
راهبرد فرهنگ / شماره دهم و يازدهم / تابستان و پاييز 1389

در پژوهش حاضر با روش تحليلی تالش ش��ده است تا عالوه بر بررسی 
ميزان خردورزی ومنطق گرايی در امثال وحکم فارس��ی، تأثيرپذيری آنها از 
آموزه ه��ای علم منطق وبازت��اب مفاهيم و اصول اين علم در آنها مورد بحث 
قرار گيرد .يافته های اين تحقيق نشان می دهد که مثل سازان نکته سنج وخردمند 
نس��بت به اصول منطقی بی توجه و ن��اآگاه نبوده اند.گرچه اين آگاهی ممکن 
اس��ت فطری و به دليل تيزبينی وهوش خدادادی آنها باش��د.به عالوه برخی از 
اص��ول منطق��ی به عينه يا با تغييری اندک به کتب امثال راه يافته اند. برخی از 
مثل ها نيز به نحو غيرمس��تقيم بر درک يک اصل منطقی توسط واضع اوليه آن 

داللت می کنند.
نويس��نده دراين مقاله به ارزش تنبهی اما غيراس��تداللِی بسياری از مثل ها 
واقف شده ودر نتيجه بر پرهيز کاربران از اتکاء به آنها در استدالل های روزمره 

مربوط به مباحث اجتماعی و سياسی تأکيد نموده است.
تمايل واضعان امثال به صدور احکام کلی وعدم گرايش آنها به احکام جزئی 
وتحليل اين پديده، از يافته های ديگر اين پژوهش اس��ت. همچنين نگارنده، 
امثال را از منظری منطقی تقسيم بندی نموده که ارزيابی آنها را آسان تر می کند.  
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مقدمه
بس��یاری از ضرب المثل  های فارسی حاصل نکته س��نجی و خردورزی واضعان تیزبینی بوده 
است که خالصه افکار خود را در قالب جمالت کوتاه اما پرنغز بیان نموده اند به نحوي که مانند 
اصول کلی قابلیت کاربرد در موقعیت  های مختلف را داش��ته اند. این امر موجب گش��ته اس��ت 
تا امثال به عنوان یکی از مهم ترین عوامل انتقال دهنده اندیش��ه گذش��تگان به نس��ل  های بعدی 
به شمار آید. از این رو گرچه آنها را معموالً در حوزه حکمت عامیانه مورد بحث قرار می دهند اما 
حیطه کاربردش��ان محدود به مردم عوام نیست. به طوری که حتی گاهی افراد تحصیل کرده در 
استدالل  های روزمره خود در موضوعات مختلف خانوادگی، اجتماعی و سیاسی و ... از آنها بهره 
می جوین��د. همچنین نظر به افزایش آمار تحصیل کردگان وگس��ترش روزافزون اطالعات مردم 
در عصر ارتباطات، جمعیت افرادی که بتوان آنها را عوام تلقی کرد بس��یار کاهش یافته اس��ت. 
بنابرای��ن ج��ا دارد منطق به زندگی مردم راه یابد تا در دنیای پرغوغای تضارب افکار، داوری در 
باب اندیشه ها تسهیل گردد. پژوهش حاضر تالشی بسیار اندک در این راستا می باشد. البته در 
این نوشتار منظور از اصول منطقی قواعد پیچیده منطقی نیست بلکه اصول کلی و قابل درکی 

است که حتی در حکمت عامیانه قابل کاربرد است. 
در این تحقیق با روش تحلیلی، گرایش واضعان امثال به خردورزی و منطق گرایی مورد بحث 
ق��رار خواهد گرفت. همچنین موض��وع تأثیرپذیری امثال و حکم از آموزه  های منطقی و بازتاب 
مفاهیم و اصول علم منطق در آنها مورد بازبینی قرار می گیرد تا مثل هایی که ارزش استداللی 
یعنی قابلیت کاربرد در اس��تدالل  های روزمره در بحث  های مختلف اعم از سیاس��ی، اجتماعی و 
... را دارند از مواردی که صرفاً دارای ارزش تنبهی اند، بازش��ناخته ش��وند. نظر به حکیمانه بودن 
بسیاری از امثال، قطعاً اغلب واضعان اولیه افراد نکته بین و خردوررزی بوده اند که از عقل سلیم 
و منطق فطری برخوردار بوده اند. اما محک سنجی بیشتر افکار آنان، کاربران را نسبت به محدوده 
و حیط��ه منطق��ی کاربرد امثال و تحلیل بهتر آنها یاری خواهدکرد و بر دقت ش��ان در پرهیز از 

کاربرد مثل  های خرافی یا غیرمنطقی خواهد افزود. 
البت��ه در تحلی��ل مثل ها، قصد نگارنده جدا نمودن آنها از فضای اجتماعی و فرهنگی خاص 

آنها نیست بلکه تالش بر آن است که در داوری ها به این فضا توجه الزم صورت گیرد. 

