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Abstract
1. Introduction

The folk culture of any nation is the same culture, thought and
belief of the people of that nation; This type of culture expresses the
customs and thinking of the people of each region; In addition, by
analyzing folk culture, information can be obtained in the field of
historical sociology (cf. Mahjoub, 1387: 139). Proverbs, beliefs,
songs, stories, legends, etc. form part of popular culture, which itself
is a subset of people's culture (cf. Derri and Khairandish, 2013: 8283). "Proverbs and sentences are also one of the subsets of popular
culture" (Rahmati, 1383: 105).
Proverb is one of the manifestations of popular culture. The
popular culture of every land is the result of the thought and
experience of the past and represents the beliefs and customs of the
people of that land. Therefore, one of the manifestations of the
culture, civilization and literature of any country is the proverbs,
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sayings, and aphorisms that have emanated from the mouths of the
great people of science and literature or the common people of that
land. More than any living language in the world, Parable and
wisdom are used in Persian language, each of which has a world of
taste, thought, sweetness and good interpretation in fulfilling its
purpose. Thousands of years ago, Aristotle believed that proverbs and
decrees are among the clusters of ancient wisdom, which have been
spared from the danger of destruction in the light of brevity,
correctness and correctness (Kolpaygani, 1376).
The popular culture of Kerman is also a part of the culture of this
ancient land with a long history. Therefore, by examining the
historical figures and the common sayings of the people of this land,
you can get to know small bits of the culture of this land.
The purpose of this article is to examine the role of proverbs and
common sayings of Kerman city in the cultural spread of the people of
this country and to examine how they evolve. For this purpose, with
an analytical approach, we have investigated common proverbs and
sayings in the city of Kerman, and we have examined the historical
characters of these proverbs and sayings. In the end, we have drawn
conclusions about the prevalence of these historical figures on the
cultural spread.
2. Methodology

In this research, the authors first collected this special and common
narrative of proverbs and sayings among the people of Kerman city in
the field and through interviews; Then, from the sources related to the
subject, they investigated the titles of historical figures like Akhmel
and Hakem, and took a picture. Then he analyzed and presented the
results.
3. Discussion

Understanding the wealth of popular literature such as proverbs and
sayings, myths and stories is one of the effective ways to create
understanding and a sense of altruism and empathy between different
nations of the world and to realize the ideal of dialogue between
civilizations. Examining these kinds of works can explain the basic
physical and emotional needs of humans, and without a doubt, efforts
to meet these needs will help foster a sense of brotherhood. And this
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is where people will know each other better, and each one will see
himself as a member of the great human family on this planet. The
cosmopolitan thought will gradually take shape, and everyone will be
far from selfishness, racism, and blind religious prejudices, and will
agree with the renowned Pakistani poet Muhammad Iqbal (Iqbal
Lahori, 2033: 203). Diffusion of culture means the spread of culture
sometimes from one area to another, sometimes from one time to
another and in a two-way manner. The cultures created in the new
world are sometimes independently developed from the old cultures
and sometimes they are changed and replaced. This view has been
proposed in the form of a theory about the evolution of culture by
people like Edward Tyler. According to them, the dissemination of
culture plays a very effective role in the development and
development of culture (see: Bashiriyeh, 1385:128). The people of
Kerman are famous historical figures such as; Shah Abbas Safavi,
Mullahadi Sabzevari, Sardar Nusrat and Sardar Majal of Kerman
governors, Iskandar Makdoni, Yusuf Kafi Chi, Nawab Safavi, Bilal
Habashi, Bahlul, Bektash Khan governor of Kerman, Issa Khan Jalali,
gendarme of the southern region of Kerman, and Shah Nematullah,
but according to the measures They have used their culture and
society in proverbs and sayings.
Examples of proverbs and sayings of the people of Kerman and
their historical roots are examined.
One can have art!
(/dam mibâ honar dâšte bše/)
The food should be hot, the bowl should be wooden!
/âšeš xədang bâše kâsəš čubi bâše/
Oh, the house of the leader, the leader is left!
/a: xune sardâr sardereš munde/
Be a nailer to a nailer, Hader Boon!
/a mixkan tâ mixkub hâder bun bâš/
As if Yusuf is at a crossroads!
/engâr yusefu səre dorâhiye/
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He is great and the Nawab is a beggar and Abbas is a friend!
/bozorgiš va: navvâb mimune gədâyiš va: abbâs-e dus/
Bilal is a man, don't ask for permission!
/bəlâl ke mord dəge azun nəgoftan/
Bahlool and Barley Bread and Vinegar!
/bohlulo: xərq-e nun-e jəvo: sərke/
Homeless son!
/peser-e bytâš xâne: /
The old man is burning with curdled ash!
/pirət bəsuze âš-e kašk-e pādane/
It's annoying!
/de 'səre bâr mikone/
A disciple of a donkey is better than a hundred and six dengi!
/ye moride xar az sad dəhe šişdongi bəhtəre/
4. Conclusion

In proverbs and sayings, it is an attractive and heartwarming part of
language and popular culture, which makes its use in writings and
speech more beautiful and pleasant. It prevents boring and lengthy
speech. Considering that some proverbs are very short, but they help
the speaker and the writer in expressing the concepts. By studying
and examining the historical roots of proverbs and sayings common
among the people of Kerman, one can understand the spirit, thinking,
customs and especially the history of these people. It is also clear that
the function of proverbs and rulings for raising and teaching children
is common among families, which makes traditions, manners and
customs survive and transfer them to children and future generations
in other regions. With the spread of proverbs and rulings, altruism is
promoted and empathy and understanding are created between the
people of the same community and other regions. These are the
characteristics that make culture contagious, and throughout history,
continuous cultural diffusion occurs among societies. By examining
the historical roots of proverbs and sayings common among the people
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of Kerman, the manifestations of culture, civilization, literature,
habits, customs, ways of life and thinking of the predecessors of this
region are determined. Kermans have authenticity, that's why it
spreads in other cultures.
Keywords: Proverbs and sayings, proverbs, historical figures, cultural
diffusion, Kerman.
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پايان نيز به نتيجهگيري پيرامون رواج اين شخصيت هاي تاريخي بر اشاعه فرهنگي داشتهاند
پرداختهايم.

واژههای کلیدی :امثال و حكم ،مثل ،شخصيتهاي تاريخي ،اشاعه فرهنگي ،كرمان.

