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Abstract 

1. Introduction  

The folk culture of any nation is the very culture, thought and 

beliefs of that nation. This kind of culture is an expression of 

people’s traditions, customs and thought. In addition, we can 

find some information about historical sociology by analyzing 

the folk culture (Mabjoub,2008: 139). Proverbs, beliefs, 

melodies, fictions and myths form a part of folk culture (Dorri & 

kheirandish,2013, p.82-83). “Proverb is one of manifestations of 

the folk culture” (Rahmati,2004:105). The folk culture of any 

nation is the result of the ancients’ thought and experience 

showing their beliefs, customs and conventions. Therefore, 

proverbs and aphorisms are one of any country’s culture, 

civilization and literature. These proverbs and aphorisms have 
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been used by literary and scientific characters. More than any 

living language, Persian has a lot of proverbs and aphorisms 

overfilled with a lot of elegance, thought and flavor to show its 

purpose. Many years ago, Aristotle believed that proverbs and 

aphorisms are as the bunches of the traditional philosophy that 

have been saved against the destruction danger under the 

protection of brevity, reality and pious action 

(Golpayegani,1997). 

The folk culture of Kerman region is a part of this ancient 

country by having circuitous precedence. We can introduce just a 

little part of this region’s culture by studying historical 

characters of current proverbs and aphorisms among the people. 

The purpose of this study is to investigate the proverbs and 

aphorisms’ role in diffusion of culture of this region and their 

evolutionary circumstance. To this end, the current research 

studies proverbs and aphorisms of Kerman people and their 

historical characters by analytical approach.  

2. Methodology  

The narration and current proverbs and aphorisms are collected 

through interviewing. Then, from among the related resources, 

the titles of historical characters in proverbs and aphorisms were 

investigated and analyzed. Finally, the results were concluded.  

3. Discussion   

Understanding the wealth of folk literature such as proverbs, 

aphorisms, myths and stories is one of the effective ways to 

reach a mutual understanding of philanthropy and empathy 

among different nations across the world and also proving the 

civilization heritage. Surveying these kinds of works can make 

clear the basic physical and emotional needs of human beings. 

Undoubtedly, efforts to meet these needs can help to train the 

sense of brotherhood and fraternity. In this way, humans will 

know each other better, seeing themselves as a member of big 
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human kind family on earth. The thought “the world is 

hometown of all” is gradually forming and all humans will agree 

with Mohammad Eghbal famous Pakistani poet. They will do 

this without any sense of selfishness resulting from racism and 

religious fanaticism (Lahori ,1994: 203). 

Cultural diffusion means cultural transmission from a region to 

another, sometimes from an age to another age reciprocally. The 

created cultures of the modern world are sometimes 

independently developed from the old cultures and sometimes 

they are changed or replaced. This view has been proposed as a 

theory about the evolution of culture by some people like 

Edward Tyler. They believed that the cultural diffusion has 

people as an effective role in the culture development (Bashirieh, 

2008:128). 

People of Kerman have used the famous historical characters in 

proverbs and aphorisms based on their cultural and social 

services such as Shah Abbas Safavi, Mulla Hadi Sabzevari, 

Kerman governors Sardar Nosrat, Sardar Mojallal, and Iskandar 

Maghdouni, Yusuf Ghahvechi, Navab Safavi, Belal Habashi, 

Bohlul, Baktash Khan, the governor of Kerman, Eissa Khan 

Jalali, the gendarme of southern region of Kerman and Shah 

Nematullah Vali. 

Some examples of current proverbs and aphorisms of Kerman 

and their historical roots are studied as follow:  

- /âdam mibâ honar dâšte bâše/ A man must have art. 

-  /âšeš xədang bâše kâsəš čubi bâše/ Soup should be delicious, 

its bowl can be of any material. 

-  /a: xune sardâr sardereš munde/ From the leader's house only 

its facade is left. 
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-  /a mixkan tâ mixkub hâder bun bâš/ From the beginning to the 

end, you must be careful. 

-  /engâr yusefu səre dorâhiye/ It seems Yusuf is confused. 

-  /bozorgiš va: navvâb mimune gədâyiš va: abbâs-e dus/ His 

greatness is like Nawab and his begging is like Abbas Dus  

-  /bəlâl ke mord dəge azun nəgoftan/ After the death of Belal, 

didn’t any one say Azan. 

-  /bohlulo: xərq-e nun-e jəvo: sərke/ Bohlul and his little 

properties. 

-  /peser-e bytâš xâne: / He thinks he is Baktash’s son. 

-  /pirət bəsuze âš-e kašk-e pādane/ It is just a soup but it has a 

lot of sounds. 

-  /de 'səre bâr mikone/ He is loading of two sides. 

-  /ye moride xar az sad dəhe šişdongi bəhtəre/ If you have a 

wishy-washy follower, it will be better for you to have a lot of 

things. 

4. Conclusion  

Language and folk culture are the interesting and attractive parts 

in proverbs and aphorisms. The language and the common 

culture used in spoken and written works, make the speech more 

beauteous and melodious, and prevents the speech from 

weariness and prolong. Though some proverbs are very short, 

they can help the writer or narrator to state concepts. We can 

determine thoughts, customs and behaviors especially of people 

of Kerman by studying the historical proverbs and aphorisms. It 

is common in families to use proverbs and aphorisms in training 

their children. In this way, the customs, manners and traditions 
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can be survived and passed to future generations and 

philanthropy can be promoted among a society through the 

circulation of proverbs and aphorisms.  

Keywords: Proverbs and aphorisms, historical characters, cultural diffusion, 

Kerman. 
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 مردم کرمان جیامثال و حکم را یخیتار یها تیرواج نام شخص یبررس

 

 1عیسی مرادی

 2(مسئول ةسندینو)ابوالقاسم امیراحمدی                                                                                                  

 3هیسرد علی عشقی

 
 

                                                                               چکیده  

ها، عالوه بر بيان نصـايح و انـدرزهاي تربيتـي و اجتمـاعي، اغلـب مبيّن امثال و حكم ملّت  

ري و هاي دروني آنهـا نيـز هسـت كـه بـه صـورت معـاني مجـازي و استعاخلقيّات و خصلت

ته به خرافات، گاهي نيز صريح و روشن بيان مـي شـوند. ايـن گفتارهـاي حكيمانـه، گـاهي آميخ

شوند كه همگي نشانة عمق اي ظـاهر مياي و افسـانههـاي خـام و يـا اسـطورهاحساسات و انديشـه

ف اين اي گذشتگان است. هدرهاي علمي يـا غيرعلمـي و افسانهنوع احساسات و باو و گسترة

فرهنگي مردم اين ديار و بررسي  ةرايج شهر كرمان در اشاعمقاله بررسي نقش امثال و حكم 

حكم رايج در  . براي اين منظور با رويكرد تحليلي به بررسي امثال واستچگونگي تحوالت آنها 

 ايم. درهاي تاريخي اين امثال و حكم را مورد بررسي قرار دادهشهر كرمان پرداخته، شخصيت
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 ها و تأثيري كه بر اشاعةهاي تاريخي در مثلشخصيت اين نام گيري پيرامون رواجپايان نيز به نتيجه

 ايم. اند پرداختهفرهنگي داشته

 كرمان. ،يفرهنگ ةاشاع ،يخيتار هايتيامثال و حكم، مثل، شخصهای کلیدی: واژه

 

 مهمقد. 1

ي پديد آمده است، زماني دميال ۱9به عنوان يك دانش جديد در قرن فرهنگ عامه، 

شناسان آلماني، شروع به تعمق در راه و رسم زندگي اللغهشناسان انگليسي و فقهكه عتيقه

به مطالعة زندگي تودة عوام در كشورهاي متمدني  اين دانش .طبقات پايين اجتماع كردند

ديگري باشند:  يكي مربوط به طبقة تحصيل كرده و مي پردازد كه داراي دو پرورش مي

 ( ۲۳۳ : ۱۳۷8)هدايت،  .وط به طبقة عواممرب

اي و ارد و آبشخور آن، نه تنها اسطورهبرانگيز دآيين ايامه مشخصهرهنگ عاصطالح ف

( ۱۵: ۱۳80دوست، ي آتوئيسم و پرخاش نيز خالي نيست. )ميهنهاآييني است  كه از رگه

دارد. آنچه با عنوان فرهنگ ر متن زندگي جريان شناسان ايراني، فرهنگ داز نظر فرهنگ

هنگ عامه از ( فر۷ :۱۳۶۵ي تودة مردم است. )بيهقي، شناسيم دقيقاً بيانگر زندگمردم مي

 ،حيات ةاي است كه در درون آن، روح زندگي و فلسفنخوردهمنابع با ارزش و دست

مزها و ها، را ياري گرفتن از نمادها، استعارهجاري و ساري است. احساس و بينش مردم را ب

سازد و بدين وسيله لوه گر ميعاليم، در قالب الفاظ و در كسوت اعمال و حركات، ج

( ۳0 :۱۳۶۵كند. )بيهقي، بازگو مي مردم را ةپر از رمز و راز و تمثيل و اشاره و كناي زندگيِ

آيد. اين بهترين شاهكارهاي بشر به شمار مي، فرهنگ عامه ادبيات حاصل ازدر نتيجه، 

هاي گرانبها و عواطف و نتايج فكر و هاي پياپي همة انديشه توده كه نسلكارِسرچشمة اف

آثار معنوي  ناپذيري است كه شالودةاند، گنجينة زوالذوق و آزمايش خود را در آن ريخته

 ( ۲۳۵ :۱۳۷8آيد. )هدايت، هاي بشريت به شمار ميو كاخ باشكوه زيبايي
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هر سرزمين  ةرود. فرهنگ عامشمار مي المثل يكي از مظاهر فرهنگ عامه بهضرب

