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Abstract 
 Proverbs, originates from religion, culture, theological and philosophic beliefs 
and conventions of a society. They show the popular beliefs. The Ashaereh 
theological sect, which is one of the most important theological sects in the field 
of Islamic civilization, has played a pivotal and fateful role in creating the 
Islamic dimension of Iranian thought. In the present research, the authors have 
tried to analyze and show the different dimensions of the Ashaereh ideas in the 
mentality of the Iranian people through Persian proverbs.The Ashaereh 
considered freedom and divine will free without any conditions and did not 
consider any matter of goodness and righteousness and grace obligatory on God. 
According to the "Wisdom of God" component, they believe that God wills the 
good of man from wisdom. They believe that although it is not obligatory on 
God to do a righteous deed, it has been proven that God's deeds are based on 
wisdom and expediency, even if one is not aware of its wisdom. The Ashaereh, 
like the Mo'tazeleh and others, consider only God as sustenance and attribute 
this attribute exclusively to God. Also, they consider "haram" as sustenance and 
believe that God gives both "halal" sustenance and "haram" sustenance, and the 
meaning that God makes "haram" sustenance for man is that it makes the body 
consistent and stable. In addition, they believe that sustenance is predestined for 
the rest of their lives and nothing is reduced or added to human sustenance. 
Also, they believe that although God has decreed sustenance, it is obligatory to 
earn a living. The Ashaereh, believe that the victim dies on his own death, that 
is, when it is predestined for his death. They believe that the Creator of the 
universe is one, because the concept of obligatory existence cannot be true 
except on a single essence. They believe the Resurrection and its accessories, 
such as "the truth of the resurrection of the dead", "the truth of the question", 
"the truth Letter of deeds", "right of weight and measurement of deeds" and 
"Bridge being right". We see all of these beliefs in Persian Proverbs. 
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1-Introduction 
Proverbs are always inspired by the sources of religion, culture, customs, 
and philosophical and verbal beliefs that govern society, and on the other 
hand, they show their beliefs. 
The Ashaereh theological sect, which is one of the most important 
theological sects in the field of Islamic civilization, and despite theologians 
and theorists such as Abul Hassan Ash'ari, Judge Abu Bakr Baghlani and 
Imam al-Haramain Jovini, etc., has played a pivotal and fateful role in 
creating the Islamic dimension of Iranian thought. His views and ideas have 
always been supported by Sunni and Turkic governments such as the 
Ghaznavids and the Seljuks, to the point that Khajeh Nizam al-Mulk Tusi, 
the minister of the Seljuk era, has built militias in various cities where the 
ideas of the Ash'arites were taught. Over time, these ideas have gone beyond 
the realm of the study of properties, and since these theological ideas are 
directly related to the religious beliefs of the people, they entered the streets, 
bazaars, mosques, etc., and thought through Persian lectures, pulpits, and 
Persian poetry. The common people entered. And through the lectures and 
pulpits of Persian sermons and poetry, it has found a good place in the minds 
of the masses and has encouraged many actions and behaviors of the Iranian 
people throughout the times as a dominant aspect of culture. 
2-methodology 
In the present research, which has been done in a library style, by content 
analysis method, with the aim of showing the theological beliefs of the 
Ashaereh in Persian proverbs. The authors have tried to analyze and show 
the different dimensions of the Ashaereh ideas in the mentality of the Iranian 
people through Persian proverbs. 
3- Discussian 
According to the component of "the impossibility of goodness and 
righteousness on God", the Ashaereh considered freedom and divine will 
free without any conditions and did not consider any matter of goodness and 
righteousness and grace obligatory on God. They believed that God was 
permissible to suffer immature children without compensation, to command 
killing and inflicting pain on animals, to oblige servants to do what they 
could not, and of course all this was possible from the Lord of justice and 
from the deeds of God. God's wisdom is desirable and pleasing. The 
proverbs (God does not give evil) and (you give one a double double 
treasure - you give one a loaf of bread for a hundred sufferings) indicate this 
belief. 
According to the "Wisdom of God" component, the Ashaereh believe that 
God wills the good of man from wisdom. They believe that although it is not 
obligatory on God to do a righteous deed, it has been proven that God's 
deeds are based on wisdom and expediency, even if one is not aware of its 
wisdom. The proverbs (God saw the donkey and did not give it a horn) and 
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(You know our interest better than us) indicate this belief."Sustenance" is 
one of the issues that includes several sub-components. According to the 
component "Sustenance is only God", the Ashaereh, like the Mo'tazeleh and 
others (Zaheri, Ismaili, Shia, etc.), consider only God as sustenance and 
attribute this attribute exclusively to God. The proverb (whoever gives teeth 
gives bread) implies this belief. Also, the Ashaereh, according to the 
component of "being sustained as haram", consider haram as sustenance and 
believe that God gives both halal sustenance and haram sustenance, and the 
meaning that God makes haram sustenance for man is that it makes the body 
consistent and stable. The proverb (does the forbidden eater not pay attention 
to the year of famine?!) refers to this belief. In addition, according to the 
component (the predestination of sustenance), the Ashaereh believe that 
sustenance is predestined for the rest of their lives and nothing is reduced or 
added to human sustenance. The proverbs (Why do you strive for sustained 
sustenance) and (clearly written on the morsel - that the morsel is from 
someone's son is from someone's son) indicate this belief. Also, the 
Ashaereh, according to the component of "the necessity of earning 
sustenance" and citing Qur'anic reasons, believe that although God has 
decreed sustenance, it is obligatory to earn a living. However, the Ashaereh 
consider sustenance as the result of earning and trying to be considered as 
infidelity. The proverbs (earn so that you do not become lazy - ask God for a 
day so that you do not become an infidel) and (sustenance is gained by 
walking) indicate this belief. 
The Ashaereh, according to the component "the time of death is predestined" 
and based on a verse of the Qur'an, believe that the victim dies on his own 
death, that is, when it is predestined for his death. God has ruled over the 
deaths of the people without any doubt, and when the time of their death 
comes, they should not be an hour late and they should not be an hour ahead. 
The proverbs (one cannot go to the grave before the time of death) and (a 
person cried every night on the patient's bedside - that person died in the 
morning and the patient survived) indicate this belief. The Ashaereh consider 
the component of "the impossibility of the existence of two gods" as a proof 
of God being the creator of the universe, and based on this argument, they 
believe that the Creator of the universe is one, because the concept of 
obligatory existence cannot be true except on a single essence. The proverb 
(If having a partner was good, God would have a partner) refers to this 
belief. 
In addition, the Ashaereh, like other theological sects, according to the 
narrated argument from the Qur'an and the hadiths of the Prophet, had 
various theological components in the field of belief in the legitimacy of the 
Resurrection and its accessories, such as "the truth of the resurrection of the 
dead", "the truth of the question", "the truth Letter of deeds", "right of 
weight and measurement of deeds" and "Bridge being right". Proverbs 
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(although the Day of Judgment is late, it will come to an end), (the one 
whose reckoning is correct - he is not afraid of reckoning deeds), (one does 
not write one's sin for another person), (Halal has an account, Haram has a 
torment) and (whoever crosses the bridge laughs) refers to these beliefs, 
respectively. 
4- Conciusion 
The analysis of Ashaereh theological ideas in Persian proverbs shows that 
the influence of theological ideas in the minds of the common people and its 
manifestation in Persian proverbs has caused these proverbs to form many 
models of popular behaviors and actions over the years. The extent of this 
influence on verbal beliefs varies from Persian proverbs and is directly 
related to the effectiveness of proverbs in everyday life. For example, in the 
parables of Bahmaniari's Dastanname, there is a basic Ashaereh belief that 
"the impossibility of goodness and righteousness on God", which is directly 
related to the belief in fate and predestination (12 proverbs). There are also 
components in the field of "sustenance" that are directly related to the 
livelihood and food of the people (55 proverbs), but in the field of belief in 
the resurrection, for the concept of " Bridge" which is less related to people's 
daily lives, (1 proverb) exists. 
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 ، کاشان، ایراندانشگاه کاشان فارسی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات

