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 زندگانی من

 

 افسانه ازعلی

 آبادان شهرستان دوم، متوسطه ادبیات دبیر فارسی، ادبیات و زبان ارشد کارشناسی

 

 چکیده

ها و در  تر زبان به شمار آورد؛ زیرا در بیش  عامه  های دانش ترین نمایه به عنوان یکی از مهم  توان می  را  ها المثلکنایات و ضرب

ها و کنایات از عناصر اصلی المثل ضرباند.  کرده  گسترده پیدا  کاربردی  و در زبان فارسی نیز  دارند  تر اقوام رواج میان بیش

 و به یابند م رواج میتأثیری که دارند، مانند شعر در بین مرد شوند که به دلیل کوتاهی، جذّابیت و  عامه محسوب می فرهنگ

بند. این دانش در ادبیات داستانی معاصر رواج زیادی دارد و می نقش شنونده ذهن در آشنایی مخاطب و روانی خاطر

بنابراین پژوهش حاضر که به روش اند از جمله این نویسندگان عبداهلل مستوفی است. نویسندگان معاصر از آن بهره گرفته

بررسی به المثل و کنایات توصیفی و تحلیل انجام شده، برآن است ضمن تعاریفی از ادب عامه و ضربای و بر مبنای  کتابخانه

دهد که نتیجۀ این پژوهش نشان می .بپردازدهای عامه در رمان شرح زندگانی من عبداهلل مستوفی المثلبازتاب کنایات و ضرب

 و نویسنده از این عنصر به کرات استفاده کرده است. المثل عامه کاربرد زیادی در این رمان دارد.کنایات و ضرب
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 مقدمه -1

،  ها له قصّهی مطالعۀ فرهنگ جوامع، مطالعۀ ادب عامیانه )فولکوریک( به ویژه ادبیّات شفاهی آن جامعه، از جم ها یکی از راه 

 عامه قبول شهرت خور یافته، در شهرت که است پرمعنی و نغز عبارتی ست. مثل ها المثل و کنایات و ضرب  ها ، افسانه ها الالیی

-باشد. ادبیات عامه تاریخ یک قوم است که خلقیات و روحیات آنان را در خود منعکس کرده است. این ادبیات در واقع روان

-های گوناگون مردمان یک قوم و میراث گرانبیانگر احساسات، عواطف و آمال و آرزوها، تخیل و اندیشهشناسی قومی است که 

 بهایی است که در قالب آثار ذوقی از گذشتگان برای آیندگان به یادگار مانده است. 

دیگر موارد از این قبیل را شامل  ها والمثلها، ضربباشد که اشعار، داستانادبیات عامه زیر مجموعۀ فولکلور )فرهنگ مردم( می

ای مشخص داشتته استت و نته    شود که به صورت شفاهی بین مردم انتقال یافته است. ادبیات عامه با وجود اینکه نه نگارندهمی

باشد، ولی بازهم ماهیت وجودی خود را حفظ کرده است و سینه به سینه در میتان افتراد جامعته منتقتل     منشأ آن مشخص می

توان گفت که این ادبیات بخشی از باشد. میو تا همین االن هم در میان مردم رایج است و همچنان زنده و جاری میشده است 

ای واجتب و  زندگی مردم شده است و همچنین یک نشان هویتی برای افراد هر منطقه است؛ بنابراین حفظ آن برای هر منطقته 

 (.8903:2الزم است. )تقوی، 

ه آن گونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. توسعۀ جوامع و گذر از مراحل سنتی و پیوستن بته  متأسفانه ادبیات عام

جامعه پیشرفته و صنعتی باعث شده که مردم به ادبیات مردمی، با دیدۀ تحقیر بنگرند. در این دوره ادبیات کالسیک بته عنتوان   

 فولکلور در آفرینش ادبیات کالسیک موثر بوده است. جلوه بارز هنر مورد توجه بوده است. غافل از اینکه

چون و چرایی از ادب و فرهنگ روزگار گذشتۀ های بسیار مهم و ارزندۀ ادبیات و سند بیها یکی از شاخهالمثلکنایات و ضرب 

د برای شناخت افکار و توانسرزمین ماست و مطالعه و تحقیق دربارۀ آنها کاری مفید و ارزشمند است و گذشته از فواید ادبی می

بهایی که بخش مهمی از میراث فرهنگی شیوۀ تفکر و اخالق و صفات و روحیات و حکمت عامیانۀ پیشینیان ما گوهرهای گران

نظیر از خطر نابودی و زوال در امان بماند. این دانش در های گرانمایه و بیدهد مبذول شود تا این سرمایهما را تشکیل می

اند از جمله این نویسندگان عبداهلل مستوفی ی معاصر رواج زیادی دارد و نویسندگان معاصر از آن بهره گرفتهادبیات داستان

 است.

های حسب  است یکی از زیباترین و ماندگارترین نمونه  سال نگاشته شده5جلد و در طول  3من که در رمان شرح زندگانی  

تاب تصویر زندگی روزانۀ مردم در صدسال پیش است که با زبانی ساده و روان آید. این ک نویسی در ادب فارسی به شمار میحال

به  ای و بر مبنای توصیفی و تحلیل انجام شده، برآن است بنابراین پژوهش حاضر که به روش کتابخانهنگاشته شده است. 

-نتیجۀ این پژوهش نشان می .پردازدبهای عامه در رمان شرح زندگانی من عبداهلل مستوفی المثلبررسی بازتاب کنایات و ضرب

 المثل عامه کاربرد زیادی در این رمان دارد. و نویسنده از این عنصر به کرات استفاده کرده است.دهد که کنایات و ضرب

 

 پیشینه تحقیق -1-1

 هایی که در زمینه شرح زندگانی من اثر عبداهلل مستوفی صورت گرفته است. پژوهش

، لغات و « فرهنگ اصطالحات دیوانی کتاب شرح زندگانی من»در پایان نامه خود با عنوان  (،0322علی حسن زاده ) -

 دهد.اصطالحات دیوانی و اداری این کتاب را مورد بررسی و کنکاش قرار می
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های ظاهری های محتوایی و ویژگی، ویژگی«های نثرشرح زندگانی منویژگی»(، در پژوهشی با عنوان 0322عشرت معینی ) -

 این کتاب سه جلدی را با ذکر شواهدی از کتاب بیان کرده است.

