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  ضرب المثل ها تها ویحکا، قصه ها
  اولقسمت 

  گذشتگان یھا سرگذشت ، قصھ ھا وادبیات عامیانھ زبان و یغنامند بخاطر یپژوھش

  )صباح(

  
  

ساختار و   از جھت  كھ، گرددینھ انتقال مینھ بھ سیوس  یبصورت شفاھی، مردم  اتیادب،  انھیادبیات عام

در   عوام  یھا شھیو اند  حاالت،  انھیعام  لحن،  ساده  زبان.  است  متفاوت  مكتوب  یسنت  اتیبا ادب، محتوا

  . است  انینما  اتیادب  نیا

مختلف مشھور و  مناطق  مردم  انیم  متفاوت  یش ھایبا گو  گوناگون  در نقاط  انھیعام  اتین اکنون ادبیھم

الد وبخصوس ازقرن ھشت یوقبل ازم یالدیم یبھ صدھا  انھ ییعام  یھا ش تر قصھیب.  است  متداول

  سمك  یعن، ی كتاب  د از پنجیبا، ھا آن  نیتر یو اساس  نیتر كھن  انیاما در م،  است  شده  بھ بعد ساختھ

نثر   بھ  ھا اگرچھ قصھ  نیا، برد  نام  و قصھ ی حمزه  نامھ روزشاه یف،  نامھ  داراب،  اسكندرنامھ، اریع

طبقھ   یسنت  یھا آن ھا را در برابر حماسھ  از محققان  یدارد و برخ  یصبغھ ی حماس  و كم  شیب،  است

مانند  ھا قصھ  نیش تر ایب  یاصل  قھرمانان،  ھمھ  نیبا ا. اند دانستھ   انھیعام  یھا حماسھ،  ی اشراف

  یز فردین  حمزه  قصھ ی  اول  قھرمان. اند و شاھزادگان  شاھان  نامھ روزشاهیو ف  نامھ داراب،  اسكندرنامھ

طبقھ ی  از  یاریع  قصھ یاصل  ار قھرمانیع  سمك اما در،  است  و بزرگزادگان  از طبقھ ی اشراف

ِ ی، اصل  ش تر آن ھا طرحیدارد و در ب  ژهیو  یتیھا اھم قصھ  نیدر ا  زن.  است  عامھ ِ قھرمان عشق

 .  است  ختھیدرآم  افسانھ  بھ  یخیتار  یت ھایواقع  ھا ھم قصھ  نیاز ا  یدر برخ.  است  زن  كی  بھ  قصھ
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  انھیعام  زبان  بھ  نقاالن  مانند آن چھ،  است  یو سنت  یرسم  اتیمأخوذ از ادب  انھیعام  از آثار ادب  یبعض

  نامھ و سام  نامھ ر گرشاسبیگر نظید  یو آثار حماس  شاھنامھ  یخاص خود از داستان ھا  راتیو با تعب

و آن ھا را اصطالحن   است  درآمده  مكتوب  صورت  باز بھ  آنان  یشفاھ  تیروا  سپس اند و  كرده  نقل

  و در اصل  یجار  مردم  بر زبان  كھ  انھیعام  كوتاه  یھا از قصھ   یبرخ  نیھمچن، اند دهینام »طومار«

  اتیدر ادب  التیتمث  در قالب  ز گاهین  انھیعام  یھا گر قصھ ید  یسو از.  است  یمعنو  یمأخوذ از مثنو

سرشار از   یا گونھ  بھ  یپارس  ادب  یاز شاھكارھا  یاریبس  نیو ھمچن  است  وارد شده  یپارس یعرفان

  نیو رام  سیو،  یھقیب  خیتار  از جملھ،  است  عوام  و رسوم  و آداب  و اعتقادات  فرھنگ  بھ  اشارات

  . میم نام ببریتوانیرا م  ید زاكانیعب  فیو لطا  یخاقان  وانید،  یگركان اسعد  نیفخرالدّ 

از آن   و بسیاری  است  مردم جاری  بر زبان  كھ  است  المثل ھایی ضرب ما  عامیانھ ی  از ادبیات یقسمت

ع  آھنگین  ھایی جملھ یا  ھا منظوم   .  است  و مسجّ

یكدیگر و   برای  عامھ ی مردم  كھ  است  كوتاھی  ھای قصھ   عامیانھ ما شامل  از ادبیات  عمده  بخشی

 حرمسراھا  ھا و خدمتكاران دایھ،  در گذشتھ. كنند می  نقل  كودكان  برای  بزرگان و  مادران  خاصھ

  ھای قصھ   این. كردند می  نقل  كودكان  كردن  سرگرم  ھا را از بر بودند و برای قصھ  از این  بسیاری

ّف  مجھول ِ گذشتھ  قصھ.  است  رسیده  آیندگان  بھ  از گذشتگان  سینھ  بھ  سینھ  المؤل آن ھا   از نقل،  گویان

و برگ ھایی   آن ھا شاخ  تركردن جذاب  خواستند و برای را می  دیگران خود و  و لذت  بیش تر تفریح

  . افزودند بر آن ھا می نیز

و   و لیلة  لیلة  مشھور الف  كتاب.  است  آمده  فراھم  پادشاھان  سرگرمی  ھا از دیرباز برای از قصھ  برخی

  كھ  كتاب ھاست  گونھ این  بسیار كھن  ھای از نمونھ  یكی  شب ھزار و یك  با عنوان  آن  پارسی ترجمھ ی

