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Criticism and Pathology of the Proverb "You don't want 

to be shamed, be the same color as the group": A 

Deconstructive Approach 
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Research background 

Ghasemlou, in his book Pathology of Persian Proverbs (2012), has 

tried to question the constructiveness and positive cultural impact of 

some of these proverbs with through a novel view, but his research 

lacks theory and method. In many cases, it only refers to their use and 

origin of proverbs. Athari, in an article entitled "Analysis of Time and 

Time Indicators in Proverbs with a Symbolic and Semantic Approach" 

(2013) has tried to show with a semantic approach how time is 

represented in a proverb. It can change from prescriptive tense to 

present tense, so as to form a level of knowledge and awareness in the 

minds of users. Zulfighari, also in an article entitled "Examination of 

Persian proverbs at two lexical and syntactic levels" (2008) tries to 

measure the amount of lexical changes and syntactic displacement as 

well as the adaptation with a formalistic and statistical point of view. 

He examines the lexical items in many proverbs. 

Objectives, questions, and hypotheses 

The research question in this study is: how can the criticism and 

analysis of the proverb "You don't want to be shamed, be the same 

color as the group" provide a modern and practical reading of this 
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proverb to cultural users, so that it can bring about social changes? 

And how it reflects contemporary modernism? In the analysis and 

pathology of this proverb, how can the theory of deconstruction help? 

The premise of the article is that the deconstructive reading of this 

proverb will provide a more modern reading so that more users can 

read it in accordance with the contemporary social changes in Iranian 

culture. This reading makes the dual oppositions in the construction of 

this proverb be shifted. By shifting these dualities, the semantic 

centrality changes from "collectivism" to "individualism". In other 

words, the deconstructive analysis of this proverb seeks to remove the 

semantic emphasis from "collectivism" to "individualism". 

Discussion 

There is no proverb that does not have an objective or subjective 

duality. Sometimes, there is an opposing duality in the construction 

which is easy to understand. In other times, there is a deep double 

opposition that makes the immediate understanding of the proverb 

somewhat difficult and complicated. "You don't want to be shamed, 

be the same color as the group" is one of the famous proverbs in the 

cultural atmosphere of Iranians today. The structure of this proverb, 

like all other cultural and non-cultural structures, is based on mutual 

pairs. The opposition on which the structure of this proverb is based is 

the duality of "individualism" and "collectivism". The opposition is 

"I" and "we". The opposite duality in the proverb is mental and 

profound. The superstructure and deep structure of this proverb show 

that the hidden and visible linguistic actions - condition, order, 

warning, threat - are aimed at promoting collective values. Being of 

the same color, which shows the centrality and semantic authority of 

this proverb, emphasizes more than anything the worldview of 

submission, imitation, uniformity and loyalty to the group. Although 

this proverb is a product of specific cultural, historical, social and of 
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course class demands, with its intelligence and tyranny, it has made 

the individuality, originality and self-awareness of people be 

considered low value. The internal conflict in the proverb "You don't 

want to be shamed, be the same color as the group" can be studied in 

different fields such as sociology, psychology, history, etc. 

Cultural criticism of the proverb "You don't want to be shamed, be 

the same color as the group" raises questions such as "I" or "we". This 

cultural question shows one of the strategies and intellectual 

foundations in a society. The historical criticism of the proverb "You 

don't want to be shamed, be the same color as the group" also shows 

that classicism has always emphasized collectivist values and, by 

proposing predetermined patterns, demands the adaptation of 

individual behavior to them. Sociological criticism of the proverb 

"You don't want to be shamed, be the same color as the group" shows 

the dual opposition of the individual and the society. Durkheim, one 

of the positivist sociologists, "proposes the duality of the individual 

and the society". (Durkheim, 2003, p. 45). The economic criticism of 

the proverb "You don't want to be shamed, be the same color as the 

group" also shows the endless struggle between communism and 

modern capitalism.  

Conclusion 

It is necessary to organize a wise combination of the proverb "You 

don't want to be shamed, be the same color as the group", in order to 

be able to promote a kind of authority, individuality, talent, originality 

and innovation. The tyranny, authority and hostage-taking of this 

proverb must be broken so that individuality is freed and creativity 

and diversity grow. Deconstruction of the "You don't want to be 

shamed, be the same color as the group" can be a more excruciating 

reading and a more progressive and modern form of this proverb, and 

of course the necessity of this reading is a reflection of vitality, 
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mobility and social and cultural dynamism of today's Iran. In the new 

reading, the reversal of priorities has caused the semantic authority to 

be removed from "homrang" and transferred to the word "Rosva". In 

other words, if in the traditional readings, "homogeneity" and 

collectivism were promoted in its essence, in this new and destructive 

reading, "scandal" or that is, individualism, becomes the center of 

semantic authority and "individualism" turns into "collectivism" and 

individuality and its essentials, i.e. freedom, independence, creativity, 

dynamism, dissent, etc., are emphasized. 
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 شکنیبا تأکید بر رویکرد ساخت «همرنگ جماعت شو
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 (81/10/0410: پذیرش 82/08/0411)دریافت: 

 چکیده

سازی و هدایت ذهنی بر اقناعها از عناصر فرهنگی غالب در جوامع هستند که عالوهالمثلضرب

های فکری و فرهنگی را تقویت کنند. خصلت کاربردی، همچنین توانند جریانمخاطبان، می

تا  شودها، موجب میالمثلهای وسیع و فراگیر در ضربانباشت معنایی و نیز داللت

ها شکل ها زیاد باشد و ایستادگی و مقاومت فکری مخاطبان در برابر آنتأثیرگذاری و نفوذ آن

تواند در المثلی است که میضرب« خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»نگیرد. 

شناختی، اقتصادی، تاریخی و ... قابل نقد و تفسیر باشد. ساختار تقابلی، زبان قلمروهای جامعه

ساخت، های پیدا و پنهانی چون شرط، امر، تحذیر، تهدید در ژرفی و همچنین کنشموسیقای

فرض مقاله این است که با توجه المثل شده است. پیشباعث تأثیرگذاری و اشتهار این ضرب

توان به های متقابل، میبه رویکرد ساختارشکنی و اصرار این نظریه بر معکوس کردن جفت
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جایی اقتدار و مرکزیت المثل دست یافت. خوانشی که با جابهربخوانشی متفاوت از این ض

، خالقیت و استعداد مترتب بر آن را در تقابل با «فردگرایی»های دوگانۀ ساختاری، قطب

شود تا با کاربست نظریۀ کند. در این مقاله تالش میبرجسته و تمجید می« گراییجمع»

تر از اختی، به قرائتی دیگرگون و البته امروزیشنشکنی و همچنین تحلیل کیفی و آسیبساخت

دهندة ، نشانالمثلالمثل دست یافت. ضرورت تغییر در ساخت و بافت این ضرباین ضزب

 تحرک و پویایی فرهنگی جامعۀ امروز ماست.

 های متقابل.شکنی، جفتشناسی، ساختالمثل، آسیبضرب: های کلیدیواژه

 . مقدمه1

ها قاطع، مهاجم، بُرنده و اغلب و تأثیرگذاری زیادی دارند. آنها قدرت المثلضرب

ها با انرژی مفهومی و متراکم خود در سطوح آن الخطاب هستند.کننده و فصلتمام

های فرهنگی را در یک کشور کند و یا تند کنند. مختلف، توان آن را دارند که جریان

اربردی باال، به همراه انباشت شناختی و همچنین خاصیت کپشتوانۀ فرهنگی و مردم

های انبوه و فراگیر، موجب شده است تا مقاومت فکری و آگاهانۀ معنایی و داللت

گی و مقاومت ذهنی ها، تضعیف شود و اصوالً ایستادالمثلمخاطب در برابر ضرب

ی المثلکار بردن ضربها، شکل بگیرد. برای مثال، با بهاندکی در برابر اقتدار معنایی آن

توان مخاطب و شنونده را به انفعال و ، می«تدبیر کند بنده، تقدیر کند خنده»چون 

پذیری متقاعد کرد و او را به تسلیم واداشت. ساخت مختصر واژگانی و قدرت کنش

سازی، در کنار انفعال و پذیرندگی مخاطبان، باعث شده است تا یک موسیقایی و اقناع

نگی و ذهنی مستقل در اجتماع را متزلزل و درنهایت های فرهالمثل، بتواند افقضرب

بینی خود، مسیرهای فکری و فرهنگی و نیز واقعیت اجتماعی موجود را موافق با جهان

ترین عامل در های موجود در اجتماع مهمتغییر و یا بازآرایی کند. از آنجا که واقعیت
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شناسانۀ این عنصر آسیبها هستند، باید گفت که نقد و بررسی المثلگیری ضربشکل