های دور قاجاریه بر اساس )شرح زندگانی من، سیاحتنامه فرهنگ شغل»(، در پایان نامه خود با عنوان 03:0زینب باقری ) -

پردازد. در در این آثار می به بررسی مشاغل رایج در دورۀ قاجار« ابراهیم بیگ، کتاب احمد یا سفینه طالبی، مسالک المحسنین(

 مورد موضوع مقاله مورد نظر در این جستار تاکنون تحقیقی انجان نگرفته است.

 

 فولکلور -2

یعنی آن دسته از آثار منظوم و یا منثور که بدون اینکه بر صفحه کاغذ رقم زده باشد سینه به سینه از نسلی به نسلی دیگر  

فولکلور مجموعۀ دانش، عادات و سنن و » و رسوم و معتقدات و نظامات اجتماعی است.گردد و غالبا گویای آداب منتقل می

 ها، طب ها و ترانه رسد و رقص ها، قصص، معتقدات و خراقاتی که در عمل و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر می افسانه

به معنی « لور»به معنی توده و « فولک» شود و مرکب است از دو جز های عوام را شامل می المثل عامیانه اساطیر و ضرب

  9 ذیل واژۀ فولکلور(.0345)مصاحب، « دانش.

به معنی  folkمعادل فرهنگ عامه واژۀ فولکلور است که از دو کلمه انگلیسی»خوانیم9 نامۀ دهخدا ذیل واژۀ فولکلور میدر لغت 

ها، های عامیانه است. مجموعۀ عقاید، اندیشهها و تصنیفهبه معنی دانش و علم به آداب و رسوم تودۀ مردم، افسان loreتوده و 

  )دهخدا، ذیل واژه فولکلور(.« ها و هنرهای ابتدایی یک ملت را فولکلور گویند.ها، آداب و رسوم، ترانهقصه

ن پسوند در فارسی است ای« انه»عربی با « عامی»فولکلور معادل انگلیسی فرهنگ عامیانه است و واژۀ عامیانه ترکیب کلمه  

است که کوری و کور بودن را « عمی»اسم فاعل از مصدر « عامی»ساختن قید از صفت مورد استفاده قرار گرفته است. 

رواج اصطالح فولکلور در زبان فارسی در حدود نیم » (.905 0326دوست،  است. )میهن« کورانه»رساند و در نهایت به معنی  می

ه.ش به کاربرد و کمی بعد رشید 0308« نیرنگستان»ه.ش و 0360« فواید گیاه خواری»ا در قرن سابقه دارد. صادق هدایت آن ر

 (.85090305)روح االمینی، «. های تودۀ مردم رواج یافتبه معنی دانش عامه و دانستنی« فولکلور»ای تحت عنوان یاسمی مقاله

 

 ادبیات عامه -3

-ویتژه فرهنتگ  ای بته  هاست. برای بررسی فرهنگ هر جامعه اجتماعی انساندهندۀ جزئیّات زندگی فردی و  ادبیّات همواره نشان

بسیاری از ادیبان، شتاعران و نویستندگان گذشتتۀ    »عامّه، ادبیّات چه نظم و چه نثر، یکی از ابزارهای مهم و قابل دسترس است، 

 (.906 0320)وکیلیان، « اند. گیری کرده ویژه از ادب شفاهی بهرهفارسی زبان در آثار خود از اجزای فرهنگ عامّه به

ادبیات عامه بخشی از فرهنگ مردم است که در تخیل، »نامه ادب فارسی ذیل ادبیات عامه اینگونه آمده است9 در دانش 

معیارهای زیباشناسی و اخالقی هر دوره از  های آنها را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده، دگرگونیاحساس، آرزو و اندیشه

 (.0790370)انوشه، « سازد.قوم را آشکار میزندگی یک 

شود. ادبیات عامه تاکنون شود؛ بلکه آفرینش دوباره آثار ادبی را نیز شامل میادبیات عامه تنها به ارائۀ آثار گذشته محدود نمی 

کن نیست. از آنجا ها ممبه طور مستمر و عجیب با تاریخ بشر همگام بوده است. بدون شناخت ادبیات عامه، شناخت تاریخ ملت

کند که آن قواعد برای توسعه ادبیات کالسیک دهد، بنابراین از قواعدی پیروی میکه ادبیات عامه بخشی از ادبیات را شکل می
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 کشند.کنند و تغییرات آن را نیز به تصویر مینیز دارای اعتبار هستند و همانند ادبیات کالسیک در دایرۀ اجتماع رشد می

 (.0890322)سیپیک، 

 

 بحث و بررسی -3

 های عامیانهالمثلکنایات و ضرب -3-1

شتود. تقریبتا تمتام امثتال و     های هر ملت بیانگر خصوصیات زبانی و هنری و فرهنگی آن ملت شمرده متی المثلکنایات و ضرب 

-و مشتابه هستتند. ضترب   ای که برخی از آنها در میان اقوام و ملل مختلف مشتتر   حکم ریشه تاریخی و فراگیر دارند به گونه

 شناساندارند شرق اهمیت اندازه همان به و آیندمی شمار به فولکلور ادبیات عمده اشکال اولیه مواد مهمترین جمله از هاالمثل

 چنتدانی  فعالیتت  زمینته  ایتن  در ایرانتی  پژوهشتگران  اما اند؛کرده بسیار تالش ایرانی هایالمثلضرب آوریجمع برای اروپایی

