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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 ۱۰/۰۶/۲۰۱۸                                                  یمیرح ابیره فیحن

 با ضرب المثل ها یشوخ

 

شاید این عنوان به ذوق اکثر خواننده های عزیز برابر نباشد و استدالل شان این خواهد بود که  ضرب المثل 

باشد و نباید با آنها شوخی کرد و به اصطالح آنهارا به باد  فرهنگ و ادب فولکلوری ما میها، جزئی از 

دانم که این مقوله های زیبا و ظریف که در  تمسخر گرفت. من با این عده از دوستان هم عقیده هستم، و می

رود و  هنگی ما به شمار میفرمهم یک جملهٔ کوتاه، معانی و مفاهیم زیادی را افاده می نماید بخشی از گنجینهٔ 

در پسمنظر هرکدام آن حکایت، پند و اندرزی نهفته است. روی این ملحوظ  نعوذباهللا، خدا نکند که ضرب 

 .المثل ها ویا کوچکترین داشتهٔ فرهنگی خود را به دیدهٔ کم ببینم و یا آنرا به باد تمسخر بگیرم

دستخوش یکعده تحوالت  امعهٔ ماو فرهنگی هم در جاما امروز که در کنار اوضاع سیاسی، وضع اجتماعی 

 مثبت و منفی گردیده و باالنتیجه  در اثر مخلوط شدن خوب با بد، حالل با حرام و حق  با ناحق و....... می

توان این داشته های زیبای فرهنگی را هم به گونهٔ دیگر حتی سرچپه و معکوس استعمال نمود. یعنی حاالت 

د بطور سرچپه و نتوان می شانضرب المثلها در پهلوی  معنی و مفهوم اولی و اصلی طوری شده که همان 

د! که ذکر چند نمونهٔ آن ولو طنزگونه و بخاطر شوخی هم باشد، خالی از ند و بکار برونمعکوس هم معنی بده

 دلچسپی نخواهد بود:

 

اگر این ضرب المثل را « نیساگر دل دور نباشه، راه دور » گفتند:  برای تثبیت صمیمیت در سابق می -

گوشٔه  ۴دهد که چون افغانها در  معنی آنرا می«. اگر راه دور نباشه دل دور نیس»معکوس کنیم یعنی بگوییم 

توان معکوس آنرا هم بکار برد و با دانستن  دنیا تیت و پََرک شده اند و فاصله ها بین همدگر زیاد شده بناًء می

دانند که راه ها دور است نه  گیرد زیرا همه می ت ها هم صورت نمیاین موضوع از طرف همگان، شکای

 دلها.

و معنی آنرا دارد که کسی در امری بسیار پافشاری و سر زوری « را در یک موزه کرده دوپا» ضرب المثل  -

، امروز بسیار «دو موزه را در یک پا کرده»کند. اما سرچپهٔ آن یعنی دیگران را به قبول نظر خود مجبور 

صدق می کند، چنانچه به چشم سر می بینیم اشخاص حریص و طماع  را که در دسترخوان حکومتداری و 

قدرت نشسته، عوض دو موزه، حتی شش موزه را در یک پا کرده اند ، یعنی نه چیزی را می شنوند و نه هم 

. به عبارت و بس شود . فقط  می خواهند خواستهای خودشان برآوردهو نه سیر می شوند می خواهند که بشنوند

 و چون اسناد مؤثق ناالیقی و بی کفایتی در دست دارند  ی هم از دست شان پوره نیستکار و خدمت  ردیگ

 دو دسته محکم چسپیده اند.قرار دارند همهٔ اینها در چوکی و موقفی که  بدتر ازاستفاده جو هم هستند و 
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اگر  مفهوم این ضرب المثل را همه نیک می دانند که« قصاب که زیاد شد، گاو ُمردار می شه» ضرب المثل  -

ی، کالنکار و مشاور زیاد شود، نتیجهٔ خراب و معکوس به دست می آید. اما اوقدر مورد حل مشکلی، تعداد 

شرایط امروز را که  می بینیم، عکس این مثل هم صدق می کند یعنی: گاو که زیاد شد قصابه مردار می کنه! 