 30/03/1400 ه:مقال پذیرش تاریخ ؛19/11/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی ـ علمی

 چکیده

. اشـاعره کـه از   رنـد یگ یمـ  هیحاکم بر جامعه ما یو کالم یفلسف یفرهنگ، آداب و رسوم و باورها ن،یها از د مثل

ـ یو ا یانسـانِ اسـالم   ۀشیاند نیدر تکو ینقش محور ندیآ یشمار م به یدر تمدن اسالم یفِرَق کالم نیمهمتر  یران

اشـاعره را در   یهـا  شـه یابعـاد مختلـف اند   یفارس لامثا یبا بررس اند دهیکوش سندگانینوپژوهش  نیادر اند.   داشته

نشان دهند. اشاعره مشیّت الهي را بدون قید و شرطي مطلق دانسته و هیچ امري از صالح و اصـلح   یرانیفرهنگ ا

 یخیـر و صـالح آدمـي از رو    ۀکننـد  باورند که خداونـد اراده  نیبر ا شانی. ادانستند یو لطف را بر خداوند واجب نم

است که کارهاي خداوند از روي حکمت و  فعل اصلح بر پروردگار واجب نیست ولي ثابت شده گرچهحکمت است؛ ا

از  حکمت آن آگاه نباشـد.  اشـاعره ماننـد معتزلـه و دیگـران، فقـط خداونـد را رازق         یمصلحت است، هرچند آدم

دهد  حرام را خداوند مي روزيند و معتقدند که هم روزي حالل و هم دان حرام را روزي مي نیهمچن شانیدانند. ا مي

دهـد.   قوام و ایستایي جسم قـرار مـي   ۀکند این است که آن را مای و معناي آن که خداوند حرام را روزي انسان مي

شـود؛   نمي است و چیزي از رزق آدمي کاسته و به آن افزوده عمرها مقدّر شده ۀمعتقدند رزق و روزي به انداز شانیا

اما کسب کردن روزي واجب است. با این حال، روزي را از کسب دیدن عین کفر  است کردهها را مقدّر  خداوند روزي

کـه بـراي مـرگ او مقـدّر      ردیـ م یمیرد، یعني در وقتي مـ  به اجل خود مي» مقتول«باورند که  نیاست. اشاعره بر ا

ـ  محدِث عالَم بودن خدا مي را دلیلي بر» برهان تمانع« ۀمؤلف شانیاست. ا شده ـ ا ردانند و ب اسـاس معتقدنـد کـه     نی

ـ الوجود جز بر ذاتِ واحدي صادق آید. افزون بر ا آفریدگار عالم یکي است زیراکه ممکن نیست مفهوم واجب  هـا  نی

ق ح«، »اعمال ۀحق بودن نام«، »حق بودن سؤال«، »حق بودن بعثت مردگان«و لوازم آن:  امتیق تیّاشاعره به حقّان

 نیها در ا مربوط به آن یباورها با امثال فارس نیا ۀباور دارند. هم» صراط نحق بود«و » بودن وزن و سنجش اعمال

 است. شده یمقاله بحث و بررس

 .یرانیفرهنگ ا ،یاشاعره، امثال فارس ،یکالم ياشاعره، باورها یکالم يها مؤلفه کلیدي:هاي هواژ
 

 مقدمه  .1

هـا، آداب و   دیـن، فرهنـگ، سـنّت    همواره از آبشخور ،لیان درازول سادر ط ها المثل ضرب

در سطح یک . گیرند رایج در یک جامعه مایه می رسوم و باورهای فلسفی و کالمی غالب و

فرهنگ و تمـدن نقـش    یک یریگ لکتوانند در ش می همین باورهای عامیانه ،نظام کالن

استداللی و عقالنی ساختن  ۀیزانگا ن اسالمی بدر تمد م کهد. علم کالنداشته باش ییبسزا

                                                           
 a.shahali.r70@gmail.com                                                                       :مسئول ۀسندینو ۀ. رایانام1
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، )458/ 1 تـا:  خلـدون، بـی   ابـن ر.ک؛ (پدید آمد  فانآمیز منحر عقاید ایمانی و ردّ باورهای بدعت

 اشـاعره و  یالمـ کهای  فرقه .است بودهمورد توجه  های اسالمی سرزمین ۀگسترواره در هم

ـ   هـای سـنّی   از سـوی حکومـت   شان که هموارهیا یآرا ـ  ،رکمـذهب و تُ ل غزنویـان و  مث

تأییـد و تقویـت    و... ).ق 485 د.الملک ( اندیشمندانی نظیر خواجه نظام یبا آرا سلجوقیان

ها بر فرهنگ و ذهنیت  قرن یدر ط، )Dominant( عنصر وجه غالب یکشد، به عنوان  می

پیوسته با باورها و اعتقـادات   های کالمی . از آنجا که این اندیشهاست طره داشتهیس یرانیا

اسـت و از طریـق شـعر و     خـواص فراتـر رفتـه    ۀمطالع ۀحوز، از  ی مردم سروکار داشتهدین

هـا و   بسـیاری از کـنش   اسـت و  عـوام نفـوذ یافتـه    ۀیشاندمجالس درس و منابر وعظ در 

 .است دامن زده اارهای قوم ایرانی ررفت

کالمـی در باورهـای    یذ آرابرای نخستین بار و با هدف نشان دادن نفـو  پژوهشاین 

های کالمی اشـاعره  ین مؤلفهتر مهم ،در آن که است انجام رسیده به امیانهع
1

عـدم  نظیـر  ، 

وزی رزق و روزی (رازق بودن خداوند، رتعالی، حکمت الهی،  قوجوب صالح و اصلح بر ح

اعتقاد به  برهان تمانع، کسب روزی)، اجل و مرگ مقدّر، و بودن حرام، رزق و روزی مقدّر

 ۀنامـ حق بـودن سـؤال، حـق بـودن     آن (حق بودن بعثت مردگان،  ت قیامت و لوازمحقانی

های کالمی ایشـان   ، از کتابحق بودن صراط) و لاعمال، حق بودن وزن و سنجش اعما

 ۀنامـ  داسـتان  کتـاب  آن در سـطح  بررسـی و تحلیـل   ،نمـود  ادامـه بـه  ر استخراج شد و د

بهمنیاری
2
 .است شدهپرداخته  

 بازتاب آن در امثال فارسی عره وهای کالمی اشا مؤلفه ینتر مهم .2

 ستیواجب ن یاز صالح و اصلح بر حق تعال یچ امریه .1ـ2

تر) و لطـف بـر خداونـد     ستهیسته) و اصلح (شایاز صالح (شا یچ امریه«د: یگو یم یاشعر

 یض آن را از وجهیند، نقکموجبتِ آن تقاضا  یه عقل از روکرا  یزیست و هر چیواجب ن

چ یرا بدون هـ  یلهت ایو مش یآزاد ی. اشعر)22: 1358، ی(شهرستان »ردکگر تقاضا خواهد ید

 است: او گفته .تدانس میمطلق  ید و شرطیق

ار از کـ ن یان را به درد و رنج گرفتار سازد و اکودکتواند در آخرت  یخداوند م«

، مجـازات  کوچـ ک یرمجُ سببخداوند حق دارد بندگان را به  .او عدل خواهد بود

ـ نـد و از م کگـر  ید یاز موجودات زنده را مسـخّر برخـ   یبرخت دهد و ینها یب ان ی

را  یسـ کخداونـد حـق دارد   همچنـین،   .دکنـ ح یرا مالمت و تقب یتنها برخ ،ها آن



 1400/217 تابستان ،12 شمارۀ، 10 سال، �قد اد�ی و بال�ت ��و��نا

افران را مـورد لطـف قـرار    کـ حق دارد  نیزافر خواهد شد و کداند  یه مکند یافریب

 .)612: 1374، یبدو( »عدل است ،پروردگار یها از سو نیاورند و ایمان بیتا ا ،دهد

 د:یگو یت خداوند میاراده و مش یدر آزاد ،شیخو کز هماهنگ با مسلین یباقالن یقاض

ان نابالغ رنج و درد دهد، به ذبـح  کودکبر خداوند مجاز است بدون عوض به «

شـان  یوانات فرمان دهـد، بنـدگان را بـه آنچـه در تـوان ا     یو الم وارد آوردن بر ح

نـد، در  ک یخداوند بدان سبب بندگانش را مجازات م لّف سازد و آنچه راکم ،ستین

از افعـال   ،عـدل  ،ن همه از جانب پروردگاریه اکن است یند و شگفت ایافریآنان ب

 :همـان ( »ده اسـت یمستحسـن و پسـند   ،یداوندمت خکو در ح ،نکمم ،پروردگار
666(. 