بازتاب مفاهیم و اصول منطقی در امثال و حكم
 بسیاری از واضعان اولیه امثال و حکم، خردمندان نکته سنجی بوده اند که با اندیشه تیزبین 
خود آنها را در قالب جمالتی کوتاه و پر نغز س��اخته اند. یکی از انگیزه  های ایش��ان دعوت مردم 
به خردورزی و نکته س��نجی از یک س��و و ترویج اصول عقلی و منطقی از سوی دیگر بوده است. 
بررسی دقیق میزان تأثیرپذیری امثال و حکم از مفاهیم و آموزه هاي منطقی این نکته را روشن 

می سازد. به طورکلی آموزه  های منطقی به سه گونه در آنها تجلی یافته است: 
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الف � دس��ته ای از آنها، اهمیت تفکر و منطق و نقش اندیش��ه و تدبیر در زندگی انس��ان را 
گوشزد مي کنند. مثال  های زیر تنها نمونه کوچکی از این دسته اند: 

آدمی را عقل می باید نه زر )دهخدا، 1363، ج1: 28 و دهگان، 1383: 725(. عقل چو آید 
ب��ه تو گوید چه کن )ده��گان، 1383: 726(. گزنکرده پاره مکن )دهخدا، 1363، ج3: 1312(. 
صد بار گز کن یک بار ببر )دهخدا، 1363، ج2: 1054(. آدم دس��ت پاچه کار را دو بار می کند 
)دهخدا، 1363، ج1: 25(. به تدبیر رستم برآید به بند )دهگان، 1383: 227 اقتباس از بوستان 
سعدی(. آنچه با تدبیر توان کرد با زور میسر نشود )دهگان، 1383: 228(. هرکه بی تدبیرکاری 

کرد سامانی نیافت. 
ب � دسته دیگری از امثال و حکم به طور مستقیم بیان کننده مفاهیم، اصطالحات و قواعد 
منطقی اند و این امر حاکی از آگاهی واضعان و توجه آنان به کاربرد چنین مفاهیم و اصولی است. 

امثال و حکم زیر را می توان در این دسته جای داد:
� جهل بسیط از مرکب به )ابریشمی، 1376: 281(.

� آن ک��س که نداند و نداند که ندان��د، در جهل مرکب ابدالدهر بماند )دهخدا، 1363، ج1: 
62 و ابریشمی، 431(

� اذا جاء االّحتمال بطل االس��تدالل )دهخدا، 1363، ج1: 91( به این معنا که در اس��تدالل 
عقلی جایی برای مقدمه ای که درست بودن آن احتمالی است وجود ندارد. 

� آنچ��ه را دی��ده بیند نتوان کرد انکار )ده��گان، 1383: 75( از نظر منطقیون معرفتی که 
از راه حواس حاصل ش��ود قابل انکار نیس��ت به همین دلیل محسوسات از جمله قضایای یقینی 

محسوب شده اند )ابن سینا، 1403، ج1: 15(.
� اجتماع نقیضین محال است )دهگان، 1383: 98(.

� قیاس مع الفارق اس��ت )دهگان، 1383: 792(. نظیر: قیاس مع الفارق کار ش��یطان اس��ت 
)دهگان، 1383: 792(.

منظور از قیاس مع الفارق این است که دو امر، اختالف  های بسیاری با یکدیگر داشته باشد و 
در عین حال به دلیل وجود وجه تشابهی بی اهمیت و جزئی، حکمی را از اولی به دومی سرایت 

دهیم. از نظر منطقیون چنین قیاسی مردود و غیرمنطقی است. 
� الخبریحتمل الصدق و الکذب )دهخدا، 1363، ج1: 244(.

این مثل تعریف خبر یا مرکب تام خبری اس��ت که منطقیون آن را جمله ای دانس��ته اند که 
می توان به گوینده آن گفت آنچه را گفته است راست یا دروغ است )ملکشاهی، 1367، ج2: 307(.

�اذاتواترالخبرافادالعلموالحاجةالیالنظر )دهخدا، 1363، ج1: 91 به نقل از العراضه( این 
جمله بیان کننده حجیت خبر یا قضیه متواتر است. این گونه قضایایی با اخبار گروهی مورد تصدیق 
واقع می شود که عادتاً توافق آنها بر دروغ ممتنع باشد )قراملکی، 1384، ج2: 146( مانند جمالتی 
که حکایت از وجود بناها یا وقایع تاریخی می کنند برای کسانی که آن بناها یا وقایع را ندیده اند. 

منطق گرايی در امثال و حکم فارسی
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کل بزرگ تر از جزء است )دهگان، 1383: 58(. هیچ فرعی بی اصل نیست )دهگان، 1383: 
58(. فرع زیادتر از اصل است )دهگان، 1383: 58(. فرع باشد بی خلل چون اصل باشد استوار 
)هم��ان اقتباس از معّزی(. فرض محال محال نیس��ت )دهخ��دا، 1363، ج2: 1139 و دهگان، 

.)903 :1383
اثبات ش��یء نفی ماعدا نمی کند )دهخدا، 1363، ج1: 83 و دهگان، 1383: 75(. این مثل 
یک اصل منطقی اس��ت و مبین این نکته اس��ت که الزمة بودن چیزی، نبودن دیگری نیست یا 

اگر امر و صفتی را برای چیزی اثبات نماییم به معنای سلب امور دیگر از آن نیست. 
اذا جاوز الش��یء حده انعکس الی ضده )دهخدا، 1363، ج1: 92( این عبارت عربی به این 
معناست که هر چه از حد خود بگذرد به ضد آن تبدیل می شود. مثاًل با افراط در هر فضیلتی، 

آن فضیلت به رذیلت تبدیل می گردد. 
نفی در نفی موجب اثبات است )دهگان، 1383: 75(. این اصل در علم ریاضی همان »منفی 

]-)-x(= x[   .در منفی می شود مثبت« است
و در منطق جدید قاعده نقض مضاعف نامیده می شود )موحد، 1373: 26( و در زبان نمادی 

این گونه نمایش داده می شود: 

)1( ~~ p  p  )2( ~)~p(  p 
عب��ارت )1( یعن��ی نقیض نقیض موجبه، موجبه اس��ت و عبارت )2( یعنی نقیض س��البه، 

