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دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

سید مهدی طباطبایی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
(از ص  57تا )76
تاریخ دریافت مقاله ،3131/5/02 :تاریخ پذیرش مقاله3131/30/00 :

چکیده
مَثَل بهعنوان «ستون فرهنگ مردم» و یكي از اقسام ادبي ،همواره محل توجه شاعران بوده است تا جایي
که کاربرد آن به همراه تمثيل و استشهاد ،یكي از ویژگيهاي سبكي در تاریخ ادب فارسي بهشمار مي-
آمده است .در دوره هاي تاریخي ادب فارسي ،رویكرد شاعران به مَثَل یكسان نبوده است و هر چه خط
سير تاریخ ادبيات را از آغاز تاکنون ادامه ميدهيم ،در سدههاي اخير ،به دليل پيوند بيشتر ادبيات با زبان
و فرهنگ عامّه ،این رویكرد پر رنگتر ميشود .سبک هندي را ميتوان نقطة عطف کاربرد مثل در ادب
فارسي دانست که آن را به یكي از معيارهاي سنجش توانمندي شاعران تبدیل کرد و شاعران این دوره،
افزون بر انعكاس امثال رایج در اشعار خود ،در این موضوع نوآوري و مثلهاي تازهاي در ادب فارسي
رونمایي کردند .بيدل از جمله شا عراني است که مثل در اندیشة او جایگاهي ویژه دارد و کمتر غزلي از
اوست که مثلي را در خود جاي نداده باشد .این پژوهش در پي آن است تا با بررسي ميزان و چگونگي
تأثيرپذیري بيدل از امثال فارسي ،نمونههایي از ارسال مثلها و ابيات مثل شدة او به دست دهد .روش
پژوهش به صورت اسنادي و با استفاده از امكانات کتابخانهاي و شيوة تحليل محتوا و طبقهبندي
دادههاست.

واژههای کلیدی :بيدل ،ضربالمثل ،سبک هندي ،امثال منظوم.
 .3رایانامة نویسندة مسئول:

zolfagari_hasan@yahoo.com
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 .1مقدمه
از ویژگيهاي زبان فارسي ،بسامد زیاد مَثَل در آن است؛ به طوري که ميتوان ادّعا کرد
شعر فارسي و مثل ،همسایة دیوار به دیوارند .شاعران و نویسندگان همواره براي آنكه به
لطف و شيریني و رسایي کالم خود بيفزایند ،از مثل بهره جستهاند و بسياري از مثلها
نيز حاصل رواج اشعار و جملههاي معروف شاعران و نویسندگان فارسيزبان بوده است.
این تعامل از طرفي بر غناي ادب فارسي افزوده و از طرف دیگر ،زبان مردم را پرمایه
ساخته است .در اینجا به چند نكته دربارة مثل اشاره ميکنيم:
 .3مثل به دليل ویژگيهاي ذاتي چون ایجاز ،آهنگ ،زمينة استعاري ،رسایي ،فصاحت و
گيرایي ،جنبههاي باالي اندرزي و رواج؛ از جملة اقسام بيست و چهارگانة ادبي محسوب
ميشود که بر غناي شعر شاعران افزوده است .بازتاب گستردة ارسال مثل در شعر
شاعران ،مبيّن این موضوع است.
 .0مثلهاي فارسي منثور یا منظوماند و مثلهاي منظوم نيز یا به طریق ارسال مثل در
شعر شاعران استفاده شدهاند یا اشعار معروف به صورت مثل درآمدهاند؛ گویندة این
اشعار گاه نامعلوم است.
 .1درج یک یا دو مثل در شعر را «ارسال مثل» یا «ارسالالمثلين» ميگویند .شاعر گاه
عين مثل یا مضمون مثل را در شعر خود ميآورد و گاه نيز خودِ شعر به دليل شهرت و
رواج ،مثل ميشود .تمامي این موارد در حوزة امثال منظوم فارسي بررسي ميشود.
 .1ارسال مثل با تمثيل متفاوت است؛ زیرا ارسال مثل کاربرد ضربالمثلي است که از
قبل وجود داشته است ،امّا تمثيل تنها ذکر مثالي براي اثبات یا استحكام اندیشهاي
است .ارسال مثل با اسلوب معادله نيز متفاوت است؛ اگرچه در هر دو ،مصراع نخست
تقریر مسئله و مصراع دوّم توجيه آن است ،مصراع دوم در اسلوب معادله ساختة شاعر
است ،ولي در ارسال مثل ،ضربالمثلي مشهور است .ارسال مثل با تضمين نيز از آن
حيث متفاوت است که تضمين ،استفاده از شعر شاعري معروف یا غير معروف است؛ امّا
اگر شاعر معروف باشد ،ميتواند حكم ارسال مثل نيز پيدا کند.
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تفاوت ارسال مثل با تلميح نيز در آن است که تمامي ارسال مثلها تلميح هستند ،امّا
تمام تلميحات حكم ارسال مثل ندارند .ارسال مثل به مصرف و رواج داستان مندرج در
شعر بستگي دارد .ارسال مثل با کالم جامع نيز متفاوت است؛ زیرا کالم جامع تنها
استفـاده از اشعار مشهـور و حكمت و مـوعظه اسـت ،نه ضربالمثل.
 .5کميت کاربرد مثلها نشان ميدهد که شاعران سبک عراقي بيش از شاعران سبک
خراساني و شاعران سبک هندي بيش از دو سبک دیگر ،از مثلهاي منظوم بهره
جستهاند که شاید دليل مهم آن ،ورود جنبههاي اجتماعي در شعر شاعران به لحاظ
زباني ،سبكي و اندیشهاي باشد.
 .6گاه شاعران در استفاده از ضربالمثل ،نام محل ،راوي و منبع را نيز ذکر ميکنند .از
ضربالمثلها با عنوان «دستان»« ،داستان» و «دستانزد» نيز در شعر شاعران نام برده
شده است .نكتة دیگر اینكه بيت چهارم اغلب رباعيهاي معروف ،حكمِِِِ ضربالمثل یافته
و رایج شده است (ذوالفقاري.) 3۹ :3133 ،
دربارة امثال منظومِِِِ شعري تأليفات فراواني انجام گرفته است که از ميان آنها
کتابهاي امثال منظوم احمد اخگر ( ،)313۹امثال شعر فارسي نوشتة حميد شعاعي

