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 مقدمه: 
را در زندگی روز مره خود شاهديم،  هامگوکمتر جلسات، محافل و بگو      

گاهانه و يا نا خود هاتکه در البالی صحب ی مان ضرب المثلی را به صورت آ
گاه ذکر نکرده باشیم، ضرب  قديمی ترين و پرمايه ترين ادبیات  ، ازهاالمثلآ

زندگی  هایهانسانی است که در بستر اجتماعی، فرهنگی، دينی، تاريخی و تجرب
که ما حصل تکیه بر آيات و  ،ماسانی شکل گرفته است، ادبیات دينیمتنوع ان

 اين کهی حکیمانه بوده و در عین هاالمثلاحاديث است، نیز سرشار از ضرب 
ی در با تذکر نکات ظريف و هشدار دهندهگرفته از مبداء وحی است،  خود بر

نقل داستان ها و هدايات آسمانی می پردازد، با  ی، بر زيبايهاالمثلقالب ضرب 
دگی ما از باورهای دينی، خواسته نا خواسته ضرب توجه به رنگ پذيريی زن

ی که در آيات قرآنی و احادث ائمه معصومین وجود دارد، وارد حوزه هاالمثل
 ادبیات ما شده است.

در باور های اعتقادی ما، باعث شده  هاالمثلهمین ريشه داشتن ضرب        
مساوی در کار برد آن به صورت ، که افراد با سواد و تحصیل کرده و افراد بیسواد

ها سهم بگیرند، حتی در خیلی از موارد مشاهده شده است که افراد بیسواد 
در افهام و تفهیم شان بهتر استفاده  هاالمثلضرب  نسبت به افراد باسواد از

گ ضرب المثل در کدام زمینه و چگونه استعمال شود هیچ يهکنند و در اين  کمی
و به حیث فرد تمرين کرده و تحصیل يافته از  شوندنمیگونه اشتباهی را مرتکب 

 استعمال آن بهر می برند .
های دينی منشاء می گیرد ها از درون مايهالمثلکه ضرب  صرف نظر از اين   

قسمت قابل   شودمیو اين باعث کثرت استعمال آن در زندگی روزمره مردم ما 
خود مردم در البالی جريان  هایه، برخاسته از تجربهاالمثلتوجه ازضرب 
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نهايت تجربه،  شودمیحیات شان است  از دقت در عامیانه ترين ضرب المثل، 
عوام را نسبت به زندگی شان بدست آورد،  هایهديدگاه، اعتقاد و جهان بینی تود

هدف دارد آنقدر  یدر ارائه هاالمثلوضاحت، روشنی و صراحت  که ضرب 
های ادبی و محاورات وِيشهای ايجاد شده درگُ  آشکار است که گاه قید و بند

ها، المثلضرب  ، در اکثر ازبردمیرا نیز زير سوال  هاهروزمره توسط تحصیل کرد
ی صريح و بی پرده انعکاس می يابد که چنانچه آن کلمات و جمالت به اندازه

کلمه و جمله در ادبیات متعارف و آموزشی امروز مطرح شود، خالف قرار 
سنت شکنی ها و  ی مروج است، در واقع، در ضرب المثلها انواعی ازدادها

قاعده شکنی ها وجود دارد و همین امر باعث گرايش بیشتر گوينده گان ضرب 
 المثل به ضرب المثل شده است.

پند ها، اندرزها، کلمات قصار، جمالت  یهگیرند ، در برهاالمثلضرب     
مورد  هاهو د هاهیرينی های طنز گونه، تجربنهايت کوتاه، ش هایحکیمانه، داستان

قوم و ملت، پیوند ناگسستنی دارد، اين  هر یهديگر است که با زندگی روزمر
نسلی به نسلی اکثرن به صورت شفاهی و سینه به سینه  گرانبها که از یهگنجین

انتقال می يابد، خود مبّین بارور بودن همان زبان و فرهنگ بوده و وسعت خرد و 
 عوام همان ملت را نشان میدهد. هایهتود یهنر زبانی

حوزه گفتاری مردم افغانستان، از دير زمان جزء پر بار ترين ادبیاتی بوده       
است که دنیای ازضرب المثلها را در زبان های مختلف خود جای داده و در اين 

ها  –َمَتل در پشتو  –دار بوده است، ضرب المثل  زمینه از غنامندی خاصی برخور
عمده ترين بخش ادبیات شفاهی و فولکلور اقوام ساکن در افغانستان را تشکیل 

که بعد از گذر زمان کماکان به قوت خود باقی مانده و هنوز به شیرينی  دهدمی
 خاص خود گرما بخش افهام و تفهیم های محاورات است.

 اثیرات مثبت آن دردر ادبیات مردمی و ت هاالمثلبا توجه به ارزش ضرب        
جذبه میان  گفتن ها و شنیدن ها، افهام و تفهیم، گرفتن و انتقال مطالب و ايجاد

خالق انسانی مثل تعداد  توان ادعا کرد که روزی اين اثرگوينده و شنونده، نمی
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شینیان به باد فراموشی سپرده شده و از بین خواهد رفت، بلکه با یآثار پ زيادی از
هر روز جايگاه  ،اقوام و ملل دارد در میان زبان ها و فرهنِگ عمیق که  یهريش

، هاالمثلخاص خود را بدست خواهد آورد، در حقیقت بايد ادعا کرد که ضرب 
جزء میراث های پر بار ادبیات انسانی است و حفظ آن مسئولیت همگانی و 

 برای اهل قلم و فرهنگ. یهجیب
اين اولین اثری  –اطق مرکزی افغانستان حداقل در من –من، ادعا ندارم که       

تألیف شده است، بوده اند و هستند  هاالمثلاست که در زمینه گرد آوری ضرب 
بزرگانی که قبل از ما در اين میان آثاری ماندگاری خلق کرده اند و در حفظ اين 

را نسبت به  یهگرانبهای انسانی سهم فعال گرفته اند و خدمات شايست یهگنجین
که  شودمیدلیل به اين نو فرهنگ مردم خود انجام داده اند، اما اين یات ادب

در  –کسی در اين میدان است  مثل من کم اطالع تر از هر اين کهولو  -ديگران نیز
عاشقان فرهنگ و  یهاين میان کاری نکنند، من نیز که خود را دنباله رو قافل

جای  اين باغ از خود نقش پای بر ، خواستم درمردم خود میدانم یهادبیات عامیان
شود برای خلق آثار بهتر  یه، زمینر اثری برای دوستان خواندنی نبودگذارم که اگ

 و زيباتری در اين زمینه .
ی موجود هاالمثلدارد اين است  که تعداد زياد ضرب  ويژگی که اين اثر      

جمع آوری شده در يگ روز  –شايد بیشتر از دوصد ضرب المثل  –در اين اثر 
لیسه ذکور بیخسنگ  –)عج( که در لیسه ولی عصر ، زمان هایرودمیاست، يادم ن

 ، به شاگردانم کارِ معلم بودم - 1295نگل، قبل از سالولسوالی لعل وسرج
ی که خاصتن متعلق به زبان هزار گی است را هاالمثلخانگی  دادم تا ضرب 

آن روز وقتی با دنیای از ضرب  جمع آوری کرده فردا به صنف بیاورند، فردای
، به بارور بودن فرهنگ و زبان رو شدمه ب هزارگی درصنف رو ی ناِب هاالمثل

مردم خود متعجب شدم و اين باعث شد تا به جمع آوری تعداد بیشتری ازضرب 
چند تعداد زياد آنها در  ی بپردازم که رايج در زبان هزارگی است، هرهاالمثل

ادبیات  یهی ساکن در افغانستان و فراتر از آن در حوزهاتزبانهای ديگر ملی
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متعلق به همان زبان و قوالب ديگری که  هاهاما با لهج ،شودمیفارسی استعمال 
 . و ادبیات است

ی موجود در اين هاالمثلتا حد ممکن کوشش کردم تا رسم الخط ضرب       
تلفظ آن در ادبیات فولکلور و  وِيش و نوعاثر را به شکلی بنويسم که متناسب به گُ 

ی که حتی با نوشتن رسم هاالمثلهزارگی باشد، و در اکثر ازضرب  یهعامیان
وِيش هزارگی برای ديگران مشکل بود، الخط هزارگی آن نیز خواندنش به شکل گُ 

امکان تلفظ درست آن به شکل تلفظ  –کسره ، فتحه ، ضمه  –با ِاعراب گزاری 
 .در حد توان میسر ساختم هزارگی را یهعامیان

تحت عناوين تاريخچه ضرب  هاالمثلکه پیش از آغاز ضرب  مطالِب   
، فوايد هاالمثلالمثل، ضرب المثل و معانی آن، اقسام ضرب المثل، فوايد ضرب 

در قرآن کريم و... ضرب المثل از منظر قرآن، مثل در قرآن کريم، اقسام مثل 
گاه ، نیز بنوشته شده است هی بیشتر عزيزان خواننده از وسعت و خاطر آ

در ادبیات و فرهنگ های ملل و اقوام و  هاالمثلعمیق ضرب  یهگستردگی و ريش
 متون دينی است.

ارايه شده بود را ِصرف  اين قسمت، تعاِرفی که از زبان بزرکان به زبان عربی در 
اش بسنده کرديم و از آوردن متن عربی آن صرف نظر نموديم، اما در به ترجمه

گان الزامی بود، آنرا با متن رزکه تذکر متن عربیی يک عبارت از ببعضی موارد 
 عربی آن آورديم .

 هانمونههمچنان آيات قرآنی که در بخش های مقدماتی اين اثر به عنوان       
يت الله ناصر مکاريم شیرازی تطبیق و آورده شده است، با قرآنکريم ترجمه آ

ش را از آن اقتباس کرديم، زيرا در ترجمه و معنی کردن آيات الهی هايهترجم
ضرورت مراجعه به مختصص آن الزامی بود و با استفاده از تفسیر نور ترجمه 

آن  یهآيت الله محسن قرآئتی متن عربی آيات را با حالت ِاعراب گزاری شد
قرآئت آن برای خواننده آسان تر باشد، تمام آياتی که در منابع  انتخاب کرديم تا

ر قرآنی آمده بود را با َو اين اثر بدون ذکر شماره آيات و اسم ُس  یهاستفاده شد
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به شکل پاورقی برای ايجاد سهولت دست و مراجعه به تفسیر نمونه بیرون نويس 
قیق آن برای عزيزان تح دوستان مان به آدرس معین آن تذکر داديم تا زمینه یرسی

 .آسان تر باشد
، به هاالمثلالزم به تذکر است که در جريان جمع آوری و ثبت ضرب          

نظر خودم تحرير آنها با اخالق و حجاب قلم  ی بر خوردم که ازهاالمثلضرب 
آتش پوف کدو"، خودم  گويند"... وناساز گار بود، مثل آن ضرب المثل  که می

بخشی  یهکه از ثبت آنها صرف نظرکنم، هر چند آنها نیز نشان دهند الزم دانستم
ی خیلی ملموس و عینی را هاتاز ادبیات حاکم در محیط است، و گاهن واقعی

در خود منعکس می سازد، و برای تفهیم يک حقیقت به آن اندازه موثر است که 
توان از آوردن  جا گزين آن کرد، اما در حد شودمیهیج جمله و عبارت ديگر را ن

 آن خود داری کردم.
ی که رايج شدن آنها باعث هاالمثلهمچنان از ياد داشت و تحريرضرب        

مثل ضرب  شودمیو يا جريحه دار کردن احساسات اقوام  هاهبی باوری میان تود
ی که ديدگاه هاالمثل" و يا ضرب دهدمیالمثل " اگر آذان داد در راه هم آذان 

مردم را سست و از مسیر اصلی آن منحرف می سازد و با  یهارادجامعه و 
يا " بر   مثل " بکوب بکوب همان است که ديدی" و ،باورهای دينی در تضاد است

که قرآن می فرمايد"  سر هردانه بنوشته عیان  اين بود رزق فالن ابن فالن" در حالی
چند به اين نکته  ، هررف نظر کردمنیز ص 1 " َو َأْن َلْیَس ِلالْنساِن ِإال ما َسعي
، جراحی اصالحات آوردن در فرهنگ و ادبیاتشديدن باور دارم که بعضی از 

کردن فرهنگ و ادبیات يک ملت است، اما از طرفی کمرنگ کردن روحیه تالش 
ی که هدف مندانه هاالمثلاز مردم با ايراد ضرب  هایهو زحمت و يا تحقیر گرو

اهل قلم نیست، به اين منظور در بسا  یه، شايسترودمی احساسات شان را نشانه
خود داری کردم، در حالیکه آن ضرب  هاالمثلموارد از آوردن بعضی از ضرب 
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رايج در مناطق مرکزی بوده است، و  یهاالمثلرد ترين ضرب بُ  کار المثل از پر
چون  جمع آ وری و مکتوب سازی آنها را به دست کسانی حواله دادم که دل شان

، اما با آن و زبان شان قدرت توجیه و اقناع را دارد قلم شان قدرتمند و نترس است
های از اين دست ناگزير تکرار شده هم در خیلی از موارد اجبارن ضرب المثل

است، چون برای انعکساس يک واقعیت اجتماعی به عدم چشم پوشی از آن 
 .ديدمخود را مکلف می

ر اين کتاب نهايت تالش شده است که از آوردن شايد بشود ادعا کرد که د
مثل امثال و  –رد دارد زبانها به صورت عام کار ب یهی که میان همهاالمثلضرب 

نیز  –ی بهمنیاریهاالمثلی دکتر شهرانی، ضرب هاالمثل، ضرب حکم دهخدا
ی هزارگی جمع آوری شود، اما از هاالمثلصرف نظر شود و خاصتن ضرب 

ا تعدادی از زبان ها کار برد مشترک يهی که میان همهاالمثلرب آوردن بعضی ض
 –هزارجات  –که آن ضرب المثل در محیط ما  دارد ناگزير بوديم، آنهم به دلیل اين

مردم مناطق مرکزی افغانستان  یهبیشترين کار برد را داشته است، فرهنگ عامیان
و حتی مردم و ملل ديگر جهان آنچنان با فرهنگ ها و ادبیات بقیه مردم افغانستان 

ک قوم و يا زبان يهادبیات ويژه و منحصر ب شودمیگره خورده است که به آسانی ن
ک لهجه و يهب هاالمثلبخشیدن اين ضرب  قلاز میان آن جدا کرد، لذا برای تعرا 

ثريت عوام يا اک هایهزبان، معیار فقط استعمال همان ضرب المثل در میان تود
 .نتخاب کرديم و بسجامعه را ا

که خیلی  در نهايت ما از تحرير دو چیز ديگر در اين اثر عاجز بوديم يکی اين
آن به وقوع  یهداستانی دارد و اساس انعقاد نطف هایهريش هاالمثلضرب  از

رد آوری و ثبت آنها مشکل بود و همچنان منشأ بر می گردد که گِ  یهداستان و قص
برای من کار دشوار بود که از  هاالمثلتمام ضرب  هایهپیدايش و تشخیص ريش

آوردن آن ها منصرف شديم و اين مهم را به انگشتان توانای عزيزانی حواله داديم 
چنانچه بعضی از  -که از درايت و کفايت بهتر و بیشتری بر خوردار هستند  
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گرد آوری  بزرکان اين سد را شکسته اند و توانسته اند آن داستان ها را در حد توان
 .-کنند 

تا راحت تر بشود  ،را به صورت الفبای ترتیب نموديم هاالمثلتمام ضرب       
به ضرب المثِل دلخواه خود  دست يافت، در اين قسمت، کوشش کرديم که بعد 

، در داخل هر ست يا دال است يا شینکه مثلن الف ا ،از حرف اول ضرب المثل
و  یرعايت کنیم، تا کمی از نظر زيباي یالفباي گروپ نیز حروف دوم آنرا به ترتیب

 .ساختار سازی درست تر بیايد
بر  هاالمثلبا خیلی از ضرب  ی موجود،هاالمثلدر جريان تحرير ضرب       

اول  ،ک بودندخوردم که به لحاظ محتوای و مفهومی خیلی به هم نزديمی
ا هم نزديک اند و ی که از نظر معنا بهاالمثلتصمیم گرفتم که تمام ضرب 

اما از گستردگی  ظاهرن در عبارت کمی باهم فرق دارند را در کنار هم  بنويسم،
به صورت  هاالمثلشد و نیز تسلسل تحرير ضرب ردی آن کاسته میبُ  کار یهحوز

به  هاالمثلچون فکر می کردم که تحرير ضرب  الفبای آن از بین می رفت،
ن است و هم خواننده را راحت به مقصد می صورت الفبای هم در خواندن آسا

رساند و يابیدنش ساده است، هم از نظر ساختار تنظیم شان زيباتر است، لذا از 
ی زيادی را در اين مجموعه داريم که از هاالمثل، و ااّل ضرب مآن منصرف شد

نظر معنا با هم خیلی نزديک اند و فقط به لحاظ عبارت کمی فرق دارد و حتی 
 ر بردی شان نیز خیلی نزديک به هم اند .حوزه کا
امید وارم اين اثر گامی باشد در راه حفظ میراث های ادبی و فرهنگی       

زرکانی  که اين چیزی بیشتر اهمیت دارد و ب عامیانه مردم مان، که برای ما از هر
ما کاستی هایکنند، از باب " خذ ما صفا و دع ما کدر" بر کم و اثر را مطالعه می

چشم پوشیده و با رهنمای های دلسوزانه شان ما را ياری رسانند، نبايد فراموش 
فقط همان   -درحال تحرير اين اثر  –کرد در محیطی که من زندگی میکنم 

م بوده است، و ی شیرين شان منبع کارهامگو مردمم و بگو یهبی کین هایهسین
ی ديگر مشاور و همکار گی ام است،ار همیشيهه رنگی کبه جز کمپیوتر سیا
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 در ديد نداشتم تا بتوانم با استفاده از آن کاری کنم که اين اثر از آنچه فعال
، هاه، بهتر باشد، صغر سن، دوری از منابع و کتابخانقضاوت و مطالعه شما است

دست و پا گیر و عدم فرصت که  هایهبی تجربگی در مسیر تألیف و آثار،  مشغل
ِشُمو " ،  َکَرِم از ه وه هستم را نیز از ياد نبريد، آره ! " َکِم ازمَ من شديدن به آن مواج

آروزمندم که " َقِد ِنماد ُموی نپالید "، تشکر از هرکسی  که در اين مسیر دستم را 
گرفتند و خواهند گرفت، مخصوصن برادر بزرگم سید محمد ظاهر " واثق " 

طالعه اين اثر را قبل از مولف کتاب ) کوچی گری در افغانستان ( که زحمت م
چاپ کشید و رهنمای های مفیدش در اصالح اين اثر موثر بود، چنانچه رهنمای 

 ه گشای من خواهد شد، والسالم َر  ،های همه شما
 

 سیدعلی آقا " مشفق "
 1299عقرب 
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 هاالمثلضرب  یهتاریخچ
 

معروف در گفت و گوهای انسانها ، مشهور و ، جمالت روان، کوتاههالَمثَ       
و داستانهای عبرت آمیز و يا متن های حکمت  هاهاست، که در چند کلمه از قص

تا  یهادعا کرد که هیچ ملت و جامع شودمی، به طور قطع رودمیآموز روايت 
حال در گذر تاريخ ديده نشده که ادبیات گفتاری و شنیداری شان از اين ارزش 

و حضور اين گفتار کوتاه و پر معنی در ادبیات بشر پا به پای خالی باشد، تاثیر 
تحول زبان و ادبیات انسانی متحول بوده و در هر عصر و زمانی به حیث يک 

گفتار،  بستر ساز خوش فهمی گفت و  یهجهت دهنده و تسهیل کنند یههست
 گوها بوده است.

