
 
 

  هاي زبان فارسي بررسي افزايش و كاهش معنايي در ضرب المثل
  
  )91 تا79از ص(

  
  چكيده   
كـه نخـستين بـار از سـوي صـفوي           » افزايش و كـاهش معنـايي     «فرآيندهاي     
ب بـراي توجيـه و تبيـين        معرّفي شد، از جملـه ابزارهـاي مناسـ        ) 247: 1379(

گيـري معنـي برخـي       هاي معنـايي از جملـه چگـونگي شـكل          بسياري از پديده  
 فرايند  عملكرد فعال اين دو   . ها و نحوة درك آنها از سوي شنونده است          ساخت

» افزايش و كـاهش معنـايي  «در مكالمات روزمرة سخنگويان زبان باعث شده تا   
اي انكارناپذير در مطالعـة      ختي و پديده  به عنوان يكي از فرايندهاي مهم معناشنا      

  . همزماني و درزماني معني تلقي شود
المثل مطرح    و كارايي آن را در مورد ده ضرب        فرايند   چگونگي عملكرد اين  

كتاب «و  ) 1376(دهخدا  » امثال و حكم  «و مصطلح در زبان فارسي با استناد به         
 ارزيابي به دسـت آمـد       آنچه از نتايج اين   . بررسي كرديم ) 1377(شاملو  » كوچه

حاكي از كارآمد بودن فرايندهاي افزايش و كاهش معنـايي در توجيـه و تبيـين                
تغييـر معنـايي    . هاي زبان فارسي اسـت     المثل گيري معني ضرب   چگونگي شكل 

ها در طول زمان نيز ناشي از عدم آگاهي تعداد زيـادي از               برخي از ضرب المثل   
و معني و مفهـوم نهفتـه در        ها    المثل  ضربسخنگويان زبان از پيشينه روايي اين       

  .المثل بر مبناي آن شكل گرفته است آن است؛ روايتي كه ضرب
  

المثل،   ، افزايش معنايي، كاهش معنايي، ضرب     شناسي   معني :هاي كليدي واژه
  .، تغيير معناييانتقال معنايي
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  مقدمهـ 1
گيري معني   قش مهمي در شكل   پويا ن  به عنوان دو فرايند      افزايش معنايي و كاهش معنايي    

هـاي   را در گونـه   هـا     سخنگويان زبـان ايـن سـاخت      . زباني دارند هاي    بسياري از ساخت  
برند و اين كاربرد به ندرت با آگاهي از           مي نوشتاري، گفتاري، رسمي و غيررسمي به كار      

 »فـزايش و كـاهش معنـايي      ا «.چگونگي عملكرد افزايش و كاهش معنايي همـراه اسـت         
بـاب جديـدي     فرايند،   طرح اين دو  . في شد  معرّ )247: 1379(ر از سوي صفوي     نخستين با 

گيـري و    زباني گشود و تبيين مناسبي از چگـونگي شـكل         هاي    در بررسي معنايي ساخت   
روي محـور   فرايند، عملكرد اين دو  . داد دست درك معنايي واژه ها، عبارات و جمالت به       

تجلـي  هـاي      از جمله بارزترين صورت    .جانشيني و تبلور آن روي محور همنشيني است       
هـاي    ايـن سـاخت   . زبان فارسي مشاهده كرد   هاي    المثل توان در ضرب    مي يندها را ااين فر 

زبان كاربردي گـسترده دارنـد     سخنگويان فارسيةنغز و شيرين در مكالمات زباني روزمر 
 ايـن   در. كننـد  و به گوينده در انتقال معني و مفهومي خاص در شرايط مختلف كمك مي             

ــونگيِ   ــا چگ ــرآنيم ت ــه ب ــرد فرمقال ــايي را در   ا عملك ــاهش معن ــزايش و ك ــدهاي اف ين
مربـوط  هاي    با توجه به محدوديت   . زبان فارسي مورد بررسي قرار دهيم     هاي    المثل ضرب

المثـل مـصطلح و پركـاربرد در         ايـن پـژوهش شـامل ده ضـرب        هاي    به حجم مقاله، داده   
كتـاب  «و  ) 1376( دهخـدا    »امثـال و حكـم    «ز  مكالمات روزمره فارسي زبانان است كه ا      

افزون بر معيار پركاربرد بودن، وجود روايـت يـا          . اند انتخاب شده ) 1377( شاملو   »كوچه
آنچـه در   .  شده است  دادهباعث انتخاب آنها به عنوان      ها    المثل حكايتي در پس اين ضرب    