( ،)3153امثال سائره و پندهاي موزون به کوشش زهرا مزارعي ( ،)3176مثلها و حكمت
ها در شعر شاعران قرن سوم تا یازدهم تأليف رحيم عفيفي ( ،)3173امثال موزون در
ادب فارسي نوشتة رضا بشيري مؤدّب ( ،)3175ضربالمثلهاي منظوم فارسي نوشتة

محمّدعلي حقيقت سمناني ( ،)3171ضربالمثلهاي شعر فارسي و ریشة تاریخي آن
تأليف محمّد عبادزاده کرماني ( )3172و ضربالمثلهاي منظوم نوشتة حسين خرمي
( )3171را ميتوان نام برد .به طور خاص و در زمينة ارسالالمثل در شعر شاعران نيز

کتابهاي ارسال مثل در شعر حافظ نوشتة محمدي برازجاني ( ،)3171ارسال مثل در
شعر فردوسي و ارسال مثل در مثنوي نوشتة منصور مؤید ( )3171تاکنون منتشر شده
است (ذوالفقاري 77 :31۹5 ،ـ  ،)51امّا دربارة ضربالمثلهاي بيدل کار درخوري صورت
نگرفته است؛ چرا که الزمة چنين پژوهشهایي وجود تصحيحي منقّح از دیوان شاعران
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است که متأسفانه ادب فارسي تا به امروز از داشتن تصحيح انتقادي کليّات بيدل محروم
بوده است.
 .2تعریف مفاهیم کلیدی
 .1-2مثل :عبارت کوتاهي است که از باورها ،یافتهها ،تجربيات و خرد جمعي هر قوم
حكایت ميکند؛ به بيان دیگر« ،جملهاي کوتاه ،رسا ،رایج ،اغلب آهنگين ،استعاري و
اندرزي و اخالقي است که حاصل تجربيات مردم است و بين آنان مشهور شده و آن را
بدون تغيير یا با تغيير اندک به کار ميبرند» (ذوالفقاري.)05 :31۹3 ،
 .2-2ارسال مثل :در ترجمانالبالغه ميخوانيم« :یكي از جملة بالغت آن است کي شاعر
اندر بيت حكمتي گوید ،آن به راه مثل بود» (رادویاني .)۹1 :3313 ،مؤلفان کتب بدیع،
چنين کاربردي را در شعر و نثر «ارسال مثل» خواندهاند.
 .9-2امثال منظوم :امثال منظوم ،بيت یا مصراعي با وزن عروضي است که صنعت
تمثيل و ارسال مثل دارد و ميان مردم رواج یافته است .شعر برخي از شاعران به دليل
رواني ،شهرت و درونمایة مؤثر آن همين حالت را پيدا ميکند؛ یعني مثل یا حكمت
محسوب ميشود و دانشآموختگان و اهل ادب از آن بهره ميجویند ،امّا نميتوان آنها را
ضربالمثل دانست.
 .1-2امثال بیدل :از ویژگيهاي سبک هندي ،بسامد فراوان اسلوب معادله و تمثيل در
آن است و بيدل بهعنوان یكي از دو قلّة این سبک ،مثل و مثلوارههاي زیادي را در
آثارش بهکار گرفته است .در این پژوهش ،افزون بر واکاوي کاربرد و همچنين
تقسيمبندي ابيات و مصرعهاي بيدل که مفهومي چونان «مَثَل» دارند ،صد مثل برگزیده
از وي ذکر و توضيح داده ميشود.
 .8-2بیدل دهلوی :از شاعران صاحبسبک زبان و ادبيّات فارسي است که با
«خالفآمد»پنداري خود ،خيال و تأمّل را در شعر فارسي به نقطة اوج خود رسانيد .او را
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دیرآشناترین چهرة شعر فارسي (شفيعي کدکني ،)32 :31۹7،شخصيّتي همه فن حریف در
عرصة شعر (آرزو )11 :31۹7،و دانشمندترین شاعر فارسيزبان عصر خویش (کاظمي:31۹7،