 اند.نداشته

 امثال، چکیدۀ است. مانده یادگار به دور هایزمان از است، که گمنام هوشمندان خالق اندیش و ذهن حاصل المثلضرب» 

 از اندیشه غنای و ادبی هایارزش بر عالوه ما زبان است. پذیرفته تأثیر اجتماعی و احوال اوضاع از که است هاملت عقاید و افکار

 از و سرشار شده افزوده آن غنای و تکامل به عصرها و قرون طی در است، که گرانبها نیز عامیانه ایهالمثل وضرب فولکلور نظر

 اگر و معتقدند بدان صنف و هرطبقه از مردم عام است، که مفهومی نمایندۀ مثل هر است. آموزندگی و بینیجهان و سنجینکته

 چگونگی وتمدن، از تربیت میزان و اجتماعی طرز زندگی از انیمتومی هاالمثلضرب در مطالعه با نیست. مثل باشد این جز

 شریک او مختلف طبقات و افراد با هاسال گویی که شویم آگاه نحوی به یک ملت عادات رسوم بد و نیک و تصدیقات و تصورات

 (. 0-908 03:8نژاد، )سهراب« ایم.روز بوده و شب رفیق و زندگی

ای در تتاریخ و فرهنتگ،   های عامیانه است که هریک با داستانی و ریشهالمثلامه کنایات و ضربنظیر ادبیات عیکی از مظاهر بی

هتای دیگتر ادب عامیانته، گوینتده، زمتان و خاستتگاه       اند و همچون جلتوه ای به میراث بشری افزودهسخنان و نتیجه خردمندانه

 (.8903:2مشخصی ندارند. )کریمی، 

 و رستوم  و تصتورات  اخالقی و و روحی صفات و قریحه و ذوق دهندۀقوم، نشان هر میان در یجرا اصطالحات و تعبیرات و امثال

استت. کنایتات و    ملتت  آن ادبیات و زبان هرملتی تاریخی هایگنجینه ترین، گرانقدرترینزیباترین، باشکوه است. قوم آن عادات

نده و بسیاری از حقایق تاریخی را آشکار کنند. مثل تنهتا  توانند فضای سیاسییا اجتماعی دوران نویس چنین می ها هم المثل ضرب

 (.7:903:6داری، برند. )تمیمای از ادبیات عامه است که عامۀ مردم بیشتر با آن سرو کار دارند و هنوز هم آن را به کار میگونه

 و تصورات اخالقی و و روحی فاتص و قریحه و ذوق دهندۀقوم، نشان هر میان در رایج اصطالحات و تعبیرات و بنابراین امثال

 است. ملت آن ادبیات و زبان هر ملتی تاریخی هایگنجینه ترین، گرانقدرترینزیباترین، باشکوه است. قوم آن عادات و رسوم

 است.  در زبان موجود هایالمثلضرب مردمی فرهنگ و ادبیات مشخص سرآمد

 

 شرح زندگانی من عبداهلل مستوفی -3-2

شمسی در هفتاد و چهار سالگی  :038ی نویسنده کتاب شرح زندگانی من روز آدینۀ بیست و چهارم آذرماه عبداهلل مستوف

چشم از جهان فرو بست. عبداهلل مستوفی که در روزگار ناصرالدین شاه به دنیا آمد، در بخش نخستین کتاب خود به گزارشی 
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پردازد. کتاب او، تصویر گسترده عصری بلند به شمار  خودش میدرباره چند و چون دودمانش از آغاز دوره قاجار تا زاد روز 

 رود، که امروز یادگارهای اندکی از آن وجود دارد. شاید کتاب مستوفی را پربارترین یادگارآن روزگار بتوان دانست.  می

 شود.  میجلد یکم این کتاب، از پادشاهی آقا محمد خان قاجار آغاز و تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه دنبال  -

در بر  0330سال را از جلوس مظفرالدین شاه برتخت پادشاهی تا پایان یافتن قحطی  33جلد دوم این کتاب، رویدادهای  -

 دارد

 کند. الدوله تا پایان مجلس مؤسسان گزارش می جلد سوم، رویدادها را از کابینه قرارداد وثوق -

اش در جلد یکم است؛ یعنی رویدادهای عمر خود را به  شیوه سبک نویسنده در نوشتن رویدادهای این دوره نیز، همانند

های خارجی و  های وزیران و روزنامه و سیاست کند. برپایی هیئت ای برای بازگویی اوضاع اجتماعی و اداری ایران بدل می زمینه

های مردم روسیه و دیگر  یژگیهای ایران در خارجه و و خانه های نو و اوضاع سفارت سفرهای شاه به فرنگ و بنیاد یافتن مدرسه

 شان قلم زده است.  اند که نویسنده به آنها توجه کرده و درباره کشورهای اروپایی، چیزهایی

اش، اعالمیه  نویسنده همچنین درباره اوضاع ایران پس از رفتن مشیرالدوله، شهرداری تهران، بیانیه قوام السلطنه و کابینه

های نفت شمال و روی کار آمدن  داد ایران و انگلستان، سقوط کابینه قوام السلطنه و ویژگیریاست وزرا درباره لغو کردن قرار

های کوتاهی  سازد. در خاتمه کتاب، گزارش اقتصادی مردم کشور را آشکار می -دهد و اوضاع اجتماعی سردار سپه گزارش می

ای که مرحوم داور به  س از آن هنگام، در دورهکند. وی پ درباره اوضاع کشور پس از برافتادن سلسله قاجاریان عرضه می

پرداخت، به ریاست استیناف فارس و خوزستان منصوب شد و به دلیل  دهی ساختار دادگاه )تشکیالت عدلیه( می سامان

ل 9 ذی0375پور، اش از مرکز، از نوشتن رویدادهای آن دوران بیست ساله در قالب شرح زندگانی من باز ماند.)ر. . آرین دوری

 عبداهلل مستوفی(.

