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چکیده

ــراوان دارد. آداب و رســوم، ســنت ها،  فرهنــگ عمومــی چــون درختــی اســت کــه شــاخه های ف

ــر  ــی شــاخه های پ ــون زندگ ــواع خوراکی هــا و جنبه هــای گوناگ ــوع پوشــش، ان ــد، ن باورهــا و عقای

ــود(،  ــام خ ــی ع ــه )در معن ــودن جامع ــامی ب ــه اس ــه ب ــتند. باتوج ــت هس ــن درخ ــار ای ــرگ و ب ب

ــی  ــع دین ــن منب ــار مهم تری ــا معی ــه، ب ــی در جامع ــذار فرهنگ ــای تأثیرگ ــنجش باوره ــناخت و س ش

یعنــی قــرآن کریــم، امــری مهــم و جهــت بخــش اســت؛ زیــرا شــناخت ایــن باورهــا می توانــد در 

تقویــت بنیــه ی فرهنگــی جامعــه و نیــز آسیب شناســی جامعــه ی دینــی کمــک کنــد. در ایــن نوشــتار 

ــه ی  ــا کنای ــل ی ــل، ضرب المث ــب َمث ــه در قال ــی ک ــای عموم ــهور را از باوره ــخنان مش ــدادی از س تع

ــه  ــی، ب ــته بندی موضوع ــس از دس ــم و پ ــتخراج کرده ای ــت، اس ــاری اس ــا ج ــگ م ــروف در فرهن مع

روش توصیفــی- تحلیلــی، آن هــا را بــا آیاتــی از قــرآن ســنجیده ایم؛ آیاتــی کــه در آن هــا، مســتقیم 

یــا غیــر مســتقیم می تــوان مطلبــی دربــاره ی موضوعــات مطــرح شــده دریافــت. نتیجــه ی تحقیــق 

ــی و  ــا معــارف قــرآن، اعتقــادات دین در ایــن موضــوع، نشــان می دهــد کــه بیشــتر ایــن باورهــا ب

تجربــه ی زندگــی ســازگار هســتند. تعــدادی نیــز کــه در گفتــار و کــرداِر مــردم، ســخت جــا افتاده انــد، 

بــا مبانــی دینــی ســازگار نیســتند امــا تلقــی جامعــه و باورهــای کامــِی گذشــته و نیــز وجــود آن هــا 

ــد در  ــی می توان ــن پژوهش های ــت. چنی ــده اس ــا ش ــدگاری آن ه ــث مان ــاعران، باع ــخن ش در س

پاالیــش فرهنگــی باورهــای نادرســت در جامعــه مؤثــر باشــد.
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1. مقدمه

ــگ،  ــاره ی فرهن ــی و مفهومــی ســنگین و گســترده ای دارد. درب ــار معنای ــگ امــروزه ب واژه ی فرهن

ارائــه ی یــک تعریــف، بســیار مشــکل اســت؛ چــون ایــن مفهــوم در جوامــع مختلــف و از دیدگاه هــای 

گوناگــون اجتماعــی، جامعه شناســی، انسان شناســی و ... تعریــف شــده و در هــر تعریــف، عنصــر یــا 

عناصــری مــورد نظــر بــوده اســت ) آشــوری، 1380 و جعفــری، 1373(. متناســب بــا موضــوع ایــن 

ــور، انسان شــناس مشــهور بریتانیایــی کــه فرهنــگ و تمــدن را  ــگاه ادوارد برنــت تایل نوشــتار و از ن

متــرادف می گیــرد و در ارتبــاط بــا هــم بــه کار می بــرد، فرهنــگ چنیــن تعریــف می شــود: »فرهنــگ 

ــه شــناخت،  ــده ای اســت ک ــوم وســیع کلمــه در قوم شناســی، مجموعــه ی پیچی ــه مفه ــا تمــدن ب ی

باورهــا، هنرهــا اخــاق، حقــوق، آداب و رســوم و دیگــر قابلیت هــا یــا عاداتــی را در بــر می گیــرد کــه 

انســان بــه عنــوان عضــو جامعــه کســب می کنــد« )پهلــوان، 1378: 48(. بنابرایــن باورهــای عمومــی 

بخشــی از فرهنــگ عمومــی جامعــه اســت.

فرهنــگ جامعــه ی مــا از باورهــا، ویژگی هــا، آداب و رســوم و رفتارهــای متنــوع و متفــاوت مــردم 

شــکل گرفتــه اســت. بــه طــور طبیعــی جامعــه ای بــا ایــن همــه تکّثــر قومــی، تکثــر فرهنگــی، نیــز 

خواهــد داشــت امــا بــا همــه ی ایــن تفاوت هــا، فرهنــگ مشــترکی نیــز در بیــن همــه ی مــردم وجــود 

ــگ عمومــی، مجموعــه ای از باورهــا، دانســتنی ها،  ــم. فرهن ــگ عمومــی می نامی ــه آن را فرهن دارد ک

حکمت هــا، ضرب المثل هــا، َمثل هــا، کنایــات و ســخنان مشــهور اســت کــه محتــوای زندگــی مــردم 

را نشــان می دهــد. ایــن باورهــا ریشــه در نیازهــا، نــوع نگــرش، جهان بینــی، احساســات و عواطــف، 

ــه  ــا توجــه ب ــن ب ــی دارد. بنابرای ــه و آرمان هــای زندگ ــادات، ویژگی هــای فرهنگــی، تجرب اخــاق، ع

اســامی بــودن جامعــه )در معنــی عــام خــود(، شــناخت و ســنجش باورهــای تأثیرگــذار فرهنگــی 

ــم، امــری مهــم و جهــت بخــش  ــرآن کری ــی ق ــی یعن ــع دین ــن منب ــا ســنجه ی مهم تری در جامعــه ب

اســت. شــناخت ایــن باورهــا می توانــد در تقویــت بنیــه ی فرهنگــی جامعــه و نیــز آسیب شناســی 

جامعــه ی دینــی کمــک کنــد؛ زیــرا در کنــار بســیاری از باورهــا و ویژگی هــای درســت و مــورد تأییــد 

دیــن، برخــی باورهــا و خرافــاِت جای گیــر شــده در فرهنــگ عمومــی نیــز وجــود دارد کــه اعتقــاد یــا 

ــد  ــد می شــود. ســنجش و نق ــزی نســل های جدی ــن و دین گری ــث وهــن دی ــا، باع ــه آن ه ــل ب عم

باورهــا بــا آیــات قــرآن، کارکــرد دیــن را در محتوابخشــی بــه فرهنــگ و اصــاح و هدایــت آن نشــان 

ــه ایــن شــکل اســت کــه حــدود  می دهــد. ایــن نوشــتار بــه روش تحلیلــی اســت و شــیوه ی کار ب

چهــل ســخن مشــهور را کــه در قالــب َمثــل، ضرب المثــل یــا کنایــه ی معــروف در فرهنــگ مــا جــاری 
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اســت، از فرهنگ هــا و امثــال و ِحکــم عمومــی اســتخراج کرده ایــم، در مــواردی بــا شــواهدی از ادب 

ــرآن ســنجیده ایم.  ــی از ق ــا آیات ــرده و پــس از دســته بندی موضوعــی، آن هــا را ب ــراه ک فارســی هم

ــش از  ــات، بی ــال و کنای ــن امث ــی ای ــبب فراوان ــه س ــه ب ــت ک ــق در آن اس ــن تحقی ــت ای محدودی

ــا  ــهور ب ــای مش ــات و ضرب المثل ه ــدادی از کنای ــه تع ــار ب ــد و ناچ ــه نمی گنج ــک مقال ــن در ی ای

ــا می شــود. ــدک اکتف ــی ان توضیحات

2.پیشینه ی تحقیق

ــود دارد  ــی وج ــته های فراوان ــاالت و نوش ــا، مق ــه، کتاب ه ــگ عام ــات و فرهن ــه ی ادبی در زمین

ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــی از آن ه ــت. یک ــا نیس ــه ی آن ه ــردن از هم ــام ب ــه ن ــی ب ــا ضرورت ــه در این ج ک

ایــن موضــوع، کتــاب »باورهــای عامیانــه مــردم ایــران« از حســن ذوالفقــاری )1399( اســت کــه در آن 

ــن باورهــا را در کل  ــی ای ــع آوری شــده و بســامد جغرافیای ــردم در 6500 مدخــل جم ــاور م 11هــزار ب

ایــران نشــان داده اســت. ایــن کتــاب زمینــه ای بــرای پژوهش هــای مختلــف مثــل جامعه شناســی 

ــون  ــه تاکن ــن باورهــا برخــی از مســائلی را ک ــد براســاس ای ــد و پژوهشــگر می توان را فراهــم می کن

پاســخی بــرای آن هــا نداشــته حــل کنــد. 

در موضوعات و نوشته های همخوان با این پژوهش از مقاالت زیر می توان یاد کرد: 

ــار  ــا آم ــي« ب ــاي فارس ــم در ضرب المثل ه ــرآن كري ــاب ق ــه ی »بازت ــاری )1385( در مقال ذوالفق

ــل  ــزار مث ــه 30 ه ــي ب ــده ی فارس ــاپ ش ــراري و چ ــاي غيرتك ــه ضرب المثل ه ــد ک ــان می ده نش

مي رســد. تأثيــر مســتقيم حــدود 900 آيــه قــرآن بــر 3 درصــد ايــن مثل هــا مشــهود اســت. آن گاه 

ــد:  1-  ــان می ده ــر نش ــكل هاي زي ــي از ش ــه يك ــي را ب ــاي فارس ــات در مثل ه ــاب آي ــوه ی بازت نح

كاربــرد عيــن آيــه. 2- كاربــرد محتــواي آيــه. 3- اســتفاده از واژه،  تركيــب، اصطــاح يــا تعبيــر قرآنــي 

ــرآن. ــه داســتان هاي ق ــح ب ــه. 4- تلمي ــا بخشــي از آي ي

باباصفــری و اورک )1392( در مقالــه ای بــا عنــوان »تأثير قرآن بر آفرينش ضرب المثل هاي فارسي« 

حــدود یکصــد ضرب المثل را ذيل هفــت عنــوان کلــی دستهبندي كرده و ضمن توضيح ضرب المثل ها، 

آيه يا نــام سوره ی مربوط به هر يك را نيز آورده انــد. 

ــا رویکــرد بینامتنیــت در  ــر قــرآن کریــم را ب ــه ی خــود، تأثی غفوری فــر و حســینی )1396( در مقال

برخــی کنایــات عامیانــه بررســی و تأثیــر واژگانــی، مضمونــی و وجــود برخــی نام هــای قرآنــی را در 

ــی دارد. ــه قبل ــا مقال ــه شــباهت هایی ب ــد. ایــن مقال تعــدادی از کنایــات نشــان داده ان

ــه کتاب هــا و نوشــته های مرتبــط، آن چــه موضــوع نوشــتار حاضــر اســت در هیــچ  ــا توجــه ب ب
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ــده نمی شــود.  ــک از آن هــا دی ی

فرهنگ و دین و نسبت این دو

ــن  ــگ و دی ــا اصطــاح فرهن ــوم ی ــه موضــوع نوشــتار، الزم اســت نخســت دو مفه ــا توجــه ب ب

و ســپس نســبت آن هــا را بــا هــم بررســی کنیــم. دربــاره ی فرهنــگ، ارائــه ی یــک تعریــف بســیار 

ــی،  ــون اجتماع ــای گوناگ ــف و از دیدگاه ه ــع مختل ــوم در جوام ــن مفه ــون ای ــت؛ چ ــکل اس مش

ــورد  ــری م ــا عناص ــر ی ــف، عنص ــر تعری ــده و در ه ــف ش ــی و... تعری ــی، انسان شناس جامعه شناس

نظــر بــوده اســت ) آشــوری، 1380 و جعفــری، 1373(. متناســب بــا موضــوع ایــن نوشــتار و از نــگاه 

ــرد  ــرادف می گی ــدن را مت ــگ و تم ــه فرهن ــی ک ــور انسان شــناس مشــهور بریتانیای ــت تیل ادوارد برن

ــه  ــدن ب ــا تم ــگ ی ــف می شــود: »فرهن ــن تعری ــگ چنی ــرد، فرهن ــه کار می ب ــا هــم ب ــاط ب و در ارتب

مفهــوم وســیع کلمــه در قوم شناســی، مجموعــه ی پیچیــده ای اســت کــه شــناخت، باورهــا، هنرهــا، 

ــه  ــه انســان ب ــرد ک ــر می گی ــی را در ب ــا عادات ــا ی ــر قابلیت ه ــوق، آداب و رســوم و دیگ اخــاق، حق

ــوان، 1378: 48(. بنابرایــن باورهــای عمومــی، بخشــی  عنــوان عضــو جامعــه کســب می کنــد« )پهل

از فرهنــگ عمومــی جامعــه اســت.

ــر  ــر از منظ ــت. اگ ــده اس ــی ش ــف مختلف ــون تعاری ــای گوناگ ــا دیدگاه ه ــز ب ــن نی ــرای دی ب

مصداق گرایــی بــه دیــن بنگریــم، تعریفــی مبتنــی بــر مصادیق و ویژگی هاي مشترك میان ادیان را در 

نظــر می گیریــم. عامه طباطبـایی در تعریـف دیـن چنیــن رویکــردی دارد و مطلق دین را با توجه به 

مصادیق و ویژگی هاي مشترك میـان ادیـان توحیدي تعریف میکند. بــر ایــن مبنــا »دیــن مجموعــه اي 

از معـارف، قـوانین اجتمـاعی و اخبـار است که از طریق وحی و نبوت به بشر رسیده است« )ر. ک: 

طباطبایی، 1396(. همچنیــن ایشــان در تفسیر آیــه 256 ســوره ی بقــره، دین را چنیــن معرفــی می کنــد: 

ــال دارد و جامــع  ــه دنب ــارت اســت از یــک سلســله معــارف علمــی، کــه معــارف عملــی ب »دیــن عب

همــه ی آن معــارف، یــک کلمــه اســت و آن عبــارت اســت از اعتقــادات و اعتقــاد و ایمــان هــم از امــور 

قلبــی اســت کــه اکــراه و اجبــار در آن راه نــدارد؛ ... « )طباطبایــی، 1387: ج2: 523(. 