 )03دانسته اند .بيدل در صف اوّل شعرایي است که در جودت و تنقيه و سَرَگي الفاظ،
کاميابانه کوشيده است (سلجوقي ،)331 :31۹۹ ،امّا شعر او بر اثر بياعتنایي به موازین
طبيعي زبان فارسي (شفيعي کدکني )33 :31۹7،و تزاحم ِِِِخيال (حسيني )37 :3176،دچار
ابهام شده است.
 .9کاربرد مثل در غزلیات بیدل
 .1-9شیوههای کاربرد امثال در غزلیات بیدل :بيدل از مثل به چند گونه در شعر خود
استفاده ميکند:
الف .گاه عين مثل رایج را در شعر درج ميکند؛ مثال:
 آن قدر فرصت ندارد آفتاب روي بام (بيدل :)313 :3113 ،آفتاب لب بام است.
 از مكافات عمل غافل نباید زیستن (همان :)033 :از مكافات عمل غافل مشو /گندم از
گندم بروید جو ز جو
 افعيگزیده ميرمد از شكل ریسمان (همان :)3217 :مارگزیده از ریسمان سياه و سفيد
ميترسد.
 اي بيخردان! سنگ به دندان که شكسته است؟ (همان :)063 :دندان خود را به سنگ مزن.
 بر رگ مرده که نشتر زده است؟ (همان :)031 :بر رگ مرده نيشتر نزنند.
 خيره ميبيند چو مو در دیدة کس جا گرفت (همان :)105 :مثل موي در چشم
 رمه به گرگ سپردن شباني هوس است (همان :)331 :به گرگ گفتند« :تو را چوپاني
دادهاند ،».گریهکرد .گفتند« :چرا ميگریي؟» گفت« :ميترسم دروغ باشد».
 کجي به در نتوان برد از دم عقرب( .همان :)360 :به عقرب گفتند« :دُمت کج است».
گفت« :کجایم راست است؟».
 هرکجا خواهي برو ،ليک از گليمت پا مكش( .همان :)761 :پا به اندازهيگليم دراز باید کرد
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ب .در برخي از مثلها ،به مضمون ضربالمثل اشاره ميکند نه عين آن؛ مثال:
 به سعي کوفتنها گرم کردم آهن سردي( .همان :)031 :آهن را تا گرم است باید
کوبيد.
 پُرکهنه شد تيمّم ،اکنون وضو به دریا( .همان :)337 :جایي که آب است ،تيمم روا
نيست.
 کوشش ابر محال است کند دریا خشک( .همان :)73۹ :دریا هر اندازه خشک شود ،باز
هم تا زانو آب دارد.
 هر دل المي دارد و هر آینه رنگي( .همان :)331 :آیينه آیينه را دیده رنگ ميگيرد،
آدمي آدمي را دیده پند.
 از شكستن دست در گردن حمایل ميشود( .همان :)535 :دست شكسته وبال گردن
است.
ج .در گروهي دیگر با توجه به مضمون امثال دیگر ،شعري ساخته که در حكم مثل
است و گاه آن را شاعران دیگر در شعر خود آوردهاند؛ مثال:
 هرکج بر عضو مرده مالش روغن چه ميکند؟ (همان)105 :

 به خاک از فرش زرّین طفل رنگينتر کند بازي (همان.)3363 :
 هرکجا بيني ،پریشان با پریشان آشناست( .همان :)131 :دیوانه چو دیوانه ببيند خوشش آید.
 تا قيامت درس طفل ما نميگردد روان (همان.)3201 :
 تشنه چون گشتي ،بمير امّا لب خود تر مكن (همان.)3235 :
 درد دلي مگر دهد از دردسر فراغ (همان.)7۹3 :
 بر سر مژگان چو اشک استادهاي ،هشيار باش (همان.)763 :
 اي ز فرصت بي خبر! در هرچه هستي زود باش (همان.)771 :
 به حسن معني کفر ،آبروي ایمان باش (همان.)750 :
ز رمز معني بيدل به حيرتم طغرل

به حسن معني کفر ،آبروي ایمان باش
(طغرل احراري)313 :3111 ،
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حبّذا طغرل که بيدل ميسراید مصرعي

برسر مژگان چو اشک استادهاي ،هشيارباش
(همان)317 :

حبّذا از مصرع بيدل که طغرل گفته است

اي زفرصت بيخبر! درهرچه هستي زودباش
(همان)317 :

 آب در ظرف سفالين ميشود بسيار سرد (همان.)516 :
 سفالي که شد کهنه گردش مگرد  /که از کوزهي نو خورند آب سرد (قدسيمشهدي)

 آب دریا کم نميگردد به غربال سحاب (بيدل.)۹22 :3113،
 دریا تهي به چشمهيغربال چون شود؟ (صائب)116 :

 آبروي آتش افزون در زمستان ميشود (بيدل.)161 :3113،
 به خانهاي که پُرآب است ،خواب دشوار است (همان.)07۹ :
 مباد دعوي کاري کني که نتواني (همان.)3336 :
 محيط اگر نتوان بود ،ابر نيسان باش (همان.)775 :
 ميشود موي اسيران زود در زندان سفيد (همان.)5۹5 :
 هرکه در دود افتد ،ار چشمش برون ميگردد آب (همان.)362 :
 .2-9تقسمبندی محتوایی مثلها در غزلیات بیدل

الف .مثلهاي برگرفته از محيط پيرامون :پارهاي از مثلهاي بيدل ،برگرفته از محيط
زندگي اوست؛ مثال:
 آب چون واماند از رفتار ،لنگ است آسيا (همان.)62 :
 ارّه بيدندانه چون گردد ،ببرّد سنگ را (همان.)35 :
 از کاسة تهي است خروش گدا بلند (همان.)602 :
 بوسه داد اوّل رکاب ،آنکس که بر مرکب نشست (همان. )003 :
 خانهروشنکن است روزنها (همان.)62 :
 زور کمان دمي که نماند ،کباده است (همان.)061 :
 فرد چو باطل شود ،سرورق دفتر است (همان.)015 :
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 کاسة تنبور مستي ميدهد آهنگ را (همان.)35 :
 مهرة عرصة شطرنج به صد رفتار است (همان.)011 :
 نيست بيفال فنا ،آشفتنِِِِ موي فرس (همان.)717 :
ب .مثلهاي حكمي و تعليميِِِِ دربردارندة اندیشة بيدل :هرچند برخي از این مثلها را
ميتوان زیرشاخة مثلهاي نوع نخست قرارداد؛ چون عموماً دربردارندة اندیشههاي بيدل
هستند و با زبان و لحن او بيان شدهاند ،بهصورت جداگانه بررسي ميشوند .این مثلها،
شامل نكات حكمي و تعليمياند و گاه در قالب وعظ و اندرز بيان شدهاند:
 اندیشة خودبيني ،از وضع ادب دور است (همان.)132 :
 تا باد چراغي نشوي ،بينفسي کن (همان.)3263 :
 دیدة بينا اگر نبْود ،دل دانا بس است (همان.)135 :
 رنجها در عالم تسليم راحت ميشود (همان.)3۹5 :
 کينه در طبع مالیم نكند نشو و نما (همان.)121 :
 گر زبان در کام باشد ،راز دل پوشيده نيست (همان.)130 :
 کسي که راست رود ،خار چشم افالک است (همان.)017 :
 گيرم که عقل کُل شدهاي ،بيجنون مباش (همان.)715 :
 وعظِ بيجا همهجا مردود است (همان.)061 :
 یوسفي کن گرت اسباب مسيحایي نيست (همان.)351 :
ج .مثلهایي با واژگان ،ترکيبات و تعبيرات خاص بيدل :گونة دیگر مثلها ،عبارات
کوتاهي هستند که رسيدن به مفهوم آنها ،بدون آشنایي با هندسة ذهني بيدل ممكن
نيست .نكتة مهم آن است که بسامد اینگونه مثلها در مقایسه با گونههاي دیگر اندک
مينماید:
 آبلة پاي شمع ،درخور ناز عصاست (همان.)0۹3 :
 آستيني که شد دراز ،شكست (همان.)121 :
 از جوهر خود بر رخ آیينه نقاب است (همان.)005 :