 

 های عامه در رمان شرح زندگانی منالمثلبازتاب ادبیات عامه با محوریت کنایات و ضرب -3-3

 کنایات عامه -1 -3 -3

  :نتیجه کردن است نظیر مهرۀ کور نخ کردن است. کنایه از کار بیآهن سرد کوبیدن و سنگ در ترازو نگذاشتن 

لف تشتهر( تا آخر دوره چهارم، دست از این آهن سرد کوبیدن برنداشت، ولی چون همه فقط فرخی یزدی بود که به حکم )تخا

 (. 330، 3، ج0324گذاشت. )مستوفی، دانستند چگونه است، کسی هم سنگی در ترازوی او نمیمی

 رویه کردن است.کنایه از کار بیجا زدن: آروق بی 

کس جرات و براساس قانون با آنها رفتار شود تا از این به بعد هیچباید کارهای تک تک آنها را زیر ذره بین قرار بگیرد  -

 (.560جا زده و برای کشور ایران خواب تجزیه ببینند. )همان، های بینکنند از این آروق

 آتش بیار 

 کنایه از کسی است که با وجود اینکه وجود او خیلی به کار است، کارش اهمیت چندانی ندارد. 

های هر دو طرف آتش بیاری می کردند هم از این رجال امروز که در آن موقع برای سفارت خانه ای ازممکن است عده -

 (.:03، 3، ج0324داستان مطلع باشند. )مستوفی، 

 از خر شیطان پایین نیامدن 

 از خر شیطان پایین نیامدن کنایه از عدول نکردن از حرف بی منطق است
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خواست که ش هیچ نفعی برای دولت ایران نداشت و قابل برگشت نبود، مرد میبا این وجود عالوه بر کار نفت که جزئیات -

و دوباره به ایران بچسباند و از تجزیه و ملحق شدن آن به روسیه، با رژیم « از گروه این خرشیطان پایین بیاورد»آذربایجان را 

 (.483ر نبود. )همان، کمونیستی در آن جا گرما گرم سر گرم اجرایی کردن آن شده بودند، یک قوم بیشت

 کنایه از به تهور آوردن و تشعیع کردن است: بادهایی که به آستین من کرده. 

تر خوانده از نزد مرنار آمدیم. )همان، بعد از کمی مراوده و بادهایی که به آستین من کرده مرا از تمام وزرای کشور شایسته

3:7.) 

 روغن سرخ کردنبی 

 اساس کردن کنایه از کار بی

به جای مقابله با دشمن، به فکر شکار خانگی افتاده، فقط با ششصد نفر افراد خود درصدد اجرای این کار کودتای خویش   -

 (.376)همان، « کردندبی روغن سرخ می»برآمده بودند! والحق خیلی 

 پاشنه ترکیده 

ترکد و اشخاص ا کفش ندارند میکنند یپاشنه پای اشخاص که مشغول کارهای صعب و پرمشقت زندگی بوده و دوندگی می

 (.070، 0، ج:037گویند. )شهری، مادی جان سخت کم فرهنگ و به کنایه پاشنه ترکیده می

گذارند، زیرا در او شمایل و ذوق و دانش و معنویاتی دیده های رکفلر پیر احترام میمردم به پسر رکفلر بیشتر از جوانی -

 (.365دیدند. )همان، سواد که مادی صرفی بیش نبوده، نمییدۀ بیزادۀ پاشنه ترکشود که در پدرش جمالمی

 پشت گوش فراخی کردن  

 اعتنایی نمودن به آن است.کنایه از شنیدن مطلب و اقدام نکردن و بی

تواند این اندازه پشت گوش ولی ممکن است که عین الدوله خودش در این انتشارات دست داشته باشد، وگرنه چه طور می -

 (.008های آزادی خواهی را نگیرد. )همان، ند و جلوی این حرفکفراخی

 پس بودن هوا و روزگار  

 پس بودن هوا و روزگار کنایه از مساعدنبودن وقت برای کاری یا پیشرفت دادن مقصودی است.

ن محاسبات داد تا هوا و روزگار مالک بودن خالصه پس و حساب او در دیوازیرکی حاجی ناصر السلطنه به او دستور می -

 (. 360، 3خودش و پدرش که جزو تجاوز محسوس شد دموکرات بودند. )همان، ج

 تره به حرف کسی خرد نکردن کنایه از عدم نفوذ امر آن کس است: تره خرد نکردن. 

یگر کاهد و دخان مشیرالدوله داد اگر او را بر کنار کند از اهمیت سلطنت میاز سوی دیگر باید اجری هم به میرزا حسین -

 (.036، 0هیچ کس تره هم برای فرمایشات همایونی خرد نخواهد کرد. )همان، ج

 تن خاریدن 

 (800، :037تن خاریدن کنایه از کتک خواستن است. )شهری، 

 (.853کرد. )همان، خارید و شوخی های عجیب با میرزا میمیرزا هم تنش می -

  :کنایه از جواب منفی استجواب سر باال دادن. 