اي است كـه بـه       دهد شامل پيشينه    حاضر را تشكيل مي    ة چهارچوب مقال  ، اين بخش  ةادام
 در  »المثـل  ضـرب « و   »افزايش و كـاهش معنـايي     «معرفي اصطالحات كليدي مقاله يعني      

 ، اصـلي بحـث حاضـر      ةپيكـر . پـردازد   مي تعريف مورد نظر نگارنده   ةمنابع مختلف و ارائ   
گيري نهـايي     شامل نتيجه  ،هاست و كالم آخر    المثل پيرامون عملكرد انتقال معني در ضرب     

  .اين بررسي است
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  رچوب نظريچهاـ 2
هـاي افـزايش و كـاهش معنـايي در           فراينـد     عملكـرد  ةاز آنجا كه بحـث حاضـر دربـار        

و  فراينـد       مختـصر ايـن    معرّفي ،زبان فارسي است، براي ورود به بحث      هاي    المثل  ضرب
  .رسد  مي ضروري به نظرالمثل ضربهمچنين اصطالح 

  
   افزايش و كاهش معناييـ1ـ2

از هـا     ايي را بايد از محور همنشيني و چگونگي حذف واژه         بررسي افزايش و كاهش معن    
  :را در نظر بگيريد) 1( جمله ،به عنوان نمونه. روي اين محور آغاز كرد

  
  .روغن زيتون رو بده علي بياره] ظرف [)1(

ب قرار گرفته، واحدي است كـه سـخنگويان         داخل قالّ ) 1( كه در جمله     »ظرف«واژه  
كنند و به همين دليل نيز به عنـوان واحـد محـذوف          ذف مي زبان فارسي غالباً از جمله ح     

  . ميان دو قالب آمده است
 معنـي ظـرف را در   ،كند و شنونده نمي عدم كاربرد اين واحد، معني جمله را مخدوش  

 ايـن كـه چگونـه واحـدي از روي محـور همنـشيني حـذف               . يابد  درمي »مظروف «كنار  
 اختاللي به وجود آيـد، بـه        ،يا در امر ارتباط   شود، بدون اين كه معني آن از بين برود،           مي

اي بار معنايي    بر اين اساس، واژه   . هاي افزايش و كاهش معنايي است      فرايند دليل عملكرد 
 ة بـه عبـارت ديگـر، واژ       ؛شـود   مـي  دهد و خـود حـذف       مي  مجاور انتقال  ةخود را به واژ   

رد و بـه ايـن   گيـ   تحت افـزايش معنـايي قرارمـي       ، مجاور ةيابد و واژ    مي  كاهش ،محذوف
شود، زيرا اگر واحـدي از روي محـور          ترتيب، جمله از نظر معنايي از تراز برخوردار مي        

نگيرد، جمله حاصـل بـه       شود ولي انتقال معنايي به واحد مجاور صورت        همنشيني حذف 
 عملكـرد نـاقص افـزايش و كـاهش          ةنمون.  مبهم يا ناپذيرفتني خواهد بود     ،لحاظ معنايي 
  .مشاهده كرد ) 2(در جمله توان  معنايي را مي
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  . احمد از سينما زده شده)2(
به اين دليل از ابهام معنـايي برخـوردار اسـت كـه مـشخص نيـست، آيـا                    ) 2(جمله  

! »رفتن پي در پي به سينما     « خسته و زده شده است يا از         »كار كردن در سينما   « از   »احمد«
انـده بـر روي محـور       عملكرد ناقص انتقال معني عناصـر محـذوف بـه واحـدهاي باقيم            

 توان دريافت كـه در      مي به اين ترتيب،  . گيري اين ابهام است     عامل اصلي شكل   ،همنشيني
افزايش و كاهش معنايي، همواره واحدي افزايش معنايي و واحدي ديگـر كـاهش     فرايند  

 همنشين، سبب ايجاد تغييرات     ةدر بيشتر موارد، افزايش معنايي واژ     . معنايي خواهد يافت  
گـاه واحـد    .  اسـت  1بروز چند معنايي  ،  يكي از اين تغييرات   . شود  مي متعدد در آن  معنايي  

تي، يابد كـه پـس از مـد        مي قدر كاربرد  همنشين با معني جديدي كه به آن منتقل شده آن         
صـفوي،  (آورنـد    اين معني را به عنوان يكي از معاني اصلي واژه به حساب مي            ،سخنگويان