کاربرد ضربالمثلهای فارسی در غزلیات بیدل 18/

 از خشکلبي چاره ندارد به گهر ،موج (همان.)171 :

 زخم تا خندهفروش است ،نمكداني هست (همان.)026 :
 روز سوار شب کند اسبِِِِ چراغپا (همان.)77 :

«چراغپا» وقتى است که اسب سرکش و بدقِلِق روى دو پا بایستد و دستها را باال
بياورد که این حالت براى سوار ،خطرآفرین خواهد بود .مفهوم و ساختار این مصرع بيدل
بهقدري دشوار است که بعدها دستمایة طبعآزمایي شاعران قرارگرفته است:
«شخصى این مصرع که از ابيات ميرزاى بيدل است ،در مجلسى ادبى خواند و چنين
گفت« :آیا کسى مىتواند مصراعى را پيش از این بسازد؟» گویند :غالمى بلگرامى که در
مجلس حاضر بود ،فىالبداهه گفت« :غرّه مشو که ابلقِِِِ ایّام رامِِِِ توست /روز سوار شب
کند اسبِِِِ چراغپا» و مورد تشویق حضار قرارگرفت»( .خضرایي)105 :31۹0 ،
 عرق شد آینه آخر نفسگداخته را (بيدل.)0۹ :3113،
 کاسة تنبور مستي ميدهد آهنگ را (همان.)35 :
 همان اخگر بود گر جمع گردد مشت آتش را (همان.)333 :

 هم بهقدر صيقل است آبِِِِ وضو آیينه را (همان.)312 :
د .مثلهایي با مفهومي متضاد :از ویژگيهاي هر زبان ،دگرگون شدن لحن ،آهنگ و
محتواي کالم با تغيير موقع و جایگاه سخن است؛ بر همين اساس ،در بررسي مثلهاي
بيدل به امثالي برميخوریم که مفهومي عكس یكدیگر دارند .به چند نمونه از این قبيل
توجّه کنيد:
 جمع با زینت نگردد جوهر مردانگي (همان.)51 :
 زایل از زینت نگردد جوهر مردانگي (همان.)311 :
 آدم آن است که جاه و حشمش خر نكند (همان.)532 :
 آدم نميتوان گفت آن را که خر نباشد (همان.)51۹ :
 جز دردسر ندارد از موي سر فزودن (همان.)3211 :
 بر عضوها گران نيست باالنشيني از مو (همان.)32۹۹ :
 آینه با خوب و زشت کار ندارد (همان.)513 :
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 به جرم زشتيِِِِ یک رو ،هزار آیينه رسوا شد (همان.)101 :
 بيطلبِِِِ کاه و جو ،گاو سرافكنده نيست (همان.)11۹ :
 شعله هم گاه ضعيفي ميشود محتاج خس (همان.)717 :
 .9-9تقسیمبندی زمانی مثلهای غزلیّات بیدل

از منظر تاریخي نيز ميتوان مثلهاي بيدل را در سه گروه طبقهبندي کرد:
الف .مثلهایي که نمونههاي مشابه آن در شعر شاعران پيش از بيدل یافت ميشود:
 این قدر خود را به ذوق فربهي الغر مكن (بيدل.)3232: 3113 ،
« در غم فربهيِِِِ گوشت ،تو الغر گشتي» (مولوي.)300۹ :0516 ،
 افعيگزیده ميرمد از شكل ریسمان (بيدل.)3217 :3113 ،
« ز ریسمان متنفّر بود گزیدة مار» (سعدي.)510 :3173 ،
 آن قدر فرصت ندارد آفتاب روي بام (بيدل.)313 :3113 ،
« که آمد آفتابش بر لب بام» (سلمان ساوجي.)607 :31۹3 ،
 اختالف وضعها بيدل لباسي بيش نيست /ورنه یک رنگ است خون در پيكر طاووس و زاغ
(بيدل.)733 :3113 ،
« شاهد معني درون پردة عزّت یكي است /در لباس صورت افتاده است چندین اختالف»
(جامي.)031 :3160 ،
 نشئة صهبا نميارزد به تشویش خمار (بيدل.)336 :3113 ،
« ميِِِِ شبانه خمارِِِِ سحر نميارزد» (جامي.)315 :3160 ،
 آزادگان ز فكر رعونت منزّهاند (بيدل.)056 :3113 ،
« برنميدارد رعونت خاطرِِِِ آزادگان» (صائب.)162 :31۹1 ،
 آیينه نميباشد ،آنجا که حيا باشد (بيدل.)132 :3113 ،
« به چشم آینه آب از حيا نميگردد» (صائب.)3331 :31۹1 ،
 از حبابي پرده نتوان بر رخِِِِ دریا گرفت (بيدل.)101 :3113 ،
« شوکت دریا نگنجد زیر دامان حباب» (صائب.)037 :31۹1 ،

