجازدر چیـزی  11یاچندصفت)عقدایی،نقش خیال، ص

 شود و با تشبیه به اثبات برسد.   احساس

انـد.  درداستان سمک عیّار تعداد زیادی از امثال وجود دارند كه بر پایۀ تشبیه بنـا شـده  

 مثالً:

(: دراین جمله تشبیه فشردۀ اسنادی به كار رفته است و پیاده 415پیاده نیم مرد است )*  

 .را به نیم ِمرد تشبیه كرده است

درایـن تشـبیه بـه    : (164تن و چه با مردم سفله مردمی كـردن ) چه با اژدها دوستی گرف *

 اند.صورت مُضمر، مردم سفله به اژدها تشبیه شده

 (:4119* زر در میان خلق، نایب یزدان است )

 (:111زر، زبانبندِ همۀ غمّازان و مفسدان است )* 

شـبّه و  عبارتهای باال تشبیه فشردۀ اسنادی هستند، زیرادرآنهـا فقـط طـرفین تشبیه)م   

 مشبّهٌ به( آمده است. در امثال یاد شده،زر مشبّه است.

:اینعبـارت یـک تشـبیه مركّـب     (4116*زن جوان و مرد بُرنا چون آتش و پنبه اسـت ) 

 وگسترده است.

 : استعاره:3-9

استعاره درلغت به معنی عاریت خواستن وعاریت گرفتن است، ودراصـطالح آن اسـت   »

به كار رود، و از این جهت نوعی مجاز محسوب میشودبا  كه لفظی در معنی غیرحقیقی خود
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-عالقۀ مشابهت بین معنای مجازی و حقیقی و به همین جهت آن را مجاز استعاری نامیده

 «آیـد. اند. استعاره درعین حال به علّت وجود عالقۀ مشابهت،نوعی تشبیه نیز به حساب می

تشبیهیسـت كـه باحـذف یـک پایـه      اسـتعاره  (. »44نامۀ هنرشـاعری، میرصـادقی،ص  )واژه

(. 411نقـش خیال،عقـدایی،ص  «)ازدوطرف پدید آمده وخیال انگیزتروزیباترازتشـبیه اسـت.  

)نظریـۀ ادبیـات،   « تصویر ممکن است به صورت توصیف یابه صورت استعاره محقّق شـود. »

 (.143ولک و وارن، ص

لـم جـان یافتـه و    (: درمفهـوم اسـتعاری تقـدیر، ق   4154* با قلم تقدیر،تدبیر بر نیایـد) 

 نویسنده است و خود قلم دارد بنابراین استعارۀ جانبخشی و تشخیص است.

 روبـاه  و شیر (: كلمات4391* چون شیردر بیشه نباشد، روباهان نیز چیره توانند شد. )

هایی هستند كه به شکل متضاد به ترتیب انسانهای شجاع وانسانهای حیله گر استعاره هردو

 اند.اند، و چون مشّبه درآنهاذكر نشده است، بنابراین استعارهرا اراده كرده

هـای  قرینـه  بـا  (:استعاره دركلمـۀدنیا 931*دل بر دنیای غدّارمنه كه با كس وفا نکند )

 یعنی استعارۀ تشخیص. وفا نکردن، جاندار شده است، و غدّار

المثـل،  :دراین عبارت وضـرب  (4115*شب است كه همۀ رسوائیها را در پرده میکشد)

 آرایۀ تشخیص.  شده است و رسواگر، یعنی شبجاندار

 هایاند و استعارههای این كتاب با بهره گرفتن از حیوانات پدید آمدهبسیاری از استعاره

 نمونه های زیر: ای هستندكه جانشین انسانند، مانندمصرّحه

 (:  441چون بیشه از شیرخالی باشد، سیاهگوش هرچه خواهد كند)*

 گران وجبونان است.حیله سیاهگوش استعاره از پهلوانان و مثل شیراستعاره ازدر این 

 (:161*  اشترنیز بزرگ است امّا عاجز )

 در مَثَل باال اشتراستعاره ازانسانهای بلند قامت وتنومند امّا بیخرد است.

 (:944* در ابتدای گوسفندانند كه گاوانند. )

 گـاوان نمـاد   و پناهنـد سـالح و بـی  رعیّت بـی  م ودر این مَثَل گوسفندان استعاره ازمرد

درباریان. یعنی ابتدا افراد ضعیفی باید در جامعه وجود داشته باشند كه افراد قوی و مسـلّط  

 عرصۀ ظهور بیابند.