 یهـا بـرا  شرور از جانب خداوند است و خداوند شرور را تن«د: یگو یم یابوالحسن اشعر

 .)605ــ 604: همـان ( »اسـت  ش، شر قرار نـداده یخو یااست و آن را بر ر خود شر قرار دادهیغ

ابوالحسـن   .داننـد  معنـی مـی   و بـی  یرعقالنیغخداوند، امری  سن و قبح را برایاشاعره حُ

 د:یگو یم اشعری

تنهـا از   سن و قـبح امـری]،  [حُ ست وین ]یعقلخداوند [ ی] براحُسن و قبح[«

خواست  یاست و اگر او م] کارها[ یگذار وند است و تنها او مرجع ارزشجانب خدا

ـ ، ا]کند[ ه حالل است حرامکند و آنچه را کحالل  ،آنچه را حرام است ار را کـ ن ی

 یز جز او بـرا ین یعچ منبیست و هین یچ سلطنتیر او هیغ یرا برایز ؛داد یانجام م

ـ د ذاتِ خو یقتضاز به ایوجود ندارد. افعال ن یگذار ع و قانونیتشر  ۀا بـه واسـط  ی

ه کـ شـوند، بل  یح نمین و قبحَسَ ،ندک یجاب میه حُسن و قبح را اک یاسباب و علل

 ).612 :(همان »ر خداوند استیاز تقد یناش ،ر و شر هر دویخ

واجب  یتعال بر حق ،بنده اصلح است یه آنچه براکنیبر ا یل اشاعره مبنی. دال1ـ1ـ2

 ستین

افر معذّب در کوگرنه خداوند  ،ستیواجب ن یتعال یبر خدا ،صلح استبنده ا یآنچه برا« ـ 1

داشـت و   یوجـود نمـ   ،رود یبندگان م رِد و آنچه را از خداوند بر سَیآفر یا و آخرت را نمیدن

 ).133: 1393، ی(تفتازان »بود یدگان واجب نمیتِ آفریر در هداکاستحقاق ش

را ادا  یه واجبـ کـ ن بود یا یبرا ،ردک یفاضه مرات را بر بندگان ایانواع خد] خداون[ اگر« ـ2

 .)133 :(همان» رده باشدک
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حضرت محمـد  یبرا[تِ مقدور خود را از اصلح و سزاوار یاگر خداوند غا ـ3
(ص)

] و ابوجهـل  

ز یبرتر از امتنان خداوند بر ابوجهل باشد و ن ،امبریست امتنان خدا بر پیبا یداد، نم یانجام م

ـ ک نیز ق ویعصمت و توف سؤال از یست برایبا ینم  یو آسـان  یشف زیان و بسط در فراوان

 .)133 :همان ؛ک.(ر »باشد ییمعنا

 . تحلیل نمونه: آخوند خدا بد ندهد2ـ1ـ2

مـثالً   ؛ده باشـد یرسـ  یمـ لَرنج و اَ یسکه به کرود  یار مک هب یالمثل معموالً وقت ن ضربیا

ـ  ی. مـ »خدا بد ندهد ،قیرف: «مییگو یما به او م د،سته باشکدستش ش ما  دوستوقتی  م یدان

سـتن  کاشـاعره، خداونـد ش   ۀشیبر اند بنا یول ،است یدر صحّت و سالمت یه صالح آدمک

وضـوح   سـت، بـه  یه صالح شخص در او نک یزیچ یعنی ؛است کردهاو مقدّر  یدست را برا

در بـاور عـوام راه    دم وجوب صالح و اصلح بر پروردگـار ع ۀشین اندیه چگونه اکم ینیب یم

 است. افتهی

 ننده بر عدم وجوب صالح و اصلح بر پروردگارک داللت یها المثل ضرب. 2ـ1ـ3

 .3. )1686( دادنـد  یسـ کبه  یکو خون دل هر  یجام م .2 ،)112( خدا بد ندهد ،آخوند .1

رو  //تنگدل مبـاش  ،رسد یاگر غم یروز .4 .)2309( جایی کلمات مثل قبلی با اندکی جابه

و نعمـت بـه    یدولـت (عـزّت) بـه خـران داد     .5. )2864( بتر شود ه از بدک ن مبادکر کش

ر دارم و از روزگار هـم کاز بخت ش .6 .)2678(! میا جهان آمده یپس ما به تماشا //سانک
 

سـترم  کو بـه خا  یردکبلندم  کاز خا .7. )195( بختم بد است] :یعنی ،[به صورت استهزاء

ف یـ ثک کـی رده، کر یخدا فق .9. )309( دیآ یسرم م ،دیآ یچه بدم ماز هر .8 .)228( ینشاند

صد گنج بر  یده یمرا  یکی .11. )2121( ن بال و فتنه از توستیا ایخدا .10 .)2108( ردهک

و دولـت بـه    ینعمت بـه خـران داد   .12. )6006( به صد رنج ینان یده یرا م یکی //گنج

 .)5249( سگان

 کمت استاز روی ح یر و صالح آدمیخ ۀکنند ارادهخداوند . 2ـ2

  ثابت شـده  یول ،ستیپروردگار واجب نه اگرچه انجام فعل اصلح بر کن باورند یاشاعره بر ا

م. یمت آگاه نباشـ کچند ما از آن حمت و مصلحت است، هرکح یخداوند از رو یارهاکه ک

مـت  کح یو او از رو ر و صـالح نباشـد  یجز خ ،یه در افعال الهکنایاشاعره اتفاق دارند بر 

ـ  .)68: 1358، یشهرسـتان ر.ک؛ (کند  بندگان می یها ت مصلحتیامله، رعاک شـرور   ۀدربـار  یحتّ

بـه  لـذا قائـل    .خـود  ینـه بـرا   ،است ر خود شر قرار دادهیغ یخداوند آن را براکه اند  گفته

 .)605ـ604: 1374، یبدور.ک؛ (اند  ت شدهینسب یا گونه
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 از ما یدان یه م: صالح ما تو بِهنمونتحلیل . 1ـ2ـ2

را از خوشی و ناخوشـی   رود که خداوند امری کار می المثل معموالً در مواردی به بضر این

ـ  برسـد. او بنـا   فـرد  هب یا قرار است چیزی از خیر و یا شرور ، برای فرد مقدّر کرده ر بـاور  ب

ـ نـد، خ کاراده  یآدم یآنچه را خداوند برا که اشاعره معتقد است در آن  یر و صـالح آدمـ  ی

م مطلق است کیعالم و ح ،داند که خداوند زیرا او می ؛ح و ناروا باشدیبچند ظاهراً قاست، هر