گذشتگان و نمايانگر اعتقادات و آداب و رسوم مردم آن ديار است.  ةحاصل انديشه و تجرب

، امثال و حكم و كلمات قصار و بنابراين يكي از مظاهر فرهنگ و تمدن و ادبيات هر كشور

تراوش كرده است.  كه از دهان بزرگان علم و ادب و يا مردم عامي آن ديار استمغزي پر

دنيا مثل و حكمت است كه هر كدام داراي يك  زبان زندةدر زبان فارسي بيش از هر 

ارسطو هزاران . باشدجهان ذوق و انديشه و حالوت و حسن تعبير در اداي مقصود آن مي

هاي حكمت باستاني سال پيش از اين، معتقد بوده است كه امثال و حكم در ُحكم خوشه

 ان مانده است.ر پرتو ايجاز، درستي و صواب از خطر نابودي در امباشد كه دمي

 (۱۳۷۶لپايگاني، )گ

جزئي از فرهنگ اين سرزمين  ،ديار كرمان نيز با داشتن قدمتي دور و دراز ةفرهنگ عام

امثال و حكم رايج مردم اين ديار  در هاي تاريخي. از اين رو با بررسي شخصيتكهن است

 چك از فرهنگ اين سرزمين آشنا شد. اي كوتوان با گوشهمي

تحقيقات انجام شده در اين زمينه، مفهوم  ةدر بخش اول مقاله ضمن اشاره به پيشين

در بخش بعدي  گيرد.المثل و  ارتباط بين آنها مورد بررسي قرار ميفرهنگ وضرب

 ةهاي مستعمل مردم كرمان و نقش آن در اشاعالمثلهاي تاريخي در ضربشخصيت

 گيرد.ار ميي مردم كرمان مورد بحث و كنكاش قرفرهنگ

 بیان مسئله .1-1

دانش پيشينيان آنهاست كه در هر كشور يا منطقه حاصل انديشه، تجربه و  ةفرهنگ عام

شود. اين فرهنگ عامه هاي بعد ميدامه داده و به يادگار تقديم نسلها به حيات خود اسينه

بيات و اعتقادات عوام است كه در كشور ما به بسيار متنوعي از آداب، اد ةشامل مجموع

قوي تاريخي، وسعت و تنوع آداب و رسوم و گوناگوني عقايد سنتي و مذهبي  ةلحاظ پيشين

نگري در هنر، امور، مسائل و عقايد و ( با ژرف۲، ۱۳88ني و پربار است. )رضازاده، بسيار غ
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زمان و مكان آنها بوده،  ةسنن فرهنگي و اجتماعي پيشينيان كه خاص خود آنان و ويژ

ة معاصر، تأثير انكارناپذيري در افكار و تغيير دانش و تكنولوژي پيشرفتعصر پر توان درمي

(. ۶9: ۱۳90. )آقاجاني و جعفرزاده، اجتماعي فرهنگي جامعه داشته باشد اذهان و توسعة

طقه است. از اقوام و ملل، بيانگر نوع تفكر و خصوصيات مردم هر منآداب و رسوم و عقايد 

توان روحيه، تعلقات و خلقيات خاص هر ملت را دريافت كرد. منظور از اين رو مي

مردم است كه در قالب  ةتودهاي ب و رسوم مردم هر منطقه، دانستنيفرهنگ و آدا

ها، كنايات ها، قسمها، دعاها، نفرينها، معماها، ترانهالمثلها، ضربها، لطيفهها، قصهافسانه

 (۶۵: ۱۳9۱و همكاران،  )جاللي فر .در يك منطقه رواج دارد و غيره

اين اتصال ادبيات رسمي و ادبيات شفاهي دانست به  ةتوان نقطها را ميالمثلضرب 

وزن و آهنگ، صور خيال، استعاره و  هاي ادبي از قبيلها تمام ويژگيالمثلدليل كه ضرب

عنصر فرهنگي و ادبي در كشور ما به علت  شود. اينتشبيه، ايجاز و اختصار در آن ديده مي

ديار كرمان نيز با داشتن  ةبسيار غني و پربار است. فرهنگ عام ،وسعت و تنوع اين عناصر

جزئي از فرهنگ اين سرزمين است كه ريشه در قلمرو فرهنگي،  ،قدمتي دور و دراز

و به  ،و نياكان ما نشانگر تدبير و تفكر اسالف ،جغرافيايي و تاريخي آن دارد و اين فرهنگ

  (۴: ۱۳88. )رضازاده، رودشناسي به شمار ميكارآمد در دانش انسانثر و ة عنصري مؤمنزل

استان كرمان محل سكونت مردمي با عقايد مختلف ديني و مذهبي است كه هركدام از 

آنها آيين و مراسم خاصي دارند. كرمان، همچنين محل كوچ و زيست ايالت مختلف 

كه فرهنگ آنها با فرهنگ شهري اختالف اساسي دارد. به طور كلي، عشايري است 

از يك سو شرايط طبيعي و از  بر بنياد دو عامل شكل گرفته است. كرمان ةفرهنگ منطق

سوي ديگر تاريخ پرفراز و نشيب اين منطقه است كه در مجموع به عادت قناعت و صبوري 

مردم كرمان از تركيب جوامع شهري، مردم منجر شده است. اين بدان معناست كه فرهنگ 

 هاي مذهبي بوده است.ي و عشايري و همچنين متأثر از جريانات تاريخي و آيينروستاي

هايي در سطح استان پهناور كرمان شده فرهنگاين عوامل باعث پيدايش خردههمچنين 
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ي با فرهنگ مردم هر منطقه، طي ساليان متماد (۶۵: ۱۳9۱فر و همكاران، . )جاللياست

هايي ميان ه شده و در نتيجه موجب تفاوتلهجه و طرز فكر و محيط زندگي مردم آميخت

ثير اس مردم مناطق مختلف كرمان تحت تأمردم مناطق مختلف شده است. نوع پوشش و لب

آداب و سنن و شرايط خاص اقليمي متفاوت است. ايران از دير باز، به دليل وسعت قلمرو، 

قوام مختلف، داراي تنوع گويشي بسيار است. در استان پهناور غناي فرهنگي و حضور ا

اخير،  ةگير مشاهده مي شود. البته در چند دهكرمان نيز اين گوناگوني گويش به نحو چشم

روند. با ها رو به فراموشي مير ترويج زبان رسمي، به مرور گويشبا توجه به نقش رسانه د

خورد. امثال و حكم شهرهاي مختلف به چشم مييشي ميان هاي گواين، هنوز تفاوت وجود

كه كمتر از گويش محلي استفاده غني هستند. حتي مردمي  منطقه، از نظر گويشي عموماً هر

 كنند.امثال و حكم، از گويش استفاده ميكنند، موقع كاربرد مي

ت هاي تاريخي و تحوالو حكم مردم كرمان از لحاظ شخصيت در اين پژوهش امثال

اي كوچك از فرهنگ اين شهق با گوتا بتوان از اين طري گيرندورد تحليل قرار ميآنها م

از مشاهده شد هيچ يك  ،پژوهش مرور مطالعات انجام شده در زمينة سرزمين آشنا شويم. با

بنابراين  .هاي تاريخي امثال و حكم نپرداخته استمطالعات به طور خاص به شخصيت

 در اين زمينه انجام خواهد گرفت.پژوهش پيش رو براي اولين بار 

 تحقیق ةپیشین .2 -1

تقل صورت گرفت توسط آوري امثال ايراني، اولين تالشي كه به طور مسدر مورد جمع

دست به ه.ق  ۱0۴9ند بود. وي در سال رود گرمسار يا دماورودي اهل هبلهمحمدعلي هبله

ق كيا صاد راشود. اين كتاب مي ليف كتابي زد كه بيش از دو هزار مثل و داستان را شاملتأ

د. كتاب ديگر او چاپ رسانفرهنگ عامه به  در انتشارات ادارة« االمثالمجمع»تحت عنوان 

ها و نوشته شده و تعداد مثل ۱0۵۴است كه در سال  «التماثيلمجمع»يا « التمثيلجامع»به نام 

 (۲۲: ۱۳8۱الديني، هاي آن بالغ بر هزار است. )معيننداستا
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ة همان دوران صفويه، ايراني ديگري به نام محمد صادق اصفهاني، باب سوم دانشنام در

 مثال فارسي اختصاص داد. ۵۶0به ضبط  ،«شاهد صادق»بزرگ خود را به نام 

ليف كرده كه تأ« جواهرالجواهر»ة امثال كتابي با عنوان حاج ميرزا انصاري نيز در زمين

 است.بوده  ه.ق ۱۳۱۲ل شروع كار آن حدود سا

را تأليف كرده « كوچه»و احمد شاملو، كتاب « امثال و حكم»علي اكبر دهخدا كتاب 

ن به مرتضويان توااند ميآوري امثال فارسي كردهاست. از ديگر كساني كه مبادرت به جمع

 اشاره كرد. «داستان هاي امثال و حكم»فارساني با كتاب 

رهنگ عامه تالش كرد، تدوين ف ةاما در كرمان، اولين كسي كه در زمين

اي مردم كرمان و هود. وي و  همسرش، اشعار و داستان( انگليسي بLorimarلريمر)

م  ۱9۱9هاي ايراني در سال آوري كرده و آنها را در كتابي به نام افسانهنواحي آن را جمع

به كوشش  «فرهنگ مردم كرمان»به چاپ رسانده است. اين كتاب در ايران به نام در لندن 

، حسين كوهي ۱۳۱0ل در سا (۲۶۴: ۱۳۷۵. )ستوده، فريدون وهمن به فارسي برگردانده شد

ها و آوري افسانه، اقدام به جمعكه در آن را منتشر كرد« هاي مليترانه»كرماني كتاب 

مورد توجه محافل ادبي قرار گرفت. وي كتاب  هاي روستايي كرمان كرده بود ورانهت

 محمدتقي بهار منتشر كرد. ةبا مقدم «ترانه هفتصد»ديگري نيز با نام 

م را احمد بهمنيار كرماني برداشت. وي حدود زدها در كرمان اولين گادر مورد زبان

زبان مردم كرمان شنيده بود و همة  آوري كرد كه قسمت اعظم آنها را ازهزار مثل را جمع

هاي كرماني در كنار ب مثلضبط كرد. در اين كتا« نامة بهمنياريداستان»اين موارد را در 

 هاي فارسي آورده شده است.ديگر مثل

اين زمينه صورت گرفته است  خور تقدير زيادي درهاي دردر سال هاي اخير نيز تالش

فرهنگ »، احمد ابريشمي با «امثال فارسي در گويش كرمان»همچون ناصر بقايي با كتاب 

، زهرا «گويش مردم سيرجان»محسني با ، مهري مويد «در كرمان هاي فارسي رايجنوين مثل
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ضرب »پور رفسنجاني با ، سيد محمد حسيني«هاي شهربابكالمثلضرب»حسيني موسوي با 

كه هر كدام از « هزار مثل جيرفتي»و حسين رفعتي با « ها و كلمات عاميانة رفسنجانالمثل

اند. را برداشتههاي مؤثري هاي كرماني قدمالمثلآوري ضربآنها به نوبة خود در جمع

عناصر سازنده و ساختار زباني ( در پژوهشي به شناخت هرچه بيشتر مفهوم ۱۳88رضازاده )

بررسي تطبيقي آنها با امثال و حكم فارسي پرداخت. مكتوبيان بهارانچي  هاي كرماني ومثل

هاي بندر خمير و ميناب پرداخته المثلضرببندي ( در پژوهشي به بررسي و دسته۱۳90)

مردم  ةزدها و فرهنگ عامها، زبان( در كتاب ترانه۱۳8۷عيسي مرادي )ست. همچنين ا

 كرمان به طور جامع به بررسي فرهنگ مردم كرمان پرداخته است.