 .1مقدمه
فرهنگ عامه ،به عنوان يك دانش جديد در قرن  ۱9ميالدي پديد آمده است .زماني
كه عتيقه شناسان انگليسي و فقه اللغه شناسان آلماني ،شروع به تعمق در راه و رسم زندگي
طبقات پايين اجتماع كردند .به مطالعة زندگي تودة عوام در كشورهاي متمدني مي پردازد
كه داراي دو پرورش ميباشند :يكي مربوط به طبقة تحصيل كرده و ديگري مربوط به
طبقة عوام (هدايت :۱۳۷8 ،ص )۲۳۳
اصطالح فرهنگ عامه مشخصه اي آيين برانگيز دارد و آبشخور آن ،نه تنها اسطوره اي
و آييني است كه از رگه هاي آتوئيسم و پرخاش نيز خالي نيست( .ميهن دوست:۱۳80 ،
ص  ) ۱۵از نظر فرهنگ شناسان ايراني ،فرهنگ در متن زندگي جريان دارد .آنچه را با
عنوان فرهنگ مردم مي شناسيم دقيقاً بيانگر زندگي تودة مردم است (بيهقي :۱۳۶۵ ،ص
 ) ۷فرهنگ عامه از منابع با ارزش و دست نخورده اي است كه در درون آن ،روح زندگي
و فلسفه حيات جاري و ساري است .احساس و بينش مردم را با ياري گرفتن از نمادها،
استعاره ها ،رمزها و عاليم ،در قالب الفاظ و در كسوت اعمال و حركات ،جلوه گر
مي سازد و بدين وسيله زندگي پر از رمز و راز و تمثيل و اشاره و كنايه مردم رابازگو مي
كند( .بيهقي :۱۳۶۵ ،ص  )۳0در نتيجه ،ادبيات حاصل از فرهنگ عامه ،بهترين
شاهكارهاي بشر به شمار مي آيد .اين سرچشمة افكار توده كه نسل هاي پياپي همة انديشه
هاي گرانبها و عواطف و نتايج فكر و ذوق و آزمايش خود را در آن ريخته اند ،گنجينة
زوال ناپذيري است كه شالودة آثار معنوي و كاخ باشكوه زيبايي هاي بشريت به شمار مي
آيد (هدايت :۱۳۷8 ،ص )۲۳۵
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ضرب المثل يكي از مظاهر فرهنگ عامه به شمار ميرود .فرهنگ عامه هر سرزمين
حاصل انديشه و تجربه گذشتگان و نمايانگر اعتقادات و آداب و رسوم مردم آن ديار است.
بنابراين يكي از مظاهر فرهنگ و تمدن و ادبيات هر كشور امثال و حكم و كلمات قصار و
پر مغزي مي باشد كه از دهان بزرگان علم و ادب و يا مردم عامي آن ديار تراوش كرده
است .در زبان فارسي بيش از هر زبان زندهي دنيا مثل و حكمت است كه هر كدام داراي
يك جهان ذوق و انديشه و حالوت و حسن تعبير در اداي مقصود آن ميباشد ،به كار رفته
است .ارسطو هزاران سال پيش از اين ،معتقد بوده است كه امثال و حكم در حُكم خوشه-
هاي حكمت باستاني ميباشد كه در پرتو ايجاز ،درستي و صواب از خطر نابودي در امان
مانده است (كلپايگاني.)۱۳۷۶ ،
فرهنگ عامه ديار كرمان نيز با داشتن قدمتي دور و دراز جزئي از فرهنگ اين سرزمين
كهن است از اين رو با بررسي شخصيت هاي تاريخي امثال و حكم رايج مردم اين ديار
ميتوان با گوشهاي كوچك از فرهنگ اين سرزمين آشنا شد.
در بخش اول مقاله ضمن اشاره به پيشينه تحقيقات انجام شده در اين زمينه ،مفهوم
فرهنگ وضربالمثل و ارتباط بين آنها مورد بررسي قرار ميگيرد .بخش بعدي شخصيت
هاي تاريخي ضرب المثل هاي مستعمل مردم كرمان و نقش آن در اشاعه فرهنگي مردم
كرمان مورد بحث و كنكاش قرار مي گيرد.
 .1-1بیان مسئله
فرهنگ عامه هر كشور يا منطقه حاصل انديشه ،تجربه و دانش پيشينيان آنهاست كه در
سينه ها به حيات خود ادامه داده و به يادگار تقديم نسل هاي بعد مي شود .اين فرهنگ
عامه شامل مجموعه بسيار متنوعي از آداب ،ادبيات و اعتقادات عوام است كه در كشور ما
به لحاظ پيشينه قوي تاريخي ،وسعت و تنوع آداب و رسوم و گوناگوني عقايد سنتي و
مذهبي بسيار غني و پربار است (رضازاده ،۱۳88 ،ص .)۲ژرف نگري در هنر ،امور ،مسائل
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و عقايد و سنن فرهنگي و اجتماعي پيشينيان كه خاص خود آنان و ويژه زمان و مكان آنها
بوده ،ميتوان در عصر پ ر تغيير دانش و تكنولوژي پيشرفته معاصر ،تاثير انكار ناپذيري در
افكار و اذهان و توسعه اجتماعي فرهنگي جامعه داشته باشد (آقاجاني و جعفرزاده،۱۳90 ،
ص .) ۶9آداب و رسوم ،عقايد ،اقوام و ملل ،بيانگر نوع تفكر و خصوصيات مردم هر منطقه
است .از اين رو ميتوان روحيه ،تعلقات و خلقيات خاص هر ملت را دريافت كرد .منظور
از فرهنگ و آداب و رسوم مردم هر منطقه ،دانستني هاي توده مردم است كه در قالب
افسانهها ،قصه ها ،لطيفه ها ،ضرب المثلها ،معماها ،ترانه ها ،دعاها ،نفرين ها ،قسم ها،
كنايات و غيره در يك منطقه رواج دارد (جاللي فر و همكاران ،۱۳9۱ ،صص.)۶۵
ضرب المثلها را ميتوان نقطه اتصال ادبيات رسمي و ادبيات شفاهي دانست به دليل
اينكه ضرب المثل ها تمام ويژگي هاي ادبي مثل؛ وزن و آهنگ ،صور خيال ،استعاره و
تشبيه ،ايجاز و اختصار در آن ديده ميشود .اين عنصر فرهنگي و ادبي در كشور ما به علت
وس عت و تنوع اين عناصر بسيار غني و پربار است .فرهنگ عامه ديار كرمان نيز با داشتن
قدمتي دور و دراز جزئي از فرهنگ اين سرزمين است كه ريشه در قلمرو فرهنگي،
جغرافيايي و تاريخي آن دارد و اين فرهنگ نشانگر تدبير و تفكر اسالف و نياكان ما و به
منزله عنصري موثر و كارآمد در دانش انسان شناسي به شمار ميرود(رضازاده،۱۳88 ،
ص.)۴
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
عشايري است كه فرهنگ آنها با فرهنگ شهري اختالف اساسي دارد .به طور كلي،
فرهنگ منطقه كرمان بر بنياد دو عامل شكل گرفته است .از يك سو شرايط طبيعي و از
سوي ديگر تاريخ پرفراز و نشيب اين منطقه است كه در مجموع به عادت قناعت و صبوري
مردم منجر شده است .اين بدان معناست كه فرهنگ مردم كرمان از تركيب جوامع شهري،
روستايي و عش ايري و همچنين متاثر از جريانات تاريخي و آيين هاي مذهبي بوده و
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همچنين عوامل باعث پيدايش خرده فرهنگ هايي در سطح استان پهناور كرمان شده است
(جاللي فر و همكاران ،۱۳9۱ ،صص .) ۶۵فرهنگ مردم هر منطقه ،طي ساليان متمادي با
لهجه و طرز فكر و محيط زندگي مردم آميخته شده و در نتيجه موجب تفاوت هايي ميان
مردم مناطق مختلف شده است .نوع پوشش و لباس مردم مناطق مختلف كرمان تحت تاثير
آداب و سنن و شرايط خاص اقليمي متفاوت است .ايران از دير باز ،به دليل وسعت قلمرو،
غناي فرهنگي و حضور اقوام مختلف ،داراي تنوع گويشي بسيار است .در استان پهناور
كرمان نيز اين گوناگوني گويش به نحو چشمگير مشاهده مي شود .البته در چند دهه اخير،
با توجه به نقش رسانه در ترويج زبان رسمي ،به مرور گويش ها رو به فراموشي مي روند .با
اين وجود ،هنوز تفاوت هاي گويشي ميان شهرهاي مختلف به چشم مي خورد .امثال و
حكم هر منطقه  ،از نظر گويشي عموما غني هستند .حتي مردمي كه كمتر از گويش محلي
استفاده مي كنند ،موقع كاربرد امثال و حكم ،از گويش استفاده مي كنند.
در اين پژوهش امثال و حكم مردم كرمان از لحاظ شخصيت هاي تاريخي و تحوالت
آنها مورد تحليل قرار ميگيرند؛ تا بتوان از اين طريق با گو شهاي كوچك از فرهنگ اين
سرزمين آشنا شويم .با مرور مطالعات انجام شده در زمينه پژوهش مشاهده شد هيچ يك از
مطالعات به طور خاص به شخصيت هاي تاريخي امثال و حكم نپرداخته است بنابراين
پژوهش پيش رو براي اولين بار در اين زمينه انجام خواهد گرفت.
 .2 -1پیشینه تحقیق
در مورد جمع آوري امثال ايراني ،اولين تالشي كه به طور مستقل صورت گرفت
توسط محمدعلي هبله رودي اهل هبله رود گرمسار يا دماوند بود .وي در سال  ۱۳۴9دست
به تاليف كتابي زد كه بيش از دو هزار مثل و داستان را شامل ميشود .اين كتاب در سال
( ۱۳۴۴ه ش) توسط دكتر صادق كيا تحت عنوان ((مجمع االمثال)) در انتشارات اداره
فرهنگ عامه به چاپ رسيد .كتاب ديگر او به نام ((جامع التمثيل)) يا ((مجمع التماثيل))
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است كه در سال  ۱0۵۴نوشته شده و تعداد مثلها و داستانهاي آن بالغ بر هزار است (معين
الديني ،۱۳8۱ ،ص.)۲۲
در همان دوران صفويه ،ايراني ديگري به نام محمد صادق اصفهاني ،باب سوم دانشنامه
بزرگ خود را به نام ((شاهد صادق)) شروع به گردآوري كرده بود ،را به ضبط  ۵۶0مثال
فارسي اختصاص داد.
حاج ميرزا انصاري نيز در زمينه امثال كتابي با عنوان ((جواهرالجواهر)) تاليف كرده كه
شروع كار آن حدود سال ( ۱۳۱۲ه ش) بوده است.
علي اكبر دهخدا كتاب ((امثال و حكم)) و احمد شاملو ،كتاب ((كوچه)) و از ديگر
كساني كه مبادرت به جمع آوري امثال فارسي كرده اند مي توان به مرتضويان فارساني با
كتاب ((داستان هاي امثال و حكم)) اشاره كرد.
اما در كرمان ،اولين كسي كه در زمينه تدوين فرهنگ عامه تالش كرد،
لريمر( ) Lorimarانگليسي بود .وي و همسرش ،اشعار و داستان هاي مردم كرمان و
نواحي آن را جمع آوري كرده و آنها را در كتابي به نام افسانههاي ايراني در سال  ۱9۱9م
در لندن چاپ كردند .اين كتاب در ايران به نام ((فرهنگ مردم كرمان)) به كوشش
فريدون وهمن به فارسي برگردانده شد(ستوده ،۱۳۷۵ ،ص .)۲۶۴در سال  ،۱۳۱0حسين
كوهي كرماني كتاب ((ترانههاي ملي)) را انتشار داد كه در آن اقدام به جمع آوري افسانه-
ها و ترانههاي روستايي كرمان كرده بود ،كه مورد توجه محافل ادبي قرار گرفت .وي
كتاب ديگري نيز با نام ((هفتصد ترانه)) با مقدمه محمدتقي بهار منتشر كرد.
در مورد زبان زدها در كرمان اولين گام را احمد بهمنيار كرماني برداشت ،وي حدود
هزار مثل را جمع آوري كرد كه قسمت اعظم آنها را از زبان مردم كرمان شنيده بود و همه
اين موارد را در ((داستان نامه بهمنياري)) ضبط كرد كه در اين كتاب مثل هاي كرماني در
كنار ديگر مثل هاي فارسي آورده شده است.
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در سال هاي اخير نيز تالش هاي در خور تقدير زيادي در اين زمينه صورت گرفته
است همچون؛ دكتر ناصر بقايي با كتاب ((امثال فارسي در گويش كرمان)) ،احمد
ابريشمي با ((فرهنگ نوين مثل هاي فارسي رايج در كرمان)) ،مهري مويد محسني با
((گويش مردم سيرجان)) ،زهرا حسيني موسوي با ((ضرب المثل هاي شهربابك)) ،سيد
محمد حسيني پور رفسنجاني با ((ضرب المثل ها و كلمات عاميانه رفسنجان)) و حسين
رفعتي با ((هزار مثل جيرفتي)) كه هر كدام از آنها به نوبه خود در جمع آوري ضرب المثل
هاي كرماني قدم هاي موثري را برداشته اند .رضازاده ( )۱۳88در پژوهشي به شناخت
هرچه بيشتر مفهوم عناصر سازنده و ساختار زباني مثل هاي كرماني پرداخت و به بررسي
تطبيقي آنها با امثال و حكم فارسي پرداخت .مكتوبيان بهارانچي ( )۱۳90در پژوهشي به
بررسي و دسته بندي ضرب ال مثل هاي بندر خمير و ميناب پرداخته است .همچنين عيسي
مرادي ( ) ۱۳8۷در كتاب ترانه ها ،زبان زدها و فرهنگ عامه مردم كرمان به طور جامع به
بررسي فرهنگ مردم كرمان پرداخته است.
 .3 -1ضرورت تحقیق
امثال و حكم چه به اعتبار جايگاه آن در ادب رسمي و چه ادب شفاهي ،از آن رو مهم
است كه مثل ها حكمت هاي تجربي مردم و آيينه فرهنگ ،آرا ،هنجارها ،طرز زندگي،
محاسبات ،منش و خلق و خوي و ديگر مولفه هاي هويتي آنان است .در پژوهش حاضر نيز
همانند هر انسان وطن دوست ديگر به دليل عشق و وابستگي ديرين به فرهنگ ديار خود و
عالقه و دلبستگي ويژه به حراست و تالش در جهت پربار نمودن اين فرهنگ ،بر آن شدم
تا با برداشتن گامي هرچند كوچك در اين مسير تا آنجا كه بتوانم دين خويش را به
فرهنگ سرزمين خود ادا كنم و با گردآوري امثال و حكم اصيل  ،مخاطبان را با شخصيت
هاي تاريخي اين امثال و حكم آشنا سازم .هرچند تا به حال كتاب و رسالهاي به موضوع
شخصيت هاي تاريخي امثال و حكم مردم كرمان ،به صورت جداگانه نپرداخته است؛ از
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آنجايي كه اين امر به شناساندن بهتر مثل هاي كرماني كمك خواهد كرد ،بنابراين
پژوهشي مستقل در اين زمينه ضروري است.
 .۴ -1تعاریف
 .1 -۴ -1مثل
مثل ،بخشي از فرهنگ مردم است كه تخيل ،احساس ،آرزو و انديشه هاي گوناگون
آنها را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي كند و نشان دهنده معيارهاي زيبايي شناسي و
اخالقي هر دوره از زندگي هر قوم است (انوشه )۵۷ :۱۳۷۶ ،در تعريف واژه مثل كه در
ادب فارسي به آن دستان يا داستان هم اطالق مي شود ،آراء و نظرات گوناگوني وجود
دارد و افراد ،هركدام با توجه به معيارهاي خاص خود ،تعاريفي از مثل و انواع آن ارائه
داده اند .براي نمونه احمد بهمنيار در تعريف اين واژه گفته است« :مثل جمله اي است
مختصر و مشتمل بر تشبيه يا مضموني حكيمانه كه به سبب رواني لفظ ،روشني معنا و
لطافت تركيب ،شهرت عامه يافته و همگان آن را بدون تغيير و يا با اندک تغيير در
محاورات خود به كار مي برند( ».بهمنيار)۵۲ :۱۳۲8 ،
امثال و حكم ملتها ،عالوه بر بيان نصـايح و انـدرزهاي تربيتـي و اجتمـاعي ،اغلـب
مبيّن خلقيات و خصلتهاي دروني آنهـا نيـز هسـت كـه بـه صـورت معـاني مجـازي و
استعاري و گاهي نيز صريح و روشن بيان مـي شـوند .ايـن گفتارهـاي حكيمانـه ،گـاهي
آميخته به خرافات ،احساسات و انديشـه هـاي خـام و يـا اسـطوره اي و افسـانه اي ظـاهر
مي شوند كه همگي نشانه عمق و گستره نوع احساسات و باورهاي علمي يـا غيرعلمـي و
افسانه اي گذشتگان است .زيرا بخش قابل توجهي از حيـات نخسـتين بشـري را زنـدگي
افسانه اي و اسطورهاي آنها تشكيل مي دهد .بنابر اين ،مطالعه اين دسته از باورها و امثال و
حكم رايج و نقشي كه در اشاعه فرهنگي داشتهاند ،ما را با تاريخ كهن و زندگي افسانه اي
و اسطورهاي گذشتگان آشنا مي سازد .در اين پژوهش ،از ميان جلوه هاي مختلف علمي و
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فرهنگي امثـال و حكـم مردم كرمان ،صرفاً به شخصيت هاي تاريخي آن و نقشي كه در
اشاعه فرهنگي داشته اند مورد بررسي قرار گرفته است.
 .2 -۴ -1مثل و نظام اجتماعی
امثال و حكم ج مالت كوتاهي است كه هر جا پاي استدالل در مذاكرات عمومي
سست و چوبين شود به ياري متكلم مي شتابد و مقصود و منظور گوينده را در يك جمله
كوتاه و مستدل ،روشن مي سازد (پرتوي آملي )۱8 :۱۳۶9 ،تاثير امثال و حكم در اذهان
عامه و در تعاقب آن نظام هاي اجتماعي بيش از هر نوع سخن ديگري است و شايد بارها
اتفاق افتاده باشد كه به ايراد يك مثل اختالف ها و كدورت ها از ميان رفته و مرتكبين
خطاها به يك ضرب المثل؛ دست از خطاكاري برداشته اند .بنابراين با مطالعه مثلها و
شناخت مورد استعمالآنمي توان به قدرت تفكر و اصالت فرهنگي و حتي خصوصيات
رواني آن ملت پي برد و از آن در مطالعات جامعه شناسي و روان شناسي استفاده كرد.
(محتشم)۱۱ :۱۳۷8 ،
 .3 -۴ -1اشاعه و تکامل فرهنگ عامه
معموال به تاثير فرهنگ ها بر يكديگر اگر در زمان هاي گذشته باشد ،اشاعه فرهنگي
مي گويند .بنا بر اظهار نظر انديشمندانه انسان شناسانه فرهنگ واگير دار است .از آن جا كه
فرهنگ ها هميشه با يكديگر در ارتباط بوده اند ،اشاعه فرهنگي نيز به طور مداوم در طول
تاريخ رخ داده است و اين پديده تا كنون ادامه دارد .بدين معنا كه سنت ها ،اعتقادات،
روش ها ،قصه هاي عاميانه ،ابزار و امور زينتي و ...ممكن است از جامعه يا فرهنگي به ساير
جوامع اشاعه يابد و در آن رواج پيدا كند .يكي از مظاهر فرهنگ ،تمدن و ادبيات هر ملت،
مثل ها ،جمله هاي پند آموز و عبارت هاي حكمت انگيز و نعزي است كه از اذهان بزرگان
علم و ادب و يا مردم عامي آن ديار تراوش مي كند و سينه به سينه و نسل به نسل به آينده
مي رسد و آن ها را با فرهنگ ،ادب ،عادات و رسوم ،شيوه هاي زندگي ،روحيات و
عواطف و طرز تفكر پيشينيان خود آشنا ميسازد .از زمان شكل گيري فرهنگ مكتوب ،به
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يقين مي توان گفت ؛ به ندرت اثري مي توان يافت كه خالي از بازتاب فرهنگ عامه در
جلوه هاي گوناگون آن و از جمله امثال و حكم باشد .امثال و حكم ،از اركان اصلي و
اساسي هر زبان است كه باري از سنت ها ،رسوم ،آداب ،تاريخ ،منش و بينش يك ملت را
به دوش ميكشد.
در هر حال حركت بزرگ عالم هستي از آغاز پيدايش آن ،دگر ديسي و تفاوت يابي
جهان و خود پديدة زندگي را تكامل ناميده اند .تكامل فرهنگ در طول تاريخ از طريق
دگرديسي هاي مرحلة زيست شناسي ،آلي و فرهنگي به ظهور مي رسد و اين درست زماني
اتفاق مي افتد كه جمعيت هاي انساني به دنبال راههايي تازه براي سازگاري خود با محيط
پيرامونشان هستند(بشيريه .)۶۷ :۱۳8۵ ،طي دوران گذشته دگرگوني انديشه ها و منبع الهام
آنها در جوامع مختلف تنها در پي تغيير و تحول شرايط حاكم بر جامعه به وجود مي آمد
اما امروزه ،با آغاز مرحله نوين ارتباطات بشري و به ميدان آمدن رسانه هاي گروهي با
فراگيري باال (ارتباط اينترنتي و ماهواره اي) نزديكي و يكساني انديشه به دور از مرزهاي
مكاني و جغرافيايي چشمگيرتر شده است .فرهنگ هاي گوناگون در سايه ارتباط با
يكديگر ،كه از راه هاي متفاوت صورت مي گيرد به داد و ستد فرهنگي مي پردازند.
جلوه هاي بارز امثال و حكم كه بخشي از فرهنگ عامه است گاه به حدي جذاب و
دل انگيز است كه مي تواند تاثير عمده اي در فرهنگ عمومي و ملي و گاه جهاني داشته
باشد و سبب ارتقاي فرهنگ جامعه شود( .اميني)۱-9 :۱۳۲۴ ،
 .۴ -۴ -1اشاعه امثال و حکم