موضــوع دیگــری کــه بایــد مشــخص باشــد، نســبت بیــن دیــن و فرهنــگ اســت. در این نوشــتار، 

ــزء  ــد، ج ــگ باش ــی از فرهن ــن جزئ ــد دی ــا باش ــر بن ــرا اگ ــم؛ زی ــگ می دانی ــر از فرهن ــن را فرات دی

ــد و اگــر فرهنــگ را جزئــی از دیــن بشــماریم،  ــر کل احاطــه داشــته و آن را اصــاح کن ــد ب نمی توان

بســیاری از باورهــا، کردارهــا و رفتارهــای فرهنگــی، نادرســت و خرافــی اســت و نمی توانــد بــا دیــن 

ــرار داد. از  ــار دیگــری ق ــاز نمی شــود یکــی را معی ــا بشــماریم، ب ســازگار باشــد و اگــر هــر دو را همت
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ایــن رو، فرهنــگ بــه عنــوان بخشــی از واقعیــت جــاری در جامعــه کــه منشــأ زمینــی و انســانی دارد، 

می توانــد متأثــر از دیــن باشــد و بــر فهــم از دیــن تأثیــر بگــذارد و دیــن نیــز متناســب بــا اهــداف و 

ــد.  ــه اصــاح بخوان ــا خــود را در فرهنــگ ب کارکــرد خویــش، می توانــد بخش هــای ناســاگار ب

3. بحث اصلی 

ــیم  ــن تقس ــرد چنی ــا و کارک ــوزه ی معن ــه ح ــه ب ــا توج ــر و ب ــای زی ــق را در بخش ه ــواد تحقی م

می کنیــم:

3-1. رویدادها و کردارها

زبانزدهــا، کنایــات و ضــرب المثل هــای ایــن قســمت، حــاوی موضوعاتــی اســت کــه بــه کردارهــا، 

اتفاقــات، رویدادهــا و تصمیم هــای مــردم مرتبــط اســت. ماننــد:

1.آب رفته به جوی برنمی گردد

ــوان آورد.  ــاز نمی ت ــگ ب ــه چن ــد از: »فرصــت هــدر شــده را ب ــل عبارتن ــن ضــرب المث ــی ای معان

آبــروی از دســت رفتــه را جبــران نمی تــوان کــرد. نتیجــه اعمــال و افعــال خــود را از پیــش ارزیابــی 

ــن  ــاملو، 1378 :ج1: 23(. ای ــت« )ش ــد داش ــری نخواه ــل ثم ــد از عم ــیمانی بع ــه پش ــرد ک ــد ک بای

ــی  ــا خطاهای ــی ی ــس از رویدادهــای منف ــه: پ ــرد دارد؛ از جمل ــددی کارب ــوارد متع ــل در م ضرب المث

ــا  ــد ام ــران کن ــا تصمیمــی اشــتباه می کوشــد کارش را جب ــرداری نادرســت ی ــه انســان پــس از ک ک

ــا  ــزی را از دســت داده و غصــه ی آن می خــورد ی ــا چی ــدارد. ی ــران وجــود ن ــا امــکان جب فرصــت ی

ــان  ــا انس ــردد. ی ــر بازنمی گ ــه دیگ ــت داده ک ــی را از دس ــر و فرصت های ــی از عم ــت، بخش موقعی

براثــر بی احتیاطــی، ناپرهیــزی یــا خطــا، آبــروی خــود یــا دیگــری را بــرده و جبــران آن، مشــکل یــا 

ناممکــن اســت. از نظــر اخاقــی و رفتــاری نیــز بایــد توجــه و مراقبــت کنیــم کــه پیــش از انجــام هــر 

عمــل، بــه نتایــج و پیامدهــای آن بیندیشــیم کــه پشــیمانی بعــد از عمــل ســودی نخواهــد داشــت. 

ــا قســمت اول  ــم ام ــرآن نمی یابی ــردازد در ق ــن ســخنانی بپ ــه چنی ــه مســتقیم ب ــه ای را ک ــچ آی هی

آیــه ی ذیــل را کــه بــر بخشــی از مصــداق آن یعنــی تأســف نخــوردن بــر گذشــته داللــت می کنــد، 

ــن  ــد: 23(. در مجمــوع، ای ــْم ...« )ســوره حدی ــا فاَتُک ــي  م ــْوا َعل ــا َتْأَس ــوان شــاهد آورد: »ِلَکْي می ت

ضــرب المثــل در مــورد مصادیــق اخاقــی  خــود بــا آیــات و فرهنــگ قرآنــی همســو اســت.

2. خدا گر ز حکمت ببندد دری/ ز رحمت گشاید در دیگری

ــزی  ــن ضرب المثل هــای فارســی اســت. انســان چی ــی از امیدبخش تری ــروف، یک ــت مع ــن بی ای

ــب  ــر از آن از جان ــا بهت ــد ی ــدوار باشــد کــه همانن ــد امی ــا بای ــی را از دســت می دهــد، ام ــا فرصت ی
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ــا  ســختی و مشــکل مواجــه می شــود، بایــد امیــد داشــته باشــد  خــدا برایــش فراهــم شــود. یــا ب

آســانی در پیــش دارد. از آیــات ذیــل می تــوان بــه طــور کلــی حکمــت، صــاح و تدبیــر خداونــد را 

در کارهــا دریافــت و بــه طــور طبیعــی ایــن آیــات گرچــه بــه موضــوع یــا مصــداق ویــژه ای اشــاره 

دارنــد، می تواننــد مصادیــق مشــابه را نیــز دربــر بگیرنــد: »َمــا َنْنَســْخ ِمــْن آَيــٍة َأْو ُنْنِســَها َنــْأِت ِبَخْيــٍر 

ِمْنَهــا َأْو ِمْثِلَهــا« )بقــره: 106(. »َفــِإنَّ َمــَع اْلُعْســِر ُیْســرًا ِإنَّ َمــَع اْلُعْســِر ُیْســرًا« )انشــراح: 5 و6( و نیــز 

)نحــل: 101(. 

3. نیکی و پرسش؟

ــن  ــه می شــود، یکــی از کوتاه تری ــزی گفت ــردن چی ــارف ک ــه معمــواًل در پاســخ تع ــن ســخن ک ای

ضرب المثل هــا در زبــان مــردم اســت. آشــکار اســت کــه بــرای نیکــی کــردن بــه دیگــران بــه اجــازه 

ــات  ــًا آی ــردن نیســت. طبع ــی ک ــف نیک ــی مخال ــچ انســان عاقل ــرا هی ــاز نیســت؛ زی و پرســش نی

ــه قســمتی  ــا ب ــه در این ج ــن ســخن شــاهد آورد ک ــوم ای ــرای مفه ــوان ب ــرآن را می ت ــی از ق فراوان

ــْأِت ِبُكــُم اهَّلُل َجِميًعــا ِإنَّ اهَّلَل  ــوا َي ــَراِت َأْيــَن َمــا َتُكوُن از ایــن آیــه اکتفــا می شــود: »... َفاْســَتِبُقوا اْلَخْي

ــٌر« )بقــره: 148(. همچنیــن بخشــی از آیــات 48 مائــده، 21 حدیــد، 95 بقــره و  ــْيٍء َقِدي ــى ُكلِّ َش َعَل

ــن ســخن باشــد. ــار درســتی ای ــد معی ــز می توان 133 آل عمــران نی

4. به امان خدا

ــه  ــت ک ــش آن اس ــه مثبت ــد. وج ــته باش ــی داش ــت و منف ــرد مثب ــد دو کارب ــل می توان ــن مث ای

کســی کاری یــا چیــزی را بــه امیــد خــدا و یــاری او رهــا کنــد و خداونــد را نگهبــان آن بدانــد. امــا 

در تــداول عــام و عامیانــه ی آن، وقتــی کســی کاری یــا چیــزی را بــه حــال خــود رهــا کــرده و بــه آن 

ــه امــان خــدا رهایــش کــرده  ــد ب ــگار اســت، مــردم می گوین ــا در نگهــداری آن ســهل ان ــا ی بی اعتن

اســت. ایــن تعبیــر در این جــا بســیار اشــتباه و ناشــی از بی توجهــی بــه عبــارت اســت، گویــی امــان 

خــدا، بی پناهــی و ناامنــی یــا شــاید بی اعتمــادی بــه خداونــد اســت؛ حــال آن کــه خداونــد حافــظ 

و پشــتیبان ماســت. در موافقــت بــا وجــه اول و مخالفــت بــا وجــه دوم ضرب المثــل، آیــات نمونــه ی 

ــَك َعَلــى ُكلِّ  ــی َعَلــى ُکلِّ َشــْیٍء َحِفیــٌظ« )هــود: 57( و »َو َربُّ زیــر را می تــوان صــادق دانســت: »ِإنَّ َربِّ

َشــْيٍء َحِفيــٌظ« )ســبأ: 21( و )یوســف: 64(.

5. عمر کسی وفا نکردن

عمــر وفــا کــردن بــه معنــی دیــر پاییــدن عمــر و مهلــت دادن عمــر اســت )دهخــدا، 1377: 11 : 

ــزد همــه ی انســان ها  ــا نکــردن اســت. یکــی از باورهایــی کــه در ن ــف آن، عمــر وف 16345( و مخال

از گذشــته تــا امــروز پذیرفتنــی اســت مــرگ اســت. کمتــر کســی اســت کــه بــه مــرگ بــاور نداشــته 



116

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

ــی  ــگ عموم ــاوت اســت. در فرهن ــی متف ــرگ و زندگ ــاره ی م ــی انســان ها درب ــا جهان بین باشــد. ام

ــز  ــای حکمت آمی ــخنان و ضرب المثل ه ــرگ س ــاره ی م ــت، درب ــن اس ــر از دی ــیار متأث ــه بس ــا ک م

فراوانــی وجــود دارد. عمــر کســی وفــا نکــردن را بیشــتر در جایــی می تــوان بــه کار بــرد کــه انســان، 

آرزوهــای دور و دراز داشــته باشــد یــا بســیار حریــص و دلبســته ی دنیــا و تعلقــات آن باشــد. ایــن 

ــز  ــری نی ــای دیگ ــه کاربرده ــت. البت ــی اس ــاالت و آرزوهای ــن خی ــر چنی ــی در براب ــل هشدارباش مث

ــْم  ــاَء َأَجُلُه ــِإَذا َج ــه: »َف ــوان شــاهد گرفــت؛ از جمل ــه را می ت ــد آی ــن ســخن چن ــا ای دارد. همســو ب

َلَيْســَتْأِخُروَن َســاَعًة َو َلَيْســَتْقِدُموَن« )اعــراف: 34( و ســوره یونــس آیــه 49، ســوره انعــام آیــه 2 و 

ســوره رعــد آیــه  39.

3-2. صفات، ویژگی ها، روحیات و رفتارها

ایــن گــروه از ضرب المثل هــا، دربرگیرنــده ی صفــات و خصوصیــات گوناگــون، خلقیــات و 

ــت.  ــان اس ــی انس ــا منف ــت ی ــای مثب رفتاره

1. از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان

ایــن َمثــل معمــواًل در گفتــار بــرای گفتن ســخنی نشــنیده یــا محرمانــه و افشــای راز کاربــرد دارد. در 

ظاهــر، مثبــت امــا در دل خــود منفــی اســت؛ زیــرا گوینــده ی ســخن بــه مخاطبــش می گویــد: حــال 

کــه خــدا ایــن ســخن را می دانــد، دیگــر مهــم نیســت پنهــان بمانــد و بگــذار تــو هــم بدانــی. دربــاره ی 

آگاهــی و علــم خداونــد بــه همــه ی امــور، جــای هیــچ گفت و گویــی نیســت و آیــات فراوانــی از قــرآن 

ــَماِء« )آل  ْرِض َو َل ِفــي السَّ نیــز برایــن تصریــح می کننــد؛ ماننــد: »ِإنَّ اهَّلَل َل َيْخَفــى َعَلْيــِه َشــْيٌء ِفــي اْلَ

عمــران: 5( و نیــز مجادلــه/7 و ابراهیــم/38.

از نظــر اخاقــی می تــوان گفــت: درســت اســت کــه هیــچ چیــز از خداونــد پنهــان نمی مانــد، امــا 

ــردم  ــظ ســرِّ م ــا حاف ــد ام ــد و می دان ــز را می بین ــد همــه چی ــه افشــا شــود. خداون ــدارد ک لزومــی ن

و ســتارالعیوب اســت؛ پــس بــه بهانــه ی این کــه خــدا می دانــد مــا حــق نداریــم اســرار یــا گناهــان 

خــود یــا مــردم را فــاش کــرده یــا آن چــه باعــث ریختــن آبــروی دیگــران می شــود بــه کســانی دیگــر 

منتقــل کنیــم. پــس در مجمــوع، ایــن مثــل مخالــف خواســت قــرآن در کتمــان اســرار اســت. 