،  شب مانند ھزار و یك  كتاب ھایی  استثنای  بھ. دارد  عامیانھ  ھای مایھ ی قصھ  بن  آن  ھای بیش تر قصھ 

ھا  قصھ  این. اند كرده  و مكتوب  اخیر گردآوری  ھای را تنھا در دوره  عامیانھ  كوتاه  ھای بیش تر قصھ 

از   برخی. شود می  از آنھا دیده  ای در پاره  كھن  از تعبیرات  برخی  اما گھ گاه،  ستا  پیرایھ و بی  ساده

  . دارد  و قافیھ  آن ھا وزن  آغاز و انجام  قالبی  ھای جملھ 

  : كرد  تقسیم  توان می  دو بخش  و محتوا بھ  مضمون  را از لحاظ  عامیانھ  كوتاه  ھای قصھ

و   است  و غریب  عجیب  ماجراجویی ھا و خیال پردازی ھای  و شرح  از آن ھا صرفن تخیلی  گروھی

  . گوید می   سخن  و دیو و پری  و غول  بیش تر از سحر وافسون

آن   دردھای آرزوھا و،  مردم  زندگی  عادی  از ماجراھای  و حاكی  گرایانھ واقع   و كم  دیگر بیش  گروھی

ھا  قصھ  گونھ این  قھرمانان. دارند  حكایت  در زندگی  سرنوشتو   از آن ھا از تأثیربخت  بسیاری.  ھاست

در . اند درویشان و  و پارسایان، دوز  و پینھ  مانند خاركش  تھیدستان،  و شاھزادگان  شاھان بیش تر

  شخصیت ھای  گاھی.  است  ھمسرانشان  بھ  آنان  و یا خیانت  از مكر زنان  ھا سخن قصھ  از این  بسیاری
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  میان  بھ  مبدل  با لباس  كھ  غزنوی محمود  وسلطانث یعقوب لی، حمزه، اریاسفند، مانند رستم  تاریخی

  تا كودكان  است  نھفتھ  حكیمانھ  از آن ھا پندھای  در برخی. ھا حضور دارند قصھ  روند در این می  مردم

طنز دارد و در   ھا نیز مضمون  قصھ  از این  ای پاره. را بیاموزند  زندگی  و رسم  آن ھا راه  از شنیدن

ین. و مالّ   آن ھا بھلول  قھرمانان  كھ  ھایی قصھ   از جملھ، است  لطیفھ  واقع ّ   كوتاه  ھای قصھ. اند  نصرالد

نھ " آن ھا را   گاه  كھ  عامیانھ َ   عامیانھ ی محلی  ھای با لھجھ  گوناگون  نامند در مناطق نیز می" وس

  گویان و قصھ  نقاالن  كھ  است  بلندی  ھای قصھ  پارسی  عامیانھ ی  ھای دیگر از قصھ  ای پاره.  است  آمیختھ

ھر  گرفتند و می  و بازار معركھ  در كوچھ  پردازان از افسانھ  گروه  این. اند را ساختھ گرد آن ھا دوره

حاضر   آنان  در معركھ ی  دوباره  كردند و روز دیگر مردم می  خود را نقل  از قصھ ی  روز بخشی

  . )تمآب دربلخیان بارگاه شاه والیمانند قصھ گو( .را بشنوند  روز گذشتھ  قصھ ی  شدند تا دنبالھ ی می

 . رامونیو پ بھ جھان، عنی نگاه انسان معترضی، طنز ست؟یھمچنان طنزچ

کمتر در باره کھ متاسفانھ ؛ وه ھای ادبی جھانین شیکی از مھمتریات است و یجلوه خنده در ادب، طنز

و . را قبول ندارد و طبق مقررات عمل نمی کند ارزش ھای قراردادی؛ طنز پرداز. آن بحث شده است

ثبت و ؛ مرتب و مدون شده؛ بانی دربارھایبھ پشت؛ ات فاخریادب. ن گاھی باعث درد سر او می شودیھم

پخش نشده و چھ  ییمانده و جامخفی ؛ میطنز قداما . ده استیامروز بھ دست ما رس ده ویضبط گرد

اری از یبس. در پرده ابھام بماندمار طنز آوران سبب شده تا چھره طنز یتحق. ن رفتھ استیبسا از ب

اند و آن چھره طنز شان بوده کھ پنھان مانده  گری ھم داشتھیچھره د؛ سندگان بزرگ مایشاعران و نو

؛ و سلمان ساوجی. گذاردیوانگان میبر زبان د ھای حسابی زمانھ را حرف؛ م گزندیاز ب؛ عطار. است

 " ن رازی سرگشتھ غافل و گمگشتھ عاطلینجم الد؛ ام رایخ. جھنمی ھجا گومی نامد د زاکانی رایعب

  . داندیم مرتد مور لنگ حافظ را بخاطر طنزشیت. می خواند

باالخره . کنندیری میاز دفن او در گورستان مسلمانان جلوگ؛ ردیمیوقتی م ت است کھ حافظیروا

طبق  رند ویوان خواجھ فال بگیگذارند از دیقرار م؛ اریپس از بگو مگو ھای بس؛ موافقان مخالفان و