ساز، از اهمیت زیادی برخوردار است. در ساختارهای اجتماعی و برجستۀ فرهنگ

شوند. ها نیز دچار دگردیسی و تغییر در ساخت و معنا میالمثلفرهنگی پویا، ضرب

ها با توانند تا ابد دوام بیاورند. آنها، نمیالمثلهای ساختاری و معنایی در ضربنشانه

رمق و نگری مشترک و تاریخی افراد، بیزمان و همچنین  درپی تغییر در جهان گذشت

ها، بدون تغییر در المثلمدت ضربشوند. ماندگاری و کاربرد طوالنیانرژی میکم

تواند نشان از انفعال اجتماعی و سرسپردگی فرهنگی باشد. ساخت و یا معنا، می

برای تشکیل یک اجتماع متعادل است، ازآنجاکه فرهنگ یک اصل کالن و زیرساختی 

در فرهنگ،  های اجتماعی، بدون توجه و تغییرباید پذیرفت که تغییرات و پیشرفت

« زیستگاه واقعی افراد در هر اجتماعی، فرهنگ است.» توانند روی دهند.نمی

(Fairclough, 1993, p. 52 .) فرهنگ یک کل است که از اجزای متفاوتی تشکیل شده

یر در کلیت فرهنگ، بدون توجه و تغییر در اجزا ممکن نیست. نسبت است. تغی

ها به فرهنگ، یک نسبت جزء به کل است که تغییر هر کدام بدون تغییر المثلضرب

های فرهنگی هستند که فضای دیگری، ممکن و پایدار نخواهد بود. فرهنگ و روایت

ی رهنگی تغییر نکند، تغییرکنند. اگر فحیات و زیست مشترک را برای افراد مهیا می

محسوس و پایدار در اجتماع رخ نخواهد داد. تغییرات مثبت و یا منفی و همچنین 

های فرهنگی عارض شود تا بتواند پایداری آن تغییرات، نخست باید بر فرهنگ و مؤلفه

ها از عناصر و اجزای فرهنگی جوامع المثلاجتماع را حرکت دهد. از آنجا که ضرب

های اجتماعی همواره در معرض تغییر و از آنجا که فرهنگ و واقعیت هستند و

های نو و ها نیز باید تحول و خوانشالمثلدگرگونی هستند، الجرم باید گفت که ضرب

کاربردی را بپذیرند و خود را با نیازهای فرهنگی جدید تطبیق دهند. فرهنگ بسته و 
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وجود آورد. جوامع سرزنده و بهتحرکی را تواند جامعۀ سنگین و کمایستا می

های موجود در آن فرهنگ المثلای برخوردارند. ضربجوش از فرهنگ زندهوپرجنب

یابند و جای کنند و موافق با نیازهای به روز و جدید، تغییر میاندازی مینیز پوست

دهند. گاهی های کاربردی و روزآمد میهای جدید و یا ساختخود را به خوانش

توانند برای انسان امروز کاربرد و سازندگی فرهنگی های کالسیک، نمیلمثلاضرب

تواند بینی گذشتگان است و تنها مینگری و جهانها مربوط به جهانداشته باشند. آن

های اطرافشان، نشان دهند. از آنجا که واقعیت دامنۀ درک گذشتگان را از واقعیت

شدن است و از آنجا که نیازهای اجتماعی و  اجتماعی همواره در حال تغییر و تبدیل

های متفاوت و گاه متضادی به خود دیده است، باید فرهنگی در طول تاریخ فرازونشیب

های تاریخی متفاوت، به حیات خود توانند در دورهها نیز نمیالمثلپذیرفت که ضرب

و مفهومی، خود اندازی معنایی شکنی و همچنین پوستکه با ساختادامه دهند، مگر آن

المثل را با ذهنیت فرهنگی و تاریخی آن دوران، همخوان و هماهنگ کنند. یک ضرب

تواند به حیات و نیز تأثیرگذاری خود ادامه دهد که بتواند انتظارت فرهنگی و وقتی می

های موجود در هر زبانی، المثلآن زمان را حمایت کند. ضرب 0«بیشینۀ آگاهی جمعی»

یشگانی کاربران آن زبان در بستر تاریخی طوالنی هستند که دامنۀ فهم خط فکری و اند

دهند. این های اجتماعی، نشان میو ادراک کاربران آن زبان را از جهان و واقعیت

های های کالنی هستند که امکان حیات فرهنگی و درک واقعیتها روایتالمثلضرب

شناختی، تاریخی و شناختی، روانعههای جامها داللتسازنند. آناطراف را ممکن می

های اندیشگانی موجب کنند. شناخت این الیهشناختی و ... را با خود حمل میمردم

های تاریخی متفاوت کشف شود. باید شود تا خط و سیر فکری گذشتگان و دورهمی
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ها به های خاص خود را دارند و آنالمثلهای تاریخی متفاوت، ضربپذیرفت که دوره

  بینی و خط و سیر فکری فرهنگ زمان خود هستند.دهندة جهانرستی نشاند

 . سؤال و فرضیه1ـ1

های زنده و المثلیکی از ضرب« خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل ضرب

های تاریخی گوناگون، به تاریخی در فرهنگ ایران است که توانسته است در دوره

المثل امروز نیز کاربرد دارد و بسیاری از این ضربحیات و کاربری خود ادامه دهد. 

اند. کار گرفتهشناسند و اغلب شنیده و یا خود یک بار آن را بهافراد جامعه آن را می

تواند خوانشی امروزی و المثل، چگونه میسؤال این است که نقد و تحلیل این ضرب

که بتواند طوریقرار دهد، به المثل را در اختیار کاربران فرهنگیاز این ضرب کاربردی

شناسی این تغییرات اجتماعی و مدرنیستی معاصر را نیز برتابد؟ در تحلیل و آسیب

 تواند بکند؟شکنی( چه کمکی میشکنی )شالودهالمثل، نظریۀ ساختضرب

المثل، شکنانه به این ضربفرض مقاله این است که خوانش و نگاه ساختارپیش 

تر از آن مهیا شود تا کاربران بیشتری بتوانند موافق با ائتی مدرنشود تا قرمیموجب 

کار ببرند. این خوانش موجب تغییرات اجتماعی معاصر در فرهنگ ایران، آن را به

جا شوند و با المثل جابههای دوگانۀ موجود در ساخت این ضربشود تا تقابلمی

تغییر یابد. به « فردگرایی»به « گراییجمع»ها، مرکزیت معنایی از جایی این دوگانهجابه

المثل، به دنبال آن است که تأکید معنایی را شکنی این ضربعبارت دیگر تحلیل ساخت

 استوار سازد. « فردگرایی»بردارد و بر « گراییجمع»از 

 . پیشینۀ تحقیق1

فارسی شکل  های موجود در فرهنگ و ادبیاتالمثلهای خوبی درمورد ضرببررسی

شناسی چندان مورد توجه نویسندگان و منتقدان نبوده ه است، اما موضوع آسیبگرفت
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( تالش کرده است 0938) های فارسیالمثلشناسی ضربآسیب است. قاسملو در کتاب

گرایانه، سازنده بودن و تأثیر مثبت فرهنگی بعضی از این امثال را مورد تا با نگاهی کل

د نظریه و روش است و درنهایت در بسیاری از تشکیک قرار دهد، اما تحقیق وی فاق

ها اشاره دارد. در این اثر هرچند به مفید بودن و موارد فقط به کاربرد و خاستگاه آن

تر ها، کمها اشاره شده است، ولی برای تصحیح و یا نقد دقیق آنالمثلنبودن ضرب

های زمان و شاخصتحلیل »ای با عنوان تالش شده است. مرضیه اطهاری نیز در مقاله

( تالش کرده است تا با 0939« )ها با رویکرد نشانه و معناشناختیالمثلزمانی در ضرب

تواند از زمان المثل چگونه میرویکرد معناشناسی نشان دهد که زمان در یک ضرب

که سطحی از شناخت و آگاهی را در ذهن طوریدستوری به زمان حال تغییر کند، به

های زبان المثلبررسی ضرب»ای با عنوان . ذوالفقاری نیز در مقالهکاربران شکل دهد

کند با نگاهی فرمالیستی و ( تالش می0922« )فارسی در دو سطح واژگانی و نحوی

های لغوی جایی نحوی و همچنین اقتباسالبته آماری، میزان تغییرات واژگانی و جابه

 جه و بررسی قرار دهد. ها را مورد توالمثلموجود در بسیاری از ضرب

شود تواند اولین پژوهشی تلقی نگر، میعنوان یک مقالۀ دقیق و جزءرو بهمقالۀ پیش

شناسی کند. المثل را از جوانب مختلف بررسی و آسیبکه توانسته است یک ضرب

شناسانه که درنهایت به ضرورت قرائتی امروزی و کاربردی از آن نگاهی آسیب

  است.المثل رسیده ضرب

 . رویکرد نظری 1

گفتار ، نوشتار و گفتار، گراماتولوژیهایی چون با چاپ کتاب 0301ژاک دریدا در سال 

را « شکنیساخت»شناختی و فلسفی، رویکرد و همچنین با تکیه بر مفاهیم زبان و پدیدار

(. دریدا خود کلید فهم 029، ص. 0929مطرح کرد )چاکررووتی اسپیواک، 
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 داندساخت میهای متقابل روساخت و ژرفدر شناخت جفت را« شکنیساخت»