ای برای ها، به وزیر خارجه باعث شد که سفارت به طور رسمی وارد کار شده، نامهالی وکال مخصوصاً دمکراتجواب سربا -

 (:35وزارت خارجه بنویسد و تخلیه باغ و عمارت و امال  شعاع السلطنه را از دولت بخواهند. )همان، 
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 جنگ سر شخم به از دعوای سر خرمن 

 ه ات جور نیست از همان اول وارد آن کار نشوی بهتر است.کنایه از آن است که اگر کاری با سلیق

جناب آقا برای عضویت این مجلس تعیین شده ولی چون احساس کرد که این دارالشرای کبری مقدمه اقدامات دیگری  -

 (. 000جنگ سر شخم را بهتر از دعوای سر خرمن دانست )همان، »است که در نتیجه مخالف مصالح وحدت طلبی او است 

 گ زرگریجن 

خواهند واقعاً با هم بجنگند. این اصطالح را جنگ زرگری کنایه از تظاهر در مناقشه و مشاجره است که هیچ یک از طرفین نمی

شاید این حیله زرگرها رایج بوده و این  بندند. بیشتر در مور تبانی در ضدیت با یکدیگر برای اغفال شخص ثالث به کار می

 ده باشد، واال زرگرها جنگی با هم ندارند.اصطالح از این راه شایع ش

 (.4:6ها جنگ زرگری است )همان، این دو رقیب در خلوت شاه هم دارای نماینده هستند، ولی رقابت آن -

 حنای برآورده آنها دیگر رنگ ندارد 

 اثری وجود اوست. رنگ نداشتن حنای کسی کنایه از بی

ی لجوج نیستند همین که دانستند حنای برآورده آنها دیگر رنگ ندارد، ها در سیاست خارجی خیلدانیم که انگلیسیو می -

 (.876کنند. )همان، فوراً او را فدای افکار مال اندیشانه خود می

 :فایده است.کشیدن دندان طمع کنایه از طرف نظر کردن از کار بی دندان طمع را کشیدن 

موکراس پیش اعضای رئیسه دیوان محاسبات که مخصوصاً به پسر آقا و پسرش و سرانجام در دثانیاً خود را در نزد حاجی -

کشید مهمتر حاجی در دموکراس بسیار معتقد بودند، نیازمند به فروش ملک معرفی کرده دندان طمع آنها را از دارایی خود می

 (.360کرد. )همان، از هر چیز خودش نیز از مالکیت این ملک حرف مفت مردم خالص می

 بینی وارد کار شدن است: کنایه از احتیاط کار بودن و با مالحظه و پیشه رفتندست به عصا را. 

ای از این رویه خود به دست رفتند که برگهآنهایی که جبلتاً یا بر اساس سابقه، اینکاره بودند، خیلی دست به عصا راه می -

 ندهند.

  :کنایه از فراهم آوردن اسباب خروجی کسی از کاردست به سر کردن  

پس او زودتر با آقا همراه شد که صابون زیر پای مشیر الدوله بزند تا با او همراهی کند و آقا را دست به سر و هدایت  -

 (.:04کند.)همان، 

 جوشد، سر سگ در آن بجوشددیگی که سر من برای آن نمی 

 جوشیدن سر کسی برای کار کنایه از عالقه داشتن او به آن کار است.

جوشد سر سگ در آن بجوشد، راضی شد که برای م مثل معروف دیگی که سر من برای آن نمیحضرت اشرف هم به حک -

 (. 56آن مستشار بلژیکی بیورد.)همان، 

 سر خر 

شود، کنایه از مخل بودن است و بیشتر در مورد سر خر که از راه معرفی شیئی به ضد، به سر شیر یا به سر آهو هم تعبیر می 

 نا آشنا و مزاحم به آنها وارد شود، مورد استعمال دارد. صحبت انس دو نفری که کسی

 (.862، 8اند.)همان، جو ما متوجه هیچ چیز در اطراف خود نبوده، گویی در اطاق خلوتی بی سر خر نشسته -
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 سنگ به سینه زدن 

ه مستحق شود که شخص پشتیبانی شدکنایه از طرفداری کردن از اوست و مخصوصا این کنایه در مواردی استعمال می

 طرفداری بنا شد.

 (385اید؟ )همان، ای را از او دیدهزنید چه معجزهآقایان که اینقدر سنگ عمر را به سینه می -

 سنگ سر سنگ بند نشدن 

بند نشدن سنگ سرسنگ کنایه از هرج و مرج است که در بنیانی یا کاری حادث شود و مورد استعمال آن هم در جایی است  

گوید9 اگر رویه این طور باشد دیگر حسابی مینمایانی واقع گردد، در این موارد شخص مبتال به این بیاحساسی که ظلم و بی

 شود.سنگ سر سنگ بند نمی

ایمانی این دوره هم زبان شکوه گشوده نوشتم که ایمان اگر به شیطان هم باشد، برای بیهوده نبود که در جایش از بی -

 (.468، 0شود. )همان، جآن سنگ سر سنگ بند نمی مردم از ملزومات زندگی است و بدون

 سر اسب خود را کج کردن 

کنایه از عملی است ضمن عمل دیگر که بدون قصد انشا قبلی صورت بگیرد و مورد استعمالش در موقعی است که بخواهند 

 کاری را کم اهمیت بشمارند

ه به تبریز بروم، ده روزه کلک او را خواهم کند )همان، و اگر به من بگوید که در بازگشت از اینجا سر اسب خود را کج کرد -

874.) 

 قاپ کسی را دزدیدن 

 کنایه از فراهم کردن اسبابی است تا هر چه از او بخواهند بکند و هر حرفی را به او بگویند باور نماید.

شنید تا دلیل حقیقت را هم میشد ولی اند، منکر نمیبه او گفتم این خبر را دمکرات ها شاخ و برگ پوشانده به شما داده -

 (. 344، 8کرد زیرا دمکرات ها به قول عوام )قاپ او را دزدیده بودند( )همان، جای برای آن نبود باور نمیقانع کننده

 کاله سر کسی گذاشتن 

 کاله سر کسی گذاشتن کنایه از فریب دادن است.