 ضرورت تحقیق . 3 -1

ز آن رو مهم امثال و حكم چه به اعتبار جايگاه آن در ادب رسمي و چه ادب شفاهي، ا

، هنجارها، طرز زندگي، ءفرهنگ، آرا مردم و آيينهاي تجربي ها حكمتاست كه مثل

هش حاضر نيز هاي هويتي آنان است. در پژواسبات، منش و خلق و خوي و ديگر مؤلفهمح

دوست ديگر به دليل عشق و وابستگي ديرين به فرهنگ ديار خود و همانند هر انسان وطن

اين فرهنگ، بر آن شدم عالقه و دلبستگي ويژه به حراست و تالش در جهت پربار نمودن 

تا با برداشتن گامي هرچند كوچك در اين مسير تا آنجا كه بتوانم دين خويش را به 

، مخاطبان را با  م و با گردآوري امثال و حكم اصيلفرهنگ سرزمين خود ادا كن

اي به هاي تاريخي اين امثال و حكم آشنا سازم. هرچند تا به حال كتاب و رسالهشخصيت

هاي تاريخي امثال و حكم مردم كرمان، به صورت جداگانه نپرداخته تشخصيموضوع 

كرماني كمك خواهد كرد،  هايكه اين امر به شناساندن بهتر مثلاست؛ از آنجايي 

 پژوهشي مستقل در اين زمينه ضروري است.
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 تعاریف. ۴ -1

 مثل. 1 -۴ -1

هاي گوناگون ت كه تخيل، احساس، آرزو و انديشهمثل، بخشي از فرهنگ مردم اس 

شناسي و اخالقي ة معيارهاي زيباييكند و نشان دهندرا از نسلي به نسل ديگر منتقل ميآنها 

مثل كه در ادب  در تعريف واژة( ۵۷ :۱۳۷۶. )انوشه، هر دوره از زندگي هر قوم است

فارسي به آن دستان يا داستان هم اطالق مي شود، آراء و نظرات گوناگوني وجود دارد و 

اند. عاريفي از مثل و انواع آن ارائه دادهد، هركدام با توجه به معيارهاي خاص خود، تافرا

اي است مختصر و مثل جمله»ار در تعريف اين واژه گفته است: براي نمونه احمد بهمني

مشتمل بر تشبيه يا مضموني حكيمانه كه به سبب رواني لفظ، روشني معنا و لطافت تركيب، 

همگان آن را بدون تغيير و يا با اندک تغيير در محاورات خود به كار شهرت عامه يافته و 

 ( ۵۲:  ۱۳۲8بهمنيار، )« مي برند.

ها، عالوه بر بيان نصـايح و انـدرزهاي تربيتـي و اجتمـاعي، اغلـب امثال و حكم ملت

هاي دروني آنهـا نيـز هسـت كـه بـه صـورت معـاني مجـازي و مبيّن خلقيات و خصلت

شـوند. ايـن گفتارهـاي حكيمانـه، گـاهي و گاهي نيز صريح و روشن بيان مـيري استعا

اي ظـاهر اي و افسـانههـاي خـام و يـا اسـطورهته به خرافات، احساسات و انديشـهآميخ

رهاي علمي يـا غيرعلمـي و نوع احساسات و باو ةعمق و گستر ةشوند كه همگي نشانمي

نخسـتين بشـري را زنـدگي  توجهي از حيـاتا بخش قابلاي گذشتگان است زيرافسانه

اين دسته از باورها و امثال و  ةاين، مطالعدهد. بنابراي آنها تشكيل مياي و اسطورهافسانه

اي و و زندگي افسانهاند، ما را با تاريخ كهن فرهنگي داشته ةحكم رايج و نقشي كه در اشاع

هاي مختلف علمي و اين پژوهش، از ميان جلوه ازد. درساي گذشتگان آشنا مياسطوره

هاي تاريخي آن و نقشي كه در حكـم مردم كرمان، صرفاً به شخصيتفرهنگي امثـال و 

 اند مورد بررسي قرار گرفته است. ة فرهنگي داشتهاشاع
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 مثل و نظام اجتماعی. 2 -۴ -1

عمومي  امثال و حكم جمالت كوتاهي است كه هر جا پاي استدالل در مذاكرات

يك جمله  سست و چوبين شود به ياري متكلم مي شتابد و مقصود و منظور گوينده را در

ر اذهان ثير امثال و حكم د( تأ۱8: ۱۳۶9سازد. )پرتوي آملي، كوتاه و مستدل، روشن مي

هاي اجتماعي بيش از هر نوع سخن ديگري است و شايد بارها عامه و در تعاقب آن نظام

و مرتكبين ها از ميان رفته ها و كدورتكه به ايراد يك مثل اختالف باشد اتفاق افتاده

ها و مثل اند. بنابراين با مطالعةخطاها به يك ضرب المثل، دست از خطاكاري برداشته

توان به قدرت تفكر و اصالت فرهنگي و حتي خصوصيات مي آنشناخت مورد استعمال

ناسي استفاده كرد. ششناسي و روانامعهپي برد و از آن در مطالعات جرواني آن ملت 

 ( ۱۱ :۱۳۷8)محتشم، 

 اشاعه و تکامل فرهنگ عامه . 3 -۴ -1

هاي گذشته باشد، اشاعة فرهنگي ها بر يكديگر اگر در زمانمعموالً به تأثير فرهنگ

دار است. از آن جا كه فرهنگ واگير شناس،ن انسانگويند. بنا بر اظهار نظر انديشمندامي

فرهنگي نيز به طور مداوم در طول  اند، اشاعةهميشه با يكديگر در ارتباط بوده هافرهنگ

ها، اعتقادات، و اين پديده تا كنون ادامه دارد، بدين معنا كه سنت تاريخ رخ داده است

... ممكن است از جامعه يا فرهنگي به ساير  هاي عاميانه، ابزار و امور زينتي وها، قصهروش

رهنگ، تمدن و ادبيات هر ملت، يكي از مظاهر فابد و در آن رواج پيدا كند. جوامع اشاعه ي

انگيز و نعزي است كه از اذهان بزرگان هاي حكمتهاي پندآموز و عبارت ها، جملهمثل

ه سينه و نسل به نسل به آينده كند و سينه بو يا مردم عامي آن ديار تراوش ميعلم و ادب 

هاي زندگي، روحيات و نگ، ادب، عادات و رسوم، شيوههرسد و آن ها را با فرمي

گيري فرهنگ مكتوب، به از زمان شكلسازد. عواطف و طرز تفكر پيشينيان خود آشنا مي

لي از بازتاب فرهنگ عامه در توان يافت كه خاتوان گفت به ندرت اثري مييقين مي

كم، از اركان اصلي و هاي گوناگون آن و از جمله امثال و حكم باشد. امثال و حجلوه
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ها، رسوم، آداب، تاريخ، منش و بينش يك ملت را ساسي هر زبان است كه باري از سنتا

 كشد. به دوش مي

يابي غاز پيدايش آن، دگر ديسي و تفاوتدر هر حال حركت بزرگ عالم هستي از آ   

از طريق ريخ اند. تكامل فرهنگ در طول تاخود پديدة زندگي را تكامل ناميدهجهان و 

ي رسد و اين درست زماني شناسي، آلي و فرهنگي به ظهور مهاي مرحلة زيستدگرديسي

هايي تازه براي سازگاري خود با محيط هاي انساني به دنبال راهافتد كه جمعيتاتفاق مي

ها و منبع الهام (  طي دوران گذشته دگرگوني انديشه۶۷: ۱۳8۵. )بشيريه، پيرامونشان هستند

آمد اما شرايط حاكم بر جامعه به وجود مي جوامع مختلف تنها در پي تغيير و تحول آنها در

هاي گروهي با فراگيري اطات بشري و به ميدان آمدن رسانهنوين ارتب ةامروزه، با آغاز مرحل

اي( نزديكي و يكساني انديشه به دور از مرزهاي مكاني و باال )ارتباط اينترنتي و ماهواره

ة ارتباط با يكديگر، كه از هاي گوناگون در سايمگيرتر شده است. فرهنگچشجغرافيايي 

هاي بارز امثال و پردازند. جلوهگيرد به داد و ستد فرهنگي ميهاي متفاوت صورت ميراه

تواند انگيز است كه  ميامه است گاه به حدي جذاب و دلحكم كه بخشي از فرهنگ ع

و گاه جهاني داشته باشد و سبب ارتقاي فرهنگ  اي در فرهنگ عمومي و مليتأثير عمده

 ( ۱-9:  ۱۳۲۴جامعه شود. )اميني، 

 امثال و حکم ةاشاع. ۴ -۴ -1

فرايند اخذ و  طور ژنتيكي در انسان وجود ندارد،گي به با توجه به اينكه هيچ امر فرهن

 ( ۱۳8۷روش، زندگي انسان اتفاق مي افتد. )گي دريافت فرهنگ در تمام طول

هاي خاصي به ي از امثال و حكم را با استراتژيبردارين مي توان فرهنگ بهرهبنابرا

رهنگها به سه صورت فتوان گفت كه د جامعه وارد كرد. به طور كلي ميسبك زندگي افرا

 كنند:اشاعه پيدا مي
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گيرند. ر قرابت و مجاورت يكديگر قرار ميزماني كه دو فرهنگ د :ة مستقیماشاع

ا مرزهاي دو كشور مثل كانادا و آمريكا كه هر دو كشور هم هاكي و هم مانند ازدواج و ي

كنند كه در كانادا به وجود آمده و دومي در فرهنگ آمريكايي جاي بيسبال الي بازي مي

 دارد.