 اجتماعی امثال داستان سمک عیّار: –د( دسته بندی ادبی 

عـالوه برامثـال وضـرب   های صـوفیانه بسیاراسـت ودرآن   اندیشه داستان سمک عیّار در

روابـط ومناسـبات    المثلهایمثبت،امثال منفی همدیده میشوند.این عبارات وسـخنان كـه در  
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تردیـد یکـی از   بـی  رفتاری وگفتـاری بـرای اثبـات یـانفی مطلبـی ازآنهااسـتفاده میکننـد،       

 های ادبیات عامیانه است، و شایسته است كه تأثیرآنهابررفتاروطرزتلقّیتأثیرگذارترین شاخه

 تـأثیری مثبـت ندارنـد،    المثلها نه تنهاای ازضربجامعه بررسی شود. دراین میان پاره افراد

)آسـیب شناسـی ضـرب     مناسبات اجتماعی بیشتر اسـت.  و رفتار در تخریبی آنها بلکه آثار

 (  11المثلهای ایرانی، قاسملو، ص

 المثلهای منفی ذكر میشود:برای اثبات این مدّعا تعدادی ازضرب

 دربارۀ زنان:الف( 

نگاه مردم عصرنویسنده به زن با توجّه به متن داستان سمک، غالباًمنفی است و بیشـتر  

به زن در قالب جسمانی  نگریسته میشود وزنـان در آن دوران نـه تنهـا موجـودی محتـرم      

آمدند، بلکه مردان اصالًدرامور زندگی اجتماعی شأنی برای آنها قائل نبودنـد، و  بحساب نمی

آنچه كـه بـه   زنان دربار بودندكه به جهت وابستگی به خاندان شاهی مورداحترام بودند.تنها 

عنوان نمونه آورده میشود، محصول دیدگاههای مردمان گذشته و تفکّر غالب جامعـه اسـت   

خورنده،فاش كنندۀراز،غیر قابل اعتماد، كه صفاتی منفی چونبدكار،كم عقل، فریبنده وفریب

اندیش،غیر قابل درک، ناتوان،هوسباز،دشنام گـو، مکّـارو زیـرک، پـرده      گر، هرزهبیوفا ،حیله

نشین و ...، بندرت صفاتی مثبت چونموجب نیکنامی مردان،پرهیزگارو . . . ، آنهم بـه زنـان   

 دربار نسبت میدادند.  

غیرقابل درک بودن زنان بـه خـاطر همسـنخ نبـودن     : (4641احوال زنان هم زنان دانند) *

 بامردان

  (:افشاگران راز144ن رازنشایدگفتن )بازنا*

 (: فریبکاری در عهد و پیمان4119برقول زنان اعتماد نیست)*

 جفاكاری(: 4164درجفاكاری در جهان هیچکس بازن برنیاید) *

 (: بیوفایی4311درزنان وفا نباشد و معروف است بیوفائی زنان )* 

 ضعفو ناتوانی(: 941راه رفتن)پیاده روی وجنگ( نه كارزنان باشد.) *

 (:قابلترحّم بودن4133زنان راكشتن شرط نیست)* 

 مکر و زیركی: (116زنان رامکرو اندیشه وچاالكی باشد) *

 پرده نشین: (414مانندزنان درپرده منشین ) *

 (:خوشنام كنندۀ مردان441نیکنامی مردان ازجهت زنان است. ) *

 ب( دربارۀ ارزش زر:

كـم راه  پاداش عمل افراد، ازرسومات دربـاری بـود،ولی كـم   انعام وصله دادن درگذشته برای 
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داسـتان سـمک    در خودرا به سمت رشوه كج كرده و به عادت ورسمی ناپسندبدل گردیـد. 

 تغییـر  درباریان وعیّاران برای فریـب افـراد و   این عادت بسیار سخن به میان آمده و از عیّار

یعنی برای زر و سیم به عنوان ابزار  زرو سیم جلب میکردند، با رضایت دشمنان را نظرشان،

 اهمیّت زیادی قائل بودند. تطمیع آنها فریب دشمن و

 (: ارزش زیاد411اگرزرنبودی عالم وآدمی نبودی )*

 (: زر بعنوان ابزار ثروت و قدرت111مردنباید كه بی زر باشد)*

 (: ارزش و اهمیت واالی زر4119زردرمیان خلق نایب یزدان است بی خالف ) *

 ( تالش نکردن:ج

درادبیـات فارسـی   »پیشتر گفته شدكه برخی ازامثال وجهۀ پسـندیده ومثبـت ندارنـد.    

