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چکیده
مث  ،جمله ای مختصر و مشتم بر تشبیه يا مضمون حکیمانه است كه بیم عموم مشهور شـده،
در محاورات ايشان بـه كـار مـیرود و بـازنمود افکـار و عقايـد ،شـیوة تفکـر ،صـفات و روحیـات
پیشینیاناست بیترديد حقايق دينی و مذهبی نیز در آينة ضربایمث ها بازتـاب يافتـه اسـت ،امـا از
آنجا كه مث ها ريشه در دانش عامه دارند ،بازنمايی حقايق بهويـژه آمـوزههـای دينـی ،در بسـیاری
مواضع با واقع مطابقت نداشته و از طرفی موجش تحري حقايق دينـی گرديـده و از سـوی ديگـر
دامم ادب بلند پارسی را در بیان ،آیوده ناصوابی نمودهاست یذا شايسته مینمود ضوابطی به دست
آوري تا در مواجهه با مث ها و در موضع بازتاب حقايق دينی –بـهويـژه حـوزة مربـود بـه اصـناف
انسانی مانند زنان و مردان كه بیشتر مورد توجه و ابتالی مردم است -متوجه نواقص يا نواقض بیانی
آنهــا بشــوي بــديم جهــت ضــمم تقســی بنــدی اســتقرايی مث ـ هــا ،بــديم نتیجــه رســیدهاي ـ كــه
ضربایمث های فارسی در بازنمود آموزه های دينی در بسیاری موارد و به دالي مختل –از قبیـ
انگیزه مث نگار و يا محدوديت در ساختار بیانی -در بازتاب آموزههـای دينـی موفـق نبـوده ،بلکـه
موجش سو برداشتهايی گرديدهاند كه ساحت ديم از آن مفاهی كامالً مبرّا و به دور میباشد
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واژههای کلیدی :مث  ،ضربایمث  ،آموزهها و حقايق دينی ،فرهنگ و ادب عامه

-1مقدمه
امثال رايج در میان مردم يکی از شاخههای بسیار مه و ارزنـده ادبیـات و سـند معتبـر و
بیچون و چرايـی از ادب و فرهنـگ روزگـار گذشـتة سـرزمیم ماسـت و مطایعـه و تحقیـق
دربارة آنها كاری مفید و ارزشمند است و گذشـته از فوايـد ادبـی مـیتوانـد بـرای شـناخت
افکار و عقايد و شیوة تفکر و اخـالق و صـفات و روحیـات و حکمـت عامیانـة پیشـینیان مـا
ســودمند باشــد يکــی از مه ـ تــريم عوام ـ دريافــت و درک درســت و كام ـ مَثَ ـ هــا و
ضربایمث ها و كاربرد شايستة آنها در گرو مطایعه و بررسی ضربایمث ها از یحـا نحـوة
بازنمود معانی و حقايق –در موضوعات گوناگون -است؛ زيـرا بـدون توجـه بـه ايـم مهـ ،
مطابقت آن با اص حقیقت در هایهای از ابهام فرو رفته و ما را از درک واقعیت مورد اشـاره
دور مینمايد بهويژه آنکه اغلش مث ها ساختة مردم عـادی اسـت و روشـم اسـت ،بـازنمود
حقايق توس ايم مث ها و ضربایمث ها متناسش بـا دانـش سـازندگان و نگارنـدگان امثـال
است و از ذوق و قريحه و صفات روحی و اخالقی و افکـار و تصـوّرات و رسـوم و عـادات
هر ملت و بر حسش اختصاصات قـومی و فرهنگـی ،آداب و سـنم و مـذهش و حتـی وضـع
جغرافیايی و سیاسی يک كشور شکفته گشته و نشر يافته است
به هر حال نقـش ضـربایمثـ هـا ،بازنمـايی حقـايقی از فرهنـگ عامـه (تـوده) اسـت و
بیترديد حقايق مذهبی و دينی يک قوم نیز در آينة ضربایمث ها و مث ها بازتاب مـیيابـد
ايم موضوع ،مسا و پرسشهايی را در ذهم انسان بر میانگیزد ،مسا لی مانند اينکه به طور
كلی نحوة بازنمود معانی در ضربایمث ها چگونه است؟ و ديگر اينکـه بـه طـور ويـژه مثـ
نگارها در بازتاب حقايق مطرح در آموزههای دينی چه گونههايی را انتخـاب نمـودهانـد؟ و
اصوالً در شک گیری ضربایمث ها چه مبانی مورد یحا قرار گرفته است؟
 -1-1بیان مسئله
بیترديد يکی از مآخـذ بسـیار مـؤثر و پردامنـه در مثـ نگـاری و مثـ سـازی فارسـی،
فرهنگ گسترده و پردامنة اسالمی است؛ حال وقتی حقـايق دينـی اسـالم در قایـش سـخنانی
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كوتاه و دینشیم با تزيیم و آرايههای ادب –يعنی همان مث ها -بیان میشود ،اثـری عمیـق و
ماندگار در فرهنگ مخاطش به جای میگذارد ،اما اينکه ضربایمث ها در بازنمود اينگونـه
حقــايق چقــدر توانــا و كارآمــد هســتند؟ و تــا چــه میــزان نماينــدهای راســتیم در بازنمــايی
واقعیتهای دينی میباشند؟ نیازمند وارسی جايگاه ضربایمث ها در بازتاب حقايق به طـور
كلی و به ويژه آموزههای دينی میباشند همیمطور سزاوار اسـت مبـانی گونـاگونی كـه در
ساخت و پیدايی مث ها مورد ن ر قرار گرفته است مورد توجـه قـرار گیـرد؛ از ايـم رهگـذر
است كه میتوان در مواجهه با ضربایمث هـا بـه رويکـردی صـحیح دسـت يافـت و میـزان
پذيرش و قبول مفاهی بازنمود شده را دريافت ایبته نمیتوان در ايم خصوص به طور مطلق
معنا و مفهوم را تلقی به صحت نمود و همچنیم به نفی مطلق پرداخـت بـاالخره در بـازنمود
حقايق يا نقص است و يا نقض؛ اما اينکه با چـه میـزانهـايی مـیتـوان بـه ارزيـابی كـاركرد
ضربایمث ها پرداخت ،كوششی است كه در ايم پژوهش بـدان پرداختـه شـدهاسـت؛ ایبتـه
الزم به ذكر است ،ن ر به اينکه مبانی گوناگون یحا شده در مث نگـاری ،بیشـتر در حـوزة
زنان و مردان و مسا مرتب با آن شک يافتهاست كه ايـم خـود ناشـی از علـ گونـاگونی
چون پررنگ بودن زمینة ظنز و هزل و همیم طـور ابـتالی بیشـتر مسـا مـرتب بـا زنـدگی
روزمرة انسانها با ايم حوزه میباشد ،شواهد مذكور در پژوهش بیشتر از ايـم وادی انتخـاب
گرديدهاست
 -2-1پیشینةتحقیق
در موضوع ضربایمث ها و در مقام بازتاب آموزههای دينـی ،پـژوهشهـای منسـجمی
ديده نمیشود ،تنها يک كتاب و چند مقایه به نوعی با موضوع مذكور ارتبـاد يافتـه و بـدان
پرداختهاست
پرويم امیم ایرعايا در كتاب تصوير زن در ضـربایمثـ هـای فارسـی و انگلیسـی (بهـار
 ،9315انتشارات سلسـله ایرضـا (ع))؛ پـس از آنکـه كلیـاتی دربـارة ضـربایمثـ هـا در دو
فرهنگ فارسی و انگلیسی بیان نمودهاست ،با رويکردی جامعهشناختی و بدون نگاه ويژه بـه
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ارتباد و نسبت ضربایمث های حوزة زنان با آموزههای اسـالمی ،تنهـا بـه ذكـر ريشـههـای
نگاه منفی به زنـان در ادبیـات فارسـی پرداختـه و آن ريشـههـا را ناشـی از امـری آگاهانـه و
عمدی -و از روی باور فردی كه ناشی از شراي خانوادگی و تجربیات شخصی اسـت -در
افراد میداند و همیمطور به طور كلی گاه خوارداشت زن را از ناخودآگاه شاعر يا نويسـنده
و كهم ایگوهای شک گرفته در ذهم و ضمیر وی و جامعهاش میداند
مري حسینی در فصلنامة مطایعات (زمستان  ،9300ويژة حقوق و ادبیات) در مقایـهای بـا
عنوان برداشتها و كجفهمیهای مردساالرانه از متون دينی در ادب فارسـی ،بیـان مـیدارد
كه در ن