زماني كه يك فرهنگ، فرهنگي ديگر را مطيع خود سازد و آداب و  :ة اجباریاشاع

 يد.رسوم خود را به فرهنگ مغلوب تحميل نما

هاي جمعي و اينترنت امروزه اشاعة غيرمستقيم به دليل وجود رسانه :ة غیرمستقیماشاع

 بسيار رايج است. 

 و بررسی بحث. 2

ها يكي از ها و قصهردم از قبيل امثال و حكم، اسطورهم ةبردن به آبشخور ادبيات تودپي

مختلف جهان و تحقق دوستي و همدلي ميان ملل هاي مؤثر در ايجاد تفاهم و حس نوعراه

ي و جسمان تواند نيازهاي اوليةمي آثارهاست. بررسي اين گونهآرمان گفت و گوي تمدن

س برادري و شك تالش در راه تامين اين نيازها به پرورش حعاطفي بشر را تبيين كند و بي

ند شناخت، و هر اينجاست كه انسانها يكديگر را بهتر خواه اخوت كمك خواهد كرد.

ة خاكي خواهند ديد. انديش ةبزرگ انساني در اين كر ةود را عضوي از خانواديك خ

رفته شكل خواهد گرفت و همه به دور از خودخواهي و نژادپرستي و وطني رفتهجهان

 ةمذهبي و بدون تقيد به ملك و مرز معين با محمد اقبال شاعر پرآواز ةتعصبات كوركوران

معناي انتشار فرهنگ به ( ۲0۳: ۱۳۷۳ل الهوري، . )اقباپاكستاني هم صدا خواهند بود

زماني به زمان ديگر و به صورت ، گاهي از اي به ناحية ديگرسرايت فرهنگ گاهي از ناحيه

يافتة ي جديد گاهي به صورت مستقل تكوينهاي ساختة دنيادوجانبه است.  فرهنگ

 به صورت را ين ديدگاهو جايگزين آنها هستند. ا اند و گاهي تغييريافتةهاي قديمفرهنگ

. از نظر آنها اندني چون ادوارد تايلر مطرح كردهكسا نظريه با موضوع تكامل فرهنگ،
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 ۱۳8۵  ک: بشيريه، . )ر.انتشار فرهنگ نقش بسيار  موثري در توسعه و تكوين فرهنگ دارد

:۱۲8)                                                                                  

اي تاريخي آن مورد هحكم رايج مردم كرمان وريشه امثال و هايي ازدر اينجا نمونه

 گيرد.بررسي قرار مي

 با هنر داشته باشه! آدم مي -

/âdam mibâ honar dâšte bâše/  

  آدم بايد هنر داشته باشد. 

 :معنی و کاربرد مثل 

آموختن شغل و هنر گفته  تشويق افراد بهقام هنر و براي با: بايد. براي بيان ارزش و ممي

 شود. مي

  :تاریخی مثل شخصیت

دائم داشت. رسم شاه عبّاس اين بود كه تا زن دائم و غيرصفوي حدود چهل شاه عبّاس 

كشيد و از نزديك از مناطق مختلف سر مي بهرفت و جا ميناشناس و با لباس درويشي همه

 شد.مياوضاع آن شهرها و زندگي مردم باخبر 

رشمالي شد. شاه عبّاس فرت به يكي از مناطق، عاشق دختر غشاه عبّاس در حين مسا 

پدرش فرستاد. پدر دختر خيلي خوشحال  ةوزيرش را براي خواستگاري از آن دختر به خان

شود.  شد. با كمال ميل دوست داشت كه دخترش عروس پادشاه وقت يعني شاه عّباس

شغل شاه عبّاس چيست؟ وزير گفت: شاه مملكت است، رشمال پرسيد كه هنر و دختر غ

خواهد چه كند؟ اما دختر غرشمال گفت: اگر شاه عبّاس هنري ندارد من زن آدم هنر مي

 شوم.هنر نميبي
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توانست ازقضا شاه هنري بلد نبود، اما چون خيلي عاشق دختر كولي شده بود، نمي 

غرشمال عجب حرف درستي گفته،  راحتي از او دست بكشد. شاه عبّاس گفت: دختربه

بايد هنري ياد بگيرم. به همين خاطر، گروهي از بزرگان و استادكاران شهر اصفهان را در 

كس جرأت ها خواست كه به او هنري ياد دهند. هيچميدان شهر جمع كرد و از آن

ي بود، كرد استاد شاه عبّاس شود. باالخره، فردي كه كارش، بافتن قاليچه، گليم و قالنمي

 استادي شاه عبّاس را قبول كرد. يك ماه اين هنر را به پادشاه ياد داد.

پادشاه دختر غرشمال را كه عاشقش شده بود گرفت. مدّتي گذشت شاه عبّاس باز هم  

-با لباس درويشي به سركشي از مردم رفت تا او را نشناسند. در وسط كار، در يكي از قهوه

خانه كنده بودند با هفت د و در زنداني كه در زير آن قهوههاي ميان راهي گير افتاخانه

 گروه و ملّت ديگر زنداني شد.

خانه او را شد، صاحب قهوهخانه رسم بود كه هر فردي كه زودتر چاق ميدر اين قهوه 

ها را كشت تا اينكه نوبت به شاه چي خيليكشت. قهوهها ميبراي گوشت مصرفي زنداني

گفت: من هنري دارم كه چندين برابر  بّاس براي فرار از كشته شدنيد. شاه ععبّاس رس

دهم. او پيشنهاد شاه گوشت من ارزش دارد. اگر مرا نكشيد من هنرم را به شما نشان مي

بافي را شروع كرد. شاه عبّاس اوّل خريد و شاه عبّاس قالي لوازمعبّاس را قبول كرد. رفت 

 . بافتهاي قالي ميخط روي كنارهخانه را با ي، نشاني قهوهبافقالي

چي داد و گفت: اين قالي خيلي ارزش دارد. هر آن را به مرد قهوه وقتي قالي بافته شد 

فهمد. اگر شما اين قالي را به دربار شاه عبّاس ببريد، به چندين خريداري ارزش آن را نمي

ه شاه بردند. مأموران شاه به دربارها قالي را كه كنند. آنبرابر قيمت از شما خريداري مي

عبّاس وقتي قاليچه را پهن كردند، دست خط شاه را شناختند و فوري به قيمت زيادي قالي 

شاه عبّاس را فهميدند. روز بعد تعدادي  ، محل زندانآن ةها خريدند و از روي نقشرا از آن
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تند و همه را با چي را گرفخانه حركت كردند. مأموران قهوهطرف قهوهاز بزرگان دربار به

 شاه عّباس نجات دادند.

طور موقت يا شاه عبّاس وقتي از زندان آزاد شد و به كاخ آمد، هر چهل زني را كه به 

ها حقوقي برقرار كنند. چند روز بعد، دائم اختيار كرده بود، طالق داد و دستور داد براي آن

عنوان زن اصلي ي را ياد داده بود، بهها، دختر غرشمال را كه به او هنر قاليبافجاي همه آنبه

اد گرفتند كه چرا يك وزير اعظم به كار شاه اير ةها با نقشخود به قصر آورد. دوروبري

را بر سر چهل زنش به خانه آورده است! شاه عبّاس به حكايت گرفتار  دختر غرشمال

مرا نجات داد نه  خانه و راه نجاتش اشاره كرد و گفت: هنر قاليبافي بود كهشدنش در قهوه

بزرگان را به يادگرفتن هنري  ةها، هماين حرف از مال و ثروت دربار و قدرت پادشاه. بعد

گفت: هنر به و هنر به، هنر از مال و ميراث ها پشت سر هم ميمجبور كرد. براي تشويق آن

 (. ۱۷: ۱۳8۷پدر به. )حسيني موسي، 

 ش چوبي باشه!  ش خدنگ باشه، كاسهآش - 

/âšeš xədəng bâše kâsəš čubi bâše/  

 اش چوبي باشد. آش خدنگ باشد، كاسه

  :معنی و کاربرد مثل 

عبارتي كنايي كه زنان كرماني در خصوص  آشِ خِدِنگ: آش جاافتاده و خوشمزه.

 برند. ساده زيستي و قناعت به كار مي

  :تاریخی مثل شخصیت

 ةزدهم هجري شمسي از زيارت خانسي ةملّا هادي سبزواري عارف برجسته و نامي سد 

صورت و به آمدبه كرمان  تي كه در بندرعبّاس پشت سر گذاشتخدا پس از مشكال

وي . ايدار مدرسه، مدّتي را سپري كردعنوان دستيار سرو به ة علمّيه شدناشناس وارد مدرس
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ز نشست و اكرد ميكه شرح مثنوي را تدريس مي نكرما ةجمعدر كرمان پاي درس امام

 كرد. محضر ايشان تلمّذ مي

محض اينكه دختر سرايدار مدرسه ازدواج كرد و به و با اقامت او در كرمان طوالني شد

اين بانوي عفيف  به خراسان عزيمت فرمود و در ساية اند باهمسرشاو را شناخته متوّجه شد

زندگي ازنظر كرماني كه مانند اكثر بانوان كرماني كه در بند تجّمالت نيستند و بيشتر 

كيفيّت برايشان اهميّت دارد و درآمدهاي خود و همسران خود را صرف تأمين نيازهاي 

 كنند، به زهد و عرفان ناب دست يافت. اصلي و ضروري خانواده مي

كنند و از عصمت و تقوا كنند، مانند خودشان رشد ميتربيت مياين بانوان دختراني كه 

گرم و پرمهر  ةزيستي، كانون خانواده را به آشيانشق و سادهشوند و با صبر، عمي مندبهره

كنند. در طول تاريخ ديرينه و كهن اين مرزوبوم زنان با فرزندان و همسران خود تبديل مي

خود را با سرپنجه تدبير حفظ  ةهاي جنگ و قحطي، خانوادها سالها و مرارتتحمّل سختي

 اند.ههاي پرخطر عبور داداند و از گردنهكرده

 استاي از اين زنان باكرامت و بزرگوار بانوي عارف، همسر ملّا هادي سبزواري نمونه 

ة اين عارف بزرگ تحسين زمينه را براي تحقق زندگي عارفانكه با ايثار و گذشتي قابل

نيازي رسيده بود كه اي از بيخوابيد و به درجهبه نحوي كه بر روي حصير مي فراهم آورد،

تمامي ها تومان پول اهدايي ناصرالدّين شاه نبرد و اين پول را بهاي از ميليونتفادهكمترين اس

جاي گذاشت. امروز مصداق هايش كرد و آثار ارزشمندي از خود بهخرج مدرسه و طلبه

كه اند زنان كرماني« خواهد باشه!اش هر چي ميآشش خدنگ باشه كاسه»اين عبارت 

دانشگاه، محقق و  يعلم أتيساله، عضو ه ۵۲پور،  اريد اسفندهوشمن)اند. گونه زيستهاين

 (پژوهشگر فرهنگ عامّه، ساكن كرمان

 اَ خونه سردار، سَردِرِش مونده! -

/a: xune sardâr sardereš munde/  
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 سردار سردرش مانده است.  ةاز خان

  :معنی و کاربرد مثل

امّا به دليل غفلت يا هر  وده استو اعتبار خوبي برخوردار ببراي كسي كه از آبرو  اَ: از.