اگر بخواهیم برای تولد اين بخش مهم و عظیم ادبیات انسانی زمان تولد و       
منشأ برخاست تعین کنیم، کار نا ممکن و غیر واقعی و به دور از انصاف خواهد 
بود، بهتر آن است که اعتراف کنیم، آغاز حضور اين بخش از ادبیات بشری در 

تاری در میان انسان ِن گفتاری و نوشگذرگاه زبان و ادبیات بشر، برابر با شروع زبا
 .ها بوده است

هر چند، معلول حضور بخِش از ادبیات انسانی به نام ضرب المثل ) َمَثل       
ی به نام داستان ها، حکايات و يا حوادثی هاتعل یهزدن (در میان انسانها، زاد
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معنی به  آن سبب تراوش جمله و عبارت با یهبوده است، که تأثیرات متحول کنند
نام َمَثل در ذهن يک انسان شده است، علی القاعده هر مثلی، معلول يک علتی 

اتفاق افتاده در زندگی بشر بوده است، که به مرور زمان و  از تحوالت و حوادِث 
، داستانها و اتفاقات که منشأ اريخ حیات بشر، اکثريت از حکاياتدر دراز نای ت

رب المثل شده است، از بین رفته و تنها ماندگار به نام ض یهتولد يک جمل
محصوِل از آن حادثه در میان بشر امروز فقط همان يک عبارت کوتاه اما با بار 

 معنی دار زيبا مانده است.
ها، پیشرفت و سانها و فرهنگاز طرفی، ممتد شدن تاريخ، کثرت ان      

نسانها و خلط تعامل ا تغیرات در تمدن و تکنالوژی انسانی؛ فراهم شدن فرصِت 
و پرمايه شدن  هاالمثلها و رسوم و عادات و آداب، سبب تکثیر ضرب فرهنگ

اين بخش از ادبیات زيبای آدمی نیز شده است، که امروز وقتی دقت کنیم، بستر 
در ادبیات گفتاری و نوشتاری بشر، در حال رشد و گسترش است  هاالمثلضرب 

 .رودمیو انکشاف بیشتر پیدا  ادبیات بیشتر، رشد و در موازات تولیِد 
های کتابت هم تقريبن به زمان هاالمثلتاريخ ثبت و مکتوب سازی ضرب       

تاريخ بشر پس از اختراع خط بر می گردد، و يا حد اقل اگر بخواهیم برای دسته 
در ادبیات بشری، يک زمان تخمینی  هاالمثلبندی کردن و گرد آوری ضرب 

هزاران سال قبل از میالد مسیح را در بر خواهد گرفت، آثار هم  تعین کنیم، باز
باستانی سومری ها که با خط میخی به جا مانده است، پر  هایهباقیمانده از کتیب

است از امثال و حکم که امروز باستان شناسان به پرده برداری از آنها دست يافته 
و  هاهفلکلور و افسانهمانند شاعران اشعار  هاالمثلاند، اما گويندگاِن ضرب 

اساطیر باستانی گم نام و نا معین است، اين تراوش های ذهنیی زيبا پس از 
صدور از زبان يکی از گويندگان به دلیل زيبا بودن، رسا بودن و داشتِن بار معنای 
قابل قبول در اذهان حک شده است و سینه به سینه و در امواج تاريخ مکتوب و 

 ه و به ما رسیده است.ره پیمود هاتشفاهی مل
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بر اساس متون و شواهد تاريخی، اولین کسی که برای جمع آوری ضرب  
همت گماشت، ارسطو بود، که متأسفانه امروز از کتاب وی که به نام "  هاالمثل

امثال و حکم " در شواهد تاريخی تذکر داده شده است، سندی مکتوب باقی 
ويسندگان آن ن نظری بیندازيم، شعرا و ننمانده است، وقتی در تاريخ يونان باستا

آپولونیوس، سوفکلس، همر، آريستوفان، آيشیلس،  زمان مانند افالطون،
اوريپیدس و ... با به کار بردن امثال در آثار خود آن را به عنوان بخشی از ادبیات 
گرانسنگ انسانی بها داده و حفظ کرده است و يا حد اقل نقش تأثیر آن در ادبیات 

نی معاصر شان را اثبات کرده است، فالسفه و نويسند گان روم باستان نیز از انسا
اين امتیاز بی نصیب نبوده اند و افراد مانند پالتوس، تِرنس، هوراس، سیسرو 

ی ادبی و تاريخی شان از امثال و حکم به صورت هاتو ياد داش هاهو...در نوشت
ه جدی در تدوين و جمع آوری اين فراوان استفاده برده اند، اما رومی ها به گون

ی هاالمثلبخش از ادبیات انسانی به صورت مدون آن کار نکرده اند و ضرب 
ی يونانی متأثر بوده است و از اين مسیر به غنای هاالمثلشان بیشتر از ضرب 

 فرهنگ و ادبیات خود در اين بخش بهره برده اند.
گراس، مارتین والزر، اريش نويسندگان معاصرما، مانند برتولت برشت، گونتر

کستنر، هانس ماگنوس، انسنبرگر، هاينريش بل آلمانی، وکتورهوگو، علی اکبر 
اند که در عارف قزوينی و ...از جمله کسانی دهخدا، صادق هدايت، ارج میرزا،

اند و به و حکم به صورت فراوان بهره برده امثال نوشتار و خلق آثار ادبی شان از
ه دکار هنری و ادبی خود را زيبا کر هاالمثلبا استفاده از ضرب همان اندازه که 

را بازی کرده  یه، در تداوم حیات اين بخش از ادبیات انسانی نقش ارزندندا
ی از کسانی اند که از ضرب المثل استفاده کرده اند و هانمونهاست، البته اينها 

دست به خلق اثر ادبی زده اال در میان تمام انسانها کسی را نمی توان يافت که 
 عبور نکرده باشد. هاالمثلضرب  یهباشد اما از کوچ

در میان بشر کمکی قابل  هاالمثليکی از موارد که در ماندگاری ضرب       
توجه کرده است، موجوديت ضرب المثل در کتب اديان الهی بوده است، که 
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از آنها در کنار مراسم و  امروز در دنیا طرفداران فراوان دارد و قاعدن استفاده
مناسک دينی در ترويج آن کمک نموده است، کتب مقدس اديان ابراهیمی مانند 

ی فراوانی است که استعمال آن در هاالمثلتورات، انجیل و قرآن دارای ضرب 
 میان پیروان اين اديان امروز بسیار مروج است.

به شروع زبان و ادبیات  اهالمثلبر اين، همانگونه که زمان تولد ضرب  بنا     
انسانی گره خورده است، پايان اين داستان نیز نا پیدا بوده و تا انتهای زندگی بشر 
در فراز و فرود های زندگی مورد استفاده خواهد بود، چنانچه امروز بستر استفاده 
از اين بخش از ادبیات زيبا و شیرين انسانی به حدی وسیع و گسترده است که 

 گرفته است. را در برتمام امور 
، يکی از زبانها و ادبیات پر بار انسانی است ادبیات فارسی )دری( زبان و      

 پر باری بر خور هایههای انسانی از درون مايکه در میان تمام زبان ها و فرهنگ
اير دار است، همچنان که اين زبان در بخش شعر، داستان، حکايات، تاريخ و س

ضرب  یههای زبان بشری است، در میدان عرضاز بهترينشعب ادبیات انسانی 
در بستر ادبیات بشری، از غنی ترين زبانهای رايج در حیات بشری  هاالمثل

در آن، به وی زيبايی خاصی  هاالمثلاست، که وسعت و گستردگی ضرب 
بخشیده است، اما تاريخچه و مبداء تولد امثال و حکم در اين زبان را هم به هیچ 

نمی توان مشخص کرد و اين زبان در اين بخش از کار خود، تابع همان  صورت
 است. ساير ملل در ادبیات انسانی هاالمثلناپیدايی مبداء ضرب 

       

 َمَثل و معانی آن
ا ضرب ي هالاز ادبیات آن را مث یهدر هر زبان، عمده ترين بخش يا شعب      
 هایهبرخاسته از ذوق های فطری، قريح، که دهدمیی آن زبان تشکیل هاالمثل

و افکار، عادات و رسوم، اخالقیات و احساسات اهل همان زبان  هاهادبی، انديش
ادبی در يگ زبان  هایهو پار هاهمی باشد، شايد اگر دنبال قديمی ترين چکید
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ی رايج در همان زبان ادبیاِت قديمی تر پیدا کنیم، به هالبگرديم، نتوانیم از مث
اس شهادت محققیِن زبان و ادبیات انسانی، "بشر پیش از سرايش شعر و جلو اس

تر از نوشتن خط به َمَثل سازی و استفاده از آن در بستر ادبیات زبانی دست زده 
در يگ زبان منشأ و  هالبرای پیدايش مث شودمیبودند و به همین اصل است که ن

 .2مبدأ را پیداکرد"
از منظر لغوی و اصطالحی معانیی را نوشت، َمَثل، در  شودمیبرای َمَثل      

عربی است و از َمَثَل َيمثُـُل مُـثُــال ً مشتق  گرديده است، که به  یهاصل کلم
معانی چون شباهت داشتن شیئی به شیئی، راست ايستادن و به پا خاستن، مانند 

اندرز و سخن و حديث، پند و  و شبیه و همتا، برهان و دلیل و حجت، مطلِق 
که  هایه، صفت، سخن يا داستان و قصه و اسطور3عبرت، نشانه و عالمت و آيت

، نمود و نمودار، داستان، 4از زبان حیوانات و جمادات است چون کلیله و دمنه
فسانه و غیره در زبانهای عربی، سامی، حبشی، آرامی، اکدی، فارسی و کتب 

 . 5لغت و فرهنگ ها آمده است
ر اصطالح نیز دارای تعاريف و تقسیم بندی های زيادی است و َمَثل، د      

محققین اين رشته در فوايد و تعريف مثل از اين منظر نیز مطالبی زيادی را اشاره 
د " که از پیشوايان علم و ادب است، در تعريف مثل از منظر  کرده است، " مُـَبرَّ

رايج است که به  :" مثل از مثال گرفته شده و آن گفتار گويدمیاصطالحی 
آن حال دوم را به حال اول يعنی حالت موجود را به حالتی که سابق بر  یهوسیل

آن و شبیه بدان بوده است، تشبیه نمايند، حال دوم يا حالت موجوده مشبه است و 
 . 6حال اول يا حالت سابق مشبٌه به "

                                                           
ی " داستان نامه بهمنیاری ".مقدمه-  2  
122/ المنجد، صـ 1252، ثور و جوزای  2و  5يغما ، سال دوم ، شماره مجله -  3  
2221/ فرهنگ معین ، صـ  1252فرهنگ الروس، صـ  -  4  
. 119/ امثاِل قرآن حکمت، صـ 24، صـ 52ی دهخدا، ج لغت نامه -  5  
. 2مجمع االمثال میدانی، صـ  -  6  



04  مُشت نمونۀ خروار 
 

 

مثل است که با م یه: " مثل جملگويدمیه( 122-522ابن سکیت )       
نیز" شريشی " شارح  و  7خود در لفظ مخالف و در معنی متحد و موافق است "

که در  یهکلم : " َمَثل عبارت است ازگويدمیمثل  یهمقامات حريری دربار
معانی عالیه و تعالیم  یهدارند حقیقتی نیست ولی در باطن در بر ظاهر آن

 یه:" َمَثل قولی است دربار گويدمیه( 245، همچنان راغب ) 8پرمغزی است "
چیزی ديگر، تا يکی آن ديگری را بیان و  یهچیزی که شبیه است به قولی دربار

" مثل  گويدمی، همچنان يکی از نويسندگان ايرانی در تعريف َمَثل 9مجسم کند "
روانیی  یها مضمون حکیمانه که بواسطيهاست مختصر، مشتمل بر تشبی یهجمل

عنی و لطافت ترکیب، بین عامه مشهور شده و آنرا بدون تغییر يا الفاظ، روشنیی م
و در نهايت به تعبیر " آلوسی " 10برند"ر جزئی در محاورات خود به کار میبا تغیی

سه مورد کار برد دارد  که در شودمیه( " مثل در اصطالح به مطلبی گفته 1514)
: 

 . شودمیدر اصل لغت به معنی شبه استعمال  – 1 
 در عرف لغت به معنی قول سائر. – 5 

به معنی صفت غريب که معنی مجازی است و از معنی عرفی به  - 2
، زيرا َمَثل بین مردم به واسطه شودمیپیوندی که با غرابت دارد اخذ  یهواسط

 . 11غرابت و شگفتی آن جريان می يابد " 
ديگر  یهگ گفتيهکاتالق شد  شودمیبنابر اين مقوالت، مثل، به گفته ای      

بايد باشد که مفهوم آنرا واضح سازد، توصیف يگ کیفیت يا کمیت، صورت  يا 
ل ثَ سیرت از روی ستايش يا نکوهش، مشابه ساختن چیزی به چیزی ديگری، مَ 

 یه، بلکه گاهن مثلها به داليلی به گونشودمیهمیشه به صورت واضح گفته ن
                                                           

. 2مجمع االمثال میدانی، صـ -  7 
. 1امثال قرآن حکمت، صـ  -  8  
مفردات راغب، ذيل َمَثل . -  9  

ی بهمنیاری، )ص يو(.داستان نامه -  10  
. 145تفسیر منهج الصادقین، صـ  -  11  
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فهوم آن دقیق نشود به منظور گوينده از پیچیده و مغلق است که تا شنونده به م
و اخالقیات است،  هات، چون امثال همیشه آمیخته به حکمبردمیآن پی ن تذکر

ملتی را پیدا کرد که فرهنگشان خالی از امثال باشد، مخصوصن  شودمیدر دنیا ن
 . 12امثال بلیغ و فصیح اند یهمکاتب دينی که تورات و انجیل و قرآن دارند

  

 لَمثَـاقسام 
( که فصلی تحت عنوان " 54در کتاب ) علم و ادب، قسمت اول، ص      

امثال " آمده است، ابتدا امثال را بر دو قسم تقسیم کرده است، " قسم  اول عبارت 
موجزه که شبیه به مورد اصلی خود است، قسم دوم  یهاست از اقوال جاري

و جمادات و غیره ايراد عبارت است از روايات مختلفه که به لسان حیوانات 
را به  ِء جديد مثالکه " ُادبا دهدمیبحث خود تذکر  یه، نويسنده به ادام13گردد"

 :سه قسم منقسم ساخته اند "
( که نطق و عمل به عاقل نسبت داده ممکن  فرِض مفترضه ممکنه )  -    1

 . شود
و جمادات ) اختراعی غیرممکنه ( که به لسان حیوانات اختراعی محال - 5     

 در آيد، به اين معنا که نطق و عمل به آنها نسبت داده شود .
مخلوط از ممکن و محال که نطق و عمل به ناطق و غیر ناطق نسبت  - 2     

 14داده شود و اين قبیل امثال در کلیله و دمنه بسیار است 
 :رودمیار  شرط را برای مثل ذکر  اين کتاب چه

 ء، آنطور که خواننده مقصود را به آسانی درک کند .عدم تعقید در انشا - 1    
 ه .ری جستن از بیانات زيادی و بیهوددو - 5     

                                                           
. 221فرهنگ لغات قرآن مهرين، صـ  -  12 
. 54علم ادب، قسمت اول، صـ  -  13  
. 51- 52علم ادب، قسمت اول ، صصـ  -  14  
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 ه گردد.به طوری که موجب شاد مانی شنوند سلیس بودن عبارات - 2     
 تنوع در بیان . - 2      

 15در انتها نیز تذکر داده که " شرط ديگر در مثل، بیان مقصود است "
گان در انواع و اقسام مثل می گويند: اگر تشبیه و تمثیل با برخی از نويسنده      

شرح و تفصیل و با فروع و زوايِد چند بیان شود و حالت يگ حکايت قسمن 
 او را به چند بخش تقیسم کرد :  شودمیمفصل را بخود بگیرد، 