کاربرد ضربالمثلهای فارسی در غزلیات بیدل 16/

 از گشایش دست ميشود گره چون تر شود (بيدل.)633 :3113 ،
« چون گره تر شد به آساني گشودن مشكل است» (صائب.)۹7 :31۹1 ،
 موميایي چاره نتواند شكستِ شيشه را (بيدل.)313 :3113 ،
« بهرهاي از موميایي نيست سنگ خاره را» (صائب.)0۹0 :31۹1 ،
 مشكل است از روي خاکستر گذشتن مور را (بيدل.)33 :3113 ،
« مور هيهات است بتواند ز خاکستر گذشت» (صائب.)3206 :31۹1 ،
 از جرس مشكل که گردد ناله در منزل بلند (بيدل.)531 :3113 ،
« بهقدرِِِِ دوري منزل جرس دایم فغان دارد» (کليم کاشاني.)332 :31۹7 ،
 پخته نتوان کرد ز آتش آرزوي خام را (بيدل.)70 :3113 ،
« طمع خام نشد زآتش حرمان پخته» (کليم کاشاني.)032 :31۹7 ،
ب .مثلهایي که نمونههاي مشابه آن در شعر خودِ بيدل یافت ميشود:
 ارّه بيدندانه چون گردد ،ببرّد سنگ را (بيدل.)33 :3113 ،
« ميشكافد سنگ را آن ارّه کش دندانه نيست» (همان.)11۹ :
 از مكافات عمل غافل مباش (همان.)033 :
« از مكافات عمل ایمن نباید زیستن» (همان).
 از همهجا به کوهسار زلزله بيشتر شود (همان.)533 :
« به طبع کوه اثر افزونتر است زلزله را» (همان.)11 :
 اوج عزّت فروتني دارد (همان.)152 :
« با عاجزان فروتني آثار عزّت است» (همان.)715 :
 ایستادن سنگ را مشكل بود بر روي آب (همان.)35۹ :
« به روي آب محال است ایستادن سنگ» (همان.)۹23 :
 تا دانه به خود چشم گشوده است ،نهال است (همان.)365 :
« هر دانه که از خاک برون جست ،نهال است» (همان.)057 :
 تا سيل ميخرامد ،ویرانه را عروسي است (همان.)01۹ :
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« در هجومِِِِ گردِ سيل ،آبادي ویرانه است» (همان.)062 :
 حلقة زنجير نوميد است از شيون در آب (همان.)353 :
« ز زنجيري که در آب است ،شيون برنميآید» (همان.)657 :
 موميایي چاره نتواند شكستِ شيشه را (همان.)313 :
« موميایي چارهفرماي شكستِ شيشه نيست» (همان.)013 :
 سنگ چون گردد مالیم ،مومياست (همان.)0۹0 :
« سنگ این کهسار چون گردد مالیم ،مومياست» (همان.)127 :
 کجي بهدر نتوان برد از دم عقرب (همان.)360 :
« آن نيست کجي کز دم عقرب به درآید» (همان.)533 :
 مور بيچاره اگر پر به در آرد ،مگس است (همان.)035 :
« پري چون مور گر پيدا کنم ،حكمِِِِ مگس دارم» (همان.)۹15 :
ج .مثلهایي که نمونههاي مشابه آن در شعر شاعران همزمان یا پس از بيدل یافت
ميشود:
 آینه در زنگبار ،چاره ندارد ز زنگ (بيدل. )0۹6 :3113 ،
« آیينه در غبار بود زنگبار را» (حزین.)12 :31۹7 ،
 تا صبح پاک ميشود آخر حساب شمع (بيدل.)7۹1 :3113 ،
« چون صبح دمد شمع سحرگاه تمام است» (حزین.)360 :31۹7 ،
 رگ ابر بهار را ماند (بيدل.)61۹ :3113 ،
« هر موي بر تنم رگ ابر بهار بود» (حزین.)333 :31۹7 ،
 چه پروا هدف را ز تير هوایي؟ (بيدل)3351 :3113 ،

« نباشد بهرهمندي از نشان ،تير هوایي را» (سيداي نسفي.)360 :31۹0 ،
 آب در هرجا که بيني ،زیردست روغن است (بيدل.)335 :3113 ،
« ميکند پامال خود یک قطره روغن آب را» (سيداي نسفي.)355 :31۹0 ،
 از شكستن دست در گردن حمایل ميشود (بيدل.)535 :3113 ،