 : ن استیت آن چنیدھد کھ دو بیخوشبختانھ غزلی جنازه حافظ را نجات م. آن عمل کنند

  اھی مالمت من مستیمکن بھ نامھ س

  ر بر سرش چھ نوشت ؟یکھ آگھ است کھ تقد

  غ مدار از جنازه حافظیم درقد

 بھشت رود بھیم؛ کھ گر چھ غرق گناه است

طنز پرداز بزرگ  ایر شناختھ شد و یلی دیخ؛ د زاکانیی؛ طنز پرداز بزرگی چون عبکشورمادر 

 . ستید بھ طنز شناختھ نیگری چون موالنا ھنوز ھم آنطور کھ باید
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 ل است و کسی او را بھ طنز آوری نمییاصش سرشار از طنزی یی اشاره کنم کھ مثنوی ھایسنا بھ

 : ی از کار خود دفاع کرده است و گفتھ استیسنا. شناسد

  م استیتعل؛ ستیھزل ن؛ ھزل من

  م استیاقل؛ ستیت نیب؛ ت منیب

 : دیفرمایموالنا ھم م

  آنرا جد شنو؛ م استیتعل؛ ھزل

 . . . . .  تو مشو بر ظاھر ھزلش گرو

طنز آوران بزرگ از طرفی . ب استیفھ طنز فقط انکار و تخریکھ وظم یکن خطاست اگر تصور

 ر پای زبر دستانینھ کرسی فلک را ز؛ اگر مداحان و چاپلوسان. ی می سازندیاز سو کنند ویران میو

اورم از یب مثالی. ر می کشند و مضحکھ عالم می سازندیکھ بھ زیطنازان آنھا را از ار؛ گذارندیم

و !ک لقمھ می کند یکھ ھمھ عالم را  ی ھستیدر شھر اژدھا: لرزان گفتند گروھی ترسان و: شمس

ن بود بھ وزن پانصد من و یدری آھن. شتر رفتمیپ ری کردم ویمن دل. ستیارای مقابلھ با او نیکس را 

. من قفل را در ھم شکستم و در آمدم! ھفت سر پشت آن در است  اژدھای: گفتند. قفل بر آن نھاده

 ! دم و کشتمیپای فرومال ریآن را ز؛ دمیکرمی د

را در ھم می " توھم " قفل ؛ ن طنزیسالح سھمگ ز بایاو ن. فھ ای داردین وظیبا چنیطنز پرداز ھم تقر

دنش یازی بھ فرو مالیری کھ حتی نیست ؟؟ کرم حقیدر ک پشت. دین را می گشایشکند و در ھای آھن

 . او کافی است برای کشتن؛ ختھیر خنده مردمی کھ ترسشان. ستین

 : دیسعدی می گو

  اشعار نیبھ مزاحت نگفتم ا

  . ھزل بگذار و جد از آن بر دار

افتھ ھجو یتکامل  و آن صورت. ب و نقص از روی غرض و ھدف اجتماعییعنی بر شمردن عی؛ طنز

 . است

  ب و نقص از روی غرض شخصییعنی بر شمردن عی؛ ھجو

  نشاط بعضی از آدمھاح و یک بخاطر تفریعنی شوخی رکی؛ ھزل

افتھ ھزل یح و نشاط و آن صورت تکامل یشوخی معتدل بخاطر تفر عنی خوش طبعی کردن وی؛ فکاھھ

وجود دارد و در ھزل و فکاھھ " ش ین" در ھجو و طنز ؛ داستیف ھا پیتعر نیبطوری کھ از ا. است

ھای شان  می خندانند اما خندهھر چھار تاشان ؛ ھجو و طنز و ھزل و فکاھھ: م کھید بدانیبا " نوش" 

 . ستیطنز ن ز خنده دارییگر ھر طنزی خنده دار است اما ھر چیبعبارت د. با ھم فرق می کند
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" دشنام " سوزنی سمرقندی . ده تر و بی پرده تر از زبان طنز و فکاھھ استیدر؛ زبان ھجو و ھزل

 : ! است ریھ فطیبی ما: ده دارد کھیند و عق دایھ ھجو میرمایرا خم

  پس چھ دھم ؟؛ ی دشنام مدهیگو؛ در ھجا

 ر ؟؟یو حر ان دھم و بره و حلوایمرغ بر

  ر است ھجا بی دشنامیمثل نان فط

 . . . . ریرد از نان فطیمرد را درد شکم گ

نادان را بھ دنبال خود می  خطاب بھ ارباب عمامھ کھ ھمواره مشتی از مردم؛ انییناصر خسرو قباد

 : دیفرمایکشند م

  ن خر ز تو باور کندیای خری کا

  شتن بھر تو کور و کر کندیخو

  ش را از رھروان کمتر شمریخو

 . . . . . رھزنانی گھ مخور قیتو رف

و آماج طنز آوران دو گروه . پرتاب می شود نییری است کھ ھم بھ باال و ھم بھ پایطنز ت؛ در واقع

 . ر دستانیزبر دستان و ز: ھستند

 : ییکنند اما بھ قول سنایری میرابر آماج ھای خود جبھھ گآوران در ب طنز

 . . . دوست را موم اند خصم را سنگ و

 : البتھ طنزی پنھان است تلخ و گزنده و صد؛ طنز موالنا در قصھ ھای مثنوی معنوی

 ! دانی نھیدان فراخ و مرد میم

 ! دانی نھیم احوال جھان چنانکھ

  ماندیا میظاھر ھا شان بھ اول

 !! باطن شان بوی مسلمانی نھدر 

 : نکھیا ای

  قراری دگر است؛ در مجلس عشاق

  دگر است ن باده عشق را خمارییو

  آن علم کھ در مدرسھ حاصل کردند

  کار دگر است و عشق کار دگر است

جسمانی را بھ  معاد؛ چون بھ معاد روحانی معتقد است؛ ره خراسانیحجت جز؛ انییناصر خسرو قباد