2. آدم بد ذات/بد جنس/ بد سرشت/ بد طینت

ــده جو،  ــد و مفس ــریر، دارای ذات پلی ــت و آن »ش ــک اس ــم نزدی ــه ه ــات ب ــن ترکیب ــی ای معان

حیله گــر و مــزّور اســت« )نجفــی، 1378: 140(. در تــداول عــام و گفتــار و رفتــار مــردم، هنگامــی کــه 

بــا آزار و اذیــت کســی بویــژه بــا اســتمرار آن مواجــه شــوند، یــا از کســی ویژگی هــای منفــی متعــدد 
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ــات،  ــن ترکیب ــم در ای ــد ببینی ــد. بای ــد آن می دانن ــدذات و مانن ــس و ب ــواًل او را بدجن ــد، معم ببینن

ــا ویژگــِی بــدی یــاد می شــود و ایــن بــدی  ــه واژه هــای ذات، جنــس، سرشــت یــا طینــت، ب چگون

ــد کســی  ــه اصــل و آغــاز آفرینــش و تول ــدار عــام، ایــن بــدی، ب ــه چــه زمانــی برمی گــردد. در پن ب

برمی گــردد و حــاوی ایــن اندیشــه اســت کــه فــرد مــورد نظــر، خلقتــش بــا بــدی سرشــته و خداونــد 

او را چنیــن بــد، آفریــده اســت. چنیــن بــاوری ریشــه در باورهــای قدیمــی انســان و در جامعــه ی مــا 

در تفکــرات کامــی گذشــته بویــژه تفکــر اشــاعره و جهمیــه و اهــل حدیــث دارد )بنگریــد بــه: مقــاالت 

ــن  ــرق بی ــروت، و الف ــل  و النحــل، شهرســتانی، ج1، چــاپ بی االســامیین، ابوالحســن اشــعری، المل

الفــرق، بغــدادی، و »جبــر و اختیــار« آیــت اهلل جعفــر ســبحانی(. در بســیاری از متــون ادبــی مــا نیــز 

بــه ایــن موضــوع اشــاره و اعتقــاد بــه آن ترویــج شــده اســت. اگــر قائــل بــه ایــن باشــیم کــه خلقــت 

کســی ذاتــًا بــد بــوده، گناهــی متوجــه آن شــخص نیســت؛ زیــرا مجبــور آفریــده شــده و اختیــاری 

در شــکل گیری طینــت و جنــس خــود نداشــته اســت. امــا قــرآن کریــم ذات و فطــرت هــر انســان را 

پــاک و خدایــی می دانــد کــه در برابــر انتخاب هــای گوناگــون قــرار می گیــرد و بنابرایــن، اصــل ایــن 

ســخن بــا فرهنــگ قرآنــی ناســازگار اســت. در آیــات زیــر نادرســتی ایــن مثــل مشــاهده می شــود: 

اَها َفَأْلَهَمَهــا  ــاَس َعَلْيَهــا َل َتْبِديــَل ِلَخْلــِق اهَّلِل« )روم: 30(، »َو َنْفــٍس َو َمــا َســوَّ ِتــي َفَطــَر النَّ »ِفْطــَرَت اهَّلِل الَّ

ْجَدْيــِن« )بلــد: 10(. بــا توجــه بــه ایــن آیــات، هــر  ُفُجوَرَهــا َو َتْقَواَهــا« )شــمس: 7 و8(، »َو َهَدْيَنــاُه النَّ

انســان بــا فطــرت پــاک توحیــدی آفریــده می شــود؛ اگــر بــه همیــن حالــت پیــش بــرود و عوامــل 

خارجــی او را منحــرف نکننــد، راه حــق را خواهــد پیمــود. »هیــچ فــردی از مــادر خویــش خطــاکار، 

گنــه کار و یــا بدســگال زاده نشــده اســت و پلیدی هــا و زشــتی ها، جنبــه ی َعَرضــی داشــته و معلــول 

عوامــل بیرونــی و اختیــاری اســت«. )ســبحانی،1386 :24(

ــد  ــس از تول ــه ی انســان پ ــرورش یافت ــاوت در شــاکله و شــخصیت پ ــه تف ــگاه ب ــا ن ــر ب ــا اگ ام

بخواهیــم بــه ایــن ترکیبــات بنگریــم، ســخن تــا حــدودی درســت اســت. در آیــه ی زیــر بــه تفــاوت 

شــاکله )بــه معنــی خلــق و خــوی و ســاختار روحــی هــر کــس( اشــاره شــده امــا هرگــز بــه بــدی 

ُكــْم َأْعَلــُم ِبَمــْن ُهــَو َأْهــدى  َســِبيًا« )ســوره  ذات اشــاره نمی کنــد: »ُقــْل ُكلٌّ َيْعَمــُل َعلــى  شــاِكَلِتِه َفَربُّ

ــم نشــده و  ــه همین جــا خت ــات دیگــر ب ــه برخــی آی ــا توجــه ب ــه ایــن موضــوع ب اســراء: 84(. البت

در گفتــار و نوشــتار عالمــان و محققــان دربــاره ی آن ســخن فــراوان گفتــه شــده اســت کــه مجــال 

پرداختــن بــه آن نیســت. 

3. جواب ابلهان خاموشی است.

یکــی از رفتارهــای بســیار معقــول، منطقــی و تجربــه شــده، ســکوت و خاموشــی دربرابــر گفتــار 



118

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

افــراد جاهــل اســت. البتــه نمی تــوان ایــن رفتــار را بــرای همیشــه و مطلــق دانســت؛ زیــرا ممکــن 

ــا در  ــت باشــد. ام ــا هدای ــا مصلحــت، در پاســخ ی ــکان و ســخن و ی ــی اقتضــای م اســت در جای

مجمــوع، ایــن رفتــار چنــان تجربــه شــده، کــه بــه شــکل ضرب المثــل در زبــان جــاری شــده اســت. 

در قــرآن کریــم بــدون اطــاق بــر رفتــار هــر انســان، دربــاره ی صفــات بنــدگان خــدا چنیــن آمــده 

ْرِض َهْوًنــا َو ِإَذا َخاَطَبُهــُم اْلَجاِهُلــوَن َقاُلــوا َســَاًما«  ِذيــَن َيْمُشــوَن َعَلــى اْلَ ْحَمــِن الَّ اســت: »َو ِعَبــاُد الرَّ

ــان: 63(.  )فرق

4. جواِب  های، ُهوی است )کلوخ انداز را پاداش سنگ است(

ایــن ضرب المثــل بــه ایــن معنــی اســت کــه »ســزای درشــتی و خشــونت، درشــتی و خشــونت 

ــی را  ــا خطاب ــخن ی ــر س ــد: ه ــن می گوین ــام چنی ــداول ع ــدا، 1370: ج2: 589(. در ت ــت« )دهخ اس

مثــل خــودش بایــد پاســخ داد؛ بویــژه دربرابــر خطــاب، گفتــار و رفتــار کســی کــه محترمانــه برخــورد 

نکــرده، بایــد ماننــد وی رفتــار کنیــم. بــه اقتضــای درشــتی و خشــونت و پاســخ آن کــه مصلحــت در، 

گذشــِت کریمانــه و مایمــت باشــد یــا پاســخی درخــوِر تعــدی، دو نــوع نــگاه و برخــورد در قــرآن 

وجــود دارد: هــم مطابقــت و هــم مخالفــت. در ســفارش بــه پاســخ و رفتــار احســن و در مخالفــت 

ــی  ِت ــْع ِبالَّ ــرد: »ِاْدَف ــتناد ک ــم اس ــرآن کری ــر از ق ــفارش های زی ــه س ــوان ب ــل می ت ــن ضرب المث ــا ای ب

ــوَن َأْن  ــیَئَة َنْحــُن َأْعَلــُم ِبمــا یِصُفــوَن« )مومنــون: 96( و »َوْلَیْعُفــوا َوْلَیْصَفُحــوا َألُتِحبُّ ِهــی َأْحَســُن َالسَّ

یْغِفــَر اهَّلُل َلکــْم« )نــور: 22(.

در موافقــت کلــی قــرآن بــا رفتــار مشــابه و در پاســخ بــه تعــدی و تجــاوزی کــه مشــمول ایــن 

َئٌة ِمْثُلهــا« )شــوری: 40(  َئٍة َســیِّ ضــرب المثــل قــرار بگیــرد، آیــات زیــر دیــده می شــود: »َو َجــزاُء َســیِّ

و »َمــِن اْعَتــدی  َعَلْیُکــْم َفاْعَتــُدوا َعَلْیــِه ِبِمْثــِل َمــا اْعَتــدی  َعَلْیُکــْم« )بقــره: 194(. 

5. عیسی به دین خود، موسی به دین خود

پیــام ایــن ضرب المثــل در نــگاه اول اختیــار و آزادی در عقیــده و عمــل اســت. در حــوزه ی اندیشــه 

و رفتــار فــردی، هرکــس خــود صاحــب حــق و اختیــار خویــش اســت و دیگــران نمی تواننــد در کار 

او دخالــت کننــد. در گفتــار عمومــی همــان »چهــار دیــواری، اختیــاری« اســت و بــه گفتــه ی حافــظ:

مــن اگــر نیکــم و گــر بــد تــو بــرو خــود را بــاش/  هــر کســی آن ِدرود عاقبــت کار، کــه کشــت 

ــظ، 1370 :58(. )حاف

ــوس و  ــم، محس ــد ه ــگ و عقای ــر در فرهن ــت. تکث ــاری اس ــی اختی ــن و آیین ــر دی ــرش ه  پذی

ملمــوس اســت؛ این کــه گنــاه و نپذیرفتــن عقایــد مــا از جانــب دیگــران ضــرری بــه مــا نمی رســاند 

ــُکْم  ــْم َأْنُفَس ــوا َعَلْیُک ــَن آَمُن ذی ــا الَّ َه ــا َأیُّ ــد: »ی ــم می فرمای ــرآن کری ــه ق ــت؛ چنان ک ــت اس ــز درس نی
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ُکــْم َمــْن َضــلَّ ِإَذا اْهَتَدْیُتــم « )مائــده: 105(. نیــز خداونــد خطــاب بــه پیامبــر می فرمایــد: »َقــْد  لَیُضرُّ

ُکــْم َفَمــْن َأْبَصــَر َفِلَنْفِســِه َو َمــْن َعِمــَي َفَعَلْيهــا َو مــا َأَنــا َعَلْيُکــْم ِبَحفيٍظ« )ســوره  جاَءُکــْم َبصاِئــُر ِمــْن َربِّ

انعــام: 104(. البتــه در ایــن آیــه نکتــه ی مهــم دیگــری وجــود دارد کــه ســود انســان در گــرو پذیــرش 

ــن  ــان انســان هــم در نپذیرفت ــه او عرضــه و پیشــنهاد کــرده و زی ــد ب ــزی اســت کــه خداون آن چی

ــه خــود انســان ها واگذاشــته اســت. از ایــن آیــات نیــز  آن اســت امــا در عیــن حــال انتخــاب را ب

می تــوان اختیــار را دریافــت: )روم: 44(، )غاشــیه: 22( و )زمــر: 41(. بــا ایــن بیــان ایــن ضرب المثــل 

می توانــد درســت و بــا برخــی آیــات قــرآن منطبــق باشــد. امــا آیــا لزومــًا پذیــرش ایــن تفاوت هــا 

و اختیــار در پذیرفتــن یــا نپذیرفتــِن ســخن خداونــد یــا دیگــران، بــه معنــی درســتی و بحــق بــودن 

همــه ی ایــن تفاوت هــا اســت؟ در طــرف مقابــل، آیــات و روایــات فــراوان دیگــری وجــود دارد کــه 

بــه روشــنی بــه موضــوع لــزوم تبییــن و دفــاع از عقایــد حــق و بــه چالش کشــیدن عقایــد دیگــران 

می پــردازد؛ از جملــه: مائــده/67، نحــل/125، آل عمــران/110 و توبــه/71 کــه بــر مســئولیت اجتماعــی 

ــن و  ــعائر دی ــه ش ــی ب ــی، بی اعتنای ــل در معن ــن ضرب المث ــر ای ــس اگ ــد. پ ــد می کنن ــان تأکی انس

اباحــه در رفتــار و بی تفاوتــی در برابــر گناهــان و منکــرات باشــد، بــا قــرآن ســازگار نیســت.

6. نه سیخ بسوزد نه کباب

ایــن ضرب المثــل حالتــی میانــه و معتــدل را بیــان می کنــد امــا نــه مثبــت و نــه منفــی اســت؛ 

ــا داشــتن حالــت و  ــا ب ــه ی مثبــت و معتــدل داشــته باشــد ی ممکــن اســت اخــاق و رفتــاری جنب

رفتــاری محافظه کارانــه، جانــب حــق و درســتی را سســت گرفتــه و بــرای ناراحــت نشــدن دیگــران 

یــا از دســت نــدادن منافــع، چنــان موضــع و رفتــاری داشــته باشــد کــه مشــمول ایــن ســخن مشــهور 

ــور  ــه ط ــت و ب ــندیده اس ــط پس ــراط و تفری ــه ی اف ــار، میان ــاق و رفت ــی اخ ــور طبیع ــه ط ــود. ب ش

کلــی رفتــار درســت و متعــادل را نیــز می تــوان مشــمول ایــن ســخن دانســت. پــس کاربــرد ایــن 

ــی  ــای قرآن ــا توصیه ه ــی، ب ــدال در زندگ ــن روِش اعت ــه گرفت ــت و پیش ــِی مثب ــل در معن ضرب المث

همخوانــی دارد. در ایــن بــاره برخــی آیــات مــا را چنیــن ســفارش می کننــد: »َواْقِصــْد ِفــي َمْشــِيَك« 

)لقمــان: 19( و »ُکُلــوا َواْشــَرُبوا َو لُتْســِرُفوا« )اعــراف: 31( و نیــز ر.ک بــه: اســراء/29 و110 و فرقــان/67. 