ست البته بعداً شاگرد پنج قران را به استاد رد کرده چاقو رود که چه کاله گشادی به سرش رفته امیرزا وقتی به خانه می -

این آقا کوچیکه کوجاست این »صبری که را پس گرفته ست، ولی سن ورود میرزا و حاضر نبودن میرزا اسماعیل خان و بی

د، پرده مضحکی را ها در دعوی غبن استاد و لفت و لعاب شاگرو باالخره ورود شاگرد و محاوره آن« حروم پیشه موجا رفته است

 (. 840بوجود آورد که تا مدتی مایه خنده تماشاگران بوده است. )همان، 

 گربه رقصانی 

 مغز و مایه بچگانه است که برای تعمیه مردم به آن اقدام کنند.کنایه از کارهای بی

-اع مسجد شاه و هرزههای مشارالملک در کابینه صمصام السلطنه و اجتمدر این شهرکسی نیست که محر  گربه رقصانی -

 (. 80، 3ها و سنگر بندی گلدسته و بام مسجد و مهاجرت به حضرت عبدالعظیم را نشناسد.)همان، جهای بازاریگی

 مهره کور نخ کردن 

 مهره کور نخ کردن کنایه از صرف وقت در کار بی نتیجه است.
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، 3خواهید بگیرید؟ )همان، جای میچه نتیجهاز نخ کردن این مهره کور انتشار کمونیست جهانی برای خود و ملت خود  -

3:5.) 

 موی دماغ شدن 

 کنایه از ایجاد مزاحمت کردن برای کسی است.

ایم هر  بولوپا و لنسکی هم از آن افرادی نیست که موی دماغ شدن را نشانه اظهار مهربانی بداند و از این لحاظ هم آسوده -

 (.023زنیم. )همان، رف میموقع که بخواهیم از کوپه خود درآمده و با هم ح

 نخود توی شله زرد 

 کنایه از داخل شدن کسی یا چیزی در جماعت یا چیزهایی است که نامتناسب باشد.

بدتر از همه چیز اینکه آقایان لباس رسمی و فرا  با خود نیاورده بودند تا در سرریز نخود توی شعله زرد نباشد. )همان،   -

040.) 

 هیزم تر فروختن 

 فریب دادن از قبیل به وعده وفا نکردن به شرایط معامله رفتار ننمودند.کنایه از 

خواهان فروخته بودند گرفتار هایی که در دوره استبداد صغیر هیزم تری به آزادیجمعی از وجوه مستبدین و به ویژه آن -

 (.822ای هم از بیمشان به سفارت روس پناه برده بودند.)همان، شده و عده

 نیک تکه نان شد 

کنایه از پنهان شدن شخص از انظار و مفقود شدن چیزی است که آنچه پی آن بگردند پیدا نکنند نظیر روغن بود و در زمین  

 فرو رفت.

میرزا کامال آرام شده بود با این حال برگشت تا اثر شکست را در چهره دربان مشاهده کند و شاید به ریشش بخندد ولی از  -

 (. :5ده بود و سگش خورده بود. )همان، او اثری نبود یک تکه نان ش

 

 های عامیانه در رمان شرح زندگانی من ضرب المثل -2 -3 -3

 و مستدل، روشن و ای کوتاهجمله در را گوینده مقصود و منظور و شتابدمی متکلم یاری به که کوتاه است ایجمله المثلضرب 

ی یک جامعه و همانند  ها شناخت بیشتر زندگی مردم، عقاید، اندیشه ، راهی است برای ها المثل سازد. مطالعۀ ضربمی آشکار

کننده اوضاع و احوال فکری، فرهنگی و اجتماعی هر دوره و هرمکان است. میزان موفقیت و اشتهار هر شاعری  ای، منعکس آینه

در این میان باید به نقش امثال و شناسی است. وابسته به استفادۀ بهینۀ او از امکانات زبان، صورخیال و سایر مباحث زیبایی

المثل ضرب از خود رمان جای جای در بخشند، اشاره کرد. عبداهلل مستوفیها در شعر و ارزشی که به آثار ادبی میالمثلضرب

  ها به ترتیب حروف الفبایی خواهیم پرداخت.المثلکرده است. در ادامه به بازتاب این ضرب استفاده های عامیانه فراوانی

 از مار به عقرب پناه برده بود 

 (.854در اصل مشاور الممالک در مذاکره با ایزولسکی بر خالف مثل معروف، از مار به عقرب پناه برده بود )همان، 

 اگر برای من آب ندارد برای تو که نان دارد 

شود که شاید در مور کاری ابراز می این مثل به صورت عقیده و نظر -0اگر برای من آب ندارد برای تو که نان دارد. کاربرد9 

گاهی نیز به طعنه، -8برای شخص در ظاهر فایده نداشته باشد، اما سود و منفعت آن به صورت نهایی عاید دیگران خواهد شد 
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کار،  دهد؛ کاری که سودی برای دیگران ندارد، اما انجام دهندهگویند که کاری بی فایده را انجام میاین مثل را درباره کسی می

 (.042، 0، ج0320آن را دهانی کند؛ زیرا حداقل برای او سود و درآمدی دارد. معنای لغت مقنی9 چاه کن)رحماندوست 

این »کشید پرسید اند که روزی حاجی خودش تنها به سر قناتی که داده بود حفر کنند رفت و از کارگری که چرخ میآورده

خودی ما را معطل کرده است ما داریم  آب کجا بود؟ حاجی میرزا آقاسی بی9 »گویددر جوای می« قنات به آب رسیده است؟

و این جمله « بنده خدا برای من آب ندارد، برای تو هم نان ندارد؟» و حاجی به گفته است9« سازیمبرای کبوترهای خدا النه می

 (.:4از آن روز به بعد به صورت مثل درآمده است.)همان، 

 ان هم فهمید به قدری شور بود که خ 

باشد گویند خان لری بود که ذائقه درست و حسابی نداشته می« به قدری شور کرده بودند که خان هم فهمید»این مثل اصلش 

اش خوب کرده است آشپزی داشته که او هم شاید ذائقهخورده و اعتراض نمیگذاشتند میو هرشور و تلخی را که جلوش می

آورده زیردستان که باید با خان هم غذا باشند یا آن غذا را بخورند، از این وضع عذاب کار درمینبوده و غذاهای خیلی شود از 

