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چکیده

َمَثــل، ســخن کوتــاه و جذابــی اســت کــه فهــم مســایل دشــوار را ســاده می کنــد، از مقوله هــای 

مهــم در هویــت فرهنگــی و اجتماعــی محســوب می شــود و از جملــه فنــون بالغــی حائــز اهمیــت در 

قــرآن کریــم اســت. تأثیرگــذاری و نفــوذ فکــری و روانــی مثــل، می توانــد آن را بــه ابــزاری کارآمــد 

ــا دســتاویزی در جهــت واقع نمایــی و ترویــج باطــل  ــرای تبلیــغ و نهادینه ســازی معــارف الهــی، ی ب

ــم،  ــر مبانــی و مثل هــای حــق قــرآن کری ــذا تحلیــل محتوایــی َمثل هــا و عرضــه آن ب ــد. ل ــدل کن ب

بــه منظــور آشکارســازی و مقابلــه بــا آســیب های فکری-فرهنگــی ضــروری اســت. پژوهــش حاضــر 

بــا روش توصیفــی- تحلیلــی و تطبیــق و مقایســه، بــه بررســی و تبییــن تقابــل مبانــی و مثل هــای 

قرآنــی بــا مثل هــای رایــج عصــر حاضــر پرداختــه اســت. بــا بررســی آیــات قــرآن کریــم و تفاســیر 

ــه  ــگ اســت ک ــم اســالمی ناهماهن ــات و تعالی ــا آی ــا ب آن مشــخص شــد، بخشــی از ضرب المثل ه

ــت  ــی اس ــامل مثل های ــته اول ش ــت. دس ــرار گرف ــل ق ــورد تحلی ــاری م ــری و رفت ــوزه فک در دو ح

کــه متضمــن افــکار و عقایــد نادرســت بــوده و بــا اصــول اعتقــادی توحیــد، عــدل و معــاد ســازگار 

ــد  ــر و خشــک می ســوزند«. مثل هــای دســته دوم در ُبع ــت، ت ــه گرف ــش ک نیســت؛ همچــون: »آت

رفتــاری بــا آموزه هــای قرآنــی ناســازگار بــود و انجــام برخــی واجبــات و فرائــض را کــه مــورد تأکیــد 

ــد؛  ــداد می کن ــه قلم ــت و گاه نابخردان ــی نادرس ــرار داده و حت ــی ق ــورد فراموش ــت، م ــد اس خداون

ــد  ــردم نگوین ــی م ــا نباشــد چیزک ــن خــود« و »ت ــه دی ــن خــود، موســی ب ــه دی ــد: »عیســی ب مانن

چیزهــا«.

واژگان کلیدی: تقابل فرهنگ، مثل های قرآنی، ضرب المثل های عصر، قرآن کریم.
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مقدمه

ــواًل  ــه معم ــش ک ــت خوی ــان ذهنی ــرای بی ــرد ب ــه ف ــت ک ــهوری اس ــاه و مش ــخن کوت ــل، س مث

ــه  ــا ذهنیــت خــود را ب ــد ت ــی و نامحســوس اســت، عینیتــی محســوس را برمی گزین مفهومــی عقل

ــر احــوال،  ــه بیانگ ــد ک ــه ای اشــاره می کن ــا نکت ــه قصــه ، ماجــرا و ی ــل ب ــد. مث ــاء کن وســیله آن الق

تمــّدن و فرهنــگ یــک قــوم یــا ســرزمین اســت و از آن برخاســته اســت. از آنجــا کــه در بیــان مثــل، 

ــل ارزش  ــرد، تمثی ــورت می گی ــتر ص ــر و بیش ــم آن بهت ــده و فه ــخن ش ــذب س ــتر ج ــب بیش مخاط

ــردی و  ــت ف ــکاس آن و هوی ــه در فرهنگ ســازی و انع ــادی ک ــت زی ــل اهمی ــه دلی ــی دارد و ب واالی

ــود.  ــوب می ش ــه محس ــر جامع ــگ ه ــش فرهن ــا در بخ ــن مقوله ه ــی از مهم تری ــی دارد، یک اجتماع

ــخن  ــلوب س ــن اس ــن و کامل تری ــت و در آن از بهتری ــخن اس ــس س ــم از جن ــرآن کری ــان ق زب

ــا  ــود. ب ــاهده می ش ــات آن مش ــی در آی ــای مختلف ــن روی مثال ه ــت و از ای ــده اس ــتفاده ش اس

توجــه بــه تأثیــر و تأثــر زبان هــا و فرهنگ هــا نســبت بــه یکدیگــر، بعیــد نیســت کــه زبــان فارســی 

و عربــی نیــز در فرهنــگ خــود از مثال هــای قرآنــی بهــره گیرنــد و یــا حتــی امثــال قــرآن کریــم از 

زبــان و ادبیــات عــرب مؤثــر گشــته باشــد. ایــن تأثیــرات گاهــی در مقــام تأییــد یکدیگرنــد و گاهــی 

ــد.  ــرار گرفته ان ــم ق ــل ه در مقاب

ــردم  ــی از اساســی ترین مباحــث در تعامــالت م ــی، یک موضــوع ضرب المثل هــای فارســی و قرآن

اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت فــراوان امثــال و حکــم در فرهنــگ و کثــرت کاربــرد آن در موقعیت هــای 

ــرد اشــتباه و نادرســت برخــی  ــا مشــاهده کارب ــن ب ــه اســالمی، هــم چنی ــان جامع ــف در می مختل

ــا  ــزایی ایف ــش به س ــت نق ــم و تربی ــه در تعلی ــانی ک ــژه کس ــه وی ــردم و ب ــان م ــا در می از مثل ه

ــه  ــا آنک ــت. ب ــم اس ــیار مه ــی بس ــی قرآن ــا مبان ــج ب ــای رای ــان مثل ه ــل می ــن تقاب ــد، تبیی می کنن

ــده  ــام ش ــی های انج ــا بررس ــی ب ــت، ول ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــن زمین ــری در ای ــای دیگ پژوهش ه

ــان  ــگ بی ــه فرهن ــا توجــه ب ــا را ب ــد نادرســتی مثل ه ــا ُبع ــن پژوهش هــا تنه ــد، ای مشــخص گردی

ــر اتقــان خــود افــزوده اســت.  ــا بررســی آیــات و تفاســیر ب ــی پژوهــش حاضــر ب ــد ول کرده ان

از میــان پژوهش هــای انجام شــده، برخــی ماننــد ســبحانی تبریــزی، 1378 )االمثــال فــی القــرآن 

الکریــم،(، مــکارم شــیرازی، 1381 )مثل هــای زیبــای قــرآن یــا امثــال القــرآن(، معینــی،13۹2 )فرهنــگ 

امثــال و تعابیــر قرآنــی(، بــه بیــان مفهــوم مثــل، فوایــد و اقســام آن و هــم چنیــن امثــال در قــرآن 

ــی ویژگی هــا،  ــد. برخــی دیگــر همچــون محمــد قاســمی1382، )تمثیــالت قرآن ــات پرداخته ان و روای

ــار آن در ســاخت  ــرآن و آث ــی ق ــی آن(، هدهــود الســریاوی )مثل هــای اخالق ــار تربیت اهــداف و آث
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جامعه)بــه بررســی جایــگاه و اهمیــت امثــال قرآنــی و ســپس بــه اثــرات آن در تربیــت پرداخته انــد.

دســته دیگــری از آثــار موجــود، بــه ضــرب المثل هــای فارســی و ارتبــاط آن بــا قــرآن پرداخته انــد 

ــر آفرینــش ضــرب المثل هــای فارســی( و پایــان نامــه  ــر قــرآن ب ــه: باباصغــری )تأثی همچــون مقال

)ضرب المثل هــای رایــج فارســی در تــرازوی نقــد قرآنــی(، لیکــن ضــرب المثل هــای مــورد اشــاره در 

ایــن مقالــه، مــورد بحــث و نقــد قرآنــی قــرار نگرفتــه اســت. 