امــا در جنبــه ی منفــی، اگــر رفتــار و گفتــار بــه نحــوی باشــد کــه حــق گفتــه نشــود و بــه خاطــر 

ماحظاتــی از گفتــن حــق دریــغ کنیــم )مبــادا کســی از مــا ناراحــت شــود یــا منفعتــی را از دســت 

دهیــم(، مخالــف بــا دســتور قــرآن اســت. در ایــن زمینــه می تــوان بــه آیــه زیــر اســتناد کــرد: »يــا 

ْقَربيــَن  اميــَن ِباْلِقْســِط ُشــَهداَء ِللــهِ  َو َلــْو َعلــى َأْنُفِســُكْم َأِو اْلواِلَدْيــِن َو اْلَ ذيــَن آَمُنــوا ُكوُنــوا َقوَّ َهــا الَّ َأيُّ

ِبُعــوا اْلَهــوى َأْن َتْعِدُلــوا َو ِإْن َتْلــُووا َأْو ُتْعِرُضــوا َفــِإنَّ  ــا َأْو َفقيــرًا َفــاهَّللُ  َأْولــى ِبِهمــا َفــا َتتَّ ِإْن َيُكــْن َغِنيًّ
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اهَّللَ  كاَن ِبمــا َتْعَمُلــوَن َخبيــرًا« )نســا: 135(.

7. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو.

یکــی از پرکاربردتریــن ضرب المثل هــا کــه متأســفانه در اخــاق و رفتــار جامعــه بســیار نفــوذ کــرده 

و در عــادات برخــی راســخ شــده اســت ایــن مثــل اســت. محافظــه کاری، تــرس، تهدیــد، تطمیــع، 

ــت  ــی اس ــان از عوامل ــتی در ایم ــی و سس ــی، عافیت گزین ــودجویی، وظیفه نشناس ــی، س فرصت طلب

کــه بســیاری از افــراد را بــه عمــل کــردن بــه ایــن ســفارش نادرســت و حتــی غیــر اخاقــی ســوق 

می دهــد؛ زیــرا بــدون در نظــر گرفتــن درســتی یــا نادرســتی رفتــار و کــردار جماعــت، بــه همرنگــی 

بــا آن ســفارش می شــود. گرچــه در دنیــای امــروز و در جایــی کــه مــردم بخواهنــد چیــزی یــا کســی را 

انتخــاب کننــد، معیــار، نظــر و رأی اکثریــت یــا همــان جماعــت اســت، امــا در بســیاری از امــور بویــژه 

در اندیشــه، ایمــان و اخــاق و رعایــت هنجارهــا، مــاِک جماعــت و همرنگــی بــا آن اعتبــاری نــدارد. 

در قــرآن کریــم، آیــات مخالــف ایــن ضرب المثــل و در زمینه هــای گوناگــون بویــژه دربــاره ی ایمــان 

ــوَک َعــْن َســبیِل اهَّلِل« )انعــام: 116(  دیــده می شــود؛ از جملــه: »َو ِاْن ُتِطــْع َاْکَثــَر َمــْن ِفــى اْلرِض ُیِضلُّ

و بقــره/243، اعــراف/187، هــود/17، یوســف/103، اســراء/89، آل عمــران/110، مائــده/103 و انعــام/111. 

8. آیه یأس خواندن

ــار نومیــدی کــردن، نقــاط ضعــف  ــده و توفیــق در کار، اظه ــاره ی آین ــی »درب ــه معن ــل ب ایــن مث

را برشــمردن و شکســت را مســلم دانســتن و متــرادف منفــی بافــی اســت« )نجفــی، 1378 :44(. در 

قــرآن کریــم هرچنــد آیــات بســیاری بــرای انــذار وجــود دارد،  امــا هیــچ آیــه ای انســان را مأیــوس 

ــت  ــانی اس ــت کس ــیطان و صف ــه های ش ــدی از وسوس ــد. ناامی ــأس نمی خوان ــه ی ــرده و او را ب نک

ــه ســخنان  ــاره ی کســی ک ــن روشــن نیســت چــرا درب ــد. بنابرای ــا سســت ایمانن ــان نداشــته ی ایم

ناامیــد کننــده بــر زبــان مــی آورد، یــا در مشــورت و شــراکت و تصمیــم بــر کار، بــه گونــه ای ســخن 

می گویــد کــه ناامیدانــه اســت، ایــن ضرب المثــل ســاخته شــده و بــه »آیــه یــأس خوانــدن« زبانــزد 

شــده اســت. آیاتــی کــه برعکــس ایــن ســخن، بــه امیــد و پرهیــز از یــأس ســفارش می کنــد فــراوان 

ــَأُس ِمــْن َرْوِح اهَّلِل ِإلَّ اْلَقــْوُم اْلَكاِفــُروَن« )یوســف:  ــُه َلَيْ اســت؛ از جملــه: » َو َلَتْيَأُســوا ِمــْن َرْوِح اهَّلِل ِإنَّ

ــوَب  ُن ــُر الذُّ ــِة اهَّلِل ِإنَّ اهَّلَل َیْغِف ــْن َرْحَم ــوا ِم ــِهْم َلَتْقَنُط ــی َأْنُفِس ــَرُفوا َعَل ــَن َأْس ِذی ــاِدَی الَّ ــا ِعَب 87( و »َی

ــَن«  ــَن اْلَقاِنِطي ــْن ِم ــقِّ َفَاَتُك ــْرَناَك ِباْلَح ــوا َبشَّ ــر: 53( و »َقاُل ــُم « )زم ِحی ــوُر الرَّ ــَو اْلَغُف ــُه ُه ــًا ِإنَّ َجِمیع

)حجــر: 55(. 

3-3. باورها و عقاید
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ــای  ــا در حوزه ه ــن باوره ــند. ای ــد باش ــا و عقای ــر باوره ــر ب ــا ناظ ــتر ضرب المثل ه ــاید بیش ش

گوناگــون زندگــی، طبیعــت، شــب و روز، جانــوران و حیوانــات و ماننــد آن اســت. در ادامــه بــه برخــی 

از ایــن ضرب المثل هــا اشــاره می شــود:

1. آب نطلبیده مراد است

اگــر آب را کنایــه از هــر کامروایــی و امــر مطلوبــی بدانیــم کــه توقــع و انتظــار بــروز آن را بــرای 

خــود نداشــته ایم و نیــز نعمتــی کــه ناخواســته یــا بــدون انتظــار بــه دســت آیــد، می تــوان آیاتــی 

ــِق اهَّلَل یْجَعــل َلــُه َمْخَرجــًا َو یْرُزْقــُه ِمــْن َحیــُث َل  را همســو بــا ایــن مثــل یافــت. از جملــه: »َمــن یتَّ

یْحَتِســُب« )طــاق: 2(.

2. از تو حرکت از خدا برکت

یکــی از ضرب المثل هایــی کــه در زندگــی بیشــتر مــردم تجربــه شــده -ولــو برخــی افــراد از نظــر 

ــوق کار،  ــن و مش ــه امیدآفری ــت ک ــل اس ــن ضرب المث ــند- ای ــته باش ــادی نداش ــن اعتق ــر چنی ظاه

تــاش و انگیــزه اســت. آیــه ای از قــرآن خطــاب بــه مؤمنــان اســت کــه در صــورت یــاری خداونــد، 

خداونــد نیــز آنــان را یــاری می کنــد. یــاری خــدا کنایــه از بســیاری امــور اســت کــه در راه خــدا و 

ــْم«  ــْت َأْقداَمُک ــْم َو ُیَثبِّ ــُروا اهَّلَل َیْنُصْرُک ــوا ِإْن َتْنُص ــَن آَمُن ذی ــا الَّ َه ــا َأیُّ ــا رضایــت او باشــد: »ی ــراه ب هم

)محمــد: 7(. 

3. پیشانی اش بلند است

از باورهــای نادرســت امــا دیرپــا، ایــن بــاور اســت کــه برخــی افــراد در زندگــی بــدون زحمــت 

ــا  ــد و ب ــران از آن محرومن ــه دیگ ــد ک ــی دســت می یابن ــا امکانات ــت ی ــه موفقی ــه ی الزم، ب ــا زمین ی

اصطــاح »پیشــانی بلنــد« از آن یــاد می شــود. در ژرفــای ایــن مثــل نوعــی جبــر و اعتقــاد بــه آن کــه 

ــانی  ــد بودن/پیش ــی بلن ــت کس ــود. بخ ــده می ش ــتند، دی ــروا هس ــبب کام ــت و س ــی عل ــی ب برخ

ــاور می تــوان بــه  ــا ایــن ب داشــتن نیــز از زبانزدهــای مشــهور در ایــن زمینــه اســت. در مخالفــت ب

َئٍة َفِمــْن َنْفِســَك«  ایــن آیــات اســتناد کــرد: »َمــا َأَصاَبــَك ِمــْن َحَســَنٍة َفِمــَن اهَّلِل َو َمــا َأَصاَبــَك ِمــْن َســيِّ

ْنَســاِن ِإلَّ َمــا َســَعی« )نجــم: 39( و طــور/21 و رعــد/11.  )نســاء: 79( »َو َأْن َلْيــَس ِلْلِ

4. قدم کسی خوب یا بد بودن

از باورهــای رایــج در گذشــته و امــروز ایــن اســت کــه قــدم کســی را خــوب یــا شــوم بشــمارند یــا 

بــه عبارتــی، گویــی برخــی در ذات خــود شــوم یــا منحوســند و برعکــِس آن، قــدم کســی را خــوب و 

خــوش یمــن بداننــد. اعتقــاد بــه ســعد و نحــس دربــاره ی ایــام یــا انســان ها بویــژه دربــاره ی برخــی 

ایــام، ریشــه در باورهــای باســتانی جامعــه ی مــا دارد. ) یحیــی نــوری، اســام و عقایــد و آراء بشــری، 
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1387؛  هاشــم رضــی، پژوهشــی در گاه شــماری و جشــن های ایــران باســتان، 1380(. آیــه زیــر نشــان 

ــه  ــدارد و همــه ی امــور ب ــاور، ریشــه ای دیریــن دارد امــا در اصــل، حقیقــت ن می دهــد کــه ایــن ب

ــُروا ِبُموَســى  يَّ َئٌة َيطَّ دســت خداونــد اســت: »َفــِإَذا َجاَءْتُهــُم اْلَحَســَنُة َقاُلــوا َلَنــا َهــِذِه َو ِإْن ُتِصْبُهــْم َســيِّ

ْكَثَرُهــْم َلَيْعَلُمــوَن« )اعــراف: 131(.  َمــا َطاِئُرُهــْم ِعْنــَداهَّلِل َوَلِكــنَّ َأ َعــُه َأَل ِإنَّ َو َمــْن مَّ

5. سیاه بخت/ سیاه گلیم

همســو بــا ضرب المثــل پیشــین، ایــن بــاور اســت کــه گویــی برخــی از اصــل و خلقــت خویــش 

بختــی بــد و سرنوشــتی نامطلــوب دارنــد و در عبــارِت عــوام، در زندگــی هیــچ شانســی ندارنــد. ایــن 

اعتقــاد در ایــن بیــت بــه خوبــی پیداســت: 

بــه آب زمــزم و کوثــر ســفید نتــوان کــرد        گلیــم بخــت کســی را کــه بافتنــد ســیاه )حافــظ، 

.)372 :1370

از هیــچ آیــه ای بــه طــور مســتقیم در رد ایــن بــاور نمی تــوان ســراغ گرفــت امــا در مخالفــت بــا 

ــْوٍم  ــا ِبَق ــُر َم ــت: »ِإنَّ اهَّلَل َلُیَغیِّ ــر مســتقیم شــاهد گرف ــوان غی ــر را می ت ــات زی ــل، آی ــن ضرب المث ای

ــى  ــْوٍم َحتَّ ــى َق ــا َعَل ــًة َأْنَعَمَه ــرًا ِنْعَم ــُك ُمَغيِّ ــْم َي ــد: 11( و »َأنَّ اهَّلَل َل ــِهْم« )رع ــا ِبَأْنُفِس ــُروْا َم ــى ُیَغیِّ َحتَّ

ــُروا َمــا ِبَأْنُفِســِهْم« )انفــال: 53( و نیــز بقــره/216. ُيَغيِّ

6. چشم زدن/ چشم کسی شور بودن

ــل رایــج اســت.  ــان بســیاری از مل ــاور عمومــی و در می ــه چشــم زخــم، یــک ب ــاور ب پدیــده ی ب

ــاوری ژرف و  ــه ب ــاور بــه چشــم زخــم را ب ــان اســت کــه ب تجربــه ی بســیاری از جوامــع و افــراد چن

ســخت بنیــاد تبدیــل کــرده اســت. ایــن بــاور نــزد عامــه، چنــان عمیــق اســت کــه بــرای اجتنــاب 

ــه اســپند دود کــردن، تخــم مــرغ  و در امــان مانــدن از آن، کارهایــی متــداول شــده اســت؛ از جمل

شکســتن، توســل بــه طلســم و تعویــذ، بخــور، آویختــن مهره هــای آبــی، نعــل اســب، ســنگ عقیــق، 

آویختــن ادعیــه و آیــات قــرآن، چهــار قــل و حــرز.