 شود. كاربرده ميشود، بهآبرو مياعتبار و بيعلّتي بي

  :تاریخی مثل شخصیت

هاي سردار نصرت و سردار مجلّل در كرمان زندگي قاجاريّه دو تن به نام ةدر دور 

خيابان  يكي از اين سرداران، درة ند. خانل و مكنت فراواني برخوردار بودكردند. از مامي

به بازار  آن ةاي قرار داشته است كه ادامراه شهيد چمران در كوچهروي سهشريعتي روبه

اكنون بازار طالفروشان است و كاروانسراي بزرگي هم در همرسيده است و ها ميكفاش

اي كه خانهشده است. اين سردار، صاحب رفته خرابآن كوچه قرار داشته است كه رفته

السالم بوده است. روزهاي فته شد، از ارادتمندان حضرت سيدالشهدا عليهذكر اموالش گ

حسيني در اين خانه وشت اماممهمان سفره آبگ اسوعا و عاشورا هيأت هاي عزاداريت

ها اين سنّت حسنه را ادامه اين سردار تا مدّت ةها، ورثبعضي از قديمي ةاند. به گفتبوده

كم اين خانه رها حيات گذاشتند كم ةهاي بعدي پا به عرصكه نسل نزما مروردادند. بهمي

هاي حسنه نيز در اين خانه به دست فراموشي سپرده شد. به اوضاع ظاهري بنا شد و آن سنت

اي( از خاک تبديل شد. اين خصلت به تلي )تپه براينكسي رسيدگي نكرد و بناهيچ

اين بنا هم از  رود.از بين ميشود و فرسوده مياگر به عمارتي رسيدگي نشود  .دنياست

هاي مديدي فقط سردر زيبا و محكمش مانده بود. . اين بنا تا سالة طبيعت خارج نبودقاعد

 ةبه خان گفتندي از گذشته و اماكن سخن مينمودند و وقتمردم كرمان به آن اشاره مي

ل براي كساني گفتند: اَخونه سردار، سردرش مونده. امروز اين مثرسيدند ميسردار كه مي

دهند و جز خود را از دست مي ةومنال و افتخارات گذشتكه بر اثر سستي و تنبلي، مال

ساله، ۷۲زاده، گالب عليماند اشاره دارد. )سيّد محمّداندک مال و آبرو چيزي برايشان نمي
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  ۱۳8۵ تا ۱۳۶۷تاريخ كرمان، پژوهشگر، رئيس مركز كرمانشناسي از سال تأسيس ةنويسند

 يس كنوني مركز، ساكن كرمان(. و رئ

 كوب، هادِر بون باش!اَ ميخ َكن تا ميخ -

/a mixkan tâ mixkub hâderbun bâš/  

 كوب نگهبان باش. كن تا ميخميخاز 

  :معنی و کاربرد مثل

كوب: ميخ. هاي قديمكن: صبح زود، موقع برچيدن خيمه و چادر در جنگميخ

مراقبت و . هادربون: نگهبان. هاي قديمدر جنگسرِشب، موقع برپا كردن خيمه و چادر 

كنايه از خوب اين مثل . الزم است شودمواظبت از هر چيزي كه به فردي واگذار مي

 مراقبت كردن است. 

  :تاریخی مثل شخصیت

كوب و هادربوني داللت بر اين واقعيّت دارد كه اين مثل و اين كن، ميخعبارات ميخ 

 عبارات قدمتي هزارساله دارد.

كه اردوگاه نظامي داريوش سوم به دست اسكندر به گواهي مورّخ يوناني، وقتي 

اي دست يافت كه چند صدمتر مربع با امكانات فراوان مثل حمّام، مقدوني افتاد به خيمه

در  حمام كند.داريوش،  ةخواست در حمّام خيماسكندر خواب و غيره بود. اقدستشويي، ات

حمّام با  ةام كرد و خدماستحم رمندانه از عقيق تراشيده شده بودوان حمّام داريوش كه هن

ها از او پذيرايي ميوه ةها از عصارها و انواع شربتترين حولهانواع بخورها، عطرها و لطيف

حاال فهميدم شاه »فت: اين مراسم كه با رسوم خاصّي همراه بود. گكردند. وي در پايان 

 «بودن يعني چه؟
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هاي نظامي و غيرنظامي كه ين مرزوبوم نسبت به بافتن و توليد خيمهتمدّن و فرهنگ ا 

مزيّن است. لشكرآرايي بر پا كردن اردوگاه نظامي )خيمه و  وز مردم بوده استنياز ر

هاي موقت براي مسافران بر پشت اسب، خر، قاطر و احتگاهخرگاه( و همچنين ايجاد استر

شوش( به كار تجارت و  -شاهي )جاده سارد ةهاي معروف باستان نظير جادشتر در جاده

بخشيده است. از تخّصص ايرانيان به جهت شغل اصلي دامداري، نظامي، اقتصاد رونق مي

نسبت به توليد آن مهارت  توليد چادر و خيمه از پشم و موي گوسفندان بوده است كه

ه هاي مسافرتي و دامپروري استاد شده بودند و بكسب كرده بودند و در برپا كردن اردوگاه

شده هاي ضخيم و پرده ساختهاي بود كه از پارچهگفتند كه خانهاين اردوگاه سراپرده مي

 .ناميدندبود و بافندگان خيمه يا چادر را )خيّام( مي

 است. هرگاه لشكريان ازجزء مراسمات لشكريان يا عشاير بوده  كوبكن و ميخميخ 

كردن چادرها( آغاز كن )برچيدن و جمعشدند مراسم ميخجهت آمادة حركت مي هر

 شد. مي

كرد و با رسيدن شب مراسم سپاه در طول روز با آرامش خاصّ خودش حركت مي

يا قنات آب آغاز  مه، چاهها و اردوگاه در نزديكي چشكوب يعني برپا كردن خيمهميخ

هاي كردند و با ميخسيرک و خيمه را برپا مي اردوگاه، داران و متخصصانشد. سراپردهمي

با طلوع خورشيد شروع و با  ،كوبكن تا ميخبستند. ميخه را بر زمين محكم ميبلندي خيم

آوري عدر طول اين مدّت كساني هم از لشكريان جهت جم .يافتغروب خورشيد پايان مي

ها مشغول جنگي و نيروهاي حريف در جستجو بودند كه به قول كرماني ةاطاّلعات از منطق

 هادربوني بودند.

كن از ميخهايش در موارد متعدد در بين مردم كرمان رواج دارد. اين مثل تمام عبارت 

 مثالً  .حاضر و ناظر و مواظب بودن عني از صبح تا شب و هادربون يعنيكوب يتا ميخ

ساله، ۵۵يعني مادر بّچه نگهبان بّچه است. )مجيد جاويد،  !گويند مادر بچّه، هادر بچّهمي
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 تا پايان ۱۳8۵ و رئيس مركز از ۱۳8۵ تا ۱۳۶۷قايم مقام مركز كرمانشناسي از تاريخ تأسيس

 ، ساكن كرمان(. ۱۳90

 !دوراهيه سرِ يوسفو انگار -

/engâr yusefu səre dorâhiye/  

 راهي است. دو انگار يوسف سر

 معنی و کاربرد مثل: 

 به كه افرادي ،ندارند عمل و نظر در استقالل كه افرادي و بيندهن افراد از است كنايه

 !اندطرفي همان وزدمي مراد باد طرف هر

 تاریخی مثل:  شخصیت

-جوپار دوراهي ،ماهان در. كرد پيدا رواج كرمان ماهان در قاجارّيه ةدور از مثل اين 

 اين صاحب. است موجودآن  هايخرابه و آثار هنوز كه داشته وجود ايخانهقهوه لنگر

 خطاب دوراهي سر يوسفو را او ماهان مردم. است بوده يوسف نام به فردي خانهقهوه

  .كردندمي

 پذيرايي بودند سفر دركه  اطراف روستاهاي و ماهان و وپار، لنگرج مسافران از يوسف

 لنگر تا اشخانهقهوه از را او يوسف بود، شيخيّه بزرگان و سران از مسافر اگر و كردمي

 بزرگان و سران از مسافر اگر. كردمي بدگويي صوفّيه از مسير اين طي و كردمي بدرقه

 .كردمي بدگويي شيخّيه از و كردمي بدرقه لنگر تا راهي دو از را او يوسف بود صوفيّه

 تو نفهميديم كه ما هستي؟ طرف كدام تو ستا معلوم»: پرسيد يوسف از فردي روزي 

 اين اگر !امراهي دو سرِ يوسفو من»: داد جواب يوسف« باالسري؟ يا صوفي يا هستي شيخي

 شيخي ،امطرفي كدام من كه داريد كار چه! خوابدمي خانهقهوه نكنم بدرقه را گروه دو

  «!بچرخد امكاسبي بايد !صوفي يا هستم



     مردم كرمان جيامثال و حكم را يخيتار يها تيرواج نام شخص يبررس 
 

۶۳۱ 

 و آباد، لنگر، جوپارماهان، محي مردم بين در ويژهبه انكرم در المثلضرب اين

هر  به كه باشد بادي تابع و بخورد روز نرخ به نان كه كسي هر امروز. است رايج ستانقناتغ

ساله، ناشر كتابهاي فرهنگ عامّه،  ۶۵محّمد مهدي سعيدي، ) «.گويندمي وزدمي جهت

 ساكن كرمان(. 