ــاب اســت، روش  ــم پژوهشــگران حــوزه انســانی کت ــه یکــی از ابزارهــای مه ــه اینک ــا توجــه ب ب

گــردآوری اطالعــات در پژوهــش حاضــر، کتابخانــه ای و روش پژوهــش، توصیفــی- تحلیلــی و تطبیــق 

ــر  ــورد نظ ــای م ــی، داده ه ــای قرآن ــتفاده از نرم افزاره ــا اس ــن ب ــود. همچنی ــد ب ــه خواه و مقایس

اســتخراج شــده و ضمــن مراجعــه بــه تفاســیر مختلــف، بــه بررســی هماهنگــی و عــدم هماهنگــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــی قرآن ــا و مبان ــا مثل ه ــج ب ــای رای مثل ه

مفهوم شناسی ضرب المثل

َمثــل از ریشــه و اصــل ُمُثــول بــه معنــای شــبیه بــودن چیــزی بــه چیــز دیگــر )راغــب اصفهانــی، 

ــز در کالم  ــان دو چی ــباهت می ــا ش ــدا، 1377: 13: 20265( و ی ــتاده )دهخ ــت ایس 1412: 75۹( و راس

اســت )عســکری، 142۹: 7( و ایــن واژه در عربــی بــه معنــای دیگــری نظیــر ســخن، حدیــث، پنــد، 

ــم  ــل ه ــاره ضرب المث ــور، 1414،ج11: 611(. درب ــن منظ ــت )اب ــه اس ــه کار رفت ــت و... ب ــرت، صف عب

ــان  ــه داشــتن، ســخنی را در می ــت نگ ــردن، ثاب ــال زدن، وصــف ک ــل و مث ــه: تمثی وجوهــی از جمل

ــت  ــده اس ــه ش ــردن، گفت ــر ک ــرت ذک ــرای عب ــخنی را ب ــد آوردن و س ــل و مانن ــدن، ِمث ــردم پراکن م

ــي ِء،  ــاًل ِبالّش ــلَ - َتَمثُّ ــه شــودَ َمثَّ ــرب گفت ــان ع ــزى، 1421، ج۹: 36-35(. هــرگاه در زب )ســبحانی تبري

ــوان  ــن می ت ــتانی، 1375: 127(. بنابرای ــت )بس ــل گف ــرب المث ــا ض ــل آورد ي ــز َمَث ــا آن چي ــی ب یعن

ــای شــباهت دو چیــز چــه از لحــاظ مــادی و چــه معنــوی اســت.  ــه معن گفــت مثــل ب

 در اصطــالح نیــز َمثــل، هــر گفتــار و ســخنی اســت کــه بــا نهایــت ایجــاز، معنایــی عــام از آن 

ــزد خــاص و عــام شــود کــه هــر  اســتفاده شــود و بــه صــورت یــک ســخن کوتــاه و پرمعنــی، زبان

ــا  ــرای افــاده ی آن معانــی در مواقــع خــاص از آن اســتفاده نمایــد )حکمــت، 1333: 3( و ی کــس ب

جملــه مختصــری اســت کــه دربردارنــده تشــبیه بــا مضمــون حکیمانــه باشــد و بــه ســبب روانــی 

ــری در  ــدک تغیی ــدون ان ــگان آن را ب ــه و هم ــهرت یافت ــب، ش ــف ترکی ــی و لط ــنی معن ــظ، روش لف

ــی  ــرایان، حت ــعرا و سخن س ــی ش ــی از برخ ــر، 1387: 18(. گاه ــد )صداقت مه ــکار می برن ــاوره ب مح

ــکات  ــطه ن ــه واس ــه ب ــد ک ــراوش می کن ــی ت ــای کوتاه ــا جمله ه ــوم و ی ــادی، کالم منظ ــراد ع از اف
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ــل  ــه َمَث ــی، 1346: 6(. کلم ــرد )طباطبای ــرار می گی ــر ق ــی و اجتماعــی آن، شــنونده تحــت تأثی اخالق

در هشــتاد آیــه و کلمــه ِمثــل در هشــتاد و یــک آیــه در قــرآن ذکــر شــده اســت )عبدالباقــی، 1384: 

835(. فخــر رازی معتقــد اســت؛ مثــل در اصــل کالم بــه معنــای »ِمثــل« اســت، آن گاه هــر ســخنی 

را کــه در میــان مــردم رایــج می یابــد کــه در گفتگوهــای روزمــره خــود از آن بهــره می گیرنــد، َمَثــل 

نامیده انــد )فخــر رازی، 1420، ج2: 312(. برخــی هــم معتقدنــد، کلمــه َمثــل بــه معنــای وصفــی اســت 

کــه چیــزی را در آن حالــی کــه وجــود دارد مجســم کنــد، چــه اینکــه آن وصــف واقعیــت خارجــی 

داشــته باشــد و یــا ِصــرف فــرض و خیــال باشــد. و »ضرب المثــل« بــه معنــای ایــن اســت کــه مثــل 

در اختیــار فــرد گذاشــته شــود و گویــی پیــش روی او نصــب شــود تــا در آن تفکــر و مطالعــه کنــد، 

ماننــد زدن خیمــه کــه معنایــش نصــب آن بــرای ســکونت اســت )طباطبایــی، 1374: ج14: 576(.

یــک مســلمان از آن جهــت کــه معتقــد بــه قــرآن اســت، در بســتر قــرآن قــرار گرفتــه تــا از آن 

ــت  ــن اس ــه ممک ــذارد. البت ــر گ ــارف آن در وی اث ــیر مع ــه و تفس ــت، ترجم ــردد و قرائ ــد گ بهره من

مســائلی را بــا الهــام از آیــات و تعلیمــات قــرآن بیامــوزد در حــدی کــه عــالوه بــر ســیره عملــی، زبــان 

و ادبیــات را نیــز بــر مبنــای قــرآن تغییــر دهــد، یــا ضرب المثل هایــی را بــر مبنــای قــرآن بســازد و 

ــا، 1382: 23(. ــد )وف ــوز نمای ــه و بدآم ــم مای ــن مثل هــای ک جایگزی

بنابرایــن ضرب المثــل، جملــه و یــا عبــارت کوتاهــی اســت کــه مفهومــی گســترده را شــامل شــده 

و در ذهــن افــراد تصویــری را مجســم می کنــد و موجــب فهــم ســریع و راحــت می شــود.

1. مثل های ناهماهنگ با مبانی اعتقادی قرآن

ــاهده  ــی مش ــا، ضرب المثل های ــوا و زیب ــر محت ــای پ ــه ضرب المثل ه ــان مجموع ــی در می  گاه

می شــوند کــه بــا اصــول اعتقــادی و باورهــای اســالمی انســان در تعــارض و تضــاد کامــل هســتند 

و افــراد بــا عــدم آگاهــی از نادرســتی َمثــل، آن را در موقعیت هــای مختلــف بــه کار بــرده و ترویــج 

ــی اســالمی، آن دســته از ضرب المثل هایــی  ــات و مبان ــا بررســی آی ــد. حــال تــالش شــده ب می دهن

کــه بــا مبانــی اعتقــادی و عملــی اســالم در تعارض انــد، مــورد بررســی قــرار گیرنــد تــا ناهماهنگــی 

آنــان ثابــت شــده و افــراد بــه کاربــرد اشــتباه آنــان پی برنــد و گفتــار خــود را اصــالح کننــد.

خداشناسی

از جملــه معــارف توحیــدی قــرآن کریــم، ارائــه شــبکه ای جامــع از صفــات خداســت کــه ربوبیــت 

ــا  ــق هســتی دانســته کــه ب ــک و رّب مطل ــد را مال ــاّم هســتی، یکــی از آن هاســت. قــرآن، خداون ت

ــم را مدیریــت می کنــد. برخــی َمَثل هــای رایــج  اراده حکیمانــه ی  خویــش، پدیده هــا و حــوادث عاَل
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فارســی کــه بــه شــانس و بدشانســی اشــاره دارد، بــا توحیــد ربوبــی در تضــاد اســت و برخــی دیگــر 

نیــز خــالف عــدل الهــی اســت کــه در ادامــه مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.

توحید ربوبی

در هفت آسمان یک ستاره هم ندارم )جمشیدی پور، بی تا: 128(. 

برخــی افــراد در زندگــی روزمــره از شــانس صحبــت کــرده و بیشــتر امــوری کــه بــر اثــر تــالش، 

کوشــش و اعمــال گذشــته بــه دســت آمــده  را بــه شــانس و اقبــال نســبت می دهنــد. گاه در جهــت 

شــانس خــوب و گاه شــانس بــد کــه ایــن نســبت بــا توجــه بــه آموزه هــای دینــی نادرســت اســت. 

ْرنــا ِبــَك َو ِبَمــْن َمَعــَك قــاَل طاِئُرُكــْم ِعْنــَد اهّلِل  يَّ چنــان کــه در آیــات قــرآن کریــم می فرمایــد: »قاُلــوا اطَّ

َبــْل َأْنُتــْم َقــْوٌم ُتْفَتُنــوَن« )نمــل:47(؛ آنــان گفتنــد: مــا تــو را و كســانى كــه بــا تــو هســتند بــه فــال 

بــد گرفتيــم! )صالــح( گفــت: فــال )نيــك و( بــد شــما نــزد خداســت )و همــه مقــدرات بــه قــدرت او 

تعییــن مى گــردد(؛ بلكــه شــما گروهــى هســتيد فريب خــورده  هســتید.

ــُروا  يَّ َئٌة َيطَّ در آیــه دیگــری می فرمایــد: »َفــِإذا جاَءْتُهــُم اْلَحَســَنُة قاُلــوا َلنــا هــِذه  َو ِإْن ُتِصْبُهــْم َســيِّ

ْكَثَرُهــْم ال َيْعَلُمــون « )اعــراف :131(؛ )امــا آنــان  مــا طاِئُرُهــْم ِعْنــَد اهّلِل َو لِكــنَّ َأ ِبُموســى  َو َمــْن َمَعــُه َأال ِإنَّ

ــد:  ــيد، مى گفتن ــان مى رس ــه آن ــت( ب ــى )و نعم ــه نيك ــى ك ــه( هنگام ــد، بلك ــد نگرفتن ــا پن ــه تنه ن

ــد: از شــومى  ــان مى رســيد، مى گفتن ــه آن ــال( ب ــى موقعــى كــه بــدى )و ب بخاطــر خــود ماســت. ول

موســى و كســان اوســت! آگاه باشــيد سرچشــمه همــه اين هــا، نــزد خداســت؛ ولــى بيشــتر آنــان 

نمى داننــد!