ــدرا و  ــررازی، ماص ــام فخ ــی، ام ــینا، غزال ــن س ــا، اب ــون اخوان الصف ــی چ ــام برداران ــان و ن دانای

ــیر  ــی تفاس ــویی در برخ ــد. از س ــل بوده ان ــت قائ ــرای آن حقیق ــان، ب ــا و محقق ــیاری از حکم بس

ــرآن، برخــی  ــه بســیاری از مّفســران ق ــه ای ک ــه گون ــه چشــم زخم وجــود دارد؛ ب ــاور ب ــز ب ــرآن نی ق

ــه ی قــرآن  ــد آی ــد. برخــی از مفســران در تفســیر چن ــاور تفســیر کرده ان ــات را براســاس ایــن ب از آی

کریــم )یوســف: 67 و قلــم: 51 و 52 و فلــق: 5( آن را اشــاره بــه چشــم زخــم می داننــد، امــا برخــی 

دیگــر بــا دقــت و دالیلــی دیگــر از جملــه معنــای کنایــی از کلمــه ی »ِازالق«، بــه ایــن بــاور اعتقــادی 

ــگاه  ــم زخم از ن ــه چش ــبت ب ــی نس ــاور دین ــد. ب ــر می دانن ــزی دیگ ــات را چی ــون آی ــد و مضم ندارن
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آسیب شــناختی، رفتارهایــی ناهنجــار بــه دنبــال دارد؛ »از جملــه این کــه انســان ها مشــکات روزمــره ی 

خــود را بــه چشــم شــور یــا بــه چشــم بــد دیگــران نســبت می دهنــد و در صــدد چاره جویــی و ّحــل 

ــئوّلیت  ــد مس ــد و نمی خواهن ــی دارن ــعی در فرافکن ــته س ــز پیوس ــی نی ــر روان ــد. از نظ آن برنمی آین

ــی و همــکاران، 1394:  ــد« )زارع زردین ــراط و تفریط هــای خــود را بپذیرن رفتارهــا، کــم کاری هــا و اف

.)74

بــه هــر حــال، تجربــه ی زندگــی و ویژگــی تأثیرگــذاری برخــی افــراد )مشــهور بــه چشــم شــور( و 

گرایــش بیشــتر مفســران بــه اشــاره بــه چشــم زخــم در ایــن دو آیــه، شــهرت و پذیــرش ایــن مثــل 

ــُه  ْكــَر وَ َيُقوُلــوَن ِإنَّ ــا َســِمُعوا الذِّ ِذيــَن َكَفــُروا َلُيْزِلُقوَنــَك ِبَأْبَصاِرِهــْم َلمَّ را نشــان می دهــد: »َو ِإْن َيــَكاُد الَّ

َلَمْجُنــوٌن« )قلــم: 51 و 52(. همچنیــن برخــی دیگــر از مفســران ایــن آیــه را نیــز در تأییــد چشــم زخــم 

َقــٍة َو مــا ُأْغنــی َعْنُکــْم  می داننــد: »قــاَل یــا َبِنــیَّ لَتْدُخُلــوا ِمــْن بــاٍب واِحــٍد َواْدُخُلــوا ِمــْن َأْبــواٍب ُمَتَفرِّ

ُلــون« )یوســف: 67(. در  ِل اْلُمَتَوکِّ ْلــُت َو َعَلْیــِه َفْلَیَتــَوکَّ ــِه َعَلْیــِه َتَوکَّ ِمــَن اهَّلِل ِمــْن َشــیْ ٍء ِإِن اْلُحْکــُم ِإلَّ ِللَّ

مجمــوع دربــاره ی ایــن پدیــده دو نکتــه بایــد مــورد توجــه باشــد؛ یکــی اصــل وجــود چشــم زخــم و 

بــاور بــه آن کــه انــکار آن بســیار ســخت می نمایــد. دیگــر ارتبــاط آیــه 51 ســوره قلــم بــا پدیــده ی 

چشــم زخــم کــه از ســوی برخــی از مفســران رد شــده اســت )بــرای مطالعــه بیشــتر  کانتــری، 1397 

و زارع زردینــی و همــکاران، 1394(.

7. خدا بد ندهد

هرچنــد ایــن ســخن »عبــارت تســّلی آمیز و در عیــن حــال پرس وجــو کننــده خطــاب بــه کســی 

ــخنان  ــی از س ــا یک ــی، 1378: 526( ام ــد« )نجف ــده باش ــه ای ش ــار عارض ــر گرفت ــه در ظاه ــت ک اس

مشــهور ولــی نادرســت اســت کــه ریشــه در تفکــرات جبــری و شــانه خالــی کــردن از مســئولیت دارد. 

ظاهــر برخــی از آیــات داللــت بــر جبــر دارد امــا آیاتــی متفــاوت و مقابــل آن نیــز دیــده می شــود. 

ــد.  ــی می دان ــه کس ــبت ب ــد نس ــه خداون ــده و از ناحی ــن ش ــل تعیی ــا را از قب ــخن بدی ه ــن س ای

حــال آن کــه بــه طــور منطقــی ایــن ســخن درســت نیســت و خداونــد خــود نیــز در قــرآن آن را رد 

َئٍة َفِمــْن َنْفِســَک« )نســاء: 79(  می کنــد: »مــا َأصاَبــَک ِمــْن َحَســَنٍة َفِمــَن اهَّلِل َو مــا َأصاَبــَک ِمــْن َســيِّ

ــي َهـــَذا ُقــْل ُهــَو ِمــْن ِعنــِد َأْنُفِســُکْم ِإنَّ  ِصیَبــٌه َقــْد َأَصْبُتــم ِمْثَلْیَهــا ُقْلُتــْم َأنَّ ــا َأَصاَبْتُکــم مُّ و نیــز »َأَوَلمَّ

اهَّلَل َعَلــى ُکلِّ َشــْیٍء َقِدیــٌر« )آل عمــران: 165(. اعتقــاد بــه این کــه »خــدا بــه کســی بــدی می دهــد« 

بــه نوعــی پذیــرش یــا انتســاب ظلــم بــه خداونــد اســت؛ حــال آن کــه بــه صراحــت ظلــم نکــردن بــه 

ٍم ِلْلَعبيــِد«  َمــْت َأْيديُکــْم َو َأنَّ اهَّلَل َلْيــَس ِبَظــاَّ بنــدگان در ایــن آیــه ذکــر شــده اســت: »ذِلــَک ِبمــا َقدَّ

)ســوره حــج : 10(.
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8. خدا خر را شناخت و به او شاخ نداد

ــزی را  ــی از چی ــت کس ــم محرومی ــه می خواهی ــت ک ــی اس ــه در جای ــل عامیان ــن مث ــرد ای کارب

ســزاوار و از روی حکمــت بدانیــم و در تأکیــد و اثبــات نداشــتن قابلیــت بــرای نعمــت یــا امتیــازی، 

آن را بــه خداونــد نســبت دهیــم. بــرای ایــن کنایــه هیــچ آیــه ای کــه بــه صــورت مســتقیم بــه آن 

اشــاره کنــد وجــود نــدارد، امــا نزدیــک بــه ایــن مضمــون را می تــوان در آیــه ذیــل ســراغ گرفــت: 

ــٌر  ــاِدِه َخِبی ــُه ِبِعَب ــاُء ِإنَّ ــا َیَش ــَدٍر َم ُل ِبَق ــزِّ ــْن ُیَن ْرِض َوَلِک ــی اْلَ ــْوا ِف ــاِدِه َلَبَغ ْزَق ِلِعَب ــرِّ ــْو َبَســَط اهَّلُل ال »َو َل

ــٌر« )شــوری: 27(. َبِصی

9. شیطان تو جلد )پوست( کسی رفتن

ایــن ســخن کــه هنــگام انجــام کاری ناپســند یــا شــیطنت و آزار بیجــا از کســی بــه کار مــی رود، 

اعتقــاد بــه تأثیــر و وسوســه ی شــیطان را دربــاره ی انســان نشــان می دهــد. در قــرآن از همنشــینی 

ــا  ــه: »َوِإمَّ ــه شــده اســت؛ از جمل ــی ســخن گفت ــان در آیات ــه آدمی و وسوســه ی شــیطان نســبت ب

ــُه َســِميٌع َعِليــٌم« )اعــراف: 200( و »َو َمــْن َیْعــُش َعــْن  ٌغ َفاْســَتِعْذ ِبــاهَّلِل ِإنَّ ــْيَطاِن َنــْز ــَك ِمــَن الشَّ َيْنَزَغنَّ

ــْض َلــُه َشــْیطانًا َفُهــَو َلــُه َقِریــٌن« )زخــرف: 36(. بنابــر ایــن بیــان و اعتقــاد بــه ایــن  ْحمــِن ُنَقیِّ ِذْكــِر الرَّ

ســخن در اصــل ناشــی از ایمــان بــه تأثیرگــذاری شــیطان اســت کــه مــورد تأییــد آیــات قــرآن نیــز 

هســت. 

10. دنیا دار مکافات است

ضرب المثل بسیار مشهور زیر ترجمان همین سخن است:

ــد جــو زجــو« )دهخــدا، 1374:  ــدم بروی ــدم از گن ــل مشــو                گن ــات عمــل غاف »از مکاف

.)158 ج1: 

حکیم گنجوی نیز در ابیاتی هشدار می دهد:

»چو بد کردی مباش ایمن ز آفات             که واجب شد طبیعت را مکافات

سپهر، آیینه ی عدل است و شاید                که هرچ آن از تو بیند وانماید

   ندا شد در جهان کای هرکه بد کرد           نه با جان کسان، با جان خود کرد

 مگر نشنیدی از فراش این راه                که هر کو چه َکَند افتد در آن چاه

سرای آفرینش سرسری نیست               زمین و آسمان بی داوری نیست« 

)نظامی، 1376: 269(.

در ابیــات مشــهور مثنــوی موالنــا نیــز شــاهدی بــر ایــن ســخن وجــود دارد کــه می گویــد پــاداش 

یــا عقــاب کارهایمــان را ماننــد بازتــاب صــدای در کــوه حــس خواهیــم کــرد: 
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»این جهان کوه است و فعل ما ندا           سوی ما آید صداها را ندا )مولوی، 1372: 110(

ــاوت  ــن تف ــا ای ــت؛ ب ــش اس ــى داراى واکن ــر کنش ــل و ه ــى داراى عکس العم ــر عمل ــس، ه پ

ــون  ــاى گوناگ ــت و به صورت ه ــر اس ــیار کم رنگ ت ــرت بس ــه آخ ــبت ب ــا نس ــات در دنی ــه مکاف ک

ــردار خــود در قیامــت، ایمــان  ــدن نتیجــه ی ک ــه دی ــان ب ــد. همــه ی مؤمن ــه ســراغ انســان مى آی ب

دارنــد. امــا آیــا در دنیــا نیــز مکافــات وجــود دارد؟ ایــن ضرب المثــل از یــک ســو ناشــی از تجربــه ی 

انسان هاســت کــه گاه در قبــال برخــی اعمــال نتیجــه و مجــازات آن را بــه گونــه ای دریافــت و حــس 

می کننــد و از ســوی دیگــر ســازگار بــا برخــی آیــات قــرآن اســت. در تأییــد ایــن ســخن و بــاور، از 

ــنُتْم  ــاز می گــردد: »ِإْن َأْحَس ــه خــود مــا ب ــی ب ــر دریافــت می شــود کــه نتیجــه ی هــر عمل آیــه ی زی

َأْحَســنُتْم َلنُفِســکْم َو ِإْن َأَســْأُتْم َفَلَهــا« )اســراء: 7(. هرچنــد اعمــال را در ســراي ديگــر جــزا می دهنــد، 

امــا ايــن بــاور بــا برخــی كيفرهــاي موقــت نســبت بــه بعضــي اعمــال در ایــن دنيــا منافــات نــدارد. 

نیــز در قــرآن آياتــی اســت كــه بــه ایــن مهــم اشــاره می کنــد: »َظَهــَر اْلَفســاُد ِفــی اْلَبــرِّ َو اْلَبْحــِر ِبمــا 

ُهــْم َیْرِجُعــوَن« )روم: 41(. ــِذی َعِمُلــوا َلَعلَّ َکَســَبْت َأْیــِدی الّنــاِس ِلُیِذیَقُهــْم َبْعــَض الَّ

11. گوش شیطان کر/ چشم شیطان کور

ــی،  ــّدر« )نجف ــع نحوســت مق ــرای دف ــی اســت ب ــارت دعای ــی »عب ــداول عموم ــل در ت ــن َمث ای

1378: 1261(. ایــن ســخن ناشــی از ایــن بــاور اســت کــه شــیطان ســخن مــا را می شــنود و در امــور 

مــا دخالــت و آن را تبــاه می کنــد. از آیــات زیــر کــه در موضــوع پنــاه بــردن بــه خداونــد از شــیطان 

و نیــز اســتراق ســمع از جانــب شــیطان اســت، رد پــای ایــن بــاور را می تــوان یافــت: »َفــِإَذا َقــَرأَت 

ــَماِء ُبُروًجــا َو  ــا ِفــي السَّ ِجيــِم« )نحــل: 98( و »َو َلَقــْد َجَعْلَن ــْيَطاِن الرَّ ــاهَّلِل ِمــَن الشَّ ــْرآَن َفاْســَتِعْذ ِب اْلُق

ــْمَع« )حجــر: 16تــا 18( و »َو  اِظِريــَن َو َحِفْظَناَهــا ِمــْن ُكلِّ َشــْيَطاٍن َرِجيــٍم ِإلَّ َمــْن إْســَتَرَق السَّ اَهــا ِللنَّ نَّ يَّ َز

ْعَلــى ِإلَّ َمــْن َخِطــَف اْلَخْطَفــَة َفَأْتَبَعــُه ِشــَهاٌب  ُعوَن ِإَلــى اْلَمــَلِ اْلَ ــمَّ ِحْفظــًا ِمــْن ُكلِّ َشــْيَطاٍن َمــاِرٍد َل َيسَّ

ــر منفــی و وسوســه شــیطان، ســخن مشــهور »چشــم  ــه تأثی ــاد ب ــا 9(. اعتق ــٌب« )صافــات: 7 ت َثاِق

شــیطان کــور« را نیــز بــر زبان هــا جــاری کــرده اســت. در تأییــد ضمنــی ایــن بــاور نیــز می تــوان از 

ــا  ــَياِطيِن« )مؤمنــون: ٩7( و »َو ِإمَّ آیــات زیــر شــاهد گرفــت: »َو ُقــْل َربِّ َأُعــوُذ ِبــَك ِمــْن َهَمــَزاِت الشَّ

ــِميُع اْلَعِليــُم« )فصلــت: 36(. ــُه ُهــَو السَّ ٌغ َفاْســَتِعْذ ِبــاهَّلِل ِإنَّ ــْيَطاِن َنــْز ــَك ِمــَن الشَّ َيْنَزَغنَّ

12. هر بلندی یک سرازیری دارد/ هر پستی یک بلندی دارد.