با توجه به اينكه ھيچ امر فرھنگي به طور ژنتيكي در انسان وجود ندارد  ,فرايند اخذ و
دريافت فرهنگ در تمام طول زندگي انسان اتفاق مي افتد( .گي روش)۱۳8۷ ،
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بنابراين مي توان فرهنگ بهره برداري از امثال و حكم را با استراتژي هاي خاصي به
سبك زندگي افراد جامعه وارد كرد .به طور كلي مي توان گفت؛ فرهنگها به سه صورت
اشاعه پيدا مي كنند.
اشاعه مستقیم  :زماني كه دو فرهنگ در قرابت و مجاورت يكديگر قرار مي گيرند.
مانند ازدواج و يا مرزهاي دو كشور مثل كانادا و آمريكا كه هر دو كشور هم هاكي و هم
بيسبال الي بازي مي كنند كه در كانادا به وجود آمده و دومي در فرهنگ آمريكايي جاي
دارد.
اشاعه اجباری  :زماني كه يك فرهنگ ،فرهنگي ديگر را مطيع خود سازد و آداب و
رسوم خود را به فرهنگ مغلوب تحميل نمايد.
اشاعه غیر مستقیم  :امروزه اشاعه غير مستقيم به دليل وجود رسانه هاي جمعي و اينترنت
بسيار رايج است.
 .2بحث و بررسی
پي بردن به آبشخور ادبيات توده مردم از قبيل امثال و حكم ،اسطوره ها و قصه ها يكي
از راه هاي موثر در ايجاد تفاهم و حس نوع دوستي و همدلي ميان ملل مختلف جهان و
تحقق آرمان گفت و گوي تمدنهاست .بررسي اين گونهآثارمي تواند نيازهاي اوليه
جسماني و عاطفي بشر را تبيين كند و بي شك تالش در راه تامين اين نيازها به پرورش
حس برادري و اخوت كمك خواهد كرد .و اينجاست كه انسانها يكديگر را بهتر خواهند
شناخت ،و هر يك خود را عضوي از خانواده بزرگ انساني در اين كره خاكي خواهند
ديد .انديشه جهان وطني رفته رفته شكل خواهد گرفت و همه به دور از خودخواهي و
نژادپرستي و تعصبات كوركورانه مذهبي و بدون تقيد به ملك و مرز معين با محمد اقبال
شاعر پرآوازه پاكستاني هم صدا خواهند بود(اقبال الهوري .)۲0۳ :۱۳۷۳ ،انتشار فرهنگ
به معناي سرايت فرهنگ گاهي از ناحيه اي به ناحية ديگر  ،گاهي از زماني به زمان ديگر و
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به صورت دو جانبه است .فرهنگ هاي ساختة دنياي جديد گاهي به صورت مستقل
ت كوين يافته فرهنگ هاي قديم اند و گاهي تغيير يافته و جايگزين آنها هستند .اين ديدگاه
به صورت نظريه با موضوع تكامل فرهنگ توسط كساني چون ادوارد تايلر مطرح شده
است .از نظر آنها انتشار فرهنگ نقش بسيار موثري در توسعه و تكوين فرهنگ دارد(ر.
ک :بشيريه.)۱۳8۵:۱۲8 ،
نمونه هايي ازامثال وحكم رايج مردم كرمان وريشه هاي تاريخي آن مورد بررسي قرار
مي گيرد.
-