ــت،  ــته اس ــد رواج داش ــك و ب ــال ني ــف، ف ــوام مختل ــان ها و اق ــان انس ــه در مي ــايد هميش ش

ــورى  ــتند، و ام ــرفت كار مى دانس ــروزى و پيش ــر پي ــل ب ــد و دلي ــك مى گرفتن ــال ني ــه ف ــورى را ب ام

ــتند، در  ــروزى مى پنداش ــدم پي ــى و ع ــت و ناكام ــر شكس ــل ب ــد و دلي ــد مى گرفتن ــال ب ــه ف را ب

حالــى كــه هيچگونــه رابطــه منطقــى در ميــان پيــروزى و شكســت بــا اينگونــه امــور وجــود نــدارد، 

بخصــوص در نســبت فــال بــد، بیشــتر جنبــه خرافــى و نامعقــول وجــود دارد. ايــن دو گرچــه اثــر 

ــه  ــتر ماي ــك بیش ــال ني ــند، ف ــته باش ــى داش ــر روان ــد اث ــک می توانن ــى بی ش ــد، ول ــى ندارن طبيع

اميــدوارى و حركــت اســت و فــال بــد موجــب يــأس، نااميــدى، سســتى و ناتوانــى اســت. شــايد 

بــه خاطــر هميــن موضــوع اســت كــه در روايــات اســالمى از فــال نيــك نهــى نشــده، امــا فــال بــد 

بــه شــدت مذمــوم شــمرده شــده اســت. از ســویی فــال بــد زدن )و آن را مؤثــر در سرنوشــت آدمــى 

دانســتن( نوعــی شــرك بــه خــدا اســت و اگــر فــال بــد اثــرى داشــته باشــد، همــان اثــر روانــى اســت  
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ــیرازی، 1374، ج6: 318-320(. ــکارم ش )م

ــه شــانس در امــور زندگــی، نوعــی  ــاد ب ــات و تفاســیر مشــخص می شــود اعتق ــا مشــاهده آی ب

ــانس در  ــه ش ــاد ب ــل اعتق ــن ضرب المث ــه ای ــا ک ــود و از آنج ــوب می ش ــد محس ــه خداون ــرک ب ش

ــه  ــد ب ــوده و بای ــی ب ــی و قرآن ــم اله ــا تعالی ــف ب ــی مخال ــه کل ــد، ب ــت می کن ــراد را ثاب ــی اف زندگ

فراموشــی ســپرده شــود.

عدل

معنــای عــدل ایــن اســت کــه خداونــد فیــض و رحمــت و همچنیــن بــال و نعمــت خــود را بــر 

ــال،  ــی می دهــد و در نظــام آفرینــش از نظــر فیــض، رحمــت، ب ــی و قبل اســاس اســتحقاق های ذات

نعمــت، پــاداش و کیفــر الهــی، نظــم خاّصــی برقــرار اســت )مطهــری، 1377: 3: ۹۹(.

آتش که گرفت، تر و خشک می سوزند )رحیمی نیا، 1386: 131( 

ایــن مثــل در ذهــن افــراد، نوعــی بی عدالتــی از ســوی خداونــد نســبت بــه بنــدگان را نمایــش 

می دهــد و باعــث می شــود افــراد ســودجو، ذهنیتــی ایجــاد کننــد کــه انســان از هدایــت و تــالش 

بــرای تغییــر رفتــار خــود و دیگــران منصــرف شــود.

ــان  ــذاب مرتکب ــر، از ع ــراد ناهــی از منک ــادآور می شــود اف ــد ی ــراف خداون ــه 165 ســوره اع در آی

ــْوَن َعــِن  ذيــَن َيْنَه ــا الَّ ــِه َأْنَجْيَن ــُروا ِب ــا َنُســوا مــا ُذكِّ گنــاه و آن عمــل ناپســند بــه دور هســتند: »َفَلمَّ

ذيــَن َظَلُمــوا ِبَعــذاب...« )اعــراف: 165(؛ امــا هنگامــى كــه تذكراتــى را كــه بــه آنــان  ــوِء َو َأَخْذَنــا الَّ السُّ

داده شــده بــود فرامــوش كردنــد، )لحظــه عــذاب فــرا رســيد؛ و( نهــى كننــدگان از بــدى را رهايــى 

بخشــيديم؛ و كســانى را كــه ســتم كردنــد، عــذاب کردیــم.

طبــق ایــن آیــه، افــراد یــک قــوم و یــا یــک گــروه می تواننــد سرنوشــت مختلفــی داشــته باشــند 

ــرادی  ــر اف ــن اگ ــی، 1374، ج8: 385(. بنابرای ــرد )طباطبای ــان را نمی گی ــن آن ــوم، دام ــان ق و گناه

تذکــر الزم را بــه گناهــکاران نــداده و بــرای تــرک گنــاه آنــان تــالش نکــرده باشــند و در مقابــل اعمــال 

آنــان ســکوت کننــد، عــذاب الهــی متوجــه آنــان می شــود، و اگــر در مســیر هدایــت و تــرک اعمــال 

ناشایســت گام بردارنــد، از عــذاب الهــی نجــات پیــدا می یابنــد. 

گناه بی بی، گردن کنیز است )امینی، بی تا: 517(.

مســلم اســت کــه هــر فــرد، متناســب بــا اعمــال و رفتــار خــود پــاداش و یــا مجــازات می بینــد 

و کســی نمی توانــد گنــاه دیگــری را بــر دوش گیــرد. در آیــات قــرآن نیــز بــر ایــن موضــوع تأکیــد 

شــده چنان کــه می فرمایــد: »َو ال َتــِزُر واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخــرى « )فاطــر:18(؛ هيــچ گنــه كارى بــار گنــاه ديگــرى 

ــد. ــر دوش نمى كش را ب
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مفهــوم آيــه داللــت دارد خــداى ســبحان هيــچ فــردى را، جــز بــراى گنــاه خــودش، بازخواســت 

نمى كنــد و اگــر كســى كــه از گنــاه بــارش ســنگين شــده، ديگــرى را بــه كمــك بخوانــد تــا مقــدارى از 

بــار او را بــر دوش كشــد، آن ديگــرى هرگــز پاســخ او را نمى دهــد و بــه او كمــك نمى كنــد و چيــزى 

ــرادر و...  ــد، ب ــدر، فرزن ــد پ ــك مانن ــوام بســيار نزدي ــد از اق ــر دوش نمى كشــد، هــر چن ــار او را ب از ب

باشــد )طبرســی، 1375، ج5: 215(.

ــی  ــرد و کس ــرار می گی ــذه ق ــورد مؤاخ ــود م ــار خ ــال و رفت ــل اعم ــرد در مقاب ــر ف ــت ه در قیام

ــی از  ــد و یک ــا فرزن ــادر و ی ــرد م ــد آن ف ــرد، هرچن ــر دوش گی ــری را ب ــاه دیگ ــار گن ــد ب نمی توان

نزدیک تریــن افــراد بــه شــخص باشــد. گویــا ایــن مثــل کــه بیشــتر از ســوی والدیــن بــرای کــودکان 

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه، بــه ســبب آن اســت کــه والدیــن از حکمــت برخــی اعمــال آگاه نبــوده و 

بــرای آســایش ظاهــری فرزنــدان خــود، آن را بــه کار می گیرنــد تــا قبــح گنــاه را بــرای فرزنــدان خــود 

ــر دوش می کشــد. ــاه خــود را ب ــار گن ــد هــر کــس ب ــد می فرمای ــی خداون ــد، ول بکاهن

معادشناسی

معــاد یکــی از مهم تریــن مباحــث اعتقــادی و از ارکان اصــول دیــن اســت کــه در اولیــن ســوره 

يــن « )حمــد:4(؛ )خداونــدى كــه( مالــك روز  قــرآن کریــم بــدان اشــاره شــده اســت: »ماِلــِك َيــْوِم الدِّ

جزاســت .

آب که از سر گذشت، چه یک نی چه صد نی )خضرائی، 1382: 37(.

گذشــتن آب از ســر، آن هــم بــرای کســی کــه بــا فــن شــنا آشــنا نباشــد، مصــداق بــارز شکســت و 

خســارت و نتیجــه آن مــرگ در آب اســت. امــا اگــر بخواهیــم ایــن مثــل را بــه مــوارد دیگــر همچــون 

ــر  ــواًل تعبی ــد. اص ــم ش ــار خواهی ــأس دچ ــی و ی ــه بی عمل ــم، ب ــری دهی ــروی تس ــای اخ مجازات ه

مشــکالت بــه گذشــتن آب از ســر، تشــبیه درســتی نیســت و انســان آن قــدر قدرتمنــد و فکــور اســت 

کــه تــا آخریــن لحظــات می توانــد خــود را از شکســت و ســقوط نجــات دهــد )ضیائــی، 138۹: 10-11(.

قــرآن کریــم بنــدگان را از ناامیــدی از بخشــش گناهــان نهــی کــرده، می فرمایــد: »ُقــْل يــا ِعبــاِدَي 

ــُه ُهــَو اْلَغُفــوُر  ُنــوَب َجميعــًا ِإنَّ ذيــَن َأْســَرُفوا َعلــى  َأْنُفِســِهْم ال َتْقَنُطــوا ِمــْن َرْحَمــِة اهّلِل ِإنَّ اهّلَل َيْغِفــُر الذُّ الَّ

حيــم « )زمــر:53(؛ بگــو: اى بنــدگان مــن كــه بــر خــود اســراف و ســتم كرده ايــد! از رحمــت خداونــد  الرَّ

نوميــد نشــويد كــه خــدا همــه گناهــان را مى آمــرزد، زيــرا او بســيار آمرزنــده و مهربــان اســت.