اعتناییبه كار و فعالیـت فـردی رادرانسـان تشـویق     هایی مشاهده میشودكه روحیۀ بینمونه

ها نیازبه فعّالیّت برای معاش و تحصیل علم رادركودكان تضعیف میکند، همانگونه كه افسانه

المثلهایی نیز وجود دارندكه دربزرگساالن اعتقاد به بیحاصل بودن سعی اشعاروضربمیکنند،

وكوشش فردی رارواج داده و روی كردن و تمسّک به بخت واقبال راتقویت میکنند،مثالً در 

جامعـه شناسـی درادبیـات    «)هنربـه كارنیایـدچوبخت بدباشـد.   »آثار سعدی دیده میشـود:  

 (.95فارسی، ستوده، ص 

المثلهایی حاوی مفهـوم فـوق كـه بیفایـده     تیب در كتاب سمک عیّار نیز ضرببدین تر

بودن تالش و كوشش فردی را ترویج میکنند، دیده میشود. البته باید توجّه داشت كه ایـن  

 امثال بیشتر متوجّه روحیۀ جبرگرایی و تقدیرگرایی حاكم بر آن عصر است.

 دن قضای الهی(: گریزناپذیر بو4161* باقضا هیچکس برنیاید.)

 (: تغییر ناپذیر بودن قضای الهی4546*چون باقضا چاره نیست، آنچه بودنی است بباشد. )

 (:ناكارا بودن تدبیر در برابر تقدیر4154به قلم تقدیر، تدبیربرنیاید)*

المثلهای منفی، نامناسب و ناكارامـد موجـود در كتـاب سـمک عیّـار      تا این قسمت از ضرب

امّاامثال مثبت واخالقی فراوانی نیز در داستان سمک موجود اسـت كـه   سخن به میان آمد، 

 به اختصارمواردی ذكر خواهد شد:

 هایی ازامثال اخالقی مثبت وسازنده درداستان سمک عیّار:نمونه

 الف(اهمیّت دادن به پیران:

 (4331*ازبركات پیران جهان آباد است. )

 (4511)برپیران شفقت نمای تابه درجۀ پیری برسی. *
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 (159پیران جهان دیده باشند و كارها دانند كه جوانان ندانند. )*

 ب( امید به خدا داشتن :

 (433كارسازخداوند است، برای چه قطع امید میکنیم؟ )*

 (.333*كارنه به مردی و جَلدی ماست، یزدان میسازد كه كارسازاوست )

 (.4669* نه ساختۀ ایشان بوَد كه پرداختۀ یزدان بوَد.) 

 ج(صیانت نفس :        

همیشه سالمت جان برای انسانها دراولویّت بوده و هست وهركس تمایل دارد كه دردرجۀ   

اوّل جان خودراحفظکند.درگذشته برای حکّـام وامـرا جـان سـربازان وجنگجویـان اهمیّـت       

 حکومت بودند.   حافظ زندگی شاهان و مردم و نگهدارندۀ زیرا سربازان، فراوانی داشت،

 این موضوع شواهدی ازامثال داستان ذكر میشود: برای

 (.591) بهركسی جان برباد نتوان داد از*

 (.4153اگرچه فرزند و زن عزیزند، ازجان خود عزیزترنباشند)*

 (.133به هرزه خویشتن را بربادنتوان داد )  *

 د( جوانمردی و مردانگی:

میخیزندوگفتگوهایشـان هـم مردمـی    در داستانهای عامیانه، قهرمانان از دلِ عامّۀ مردم بـر  

هایی نمونه صداقت وجوانمردی بوده، به اصول كارشان به شدّت پایبند هستند. پراز وساده و

 المثلهادربارۀ این موضوع ازداستان سمک بیان میشود: از ضرب

 (4414* اصل مردی حریف شناختن است. )

 (4135* بندوزندان مردان خورند. )

 (4516ار تمام گردد. )* به مردی باید چارۀك

 ه( راستگویی:

بخش بزرگی از تعالیم ادبیات تعلیمی راراستگویی وپرهیـز ازدروغگـویی تشـکیل داده ودر     

هـایی ازایـن نـوع    است. نمونـه میان عیّاران، به راستگویی توصیه و دروغگویی نکوهش شده

 المثلها كه برگرفتهازداستان سمک عیّارندبیان میشود:ضرب

 ( 116روزی و آب بروی میزنی. )اف*آتش می

 (  144*حرامزاده باشدكه دروغ گوید. )

 (4311درگفتن هركسی راست ودروغ پدیدار باشد. )*
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 و( رازداری:

از دیگرخصلتهای مردان و عیّاران رازنگهداشتن است و ایشان برای حفـظ راز حتّـی ازجـان    

 خود میگذشتند.

اسـت بیـان   المثلهایی كه با این مضمون در داسـتان سـمک عیـار آمـده    چند نمونه از ضرب

 میشود: 

 (149*آنچه دیدی ندیدی وآنچه شنیدی نشنیدی. ) 

 (196* رازرا نهان داشتن زیان جان باشد. )

* مردبایدكه رازنگهداردوهرجای خـالی نشـمارد، كـه دیوارمـوش داردومـوش گـوش دارد.       

(419) 

 اری:ز( امانتد

 امانتداری نیز از خصلتهای برگزیدۀ عیّاران، جوانمردان و نیکوكاران است.

 ( 4416* جان بدهیم وامانت ازدست ندهیم. )

 (311*درامانت خیانت كردن كارناكسان است. )

 (114*هركه خدمت مردان كرده باشد، امانت نگاه تواند داشت. )

 ح(نام و ننگ: 

استان سمک، نام نیکو بوده و قهرمانان این داستان درهمـۀ  یکی ازصفات عیّاران وپهلوانان د

 كارها و همواره به نام وننگ میاندیشیدند.

 (333*ازبهرنان زیادت، نام خویش زشت نتوان كردن. )

 (441* بایدكه ناموس رفته بازِجای آورد. )

 (4335* پادشاهی وجهانداری اصل نام نیکوست واگرآن نیست، هیچ نیست. )

 زۀ علم سیاست وكشورداری: امثال درحو

المثلها میتوان به اعتقادات رایج افراد آن دوره در حوزۀ مملکت داری از خالل این نوع ضرب

و حتی دیدگاههای اجتماعی به نظام ارباب و رعیتی، میزان مشاركت زنان در امور مملکت، 

دربـاری و   هـای رایـج در مجـامع   میزان مشاركت و اهمیت سپاهیان در امور مملکت، شیوه

 خارج از آن پی برد.

 الف( ضرورت پادشاهی:  

 (659شبان باشند. )چون شاه درلشکرگاه نیست.لشکریان  چون گوسفندان بی*

 (4345*سپاه بی پادشاه نتواند بودن. ) 
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 (4561*گوسفند بی شبان چگونه چراكند؟)

 ب( آداب وسیاست پادشاهان:

 (  153* از پادشاهان ناپسندیده باشدزنان پادشاهان داشتن. ) 

 (153*پادشاه بی لشکركاری نتواند كردن. )

 (4511*پادشاهی به انبازی نشاید كردن. )

 ج(اخالق پادشاهان:

 ( 41*پادشاهان تعزیت بسیارندارند. )

 (  436*پادشاهان هر لحظه به لونی باشند. )

 (313د، چون غایب شود، هرگزازوی یاد نیاورد. )*پادشاه هركه را میبیند میدار

 د( رفتارباپادشاهان:

 (146* باپادشاه پنجه نشاید افکندن. ) 

 (445*پادشاهان راسرزنش نکنند. )

 (4363*پهلوان باید كه فرمان شاه خویش بکاربندد. )

 ه( سیاست وتدبیر عامّه:

 ( 4611*پیش ازآنکه چاشت خورند، من بدیشان شام خوردم. )

 (414* دربرابراز جان گذشته نمیتوان ایستاد. )

 (4546باید گفتن. )*درپیش هر كسی نام خود نمی

 و( رفتاربارسوالن)نامه رسانان(:

 (533*رسول است وبررسول ستم نباشد. )

 (4341*رسول است ورسول كشتن شرط نیست. ) 

ـ  نیک و و خیانت نکنند *رسوالن امانتدارباشند، بدانچه پیغام دارند بازنگیرنـد.   و بگوینـد  دب

(514) 

 بینی:امثال درحوزۀ مسائل فلسفی و جهان

 الف( جبروتقدیر یا اختیار:  

به ایـن معناسـتکه خداوندباقـدرت     غالباً جبربه معنای محتوم بودن سرنوشت وتقدیر بوده و

 برتر خویش آغازوانجام انسان رامقدّركرده، بطوریکه ایشان راازآن هیچ گریزی نیست. 