توانستند اعتراض بکنند یک شب که آشپز غذا را خیلی شور کرده بود خان او را گفتند نمیکشیدند و چون خان چیزی نمیمی

تپخت خود و بود و باالخره یکی از هم غذاها گفت خانه احضار کرد و طرف مواخذه اش قرار داد، ولی آشپز منکر شوری دس

 (.560همان، «)کنی؟این قدر شور است که خان هم فهمید با وجود این تو انکار می»خراب 

 جلوی ضرر را از هر جا بگیری سراسر نفع است 

 (.834را تکرار کرده )همان، « جلوی ضرر را از هر جا بگیری سراسر نفع است»و چند بار مثل معروف 

 خر رفت و رسن رفت 

سازند که قطر آن بندند و دایره از آن میگرهی را از سر و ته را با ریسمان میسر و ته چوب تر کوتاه نسبتا سر و ته یکی بی

کنند و به نو  طناب بیش از ده بیست سانتی متر نیست بعد از آن این چوب چنبره شده نیمه خشک شده پوست آن را می

گویند اندازند این طناب مویی را رسن و این حلقه چوبی را چنبر میو برای باربندی گروه مال به کار میبندند مویی می

تاریخچه این ضرب المثل شاید این باشد که پسرجوانی خر و رسنی از پدر میراث برد و چنبر را خود ساخته بود و در مسافرتی 

ر  دست خالی به خانه آمده و به مادرش گفته است9 خر رفت، رسن رفت، جدا مین خر و رسن را البته با چنبر از او گرفته پس

 (.0:0صد دریغ از چنبر و چون از راه سادگی به چنبر بی قیمت تر بیشتر اهمیت داده سخنش مثل شده است. )همان، 

 در دیگ باز است حیای گربه کجا رفته است 

ردند مستوفی های تازه کار همین که در دیگ باز دیدند، حیا را کنار کها لقبی هم دست و پا و شکر پنیر داخل مویز می اکثر آن

 (.427گذاشتند و مشغول داللی و مواجب گذراندن شدند. )همان، 

نمائید. اگر قرار است در این امر ساده هم به شورای امنیت رجوع کرد، پس وقتی گربه بی حیاست، در دیگ را چرا محکم نمی

 (.357، 3، ج0324اهند انجام دهند )مستوفی، خواین کار را چه موقعی می

 گذارنددو نفر را در یک قبر نمی 

اما به کار بردن سرخ و سفید و تزئیت و باز بودن ساعد وسینه و سر و ساق جز موارد محارم، خالف امر بزرگان دین و نص قرآن 

فرموده خداوند است. « ال تزر وازرۀ وزر اخری» گذارند.است. ورز و بال آن هم بر شوهرها نیست، و دو نفر را در یک قبر نمی

 (.800، 0، ج0324)مستوفی، 
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 سالم روستایی بی طمع نیست 

چون تقاعد من تصویب و کابینه هم معین شده بود و بی طمع بودن سالم روستایی کامال محرز بوده و دیگر چیزی مانع مالقات 

باشند و تا حاجت مبری نداشته باشند نزد ارباب م مزاحمت را کامال دارا میها واقعاً این خلق عدبا این مرد شریف نبود. روستایی

آیند به طوری که مثل معروف سالم روستایی بی طمع نیست کامال مطابقت دارد و مورد التماس موقعی است که و مباشر نمی

 (.075کسی خدمت رسیدن و سالم عرض کردن را مقدمه برای حاجت قرار دهد. )همان، 

 گفت قربان دست و پای بلوریت برماش میبه بچه سوسکه 

گفت قربان دستو پای بلوریت بروم مهر پدری مرا واردار به اغراق درباره آنها نماید. ربان دست اش میو مانند سوسک که به بچه

 (.777، 0320 گفت9 ننه قربون دست و پای بلوریت )رحماندوست،رفته مامانش میو پای بلوریت سوسکه از دیوار باال می

 صد رحمت به کفن دزد 

مسیر نوز، با وجود اینکه در تعرفه گمرکی خود را سبب رواج مال التجاره روس « رحمت به کفن دزد اول»در اینجا باید بگوییم 

 (.24و انگلیس شدن و از بین رفتن کارخانه ها و دست کاری های داخلی به جود آورد. )همان، 

ها را ی دارد که ذکر آن توهین به مردگان است اجماال دزدی بوده که برای دزدین کفن مردهالمثل این جمله داستانضرب 

داده است کفت دزد دیگری پیدا شد که گذشته از بردن کفن میت و آورده و بعدا از برهنه کردن آنها را سر میازگور بیرون می

کرده است ده که در گذشته از بردن کفن مرده ها را مثله میداده رفته است. کفن دزد دیگری پیدا برهنه کردن آنها را سر می

 و اصل مثل9 رحم اله بناش االول عروس و از مثله المبیت که ترجمه آن خیلی قدیم در ادبیات فارسی وارد شده است. 

 علف باید به دهن بزی خوش بیاد 

زاده و خواهر زاده خودش زن دیگری را ندیده بود و  گرفتند پس به جز مادر و خواهر و عمه و خاله و برادرچون خانم ها رو می

همان، «)آمد به دیگران هیچ ربطی نداشتعلف به دهن بزی شیرین می»شد راضی بود وقتی هم که هر چند نصیبش می

800.) 