لذا از دید جزئی و ظاهربین خود فراتر  .مت و مصلحت استکح یاو همه از رو یارهاکو 

ـ «گوید:  شود و می رود و تسلیم مقدّرات و حکمت الهی می می دانـی از   ه مـی صالح ما تو بِ

 .»ما

 یمت الهکننده بر مفهوم حک داللت یها المثل ضرب. 2ـ2ـ2

ـ   .2 .)2111( یگرید رِد دَیرحمت گشا زِ //یمت ببندد درکح ا گر زِخد .1 ه صالح ما تـو بِ

نعمت به  .4 .)2533( ان تو راست صالحکصالح ما همه آن است  .3. )2523( از ما یدان یم

 // در سـور و مـن گرسـنه    ،یم الهکیهر شب ح .5. )5249( و دولت به سگان یخران داد

! ده و شـاخش نـداد  یـ خـدا خـر را د   .6. )5579(! یمت الهکاز ح ،رانیعقل است مات و ح

خدا خر را شناخت و شاخش  .7. )2099( ل قبلی با اندکی تغییر کلماتثَهمان مَ .6 .)2098(

 .)165( ب استیع یب بیغ د زِیآنچه آ .8. )2099( نداد

 رزق و روزی. 3ـ2

 . رازق فقط خداست1ـ3ـ2

دانند  یخداوند را رازق م یهمگ ...)عه وی، شیلی، اسماعی(ظاهرگران ینند معتزله و داشاعره ما

 کن مسلیهم ۀیدعق هم یباقالن ینند. قاضک یق من صفت را منحصراً بر خداوند اطالیو ا

ار یـ ردن را در اختکراندن و زنده ینش، میه خداوند منحصراً آفرکاز آنجا : «گوید می است و

 ۀدهنـد  یروز«د: یگو یم ی. و)667: 1374، ی(بدو» خواهد بود یدار روز هدهز عیهم او ن ،دارد

حالل  یخواه روز ؛ستیجز خداوند ن ای دهنده یروز .خداوند است ،واناتیدگان و حبن ۀهم

 .)44: 1382، ی(باقالن »ا حرام باشدی

 تحلیل نمونه: رزّاق خداست. 1ـ1ـ3ـ2

و  اسـت  شـده ارش عـزل  کـ مـثالً از  ه کـ ارد اربرد دک یسک بارۀالمثل معموالً در ن ضربیا

نم! دوستانش کال و فرزند چه ین عیه با چندکرد یگ یخورد و عزا م یه مته غم و غصوسیپ
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 سکـ خداست و هر آن  ،ه رزّاقکچرا ؛خورمرا  یروز ۀغصه غم و کدهند  یم یبه او دلدار

 نان دهد. ،ه دندان دهدک

 م رازق بودن خدابر مفهوننده ک داللت یها المثل ضرب. 2ـ1ـ3ـ2

 یخدا ،بر ندهدکا .3 .)2247(! دهد یه روزه دِکخواجه پندارد  .2 .)2811( رزّاق خداست .1

ـ  یضـامن روز  .4. )409( بر بدهدکا ـ  .5 .)3551( رسـان  ید روزوَبُ مگـس هرگـز نمانـد     یب

ـ دار ییما هم خدا .7. )5471( نان دهد ،ه دندان دهدکس کهر آن  .8. )1229( بوتکعن  می

مخور  یغم روز .6. )550: 1381ار، ی(بهمن» دهد یم یروز ،ردهکما را هم خدا حفظ « ):4647(

ه خداوند کمخور  یخردان غم روز یمانند ب ،یزن یه الف عقل مکتو « :)3820( عاقل یا تو

 .)468: همان(» گذارد ینم یروز یخود را ب ۀبند

 است یروز ،حرام. 2ـ3ـ2

بـر   یروز«د: یگو یم یابوالحسن اشعر .دانند یم یروزیز نخالف معتزله، حرام را اشاعره بر

انسـان و   یه غذاک یند و نوعک یآن م که خداوند انسان را مالکنوع آن یک :دو نوع است

ـ ن یبـاقالن  یقاضـ  .)257: م.1929، ی(اشـعر » شود، اگرچه حرام باشد یقوام جسم او م ۀیما ز ی

ه خداوند کآن یدهد و معنا یاوند محرام را خد یحالل و هم روز یه هم روزکمعتقد است 

دهـد،   یجسم قرار مـ  ییستایقوام و ا ۀیه آن را ماکن است یا ،ندک یانسان م یحرام را روز

، یبدور.ک؛ ( درآورد و خوردن آن حالل باشد یدمآ که خداوند آن را به ملک ینه بدان معن

ه در کـ  یسـ ک«د: یگو یبودن حرام م یز در باور به روزین ینین جویالحرم امام .)667: 1374

» است نداده یتوان گفت خداوند هرگز به او روز ینم ،است کردهه یطول عمرش از حرام تغذ

 .)365: م.1950، ینی(جو

 بودن حرام یننده بر روزک داللت المثل ضرب. 1ـ2ـ3ـ2

ـ اربرد ترکـ  صـرفِ  .)1941( ار؟!کچه سال  یرا به تنگ یروز حرام .1 در » یروز حـرام «ب کی

را هـم   حرام ،خود ۀیاندر باور عام برخی مردم هکشود  یادآور میته را کن نی، ایرسامثال فا

 .ندستدان می یروز

 مقدّر است ،یروز. 2ـ2ـ3ـ2

 ؛و بد را یکدهد ن یروز یتعال حق« :دیگو یم یمقدّر بودن رزق آدم دربارۀ یم سمرقندکیح

د و یفزایب یدر روز یکیت نان را به جهیکاهد و نکن یشان از روزیا یدان را به جهتِ بدبَ

 قٌّلَحَ نَّهُإِ ضِرْاألَوَ اءِ، فَوَرَبِّ السَّمَونَوعَدُا تُمَ وَ مْکُقُاءِ رِزْمَالسَّ یفِ وَ: ـ  لَّجَوَزَّعَ ـ  قولُه ؛ردهکاد یقسم 

 سوگند .شود یشما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده م یو روز :طِقونَتَنْ مْکُنَّا أَمَ لَمِثْ
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ـ ه اکن یبه پروردگار آسمان و زم ه شـما سـخن   کـ همـان گونـه    ؛حـقّ اسـت   ،ن مطلـب ی

بـه   ی. اشـاعره معتقدنـد رزق و روز  )126: 1348، ی(سـمرقند » )23ــ 22 /اتیار(الذّ دییگو یم

 .شـود  یبـه آن افـزوده نمـ   یـا  استه و ک یاز رزق آدم یزیو چ است شدهعمرها مقدّر  ۀانداز

 د:یگو یم یشهرستان

هـا مقـدّر    یروز انـدازۀ رها بـه  است و عم عمرها مقدّر شده اندازۀبه ها  یزرو«

ـ دارد و نها یتینها یاست و هر موجود حادث شده  یت و مـرگ مخصـوص زنـدگ   ی

ـ داند... چ یخداوند م ،ت رسدیخواهد به نها یچه را مست و هریوانات نیح بـر   یزی

 ،برسدشان فراشود و چون مرگ یاسته نمکاز آن  یزیشود و چ یها افزوده نم یروز

 ).416: م.1934، ی(شهرستان» ه نداردر رایم و تأخیدر آن تقد یساعت

م به اجل و رزق کح است: م نگاشته شدهکه در لوح محفوظ دو نوع حکاشاعره معتقدند 

ک: .(رشـود   یو عمرش افزوده م یبه روز ،ه اگر آن را انجام دهدکم مشروط کو ح ،مطلق

بـر اسـاس مصـلحت    روزی بنـدگان را  ه خداونـد  کـ قدند شان معتیا ،نی. همچن)417 :همان

اگر  :اءُشَیَا مَ رٍدَقَبِ لُزِّنَیُ نْکِلَوَ ضِرْألَا یوا فِغُلَبَ هِادِبَعِقَ لِزْهللاُ الرِّاوَ لَو بَسَطَ : ولُهُقَ وَ« :دیافزا یش میخو