ر و امثال آن گرفته هرگاه آن حکايت از زبان حیوانات و نباتات و احجا - 1      
در عربی تمثیل يا مَـثَـل  شود که امکان وقوع آن در خارج محال باشد، آن را

 .گويند
ير باشد، آن را اگر آن حکايت از مردم روايت کند يا وقوع آن امکان پذ – 2    

 .تمثیل دينی گويند
فته و اخبار خرافی گر هاهاگر آن حکايت از احوال گذشته گان و افسان – 2    

 .شودمیگويند که جمع آن اساطیر شده باشد، آن را اسطوره 
کهن از معتقدات عامه باشد، آن را  هایهاگر آن اسطوره و افسان – 2   

 . 16مجموعن قصص يا اعتقادات يا روايات تاريخی نام می نهند
بعضی مثل را به َمَثِل مشهور و غیر مشهور تقسیم کرده اند، " امثال مشهور       

آن امثالی است که غالبن مردم شنیده باشند و غیر مشهور آن امثالی است که 
، اين 17از مردم مشهور است" یهاکثر مردم نشنیده باشند و فقط در میان عد

به اين دلیل واضح است که  تعريف در حق مثل درست نخواهد بود و نارسای آن
که بین مردم  هایهمثل است، زيرا آن جمل هایه" مشهور بودن مثل يکی از الزم

 . 18مشهور نیستند مثل نیستند بلکه میتوان آنها را کلمات قصار يا ِحکـَـم نامید"

                                                           
. 52- 52علم ادب، قسمت اول ، صصـ  -  15  
. 2 – 2امثال قرآن حکمت ، صصـ  -  16  
. 24تمثیالت وتشبیهات قرآنکريم، صـ -  17  
کز(. -داستان نامه بهمنیاری، مقدمه )ص کو -  18  
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يگ  یهيکی از انواع امثال، مثل تشبیهی يا تمثیلی است که در بر گیرند      
، مبنای اين شودمی، که در مورد حوادث که بدان شبه است ايراد مشبه به است

گونه امثال معمولن حوادث و وقايع مهم تاريخی است که در احساسات عامه 
مانده است و يا حکايتهای پند آمیز و  هاهتأثیر شديد کرده و به اين دلیل در خاطر

رد و اکثريت مردم شیرين و شگفت آور که در میان هر قومی شهرت دا هایهافسان
و يا هم عادات و افعال ناشی از  کنندمیاد دارند و در مواقع ضروری، نقل يهآنرا ب

توهمات است که عوام هر ملت دارند و آنها را منشأ آثار می پندارند، برای 
معلومات و اطالعات، اين نوع امثال منبع خوبی است که خواننده را به عادات و 

 .19و يا خرافی يگ قوم و ملت مطلع می سازد رسوم و باورهای واقعی
فصیح و  یه" مثل سائر " است که جمل ،هاليکی ديگر از انواع مث "     

حکمت آمیزی است، که در عین فصاحت، ساده و لطیف و غالبن مشتمل بر 
ا تشبیهی خالی از تکلف است که عامه آنرا پسنديده و از روی ي ها استعاري هکناي

نمايانگر ذوق و قريحه ادبی  هال، اين نوع مث20به خاطرسپرده اند"میل و رغبت 
که طرز زندگی، میزان تربیت، تمدن، پايه  گ فرد در جامعه "يهيگ ملت است ن

عادت آن  ترقی و يا تنزل و چگونگی تصورات و تصديقات، نیک و بد، رسوم و
کار  آن ملت سر و شويم که گويا سالها و ماهها با افرادملت را به طوری آشنا می

 .21داشته و همدم شب و روز بوده ايم "
 

 فواید ضرب المَـثَـل
همه ديده اند که واعظان شیرين زبان و ناصحان مهربان، چگونه افراد ملت را 

اخالقی و دوری از اعمال نادرست  هایهبا بیان دلچسپ و ماليم به قبول برنام

                                                           
. 2( صـ1252) حمل  1يغما، سال دوم ، ش مجله -  19  
. 22امثال قرآن حکمت، صـ  -  20  
. 222( صـ 1251)جدی 14يغما، سال اول ، ش مجله -  21  
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افکار و  ،از اين نمونه است، َمَثل هات، نقش َمَثل در میان ملکنندمیدعوت 
، َمَثل رودمیرا به بهترين شکلی روشنی داده تهذيب  هاتاخالق مردم و مل

 یهو با شنیدن و مطالع شودمیواعظی است که هرگز کسی از شنیدن آن خسته ن
در فرهنگ شان دارای امثال اند، زيرا  هات، تمام ملدهدنمیآن دلتنگی برايش رخ 

است که نمودار حیات آن ملت است که در آن  یهيگ فرهنگ آيینَمَثل در 
زندگانی فردی و اجتماعی شان را به تماشا می  هایهعادات، آداب، عقايد و شیو

، هاتنشینند، امثال برای اقوام میزان و معیار درستی در پیروزی ها و شکس
ت شان به ن در آداب و لغامخصوص هاهدر تمام زمین هاتسختیها و وفور نعم

 رود.شمار می
به تعبیر ابن عبدربه " َمَثل، آرايش و زينت کالم است و جوهر لفظ و       

کرد و عجم به آن روی آورد، در هر  شیرينی معنی و مفهوم... عرب آنرا اختیار
زمان  و با هر زبان با آن سخن گفته شده است، َمَثل، از شعر پايدار تر و از خطابه 

گیرد کاهد و جای آنرا نمیمیو گذر زمان چیزی از ارزش آن نماندگار تر است 
"22 . 

فکری ارزشمندی هستند که در  هایهناب و چکید هایهامثال، انديش   
، در هالطوالنی و از فکرهای متین به وجود آمده است، َمثَ  هایهتجرب یهنتیج

زندگی حرفهای حیا ت انسان ها اهمیت  و تأثیر خاصی دارد، در فوايد امثال در 
از بالغت است که در  یهزيادی گفته شده است، بعضی گفته اند که " َمَثل شعب

علم معانی و بیان ده وجه دارد مانند: استعاره، تشبیه، کنايه، ايجاز، اتناب، 
مغالطه، تضمین، استدراج، مباد ی و تخلص، براستی در َمَثل لطف و تأثیری 

 . 23است که در ديگر سخنان نیست"
: " تمثیل برای مزيد توضیح و نزديک گويدمیبعضی از بزرگان مانند ثقفی       

نمودن امر معقول است به محسوس، و نیز برای تثبیت و جای گزين نمودن 
                                                           

. 22عقد الفريد، صـ  -  22  
. 24تاريخ ادب اللغة العربیه، صـ  -  23  
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ه( روايت 122، همچنان از ابن مقفع )متوفی24مطلب است در ذهن مخاطب "
است که " هرگاه کالم را به صورت َمَثل آورند، برای گفتار واضح تر و برای گوش 

 .25"  شودمیزيبا تر و برای اقسام سخن وسیع تر 
که در  بردمیه( از چهار ويژگی در َمَثل نام 551ابراهم نظامی ) متوفی        

" ايجاز در لفظ و رسیدن به معنی و حسن تشبیه و : شودمیکالم ديگر پیدا ن
، و ابوعبید قاسم بن سالم ) 26خوبی کنايه، بنا بر اين مثل نهايت بالغت است"

و  رودمیه( نیز از سه وصف مطلوب که در امثال جمع اند ياد 552متوفی
 . 27حسن تشبیه " صحت معنی و میگويد: " اختصار لفظ و

: " انسان پس گويدمیه( در اهمیت مثل 292یابوهالل عسکری ) متوف       
سائره محتاج است،  یهاز سالمت سخن از غلط و لحن به شاهد و مثل و کلم

قبول بر او می پوشاند و ارزش آنرا  یهزيرا مثل بر فخامت منطق می افزايد و جام
و آنرا خواند و دلها را به حفظ آن می رودمیزياد  هاهسین در دلها و شیرينی آن را بر

در اوقات مذاکره و هنگام صحبت و يا در میدان مجادله و مباحثه به کار می برند 
"28. 

عالمه طباطبای صاحب تفسیرالمیزان : " مثل در حقیقت يگ  یهبه عقید    
مورد  یهواقعی و يا فرضی است که گوينده از جهاتی آن را شبیه به قص یهقص

تا ذهن شنونده از  تصور آن،  رودمیکرش نظر خود میداند و لذا در کالم خود ذ
که وقتی میخواهد  مورد نظرش را کاملتر و بهتر تصور کند، نظیر اين یهقص

نه ماده ( و از اين قبیل  ،دارم نر گويد: )من نه شترِ بگويد من هیچ چیز ندارم، می
آن  اديهاست که روزی واقع شده است و با ذکر آن شنونده را ب هایهَمَثلها که قص

                                                           
. 22روان جاويدان در تفسیر قرآن، صـ -  24  
. 1االمثال العامیه باشا، صـ -  25  
. 1/ االمثال العامیه، صـ 2مجمع االمثال صـ -  26  
داستان نامه بهمنیاری، مقدمه ) ص يه( . -  27  
. 2جمهرة االمثال، صـ  -  28  
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مورد کالم تطبیق نموده مطلب مورد کالم را بهتر و  هایهمی اندازد که آن را با قص
 .29"  رودمیروشنتر بفهمد و لذا می گويند امثال هیچ وقت تغییر ن

: " مثل يعنی وصف، ولی غالبن در مورد َمَثلی گويدمیوی در جای ديگر     
معنای را که برای شنونده مخفی ، يعنی شودمیکه در افواه شايع است استعمال 

با امری محسوس يا شبه محسوس که با ذهن آنان مأنوس باشد و فهم شان  ،است
آن را در يافت کند و در نتیجه شنونده با شنیدن َمَثل به معنای عقلیی که گوينده 

، َمَثل به معنای توصیف مقصود است به 30قصد بیان آن را داشته منتقل شود
 . 31سم و ُمَمِثل کند و ذهن شنونده را به آن نزديک کند "چیزی که آن را مج

می  گويد : " در تمثیل، کشف معنی و   32طبرسی در ذيل ترجمه " مثلهم "      
، اگر مُـمـَثل له بزرگ باشد مورد شودمیرفع حجاب و پوشیدگی از مورد مثل 

،  33است " تمثیل نیز  بزرگ است و اگر حقیر باشد ُمتمثل ِبه نیز همانند آن
همچنان صاحب کتاب " علم و ادب " در فوايد َمَثل می نويسد : " َمَثل دارای 

و  شودمیکه َمَثل موجب نزهت بال و ترويج خاطر  فوايد بسیار است، اول اين
که سبب بصیرت  گردد، دوم اينردم و ارشاد آنها به راه راست میم یهسبب موعظ

انسان پی به نواقص خود برده و در مقام مستبصرين است و بدين وسیله است که 
 . 34خويش بر  می آيد " یهاصالِح معايب و اعمال نکوهید

در ايراد َمَثل در هنگام سخن گفتن فوايد بسیاری نهفته است،  ،بنابر اين      
زيرا مثل توانای آنرا دارد  که بعضی از تلخی ها و خشکی های که مواعظ و 

و در جمالت کوتاه مطالب و مقاصد بسیاری را به نصايح صريح دارد را بکاهد 
چه بیشتر آشکار ساختن و کامل کردن بیان زده  شنونده انتقال دهد، َمَثل برا ی هر
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   20گیرایج در لهجه هزارههای ضرب المثل

 

 

افتاده بر سخن را بر طرف کرد،  هایهخیلی پرد شودمیو به وسیله َمَثل  شودمی
کی از يهبه همین دلیل امثال در ادبیات الهی نیز تأثیرات خاص دارد چنانچ

ی فراوانی در هاالمثلاست و نیز در قرآن ضرب  35انجیل " االمثال " هایهسور
لزوم آورده  یهجای خود به اندز مختلف آورده شده است، که در هایهزمین

 خواهد شد .
يکی از فوايید مطالعه و استفاده از امثال مطلع شدن بر بعضی وقايع تاريخی    

هم آمیزی است که مربوط و يا ملی و عادات و عقايد و هایهفسانو حکايات و ا
وقايع تاريخی و  اين کهبرعالوه  هالمخصوص همان قوم است، در واقع َمثَ 

و  هاهافسانوی يک ملت را باخود انتقال میدهد، مقداری زيادی از واژ
اصطالحات يگ قوم را نیز با خود از تاريخی به تاريخ ديگر انتقال داده و در پر 

 .رودمیگ ملت کمک فراوان يهبوط بر سازی اشعار مربا
از ضرب  شودمیگفت که ادبیات اقوام و ملل را  شودمین ،در نهايت

ا کرد، بطور غیر استثنی هر ادبیاتی ضرب مربوط به آن قوم و ملت جد هایالمثل
ی مربوط به خود را دارد، دانشمندان و بزرگان قلم سعی کرده اند که با هاالمثل

، حکیمانه ترين مباحث و اخالقی ترين هاالمثلستفاده از کار برد ضرب ا
مضامین را که شامل عبرت انگیز ترين حوادث تاريخی و يا شیرين ترين 
مضامین روز گاران گذشته و حال بوده است به مردم  و مخاطبین خويش تفهیم 

ايید ذيل را در ادبیات هر ملت، فو هاالمثلکار برد ضرب  اين کهکنند، خالصه 
 دارد :

ه حیث ساده ترين زبان مردمی استفادبه  شودمیاز زبان ضرب المثل،  – 1 
 کرد.
ضرب المثلها، به دلیل ساده بودن و توافق با عمومیت زبان مروج هر  –5 

 .حتمی ادبیات آن ملت محسوب میشود ملت، يگ ضرورت
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22  مُشت نمونۀ خروار 
 

 

متناسب سازی ، در ساده سازی مطالب سنگین و هاالمثلکار برد ضرب  –2 
 آن با سطح درک مردم عامه موثريت خاص دارد .

با حجم کِم صحبت مطالب  شودمیبا کار برد ضرب المثل در گفتار،  –2 
، بار بار شودمیزيادی را به طرف انتقال داد، يعنی با مصرف کم کار زياد انجام 

ب و يا چندين يگ کتا یهاتفاق افتاده که با استفاده از  يگ ضرب المثل، به انداز
 .و منظور را به مخاطب انتقال داد جلسه سخنرانی، مفهوم

تنها عبارات که در ادبیات هر ملت، فراگیر تر  و مردم شمول است، ضرب  –2 
زندگی مردم  هایهن ترين تجرباست، زيرا بر خاسته از ساده ترين و روش هاالمثل
 .است

اسب باشد، در ايجاد تحول مردم متن یههر محتوای که با فرهنگ  عام –2 
فکری و ذهنی آن مردم نیز موثر است، ضرب المثلها، به دلیل نزديکی زياد با 

 .سوم مردم عامه، اين قدرت را داردهنجارها، آداب و ر
، در واقع نتیجه و ماحصل مباحث و تجربیات ادبی يگ هاالمثلضرب  –1 

کننده تر از متن بحث ن تفهیم ملت است، بدون شک، در بحثی نتیجه گیری آ
 .است

  

 فواید ضرب المثل از منظر قرآن
يکی از زيبای های قرآن کريم اين است که در خیلی از موارد به زبان بسیار 
ساده و عوام فهم مطالب مغلق را با ذکر مثالی ساده تفهیم نموده است، اين هنر 

تربیتی در زندگی  یهدعوت پیامبران نیز وجود داشته است، نوع شیو یهکه در شیو
بشر و وادار کردن شان به تفکر و خلق سوال در اذهان آنها است، تا آنها را با 
وجدان و فطرت شان برای درک حقايق مواجه کند، در اين زمینه، گاه قرآن به 

و گاه فوايد آن در البالی  رودمیبه صورت واضح اشاره  هاالمثلفوايد ذکر ضرب 
 .نازل شده است، نهفته شده است اهلآياتی که با ذکر َمثَ 



   23گیرایج در لهجه هزارههای ضرب المثل

 

 

در مورد اهمیت امثال قرآنی می فرمايد : " أمثال القرآن لها  )ع(امام صادق 
... امثال قرآن دارای 36فوائٌد فامعنوا النظر فتفکروا فی معانیها و ال تمروا بها 

فوايدی است. پس در آن ِامعان نظر کرده و در معانی آن تفکر کنید و از آن به 
 نگذريد ". سادگی

قرآن را  هاالمثلدر عین حالیکه موجوديت ضرب  ، )ع(اين بیان امام صادق
که در حین مطالعه و  شودمی، فوايد آن را نیز تذکر داده و ياد آور رودمیبیان 

تالوت قرآن کريم، نبايد از آن به سادگی گذشت، بلکه با دقت در آن مخصوصن 
 ، از فوايد آن بهره برد.شودمیی قرآنی هالآياتی که شامل َمثَ 

: " ضرب اْلمثال فی القرآن  گويدمی" واسطی "  که از بزرگان صوفیه است، 
أعالم لصحٍة الطرق للموحدين علی حّده و للعالمین علی حّده ، لیعلموا أن 

... بیان امثال در 37قلیال من روائح نفحاته خیر من کثیر مواجیدهم و معامالتهم 
ست  برای موحدين جداگانه و برای جهانیان جدا گانه، تا هاهتی راقرآن نشانه درس

و معامالت شان است  هاهاز يافت که بدانند اندکی از نسیم نفحات قرآن بهتر اين
". 

حکیم " ناصر خسرو "  قباديانی که از عرفا و شعرای بزرگ و بنام افغانستان 
امثال  یهو جايگاه ويژ است؛ در اکثريت از آثار منظوم و منثور خود به عظمت

قرآنی و فوايد آن اشاره کرده است، اين سخن سرای بزرگ افغانستان در جای از 
خود می فرمايد: " اهل باطن و تأويل گفتند سخن خدای تعالی اندر  هایهنوشت

اِس ِفي هَذا اْلُقْرآِن : "  گويدمیقرآن بر سبیل َمَثل است، چنانکه  َو َلَقْد َضَرْبنا ِللنَّ
خدای تعالی اين کتاب کريم را به سفارت جبرئیل و  و  38ِمْن ُکلِّ َمَثٍل..."