ــبهه  ــيطان، ش ــه ش ــر وسوس ــده و بخاط ــت ش ــار معصي ــه دچ ــت ك ــخاصى اس ــاره اش ــه درب آي

ــه آن هــا می دهــد  ــام ب ــدوارى ت ــى امي ــه حــق تعال ــده اســت ک ــه وجــود آم ــدى در آن هــا ب ناامي

تــا مأيــوس نشــوند و توبــه نماينــد. البتــه نــه بــه آن معنــا كــه بــا شــنيدن ايــن آيــه مغــرور شــوند 
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و در نافرمانــى و هتاكــى اســراف کننــد، زيــرا باعــث اغــرای بــه جهــل و معصيــت می شــود، کــه از 

ــه  ــت ك ــن اس ــود اي ــاه عبدالعظيمى، 1363، ج11: 257-256(. مقص ــت )ش ــح اس ــم قبي ــد حكي خداون

خداونــد تمــام گناهــان كســى را كــه توبــه كنــد مى آمــرزد، بنابرايــن اگــر مؤمنــى بــدون توبــه بميــرد، 

آمــرزش او بــه مشــيت خداونــد اســت. اگــر خداونــد بخواهــد مطابــق عدالــت بــا او رفتــار كنــد، او را 

عــذاب مى كنــد و اگــر بخواهــد مطابــق فضــل و كــرم بــا او رفتــار نمایــد، او را مى آمــرزد )طبرســى، 

1375: ج5: 3۹0(.

 برخــی از دشــمنان اســالم بــرای ممانعــت از حرکــت انســان بــه ســوی خــدای تعالــی، روش هــای 

مختلفــی را بــه کار می گیرنــد، یکــی از روش هــای بســیار خطرنــاک آنــان ایجــاد ناامیــدی در افــراد 

اســت تــا بــا ایــن شــیوه آنــان را در گناهــان و خطــای خــود غــرق نماینــد. آیــات قــرآن کریــم بــه 

ٍة َخْيــرًا َيــَرُه *َو َمــْن َيْعَمــْل ِمْثقــاَل  ایــن نکتــه توجــه داشــته و می  فرمایــد: »َفَمــْن َيْعَمــْل ِمْثقــاَل َذرَّ

ٍة َشــّرًا َيــَرُه« )زلزلــه:8-7(؛ پــس هــر كــس هــم وزن ذره اى، كار خيــر انجــام دهــد آن را مى بينــد! *  َذرَّ

و هــر كــس هــم وزن ذره اى، كار بــد كــرده آن را مى بينــد.

ــز رایــج  ــدارد« نی ــارت »مــا کــه جهنمــی هســتیم، دیگــر فرقــی ن ــا عب ــل، در محــاوره ب ــن َمث ای

اســت کــه تقابــل آن بــا آموزه هــای توبــه، شــفاعت و مغفــرت الهــی و نیــز فرصــت تغییــر مســیر و 

جبــران گنــاه در دنیــا کامــال آشــکار اســت. بنابرایــن، مجــازات و پــاداش یــک گنــاه بــا دو گنــاه و یــا 

یــک عمــل نیــک بــا دو عمــل نیــک و... بــا هــم متفــاوت اســت و حتــی گناهــان در درجــات مجــازات 

بــا هــم فــرق داشــته و عوامــل مختلفــی در جــزای آن مؤثــر هســتند.

2. مثل های ناهماهنگ با مبانی رفتاری قرآن

افــراد مســلمان نــه تنهــا بایــد بــه اصــول و قواعــد اســالمی بــاور قلبــی داشــته باشــند، بلکــه بایــد 

در عمــل و رفتــار آنــان ایــن بــاور نمــود داشــته باشــد. بــا توجــه بــه اهمیــت اعمــال ظاهــری رفتــار، 

اگــر اصــول و روش نادرســتی در اعمــال صــورت گیــرد، ناخــودآگاه موجــب رونــق آن عمــل نادرســت 

می شــود و از آن جــا کــه بیــان ضرب المثل هــای نادرســت و کاربــرد آن در رفتــار دیگــران گاه موجــب 

ــف  ــه تبییــن برخــی از ضرب المثل هــای مخال خطاهــای جبران ناپذیــری می شــود، در ایــن بخــش ب

و ناهماهنــگ بــا مبانــی قرآنــی در حــوزه عملیاتــی پرداختــه می شــود:

2-1. فرهنگی

امــام خمینــی در کالمــی می فرمایــد: »بی شــک باالتریــن و واالتریــن عنصــری کــه در موجودیــت 

هــر جامعــه دخالــت اساســی دارد، فرهنــگ آن جامعــه اســت. اساســًا فرهنــگ هــر جامعــه، هویــت 
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و موجودیــت آن جامعــه را تشــکیل می دهــد و بــا انحــراف فرهنــگ، هــر چنــد جامعــه در ُبعدهــای 

ــی  ــان ته ــوک و می ــوچ، پ ــوی باشــد، وی پ ــد و ق ــی، قدرتمن ــی و نظام اقتصــادی، سیاســی، صنعت

اســت« )خمینــی، 1360، ج 15: 160(.

چنــان کــه ایشــان نیــز تأکیــد داشــتند؛ اگــر در ُبعــد فرهنگــی نقــص و انحرافــی ایجــاد شــود، 

ــگ  ــی فرهن ــا مبان ــف ب ــای مخال ــالح ضرب المثل ه ــن اص ــاند، بنابرای ــی می کش ــه پوچ ــه را ب جامع

ــد.  ــدان می یابن ــی دو چن ــالمی، اهمیت اس

عیسی به دین خود، موسی به دین خود )دهخدا، 13۹0، ج2: 1628(.

ایــن َمثــل مستمســکی بــرای تبرئــه خــود و بهانــه ای بــرای رفــع مســئولیت ها و گاه عــدم اجــرای 

یــک واجــب اســت. انســان ملــزم بــه زندگــی اجتماعــی اســت و سرنوشــت افــراد یــک جامعــه بــه 

هــم وابســته اســت. بــه بیــان دیگــر عمــل هــر شــخص در سرنوشــت دیگــران مؤثــر اســت و حــق 

ــوان  ــد و می ت ــت کن ــار اجتماعــی دیگــران نظــارت و گاه دخال ــه در رفت مســلم هــر کســی اســت ک

ــه معــروف و  ــه اســت و امــر ب ــه معــروف و نهــی از منکــر نهفت گفــت حلقــه ایــن بحــث در امــر ب

نهــی از منکــر ضامــن اجــرای وظایــف فــردی و اجتماعــی اســت. اگــر مفهــوم ایــن َمثــل آن باشــد 

کــه هرکــس هــر کار می خواهــد انجــام دهــد بــه دیگــران مربــوط نیســت، حرفــی باطــل و خــارج 

از چارچــوب اســالمی اســت )ضیائــی، 1382: 88-8۹(.

ــتن  ــا داش ــردی ب ــر ف ــه ه ــت ک ــرد  اس ــط و پرکارب ــای غل ــی از َمثل ه ــل یک ــن ضرب المث ای

ســطحی ترین اطالعــات از مبانــی اســالمی بــه منافــات آن بــا آیــات قــرآن از جملــه آیــات امــر بــه 

ــِر  ــى اْلَخْي ــوَن ِإَل ــٌة َيْدُع ــْم ُأمَّ ــْن ِمْنُك ــد: »َو ْلَتُك ــم می فرمای ــرآن کری ــرد. ق ــغ پــی می ب معــروف و تبلی

ــد از  ــران :104(؛ باي ــون « )آل عم ــُم اْلُمْفِلُح ــَك ُه ــِر َو ُأولِئ ــِن اْلُمْنَك ــْوَن َع ــُروِف َو َيْنَه ــُروَن ِباْلَمْع َو َيْأُم

ميــان شــما، جمعــى دعــوت بــه نيكــى، و امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر كننــد! و آن هــا همــان 

ــك  ــه ي ــت ب ــر در حقيق ــى از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــئله ام ــان مس ــا بی ــه ب ــن آي ــتگارانند. اي رس

پوشــش اجتماعــى بــراى محافظــت جامعــه اشــاره می کنــد. در ایــن آيــه دســتور داده شــده همــواره 

در ميــان مســلمانان بايــد امتــى باشــند كــه ايــن دو وظيفــه بــزرگ اجتماعــى را انجــام دهنــد: مــردم 

ــالح و  ــد: ف ــح مى كن ــه تصري ــان آي ــد. و در پاي ــاز دارن ــا ب ــد، و از بدى ه ــوت كنن ــه نيكى هــا دع را ب

ــٌة« ايــن اســت كــه ايــن امــت بعضــى  رســتگارى، تنهــا از ايــن راه ممكــن اســت. ظاهــر »ِمْنُكــْم ُأمَّ

از جمعيــت مســلمانان را تشــكيل مى دهــد، نــه همــه آنــان را، و بــه ايــن ترتيــب وظيفــه امــر بــه 

ــت،  ــى اس ــه خاص ــه طايف ــه وظيف ــت، بلك ــد داش ــى نخواه ــه عموم ــر جنب ــى از منك ــروف و نه مع