 (Derrida, 2005, p. 16.)  شناختی و خردمندی انسان تاریخ معرفت»او معتقد است که

« های متقابل عینی و یا ذهنی استوار یافته استها و جفتهمواره بر دوگانگی

(Derrida, 1978, p. 278.) جمعیت، جوهر و هایی چون روح و جسم، فردیت و جفت

عرض، خیر و شر، شرق و غرب، علت و معلول، زن و مرد، گفتار و نوشتار، هستی و 

نیستی، تدبیر و تقدیر، دانا و نادان و ...  اساس ادراک و شناخت بشر را تشکیل 

شود. در است که ممکن می« شر»با درنظر گرفتن « خیر»دهند. درک انسان از مفهوم می

)چاکررووتی « ماندها محصور میواره در اسارت تاریخی دوگانهانسان هم»نظر دریدا 

صورت های متقابل به(، چراکه افراد معموالً حاکمیت جفت021، ص. 0929اسپیواک، 

های شکنی، اقتدار تقابلکوشد تا با طرح نظریۀ ساختاند. دریدا میسنتی را پذیرفته

کند و « کشف حجاب»تارها، ساخ« اوراق کردن»دوگانه را بشکند و با واسازی و 

تا اکنون گفتار بر نوشتار »ها را واژگون کند. به عبارت دیگر اگر مرکزیت معنایی آن

، ص. 0925)احمدی، « ترجیح داشته است از اکنون باید نوشتار را بر گفتار ترجیح داد

(. واسازی ساختاری موردنظر دریدا هرگز در معنای تخریب و یا تضعیف ساختار 920

کوشد ت. آنارشیسم معنایی هم نیست. قطعاً نیهیلیسم هم نیست، بلکه او مینیس

شناختی و ... در دنیای معاصر، شناختی، روانهماهنگ با تغییرات فرهنگی، جامعه

های دوگانه، ارائه کند تا ها و هنجارهای سنتی متکی بر جفتارزیابی مجددی از ارزش

های کالن و ت معنایی و اقتدار روایتبدین وسیله بتواند ضمن تشکیک در مرکزی

سنتی، انسان قرن بیستم و مابعد را به تفکر و خالقیت وادار کند. ساختارشکنی ژاک 

کند تا بشر امروز بتواند خود را از اسارت و سلطۀ معنایی دریدا ظرفیتی را فراهم می

جفت »یز بر ها نالمثلهای ساختاری رها کند. ساختار اغلب ضربموجود در ذات تقابل
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ها، الجرم باید شناسی آنکه برای درک و یا آسیب طوریاند، بهاستوار شده« متقابل

 ها را کشف و مورد تحلیل قرار داد. های ساختاری آنتقابل و دوگانه

 . بحث و بررسی1

ادبیات یکی از انواع متعدد هنر است که در کنار هنرهای دیگر چون موسیقی، نقاشی، 

معماری و ... دارای زبان، ساختار و پیام است. فرض هنر بدون این سه فیلم، رقص، 

ویژگی غیرممکن است. یک ساخت هنری، متأثر از استعداد و خالقیت هنرمند، به زبان 

های اجتماعی، تنها در موضوع هنر، بلکه در همۀ نظامدهد. نهو پیام هنری جهت می

شود. ساختارها ث درک و شناخت میفرهنگی، سیاسی و ... این ساختار است که باع

های متقابل گیرند. این جفتهای عینی و ذهنی شکل میاغلب بر مبنای تقابل و مقارنه

کنند. تصور یک ساختار و همچنین ها را برای مخاطبان هموار میهستند که فهم ساختار

سیاری از های متقابل عمالً ممکن نیست. بدستیابی به معنا در آن، بدون فرض این جفت

اند. ساختار غزل حافظ های متقابل استوار شدههای هنری و غیرهنری بر جفتساخت

بر تقابل طبقات ثروتمند « هاآی آدم»بر تقابل میان شیخ و رند استوار است. نیما در شعر 

به تقابل ایرانیان و  شاهنامهگذارد. فردوسی در با طبقات فقیر جامعه انگشت می

توان گفت در زند. میموج می مثنوی معنویردازد. تقابل خیر و شر در پغیرایرانیان می

هیچ اثر منسجم و باورپذیری نیست که تقابل عینی یا ذهنی وجود نداشته باشد. اگر 

ها و ترجیح یکی بر تقابلی نباشد اساساً اثری خلق نخواهد شد. ژاک دریدا تقابل جفت

در »(. او معتقد است که 531، ص. 0912 نامد )مقدادی،می« بازی ساختار»دیگری را 

دهی به دهی و جهتیابد و با سامانها مرکزیت میساختار هنری، یکی از این جفت

(. 9، ص. 0929)دریدا، « کندساختار، امکان بازی برای دیگر عناصر هنری را فراهم می

، ص. 0921)ایگلتون، « های هنری و غیرهنری وجود داردبازی ساختار در همۀ نظام»
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(. ساختار سیاسی جوامع نیز بر تقابل احزاب راست و چپ استوار شده است. 029

ساختار روانی افراد نیز بر تقابل صفات خوب و بد شکل گرفته است. تضاد غرب و 

های شرق نیز به قطبیت جهانی شکل داده است. جامعه نیز جوالنگاه تضاد و تقابل

حکم کلی خارج نیستند. سازوکار درونی و  ها نیز از اینالمثلطبقاتی است. ضرب

های عینی و یا ذهنی استوار شده است. در هیچ ها نیز بر تقابلالمثلبیرونی ضرب

المثلی نیست که دوگانۀ متقابل عینی و یا ذهنی وجود نداشته باشد. گاهی دوگانۀ ضرب

ی نیز تقابل راحتی قابل درک و فهم است، اما گاهتقابلی در روساخت وجود دارد و به

المثل را قدری مشکل و ساخت است که فهم فوری ضربدوگانۀ عمیق و در ژرف

 کند. پیچیده می

 کردن  گریه چوپانخوردن و با  دنبه گرگالف( با 

 سیهن طاووسبه از  نقد ب( گنجشک

 چغندر نادانخورد و می گوشتا ج( دان

 کند خنده تقدیرکند بنده،  د( تدبیر

 باید کرد  گنهیاید، از دست نی طاعتذ( 

 ه( خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو

های مشهور فوق )الف(، )ب(، )ج(، )د( و )ذ( همگی از ساختار تقابلی المثلضرب

بر وحدت و انسجام ها عالوهالمثلهای متقابل در این ضربعینی برخوردارند. جفت

که انسان و ساختار ذهنی او کنند، چراساختاری، موجبات تفهیم بهتر مطلب را فراهم می

های عینی ها استوار یافته است و انسان، فهم ماحصل از مقارنههمواره بر شناخت تقابل

« دانا»؛ «نسیه»و « نقد»؛ «چوپان»و « گرگ»سپارد. تقابل تر و زودتر به ذهن میرا راحت

و مبهمی  های فوق، چیز پیچیدهالمثلدر روساخت ضرب« تقدیر»و « تدبیر»؛ «نادان»و 
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آسانی، مطلب و داللت معنایی موردنظر توانند بهنیست. شنونده و مخاطب می

راحتی معنا را های مذکور، بهالمثلالمثل را درک کنند. مخاطب با شنیدن ضربضرب

ماند. به عبارتی موجود در تقابل، در نمی کند و در ترجیح یکی از دو قطبدرک می

کند تا های باال، شنونده را یاری میالمثلر ضربدیگر تقابل روساخت و عینی د

و « تدبیر»؛ «نادان»و « دانا»؛ «نسیه»و « نقد»؛ «چوپان»و « گرگ»درنگ تفاوت میان بی

راحتی و را دریابد و یکی را بر دیگری ترجیح دهد و از این طریق بتواند به« تقدیر»