و نثر ادب كهم فارسی ،ابیات و واۀههايی در نکوهش و خوارداشت زنان وجود

دارد كه گويندگان آنها با استناد به آيات و حدي

تالش كردهاند با نسبت دادن بسـیاری از

آنها به بزرگان دينی ،ناخودآگاه زنان را ناديده بگیرند و آنـان را سـراپا عیـش و گنـاه نشـان
دهند وی علت آن را آمیختگی برخی از تفسیرها و داستان های قرآن تحت تـلثیر باورهـای
عرب جاهلی يا اسرا یلیات كتاب مقـدس مـیدانـد كـه مسـتند تعبیـرات اديبانـه مـیباشـد و
خاستگاه برخی ديگر از تعبیرات نادرست ادبی در برداشتهای خويش را استناد به احادي
جعلی و نامعتبر میداند
عبدایرضا محمدحسـیمزاده در مجلـة مطایعـات ايرانـی (زمسـتان  ،9300ويـژة حقـوق و
ادبیات) در مقایهای با عنوان بررسی جنسیت در ضربایمث ها با توجه بـه آيـات و احاديـ
چنیم نتیجه میگیرد كه رويکرد جنسیتی ضربایمث ها در حوزة زنـان و خطـای بـازنمودی
آن ناشی از توجه مسامحهآمیز نسبت به آموزههای دينی میباشد ،بهعالوه از آنجا كه برخی
ضربایمث ها بر پاية هزل و طنز مـیباشـند ،نمـیتواننـد بازتـابدهنـدة صـادق و كـاملی از
آموزههای دينی باشند
بنابرايم پژوهشهای انجام شـده –بـه طـور ويـژه و خـاص -بـه تبیـیم رابطـة بـازنمودی
آمــوزههــای دينــی ،نحــوه و میــزان راســتینمــايی آن ب ـه طــور جــامع و كام ـ نپرداختــه،
نتوانستهاست چـارچوب ی ارا ـه نمايـد كـه بتـوان بـا هرگونـه مثـ كـه بـه نـوعی بـه بـازنمود
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آموزههای دينی پرداختهاست مواجه شده و با ضابطههای روشنگر و تعییم كننـده سـره را از
ناسره به خوبی تشخیص دهد
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
استفاده از مث در گفتار و نوشتار ،كـالم گوينـده يـا نويسـنده را آرايـش مـیدهـد و از
خشکی و جمود بیرون میآورد؛ به عبارت ديگر مَثَ در حک نمک و تزيیم سـخم آدمـی
است و چون از كالم معمویی بیشتر به دل مینشیند ،نه تنها مردم عـادی ،بلکـه گوينـدگان و
نويسندگان بزرگ نیز در بسیاری از مـوارد بـرای تقويـت نیـروی اسـتدالل و افـزايش تـلثیر
انفعایی سخم خويش به امثال مختل

استشهاد مـیكننـد ،بـديم طريـق كـالم آنهـا كمـال و

جمال بیشتری پیدا میكند و تلثیر و جذبهاش افزون میشود
حال با ن ـر بـه عمـق تـلثیر و پايـداری چنـیم بیـانی در ادب هـر قـوم –و در اينجـا ادب
فارســی -از طرفــی و اهمیــت بازتــاب درســت حقــايق دينــی –كــه رابطــهای مســتقی در
فرهنگسازی صحیح در بیم مردم به ويژه عامه دارد -بررسی كاركردی ضربایمثـ هـا در
چگونگی بازنمود حقايق و میزان توانايی در راستینمايی چنیم نقشی ضروری مینمايد
 -2بحث
یزوم پرداختم به جايگاه و نقش مؤثر ضربایمث ها در فرهنگسازی و بررسی كاركرد
درست يا نادرست آن بهويژه آنجا كه مث ها مفاهیمی دينی را بازتاب میدهند امـری اسـت
كه با ن ری اندک به روا ايم ساختار بیانی كامالً مشهود است در ايم مقایه كوشیدهاي تـا
با نگاهی تحلیلی به ايم مسئله بپردازي
 -1-2جایگاه ضکربالمثک هکا در فرهنکگ عامکه :فرهنـگ عامـه يـا فویکلـور بـه
مجموعهای از دانشها و اعمال و رفتاری گفته میشود كه در میان عامة مردم بدون در ن ـر
گرفتم فوايد علمی و منطقی آن سـینه بـه سـینه و نسـ بـه نسـ بـه صـورت تجربـه بـه ارث
رسیدهاست فرهنگ عامه را میتوان به دو شاخة دانش و هنر عامه تقسی كرد دانـش عامـه
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دادههايی است كه به گونهای پراكنده و غیر من  ،درست يا نادرسـت ،و بـدون دقـت ن ـر
علمی میان عوام رايـج اسـت ،ايـمگونـه دادههـا هـ بـا دانـشهـای واقعـی ماننـد پزشـکی،
زمیمشناسی ،ستاره شناسی ،هواشناسی ،جانورشناسی و مانند آن پیونـد دارد و هـ در مـورد
شبهعل ها يعنی خرافات و اوهامی مانند كیمیا و طلس كه زمـانی صـورت دانشـی رسـمی را
به خود گرفته بودند ،كاربرد دارد
شاخة ديگر يعنی هنر عامه ،مه تر از دانش عامه است زيرا ،دانش عامه دامنـهای سـخت
محدود و متناسش با همان عق و ادراک نخستیم دارد و هزاران سال اسـت كـه بـه صـورت
ديريم خويش باقی ماندهاست ،در صورتی كه هنرهای گونـاگون از منبـع جوشـان و خـالق
قريحه و احساس سرچشمه میگیرد و هر روز با سرعت و شتابی روزافزون گسترش میيابد
(محجوب )31 :9300 ،ضربایمث ها را میتـوان بـه عنـوان يکـی از مهـ تـريم نمايـههـای
دانش عامه به شمار آورد زيرا ،در بیشتر زبانها و در میان بیشتر اقوام روا دارند و در زبـان
فارسی نیز كاربردی گسترده پیدا كردهاند
 -1-1-2ضربالمث ها 1:اگر از تعاري
به تعري