اعتقادبه مسألۀ جبر یا اختیار گویی با قدرت و ضعف انسان نسبت به برخـی از امـوردینی و   

اعتقادی در ارتباط بوده و بازۀ وسیعی از افکـار خرافـی تـا بحثهـای فلسـفی وكالمـی را در       
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ها با این مسـأله از دیـدگاه جبـری بـودن و     برمیگیرد. در داستان سمک عیّار اغلب مواجهه

 شت رخ میدهد.محتوم بودن سرنو

 (141* آنچه مارا برسر قضا باشد برسدوباز نتواندداشت. )

 (4613شاید گریختن، وازاجل پنهان نشاید شدن. )* از پیش مرگ نمی

 (333*ازهمه كس توان گریخت، ولی ازقضا نتوان گریخت. )

 ثباتی امور دنیوی:ب( بی

حتـوم بـودن سرنوشـت، مسـألۀ     درداستان سمک عیّار، با توجّه به مثالهای آمده در مـورد م 

دیگری به موازات آن رخ مینماید و آن اینکه در دنیای جبری نگارندۀ سمک عیّار نمیتـوان  

اختیاری انسان در تملّک باعـث از دسـت دادنـش    بر دنیا و ما فیها تکیه كرد، زیرا همان بی

دیده شده كه به نیز میشود؛ در این كتاب امثال زیادی ازناپایداری دنیاو جایگاههای دنیوی 

 سه موردزیراكتفامیشود:

 (  4155*آخرمیدانی كه بخواهی مردن؟)

 (945*به دنیا غرّه مباشیدكه باكسی نماند. )

 (.4115آورد.)* به هر نیکی كه از شب میزاید، صد بدی می

 

 گیری:نتیجه

حـت  المثلها در داستان سمک عیّـار، حکایـت را آنچنـان ت   حضور پر تعداد امثال و ضرب    

هـای حماسـی و عاشـقانه، سـمک عیّـار را      تأثیر قرار داده است كه میتوان بـا وجودبنمایـه  

 داستانی تعلیمی دانست. 

جان هركدام به نوبۀ در داستان سمک عیّار درباریان و پهلوانان، جانداران و موجودات بی    

زند، نماد میشوند و آفرینند، عشق میباای ایفا میکنند. حماسه میخود در مَثَلها نقش عمده

 یا تصاویرذهنی میسازند.

بعد حماسی و عاشقانۀ داستان با حضور این امثال به بُعد اخالقی و اجتماعی تبدیل گشـته  

و باعث میشود كه این داستان از ابعاد مختلف ژانرهای متفاوت ادبی را تجربه كرده و سـهم  

   و جایگاهی از انواع مختلف ادبی در داستان موجود باشد.

داستان سمک عیّار اگرچه بظاهر داستانی درباری ـ عیّـاری اسـت كـه حـوادث آن در            

المثلهای عامیانـه، داسـتان را از   كاخها و شکارگاهها و خلوتسرای سلطانی میگذرد، امّا ضرب

دربار بسوی مـردم كوچـه و بـازار سـوق داده و آن را بـا اجتمـاع پیونـد میزنـد. همچنـین          
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وّع اخالقی، اجتماعی، سیاسی و فلسفی نشان میدهدكه نویسنده حافظـه  المثلهای متنضرب

و ذخیرۀ مناسبی از امثال داشته و در متن به مناسبتهای گونـاگون از آنهـا اسـتفاده كـرده     

است. درونمایۀ این امثال، بیشتر قضـا و قـدَر، جـوانمردی و ایثـار، رازداری، سـلوک زنـان،       

 ت شاهان و راستگویی است. وجوب صیانت از جان، خصلتها و عادا

كننـده و یـا   برخی از این امثال با دیدگاه اجتمـاعی و فرهنگـی امـروزه مخـرّب و مـأیوس      

المثلهـای شـایع   آمیز هستند؛ بنیان این داستان و حکایتهای درونی آن بر پایۀ ضـرب اهانت

