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  دهيچك
تاريخ ايران سراسر تاريخ خودكامگي شـاهان و حاكمـاني اسـت كـه بـراي      

گونـه   و نه حق. مردمي كه اجازة هيچ اند هوظيفه قائل بود فقطمردم (رعيت) 
بـه  ظر آگاهانه و دردمندانة آنان اما نقد و ن ،اند هنداشت ياعتراض و اظهارنظر

ضبط شـده   خوبي ثبت و هب ها المثل ضربارباب قدرت و حكومت در قالب 
و هـم   ديگـر  يـك  در برابـر است. امثالي كه هم وظيفة طبقة حـاكم و مـردم   

 هـا  المثـل  ضرب. اين ندك ميرا بيان  ناشايستو  شايستهي حاكمان ها يويژگ
 نيـز  و اسـت  دار آفرينش ذوق و انديشة شاعران و نويسندگان بـزرگ و نـام  

عامة مردم بـه زنـدگي و خـوب و     واكنشو  ،نماي انديشه، عاطفه آيينة واقع
كه در ادبيات رسمي چندان ها  شكايتبسياري از باورها و  نين،چ هم. بد آن

 خطرِ  و كم ،نمادين ،آميز كنايه، به جد يا طنز در قالب است نيافتهمجال بروز 
ترين سخنان  ترين و صادقانه  وان نابت ميو است  يافتهخوبي بازتاب  هامثال ب

رصـد كـرد. ايـن مقالـه بـا روش      هـا   آنرك تـاريخ را در  عامه و خواص زي
تحليلي، با نگاهي كوتاه به فرهنـگ سياسـي ايـران و بـا بررسـي       ـ  توصيفي
كه مستقيماً به موضوع حكومـت و سياسـت (دو   اي  عاميانهي ها المثل ضرب

ه را واكـاود  گون مسـئل  گونهوشد ابعاد ك مي، اند قوة مجريه و قضاييه) مربوط
  و نشان دهد.
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  مقدمه. 1
  نقد اجتماعيو  المثل ضرب 1.1

هد د ميرا فرهنگ عامة آن تشكيل اي  جامعهي از فرهنگ و تمدن هر گير چشمبخش مهم و 
نـد.  ك مـي فرهنگ عامه ايفا گيري  شكلسهم گسترده و ژرفي در  ي هر زبانها المثل ضربو 

هـا   قـرن كـه حاصـل    است مردم نين عامةچ همحكمت و معرفت خواص و  ها المثل ضرب
كوتـاهي و آهنگينـي و    علـت  و بههاست  آني نيك و بد و تلخ و شيرين ها هزندگي و تجرب

نسل به نسل  ها آنجامعه و معموالً طنز آشكار و نهان  مورد ابتاليپرداختن به مسائل مهم و 
  .دوش ميمنتقل 

اي است كوتاه، مشهور و گـاه آهنگـين، حـاوي انـدرزها، مضـامين حكيمانـه و        جملهل مثَ
دليل روانـي الفـاظ، روشـني معنـا،      يا كنايه كه به ،تجربيات قومي مشتمل بر تشبيه، استعاره

و كليت در ميان مردم شهرت و رواج يافته و با تغيير يا بدون تغييـر آن را   ،سادگي، شمول
  .)25 :1388 ند (ذوالفقاري،بر يكار م به

قولي كوتـاه و مشـهور اسـت كـه حـالتي يـا كـاري را بـدان تشـبيه كننـد و غالبـاً شـكل             
دي ي عـا ها هاز ادبيات عاميانه است كه محصول ذهن عوام و مبتني بر تجربآميزي  نصيحت

  .)141: 1386زندگي است (پورنامداريان، 

توجه و ارزشمندي از فرهنگ عامه و ادبيـات شـفاهي هـر      بخش قابل المثل ضربپس 
ي مـردم در ارتبـاط اسـت و    هـا  هاين گنجينة پربار مستقيماً با تـود  .ودش ميكشور محسوب 

تـاريخي، داسـتاني   از ماجرايي و برآمده  ها نذوق خود آ دةتر ساخته و پرداخته يا آفري بيش
ي هـا  يكاو و ژرف ها هاز تجرب ناشي از همه، و البته بيش است شعر يا سخني نغز و مشهور،

گونـاگون و از  هـاي   ظرافـت و  ،آهنگي، طنز خوشكوتاهي،  نيزو  همه است. اين تودة مردم
 نـد ك مـي و پيامي كه منتقل زند  ميموج  ها لمثلا ضرب، حكمت و معرفتي كه در تر مهمهمه 

. اين بخـش عظـيم   ودو نسل به نسل منتقل ش بمانددر دل و جان مردم  تا است شده اعثب
 ي ذوق و انديشـة خـواص و  هـا  هو گوياترين الي ،ترين شفاف، ترين خالصادب عامه جزو 

و هنجارهـا و   ،هـا  يو بـد  هـا  ي، خـوب هـا  يو زيبـاي  هـا  يعوام هر جامعـه اسـت كـه زشـت    
انـه ايـن عرصـة    بخت خـوش ديد و كاويد.  ها ندر آ خوبي به وانت ميي جامعه را ها ي ناهنجار

چندان متكثـر و متنـوع اسـت كـه      ها هعقدحتي و  ،ها ه، عقيدها ههنرنمايي و فرافكني انديش
و نگاه  ،بيني، ذهنيت، شيوة معيشت جهانوخم  چمزيروبم و  از دريچة آنوان ت ميروشني   هب
  رنگ زندگي كاويد و تحليل كرد.  ي رنگها هناگون را به عرصگو يها تيقوميا  ها تمل
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و  ،مفاهيم فرهنـگ سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي    ترين  اساسيتوانيم  مياز ميان انبوه امثال 
و  ،شـناختي  جامعـه ، شناسـانه  مـردم مطالعة  ،آموزشي را استخراج و استنباط كنيم. از اين رو

زيـرا   ؛از حقايق خواهد بـود كنندة بسياري  روشن، ها هتاريخي امثال، براي محققان اين رشت
ي كهن ها لكه بر زبان مردم جاري شود و بسياري از مث بايد از عمر ملتي بگذرد تا آن ها لسا
ن ايـن واقعيـت اسـت كـه بسـياري از      كه امروزه نيز جاري است. اين نكته مبييابيم  ميرا 

والفقـاري،  پـيش اسـت (ذ   ها نعادات و خلقيات امروز مردم ما شبيه به عادات و رسوم قر
1386 :29(.  