 : دین می سرایردو چنیگیشخند میباد ر

  دیمردکی را بھ دشت گرگ در
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  زو بخوردند کرکس و زاغان

  ست در بن چاھییکی رین یا

  کوھان ست بر سریوان دگر ر

 ن کس بھ حشر زنده شود ؟؟ین چنیا

  . . . . . . . . . . . . . ش مردم نادانیز بر ریت

 : و اجتماعی را بھ نقد می کشدل اخالقی یمسا؛ بتیبا طنر و ط؛ سعدی در گلستان

سقط گفت و در ھم افتادند و  دشنام داد و؛ د با زن او بھم نشستھیگانھ دیمردی ب. منجمی بخانھ در آمد "

 . ون بر خاستیفتنھ و ش

 : صاحبدلی بر آن واقف شد و گفت

  ست ؟یتو بر اوج فلک چھ دانی چ

 !؟ ستیگر ندانی کھ در سرای تو ک

ان یھ زاھدان و صوفیچگاه دست از مبارزه علیغمای جندقی است و ھی؛ طنزاز چھره ھای شاخص 

د ین جھت ھمواره در آوارگی و بی خانمانی و تبعیسودا باز نداشت و بھ ھم ن و اھل سود ویدروغ

  ستیز

 : دیمی گو او

  سھ گروه عجب اند؛ د و مالیحاجی و س

  ییبود غوغا ن سھیکی زیکھ بھ ھر ملک ؛

  زدان ز کرم پاس کنادیران را یمرز ا

 . . . . ییمال د و ھمیکھ تو ھم حاجی و ھم س

 : دیمی سرا نیچن؛ ھ عصر قاجار و حاکمان شرع آن زمانھییاو در نقد دستگاه قضا

  قاضی شھر ما زنی دارد

  دل سراپرده محبت اوست

  دارد دختر ماه منظری

  نھ دار طلعت اوستییده آید

  پسرش پا نھاد بر دوشم

  منت اوست ر باریشانھ ام ز

 ! پانزده روزه ھر سھ را گادم

 . ھر کسی پنج روزه نوبت اوست

 میبھ ھر عابری سالم کن
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 میعشق را وارد کالم کن

 میکن تا بھ ھر عابری سالم

 و بھ ھر چھره ای تبسم داشت

 میما بھ آن چھره احترام کن

 دا شدیپ ھر کجا اھل مھر

 میما در اطرافش ازدحام کن

 ما چون بھ سرو سبز افتاد چشم

 میام کنیاو ق میبھر تعظ

 گل وزنبور دست بھ دست دھند

 میتا کھ شھد جھان بھ کام کن

 ب مدام در کارندیعجا نیا

 میتا کھ ما شادی مدام کن

 شیشھره زنبور گشتھ بھ ن

 میاز او رفع اتھام کن ما

 ست در عالمیعلفی ھرزه ن

 میکن م و ھرزه نامیما ندان

 سالم و پاسخ اوستزندگی در 

 میام کنین پیعمر را صرف ا

 مجال اندک را نیا" سالکا"

 مینکند صرف انتقام کن

 دنید عشق ورزیدر عمل با

  میتمام کن ایگفتگو را ب

 د عاشقی باشدیعابری شا

  . میپس بھ ھر عابری سالم کن
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  جیھا و اصطالحات را ضرب المثل
ات آن مردم بھ یادب از عناصر مھم زبان و یكیان ھر ملت یج در میھا و اصطالحات را ضرب المثل

 یا بھ نثر گاھیآمده ضرب المثل جملھ كوتاه بھ نظم  یدر امثال پارس یدر كتاب كاوش. رود یشمار م

ی، و روان یلفظ و سادگ یاست كھ با وجود كوتاھ یبزرگ یو اجتماع یدر بردارنده پند و دستور اخالق

فرستد و انفعاالت  یبرد و آن جملھ را از گوش بھ اعماق قلب خود م یفرو مق یشنونده را در افكار عم

  . آورد یدر نفس او بھ وجود م یجانیو ھ

ر آن یاھر شود اثر آن در غكھ ظ یزیضرب المثل عبارت است از ذكر چ«: در لغات نامھ دھخدا آمده

  . ھرت داردن نام شیر است كھ بدیضرب المثل ھمان مثل سا: ب سخن آمدهیدر ز ».زیچ

ان یب یادماند نیبزرگ را در جمالت كوتاه و بھ  یھا افكار و پند و اندرزھا بھ نظر من ضرب المثل

، ھا المثل ح موجود در ضربینصا یتوانند با بھ خاطر سپردن و بھ كاربردن عمل یھا م كند لذا انسان یم

  . ندیبھ طرف اصالح ھموار نما یعاد یراه خود را در زندگ

  )یسعد(ت ین لباس رعناست نشان آدمیت نھ ھمیف است بھ جان آدمیشر یتن آدم: مثال  

  یزیقرق ).آدم بودن سخت است، عالم بودن آسان است(

  : مشترك

  . كند  یاش نگاه م  سھیآدم بھ ك

  یزیقرق) ماغت عطسھ كنبھ اندازه د(

  یروس ).ت را دراز كنیمطابق لحافت پاھا(

آنھا را بھ ما منتقل  یھا ھا و حكمت ات گذشتگان است و دانشیو تجربھا   شھینھ اندییھا آ  ضرب المثل