ــرح  ــر مط ــات زی ــه در آی ــا کنای ــه ی همیشــگی انسان هاســت، ب ــه حاصــل تجرب ــن ســخن ک ای

ــٍر ُيْســرًا« )طــاق: 7(. ــَد ُعْس ــَيْجَعُل اهَّلُل َبْع ــِر ُيْســرًا« )انشــراح: 6( و »َس ــَع اْلُعْس شــده اســت: »ِإنَّ َم

13. هر کس روزی خودش را می خورد.
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در تأییــد ایــن ســخن مشــهور، چندیــن آیــه را می تــوان ذکــر کــرد کــه هــم بــر روزی خــوری عــام 

مخلوقــات و هــم روزی رســانی پــروردگار بــرای همــه بــه صــورت معیــن، داللــت می کننــد: »َوَمــا ِمــْن 

َها َوُمْســَتْوَدَعَها ُكلٌّ ِفــي ِكَتــاٍب ُمِبيــٍن« )هــود:  6( و  ْرِض ِإلَّ َعَلــى اهَّلِل ِرْزُقَهــا َوَيْعَلــُم ُمْســَتَقرَّ ــٍة ِفــي اْلَ َدابَّ

ْنیــا َو َرَفْعنــا َبْعَضُهــْم َفــْوَق َبْعــٍض َدَرجــاٍت« )زخــرف:  »َنْحــُن َقَســْمنا َبْیَنُهــْم َمعیَشــَتُهْم ِفــی اْلَحیــاِة الدُّ

ُلــُه ِإلَّ ِبَقــَدٍر َمْعُلــوٍم« )حجــر: 21(.  32(. همچنیــن »َوِإْن ِمــْن َشــْيٍء ِإلَّ ِعْنَدَنــا َخَزاِئُنــُه َوَمــا ُنَنزِّ

14. آه کسی گرفتن/آه کسی گیرا بودن

معنــی آن »نفریــن کســی کارگــر شــدن بــر کســی اســت« )نجفــی، 1378: 42(. ایــن ســخن نشــان 

می دهــد کــه بــه طــور عــام، آه هرکســی نمی گیــرد و اثــر نــدارد بلکــه آه و نفریــن برخــی گیراســت. 

ــه موجــب دل شکســتگی  ــردن کســی اســت ک ــن ک ــم و نفری ــری از ظل آه کشــیدن، نشــانه ی دلگی

یــا ظلــم و بیــداد بــه دیگــران شــده اســت. گرچــه ایــن ضرب المثــل را دربــاره ی بســیاری اشــخاص 

می تــوان بــه کار بــرد، امــا معمــوال در بیــن مــردم از گیرایــی آه مظلــوم و ســتم دیــده و کســی کــه 

ــد.  ــم می نال ــه از ظل ــی ک ــی کس ــی رود؛ یعن ــخن م ــد س ــدا را بخوان ــه خ ــته و خالصان ــش شکس دل

ایــن تعبیــر بــرای پرهیــز از ظلــم و تعــدی بــه دیگــران بویــژه ناتوانــان و بیچــارگان و ترســیدن از آه 

ــْم َيْنَتِصــُروَن« )شــوری: 39( نمونــه ای  ــُي ُه ــُم اْلَبْغ ذيــَن ِإذا َأصاَبُه و نفریــن آنــان اســت. آیــه  »َو الَّ

از یــاری طلبــی در برابــر بغــی و ظلــم اســت. در دو آیــه زیــر نیــز کــه تــا حــدودی بــا ایــن ســخن 

ــن  مرتبــط هســتند از اجابــت دعــای مضطــر و دفــاع خداونــد از مؤمنــان ســخن رفتــه اســت: »َأمَّ

ِذيــَن آَمُنــوا« )حــج:  ــوَء« )نمــل: 62( و »ِإنَّ اهَّلَل ُيداِفــُع َعــِن الَّ ُیِجیــُب اْلُمْضَطــرَّ ِإَذا َدَعــاُه وَ َیْکِشــُف السُّ

ــیده  ــا رس ــه م ــتمی از او ب ــه س ــت ک ــی اس ــری از کس ــی انتقام گی ــت نوع ــن در حقیق 38(. »نفری

اســت. بایــد توجــه داشــت در فرهنــگ اســام، عفــو و بخشــش و رحمــت بــه جــای خشــم و غصــب 

و انتقــام بویــژه نســبت بــه مؤمنیــن و نزدیــکان ترجیــح داده شــده اســت. برخــی از بــزرگان و عالمان 

اخــاق، هنگامــی کــه از ایــن زاویــه بــه مســئله نــگاه می کننــد، نفریــن در حــق مســلمان را توصیــه 

نمی کننــد. نفریــن و درخواســت احقــاق حــق از حقــوق مســلم مظلومــان و ســتمدیدگان اســت امــا 

در متــون دینــی مــا ســفارش ویــژه ای شــده اســت کــه همیشــه عفــو و بخشــش بهتــر از نفریــن و 

انتقــام اســت« ) نظریــان، 1399(.

آه و نفریــن معمــواًل بــا لعــن همــراه اســت و بــر بــاور اعتقــادی یــا تجربــی، آه و نفریــِن برخــی 

ســخت گیــرا و مؤثــر اســت. لعــن را بــه معنــای رانــدن و دور کــردن همــراه بــا ناراحتــی دانســته اند. 

لعــن از جانــب خــدا بــه معنــای قطــع رحمــت و توفیــق دنیــوی و عــذاب اخــروی اســت. لعــن از 

ــد لعــن و ســب  ــرای دیگــری اســت. برخــی می گوین ــن و بدخواهــی ب ســوی انســان، نوعــی نفری
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بــه یــک معناســت و بــا لعــن دیگــران بــه نــام و نشــان مخالفــت کرده انــد و آن را مغایــر بــا قــرآن 

ــات دیگــر اســتناد  ــات و روای ــه برخــی آی ــرای جــواز لعــن ب ــات دانســته اند. عــده ای دیگــر ب و روای

کرده انــد. در فرهنــگ عمومــی و در گفتــار و رفتــار جامعــه ی مــا، بــه ســبب مشــکات گوناگــون آه 

ــه انگیزه هــای گوناگــون بســیار جــاری اســت. »بـا توجـه  ــان مــردم، ب ــم در زب ــن، دســت ک و نفری

بـه اطاعات گردآوري شده، بيشترين ميزان بسامد از بـين كاربردهـاي نفـرين بـه ترتيـب بـه نشـان 

دادن و فرونشاندن خشم، بيان عجز و درماندگي، ضرر و زيان و توهين اختصاص يافته اسـ ت« )پیش 

ذيــَن ُيــْؤُذوَن اهَّلَل َو  قــدم و همــکاران، 1393: 65(. آیــات مرتبــط بــا لعــن و نفریــن عبارتنــد از: »ِإنَّ الَّ

ْنيــا َو اْلِخــَرِة َو َأَعــدَّ َلُهــْم َعذابــًا ُمهينــًا« )احــزاب: 57( و »ُأولِئــَک َجزاُؤُهــْم  َرُســوَلُه َلَعَنُهــُم اهَّلُل ِفــي الدُّ

ــاِس َأْجَمعيــَن« )آل عمــران: 87( و هــود/18. َأنَّ َعَلْيِهــْم َلْعَنــَة اهَّلِل َو اْلَماِئَکــِة َو النَّ

15. اهَّلل بختکی/اهَّلل بختی

بــاور بــه این کــه برخــی افــراد بی علــت و بــدون هــر کوششــی بــه نعمــت یــا موفقیتــی دســت 

می یابنــد، در اصــل بــه دلیــل نشــناختن علــل و عوامــل اســت. امــا در زبــان مــردم بــا واژه هــا یــا 

ترکیباتــی یــاد می شــود کــه گویــی از ســر اتفــاق و شــانس و بی حســاب چنیــن موضوعــی حــادث 

شــده اســت. پیداســت کــه ایــن بــاور بــا روح آیــات قــرآن و بــا ســخن قــرآن کریــم کــه الزمــه ی 

ــد  ــز را، جــز کوشــش خــود انســان نمی دان ــه چی ــد و هم تغییــر را تغییــر در نفــس خــود می خوان

ناســازگار اســت. درجنبــه ی مخالفــت بــا مفهــوم ایــن ضرب المثــل و ایــن کــه قــرآن هیــچ چیــز را بــه 

شــانس، اقبــال، بخــت و امــور ناشــناخته ای از ایــن قبیــل وابســته نمی دانــد و آن هــا را رد می کنــد، 

ٍة  ٍة َخْيــًرا َيــَرُه؛ َوَمــْن َيْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرَّ می تــوان از آیــات زیــر کمــک گرفــت: »َفَمــْن َيْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرَّ

ــٍة ِمــْن َخــْرَدٍل َفَتُکــْن فــي  َصْخــَرٍة  ا َيــَرُه« )زالــزال:  7و 8( و » يــا ُبَنــيَّ انهــا ِإْن َتــُک ِمْثقــاَل َحبَّ َشــرًّ

ْرِض َيــْأِت ِبَهــا اهَّلُل ِإنَّ اهَّلَل َلطيــٌف َخبيــٌر« )لقمــان: 16( و نیــز نســاء/79 و  ــماواِت َأْو ِفــي اْلَ َأْو ِفــي السَّ

رعــد/11. در زمینــه ی ضــرر و زیــان نیــز هیــچ حادثــه ای بی ســبب و علــت روی نمی دهــد. چنان کــه 

ــِإْذِن اهَّلِل« )مجادلــه: 10( و بــاز آن چــه را  ِهــْم َشــْيًئا ِإلَّ ِب از ایــن آیــه دریافــت می شــود: »َلْيــَس ِبَضارِّ

ــاِن ِإلَّ  ْنس ــَس ِلْلِ ــد: »َلی ــه می فرمای ــد؛ چنان ک ــان می دان ــعی خودم ــه ی س ــد نتیج ــا می رس ــه م ب

ــی  ــال حقیقت ــوان دریافــت شــانس و اقب ــات می ت ــن آی ــه ای ــا اســتناد ب ــعی« )نجــم: 39(. ب مــا َس

نداشــته و امــوری موهومنــد.

16. بد دیدن/نتیجه عمل زشت خود را دیدن/کیفر کار خود را دیدن

ــه  ــت ک ــاد اس ــن اعتق ــر ای ــر ب ــت و ناظ ــتمگرانه اس ــد و س ــای ب ــاره ی کرداره ــخن درب ــن س ای

هرکــس بــدی کنــد قطعــًا نتیجــه، پاســخ و مجــازات آن را خواهــد دیــد. گوینــده ی ایــن ســخن بــا 
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اطمینــان از ایــن امــر، می دانــد کــه دیــر یــا زود در همیــن دنیــا یــا در دنیــای دیگــر، ســتمکار بــه 

ســزای عمــل خــود می رســد. برخــی آیــات کــه بــه گونــه ای ایــن اعتقــاد را تأییــد می کننــد عبارتنــد 

ٍة َخْیــرًا  ْنُفِســُکْم َو ِإْن َأَســْأُتْم َفَلهــا« )إســراء: 7( و »َفَمــْن َیْعَمــْل ِمْثقــاَل َذرَّ از: »ِإْن َأْحَســْنُتْم َأْحَســْنُتْم ِلَ

ــَرُه« )زلــزال: 7و8(. نیــز نســاء: 111 و قصــص/40. ایــن اعتقــاد  ا َی ٍة َشــرًّ ــْل ِمْثقــاَل َذرَّ ــْن َیْعَم ــَرُه َو َم َی

درمــورد کار خــوب و اعمــال نیــک نیــز مــورد تأییــد قــرآن اســت: »َو َماُتْنِفُقــوا ِمــْن َخْيــٍر ُيــَوفَّ ِإَلْيُكــْم 

َو َأْنُتــْم َلُتْظَلُمــوَن« )بقــره: 272(.

17. شگون داشتن/نداشتن

ــود،  ــبختی ش ــا خوش ــت ی ــه ی برک ــه مای ــی »آن چ ــکوم یعن ــا ُش ــی تلفظ ه ــگون و در برخ ش

ــت  ــی »نحوس ــتن یعن ــگون نداش ــی، 1378: 969( و ش ــی« )نجف ــوش یمن ــت، خ ــتگی، میمن خجس

ــه داشــتن  ــاد ب ــرادف آمــد نداشــتن اســت« )همــان(. اعتق ــه ی بدبختــی شــدن و مت داشــتن، مای

شــگون بــه معنــای ایــن اســت کــه چیــزی یــا عملــی خجســتگی، برکــت، ُیمــن، میمنــت، بخــت 

ــدارد.  ــا را ن ــک از این ه ــچ ی ــی هی ــتن یعن ــگون نداش ــی دارد و ش ــی و خوب ــوش، خوش شانس خ

در قــرآن کریــم بــا اشــاره بــه برخــورد فرعونیــان بــا حضــرت موســی و انتســاب بدشــگونی بــه آن 

ــُروا ِبُموَســى َو َمــْن َمَعــُه«  يَّ َئٌة َيطَّ حضــرت، اصــل ایــن موضــوع را نفــی می کنــد: »َو ِإْن ُتِصْبُهــْم َســيِّ

ْرنــا ِبــَك َو ِبَمــْن َمَعــك « )نمــل: 47(. نیــز  يَّ )اعــراف: 131( و دربــاره ی قــوم ثمــود می فرمایــد: »قاُلــوا اطَّ

»طاِئُرُكــْم َمَعُكــْم« )يــس: 19(: ســبب شــومي شــما، افــكار كفرآميــز و شــرک آلودتــان اســت. حســنات 

ــد: عافيــت، نعمــت، امنیــت،  ــًا آن هــا را خــوب مي شــمارد؛ مانن ــه انســان طبع ــي ك ــي چيزهاي يعن

ــي ســيئات يعنــي امــوري كــه انســان را ناراحــت  رفــاه و ... اين هــا همــه از طــرف خــدا اســت ول

ــد.  ــه خداون ــه ب ــردد و ن ــان برمي گ ــود انس ــه خ ــه ب ــر و فتن ــواري، فق ــاري، خ ــد: بيم ــد مانن مي كن

چنان کــه می فرمایــد: »مــا أصابــك ِمــْن حســنٍة َفِمــَن اهَّلل و مــا أصابــَك ِمــْن ســّيئٍة َفِمــْن نفســک« 

)نســاء: 79(. پــس در آیــات ذکــر شــده، بیــان الفاظــی کــه بــه اقبــال یــا شــومی و نحوســت و فــال 

بــد ترجمــه می شــود، نقــل قــول از زبــان قــوم موســی یــا ثمــود اســت و قــرآن کریــم اصــل آن را 

کــه بــه افــراد منســوب کننــد نمی پذیــرد و بــا نظــر بــه آخــر آیــه کــه می فرمایــد: »و لکــن أکثرهــم 

لیعلمــون«، تطّیــر یعنــی بدشــگون و نامبــارک دانســتن چیــزى و ناشــى از جهــل اســت.