نقد اجتماعي و ة مسئلي ايراني ها المثل ضربيكي از موضوعات مهم و پربسامد مطرح در 
وانسـتند آزادانـه نقـد و نظـر خـود در      ت مـي . مردمي كه نحكومت و سياست استويژه نقد  هب

 را ر سرشـت و سرنوشـت آن  دعرصة حاكميت را بر زبان بياورند و انتظار محال تأثيرگـذاري  
و يـا طنـز و طعـن شـيرين و تلـخ خـود را در قالـب         ،داشته باشند انديشه، تخيـل، شـكايت  

همـين  و شـايد بتـوان گفـت     نـد يادگار نهاد   و به نديي ساده و شيوا و شيرين بيان كردها هگزار
زدة  راه براي ابراز حيات و واكنش پنهان گروهي در جوامع بسته و اسـتبداد   يگانهسنت ديرباز 
ها اثر  كه برخي از آنبينيم  ميدر ميان حجم انبوه امثال مربوط به اين موضوع،  است. قديم بوده

ون فردوسـي، سـعدي،   چـ  هـم  ،زمـين  دار ايران و انديشمندان بزرگ و نام ،شاعران، نويسندگان
هـاي   ديگر حاصـل ذهـن و زبـان انسـان     يو بخش است ،حافظو زاكاني،   سنايي، موالنا، عبيد

ي زمينة بيان آزادانـة عقايـد انتقـادي و    نام گمي است كه اتفاقاً همين نام گمباذوق و دردمند اما 
ايـن امثـال را    يكه تمام يمآن بود نخست بر اين مقالهدر  .كرده استروشنگرانة آنان را فراهم 

ري از كـه در بسـيا   و مجال محـدود پـژوهش و ايـن    ها نفراواني آا توجه به اما ب ،كنيمبررسي 
وسـيع  اي  حوزهدر  نامتفكري برآمده از انديشة ها المثل ضربادبي و اجتماعي به هاي  پژوهش

سـعي  در اين پژوهش  تر ديده و كاويده شده، پرداخته شده و بخش امثال عاميانه و مردمي كم
  .استدوم شده  ةدستي ها المثل ضرب گوناگونبررسي و تحليل ابعاد در 

  
  فرهنگ سياسي جامعة ايران .2

و هنجارهايي كه در ميـدان سياسـت يـك     ،معناي افكار، باورها، رفتارها فرهنگ سياسي به
بسـيار مهـم و   هـاي   چهـارچوب از  گـذارد  مـي طور مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم اثـر      جامعه به
  .)11: 1386، القلم سريعساز كشورهاست ( سرنوشت

مهم فرهنگي و تـاريخي قـوم ايرانـي چنـين     ي ها يويژگ فرهنگ سياسي ايراندر كتاب 
معرف اين نكته است كه دايرة  ،تاريخ يط ،بررسي و تبيين شده است: فرهنگ سياسي ايران
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بسـيار انـدك و محـدود اسـت.      ها هو مؤسس ،ها نتبع آن نهادها، سازما اعتماد ميان افراد و به
و نظـام سياسـي برمبنـاي     ها در نظـام اجتمـاعي   اعتمادي واگذاري نقش يكي از آثار اين كم

و درنهايت تضاد  ،تعلقات خويشاوندي و قومي است. اصل طبيعي رقابت، اختالف، تعارض
اسـت.   دهش كم با منطق حذفي انجام  يا دستآميز  خشونتي ها هاز را ها نميان افراد و سازما

 فرد و شهروند در برابر دولـت و نهادهـاي سياسـي تنهاسـت، بـه ايـن معنـا كـه نهادهـا و         
قدرت حمايت كنـد، يـا    زاركه از حقوق و منافع او در برابر قدرت و اب ،هاي واسط سازمان

وجود ندارد يا دائمي نيست. استقالل فردي اعتبار ندارد و وجـدان جمعـي دايـرة وجـدان     
  .)52 همان:د (كن فردي را محدود مي

انـد و معتقـد   د مياي  عشيرهساختار جامعة ايراني را ذاتاً و از نظر تاريخي  القلم سريع
است: بررسي تاريخ سياسي ايران درواقع مطالعـة تـاريخ صـعود و زوال عشـاير اسـت      

در شيوة زيست عشايري سه ويژگي قابل مشاهده است: خويشاوندگرايي؛  .)55 همان:(
  جــويي؛ بقــا و بســط عشــيره از طريــق تهــاجم و غــارت  روحيــة جنگــاوري و ســتيزه

  .)57 همان:(
انديشه و رفتار مردم، حاكمان و نخبگان جامعة ايراني چندين كاستي شناسي  در آسيب
گرايـي، اقتـدارگرايي حاكمـان و درنتيجـه      : مطلـق است جمله آن از كه اند هجدي برشمرد

گرايـي،   جـاي واقـع   گرايـي بـه   زدگي، آرمـان  گريزي و سياست پذيري مردم، سياست سلطه
نگـري   جـاي ايجـابي   نگري به سلبي نگري، پروري، تقديس قدرت و سياست، منفي قهرمان
ترسـي و   انـيم چـه چيـزي هسـتيم)، بيگانـه     د مـي امـا ن  ،دانيم كه چـه چيـزي نيسـتيم    (مي

ايـن  چنـين،   هم .)35 - 27: 1386(حقيقت و عليزاده،  گريزي قانونو  ،زمان پرستي هم بيگانه
، از روحيـة تسـاهل و   رود مـي فرهنگ، فرهنگ آمريت است، همواره با نظرية توطئه پيش 

سياسـي اسـت   اعتمـادي   بـي و  ،گريـزي  است و گرفتار خشونت، سياسـت بهره  بيتسامح 
  .)213 - 200: 1375(رزاقي، 

، گري يهتوج يدي،و نوم يسرسپردگ يي،گرا سنت ي،جبرباور يزي،گر و مشاركت يخودمدار
اند كـه   يرياستبدادپذ هاي ينهزم يشها و پ مؤلفه ينتر از برجسته يافكن و هراس ،يياقتدارگرا

 يرانيـان ا يفكـر  ياسـتبدادزدگ  يدارنـد و از ژرفنـا   يبسامد فراوان يم فارسدر امثال و حكَ
اسـت و   بـوده  يفرهنگـ  هاي ينهزم ياغلب دارا يرانا يخاما استبداد در تار ،نندك يم يتحكا

بـروز   ينـة زم خودكامگان در كار باشد، فرهنـگ و بـاور مردمـان    ييكه اقتدارگرا از آن يشپ
 ةكـه ذهـن تـود    يهنر زبـان  ينتر عنوان فشرده است. امثال و حكم به استبداد را فراهم كرده

عوامل پـرورش فرهنـگ    ينتر دارند از مهم ياديز ينند و كاركرد اقناعك يم يانمردم را نما
  .)92: 1391(پورعظيمي و قهرماني ارشد،  اند بوده يراندر ا ياستبداد
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دربـارة بخــش پايــانيِ نظـر پــورعظيمي و قهرمــاني چنـين گفــت كــه     شـايد بتــوان 
ي انديشگي و باورهاي سنتي ها يدهندة بسياري از ناهنجار تر بازتاب بيش ها المثل ضرب

، جبرگرايـي، تسـليم در برابـر خودكامگـان، احتيـاط و      پـذيري  سـتم مبني بـر   ،نادرست
تبدادي در ايـران؛ چراكـه   عوامل پرورش فرهنگ اسـ ترين  مهمنه  و است ،كاري محافظه

امثال فراواني نيز وجود دارد كه خالف انديشة جبرگرايي و پذيرش كوركورانة سـتم را  
. هرچند نبايد ايم كردهاشاره  ها نيي از آها هند و در اين مقاله به نمونك ميتبليغ و تشويق 

اخالقـي و  هاي  درسوان و نبايد ت ميرا ن ها المثل ضرباز نظر دور داشت كه بسياري از 
سـازندگان و   ،بسـا  فهـم و درك درسـت دانسـت و اي   كاري براي رسيدن مـردم بـه    راه

كنندگان  هاي وابسته به نهاد قدرت و توجيه نيز افراد و جريان ها المثل ضرباين  مروجان
  اند. طلبي آنان بوده خودكامگي و تماميت

عـد منفـي و   عـالوه بـر ب   ،كه ي ايراني بايد گفتها المثل ضرببا نگاهي فراگير به 
نيـز در  طلبانه  عدالتو  ،، خيرخواهانهجويانه حق، ابعاد ها آننة بسياري از يااستبدادگرا