موجبه است. 
تردید بین نفی و اثبات ش��ق ثالث ن��دارد )دهگان، 1383: 75(. قطعاً هر حکمی یا ایجابی 
اس��ت یا س��لبی و بین سلب و ایجاب هیچ واس��طه یا شق ثالثی وجود ندارد. همان گونه که 

بین وجود و عدم واسطه ای وجود ندارد. 
• ثبوت ش��ی ِء لش��یئ فرُع لثبوت المثبت له )دهخدا، 1363، ج2: 573(. توضیح آنکه در 
قضیه موجبه چون محمول را برای موضوع اثبات می کنیم باید موضوع حتماً وجود داش��ته 
باشد اما در قضیه سالبه چنین نیست )خوانساری، 1386: 231-230( پس قضیه موجبه ای 
که موضوعش وجود نداش��ته باشد کاذب است اما قضیه سالبه بدون وجود موضوع درخارج 

می تواند صادق باشد. 
ج – دس��ته دیگری از امثال و حکم گرچه به طور مس��تقیم بیان کننده اصطالحات و قواعد 
منطقی نیستند اما حاکی از درک برخی از مفاهیم و قواعد آن توسط خرد عامه اند. برای نمونه 

به مثل  های زیر اشاره می شود: 

1. امور بدیهی 
آنجا )آن چیز( که عیان است چه حاجت به بیان است )دهخدا، 1363، ج1: 47(. از کرامات 
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ش��یخ ما چه عجب، ش��یره را خورد و گفت ش��یرین است )دهخدا، 1363، ج1: 141 و دهگان، 
1383: 64(. از کرام��ات ش��یخ ما چه عجب، برف را دی��د و گفت می بارد )دهخدا، 1363، ج1: 

141 و دهگان، 1383: 64(. انکار فالن چیز مثل انکار آفتاب است )دهگان، 1383: 75(.
این گون��ه مثل ه��ا را وقتی به کار می برند که توضیح یا اس��تدالل درباره امری بدیهی را زاید 
می دانند. در منطق اموری را بدیهی و بی نیاز از توضیح و استدالل می دانند که به خودی خود 
و بدون تفکر روشن باشد و ما آن را یا به صورت نهفته در درون خود داشته باشیم و یا صرفاً با 

تکیه بر حواس به آنها دست یابیم )قراملکی، 1373، ج1: 11(.

2. عدم قطعیت تمثیل غیرقطعی و قیاس مع الفارق 
هر که ریش داشت بابا نیست )دهگان، 1383: 57(، هر چه ریش داشت بز نیست )دهگان، 

1383: 57(. اگر ریش، عالمِت علم باشد، بز از همه داناتر است )دهگان، 1383: 576(. 
این مثل ها مبین این نکته اند که ش��باهت دو ش��یء در صفاتی موجب سرایت دیگر صفات 

و احکام در آنها نمی شود و این از نظر منطقیون همان عدم قطعیت تمثیل غیرقطعی است. 

3. حمل مفهوم کلی برتمام افراد خود
از نظر منطقیون یک مفهوم کلی را می توان بر همه افراد خود حمل کرده یا اسناد داد. 

بد، بد اس��ت )دهگان، 1383: 127(. خبیث، خبیث اس��ت )دهگان، 1383: 126(. قیر، قیر 
است )دهگان، 1383: 126(.

شاید تصور شود که ضرب المثل  های فوق از نوع این همانی کامل و بدیهی و از قبیل توضیح 
واضحات است و مبین علم و آگاهی تازه ای نیست. اما این برداشت درست نیست زیرا منظور از 
کلمه بد در بار اول، مصادیق آن و در بار دوم مفهوم کلی آن است. یعنی گوینده مثل می خواهد 
بگوید کار بد از هر نوع که باشد، خواه کوچک باشد یا بزرگ، بد است و تفاوتی نمی کند توسط 

چه کسی انجام شود. ضرب المثل دوم وسوم نیز به همین نحو قابل تحلیل می باشند. 

4. مشّكک بودن برخی از مفاهیم
بدتر از بد هم هست )دهگان، 1383: 122(.

منظور از مفاهیم مش��ّکک آن دس��ته از مفاهیم کلی اس��ت که مصادیق آنها از نظر شدت و 
ضعف، اولویت و عدم اولویت یا تقدم و تأخر و اموری از این قبیل اختالف داشته باشند. 

5. عموم و خصوص مطلق
هر گردویی گرد است اما هر گردی گردو نیست )دهخدا، 1363، ج4: 1969(.

توضیح: 

منطق گرايی در امثال و حکم فارسی
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مثل هر گردویی گرد اس��ت اما هر گردی گردو نیس��ت عالوه بر اینکه به طور مستقیم نشان 
می دهد که بین دو مفهوم کلی »گرد« و »گردو« از نظر مصادیق رابطه عموم و خصوص مطلق 
برقرار اس��ت. به طور غیرمس��تقیم بیان کننده این نکته نیز هس��ت که عکِس الزم الصدِق »هر 
گردویی گرد است«، جمله »هر گردی گردو است« نیست بلکه این جمله است: »برخی گردها 

گردو هستند«. 