 ش وه عبّاس دوس!مونه گداييبزرگيش وه نوّاب مي -

/bozorgiš va: navvâb mimune gədâyiš va: abbâs-e dus/ 

 ش به عبّاس دوس. اماند گداييش به نوّاب ميابزرگي 

  :معنی و کاربرد مثل

عبّاس دوس: گدايي كه در گدايي سماجت داشته است.      نوّاب: شهيد نوّاب صفوي.  

گفته  داردكند و آبروي خود را نگه ميميچيزي كه حفظ ظاهر فرد بي اين مثل در مورد

 . شودمي

  :تاریخی مثل شخصیت

هاي مجتبي نوّاب كه به دست رژيم طاغوت به شهادت رسيد از چهرهشهيد سيّد 

احترام است. مردم ايران بزرگ و قابل ةكه براي هم بود انقالبي، مؤمن، متدّين و شجاع

يعني كسي كه خودش را  نمايندار تشبيه ميبه اين بزرگو بزرگي و متانت فرد متظاهر را

 .كه ماهيتش مانند عبّاس دوس استزند درحالياحترام جا ميهاي بزرگ و قابلمانند انسان

هاي گذشته عبّاس دوس از گداياني بوده است كه در اصرار بر گدايي شهرت از زمان

اي فرهنگ افسانه»اشرف درويشيان و رضا خندان )مهابادي( در كتاب داشته است. علي

 اند: ماجراي او را به اين قرار آورده «مردم ايران

پيكر، دكّان به ها دم در دكّانش نشسته بود. ديد دختري ماهروزي پسر يكي از حاجي

نگاهي به دختر انداخت. ديد در قشنگي و  كند تا رسيد جلوي دكّان او.يي ميدكّان گدا

 ،اي دختر»گفت:  پاره است.ا لباس او ژنده و پارهمّزند اخوشكلي طعنه به ماه و آفتاب مي
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 چند نفر به» :جواب داد «.كني؟شوهر نمي ؟ چراكنيچرا با اين شكل و سيما گدايي مي

 :جواب داد «چرا؟»گفت: پسر حاجي . مخالفت كردپدرم  ام آمدند امايخواستگار

 « دانم!نمي»

 .من پسر فالن حاجي هستم»صد دل عاشق دختر شد. گفت:  ،دل نه پسرحاجي يك 

اگر پدرم راضي » :جواب داد «شان مال من است. مرا پسنديدي؟ها تا پايين همهاين دكّان

پسر به همراه دختر به منزلش رفت. وارد حياط شدند. ديد دستگاه،  «من حرفي ندارم. شود

كرد.  ها باال رفت پسرحاجي را به اتاقي راهنماييدستگاه سلطنتي است! دختر از پلّه

قيمت روي هاي گرانديد پيرمردي با دم و دستگاه مجلّل و لباس .پسرحاجي وارد اتاق شد

قيمت پهن هاي گرانفرش !كرسي زرنگار مشغول كشيدن قليان است! اتاق نگو بهشت بگو

غرق در جواهر و  ،در اين اثنا دختر وارد اتاق شدپسر مات و حيران شد.  ند!ه بودكرد

. خيال كرد حتمًا خود پشيمان شد ، پهلوي پدرش نشست. از گفتةابههاي گرانلباس

مواخذه كنند كه چرا چنين حرفي زده! زيرا اين مرد هزار سال ديگر  را او خواهندمي

 دخترش را به او نخواهد داد. 

اي به اينجا يقين عاشق دختر من شده»پس از چند دقيقه پيرمرد به پسرک گفت: 

من حرفي  ،خجالت نكش» :گفت .ه پايين انداخت. خجالت كشيدپسر سرش را ب «اي.آمده

ناچار گفت: پسر به «ندارم امّا در اين باب اسراري است كه اگر قبول كني من حاضرم.

. شغل من و تمام اسم من عبّاس دوس است»پيرمرد گفت:  «توانم يا نه!بفرماييد تا ببينم مي»

نظير باشد. اگر ه در علم گدايي مثل من بيخواهم كمن گدايي است. من دامادي مي عائلة

 «كنم و الّا نه!حاضري گدايي كني و مالي به دست بياوري من تو را به دامادي قبول مي

هر موقع از پول گدايي صد تومان  و پس برو»گفت:  پدر«. من حاضرم.» :پسر گفت 

منزل به  پولو پس از سه روز ديگر با صد تومان  پسر رفت «شوي.آوردي داماد من مي

از  ،نه اين پول از دكّان شماست»كه چشم پيرمرد به او افتاد گفت: همين .رفتعبّاس دوس 
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از رگ پيشاني تو فهميدم! گدا »پيرمرد گفت:  «از كجا دانستي؟» :پسر گفت «گدايي نيست!

آيا  در پيشاني رگي دارد كه بايد بتركد تا بتواند گدايي كند تو هنوز به آنجا نرسيدي!

؟ اگر ميل داري من علمش را به تو واج كنيراستي ميل داري گدا شوي و با دختر من ازدهب

  «م. هرگاه خوب امتحان پس دادي من حاضرم و الّا نه!گيرآموزم، بعد از تو امتحان ميمي

وسايل »پسر قبول كرد و شب در آنجا ماند. صبح كه شد، عبّاس دوس به زنش گفت: 

و يك حلقه انگشتر طال و  هيك دست لباس ژند و زنش رفت «كن.را آماده بيرون رفتن م

 ايكهنهپارچةدستبند طال و گردنبند طال آورد. پيرمرد لباس را پوشيد و طالها را هم در 

او به پيش و پسر به دنبال رفتند به مسجد  «بيا برويم.»بست و به جيب گذاشت. به پسر گفت: 

، مقداري آمدمآقا! درراه مي»: نماز گفتبه پيشرد خواني، پيرمجامع. پس از نماز و روضه

كسي گم كرده است. آوردم خدمت شما تحويل چه دانم پيدا كردم، نمي و جواهر طال

 ها رابدهم، شما به صاحبش برسانيد! امّا بايد طوري دقّت كنيد كه صاحبش تمام نشانه

قاز و پاي او نگاه كرد. ديد نيم ه سرنماز بپيش «طور بدون نشانه ندهيد.بگويد و ببرد. همان

مادر دارم بي ةمن پنج بچّ  ،آقا»گفت: نماز به پيش درستكاري است!امّا چه مرد  ارزد،نمي

گرسنه و تشنه در خانه هستند! دستم  است خوراكي به حلقشان فرو نرفته،روز كه سه شبانه

هاي رمرد نازنيني كه بّچهچه پي ،اّيهاالنّاس» :نماز گفتپيش «! به من كمكي كن!تبه دامن

و جواهر را بفروشد و خرج  طالهمه توانست اينمادر و گرسنه و تشنه در منزل دارد! ميبي

تحويل داده  ها را به منها بكند. ببينيد چه مرد باديانت و باخدايي است كه آنيك سال آن

 «است.  به اين مرد باخدا كمك كنيد.

به جيب زد و بيرون آمد. پسرحاجي  زياديپول  ة اهل مجلس به او كمك كردند.هم 

گفت:  «اي پول گرفتم؟ديدي با چه حّقه»به پسرک گفت:  .پشت سرش بيرون آمد هم

 «صبر كن!»گفت:  «امّا تكليف طالهايي كه از دست دادي چيست؟ آري،»

همراه با  زن يك دست لباس ژنده پوشيد و  «نوبت توست.» كبه زنش گفت .فردا شد

پدر و يتيم هشت طفل بي شوهر بامن زني بي»گفت:  نمازبه مسجد رفت. به پيش پسرحاجي
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فرستند. زينت كردن عروس با من ما هر وقت بشود مرا همراه عروس مي ةهستم. در محلّ

ها امانت گرفتم از همسايه ن براي آرايش عروس مقداري طال و جواهرپيش م ةهفت .است

گردم. بالش ميها را گم كردم. دو سه روز است دنراه آن در .كه عروس را زينت دهم

پيداكرده ها را هاي من گرسنه و تشنه در منزل هستند. ديروز شنيدم كه پيرمردي آنبچّه

ها را گفت. طور كامل نشانهزن به «هايش چيست؟نشانه»گفت:  «است و به شما سپرده است.

ل من كه چند روز چيزي نخوردند تكليف اطفا»زن گفت:  .را به او داد هانماز طالپيش

 به او دادند. از مردم خواست به اين زن با خدا كمك كنند. پول كالنينماز پيش «چيست؟

پول فراوان در دست، با پسرحاجي به منزل آمد. عبّاس دوس  .زن از مسجد بيرون آمد 

مشب كه كنند؟ ياد بگير! حاال تكليف تو اين است اديدي چطور گدايي مي»به پسر گفت: 

. صبح كه شد دم در دكّان ببري شب تمام كاالي دكّان را به خانهنيمه ،يروميدكّان به 

بنشين و گريه كن و بگو دكّانم را دزد زده! اگر گريه كردن بلد نيستي من كاري به تو ياد 

اختيار اشك جاري شود. پس از گريه و دهم كه تا دست و آستينت را به چشم بمالي بيمي

 «.اله همكارانت به نام اعانه به تو پول خواهند دادآه و ن

به او داد. براي گريه كردن پسر اين دستور را به كاربست. پيرمرد مقداري آب پياز  

زيادي براي عّباس  ن مشهور شهر شد و هميشه پول و پلةطولي نكشيد كه پسر يكي از گدايا

 . عبّاس هم دخترش را به او داد و عروسي كردند .آوردمي

هايش بود. ديد سائلي مشغول نوره گذاشتن و زدودن مو روزي عبّاس به حمّام رفته بود.