جا کردن ر نمونۀ )ذ( جابهای، معنای موردنظر گوینده را دریابد. دصورت کلیشهبه

وجود آمدن یک طنز شده است. درحقیقت باعث به« طاعت»و « گناه»دوگانۀ ساختاری 

جایی مرکزیت و اقتدار معنایی از یک های ایجاد طنز، جابهتوان گفت یکی از روشمی

قطب متضاد، به قطب دیگر مقارنۀ ساختاری است. با واژگونی قطب معنایی در یک 

دفعی و ناگهانی مواجه  8«هنجارگریزی معنایی»ذهن مخاطب با یک  المثل،ضرب

انگیز و غیرمنتظره است، مخاطب با نوعی از شود و چون این چرخش ذهنی شگفتمی

های ساختاری های موجود در تقابلجایی قطبطنز مواجه خواهد شد که ماحصل جابه

رخوردار نیست. تضاد و از ساختار تقابلی عینی و روساختی ب« ه»المثل است. ضرب

درونی، « خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل مقارنۀ موجود در ضرب

کدام در هیچ« ما»و نه « من»نه «. ما»و « من»ساخت است؛ یعنی تقابل عمیق و در ژرف

ها رسید. به این معنا سهولت به تقابل معنایی میان آنروساخت وجود ندارند تا بتوان به

در گرو درک « خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل فهم ضرب که درک و

ساخت وجود صورت پنهانی، در ژرفاست که البته به« ما»و « من»تقابل معنایی دوگانه 

« خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل دارد. تقابل درونی موجود در ضرب

شناسی، تاریخی و ... مورد روانشناسی، های مختلفی چون جامعهتوان در حوزهرا می
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کند تا با ترجیح یکی از بررسی قرار داد. کاربست نظریۀ ساختارشکنی کمک می

المثل، بر دیگری و همچنین انتقال مرکزیت و ساختی در این ضربهای ژرفجفت

حساسیت معنایی از یک قطب یه قطب دیگر، خوانش و جریان معنازایی آن متفاوت و 

ساز به انتقال مرکزیت و واگذاری تأکید معنایی از یک عنصر تقابل حتی متضاد شود.

شود تا ایستایی و کهنگی دیگری، موجب خوانش ساختارشکنانه و البته موجب می

شکنی و نیز مورد بازخواست و ارزیابی مجدد قرار گیرد. ساخت المثلمعنایی ضرب

های ل بتواند در موقعیتالمثشود تا این ضربتأکید بر خوانش دیگرگون باعث می

ترجیح یک جناح از »تاریخی و فرهنگی متفاوت و گاه امروزی، باورپذیر باشد، چراکه  

ساخت در هر اثر هنری و غیرهنری، باید با تغییرات اجتماعی و تقابل روساخت یا زیر

المثل توان در ضرب(. برای مثال نمی39، ص. 0928)قیطوری، « فرهنگی همخوان باشد

جا کرد و مدعی شده که به خوانش ساختارشکنانه تقابل روساخت را جابه« الف»

رحمی است و چوپان نیز همواره نماد درندگی و بی« گرگ»صورت گرفته است، چراکه 

ممکن نیست و ساختار « چوپان»بر « گرگ»در معرض هجوم و تهاجم است. ترجیح 

و « گنجشک»اوت ارزشی دهد. تففرهنگی و اجتماعی اجازة چنین خوانشی را نمی

نیز در « نسیه»و « نقد»برای روشن کردن تفاوت مفهومی « ب»المثل در ضرب« طاووس»

ترجیح یک جناح از جفت « ج»المثل ها کامال مشخص است. در ضربهمۀ فرهنگ

شناختی، شناختی، روانهای فرهنگی و جامعهنیز در همۀ بافت« نادان»و « دانا»متقابل 

شناختی، ... ثابت و مشخص است. در هیچ موقعیت اجتماعی، روانشناختی و مردم

« ج»المثل رو درک ضربمرجح باشد. ازاین« دانا»بر « نادان»تاریخی نبوده است که 

ها بر این گونه از المثلچندان دشوار نیست. باید متذکر شد که ساختار بسیاری از ضرب

 استوار شده است.« های متقابلجفت»
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 خروار ، دوستی بهمثقال ر( حساب به

 گرددش میافساررا گم کرده، پی  شترز( 

 دگر  سی مرغدگر است و  سیمرغ ژ(

تر دستی در ساختار خود دارند، راحتآشنا و دم« جفت متقابل»هایی که المثلضرب 

کاربران فرهنگ ایرانی، تفاوت « ر»توانند با مخاطبان ارتباط برقرار کنند. در نمونۀ می

، «دوستی»و « حساب»راحتی و در ارتباط با مفاهیمی چون را به« خروار»و  »مثقال»

بر همه آشکار است. « ز»در نمونۀ « افسار»به نسبت« شتر»یابند. همچنین ارزش درمی

نیز به بیشینۀ آگاهی مخاطب و کاربران، از فرهنگ و « مرغسی»و « سیمرغ»درک تفاوت 

تر باشد، مخاطبان آسان« جفت متقابل»تباط میان ادبیات فارسی وابسته است. هرچقدر ار

توانند اشتهار و کاربرد باالیی های میالمثلها استفاده کنند. ضربتوانند از آنبیشتری می

های مفهومی یابی میان قطبآشنا دارند و درک و ارتباط« جفت متقابل»داشته باشند که 

ید بیشینۀ آگاهی جمعی را درنظر ها آسان باشد. برای درک یک جفت متقابل بادر آن

المثل را های متفاوت را از یک ضربگرفت. جامعه و بافت موردنظر باید خوانش

جایی های فرهنگی و تغییرات اجتماعی، با جابهبرتابد. به عبارت دیگر باید قرینه

 های متقابل و ترجیح یکی بر دیگری، جور دربیاید. جفت

 آگاهی جمعیالمثل و همخوانی با . ضرب1ـ1

های حیات ترین مؤلفههمخوانی ارجاعات معنایی امثال و حکم با خارج از متن، از مهم

ها باید بازتاب بینش و آگاهی جامعۀ آن المثلهاست؛ به این معنا که ضربو دوام آن

رنگ و درنهایت فراموش خواهند شد. لوسین گلدمن ها کمروز باشند وگرنه کاربرد آن

آفرینش »باور دارد که  9شناسی دیالکتیکیان ادبیات و مدافعان جامعهشناساز جامعه

(. اگر این جملۀ گلدمن را با 3، ص. 0938)پوینده، « هنری، بیان آگاهی جمعی است
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رسیم که زایایی و همچنین کار ببریم به این نتیجه میها بهالمثلتوسع درمورد ضرب

ها با بیشینۀ آگاهی جمعی است. باق آنها نیز مرهون انطالمثلتداوم کاربردی ضرب

های جدید المثلتوانند باعث خلق ضرباتفاق و رویدادهای اجتماعی همچنان که می

ها، دخیل هستند، المثلبشوند، به همان نسبت در فراموشی گروهی دیگر از ضرب

توانند خود را با آگاهی جمعی و جاری فرهنگ، ها نمیالمثلچراکه تعدادی از ضرب

گیرند و درنهایت همخوان کنند و به همان نسبت از آگاهی و فهم جمعی فاصله می

شوند و یا با سروشکلی جدید دوباره خود را با بافت فرهنگی موجود حذف می

 رسند. کنند و به حیات دوباره میهمخوان می

 ص( تسمه تایم پاره کردن 

 ض( آب و روغن قاطی کردن

 کندمی ط( گارسون بد لباس ذائقه کور

 ظ( هری پاتر آخرش خوش است

های های جمعی طبقات و صنفدهندة ارتباط جامعه و آگاهیهای باال نشاننمونه

های جدید است. هرچند روساخت در المثلگیری ضرباجتماعی، در تکوین و شکل

های کالسیک است، اما همگی المثلهای باال، تقلیدی از آهنگ و محتوای ضربنمونه

روز در دوران معاصر هستند. خلق این ها و رویدادهای مشترک و بهرورتماحصل ض

دهندة سرزندگی، پویایی و تحرک فرهنگی است. ژاک لنار ها نشانالمثلگونه از ضرب

معتقد است که خوانندگان و نسبت محکم « شناسی گزینش خواندنجامعه»در مبحث 

ها مرتبط دانست اثر با افق ذهنی و آگاهی آن ها با آثار ادبی را باید به میزان انطباق آنآن

ها نیز صدق المثل(. این گفتار با قدری توسع درمورد ضرب01، ص. 0920)لوونتال، 

ها نیز مانند آثار هنری بیان بینش و آگاهی جمعی المثلکند. اگر بپذیریم که ضربمی



 0510مرداد و شهریور   ،54، شمـارة 01 سال______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