  ).247ـ250: 1379
  

  ثلالم  ضربـ2ـ2
 معرّفـي  ادبي از سوي اديبان و نويسندگان متعـددي          عناصر به عنوان يكي از      المثل  ضرب

 را چنـين    المثل  ضرب »لغت نامه دهخدا  «در اثر معروف خود     ) 1330(دهخدا  . شده است 
  :كند تعريف مي

ضرب مثـل، عبـارت اسـت از        : صاحب كشاف اصطالحات الفنون آرد    ) محمد عوفي («
 تـا مـشابهت در بـين        ؛اثر آن در غير آن چيز و در ضرب مثـل          ذكر چيزي تا ظاهر شود      

نباشد زدن مثل صورت نگيرد و براي آن، ضرب مثل ناميده شده كه شـيء، محـل زدن                  
واقع گرديده يعني چيزي كه در آغاز امر بيان شده در ثاني مورد ضـرب مثـل گرديـده                   

 كه شگفتي در آن سپس بر سبيل استعارت براي هر حالت يا افسانه يا صفتي جالب نظر        
  )37-38 : 1330دهخدا،(» ... .نيز باشد استعمال گردد

  
  :معتقد است كه) 1364(برقعي 

المثل يك جملة كوتاه به نظم يا نثر و گاهي دربردارندة پند و دستور اخالقي و اجتماعيِ  ضرب«

                                                           
1 . polysemy 
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برد    مي بزرگي است كه با وجود كوتاهي لفظ و سادگي و رواني، شنونده را در افكار عميق فرو                
فرسـتد و انفعـاالت و هيجـاني در نفـس او بـه                و آن جمله را از گوش به اعماق قلب خود مي          

شود و آن چنان است كـه گوينـده           اين نوع كالم از لطايف علم بديع شمرده مي        . آورد  وجود مي 
هـا افتـد و       در كالم و يا شاعر در بيت خود سخني گويد كه طبايع، آن را قبول كنند و در زبـان                   

  )5: 1364برقعي، (» .ان تمثل نمايندبد
  

  : كرده استمعرّفي را اين گونه المثل ضرب) 1376(انوشه 
مثل ساير، سخناني كوتاه بـه نثـر يـا نظـم كـه بيـانگر مفـاهيم اخالقـي،             / المثل    ضرب«

هاي مثل ساير، داسـتان زد        المثل كه با نام     ضرب. اجتماعي، اندرز و دستور زندگي است     
شود، ساختاري محكم و روان، معنايي كنـايي و كـاربردي عـام               انده مي و زبانزد نيز خو   

دارد؛ بخشي از فرهنگ مردم است كه سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر انتقـال يافتـه                   
اند وجود بيشتر مثل در هر ملتي، نـشانة خردمنـدي عامـة آن                در اهميت آن گفته   . است

اي تـاريخي و پيـشامدهاي اجتمـاعي        المثل گاهي بيانگر رويـداده      ضرب... ملت است   
انوشـه،   (  »... .هاي موضوعي دست يافت       ها و ريشه    توان به زمينه    است؛ از وراي آن مي    

1376 :925(  
  

 بر مبناي افزايش و كاهش معنـايي از         المثل  ضربآنچه در اين مقاله به عنوان تعريف        
 ة صـورت نـوعي سـاز      زايا كه بـه    اي است غير   زنجيره«سوي نگارنده در نظر گرفته شده       

از منظر درزمـاني در پـس ايـن    . قي شودتلّ 1شده تواند واژگاني رود و مي كارمي همبسته به
 فـشرده شـده     ،زنجيره، حكايت يا روايتي نهفته است كه حذف شـده و در ايـن زنجيـره               

پرداخـت،  هـا   المثل ضرباي از  توان به بررسي دسته  بر اساس اين تعريف تنها مي      ».است
 مردم  ةق برخي افراد از جمله اديبان و شاعران يا عام          ذهن خالّ  ة زاييد ،ري ديگر زيرا بسيا 

 در بخش بعد به تفصيل بـه ايـن مـسئله          . گيرند است كه از روايت خاصي سرچشمه نمي      
  . پردازيم مي

  
  

                                                           
1 . lexicalized 
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  :المثل عملكرد انتقال معني در ضرب    
هاي زبان فارسـي     المثل ضربگيري معني در     زماني، چگونگي شكل   در ةاز منظر مطالع      