کاربرد ضربالمثلهای فارسی در غزلیات بیدل 13/

« دستِ بشكسته مگر نيست وبال گردن» (شهریار.)315 :3173 ،
 سيل تا مهمان نگردد ،خانهات آباد نيست (بيدل.)167 :3113 ،
« ز سيل خانة ما هست اگر که آباد است» (معلّم.)333 :31۹6 ،
 از زود یک دو گام به پيش است دیر من (بيدل.)32۹6 :3113 ،
« آي  /...اي دریغ و حسرت هميشگي! /ناگهان /چهقدر زود /دیر ميشود!»
(امينپور.)13 :31۹۹،
با ارزیابي تاریخي مثلهاي بيدل ،ميتوان ادّعا کرد که او ضمن بهرهگيري از پيشينة
زبان فارسي در این موضوع ،مثلهایي جدید را در ادب فارسي رونمایي کرده است که
پس از او دیگران از وي تقليد کردهاند.
 .1مثلوارههای بیدل
در ادامه ،یکصد مثل وارة بيدل با توضيحي مختصر دربارة هر کدام ذکر ميشود.
کوشش بر این بوده است تا در این بخش ،مثلهایي از بيدل ذکر شود که دربردارندة
ویژگي هاي شاخص مثل در شعر باشد و در مباحث پيشين نيز به آنها اشاره نشده باشد.
باید توجّه کرد که این مثلها تنها نمونههایي از بيت یا مصرعهاي غزليّات بيدل هستند
که شكل مثل دارند و اگر قرار بر احصاء تمام آنها باشد ،در یک مقالة پژوهشي
نميگنجند.
 آب با آتش چو جوشي خورد ،مُحَرق ميشود (بيدل« :)122 :3113 ،خير چون با شر
پيوند خورد ،به شر ميگراید».
 آتش سوزان به چشم کودک نادان زر است (همان« :)037 :مذمّت بيدانشي».
 آرایشِِِِ گُل ،منّت مشّاطه ندارد (همان« :)333 :توصيفِ حسن خداداد».
 آنچه در آیينة روشن نبيني ،زنگ اوست (همان« :)331 :صافدالن ،رنجيدگي را بروز
نميدهند».
 آهن قاتل چو الغر گشت ،سوزن ميشود (همان« :)675 :ریاضت موجب کمال است».
 آیينة حقيقتِ دل نيست جز زبان (همان« :)3210 :ظاهر از باطن خبر ميدهد».
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 از بارِِِِ سایه نبود بر هيچکس گراني (همان« :)3376 :ناتوانان مقبول همه هستند».
 از ترک برگ ،ني به مقام نوا رسيد (همان« :)160 :توصيه بر رفع تعلّق و دلبستگي».
 از جبين سایه کم گردد سياهي برطرف (بيدل« :)731 :تيرهبختي و پستي همّت
توأماند».
 از ریشه زیر خاک ،تالش ثمر نرفت (همان« :)361 :هميشگي بودن کوشش».
 از سرمه روشني نبرد چشمِِِِ سرمهدان (همان« :)3210 :نزدیكي آگاهي نميآورد».
 از صدهزار ریشه ،یكي دانه ميکشد (همان« :)137 :هر چيز قابليت کمال را ندارد».
 از هجوم پرِِِِ پروانه زیان دارد شمع (همان« :)7۹1 :بسياريِِِِ دوستان موجب زیان
است».
 اگر بر سنگ افتد سایه ،بيآزار ميافتد (همان« :)561 :ناتوانان دیگران را آزار
نميدهند».
 اميد منقطع نشود دامچيده را (همان« :)333 :آرزومند از آرزو دست برنميدارد».
 انبوهي هر جنس که دیدیم ،دکّان بست (همان« :)117 :کمال موجب کاستي است».
 این گاو مرده بارِِِِ دو خر ميکشد هنوز (بيدل« :)705 :مذمّت حرص و طمع».
 بادام تلخ را ندهد اعتبار ،مغز (همان « :)707 :همنشيني صرف با بزرگان موجب اعتبار
نخواهد شد».
 بادباني نيست کشتي را بِِِِه از بيلنگري (همان« :)333۹ :ترک تدبير و دل بر تقدیر».
 باید ز شهرِِِِ کوران ،چون نورِِِِ دیده رفتن (همان« :)3230 :ترک بيبصيرتان».
 بت شكستي ،مستعدّ آتش نمرود باش (همان« :)761 :آمادة انتقام بودن».
 بود تپيدنِِِِ بسمل به پيش طفالن رقص (همان« :)776 :ناآگاهي اهل زمانه از
دردمندان».
 به جوع ميمكد انگشت خویش طفل رضيع (همان« :)7۹5 :طلبيدن هر آرامشبخشي،
ارزشمند است».
 به گرمي فرق نتوان یافت رو از پشت آتش را (همان« :)333 :مهرباني یا عتاب معشوق
بر عاشق یكسان است».

کاربرد ضربالمثلهای فارسی در غزلیات بیدل 61/

 به هرکجا اثر سجدهاي است ،مسجود است (همان« .)017 :نيازوناز قرین همدیگرند».
 بيتكلّف رشته را گر هست همتا ،سوزن است (همان« :)0۹3 :ناتوانان ناگزیر از
همنشيني هماند».
 بيخميدن از زمين نتوان گهر برداشتن (همان« :)3۹2 :تنها پيري است که آدمي را از
رنج دنيا ميرهاند».
 بيش دارد سایه دیواري که مایل ميشود (همان« :)1۹1 :ناآگاهي در پيري».
 بيعصا راه دهان معلوم باشد کور را (همان« :)35 :هيچکس در راه رسيدن به منافع
خود ،به راهنما نياز ندارد».
 پرتو خورشيد را نتوان به زیر پا گرفت (همان« :)101 :نژادگي ،تحقير شدني نيست».
 پشت کاغذ در نظر چپ مينماید نقشِِِِ راست (همان« :)3۹2 :خيرها را جلوة شر
ميدهد چرخ دورنگ».
 تا به دریا برسد سيل ،شود صد جا خشک (همان« :)73۹ :وصول مقصود آسان
نيست».
 تا قيامت یوسف ما بر نميآید ز چاه (همان« :)3331 :توصيف بيمشتري بودن».
 تا کي به رنگِ سوهان ،سر تا قدم ربودن؟ (همان« :)3211 :مذمّت حرص».
 تو بنما جاده تا من هم دهم عرض تک و پویي (همان« :)3316 :در این دنيا مجالي
براي تكاپو وجود ندارد».
 جز خم و پيچ از بزرگي حاصل دستار نيست (همان« :)063 :فراهم کردن اسباب
ظاهري کمال براي بياستعداد ،جز دردسر نخواهد داشت».
 چتر شاهي گر نباشي ،سایة دیوار باش (همان« :)757 :نفعي به دیگران برسان».
 چون آستين دراز کني ،دست کوته است (همان« :)0۹7 :فرجام جاه و مقام ،رسيدن
به خسّت و تنگنظري است».
 چون به پستي ميشود مایل ،خوشآهنگ است آب (همان« :)31۹ :از دوران پيري نيز
ميتوان لذّت برد».
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 خار و خس را همچو گل جا ميدهد بر سر محيط (همان« :)7۹2 :شفقت حال
ضعيفان بر بزرگان ننگ نيست».
 خاري که به پایي نخلد ،مرهم ریش است (همان« :)030 :زحمتي که از آدمي دور
باشد ،بر او خوشایند و شيرین است».
 داده است قضا کارگه شيشه به مستي (همان « :)335۹ :مذمّت بيسر و ساماني دنيا».
 داغ گشتن شعله را از پر زدن بخشد فراغ (همان« :)732 :مردن تنها راه آسایش».
 دخترِِِِ رز فتنهها ميزاید از بيشوهري (همان« :)3337 :خودسري موجب فتنهزایي».
 در این بساط به امّيدِ بخيه ،جيب مَدَر (همان« :)733 :پرهيز از تظلّم و دادخواهي».
 در حقيقت ارّه شمشير است ،چون دندانه ریخت (همان« :)335 :ظالم هيچگاه از
طينت خود دست برنخواهد داشت».
 درخور طول است چينهایي که دارد آستين (همان« :)3231 :دستگاهت هر قدر بيش
است ،کُلفَت بيشتر».
 دندان دمي که پيش فتد ،لبگزنده است (همان« :)001 :تاوان بيهودهگویي ،تحمّل
مكافات است».
 دیوار و درِِِِ خانة زنبور ز موم است (همان« :)3۹2 :بي مالیمت نميتوان راه ستم را
بست».
 رمز کرم و خسّت مردم ز گدا پرس (همان« :)712 :تجربه محک عيب و هنر».
 زبان از نرمگویي سرنگون افكند دندان را (همان« :)31:مالیمطينتي ،درشتخویان را
تسليم خواهد کرد».
 ساغر باده زماني که تهي شد ،جرس است (همان« :)373 :همه از ناداري شكوه دارند».
 سایه را بيجا نسازد قوّتِ سيالبها (همان« :)31 :حوادث روزگار تأثيري بر ناتوانان
ندارد».
 سگ دیوانه مُصلحش مَرَس است (همان« :)035 :گوشمال ،نااهالن را اصالح ميکند».
 شعله هم دارد در این فصل احتياج پوستين (همان« :)3231 :مذمّت پيري».
 شيشه تا در سنگ ميباشد ،پري است (همان« :)015 :خودنمایي موجب بيآبرویي».