ـ  ،ردندک یم یشکن سریرد، بندگانش در زمک یرا فراوان م یروز ه کـ  یا او بـه انـدازه   یول

 .)338: م.1957، ی(باقالن »)27 /یشورال( ندک ینازل م یشان روزیا یبرا ،خواهد یم

بـه سـتم    ،یر نسـتان وَ/ دهنـد  یم مکنه  ،ب استیچه نصتحلیل نمونه: آن. 1ـ2ـ3ـ2

 !ددهن یم

روزی را  رود کـه همـواره غـم و انـدوه     کار مـی  شخصی به بارۀالمثل معموالً در ن ضربیا

 نرسد و از گرسنگی و مرگ هالک شود و همـین غـم و   ویرزق او به نکند خورد که  می

 . پـس آورد و فراهم میرسانی حضرت پروردگار را برای ا اعتمادی به روزی اسباب بی ،اندوه

ـ بر مفهـوم مَ  ه بناکاست  ین در حالیا . آنچه نصیب است... گویند: به او می  ۀل و پشـتوان ثَ

 یا استه وک یاز رزق آدم یزیاست و چ دّر شدها مقعمره اندازۀبه  یآن، رزق و روز یالمک

 شود. یبه آن افزوده نم

 مقدّر یننده بر مفهوم روزک داللت یها المثل . ضرب2ـ2ـ3ـ2

 یبرا .2 .)559( دهنــد یبه ستــم م ،یر نستـــانوَ //دهند یم مکنه  ،ب استیچه نصآن .1

بن  بن فالن ز فالنک //انیبنوشته ع لقمه رِبر سَ .3 .)951( ار استکدر  یرزق مقدّر چه سع

 .)1854( دن چه سـود!؟ ینباشد دو یچو روز .4. )980( )جا یعنی از آنِ...این فالن (حرف از،
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 .7 .)2871( س نخوردکس، ک یروز .6 .)2307( ینکننهاده  یگر طلب روز یخون خور .5

. )3885( ق گـدا را ند رزکم نکاد سگان یفر .8. )3546( ردینگ یدر دجله ماه یروز یباد یص

 یس روزکچ یه .10. )4358( یــاده از روزیندهنـدت ز //ین را بر آسمان دوزیگر زم .9

 .12. )5205( سکچ یه یس روزکنخورده است  .11. )5858( تواند بخورد یس را نمکچ یه

 .14. )5227( د خـورد االّ رزق مقسـوم  ینشا .13. )5226( شیخو یش از روزید خورد بینشا

 .16. )5551( گـردد  یبرنم ،ب استیهرچه نص .15. )5236( خورد ینم یسکرا  یسکب ینص

. )5553( دهند یم مکنه  ،ب استیچه نصهر .17. )5552( گمان یرسد ب ،ب استیهرچه نص

 یبه نـادان آن چنـان روز   .19. )1099( یا دهیه دکهمان است ] یروز[ وب،کوب بکب .18

 دادنـد  ،ق بـود یـ چه الس هرکبه هر  .20 .)1138( ران بماندیه صد دانا در آن حک //رساند

حـق را   دادِ .22 .)2280(؟! سـت ین شـتاب چ یا ،به قسمتِ خود یرس یخود م .21. )1173(

رزق را  .24. )2812( تـر اسـت   تـو عاشـق   رزق تو بر تو زِ .23 .)2327( ستیت شرط نیقابل

ـ (بهمن» تس به طرف او خواهـد رفـ  کهر  یروز« :)2813( دهد یر مرسان پُ یروز : 1381ار، ی

بـه او   ،جـا بـرود و باشـد   کس هر کهر  یروز« ):2818( خورد یده میده، رسیرس .25. )359

اش  خانـه  یبوم تـو  یروز .27. )2819( ب خود خوردیده نصیرس .26 .)359: همان(» رسد یم

خـودش   یمهمان روز .29. )5053( خورد یخودش را م یمهمان روز .28. )2869( رسد یم

 ،دواند یا اجل می .30). 5054( برد یخانه را با خودش م صاحب یآورد و بال یدش مرا با خو

ـ با یا نعمتی ،رود یم ییاراده جااله اتفاقاً و بِکانسان « ):5862( یا روزی ـ  ،د بـه او برسـد  ی ا ی

 .)621: همان(» ییبال

 واجب است یسب روزک .4ـ3ـ2

را واجـب   یردن روزکـ سب کاست،  ردهکها را مقدّر  یخداوند روز ده معتقدنکنیاشاعره با ا

 د:یگو یم یم سمرقندکیح .اند دانسته

 یهُزِّ وَ: ـ  لَّجَوَزَّعَـ  یقولُه تعال ؛ینیضه بیرت فرضرو ردن به حالِکسب ک«

سـب  ک ).25 /میمـر ( ان دهکنخل را به طرف خود ت ۀنن تیو ا :ۀلَخْعِ النَّبِجِذْ یکِلَإِ

ـ ردن و نادکنـا  سبکت و ما سنّ یفقها یردن به قول بعضک هـوا و بـدعت    ،دنی

 .)126: 1348، ی(سمرقند» است

الم خـدا اسـتناد   کدانند و به  یفر مکن یع ،دنیسب دکرا از  یروز اشاعره ،ن حالیبا ا

ـ  ،دیه شما را آفرکاست  یسکخدا  :مْکُقَزَمَّ رَثُ مْکُقَلَخَ یذِهللاُ الَّاه کنند ک یم  داد یس روزپ

اسـتدالل  چنـین   یسـب روز کضه بودن یدر فر یبعض .)126: 1348، یمرقندسر.ک؛ () 40 /روم(
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 تندرسـتِ  یتعـال  تا بنده به فساد مشغول نشود و حـق  ،سب فرمودک یتعال حق«ه کاند  ردهک

 .)127 :(همان »آن جهان ارِکند و نه کن جهان یا ارِکه نه کفارغ را دشمن دارد 

ند. هسـت   سبکان قائل به حرمتِ یصوف از یسب، برخکضه بودن یفر ن باورِیدر برابر ا

 اند: ن گفتهیل را چنکه شرط تویصوف

کفایـت   بـه  و تعلّق دل به خداوند و اطمینـان  یگواداشتن بدن به بند ،لکتو«

های خداوند بـه او بخشـیده شـود،     پس اگر از نعمت .استی رسان یخداوند در روز

 موافـق  ،خشـنودانه  یصبور ؛ندک یها منع شود، صبور د و اگر از نعمتیسپاس گو

 .)52ـ51: م.1914 (سرّاج، »ریبا تقد

خـدا   ۀبه وعـد  کل و شکتو کتر ،یسب روزکدر «ند: یگو یسب مکقائالن به حرمت 

ه پادشاهان ک یاتیو مال یسب روزکاست، چون با  رام دانستهسب را حک ی... برخاست نهفته

 . همچنین:)44 :11ج  م.،1965ار، عبدالجبّ ی(قاض »رساندن به ظالم است یاریرند، یگ یاز آن م

 ؛ح اسـت یقب یند طلب روزیگو یاند، م دهیل نامکه خود را متوک یسانک یبرخ«

طلـب   ،لکه توکل است و با آن در تضاد است، بلکبا تو یمناف یه طلب روزکچرا

خداست و حضرت رسول از خودِ یروز
(ص)

ـ «ند: یگو یم  ـ لَ ـ عَ تُمْلْکَّوَو تَ ـ  هللاِا یلَ قَّ حَ

ـ ا مَکَ مْکُقَلَرَزَ هِلِکُّوَتَ ـ قُ الطَّزُرْیَ ـ رَ تَی ـ  اصـاً وَ مَو خِدُغْ : 1384(عبـدالجبّار،  » انـاً طَوحُ بِرُتَ