111 

 

ها و آگاهی و غدغهسبب دوری از دها نیز بههستند باید گفت که توقف جریان خلق آن

های سنتی و تاریخی برای تداوم حیات خود نیازمند المثلفهم امروزی است. ضرب

های جمعی و پویای امروزی هستند، چراکه پذیری و همخوانی با دغدغهتطبیق

ها المثلها و انتظارات جمعی، مرتب در معرض پویایی و تغییر هستند و ضربدغدغه

این تغییرات همخوان کنند و همواره ساختار و الجرم محتوای بایست خود را با نیز می

خود را به نو کنند تا بتوانند با مخاطبان و کاربران امروز ارتباط مؤثر بگیرند و در 

توان نتیجه گرفت که دو مناسبات و مکالمات روزمره کاربرد داشته باشند. در کل می

ها تند و تسریع شود. المثلرد ضربتواند باعث شود تا جریان نوزایی و کاربعامل می

 اند از:آن دو دلیل عبارت

 ها با آگاهی و انتظارات جاری در فرهنگ؛المثلالف( انطباق و همخوانی ضرب

های متقابل، با هدف رسیدن به یک جایی اقتدار جفتشکنی و جابهب(  ساخت

 روزتر.قرائت کاربردی و به

 «ا، همرنگ جماعت شوخواهی نشوی رسو»المثل . نقد ضرب1ـ1

های برجسته در فرهنگ المثلاز ضرب« خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»

ساخت ایران است. بسیاری از مردم با آن آشنا هستند. نقد و بررسی روساخت و ژرف

هایی چون تاریخ، های فرامتن متعددی را در حوزهتواند داللتالمثل، میاین ضرب

شناسی، به نمایش بگذارد. آنچه در متن این اسی، مردمشنشناسی و جامعهروان

ساخت شده است، دوگانۀ وجود آمدن ساختار تقابلی در زیرالمثل باعث بهضرب

ساخت این گرایی موجود در ژرفاست. دوگانۀ فردگرایی و جمع« جمعیت»و « فردیت»

شناختی و عهساز در مطالعات تاریخی، جامالمثل از موضوعات با اهمیت و هویتضرب

 شناسی فرهنگی است. شناسی و همچنین روانمردم
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با طرح « خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل نقد فرهنگی ضرب

شود. این سؤال فرهنگی، یکی از ؟ شروع می«ما»اهمیت دارد یا « من»سؤاالتی چون 

د. جفت متقابل دههای فکری و اندیشگانی را در یک جامعه، نشان میراهبردها و بنیان

شناسی شناسی و مردمهمواره از موضوعات داغ موردبحث در علم جامعه« ما»و « من»

اهمیت داشته باشد، فردیت و « من»بوده است. بدیهی است که در جوامعی که نیازهای 

استقالل فردی و همچنین خوداتکایی شناختی فرد، ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد. در 

های ها، آزادی فکری و ترجیحات افراد محترم است. در فرهنگگونه از فرهنگاین

توانند روش و منش خود را بر مبنای توانایی و نیازهای مبتنی بر فردیت، افراد خود می

هایی فکری خود تنظیم و انتخاب کنند و اومانیسم و فردیت افراد در چنین فرهنگ

کند اهمیت بیشتری پیدا می« ما»گرا، ارزشمند و محترم است. در مقابل در فرهنگ جمع

شناسی و تبعیت اهمیت بیشتری محور چون فداکاری، گذشت، وظیفهو صفات جمع

های جمعی بر تقاضاهای فردمحور، گرا نیازمندیهای جمعپیدا خواهند کرد. در فرهنگ

 هاتر و ترجیح ارزشهای بزرگیابند و افراد تالش دارند تا با ورود به گروهاولویت می

و هنجارهای جمعی، فردیت خود و استقالل فکری خود را محدود و یا نادیده انگارند. 

با این سروشکل، هنجارهای « خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل ضرب

رسد با محدود کردن فردیت، تالش دارد تا حریم نظر میکند و بهجمعی را تبلیغ می

ارزش نشان دهد. این را نادیده و کم خصوصی و استقالل فکری و شناختی افراد

گرایی، افراد را در برابر گرا و معتقد است که جمعکنندة فرهنگ جمعالمثل تبلیغضرب

کند. بدیهی است که های اجتماعی محافظت میآبرویی و نگرانیبی، گریزیمسئولیت

نتساب افراد به گرایی اهمیت زیادی دارد. اگرایی و قبیلهگرا، طایفههای جمعدر فرهنگ

گیرد گذاری و قضاوت قرار میگروه و همچنین میزان وفاداری به آن گروه، معیار ارزش
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گرا های جمعساز برای افراد است. به عبارتی دیگر در فرهنگو یگانه عامل هویت

المثل شود. ضربهویت افراد با گروه و جماعتی که در آن عضو هستند، تعریف می

تواند در بافت فرهنگی با این خوانش، می« ا، همرنگ جماعت شوخواهی نشوی رسو»

گرا کاربرد داشته باشد و با محدود کردن فردیت و استقالل افراد، بر سنتی و جمع

های المثل به دورهارزش و هنجارهای جمع محور تأکید کند، اما در تعمیم این ضرب

کرد. در جوامع مذهبی و های متفاوت، باید احتیاط متعدد تاریخی و نیز فرهنگ

ها و نهادهای شود. از آنجا که انجمنگرا تأکید میهای جمعکالسیک اغلب بر خصلت

های معنادار زندگی اجتماعی را کنترل کنند، در کنار دینی تالش دارند تا تمام بخش

گرا و تصدیق جمعی، بیش از هر چیز دیگر نیازمند تبلیغ فردهراسی، به فرهنگ جمع

کند. گرایی است که معنا پیدا میشناسی، تبعیت و اطاعت در بستر جمعوظیفههستند. 

شوند، چراکه با فرض فردگرایی های جمعی تأیید و تبلیغ میدر فرهنگ مذهبی، ارزش

شود و های دینی تضعیف و مناسک آیینی کم رونق میو تقویت آن، مذهب و خصلت

های اخالقی گیرد و در برابر آن جنبهالجرم تشکیک دینی و بازاندیشی مذهبی قوت می

گرا خبر خوشی و فردی رشد خواهند کرد و این هرگز برای یک جامعۀ سنتی و مذهب

توان یک را می« خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل نبوده است. ضرب

گرا و مورد تأیید فرهنگ مذهبی تلقی کرد، چراکه با ایجاد فضای فردهراسی بیانیۀ جمع

کند تا فضای جمعی مورد نیاز برای تبعیت، سرسپردگی، وفاداری و همچنین تالش می

 تقلید را فراهم کند. 

نیز نشان « خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل نقد تاریخی ضرب

گرا تأکید داشته است و با طرح های جمعدهد که کالسیسم همواره بر ارزشمی

های هاست. وحدتاستار انطباق رفتار فردی با آنشده، خوالگوهای ازپیش تعیین
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گرایانه باشد، چراکه تواند ماحصل نگاه جمعچندگانۀ موجود در ذات کالسیسم خود می

گرایی، انسجام و حفظ وحدت میان اعضای یکی از کلیدواژهای موجود در ذات جمع

، ص. 0932)سکرتان، « وحدت کنشی یکی از مؤلفههای کالسیسیزم است»گروه است. 

های گروهی (. این وحدت کنشی را در مراسم مذهبی جمعی و همچنین رقص90

های مکتب کالسیسم است و تأکید فراوان بر آن از دیگر مشخص« تقلید»توان دید. می

توان دهد. بدیهی است که میکه اوج خود را در پدرساالری و پیرساالری نشان می

گرا تلقی کرد. های جمعمورد توجه فرهنگهای کنش و تقلید را از انگاره وحدت

روحیۀ « خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شود»المثل در ضرب« همرنگ»صفت 