6. عدم اجتماع ضدین یا نقیضین
آب را با آتش نسبتی نیست )ابریشمی، 1376: 287(. در این مثل آب و آتش به دلیل داشتن 

صفات متضاد، دوامر ضد فرض شده اند. 
قربان برم خدا را یک بام و دو هوا را )دهگان، 1383: 1032(. در این مثل، گرمی و سردی، 

دو امر ضد و غیرقابل جمع فرض شده اند. 
دم خروس را باور کنم یا قسم حضرت عباس را )دهگان، 1383: 781(. در این مثل به عدم 

امکان پذیرش دو امر یا دو قول نقیض حکم شده است. 
کوس��ه و ریش پهن نمی ش��ود )ابریشمی، 1376: 161 و دهگان، 1383: 576( در این مثل 
نیز به عدم پذیرش دو امر نقیض یعنی ریش پهن داشتن و ریش پهن نداشتن حکم شده است. 
مثل  های ارائه ش��ده در این بخش تنها نمونه اندکی اس��ت که نگارنده هنگام پژوهش با آنها 

مواجه گردیده است. همین مقدار اندک نیز از منطق گرایی آنها حکایت می کند. 

تمایل خرد عامه به عدم بیان محدوده مصادیق
 در بس��یاری از امثال، صفت یا حکمی ظاهراً به افراد و مصادیق موضوع نس��بت داده ش��ده 
است. اما روشن نیست که حکم مذکور در مورد همگی افراد صادق است یا در مورد برخی. زیرا 
عاری از کلمات»هر«، »همه« یا »برخی« و »بعضی« می باش��ند. غالباًً عوام از چنین مثل هایی 
برداشتی کلی می کنند. مانند ضرب المثل »همکار، همکار را نمی توان ببیند« )دهگان، 1383: 

215 و ابریشمی، 1376: 194( 
منطقیون مسلمان ارزش منطقی قضایای مهمله را در ردیف قضیه جزئیه می دانند )ملکشاهی، 
1367: 320( دلی��ل منطقیون رعایت احتیاط و فرض قدر متیّقن اس��ت. پس ضرب المثل فوق 
به معنای »بعضی از همکارها، همکار را نمی توانند ببینند« ارزش دارد. در واقع منش��اء این مثل 
و مثل  های مش��ابه یک اس��تقراء ناقص بوده است. یعنی بعضی مردم با دیدن برخی از همکارانی 
که رابطه حسنه ای با همکار خود نداشته اند، حکم ظاهراً کلی صادر کرده اند که همکار، همکار را 
نمی تواند ببیند. مثل  های زیر همگی از این نوع اند و در همه آنها می توان موارد خالف یا استثنائی 
را یافت. بنابراین اگر از آنها کلیت را برداشت نماییم دچار مغالطه »اهمال سور« شده ایم که از نظر 
منطقیون مردود است )فاطمی: 1390( توجه به مفهوم مثل  های زیر این نکته را روشن می کند. 
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یکی یک دانه یا خل می ش��ود یا دیوانه )دهخدا، 1363، ج4: 2063(. مال مفت از عس��ل 
ش��یرین تر اس��ت )دهخدا، 1363، ج3: 1392(. دهن مردم را نمی ش��ود بست )دهخدا، 1363، 
ج2: 844(. سکوت موجب رضاست )دهخدا، 1363، ج2: 987(. عقل مردم در چشمشان است 
)دهخدا، 1363، ج2: 1107(. آدم گرس��نه ایمان ندارد )دهخدا، 1363، ج1: 25(. ثروت فس��اد 

می آورد )دهگان، 1383: 197( .
مثل  های قومی که در آنها صفتی به نحو کلی، به قومی یا اهالی ش��هری خاص نس��بت داده 

میشود نیز ازهمین قبیل اند مانند: اصفهانی نان را به شیشه می مالد )دهگان، 1383: 56(.
توج��ه به ع��دم کلیت چنین مثل های��ی ما را از داوری  ه��ای نابجا درباره دیگران و داش��تن 
پیش فرض  های منفی نسبت به آنان باز خواهد داشت. به عنوان مثال در معاشرت با یک اصفهانی با 
پیش داوری عجوالنه و به محض دیدن یک یا دو رفتار مقتصدانه، وی را به خسیسی متهم نمی کنیم. 
یا هر فرزند یکی یک دانه ای را دارای مشکل روانی، هر گرسنه یا فقیری را بی ایمان، هر سکوتی 
را به معنای رضایت نمي دانیم. البته گرچه ممکن است بسیاری از مردم در این مواقع چنین طرز 

تلقی های عامي نداشته باشند اما قطعا چنین خطاهایی در داوری  های روزمره اتفاق مي افتد. 

گرایش خرد عامه به صدور احكام کلی و عدم تمایل نسبت به احكام جزئی
عدم کاربرد قضایای جزئیه یعنی جمالتی که با کلمات »برخی یا بعضی« ش��روع می ش��وند 
در کتب امثال، مس��ئله ای اس��ت قابل تأمل. در کل کتاب امثال و حکم دهخدا و کتبی که در 
این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت تنها یک جمله وجود دارد که به صورت جزئیه به کار رفته 
است و آن هم عربی است و دهخدا آن را نقل کرده است. آن جمله این است: »بعض الشر اهون 

من بعض« یعنی بعضی از بدی ها سبک تر از بدی  های دیگر است. 
شاید یکی از دالیل و انگیزه  های روان شناختی چنین مسئله ای، تمایل درونی مردم به صدور 
احکام کلی و برعکس عدم تمایل ایشان به صدور احکام جزئی باشد. عوام دوست دارند درست 
مانند قوانین کلي طبیعت همه چیز در قالبی کلی و استثناءناپذیر وجود داشته باشد. به همین 
دلیل است که حتی بسیاری از مثل هایی که با سور کلی »هر« یا »هیچ« به کار رفته اند، تنها با 
فرض جزئیه بودن صادق اند. گویی این مثل ها همان مثل هایی بوده اند که باید به صورت جزئیه 
ب��ه کار می رفته اند زیرا برای همگی می توان موارد اس��تثناء یافت. ام��ا خرد عامه به دلیل تمایل 
درونی خود، همه را در قالب کلی»هر الف، ب اس��ت« یا »هیچ الف، ب نیس��ت« بیان کرده اند 