گوناگونی كه برای ضربایمث بیـان گرديـده

بهمنیار قناعت نمايی كه میگويد« :مث جملهای است مختصر ،مشتم بـر تشـبیه

يا مضمون حکیمانه كه به واسطة روانـی ایفـا  ،روشـنی معنـی و یطافـت تركیـش بـیم عـام
مشهور شده و آن را بدون تغییر يا با تغییر جز ی در محاورات خود بـه كـار برنـد» (بهمنیـار،
 ،)92 :9309میتوان چنیم گفت كه مث گرچه جملهای است كوتاه ،امـا بـارِ يـک انديشـة
بزرگ را حم میكند و عصارة طرز ت فکر جوامـع و ملـ مختلـ

دنیـا اسـت و يـا فشـردة

ن ريات و اعتقادات يک فرد را متضمّم است كه در موضوعات خاصی ابراز شـده و بعـدها
بر سر زبانها افتاده و در بستر زمان سینه به سینه گشته و نق مجایس و محافـ شـده و جـز
فرهنگ عامة مردم گرديده و گويندگان و نويسندگان از آن به عنوان چاشنی كالم و پیرايـة
زبان استفاده كرده و میكنند (برهانی)0 :9312 ،
بنابرايم ضربایمث ها در گفتگوی روزمره به عنوان پشتوانة درستی ديدگاه افراد و گـاه
نشانة باال بودن ادراک و فه گوينده به شـمار مـی آينـد ،در حـایی كـه بیشـتر آنهـا بـر پايـة
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گفتــههــايی اســت كــه ســینه بــه ســینه منتق ـ شــده و كمتــر پشــتوانة علمــی و منطقــی دارد
(محمدحسیم زاده)1 :9300 ،
 -2-2مَثَ از جنبه نحوۀ بازنمود معانی :از بررسی مث ها چگونگی بازتاب مفـاهی و
پیامها را بطور كلی در دو قایش میتوان يافت:
ای ) در قایش جمالت خبری ،ایبته –به اصـطالح منطقـیهـا -بـه نحـو قضـیة حقیقیـه و
قضیه خارجیه ،مانند مَثَ های زير:
 به نحو قضیه حقیقیه« :آب كه يک جا ماند میگندد» « /بـرادران جنـگ كننـد ،ابلهـانباور كنند» « /چراغی كه به خانه رواست ،به مسجد حرام است» « /عقـ مـردم در چشمشـان
است» « /كوزهگر از كوزه شکسته آب میخورد» « /نو كه آمد به بازار ،كهنه شـود دلآزار»
« /سزای نیکی ،بدی است» (ابريشمی)95 - 92 :9377 ،
 به نحو قضیه خارجیه« :عصا را كه دست كور میدهی ،میزنـد پشـت پـای خـودت» /«هر چه پول بدهی ،آش میخوری» « /هر چه خريدی يافتی ،هر چه فروختـی بـاختی» « /زن
نداری ،غ نداری» (همان« / )97 - 96 :يکی نقصان مايه ،يکی شماتت همسـايه» (سـعدی،
ب  ،2ح « / )0جثة بـزرگ و آواز بلنـد دییـ بزرگـی نیسـت» (منشـی« / )939 :9362 ،زن
پارسا در جهان نـادر اسـت» (حبلـه وردی« / )029 :9339 ،درودگـری كـار بوزينـه نیسـت»
(منشی« / )60 :9362 ،در رفتی تو و گیر افتادم مـم ،اهلل اكبـر» (كـیكـاووس/ )57 :9360 ،
«يک خر ز هزار اسش نتوانـد بُـرد» (علـی صـفی« / )020 :9373 ،كـالغ خواسـت راهرفـتم
كبک را ياد بگیرد ،راهرفتم خودش را ه فراموش كـرد» (منشـی« / )323 :9362 ،عبـارت
را از عبادت بسیار فرق است» (كی كـاووس« / )22 :9360 ،مـم پوسـتیم را رهـا مـیكـن ،
پوستیم مرا رها نمیكند» (مویوی)995 :9360 ،
ب) در قایش جمالت انشايی« :اول چاه را بکم ،بعد منار را بدزد»« ،خوشزبان بـاش ،در
امان باش»« ،برای كسی بمیر كه برای تو تش كند»« ،حرف حق مزن سرت را میبرند»« ،گـز
نکرده پاره مکم»« ،نه به قبرستان بخواب ،نه خـواب آشـفته ببـیم»« ،گربـه را در حجلـه بايـد
كشت»« ،دندانی را كه درد میكند بايد كشید»« ،ضرر ك را بايد اسـتقبال كـرد»« ،كـه زنـد
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دسته به هاون كه خورد حلی و روغم»« ،آدم چرا روزة شکدار بگیـرد؟» (خـدايار:9362 ،
« )050واليت چنان گیر كه اداره توانی كرد» (خواجه ن ام ایملک« / )76 :9322 ،تا كـور
شود هر آنکه نتواند ديد» (منشی« / )993 :9362 ،بازگردد به اص خـود هـر چیـز» (همـان:
)002
به ايم ترتیش میتوان گفت ،مث ها در مقام بازتاب و بازنمود حقـايق بـه طـور كلـی دو
ساختار را در پیش گرفتهاند؛ اول ،ساختار خبری و يا –به اصـطالح منطقـیهـا -قضـیه و آن
ه در دو قایش «حقیقیه» و «خارجیه» و ديگر ساختار انشايی ،يعنی جمالتی به صـورت «امـر
و نهی» يا «تعجش و پرسش» ،یذا در ارزيابی بـازنمود ضـربایمثـ هـا و میـزان واقـعنمـايی،
ناگزير از تحلی محتوايی بر اساس ضواب منطقی هستی  ،زيرا احکامی كه در قایـش قضـايا
بازتاب يافتهاست ،اگر چه بـه نحـو قضـیه حقیقیـه بیـان گرديـدهانـد ،میـزان واقـعنمـايی آن
نفس االمری است و اگر به نحو قضیه خارجیه بیان گرديدهاند ،بايـد ارزيـابی نمـود كـه آيـا
صداقت و مطابقت –گزاره بازنمود يافته -با واقع در چه قلمرويی است ،بـه نحـو موجبـه يـا
سایبة كلیه يا موجبه يا سایبة جز یه –به اصطالح منطقیها -و اگر گزارههای مزبور در شک
انشايی مطرح است ،كه ذاتاً متّص