آدم ميبا هنر داشته باشه!

/Âdam mibâ honar dâšte bše/
معنی :آدم بايد هنر داشته باشد.
معنی و کاربرد مثل :
مي با :بايد .براي بيان ارزش و مقام هنر و براي تشويق افراد به و آموختن شغل و هنر گفته
ميشود.
شخصیت تاریخی مثل
شاه عبّاس صفوي حدود چهلتا زن دائم و غير دائم داشت .رسم شاه عبّاس اين بود كه
ناشناس و با لباس درويشي همهجا ميرفت و از امور مملكتي و مناطق مختلف سر ميكشيد
و از نزديك از اوضاع آن شهرها و زندگي مردم باخبر ميشد .شاه عبّاس در حين مسافرت
به يكي از مناطق ،عاشق دختر غرشمالي شد .شاه عبّاس وزيرش را براي خواستگاري از آن
دختر به خانه پدرش فرستاد .پدر دختر خيلي خوشحال شد .با كمال ميل دوست داشت كه
دخترش عروس پادشاه وقت يعني شاه عبّاس شود .دختر غرشمال پرسيد كه هنر و شغل شاه
عبّاس چيست؟ وزير گفت :شاه مملكت است ،هنر ميخواهد چه كند؟ اما دختر غرشمال

مجلة مطالعات ايراني ،دورة  ، ۲۱شمارة ۱۴0۱ ، ۴۱

۶۲۴

گفت :اگر شاه عبّاس هنري ندارد من زن آدم بيهنر نميشوم .ازقضا شاه هنري بلد نبود ،اما
چون خيلي عاشق دختر كولي شده بود ،نميتوانست بهراحتي از او دست بكشد .شاه عبّاس
گفت :دختر غرشمال عجب حرف درستي گفته ،بايد هنري ياد بگيرم .به همين خاطر،
گروهي از بزرگان و استادكاران شهر اصفهان را در ميدان شهر جمع كرد و از آنها
خواست كه به او هنري ياد دهند .هيچكس جرأت نميكرد استاد شاه عبّاس شود .باالخره،
فردي كه كارش ،بافتن قاليچه ،گليم و قالي بود ،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 قهوهخانههاي ميان راهي گير افتاد و در زنداني كه در زير آن قهوه-
خانه كنده بودند با هفت گروه و ملّت ديگر زنداني شد .در اين قهوهخانه رسم بود كه هر
فردي كه زودتر چاق ميشد ،صاحب قهوهخانه او را براي گوشت مصرفي زندانيها
ميكشت .قهوهچي خيلي ها را كشت تا اينكه نوبت به شاه عبّاس رسيد .شاه عبّاس براي
فرار از كشتن ،گفت :من هنري دارم كه چندين برابر گوشت من ارزش دارد .اگر مرا
نكشيد من هنرم را به شما نشان ميدهم .او پيشنهاد شاه عبّاس را قبول كرد .رفت مصالح
خريد و شاه عبّاس قاليبافي را شروع كرد .شاه عبّاس اوّل قاليبافي ،نشاني قهوهخانه را با
خط ميخي روي كنارههاي قالي ميكشيد.
وقتي قالي بافته شد ،آن را به مرد قهوهچي داد و گفت :اين قالي خيلي ارزش دارد .هر
خريداري ارزش آن را نميفهمد .اگر شما اين قالي را به دربار شاه عبّاس ببريد ،به چندين
برابر قيمت از شما خريداري ميكنند .آنها قالي را كه پادشاه بافته بود به درباره شاه بردند.
مأموران شاه عبّاس وقتي قاليچه را پهن كردند ،دست خط شاه را شناختند و فوري به قيمت
زيادي قالي را از آنها خريدند و از روي نقشه آن محل زنداني شاه عبّاس را فهميدند .روز
بعد تعدادي از بزرگان دربار بهطرف قهوهخانه حركت كردند .مأموران قهوهچي را گرفتند
و همه را با شاه عبّاس نجات دادند .شاه عبّاس وقتي از زندان آزاد شد و به كاخ آمد ،هر
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چهل زني را كه بهطور موقت يا دائم اختيار كرده بود ،طالق داد و دستور داد براي آنها
باريكه حقوقي برقرار كنند .چند روز بعد ،بهجاي همه آنها ،دختر غرشمال را كه به او هنر
قاليبافي را ياد داده بود ،بهعنوان زن اصلي خود به قصر آورد .دوروبريها با نقشه وزير
اعظم به كار شاه ايراد گرفتند كه چرا يك دختر غرشمالي را بر سر چهل زنش به خانه
آورده است! شاه عبّاس به حكايت گرفتار شدنش در قهوهخانه و راه نجاتش اشاره كرد و
گفت :هنر قاليبافي بود كه مرا نجات داد نه مال و ثروت دربار و قدرت پادشاه .بعدازاين
حرفها ،همه بزرگان را به يادگرفتن يك هنري مجبور كرد .براي تشويق آنها پشت سر
هم ميگفت :هنر به و هنر به ،هنر از مال و ميراث پدر به( .حسيني موسي.)۱۷ :۱۳8۷ ،
 آش خدِنگ باشه ،كاسهاش چوبي باشه!/âšeš xədəng bâše kâsəš čubi bâše/

زبان معیار
آش خدنگ باشد ،كاسهاش چوبي باشد.

معنی و کاربرد مثل
آشِ خِدِنگ :آش جاافتاده و خوشمزه.
عبارتي كنايي كه زنان كرماني در خصوص ساده زيستي و قناعت به كار ميبرند.