)فاطمی: 1390( مثل  های زیر نمونه کوچکی از این مثل هاست: 
هر جنایت که بشر می کند از سیم و زر است )دهگان، 1383: 197(. هر جا دیدی دعواست 
بدان سر مال دنیاست )دهگان، 1383: 197(. همه کارش سوای آدمیزاد است )دهگان، 1383: 
15(. هیچ چیز پنهان نمی ماند )دهخدا، 1363، ج4: 2015(. هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست 
)دهخ��دا، 1363، ج4: 2015(. هیچ چیز کلیت ندارد )دهخدا، 1363، ج4:  2015(. هیچ بدی 
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نرفت که خوب جایش بیاید )دهخدا، 1363، ج4:  2014(. هیچ ارزانی بی علت نیس��ت و هیچ 
گرانی بی حکمت )ابریشمی، 1376: 65(. می رسد هر کس به دولت خویش را گم می کند )دهگان، 
1383: 513(. چنان که مشاهده می شود کلمات »هر«، »همه« و »هیچ« در این عبارات داللت 
ب��ر کلی��ت می کند درحالی که برای هر یک از جمالت فوق می توان موارد خالف را نش��ان داد، 

پس همه آنها در قالب قضیه کلیه کاذب خواهند بود.
البته ش��اید بتوان این گونه جمالت را چنین توجیه کرد که در زندگی مردم، اغراق جایگاه 
پذیرفته شده ای دارد. لذا در بسیاری از موارد، منظور واقعی مثل، صدور حکم کلی نیست. مثاًلً 
وقتی گفته می شود هیچ چیز پنهان نمی ماند منظور واقعی این است که خیلی از چیزهایی که 
مردم می خواهند مخفی کنند پنهان نمی ماند. اگر چنین توجیهی درس��ت باشد، در آن صورت 
بهتر اس��ت تدوین کنندگان و ش��ارحان امثال درکتب خود در ذیل مثل به اغراق آمیز بودن آن 
اش��اره نمایند. زیرا چه بسیار اتفاق افتاده اس��ت که اغراق گویی بر روابط خانوادگی و اجتماعی 
افراد تأثیرات س��وئی گذاشته است. مثاًلً اگر با دیدن کوچک ترین رفتار ناخوشایندی از دوست 
یا فامیلی که اخیراً به مقام یا مالی رسیده است، بگوییم »می رسد هر کس به دولت خویش را 
گم می کند.« آیا در این صورت جایی برای روابط حس��نه باقی خواهد ماند؟ یا اگر کارمند یک 
اداره با دیدن چند نقطه ضعف در مدیر جدید، این مثل را با خود زمزمه کند »هیچ بدی نرفت 
ک��ه خ��وب جایش بیاید«، آیا این ذهنیت منفی بر کار و فعالیت او و روابطش با مدیر س��ازمان 
تأثیر نخواهد گذاشت؟ قطعاً ذهنیت  های مثبت یا منفی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر زندگی 
به ش��مار می روند. زیرا زندگی چیزی جز ذهنیت ها و رفتارهایی که بر اس��اس همین تصورات 

ذهنی شکل می گیرد، نیست. 
موارد زیر مبین نوعی اغراق اند. 

هنر نزد ایرانیان اس��ت و بس )ابریش��می، 1376: 365 اقتباس از فردوس��ی(. مرگ به انبوه 
جشن است )ابریشمی، 1376: 18(. وضو گرفتن در زمستان نصف نماز خواندن است )ابریشمی، 

1376: 193(. آدمی سر به سر، همه عیب است )دهخدا، 1363، ج1: 28(.

تقسیم بندی امثال و حكم فارسی
ضرب المثل ها را به لحاظ محتوا و مضمون می توان به صورت زیر طبقه بندي کرد: 

1. امثال و حكم دینی: در کتاب امثال و حکم دهخدا و دیگرکتب امثال، آیات و احادیث بی شماری 
وجود دارد که به دلیل شهرت، مثل یا حکمت تلقی شده اند. مثل  های زیر از این دسته اند: 

ماعلی الرسول اال البالغ )دهخدا، 1363، ج3: 1389 اقتباس از قرآن مجید24 /3(. القناعٌه 
م��اٌل ال ینف��د )دهخدا، 1363، ج1: 268 به نقل از علی علیه الس��الم(. ال تنظر الی من قال بل 

اُنظر الی ما قال )دهخدا، 1363، ج3: 1343 به نقل از علی علیه السالم(
برخ��ی از مثل  ه��ای دینی نیز گرچه آیه یا حدیث نیس��تند اما برگرفته از آیات و احادیث و 
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حاوی آموزه  های دینی اند. مانند »ش��کرنعمت، نعمتت افزون کند ...« که بر گرفته از آیه »لئن 
شکرتم الزیدنّّکم ...« است. 

تدوین کنن��دگان کتب امثال هنگام نگارش مثل  های قرآنی و حدیثی الزم اس��ت به اعراب، 
شماره سوره و آیه، منبع حدیث و همچنین بیان معنای آن توجه کنند. 