18. قسمت بودن/قسمت کسی شدن

قســمت بــودن بــه معنــی »حکــم سرنوشــت بــودن، تقدیــر چنیــن بــودن« )نجفــی، 1378: 1089( 

اســت. بســیاری از باورهــای عمومــی در اشــعار شــاعران منعکــس و بــا توجــه بــه نفــوذ و شــهرت آن 

شــعر در بیــن مــردم اســتوار و محکــم مانــده اســت. از جملــه بــاور بــه نصیــب و قســمت:
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طبع چون آب و غزل های روان ما را بس  حافظ از مشرب قسمت گله نا انصافیست    

)حافظ، 1370: 183(. 

ــن  ــا ای ــق ب ــی مواف ــرد: یک ــوان داوری ک ــر می ت ــز از دو منظ ــروف نی ــاور مع ــن ب ــاره ی ای درب

ضرب المثــل و آن هــم بــه ایــن علــت کــه همــه چیــز در فرمــان و اراده الهــی و بــه خواســت اوســت؛ 

چنان کــه در قــرآن می فرمایــد: »َيْمُحــو اهَّللُ  َمــا َيَشــاُء َو ُيْثِبــُت  َو ِعْنــَدهُ  ُأُم  اْلِکَتــاِب « )رعــد: 39( و »مــا 

َرَمْيــَت ِإْذ َرَمْيــَت َو لِكــنَّ اهَّلَل َرمــی« )انفــال: 17(. نیــز: شــوری/27 و اســراء/30. مفهــوم قســمت بــا 

مفهــوم قضــا و قــدر در سرنوشــت انســان مرتبــط اســت. موضــوع قضــا و قــدر یکــی از مهم تریــن 

و تــا انــدازه ای پیچیده تریــن مباحــث فکــری دربــاره ی آفرینــش و سرنوشــت انســان اســت. قضــا 

بــه معنــای حکــم و فرمــان و قــدر بــه معنــای انــدازه گرفتــن اســت. در قــرآن کریــم مفهــوم قضــا 

بــا معانــی گوناگونــی اســتفاده شــده اســت؛ امــر و فرمــان )اســراء: 23(، اعــام )اســراء: 4(، حکــم 

ــی  ــز در معان ــدر نی ــه: 27( و ق ــان دادن )الحاّق ــت: 12( و پای ــداء )فصل ــدن و اب ــن: 20(، آفری )مؤم

ــی و اندکــی )قمــر: 49( و تنگــی معیشــت  ــا فراوان ــدازه و بزرگــی و کوچکــی ی ــه ان ــف از جمل مختل

)طــاق: 7( اســتفاده شــده اســت. )فرهنــگ شــیعه، 1385 :379(. در میــان عامــه ی مــردم برداشــتی 

کــه از مفهــوم قضــا و قــدر می شــود نزدیــک بــه جبــر و بــه معنــی تعییــن شــدن سرنوشــت محتــوم 

هرکســی از پیــش اســت. امــا در نــگاه عالمــان و دانایــان فــن، در معانــی قضــا و قــدِر تکوینــی و 

تشــریعی بــه کار مــی رود. از ایــن دیــد، قــدر بــه معنــی انــدازه و مقــدار اســت؛ بــه ایــن تعبیــر کــه 

هریــک از مخلوقــات بــه حکــم ممکــن الوجــود بــودن، حــد و انــدازه ی وجــودی خاصــی دارد و چــون 

خداونــد انــدازه ی هســتی هــر چیــز را تعییــن می کنــد، مخلــوق خداونــد و تقدیــر الهــی اســت. بــه 

ــده می شــود  ــی نامی ــدر فعل ــر و ق ــد اســت، تقدی ــل خداون ــدار، فع ــری و مق ــه اندازه گی ــار آن ک اعتب

ــی  ــدر علم ــر و ق ــت، تقدی ــم اس ــه آن آگاه و عال ــدن ب ــش از آفری ــد پی ــه خداون ــار این ک ــه اعتب و ب

ــه لحــاظ خصوصیــت  ــد ب ــه خالقیــت خداون ــه قــدر، اعتقــاد ب ــود. در حقیقــت اعتقــاد ب خواهــد ب

اشــیا اســت و ایــن تقدیــر فعلــی، مســتند بــه علــم ازلــی خداونــد اســت. قضــا بــه معنــی قطعیــت 

وجــود شــئ اســت کــه براســاس نظــام علــت و معلــول پدیــد می آیــد و در ســیر طولــی بــه خــدا 

منتهــی می شــود. در حقیقــت قطعیــت هــر چیــز مســتند بــه قــدرت و مشــّیت اوســت. ایــن قضــا، 

ــت،  ــاره ی ایــن حتمّی ــم ازلــی خداونــد در ب قضــای خداونــد در مقــام فعــل و آفرینــش اســت و عل

قضــای ذاتــی خداونــد اســت. )بنگریــد بــه: جعفــر ســبحانی، منشــور عقایــد امامیــه و نیــز کتــاب 

جبــر و اختیــار(. 

ــول اســتوار اســت و ایــن نظــام علــت و  ــی ســاده نظــام جهــان براســاس علــت و معل ــه زبان ب
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معلــول، مخلــوق خداونــد و در علــم الهــی اســت. در ایــن نظــام، دو راه بــه انســان نشــان داده شــده 

)ســوره انســان: 3( امــا انســان، موجــود مختــار و انتخاب گــری اســت کــه در پرتــو قــدرت عقانــی 

بــا اراده و اختیــار و انتخــاب، خــود را در معــرض ایــن نظــام علــت و معلولــی قــرار می دهــد و یکــی 

ــه  ــه آن ک ــد. نتیج ــی را برمی گزین ــران و ناسپاس ــا کف ــت ی ــعادت و هدای ــگزاری و س از دو راه سپاس

قــرآن انســان را مجبــور نمی دانــد و هیــچ شــّر، ضــرر، زیــان و شکســتی را کــه بــرای انســان پیــش 

می آیــد و در گفتــار عامــه بــا نــام قســمت از آن یــاد می شــود، از پیــش تحمیــل شــده نمی شــمارد.

نظــر دیگــر در مخالفــت بــا ایــن بــاور اســت و آن بــه ســبب این کــه اگــر انســانی هیــچ تــاش 

نکنــد، نقــش خــود و عوامــل ایجابــی یــا ســلبی امــری را در نظــر نگیــرد و بــرای فــرار از مســئولیت و 

نداشــتن آگاهــی از چیــزی یــا بی احتیاطــی و امثــال آن بگویــد: قســمت نبــود، غلــط اســت. آیاتــی 

ــَأنَّ اهَّلَل  ــَك ِب کــه می تــوان بــه گونــه ای آن هــا را مخالــف ایــن ضرب المثــل دانســت عبارتنــد از: »َذِل

ــُروا َمــا ِبَأْنُفِســِهْم َو َأنَّ اهَّلَل َســِميٌع َعِليــٌم« )انفــال:  ــى ُيَغيِّ ــًرا ِنْعَمــًة َأْنَعَمَهــا َعَلــى َقــْوٍم َحتَّ َلــْم َيــُك ُمَغيِّ

53( و رعــد/11. 

3-4. اندرزها )توصیه ها، رهنمودها و مصلحت ها(

در ایــن موضــوع کنایــات و ضرب المثل هایــی قــرار می گیــرد کــه جنبــه ی انــدرز و توصیــه دارنــد. 

حاصــل زندگــی پــر تجربــه ی انســان در برخــی حکمت هــا، توصیه هــا، ســفارش ها و یــا بــه صــورت 

مثــل یــا ســخنانی معــروف در زبــان جــاری می شــود و چــراغ راه دیگــر انســان ها می شــود.

1. احتیاط شرط عقل است

در بســیاری از کارهــا می تــوان بــا فراهــم بــودن کمتریــن زمینــه و امکانــات اقــدام کــرد امــا بــرای 

اعتمــاد و اطمینــان بیشــتر بایــد احتیــاط کــرده و زمینــه ی آســیب یــا زیان هــای احتمالــی را برطــرف 

ــا  ــه و دادن ی ــد معامل ــا ایــن ســخن و در امــوری مانن ــات قــرآن متناســب ب ســاخت. در برخــی آی

ِذيــَن  َهــا الَّ پــس دادن مــال، نمونه هایــی از توصیــه بــه محکــم کاری دیــده می شــود. ماننــد: »َيــا َأيُّ

ى َفاْكُتُبــوُه« )بقــره: 282( و »َفــِإَذا َدَفْعُتــْم ِإَلْيِهــْم َأْمَواَلُهــْم  آَمُنــوا ِإَذا َتَداَيْنُتــْم ِبَدْيــٍن ِإَلــى َأَجــٍل ُمَســمًّ

َفَأْشــِهُدوا َعَلْيِهــْم« )نســاء: 6(. 

شــیوه ی دیگــر در احتیــاط و محکــم کاری، عمــل بــه همــراه تــوکل اســت. یعنــی همــراه بــا محکــم 

کاری و تــاش، بــه خــدا تــوکل کنیــم. چنان کــه مولــوی در مثنــوی می گویــد:
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»گفت آری گر توکل رهبرست                  این سبب هم سنت پیغمبرست

گفت پیغامبر به آواز بلند                                             با توکل زانوی اشتر ببند

رمز الکاسب حبیب اهلل شنو                               از توکل در سبب کاهل مشو« 

 )مولوی،1372: 1: 278(.

ْل َعلــی  ــوکَّ ــَت َفَت در تأییــد ایــن ســخن نیــز می تــوان بــه ایــن آیــه استشــهاد کــرد: »فــإذا َعَزْم

اهَّلِل« )آل عمــران:  159(. پــس »بایــد دانســت کــه تــوکل بــا کســب منافــات نــدارد بلکــه تــرک کســب 

و تصــرف بــه علــت تــوکل از نقصــان اســت و جهــل؛ زیــرا کــه تــوکل تــرک اعتمــاد بــه اســباب اســت 

و رجــوع اســباب اســت بــه مســبب االســباب؛ پــس بــا وقــوع در اســباب منافــات نــدارد. ... پــس 

ســالک الــی اهلل بــرای تصحیــح مقــام تــوکل بایــد بــه نــور معرفــت از اســباب ظاهــره منقطــع شــود 

و از اســباب ظاهــره طلــب حاجــت نکنــد؛ نــه تــرک عمــل کنــد« )خمینــی ، 1377: 213و 214(. 

2. عاج واقعه پیش از وقوع باید کرد

همســو بــا ضرب المثــل پیشــین، ایــن ســخن اســت کــه بیشــتر پــس از بــروز برخــی رویدادهــا 

ــرای  ــر ب ــی دیگ ــه کس ــدار ب ــا هش ــورت ی ــه در مش ــا تجرب ــراد ب ــان اف ــا از زب ــخ ی ــوادث تل و ح

تصمیم گیــری بــا بیانــی نســبتًا نــرم بــر زبــان مــی رود. ســعدی به زیبایــی ایــن َمثــل را بــا مثــال در 

ابیــات زیــر نشــان داده اســت:

»سِر چشمه شاید گرفتن به بیل                  چو پر شد نشاید گذشتن به پیل«  

)سعدی، 1369: 619(.

در ایــن بــاره در قــرآن کریــم همســو بــا پیــام ایــن ضــرب المثــل، در پرهیــز از عــذاب خداونــد، 

ُكــْم ِمــْن َقْبــِل َأْن َيأِتَيُكــُم اْلَعــَذاُب َبْغَتــًة َو  ِبُعــوا َأْحَســَن َمــا أْنــِزَل ِإَلْيُكــْم ِمــْن َربِّ فرمــوده اســت: »َواتَّ

ــْم َلَتْشــُعُروَن« )زمــر: 55(، یــا در هنــگام شــنیدن خبــری از فــردی فاســق، دســتور پیشــگیری و  َأْنُت

ِذیــَن آَمُنــوْا ِإن َجآَءکــْم َفاِســٌق ِبَنبــٍإ َفَتَبّیُنــوْا أن ُتِصیُبــوْا َقْومــًا ِبَجَهاَلــٍة  تحقیــق داده اســت: »یــآ أیَهــا الَّ

َفُتْصِبُحــوْا َعَلــی َمــا َفَعْلُتــْم َناِدِمیــَن« )حجــرات: 6(. 