ــق ــداز طري ــل توضــيح اســت  فراين ــايي قاب ــزايش و كــاهش معن آنچــه باعــث . هاي اف
امـا  . شده، حكايت و روايتي از پيش موجود استها  المثل اي از ضرب وجودآمدن دسته  به

هـاي متعـدد را در     المثـل   ضـرب زبانان بدون آگاهي از اين روايت هـا،          بسياري از فارسي  
اسـت كـه افـزايش و        واقعيت اين . برند براي مقاصد گوناگون به كار مي     گفتار روزمره و    

 كننـد ولـي روي محـور همنـشيني تجلـي           مـي  كاهش معنايي روي محور جانشيني عمـل      
يابد و بار معنايي خـود        مي  حكايت مورد نظر كاهش معنايي     يابند؛ به اين معني كه كلّ      مي

به اين ترتيب، آن    . ي قرار گرفته است   دهد كه روي محور همنشين     اي انتقال مي   را به جمله  
شـود و بـه     مـي  است از افزايش معنـايي برخـوردار    المثل  ضرب همان   ،جمله كه در واقع   

اي كه روي محـور همنـشيني        جمله. پردازد  مي بازنمايي معني و مفهوم حكايت محذوف     
ـ              مي قدر كاربرد  است با بار معنايي جديدش آن      سل يابد كه پس از مدتي و از نـسلي بـه ن

 آيد و گويي بـه نـوعي واژگـاني شـده           ديگر، به صورت يك ساخت قالبي خاص در مي        
يابنـد و    در طول زمان تغيير معنايي مـي      ها    المثل  ضربجالب اينكه بعضي از اين      . شود مي

 ناگهـاني   ،البته اين تغيير  . روند  مي اند، به كار   در معني جديدي غير از آنچه در ابتدا داشته        
ل شد؛  ئاي بينابين نيز قا    توان به مرحله    مي گيرد، بلكه   صورت نمي   خاص ةو در يك مرحل   

   مي اش به كار    را در همان مفهوم اوليه     المثل  ضرباي   هيعني زماني كه عد      اي  هبرنـد و عـد
 بحث در اين زمينـه بهتـر        ةپيش از ادام  . دهند  مي ديگر كاربرد جديدي نيز از آن به دست       

بـه ايـن    هـا     المثـل  روند بررسي ضرب  . مقاله بپردازيم هاي    است به بررسي و ارزيابي داده     
  و سپس حكايت نهفتـه در پـس آن مطـرح           المثل  ضربترتيب خواهد بود كه ابتدا خود       

  .شود مي
  

   دسته گل به آب دادن) 3(
روايت از مردي سخت مشئوم و بدقدم و نامبارك است كه هميشه دخالـت او در هـر                  «

ادرزادة اين مرد به خواستگاري دختري رفته انـد و          براي بر . آورد  امري سياهي به بار مي    
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اند بدين شرط كه عموي بدقدم داماد در هيچ يك            خانوادة دختر بدين وصلت رضا داده     
بيچاره مرد، دو روزي را كه علـي الرسـم ده، غرقـه در              . از مراسم عروسي حضور نيابد    

د بـه سـختي     رود و طبعاً از وضع خـو       شور و نشاط عروسي است به دهكدة مجاور مي        
اندوهناك است كه چرا بايد وجودش تا بدان حد مشئوم باشـد كـه حتـي در عروسـي                   
برادرزادة محبوب خود نيز مجبور شود خانه و خـانواده و دهكـده را تـرك بگويـد تـا                    

در ايـن انديـشه اسـت كـه         . شئامت حضورش احتماالً عروسي را به فاجعه مبدل نكند        
اين نهـر، راسـت از ميـان       «: گويد افتد و با خود مي     ناگاه چشمش به بوتة گل زيبايي مي      

گيـري ببنـدم و بـه آب نهـر            خوب است دسته گل بزرگ و چـشم       . گذرد  باغ برادرم مي  
بسپارم تا چون به خانه برادرم رسيد بدانند كه اگر من خود آنجا حـضور نـدارم، بـاري              

ا بـه ميـان بـاغ    گل ر آب دسته» !دل و روح من آنجاست و قلباً با شادي خانواده شريكم    
آورد؛ يكي دو تن از كودكان به فكر ربودن گل به كنار نهر آمـده و در آب افتـاده و                       مي