2. امثال و حكم علمی: تعدادی از امثال و حکم دیدگاه  های علمی دانش هایی چون روان شناسی، 
علوم تربیتی، فلس��فه، جانورشناس��ی، تاریخ و حقوق را بازتاب مي دهند. مسلم است درستی یا 
نادرستی محتوای آنها تنها در علوم مربوطه قابل داوری است. مثل  های زیر همگی از این دسته اند: 
روان شناس��ی و علوم تربیتی: آدم دراز عقلش تا ظهر اس��ت )شاملو، 1382، ج1: 1588( و 

بچه زدن ندارد )دهگان، 1383: 107(.
فلسفی: عالم، عالم اسباب است )دهگان، 1383: 50(.

جانور شناسی: رقاصی کار بوزینه است )ذوالفقاری، 1384: 32(.
تاریخی: اگر عبد اللطیف بگذرد )دهخدا، 1363، ج1: 223(.

حقوقی: قاضی بعد از اقرار، انکار نشنود )دهگان، 1383: 75(.
3. امثال و حكم اخالقی: دسته بزرگی از مثل  های فارسی حاوی پند  های اخالقی است. مانند»سالم 
از کوچ��ک اس��ت« )دهخدا، 1363، ج2: 988( یا »من اگر نیک��م اگر بد، تو برو خود را باش«. 
اظهارنظردرباره امثال و حکم اخالقی نیز به عهده علمای اخالق است و به انطباق یا عدم انطباق 

آنها با آموزه  های دینی بستگی دارد.
4. ضرب المثل  های فرهنگی: گرچه مثل ها در مجموع، بخش��ی از فرهنگ عامیانه تلقی شده اند اما 
گروهی از آنها به نحو ویژه بیان کننده فرهنگ وآداب ورس��وم ایرانیان می باش��ند. مانند "مهمان 
حبیب خداست" یا »اول برو خانه بعد مهمان دعوت کن« که هر دو داللت بر فرهنگ مهمان نوازی 

ایرانیان دارد.
5. مثل  ه�ای حكایتی یا داس�تان دار: برخی از امثال، داس��تان یا حکایت��ی خاص دارند که برخی از 
گنجینه  های امثال به ش��رح آنها پرداخته اند. مثل  های »علی ماند وحوضش« و »حکیم باش��ی 
را دراز کنید« )ذوالفقاری، 1384( از این گروه اند. دانس��تن داس��تان این دسته از امثال، شرط 

الزم براي درک مثل است. 
6. مثل  های شعری: دسته ای از امثال بیت یا مصرعی از اشعار شعرای معروفی چون سعدی شیرازی 
اس��ت که عوام روانی، حالوت و لطافت مفهومیش��ان را درک کرده و به همین دلیل آنها را حفظ 

و زبان به زبان نقل کرده اند. مانند مثل:
ُشکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند

البته مثل  های ش��عری را بر اس��اس موضوع و محتوا می توان در یکی از دسته  های فوق نیز 
جای داد.

7. امثال و حكم تمثيلی: این گروه از امثال زمانی صادر شده اند که گوینده اصلی مثل، قصد بیان 
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تش��بیهی را داش��ته اس��ت. اگر این کار عالوه بر بیان شباهت با انتقال حکم از شیء اول به دوم 
توأم باشد همان تمثیل منطقی است )خوانساری، 1386، ج2: 305-309(. 

حکم، از ارکان تمثیل منطقی اس��ت اما از ارکان تش��بیه ادبی نیست و ادات تشبیه از ارکان 
تش��بیه ادبی اس��ت اما از ارکان اصلی تمثیل منطقی نیس��ت. تشبیه ادبی تنها شباهتي را بیان 
می کند و تش��بیه کردن امری به امر دیگر، چیزی را برای امر اول ثابت نمی کند. بنابراین فاقد 
جنبه اس��تداللی اس��ت و محدوده کاربرد آن صرفاً تقریب مطلب به ذهن مخاطب اس��ت. مثاًلً 
وقتی چهره کس��ی را به ماه ش��ب چهارده تش��بیه می کنیم و می گوییم »مثل ماه شب چهارده 
اس��ت.« )دهخدا، 1363، ج3: 1485(تنها به مخاطب کمک می کنیم که قیافه فرد موردنظر به 
ذهنش نزدیک شود بدون آنکه هیچ تصویر مشخصی از اجزای صورت را در ذهن او پدید آورده 

باشیم. مثل  های زیر نیز از این دسته اند. 
مثل کبک س��رش را زیر برف کرده اس��ت )دهگان، 1383: 616(. مثل سگ اصحاب کهف، 

مثل سگ پاسوخته، مثل گرگ درنده و ... .
8. اقوال باطل و مثل  های خرافی: منش��اء برخی از ضرب المثل ها، اعتقادات باطل یا خرافی است. این 
اعتقادات ریشه در جهل انسان یا تعصبات فردی وی نسبت به موضوع مثل دارد. گر چه امروزه با 
ارتقای سطح فرهنگ جامعه، بطالن برخی از مثل  های خرافی روشن شده و میزان کاربردشان کاهش 
یافته است اما متأسفانه هنوز گاهی عوام جامعه به این عقاید خرافی تمسک می جویند. مثل  های 

زیر مبین چنین عقایدی می باشند: 
یک پس��ر کاکل زري، م��ي ارزه به صد دختر گیس عنبري )ابریش��می، 1376: 70(. دروغ 
هر چند چرب تر بهتر )ابریش��می، 1376: 108(. خ��واب زن چپ می زند )دهخدا، 1363، ج2: 
748(.ش��وهر خدای کوچک اس��ت )دهخدا، 1363، ج2: 1034(. خدا یار تنبل ها )ش��لخته ها( 
اس��ت )دهخدا، 1363، ج2: 721(. به هر کجا روی آس��مان همین رنگ است )دهخدا، 1363، 
ج2: 479(. عقد پسرعمو و دخترعمو را در آسمان بسته اند )دهخدا، 1363، ج2: 1105(. ظلم 
بالس��ویه عدل اس��ت )ابریشمی، 1376: 144(. گلیم بخت کس��ی که بافتند سیاه/ به آب زمزم 
و کوثر س��فید نتوان کرد )دهخدا، 1363، ج2: 1322 اقتباس از س��عدی(. خواهی نشوی رسوا 
همرنگ جماعت ش��و )دهخدا، 1363، ج2: 752(. ماهی به گندش نمی ارزد )ابریشمی، 1376: 