به صدق و كذب نمیشوند و بايـد آنهـا را بـه جمـالت

خبری تلوي برد و سپس به تحلی محتـوايی دسـت زد تـا مقصـود ،مـراد و قلمـرو صـدق و
كذب روشم گردد
 -3-2بازتاب حقایق دینی در ضربالمث ها :مَثَ هـا و همـیمطـور تعبیرهـای مثلـی
فارسی در بازنمود حقايق دينی يا هر موضوع ديگری از ن ر ساختار منطقی بیان –همانطور
كه گفته شد -يا در قایش و شک جمالت اخباری است –حال به نحو قضیة حقیقیه يا قضـیة
خارجیه -و يا جمالت انشايی ،حال در مقام تحلیـ محتـوايی ضـربایمثـ هـای دينـی –بـا
محتوای اخالقی ،عقیدتی يا فقهی -بیترديد آموزههای مقبول بايد معیار قرارگرفته و میـزان
ارزشمندی و مطابقت با مث را از ن ر مفاد و معنای بازنمود شده تعییم نمود ،بررسی در ايم
زمینه ما را به اشکایی چند از نحوة شک يابی مث ها و تعابیر مثلی با محتـوای دينـی رهنمـون
میشود:
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 -1-3-2برخی مث ها و ضربایمث ها با ن ر به مورد و مصداقی خاص –كه احیانـاً گـزارة
مرتب با آن صادق است -و ريشه و خاستگاه از آن حکايت میكند ،حکمی عـام يـا مطلـق
–به اصطالح اصوییها -را بـازنمود دادهانـد ،حـال آنکـه احیانـاً در مـوارد و مصـاديق و يـا
حاالت ديگر صادق نیست ،به تعبیر منطقی ،حکمی را در قایش و شک يک «قضیة حقیقیـه»
ارا ه كردهاند ،اما ايم حک به نحو «قضیة خارجیه» صادق است ،مانند آنجا كه آمدهاست:
«زنان چون ناقصان عق و ديماند

چرا مردان ره آنها گزينند»
«ناصر خسرو» (دهخدا)106 :9331 ،

«زن چه باشد؟ ناقصی در عق و ديم

هیچ ناقص نیست در عای چو ايم»
(حجازی)29 :9305 ،

روشم است كه ايمگونه مث ها با ن ر به حقايق دينی –مطرح در آموزههای اسالمی -به
بازتاب آنها اقدام ورزيدهاند قال علی (ع) بعد حرب ایجم فی ذم اینسا « :معاشر اینـاس ان
اینسا نواقص االيمان ،نواقص ایح و  ،نواقص ایعقول » ،علی (ع) پس از جنگ جم بـه
سردمداری عايشه فرمود« :مردم ،ايمان زنان ناتمام است ،بهرة آنان ناتمام است ،خرد ايشـان
ناتمام است » (مهريزی)12 :9300 ،
و يا در روايتی از رسول اهلل (ص) چنیم نق گرديدهاست:
«مُحمّدُ بمُ علیِ بمِ حسیمِ قالَ :مَرَّ رَسولُ اهللِ (ص) عَلی نِسوَة فَوَق َ عَلـیهمَّ ثُـ َّ قـالَ« :يـا
مَعشرَ اینِّسا ِ ما رََيتُ نَواقصَ عُقول وَ ديم َذهشَ بعقولِ ذی االیبـابِ مـنکمََّ ،نّـی قـد رَيـتُ
َنّکمَّ َكثرَ اه ِ اینّارِ عذاباً ،فتقرَّ بمَ ایی اهلل مَا استطعتُمَّ ،فَقایـت َمـراةٌ فَهُـمَّ :يـا رَسـولَ اهللِ مـا
نُقصانُ ديننا وَ عُقویِنا؟ فَقالََ :مّا نُقصانُ ديـنکُمَّ فَـایحَیضُ ایَّـذی يُصـیبکُمَّ فَتَمکُـ ُ َحـداكُمَّ
ماشا َاهلل یَمّا تُصَلّی وَ التَصومُ وَ َمّا نُقصـانُ عُقـویِکمَّ فَشَـهادَتکُمََّ ،نَّمـا شَـهادةُ ایمَـراةِ نِصـ ُ
شَهادةِ ایرَّجُ ِ»» (حرّ عاملی)99 :9119 ،
«رسول خدا بر گروهی از زنان می گذشت ،پس ايستاد و فرمـود :ای جماعـت زنـان ،در
میان ك خردان و اندکدينان اغواگرتر از شما برای اه مرد نديـدهام ،ديـدهام كـه شـما در
آتش بیشتريم عذاب را متحمّ میشويد ،بکوشید تا هر چه بیشـتر بـه خـدا نزديـک شـويد،
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زنی از میان آنان گفت :ای پیامبر چرا عق و ديـم مـا انـدک اسـت؟ فرمـود :نشـانة نقصـان
دينتان ايم است كه حیض میبینید و روزگاری نماز نمیگذاريد و روزه نمیداريـد و نشـانة
ك خردی شما ايم است كه شهادت زن برابر نیمی از شهادت مرد است»
 -9در ايم دو حدي