آفريند و سبب هالك يكي دو تن از كودكان خانواده             دسته گل فاجعه مي    ؛شوند  خفه مي 
يابد، چون از سبب مرگ  روز ديگر كه به خانه برمي گردد و عروسي را عزا مي ! شود  مي

شنود كه جان آن نازنينان فداي دسـته گلـي شـيطاني شـده                شود و مي    ا مي كودكان جوي 
آورده، آه از نهادش برمي آيد كه اين دسته گلي است كـه خـود او بـه                    است كه آب مي   

  )45-47: 1377شاملو، (» !آب داده
 ،سخنگويان زبان فارسي در شرايطي كه فردي كاري را بدون قـصد و عمـد خاصـي                

 مرتكـب اشـتباهي غيرعمـد شـود، از          ،ر حـين انجـام عملـي      نادرست انجـام دهـد يـا د       
شـود    مـي  گونـه كـه مـشاهده      همان. كنند  مي  استفاده »دسته گل به آب دادن    « المثل  ضرب

 ،حكايـت .  برگرفـت  المثـل   ضـرب توان بـه وضـوح از        مفهوم حكايت مطرح شده را مي     
 از گذشت    پس المثل  ضرباين  .  افزايش معنايي يافته است    المثل،  ضربكاهش معنايي و    

  . خود را حفظ كرده و تغيير معنايي نيافته استليةهمچنان همان مفهوم اوها  سال
  

   زديم؛ نگرفت  )4(
شاه عباس كبير در شكارگاهي دهقاني را ديد كه آثار درويشي و فقر از صورت حال او هويدا                  «

نكردي تا بـراي  يعني مگر سه ماه مدت زرع را كشت   ( مگر سه را به نه نزدي؟       : شاه گفت . بود
يعنـي كـار كـردم ولـيكن آفـات          . (زديـم نگرفـت   : دهقان گفت ) نه ماه ديگر سال آسوده باشي     

  )903: 1376دهخدا، (» .)حاصل كرد سماوي چون سرما و ملخ و سن، رنج و كوشش مرا بي
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ي كـه افـزايش     المثلـ   ضـرب  حكايـت محـذوف را در        يِاينيز تبلور معن  ) 4 (ةدر نمون 
 در كنار هم، روي     »نگرفتن« و   »زدن«واضح است كه توالي دو فعل       . يمبين معنايي يافته مي  

محور همنشيني زماني كه در شرايطي خاص از سوي گوينده مورد اسـتفاده قـرار گيـرد،                 
اي   يعني فرد تالش خود را كرده ولي نتيجـه         ؛ را در پي دارد    »ثمر تالش بي «تداعي مفهوم   

بينـيم    مي .كند گرفته از حكايت را متجلي مي     دقيقاً همان مفهوم بر   . به دست نياورده است   
  .كه افزايش و كاهش معنايي به درستي عمل كرده است

  
   علي ماند و حوضش)5(

  گفـت و بـراي اسـتحقاق آب كـوثر كـه سـاقي آن علـي ـ         عالمي بر منبر مجلس مـي «
شمرد چون سخن در اين معني بـه پايـان    السالم ـ است شرايطي صعب و دراز مي  عليه

اگر اينها كه گويي راست اسـت پـس         ! اي شيخ : ي از مستمعين برخاست و گفت     برد لر 
  )1116: همان(» .علي ماند و حوضش

تنها ماندن فرد در انجـام      « در معني    »علي ماند و حوضش   « المثل  ضرباين كه امروزه    
    عملكرد افزايش و كـاهش      ةرود، نشان دهند    به كار مي   »تي خاص دادن عملي يا در موقعي 

تمامي حكايت مطرح شده روي محور همنشيني، بـار معنـايي خـود را بـه                . ستمعنايي ا 
 انتقال داده و سپس حذف شـده اسـت؛ يعنـي ايـن جملـه                »علي ماند و حوضش   « ةجمل

. پـردازد   مـي  جانشين كل آن حكايت شده است و اكنون به بازنمايي اين معني و مفهـوم              
برد و منظور گوينـده را        مي ته پي ياف  كاهش  به آن معنيِ   المثل  ضربمخاطب با شنيدن اين     

  .درمي يابد
  

   است دو قورت و نيمش باقي) 6(
السالم ـ متّكي سبعه ملك و بسطت دستگاه روزي مجموع جـانوران    گويند سليمان نبي ـ عليه «