شخصیت تاریخی مثل
ملّا هادي سبزواري عارف برجسته و نامي سده سيزدهم هجري شمسي از زيارت خانه
خدا پس از مشكالتي كه در بندرعبّاس پشت سر گذاشت .به كرمان مشرف شدند و
بهصورت ناشناس وارد مدرسه علميّه شدند و بهعنوان دستيار سرايدار مدرسه ،مدّتي را
سپري كردند .حاج ملّا هادي سبزواري در كرمان پاي درس امامجمعه كرمان كه شرح
مثنوي را تدريس ميكرد ،مينشسته است و از محضر ايشان تلمّذ ميكردند و اقامت ايشان
در كرمان طوالني ميشود و با دختر سرايدار مدرسه ازدواج كردند و بهمحض اينكه متوجّه
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شدند ،او را شناختهاند باهمسرش به خرا سان عزيمت فرمودند و در سايه اين بانوي عفيف
كرماني كه مانند اكثر بانوان كرماني كه در بند تجمّالت نيستند و بيشتر زندگي ازنظر
كيفيّت برايشان اهميّت دارد و درآمدهاي خود و همسران خود را صرف تأمين نيازهاي
اصلي و ضروري خانواده ميكنند ،به زهد و عرفان ناب دست يافت .اين بانوان دختراني كه
تربيت ميكنند ،مانند خودشان رشد ميكنند و از عصمت و تقوا بهرهمندميشوند و با صبر،
عشق و ساده زيستي ،كانون خانواده را به آشيانه گرم و پرمهر فرزندان و همسران خود
تبديل ميكنند .در طول تاريخ ديرينه و كهن اين مرزوبوم زنان با تحمّل سختيها و
مرارتها سالهاي جنگ و قحطي ،خانواده خود را با سرپنجه تدبير حفظ كردهاند و از
گردنههاي پرخطر عبور دادهاند .نمونهاي از اين زنان باكرامت و بزرگوار بانوي عارف،
همسر ملّا هادي سبزواري ميباشد كه با ايثار و گذشتي قابلتحسين زمينه را براي تحقق
زندگي عارفانه اين عارف بزرگ فراهم آورده است .به نحوي كه بر روي حصير
ميخوابيد و به درجهاي از بينيازي رسيده بود كه كمترين استفادهاي از ميليونها تومان
پول اهدايي ناصرالدّين شاه نبرد و اين پول را بهتمامي خرج مدرسه و طلبههايش كرد و
آثار ارزشمندي از خود به جاي گذاشت .امروز مصداق اين عبارت آشش خدنگ باشه
كاسهاش هر چي ميخواهد باشه! زنان كرماني الگويي كه اينگونه زيستهاند( .دكتر
هوشمند اسفنديار پور۵۲ ،ساله ،عضو هيأت علمي دانشگاه ،محقق و پژوهشگر فرهنگ
عامّه ،ساكن كرمان).
-

اَ خونه سردار ،سَردِرِش مونده!

/a: xune sardâr sardereš munde/

زبان معیار
از خانه سردار سردرش مانده است.
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معنی و کاربرد مثل
اَ :از .براي كسي كه از آبرو و اعتبار خوبي برخوردار بوده است .امّا به دليل غفلت يا
هر علّتي بياعتبار و بيآبرو ميشود ،بهكاربرده ميشود.

شخصیت تاریخی مثل
در دوره قاجاريّه دو تن به نامهاي سردار نصرت و سردار مجلّل در كرمان زندگي
ميكردند .از مال و مكنت فراواني برخوردار بوده اند .خانهيكي از اين سرداران ،در خيابان
شريعتي روبهروي سهراه شهيد چمران در كوچهاي قرار داشته است كه ادامه آن به بازار
كفاشها ميرسيده است .هماكنون بازار طالفروشان است و كاروانسراي بزرگي هم در آن
كوچه قرار داشته است كه رفتهرفته خراب شده است .اين سردار ،صاحبخانهاي كه ذكر
اموالش گفته شد ،از ارادتمندان حضرت سيدالشهدا عليهالسالم بوده است .روزهاي تاسوعا
و عاشورا هيأت هاي عزاداري .مهمان سفره آبگوشت امامحسيني در اين خانه بوده اند .به
گفته بعضي از قديميها ،ورثه اين سردار تا مدّتها اين سنّت حسنه را ادامه ميدادند.
بهمرورزمآنكه نسلهاي بعدي پا به عرصه حيات گذاشتند كمكم اين خانه رها شد و آن
سنته اي حسنه نيز در اين خانه به دست فراموشي سپرده شد .به اوضاع ظاهري بنا
هيچكسي رسيدگي نكرد و بنا به تلي (تپهاي) از خاک تبديل شد .اين خصلت دنياست اگر
به عمارتي رسيدگي نشود فرسوده ميشود و از بين ميرود كه اين بنا هم از قاعده طبيعت
خارج نيست .اين بنا تا سالها ي مديدي فقط سردر زيبا و محكمش مانده بود .مردم كرمان
به آن اشاره مينمودند و وقتي از گذشته و اماكن سخن ميگفتند .به خانه سردار كه
ميرسيدند مي گفتند :اَخونه سردار ،سردرش مونده .امروز اين مثل براي كساني كه بر اثر
سستي و تنبلي ،مالومنال و افتخارات گذشته خود را از دست ميدهند و جز اندک مال و
آبرو چيزي برايشان نميماند اشاره دارد( .سيّد محمّد علي گالب زاده۷۲ ،ساله ،نويسنده
تاريخ كرمان ،پژوهشگر ،رئيس مركز كرمانشناسي از سال تأسيس ۱۳۶۷تا ۱۳8۵و رئيس
كنوني مركز ،ساكن كرمان).
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-

اَ ميخ كَن تا ميخكوب ،هادِر بون باش!

/a mixkan tâ mixkub hâder bun bâš/

زبان معیار
از ميخ كن تا ميخكوب نگهبان باش.

معنی و کاربرد مثل
ميخ كن :صبح زود ،موقع برچيدن خيمه و چادر در جنگهاي قديم

ميخكوب:

سرِشب ،موقع برپا كردن خيمه و چادر در جنگهاي قديم هادربون :نگهبان .مراقبت و
مواظبت از هر چيزي كه به فردي واگذار ميشود .كنايه از خوب مراقبت كردن است.

شخصیت تاریخی مثل
عبارات ،ميخ كن ،ميخكوب و هادربوني داللت بر اين واقعيّت دارد كه اين مثل و اين
عبارات قدمتي هزارساله دارد .به گواهي مورّخ يوناني ،وقتيكه اردوگاه نظامي داريوش
سوم به دست اسكندر مقدوني افتاد به خيمه اي دست يافت كه چند صدمتر مربع با امكانات
فراوان مثل حمّام ،دستشويي ،اتاقخواب و غيره بود .خواست در حمّام خيمه داريوش،
دوش بگيرد در وان حمّام داريوش كه هنرمندانه از عقيق تراشيده شده بود .استحمّام كرد و
خدمه حمّام با انواع بخورها ،عطرها و لطيفترين حولهها و انواع شربتها از عصاره ميوهها
از او پذيرايي كردند .وي در پايان اين مراسم كه با رسوم خاصّي همراه بود .گفت :حاال
فهميدم شاه بودن يعني چي؟ تمدّن و فرهنگ ا ين مرزوبوم نسبت به بافتن و توليد خيمههاي
نظامي و غيرنظامي كه نياز روز مردم بوده است .مزيّن است .لشكرآرايي بر پا كردن
اردوگاه نظامي (خيمه و خرگاه) و همچنين ايجاد استراحتگاههاي موقت براي مسافران بر
پشت اسب ،خر ،قاطر و شتر در جادههاي معروف باستان نظير جاده شاهي (جاده سارد-
شوش) به كار تجارت و اقتصاد رونق مي بخشيده است .از تخصّص ايرانيان به جهت شغل
اصلي دامداري ،نظامي ،توليد چادر و خيمه از پشم و موي گوسفندان بوده است كه نسبت
به توليد آن مهارت كسب كرده بودند و در برپا كردن اردوگاههاي مسافرتي و دامپروري
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استاد شده بودند و به اين اردوگاه سراپرده ميگفتند كه خانهاي بود كه از پارچههاي
ضخيم و پرده ساختهشده بود و بافندگان خيمه يا چادر را (خيّام) ميناميدند ميخ كن و
ميخكوب جزء مراس مات لشكريان يا عشاير بوده است .هرگاه لشكريان ازهرجهت آماده
حركت ميشدند مراسم ميخ كن (برچيدن و جمعكردن چادرها) آغاز ميشد.
سپاه در طول روز با آرامش خاصّ خودش حركت ميكرد و با رسيدن شب مراسم
ميخكوب يعني برپا كردن خيمهها و اردوگاه در نزديكي چشمه ،چاه يا قنات آب آغاز
ميشد .سراپرده داران و متخصصان اردوگاه ،و سيرک و خيمه را برپا ميكردند و با
ميخهاي بلندي خيمه را بر زمين محكم ميبستند (ميخ كن تا ميخكوب) با طلوع خورشيد
شروع و با غروب خورشيد پايان مييافت در طول اين مدّت كساني هم از لشكريان جهت
جمعآوري اطّ العات از منطقه جنگي و نيروهاي حريف در جستجو بودند كه به قول
كرمانيها مشغول هادربوني بودند .اين مثل تمام عبارتهايش در موارد متعدد در بين مردم
كرمان رواج دارد .از ميخ كن تا ميخكوب يعني از صبح تا شب و هادربون يعني ،حاضر و
ناظر و مواظب بودن كه مثالً ميگوين د مادر بچّه ،هادر بچّه يعني مادر بچّه نگهبان بچّه
است( .مجيد جاويد۵۵ ،ساله ،قايم مقام مركز كرمانشناسي از تاريخ تأسيس۱۳۶۷تا ۱۳8۵و
رئيس مركز از ۱۳8۵تا پايان ،۱۳90ساكن كرمان).
جدول (برگرفته از سايت ويكيپديا)
-

انگار يوسفو سرِ دوراهيه!

/engâr yusefu səre dorâhiye/

زبان معیار:
مثل يوسف سر دو راهي است.
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معنی و کاربرد مثل:
كنايه از افراد گوشي و افرادي كه استقالل در نظر و عمل ندارند .افرادي كه به هر
طرف باد مراد مي وزد همان طرفي اند!