176 به نقل از حییم(. تفرقه بینداز و حکومت کن )ابریشمی، 1376: 75(. 
9. مثل  های طنزآلود یا مزاح گونه: منشاء وضع برخی از امثال، طبع شوخ و بذله گوی سازندگان آن 
اس��ت. معموالً جمالت حاوی یک ش��وخی یا طنز برای مردم جالب توجه و خوش��ایند و گاهی 
نشاط آفرین است. این عوامل موجب تکرار و زبانزد شدن آنها گردیده است. اظهارنظر درباره چنین 
امثالی از حیطه علم منطق خارج اس��ت. چون موضوع این علم ذهن و ذهنیات اس��ت نه طبع و 
خلقیات. اما مس��لم اس��ت که لحن طنزگونه کاربران مثل و اشاره کتبی نویسندگان به طنزآلود 
بودن آنها در کتب امثال می تواند از سوء برداش��ت و جدی تلقی کردن آنها جلوگیری نماید. در 
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غیر این صورت ممکن است سوء تفاهمی را موجب گردند. مثل  های زیر نمونه ای ازاین دسته اند: 
خریت بهره خدا داد است )دهخدا، 1363، ج2: 737(. به مال مفت رسیدی هالک کن خود را / 
که گاه گاه چنین اتفاق می افتد )دهخدا، 1363، ج1: 355(. بزن بر طبل بیعاری، که آن هم عالمی 
دارد )دهخدا، 1363، ج1: 434(. گر بمیرد دختری از قبر او روید گلی/ گر بمیرند دختران، دنیا 
گلستان می شود )دهگان، 1383: 434(. بواسیر و حماقت هر کسی دارد )ابریشمی، 1376: 67(. 

اختالف و تضاد در ضرب المثل ها
بررسی محتواي امثال و حکم، اختالف افکار واضعان را در برخی از موضوعات نشان می دهد. 
برخی از »جبر« سخن گفته و بعضی دیگر اختیار انسان در انجام افعال خود را مطرح می سازند. 
تعدادی به تکریم شخصیت زن پرداخته و بر عکس تعداد دیگری وی را مورد تحقیر قرار می دهند. 
گروهی از نتیجه بخش بودن تالش انس��ان و گروه دیگری از بخت و اقبال س��خن می رانند. این 

امر اختصاص به فرهنگ ایرانی ندارد. 
بدیهی است گاهی انسان در اثر جهل یا تعصبات شخصی و یا تحت تأثیر شرایط اجتماعی 
ی��ا موقعیت  های خاص زندگی افکار غلطی را ارائه می دهد و با گذش��ت زمان به خطا های خود 
پ��ی مي برد. چه بس��یار مثل  ه��ای خرافی که بطالن آنها در گذر زمان اثبات ش��ده و در نتیجه 

کاربردشان را از دست داده اند. 
البته در برخورد با مثل  های ظاهراً متناقض باید توجه داش��ت که گاهی واقعاً با یکدیگر در 
تناقض نیس��تند. زیرا در ش��رایط و موقعیت  های مختلف بیان شده اند یا واژه  های کلیدی به کار 
رفته در آنها وحدت در معنا ندارند. در حالی که از نظر منطقیون در تناقض، »وحدت شرایط« و 
نیز »وحدت مفهومی« شرط اساسی است. در نمونه های زیر تناقض ظاهری قابل توجیه است. 
بهشت را به بهانه نمی دهند به بها می دهند ≠ بهشت را به بها نمی دهند به بهانه می دهند 
)هر دو مثل از دهگان، 1383: 151(. استثناء قاعده نمی شود )دهگان، 1383: 52( ≠ استثناء 
قاعده است )دهگان، 1383: 52(. بزرگی خرج دارد )دهخدا، 1363، ج1: 433( ≠ بزرگی مال 
و خرجی ندارد )دهخدا، 1363، ج1: 433(. سالم از کوچک است )ابریشمی، 1376: 133( ≠ 
سالم بزرگ و کوچک ندارد )ابریشمی، 1376: 133(. دنیا بزرگ است، ≠ دنیا ]خیلی، چقدر[ 
کوچک اس��ت )هر دو از دهگان، 1383: 486(. جز راس��ت نباید گفت ≠ هر راست نباید گفت 
)هر دو از دهگان، 1383: 539(. صدای مرغ به تخمش نمی ارزد )دهخدا، 1363، ج1: 1054( 

≠ هر که مرغی دارد برای تخمی دارد )ابریشمی، 1376: 180(.
بنابراین شاید به جای فرض تناقض مثل  های فوق بتوان به ترتیب زیر بین آنها نوعی ترکیب 

و تلفیق برقرار کرد. 
 گرچه اصل بر آن است که بهشت را به بها بدهند اما رحمت و مغفرت الهی آن قدر بیکران 
اس��ت ک��ه گاهی به بهانه  ه��ای خاصی )مثل توبه یا دعای پدر و مادر( نیز ش��امل حال بندگان 
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خواهد شد. 
گرچه »استثناء«یک قاعده کلی و فراگیر نیست، اما به هرحال برای خود یک قاعده است و 