، مقلد بودن «همرنگ»دهد. با دقت در ذات صفت تقلیدگرایی جمعی را نشان می

شود. در برابر کالسیسم، مکتب رمانتیسم بر عنوان یک هنجار و ارزش جمعی فهم میبه

گرایی کالسیسم را تصنعی رمانتیسم، خشنودی حاصل از جمع»یی اصرار دارد. فردگرا

« کندداند و با نفی تقلید و تظاهر، بر فردگرایی و آزادی مترتب بر آن پافشاری میمی

گرایی مورد توجه ( رمانتیسم در ذات جمع004ـ009، صص. 0910)سیدحسینی، 

م تأیید اعضا و همچنین رانده شدن از بیند؛ ترسی که از عدکالسیسم، ترس و هراس می

مدرنیسم نیز بر فردیت و استقالل آید. مکاتبی چون مدرنیسم و پستوجود میجمع، به

و آزادی مترتب بر آن، تأکید دارند. این مکاتب همواره فردیت را خاستگاه خالقیت و 

شهرنشینی و دانند. در دوران معاصر با شکست کمونیسم و نیز با پیدایش آفرینندگی می

گرایی کاسته شد و تأکید مدرنیسم بر تکنولوژی، از صالحیت و سودمندی تفکر جمع

های مدرنیسم و گرایانۀ کالسیک، جای خود را به خودانگارههای جمعهنجارها و ارزش

و همخوانی با گروه را از « همرنگی»که افراد دیگر میل به طوریمدرنیسم دادند بهپست

های محلی های شادی و اندوه مبتنی بر جمع نیز محدود شدند. رقصدست دادند. آیین
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های انفرادی چون زومبا، فانک، بِلی، رنگ شد. انواع جدید از رقصگرا کمو جمع

ها و جریانات هاپ، بریک و ... ظهور کرد. افراد شادی و اندوه خود را از گروههیپ

های دیگر ترجیح آن، بر همۀ ارزشگرا جدا کردند و فردیت و استقالل مترتب بر جمع

ای تاریخی و بیانیه« خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل یافت. ضرب

و همچنین « همرنگی»کند و با تأکید بر محور دفاع میجمع فرهنگی است که از مقاصد

کند تا اعتماد به نفس افراد را تخریب کند و نشان دهد با ایجاد ترس و هراس تالش می

و بدنامی و « رسوایی»تواند موجب های جمعی، میکه تجاوز از اصول و ارزش

دهندة جدال همیشگی کالسیسم و المثل نشانهمچنین طرد از گروه شود. این ضرب

 گرایی و فردگرایی نیز هست.رمانتیسم، در موضوع دوگانۀ متقابل جمع

نیز « خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل نقد اقتصادی ضرب

داری مدرن است. کمونیسم، ناپذیر کمونیسم و سرمایهدهندة کشمکش پایاننشان

های اقتصادی و ایجاد طبقات اجتماعی ثروتمند و فقیر را جزو ذات نابرابری

داری و پذیرش و بیند و متعقد است که عدالت اقتصادی با سرمایهداری میسرمایه

داری مکن نخواهد شد و درعوض، سرمایهاحترام به فردیت و نیز مالکیت خصوصی م

کند و باور دارد در ذات گرایانه و دولتی موردنظر کمونیسم را رد مینیز روحیۀ جمع

گرایی ذاتی کمونیسم گریزی وجود دارد و جمعکمونیسم انفعال، تنبلی و مسئولیت

ر مرج اقتصادی منجوپذیری و عدم پویایی است که به نوعی از هرجنوعی از کنش

در « خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل توان گفت ضربخواهد شد. می

های اقتصاد و خصوصی، به دفاع از ارزش« فردی»یک بافت اقتصادی، با نفی مالکیت 

 پردازد. و کمونیسم می« جمع»سنتی مورد نظر 
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« خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو»المثل شناختی ضربنقد جامعه

گرا، شناسان اثباتة تقابل دوگانۀ فرد و جامعه است. امیل دورکیم از جامعهدهندنشان

تأکید بر اصالت »( و با 030، ص. 0939کند )کوزر، دوگانۀ فرد و جامعه را مطرح می

ترین موضوع ( دوگانۀ فرد و جمع را مهم19، ص. 0913، )توسلی، «حس و تجربه

« 4بستگی ارگانیکبستگی مکانیکی و هممه»داند که موجب دو نوع از شناسی میجامعه

(Durkheim, 2003, P. 45) های مدنیها و فضیلتارزششود. دورکیم در کتاب می 

ها و هنجارهای بستگی را، که باعث ارزشکند تا تفاوت این دو نوع از همتالش می

ر شوند، توضیح دهد. او ارتباطات سطحی و ناپایدار داجتماعی و فردی متفاوتی می

دهندة فرد و داند که نشانبستگی ارگانیک میجوامع پیچیدة کنونی را از نوع هم

که وابستگی اند؛  حال آنگرایی فردی تکوین یافتهفردگرایی است و بر مبنای منفعت

بستگی مکانیکی است که با محوریت جمع و ارزش و افراد در جوامع سنتی از نوع هم

. بدیهی است که (Durkheim, 1959, p. 121) خیر عمومی، شکل گرفته است

بستگی مکانیکی به دنبال دنبال اهداف و منفعت فردی است و همبستگی ارگانیک بههم

خواهی »المثل مراتبی و تابعیتی است. ضرباهداف جمع محور، ارتباط پایدار، سلسله

اد را کند تا افرضمن ترجیح جامعه بر فرد، تالش می« نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

بستگی مکانیکی، نوعی از تابعیت مراتبی ثابت کند که ضمن ایجاد یک همدرگیر سلسله

ها در طوری که استقالل و هویت فردی آنها اعمال کند، بهو سرسپردگی را بر آن

ترین مؤلفه در ارزیابی و هویت جمع تقلیل یابد و وفاداری و از خودگذشتگی مهم

المثل مذکور در جوامع امروزی و مبتنی که ضربال آنقضاوت شخصیتی افراد باشد. ح

بر فردگرایی، کاربردی ندارد، چراکه در چنین جوامعی، مفروض اولیه استقالل و آزادی 

گیرد و این فرد از جامعه است. در جامعۀ فردگرا، استعداد فردی در اولویت قرار می
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دارد؛ حقوقی چون آزادی،  ها اصرارنوع از نگرش بر حقوق افراد بیشتر از وظایف آن

های فردی. این درحالی است که مقصود اصلی در استقالل و تحقق استعدادها و ظرفیت

ایجاد تعهد و التزام فرد به « خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل ضرب

های هایی چون خانواده، طایفه، انجمنشدة جمع است. گروههای ازپیش تعیینخواسته

گرا هستند که توقعات و انتظارات متقابلی را بر های جوامع جمع. از مشخصهآیینی و ..

 کنند تا جایی که خواست و اهداف جمع، بر منفعت افراد فضیلت یابد.  افراد تحمیل می

 گرایی به فردگرایی. دورۀ گذار از جمع1ـ1

ا موضوع بایست تکلیف خود را بها میدیر یا زود، آشکارا و یا پنهان، همه فرهنگ

دنبال گرایی روشن کنند و در رویکردهای فرهنگی خود بهفردگرایی و جمع

موضوع »پهنا و فراگیر باشند. های فرهنگی جهانگرایی و همخوانی با جریانواقعیت

ای جز انتخاب وجود ها، یک دوراهی است که چارهگرایی در فرهنگفردگرایی و جمع

های مبتنی بر ها ناچارند یا ارزشفرهنگ(. 801. ، ص0921)اندرو و همکاران، « ندارد

فردگرایی را برگزینند و یا در تقابل با آن، به هنجارهای موردنظر جمع توجه کنند. 

تواند مبنایی برای سازواری انتخاب و گرایش به هر کدام از این دوگانۀ فرد و جمع می

که با توجه به آن، افراد  هاییدیگر هنجارهای موجود در جامعه باشد؛ هنجارها و ارزش

توانند معاشرت و پیوستگی خود را با دیگران کم و یا زیاد کنند. باید گفت که می

آید. در این گونه از جوامع، نهاد وجود میگرایی اغلب در جوامع سنتی و همگرا بهجمع

و  ها زیادخانواده اهمیت بسزایی دارد. جمعیت و تعداد اعضا در این گونه از خانواده

ساالن در خانواده و شوند. حضور بزرگها نیز میبزرگاغلب شامل پدربزرگ و مادر

محور، بر کسی پوشیده ها در یادآوری و اصرار بر ارزش و هنجارهای جمعنقش آن

افتد که اقوام گرایی در کشورهایی اتفاق مینیست. فردگرایی و فاصله گرفتن از جمع
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جود دارد. این جوامع اغلب باز و ثروتمند هستند و های متعددی، ومتفاوت با فرهنگ

های جمعی در اند. گسترش رسانهدر مسیر صنعتی شدن هستند یا کامالً صنعتی شده

گرایی های مبتنی بر جمعکنار فضای مجازی و اینترنت نیز در فاصله گرفتن از ارزش

های فرهنگی هعنوان مؤلفها بهالمثلنقش زیادی داشته است. بدیهی است که ضرب

تر توانند مسیر فکری و تاریخی جوامع را نشان دهند و موجب عمیقتأثیرگذار، می

ها و جریانات فکری مبتنی بر جمع گرایی و یا فردگرایی باشند. شدن کالن روایت

همواره موافق با جریان « خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل ضرب