0

علـت نقصـان عقـ زنـان ،نقصـان شـهادت و گـواهی آنـان ذكـر

شدهاست؛ چنیم مطلبی نوعی دور است ایبته میتوان گفت ،رواياتی كه سبش نقصـان عقـ
را نقص در شهادت دانسته ،در حقیقت اماره و نشانهای از نقصان عقـ را معرفـی كـرده ،در
ايم صورت هر دو گروه يک مفهوم را ادا میكند
 -0ايم روايات اشاره به آيه  000سوره بقره دارد كـه صـفت غایـش همسـران ضـالل را
نسیان معرفی كرده و نمـی تـوان از آيـه كمبـود عقـ ن ـری يـا عملـی يـا هـوش سیاسـی و
اجتماعی زن را استنتا كرد
 -3اينکه برخی مفسران در توجیه نسیان زنان معرفی كردهاند ،امری دا مـی نیسـت زيـرا
گفته اند به جهت اشتغال زن به امور منزل و عدم خبرويّت وی در امور اجتماعی و معـامالت
ممکم است حادثه را از ياد ببرد ،بر ايم پايه در ايم دوران كه نیمی از زنان با امور اجتمـاعی
سر و كار پیدا كردهاند و بیاطالع از آن امور نیستند ،آيا باز ه فراموشی غایش است؟
 -2مواردی در فقه وجود دارد كه شهادت زن ،تنها پذيرفتهاست و ايم نشانگر آن اسـت
كه نسیان و ضالیت امر ذاتی زنان نیست ،بلکه امری عرضی و قاب ارتفاع است
-1-1-3-2حاص اینکه :اگر ايم روايات را پذيرفتی بیشـتر از نقصـی كـه در ايـم آيـه
ذكر شد ،نمیتوان به زنان نسبت داد (مهريزی )15 - 12 :9300 ،با ايم توضیح روشم است
كه حداكثر اثبات حک در شک موجبة جز یه –يعنی در بعـض زنـان -محقـق اسـت ،حـال
آنکه در مث های مذكور در ايم خصوص حکمی عام و فراگیر مطرح گرديدهبود
«زن چو مار است» (حجازی :9305 ،ص )60
«زن چو مار است زخ خود بزند

بر سرش نیک زن كه بد بزند»
(حبله وردی)133 :9339،
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 -2-3-2پــارهای ديگــر از ضــربایمثـ هــا تنهــا بــا ن ــر بــه صـرف «منطــوق» و دالالت و
ظهورات اوییة برخی از عناصر و مفاهی دينی شک گرفتـهانـد ،بـه گونـهای كـه تنهـا بـا وام
گرفتم واۀگانی از آيات و روايات به اظهار ن ر و ارا ة موضع پرداختهاند و كوششـی بـرای
ه آهنگ كردن مفاهی و حقايق مطرح شده در ديم نداشتهاند «مکر زن ،ابلیس ديـد و بـر
زمیم بینی كشید» (دهخدا)9700 :9331 ،
مزن در وادی مکر و حی

گام

كـــه از مکـــر زنـــان افتـــی تـــو در دام
(حبله وردی)351 :9339 ،

در اينجا مشاهده میگردد كه از رذيلة مکر و حیلهگری برای زنان يـاد نمـودهاسـت كـه
ایبته مستنداتی دينی نیز برای آن موجود میباشد:
ایمرَة عقربٌ (فیض االسالم ،بیتا :كلمات قصار ،رق  / )50ایمرَةُ عقربٌ حُلـوةٌ ایلسـبة
(همان :رق « / )69زن مث عقرب است كه نیشش اوالً شیريم است بعد سـ ّ دارد»  /اینسـا ُ
حَبا ُ ایشیطان (نـوری / )951 :9220 ،اینسـا ُ حبا ـ ُ ابلـیس (قمـی / )019 :9222 ،اینسـا ُ
اَع ُ ایفِتنتیمِ (آيت ایهی)992 :9315 ،
با دقت در مفاد ايمچنیم رواياتی -با چشـ پوشـی از صـحت يـا سـق سـند -و بررسـی
دالیی آنها میتوان دريافت كه اوالً ،ويژگی هـا و صـفات مـذموم بـه زنـان از طرفـی و نهـی
همگان-زن و مرد -از ايم اوصاف نشاندهندة آن است كـه ايـمگونـه ويژگـیهـا در زنـان
تکوينی نیست ،چرا كه در غیر ايم صورت نهی از ويژگیهای طبیعی و ذاتـی امکـانناپـذير
بوده و به جبرگرايی و بیمعنايی اخالق و شريعت منجر میشد (خزايی)991 :9313 ،
حال با ن ر به مث هايی كه در ايم خصوص آورده شد به خـوبی روشـم اسـت كـه مثـ
نگار به صرف ن ر به منطوق دال ـ شـرعی و دينـی ،و بـدون توجـه بـه دالیـت ثانويـه –بـا
دخایت مقیدات و مخصصات مرتب  -و توجه به مفاهی موافق و مخای

ايم گزارهها ،مثـ

را به كار برده و آن را ساخته و پرداختهاست ،زيرا قطعاً و تخصصاً زنان مؤمنه از ايـم حکـ
كلی خار اند (آل عمران ،آيه  / 915نحـ  ،آيـه  / 17حديـد ،آيـه  / 90محمـد ،آيـه / 91
نسا  ،آيه  / 902احزاب ،آيه  / 35ياسیم ،آيه  / 56غافر ،آيه )22
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 -3-3-2برخی ديگر از مث ها و ضربایمث ها گرچه در تالشی جدّی برای تبیـیم حقـايق
درست دينی –در حوزه زنان -میباشند ،امّا به دالي مختلفی مانند ،محدوديّت حوزه بیـانی
و مواردی ديگر ،به ارا هی ناقص و ناتمام از مفاهی دينی پرداختهاند
«تنبان مرد كه دو تا شد
«مال زن مال خودشه

فکر زن نو میكند» (دهخدا)559 :9331 ،
سركوفتش مال مردمه» (همان)991 :