ود و انــدرزدادن بــه شــاهان و قدرتمنــدان و برشــمردن شــ مــيفــراوان يافــت  هــا نآ
ي حاكمان نيك و بد نيز بخش قابل توجه و درخشاني از امثال فارسي را به ها يويژگ

گـرفتن يـا فروكاسـتن ارج و اعتبـار آن درسـت       و ناديـده اسـت   دادهخود اختصاص 
و  ،انـه منتقد ،جـوي  چـاره گـر،   و ما را از گنجينة پربهـايي از افكـار روشـن   نمايد  نمي

  .اردد ميحكيمانه محروم 
 

  روش كار .3
فرهنـگ بـزرگ   منبع اصـلي را كتـاب    به اين موضوع ي مربوطها المثل ضرببراي بررسي 

هزار  . اين كتاب حاوي صدايم دادهقرار  ،گردآوري حسن ذوالفقاري ،هاي ايراني المثل ضرب
گيـرد و   و افغانسـتان را در برمـي   ،است كه جغرافياي وسيع ايران، تاجيكسـتان  المثل ضرب
دهخـدا نيـز مراجعـه    امثال و حكم ود. به كتاب ش ميزمينه محسوب منبع در اين ترين  كامل
كه مردم  يدار ريشهبا درنظرگرفتن فرهنگ سياسي ايران و تصور تاريخي و  ،. اينكايم كرده

در  پـردازيم كـه   يي مـي ها المثل ضرباين كشور از نهاد حكومت دارند، به بررسي و تحليل 
و محتسـب (دو قـوة    ،حكومت، از جمله پادشاه، قاضينهاد گوناگون ي ها هبه مجموع ها آن

تا نگاه و تلقي كلي فرهنگ عامه به ايـن  اشاره شده است  ،مجريه و قضاييه در دنياي قديم)
  مفاهيم را دريابيم.
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  ها المثل ضرب. بررسي 4
  ت كلي دربارة حكومت و نهاد قدرتاعتقادا 1.4

  قدرت و سلطنت فاني است 1.1.4
ننـد كـه قـدرت موقـت اسـت و      ك مـي به ارباب قدرت گوشـزد   ها المثل ضرباز اي  دسته

آمده براي خدمت به خلق بهره برد و نبايـد فريـب    دست بهاصالتي ندارد و بايد از فرصت 
جاه و جالل حكومت را خورد و آن را جاويدان انگاشت. بخش مهمي از ادبيات تعليمـي  

ـ  دادن دسـت  بهبا  ،نيز به اين موضوع اختصاص دارد و يي داسـتاني و تـاريخي از   هـا  هنمون
شاهان و قدرتمنداني كه سرانجام به كام مرگ درغلطيدنـد و قـدرت و منزلـت اجتمـاعي     

عد منفي . بدهند مي را از نيستي در امان دارد، حاكمان را بيدارباشي حكيمانه ها ننتوانست آ
بخشـي، بـا    امون داروي آرچـ  هـم  ،اين نوع نگرش به دنيـا و قـدرت نيـز ايـن اسـت كـه      

و اعتـراض  جـويي   حـق نـد و از  ك مـي گان را آرام ديد ستمناچيزشمردن اصل دنيا و مافيها 
ي گاه افيـوني  ها هاز رواج چنين انديشپيشه  ستمارد و بديهي است كه حاكمان د ميبرحذر 
اند: تخت به سليمان نماند، گنج به قارون/ شاه وقـت خـواري درافتـد بـه      ردهك مياستقبال 

روز است/ پادشاهي محتاج تپالة گاوي شـد/ دولـت اگـر      پادشاهي خرمگس تا چهل چاه/
/ دولت چرك دست است/ دولت چون باد است، هر وقت آمد نميكور نبود، به خانة لنگ 

تر از گوي ميدان اسـت/ سـلطنت بلـدرچين تـا پايـان       از جايي ديگر برآيد/ دولت گردنده
  كوبي ارزن است. خرمن
  و دولتتوأماني دين  2.1.4

ي و هماهنگي دين و دولت از قديم در انديشة سياسي ايرانيان نقشي پررنـگ داشـته   راه هم
ون چـ  هـم  ،االختيار او بوده و است. شاه ساية خدا و جانشين او بر روي زمين و نمايندة تام

و رعيت را حقي براي اعتراض و چـون  است  داشتهچون و چرا  خدا، سلطنت و واليتي بي
  نبوده است. شاه بر ارادة ملوكانةو چرا در برا

 ةرسـد فلسـف   ينظر م شت فراهم آورد. بهدزر يينبودن حكومت را آ يقداست و اله ةپشتوان
پادشاهان خالصه  يتو حقان ،يتزردشت را بتوان در اعتقاد به قداست، مشروع يند ياسيس

پاك  يزداناهورامزدا و  يدةخود را برگز يراني... همانند عصر قبل از اسالم كه شاهان ا نمود
كردنـد   يـدا پ يآسـمان  يگـاهي جا يـز بعد از اسالم ن يرانيا يانفرمانروا يجتدر انستند، بهد يم
  (زيبـاكالم،  كـرد و اطاعـت امـرش واجـب شـد      يـدا را پ »خدا يةسا«كه شاه مقام  ينحو به

1383 :107(.  
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 يچنـدان  يو اجتمـاع  ،ياقتصـاد  ي،صـنف  يهـا  تشكل ياسي،س يهااگر نهادها، سازمان
راه  قدرت مطلق، به هم بود كه علت ينبد يرند،شكل بگ نتوانستند هرگزخارج از حكومت 
ـ  ياگونـه بودن، همواره بـه  »نعمتيول« و »ياراختصاحب« يت،قداست، مشروع و چـون  يب

 انتظـار  »يـت رع« يـا حاكم بود. در مقابل از مردم  يگارشيلا يااز آنِ حكومت  يران،چرا در ا
 گـردن نهنـد   يند كه به اطاعت از حكومت شاهان و سالطش يم يفآنان تكل رفت و بهمي

  .)108 همان:(

مردم است/ دولت خـدادادي را زوال   خداي روي زمينِ شاه عادل ساية خداست/ حاكم
  دهم، بخت را خدا بدهد. ميتخت را من  نباشد/

  گريزي و پرهيز از پذيرش كار دولتي سياست 3.1.4
در برخي امثال پـذيرش كـار حكـومتي و دولتـي دشـوار و خطرنـاك و دور از احتيـاط و        

تر نه از روي عدالت و حكمت، كـه از سـر    ؛ چراكه شاهان، بيشاست شدهخردمندي تلقي 
ويـژه بـا وزيـران و واليـان      ههوس با مردم و ب و او هو ،مصلحت حفظ قدرت خود ،قدرت
  برايشـان ناپـذيري   جبـران دي از آنـان عواقـب تلـخ و    اندك ناخشـنو  ااند و ب ردهك ميرفتار 
  اند. زده ميرقم 

در كـاهش   دمنه  و  يلهكل يرنظ ياست و پند و اندرز آثار يداشتنبشر دوست يقدرت ذاتاً برا
را  يـت ممنوع يـن ا ياريافـراد كـاردان بسـ    ،يخنداشته. در طول تـار  يريسركش تأث يلم ينا

اند. داستان بزرگمهر در عهد  دردآور داشته ياربس يها سرنوشت از آن يارياند و البته بس شكسته
از  يانمونه يكدر حكومت مغول، هر ينيو خاندان جو ي،برامكه در خالفت عباس ي،ساسان
  .)97: 1390 ان،ي(دهقان اند يدهبه قدرت را چش يكيتاوان نزد ينوعبهاست كه  ييها خاندان

گونه امثال  استبدادي در ايناي  جامعهعصازيستن در  به خوردگي و دست ي ترسها هنشان
خدمت سلطان بيم است و اميد/ دولت بر سـر آدم بيايـد، آدم بـر سـر      خوبي هويداست: هب

  دولت نرود.