شخصیت تاریخی مثل:
«اين مثل از دوره قاجاريّه در ماهان كرمان رواج پيدا كرد .در ماهان دوراهي جوپار-
لنگر قهوه خانه اي وجود داشته كه هنوز آثار و خرابه هاي آن موجوداست! صاحب اين
قهوه خانه فردي به نام يوسف بوده است .مردم ماهان او را يوسفو سر دو راهي خطاب مي
كردند .اين يوسف از مسافران چوپار ،لنگر ماهان و روستاهاي اطراف در سفر بودند.
پذيرايي مي كرد و اگر مسافر از سران و بزرگان شيخيّه بود؛ يوسف او را از قهوه خانه اش
تا لنگر بدرقه مي كرد و طي اين مدّت مسير از صوفيّه بدگويي مي كرد .اگر مسافر از سران
و بزرگان صوفيّه بود؛ يوسف او را از دو راهي (قهوه خانه اش) تا لنگر بدرقه مي كرد و از
شيخيّه بدگويي مي كرد .روزي فردي از يوسف پرسيد« :معلوم است .تو كدام طرف
هستي؟ ما كه نفهميديم تو شيخي هستي يا صوفي يا باالسري؟» يوسف جواب داد« :من
يوسفو سرِ دو راهي ام!»
اگر اين دو گروه را بدرقه نكنم؛ قهوه خانه مي خوابد! چه كار داريد كه من كدام
طرفي ام! شيخي هستم يا صوفي .بايد كاسبي ام بچرخد! اين ضرب المثل در كرمان به ويژه
در بين مردم ماهان ،محي آباد ،لنگر ،جوپار و قناقتستان رايج است .امروز هر كسي كه نان
به نرخ روز بخورد و تابع بادي باشد كه به جهت مي وزد مي گويند»( .محمّد مهدي
سعيدي ۶۵ ،ساله ،ناشر كتابهاي فرهنگ عامّه ،ساكن كرمان).
-

بزرگيش وه نوّاب ميمونه گداييش وه عبّاس دوس!

/bozorgiš va: navvâb mimune gədâyiš va: abbâs-e dus/
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زبان معیار
بزرگيش به نوّاب ميماند گداييش به عبّاس دوس.

معنی و کاربرد مثل
نوّاب :شهيد نوّاب صفوي

عبّاس دوس :گدايي كه در گدايي سماجت داشته است.

به فرد بيچيزي كه حفظ ظاهر ميكند و آبروي خود را نگه ميدارد.

شخصیت تاریخی مثل
شهيد سيّد مجتبي نوّاب كه به دست رژيم طاغوت به شهادت رسيد از چهرههاي
انقالبي ،مؤمن ،متديّن و شجاع كه براي همه مردم ايران بزرگ و قابلاحترام است .بزرگي
و متانت فرد متظاهر را به اين بزرگوار تشبيه مينمايند .يعني كسي كه خودش را مانند
انسانهاي بزرگ و قابلاحترام جا ميزند درحاليكه ماهيتش مانند عبّاس دوس است از
زمان هاي گذشته عبّاس دوس از گداياني بوده است كه در اصرار بر گدايي شهرت داشته
است .آقاي علياشرف درويشيان و رضا خندان (مهابادي) در كتاب فرهنگ افسانهاي مردم
ايران ماجراي او را به اين قرار آوردهاند:
روزي پسر يكي از حاجيها دم در دكّانش نشسته بود .ديد دختري ماهپيكر ،دكّان به
دكّان گدايي ميكند تا رسيد جلوي دكّان او ،نگاهي به دختر انداخت .ديد در قشنگي و
خوشكلي طعنه به ماه و آفتاب ميزند امّا لباس او ژنده و پارهپاره است! گفت :اي دختر
چرا با اين شكل و سيما گدايي ميكني شوهر نميكني؟ جواب داد چند نفر برايم
خواستگار آمدند ،پدرم نداد .گفت :چرا؟ جواب داد نميدانم! امّا پسرحاجي يكدل نه صد
دل عاشق دختر شد .گفت :من پسر فالن حاجي هستم اين دكّانها تا پايين همهشان مال من
است .مرا پسنديدي؟ جواب داد اگر پدرم راضي شود ،من حرفي ندارم .پسر به همراه دختر
به منزلش رفت .وارد حياط شدند .ديد دستگاه ،دستگاه سلطنتي است! دختر از پلّهها باال
رفت پسرحاجي را به اتاقي راهنمايي كرد .پسرحاجي وارد اتاق شد ديد پيرمردي با دم و
دستگاه مجلّل و لباسهاي گران قيمت روي كرسي زرنگار مشغول كشيدن قليان است! اتاق

۶۳۲
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نگو بهشت بگو فرشهاي گران قيمت پهن كردند!پسر مات و حيران شد! در اين اثنا دختر
وارد اتاق شد غرق در جواهر و لباسهاي گرانبها پهلوي پدرش نشست! از گفته خود
پشيمان شد خيال كرد حتماً مي خواهند از او مواخذه كنند كه چرا چنين حرفي زده! زيرا
اين مرد هزار سال ديگر دخترش را به او نخواهد داد.
پس از چند دقيقه پيرمرد به پسرک گفت :يقين عاشق دختر من شدهاي به اينجا
آمدهاي .پسر سرش را به پايين انداخت .خجالت كشيد گفت خجالت نكش من حرفي
ندارم امّا در اين باب اسراري است كه اگر قبول كني من حاضرم .پسر بهناچار گفت:
بفرماييد تا ببينم ميتوانم يا نه! پيرمرد گفت :اسم من عبّاس دوس است شغل من و تمام
عائله من گدايي است .من دامادي ميخواهم كه در علم گدايي مثل من بينظير باشد .اگر
حاضري گدايي كني و مالي به دست بياوري من تو را به دامادي قبول ميكنم و الّا نه! پسر
گفت من حاضرم .گفت :پس برو هر موقع از پول گدايي صد تومان آوردي داماد من
مي شوي .پسر رفت در منزل پس از سه روز ديگر صد تومان پول گرفت ،رفت منزل عبّاس
دوس همينكه چشم پيرمرد به او افتاد گفت :نه اين پول از دكّان شماست از گدايي نيست!
پسر گفت از كجا دانستي؟ پيرمرد گفت :از رگ پيشاني تو فهميدم! گدا در پيشاني رگي
دارد كه بايد بتركد تا بتواند گدايي كند تو هنوز به آنجا نرسيدي!
آيا راستي ميل داري گدا شوي و با دختر من ازدواج بكني يا نه؟ اگر ميل داري من
علمش را به تو ميآموزم ،بعد از تو امتحان ميكنم .هرگاه خوب امتحان پس دادي من
حاضرم و الّا نه! پسر قبول كرد و شب در آنجا ماند .صبح كه شد ،عبّاس دوس به زنش
گفت :وسايل بيرون رفتن من را آماده كن .زنش رفت يك دست لباس ژند و يك حلقه
انگشتر طال و دستبند طال و گردنبند طال آورد .پيرمرد لباس را پوشيد و طالها را هم در
كهنه بست و به جيب گذاشت .به پسر گفت :بيا برويم .او به پيش و پسر به دنبال رفتند به
مسجد جامع .پس از نماز و روضهخواني ،پيرمرد ميرود جلوي پيشنماز ميگويد :آقا!
درراه ميآمدم مقداري طالآالت پيدا كردم ،نميدانم كسي گم كرده است .آوردم
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خدمت شما تحويل بدهم ،شما به صاحبش برسانيد! امّا بايد طوري دقّت كنيد كه صاحبش
تمام نشانهها را بگويد و ببرد .همانطور ندهيد ! .پيشنماز به سر و پاي او نگاه كرد .ديد نيم
قاز نميارزد! امّا چه مرد راست و درستي است! بعد گفت :آقا من پنج بچّه بيمادر دارم كه
سه شبانه روز است خوراكي به حلقشان فرو نرفته و گرسنه و تشنه در خانه هستند! دستم به
دامن! به من كمكي كن! پيشنماز گفت ايّهاالنّاس چه پيرمرد نازنيني كه بچّههاي بيمادر و
گرسنه و تشنه در منزل دارد! ميتوانست اينهمه مال و جواهر را بفروشد و خرج يك سال
آنها بكند .ببينيد چه مرد باديانت و باخدايي است كه آنها را به من تحويل داده است .به
اين مرد با حقيقت كمك كنيد! همه اهل مجلس به او كمك كردند! پول وافري به جيب
زد و بيرون آمد .پسرحاجي هم پشت سرش بيرون آمد ،رسيدند به منزل ،به پسرک گفت:
ديدي با چه حقّهاي پول گرفتم؟ گفت :آري! امّا تكليف طالهايي كه از دست دادي
چيست؟ گفت :آنهم پول است صبر كن! فردا شد به زنش گفت نوبت توست.
زن يك دست لباس ژنده پوشيد و پسرحاجي را همراه گرفت ،رفت در مسجد و
پيشنماز را چسبيد و گفت :من زني بيشوهر ،داراي هشت طفل بيپدر و يتيم هستم .در
محلّه ما هر وقت بشود مرا همراه عروس ميفرستند .زينت كردن عروس با من است هفته
پيش من براي آرايش عروس مقداري طالآالت از همسايهها امانت گرفتم كه عروس را
زينت دهم توي راه آنها را گم كردم .دو سه روز است دنبالش ميگردم! بچّههاي من
گرسنه و تشنه در منزل هستند .ديروز شنيدم كه پيرمردي آنها را پيداكرده است و به شما
سپرده است! گفت :نشانههايش چيست؟ زن بهطور كامل نشانهها را گفت .پيشنماز
طالآالت را به او داد زن گفت :تكليف اطفال من كه چند روز چيزي نخوردند چيست؟
پيشنماز ام ر كرد به اين زن با خدا اعانت كنيد! پول كالني هم به او دادند .زن از مسجد
بيرون آمد پول فراوان در دست ،با پسرحاجي به منزل آمد .عبّاس دوس به پسر گفت:
ديدي چطور گدايي ميكنند؟ ياد بگير! حاال تكليف تو اين است امشب كه رفتي دكّان
نيمهشب تمام كاالي دكّان را ببر به خانه .صبح كه شد دم در دكّان بنشين و گريه كن و
بگو دكّانم را دزد زده! اگر گريه كردن بلد نيستي من كاري به تو ياد ميدهم كه تا دست و
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آستينت را به چشم بمالي بي اختيار اشك جاري شود .پس از گريه و آه و ناله همكارانت به
نام اعانه به تو پول خواهند داد پسر اين دستور را به كاربست .پيرمرد مقداري آب پياز به او
داد براي گريه كردن .طولي نكشيد كه پسر يكي از گدايان مشهور شهر شد و هميشه پول و
پلّه زيادي براي عبّاس ميآورد عبّاس هم دخترش را به او داد و عروسي كردند.
روزي عبّاس به حمّام رفته بود .نوره گذاشته بود و مشغول چيدن پشمهايش بود .ديد
سائلي آمد در حمّام ميگويد :يا محمّد يا علي! عبّاس پيش خود گفت :آي! اين ديگه كيه!
حمّام را هم رد نمي كنه! اين دست مرا از پشت بسته! پس من در مدّت عمرم چه غلطي
ميكردم! بعد گفت :عمو مگر نميبيني اينجا حمّام است و دارم نظافت ميكنم؟ تو يقه مرا
گرفتي ،ميگويي يا محمّد يا علي! مگر ديوانه شدهاي؟ پسر جواب داد :فقير بيچارهام از
همان پشم حمّام اگر مقداري كرم كني خدا عوضت بدهد .عبّاس مقداري پشم با كثافت تو
دستش ريخت و پسر رفت! عبّاس چون به منزل آمد ماجرا را براي زن و دامادش تعريف
كرد و بعد گفت :او را مي گويند شاه گدايان ،نه من و تو را ،ما نوكر او هم نميشويم او
براي ما خوب بود نه شاه داماد! پسر چون اين حرف را شنيد دست كرد توي جيب و
كهنه اي كه در آن مقداري پشم حمّام بود بيرون آورد ،گفت :استاد جان آن سائل من بودم
نه ديگري! عبّاس صورت او را بوسيد و گفت آفرين تو دست من را از پشت بستهاي.
(دكتر پرويز شرفي ۶۷ ،ساله ،ساكن كرمان).
-