در حمّام هم گدايي  آي! اين ديگر كيست؟»خود گفت:  كند. باگدايي مي آمده و حمّامبه 

 بعد «كردم؟من در مدّت عمرم چه غلطي ميپس  مرد دست مرا از پشت بسته.اين  كند.مي

كنم؟ مگر ديوانه بيني اينجا حمّام است و دارم نظافت ميمگر نمي ،عمو»گفت:  به گدا

اگر مقداري كرم كني خدا  زائد موهاياز همان  ،امفقير بيچاره»جواب داد:  گدا «اي؟شده

 رفت!  و گدا ريخت نوره در دست گدا موي زائد آغشته بهعبّاس مقداري  «عوضت بدهد.
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را  اين»زن و دامادش تعريف كرد و گفت:  عبّاس چون به منزل آمد ماجرا را براي

شويم او براي ما خوب بود نه ما نوكر او هم نمي گويند شاه گدايان، نه من و تو را!مي

اي كه در آن مقداري و كهنه كرد جيب در داماد! پسر چون اين حرف را شنيد دستشاه

بودم نه ديگري! عبّاس آن سائل من  ،استاد جان»گفت:  موي زائد و نوره بود بيرون آورد و

)دكتر پرويز شرفي،  «اي.تو دست من را از پشت بسته ،آفرين»صورت او را بوسيد و گفت 

 ساله، ساكن كرمان(. ۶۷

 ؟بالل كه مرد دگه اذون نگفتن -

/bəlâl ke mord dəge azun nəgoftan/  

 بالل كه مرد ديگر اذان نگفتند؟

  :معنی و کاربرد مثل

نظر از كارهاي مهم صرفنبودِ يك نفر هرچند هم كه عزيز باشد  كنايه از اينكه براي 

 كنند.نمي

  :تاریخی مثل شخصیت

اي به جهان اسالم تاريخ اسالم بزرگان زيادي را به ياد دارد كه خدمات بسيار ارزنده 

هاي بزرگ و تأثيرگذار فراواني از زمان پيامبر گرامي اسالم )ص( شخصّيت .اندداشته

ها يكي پس از ديگري دار آن ةاند امّا همداشتههاي كليدي و مهمياند كه نقشتاكنون بوده

هاي اصلي الً، حضرت خديجه از مهرهاند مثاند و به ديار باقي سفر كردهكرده وداعفاني را 

( ادي كردند. حضرت علي )عو كليدي صدر اسالم بودند كه پيامبر گرامي و دين خدا را ي

 اند. رين فرد در صدر اسالم بودهتترين و كليدياصلي

پيامبر)ص( هم بودند، بالل بود. او اوّلين مؤذّن اسالم  عالقة كه مورد ييكي از افراد

كاررفته است كه پس از در اين معني به« بالل مرد ديگر اذان نگفتند؟»است. اين مثل كه 
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 ري مهم و شعار اسالمگويند و اذان گفتن كه امسال افراد فراواني هستند كه اذان مي ۱۴00

 ساله، ساكن كرمان(.  ۳۳. )احمد جديدي، است بستگي به وجود يك فرد ندارد

 بهلول و خرقه نون جو و سركه! -

/bohlul-o xərq-e nun-e jəvo sərke/  

 نان جو و سركه. ،بهلول و خرقه

  :معنی و کاربرد مثل

 كنايه از اينكه آسايش در قناعت است.

  :تاریخی مثل شخصیت

بهلول دانشمند بزرگ و انديشمند و باتقوايي بوده است. وقتي  ،نگارانبه نقل از تاريخ 

القضات كشور انتخاب كند عنوان قاضيخواهد او را بهشود كه خليفه ميخبر ميبا

دانسته است براي فرار از كه خليفه را غاصب حق و حكومت امام معصوم )ع( ميازآنجايي

 گذارد. بان ميمسئوليّت سر به بيا ناي

آورند. او ناگزير خودش را كنند و به نزد خليفه ميسربازان خليفه او را در بيابان پيدا مي

خليفه هرگاه در  ،اينوجود كند. با نظر ميزند تا خليفه از اين امر صرفبه ديوانگي مي

اعظ كرد. از موماند بهلول را براي حلّ مسائل و مشكالت حكومتي دعوت ميكاري درمي

رو بهلول كرد. ازايناستفاده مي ،شدعاقل و ديوانه ظاهر ميغيرهاي او هرچند در و نصيحت

 ةحقوق مردم شريك طاغوت و خليف و القضات باشد و در تضييع حقجاي اينكه قاضيبه

حاضر شد، ر ميهم برخوردا چنين شده بود از مال و مكنت فراوآنغاصب باشد كه اگر اين

امّا حقّي از كسي بر ذمّه نداشته باشد و در  پوشي زندگي كندهد و خرقهكمال ز شد در

رو به كسي كه به خاطر قناعت آسايش و آرامش ظالمي خليفه هم شريك نباشد. ازاين

هاي فرهنگ ساله، ناشر كتاب ۶۵گويند. )محمّد مهدي سعيدي، داشته باشد اين مثل را مي

 عامّه، ساكن كرمان(. 
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 !خانهپسر بيتاش -

/peser-e bytâš xâne/  

 خان است.تاشپسر بك

  :معنی و کاربرد مثل

خان( حاكم كرمان در عهد شاه عّباس صفوي بود.     تاشخان، )بيكخان: بكتاشبيتاش

  .كنايه است از فردي كه متكّبر و خودپسند باشد

  :تاریخی مثل شخصیت

عبّاس صفوي بود. اهش ةخان( حاكم كرمان و يزد در دورتاشخان )بيكبكتاش 

نافرماني را شروع كرد و به طغيان سر برداشت و ادعاي استقالل كرد. مدّتي با لشكريان شاه 

عبّاس در مرز يزد جنگيد تا سرانجام در يزد كشته شد و سر او را جدا كردند و نزد شاه 

دش را روي خان در دربار شاه عبّاس بود. وقتي سر فرزنبّاس به اصفهان بردند. پدر بكتاشع

اهلل ولي در ماهان اكنون در جوار شاه نعمتهم تند، او هم با پايش به او لگد زد.زمين انداخ

 قبر باريك وجود دارد كه متعلّق به او و يكي از بستگانش است. دو سنگ

فالني مگر دختر يا »گويند: كنند و ميامروزه فرد متكبر را با بكتاش خان مقايسه مي

خان شده است و غرّو خان تبديل به بيتاش، بكتاشدر فرهنگ عامّه «؟غروّيهخان پسر بيتاش

ساله، نويسنده ۷۲يعني كسي كه صداي رعدآسا و بلند دارد. )سيّد محمّد علي گالب زاده، 

و رئيس   ۱۳8۵تا ۱۳۶۷تاريخ كرمان، پژوهشگر، رئيس مركز كرمانشناسي از سال تأسيس

 كنوني مركز، ساكن كرمان(. 

 بسوزه آش كشك پِدِنه!پيرِت  -

/pirət bəsuze âš-e kašk-e pədəne/ 
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 پيرت بسوزد، آش كشك پونه.

  :معنی و کاربرد مثل 

يه جويها و پِدِنه: پيدِنه، پودِنه، پونه، سبزي خودرو و معطّر از خانواده نعناع كه در حاش 

جام كاري ، از اناهمّيت كمكاريِ  رويد. زماني كه كسي بر اثر مشغلةساران ميچشمه

ل ادعاهاي فرد برند. كاربرد ديگر آن در مقاباهميّت باز بماند، اين مثل را به كار ميبا

 .استپرمدعا 

  :تاریخی مثل شخصیت 

شود. هر وقت كه مشهور است كه بهرام گور از كودكي با گورها بزرگ مي 

ور بودند، رفت. روزي چند نفر كه در پي شكار گمي خواست جايي برود سوار بر گورمي

اي ند. امّا به هر حيلهتصميم گرفتند او را بگير كند.شدند آدمي با گورها زندگي ميمتوّجه 

بر روي چند نشد. تا اينكه مقداري آش كشك و پونه تهيّه كردند. آش را  دست زدند

همراه با بهرام ميمند ريختند. زماني كه گورها  آب هايدر نزديك حوض سنگتخته

شروع به خوردن آش كرد. در اين هنگام  دند چشم بهرام به آش افتاد.آمدند آب بخور

سست گشته بود و چابكي  ،اي به گورها حمله كردند. بهرام كه به علّت خوردن آشعدّه

به تله افتاد. هر چه از او  گور بپرد و فرار كند لذا داده بود نتوانست بر پشتخود را ازدست

ينكه هفت اليه از روي زبانش تراشيدند تا به حرف آمد پرسيدند، نتوانست جواب دهد تا ا

جاز و دربنه، پيرت بسوزه آش كشك پِدِنه. صدسال خوردم  ةو گفت: صدسال خوردم كلّ

ساله، نويسنده و پژوهشگر فرهنگ  ۵۷دربنه )درمونه(، صدر گياهون پِدِنه. )اكبر نقوي، 

 عامّه، مدرّس دانشگاه، ساكن كرمان(. 

 نه!كدِ سره بار مي -

/de səre bâr mikone/ 

 كند. دو سر بار مي
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  :معنی و کاربرد مثل

كند. كسي كه جاسوس به كسي كه دو دوزه بازي مي ه: از دو طرف، از دو جانب.دِ سر

 كند. دوجانبه است و از دو طرف دعوا اخاذي مي

  :تاریخی مثل شخصیت

هاي اطراف پاسگاهيكي از فرماندهان ژاندارمري و پيش، سال  حدود شصت هفتاد

خان جاللي كه از توان مديريت و استانت كرمان، استواري بود به نام عيسيشهرستان بافتِ 

توانست در  وفرماندهي بسيار خوب و بااليي برخوردار بود و اقتدار بسيار بااليي داشت 

ند. مهار ك طق را كه غيربومي و ياغي بودندمدّت كوتاهي اشرار، دزدان و راهزنان آن منا

اي كه بود خان جاللي هر دزدي يا هر شروري در هر نقطهاي كه با شنيدن نام عيسيگونهبه

 برد. از ترس به سوراخ موش پناه مي

ها بود كه اخبار اشرار در بين آن خان، گماردن افرادي از خودِ يكي از شگردهاي عيسي

گماشتگان به دليل اهي اين دادند. گهاي دزدان را به او گزارش ميو اطّالعات و برنامه

خان و هم از دادند و هم از عيسيو به دزدان اطالع ميخان از نيرو و توان انزديكي به عيسي

مردم كرمان با شنيدن اين  .كردنديعني از هر دو طرف متخاصم پول دريافت مي ،دزدان

دِ سره بار »گويند: ي كه از دو طرف دعوا طرفداري كند ميهركس ، بهاز آن به بعد ،خبر

ويژه مناطق بافت، صوغان، ارزوييه و رابر در بين مردم به در اين باره،اشعاري هم  «.كنهمي