  وظيفة مردم در برابر حكومت 4.1.4
ود وظيفـة  شـ  ميروشني ديده  تاريخ ادبيات ايران نيز به دركه اي  شده  هنهاديندر نگاه سنتي و 

ي هـا  المثل ضرب. در است بودهو اطاعت محض داشتن  نگه ابر ارباب قدرت حدرمردم در ب
خوريم كه مردم را به شورش يا اعتراض و يا آگاهي از حـق و   تر به موردي برمي ايراني كم

 ها المثل ضرب تر و نه حق. بيش است وظيفه قائل ها نتر براي آ حقوق خود فرابخواند و بيش
  طلبانه. آميزند تا جسورانه و حق احتياط وكارانه  محافظه



 ي فارسيها المثل ضربحكومت و سياست در آيينة    32

  

 ،يزمشروطه ن ةبنده استوار است كه تا دور ـ يگاننظام خدا يةبرپا يرانكهن ا ياسيفرهنگ س
يرپذيريفرهنگ در ذهن و زبان مردم و تأث ينشود، پابرجا بود. بازتاب ا يگرسانكه دآنيب

شده بود كـه   يانهبه فرهنگ اقتدارگرا يرانيانسبب خوگرفتن ا يافتهاذهان شكل يناش از هم
 يو قهرمـان  يمي(پـورعظ  اسـت  بـوده  ياستبداد ياسيس يهانظام يداريو پا يجادا يامدشپ

  .)74: 1391ارشد، 
بندگي و خواجگي به هم نتوان كرد/ رعيت (فرمانبر) اين كدخدا (شاه) نيست/ شاه اگر 

بردن بهتر از صد عزت است/ فرمـان   فرمان عدد راند * بنده بايد كه حد خود داند/ بيلطف 
  .االجراست الزمشاه و فرمان طفل 

  نقد منش و كنش مردم 5.1.4
دار  چراكه جانب ؛ندنك مياي ديگر مردم را نكوهش  دستهپيشين، كارانة  محافظهدر برابر امثال 

و حـق و حقيقـت را    ،گيرنـد  مينظر  سود شخصي و مقطعي خود را در ،ستم و زر و زورند
  .نهند ينموقعي 

احساس  يتيندارد مسئول يكه حق يكس يراز يند،آفر يمنفعل م ياسيمستبد فرهنگ س دولت
وشـد  ك يصاحبان قدرت است م ةاش مطلقاً منوط به اراد يزندگ يازاتكه امت يند. كسك ينم

 و افـراط  تذبـذب، . يـد گو ينود زور هم مش يكه زور م يتا از خشم آنان در امان باشد. كس
 حتـي  مـدارا،  و مماشـات  تلـون،  كـردار،  و گفتـار و  انديشـه  بـين  زياد تناقضات ،ها تفريط
از  ياري. بسـ يسـت ن يارتباط با ساختار دولت استبداد يب يزما ن يپرست و كمال يخواه آرمان

 اسـت  يافتـه تبلـور   يـز ن يرانـي ا يهـا  المثـل  مـا در ضـرب   ياسيفرهنگ س هاي يژگيو ينا
  .)67 - 66: 1374(احمدوند، 

هم مشك حضرت  ،ندك ميهم اسب شمر را نعل  :ر استقرا بدين ها لاز اين مثَ اي نمونه
(ع) بود، اما آش يزيد چرب اسـت/ حـق بـا شمشـير       حق با امام حسين/ وزدد ميعباس را 

است/ حق با قوي است/ حق به جانب تر  چرباست/ حق با علي است، ولي پلوي معاويه 
  يزيد است/ رعيت تابع ظلم است.

  گريزي ة باج و خراج و قانونمسئل 6.1.4
و ظالمانـه   ،دشـوار، ناپسـند   تكليفـي دادن  در فرهنگ و در نتيجه در ادبيات ما باج و خـراج 

لزوم پرداخت  اند هخواست نمييا  اند هوانستت مياست. گويي ايرانيان از ديرباز ن  دهش ميقلمداد 
و  ،البته ستم، تبعيض ؛اند هو منفور داشتمنفي اي  چهرهگيران  ماليات را باور كنند. بنابراين، باج

ي سنگين و فراتر از توان مردم را در ايجاد ها تو گرفتن ماليا ها تتاريخي حكومكشي  حق
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امثال نشان از خشـم و نفـرت    نيا ،يرو نيا از. گرفت دهيناد دينبا اتيمال به ينگاه نيچن
  :داردشاهان خودكامه  ياتيخاموش مردم از دستگاه فاسد مال

دهنـده فـرار   بـاج نـدارد/   يدادن هراسـ از باج گيرباجدهد)/  ينمباج به شغال نبايد داد (
دهد/ مملكت ينمبه شغال؟/ باج سبيل هم  آنم هباج بد /گيرديمگير باجش را ، باجكند ينم

خراج ندارد. خراب  
  حكومت يزنان برا نبودنمناسب 7.1.4
 نگـاه  كنـار  در. است كرده يبه زن را بررس ها المثل ضربنوع نگاه  يگريد ةدر مقال نگارنده
 ،يمنفـ  نگـاه  ينـوع  آنـان،  يهـا  يسـتگ يو شا هـا  يتوانمنـد  و زنان به شانهياندكين و مثبت

 ،كـرد يرو نيـ ا در. ودش يم دهيد مردساالر ةدر جامع زين به زنان گرو سرزنش ،خوارشمارانه
 و اندد يم تيو حكومت و قابل تيريمد ييرا فاقد هرگونه توانا زنان يمردساالر سنت ةجامع
 از اي برد بهره آنان ريتدب و يرأ از و كرد مشورت مهم مسائل در آنان با دينبا كه است آن بر

  كرد: يرويآنان پ
 از اردك باشد، ساخته زن كه يپلحكومت را دادند دست زن، گفت برين پشم بكارين/ 

 را زن اگـر / نينـ يبچ دوبـار  يسـال  را بزهـا  ديگو يم/ اگر كدخدا زن باشد، ندك يمن عبور آن
ـ  چون/ هدد يمكوچ  ريسردس طرف به را مال زمستان كردند، كدخدا ـ  يزن كـار  بـود،  كمل 
 زنـان  يأر و ريتدب به/ ستها نز دست ارياخت است، برهم درهم كه ايدن/ بود نيچن مملكت

ولي به حرفشان عمل نكن/ روا باشـد كـه از پـيش شـير و      ،كار نكنيد/ با زنان مشورت كن
  اژدها فراشويد و از پس زنان مشويد.