چون درین ضرب المثل قصاب در  .زیاد شده و قصاب بیچاره را نزدیک است ُمردار کنندحاال تعداد گاو 

موقف اداره کنندهٔ دکان و کار و بار شخص مسئوول و مثبت است. پس اینطور می شود گفت که  مشکالت به 

ه هیچنوع راه حدی زیاد است، فساد به تناسبی وجود دارد، بی بندو باری و بی بازخواستی چنان بیداد می کند ک

نزدیک به  میهنو  روز و روزگارحلی برای هیچ مشکلی سراغ شده نمی تواند و بدبختانه سرنوشت و عاقبت 

  ُمرداریست.

اما در « ُمشک آنست که خود بوید، نه که عطار گوید» ضرب المثل زیبایی که بسیار مورد استعمال دارد -

ی نمی کند و آنچه را عطار می گوید یا به زور یا به شرایط حاضر متأسفانه کسی به بوی خوش ُمشک التفات

رضامندی، باید مردم بپذیرند، ُمشک را مجال نمی دهند. پس امروز معکوس این ضرب المثل هم درست معنی 

 «.ُمشک آنست که عطار گوید، نه که خود بوید»می دهد: 

مورد استعمالش را کیست که ضرب المثل بسیار معمول و مروج است. معنی و « کور خود بینای مردم »  -

برای  هستند.« کور مردم بینای خود»صاحبان قدرت فقط  این کشور بخت گشته وان زمامدار بعضی نداند ولی

این امر مثالها و نمونه های بی حساب موجود است. بگونهٔ نمونه یکیش که در میان مردم عادی هم دیده می 

ورتی وطن خود و نامهای اعضای آن هیچ آگاهی ندارند و یا بهتر شود اینست که اکثر جوانان ما از تیم های سپ

حتی از  این عده ،ا لایر مادرید مسابقه را باختبگوییم هیچ دلچسپی به آن ها ندارند ولی اگر تیم بارسلونا و ی

 طریق عکس پروفایل فیسبوک شان هم ماتم داری را اعالن می کنند.

شاید نظر به شرایط امروزی اینطور « یک چشمه پادشاه است در شهر کورها،» بهمین گونه ضرب المثل  -

تعبیر معکوس این ضرب المثل بسیار دلچسپ «. در شهر یک چشمه ها، کور پادشاهست» بهترمعنی بدهد که 

 است و تفسیر آنرا واگذار می شوم به خوانندهٔ گرانقدر. شاید در بسیاری مواقع و حاالت صدق کند...

ال نماییم حرف به درازا می کشد ولی برسبیل حسن اختتام این بحث   ضرب المثلی را این سلسله را اگر دنب

 .توان بشکل درست و اصلی آن در جامعه سراغ نمود می آورم که متاسفانه این یکی را می

یک اکثریت مطلق با احترامی که به این مقولهٔ سودمند فرهنگی دارند، یک سر مو از آن تخطی نمی ورزند:  

 .«که از دامن سرکار بریزد در دامنت جمع کن تیل» 

تیل از دامن « ریختاندن» ، با آگاهی ازین ضرب المثل، آنچنان درگدا مشرب عدهٔ بیشماری از سرکاران 

سرکار در هر سو کوشش و تالش می ورزند که دامن ها چه که حتی بکس ها و صندوق ها و اکونت های ، 

 ر و پیمانه کرده اند.خانواده، دوستان و هم مسلکان را پُ 

به مزاق زه تا این اندادرست نمیدانم که این ضرب المثل آخری از کجا پیدا شده و سازندهٔ آن چه کسی است که 

 یکعده استفاده جو توافق و برابری می کند . 

 درینمورد کار حضرت خداوند ازاما همیشه باید به یاد داشت که بندگان خدا هیچگاه خائنین را نمی بخشند. 

 نمی فهمم! )پایان(
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