3. ظلم عاقبت ندارد

ایــن بــاور ناشــی از ایمــان و اعتقــاد بــه عــدل خداونــد و عاقبــت شــوم ســتم و ســتمگران اســت؛ 
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چــرا کــه هــم باعــث می شــود انســان خــود بــه کســی ظلــم نکنــد و هــم از ظلــم دیگــران جلوگیــری 

یــا دیگــران را بــه پرهیــز از ظلــم دعــوت کنــد. آیاتــی متعــدد در قــرآن در تأییــد مضمــون این ســخن 

ــُح  ــُه َلُیْفِل ــر می شــود: »ِإنَّ ــه ذک ــد آی ــه چن ــده می شــود ک ــان دی ــذاب ظالم ــم و ع و در قباحــت ظل

ــا ِمــَن اْلُمْجِرِميــَن  ــِه ُثــمَّ َأْعــَرَض َعْنهــا ِإنَّ ــَر ِبآيــاِت َربِّ ــْن ُذكِّ اِلُمــوَن« )انعــام: 21(، »َو َمــْن َأْظَلــُم ِممَّ الظَّ

ــى  ــوا ِاَل ــْم« )کهــف: 29( و »َو َلَتْرَكُن ــاَط ِبِه ــارًا َاَح ــَن َن ــا ِللّظاِلِمي ــا َاْعَتْدَن ــوَن« )ســجده: 22(، »ِاّن ُمْنَتِقُم

ــاُر« )هــود: 113(. ــُكُم النَّ ِذيــَن َظَلُمــوا َفَتَمسَّ الَّ

4. دو صد گفته چون نیم کردار نیست

ــرای  ــت ب ــروف و درخواس ــه مع ــران ب ــر دیگ ــه و ام ــژه در توصی ــی بوی ــف زندگ ــور مختل در ام

ــر نیســت.  ــده مؤث ــودِن خــوِد ســفارش کنن ــل ب ــد عام ــز مانن ــچ چی ــی و ... هی ــزگاری و بندگ پرهی

از آن جــا کــه بــا تجربــه و یــا بــه چشــم دیــده شــده کــه بســیاری از ســفارش کننــدگان، خــود بــه 

ــان  ــد، ایــن مثــل ســاخته و در زب ــر عمــل می کنن ــه آن کمت ــا ب ــد نیســتند ی ــد پایبن آن چــه می گوین

ــه قــول حافــظ: جــاری شــده اســت. ب

»مشــکلی دارم ز دانشــمند مجلــس بازپــرس    توبــه فرمایــان چــرا خــود توبــه کمتــر می کننــد«  

)حافــظ، 1370: 136(.

ــا  ــوَن َم ــَم َتُقوُل ــوا ِل ــَن آَمُن ِذی ــا الَّ َه ــا َأیُّ ــد: »ی  قــرآن کریــم در نکوهــش چنیــن کســانی می فرمای

ــوز آزمــوده  ــا هن ــد ام ــای داشــتن ایمــان دارن ــه ادع ــاره ی کســانی ک ــا درب ــوَن« )صــف: 2( ی َلَتْفَعُل

ــا َو ُهــْم لُیْفَتُنــوَن« )عنکبــوت: 2(.  ــوا آَمنَّ ــاُس َأْن ُیْتَرُکــوا َأْن َیُقوُل نشــده اند می فرمایــد: »َأَحِســَب  النَّ

5. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

آن قــدر صبــر و شــکیبایی در زندگــی کارســاز اســت کــه کمتــر کســی می توانــد آن را انــکار کنــد. 

ــم  ــم ه ــرآن کری ــت. در ق ــده اس ــاخته ش ــه س ــن کنای ــی ای ــر و کارای ــر صب ــد ب ــت و تأکی در اهمی

فــراوان بــه صبــر ســفارش شــده و هــم آن را ســتایش کــرده اســت: »َواْصبــِر َفــِإنَّ اهَّلَل َلُیِضیــُع َأْجــَر 

ــون/111  ــز: هــود/11 و  مومن ــن« )هــود: 49( نی ِقی ــَة ِلْلُمتَّ ــِر ِإنَّ اْلَعاِقَب ــِنین « )هــود: 115( و »َفاْصب اْلُمْحِس

ــون«  )روم: 60( و ســوره عصــر  ــَن َلُیوِقُن ِذی َک الَّ نَّ ــَتِخفَّ ــقٌّ َو َلَیْس ــَد اهَّلِل َح ــِر ِإنَّ َوْع و همچنیــن: »َفاْصب

ْنَســاَن َلِفــي  کــه در آن توصیــه کننــدگان بــه صبــر از اهــل خســران اســتثنا شــده اند: »َواْلَعْصــِر؛ ِإنَّ اْلِ

ْبــِر« )ســوره عصــر: 3-1(. اِلَحــاِت َوَتَواَصــْوا ِباْلَحــقِّ َوَتَواَصــْوا ِبالصَّ ِذيــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ ُخْســٍر؛ ِإلَّ الَّ
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6. هر آن کس که دندان دهد، نان دهد

این ضرب المثل از داستانی در بوستان سعدی گرفته شده است:

»یکی طفل دندان برآورده بود             پدر سر به فکرت فرو برده بود

.... مخور هول ابلیس تا جان دهد           همان کس که دندان دهد نان دهد« 

 )سعدی، 1372: 149(.

همسو با این ابیات در مثنوی نیز می خوانیم:

»گفت از ضعف توّکل باشد آن                          ور نه بدهد نان، کسی کو داد جان

جمله را رّزاق روزی می دهد                          قسمت هر کس به پیشش می نهد« 

 )مولوی، 1376: 5: 656(.

بــه طــور طبیعــی پیــام ایــن مثــل بیــش از آن کــه موجــب کاهلــی و تنبلــی باشــد، ســفارش بــه 

امیــد و امیــدواری بــه خداونــد اســت. مضمــون و پیــام آن منطبــق اســت بــا منطــق ایمــان و قــرآن؛ 

ْرِض ِإلَّ َعَلــى اهَّلِل ِرْزُقَهــا« )هــود: 6(. ــٍة ِفــي اْلَ چنان کــه در قــرآن کریــم می خوانیــم: »وَ َمــا ِمــْن َدابَّ
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4. نتیجه گیری

ــه زندگــی و  بخشــی از فرهنــگ عمومــی، باورهــای مختلــف ماســت کــه نحــوه ی نگــرش مــا ب

ــات  ــی مــا را نشــان می دهــد. باورهــای عمومــی حاصــل اندیشــه های گوناگــون، تجربی جهــان بین

ــی  ــی و علم ــنجه های فرهنگ ــا س ــد ب ــا را بای ــن باوره ــت. ای ــوع اس ــلیقه های متن ــف و س مختل

ســنجید. معــارف و آیــات قــرآن مهم تریــن معیــار ارزشــی و جهــت دهنــده بــرای ایــن منظــور اســت. 

بســیاری از ایــن باورهــا بــا اندیشــه ها و معــارف و منطــق قرآنــی ســازگار اســت؛ ماننــد: بازنگشــتن 

آب رفتــه بــه جــوی، بســتن یــا گشــودن دری از روی حکمــت، وفــا نکــردن عمــر، خاموشــی در برابــر 

ابلهــان، حرکــت از مــا و برکــت از خــدا، شــیطان در پوســت کســی رفتــن، هرکــس روزی خویــش را 

ــا آیــات قــرآن  ــز ب ــم. برخــی نی می خــورد، نتیجــه ی عمــل خویــش را دیــدن، عاقبــت نداشــتن ظل

همخوانــی نــدارد یــا برپایــه ی آیــات می تــوان آن هــا را رد کــرد؛ ماننــد تلّقــی از َمثــل: از خــدا چــه 

پنهــان، بــد ذاتــی یــا بــد طینتــی برخــی انســان ها، همرنــگ جماعــت شــدن، پیشــانی کســی بلنــد 

بــودن، بدقــدم یــا خــوش قــدم بــودن کســی، خــدا بــد ندهــد. برخــی باورهــا نیــز بســته بــه جنبــه ی 

مثبــت یــا منفی شــان می توانــد مــورد تأییــد بــوده و یــا بــا منطــق قــرآن ناســازگار باشــد؛ ماننــد: 

عیســی بــه دیــن خــود موســی بــه دیــن خــود، جــواب هــای هــوی اســت، گیــرا بــودن آه، نــه ســیخ 

بســوزد نــه کبــاب. 

در مجمــوع اندرزهــا، توصیه هــا و ســخنان حکیمانــه بــا آیــات ســازگارترند تــا برخــی باورهایــی 

کــه بیشــتر متأثــر از اندیشــه های کامــی گذشــتگان در زندگــی و ذهــن و زبــان مــردم جــاری شــده 

یــا در اشــعار و متــون ادبــی گذشــته ی مــا مانــدگار گشــته و افــکار و رفتــار مــردم را تحــت تأثیــر 

خــود قــرار داده اســت.



135

ن
رآ

 ق
ت

یا
ا آ

ی ب
وم

عم
گ 

هن
فر

ر 
 د

ها
ور

 با
 از

ی
خ

بر
ش 

ج
سن

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

کتاب نامه
قرآن کریم.	 
آشوری، داریوش )1380(، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، تهران: انتشارات آگاه.	 
باباصفــری، علــی اصغــر و پریســا اورک )1392(، »تأثير قرآن بر آفرينش ضرب المثل هاي فارسي«، نشرية ادب 	 

و زبان دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگـــــــاه شهيـــــد باهنر كرمان، ســال 16، شمارة 34، صــص 106-75. 
پهلوان، چنگیز )1378(، فرهنگ شناسی، چاپ اول، تهزان: انتشارات پیام امروز. 	 
پیــش قــدم، رضــا )1391(، »معرفــی زباهنــگ بــه عنــوان ابــزاری تحول گــرا در فرهنــگ کاوی زبــان«، فصــل نامــه 	 

مطالعــات زبــان و ترجمــه، شــماره 4، صــص 62-47.
ــی)1393(، »نگاهي جامعهشناختي به كنش 	  ــان پوراصفهان ــن فیروزی ــا، آیلی ــه وحیدنی ــدم، رضــا، فاطم ــش ق پی

گفتار نفرين«، فصــل نامــه مطالعــات زبــان و ترجمــه، شــماره دوم، صــص72-45.
جعفری، محمد تقی)1373(، فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.	 
ــق منصضــور 	  ــح و تحقی ــه تصحی ــی، ب ــی و قزوین ــوان شــعر براســاس نســخه غن ــظ شــیرازی )1370(، دی حاف

ــش.  ــارات پژوه ــران: انتش ــد زاده، ته موح
خمینــی )امــام(، ســید روح اهلل)1377(، شــرح حدیــث جنــود عقــل و جهــل، چــاپ اول، تهــران: موســه تنظیــم 	 

و نشــر آثــار امــام خمینــی. 
دهخدا، علی اکبر )1370(، امثال و حکم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات امیرکبیر.	 
----------------------- )1377(، لغت نامه،تهران: انتشارات دانشگاه تهران.	 
ــه 	  ــه اليراني ــه العلمي ــم در ضرب المثل هــاي فارســي«، الجمعي ــرآن كري ــاب ق ــاری، حســن )1385(، »بازت ذوالفق

للغــه العربيــه و آدابهــا، دوره 2، شــماره 5، صــص 136-109. 
--------------------------- )1399(، باورهای عامیانه مردم ایران، تهران: نشر چشمه.	 
زارع زردینــی، احمــد و اصغــر کریمــی رکن آبــادی و نعمــت اهلل بــه رق)1394(، »آســیب شناســی پدیــده چشــم 	 

زخــم در جامعــه اســامی در پرتــو آیــات قــرآن«، کتــاب قّیــم، ســال پنجــم، شــماره ســیزدهم، صــص 92-73.
سبحانی، جعفر )1386(، منشور عقاید امامیه، قم: مؤسسه امام صادق ؟ع؟.	 
--------------------- )1387(، جبر و اختیار، قم: مؤسسه امام صادق ؟ع؟.	 
سعدی )1369(، گلستان، به تصحیح و توضیح غامحسین یوسفی، تهران: انتشارات خوارزمی.	 
---------)1372(، بوستان، به تصحیح و توضیح غامحسین یوسفی، تهران: انتشارات خوارزمی.	 
شاملو، احمد )1377-1381(، فرهنگ کوچه، )14 جلد(،بی جا: انتشارات مازیار.	 
طباطبایــی، ســید محمــد حســین )1387(، تفســیر المیــزان، ترجمــه ســید محمدباقــر موســوی همدانــی، جلــد 	 

دوم، قــم: دفتــر انتشــارات اســامی.
ــاپ 	  ــاهی، چ ــادی خسروش ــید ه ــش س ــه کوش ــام، ب ــرآن در اس ----------------------------------------------- )1396(، ق

ــاب. هشــتم، قــم: موسســه بوســتان کت
غفــوری فــر، محمــد و علیرضــا حســینی)1396(، »تحلیــل و بررســی بازتــاب قــرآن کریــم در کنایه هــای عامیانــه 	 

بــا رویکــرد بینامتنیــت«، نشــریه زبــان و ادب فارســی دانشــگاه تبریــز، ســال 70، شــماره 236، صــص 187-167.
حمید نگارش )مدیر پروژه(، فرهنگ شیعه، کام )1385(، قم: پژوهشکده تحقیقات اسامی.	 
کانتــری، علــی اکبــر )1397(، »بررســی تفســیری ارتبــاط آیــه و ان یــکاد بــا مســاله چشــم زخــم«، مطالعــات 	 

تفســیری، ســال نهــم، شــماره 34، صــص 24-7.
ــران: 	  ــم زمانی،ته ــرح کری ــا ش ــم، ب ــا پنج ــر اول ت ــوی، دفت ــوی معن ــن )1372-1376(، مثن ــال الدی ــوی، ج مول

ــات.  ــارات اطاع انتش
ــوان اشــعار، تصحیــح مجتبــی مینــوی و مهــدی محقق،تهــران: انتشــارات دانشــگاه 	  ناصــر خســرو)1378(، دی

تهــران.
نجفی، ابوالحسن )1378(، فرهنگ فارسی عامیانه، تهران: انتشارات نیلوفر.	 
نظامــی گنجــوی )1376(، خســرو و شــیرین، بــا تصحیــح و توضیحــات بــرات زنجانی،تهــران: انتشــارات دانشــگاه 	 

تهــران. 
نظریان، رضا )1399(، حقیقت نفرین،تهران: دانشیاران ایران	 