  
  ي حاكمان شايستهها يويژگ 2.4

عـدالت،   باشند: ها يافرادي است كه داراي اين ويژگ هشايستاز حاكمان  ها المثل ضربتلقي 
ي و شـجاعت، داشـتن   قدرتمنـد مـداري،   ، سياسـت انگيزان فتنهداري، توان مهار فتنه و  مردم

خشم و لطـف بـا هـم. در ايـن ميـان،       داشتنوزيران شايسته، اغتنام فرصت، وفاي به عهد، 
دهنـدة آن   نشـان ي از امثال را به خود اختصاص داده و گير چشم شمار داري عدالت و مردم

  .است بودهشدة جامعة ايران اين دو  و عزيزترين گمترين  مهمتاريخ  يطاست كه 
  عدالت 1.2.4

داشـت   را بـه پـاس   هـا  نانسا يتمام كه ،رانتنها ارباب قدرت و مدي نه ها المثل ضرباين 
مايـة خيـر و بركـت در    را  حـق و عـدالت   .خوانـد  ميحق و حقيقت و احترام به آن فرا
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؛ حق را در هر است اندازه و متناسب با گناه و تقصير مجازات بهخواهان ؛ داند ميجامعه 
از آن  رساند و گـاه  دار حقوان حق را به ت ميكه ن  علت بدينمرد و گاه ش ميحال، پيروز 

ود اظهـار انـدوه   شـ  ميدادن جان دادخواه تمام  بهاي ازدست جوي حق بهو جست رو كه
عدالتي در جامعه  و كنايي از ستم و بي ،طنزآميز، غيرمستقيماي  شيوه به زماني نيز؛ ندك مي

قـدر   شاه، و مملكت از عدالت آبـاد گـردد/ سياسـت بـه    ند: رعيت از رعايت ك ميانتقاد 
جا نباشد/ حـق   جاست كه زور آن / حق آنگيرد ميجنايت است/ حق آخر جاي خود را 

هم د ميشد، باطل از باطل/ حق است و دين است و بايد داد* ندارم و نگر  جلوهاز حق 
/ حـق بـاالتر از   خراب شود هر كه انكار كنـد  و نخواهم داد/ حق است ولي ندارم، خانه

حق بگيـر، صـاف بـرو     ،دوستي افالطون است/ حق بده، حق بگير، حق بشنو/ حق بده
بـه   بجول، اشتر به قطار/ حق به دار، دار حققبرستان/ حق بگو اگرچه تلخ باشد/ حق به 

، زور به زوردار، پـا در  دار حقرسيد، كچل به بغداد رسيد/ حق به دار  حقكفتار/ حق به 
ان حـق  دار حقرسد، ملك به وارث/ حق خدا و حق همسايه/  مي دار حقگودال/ حق به 

بايـد داد/ حـق را حـق     دار حقنند)/ حق را به ك مي(جان زنند  ميها سق  حق بي، زنند مي
وق نكن/ حق زور است/ حق  بگو و ناحق را ناحق كن/ حق را ناحق نكن، زير احد وق

كـنم،   مـي نم، نـاحق  ك ميود/ حق ش ميولي پاره ن ،ودش ميان است/ حق نازك شمشير برّ
  نم.ك ميواق  زير پل واق

 قيد و بند قانون و اخالق بيمنطق و  بياز نكوهش قدرت خودكامه و زور  امثال فراواني
  .حكايت دارد

بود ...  »زور«رد ك يم ييدتأ يجدصورت  بهرا  يتكه نظام حاكم يتنها ارزش يك،از نظر تئور
 يورد. حتـ ش يم يكس يا كشتار است و شورش. در هر لحظه يختار يرانا يختمام طول تار

در حـال توطئـه و    ديگـر  يـك  يـه هم نباشد، فرزندان شـاه عل  يو خارج يداخل ياگر مدع
اعمـال   ةنداشت كه دربار يلزوم يچآمدند ه يكه با ابزار زور م يكسان ،... البته ندا كشمكش
ـ  يبه حكومت دسـت مـ  توانست  يمكه  يكس ... هر مردمان باشند يگو پاسخ يحكومت ردب 

  .)80 - 78: 1377(رضاقلي، 

و اهل انصاف و مدارا و عدالت نباشد  گو پاسخزور و قدرتي كه  شأ، منها المثل ضربدر اين 
  كشي است: عدالتي و ضعيف ي بيگر ستمساز  زمينه چراكه ،است شده شدت نكوهش به

، رسد نميكوب/ زورت به خربزه  خرمنناله بر  ،زور بر گاو /گردونبه ه گاو، نال برزور  
، پيـاده  رسد نمي؟/ زورت به خر نرسيد، بزن به پاالنش/ زورت به سوار بري ميخيار را سر 

به گاو ضعيف و ناتوان؟/ زورت بيش است، حرفت پـيش   ،رسد ميرا بكش/ زورت به كي 
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، به مادر احمدك/ زورمند دو تـا  رسد مياست/ زورت كم، قهرت بسيار/ زور تو هم به كي 
  ند.ك مي، يكي حساب گيرد مي

  قانوني است: بيساز قلدري و  زمينه
نـد/ زور داري،  ك مـي قباله باطل است/ زور حـق را پايمـال    ،زور بازار است/ زور باشد

ور پدر حساب/ زور كه از در وارد شد / زور كه آمد گخواهد نميبكش/ زور قبض و برات 
فرمـان چمـاق اسـت/ زور پـدر      ،نـد/ فرمـان  ك مـي قانون (عدالت) از دريچه (روزنه) فـرار  

  .آورد مياز گور در را دار حساب
  با عقل و منطق سازگار نيست:

  تر/ زور كه از در درآمد، عقل از سر برآيد. عقلش از عقلم كم تر، زورش از زورم بيش
را از عاقبـت شـوم زورمـداري و     هـا  نان اسـت و آ گر ستمبرخي از امثال نيز هشدار به 

  ند:ك ميكشي آگاه  حق
خـودي ميـان    زور باالي زور بسيار است/ زور به كشتن دهد، زر به جهنم برد/ زور بـي 

  يا خدا/ خدا يار مظلومان است.گويد  ميزور  بيگويد،  كند/ زورگو زور ميش مي
  يدار مردم 2.2.4

بـر   و هـم خواند  فرامي ها نداري و رعايت حقوق آ هم شاهان را به مردم ها المثل ضرباين 
ند كه بقاي حكومت و حاكمان هم در گرو وجود مردم است. مردم ك مياين نكتة مهم تأكيد 

مردم موجوديتي ندارد. پس بـر حـاكم اسـت كـه      بياما حاكم  ،توانند بدون حاكم باشند مي
  كند:رعيت را رعايت 
رعيـت   بـي / شـاه  كند مي يباز اش لهلَت/ شاه با ، محتاج گداساش پادشاهيشاه با وجود 

ود/ شاه هم ممكن است به كولي احتياج پيدا كند/ رعيت از ش ميشاه  بيود، اما رعيت ش مين
  ود.ش ميرعايت شاه و مملكت از عدالت آباد گردد/ رعيت چون رعايت ديد، ده آباد 

  شجاعتي و قدرتمند 3.2.4
كه  ندو از چنان جايگاهي برخوردار روند شمار مي به قدرت و شجاعت از لوازم سلطنت

لـك  كـار م  ها ناي كه بدون آ گونه به اند؛ قلمداد شده» برادر بزرگ خدا«در فرهنگ عامه 
در ميـان   ،بينـيم  مـي كـه   شـعر و نثـر فارسـي و چنـان      سـنگ  در ميراث گـران تباه است. 