خان جاللي است كه نامش ر ظاهراً يكي از خويشاوندان عيسيرايج است. سراينده اشعا

 خوانم: مجهول است. مقداري از اشعار كه من از بچگي به ياد دارم مي

 «.اميد افشار» :گفتا «؟تيكه هس قاصد،» :گفتم

 تو هستي پادار مكن منو سزاوار ،عيسي»

 زن، بچه برد بشگردي ؟عيسي خانا چه كردي

 مثل شب ابرناک ،عيسي كه شد خشمناک
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 مثل شب گردآلو ،عيسي كه شد قهرآلو

 اسب از طويله دركرد ،چندين نفر خبر كرد

 خوبه برا سواري ،اسب محرّم آري

 براش خريدهخصيل  ،دهمحرّم اسب نمي

 زحمت براش كشيده ،دههم اسب نمي نجاماه

 بگو به پتياره ،برو دوباره ،)ژاندارم( ژاندار

 باال نياره جِرَم ،اسب بده بياره

 خان رو خبر كرد، عيسيو به اسب، ژاندار كردرزين 

 مرتب و نازنين ،عيسي نشست روي زين

 دستي به خانمش داد ،و تُو دادرسرِ نريون 

 ميرم به جنگ اشرار ،دارگهخانم خدان

 ميرم به جنگ خونخوار ،دارخانم خدانگه

 زد به پشتششالق مي ،سر نريون تو مشتش

 نرفت مهر سر ايشوم ،رسيد به ايشوم شامي

 مهدي كريم ندانه ،قاصد بشو روانه

 ها پالس در كن زن ،خِو ُكن رومهدي كريم 
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 راست ريخت چپ ومي گُّله )گلوله( ،عيسي رسيد به پالس

 واي خوردم گُلّه الماس ،كرد التماسمهدي مي

 مكش ما را تو حاال ،عيسي تو را به خدا

 خانمكش مرداي رستم ،عيسي تو را به قرآن

 كشم كه دزد نباشه ،عهدم به قرآن باشه

 راه بشگرد باز باشه ،نظمي به رودبار باشه

 سر مهدي را بكن ،تركون به عيسي گفتن

 به لب كشيدند كارتش ،سر مهدي بريدند

 نعشش بكشيد بر خاک ،ناپاکپدرسگ چشم

 ها پوشيدند كوتيزن ،عبدالكريم فوتي

 سر مهدي رفته ادارهاي واي دوباره

 رستم چشم انتظاره ،وزير جنگ خوشحاله

 از اين حال و هوايت ،رستم بكش خجالت

 چطوري مال مياره  ،مهدي كه سر نداره

 دستبرنو ، واي از عيسيزد دست بر دسترستم مي

 برم سر تو را مي ،اگر بيفتي دستم

 سر از رودبار مياري ،خان جالليعيسي
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 احتمال دارد تعدادي از ابيات به دليل فراموشي گفته نشده باشد. 

آباد خان جاللي فرمانده پاسگاه دولتزماني اتّفاق افتاده است كه عيسياين ماجرا 

ند و مردم را با راهزني و ن فراواني داشته جوالارزوئيه بوده است. اشرار بشاگرد در آن منطق

خان ، رستماين اشرار و راهزنان ةدادند. سركردشرارت مورد آزار و اذيت قرار مي

خان بود. مهدي كريم از طوايف ه است. مهدي كريم تحت فرمان رستمبشاگردي بود

اموال و نشين و ساكنان سرخون صوغان بوده است. مهدي كريم و قشونش به مال كوچ

بردند. مي افتاد با خودكه به دستشان مي را ها و هركسيند و زن و بچهكردمردم حمله مي

. خودش را به كندبرد و فرار ميچوپاني به نام اميد از اين مهلكه جان سالم به درمي

كند و رساند. ماجرا را براي عيسي خان تعريف ميخان جاللي ميآباد نزد عيسيدولت

ساله،  ۶0علي ايماني پور، ده است اتّفاق افتاده است. )نيازگونه كه در شعر آمنماجرا هما

 معلم بازنشسته، ساكن كرمان(. 

 يه مريد خر از صد ده شيش دنگي بهتره!  -

/ye moride xar az sad dəhe šišdongi bəhtəre/  

 دانگي بهتر است.يك مريد خر از صد ده شش

  :معنی و کاربرد مثل

گويند كه در دفاع از مراد خود كسي مي ةمردم كرمان اين مثل را دربار ر.مريد: نوك 

 شود. كند گفته ميبه كسي كه ديگران را تحقير مي نيزشناسد. منطق نمي

  :تاریخی مثل شةری

عصر حافظ، رف و شاعر هماهلل ولي، عانعمتسرزمين عارفاني چون شاهكرمان از قديم  

ها با ادا و اطفارهايي كه داشتند از آن بوده است. برخي گر برخيعارفان دي وشاه مشتاقعلي

كه اين گروه در كرمان، امروزه با  برخي از مردم پيرواني هم پيدا كرده بودند با اغفال

ورسومي كه داشته يا دارند و فارغ از شوند. فارغ از آدابخيّه يا شيخي شناخته مييعنوان ش
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 اورهاي اين گروه درست است يا غلط،اسالم، عقايد و ب اينكه بر اساس مباني شرع مقّدس

چه صوفي چه شيخي  اند.ها هم مريداني داشتهناند كه آصوفّيهايي هم بوده ،اين گروه مانند

اند يا اينكه اهل اند يا هستند با هر ميزاني كه حقيقتهر چه كه بوده ،چه قلندر و درويش

رخي از مريدانشان از خلوص يا رياكاري مراد خود ، روي و ريا يا اخالص بدكّان و دستگاه

يا نسبت به مراد كرد ها به بدي ياد ميديدند. بنابراين اگر يكي از مراد آنفقط ظاهر را مي

هاي غيرمنطقي د، كار معموالً از منطق و بحث سالم به جروبحثكرها توهين ميآن

رفت اين مراد خويش از كوره درميرو اگر مريد مقصّر بود و در دفاع از كشيد. ازاينمي

بردند. امروزه كاركردش بيشتر وقتي است كه كسي ديگران را تحقير عبارت را به كار مي

 هاي فرهنگ عامّه، ساكن كرمان(. ساله، ناشر كتاب ۶۴كند. )محمّد مهدي سعيدي، مي

  گیرینتیجه. 3

د آن در ه كاربرانگيز زبان و فرهنگ عامه است كامثال وحكم، بخش جذاب ودل

دگي وطوالني شدن كالم كننكند. ازخستهتر مي، كالم را زيباتر و دلنشينها و گفتارنوشته

هيم، گوينده ند در بيان  مفاا، بسيار كوتاهاز امثال كند. با توجه به اينكه بعضيجلوگيري مي

رايج در   هاي تاريخي امثال وحكمكند. با مطالعه و بررسي ريشهو نويسنده را كمك مي

اين مردم پي برد. بين مردم كرمان مي توان به روحيات، تفكر، رسوم و به ويژه سرگذشت 

بين  موزش فرزندان درآ شود كاركرد امثال و حكم  براي تربيت وهمچنين مشخص مي

انتقال آن به فرزندان و  داب و رسوم وها، آو باعث زنده ماندن سنتها رايج است خانواده

يابد و بين دوستي ارتقا ميشود. با رواج امثال و حكم، نوعساير مناطق مي ي وهاي بعدنسل

هاست شود. همين ويژگير مناطق، همدلي و تفاهم ايجاد ميمردم يك جامعه با هم وبا ساي

بين جوامع رخ  اشاعة فرهنگي مداوم در ،در طول تاريخ كند وكه فرهنگ را واگيردار مي

 مظاهر فرهنگ، حكم رايج در بين مردم كرمان اي تاريخي امثال وهدهد. با بررسي ريشهمي

 شود و اين خطه مشخص ميزندگي و تفكر پيشينيانِ تمدن، ادبيات، عادات، رسوم، شيوة
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شود امثال و حكم رايج در بين مردم كرمان هاي تاريخي معلوم ميهمچنين با بررسي ريشه

 شود.ها ميدر ساير فرهنگ ةاشاع اعث رواج وبه همين دليل ب و ندهست از اصالت برخوردار

 کتابنامه

 ، شركت سهامي چاپ. های امثالداستان(. ۱۳۲۴) قلي.اميني، امير -

هاي شهر المثلشناسي ضرب(. تحليل مردم۱۳90رزاده، سوده. )جعف آقاجاني، حسين و -

-۶۷ (، صص۱)۳، فرهنگ ارتباطات نشریةها، ا تكيه بر نماد و نشانهكرمان ب

88. 

، شركت چاپ و نشر ناسی کرمانشاستان(. ۱۳9۱ و همكاران. )فر، ماشااهللجاللي -

 هاي درسي ايران.كتاب

های کرمانی با امثال و المثلبررسی تطبیقی ضرب(. ۱۳88مرضيه. )رضازاده،  -

، دانشگاه پيام نور زبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد ة، پايانامحکم فارسی

 واحد كرمان.

با سرپرستي حسن انوشه، سازمان چاپ و  (.۱۳۷۶) نامة ادبی فارسیفرهنگ -

 انتشارات، چاپ اول.  

تبريز، ، ترجمة مهدي روشن ضمير، نیمعتقدات و آداب ایرا (.۱۳۷۳ماسه، هانري. ) -

 مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران. 

ل و حکم )ضرب المثل های تحلیلی امثا فرهنگوارة(. ۱۳۷8) محتشم، حسن. -

 ، دانشگاه آزاد اسالمي، معاونت پژوهشي. سبزواری(

، مردم کرمان زدها و فرهنگ عامةها، زبانترانه(. ۱۳8۷مرادي، عيسي. ) -

 انتشارات مركز كرمان شناسي.

ی رایج در هاالمثلتحلیل مضامین اجتماعی ضرب(. ۱۳8۱الديني، مريم. )معين -

 ل.مركز كرمان شناسي، چاپ اوكرمان:  شهر کرمان،

 ، تهران، توس. پژوهش عمومی فرهنگ عامه (.۱۳80) دوست، محسن.ميهن -



     مردم كرمان جيامثال و حكم را يخيتار يها تيرواج نام شخص يبررس 
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انگير هدايت، ، به كوشش جهفرهنگ عامیانة مردم کرمان (.۱۳۷8هدايت، صادق. ) -

 . تهران، چشمه
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