ــن  ــارت ديگــر اي ــه عب ــه همــه مــردم اســت و ب ــن جمعيــت، وظيف ــر چــه انتخــاب و تربيــت اي اگ
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دو وظيفــه واجــب كفايــى اســت و نــه عينــى. بــا اينكــه از ديگــر آيــات قــرآن بــر مى آيــد ايــن دو 

وظيفــه جنبــه عمومــى دارد، و بــه عبــارت ديگــر واجــب عينــى اســت و نــه واجــب كفايــى. مثــال در 

ــُروِف َو  ــُروَن ِباْلَمْع ــاِس َتْأُم ــْت ِللنَّ ــٍة ُأْخِرَج ــَر ُأمَّ ــْم َخْي ــم: »ُكْنُت ــه مى خواني ــن آي ــه بعــد از اي ــد آي چن

َتْنَهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر َو ُتْؤِمُنــوَن ِبــاهّلل « )آل عمــران:110(؛ شــما بهتريــن امتــى بوديــد كــه بــرای مــردم 

مبعــوث شــديد، چــه اينكــه امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر مى كنيــد«. طبــق ايــن آيــات و ماننــد 

آن هــا، ايــن دو وظيفــه اختصــاص بــه دســته معينــى نــدارد. دقــت در مجمــوع ايــن آيــات روشــن 

مى ســازد كــه امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر دو مرحلــه دارد: مرحلــه فــردى كــه هــر كــس موظــف 

اســت بــه تنهايــى ناظــر اعمــال ديگــران باشــد، و مرحلــه دســته جمعــى كــه امتــى موظف انــد بــراى 

پايــان دادن بــه نابســاماني هاى اجتمــاع، دســت بــه دســت هــم بدهنــد )مــکارم شــیرازی، 1374،  

ج3: 34-36(.

ــه معــروف و نهــی از منکــر، یکــی از مهم تریــن وظایــف مســلمانان اســت کــه  در نتیجــه امــر ب

ــاند.  ــه می رس ــرد و جامع ــه ف ــادی ب ــای زی ــرک آن، ضرره ــال دارد و ت ــه دنب ــرد را ب ــتگاری ف رس

بنابرایــن ضرب المثــل بیــان شــده، کامــال مــردود اســت و نــه تنهــا افــراد بایــد بــا امــر بــه معــروف 

ــروف و  ــه مع ــر ب ــی ام ــی نوع ــن ضرب المثل های ــه اصــالح چنی ــد، بلک ــه خــود را نجــات دهن جامع

نهــی از منکــر اســت.

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها )سهیلی، 1384: 42(.

اگــر در جامعــه ای ظلــم و شــقاوت حاکــم باشــد و حقــوق و آزادی هــای قانونــی و مدنــی افــراد 

ــب تظاهــرات  ــه در در قال ــان می شــود ک ــت پنه ــاع دچــار عفون ــره اجتم ــه شــود، پیک ــده گرفت نادی

رفتــاری غیــر اخالقــی و ناهنجــار، ظهــور و بــروز می کنــد. بــا اســتناد بــه ایــن مثــل زمینــه  حملــه، 

ــم  ــند، فراه ــته باش ــقم آن کاری داش ــت و س ــه صح ــه ب ــخصیت، بی آنک ــرور ش ــایی و ت عقده گش

ــملو، 13۹2: ۹3(. ــد )قاس ــه می بین ــراد صدم ــتن داری اف ــاف و خویش ــود و انص می ش

ــات  ــه آی ــی ک ــد، در صورت ــراد ایجــاد می کن ــان اف ــه تهمــت زدن را در می ــل زمین ــن ضرب المث ای

ــیار  ــان هوش ــورد آن ــاوت در م ــران و قض ــای دیگ ــرش حرف ه ــده: در پذی ــر ش ــا متذک ــرآن باره ق

باشــید و بــدون اطــالع ســخن نگوییــد: »َلــْو ال ِإْذ َســِمْعُتُموُه َظــنَّ اْلُمْؤِمُنــوَن َو اْلُمْؤِمنــاُت ِبَأْنُفِســِهْم 

ــوا هــذا ِإْفــٌك ُمبيــن « )نــور:12(؛ چــرا هنگامــى كــه ايــن )تهمــت( را شــنيديد، مــردان و  ــرًا َو قاُل َخْي

زنــان بــا ايمــان نســبت بــه خــود )و كســى كــه همچــون خــود آنــان بــود( گمــان خيــر نبردنــد و 

نگفتنــد ايــن دروغــى بــزرگ و آشــكار اســت «. از آيــه شــريفه يكــى از دســتورات اخالقــى معاشــرت 

اســتفاده مى شــود كــه مؤمــن بايــد بــه بــرادر دينــى خــود حســن ظــن داشــته باشــد و از ســوء ظــن 
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دوری نمايــد، چــه بســا ســوء ظــن موجــب افتــرا و گنــاه خواهــد شــد، لــذا خداونــد در مقــام توبيــخ 

و مذمــت می فرمايــد: چــرا مؤمنيــن گمــان نيــك بــه نفــوس خــود نبرنــد، يعنــى چــون متدينيــن 

ــه  ــدارد، بايــد نســبت ب ــد ن ــه خــود گمــان ب ــه نفــس واحــد هســتند، چنان چــه انســان ب ــه منزل ب

بــرادران ايمانــى هــم، گمــان بــد نبــرد، زيــرا بدگمانــى بــه ايشــان بدگمانــى بــه خــود اســت و البتــه 

ــاه عبدالعظیمی، 1363،  ج۹: 206(. ــود )ش ــد ب ــى نخواه ــه آن راض ب

ــان  ــه مؤمن ــرار داده و ب ــاب ق ــورد عت ــاری را م ــن رفت ــه شــدت چنی ــد ب ــه، خداون ــن آی ــق ای طب

فرمــان داده در چنیــن مواقعــی نــه تنهــا ســخن دروغ گویــان را نپذیرنــد، بلکــه قاطعانــه آن را رد کننــد 

و ســوء  ظــن را کنــار بگذارنــد. در نتیجــه ضــرورت تحقیــق در مــورد آنچــه انســان می شــنود آشــکار 

می شــود و برخــالف ایــن ضرب المثــل، انســان نبایــد ســخن دیگــران را بــدون اطــالع قبــول کــرده 

ــری می شــود. ــزرگ و خطــای جبران ناپذی ــاه ب ــد، مرتکــب گن ــن کن ــر چنی و انتشــار دهــد و اگ

2-2. اقتصادی

ــه خاطــر وابســتگی  ــا وجــود آیــات مختلفــی کــه احــکام اقتصــادی را بیــان نمــوده،  برخــی ب ب

ــن  ــه ای ــز ب ــران را نی ــوده و دیگ ــات بی توجــه ب ــن آی ــه ای ــادی، ب ــور م ــه ام کاذب و باطــل خــود ب

ــان اســت  ــه هم نوع ــی ب ــک مال ــاق و کم ــدم انف ــن مشــکالت ع ــی از ای ــد. یک ــتباه وادار می کنن اش

ــا  ــن َمثل ه ــی از ای ــه برخ ــه ب ــت. در ادام ــه اس ــط رواج یافت ــه غل ــا ب ــی ضرب المثل ه ــه در برخ ک

ــود: ــاره می ش اش

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است )دهخدا، 13۹0، ج2: ۹04(.

بســیار شــنیده می شــود کــه شــیطان در هنــگام انفــاق و کمــک بــه دیگــران، نیازهــا یــا حتــی 

ــک  ــل نی ــن عم ــر ای ــی در براب ــوده و مانع ــگ نم ــده پررن ــاق کنن ــرای انف ــال را ب ــرف م ــکان مص ام

ــی بایــد توجــه داشــت نعمت هــا و  ــد. ول بوجــود مــی آورد و از بخشــش و انفــاق جلوگیــری می کن

مواهبــى كــه پــروردگار در اختيــار انســان ها گذاشــته، در بســيارى از مــوارد، بيــش از نيــاز آن هاســت، 

ــى  ــه زندگ ــى ب ــه زيان ــدون آن ك ــد، ب ــز در آن ســهيم كنن ــران را ني ــد ديگ ــه مى توانن ــه اى ك ــه گون ب

خودشــان برســد؛ ولــى گروهــى بــه خاطــر صفــت رذيلــه  »بخــل«، از ايــن كار امتنــاع ورزيــده و هيــچ 

ــد )مــکارم شــیرازی، 1377، ج2: 367(. ــن مواهــب خــدادادى ســهيم نمى كنن كــس را در اي

اگــر ایــن بــاور تصحیــح نشــود بی انصافــی اســت، چراکــه بایــد از بهتریــن چیــزی کــه در اختیــار 

داریــم در راه خــدا انفــاق کنیــم. ایــن بــاور باعــث خــودداری از انفــاق و بخشــش شــده اســت پــس 

بایــد از کاربــرد آن جلوگیــری کنیــم و بدانیــم کــه اگــر چــراغ خانــه خویــش را بــرای روشــن کــردن 
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خانــه نیازمنــدی تقدیــم کردیــم، چلچراغــی فــروزان در دلمــان روشــن خواهــد شــد کــه خورشــید بــه 

ــردد )واحــد، 138۹: 62-63(. ــد می گ ــو آن نیازمن پرت

گاهــی ایــن ضرب المثــل تبدیــل بــه توجیهــی بــرای عــدم انفــاق و صدقــه می شــود، در صورتــی 