كه به ستايش زور و قدرت و تاحـدي  يابيم  ميي فراواني ها هموني عامه نها المثل ضرب
. انـد  ههنجار زندگي مردم پرداخت هتقديس آن و بيان لزوم آن براي رتق و فتق درست و ب

از  ،و كارآمـدي آن را از ديگـر ابزارهـا    انـد  هقدرت را امري بهشتي و مقدس تلقي كـرد 
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ـ البته نبايد سوية ديگـر  ؛ اند هتر دانست افزون ،جمله زر كـه   ،را گونـه تقـديس قـدرت    ناي
در جامعـة سـنتي   خـواه   تماميتچون و چراي حاكمان  بي سيطرةگونه رتوجيه و تبليغ ه

از نظر دور داشت. برخي از امثال صحنة ستايش و نكوداشت زور و قدرت است  است،
ا طنـز، زور و  يـ  يبـا زبـان جـد    ،و برخي ديگـر  داند ميو آن را الزمة حيات اجتماعي 

منطقـي صـاحبان زر و    عدالتي و بـي  ند و از بيك ميپيشه را نكوهش   جا و ستم قدرت بي
  .گويد ميزور 

در  يـا شـخص شـاه    يتمركـز بـر رو   ي،شناخت يهانو ك يا يمهخ ينيب جهان يانانطباق م
ـ    يعمدتاً عمـود  يعتوز يعنيقدرت  يمراتب سلسله ي،مراتب بعد  يساقتـدار در نـزد رئ
مقبـول   يها يمدست ... از جمله پارادا يناز ا يو مسائل ،يزديفرّ ا يها يرشخانواده، پذ

سنت است كـه در بخـش    يك شده يس... قدرت تقد است قبل از اسالم بوده يراندر ا
افكـار و   يتعـاط  يبرا ييشده، جاياد يمقابل مشاهده است. در پارادا يرانا يخاعظم تار
 يـز اسـالم ن  يجيتـدر  يرشپس از پذ يرانخردورزانه وجود ندارد ... در ا يها كشاكش

 :1375(قـادري،   گذشـته حفـظ شـد    يميپارادا يها ها و قالب بخش اعظم چهارچوب
42- 43(.  

بـرادر بـزرگ خداسـت/ شـاه      مملكت صاحب دارد/ قدرت: ها المثل ضرباي از  نمونه
 آمـده واند بكند؟/ ملك به شمشـير اسـت/ زور از بهشـت    ت ميكار  پشت توست، لشكر چه

اهد/ زور از زر جلو است/ زور بهتر از صد حرف حسـاب  ك ميكردن ن عر/ زور از تضاست
زور در گور بهتر است/ زور پسر بزرگ خداوند است/ زورت را به التمـاس نـده/    بياست/ 

/ زور و زاري رود ميه هد/ زور خلق زور خداست/ زور روي كوه راد ميزور جواب زور را 
  .آورد يمروغن در كزربزور و فشار از برابر نيست/ 

  انگيزان مهار فتنه و فتنه 4.2.4
ارد و بر آن اسـت  د ميبرحذر  ها هشاه را از درافتادن در دام فتن ها المثل ضرببرخي ديگر از 

و مماشـات حـاكم   خبري  بيثباتي از  كه ناآرامي و بي كه فتنه را بايد در نطفه خفه كرد و اين
ود. ناگفته پيداست كه در بسياري از موارد معناي فتنه هرگونه زمزمة مخالفت يـا  ش ميناشي 

گونـه   چراكه در برابر ارادة خدايگان بندگان را هيچ ،بوده استعامة مردم جويي  حقانتقاد و 
  حق اعتراضي نبوده است:

در عالم از تيغ زبان  ها هفتن/ جاي خويش ه كه درفتنه همان بِ فتنة خفته را نبايد جنبانيد/
/ بـرد  يخبـر مـ  كـس   همه يگر، دوك در دستش، سرش را بتراشند برا فتنه و فتنهد/ پيدا شو

  .شه نعل زير خاكستر دارد/ فتنه فتنه است، هر كجا باشديهم گر فتنه
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  اغتنام فرصت 5.2.4
خواهد  نميشاهان حكومت لياقت و توانايي  در نظر بسياري از هك است نيجالب توجه ا ةنكت
  برد: نهايت لذت و بهره رااز آن و دانست غنيمتي است كه بايد قدر آن را  فقطو 

  است. مغتنم بودلحظه  يكسلطنت گر همه روزه هم سلطنتي است/  سلطنت يك

  مداري سياست 6.2.4
  و يكي بدون ديگري ناقص است: ندديگر يك ادوشرياست و سياست دوش

  سياست ار نبود، كارها خلل يابد/ سياست اصل رياست است.

  وفاي به عهد 7.2.4
  شاها مرا به اسبي موعود كرده بودي * در قال پادشاهان، قيلي دگر نباشد.

  خشم و لطف با هم 8.2.4
  قدرت نمودي، رحمت بنماي.

  داشتن وزيران شايسته 9.2.4
  وزيري چنان، شهرياري چنين.

  
  حاكمان ناشايستهاي  ويژگي 3.4
ي گر ستم: است شدهي حاكمان ناشايست نيز در آيينة امثال فارسي چنين برشمرده ها يويژگ

و ليـاقتي   بـي از درد مـردم،  خبـري   بـي ، گـر  سـتم ، داشتن وزيران و كـارگزاران  عدالتي بيو 
، نداشتن تمركز در قدرت، رواج فساد و رشوه،تدبيري بيناكارآمدي، ناتواني در امور نظامي، 

نبودن. نكتة جالب گو پاسخو مسئول و  ،پرستي نفسو جويي  لذتري، كابودن، م مزاج دمي دم
تـرين   مهمرا  ي حاكمان خوب ديديم عدالتها يكه در مرور ويژگ توجه اين است كه چنان

عـدالتي و   ترين ويژگي شاهان بد نيز بيگير چشمو ترين  مهم، اند هدانست ها نخوي پسنديدة آ
  است. قلمداد شدهي گر ستم

  عدالتي بيي و گر ستم 1.3.4
 ؛اسـت  بـوده  يشده، نظام خودكـامگ  شناخته يها انواع نظام ياناز م يران،ا ياسيشك نظام س يب

ند. در ك يم يلخود را تحم يها بدون ضابطه و قانون، خواسته ،نفر يكظاهر  كه به ينظام يعني
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نـد. در  ك يمشـخص مـ   يتشهروند را با حاكم ةرابط احساس يهر نوع از انواع حكومت نوع
تـرس برابرنـد.    يـن پادشاه و مردم است و همه در ا ينب ةرابط يةما ترس جان ينظام خودكامگ

 يطةبه ح ياسيس ينةخود را از زم ةترس دامن ينند. اك يحكومت م يزترس بر خود حاكم ن ينا
  .)8: 1377 (رضاقلي، ندك يرا ناامن م يزچ شاند و همهك يم يروابط اجتماع يةكل

و زبان گويد  مياز زشتي و ناهنجاري ستم و فرجام شوم آن سخن  ها المثل ضرببرخي 
است و بر آن است كه سـتم هـم ويرانـي و نـابودي     عدالتي  بياعتراض عامة مردم در برابر 

را پناه  بيو ه ديد ستمگاه مردم  ها لاين مث لك را در پي دارد و هم سرنگوني حاكم ظالم را.م
پيشـگان، دل آنـان را بـه ايـن خـوش       با يادآوري فرجام سياه و تباه ستم ،هد ود ميتسكين 

، روزي روزگاري (در اين دنيا يـا در آن  ها ناثر آه مظلومانة آ  رب گونه حاكمان، اين ند كهك مي
گونـه   خويش خواهند رسيد. نبايد از نظر دور داشت كه تـرويج ايـن  كشي  حقدنيا) به كيفر 

ي حاكمان ها هان به خداوند و روز قيامت يكي از حربگر ستمدادن كيفر  قديرگرايي و حوالهت
  مردم بوده است:هاي  شورشتر و جلوگيري از اعتراض و  خودكامه براي ايجاد خفقان بيش

لك و ملت است:ستم باعث ويراني م ود/ كـاخي  ش ميلك ويران شاه اگر عادل نباشد، م
/ ظلم آخر (عاقبت) ندارد/ ظلم ظالم باعث ويراني ملك كند يم، شهري را خراب سازد ميرا 

/ ظلـم امـروز،   مانـد  نمـي ظلم پايدار  است/ ظلم حاكم (سلطان) باعث ويراني ملكش شود/
  ظلمت فرداست.