دارد! جواب کسی که ایراد به اظهار عشق عالقه نبایست بکند. پیکی مجنون را از عشق لیلی منع نمود که نه جای خواستن 

جواب داد او از دیده مجنون بای به جمال لیلی نگاه کنی و این سخن که علف باید به دهن بزی شیرین بیاید )قند و نمک، 

 (.483شهری، 

  خواست مانند کبک راه برود؛ راه رفتن خودش را هم فراموش کردکالغ 

 (452خودش را هم فراموش کرد. )همان، خواست مانند کبک راه برود؛ راه رفتن مثل ما همان مثل کالغ بود که می

رفت. خرامیدن او در چشم او خوش آمد و از تناسب حرکات و چشمی اطراف او آرزو برد، چه طباع را زاغی کبکی را دید که می

بر به ابواب محاسن التفاتی تمام باشد و هر آئینه آن را جویان باشند، در جمله خواست که آن را بیاموزد یک چندی کوشید و 

اثر کبک پوئیده آن را نیاموخت و رفتار خویش را فراموش کرد چنان که به هیچ روی رجوع بدان ممکن نگشت. )ذوالفقاری، 

0324 976:.) 

 سرایدگنجشک یک پولی انا اعطیناک نمی 

د دینار آتش او ص»و « سرایدگنجشک یک پولی انا اعطینا  نمی»خوانند واید که کفتر یک عباسی با کریم نمی مگر نشنیده

 «.آیدطاقه شال ترمه بیرون نمی
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 رودمار از پونه بدش میاد دم سوراخش می 

ها در اصل مهمان  افتاد دیده چون هیئت در این میهمانی« رودمار از پونه بدش میاد دم سوراخش می»ولی فوراً به یاد مثل 

 (.040نیست و تا حدی سمت میزبانی دارد.)همان، 

 ماندر روی زمین نمیدار که بمهره سوراخ 

ها هیچگونه شایستگی و کاردانی و سبب حمایت دیگری ای بودند که به جز رفت و آمد خارجیولی مطمئن هستم که عده

 (.328ماند )همان، نداشتند مثل آنها مثل همان مهره سوراخدار که بر روی زمین نمی

 آیدماما که دو تا شد و سربچه کج می 

 (.460،  0آید گرفته شده است. )همان، جدو تا شد و سربچه کج می از مثل معروف9 ماما که

 مرگ حق است ولی برای همسایه 

مرگ را برای همسایه، حق »شدند که در دهات ساکن باشند و همه روستان نشینی را برای همکار و و هیچکدام راضی نمی

 (.805)همان، « خواهند دانست

است که کسی اصل مسلمی را که اجرای آن زحمتی دارد نسبت به خود رعایت نکند معنی آن معلوم و مورد استعمالش جایی  

 و دیگران را به اجرای آن وادار نماید.

 هر جا بروی آسمان همین رنگ است 

او گفت9 ایران کجاست؟ گفتم مملکتی است که تا اینجا هزار ورست فاصله دارد. بسیار متعجب شد و پرسید آنجا آفتاب ستاره 

 «.هر جا بروی آسمان همین رنگ است» م9هست؟ گفت

آورند و عبارت از بی تغیر بودن  ای آن اکثر محاورات میالمثل به معنی خود استعمال نشده است معنی کنایهدر اینجا این ضرب

ماتش نتیجه بودن اقداخواهند کاری کنند که وضعی بهتر شود و برای فهماندن بیوضعی است که کسی از آن راضی نبوده و می

 (.082، 8، ج0324گویند هر جا بروی آسمان همین رنگ است. )مستوفی، به او می

 گرددهرکس تنها به قاضی برود راضی برمی 

آقای ژنرالیسیم! تنها آن هم نزد هم عقیده های خود به قاضی نروید زیرا در این محاکمه طرف های شما حاضر نیستند و در 

 (.3:3اید! )همان، بیدهحقیقت شما در میدان خالی مبارز طل

 

 گیرینتیجه

هتا و در   تر زبتان  به شمار آورد؛ زیرا در بیش  عامه  های دانش ترین نمایه به عنوان یکی از مهم  توان متی  را  ها کنایات ضرب المتثل 

وگتوی   گفتت   ها و کنایتات، در  ثلالم  اند. ضرب کرده  گسترده پیدا  کاربردی  و در زبان فارسی نیز  دارند  تر اقتوام رواج متیان بتیش

کته   آینتد؛ درحتالی   ی باال بودن ادرا  و فهم گوینده به شتمار متی   گاه نشانه  افراد، و  روزمره، به عنوان پشتوانۀ درستتی دیتدگاه

هتا، زیتر   لمثتل و منطقی دارد. ضرب ا  تر پشتوانۀ علمی و کم  سینه منتقل شده به هایی استت که سینه گتفته  ها، بر پایۀ آن  تر بیش

 مجموعه فرهنگ مردم و فرهنگ مردم، یکی از عناصر مهم هویت ساز است.

شود که مهمترین این عناصر  های شرح زندگانی من دیده می بیشترین بسامد کاربرد عناصر فرهنگ عامه در سطح زبانی نوشته

شرح زندگانی من عبداهلل مستوفی دیده شد، اغلب  هایی که در رمانالمثلکنایات و ضربها بود.  المثل عبارتند از کنایات، ضرب
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المثل در رمان عبدهلل و کنایات عامه به نسبت ضرباند. های فرهنگ عامه پیوند خوردهعامیانه هستند و با سایر مشخص

 مستوفی بیشترین کاربرد را دارد.
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Abstract 

Irony and proverbs can be considered as one of the most important profiles of popular knowledge because most 

languages and among most ethnicities are common and have become widespread in Persian language. Proverbs 

and ironies are the main elements of the culture of the society, which, due to their shortness, attractiveness and 

influence, such as poetry, are prevalent among the people and play a role in the mind of the listener because of 

the psychological and familiarity of the audience. This knowledge is prevalent in contemporary fiction literature 

and contemporary writers have used it, including these writers Abdullah Mostofi. Therefore, the present study, 

which has been conducted by library method and based on descriptive and analysis, intends to study the 

reflection of public metaphors and proverbs in the novel describing my life of Abdullah Mostofi. The result of 

this research shows that popular irony and proverbs are widely used in this novel. And the author has used this 

element frequently. 
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