ما  بر ،سوی ما فرستاد، ما که امت مصطفی ايم )ص(وساطت محمد مصطفی
واجب است که امثال را که اندر قرآن است از خويشتن دور نیاندازيم، بل مرآن را 
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تنبه و تحذير خويش دانیم از خدای تعالی، و َمَثل به پارسی مانند باشد، پس 
واجب است بر ما که مانند آنها نباشیم که َمَثِل بد در شأن ايشان است، چنانچه 

ْعلیخدای تعالی گفته :   " 
َ
ِه اْلَمَثُل اْْل ْوِء َو ِللَّ ِذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباْلِْخَرِة َمَثُل السَّ  39ِللَّ

..."40. 
ياد آورشد،  شودمیاشاره دارد را ن هالتمام آياتی که به فوايد َمثَ  اين کهبا ذکر 

آن تذکر  ی از آياتی که به صورت مستقیم يا تلويحن به فوايد مثل درهانمونهبه 
 می کنیم: رفته است، ذيلن اشاره 

 
 

 کمک در تشخیص حق و باطل
ا   ْیُل َزَبدًا راِبیًا َو ِممَّ ماِء ماًء َفساَلْت َأْوِدَيٌة ِبَقَدِرها َفاْحَتَمَل السَّ " َأْنَزَل ِمَن السَّ

ُه اْلَحقَّ َو  اِر اْبِتغاَء ِحْلَیٍة َأْو َمتاٍع َزَبٌد ِمْثُلُه َکذِلَك َيْضِرُب اللَّ ُيوِقُدوَن َعَلْیِه ِفي النَّ
َبُد  ا الزَّ ْرِض َکذِلَك  اْلباِطَل َفَأمَّ

َ
اَس َفَیْمُکُث ِفي اْْل ا ما َيْنَفُع النَّ َفَیْذَهُب ُجفاًء َو َأمَّ

ْمثاَل 
َ
ُه اْْل ... )خداوند( از آسمان آبی فرو فرستاد! و از هر دره و  41َيْضِرُب اللَّ

به اندازه آنها سیالبی جاری شد، سپس سیالب بر روی خود کفی  یهرودخان
( برای به دست آوردن زينت آالت هاهآنچه ) در کورحمل کرد، ) همچنین( و از 

 –يا وسايل زندگی، آتش بر آن می افروزند، کفهای مانند آن به وجود می آيد 
خداوند، برای حق و باطل چنین مثالی می زند. سر انجام کفها به بیرون پرتاب 

می می شوند، ولی آنچه به مردم سود می رساند } = آب يا فلز خالص { در زمین 
 ماند، خداوند چنین مثال می زند ."
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اين آيه، خداوند با ذکر دو َمَثل به معرفی باطل می پردازد، يکی مثالی کفی  در
که بر روی آب است و ديگر مثالی کفی که در وقت ذوب فلزات روی آنرا می 
پوشاند، با اينگونه می خواهد به مردم بفهماند که باطل رفتنی است، در سايه حق 

ش بی ارزش است، روی حق را می پوشاند، باطل نه تشنه هايه، جلورودیمجلوه 
گیاه از آن می رويد، باطل چونان کف روی سیالب با نه گان را سیراب میتواند و 

اما تو  ،، باطل جاه طلبی و باالنشینی داردشودمیآرام شدن شرايط محو و نابود 
 خالی و بی مايه و بی محتوا است .

خداوند با ذکر مثالهای محسوس و عقلی، راه رسیدن به حقیقت با اين روش، 
 تشخیص حق و باطل را فراهم می سازد. یهرا برای مردم نزديک نموده و زمین

 
 متذکر شدن و پندگرفتن

ُروَن  " ُتْؤتي ُهْم َيَتَذکَّ اِس َلَعلَّ ْمثاَل ِللنَّ
َ
ُه اْْل ها َو َيْضِرُب اللَّ ُکَلها ُکلَّ حیٍن ِبِإْذِن َربِّ ُأ

، و خداوند برای مردم دهدمیخود را به امر پروردگارش  یه...هر زمان میو 42
 مثلها می زند، شايد متذکر شوند) و پند گیرند(."

خواهد مردم را متوجه درختان   ن درخت ثمر دار، میخداوند، با به میان کشید
یرد که میان درختان ثمر دار و بی بر و بی ثمر کند، تا ذهن و عقل آنها را به کار گ

ثمر، عاقلی میان درختان ثمر دار و بی و هر ،ثمر چقدر فرق وجود داردبی
 مطمینن درخت ثمر دار را انتخاب خواهد نمود .

که ايمان، همان درخت مثمر است  رودمیاز اين طريق هدف اصلی را مطرح 
ش هايهکه انتخابش برای هر فرد عاقل الزامی و ضروری است، درختی که نه میو

پايان دارد نه خزان دارد، پايان اين آيه صريحن به متذکر شدن و پند گرفتن انسانها 
ايد مثالهای قرآنی را ياد آور ی قرآنی اشاره دارد که عمده ترين فوهالاز مث

 .شودمی
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 بیداری از غفلت
َن َلُکْم َکْیَف َفَعْلنا ِبِهْم َو  " َو َسَکْنُتْم في ذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َو َتَبیَّ َمساِکِن الَّ

ْمثاَل 
َ
... )آره شما بوديد که ( در منازل ) و کاخهای ( کسانیکه به  43َضَرْبنا َلُکُم اْْل
کردند، ساکن شديد؛ و برای شما آشکار شد چگونه با آنان رفتار خويشتن ستم 

 کرديم، و برای شما مثالها ) از سرگذشت پیشینیان ( زديم."
اين آيه به بیان يک واقعیت تاريخی اشاره کرده می فرمايد که ستم و ظلم 

 به خدا و ايمان نباشد، سر یهی که وابستهاتپايانی خوشی ندارد، تمام قدر
ی خوبی برای هالتلخی خواهد داشت، ذکر مثال زندگی آنان در قرآن، َمثَ  انجاِم 

ی از اين هالقرآن نیز از آوردن مث یهبیداری از خواب غفلت است، هدف عمد
دست يکی همین بیداری از غفلت است، چنانچه ديِد بصیرانه در اخذ درس 

 برای غفلت زدای در انسان باشد .
 

 هدایت در روشنی نور ایمان
ْرِض َمَثُل ُنوِرِه َکِمْشکاٍة فیها ِمْصباٌح اْلِمْصباُح في

َ
ماواِت َو اْْل ُه ُنوُر السَّ  " اللَّ

ٍة َو ال  يٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمباَرَکٍة َزْيُتوَنٍة ال َشْرِقیَّ ها َکْوَکٌب ُدرِّ جاَجُة َکَأنَّ ُزجاَجٍة الزُّ
ٍة َيکاُد َزْيُتها ُيضي ُه ِلُنوِرِه َمْن َيشاُء  َلْم َتْمَسْسُه ناٌر ُنوٌر َعلی ُء َو َلْو َغْرِبیَّ ُنوٍر َيْهِدي اللَّ

ُه ِبُکلِّ َشْي  اِس َو اللَّ ْمثاَل ِللنَّ
َ
ُه اْْل ... خداوند نور آسمانها و  44ٍء َعلیٌم َو َيْضِرُب اللَّ

زمین است، و َمَثل نورش همانند چراغدانی است که در آن چراغی ) پر فروغ( 
آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حبابی ) شفاف و درخشنده ( همچون باشد، 

از ) روغن ( درخت پر برکت زيتونی  شودمیفروزان، چراغی که افروخته  یهستار
که نه شرقی است و نه غربی، روغنش ) آنچنان صاف و خالص است که ( 
نزديک است بدون تماس با آتش شعله ور شود، نوری است بر فراز نوری، و خدا 
                                                           

.  22سوره ابراهیم، آيه  -  43  
.  22سوره نور ، آيه  -  44  
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، و خدا برای مردم مثلها می زند و رودمیکس را بخواهد با نور خود هدايت  هر
 است ." خداوند به هر چیز دانا

کس میداند که نور چیزی است که هم خودش روشن است و هم سبب  هر
، در نبود نور، هیچ شیء ديده نخواهد شد، نور شودمیروشنی و ديدن اشیا 

وسیله گرم ساختن زندگی بشر در زمین و عامل رشد گیاهان است، نور يکی از 
کننده مکروبها و رمرز های اصلی بقای موجودات زنده در زمین است، نور نابود 

موجودات مضر و موذی است، همه انرژی های موجود در محیط ) به جز انرژی 
اتمی ( از نور سرچشمه می گیرد و نور در دنیا تا حال باالترين سرعت را در راه 

 رسیدن به هدف دارد.
با شرح پاراگراف باال، متوجه می شويم که وقتی در فرهنگ قرآنی و دينی،  

 شودمیان نور مطرح است، آن موارد اموری است که در پناه آنها مواردی به عنو
بشر به هدايت که نیاز اصلی بشر است نايل شود، اين موارد مانند قرآن، پیامبر، 

کدام  گیرد، که هرايت، عقل، علم و ... را در بر میمعصومین، ايمان، هد یهائم
ی شان باعث رسیدن به درست و بهره برداری از رهنمای ها یهصورت استفاد در

 سعادت خواهد شد.
که همان هدايت در  هالکی از زيبا ترين فوايد َمثَ يهخداوند با ذکر اين مثال، ب

می تواند در بیان  هال، علی القاعده مثرودمیروشنی نور ايمان است، اشاره 
 به سان نوری روشنی دهند عمل کند. هاتواقعی
 

 کمک در هدایت شدن بشر
ْرنا َتْتبیرًا  ْمثاَل َو ُکالًّ َتبَّ

َ
يک از آنها َمَثلها  ... و برای هر45" َو ُکالًّ َضَرْبنا َلُه اْْل

 زديم، و ) چون سودی نداد، ( همگی را نابود کرديم."

                                                           
.  29سوره فرقان، آيه  -  45  
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عمده ترين دلیل مثال زدن در قرآن در اين آيه، هدايت ذکر شده است، يعنی 
ی بعدی از زبان هاتگذشته برای اماکثريت از مثالهای که در قرآن از امم 

هدايت داشته است و هدف اين بوده است  یهپیامبران شان زده شده است، جنب
 ، مسیر پذيريش هدايت را برای شان واضح و آسان سازد، بنا برهالذکر مثا که با

 .رودمیدر هدايت کردن و روشنگری حقايق کمکی بسیار مفید را  هالَمثَ  ،اين
 

 یوسیله آگاه
اِس َو ما َيْعِقُلها ِإالَّ اْلعاِلُموَن  ْمثاُل َنْضِرُبها ِللنَّ

َ
... اينها مثالهايی  46" َو ِتْلَك اْْل

 ."  کنندمیاست که ما برای مردم می زنیم، و جز اهل دانش آنرا درک ن
گاهی ضرور است، برای ازدياد علم و  همانگونه که برای درک حقايق علم و آ

گاهی نیز زمین اين ابزار های  و ابزار های الزم است، ضرب المثلها، يکی از هاهآ
است که هم برای درک حقايق نهايت موثر است و هم برای بلند بردن سطح 

گاهی انسانها، چون درون ماي ادبیات انسانی که ضرب المثل بخشی از آن  هایهآ
ی تاريخی، تجربی و علمی که برای هاتاست، پر است از معلومات و ظرفی

گاهی به آن ها ضرورت است . گاهی نیاز است و هم برای باالبردن آ  درک آن آ
 

 و تعقل وسیله تفکر
ِه َو ِتْلَك  " َلْو َأْنَزْلنا هَذا اْلُقْرآَن َعلی  عًا ِمْن َخْشَیِة اللَّ َجَبٍل َلَرَأْيَتُه خاِشعًا ُمَتَصدِّ

ُروَن  ُهْم َيَتَفکَّ اِس َلَعلَّ ْمثاُل َنْضِرُبها ِللنَّ
َ
کوهی نازل می  ... اگر اين قرآن را بر47اْْل

ز خوف خدا می شکافد! اينها و ا شودمیکرديم، می ديدی که در برابر آن خاشع 
 مثالهايی است که برای مردم می زنیم، شايد ) در آن ( بینديشند ."

                                                           
.  22سوره عنکبوت ، آيه  -  46  
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و تواريخ  هاتی نهفته در اندرون ضرب المثلها، و انعکاس سرگذشهاتواقعی
که آدم به تفکر و تعقل وادار شود، زيرا  شودمیو تجارب بشری در آن، سبب 

در کتاب آسمانی  هالاز فوايد که در ذکر َمثَ کی ي هک گويدمیقرآن به صراحت 
وادار  هاالمثليکی از فوايد ضرب  ،وجود دارد، تفکر و تعقل است، بنا بر اين

است که مورد بحث است و اين خود  یهسازی مخاطب به تفکر در باره قضی
 .مخاطب زود تر به حقیقت دست يابد که شودمیباعث 

آن انعکاس يافته  ن که فوايد ذکر َمَثل درقرآ یهبه صورت نمونه به چند آي
است، اشاره کرديم، چنانچه بخواهیم تمامی فوايد که در قرآن در مورد تذکر مثل 
در محاورات آمده است را ذکر کنیم، همان تعبیر مشهور" مثنوی هفتاد من کاغذ" 

 خواهد شد .
 

 ل درقرآنثَ َم 
در  هالدر احادث و رواياتی متعددی از ائمه معصومین، به موجوديت مثا      

 )ع(قرآن کريم اشاره شده است؛ اصبغ بن نباته از حضرت امیرالمومنین علی 
: " نزل القرآن أثالثًا ثلٌث فینا و فی عدونا و ثلث روايت کرده که آن حضرت فرمود

ک بخش يهن در سه بخش نازل شد...قرآ 48سنٌن و أمثال و ثلث فرائض و احکام
آن در باره ما و دشمنان ما است، بخش ديگر در سنتها و امثال است و بخش سوم 

 در واجبات و احکام است ."
" ِمثل " در هشتاد و  یه" مَـَثل " در هشتاد آيه و کلم یهدر قرآن مجید کلم      

ر قرآن قتی د، وشودمیکه به صورت امثال جمع بسته  49يک آيه آمده است"
اش نظر کنیم، َمَثل به معانی مختلف در قرآن مجید و تفاسیر آيات مبارک

                                                           
. 222، صـ  2اصول کافی ، ج -  48  
. 229 – 221المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکريم، صصـ  -  49  
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مثل   یهاستعمال شده است، به صورت نمونه چند آيه از قرآن را که در بر گیرند
 به معانی مختلف است را در زير می آوريم :

َجَعْلنا الَحِدِهما   به معنی حکايات تمثیلی: "  َو اْضِرْب َلُهْم َمَثال َرُجَلْیِن  - 1
َتْیِن ِمْن َأْعناٍب َو َحَفْفناُهما ِبَنْخٍل َو َجَعْلنا َبْیَنُهما َزْرعًا  "  )ای پیامبر!( برای  50َجنَّ

انگور قرار آنان )سرگذشت( دو مردی را مَثل بزن که برای يکی از آن دو، دو باغ 
 .داديم و دور آنها را با نخل پوشانديم و میان آن دو باغ را کشتزار قرار داديم

ْعلیبه معنی صفت: "   - 5
َ
ِه اْلَمَثُل اْْل ْوِء َو ِللَّ ِذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباْلِْخَرِة َمَثُل السَّ  ِللَّ

لیترين او اوصاف کسانی که به قیامت ايمان ندارند زشت است، اما خدا را عا 51"
 صاف کمال است .

ْحمِن َمَثاًل َظلَّ َوْجُهُه به معنی شبیه : "   - 2 َر َأَحُدُهْم ِبما َضَرَب ِللرَّ َو ِإذا ُبشِّ
ا َو ُهَو َکظیٌم   کدام از مشرکان دختری که به خدا  و هنگامی که به هر 52"ُمْسَودًّ

 .بردمیو خشم فرو  شودمیيش سیاه نسبت دادند مژده دهند، رو
ا : "  به معنی داستانها و تواريخ گذشته - 2 َة َو َلمَّ َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنَّ

ذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُکْم... گمان کرديد که به بهشت داخل شويد  53"َيْأِتُکْم َمَثُل الَّ
 گذشته گان آمد ... . شما بر بدون امتحاناتی که پیش از

ِإْن ُهَو ِإالَّ َعْبٌد َأْنَعْمنا َعَلْیِه َو َجَعْلناُه َمَثاًل به معنی نمونه کامل و حجت : "   - 2
خاص که ما او را به نعمت رسالت بر  یهعیسی نبود جز بند 54"ِإْسرائیَل   ِلَبني

 .ل قرار داديمثَ م بر بنی اسرائیل مَ گزيدي
مختلف ترجمه شده است که آوردن در تفاسر قرآنکريم، َمَثل به معانی       

همه آيات آن در اين مختصر خار ج از هدف است، به صورت نمونه مثل در 
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به معنی صفت  56به معنی صفت و حال است، در سوره رعد 55سوره آل عمران
به معنی  58به معنی حديث و سوال است، در سوره روم 57است، در  سوره فرقان

و نیز در سوره  60عبرت می باشدبه معنی  59وصف است و در  سوره زخرف
 64به معنی مانند آمده است و در سوره  بقره 63، سوره حشر 62،  سوره فتح 61نحل

به معنی  67به معنی روشها و باز در سوره زخرف 66، سوره  نور 65، سوره زخرف
 .70به معنی عذاب آمده است  69و سوره فرقان 68عبرت و در سوره ابراهیم

آيات تمثیلی قرآن کريم  یهگیرند آيات قرآن که در براين  منظور ما از تذکر      
است، اين بود که بگويیم از آنجا که قرآن نازل شده تا نفس انسانی را برای به 
کمال رسیدن تربیت کند و مراتب و مدارج شخصیتی انسان را باال ببرد و عقل 

ه انسان را از آمیخته گی به موهومات و محسوسات و مخیالت پاک کرده و ب
حقايق برساند، بیشتری از آيات آنرا َمَثل و يا شبیه به َمَثل تشکیل میدهد، قرآن 

و  هاتی دنیا و آخرت، به عزهاتبرای هدايت انسان ها به حقايق عقلی وحقیق
فرياد گران حق و عدل و رهبران  انجام کارِ  ، به سرهات، به فناء و بقای ملهاتذل

 ، مثل می زند. و پیروان ستم  و گنهکاران تاريخ
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پس پرداختن به مثل و تفهیم مطالب برای مخاطب و توضیح پیچیدگی       
های کالم توسط َمَثل يکی از رويش های ادبی قرآن کريم است، زيرا خداوند با 

َمَثل از فراز و نشیب های زندگی بشر در ادوار گذشته و هوشدار از آنچه  یهارائ
هدايت را برای انسان های عاقل و با  یهزمینکه در کمین انسانهای غافل است، 

هیچ نوع حجم و شکلی خاصی را در نظر ندارد، بلکه در اين  رودمیدرک باز 
از مثل به عنوان ابزار روشنگری و بصیرت دادن استفاده گرديده  هالگونه تمثی

است، در تمثیالت قرآن هدف اتمام حجت برای آنانی است که بدون تفکر در 
سر در گم را ه می پیمايند و تقويت ايمان است برای آنانی که با تکیه بر  يگ مسیرِ 

مبانی دينی باوری بر حقايق دنیا و آخرت دارند، به تعبیر  امام فخر رازی  که " 
منظور از َمَثل تشبیه کردن پوشیده به آشکار است و غايب به شاهد،" براستی با 

لذتی در کالم ايجاد کرد که وصف يگ چیز به تنهای آن گرمی را  شودمیَمَثل 
 ندارد .