  را در پي دارد: گر ستمستم تباهي و نابودي 
هميشـه بـر سـر بيـدادگر     بماند كوه/ كاخ بيداد  ،برود برف ؛كش كوه برف، ستم گر ستم

/ ظـالم بـه ظلـم    كند مي/ ظلم پاي ديوار خود را كند مي/ ظلم ظالمان بنيان خود ريزد مي فرو
ند هـر كـس بـه كـس     ك ميخراب است/ ظلم بر خود  ظالم گرفتار است/ ظالم هميشه خانه

 خـود / ظلم پاي ديـوار  ماند نميپايدار  / ظلمرود ميظلمي كند/ ظلم ظالم بر سر اوالد ظالم 
  ند.ك ميرا 

  عدالت خير ندارد. : حاكم بيبرد ميستم خير و بركت را از بين 
  و مسئول جنايات خود نيست: حكومت چشم دارد و گوش ني. گو پاسخ گر ستم
آرد ز دل * زند سوز او شـعله   كش گر آهي بر : ستمگيرد ميرا  گر ستمه دامن ديد ستمآه 

  .كند نميكشيده ستم  در آب و گل/ ستم
تا  ؛نيستپذير  زوالظالم  استاد ظالمان است/ را پاياني نيست: ظالم چو افتد از كار، ستم

  ظلم امروز باعث ظلم فرداست. ظالم سالم است/ دنيا هست، ظلم و ظالم هر دو هستند/
  نماست. نمايي است: ظالم مظلوم اهل ترفند و مظلوم گر ستم
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ي ايـن باشـد: ظلـم    گر ستمامثال براي توجيه يا التيام درد ترين  شگفتاما شايد يكي از 
  بالسويه عدل است.

  گر ستمداشتن وزيران و كارگزاران  2.3.4
نمكي * نه به آن شوري شـوري،   فلفلقلي ني/ شاه عطا كرده به ما حاكم  شاهشاه بخشيد و 

  .كند ميشب فرار  نمكي/ حاكم معزولْ بينه به اين 

  كارآمديبي لياقتي و نا 3.3.4
را به تماشاي جهان آوردي/ مملكت را پشـت   دولت به خران دادي و نعمت به سگان * ما

  دلي است. رتبگان، سرماية سنگين بياند/ دولت  بستهسگ 
  

  گري نظاميناتواني در  4.3.4
عهـد   لشكر گريختند، چه جاي شجاعت است؟/ لشكرت نبود جنگت چه بود؟/ لشـكر بـد  

  ه.پراكنده بِ

  رواج رشوه 5.3.4
نـد/  ك ميرشوه سنگ را نرم / ندك ميرشوه دو سر را آباد / بخشد ميرا روشنايي  نمرشوه جه

  زر بر سر فوالد نهي، نرم گردد. ،زوري مكن، زوري مكن، زر بفرست

   نداشتن تمركز در قدرت 6.3.4
  كشور آباد نگردد به دو شاه * بشكند از دو سپهدار سپاه. 

  

  پرستي جويي و نفس لذت 7.3.4
  .زند ميپادشاهان چند زن دارند (سمك عيار)/ پادشاه به خاطر شكم خود شمشير 

  ندك ميفساد شاه به مردم سرايت  8.3.4
  شهر را بتاز. بساز، شاه را

  بودن مزاج دمي دم 9.3.4
  پادشاهان هر لحظه به لوني باشند.
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  مكاري 10.3.4
 نـيم ديگـر طـرّاري اسـت    پادشاهي چهـار دانـگ و نـيم حيلـت اسـت و مكـر، دانگـي و        

  .ار)ي(سمك ع

  نبودنگو پاسخمسئول و  11.3.4
  حكومت چشم دارد و گوش ني.

  خبري از درد مردم بي 12.3.4
  شاه سر تخت، از حال عارض خبر ندارد.

  تدبيري بي 13.3.4
  .كشد ميشاه بيمار است، وزير را اماله 

  
  نهادهاي مربوط به حكومتافراد و ديگر  4.4

  قاضي 1.4.4
كـه دسـتگاه قضـايي از سـالمت و      مگـر آن  ،ودش ميفرما ن عدالت در جامعه حكم ،ترديد بي

از  شـده  ارائه ريتصو ينتر بيش ،بينيم ميكه در اين امثال  صداقت كافي برخوردار باشد. چنان
ايمـاني،   بـي  ونچ همي ناپسندي است ها يدهندة ويژگ و نشان است انتقادآميز و تلخقاضيان 

و  ،، تبعـيض خـواري  رشـوه بـودن، حـرص،    عمـل  م بـي ي، عالگر ستميي، گو دروغناراستي، 
  در استيفاي حقوق مردم: قاضيكوتاهي 
 قاضـي چسـت، گـواه (مـدعي) اسـت/ قاضـي بـه دو        قاضي خوب و شايسته: الف)

  گواه راضي.
هد، د ميقاضي ديگران را پند  گو قاضي نيست/ قاضي دروغقاضي بد و ناشايست:  ب)

قاضي كـه دوجانبـه    ود/ش ميقبل از مرگ ديوانه گير  رشوه/ قاضي خورد ميخودش سداب 
 الغـر و مردنـي اسـت/   اش  منشـي قاضي كه رشوه نگيـرد   باشد آقاي دزد در بهشت است/
نـد،  ك مـي قاضي گاهي به شاكي نگاه  گرفتن زن حتمي است/ قاضي كه مدعي گرديد، طالق

 قاضي مباش تا سرت درد نكنـد/  د/را به امام جمعه دادنگري  قاضي گاهي به دست شاكي/
قاضي همه را پند  قاضي هم اهل بخيه است/ /جنبونه نمي، ريش لمبونه نميقاضي وقتي نان 

  قاضي به سهم خود ناراضي. قاضي به رشوت راضي/ /خودش را ني ،هدد مي
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  محتسب 2.4.4
در اجـراي  را و عـدالت   ،امنيـت، درسـتي   برقـراري محتسبان نيز كه وظيفة اجراي قانون و 

و از  اند كار نبوده كه معموالً درست اند، با توجه به اين داشتهعهده  در جامعه برقوانين شريعت 
جـا   قدرت و جايگاه ويژة خويش سوءاستفاده و يا در حريم خصوصي مـردم دخالـت بـي   

بيش از بسامد اين امر  .اند هشتمنفي و منفور دااي  چهرهاند، از ديرباز در ادبيات ايران  ردهك مي
  :ودش ميديده شعر حافظ  همه در

دم بـه بـازار    بـه  دم؟/ محتسـب  گيـرد  ميمست است، مست را چگونه  محتسب كه خود سيه
  است/ محتسب در بازار است، نه در خانه/ محتسب داند و سر بازار.