به متن داده، آن روزگار است كه با تركیب آن با تشبیه و استعاره و كنایه استحکام كافی را 

امّا محتوای آن در برخی از موارد و با دیدگاه امـروزی نسـبت بـه جامعـه و افـراد مغـایرت       

 آید.داشته و حتی ناپسند به نظر می

المثلهای فراوان در موضوع قضا و قدَر و جبر و اختیار در این متن نشانگر آن حضور ضرب  

رنوشت و تقدیر بودنـد و گرایشـات   است كه مردم عصر نویسنده اغلب بطور كامل تسلیم س

چون و چـرا از پادشـاه مؤّیـد    خرافی نیز به این موضوع دامن میزده است. وجوب اطاعت بی

این مطلب است كه مردم آن دوره اعتقاد داشتندكه سلطان سایۀ خداوند بـوده و اطاعـت از   

وشت خود را بـه  او فرض است، بنابراین در اجرای اوامر وی از هیچ كار دریغ نمیکرده و سرن

دست پادشاهان میسپردند و به هرگونه ظلم و بیعـدالتی درباریـان تـن داده وآن را بعنـوان     

 قضای الهی میپذیرفتند.  

 

 فهرست منابع:

 (،تهران     4341المثلهای ایرانی،  قاسملو، مجتبی، زوار، چ اول)شناسی ضرب(آسیب4

 (، تهران4341مركز، چ هفدهم)های تصویری تا متن، احمدی، بابکنشر (ازنشانه1

 (، تهران 4399اكبر، امیر كبیر، چ پانزدهم )( امثال وحکم، دهخدا، علی3

 (، تهران 4343(بیان و معانی، شمیسا، سیروس، میترا، چ چهارم )1

 (، تهران 4364، صفا، ذبیح اهلل، ققنوس، چ دهم)1تاریخ ادبیات ایران/ ج(5

 (، تهران4319اهلل، آوای نور، چ اوّل)وده، هدایتشناسی درادبیات فارسی، ست(جامعه6

نامۀ بهمنیاری، بهمنیار، احمد، به كوشش فریـدون بهمنیـار، انتشـارات دانشـگاه     (داستان1

 (، تهران4394تهران، چ سوّم،)

 رّجانی، فرامرزبن خداداد، بهزاد، )بی تا(، تهران ا انگیزسمک عیّار،داستانهای شگفت (9

نویسی، بیشـاب، لئونـارد، ترجمـۀ محسـن سـلیمانی، سـوژه، چ       داستاندرسهایی دربارۀ  (4
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 (، تهران 4341) ششم

ــم/ ج (ریشــه43 ــال وحک ــاریخی امث ــای ت ــم   1ه ــنایی، چ شش ــدی، س ــی، مه ــوی آمل ،پرت

 (،تهران 4344)

ــاه، چ      44 ــل خانلری،آگ ــز نات ــحیح پروی ــه تص ــانی،فرامرزبن خدادادب ــار، ارّج ــمک عیّ (س

 (، تهران4361پنجم)

 (، تهران4313كدكنی، محمّدرضا، آگاه، چ چهارم)ل درشعرفارسی،شفیعی(صوَرخیا41

 (، تهران4343انوری،حسن، سخن، چ اوّل )، 1( فرهنگ كنایات سخن/ج43

نامـۀ مفـاهیم واصـطالحات ادبـی فارسـی واروپـایی(،       ( فرهنگ اصـطالحات ادبـی )واژه  41

 (، تهران 4343داد،سیما، مروارید، چ پنجم)

 (،تهران 4315،معین، محمّد، امیركبیر، چ نهم )6(فرهنگ فارسی/ ج45

(نظریۀ ادبیات، ولک،رنـه وآوسـتین وارن، ترجمـۀ ضـیاء موحّـد و پرویـز مهـاجر،علمی        46

 (،تهران4313وفرهنگی،چ اوّل) 

 (، زنجان4394(نقش خیال،عقدایی، تورج، نیکان كتاب، چ اوّل)41

 (، تهران4311از، چ اوّل )نامۀ هنر شاعری، میر صادق ، میمنت،كتاب مهن( واژه49

، تقـوی، نصراهلل،فرهنگسـرای اصـفهان    (( هنجارگفتار)درفنّ معانی و بیان و بدیع فارسی44

 (، اصفهان 4363)