خ و یتار یاند و دارا ان شدهیب یشفاھ یھا خردمندانھ بزرگان كھ در حكمت یایدر پرتو و صا. كند یم

زھا كھ یقرق یتمدن معنو. ات خود را حفظ كنندیتوانستند معنو یزیھستند مردم قرق یسابقھ طوالن

از  یاریچون بس، است یاخالق ینھ حكمت و مبانیاخالف بھ منزلھ گنج یداشتند برا ینیكوچ نش یزندگ

جلوه  یزیمردم قرق یان نامھ اخالقیھا بھ صورت شرح حال فلسفھ و ب المثل ضرب، ھا افسانھ، اتیروا

  . كنند  یم

  . ندیر در خشت خام آن بیند پینھ جوان بییآن چھ در آ: مثال  

  یزیقرق ).دید یھا را خواھ  یخود خوب از فرزندان یبگذار اگر بھ پدر و مادر احترام(

بھ دست آمده است  یت ملیكھ از اعماق ذھن یواقع یدیتوان بھ عنوان مروار  یالمثل را م ھر ضرب

داد قابل مالحظھ یرو كیتوان با داستان مربوط بھ  یك ضرب المثل را میاغلب مضمون فقط . كرد یتلق
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ن را ید حدود معینبا، دیآ یان میھا بھ م المثل ط وجود ضربیشرا كھ صحبت ازیوقت. برابر شمرد

  . روند ین بھ كار میھا فقط در موارد مع د تذكر داد كھ ضرب المثلیبرقرار كرد اما با

ً برا یزیشاعران قرق م آنان یقائل ھستند و مفاھ یا ستھیگاه شایھا جا ضرب المثل یاخالق یمعنا یغالبا

ا یروشن كردن دن یھا برا المثل زستان از ضربیسندگان بزرگ قرقینو. كنند یرا در آثار خود آشكار م

رامون استفاده یط پیو محمبارزه و روابط آنھا با جامعھ ی، نیجھان بی، قھرمانان اصل یو درون یرونیب

دادھا كھ در قلب مردم اثر فراموش یھا ما بوضوح عواقب رو المثل ن علت در ضربیبد. كنند یم

ھا  است و ضرب المثل یھا خود زندگ المثل ضرب یریگ شكل یمنبع اساس. مینیب یگذاشتند مبجا  ینشدن

م كھ یل توجھ كنیذ یھا مثال بھ ضرب المثل. موجود بودند یاجتماع یشھ در شئون مختلف زندگیھم

  : وحد ت یروین، حرص، اند بھ زحمت مربوط 

  ) ك دست صدا نداردی( :مشترك

  یزیقرق ).دیآ ید نمیك اسب گرد پدیاز (

  یروس ).ستین یدان سپاھیك نفر در می(

  )یپارس(. چكد یآب از د ستش نم

  یزیقرق ).خون ندارد، ل را قطع شودیاگر گردن بخ یحت(

  یروس ).دھد یاو در زمستان برف نم(

  یپارس. ببرد گنج ھر كھ برد رنج

  یزیقرق ).داشت یبركت خواھی، اگر زحمت بكش(

  )یروس( )یریرا بگ یماھ یتوان  ینم یبدون زحمت حت(

، اخالق، شغل، ات و عشقیح، ھا راجع بھ وطن المثل سرشار از ضرب یزین فرھنگ قرقیر از ایغ

ف یلطا، زیعبرت انگ یر سرودھایانواع مختلف فولكلور نظ. است یاجتماع ینابرابر، خانواده یزندگ

  . ھا ھستند در حكم منبع دوم ظھور ضرب المثل یخیتار یھا معماھا و افسانھ، ھا حماسھ، ھا داستانی، مل

كسان بر سر ی یسھ ملت است چون نظرھا یص ملیخصا ین كار بررسیا یاز اھداف اصل یكی

  . م مشابھ ھستندیمفاھ یشود كھ دارا یھا م ش تعداد ھنگفت ضرب المثلیدایاز مسائل منجر بھ پ یاریبس

  یارسپ ).كند  ین میگلھ را گرگی ك بز گرگی( :مشترك

  یزیقرق ).كند ین ظروف روغن را خراب میك ذره سرگی(

  یپارس. خ بسوزد نھ كبابیبكن بھر ثواب نھ س یكار

  یزیقرق ).ردیاختھ نم ارابھ نشكند و گاو نر(

  یروس ).ھم گوسفندھا سالمند، رندیھا س ھم گرگ(

  مثال  : مشترك
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  یپارس. چرخد  یك پاشنھ نمیشھ بھ یدر ھم

  یزیقرق. رود  یمد و یآ یز میھمھ چ

  یروس ).كند  یر مییز تغیھمھ چ، ز روان استیھمھ چ(

  یپارس. ز الخطاستیانسان جا

  یزیقرق ).ست كھ قورباغھ نداشتھ باشدین ییایدر، وجود ندارد، كند یچ وقت اشتباه نمیكھ ھ یآدم(

  یروس ).است یاشتباه كردن مخصوص ھر آدم(

و ھند و  یعبارت از آن است كھ مھاجرت اقوام ھند و خراسان یاز عوامل مھم در توسعھ فرھنگ یكی

  . مختلف را بھ دنبال داشتھ است یھا یم فرھنگیزش و تعمیان آمیجر یمركز یایآس یبھ سو ییاروپا