 

 ل در قرآن کریمثَ اقسام َم 
سیوطی در تقسیم بندی امثال قرآن کريم، امثال را به دو دسته تقسیم میکند، 

 اين کهمثل تصريح شده است، يا  یهنوع  اول آن مثلهای که در قرآن با تذکر واژ
کار بردن حرف " ک " به نحوی به آن تصريح شده است،  و در قالب تشبیه با به 

َمَثل در آن ذکر نشده، اما به نحوی مفهوم آن داللت بر  یهنوع دوم امثال که واژ
گويند، وی را " واضحه" و " کامنه " نیز می اين دو نوع امثال 71مثل بودنش دارد

وب االمثال که بیشتر نوع ديگری از مثل را نیز تحت عنوان " امثال سائره " يا ضر
ياد کرده است، که اين نوع مثل به نام " ِارسال المثل"  شودمیدر محاورات تکرار 

 72 شودمینیز ياد 
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قرآن تحقیقاتی انجام داده است،  یه" رژی بالشر " فرانسوی، که در بار      
مثل از امثال قرآن را بیرون نويس کرده است که در آن اين مثلها را به  22تعداد 

 : 73چهار نوع تقسیم نموده است
ُه َمَثل تذکر داده شده است، ِمثل : "  ... یهآياتی که در آن واژ - 1  ما ذا َأراَد اللَّ

 74"ِبهذا َمَثاًل... 
َمَثل تذکر داده نشده است، ِمثل : " َأ َفَمْن  یهوقايع تاريخی که در آن واژ - 5 

َس ُبْنیاَنُه َعلی َس ُبْنیاَنُه َعلی َتْقوی َأسَّ ِه َو ِرْضواٍن َخْیٌر َأْم َمْن َأسَّ َشفا ُجُرٍف  ِمَن اللَّ
م هاٍر َفاْنهاَر ِبِه في  75..."ناِر َجَهنَّ

مثل تذکر داده نشده است، ولی  یهتی که در آن واژتمثیالت و تشبیها - 2 
ذيَن َکَفُروا َأْعماُلُهْم آنها را حکايات رمزی و تعلیمی دانست، ِمثل : "   شودمی َو الَّ

 76..."َکَسراب
َأ مثل تذکر داده شده است، ِمثل : "  یهتمثیالت و تشبیهات که در آن واژ - 2 

ُه مَ  َبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو َفْرُعها ِفي َلْم َتَر َکْیَف َضَرَب اللَّ َبًة َکَشَجَرٍة َطیِّ َثاًل َکِلَمًة َطیِّ
ماِء   77..."السَّ

مثل از قرآن را بدون دسته ( 1542)تعداد  78اما ابن يوسف در کتاب خود 
که به نظرش متضمن مثلی بوده است  یهآي بندی  و توضیح آورده است، يعنی هر

 ذکر کرده است .
اما در میان تمام مثلهای آمده در قرآن کريم، تعدادی از آيات که شامل       

مثلها است و به اساس تکرار زياد میان مردم بر زبانها جاه افتاده است و نسبت به 
قرآن است  یهآي (544)امثال قرآنی بیشتر مورد استعمال است، متجاوز بر یهبقی
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معروف است، که ما برای  هاالمثلا ضرب ي هکه امروز بین مفسرين به امثال سائر
 قرآنی را در ذيل می آوريم . یهتبرک تعدادی از امثال سائر

 
یم : یهی از امثال سائر هانمونه   قرآنکر

 کورانند... کران وگنگان و 79..ُصمٌّ ُبْکٌم ُعْمٌي   - 1
ْهُلَکة......  – 5 خويش خود را به هالکت  دستان با 80َو ال ُتْلُقوا ِبَأْيديُکْم ِإَلی التَّ

 نیاندازيد .
ُه َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعها...  - 2 ُف اللَّ بیشتر از توانش  خداوند کسی را 81ال ُيَکلِّ

 مکلف نمی سازد.
ْمر...   – 2

َ
 و مشورت کن با آنها درکار. 82...َو شاِوْرُهْم ِفي اْْل

 چشد.هر نفسی مرگ را می 83 ...ُکلُّ َنْفٍس ذاِئَقُة اْلَمْوت  - 2
که را بخواهد و  عزيز میدارد هر 84... ُتِعزُّ َمْن َتشاُء َو ُتِذلُّ َمْن َتشاء...  – 2

 که را بخواهد. ذلیل میکند هر
ه...  - 1  نا امید نباشید از رحمت خداوند .  85...ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَّ
 بخوريد و بیا شامید اما اسراف نکنید .86 ْسِرُفوا...... ُکُلوا َو اْشَرُبوا َو ال تُ    - 2
ُکْم......  - 9 زيَدنَّ

َ
 .افزون می کنیم برای شما ،کرديد اگر شکر 87َلِئْن َشَکْرُتْم َْل

 گشت . حق آمد و باطل نا بود  88 ...جاَء اْلَحقُّ َو َزَهَق اْلباِطل...  - 14

                                                           
112و  12سوره بقره ، آيه  -  79  
. 192سوره بقره ، آيه  -  80  
. 522سوره بقره ، آيه  -  81  
. 129سوره آل عمران، آيه  -  82  
. 122سوره آل عمران، آيه  -  83  
. 52سوره آل عمران ، آيه  -  84  
. 22سوره زمر، آيه  -  85  
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 نوری باالی نور.  89ُنور... ُنوٌر َعلی...  – 11
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة... – 15  هما نا مومنان برادر هم ا ند .   90ِإنَّ
ِه َأْتقاُکم...  - 12 ْکَرَمُکْم ِعْنَد اللَّ گرامی ترين شما نزد خداوند با   91...ِإنَّ َأ

 تقوا ترين شما است .
ْنساِن ِإالَّ ما َسعی...  - 12 برای انسان جز آنچه که کوشش کرده   92َلْیَس ِلْْلِ
 نیست.
ِه َو َفْتٌح َقريب...  - 12 ياری از جانب خداوند و پیروزی   93...َنْصٌر ِمَن اللَّ

 نزديگ است .
 همانا با سختی آسانی است .  94ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرا  - 12
 شما را دين تان و ما را دين ما .  95َلُکْم ديُنُکْم َو ِلَي دين  - 11
ه – 12  و از خدا آمرزش طلب . 96...َو اْسَتْغِفِر اللَّ
هیج تر و خشکی نیست   97ِکتاٍب ُمبیٍن  ال َرْطٍب َو ال ياِبٍس ِإالَّ في...  - 19

 مگر در کتاب مبین او است.
الُم َعلی...  - 54 َبَع اْلُهدی َو السَّ که حق را پیروی  آنان سالم بر و 98َمِن اتَّ
 کردند.

، مشهور ترين مثلهای سائره قرآنی است، که ما به حیث " مشت 99آيات فوق
خروار " از امثال فراوان سائره در قرآن به همین بیست آيه آن بسنده می  یهنمون

                                                           
. 22سوره نور، آيه  -  89  
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تحقیق بیشتر و استخراج اين گهرهای ناب از قرآن برای  یهکنیم، باشد تا زمین
 بیشتر فراهم شود .پويندگان اين بحر نور 

 

 فواید ضرب المثل از منظر نهج البالغه
آن خردمند الهی و باب علم الله، به  )ع(در فراز های گوناگونی از بیان امام علی

اشاره شده است، اگر بخواهیم به تمام  هاالمثلفوايد و نتايج استفاده از ضرب 
که انباشته  اين دو کتاب بی نظیر -موارد که در "نهج البالغه" و يا " غررالحکم " 

خواهد و سری بزنیم، فرصتی می -الهی است  اين مرد یهاز کلمات حکیمان
توانی که چونان غواصان چیره دست به عمق اين ابحار پر از ُدّر و ُگهر شناور شد 

صدف های از اين دست را به ارمغان آورد، که در توان ما نیست، از ره شاهد و 
ی از ذکر فوايد ضرب المثل از زبان اين امام همام ذيلن اشاره هانمونهمقصود به 

اين زمینه کمر همت ببندند و تشنه گان اين وادی را  می کنیم، باشد که ديگران در
 سیراب سازند .

 پند گرفتن یهوسیل
 در تمام ملل و نحل انباشته از سر هاالمثلضرب  هایهدرونماي کهاين 

از زندگی پیشینیان است، از همگان پوشیده  هایه، تواريخ و آموزهاتگذش
نهفته است، درس آموزی از  هاالمثلنیست، يکی از فوايد که در ذکر ضرب 

زيبای  یهدر اين زمینه اشار )ع(سرگذشت بشر در ادوار گذشته است، امام علی
داستانهای امم و تواريخ  – 100دارد و می فرمايد :" الهل االعتبار تضرب اْلمثال 

 ."شودمیبرای پند گیرندگان زده  –گذشتگان 

                                                           
غررالحکم و درر الکلم  ، ترجمه محمد علی انصاری، دوجلد در يک مجلد، چاپ افست ، تهران، صـ  - 

214  .100  
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آن در محاورات روزانه، پند  یهاين، يکی از فوايد ضرب المثل و استفاد بر بنا
 هاالمثلآموزی و درس گرفتن از تاريخ گذشته گان است که در خیلی از ضرب 

رسد بار کج به منزل نمی " گويدمیاستفاده شده است، ِمثل اين ضرب المثل که 
کی از معانی آن اشاره به رفتار های نادرست طبقات فاسد انسانی در ادوار ي ه"، ک

 گذشته و به مقصد نرسیدن شان است .
 

 عبرت گرفتن یهوسیل
: " می فرمايد )ع(حسنآن حضرت در وصیت خود به فرزند بزرگوار خود امام 

گاه ساختم و  ای پسرک من! ترا از دنیا و چگونگی و از بین رفتن و در گذشت آن آ
از آخرت و آنچه برای اهل آن در آن سرا آماده گشته با خبر نمودم، و برای تو در 
امر دنیا و آخرت مثلها زدم، تا به آنها عبرت و پندگرفته و از آنها پیروی کنی. ... و 

 101فیهما اْلمثال لتعتبربها و تحذو علیها." ضربت لک
در اين فراز از بیان امیر سخن، ضرب المثل وسیله و ابزاری برای عبرت گرفتن 

"برای  گويدمیگذشت امم گذشته است، که وی برای فرزندش  از تاريخ و سر
عبرت گرفتن مثلها زدم"، براستی که با دقت در جريان تاريخ گذشته گان و نمونه 

، هاتاز تواريخ بشر، در می يابیم که در خیلی از تمدن ها، حکوم آوردن
ی که بر اساس ستم و زور استوار بوده يهی قومی و قبیلهاتامپراطوری ها و قدر

انجام، آنها با تمام قدرت و توان  است، پايانی خوبی به دست نیامده است و سر
خوانیم می هاالمثلب شان عبرتی برای اهل دنیا شده است، وقتی در البالی ضر

که " نکو َدخويش ، ِمَیه َد پیش "، دقیقن به اين نکته اشاره دارد که هر ستمی در 
زندگی به ديگران روا داشتی، سر انجام اين بال دامن گیر خودت خواهد شد، و 

 بشر را از ِدَرو کردن محصول ِکشت و عملش گريزی نیست.
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 تعلیم و هدایت انسانها یهوسیل
ا همان َمَثل زدن را يکی از ابزار های هايالمثل، ضرب  )ع(المومنین علیامیر 

هدايت کردن و سهولت دادن در تفهیم حقايق برای انسان ها میداند، وی در 
که خداوند و انبیای او از  –جای ديگر به اهمیت  امثال در تعلیم و هدايت انسانها 

له می فرمايد :" و وعظتم بمن کان ، از جمرودمیاشاره  –اين شیوه بهره جسته اند 
به پیشینیان پند  102قبلکم و ضربت لکم اْلمثال  و دعیتم الی اْلمر الواضح...

داده شديد و برای شما مثلها زده شده ) برای امتیاز حق از باطل( و به سوی امر 
 روشن دعوت شديد... "

چیدگی و دارای حقیقتی عاری از پی اين کهبه دلیل  هاالمثلبراستی، ضرب 
انسانی  هایهاغراق آمیزی است، درک و فهمش برای اکثريت قريب به اتفاق تود

بدون تکلف، تفاوت حق و باطل،  شودمیراحت و آسان است، با استفاده از َمَثل 
 یهسود و زيان، درستی و نادرستی موضوعی را به مخاطب به تصوير کشید، شیو

 فراوانی بردند و با ذکر سر هایهستفادکه پیامبران الهی از آن در هدايت بشر ا
ی از زندگی بشر گذشته و امم سالفه برای امت خود، هالو اشاره به َمثَ  هاتگذش
 کردند .درک حقايق را بیشتر فراهم می یهزمین

 

 رهنمای یهوسیل
: " اوصیکم عباد الله ی از بیانات شیرين خود می فرمايددر فراز )ع(امام علی 

بندگان خدا ! شما را سفارش می کنم به  103بتقوی الله الذی ضرب لکم اْل مثال 
تا  –تقوی و ترس از عذاب خدايی که برای ) راهنمايی( شما ) در قرآن ( مثلها زده 

 از غفلت بیرون آيید ".

                                                           
. 112نهج البالغه، خطبه  -  102  
. 25نهج البالغه، خطبه  -  103  
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به درستی استفاده  هالدر محاورات و بحث و جد هاالمثلبله، اگر از ضرب 
ابزار خوبی برای  هاالمثلی انعکاس يافته در ضرب هاتصورت گیرد، واقعی

که می  هایهی عینی و تجربی است، يکی از راهاترهنمای مردم به سوی واقعی
ی تجربه هاتتواند برای بیداری از غفلت بشر از آن استفاده کرد، اشاره به حقیق

گاهن به صورت بسیار واضح  هاالمثلی ضرب شده در زندگی است که در البال
 .چاَيه " به آن اشاره شده است، مانند اين ضرب المثل که " چاُکو جای ِشی دَ 

 

 تقویت بصیرت وآگاهی ، برای رفع نواقص
: " وهول الذی أسکن الّدنیا توجه کنید  )ع(به اين بیان شیوا و شیرين امام علی
لیکشفوا لهم عن غطائها و لیحذروهم من خلقه و بعث إلی الجن و اإلنس رسله 

و اوست خدای که  104ضرائها و لیضربوا لهم أمثالها و  لیبصروهم عیوبها...
داد و پیغمبرانش را به سوی جن و انس فرستاد تا برای  ش را در دنیا جاهايهآفريد

ی دنیا را بردارند، و از بديها و سختیهای آن، آنان را بترسانند و برا یهايشان پرد
 آنها از ) بی وفايی( آن، مثلها بزنند و آنان را به نواقص آن بینا گردانند...".