«زن چو بیرون رود ،بزن سختش

خودنمايی كند ،بکم رختش»
(حبله وردی)103 :9339،

برای ايمگونه مث ها نیز مستنداتی شرعی میتوان يافت كه به نوعی اشعار به ايم معـانی
دارد ،مانند آنجا كه در ارتباد با روايت نخسـت ،در آيـة نکـاح ،چنـد همسـری –دا ـ  -را
منود به تمکّم مایی مینمايد ،یکم در كنار آن قید ،امکـان اجـرای عـدایت در بـیم آنهـا را
مطرح میسازد كه در غیر ايم صورت چنیم مجوّزی ملغی میگـردد (نسـا  ،آيـه  ،)3یکـم
ايم مث گرچه شرد الزم آن را بیان نموده ،اما شرد كـافی را بـه جهـت محـدوديت بیـانی
نیاوردهاست در مثال دوم نیز مضمون با آياتی كه حکايت از اسـتقالل اقتصـادی زنـان دارد
(ن ک :نسا  ،آيه  ) 30هماهنگ اسـت ،یکـم بـاز هـ بـه واسـطه محـدوديت بیـانی مـانع از
بازنمود كام آموزه دينی در ايم زمینه است و همچنیم در مث سوم نیـز مسـتنداتی شـرعی
ديده میشود (نسا  ،آيه  ،)32یکم همان محدوديت در بیان مانع از آن است كـه قیـودی را
كه فقها در كیفیت و چگونگی ضَرب بیان میدارند ذكر گردد (ر ک :امام خمینـی:9312 ،
)325
 -2-3-2بخشی از ضربایمث ها نیز مفاهی ارا ه شدة خود را بر سستتريم برداشتهـا از
متون دينی و آموزههای مرتب پايهريزی كردهانـد ،يعنـی بـر مفـاهی دينـی و در موضـوعی
خاص بدون آنکه به همة دالیتهای ایتزامـی –مفـاهی  -اطـالقهـا و قیـدها ،مخصّـصهـا،
اجمال و تبییمها توجه كنند
«زن مستور شمع خانه بود  -زن شوخ آفت زمانه» (دهخدا)9709 / 2 :9331 ،
«چادر قلعهی زن است» (كشاورز باقری)00 ،9307 ،
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«وعظ زن عفت است و مستوری -مده او را وعظ دستوری» (دهخدا)9709 / 2 :9331 ،
ايمگونه ضربایمث ها به نوعی به مستوری و انزوای زنان اشعار دارد و مستنداتی نیـز در
آموزههای دينی اسالمی هماهنگ با آن ديده میشود:
«مُحمّدُ بمُ يَعقوبِ عَم عِدّهٍ مِم َصحابِنا عَم َحمدِ بمِ َبی عَبدِاهللِ عَم َبیهِ عِم وَهَـشِ عِـم
َبی عِبدِاهلل (ع) قالَ :قالَ امیرُایمؤمنیمِ (ع) :خُلِقَ ایرِّجالُ مِمَ َالرضِ وَ َنَّما هَمُّهُ فِـی َالرضِ
وَ خُلِقَتِ ایمَرَةُ مِمَ ایرِّجالِ وَ َنَّما هَمُّها فِی ایرِّجالِ فَلحبِسوا نِسا َكُ يا مَعاشرَ ایرِّجالِ» «مردان
از خاک آفريده شدهاند و توجه آنان به زمیم است و زنان از مردان خلق شدهاند و بـدانهـا
توجه دارند ،ای مردان زنان را در خانه حبس كنیـد» (مهريـزی 063 :9300 ،بـه نقـ از حـرّ
عاملی ،وسا ایشیعه)29 /92 :
«مُحمّدُ بمُ علیِّ بمِ ایحسیمِ قالَ :قالَ (ع)َ :نَّما اینِّسا ُ عیٌّ وَ عورةٌ فَاستِروا ایعـورةَ بِـایبیوتِ
وَ استِروا ایعـیَّ بِایسُّـکوتِ» «زنـان درمانـده و برهنـهانـد ،شـرم و برهنگـی آنـان را بـا خانـه و
درماندگی آنان را با سکوت بپوشانید» (همان 062 :به نق از حرّ عاملی ،وسا ایشیعه)20 :
حضرت زهرا (س) فرمود« :خَیرُ یلنِّسا ِ َن اليَريَّمَ ایرِّجـالَ وَ ال يَـراهمَّ ایرِّجـالُ» «بهتـريم
زنان كسانی هستند كه نه آنها مردان را ببینند و نه مردان آنها را ببیننـد» (حـرّ عـاملی:9119 ،
)67
امّا میتوان گفت ،علیرغ آنچه در ضربایمث ها ديده میشود ،مفهوم كامـ و جـامع
دال شرعی از ديدگاههای افراطی و تفريطی بـهدور بـوده و راهـی معقـول و روشـم را در
حوزة حیات اجتماعی زنـان مطـرح مـینمايـد؛ آنگونـه كـه در عـیم پـذيرش اصـ جـواز
مشاركت اجتماعی زنان ،حدود و قیود و آداب ويژهای را برای آن شرد مینمايـد (ن ک:
نسا  ،آيه  30و  17و  / 10احزاب ،آيه  / 52سوره توبـه ،آيـه  / 79قصـص ،آيـه  03تـا / 06
نم  ،آيه  03تا  01و  30و  / 22آل عمران ،آيـه  / 69طـه ،آيـه  / 62بقـره آيـه  )905بـديم
ترتیش بسی روشم است كه معانی بازتاب يافته در ايمگونه ضربایمثـ هـا ،از سسـتتـريم
برداشتها از آموزههای مرتب نشلت گرفتهاند
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 -5-3-2برخی ديگر از ضربایمث ها كاركرد خود را صرفاً بر پاية هـزل و طنـز ،شـوخی
يا انتقاد و طعم و تمسخر و بدون ن ـر جـدی در بازتـاب آمـوزههـای دينـی اسـالم انتخـاب
كردهانـد و تنهـا چنـیم قصـدی داشـته و در مقـام بازتـاب حکمـی مسـ ّل  ،درسـت و كامـ
نمیباشند به تعبیر ديگر نسبت به آموزههای دينی البشرد بوده و تنها منبع ایهـام مثـ نگـار،
آموزهها و مفاهی دينی مرتب بودهاست مانند آنچه كه در مث هايی ايمچنیم آمدهاست:
«زن سلیطه شوهر مرد است» (حبله وردی)120 :9339 ،
«نیست از مردی عروس را كشتم زبون زن كه فا ق بود بر شوهر ،به معنی شوهر است»
(همان)105 :
«مر زنان را برهنگی جامه است

خاصه آن را كه شوخ و خودكامه است»
(همان)9590 :