بالل كه مرد دگه اذون نگفتن!

/bəlâl ke mord dəge azun nəgoftan/

زبان معیار
بالل كه مرد ديگر اذان نگفتند؟
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معنی و کاربرد مثل
كنايه از اينكه براي نبودِ يك نفر هرچند هم كه عزيز باشد از كارهاي مهم صرفنظر
نميكنند!

شخصیت تاریخی مثل
تاريخ اسالم بزرگان زيادي را به ياد دارد كه خدمات بسيار ارزندهاي به جهان اسالم
داشتهاند شخصيّتهاي بزرگ و تأثيرگذار فراواني از زمان پيامبر گرامي اسالم (ص)
تاكنون بودهاند كه نقشهاي كليدي و مهميداشتهاند امّا همه آنها يكي پس از ديگري دار
فاني را رها كردهاند و به ديار باقي سفر كردهاند مثالً ،حضرت خديجه از مهرههاي اصلي و
كليدي صدر اسالم بودند كه پيامبر گرامي و دين خدا را يادي كردند .حضرت علي
(عليهالسالم) اصليترين و كليديترين فرد در صدر اسالم بودهاند.
يكي از افراد كه موردعالقه پيامبر(صلّ اللّه عليه وآله وسلّم) هم بودند ،بالل بود .او
اوّلين مؤذّن اسالم است .اين مثل كه بالل مرد ديگر اذان گفته نشد! در اين معني بهكاررفته
است كه پس از  ۱۴00سال افراد فراواني هستند كه اذان ميگويند و اذان گفتن كه امري
مهم و شعار اسالم است بستگي به وجود يك فرد ندارد!( .احمد جديدي۳۳ ،ساله ،ساكن
كرمان).
-

بهلول و خرقه نون جو و سركه!

/bohlulo: xərq-e nun-e jəvo: sərke/

زبان معیار
بهلول و خرقه نان جو و سركه.

معنی و کاربرد مثل
كنايه از اينكه آسايش در قناعت است.
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شخصیت تاریخی مثل
به نقل از تاريخ نگاران بهلول دانشمند بزرگ و انديشمند و باتقوايي بوده است .وقتي
خبر ميشود كه خليفه ميخواهد او را بهعنوان قاضيالقضات كشور انتخاب كند
ازآنجايي كه خليفه را غاصب حق و حكومت امام معصوم (ع) ميدانسته است براي فرار از
اين مسئوليّت سر به بيابان ميگذارد.
سربازان خليفه او را در بيابان پيدا ميكنند و به نزد خليفه ميآورند .او ناگزير خودش را
به ديوانگي ميزند تا خليفه از اين امر صرفنظر ميكند .ولي با اين حساب خليفه هرگاه در
كاري درمي ماند بهلول را براي حلّ مسائل و مشكالت حكومتي دعوت ميكرد .از مواعظ
و نصيحتهاي او هرچند در قالب غير عاقل و ديوانه ظاهر ميشد استفاده ميكرد .ازاينرو
بهلول بهجاي اينكه قاضيالقضات باشد و در تضييع حقوحقوق مردم شريك طاغوت و
خليفه غاصب باشد كه اگر اينچنين شده بود از مال و مكنت فراوآنهم برخوردار ميشد.
امّا حاضر شد در كمال زهد و خرقهپوشي زندگي كند .امّا حقّي از كسي بر ذمّه نداشته
باشد و در ظالمي خليفه هم شريك نباشد .ازاينرو به كسي كه به خاطر قناعت آسايش و
آرامش داشته باشد اين مثل را ميگويند( .محمّد مهدي سعيدي ۶۵ ،ساله ،ناشر كتابهاي
فرهنگ عامّه ،ساكن كرمان).
-

پسر بيتاش خانه!

/peser-e bytâš xâne: /

زبان معیار
پسر بيتاش خان است.

معنی و کاربرد مثل
بيتاش خان :بكتاش خان( ،بيك تاش خان) حاكم كرمان در عهد شاه عبّاس صفوي
بود .كنايه است از فردي كه متكّبر و خودپسند باشد اين مثل را براي او به كار ميبرند.
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۶۳۷

شخصیت تاریخی مثل
بكتاش (بيك تاش خان) حاكم كرمان و يزد در دوره شاه عبّاس صفوي بود .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 عبّاس به
اصفهان بردند .پدر بكتاش خان در دربار شاه عبّاس بود .وقتي سر فرزندش را روي زمين
انداختند ،او هم با پايش به او لگد زد! هماكنون در جوار شاه نعمتاهلل ولي در ماهان دو
سنگ قبر باريك وجود دارد كه متعلّق به او و يكي از بستگانش است .امروزه فرد متكبر را
با بكتاش خان مقايسه ميكنند و ميگوين د :فالني مگر دختر يا پسر بيتاش خان غروّيه در
فرهنگ عامّه بكتاش خان تبديل به بيتاش خان شده است و غرّو يعني كسي كه صداي
رعدآسا و بلند دارد( .سيّد محمّد علي گالب زاده۷۲ ،ساله ،نويسنده تاريخ كرمان،
پژوهشگر ،رئيس مركز كرمانشناسي از سال تأسيس ۱۳۶۷تا ۱۳8۵و رئيس كنوني مركز،
ساكن كرمان).
-

پيرِت بسوزه آش كشك پِدِنه!

/pirət bəsuze âš-e kašk-e pədəne/

زبان معیار
پيرت بسوزد ،آش كشك پونه.

معنی و کاربرد مثل
پِدِنه :پيدِنه ،پودِنه ،پونه ،سبزي خودرو و معطّر از خانواده نعناع كه در حاشيه جويها و
چشمهساران مي رويد .زماني كه كسي در اثر مشغله كاري كم اهميّت از انجام كاري با
اهميّت باز بماند ،اين مثل را به كار ميبرند .كاربرد ديگر آن در مقابل ادعاهاي فرد پرمدعا
گفته ميشود.
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۶۳8

شخصیت تاریخی مثل
مشهور است كه بهرام گور از كودكي با گورها بزرگ ميشود .هر وقت كه
ميخواست جايي برود سوار بر گورميرفت .روزي چند نفر كه در پي شكار گور بودند،
متوجّه شدند آدمي با گورها زندگي ميكند! تصميم گرفتند او را بگيرند .امّا به هر حيلهاي
دست زدند ،نشد .تا اينكه مقداري آش كشك و پونه تهيّه كردند .آش را در چند كلّه
سنك در نزديك حوضهاي ميمند ريختند .زماني كه گورها همراه با بهرام آمدند آب
بخوردند .چشم بهرام به آش افتاد ،شروع به خوردن آش كرد .در اين هنگام عدّهاي به
گورها حمله كردند .بهرام كه به علّت خوردن آش سست گشته بود و چابكي خود را
ازدستداده بود نتوانست بر پشت گور بپرد و فرار كند .پس به تله افتاد .هر چه از او
پرسيدند ،نتوانست جواب دهد تا اينكه هفت اليه از روي زبانش تراشيدند تا به حرف آمد
و گفت :صدسال خوردم كلّه جاز و دربنه ،پيرت بسوزه آش كشك پِدِنه .صدسال خوردم
دربنه (درمونه) ،صدر گياهون پِدِنه( .اكبر نقوي ۵۷ ،ساله ،نويسنده و پژوهشگر فرهنگ
عامّه ،مدرّس دانشگاه ،ساكن كرمان).
-

دِ سره بار ميكنه!