از رمز و راز های نهفته در  هایه، اليشودمی هاالمثلبا استفاده از ضرب 
جامعه را باز کرد و به عمق پیچیدگی های جريان زندگی شناور شد، ضرب 

ی بودن، محسوس بودن برای همه، ، به دلیل کوتاه بودن، ساده بودن، عینهاالمثل
، اين توانای را دارد که نگرش تازههر محیط و ملل،  یهنزديکی با فرهنگ و عنعن

متقن و مستدِل را برای آدمی به ارمغان بیاورد، چنانچه از آن درست استفاده شود، 
خوبی برای نزديک شدن به  یهشیوايی خاصی که در آن وجود دارد، زمین

 .سازدرای آدم میسر میرا ب هاتعیواق
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 ی ضرب المثل در نهج البالغههانمونه
شیعه و اعتراف اکثريت از بزرگان  یهبعد از قرآن، نهج البالغه به عقید      

جامع ترين    -مسلمان  حتی تعداد زيادی از دانشمندان غیر –منصف اهل سنت 
، میتوان استای مختلف زندگی انسانی کتاب برای رهنمايی انسانی در بخش ه

حضرت امیرالموئمنین امام  هایهو نام هاهاز خطاب یهنهج البالغه که مجموع
است را از جامعیت کامل بر خور دار دانست، اين کتاب که امروز منبع  )ع(علی 

استنتاج بسیاری از مسايل دينی، عرفانی، حکومتی، اخالقی، سیاسی، و 
ی نظیری در میان تمام آثار اجتماعی است، دارای قدرت فصاحت و بالغت ب

منثور انسانی است که دانشمندانی چون جرج جرداق مسیحی و ابن ابی الحديد 
 . کنندمیدر برابر  بلندای متحوای پر بار و پر برکتش سر تعظیم خم 

از بیان شیوا و رسای بزرگ ترين، داناترين، عالم  یهنهج البالغه که چکید     
آن  یهگويند ترين، فصیح ترين و بلیغ ترين انسانی پس از پیامبر اسالم است و

کسی  کمال وکالمش را از منبع وحی اخذ نموده است و بدون شک پس از پیامبر
در افهام  دانیست، نیز به تأسی از قرآنوی از معانی  و ِحَکم قرآن نمی یهبه انداز

ی هاالمثلضرب  یهو تفهیم مطالبش برای مخاطبین غايب و حاضر، از استفاد
رايج آن زمان بی نصیب نمانده است، هر چند غوطه ور شدن در بحر بیکران 

تمام ضرب  شودمیکمال نهج البالغه کار من  و امثال من نیست و ن حکمت و
بی جدا می خواهد در اين ی مندرج در نهج البالغه را  که خود کتاهاالمثل

صفحات آورد، اما از باب اين که گفته باشیم ضرب المثل در متون دينی از جای 
مختصری از موجوديت  یهبر خور دار است، به چند نمون یهگاه بس جاه افتاد

 ضرب المثل در نهج البالغه اشاره میکنیم:
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ين کار را زده من بینی و چشم ا 105" و لقد ضربت انف هذا االمر و عینه - 1
ام،" معادل ضرب المثل فارسی که گويند: من اطراف و جوانب کار را سنجیده 

 ام.
سوگند به خدای برای شان   106" وايم الله الفرطن لهم حوضا انا ماتحه  – 5

» المثل اين است که: مفهوم ضربحوضی را پرکنم که خود آب آنرا بکشم،" 
کنم که راه فرار از آن را نداشته باشند، اين )طلحه و زبیر( طرح  ای برای آنهانقشه

المثل را برای طلحه و زبیر فرموده است که ظاهرن خواهان خون خلیفه  ضرب
 عثمان بودند و جنگ جمل را به راه انداختند.

جدا  107" فان الشاذ من الناس للشیطان ، کما ان الشاذ من الغنم للذئب – 2
گوسفند جدا شده از گله طعمه گرگ  شیطان است چنانچه یهشده از مردم طعم

المثل اين است که از تنهايی و پراکندگی بپرهیز، که انسان  مفهوم ضرباست،" 
 شود، چنانچه  گوسفند تنها طعمه گرگ میشود .تنها طعمه شیطان می

کردم که  آنگونه صبر  108" فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجا  – 2
وقتی که حضرت راجع به اشتباهات خوارج ،" خار در چشم و استخوان در گلو

المثل را بیان فرمودند، البته اين گفت، اين ضرب سبك مغز سخن می
در مقابل  )ع(اند که حضرت علیالمثل را پیرامون غصب خالفت فرمودهضرب 

مچون خاری در چشم و اين غصب صبر و برد باری را پیش گرفتند که ه
 .  کردمی و او را ناراحتلگاستخوانی در 

ذمه من در گرو سخنانی است که  109" ذّمتی بما اقول رهینة، وانا به زعیم  – 2
اين است  )ع(منظور و مقصود حضرت علی می گويم و تمام آنرا ضمانت میکنم،"

                                                           
. 22نهج البالغه ، خطبه  -  105  
. 121نهج البالغه، خطبه  -  106  
. 151نهج البالغه ، خطبه  -  107  
. 2نهج البالغه ، خطبه  -  108  
. 21نهج البالغه ، خطبه  -  109  
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که در راستی گفتارم ترديدی نیست و باطل و نادرستی در آن راه ندارد. اين 
 دينه با او بیعت کردند فرمود .المثل را آن حضرت هنگامی که مردم مضرب

خواهد از مادری که از شیردادن باز شیر می 110 " يرتضیعون اما قدفطمت – 2
المثل اين است که طلحه و زبیر توقع دارند من هم مانند معنای ضرباستاده،" 

خواهند به ايشان بدهم ) لکن من چنین عثمان از مال فقرا و مسلمانان هر چه می
کند که توقعات بی المثل را در توبیخ کسانی ايراد میاين ضربنخواهم کرد،(  

 مورد از آن حضرت داشتند  .
بر اثر سبک  –شما   111" فأنتم غرض لنابل ، واکلة الکل، وفريسة لصآئل  – 1

در  برای تیر انداز نشانه، برای خورنده لقمه و برای حمله کننده شکاريد،"  -مغزی
باره اهل بصره . منظور آن حضرت اين است که  شما بخاطر کم فهمی و نادانی، 

شما را هدف تیر لشکر بیگانه ) اصحاب جمل ( را به شهر خود راه داديد که 
 .اندرا خورده و گرفتارتان ساخته، و اموالتان خودشان قرار داده

که در نهج البالغه و غررالحکم گرد آمده  )ع(بار حضرت علی  در سخنان گهر 
و زيبايی منحصر  یاست، امثال و تشبیهات بسیاری وجود دارد که در کمال شیواي

به فرد بیان شده است، که هدف حضرت نیز از بیان آن مثالها در بیان مبارکش 
تفهیم مطالب در ذهن مخاطبین خود بود است، در میان اين مثالهای زيبا، 

است، به ت که در مورد دنیا و دلبستگی به آن و تعلقات آن ذکر شده مثالهای اس
 :ی ذيل توجه کنیدهانمونه

" مثل الدنیا کمثل الحیة لین مسها و السم الناقع فی جوفها، يهوی الیها 
بِّ العاقل آن  مثل دنیا همچون ماری است که بر 112العرالجاهل و يحذرها ذواللُّ

نادان به طرف  یه، فريب خوردر کشنده استنرم و در اندرونش زه دست بکشی،
 " .و خردمند دور انديش، از آن دوری می گزيند رودمیآن 

                                                           
. 55نهج البالغه ، خطبه  -  110  
. 12نهج البالغه ، خطبه  -  111  
122/ غررالحکم، صـ  112نهج البالغه ، حکمت  -  112  
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"  ايها الناس متاع الدنیا حطام موبی ٌء فتجنبوا مرعاًة قلعتها أحظی من 
! کاالی دنیای حرام، چون ... ای مردم 113طمأنینتها و بلغتها أزکی من ثروتها

، پس دوری کنید از چراگاهی خیز و تباه کننده است بابرگهای خشِک ُخرد شده َو 
که کوچ کردن و نماندن در آن از آرام گرفتن در آن سودمند است و اندک روزی و 

 خوراک آن پاکیزه تر است از دارايی در آن ." 
 

 دراشعار فارسی  هاالمثلضرب 
ب ت خود در مکاتادبیات منظوم فارسی، در تمام ادوار حیات و تحوال      

ها، يکی از عمده ترين بخش اين زبان بوده و روش هامختلف و تغیر سبک
ی فارسی " را حفظ کرده است، هاالمثلارزش منِد " ضرب  یهاست، که گنجین

اشعار و سرايش شعرای زبان فارسی در طول تاريِخ سیر تکامل خود سرشار بوده 
خوِد آن ضرب المثل ی که نه تنها برای حفظ هاالمثلاست از موجوديت ضرب 

 هایهضروری بوده است، بلکه برای پر بار ساختن و محتوا بخشی به درون ماي
شعری شعرا نیز نهايت کمک را کرده است، اغراق نیست اگر ادعا کنیم که اشعار 
شعرای فارسی زبان در میان تمام مکاتب منظوم جهانی پرمايه ترين بخش ادبیات 

در آن انکار ناپذير است،  هاالمثلضرب  منظوم انسانی است که موجوديت
فارسی زبان، در تمام زمانها بدون در  یهرين قريحیشعرای خوش ذوق و ش

 هاالمثلگذاری ضرب  نظرداشت زمان و مکان اشعار شان از موجوديت و تاثیر
کی از يهدر ادبیات جامعه رنگ پذيرفته  و هر از گاهی با لباس شعر پوشاندن ب

محلی، خالقیت جديدی را از خود به نمايش گذاشته و  یهاالمثلضرب 
پند آموز، حکیمانه، دينی، تاريخی و  هایهتازه تری را فراروی قطع یهدريچ

 اجتماعی خود باز کرده است.

                                                           
122/ غررالحکم صـ  229نهج البالغه ، حکمت  -  113  
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ی که در اشعار شعرای فارسی زبان و هاالمثلاگر بخواهیم تمام ضرب       
افته است را باز شماری کرده و دری زبان به اشکال و قوالب گونه گونی انعکاس ي

جلد کتاب را در بر  هاهتذکر دهیم، کاری است نا ممکن، که شايد حجم د
 اين کهبگیرد، نه آن فرصت مساعد است و نه آن امکانات در دسترس، از باب 

را  هاالمثلادعای خود مبنی بر موجوديت و رنگ پذيری اشعار فارسی از ضرب 
کنیم، در ی زبان اشاره مییت از اشعار شعرای فارسثابت کرده باشیم، به چند ب

ی حکیمانه است به هاالمثلعین حالیکه تذکر همین چند بیت که حاوی ضرب 
معنی اين نیست که تنها گوينده گان اين ابیات شعرای بوده است که آثار منظومی 

ديگران نن یاد گار گذاشته است، مطميهرا از خود ب هاالمثلضرب  یهدر برگیرند
را در خود جای داده باشد و يا  هاالمثلداشته باشند که بهترين ضرب  هایهسرود

 هایهخود همین شعرای که ابیات شان نمونه و شاهد مثال عرض ما است سرود
را در خود باز تاب داده باشد،  هاالمثلداشته باشند که بیشترين و بهترين ضرب 

ار و در ظرفیت ايجاب اين نوشته به ما، در حد دست رسی به منابع اين اشع
 :کنیم ی ذيل اشاره و بسنده میهانمونه
 
 صد هزار طفل به پیری رسد يکی           از – 1
 " فاروق اصفهانی"  تر ـر خام بیشـزد از درخت ثمـمی ري     
 
 انی منال  ـاندر بند زلفش از پريشای دل  - 5

 " حافظ"مرغ زيرك چون به دام افتد تحمل  بايدش        
 
 بینی               اين دغل دوستان که می - 2

 "سعدی"  ی ـیرينـــند دور شــسانـمگ       
 
 کرامات مالف         با خرابات نشینان ز- 2
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 " حافظ " نکته مکانی دارد  سخن جائی و هر هر  
 
 با سیه دل چه سود گفتن وعظ                     - 2

 "سعدی"     گـــنی در سنـخ آهــنرود می       
 
 بر سر لوِح او نوشته به زر                    - 2
 "سعدی"     ر پدرـهه ز مِ تاد بِ ـجور اس      

 
 بال نديده دعا را شروع بايد کرد            - 1

 " شرف قزوينی" عالج واقعه قبل از وقوع بايد کرد        

 
 چه بافنده است                       بوريا باف اگر – 2
 "سعدی"   رير ــرندش به کارگاه حـــــنب      

 
 ؟ تـل لبم چیسـنای تو از لعـرسی که تمپ - 9
  " زرگراصفهانی"   آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است      
 

 به ای اعرابی       ــترسم نرسی به کع - 14
 "سعدی"اين ره که میروی به ترکستان است            

 
 ل تو بوس  ـلع گیرم ازگويم و میمی انـــترک ج – 11

 " نقی کره ای"     خواهد کندکه دست از جان بشويد هرچه می هر         
 

 خواجه در بند نقش ايوان است            - 15
 "سعدی"    ران است ـد ويــانه از پای بنـخ          
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 خوب گیرد جام را ساقی به دست         - 12
 " شرف قزوينی " کو کرد ن از پر کردن است    ـکار نی          
 

                ؟ مـت زال با رستـدانی که چه گف - 12
 "سعدی"   دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد             

 
 در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب             – 12

 " حافظ "   رشود ــدا معتبـاد آنکه گـيارب مب         
 

 دهقان سالخورده چه خوش گفت باپسر     - 12
 "حافظ"شت ندروی    کِ  از کای نورچشم من به جز         

 
 دندان که در دهان نبود خنده بد نماست     - 11

 " قّصاب کاشانی"    ند کسی  ـــرا واکــــان بی متاع چـــدک                
 

 ان بريده به کنجی نشسته صم و بکمزب - 12
 "سعدی"   ه از کسی که نباشد زبانش اندر حکم بِ            

 
 ا                 ـپارس فرمانبرِ  زِن خوِب  - 19
 " سعدی"کند مرد درويش را پادشاه             

 
 يا حب وطن گرچه حديثی است صحیح سعد - 54

 " سعدی"  جا زادم   ــن اينـتی که مــرد به سخــوان مُ ــنت          
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 سگ اصحاب کهف روزی چند         - 51
 "سعدی" ردم شد  ــکان گرفت و مـــپی نی          
 

    عاقبت گرگ زاده گرگ شود               - 55
 " سعدی"    ی بزرگ شودـچه با آدم گر          

 
 تیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشع - 52

 " حافظ"   واهند نوشت ـران بر تو نخــاه ديگــکه گن          
 

 تار آورد  ـــل را به گفـچه خاموش بلبـغن – 52
 "صائب تبريزی"   مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد           

 
 رد را       ــر کند مـقناعت توانگ - 52

 "سعدی"خبر کن حريص جهانگرد را          

 
 ان پر نشد    ـکوزه چشِم حريص - 52
 "مولوی"   تا صدف قانع نشد  پر ُدر نشد            
 

 تی           ــکین اگر پر داشــــگربه مس - 51    
  "سعدی"  شك از جهان  برداشتی ــتخم گنج      

 
 من آنچه شرط بالغ است با تو می گويم  - 52

 "حافظ"        یر وخواه ماللـم پند گــتو خواه از سخن               
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  نیکم و گر بد تو برو خود را باش من اگر  - 59
 "حافظ" شت  هر کسی آن درود عاقبت کار که ِک            

 
 الم           ــنن گانگان هرگزــمن از بی - 24

 " حافظ " که با من هرچه کرد آن آشناکرد       
 

 د اجازت         ــفاتم تاکی رســـموقوف الت - 21
 " همام تبريزی" از دوست يگ اشاره از ما به سر دويدن        

 
 مردم چشمم به هجرت شد سفید از اشک سرخ   -25

 " آگاه قاجار"     یاهی رنگ نیستــخود غلط گفت آنکه باالی س     
 
 درويش         یهنیم جانی است تحف -22

 " وحشی بافقی "   ین دارد   ـد بینوا همــــــــچه کن   

 
 اند ز آدمی               ـنام نیکو گر بم -22

 "سعدی" ه کزو ماند سرای  زرنگار  بِ     

 
 جاست     و اينمُ  باريك تر زِ  هزار نکته -22

 "حافظ"  دری داند ــــنه هر که سر بتراشد قلن     
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 در میان اقوام مختلف هاالمثلضرب 
يکی از ويژگی های لغات و زبانها در جهان میان ملل و اقوام، موجوديت       

قديمی ترين َمَثلی که در تاريخ ضبط و ذکر  هاهامثال و ِحکَـم است، نويسند
نموده اند، مثل " اشجار " است، که در فصل نهم از سفر قضات در تورات آمده 

، به رودمیکه آنرا " يونام " پسر کوچک "جدعون " برای اهل سلیم " نابلس " بیان 
 اين شکل: "زمانی درختان رفتند تا برخود پادشاهای انتخاب کنند، ِگرد درخت

: گفت گفتند که بر ما سلطنت نما، درخت زيتون به آنها زيتون جمع شده و بدو
داند ترک کنم و سبب آن خدا و انسان مرا محترم میآيا روغن خود را که به 

 را انتخاب کنم ؟ پادشاهی شما
گفتند که تو بیا بر ما سلطنت نما، انجیر تقاضای آنها  پس به درخت انجیر    

نیکوی خود را ترک کنم و بر شما  یه: آيا شیرينی و میوگفت را رد نمود و
 پادشاهی کنم ؟

خود را  یهسپس مطلب را به درخت تاک گفتند، وی جواب داد که آيا شیر   
که موجب مسرت خدا و خلق او است ترک کنم و بر درختان حکم رانی کنم ؟ تا 

ما سلطنت نوبت به خار رسید، جمیع درختان به خار گفتند که تو بیا بر  اين که
خود پادشاه کنید پس بیايید و  : اگر حقیقت شما مرا برنما، خار به درختان گفت

در سايه من پناه گیريد و گرنه آتش از خار بیرون آيد و سروهای آزاد لبنان را  
 بسوزاند ".

) مقصود از اشجار در اين مثال برادران مقتول يونام، و از بوته خار مقصود       
است و مقصود  –سلطنت داشت برادر يونام که سالها بر اهل يونام  –" ابی ملک" 

 114تعدی است که اهل نابلس را فرا گرفت.( ، ظلم واز آتش
ياد  115مان "کتاب " امثال سلی کتب قديمی يهود، از ابن نديم در ذکر      

کی از کتب عهد عتیق است و مجموعه از امثال سائره و ِحکم و ي هک رودمی

                                                           
. 12 – 12/ امثال قرآن، صصـ 52/ علم ادب، قسمت اول ، صـ    2 – 9/12عهد عتیق، ِسفرداوران،  -  114  
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امثال کتب عهد عتیق قديمی ترين  یهاندرزهای اخالقی و مذهبی است، مجموع
 امثال مردم شرق را دارا است .