کاربرد ضربالمثلهای فارسی در غزلیات بیدل 69/

 صد کوچه است ّدر بن دندان خالل را (همان« :)13 :تأثيرکوشش ناتوانان».
 فارغ از جوش غبار است زميني که نم است (همان« :)121:کينهوکدورت در نرمخویان
جایي ندارد».
 فروغ کلبهام تا چند باشد شمع خاموشي؟ (همان« :)3357 :شكوه از کمبود امكانات».
 قارون به زیر خاک ،پي جمع مال رفت (همان « :)061 :زایل نشدن پستي فطرت».
 قطره در گرد یتيمي خشک چون شد ،گوهر است (همان« :)01۹ :غربت و تنهایي
موجب بلندي طبع خواهد شد».
 کرد آتش را وداع سنگ ،خاکسترنشين (همان« :)3212 :دوري از اصل موجب
کاستي».
ته پا شيشة بشكسته را (همان« :)36 :زیان خویش نخواستن».
 کس نميخواهد ِِِِ
 کي تواند گشت بيدل ،مار پنهان زیر پوست؟ (همان« :)33۹ :خرقهپوشي موجب نهان
ماندن ذات اهل حسد نخواهد شد».
 گر حرص عسل خواهد ،پيش آي به زنبوري (همان.)3360 :

 گر هالل آید به چشمت ،ماه خواهي یافتن (همان« :)3203 :پيبردن از فرع به اصل».
 گشادِ دست نميخواهد آستين طویل (بيدل« :)۹02 :بخشندگان ،توانگر نيستند».
 گلي که برق خزانش نزد ،به چيدن رفت (همان« :)370:همه گرفتار بال و مصيبتاند».
 گوارا نيست آن آبي که شد در نيشتر پنهان (همان« :)326۹ :مجو نفع از نكوکاري که
با بدگوهر آميزد».
 گوشهگير فتنه ميباشد کمان را تا دم است (همان« :)123 :ظالم در فكر فساد است».
 مثال هرکس از آیينه پيداست (همان.)071 :

 مردن بِِِِه از خجالتِ بسيار زیستن (همان« :)3235 :مذمّت طول عمر».
 مشتري گردید سنگ و قيمت کاال شكست (همان« :)013 :توصيف کسادي بازار»
 مكن طعنِِِِ برهمن گر کند از سنگ معبودي (همان« :)33۹3 :مذمّت زرپرستي».
 مگر بوزینهاي باشد که در چنبر کند بازي (همان« :)3315 :شاد بودن در این دنيا براي
اهل خرد ميسّر نيست».
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 ميشود در فربهي ،در گوشت نایاب استخوان (همان« :)3223 :نعمت و تموّل ،عيوب
اهل جاه را ميپوشاند».
 نالة ناقوس با لبّيک نتوان یافت کوک (بيدل« :)۹20 :پرواز همجنس با همجنس».
 نخيزد ناله از ني تا بود مغز استخوانش را (همان« :)11 :همه از مفلسي مينالند».
 نشئة جمعيت گوهر نباشد ژاله را (همان« :)3 :از راه تقليد نميتوان به ارجمندي
رسيد».
 نعمت همه آب است ،چو دندان ز دهن رفت (همان« :)126 :پيري موجب حسرت
است».
 نيست اظهار خالف هيچکس آیينه را (همان« :)00 :اهل صفا دشمني نميکنند».
 نيست جز مرگ ،نقدِ کيسة مار (همان« :)723 :بدسرشت مایهاي جز شر ندارد».
 هرخسوخاشاک نتواند فرورفتن در آب (همان« :)310:دوري فرومایگان از شرمگيني».
 هر دانه که از خاک برون جست ،نهال است (همان« :)057 :دنياگریزي ،راه رهایي».
 هرکجا تاجي است ،آخر نقش پا خواهد شدن (همان« :)32۹2 :تمام کماالت به نقصان
منتهي خواهد شد».
 هرکه را دیدیم درویش آمد و درویش رفت (همان« :)035 :در دنيا مجالي براي
توانگري وجود ندارد».
 هرگز به هيچ جا نكند لنگر آفتاب (همان« :)312 :پویایي از نشانههاي عزّت و اعتبار».
 هشدار که بيپا نتوان ره به عصا رفت (همان« :)06۹ :براي هرکار ،توانمندي الزم
است».
 .8نتیجه
نتيجه حاصل از این پژوهش را ميتوان در چند بند کلي ذیل بيان کرد:
 مثل در غزليّات بيدل بازتاب گستردهاي دارد و او براي غنيسازي زبان و نيز تثبيت
ادّعاهاي خود در ذهن مخاطب ،از مثل استفاده ميکند.