کــه خداونــد در آیــات مختلــف بــه انفــاق و صدقــه اشــاره کــرده و بــرآن تأکیــد زیــادی دارد. چنان کــه 

ــُه َأْضعافــًا َكثيــَرًة َو اهّلُل  ــُه َل ــِرُض اهّلَل َقْرضــًا َحَســنًا َفُيضاِعَف ــذي ُيْق ــْن َذا الَّ در آیــات قــرآن آمــده: »َم

ــه خــدا قــرض الحســنه اى دهــد، )و از  ــره:245(؛ كيســت ب ــون « )بق ــِه ُتْرَجُع ــُط َو ِإَلْي ــُض َو َيْبُص َيْقِب

ــد  ــد؟ و خداون ــر كن ــراى او، چنديــن براب ــا آن را ب ــد( ت ــه او بخشــيده انفــاق كن ــى كــه خــدا ب اموال

اســت )كــه روزِى بنــدگان را( محــدود يــا گســترده مى ســازد؛ )و انفــاق، هرگــز باعــث كمبــود روزى 

ــد گرفــت.  ــاداش خــود را خواهي ــد و پ ــاز مى گردي ــه ســوى او ب ــان نمى شــود( و ب آن

ــن  ــاداش ای ــان اینکــه پ ــا بی ــد دارد بلکــه ب ــه دادن تأکی ــاق و صدق ــر انف ــا ب ــه تنه ــه ن ــن آی  ای

ــوق  ــاری س ــن رفت ــوی چنی ــه س ــان ها را ب ــود، انس ــر داده می ش ــد و دو براب ــط خداون ــال توس اعم

ــد.  ــان می ده ــر را نش ــن ام ــاالی ای ــت ب ــد و اهمی می ده

ــه در  ــاق، امــری باطــل اســت ک ــگام انف ــاز او در هن ــن وسوســه های شــیطان و ایجــاد نی بنابرای

آیــات قــرآن هــم بــه آن اشــاره شــده اســت و انســان بــا ایمــان بایــد بدانــد بــا بخشــش و انفــاق 

در راه خــدا، نــه تنهــا مــال خــود را بــا برکــت نمــوده، بلکــه بــا ایــن عمــِل خــود، بینــی شــیطان را بــر 

ــد. ــب او می افزای ــر غض ــد و ب ــاک می مال خ

پول را روي تابوت مرده بگذاري، مرده برایت ابو عطا می خواند )حیدری ابهری، 13۹0 : 668(.

اســتفاده از ابــزار و نعمت هــای دنیــوی، جنبــه مثبــت و منفــی دارد. یکــی از ایــن ابزارهــا پــول 

ــوان  ــه عن و مــال اســت کــه اگــر در جهــت رضایــت الهــی قــرار گیــرد، نیکــو اســت و اگــر خــود ب

ــی  ــن ضرب المثل های ــه چنی ــا ک ــال دارد. از آنج ــه دنب ــذاب اخــروی را ب ــرار داده شــوند، ع هــدف ق

پول پرســتی را در میــان افــراد جامعــه پــرورش می دهــد، بایــد اصــالح شــود در غیــر ایــن صــورت 

موجــب رونــق صفــات ناشایســتی خواهــد شــد. 

ایــن ضرب المثــل اهمیــت زیــادی بــرای پــول قائــل اســت و از انجــام کارهــای غیــر ممکــن بــه 

کمــک پــول ســخن می گویــد. در صورتــی کــه ایــن بــاور کامــاًل بــا تعالیــم دینــی در تعــارض اســت. 

ــَن َو  ــاِء َو اْلَبني س ــَن النِّ ــَهواِت ِم ــبُّ الشَّ ــاِس ُح ــَن ِللنَّ يِّ ــد: »ُز ــاره می فرمای ــن ب ــم در ای ــرآن کری ق

ْنعــاِم َو اْلَحــْرِث ذِلــَك َمتــاُع اْلَحيــاِة  َمِة َو اْلَ ــِة َو اْلَخْيــِل اْلُمَســوَّ َهــِب َو اْلِفضَّ اْلَقناطيــِر اْلُمَقْنَطــَرِة ِمــَن الذَّ

ْنيــا َو اهّلُل ِعْنــَدُه ُحْســُن اْلَمــآب  « )آل عمــران : 14(؛ محبــت امــور مــادى، از زنــان و فرزنــدان و امــوال  الدُّ

ــوه داده  ــردم جل ــر م ــت، در نظ ــان و زراع ــاز و چهارپاي ــب هاى ممت ــره و اس ــال و نق ــت از ط هنگف
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شــده اســت؛ )تــا در پرتــو آن، آزمايــش و تربيــت شــوند؛ ولــى( اينهــا )در صورتــى كــه هــدف نهايــى 

آدمــى را تشــكيل دهنــد،( ســرمايه زندگــى پســت )مــادى( اســت؛ و ســرانجام نيــك )و زندگــى واال 

و جاويــدان(، نــزد خداســت . از ايــن آيــه بــر مى آيــد كفــار معتقدنــد مى تواننــد بــا امــوال و اوالد، 

ــان در  ــب خــوردن آن ــدار، فري ــن پن ــت اي ــد عل ــان مى كن ــه شــريفه بي ــاز شــوند، و آي از خــدا بى ني

برابــر تمايــالت و لذائــذ مــادى اســت، زیــرا از امــور آخــرت منقطــع شــده و رو بــه دنيــا آورده انــد. 

مســئله مهــم آن اســت کــه زندگــى دنيــا بایــد وســيله ای بــرای زندگــى آخــرت قــرار گیــرد، نــه آن را 

هــدف پنداشــته و مــا وراى آن را فرامــوش كننــد، و يــا راه را مقصــد گرفتــه، در عيــن اينكــه مشــغول 

رفتــن بــه ســوى پــروردگار خويشــند، رفتــن را مقصــد بپندارنــد. ايــن بى خبــران غفلــت زده، وســایل 

ظاهــرى الهــى را كــه مقدمــات و وســایلى بــراى بدســت آوردن رضــوان اهلل هســتند، امــورى مســتقل 

ــذات شــمرده اند، بــه هميــن جهــت دنيايــى كــه خلــق شــده تــا نعمــت و  پنداشــته و محبــوب بال

ــی،  ــر ايشــان نقمــت و عــذاب می شــود )طباطبای ــان باشــد، ب ــاداش اخــروى آن وســيله تقــرب و پ

1374، ج3: 148-14۹(.

آیــات زیــادی بــه بخشــش و انفــاق توصیــه کــرده و در مقابــل از اندوختــن مــال و ذخیــره کــردن 

آن و پول پرســتی نهــی کــرده اســت. قــرآن کریــم اســتفاده از امــوال و نعمت هــای دینــوی را نهــی 

نکــرده، بلکــه اســتفاده از آن را بــه فراخــور نیــاز و در جهــت بهره گیــری بــرای رســیدن بــه اهــداف 

آخرتــی مــورد تأییــد قــرار داده اســت. ولــی برخــی انســان ها ایــن ابــزار را بــه عنــوان هــدف نهایــی 

ــوم شــمرده اســت.  ــد آن را مذم ــه خداون ــار دنیاپرســتی و پول پرســتی شــده اند ک ــرار داده و دچ ق

بارهــا دیــده شــده امــور دنیــا بــا پــول و مادیــات قابــل دســتیابی نیســت. چــه بســا مــواردی کــه 

ــر تنشــی را ســامان دهــد،  ــی آشــفته و پ ــود بخشــد، زندگ ــاری را بهب ــراوان نتوانســته بیم ــول ف پ

نادانــی را صاحــب علــم و دانــش کنــد و... همــه ایــن نمونــه هــا نشــان از وجــود مدیــری حکیــم 

ــادی  ــای ع ــی و پیش بینی ه ــبات معمول ــدگان، محاس ــه بن ــر و تنب ــرای تذک ــه گاه ب و آگاه دارد ک

ــد. ــم می زن ــر ه ــان ها را ب انس

2-3. سیاسی-اجتماعی

ــی از  ــت و یک ــدا نیس ــی ج ــی و سیاس ــی اجتماع ــن از زندگ ــراد، دی ــی اف ــاور برخ ــالف ب برخ

مهم تریــن ابعــاد زندگــی دنیــوی را تشــکیل می دهــد و همــه امامــان معصــوم؟ع؟ در طــول زندگــی 

ــد.  ــد کرده ان ــن موضــوع تأکی ــت ای ــر اهمی ــت خــود ب ــر برک پ

با یک گل بهار نمی شود )شکورزاده بلوری، 1372: 153(.
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ــادرت  ــه آن مب برخــی افــراد وقتــی متوجــه می شــوند شــخصی کار خوبــی کــه دیگــران کمتــر ب

می کننــد، انجــام داده، بــه جــای تمجیــد، تشــکر و تشــویق وی جهــت تکــرار آن کار نیــک و یــا تــرک 

فعــل ناپســند، ایــن مثــل را بــه کار می برنــد. ایــن شــیوه برخــورد بــا خوبی هــا، تشــویق و تحســین 

بدی هــا و پلیدی هــا اســت کــه بــه منزلــه کمــک بــه تخریــب جامعــه خواهــد بــود )ضیائــی، 138۹: 

21-20(. ایــن مثــل در زبــان عربــی نیــز بــا همیــن معنــی اســتفاده شــده اســت کــه می گوینــد: »َورَده 

واحــدًة ال َتعَمــل َربیــع« )ناصــری، 13۹0: 111(. 