/de ' səre bâr mikone/

زبان معیار
دو سر بار ميكند.

معنی و کاربرد مثل
دِ سره :از دو طرف ،از دو جانب.

به كسي كه دو دوزه بازي ميكند .كسي كه

جاسوس دوجانبه است و از دو طرف دعوا اخاذي ميكند.
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۶۳9

شخصیت تاریخی مثل
ت
 ۶0-۷0سال گذشتهيكي از فرماندهان ژاندارمري و پاسگاههاي اطراف شهرستان باف ِ
كرمان ،استواري بود به نام عيسي خان جاللي كه از توان مديريت و فرماندهي بسيار خوب
و بااليي برخوردار بود و اقتدار بسيار بااليي داشت كه توانست در مدّت كوتاهي اشرار،
دزدان و راهزنان آن مناطق را كه غيربومي و ياغي بودند را مهار كند .بهگونهاي كه با
شنيدن نام عيسي خان جاللي هر دزدي يا هر شروري در هر نقطهاي كه بود از ترس به
سوراخ موش پناه ميبرد.
يكي از شگردهاي عيسي خان ،گماردن افرادي از خود اشرار در بين آنها بود كه
اخبار و اطّالعات و برنامههاي دزدان را به او گزارش ميدادند .گاهي اين گماشتگان به
دليل نزديكي به عيسي خان از نيرو و توان او به دزدان اخبار را ردوبدل ميكردند .هم از
عيسي خان و هم از دزدان يعني از هر دو طرف متخاصم پول دريافت ميكردند و مردم
كرمان با شنيدن اين خبر از آن به بعد هركسي كه از دو طرف دعوا طرفداري كند،
ميگويند( :دِ سره بار ميكنه) .اشعاري هم كه در بين مردم بهويژه مناطق بافت ،صوغان،
ارزوييه و رابر رايج است .سراينده اشعار ظاهراً يكي از خويشاوندان عيسي خان جاللي
است كه نامش مجهول است .مقداري از اشعار كه من از بچگي به ياد دارم ميخوانم:
گفتم قاصد ،كه هستي گفتا اميد افشار
عيسي تو هستي پادار مكن منو سزاوار
عيسي خانا چه كردي زن ،بچه برد بشگردي
عيسي كه شد خشمناک مثل شب ابرناک
عيسي كه شد قهرآلو مثل شب گردآلو
چندين نفر خبر كرد اسب از طويله دركرد
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۶۴0

اسب محرّم آري خوبه برا سواري
محرّم اسب نميده خصيل براش خريده
ماه جآنهم اسب نميده زحمت براش كشيده
ژاندار(ژاندارم) برو دوباره بگو به پتياره
اسب بده بياره جِرَم(خَشمَم) باال نياره
زين و به اسب ،ژاندار كرد عيسي خان رو خبر كرد
عيسي نشست روي زين مرتب و نازنين
سرِ نريون و تُو داد دستي به خانمش داد
خانم خدانگهدار ميرم به جنگ اشرار
خانم خدانگهدار ميرم به جنگ خونخوار
سر نريون تو مشتش شالق ميزد به پشتش
شاميرسيد به ايشوم نرفت مهر سر ايشوم
قاصد بشو روانه مهدي كريم ندانه
مهدي كريم و خِو كُن زنها پالس در كن
عيسي رسيد به پالس گُلّه (گلوله)ميريخت چپ و راست
مهدي ميكرد التماس واي خوردم گُلّه الماس
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عيسي تو را به خدا مكش ما را تو حاال
عيسي تو را به قرآن مكش مرداي رستم خان
عهدم به قرآن باشه كشم كه دزد نباشه
نظمي به رودبار باشه راه بشگرد باز باشه
تركون به عيسي گفتن سر مهدي را بكن
سر مهدي بريدند كارتش به لب كشيدند
پدرسگ چشم ناپاک نعشش بكشيد بر خاک
عبدالكريم فوتي زنها پوشيدند كوتي
اي واي دوباره سر مهدي رفته اداره
وزير جنگ خوشحاله رستم چشم انتظاره
رستم بكش خجالت از اين حال و هوايت
مهدي كه سر نداره چطوري مال مياره
رستم ميزد دست بر دست واي از عيسي برنو دست
اگر بيفتي دستم سر تو را ميبرم
عيسي خان جاللي سر از رودبار مياري
احتمال دارد تعدادي از ابيات به دليل فراموشي گفته نشده باشد.

۶۴۱
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۶۴۲

اين ماجرا زماني اتّفاق افتاده است كه عيسي خان جاللي فرمانده پاسگاه دولتآباد
ارزوئيه بوده است .اشرار بشاگرد در آن منطقه جوالن فراواني داشتهاند و مردم را با راهزني
و شرارت مورد آزار و اذيت قرار ميدادند .سركرده اين اشرار و راهزنان رستم خان
بشاگردي بوده است .مهدي كريم تحت فرمان رستم خان بود .مهدي كريم از طوايف
كوچنشين و ساكنان سرخون صوغان بوده است .مهدي كريم و قشونش به مال و اموال
مردم حمله ميكنند و زن و بچهها و هركسي كه به دستشان ميافتاد را با خودشان ميبردند.
چوپاني به نام اميد از اين مهلكه جان سالم به درميبرد و فرار ميكند .خودش را به
دولتآباد نزد عيسي خان جاللي ميرساند .ماجرا را براي عيسي خان تعريف ميكند و
ماجرا همان گونه كه در شعر آمده است اتّفاق افتاده است( .نياز علي ايماني پور ۶0 ،ساله،
معلم بازنشسته ،ساكن كرمان).

-

يه مريد خر از صد ده شيش دنگي بهتره!

/ye moride xar az sad dəhe šišdongi bəhtəre/

زبان معیار
يك مريد خر از صد ده ششدانگي بهتر است.

معنی و کاربرد مثل
مريد :نوكر .مردم كرمان اين مثل را درباره كسي ميگويند كه در دفاع از مراد خود
منطق نميشناسد .يا به كسي كه ديگران را تحقير ميكند گفته ميشود.

ریشه تاریخی مثل
كرمان از قديم بهواسطه وجود شاه نعمتاهلل ولي ،عارف و شاعر همعصر حافظ،
مشتاقعلي شاه يا ساير عارفان ديگر برخي از آنها با ادا و اطفارهايي كه داشتند با اغفال
برخي از مردم پيرواني هم داشتند! كه اين گروه در كرمان ،امروزه با عنوان شخيّه يا شيخي

بررسي رواج نام شخصيت هاي تاريخي امثال و حكم رايج مردم كرمان

۶۴۳

شناخته ميشوند .فارغ از آداب ورسومي كه داشته يا دارند و فارغ از اينكه بر اساس مباني
شرع مقدّس اسالم ،عقايد و باورهاي اين گروه درست است يا غلط! در رديف اين گروه
صوفيّهايي هم بودهاند كه آنها هم مريداني داشتهاند .خالصه چه صوفي چه شيخي چه
قلندر و درويش هر چه كه بودهاند يا هستند با هر ميزاني كه حقيقتاند يا اينكه اهل دكّان و
دستگاه  ،روي و ريا يا اخالص برخي از مريدانشان از خلوص يا رياكاري مراد خود فقط
ظاهر را ميديدند .بنابراين اگر يكي از مراد آنها به بدي ياد ميكرد يا نسبت به مراد آنها
توهين ميشد ،كار معموالً از منطق و بحث سالم به جروبحثهاي غيرمنطقي ميكشيد.
ازاينرو اگر مريد مقصّر بود و در دفاع از مراد خويش از كوره درميرفت اين عبارت را به
كار ميبردند .امروزه كاركردش بيشتر وقتي است كه كسي ديگران را تحقير ميكند.
(محمّد مهدي سعيدي ۶۴ ،ساله ،ناشر كتابهاي فرهنگ عامّه ،ساكن كرمان).
 .3نتیجهگیری
امثال وحكم ،بخش جذاب ودل انگيز زبان و فرهنگ عامه است كه كاربرد آن در
نوشته ها و گفتار كالم را زيباتر و دلنشين تر مي كند .ازخسته كنندگي وطوالني شدن كالم
جلوگيري مي كند .با توجه به اينكه بعضي از امثال بسيار كوتاه ميباشند ولي در بيان
مفاهيم ،گوينده و نويسنده را كمك مي كند .با مطالعه و بررسي ريشه هاي تاريخي امثال
وحكم رايج در بين مردم كرمان مي توان به روحيات ،تفكر ،رسوم و به ويژه سرگذشت
اين مردم پي برد .همچنين مشخص مي شود كاركرد امثال و حكم براي تربيت واموزش
فرزندان دربين خانواده ها رايج است كه باعث زنده ماندن سنت ها ،اداب و رسوم وانتقال
آن به فرزندان و نسلهاي بعدي وساير مناطق مي شود .با رواج امثال و حكم ،نوع دوستي
ارتقا مي يابد و بين مردم يك جامعه با هم وبا ساير مناطق ،همدلي و تفاهم ايجاد مي شود.
همين ويژگيهاست كه فرهنگ را واگيردار مي كند ودر طول تاريخ اشاعة فرهنگي مداوم
دربين جوامع رخ م ي دهد .با بررسي ريشه هاي تاريخي امثال وحكم رايج در بين مردم
كرمان مظاهر فرهنگ ،تمدن ،ادبيات ،عادات ،رسوم ،شيوه زندگي و تفكر پيشينيان اين
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خطه مشخص مي شود وهمچنين با برر سي ريشه هاي تاريخي معلوم مي شود امثال و حكم
رايج در بين مردم كرمان از اصالت برخوردارند به همين دليل باعث رواج واشاعه در ساير
فرهنگها مي شود.
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