 .)787ـ786

 یافر نشوکاز خدا بخواه تا  یروز ،یاهل نشوکن تا کسب کتحلیل نمونه: . 1ـ4ـ3ـ2

 یو روز آورد یفساد به بار مـ  یاهلکضه است، یفر یامر یسب روزک ،بر اعتقاد اشاعره بنا

سب کرا به تالش و  یآدماز سویی  المثل ضربن یا .فر استکن یع ،ر خدا خواستنیرا از غ

 ،ییاز سـو  و دینخواهد رس یبه آدم یروز ،یستو سُ یبا تنبل چراکه ؛ندک یب میترغ یروز

را از اسـباب   یه روزکـ را از خدا بخواه  ین و روزکل بر خدا کتو یسب روزکد در یگو یم

 یعنی ،یروز یقیو غفلت از علّت حق عین کفر است ،ت زور و بازو دانستنمثل قوّ یظاهر

 انجامد. یفر مکبه  رسان یروز یخدا

 یسب روزکننده بر مفهوم ک داللت یها المثل ضرب .2ـ4ـ3ـ2

اهل کگر گدا  .2 .)4147(  یافر نشوکاز خدا بخواه تا  یروز /یاهل نشوکن تا کسب ک .1

 به قدم است یروز .4 .)2866( پاست  به  یروز .3 .)4371(؟! ستیر صاحبخانه چیتقص ،دوَبُ
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 مخـور  یغـم روز  ،نکـ ار خـدا  ک .6. )1656( مخور یقدم باش و غم روز ثابت .5 .)2868(

 .)2872( مهمان به قدم خودش است یروز .7 .)4040(

 رد)یم ی(مقتول به اجل خود ماست مقدّر  ،اجل و مرگ .4ـ2

ـ  . ...است شدهمرگ او مقدّر  یه براک یتدر وق یعنی ؛ردیم یمقتول به اجل خود م چ یهـ  یب

 یسـاعت  ،برسـد شـان فرا یو چون اجل ا است ردهکم کمردم ح یها بر اجلخداوند  یدیترد

در اعتراض  یاشعر . ابوالحسن)127: 1393، یتفتازانر.ک؛ (د نفتیش نیپ ید و ساعتننکر نیتأخ

 :دیگو یم ،ردیم یل خود نممقتول به اج به اینکه نداَ له قائک یانسکبه 

او زنـده   ،جـه یشد و در نتکه مقتول را نکقاتل قادر باشد  ،شما ۀدیاگر به عق«

نـد و  کوتاه ک ،دنیرسرا قبل از فرا یز قادر خواهد بود اجل شخصیبماند، پس او ن

چنانچـه  [ه کـ ز قادر باشد ین حال نیقبل از وقتِ مقرّر، آن را محقق بسازد و در ع

 ب، بنـا یـ ن ترتیبه ا .ندکر افیش به تأخیخو یاو را تا وقت مقرّر قبلاجل  ]،بخواهد

ـ ا مـؤخّر بـدارد و ن  یتواند اجل بندگان را مقدّم و  یشما، انسان م ۀدیبر عق ز قـادر  ی

ـ نـد و روح از تنشـان ب  ک یا آن را فانی ،گذارد یاست بندگان را باق رون بـرد، در  ی

 ).672: 1374، یو(بد »!ن استیفر در دک ،یا دهین عقیه چنک یحال

 :ندک ین مطرح مین و مقدّر چنیّمعش را بر اجل یخو یل مدّعایدل یباقالن یقاض

ونَ أخِرُتَسْیَ الَ جَلُهُمْاءَ أَا جَذَفَإِد: یفرما یه مکسخن خداوند است  ،ن امریل ایدل«

ـ    یا لحظه ،رسدچون اجل آنان فرا ؛ونَدِمُتَقْسْیَ وَ الَ ۀاعَسَ ـ ر یأخنتواننـد آن را بـه ت ا ی

 ؛مـرگ اسـت   مرگ، همـان زمـانِ   . مقصود از اجلِ)34 /عـراف األ( تر اندازند شیپ

ـ چ باشد. اصوالً هر یم یبده دِیسررس ، زمانِ"نیأجلُ الدَّ"ه مقصود از ک چنان  یزی

 ،انسان جلِآن است. اَ جلِاَهمان ن قرار داده شود، آن مدّت، یمع یش مدّتیه براک

 ،جلن اَیرد. ایم یر در آن وقت میداند انسان ناگز یه خداوند مکاست  یهمان وقت

ـ نـه از ا  ان ندارد و البتهکر مرگِ انسان از آن امیه تأخکاست  یزمان ه کـ  نظـر ن ی

ه کـ اسـت   یزمـان  مـدت  ،انسـان  یزندگ جلِست. اَین] خداوند[مقدور  یزیچنان چ

ن کـ در آن مم یاسـت کو  ینماند و فزو یت زنده مداند انسان در آن مد یخداوند م

 .)670ـ669: 1374، یبدو( »ستین

 شود رفت یش از اجل به گور نمی: پتحلیل نمونه. 1ـ4ـ2

دلخراش، صدمه  یا بر اثر حادثه یه به شخصکرود  یار مک به یالمثل معموالً وقت ن ضربیا

شد، امـا چـون اجـل و زمـان مـرگش      ش لب گور بایاصطالح پا رسد و بهبو آسیب فراوان 

 ،کالمی آن ۀپشتوانکه بنابر  »ش از اجل به گور...یپ« ندیگو یم . لذاردیم یاست نم دهینرسفرا
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 ،برسـد شـان فرا یو چـون اجـل ا   کنـد  مـی م کمردم ح یها بر اجل یدیچ تردیه یخداوند ب

 فتند.یش نیپ ینند و ساعتکر نیتأخ یساعت

 ننده بر مفهوم اجل و مرگ مقدّرک داللت یها المثل ضرب. 2ـ4ـ2

ـ چـون صـبح شـد او بِ    //ستیمار گریب رِهمه شب بر سَ یشخص .1 ! سـت یمـار بز یرد و بمُ

ـ  .3. )4807( با انـدکی تغییـر کلمـات    ،ل قبلیثَهمان مَ .2 .)3364( ش از اجـل بـه گـور    یپ

ـ اگر ت .5 .)90(! مارینه ب ،ردیم یبرگشته م اجل .4. )1371( رفت شود ینم  غ عـالم بجنبـد زِ  ی

د یص .7. )1042( مار برگشت از لب گوریبسا ب .6 .)432( یتا نخواهد خدا ینبرّد رگ //یجا

 .9. )3552( س نشـود کـ  یسـ کضامن عمـر   .8. )3549( اد رودیص یسو ،دیرا چون اجل آ

 .11. )4829( شناسد یر نمیجوان و پ ،مرگ .10. )4828( ندک ینگاه نم یر و غنیمرگ به فق

ـ باه کـ جان  .12 .)5034( خاراند یگربه را م رِسَ ،سدر یه اجلش مکموش  چـه از   ،دوَرَد دری

تفـاوت   یب ،ه باشدکبه هر نحو  ،شد یمحقق و قطع یمردن وقت« :)1694( چه از پهلو ،گلو

 .)240: 1381ار، ی(بهمن» ندارد یفرق ،از هر جا برود ،رون رودید از تن بیه باکاست و جان 

 . برهان تمانع5ـ2

ـ ند و بر اسـاس ا دان یعالم بودن خدا م ثبر محد یلیاشاعره برهان تمانع را دل  ،ن برهـان ی

لوجود جـز بـر ذاتِ   ا ست مفهوم واجبین نکمم رایز ؛است یکی ،دگار عالمیه آفرکمعتقدند 

و  یبه برهان عقل ،دگاهین دین اییاشاعره در تب .)75: 1393، یتفتازانر.ک؛ ( دیصادق آ یواحد