و حـصة خـويش از      . پيش از همه ماهي يا غـوكي سـر از آب بركـرد            . دنيا را به ضيافت خواند    
و را بيفكندند؛ بخورد و باز طلب كرد؛ باز بدادند، باز خواستار شد تا              سفرة عام بخواست؛ لقمه ا    

سـليمان  . نمـود   هاي ميهماني به كار او رفت و جانور همچنان آزمندي مي            آنگاه كه همه آمادگي   
سه جرعه كه اكنون نيم جرعة آن     : در كار او فرو ماند و پرسيد رزق تو روزانه چند باشد؟ گفت            

  )840: همان(» .برم ه و نيم ديگر را انتظار ميمرا داده اند و دو جرع
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            مطلوب، همچنان ناسپاس    هر گاه فردي با وجود بهره مندي از كسي يا چيزي به حد 
 ة نيـز نماينـد    المثـل   ضرباين  . رود  مي  در مورد او به كار     المثل  ضربو متوقع باشد، اين     

 خـود را حفـظ      ةلي معني او  ،عملكرد كامل افزايش و كاهش معنايي است و در طول زمان          
 خود امروزه نيز به     ةليديگري كه همچنان در همان مفهوم او      هاي    المثل  ضرب. كرده است 

است كه افزايش و كـاهش معنـايي در مـورد هـر دو      ) 8(و  ) 7(هاي    رود، نمونه   كار مي 
شاهد بروز  ) 12(و  ) 11(،  )10(،  )9(هاي    آنها به طور كامل عمل كرده است، اما در نمونه         

  .   هستيمالمثل ضربرات ديگري در صورت يا معني تغيي
  

  ي من ندارد، نان كه براي تو دارد آب برا)7(
هـا    كه بـه بازديـد چـاه        گويند وقتي حاج ميرزا آقاسي به حفر قناتي امر داده بود روزي           «

حاصل است چـه ايـن زمـين آب           رفت مقنّي اظهار داشت كه كندن قنات در اين جا بي          
» .ابله كه توئي اگر براي من آب ندارد نان كـه بـراي تـو دارد               : ادحاجي جواب د  . ندارد

  )4: 1376دهخدا، (
  

  شود  مرغ دزد، شتردزد مي  تخم)8(
. مادر او را بنواخت و كردة او بستود       . پسري در خردسالي، مرغي دزديده به مادر آورد       «

 بگرفتند  عوانان شحنه او را   . پسر چون به حد رشد و مردي رسيد، شتري به سرقت برد           
پسر هنگام مرگ از جالد التماس ديدار مـادر كـرد تـا             . و پادشاه امر به كشتن او فرمود      

آرزوي من آن است كه     : پسر به مادر گفت   . مادر را بياوردند  . وداع بازپسين به جاي آرد    
زال زبان بيـرون كـرد و پـسر زبـان او بـا دنـدان از بـن كنـد و گفـت                        . زبان تو ببوسم  

  )542: همان(» .شود زد ميدزد، شترد مرغ تخم
افـزايش و كـاهش      فراينـد    انـد بـر وجـود      ، هر دو تأييد ديگري    )8(و  ) 7(هاي    نمونه

  .معنايي و چگونگي عملكرد آن
  

  ! با من هم، پالس؟)9(
توانست به اشـارت      آمدن نمي  مند چون از عهدة اداي همة ديون بر         گويند مفلسي قرض  «

اب مطالبـات هـر طلبكـاري، كلمـة پـالس           يكي از وامخواهان اظهار جنـون را در جـو         
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گفت به اين شرط كه چون دائنان بر ديوانگي او يقين كرده، پراكنده شـوند وام او را                    مي
كـم از مطابقـت ديـون         مرد چنين كرد و وامخواهان او را ديوانـه پنداشـته، كـم            . بگزارد

ن خـويش  چون وامخواه نخستين به پيمان رفته به تقاضاي دي    . خويش دست باز داشتند   
آمد مفلس در جواب او نيز اين كلمه بگفت و او متحير مانده گفت با همه پالس با من                   

  )370: همان(» هم پالس؟
ايـن  . رود  مـي   بـه كـار    »با همه بله با من هم بله؟      «امروزه به صورت    ) 9 (المثل  ضرب

 ةيافتـ   كـاهش  المثـل ايجـاد نكـرده و معنـيِ          ضرب ةلي اختاللي در معني او    ،تغيير صورت 
 بـه عبـارت ديگـر، ايـن         ؛قابـل بازيـابي اسـت     ) 9(المثـل   ضـرب  از   ه،شـد  حكايت مطرح 