ــى  َو  ــِه َمْثن ــوا ِلّل ــَدٍة َأْن َتُقوُم ــْم ِبواِح ــا َأِعُظُك م ــْل ِإنَّ ــد: »ُق ــه می فرمای ــن رابط ــم در ای ــرآن کری ق

ــر دو  ــه: دو نف ــدرز مى دهــم، و آن اينك ــز ان ــك چي ــه ي ــا ب ــو: شــما را تنه ــرادى ...« )ســباء:46(؛ بگ ُف

نفــر يــا يــك نفــر، يــك نفــر بــراى خــدا قيــام كنيــد. مقصــود از »قيــام« يــا بــه پــا خاســتن و متفــرق 

شــدن از مجلــس پيامبــر اســت و يــا مقصــود آمادگــى و اقــدام بــا همــت و كوشــش بــراى انجــام 

كارى اســت، نــه ايســتادن روى دو پــا. و معنــاى آيــه شــريفه ايــن اســت كــه مــن شــما را بــه يــك 

امــر ســفارش مى كنــم كــه اگــر آن را انجــام دهیــد بــه حــق مى رســيد. و آن قيــام دو نفــر دو نفــر 

يــا يكــى يكــى بــا نيــت خالــص بــراى خداونــد اســت. آن گاه در امــر محمــد؟ص؟ و آنچــه را كــه آورده 

اســت و آنچــه را كــه مى گويــد، از روى انصــاف و عدالــت بــدون عنــاد تدبــر كنيــد )طبرســی، 1375، 

ج5:  1۹4(.

امــروزه در شــرایط بســیار مشــاهده شــده کــه افــراد در مقابــل و موقعیــت گنــاه عکس العمــل الزم 

را نداشــته و توجیــه آنــان ایــن اســت کــه نمی تــوان کار شایســته ای در مقابــل آنــان داشــت و یــا 

عکــس العمــل »مــِن تنهــا« نتیجــه نــدارد. در صورتــی کــه اگــر عمــل و تــالش افــراد بــا روشــنگری 

همــراه شــود تأثیــر خــود را خواهــد داشــت، چراکــه بیشــتر انبیــا مصــداق همیــن شــرایط بوده انــد و 

کامــال نقــض آن را بــه منصــه ظهــور رســانده اند و در مقابــل قــوم و گــروه کثیــری بــا اقــدام شایســته 

خــود، زمینــه هدایــت افــراد را فراهــم کرده انــد. و اگــر در میــان افــراد یــک قــوم و گــروه یــک نفــر 

سیاســت مدار آگاه وجــود داشــته باشــد آینــده نافرجامــی نخواهنــد داشــت.

سری که درد نمی کنه را دستمال نمی بندند )دهخدا، 13۹0، ج2: 1424(.

ایــن مثــل نــزد افــراد محتــاط و کــم خاصیــت کاربــرد بیشــتری دارد. وقتــی کســی بخواهــد از زیــر 

ــرای  ــد و ب ــی کن ــار کاری کــه ســود مــادی نــدارد و شــاید بــدون زحمــت هــم نباشــد، شــانه خال ب

ــک شــهادت خــودداری  ــی از ادای ی ــی حت ــا کشــف جرم ــی و ی ــرای روشــن شــدن حقیقت ــال ب مث

کنــد، ایــن مثــل را اســتفاده می کنــد. بســیار اتفــاق می افتــد انجــام یــا تــرک عملــی، کــه صرفــا از 

عهــده فــرد خاصــی بر می آیــد، بــرای وی هیــچ فایــده ای نــدارد، امــا بــرای دیگــری حیاتــی، مهــم و 
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سرنوشت ســاز اســت کــه نبایــد بــه ســادگی از آن گذشــت. حــال آنکــه وی بــا گفتــن ایــن ضــرب 

ــی، 138۹: 74-75(. ــد )ضیائ ــاز می زن ــل از انجــام آن ســر ب المث

ــى  ــات جاهل ــوص در اجتماع ــات و بخص ــه اجتماع ــهادت در هم ــوع ش ــال موض ــوان مث ــه عن ب

وجــود داشــته و دارد كــه معمــوال در شــهادت دادن، مقيــاس را حــب و بغض هــا و چگونگــى ارتبــاط 

ــی  ــود. حت ــان مطــرح نب ــراى آن ــت ب ــد و حــق و عدال ــرار مى دادن ــده ق ــا شــهادت دهن اشــخاص ب

از حديــث ابــن عبــاس اســتفاده مي شــود افــراد تــازه مســلمان بعــد از ورود بــه مدينــه بــه خاطــر 

ــوددارى  ــد خ ــان مى ش ــرر بستگانش ــه ض ــه ب ــهادت هايى ك ــاوندى، از اداى ش ــات خويش مالحظ

ــکارم  ــدار داد )م ــان هش ــه آن ــه ب ــن زمين ــد و در اي ــازل ش ــه  ن ــرایطی آي ــن ش ــد. در چنی مى كردن

ــا، 1414، ج5: 455(. ــید رض ــیرازی، 1374، ج4: 162؛ رش ش

اميــَن ِباْلِقْســِط ُشــَهداَء ِلّلــِه َو َلــْو َعلــى   ذيــَن آَمُنــوا ُكوُنــوا َقوَّ َهــا الَّ قــرآن کریــم می فرمایــد: »يــا َأيُّ

ــوى  َأْن  ــوا اْلَه ِبُع ــا َتتَّ ــا َف ــى  ِبِهم ــاهّلُل َأْول ــرًا َف ــا َأْو َفقي ــْن َغِنيًّ ــَن ِإْن َيُك ْقَربي ــِن َو اْلَ ــُكْم َأِو اْلواِلَدْي َأْنُفِس

َتْعِدُلــوا َو ِإْن َتْلــُووا َأْو ُتْعِرُضــوا َفــِإنَّ اهّلَل كاَن ِبمــا َتْعَمُلــوَن َخبيــرًا« )نســاء: 135(؛ اى كســانى كــه ايمان 

آورده ايــد! كامــال قيــام بــه عدالــت كنيــد! بــراى خــدا شــهادت دهيــد، اگــر چــه )ايــن گواهــى( بــه 

زيــان خــود شــما، يــا پــدر و مــادر و نزديــكان شــما بــوده باشــد! )چــرا كــه( اگــر آنــان غنــى يــا فقيــر 

ــروى  ــن، از هــوى و هــوس پي ــد. بنابراي ــان حمايــت كن ــد ســزاوارتر اســت كــه از آن باشــند، خداون

نكنيــد؛ كــه از حــق، منحــرف خواهيــد شــد! و اگــر حــق را تحريــف كنيــد، و يــا از اظهــار آن، اعــراض 

نماییــد، خداونــد بــه آنچــه انجــام مى دهيــد، آگاه اســت . معنــاى ايــن ســخن خــدا آن اســت كــه 

ديــن، بــر مــا، پــدران مــا و فرزنــدان مــا حكومــت دارد و هــرگاه منفعــت شــخصى بــا ديــن در تضــاد 

باشــد، بايــد ديــن را ترجيــح داد، هرچنــد ايــن كار بــه نابــودى جــان و مــال منجــر شــود. اگــر كســى 

حقيقــت قرآنــى فــوق را بــا رفتــار مــا بســنجد، بــه ايــن نتيجــه خواهــد رســيد كــه مــا منافــع خــود 

و خويشــاوندان خــود را بــر ديــن ترجيــح مى دهيــم و اگــر خــوب تحقيــق و دقــت كنــد، بــه ايــن 

موضــوع ايمــان پيــدا مى كنــد كــه نخســتين و آخريــن منبــع ديــن از نظــر مــا، مصلحــت و منفعــت 

شــخصى اســت، نــه كتــاب خــدا و ســنت رســول خــدا )مغنیــه، 1378، ج2: 720-721(.

نـه تنهـا ایـن آیـه به ضـرورت عدالت و شـهادت صـادق اشـاره می کند بلکه با بیان شـهادت درسـت 

حتـی بـه ضـرر فرزنـدان و یـا والدین، بـر اهمیـت آن می افزایـد و بی تفاوتـی در مقابل امور اطـراف فرد 

را نهـی می کنـد کـه تعـارض کامـل تعلیمـات الهی با ایـن ضرب المثـل را نشـان می دهد. 
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2-4. خانوادگی

ــان  ــان بنی ــور آن ــه مح ــا ک ــی ضرب المثل ه ــر، برخ ــر حاض ــج عص ــای رای ــان ضرب المثل ه در می

ــی از  ــه یک ــا ک ــتند. از آنج ــل هس ــاد کام ــی در تض ــم اله ــرآن و تعالی ــات ق ــا آی ــت ب ــواده اس خان

ــکار  ــا و اف ــری در ارزش ه ــر تغیی ــت و اگ ــواده اس ــی، خان ــای اجتماع ــن ارکان و پیوند ه مهم تری

خانــواده صــورت گیــرد، بــر جامعــه تأثیــر فراوانــی دارد، بررســی و تبییــن ضرب المثل هــای مخالــف 

ــی  ــه برخ ــتردگی، ب ــرورت و گس ــه ض ــه ب ــا توج ــه ب ــه در ادام ــود ک ــی می ش ــم تلق ــات، مه ــا آی ب

ــت: ــده اس ــاره ش ــا اش ضرب المثل ه

آدم زنده وکیل وصی نمی خواد )شهری، 1378: 27(.