 در وجود امثال در انجیل با تعبیر " وِمن سُـَورِ  116برخی از مفسرين       
سوَرة ً ُتَسّمی ُسوَرة ُ االمثال " اشاره کرده است، قرآن کريم نیز به  يکی  ااِلنجِـیل
" ذِلک َ مثلُـُهم فی  رودمیکه در تورات و انجیل وجود دارد اشاره  هالاز اين مث

 . 117التوراة ِومثلُـُهم فی االنجیل ِ کَـَزرع ٍ اخَرج َشطَا ُه..."
در غرب مجموعه ايزوب که مجموعه امثال يونانی در آن گرد آمده است،       

امثال رومی است،  یهفدروس که در برگیرند یهکتاب اساطیر افالطون، مجموع
امثال زنی به نام " ماريه دی فرانس" در قرن نزدهم در فرانسه، تألیفات  یهمجموع

، کتاب امثا ل " توماس ايريارت امثال یه" جفری چاوسر" در کشور انگلس دربار
" در اسپانیا، کتاب امثال " پیک نوتی " در ايتالیا، کتاب " کسینگ " در آلمان در 

امثال در روسیه، کتابهای " مهابهاراتا "  یهباره امثال، تألیفات " کريلف " در بار
ر زمین هندوستان، همه و همه بیان گر حضو و"آودانا " و"پانچاتانتارا " در سر

امثال در میان ملل و اقوام است که در طول سالیان گذشته  یهسنگین وجاه افتاد
 .118زبان ها را رنگ و رونق خاصی داده است 

 

 ضرب المثل در افغانستان
زمینی که دارای تاريخ بلند و باستانی می باشد، و در گذر زمان  افغانستان، سر

از فراز و فرود های فراوانی برخور دار شده است، آنچه قابل دقت است اين است 
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در  هاتو محکومی هاتکه به همان گونه که نوع نظام های حکومتی آن، حاکمی
کتبی و شفاهی  اين خاک متحول بوده است، هنجار ها، عادات و رسوم، و ادبیات

ساکنین اين خاک نیز از تأثیر پذيری تحوالت مصئون نبوده است. ضرب 
مربوط به فرهنگ انسانی است، و فرهنگ انسانی به صورت  یه، پديدهاالمثل

ناخواسته تابع تحول زمان و حوادث است، افغانستان کشوری که مبنای شکل 
ی فرهنگی باشد، بیشتر هاتو موافق هاتمشابه اين کهگیری آن پیش تر از 

اين تحوالت مصئون قدرت نظامی و تسلط های اجباری بوده است، قاعدتن از 
تواند، اين کشور از دوصد و پنجاه سال قبل که توسط احمد شاه قلمداد شده نمی

ی قهريه تعیین کننده بوده است، نه هاتابدالی شکل گرفت، تا حال در آن قدر
 عادات ساکنین آن.خلط فرهنگها و توافق رسوم و 

زبان، عمده ترين و محوری ترين بخش از فرهنگ هر جامعه است،  اين کهاز 
 بار فرهنگی آن ملت باشد، یهتواند تعیین کنندملت می زبانی هر هایهدرون ماي

به سه  شودمیهای زيادی در آن مستعمل است، با اين باور، افغانستان که زبان
يج اين خاک اشاره کرد، زبان پشتون، زبان فارسی کته گوری بزرگ از زبانهای را

و زبان  کنندمیی ديگر از آن استفاده هاتکه تاجکان و هزاره و تعداد از اقلی
اوزبیکی)ترکی( که بیشتر ساکنین شمال کشور به آن متکلم اند، اين زبانها هر 

پر بهای تاريخی و فرهنگی را با خود در  یهکدام به نوبه خود دنیای از اين گنجین
 زمین حفظ کرده است. دل اين خاک و سر

در ادبیات مردم افغانستان، نیز بخشی از گرانبها ترين قسمت  هاالمثلضرل 
آن تاريخ، و میراث  ادبیات و فرهنگ مردم اين خاک بوده و هست، که در بند بنِد 

موثريت کلی در تاريخ بشر، در ثل های ادبیی اقوام اين خاک نهفته است و مِ 
گذست  تاريخ اقوام اين خاک نیز موثريت و حسن تأثیر خود را دارد، اما مانند سر

نا معلوم امثال و حکم در تاريخ بشر، در میان زبان های رايج اين کشور نیز تاريخ 
 نا پیدا دارد.
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گذشته از زبان های مشهور و يا محدود ديگر مروج در افغانستان، اگر 
امثال و حکم و معروف تر  یهخواهیم در میان زبان فارسی رّد پای تاريخچب

ل را به عنوان بخش از ادبیات اين زبان سراغ بگیريم، حد اق هاالمثلهمان ضرب 
توانیم اين بخش از ادبیات گرانسنگ زبان فارسی تا زمان استقالل افغانستان نمی

ادبیات فارسی تفکیک کنیم، اما را از بدنه اصلی زبان فارسی و کلیت  –دری  –
پس از آن راه مشخص تر و معین تری را پیموده است، و با تالش بزرگان و 
فرهنگیان فارسی زبان اين کشور به حیث بخشی از ادبیات اين خاک جايگاه 

 مکتوب در بدست آورده است.
تعداد از نويسندگان و اديبان، برای حفظ اين میراث گرانسنگ انسانی در 

 نستان کار کرده اند و در جمع آوری و مکتوب سازی امثال و حکم فارسیافغا
به صورت نمونه از کار بس قابل قدر دکتر  شودمی)دری( همت گماشته اند که 

ياد کرد، وی بیشتر از سی سال در جمع آوری ضرب «  شهرانی » عنايت الله 
ری را جمع ی دهاالمثلاز ضرب  یهانجام مجموع تالش کرد و سر هاالمثل

ضرب المثل است و برای اولین بار در  (2292)آوری کرد که حاوی
ه ش از 1222م در کشور کانادا چاپ و نشر شد و مجددن در سال 1992سال

طريق انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در ايران چاپ شد که در میان 
کتاب در اين  کتب چاپ شده در اين بخش؛ پس از امثال و حکم دهخدا بهترين

ی هاالمثلضرب  یهزمینه شناخته شد. اين کتاب توانست ظرفیت بلند و پر ماي
کنده از درون ماي  یهفرهنگی است را به جامع هایهفارسی دری افغانستان که آ

 فارسی زبان خارج از افغانستان نشان دهد.
در افغانستان امروز، از  هاالمثلادعا کرد که ضرب  شودمیبه اين گونه، 

جايگاه قابل مالحظه در بحث فرهنگ شناسی هر قوم و محیطی برخوردار است 
و فرهنگیان اين کشور از هر زبانی برای حفظ اين میراث گرانسنگ افغانی دست 
همت از آستین تالش بیرون کرده اند و اين میراث فرهنگی را برای بقای پايدار تر 
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ه تشکر ار فرهنگیان فارسی ) دری( زبانان نیز در اين زمینمکتوب نموده اند، که ک
 .را می طلبد یهو سپاس ويژ

 

 ضرب المثل در میان مردم مناطق مرکزی افغانستان
 –مناطق مرکزی افغانستان که عمده ترين بخش ازساکنین آنرا اقوام دری زبان 

و ادبیات  تشکیل میدهند، نیز دارای فرهنگ –هزاره، سادات ، ايماق و تاجیک 
، استفاده از است هاالمثلضرب  شار از آن سر هایهاست که درون ماي یهعامیان

مروج  یهاين ادبیاِت زيبا و گرانبهای اجتماعی، در میان مردم اين محیط به انداز
با استعمال  شودمیی مردم اين مناطق هامگو است که در کمتر جلسه و بگو

 ضرب المثل بر نخورد.
در  هاالمثلابی تاريخ و سوابق تولد، انکشاف و کتابِت ضرب يهريشمتأسفانه، 

در تمام زبان ها و  هاالمثلنوشت تاريخی ضرب  مناطق مرکزی افغانستان، با سر
برای آن زمان و خاستگاه معین و مشخصی را  شودمیگره خورده، يعنی ن هاهلهج

به  –هزاره جات  –تعین کرد، تاريخ ضرب المثل در مناطق مرکزی افغانستان 
در تمام اقوام و  هاالمثلهمان اندازه گمنام است که تاريخ و گويندگان ضرب 

 قبايل ديگر در افغانستان و جهان.
و سادات شیعه  هاهرا هزاربیشتر از ساکنان مناطق مرکزی افغانستان  اين که

مذهب تشکیل میدهد، به روشنی آفتاب معلوم است، قاعدتن استعمال ضرب 
شیرين و زيبای هزارگی که  یهی فارسی دری در اين مناطق، تابع لهجهاالمثل

همان لهجه مشترک اين دو قوم است قرار خواهد گرفت، و محتوا و بار معنايی 
، حوادث و مشکالت، هات، حقیقهاتواقعی یهنیز بیان کنند هاالمثلضرب 

، يا به صورت کلی تصويِر از فرهنگ و هنجار مشترک اين هاتو برداش هاهتجرب
 مردم را بیشتر با خود دارد.
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ی هاتی رايج، گاه به صورت بسیار کوتاه می تواند واقعیهاالمثلاين ضرب 
" که بیان گر اين است که بزرگ را منعکس کند، مانند اين ضرب المثل "َدم َتناَيه 

روزگار، هر کس مسوول کار خود و  یدر گذر زمان و گرفتار ها در سردی و گرمی
محل عوارض و پیامد اعمال خود است و کسی در نهايت در روز های سختی 

رات دراز به انعکاس يک واقعیت دست کسی را نخواهد گرفت، و گاهی با عبا
جنگ َد ِده َاسَته و َاگه َد ِده  ،وه َبَشهل َاگه د کُ کَ پردازد، مثل اين ضرب المثل " می
ِده ُپر از ِده ِده َاسَته " که حقیقت شخصیتی يک آدم جنجال آفرين را به  ،َبَشه

ی دری ) هاالمثلتصوير می کشد، اما در هر صورت هیج کدام از ضرب 
و  هزارگی ( خالی از مفاهم ارزنده نیست، و نیاز است تا از دست خوش حوادث

  فراموشی تاريخ مصئون و محفوظ بماند.
چند در اين زمینه فرهنگیان و قلم به دستان زيادی تالش کرده اند که برای  هر

ی جامعه کاری کنند، اما باز هم هجمع آوری و حفظ اين بخش از فرهنگ عامیان
کم است و ضرورت است تا کار بیشتر صورت بگیرد و برای تدوين و مکتوب 

 هزارگی فعالیت مستمر انجام شود. یهلهج یهی ويژهالسازی َمثَ 
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 ی رایج در زبان هزارگیهاالمثلضرب 
 

 آ:
 آِته ِشي قد آِتیمه َد َيگ ماجید َقِتي نماز نخوانده 

 آتِیش ، َد پوف جاُلو ُموشه 
 آِتیش ، رای خُـوره واز مونه 

 گرفت، تر و خشک َنَدره آِتیش که در
 ديق ُموشه، نه از دوشُمو دوست آدم از

 آدم که آدم ننگره، آدم موشه؟
 آدِم بد قیسَمَته پشت ُاشُتر سگ ِمیْـَخَیه

 آدم، َد عیِب خود ُخو ، ُکوَره !
 ا بیماريهآدِم بیکار، يا دوز موش

 آدِم پِـیتَـوشِـی، عقل چیل وزيَره َدَرْه 
 نگهَس  آدِم پیر، ا َفْـتِـیِوی سرِ 

 آدِم سال کده ، سُـْدری َوِريَیه 
 آدِم تیرانداز، از شانی خو مالومه

 آدِم دنیا ديده ِچِشیم ِشی وازه ، آدِم نديده کور
 ِمیوه ندره  ،آدِم ِدراز، مثل چناره، قد دره

 شتُـر ُدور سَـیل مونه انديش، رقم اُ  آدِم دور
 آدم َد روزپَـلـَه، ِخرَسه ماما و ُخوکه کاکا موگه

 سوله کاره و سگ سوله شکاره خراب ُمونه آدِم 
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 ی !!ِج گوز ِبرن آدِم غريب و
 وره آدِم ُکوسه ، َشِخ َافِتیو بازی موُخ 

 ْستَـه اَ  ورآدِم نا خوانده کَ 
 آدِم اوشیار ، َد ِايلْـَمگ موفامه

 باِج مال، گم نموشه  آدم از
 ِشی میه  بد ِدسَترخو و آرده َد کندو  آدِم سیر، نانه دَ 

 ، شیر خام خورَد يَـهْ آدمی 
 آدمی ، مرغ بی باله 

 آدمی، نِـماِد نَـْو ِاشتَـیَـْه ، َد َمِلیُدو ُپخته موشه
 آدمی، نه طاقت سیری ره دره، نه گوْشَنگی ره 

 نیست ، باغه ام نمیدنهآدِم که سِـیَوه َنَد 
 آدمی، جايشی از سنگ سخت جايشی از گُـل ناُزوگه             

 آزِره بی ِريسپو ، سیدی بی ُگوَدی و تاجیِک بی ِکیشته ؟!            
 آزموده ره آزموُدو خطايه!            
 آسمونه ، ازُموِری خود ُخو مینگره            

 آسمو دور، ِزِمی سخت            
      آِش مرد ، دير ُپخته ُموشه       

 آش نخورده، از دودِشي کور شدوم            
 آش نخورده، دونَمه سوخت            

 آغا باش ، با َفرُمو            
 آفِتْو، از دو ناُخو تاشه َنُموشه             

 آق سر زاغ بشه ، زاغ زنده بشه             
 آو، از روی کاسه خورده موشه             
 آو، از سربند ِخیَده             
 آِو پیش َخَنه و دختر َمِنی آغیل ، قدر َنَدره             
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 آو از رفتو، دل از گفتو پاک موشه             
 آِو زير کاه             
 آِو شور، الُخوشِکی ره زياد مونه             
 آو که از سر تیر شد ، کم و کلو ندره             

 ُچوک مونهآُوو ره تازی ِمیِگره شاِدی ِشی ره کُ             
 آُوو نا ُکشته شِـْیَخ سرخ نکو            
 آُووِی تیر خورده قد کو روی َده مونه             
 آو، نا َتلِپیسته ُمراَده             
 آو نديده، پايه ُلوچ نکو            

 آِو کَـُلو، سر َبَله ُموره            
 آو َد ِبیِنی ، باَچه َتی پای            

 
 

 الف:
 ابله گفت، ِديَوَنه باور کد

 از يگ ِدست َچك َچك بال نموشه 
 از ِخرس ُموي کندو

 ، کوه جور مونه هاز کا
 از ُدونِشي بوِي شیر ِمَیه  
 از ُسورَنیِچي، يگ پوف 

 ه خو باله موشت مونه از سايِ 
 از ِکیِسه خلیفه باد مونه

 گیرهاز آِو َغُتول ، مايي مي
 ي بور شدلِّ َپِلیْو، مُ از َتی 
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 از ِريگ ُروُغو کشیُدو 
 از صد خويش، يگ همَسَیه پیش     

 الَـْو، از َپلَـو ِزَيَده
 از آدِم بیکار، خدا بیزار

 از خاطِر يک کَـیِـْک، پوسِتیَنه َدر َندی
 افتیي هاز بسکه جاِغی ِشیر

 از رفق پاشه خوی ، بترس
 َاسَتقال که کلو شد، ُقول بیرو موشه

 اختیاِر قَـلْـغُـو ، َد ِدسِت باده
 َکَشهَار کس قُـوغَـه بلی نان خود خو ِمی

 از بینی سیا َکُدو،کس آيین گر نموشه 
 ار کس کار خود خوره خوش دره

 رِده گرگ ، بی ِاسْـتَـغُـو نیستهاُ 
 ُارِده گرگ بیرو شده

 از َار ِدست که َدِدی، بگیر
 ِکیَسه قرض نکو از آدِم نَـو

 يک ِدسَته و ناِن تَـلْـپیسته،َکوَره ُپر نموشه ْو از اَ 
 از َاسَیه ،کس بی گَـْرْد بور نموشه 

 ه یَ َاسَیه ، بی تک تکه نِ 
 از بیکار مندو، دختر َزيُدو ِزيَـَده

 از باِرِش صبا و مِـیمُـوْن بیگاه بترس
 َکَده بزغاله پیش َبق میزنه از ُبز

 از بی ُکوتگی َشغال ُکوتل ُموُکونه 
 نده بی َکَفِنی ِزنده مَ از 

 از ُتفنِگ خالی دو طرف می ترسه 



   59گیرایج در لهجه هزارههای ضرب المثل

 

 

 از تو حرکت از خدا برکت
 از پَـْرُدوم خو ِبیَلن گوز َنُزو

 از جهان خوردو، جهان ديدو پیشه 
 ل سگ، دريا  نجیس نموشه ل َچ از َچ 

 ازخاِنه هندو، ُقُرو بورشد
 از َخیراِد کَـَرْم، کاُدو آو خورد

 ِم بال َبِشی خوبهدَ  از بیِم بال کده دَ 
 از خِرنر، شیر ُمُدوشه 

 از خورُدو که سیر نشدی از لیِسیُدو سیر نموشی
 شدی د جانمه بال شدی از خودمه ماّل 

 از ِدستَمه رستم شدی، د جانمه ِستم شدی
 ِپیرون خو جای نمو شوم از ُخوشی دَ 

 از ُدو بور شد، َجُهو ُپر شد
 از درد کده َاَمسِشی کلونه

 کده ُموری کتهاز ديوال 
 باُرو نموباره  ،از دعای کورموش

 از دست ُخو مندی از خدای خو مندی
 از گردون خو ِبَکش ،کدی واز دست ُخ 

 از دوسِت نادو، دوشموِن اوشیار خوبه 
 از ديواِل شکسته و زِن شِلیته پیغمبر خدا َادر کده

 از سرشی گرفته د َبرِشی چسپند
 کنواز ريش گرفته د بَـُروْد ِپینه 

 از پیستوِن کَـیِـْک پِـساد بال موشه 
 از زِن بیوفا، سِگ با وفا پیشه 

 از زردک خوردو کده خَـَرْب َخَرْب شی خوبه
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 گرفتوِن کور، خدا نجات ِبیِدَيه از زُدوِن کَـْر و
 از َتی چَـقَـْق بال شده َتی نَـَوه شیشت