اخذ شده  ین و تجارت از كلمات پارسیاكثر كلمات مربوط بھ د: یزیدر زبان قرق ینفوذ زبان پارس

ار یرسد بس یدانند كھ بھ نظر م یداد آن را بالغ بر ھزارودوصد كلمھ ماز زبانشناسان تع یبرخ. است

  . ن تعداد باشدیشتر از ایب

  یزیقرق ).وجود ندارد یسود دوست در(

اوقات  یھستند و بعض یمركز یایمعادل خود نزد ملل آس یدارا یپارس یھا از ضرب المثل یاریبس

  . دارند یھا خصلت تحت اللفظ ن تشابھیا

؛: مشترك   مثًال

  یپارس. دشمن دانا بھ از نادان دوست

  ).دشمن دانا بھتر از دوست نادان(

  ).دشمن دانا بھ از دوست نادان(

ست یتعجب ن یھا معادل ندارد و جا ر زبانیضرب المثل ھست كھ در سا یادیزان زیدر ھر زبان م

ھا كھ  لمثلھر ملت از ضرب ا. خاص خود است یو نژاد یفرھنگ یژگیو یدارا یچون ھر ملت

ھا بھ نحو  ن مثلیاست برخوردار است و البتھ ا یو اجتماع یخیع تاریوقا، مربوط بھ آداب و رسوم

 یات محسوب میح یآب منبع اصل  مثال  . ن مردم استیكنند و مختص ا  یرا ابراز م یمل  یژگیو، بارز

  . نھ شدین زمیھا در ا  ضرب المثل یادید آمدن تعداد زیبھ آب منجر بھ پد یاج دائمیاحت، شود 

  یپارس

   )یان دوستیب در( .شود یکجا می صد پاره گردد باز آب اگر

  )راجع بھ فقر(سال  راریآب پارسال نال پ

  . آب در جگر ندارد

  )ھا  ن آدمیا اختالف بیراجع بھ دعوا (رود   ینمی ك جویاز  شھیآب ھم

  )استوارك و ینزد یراجع بھ دوست(است  یكیآب و گاوشان 
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رود كھ  یبھ كار م یبوجود آمد و در موارد یخیدر اثر حادثھ تار» د افتادهیزیآب دست «ضرب المثل 

ً كھ ھم. ند استیناخوشا یھا ار آدمیدارد در اخت یاتیت حیكھ اھم یامر توانست نزد  ین وضع نمیطبعا

از آن است كھ در عبارت  یزیقرق یھا ات مھم ضرب المثلیاز خصوص یكی. دیایش بیگر پیمردم د

  . كنند یھ میھا تشب آدم یبھ صفات مثبت و منف  روند و معموالً  یوانات مختلف بھ كار میآنھا ح

ر یعشا یچون برا، شود یوانات محسوب مین حیتر فین و شریاز پاكتر یكیزھا یاسب در ذھن قرق

  . شده است  ینعمت و ثروت تلق، ار ثباتیكھ مع یزندگ یلھ ضرورین اسب نھ فقط وسیكوچ نش

  یزیقرق ).است یجوانمرد  یھا اسب بال(

   ).نداردی پا، كھ اسب ندارد یكس(

  ).كھ پدرت زنده است مردم را بشناس یزمان، نین را ببیسرزمی، كھ صاحب اسب ھست یزمان(

  : شود یم میاز لحاظ ساختار خود بھ دو گروه بزرگ تقس یزیقرق یضرب المثل ھا

  . كھ ساختار شعر دارند ییھا ضرب المثل> -

  . است یمنثور/  یساختار نثر یكھ دارا ییھا المثل  ضرب> -

كھ  یدر موارد. دیآ یبر م، ش آنان استیدایھا از منابع كھ مربوط بھ پ مات ضرب المثلین تقسیھم

كنند  یرند آنھا شكل سابق خود را بھ طور كامل حفظ نمیگ یھا از آثار منظومھ سرچشمھ م ضرب المثل

  . كنند یدا میر پییتغ، كاربرد آنان در سخنان منثور یھا یژگیو مطابق و

ن امر یا. ھستند یو عاطف یپرسش یھا واجد جملھ، بھ ندرت از نظر ساخت یزیقرق یھا ضرب المثل

شوند و از شنونده  یابراز عواطف مختلف استفاده نم یھا برا ضرب المثل: كھ نطوریشود ا یرا م

  . خصلت مونولوگ ھستند یچون در اصل خود دارا، طلبند یم را نمیجواب مستق

  . حت ھستندیرند چون آنان متضمن پند و نصیگ یم یامر یھا ساده اغلب شكل جملھ یھا ضرب المثل

  ).كن یل دوریاز بخ(: مثال  

با  یتقر یر شخصیخاص و ضما یاسام  مثال  . ھستند یاتیخصوص یھا دارا جملھ در ضرب المثل یاجزا

  . ندیآ یت بھ عنوان نھاد نمچ وقیھ

  ).تر است زیر تیزبان از شمش(: مثال  

ً افعال شخص دوم و سوم زمان ، ھا در ضرب المثل صفت ی، و شرط یوجوه امر، ندهیآ) مستقبل(غالبا

و » ھست« یعنی» bar«ن كلمات یو ھمچن یاسم و صفت سوم شخص مفرد حالت فعال بھ یمفعول

»jok «یبرا یلھ ثمربخشیب مسند وسین ترتیبد. روند یگزاره بھ كار مبھ عنوان » ستین« یعنی 