کاربرد ضربالمثلهای فارسی در غزلیات بیدل 68/

 بررسي سبكي شعر بيدل بدون درنظر گرفتن مثل یا مثلوارههاي او کار پژوهش را
ناقص خواهد کرد؛
 الزمة پي بردن به مفهوم برخي از مثلهاي بيدل ،آشنایي با هندسة ذهني اوست؛
 به دليل قطع ارتباط شاعران پس از بيدل با سبک هندي ،شاعران پس از وي ،از
مثلهاي او به طور گسترده استقبال نكردند؛
 با پيدایي انقالب اسالمي و تغيير ساختار و محتواي شعر ،موج جدیدي از رویكرد
شاعران نسل انقالب به بيدل به وجود آمد و بر همين اساس ،در شعر امروز
تقليدهایي از مثلوارههاي بيدل مشاهده ميشود.
منابع
اخگر ،احمد ( ،)313۹امثال منظوم ،روزنامهکانون شعرا.
آرزو ،عبدالغفور ( ،)31۹7در خانة آفتاب ،تهران ،سورة مهر.
امينپور ،قيصر ،)31۹۹( ،آیينههاي ناگهان ،تهران ،افق.
بيدل دهلوي ،ميرزا عبدالقادر ( ،)3113کليّات بيدل ،با مقدّمة خليلاهلل خليلي ،کابل ،دپوهني مطعبه.
جامي ،عبدالرّحمن ( ،)3160کليّات ،تهران ،کتابفروشي هدایت.
حزین الهيجي ،محمّدعلي بن ابيطالب ( ،)31۹7دیوان ،تصحيح بيژن ترقّي ،ویرایش سيّد وحيد
سمناني ،تهران ،سنایي.
حسيني ،حسن ( ،)3176بيدل ،سپهري و سبک هندي ،تهران ،سروش.
خرمي ،حسين ( ،)3171ضربالمثلهاي منظوم ،قم ،خرم.
خضرايي ،امين ( ،)2831فرهنگنامة امثال و حكم فارسي ،شيراز ،نويدشيراز .
ذوالفقاري ،حسن (« ،)31۹5کتابشناسي ضربالمثلهاي فارسي» ،مطالعات ایراني ،کرمان ،زمستان،
ش .97-38 ،3
(« ،)3133کاربرد ضربالمثل در شعر شاعران ایراني» ،پژوهشنامة زبان و گوهر گویا،
بهار ( 36 ،پياپي .300 -35 ،)03
( ،)31۹۹فرهنگ جامع ضربالمثلهاي فارسي ،تهران ،معين.
رادویاني ،محمد بن عمر ( ،)3313ترجمان البالغه ،به اهتمام احمد آتش ،استانبول ،چاپخانة ابراهيم.
سعدي ،مشرفالدّین مصلح بن عبداهلل ( ،)3173کليات ،مقدّمة عبّاس اقبال آشتياني ،تهران ،علم.
سلجوقي ،صالحالدّین ( ،)31۹۹نقد بيدل ،تهران ،عرفان.
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سلمان ساوجي ،جمالالدّین ( ،)31۹3کليّات ،تصحيح عبّاسعلي وفایي ،تهران ،سخن.
سيّداي نسفي ،ميرعابد ( ،)31۹0دیوان ،به اهتمام حسن رهبري ،تهران ،الهدي.
شعاعي ،حميد ( ،)3153امثال شعر فارسي ،تهران ،گوتنبرگ.
شفيعي کدکني ،محمّدرضا ( ،)31۹7شاعر آینهها ،تهران ،آگه.
شهریار ،محمّدحسين ( ،)3173کليّات ،تهران ،نگاه.
صائب تبریزي ،ميرزا محمّدعلي ( ،)31۹1دیوان ،تهران ،علم.
طغرل احراري ،محمّد نقيب ( ،)3111دیوان طغرل احراري ،به اهتمام مالّ احمد خان رونق ،چاپ سنگي
بخارا.
کاظمي ،محمّدکاظم ( ،)31۹7کليد در باز (رهيافتهایي در شعر بيدل) ،تهران ،سورة مهر.
کليم کاشاني ،ابوطالب ( ،)31۹7دیوان کليم کاشاني ،تصحيح حسين پرتو بيضایي ،ویرایش سيّدمحسن
آثارجوي ،تهران ،سنایي.
محِّمدي برازجاني ،محمود ( ،)3171ارسالمثل یا امثال و حكم در شعر حافظ ،تهران ،مفيد.
مزارعي ،زهرا ( ،)3176امثال سائر و پندهاي موزون ،شيراز ،لوکس.
معلّم دامغاني ،علي ( ،)31۹6رجعت سرخ ستاره ،تهران ،سورة مهر.
منصور مؤید ،عليرضا ( ،)3171ارسالمثل در شاهنامه فردوسي ،تهران ،سروش.
مولوي ،جاللالدّین محمّد ( ،)0516کليّات دیوان شمس تبریزي ،با مقدّمه و تصحيح محمّد عبّاسي،
تهران ،طلوع.