 اند. دست زده ینقل

 مو نقلی بر یکی بودن آفریدگار عال ی. برهان عقل1ـ5ـ2

ان یهماهنگ جر یر دو مدبّر بر نظامیرا هرگز تدبیز ؛است ]گانهیتا و یک[واحد  ،خداوند« .1

 .)582: 1374، ی(بدو» ردیگ یو انسجام بر خود نم یابد و استواری ینم

 هللاجـز   یانی، خـدا ]نیآسـمان و زمـ  [اگر در آن دو  :اتَدَسَهللاُ لَفَا الَّإِ ۀهَلِآا هِمَیانَ فِکَلَوْ  ۀیآ .2

 .)22 /اءینبأل(ا شدند یهر دو تباه م ،بودند

 :ضٍبَعْ یضُهُم عَلَبَعْ ا خَلَقَ و لَعَالَلهٍ بِمَلُّ إِکُا لَذَهَبَ ذَهٍ إِلَإِمِن  هُ وَانَ مَعَکَا مَ وَلَدٍ وَ هللاُ مِنْاتَّخَذَ أَا مَ ۀیآ .3

 ییبـود، هـر خـدا    ین مـ یه اگر چنـ کست یبا او ن ییچ خدایندارد و ه یچ فرزندیخداوند ه

ر.ک؛ () 91 /مؤمنـون ال(» ستندج یم یگر برتریدیکبُرد و بر  یم ییش را به سویدگان خویآفر

 د:یگو یم یاشعر .)583: 1374، یبدو
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ـ چ یکـی نند و که اختالف کان وجود دارد کن امیا ،دگاریدر مورد دو آفر«  یزی

زنـده   ،آن دو از یکـی ننـد و  ک ین اختالفیضد آن را بخواهد. اگر چن یگریرا و د

ـ در ا ،ندکراندن آن را اراده یم یگریو د یزیساختن چ ـ آ یالزم مـ  ،ن صـورت ی د ی

تحقّق مراد هـر دو   چراکه ؛ا هر دو به صفت عجز متّصف شوندیاز آن دو و  یکی

ا هـر دو  ید یآ یالزم م ،نیبنابرا .محال است ،گر در تضادندیدیکه با کبدان سبب 

در  ،بیـ ن ترتیبـد  .از آن دو محقّـق گـردد   ییکـ  ۀا فقط خواستیمحقّق نشوند و 

محقق نگردد، باز هم هر دو بـه وصـفِ عجـز     یکچ یه ۀه تنها خواستک یصورت

حـدوث   یهـا  ها و نشانه یژگیم عجز از ویدان یه مک یمتّصف خواهند شد، در حال

 ).65 :(همان» تواند عاجز باشد یمم نیقد ،ن سببیاست و به هم

 د: یگو یمعتزله مدر نقد  ینین جویالحرم امام

ـ ز ؛ستین یبرهان تمانع بر اصول معتزله جار« انسـان در   یرا آنـان بـه آزاد  ی

لذا  .ستیمخلوق انسان است و مخلوق پروردگار ن ،ه فعلکش معتقدند یافعال خو

بحـث از   یبـرا  ییندارد و جـا  یر و دخالتیچ تأثیپروردگار در افعال انسان ه ۀاراد

 .)253: م.1950(جوینی،  »ماند ینم یاقدو خداوند ب ۀان ارادیتمانع م

 کننده بر مفهوم یگانگی خدا های داللت المثل . ضرب2ـ5ـ2

ـ همـان مَ  .2 .)472( گرفـت  یم یکخدا شر ،خوب بود یکاگر شر .1 بـا انـدکی    ،ل قبلـی ثَ

، خدا یکیمعشوقه  .4 .)2124( یکیار ی، یکی، خانه یکیخدا  .3. )3375( جایی کلمات به جا

 .)4895( ییکار ی، یکی

 امت و لوازم آنیت قیاعتقاد به حقان. 6ـ2

 حق است ،ختن مردگانی. بعثت و برانگ1ـ6ـ2

هـا و بازگردانـدن    آن یگرد هـم آوردن اجـزا  ، برانگیختن مردگان از گورها به معنی بعثت

ـ  مْکُثُمَّ إنَّد: یفرما یم کریم قرآنه خداوند در ک چنان ؛ها، حق است آن یها جان ـ یَقِومَ الْیَ  ۀامَ

قُلْ د: یفرما یم . همچنین،)16 /مؤمنونال( دیشو یخته میامت برانگیسپس در روز ق ؛ونَثُعَتُبْ

 دیبار آن را آفر نیه نخستکند ک یآن را زنده م یسکبگو همان  :ۀرَّوَّلَ مَهَا أَأَشَنْأَ یذِالَّ ایهَیِحْیُ

 .)137ـ136: 1393، یتفتازانر.ک؛ ( )79 /سی(

 ننده بر بعثت مردگانک داللت یها المثل از ضرب ییها نهنمو. 1ـ1ـ6ـ2

 یوا //ه حـافظ دارد کن است یاز ا یگر مسلمان .2 .)4011( دیایب ،دیر آیامت گرچه دیق .1

 .)4384( یید فرداوَاگر از پس امروز بُ
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 حق است ،سؤال. 2ـ1ـ6ـ2

ـ فرما یخداوند مـ  چراکه ؛امت حق استیسؤال در روز ق ـ وَ رَد: ی ـ نَلَ کَبِّ ـ مَجْأَ لَنَّهُمْئَسْ بـه   :نَیعِ

بـر آنچـه    بنا. همچنین، )92 /حجرال( ردکم یها سؤال خواه آن ۀپروردگارت سوگند، از هم

حضرت محمّد
(ص)

 ند:یفرما یم 

فُ رَتَعْا؟ أََبَ کَذَنْفُ ذَولُ: أَتَعرَقُیَفَه. رُستُیَ ه وَنَفَکَ هِیلَضَعُ عَیَ، فَنَؤمِمُالْ یدنِیُهللاُ ا«

ـ  دْنَّه قَسِهِ أَفْنَ یفِ یأَرَ ، وَهِوبِبذُنُ هُا مَرَّرُذَإِ ی، حَتَّرَبِّ یَا مولُ نَعَقُیَفَ کَذَا؟ بَذَنْ ، کَهَلَ

ـ کِسَتَرتُهَا عَلَیکَ في الدُّنیَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَکَ الیَوم، فَیُعطَى  یالَعَالَ تَقَ  :هِسَـنَاتِ حَ ابَتَ

و  او نهـد و او را بپوشـاند   یخود را بر رو ۀپس سای .شود یم یکخدا به مؤمن نزد

 ۀ؟ بنـد یشناسـ  یا فالن گناه خود را مـ یآ ؟یشناس یا فالن گناه خود را میآ :دیگو

ـ و در نَ من. تا چون به گناهـان اقـرار داد   پروردگار ای،  یآرد: یگو یمؤمن م س فْ

ـ را در دن ها آن :دیگو یتعال یخدا ،خواهد شد که هالکده یان دخود چن تـو  ا بـر  ی

را بـه دسـتِ    او تـاب حسـنات  کپس  .دمیتو بخش یها را برا و امروز آن دمیپوشان

 .)141: 1393تفتازانی،( »راستِ او دهند

شـوند و   یه وارد قبر مکهستند  یفرشتگان ،آن دو ، ورکر و منکیسؤال ن همچنین است

 .)135 :همانر.ک؛ (نند ک یسؤال م او نیو د ردگارپرو دربارۀاز بنده 

 امتیننده بر سؤال در قک داللت یها المثل از ضرب ییها ونهنم. 2ـ6ـ2

را از  یگریگناه د .2. )571( است کاسبه چــه باـمـح از //است که حساب پاکآن را  .1

فـردا   ،نجایامروز ا .4 .)1983( ن استیاتبکال رامکحسابش با  .3. )4432( پرسند ینم یگرید