  . دهد  مياش را نشان  افزايش معنايي، به درستيالمثل ضرب
  

  كند كند، غلط مي  آقا شكسته نفسي مي)10(
مريدي مدعي شد پير او چون كامل است در همة انـواع فـضايل بـر سـاير ابنـاء نـوع                «

آيا شيخ خط را نيز از مير عماد بهتر نويسد؟          : بر سبيل انكار پرسيد   شنونده  . برتري دارد 
مشاجره درازا كشيد؛ حكومت را بخود مراد بردنـد، او انـصاف            . البته چنين است  : گفت

مريد متعصب اين معني را حمـل بـر تواضـع و          . داد كه رجحان كتابت مير، مسلّم است      
  )40: همان( » .كند  غلط ميكند، آقا شكسته نفسي مي: فروتني مرشد كرده، گفت

شـود، يعنـي      اسـتفاده مـي    »شكسته نفسي كردن  «امروزه به صورت    ) 10(المثل  ضرب 
 را المثـل  ضـرب  كاربردي   ة گستر ،قسمتي از صورت آن حذف شده است و همين حذف         

ـ .  بار معنايي منفي ندارد  ،افزايش داده است، زيرا ديگر     روز عـدم  ولي اين مسئله به مثابه ب
 افـزايش   »شكسته نفـسي كـردن    «عملكرد افزايش و كاهش معنايي نيست، زيرا        توازن در   

       بار معنايي كـل حكـايتي را كـه كـاهش معنـايي يافتـه اسـت در                  ،معنايي يافته و شنونده   
  .يابدمي

  
  يازه آرد؛ حيف بر جان آن كه مرد خميازه، خم)11(

. نيز در حال چنـان كـرد      خادم  . كدخدايي با زن و خادم نشسته بود؛ زن، خميازه كشيد         «
به حجرة ديگر رفت، زن     . كدخدا بدگمان شده پنداشت خميازه ميان آن دو رمزي است         

پـس از زمـاني     . الفور بكشت و در جايي نهان كرده، نزد خادم بازگـشت            في ،را بخواند 
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خادم را خميازة ديگر آمد، مرد را نيز في الفور همـان حـال دسـت داد و دريافـت كـه                      
خميازه خميـازه آرد    : دره، تأثيري طبيعي است و از كرده پشيمان گفت        سرايت در دهان  

  )744: همان( ».حيف بر جان كه مرد
عالوه بر حـذف بخـشي از صـورت در كـاربرد امـروزي آن، شـاهد                 ) 11 (ةدر نمون 

  خميـازه  ،خميـازه «به اين معني كـه      .  نيز هستيم  المثل  ضربگسترش و تغيير معنايي اين      
رود، يكي زماني كـه دو نفـر و يكـي پـس از      ت متفاوت به كار ميعي در دو موق »آورد مي

 بـراي جلـوگيري از بـروز سـوء تفـاهم بـراي ديگـران ايـن              ؛كـشند  ديگري خميازه مـي   
ت گرفتـه از حكايـت محـذوف    ئكنند، كه اين كاربرد دقيقـاً نـش    را مطرح مي المثل  ضرب
 از ديگري اقدام بـه انجـام        كاربرد ديگر مربوط به موقعيتي است كه فردي به تقليد         . است

. »آورد  خميازه مي  ،خميازه«گويد   كند و چون علت را جويا شويد، در پاسخ مي          عملي مي 
 المثـل   ضـرب شود كه از حكايـت ايـن         البته كاربرد دوم بيشتر از سوي كساني مطرح مي        

هر چند معني دوم هنوز چندان مصطلح نيست ولي شايد روزي اين معني             . آگاهي ندارند 
 جاي معني نخست را بگيرد و كامالً تغيير معنايي دهـد، اتفـاقي كـه بـراي نمونـه                    جديد

  ؛رخ داده است) 12(
  

  ام از آسمان افتاده) 12(
كـه مـردي سـخت عـامي        ) حاكم طهران در زمان ناصرالدين شـاه      (يكي به وزير نظام     «

فالني خانة من بـه غـصب تـصرف         : وليكن بسيار هوشيار و زيرك بود شكايت برد كه        
حاكم بـر صـحت دعـوي او يقـين كـرد، غاصـب را               . رده است، و ادلّة خويش بنمود     ك

. ام و خانـه از مـن اسـت         از آسمان افتـاده   : او گفت . بخواند و اسناد تملّك او بخواست     
حق بودن مدعي او حكـم    تا او را ببستند و فراوان بزدند و از آن پس به ذي وزير فرمود 