گرایی بوده روج تفکرات و هنجارهای مبتنی بر جمعفرهنگی حاکم بر فرهنگ ایرانی، م

های جمعی را است. به عبارتی دیگر، تاریخ فرهنگی جامعه ایرانی همواره ارزش

عنوان ها بهالمثل نیز همواره در تثبیت و تعمیق آن ارزشستایش کرده است و این ضرب

وان گفت بعد از تهنجارهای زیربنایی و راهبردی و فرهنگی، کاربرد داشته است. می

های سازی و تبلیغ ارزشانقالب اسالمی و تحت تأثیر و تسلط روحیۀ مذهبی، بیشینه

گرایی به یک استراتژی فرهنگی تبدیل شده که موجب جمعی تشدید شد و این جمع

هایی جمعی چون های جمعی در اجتماع رونق یابند و ارزشها و شاخصشد ویژگی

های مذهبی، اعیاد مذهبی نهادهایی چون خانواده، هیئت ایثار، گذشت، شهادت در کنار

های جمعی مجازی در دورة و ... در اجتماع تحکیم یابند. ظهور اینترنت و رسانه

صورت خاص در ایران صورت عام و بهگرایی را در تمام جهان بهمعاصر، روند جمع

رهای فردی داده و های جمعی، آرام آرام جای خود را به هنجاکند کرد. امروزه ارزش

های مجازی به حداقل رسیده است ارتباطات صوری و فیزیکی افراد تحت تأثیر رسانه

و به همان نسبت تنهایی و فردگرایی در جوامع رونق یافته است. بافت امروزی فرهنگ 

ها را بر المثلگرایی سنتی به فردگرایی، ضرورت بازخوانی ضربایرانی و گذار از جمع
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خواهی نشوی رسوا، همرنگ »المثل کند. کاربرد ضربهنگ تکلیف میمتولیان فر

رنگ شدن روحیۀ در بافت فرهنگی امروز، کم شده است. عطف به کم« جماعت شو

گرایی معاصر، باید به دنبال خوانشی متفاوت و کم تا زیاد متقابل از این جمع

های مبتنی بر شالمثل بود تا موافق با فضای فرهنگی غالب، بتواند از ارزضرب

فردگرایی حمایت کند. خوانشی که ضمن تقلیل و تحقیر اقتدارگرایی مبتنی بر جمع، 

بتواند فردگرایی را تبلیغ کند و بیم و هراس را از فردگرایی بردارد و بکوشد استقالل 

گذار در فرهنگ امروزی تثبیت کند. عنوان یک شاخص راهبردی و تأثیرفردی را به

شناسان مانند جان الک، آدام اسمیت، جان استوارت میل، فه و جامعهبسیاری از فالس

دنبال تفهیم اجتماعی منتسکیو، تارد و ... با دفاع از لیبرالیسم اجتماعی و فرهنگی به

عنوان کنند تا فردگرایی را بهها تالش می(. آن49، ص. 0911اصالت فرد هستند )گیدنز، 

اعی و همچنین معیاری برای ارزیابی سالمت و شاخصی مهم در ارزیابی پیشرفت اجتم

رسد که افراد جامعۀ نظر میچنین به (.Ryan, 1993, P. 360) آسایش روانی معرفی کنند

کنند دهند و تالش میپذیری از خود مقاومت نشان میمدرن و امروزی، در برابر فرهنگ

تأیید و پذیرش جمع تا ضمن استقالل فکری، خود را از درون مدیریت کنند و نیاز به 

با « خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل را از خود دور کنند. ضرب

کند و با ایجاد فشار روانی و ترساندن و انذار روانی، فردیت افراد را سرکوب می

ها اقتدارگرایی به دنبال تحمیل استاندارهای موردنظر جمع است. از آنجاکه همۀ فرهنگ

گرایی و رسیدن به فردگرایی را تجربه خواهند کرد، ز جمعالجرم دورة گذار ا

اند و در تری این گذار را پشت سر گذاشتهکشورهای غربی زودتر و با مقاومت کم

علت تسلط و تحکم هنجارهای جمعی هنوز ها، کشورهایی مانند ایران بهمقابل آن

رسد که نظر مید. بهگرایی روشن کنناند تکلیف خود را با فردگرایی و جمعنتوانسته
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های جمعی کنار بیاید و درنتیجه است با ارزش راحتی نتوانستهنسل جدید در ایران به

گرایی برتری دارد. همۀ این مقدمات و فردگرایی در میان نسل جدید بر روحیۀ جمع

المثل دهد که ضربهای اجتماعی موجود در فرهنگ امروز ایران، نشان میداللت

دیگر کارآیی خود را ازدست داده است و « رسوا، همرنگ جماعت شوخواهی نشوی »

های مبتنی بر المثل رسید، قرائتی که بتواند از ارزشباید به قرائتی جدید از این ضرب

ها را برای دوران فردگرایی و خودبسندگی نسل جدید و جوان، دفاع کند و آن

های نوزایایی ر شد یکی از از راهرو آماده کند. همچنان که در مقدمه ذکفردگرایی پیش

های مفهومی موجود در ساختار المثل، دست بردن در قطبو تجدد حیات برای ضرب

های متقابل استوار ها اغلب بر دوگانهالمثلهاست. گفته شد که ساختمان ضربآن

خواهی نشوی »المثل ها پیدا و یا پنهان باشند. ضرباند که ممکن است این تقابلشده

گرایی و فردگرایی قوام یافته نیز بر دوگانۀ ساختاری جمع« سوا، همرنگ جماعت شور

است. با گذشت زمان و دور شدن از هنجارهای سنتی و کالسیک موردنظر جمع، این 

المثل نیز دیگر کارایی خود را ازدست داده است. برای جان بخشیدن و طراوت ضرب

های دوگانۀ های مفهومی موجود در تقابلبشکنی و دستکاری قطمعنایی باید به ساخت

ها، به ترجیح فردگرایی بر جا کردن آنالمثل پرداخت و تالش کرد تا با جابهاین ضرب

گرایی دست یافت. بدیهی است جامعۀ امروز ایران در نتیجۀ ارتباطات مجازی و جمع

انگارد و همواره  تواند به صورت دائم فردیت افراد را نادیدهنزدیک با دنیای غرب، نمی

خواهی نشوی همرنگ، رسوای »های آن اصرار کند. گرایی و ارزشدر ترجیح جمع

المثل است که با روزتر از این ضربشکنانه و بهخوانشی ساخت ،«جماعت شو

های فردی بر نیازها و های مفهومی، بر ترجیح ارزشجا کردن قطبدستکاری و جابه

 بیشتری دارد.  هنجارهای جمعی، اصرار و تأکید
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 . نتیجه1

های مشهور و غالب در المثلیکی از ضرب« خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»

المثل مانند همۀ ساختارهای فضای فرهنگی امروز ما ایرانیان است. ساختار این ضرب

های متقابل استوار شده است. تقابلی که ساختار فرهنگی دیگر، بر جفتفرهنگی و غیر

است. « گراییجمع»و « فردگرایی»المثل بر آن استوار شده است، دوگانۀ این ضرب

دهد که المثل نشان میساخت این ضرباست. روساخت و ژرف« ما»و « من»تقابل 

های های زبانی پیدا و پنهان ــ شرط، امر، تحذیر، تهدید ــ در جهت ترویج ارزشکنش

المثل را نشان معنایی این ضرببودن که مرکزیت و اقتدار « همرنگ»جمعی است. 