گرچــه در آمــوزههــای اســالمی بــه روايــاتی كــه ســپردن امــر مــرد را بــه زنــان مــذموم
شمردهاست ،مردان را آقای اه و عیال خويش معرفی میكند و نوعی مديريت و تفـوّق را
برای مردان در خانواده قا است ،یکم روشم اسـت كـه مضـمون بازتـاب يافتـه بـه وسـیلة
چنیم ضربایمث هايی تالش بـرای بـازنمود جـدی يـک آمـوزة دينـی نیسـت ،بلکـه آن را
دستاويز ارا ة مثلی طنزگونه و موجش طعم و شوخی قرار دادهاست برخی از ايم آمـوزههـا
چنیم است:
«قال علی (ع) :كُ ُّ امر ٍ تُدبِرُهُ َمرَةٌ فَهوَ مَلعونٌ» (متقی هندی« )006 :9221 ،هـر مـردی
كه زن او را تدبیر كند ،ملعون است »
«عم اینبی (ع) :فَاِذا انتَهَیمَ وَ َطَعنَکُ فَعَلیکُ رِزقُهُمَّ كِسوَتُهُمَّ بِایمَعروفِ» (همان :به نقـ
از حسم بم علی بم شعبه ،تح

ایعقول« )33 :پیامبر فرمود :اگر زنـان از ناسـازگاری دسـت

برداشته و اطاعت شوهر كنند ،بر شما مـردان اسـت كـه روزی و یبـاس آنـان را بـه صـورت
معروف ادا كنید »
 -9-3-2پارهای ديگـر از مثـ هـا از آنجـا كـه عمومـاً ريشـه در دانـش عامـه و در برخـی
خرافهها و اوهام داشتهاند ،گاه بازتاب و بازنمود يک مفهوم -از جنس شبهعل ها وخرافـات
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بیپايه و نادرست -را كه با يک مفهـوم و آمـوزه دينـی متنـاظر بـوده و يـا صـرف ًا در برخـی
واۀگان و يا در پارهای از سـیاق و معـانی ،بـه گونـهای همـاهنگی داشـته و ناخودآگـاه و بـه
واسطة كثرت استعمال ،ضرب ایمث شک گرفتـه باشـد ،مفـاهی انعکـاسيافتـه آن بـه ديـم
منسوب میگردد ،حال آنکه چنیم گزارههايی اصوالً در مجموعه آموزههای دينی بـه طـور
كلی يا جز ی –موجبة كلیه و موجبة جز یه در اصطالح منطقیها -وجود ندارد ،مانند آنکـه
در مث هايی چنیم آمدهاست:
«اگر دست رسد بر چرخ گردون
يکی را میدهی صد گونه نعمت

از او پرس كه ايم چون است و آن چون
يکی را قرص جو آیوده در خون»
(بابا طاهر)56 :9365 ،

ايم پند حکیمانه كه به شک من وم آمـده ،گـويی بـه نـوعی بـیمبـاالتی در امـر و فعـ
خداوند صاحش اختیار اقـرار و اشـارت دارد ،حـال آنکـه مبـانی محکـ كالمـی در قـرآن،
روايات و عق  ،خداوند را صاحش اختیاری حکی  ،عادل ،رحمان و رحی معرفی مـینمايـد
كه همه افعایش مبتنی بر حکمت و عدایت و رحمانیت و رحیمیت اسـت (دخـان ،آيـه / 30
ملک ،آيه  / 3طه ،آيه  52و ن ک :طباطبايی ،بیتا 053 :و )052
يا آنجا كه مثلی من وم گويد:
عاقبت گرگزاده گرگ شود  -گرچه با آدمی بزرگ شود
(سعدی)12 :9360 ،
ايم معنا در يک توهّ عمومی ريشه دارد كه در فرهنگ عامه مطرح است ،حال آنکـه ن ـام
تعلی و تربیت مبتنی بر ضواب علّی و معلویی و متلثر از عوام و شراي وراثتـی ،محیطـی و
ارادی است ،آنچنان كه در مثلی ديگر آمدهاست:
پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گ شد
سگ اصحاب كه

روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد
(سعدی)75 :9360 ،

و آموزههای اساسی دينی بر آن صحّه میگذارد (آل عمران ،آيه  / 962مدّثر ،آيه )30
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-3نتیجهگیری
از آنچه كه نوشتی  ،روشم میشود كه ضربایمث های فارسی با همه تنوع موضوعی و
ساختاری كه دارند در بازنمود مفاهی  ،حقايق و آموزههای دينـی ،كاركردهـای مختلفـی را
در پیش گرفتهاند:
 -9پارهای از ضربایمث ها با ن ر به مورد و مصداقی خاص –كه احیاناً گزارة مرتب بـا آن
صادق است و ريشه و منشل و خاستگاه از آن حکايت میكند -حکمی كلی –عام يـا مطلـق
به اصطالح اصوییها -ارا ه نمودهاند؛ حال آنکه ،احیاناً در ساير موارد ،مصاديق يـا حـاالت
ايم بازنمود و حک مربود تطبیق ننموده ،صادق و راست نیست
 -0پارهای ديگر از ضربایمث ها تنها با ن ر به صرف «منطوق» و دالالت و ظهـورات اوییـة
برخی از عناصر و مفاهی در گزارههای دينی شک گرفتـهانـد ،بـه گونـهای كـه تنهـا بـا وام
گرفتم واۀگانی از آيات و روايات به اظهار ن ـر و ارا ـة موضـع پرداختـه و كوششـی بـرای
هماهنگ كردن مفاهی ارا ه شده و حقايق مطرح شده در ديم نداشتهاند
 -3برخی ديگر از ايم ضربایمث ها گرچه در تالشی جدی برای تبییم حقايق درست دينی
میباشند ،اما به دالي مختلفی مانند ،محدوديت حوزة بیانی و مواردی ديگر ،به ارا ة نـاقص
و ناتمامی از مفاهی دينی پرداختهاند
 -2بخشی از ضربایمث ها نیز مفاهی ارا ه شدة خود را بر سستتريم برداشـتهـا از متـون
دينی و آموزههای مرتب پايهريزی كردهاند؛ يعنی بر مفـاهی دينـی و در موضـوعی خـاص
بدون آنکه به همة دالیتهای ایتزامی و مفـاهی  ،اطـالقهـا و قیـود ،مخصّـصهـا ،اجمـال و
تبییمها توجه كنند
 -5برخی ديگر از ضربایمث ها بازنمود حقـايق را صـرفاً بـر پايـة هـزل و طنـز ،شـوخی يـا
انتقاد ،طعم و تمسخر و بدون ن ر جدی در بازتاب آموزههای دينی انتخاب كردهاند و تنهـا
قصدی در ايم سطح داشته و در مقام بیان حکمـی مسـلّ نیسـتند بـه تعبیـر ديگـر نسـبت بـه
آموزه های دينی البشرد بوده و تنها منبع ایهام مث نگـار ،آمـوزههـا و مفـاهی دينـی مـرتب
بودهاست
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 -6از آنجا كه خاستگاه ضربایمث ها –به طور كلی دانش عامه است –و میتواند ريشه در
برخی خرافهها و اوهام داشته باشد ،گاه بازتاب و بازنمود يک مفهوم از جنس شبهعلـ هـا و
خرافات بی پايه و نادرست ،با يک مفهوم و آموزه دينی متنـاظر بـوده و صـرفاً يـا در برخـی
واۀگان و يا در پارهای از سـیاق و معـانی ،گونـهای از همـاهنگی داشـته و ناخودآگـاه و بـه
واسطة كثرت استعمال ،ضربایمث شک گرفته باشـد و مفـاهی انعکـاسيافتـة آن بـه ديـم
منسوب گردد؛ حال آنکه چنیم گزارههايی اصوالً در مجموعـه آمـوزههـای دينـی بـه طـور
كلی يا جز ی –موجبه كلیه و موجبه جز یه در اصطالح منطقیها -وجود ندارد
یادداشتها
 -9عموماً «مث و ضربایمث » را مترادف يکديگر به كار مـیبرنـد ،امـا مثـ اعـ از ضـربایمثـ
است ،ضربایمث كاربرد ،بیان و استفاده از مث است ،يعنی استفادهای را كه شخص در موقعیت يا
شرايطی خاص از مث میكند ،ضربایمث میگويند (ذوایفقاری)2 :9306 ،
 -0بررسی سند حدي  :ايم حدي