  
  نگاه طنزآميز به نهاد حكومت 5.4
اما  ،اند هحكومت و سياست پرداختة مسئلو حكيمانه به  ،، رسميتر امثال با زباني جدي بيش
كـه   به مسـائل،  جدي و مستقيمپرداختن بياني طنزآميز دارند و از  ها المثل ضرباز اي  دسته

و بـا سـالح طنـز و     انـد  ه، خـودداري كـرد  است بودهبسا ماية هالك  معموالً خطرناك و اي
تر  ها بيش محتواي آنو  اند هطبعي به انتقاد از اوضاع سياسي و اجتماعي روزگار پرداخت شوخ

كفايـت و   نشـاندگان بـي   كفايت و قدرت، شاه ابلـه، حاكمـان و دسـت    بي چنين است: شاه
و درايتـي   بـي شـاه،  اساس  بيي دروغين و ها هجايي تشويق و تنبيه شاهانه، وعد ه، نابگر ستم
  .و ...  ،كردن حق مردم ي، پايمالگر ستمساالري،  هشاه، ناشايستدانشي  بي

شاه هستم، ولي تخت ندارم/ شاه آمده به ده ما، خوش به حال ما، خوش به نمونه: براي 
شاه انگور اسـت و سـلطان    /افتد اش نمي دختريدختر از  ،افتد اش مي شاهيشاه از  حال ما/

 ود/شـ  مـي ، كارها درسـت  آيد يمشاه از جاجرود  دونم داد/ خربزه/ شاه انعامم كرد، كليد كاه
حـاكم   جاي مانـد/  داند حساب را/ شاه توت خورد و روزة قاضي بهشاه آن بود كه خوب ن

شنيد بايد  ميكرده  شهري كه مرغابي بود * بر سر آن شهر رسوايي بود/ حاكم بغداد حكمي
سلطان بنا شد يار من، اهللا بسـازد كـار مـن/ شـاه      * تا كه او باشد، نبايد كرد لعنت بر يزيد/

نمكي * نه به آن شوري شوري، نه به  به ما حاكم فلفلقلي ني/ شاه عطا كرده  شاهبخشيد و 
را بـه تماشـاي جهـان آوردي/     نمكي/ دولت به خران دادي و نعمت به سگان * مـا  اين بي

/ شاه عادل گاو بكش كشد ميلشكرت نبود جنگت چه بود؟/ شاه بيمار است، وزير را اماله 
پشـم   ويـد فـت بر كه گنجشك هزارتاش يك من اسـت/ حكومـت را دادنـد دسـت زن، گ    

، لمبونـه  نمـي الغر و مردني است/ قاضي وقتي نان اش  منشي قاضي كه رشوه نگيرد /دبكاري
  / قاضي هم اهل بخيه است/ قاضي به رشوت راضي.جنبونه نميريش 
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  گيري . نتيجه5
 درتأثير مردم ايران در تعيين سرنوشـت خـويش    رنگ و تقريباً بي با توجه به نقش بسيار كم

و غالباً افراد ناشايست و با توجه به جويان  سلطهدست زورگويان و  بهقدرت  ةتاريخ و قبض
جامعة ايران و پيامدهاي فرهنگي و تاريخي آن، ادبيات اين سـرزمين  اي  عشيرهذات و منش 

عامة مـردم بـه   نيز ويژه ادبيات و فرهنگ عامه صحنة انعكاس نقد و نظر فرهيختگان و  هو ب
تر سازندگان اين امثال خود سپري بوده تا آنان  بودن بيش ناشناخته. است بودهنهاد حكومت 

را از عواقب وخيم نقد نهاد حكومت در امان دارد و از اين روي، ترجمان ذهن و زبان مردم 
ي ايراني مربوط به مسائل سياسـي  ها المثل ضربجامعة سنتي باشد. با نگاهي كلي به پناه  بي

بندي نهايي،  ود و، در جمعش ميها ديده  متفاوتي در آن يها هديدگا كهيابيم  درميو حكومتي 
بر اين نكته تأكيد دارد كه قدرت و  ها نبرخي از آ گونه برشمرد: را اين ها هتوان اين ديدگا مي

 سلطنت فاني است و حاكمان بايد قدر فرصت را بدانند و به خدمت مردم كمر همت بندند.
حكومت براي بقاي جامعه ضروري است و كسي منكـر آن نيسـت.    ،ها لاساس برخي مثبر

 فقـط شاه ساية خداست و با توجه بـه قداسـت سياسـت وظيفـة مـردم درقبـال حكومـت        
حد و اطاعت محض است و بنده حق اعتراض و چون و چرا در برابر خدايگان داشتن  نگه

سـتم   در برابر ي تسليمدادن را نادرست و نوع ندارد. برخي از امثال، باج و خراجرا خويش 
، پذيرش كـار  كارانه محافظهمحتاطانه و اي  روحيهبا  ،ها ل. شماري از مثندك ميحاكمان تلقي 

چراكه در اين كار امنيت و ثبـات وجـود    ،اندد ميدولتي و حكومتي را خطرناك و بدفرجام 
ري از مقـاطع  چراكه در بسـيا  ،ندك ميعامة مردم را نقد  ها المثل ضرببرخي ديگر از  .ندارد

 ها لبرخي مث .اند هو از حق و حقيقت فاصله گرفت اند هزور و زر و تزوير بود طرفدارتاريخي 
از حاكمان شايسـته افـرادي    ها المثل ضرباند. تلقي د ميزنان را براي حكومت مناسب ن نيز

، انگيـزان  فتنـه ، تـوان مهـار فتنـه و    داري مـردم عدالت،  باشند: ها ياست كه داراي اين ويژگ
و  قدرتمنـد ي و شجاعت، داشتن وزيـران شايسـته، داشـتن سـپاه     قدرتمندمداري،  سياست

برخوردار، بخشش و گذشت، اغتنام فرصت، كوشش براي آبادي كشور، تـداوم حكومـت،   
داري  مردملزوم خشم و لطف با هم. از اين ميان، عدالت و  و كاران، وفاي به عهد، دفع ستم

  دارد.ي ا ويژهاهميت و بسامد 
ي گر ستم: است شدهنيز در آيينة امثال فارسي چنين برشمرده  اليقي حاكمان ناها يويژگ

و ليـاقتي   بـي  از درد مـردم، خبـري   بـي ، گـر  سـتم ، داشتن وزيران و كـارگزاران  عدالتي بيو 
ي دشـمنان، رواج فسـاد و   ها هاز فتنخبري  بي، تدبيري بيناكارآمدي، ناتواني در امور نظامي، 

. پرسـتي  نفسو جويي  لذتو طمع كشورگشايي، طلبي  جاهقدرت، در تمركز   نداشتنرشوه، 
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ديگر خصايل حاكمان بد دارد.  در مقايسه باتري  اهميت و بسامد بيشعدالتي  بيي و گر ستم
  .ندگير ميند و مردم همواره رنگ و بوي حاكمان خويش را ك ميفساد شاه به مردم سرايت 

از امثال اي  پارهاز قاضي و محتسب.  اند ديگر نهادهاي قدرت مطرح در امثال نيز عبارت
 ،بـه قاضـي بـد    هـا  نمرد، اما نگاه غالـب در آ ش ميي قاضي خوب و شايسته را برها يويژگ

منفـي و منفـور دارد.   اي  چهـره و فاسد است. محتسب نيز در سراسر ادبيات مـا   ،ناشايست
از گيري  بهرهبا  ،نگاهي طنزآميز به ارباب قدرت دارد و گويي ها المثل ضربديگر از اي  دسته

  .اند هيا تقبيح آن پرداخت ،، به نقد، تمسخرطبعي شوخچاشني يا سالح طنز و 
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