ھا است كھ نھ با اجرا كننده عمل و نھ با شمار و زمان مرتبط  ضرب المثل یھمگان یابراز معنا

  . ستین

  ).ھ كنیخوراك زمستان را در تابستان تھ(: مثال  
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  . نندك یفا میھا بھ طور محدود نقش صفت را ا ر در ضرب المثلیعدد و ضم

ب یتوانند ترت  یھا م جملھ یاجزا. شوند  یھا مشاھده م جملھ یھا ھمھ ا قسام اجزا در ضرب المثل

  . ب دستورمند فعل در آخر جملھ قرار داردیدر صورت ترت. دستورمند و نادستورمند داشتھ باشند

جملھ را با  یاز اجزا یكید ین است كھ باید بھ ایمنثور مق یھا المثل ب نادستورمند در ضربیترت

ب نادرست مند قرار یح مورد ترتیر صریگزاره و مفعول غ، نھاد. مشخص كرد یضربھ منطق

، با ضربھ منطق یعن، یشود یبلند تلفظ م ینھاد اغلب قبل از فعل قرار دارد و با صدا. رندیگ یم

  . شود  ید میت كلمھ تأكیاھم

  ).نباشد یكند كھ شكستن  یدرست نم یزیآھنگر چ(: مثال  

صفت مخصوص بھ خود  یھا دارا ن جملھیا. ھا است المثل جداگانھ مختص ضرب  یھا اقسام جملھ

ً توض، شود یك كلمھ تلفظ میاول . ھستند ً بعد از ادا. شود ین واژه ارائھ میح مفھوم ایبعدا  یمعموال

ن یھم. ر حاالت جملھ ادامھ دادیدر سا ین كلمھ ولید مكث كرد و سپس با تكرار ھمیكلمھ اول با

  . ان مؤثر فكر برخوردار ھستندیھا از وجود عواطف و ب جملھ

  . )کھچھ ا ست، بچھ کار( نکھیاای ).ف نداردیكار بچھ ھا توص( :مثال  

مركب ھستند بھ مراتب نسبت بھ ضرب  یھا كھ جملھ یھا ضرب المثل یزید گفت كھ در زبان قرقیبا

  . شوند یده میشترد یده ھستند بسا یھا جملھ یكھ از نظر ساختار نحو ییھا  المثل

  است چون خوش یادیت زیاھم یھ دارایھا قاف ضرب المثل ینحو یو ساختار یھنر یریگ  در شكل

كند و  ید كلمھ كھ از نظر معنا مھم است مساعدت میبھ تأك، دھد یش میر منظوم را افزایو تأث یآھنگ

مقدم بر ھمھ از لحاظ ، با خصلت مقابلھ یھا ضرب المثل. كند یمركب شركت م یھا در ساخت جملھ

. رود یش از دو متضاد بھ كار میدر ھر كدام از عناصر مثل مركب ب. ز ھستندیمتما یب لغویترك

  . فا كنندیتوانند نقش ھر جزء جملھ را ا یم یا ھا با خصلت مقابلھ متضادھا در ضرب المثل

  ).قوم خود یاحمق برا، كند یمردم تالش م یعاقل برا(: مثال  

ب كھ در ین ترتیبد. شود یكشف م یـ دستور ین با روشن لغویھ ھمچنین در جملھ مركب ھمایتبا

سھ یتوانند حضور داشتھ باشند كھ با ھم مقا یك ـ دو متضاد میمركب  یھا ب ضرب المثلیترك

صورت  ن جملھ بھیك كلمھ كھ در ای(. شود یھا از طرف فعل مشخص م دهین پدیاختالف ب، شوند یم

  )دیآ یم یمثبت و نھ

ً مینواقص د(: مثال     ).ندیب یند و نواقص خود را تا دم مرگ نمیب یگران را فورا
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  یم میاست بھ دو گروه تقس یا  ھ با خصلت مقابھیساخت جملھ مركب ھمپا یھا كھ دارا ضرب المثل
  : شوند

دا یمقابلھ با ھم ارتباط پشود كھ بھ واسطھ  یل میضرب المثل از دو جملھ مركب تشك :گروه اول

  . كند یم

عات یرم ـ از شایدل بر نگ، ترسم یخواھم از پسرم صرف نظر كنم ـ از مرگش م یمن م(: مثال  

  ).ترسم یم

ھا در  ن ضرب المثلیدر واقع چن. شود یل میاز جملھ مركب و جملھ ساده تشك  ضرب المثل: گروه دوم

جملھ ، ك بھ ھم ھستندیت اول و دوم از نظر معنا نزدجمال. سھ جملھ ساده ھستند یب خود داریترك

مردم خود را دوست ، نك یاز سگ دور، از آدم بد اجتناب كن(: مثال  . رود یسوم بھ كار مقابلھ م

، ھستند یھ با خصلت ھمگونیمركب ھمپا ی كھ از لحاظ ساخت جملھ ییھا در ضرب المثل ).داشتھ باش

  . ك مورد مربوط استیكھ بھ ، رود یھمنوع سخن م یھا نشانھع و یھا وقا دهیپد ی در باره

  . )سازدیھمسرش را عزا داد م، كھ بھ دشمن امان داد یكس(

وندد كاربرد یپ یبھ ھم م) كنیول، كیلی، ول( ییھ كھ عناصر آن با مفھوم جدایمركب ھمپا یھا جملھ

از آنان ممكن است  یكیشود كھ  یم دهیھا راجع بھ دو عمل ابراز عق ن نوع جملھیدر ا. دارند یمحدود