را شیخ صدوق بدون ارا هی سند به پیامبر نسبت دادهاست

فهرست منابع
الف)کتابها
9

قرآن کریم.

0

ابريشمی ،احمد ( )9377مث شناسی و مث نگاری تهران :انتشارات زيور

3

امام خمینی ،سیّد روح اهلل ( )9312تحریرالوسیله

 0ق  :انتشارات جامعة مدرسـیم

حوزة علمیة ق
2

آيت ایلهی ،زهرا ( )9315حقوق زنان ،برابری یا نابرابری ق  :دفتر نشر معارف

5

برهانی ،علی ( )9312زن در ضربالمث های ایران و جهکان

 6تهـران :نشـر

اشجع
6

بهمنیار ،احمد ( )9309داستاننامة بهمنیاری تهران :انتشارات دانشگاه تهران

7

حبله وردی ،محمد ( )9339جامع التمثیک

تهـران :انتشـارات شـركت سـهامی طبـع

كتاب
0

حجازی ،بنفشـه ( )9305چند کلمه از مادر شوهر (امثال و حککم مربکوب بکه
زنان در زبان فارسی) .تهران :انتشارات نشر همراه

212

نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی

1

شماره22

حرّ عاملی ،محمد بم حسـم ( 9119م) وسکائ الشکیعه بیـروت :دار االحیـا ایتـراث
ایعربی

 92خدايار ،امیر مسعود ( )9362اندرزها و مثالهکای مصکطلح در زبکان فارسکی
تهران :انتشارات خورشید
 99خزايی ،زهرا ( )9313جنسیت و اخالق دانشنامه فاطمی ،تهران :انتشارات فرهنگ و
انديشه اسالمی
 90خمینی ،روح اهلل ( 9312ه ق) تحریر الوسیله نج  :مؤسسه دار ایکتش ایعلمیه
 93خواجه ن ام ایملـک ( )9322سیاست نامه بـه اهتمـام هبربـرت الرک ،تهـران :بنگـاه
ترجمه و نشر كتاب
 92دهخدا ،علی اكبر ( )9331امثال و حکم دو جلد تهران :انتشارات امیر كبیر
 95زريم كوب ،عبدایحسیم ( )9360بحر در کوزه تهران :انتشارات علمی
 96سعدی ،مصلح ایديم ( )9360گلستان سعدی به تصحیح دكتـر غالمحسـیم يوسـفی
تهران :انتشارات خوارزمی
 97سعدی ،مصلح ایديم ( )9363بوستان به تصـحیح دكتـر غالمحسـیم يوسـفی تهـران:
انتشارات خوارزمی
 90شیخ صدوق ،ابی جعفر ( 9222ه ق) من ال یحضره فقیه قـ  :جامعـة ایمدرسـیم فـی
ایحوزة ایعلمیه
 91طباطبايی ،سید محمد حسیم (بیتا) نهایة الحکمه ق  :مركز ایطباع و اینشر
 02علی صفی ،فخرایديم ( )9373لطایف الطوایف تهران :انتشارت اقبال
 09فیض االسالم ،علی نقی (بیتا) نهج البالغه بیجا
 00قمی ،علی ابم ابراهی ( 9222ه ق) تفسیر قمی ،ق  :دار ایمتاب
 03كشاورز باقری ،زهرا ( )9307ضربالمث های معکروف ایکران تهـران :انتشـارات
بهزاد
 02كی كاووس بم اسکندر ،عنصر ایمعایی ( )9360قابوسنامه تصحیح دكتر غالمحسـیم
يوسفی تهران :انتشارات علمی و فرهنگی
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 05متقی هندی ،عال ایديم علی بم حسام ( 9221ه ق) کنز العمّال فی سنن االغکوال
و االفعال بیروت :مؤسسه ایرسایه
 06محجوب ،محمد جعفر ( )9300ادبیات عامه ایران تهران :نشر چشمه
 07مخاطش ،محمد ( )9305شناسایی و کاربرد ضربالمث های فارسی مرتبط بکا
اصول خانواده تهران :پژوهشگاه مطایعات وزارت آ پ ،پژوهشکده اوییا و مربیان
 00منشی ،نصراهلل ( )9362کلیله و دمنه تصحیح مجتبـی مینـوی تهـران :انتشـارات امیـر
كبیر
 01مویوی ،جالل ایـديم ( )9360فیکه مکا فیکه تصـحیح بـديع ایزمـان فروزانفـر تهـران:
انتشارات امیر كبیر
 32مهريــزی ،مهــدی ( )9300شخصککیت و حقککوق زن در اسککالم تهــران :شــركت
انتشارات علمی و فرهنگی
 39نوری ،حسیم ( 9220ه ق) مستدرک الوسائ و مسکتنبط المسکائ

بیـروت :نشـر

مؤسسه آل ایبیت
 30همدانی ،بابا طاهر ( )9365گنجور تهران :انتشارت خوارزمی
ب) مقالهها
9

محمدحسیم زاده ،عبدایرضا (« )9300بررسی جنسیّت در ضـربایمثـ هـا بـا توجـه بـه
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