نواختی و وفاداری به جمع بینی تسلیم، تقلید، یکدهد، بیش از هر چیز بر جهانمی

المَثَل، هرچند محصول مطالبات خاص فرهنگی، تاریخی، تأکید دارد. این ضرب

اجتماعی و البته طبقاتی است، با هوشمندی و استبداد، موجب شده است تا فردیت، 

المثل مذکور با ارزش تلقی شود. ضربنفس، اصالت و خودآگاهی افراد کم اعتماد به

های مترتب بر جمع را تبلیغ گرایی و هنجارکند تا جمعتهدید و ایجاد هراس، تالش می

المثل مذکور، مرکزیت و اقتدار معنایی و در ضرب« همرنگ»کند. هرچند صفت 

تحرک ، سنگین، تنبل و کم«همرنگ»اندیشگانی یافته است، اما باید گفت که جماعت 

پذیری و سستی و خورد، چراکه آسیبتر شکست میراحت« همرنگ»است. جماعت 

های گون است. در فرهنگگریزی جماعات همرنگ، بیشتر از جوامع گونهمسئولیت

افتد. مهاجرت آگاهانه و تحرک تر اتفاق میگرا، بازاندیشی عقیدتی و ارزشی، کمجمع

ها ندارای انعطاف و خالقیّت حداقلی است. آ« همرنگ»ین است. جامعۀ فرهنگی پای

ها به کار، ریاکار، مقلد، تابع و سرسپرده هستند. آنها، پنهاناندیشند. آنهمه مثل هم می

های بیند، چراکه تنوع و تکاپوی اندکی دارند. تکلیف و ضمانت هنجارراحتی آسیب می
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دنبال فراهم المثل، بهدید فردگرایی موجود در این ضربگرایی در کنار تهمبتنی بر جمع

آوردن احساس امنیت روانی و آسایش روحی کاذب برای افراد است تا جایی که التزام 

شود تا ها و جماعات را بپذیرند. تعهد و التزام به جمع نیز سبب میو تعهد به گروه

ها به حداقل و نواندیشی آنآزادی، خالقیت و فردیت افراد تضعیف شود و آفرینندگی 

دست، رفتار افراد یافته و یکبا وضع الگوهای از پیش شکل« همرنگ»برسد. جماعات 

های جمعی و مکانیکی موردنظر جمع را بر افراد تحمیل را مدیریت و الجرم انگاره

ای خاص است. گفتنی است که طلبی طبقهکنندة منفعتهایی که تضمینکنند؛ انگارهمی

کنندة چیزی غیر از فراغت روانی و نفی ها، تضمینجمعی افراد در گروه هویت

المثل، به همان اندازه که کمونیستی است در خدمت انزواهراسی، نیست. این ضرب

کند. حق آزادی و کند. فرد را از خود بیگانه میداری و منافع آن نیز عمل میسرمایه

ترساند و اعتماد به نفس او را اهد. او را میکفردیت و استعدادهایش را به هیچ، فرو می

کند. کند و سپس فراتر از قانون، ارادة جمع را بر او تحمیل میتخریب می

المثل، از آنجا که با تهدید و انذار همراه است،  شده در این ضربگرایی تبلیغجماعت

ود در دهندة استبداد تاریخی موجشود و نشانفرایندی سنتی و منفعل محسوب می

گرایی و زمینۀ آن است. گذار فرهنگ ایران امروز از هنجارهای مبتنی بر جمعپس

گرایی در کنار تشدید روحیۀ فردگرایی در نسل جوان، ضرورت تغییر و طایفه

کند؛ ساختی جدید المثل مذکور را به وجهی امروزین، تکلیف میشکنی ضربساخت

جا کند و مرکزیت ساخت را جابهر ژرفکه بتواند مرکزیت معنایی دوگانه موجود د

 تغییر دهد. « فردگرایی»به سوی « گراییجمع»اقتدار را از 

به عبارت دیگر، الزم است ترکیبی خردمندانه و همخوان با جامعۀ امروز، از 

، ترتیب یابد تا بتواند در دورة «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»المثل ضرب
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در  از اختیار، فردیت، استعداد، اصالت و بداعت ــ گذار فرهنگی، مروج نوعی 

المثل باید بشکند گیری این ضربچهارچوب قانون ــ باشد. استبداد، اقتدار و گروگان

المثل مذکور به شکنی ضربتا فردیت آزاد شود و خالقیت و تنوع، رشد کند. ساخت

و شکلی  تر، قرائتی مناسب«خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو»صورت، 

تواند باشد و البته ضرورت این خوانش المثل، میتر از این ضربو امروزی برندهپیش

دهندة سرزندگی، تحرک و پویایی اجتماعی و فرهنگی است. در جدید، خود نشان

« همرنگ»ها، موجب شده است تا اقتدار معنایی از خوانش جدید، واژگونی اولویت

های سنتی انتقال یابد. به عبارت دیگر اگر در خوانش «رسوا»برداشته شود و به واژة 

شد در این خوانش جدید و گرایی موجود در ذات آن تبلیغ میو جمع« همرنگی»

شود و یا همان فردگرایی، به مرکز اقتدار معنایی تبدیل می« رسوایی»شکنانه، ساخت

یعنی آزادی، شود و فردیت و ملزومات آن تبدیل می« هراسیجمع»به « فردهراسی»

استقالل، اعتماد به نفس، خالقیت، پویایی، دگراندیشی و... مورد توجه و تأکید قرار 

 گیرند.می

ها نیست، بلکه به معنای این خوانش، به هیچ وجه نافی انسجام و اتحاد اقوام و ملت

توجه به استعداد، ظرفیت و خالقیت افراد و همچنین احترام به اصالت و پویایی فرد، 

 های توسعه و پیشرفت است.ترین شاخصعنوان یکی از مهمبه

 هانوشتپی

، مورد تأکید قرار «شناسی ادبیاتجامعه»را لوسین گلدمن در مقالۀ « بیشینۀ آگاهی جمعی». اصطالح 0

، تهران: جهان. صص شناسی ادبیاتدرآمدی بر جامعه(. 0938دهد )ر.ک. پوینده، محمدجعفر )می

54-55.) 

های روسی است که جفری لیچ آن را به انواع ریزی از اصطالحات موردنظر فرمالیست. هنجارگ8

کند. او متعددی چون هنجارگریزی نحوی، آوایی، نوشتاری، صرفی، واژگانی و ... تقسیم می
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)ر.ک.  شودسازی و ادبیّت کالم هنری میکند که هنجارگریزی باعث برجستهدرنهایت بیان می

 (.49سی در مطالعات ادب فارسی از کوروش صفوی، ص. شناآشنایی با زبان

های اجتماعی بر ساختارهای هنری و شناسی دیالکتیکی موردنظر لوسین گلدمن به تأثیر نظام. جامعه9

شناسی دیالکتیکی پردازد. این شاخه به جامعههمچنین تأثیر متقابل ساختارهای هنری بر جامعه می

، تهران: جهان. شناسی ادبیاتدرآمدی بر جامعه(. 0938عفر )مشهور است )ر.ک. پوینده، محمدج

 (.080-003صص 

4. Mechanical Society and Organic Society 

5. Collectivistic and Individualistic 

 منابع 

 . تهران: نشر مرکز.ساختار و تأویل متن(. 0925احمدی، ب. )

. ترجمۀ م. مهاجر و م. های فرهنگینظریهمفاهیم بنیادی (. 0921اندرو، ا.، و سج ویک، پ. )

 نبوی. تهران: آگه.

ها با رویکرد نشانه و المثلهای زمانی در ضربتحلیل زمان و شاخص (.0939اطهاری، م )

 .84-0، 03، جستارهای ادبی. معناشناختی

 . ترجمۀ ع. مخبر. تهران: نشر مرکز. ادبی درآمدی بر نظریهپیش(. 0921ایگلتون، ت. )

 . تهران: جهان.شناسی ادبیاتدرآمدی بر جامعه(. 0938نده، م. ج. )پوی

 . تهران: سمت.شناختیهای جامعهنظریه(. 0913توسلی، غ. )

، 00، زبیاشناخت(. دریدا و واسازی. ترجمۀ م.ا. آریان. 0929چاکررووانی اسپیواک، گ. )

 .023ـ029

، زیباشناختانسانی. ترجمۀ ک. ناظران. م(. ساختار، نشانه و بازی در گفتار علو0929دریدا، ژ. )

 .028ـ003، 00

فنون های زبان فارسی در سطح واژگانی و نحوی. المثل(. بررسی ضرب0922ذوالفقاری، ح. )

 .21ـ51، 0، ادبی اصفهان

 . ترجمۀ ح. افشار. تهران: نشر مرکز.کالسیسیزم( 0932سکرتان، د. )
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 اول. تهران: نگاه. . جلدهای ادبیمکتب(. 0910سیدحسینی، ر. )

 . ج اول. تهران: علمی.شناسی در مطالعات ادب فارسیآشنایی با زبان(. 0930صفوی، ک. )

 . تهران: زوار.های ایرانیالمثلشناسی ضربآسیب(. 0938قاسملو، م. )

و  15، کتاب ماه و ادبیات فلسفهعنوان یک گزارة مثبت. شکنی به(. ساخت0928قیطوری، ع. )

 .33ـ38، 10

 . ترجمۀ م. ثالثی. تهران: علمی.شناسیزندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه( 0939کوزر، ل. )

 . ترجمۀ م. ثالثی. تهران: نشر مرکز. پیامدهای مدرنیت(. 0911گیدنز، آ. )

. ترجمۀ م. ر. شادرو. تهران: شناسی ادبیاترویکردی انتقادی در جامعه(. 0920ونتال، ل. )لو

 نشر نی.

 . تهران: فکر روز.ادبی از افالطون تا عصر حاضرفرهنگ اصطالحات نقد(. 0912)مقدادی، ب. 
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