  . ابدیتحقق 

بندرت ضرب  یزیدر زبان قرق).ع داشتكھ اطال یا كسیرد یگ یم، كھ كشف كرد یطال را كس(: مثال  

  . ھ با خصلت علت باشندیشود كھ از نظر ساخت جملھ مركب ھمپا  یده مید ییھا  المثل

انجام میدھم وکاری بھ بد و خوب بعدش من وظیفھ خودم را بھ خوبی : ضامن بھشت و دوزخش نیستم

  . ندارم

با ھر حیلھ بر حریف غالب ، برای پیشرفت امر خود تدبیری بھ کار بردن: ضرب شستی بھ کار بردن

  . شدن

  . برتری حریف خود را می داند و جرئت مقابلھ با او را ندارد: ضرب دستش را چشیده است

  بگیری منفعت است  شزمان جلوضرر را از ھر

  . برمی گردد، آدم عاقل ھمینکھ فھمید راھی را بھ اشتباھی رفتھ

  عشوه گری کردن، کاری مخصوص زنان: طاق ابرو نمودن

  . آرام خود از دست دادن، بیقرار شدن: طاقت کسی طاق شدن

  پنھانکاری کردن، پنھان داشتن موضوعی کھ ھمھ می دانند: طبل زیر گلیم زدن

  از کسی حمایت و طرفداری کردن، ز کسی کردنپشتیبانی ا: طرف کسی را گرفتن

  رسوا شده است، راز نھان کسی آشکار شدن: طشتش از بام افتاده
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  بدون مطالعھ و نسنجیده دست بھ کاری زدن: طی نکرده گز کردن

  دچار ھمسر بد رفتار و بد اخالق شدن، گرفتار زحمت و دردسر شدن: طوق لعنت برگردن کسی افتادن

  از ادامھ کمک بھ کسی خود را رھا ساختن: ا بریدنطناب گدایی کسی ر

  ادم طمع پیشھ غالبا جان خود را بھ خطر می اندازد: طمع زیاد مایھ جوانمرگی است

بی جھت برای کسی بھ آب و ، مفت و مجانی برای کسی کار نکردن: عاشق چشم و ابروی کسی نبودن

  . آتش نزدن

  ضمیر رخساره خبر میدھد از سررنگ : ھمانند: عاشقی پیداست از زاری دل

  . بھ دست آوردن مطلوب خویش کار چندان آسانی نیست: عاشقی شیوه رندان بالکش باشد

  بھ رستگاری و راه خوشبختی رسیدن: عاقبت بھ خیر شدن

  باجستجو و تالش بھ مقصود خود نایل خواھی شد: عاقبت جوینده یابنده بود

  . عاقبت خشم پشیمانی است

  . کارھای سرمی زند کھ سپس باعث ندامت اوست از آدم خشمگین

  . ھر کسی باید روزی حساب اعمال خود را پس بدھد: عاقبت گذر پوست بھ دباغ خانھ می افتد

اگر از راه مالیمت ، ھر مشکل چاره ای دارد: دیوانھ پا برھنھ از آب گذشت، عاقل تا پی پل می گشت

  . باید جسارت بھ خرج داد نشد

 . زنگی نمی کند ولی غصھ ھزار سال را می خورد انسان صد سال ھم

  . اگر نمی خواھی سرت کاله برود قیمت جنس را از سھ مغازه بپرس

  . یک عمر اندوه بھ بار می آورد، اشتباه یک لحظھ

  !ارزش دختر یک دھم ارزش پسر است

  . باد بادک خیلی دور پرواز می کند، اگر نخ دراز باشد

  . اگر پول نداشتھ باشی کرم ھستی واگر پول داشتھ باشی اژدھا 

  . اندرز پذیر باشید، اگر جوان ھستید. اگر پیر ھستید اندرز بدھید

  . نخواھد داشت کھ بھ پا کند تنبان دیگر، اگر فقیر با ثروتمند معاشرت کند

  . آنکھ تھمت می زند ھزار بار می کشد و قاتل فقط یکبار

  . کنندیاول الغرھا سرمای زمستان را حس م

  . ھمھ از آن استفاده میکنند، چند نفر بھ نوبت آن را می پوشند: عبای مالنصرالدین است

 در توجیھ کار بد خود دلیل زشت تری آوردن: عذر بدتر از گناه

 . کس نخورد، روزی کس را: ھمانند: نصیب کسی را کسی نخورد

 . بازماندناز ادامھ صحبت ، جنجال سخن کسی قطع شدن اثر گفتگو و بر: نطقش کور شدن

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

 . از نظر عوام چشم زخم بودن، بھ چشم بد نگاه کردن: نظر زدن

  عجلھ میکند در کارھا شتاب و، بھ شوخی: نشادرش تند است

  : نسیھ آخر بھ دعوا رسیھ

  . معاملھ نقدی بوی مشک میدھد: ھمانند

 : نزن در کسی را تا نزنند درت را

 چو بد کردی مباش ایمن ز افات: ھمانند

  بزنی خونش درنمی ایدنشترش 

 . سخت آشفتھ است، در نھایت خشم و عصابیت است

 شخصی را بھ منظور خاصی مطیع و رام خود کردن: نرم کردن

  . آرام آرام و بھ مالیمت کار خود را بھ ضرر دیگری فیصلھ دادن: نرم نرم پوست کندن

  ! مھیآفتابھ خرج لح
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