الزم است در جای خود رعایت گردد. 
گرچ��ه به دس��ت آوردن یک مقام ب��زرگ نیاز به تالش و گاهی صرف م��ال و وقت دارد اما 

بزرگ منشی و داشتن رفتار بزرگوارانه، خرجی ندارد. 
گرچه دنیا از نظر وسعت و گستره گیتی بزرگ است اما دنیای آدم ها از لحاظ اموری چون 

شیوع اخبار و رسیدن انسان ها به یکدیگر کوچک است. 
گرچه صدای آزاردهنده مرغ به تخمش نمی ارزد اما از نظر بعضي ارزش مالي تخم، مهم تر 

از صداي مرغ است )نفعش به دردسرش می ارزد.(.
همان گونه که مش��اهده می ش��ود در مثل  های ردیف دوم، س��وم و پنجم واژه  های کلیدی 
»قاعده«، »بزرگی« و »دنیا« به یک معنا به کار نرفته اس��ت و در مثل  های دیگر نیز، ش��رایط و 
موقعیت ها، مختلف است. بنابراین در این موارد تناقضی وجود ندارد. زیرا منطقیون دو جمله را 
در صورتی متناقض فرض می کنند که موضوع و محمولش��ان به یک معنا به کار رفته و در عین 

حال وحدت شرایط نیز موجود باشد. 

حیطه کاربرد منطقی امثال
اکثر مثل ها اعم از کنایی، استعاری و غیر آن صرفاً دارای ارزش تنبهی می باشند یعنی باید 
برای تقریب مطلب به ذهن مخاطب به کار روند نه به عنوان دلیل منطقی. این در حالی است که 
گاهی مشاهده می شود، حتي خواص و افراد تحصیل کرده نیز در استدالل  های روزمره برای آنها 
ارزش استداللی قائل شده و ضرب المثل ها را به عنوان کالم قاطع یا دلیل مستدل به کار می برند. 
به عنوان مثال وقتی ش��خصی هیچ دلیل منطقی برای برخی از عقاید و رفتار های خود ندارد به 
ضرب المثل »خواهی نش��وی رسوا همرنگ جماعت شو« متوسل می شود. یا هنگامی که فردی 
در توجیه ش��رعی و منطقی خوردن بیت المال عاجز است به مثلی مانند »شراب مفت را قاضی 
هم می خورد« تمس��ک می جوید و یا فردی س��هل انگاری و عدم تالش خود را نادیده گرفته و با 
بیان مثلی عدم موفقیتش را به ش��انش و اقبال مرتبط می س��ازد. چنان که مشاهده می شود در 
همه این موارد از مثل به جای دلیل منطقی استفاده شده است. این امر در واقع کاربرد مثل در 

غیر موضع خود است که قطعاً پسندیده نیست. 
 

نتیجه گیری
در این پژوهش با بررسی امثال و حکم فارسی به نتایج زیر دست یافتیم: 

1. مثل س��ازان نکته سنج و خردورز نس��بت به کاربرد اصول منطقی بی توجه نبوده اند. تعداد 
زیادی از مثل ها بر این امر داللت دارند.
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2. برخی از قواعد علم منطق به کتب و مجموعه  های امثال راه یافته اند. 
3. بعضی دیگر از امثال به نحوي غیرمستقیم بر درک و آگاهی واضعان و کاربران نسبت به 
پاره ای از اصول منطقی داللت می کنند. هرچند ممکن است که این آگاهی ها صرفاً فطری 

و ناشی از منطق خدادادی ایشان باشد. 
4. اختالف آراء و افکار نسل  های مختلف به مثل ها نیز راه یافته است. 

5. برخ��ی از مثل  های ظاهراً متناقض به دلیل مختلف بودن ش��رایط یا اختالف معنای واژه 
کلی��دی ب��ه کار رفته در آنها، قابل جمع اند و در واقع تناقضی ندارند. چون از دید منطقیون 

وحدت مفاهیم و شرایط در تناقض شرط است.
6. نکته حائز اهمّیت این است که اصوالً مثل  های استعاری یا مثل هایی که دارای معانی مجازی 
یا کنایی هستند، ارزش استداللی ندارند و تنها جنبه تنبهی دارند. در حالی که بسیاری از عوام 
و حتی گاهی خواص در برخی از استدالل  های روزمره خود آنها را به عنوان دلیل و ختم کالم 
استفاده می کنند و این امر در واقع کاربرد مثل در غیر موضع واقعی آن است. نویسندگان کتب 
امثال می توانند در مقدمه کتاب خود توجه مردم را به حیطه منطقی استعمال آنها جلب نمایند. 
8. فرایند تغییرپذیری برخی مثل ها در گذر زمان در پی انتقال از نسلی به نسل دیگر امری 
اجتناب ناپذیر بوده است. از سویی دیگر برخی از مثل  های غیرمنطقی با تغییری اندک قابلیت 
تبدیل به فرمی منطقی را دارند. به عنوان مثال اضافه کردن کلمه »بعضی« در پرانتز در آغاز 
مثل هایی که در آنها اهمال س��ور صورت گرفته اس��ت به راحتی می تواند برخی از این گونه 
مثل ها را به مثلی منطقی تبدیل نماید. به نظر نگارنده وقتی مثل ها درگذر زمان ناخواس��ته 
دستخوش تغییر می گردند، چرا مثل نگاران از تغییر جزئی اما هدفمند هراس داشته باشند؟ 

کافی است فرم اصالح شده بین مردم زبانزد شود. 

منطق گرايی در امثال و حکم فارسی
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