 .)517( امتیبازار ق

 تحق اس ،تابک. 3ـ6ـ2

مؤمنـان از   یشود و برا یبندگان در آن ثبت م یه طاعات و معاصکاست  یزیآن چ ،تابک

شـود و آن   یافران از سمت چپ و پشت سرشان داده مکشود و به  یشان آورده میش رویپ

ـ نْاهُ مَلْقَیَاباً تَکِ ۀامَیَقِمَ الْوْیَ جُ لَهُرِنُخْ وَند: یفرما یخداوند م چراکه ؛حق است ،اعمال ۀنام و  :وراًشُ

 نـد یب یه آن را در برابر خود گشـوده مـ  کم یآور یرون میب یتابک ،زیاو در روز رستاخ یبرا

ا آن و ام :راَیسِیَاباً سَاِسبُ حِحَیُفَسَوْفَ  هِنِیمِیَبِ ابَهُتَکِ یَوتِأُ ا مَنْمَّأَفَد: یگو یم همچنین، .)13 /سراءاإل(

 /ۀامـ یقال( آسـان  یحسـاب  ؛نندکحساب  یا وب ،تابش را به دست راست او دهندکه کس ک

 .)140 :همانر.ک؛ ( )8ـ7
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 امتیاعمال در ق ۀنام ننده برک داللت یها المثل از ضرب ییها نمونه. 1ـ3ـ6ـ2

 .)1983( ن استیاتبکال رامکحسابش با  .2 .)4443( سندینو ینم یسک یرا پا یسکگناه  .1

 حقّ است ،وزن. 4ـ6ـ2

در روز ] اعمال[و سنجش  :قّحَذٍ الْومَئِیَنُ وَزْالْوَد: یفرما یاوند مه خدکچنان  ؛حق است ،وزن

 ،تـر باشـد   نیشان سنگای اعمال یه ترازوک یسانکپس  ).8 /عرافأل(ا حق است ،زیرستاخ

ده یاعمـال سـنج   انـدازۀ تِ یـ فکی، آن ۀلیه به وسـ کاست  یزیچ ،زانیشان رستگارند و میا

 ،انـد  ردهکار کردن اعمال را انکان است. معتزله وزن و فهم آن ناتو کشود و عقل از در یم

خداوند  یها برا را آنیز ؛ستین نکها مم آن ۀعراض هستند و اعادعمال از اَند اَیگو یچون م

نـد در  یگو یم معتزله ایراد نیاشاعره در جواب به ا .ها عبث است پس وزن آن ،معلوم است

ر.ک؛ ( سـت ین یالکشوند، پس در آن اش یوزن م ،عمالاَ یها تابکه ک است شدهتاب وارد ک

 .)142: 1393تفتازانی،

ننده بر مفهوم سنجش اعمال در روز ک داللت یها المثل از ضرب یا نمونه. 1ـ4ـ6ـ2

 امتیق

 دارد یرده ثـواب کـ و هـر   یهـر عمـل اجـر    .2 .)2014( حالل را حساب، حرام را عذاب .1

از محـاسبه  //است که حساب پاکن را آ .4. )301( افاتِ عمل غافل مشوکاز م .3. )5582(

ظلم امروز باعثِ  .6. )1702( لق با خدا اندازخَ و بدِ یکن یجزا .5. )571( اســت کچــه با

:)995( د و از ما بگذشتگردن او بمانْ بر .7. )3640( ظلم فرداست
 

گذرد  یظلم از مظلوم م«

 .)167: 1381ار، ی(بهمن» اندم یآن تا ابد بر گردن ظالم م ۀمظلم یول ،شود یو فراموش م

 حق است ،صراط. 5ـ6ـ2

و  یتـر از مـو   که نـاز کـ است  دهیشکدوزخ  یه بر روکاست  یلپُ ،حق است و آن ،صراط«

آن  یان بـر رو دوزخیـ  یها ن گامیکگذرند، ول یآن مر است. اهل بهشت از یزتر از شمشیت

 .)143: 1393، ی(تفتازان» بلغزد

 امتیننده بر صراط در قک لتثل دالالم ضرب ۀنمون. 1ـ5ـ6ـ2

 .)5624( دوَخندان بُ ،ل بگذرده از پُکهر  .1

 یجهنت. 3

کنـد کـه    رهنمـون مـی   در امثال فارسی، ما را به این حقیقـت کالمی اشاعره  یتحلیل آرا

کـه   آنجـا گیرد، لیکن از  ها و مواد آن در کوچه و بازار شکل می المثل چه داستان ضرباگر
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از  اسـت،  گـره خـورده   مـردم اعتقادات دینی و باورهای مـذهبی   همسائل کالمی، همواره ب

بسیاری  ،به عنوان یک الگو ،و به تبع آن پذیرد یمتأثیر  نیز باورهای خواصَ و اهل مدرسه

میزان ایـن تأثیرپـذیری از باورهـای     دهد. مردم را سامان می ۀعامهای  از رفتارها و کنش

ـ تأثیرپذیری با کارآمـدی آن مَ  متفاوت است و این ،کالمی در امثال فارسی ل در زنـدگی  ثَ

برای بـاور   بهمنیاری ۀنام داستاندر امثال کتاب  ،برای نمونه ؛روزمرّه ارتباط مستقیمی دارد

به قضـا و   مبنی بر عدم وجوب صالح و اصلح بندگان بر خداوند که با باور ،اساسی اشاعره

اعتقادی  ۀحوزولی در  ،خورد چشم میالمثل به  حدود دوازده ضرب ،مستقیم دارد ارتباط قدر

یـک   ،کار داردمـردم سـرو   ۀمرّکه کمتر با زندگی روز »صراط«باور به قیامت، برای مفهوم 

و میـزان   ی کالمـی رهـا تفصـیل ایـن باو   بـه  ،در جـدول زیـر   .شـود  یمالمثل دیده  ضرب

 است: شده در امثال فارسی نشان داده نثیرگذاری آتأ

 المثل تعداد ضرب فرعی ۀشاخ باورهای اصلی اشاعره

 12  عدم وجوب صالح و اصلح بر پروردگار

 9  حکمت الهی

 رزق و روزی

 8 رازق خداست

 30 مقدّر بودن روزی

 7 وجوب کسب روزی

 1 روزی بودن حرام

 12  اجل و مرگ مقدّر
 4  برهان تمانع

 قیامت و لوازم آن حقّانیت

 2 حق بودن بعثت مردگان
 4 حق بودن سؤال

 4 اعمال ۀنامحق بودن 

 7 جش اعمالحق بودن سن

 2 حق بودن حوض

 1 حق بودن صراط

 های کالمی اشاعره در امثال فارسی ین مؤلفهتر مهم یها داده: 1جدول 

 ها نوشت پی

 
ای کالمـی اشـاعره، در   هـ  ترین مؤلفـه  به عنوان یکی از مهم» کسب نظریۀ«. نویسندگان این سطور، به 1

ـ های جبربـاوری و اختیـارگرایی در مَ   بررسی زمینه«ل و جداگانه با عنوان ای مفص مقاله » هـای فارسـی   لثَ

 .اند پرداخته
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بوده  سببکدکنی به این   به پیشنهاد استاد شفیعی ،عنوان منبع امثال  نیاری بهبهم ۀنام انتخاب داستان .2

 .است عامۀ مردم مایه گرفتهجوش از ذهن و زبان یشتر امثال این کتاب به صورت خودکه ب

 منابع

 .قرآن کریم

، قاهره، دار ج 2، تحقیق علی عبدالواحد الوافی، خلدون ۀ ابنمقدمتا)،  بن محمد (بی حمنخلدون، عبدالرّ ابن

 شر.النّة مصر للطبع ونهض
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تحقیق ، یجوز الجهل بهاإلنصاف فیما یجب إعتقاده وال)، .ق 1382( بن الطیببن محمد باقالنی، أبوبکر
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