حضرت حاكم بهتر   :  به زدن تو فرمان دادم؛ گفت      داني از چه  : فرمود، و غاصب را گفت    
خواستم بهوش باشي تا سپس چون از آسمان افتي به خانه خويش افتـي و               : داند؛ گفت 

  )97: همان(» .آزار ديگران ندهي
المثل در گذشته، به هنگام دعوا و مرافعه از          شود، اين ضرب   گونه كه مالحظه مي    همان

داند و حق غصب و تصرف امـوال ديگـران    سوي شخصي كه خود را صاحب قدرت مي 
 به صورت   المثل  ضربامروزه نه تنها اين     . شده است   مي داند، بيان   مي را براي خود مسلم   
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 بلكـه تـداعي     ــ  رود  به كار مـي    »از آسمان افتاده  « يعني به صورت     ـ   شخص درآمده  سوم
افـزايش و   اينـد    فر در اين نمونه نيز   .  است »ر و خودستايي فرد   غرور و تكب  « مفهوم   ةكنند

كاهش معنايي به طور كامل عمل كرده است ولي تداوم عملكرد آن تا مقطعـي از تـاريخ                  
پايدار بوده، پس از مدتي سخنگوياني كه از اصـل حكايـت و مـاجراي مربـوط بـه ايـن                  

اند كه از نظر آنها      جديدي به كار برده   هاي     آگاهي نداشتند، آن را در موقعيت      المثل  ضرب
 آن منظور خود را به مخاطب برساند؛ بـه          ةتوانسته با ارائ   كرده و گوينده مي    افاده معني مي  

كاربرد ايـن جملـه در معنـي        . گرفته است  عبارت ديگر، امر ارتباط به درستي صورت مي       
 آن نيـست و كـسي امـروزه ايـن           ةليـ قدر رواج يافته كه ديگر نشاني از معني او         جديد آن 
  . برد  به كار نمي»فردي غاصبقدرت نمايي « را در معني المثل ضرب
  

  ـ نتيجه3
زبـان  هـاي     المثل اي از ضرب   گيري دسته  به لحاظ درزماني آنچه در مورد چگونگي شكل       

روي هـا   گاه واژه. افزايش و كاهش معنايي است فرايند توان ارائه داد، عملكرد فارسي مي 
 افـزايش و كـاهش      يابنـد و    مـي  مجاور تغيير معنايي  هاي    محور همنشيني تحت تأثير واژه    

زبان هاي    المثل  ضربدر مورد    فرايند   عملكرد اين دو  . نمايد معنايي، در اين امر دخيل مي     
ت گرفته از آن،   ئاي نش  فارسي به اين صورت است كه ابتدا معني تمامي حكايت به جمله           

 اين عمل با كاهش معنايي حكايت همراه اسـت و حـذف شـدن آن را در                  ؛يابد  مي انتقال
تواند به بازنمايي معني حكايت       مي اي كه اكنون افزايش معنايي يافته       آنگاه جمله  .پي دارد 

 قابل تأمل است، امكان     ،آنچه در اين ميان   .  درآيد المثل  ضربمحذوف بپردازد و به شكل      
 حكايـت   كـساني هـستند كـه از كـلّ    ، گروه نخـست ؛بندي افراد به دو دسته است  تقسيم

ي كه افزايش معنايي يافته آنچه را كه كـاهش معنـايي            لالمث  ضربآگاهي دارند و  شنيدن      
 حكايـت را در حافظـه ندارنـد و          ، گـروه دوم   ؛كند  مي پيدا كرده است در ذهنشان تداعي     

 بـراي   ؛برنـد   مـي  ص به كار  اي را كه افزايش معنايي يافته است، در يك معني مشخّ           جمله
ايـن گـروه كـه اكثريـت     .  اسـت »ثمـر  تالش بـي « برايشان به معني   » نگرفت ،زديم« ،مثال

دهنــد عامــل اصــلي تغييــر معنــي برخــي از  ســخنگويان زبــان فارســي را تــشكيل مــي
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گيـرد، ولـي    شبه صورت نمـي  هر چند اين تغيير يك   . ندهستدر طول زمان    ها    المثل  ضرب
 آن با معني جديد به تدريج افراد گروه نخـست را نيـز وادار بـه پـذيرش              ةكاربرد گسترد 

  . كند معني جديد مي
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