مســلم اســت زنــده بــودن، دلیــل بــر توانایــی بــر هــر کاری نیســت. انجــام کارهــای تخصصــی 

نیــاز بــه آمــوزش، تمریــن، علــم و دانــش دارد تــا انســان قــادر باشــد آن را انجــام دهــد. بــه عنــوان 

مثــال اگــر کســی بخواهــد در دادگاه از خــود در مقابــل دیگــری دفــاع کنــد، بایــد آمــوزش الزم را در 

ایــن زمینــه ببنیــد و بــا تمریــن، آگاهــی الزم را بدســت آورد. حتــی برخــی مواقــع الزم اســت وکیــل 

ــک محــاوره و جــر و بحــث  ــه در ی ــل آن اســت ک ــن ضــرب المث ــه منظــور ای ــد. البت اســتخدام کن

معمولــی، کســی حــق نــدارد بــه جــای دیگــری بــه دفــاع بپــردازد. در صورتــی کــه ایــن دفــاع، حتــی 

ــازی  ــان ب ــا زب ــه ب ــه ای ک ــه جامع ــد ب ــه رس ــت چ ــر اس ــده، اجتناب ناپذی ــه عقب مان ــک جامع در ی

ــد او را متهــم ســازد )قاســملو، 13۹2: 56(. و محاصــره کــردن فــرد محجــوب و بی گناهــی بخواهن

ــه آیــه 5  ــه داشــتن وکیــل و وصــی اشــاره شــده اســت، از جمل در برخــی آیــات قــرآن کریــم ب

ســوره نســاء و آیــه 237 ســوره بقــره اســت کــه بــه وکالــت در امــوال و عقــد ازدواج پرداختــه اســت. 

ــاء:5(؛  ــًا...« )نس ــْم ِقيام ــَل اهّلُل َلُك ــي  َجَع ت ــُم الَّ ــَفهاَء َأْمواَلُك ــوا السُّ ــت: »َو ال ُتْؤُت ــده اس ــه آم چنان ک

امــوال خــود را، كــه خداونــد وســيله قــوام زندگــى شــما قــرار داده، بــه دســت ســفيهان نســپاريد. 

آنچــه از ظاهــر آيــه شــريفه فهميــده مى شــود ايــن اســت كــه مى خواهــد از زيــاده روى در انفــاق بــر 

ســفيهان نهــى نمــوده و بفرمايــد: بيــش از احتيــاج آنــان، مــال در اختيارشــان نگذاريــد. بحــث آيــه 

ــان را  ــه امــوال يتيمــان اســت كــه دســتور مى دهــد: اوليــاى يتيمــان اداره امــور آن شــريفه در زمين

بــه عهــده گيرنــد و امــوال آنــان را رشــد دهنــد. بــه هــر حــال اگــر مــراد از ســفها، فقــط ايتــام ســفيه 

باشــد، مــراد از جملــه: »اموالكــم...« در خصــوص امــوال ايتــام خواهــد بــود و از اينكــه امــوال ايتــام 

را بــه اوليــاى ايتــام )كــه مخاطــب ايــن آيــه مى باشــند( نســبت داده معلــوم می گــردد نبايــد بــه 

افــراد ســفيه اجــازه دهنــد مــال را اســراف و ريخــت و پــاش نماينــد، بلکــه الزم اســت افــراد عاقــل 

اداره امــور ســفيهان را )ماننــد اطفــال صغيــر و ديوانــه( بــه عهــده گيرنــد.
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از فــروع ايــن اصــل آن اســت كــه اوليــا و سرپرســتان جوامــع بشــرى بايــد امــور افــراد ســفيه را 

بــه دســت گيرنــد و امــوال آنــان را بــه دستشــان ندهنــد كــه در غيــر مــورد  مصــرف كننــد، بلكــه بــر 

سرپرســتان الزم اســت امــوال آنــان را زيــر نظــر گرفتــه و بــه اصــالح آن بپردازنــد و بــا در جريــان 

ــه  ــر، موجــب رشــد آن شــوند، و ب ــره ورى ديگ ــن آن در كســب و تجــارت و هــر وســيله به انداخت

خــود صاحبــان مــال )كــه دچــار ســفاهت هســتند( از منافــع و در آمــد مــال )و نــه از اصــل مــال( 

ــه  ــال ب ــظ شــود و ســرانجام صاحــب م ــال حف ــا اصــل م ــد ت ــره بپردازن ــوق روزم ــه صــورت حق ب

ــه  ــه كلي ــى، نســبت ب ــت ول ــه شــريفه، والي ــد نيســت از آي ــد. بعي مســكنت و تهى دســتى نيانجام

امــور محجوريــن اســتفاده شــود، بــه ايــن معنــا كــه بفهمانــد: خــدا راضــى نيســت امــور افــراد ســفيه 

و ديوانــه و یــا هــر محجــور ديگــری، بــا ســاير مــردم فــرق داشــته باشــد، بلكــه بــر جامعــه اســالمى 

اســت كــه امــور آنــان را بــه عهــده بگيــرد، حــال اگــر از طبقــات اوليــا از قبيــل پــدر و يــا جــد، كســى 

وجــود دارد،سرپرســتی بــر امــور محجــور عليــه برعهــده اوســت و اگــر كســى از آنــان نبــود، حكومــت 

ــر امــور محجــور  ــوان واليــت ب ــه عن ــد ايــن كار را انجــام دهــد، )و كســى را ب شــرعيه اســالمى باي

عليــه قــرار دهنــد( و اگــر حكومــت مســلمين شــرعى نبــود و طاغــوت بــر آنــان حكومــت كــرد، بايــد 

مؤمنيــن بــه انجــام ايــن كار اقــدام کننــد )طباطبایــی، 13۹0، ج4: 167-171(.

بــا توجــه بــه آیــه و تفســیر آن، داشــتن وکیــل و وصــی بــرای افــراد زنــده نــه تنهــا مانعــی نــدارد، 

بلکــه در مواقعــی بــر داشــتن آن تأکیــد شــده و ســالمت افــراد و اقتصــاد جامعــه در گــرو انتخــاب 

وکیــل و سرپرســت بــرای برخــی افــراد همچــون ایتــام و ســفیهان اســت. بنابرایــن بــه کارگیــری ایــن 

مثــل یعنــی مخالفــت جــدی بــا آیــات قــرآن کریــم کــه پیامدهــای جبران ناپذیــری خواهــد داشــت.
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نتیجه گیری

با توجه به داده های قرآنی در این پژوهش می توان نتیجه گرفت:

از آنجــا کــه وســیله ی ارتباطــی اکثــر مــردم زبــان و گفتــار اســت و بســیاری از گناهــان و خطاهــا 

بــا آن انجــام می شــود، توجــه بــه گفتــار از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. یکــی از مــوارد پرکاربــرد 

ــارات خاصــی بــه  گفتــاری، ضرب المثل هــا هســتند کــه انــواع مختلفــی دارنــد و در هــر جامعــه عب

ــه  ــردم آن جامع ــات م ــادات و روحی ــه از آداب، اعتق ــه برگرفت ــد ک ــق یافته ان ــل رون ــوان ضرب المث عن

. هستند

ــم و  ــرآن کری ــات ق ــه از آی ــی، برگرفت ــتفاده کنون ــورد اس ــود و م ــای موج ــی از ضرب المثل ه برخ

ــش توســط گذشــتگان  ــه ســال ها پی ــی اســت ک ــه از داســتان  ها و موقعیت های ــز برگرفت برخــی نی

بــه وجــود آمده انــد. برخــی دیگــر نیــز کــه تعدادشــان کمتــر اســت، ریشــه در زبــان عــرب دارد کــه 

هــم در قــرآن از آن اســتفاده شــده و هــم در زبــان فارســی کاربــرد دارنــد.

ــه  ــتند ک ــی هس ــا آیات ــگ ب ــد، هماهن ــون رواج یافته ان ــه اکن ــی ک ــیاری از ضرب المثل های بس

مبانــی اعتقــادی و عملــی را مــورد نظــر قــرار داده انــد و در جهــت موافــق و ترویــج چنیــن اصولــی 

ــد. ــردم رواج یافته ان ــن م ــده و در بی ــود آم ــه وج ب

ــرده و  ــروی نک ــرآن پی ــات ق ــم اســالمی و آی ــه از تعالی ــدادی از مثل هــا هســتند ک ــل تع در مقاب

مفاهیمــی ناهماهنــگ بــا آیــات و مبانــی قــرآن، در ُبعــد اعتقــادی و یــا عملــی دارنــد. مثــال موجــب 

ــرورزی، پو ل پرســتی، بی مســئولیت  ــروج کف ــا م ــروف می شــوند و ی ــه مع ــر ب ــت ام ــت از اهمی غفل

بــودن، تهمــت زدن، الگوگیــری نادرســت از اکثریــت، ناامیــدی از درگاه الهــی و ممانعــت از توبــه و 

انفــاق در راه خــدا می شــوند. در ایــن پژوهــش بــا بررســی برخــی از ایــن مثل هــا، بــه تقابــل آن هــا 

بــا آیــات پرداختــه شــد و ســعی شــد، وجــه اشــتباه بــودن آن نشــان داده شــود شــاید قــدم کوچکــی 

در اصــالح محــاورات مــردم برداشــته شــود.
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