 از َسرُِکو لول َدُدو
 از شار  بور شو، از ِنرخ نه

 بسته روبای واز خوبه  از شیرِ 
 از....َدُدو ننگ َنَدره از َزيُدو ننگ مونه 

 از قُـلوخ آتیش پريد
 ُگم نموشه  از قَـوقَـِوسگ، َافِتیو

 از گوشنه چیز منده که گدا بخوره؟!
 از گوشْـنَـِگی َاسَیه واِنی مونه از ننگ مُـْزنمی گیره

 از  ُمرَده گوزطلب دره
 از مرگ پیش جاغه پاره نکو
 از مرگ کده ماتَـمْـشی کلو

 از َمه وخِت غلبیل مالوم موشه
 از نان ِشی تیر، سگِشی َنخَـیَـه

 از ناخلف پرسید: بچه کی َاستی؟ گفت: داماِد مَـلِـْگ 
 ُزو کس بترس که از خدا نمی ترسه اَ 

 از َقِدخمیر ُموی پیدا مونه 
 گ ِديَونهيهاز يگ َخنَ 

 از مرگ نترس، از َرخِنی مرگ بترس
 زرائیل چیز پروای بچه کس؟!اِ 

 از ِزبو بدل کدو، کوچه بدل کدو خوبه 
ه خوردو خوبه  ه گفتو کده ،َکتَّ  از َکتَّ

 از ُجْوِی آو رفته ،آو موره 
 از خاِنه ا ََزَره سِر خاِک سید پیشه 
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 از سگ ِاسْـتَـغو قرضداره
گرُدونَمه ِکیَله؟ گفت کجايَمه راسه که  از ُاشُتر پرسیدکه َبِچی گردون تو

 راس بشه؟!
 گ قمِچی بسهيهاسِپ ُخوب

 اسپ، امو اسپه که ِپیَته ره آِخر کنه 
 اسپ َا َگه تیز خیز کنه، َجو ُخوره زياد مونه

 اسُپو ُمرد، َخُرو قاضی شد
 َاسَیه َا َگه ازآِتی تو بشه ام ُنوَبَده ِبیل

 زانوآَوها ُشتر َا َگه از توشْـَنگی ُبْمَره ام َد َکْوِرِشی يک 
 الغری ُبوُمره ُپوستِشی يگ خره باره ُاشُتر َا َگه از

 ُاشُتر َا َگه باره ُبرد، غلبیل َد َبِلیِشی
 ُاشُتر دوزی از ُپُلوو َخِزی نموشه

 ُاشُتر دوزی و َخم َخَمگ؟!
 ُاشُتَره د جامگ آو ِمیِدَيه

 ا َْقَرَبه ُدم، ُتوَغَله َدم
 َاقَرَبه ُدمِشی ُتلَغه مونه

 از تو آْو  ُنخس شد، ما روغو َتُو میدومَا َگه 
 َا َگه از قوتو بور شد، از ِديگ ُبور نموشه 

 َا َگه د دريا ُبُبره لب خشک پس ِمیره
 َا َگه ُتوره َسودا َکَنه از بای ُخو خبر نموشی

 َا َگه بگوم پرده پاره، َا َگه نگوم ُگرده پاره
 گ بودی عالم ُتوشَنه ُمومنديهَا َگه ُچوشَم 

 َگه َخیر ِمیَدشِتی آِيه تو ُتوره خیرمامد نام موکد اَ 
 َا َگه تو َد داُلو ديدی، ما َد قاری ديدوم

 َا َگه ُجوان د آيینه بنگره، پیر د ِخشِت خام مینگره



62  مُشت نمونۀ خروار 
 

 

 ديده بور موشه  وَگه دل ُبسوزه از ِچشیم کور اَ  اَ 
 َا َگه دل تنگ َنَبَشه ، جای تنگ ِنَیه

 ُاو َخَوه َا َگه دنیاره آو ُبَبَره،
 َا َگه ِدراز شد ِشیخَچه بیل، َا ِگه ِگیرد شد، َلیالُغو

 َا َگه دنیاره آو ِبِگیره ُمرَغِوی ره د بندپای شی
 َا َگه ُروُغو َبَشه ِمیُمو، َا َگه ِايُمو َبَشه ُمردو َسَیه

 َا َگه ِسیسُتو ُدوره َمیُدو ِنزديگه
ه نشد، گوشت گـاْو   َا َگه گوشِت َبرَّ

  گر َنَدِری قدُکوِلی ُخو صال َکُنوَا َگه صال
 َا َگه آو شوه کی ره ُموُبره َا َگه آتیش شوه کجاره در ِمیِدَيه ؟!

 َا َگه کاه از ِديگايه، کاُدو از تويه!
 ست َد ُروی َخو ِبَکشگفت دماغ ُتوره ِپیَشک ُبرد، دِ  َا َگه

 َا َگه د خانه ديانت بود از ُقول، و َا َگه د ُقول ديانت بود، از دنیا زوره 
 بِـَزْی  یهَا َگه َنِری َا َگه ماد

 َا َگه ِديگاره احترام َکِدي ، خوده احترام َکِدي
 َا َگه ُبوِگی د ِبیِنی تو پاَشَیه، ِبیِنی ُخوره َمیده ُمونه 

 ُاالِغ آدِم پیر،َکوِری ِشَیه
  د گرُدوِن ُمالَّ الله و مأل

 َاُمو آش َاُموکاسه
 َاُمو دختر َاُمو باچه

 َاُمو سات َاُمو مصلحت
 َاُمو َخَرگ د َاُمو َدَرگ

 واِز خوش، ماره از ُاورِديِشی ُبور ُمونه اَ 
 َاواِز ُدول، از ُدور خوشُنمايه 

 وُغوِن ِتیُزونَگگ َدِلی گم شداَ 
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 وِسی کالماول سالم اُ 
 ُاو، بی ُدول َمسَته

 و، تا ُاوُبوُدوگ نخوره پیش ُخو َسْیل نمونه اُ 
 و، لَـلَـْگ پوست کده د کار دره اُ 

 اول ُبُچوش، ُاوِسی ُبگوی ُتُروشه 
 اد بگیر، ُاوِسی مارگیر ُشويهاول ُووِده مار

   اوالِد َمرُدوَمه قد نان ِبَزِنی نانه گرفته ُموَره، اوالِد خود ُخوَره قد سنگ بزنی 
 ه قد تو ِمَیهَسنگه بغل َکَد 

 و، آِوی َتی پاللهاُ 
 و، ُخُروِی َنو بنگ َوِری ُکومَتی میگرده که ِزِمی شیوه َنَرَوهْ اُ 
 و، رقِم ُخُرو َوِرَيه، نرم بگیری يا ماکم، ِقیر ِمیزنهاُ 

 ُاو، َچکْـلَـه َوِری َد ِتیله داغ ُموشه 
 و، َد ُچوَکه را موره اُ 
 و، َد َيگ جلغوزه گرمی َديگ آلو ُخُنوکی مونه اُ 
 و، َجِوی دو َخَره َتخِسیم نمی تنه اُ 
 و، خوده گـاِوی شاخ ِتیزگ جور کده اُ 
 و، َد روِز ُروُشو ستاره ره د آسُمو مینگرهاُ 
 ُپوف ُخو در ِمیِديه و، ريشقه ره دَ اُ 
 و، قد َمْدِگْیْو جفت رفته اُ 
 خاد کد و ره د هفتاد قاضی کور آشنااُ 
 ری! َاوگار شدی؟ نه!فْـتَـِدی؟ اَ واُ 
 و َره کس د ُتوی قبول ندره، ُاو د پِس ِبیِری ُسوار موشهاُ 

 َاوالِد خوب، آَيه بابه ره بیاُمْرْز مونه 
 ْو، ُجوَيه ديده َغرَغر ُمونهاَ 

 َديمه  َاِوی نشد ،
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 ِای ُروُشو ِچراغ، از َاُمو گنده ُروُغونه
 ِای دوِغ گنده، از َاُمو َمشُکوِله ُکوَنَیه 

 ِای شامد که َد آمده، َارجای بوره َمالمده
 ِايد کس دوغ ُخوره ُتُروش نموگه 

 ِايقدرخر زياد، ما بچی ِپیده ُبروم؟!
 ِايتیم بچه، يگ َسر َتی سبد نمومنه 

 

 ب :
َدره باد ُموُبوره َور باد اَ  ْْ 

 ُنوشدارو چیز کارِبَیه ،باد از ُسوراب
 باِر کج د منزل نمیرسه 

 باد از باِرش ِکیَپَنگ ؟
 باد از گوز، چار زانو چیز د درد ُموخوره؟!

 باد از ِسیری يگ لقِمه پنج ِسیری
 باد از عید هم ِخیَنه د کاره 

 باَجه که باَجه ره ديد َخر که ِخیَجه ره ديد خوش ُموشه
 باِچه جیرگه تُـو، سر فخری قومه

 باِچه خوش خوی، يگ پتیر و بد خوی نیم پتیر موخوره
 بامِـُیوَنه بی ُخوجه ديده 

 باِنه ِتیُزونَگگ خورِده نان َجَوه
 بازی بازی، ريش بابا ام بازی؟!

 باِرِش بهار يگ الَزَيه 
 بچه َاوِريُشوِم خامه!!

 بچه بشه که ِديِگ ُروُغونه پیدا کنه ِديِگ َدلَده ره َارکس پیدامونه
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 وِمی از بی قومی خوبه بد قَ 
 بد بخُتوَسِر خود خو و نیک بختو َسِر ديگاه مینگره

 بد قسمت، َارجای بوره بد قسمته 
 بدگُـمو، بی ِايُمونه !  

   َبَده َرَده
 َبِدی ره از َارجای پس ِبِیی خوبه 
 َبلِده کسی ُبُمور که َبلِده تو تَـوکنه

 برف ُخوره د باِم ازمه َننَدز
 ِشیَره ِپیشگ خورده َبُروت چربگ 

 ُبز َد َغِم جان، قصاب َد َغِم ِپی
 ُمرده، شاِخ َزِری  ُبزِ 

 بزغاِله دو مادری، ُمرد از بی ِشیری
 کم َچی َچی ِشی کم ُبزِ 

 ُبز که ُبَزه، جای ُخوره کَـو کده َخو ُموشه
 ُبِز گَـرْگ، از رمه دور

 ُبز از َقی ُخو گوسپو از َقی خو َاوُزوَنه 
 ُبز د جای نمناک َخو نموشه 

 ُبَزک ُبَزک َنُمر، َجِو لغمو می َرَسه
 َبَسه راِی ُموشَتگ د َاسَیه ُموفته
 ُبُسوَزه شاِری که َسِر رگ نبشه 

 ِبگیروم ُتوره که نگیری مره 
 وخ مونه بال بال ره اُ 

 بال کجا؟ بال َتی پای
 َبِله زخم نمک پاش َدُدو       

 َبِله ديوال ُبور شِده روبا، از ُسسِتی َسَگه 
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ِت خاره ِبَکش  َبْلِده گُـل ِمنَّ
 بنويس بنويس که َشِوی خط نويس

 بنِده خدا بامان خدا
ه نموشه   ُبوِته َسِر راه َکتَّ

 ُبودوم ُبودوم قُـوَيه، شدوم شدوم تُـَره
 بوسه د ِپیغام نموشه 

 بی شمشیر د جنگ شیر نرو
 ی روی ِگیرهبی بی از بی چادر

 بیِخ شاخ ِشیره َخِرشت َکد
 بی خلته َفیر مونه 

 بیراره ديده، ُخواره خويشی کنو
 بیراری از خوش آمد نموشه 

 بیراری مو بیراری، بای ُبز ُمو ُدو شای
 ِبیگا روی ِمیُمو صبا پشِت ِمیُموَنه بنگر

 افت يهبیل ِشی ِدست
 گ َدِم کارد بسه يهِبیِنی ُبريده ر

 ِبیِنی گَاْو گنده شد ُپورته نموشه 
 بیوه بی سر، يتیم خود سر

 

 پ :
 پا فشردی، ُبردی

 نه َخنَدلِجی ،لِجی کنهَر پالوی کسی ِبِشی که ُتوره ِچیخ
 پادشا بسیار قار شوه، ُخُروی ُخوره ُخُرو ِبگیره 

 پای ُخوره به انداِزه گلیم باِبه ُخو ِدراز َکُنو
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 پايان شب سیه سفید است 
 سیاهِبشیِنی پالوی ماه ِبشیِنی ماه ُموشی پالوی ِديگ 

 پای ِشی َد ِخیَنه بود
 پای ِشی د لب گور رسیده 

 پای چراغ َتِريکه 
 َپِد َسر ُگم

 ُپرُخوری و ُپر ُگويی آَدَمه رسوا ُمونه 
 پشت آب رفته بیل نگیر

 پشت هر َتِريکی يگ ُروَشِنی َاسته 
ه پر زده َنِمیَتَنه  َپشَّ

 پشت ناِل َخِر ُمرده می گرده 
 َپگ مره مالمت کد، ما مالمت نشدوم

 پنج ناخو ِبراره، ولی برابر ِنَیه 
 پوسِت خربزه و دوای چشم؟!

 پوست خر، َدنُدوِن سگ شده منده 
 پوست ِشیره د ُخور می َنخُشوم 

 پول د خود ُخو، روی د عالم َدِری 
 پول د کمر، زن د بغل

 پول، پوله پیدا مونه 
 پوله َا گه سر سنگ ِبیلی، سنگ آو موشه 

 َپیَسه َد َده جنگ ِمی َخَره
 پیش کور، ُسرخ و َسُوز َيَکه 

 پیش از ِسیل، سنگ ِمَیه 
 پیش از مرگ َيَخَنه پاره نکو

 پیِش ظالم و پِس قاِطر چرخ نخور
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 دل َد َار بو هاهِپَشیُمو، َپسنَ  هاهِپیشنَ 
 ِپیَشگ َچنگِشی د گوشت نرسید ُموگه َگنَدَيه 

 ِگ هفت َدم َوِریِپیَش 
 ِپیَشگ َکی ُچوُپوِن گوشت شده ؟!

 ِپیَشَگه ِپیشت نگوی که آِويسته
 پیش سرگذشت ُبُرو ،پیش طبیب نرو

 پیش شانه و پس پانه 
 ِپیشُتو ِبِشیُنوم، ِريشُتو ِبَکنُدوم

 پیر شدی ِمیر نشدی 
 پیر ُمرُدو ُخوبه ولی َرخِنه مرگ واز موشه 

 

 ت :
 تا ِنلْـَغه ُچخرا نکنه، آِيِشی ِشیر نمیِدَيه 

 تاجان َد تن َاسته، جان کندن َاسته 
 تا ُجوان َاستی وخت دری

 تا احمق د دنیا بشه، مفلس خوار نموشه 
 تا باد بال َنَشوه ، ُبوته تکان َنُموُخوره 

 ی تا د آو نزنی، آو باز نموش
 تا َدَمه، َغَمه 

 تا پدر نشوی قدر َپَدره کی ُموفامی ؟!
 ُگو می گیره  تازيی َبَده د وقت شکار

 ا نصیب ؟!يها الليهتا سال ِديگ
 تا ُشور َد ِدی َلَبه، ما فامیدوم گپه 

 تا ُگوساله گـاو شوه، ِدلی ُخونَده آو َشَوه 
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 تا نام ُگرَگه گرفتی، ُگرگ پیدا شد 
 تر، فرمان نبرد گاو و خرتا نباشد چوب 

 تا َنِبیِنی ِچینگ و سست، َکی َشِوی َمرِد درست
 تخته که د تخته ُجور آمد، حاجت نجار ِنَیه 

 ترس،  ِبراِر َمرگه 
 رِک عادت، موجِب َمَرَضه تَ 

ه ُموشه   ُتشَنه د جان ُگوشنه َشلَّ
 ُتِف سر َبَله پس د روی آدم ِمَیه 

 تنايی د خدا ِزيب دره 
 َتمَبالی َتمَبل خاِنه سلطان مامود َوِری

 ُتوره بخیر، مره بسال مت 
 ُتوره ُشوره د کاره، يا ُتَره ؟!

 ُتوِبه ُگرگ، َمرگه 
 تو خوده سِر مردم گـاو شاخ ِتیَزک ُجور کدی!

 ُتو َبه َمه، َمه َبه تو
 گ روزه چه د ُپشت چه د َکوَرهيهُتوِش 

 ِتیر ِشی د خاک خورد
 ُبور شد، پس َنِمیه ِتیر که از شست 

 ِتیَغه د ِدسِت ديوانه ندی 
 تیشه د ِريشه خود ُخو میزنه 

 

 ج :
 جاِن از تو جانه، جاِن از َمه بادنجان؟!

 جای که آو بشه، َتیُمم باطله 
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 جای که دل موره، پای موره 
 جاِمه با صال، کوتا َنِمیه

 جاِن آدم و شیر مرغ پیدا موشه 
  جاِن ُجوِری، پادشاهی َاسته

 جان کندِن لغمانی و ُخورُدوِن بغالنی
 جای َاسته ُجوال نه 

 ُجفت ُبُرو کاه نخور؟!
 رر ِديگَ ر ِجَگَره، ِديگَ ِجگَ 

 جگر ُخور ُتوخَته کده، اما آُموخته ُخوره نه 
 َجم َکِدی موزی و ُخورُدوِن غازی

 جنگ ُروی َد ُروَيه کس ديده، اما ُخورُدوِن ُروی َد ُروَيه نه
 اما رايی آشتی ره ُکور نکوجنگ َکُنو، 

 جنگ َکِدی جنگ جای ِبیل، رفتی پس پای ِبیل
 جنگل تر و خشک دره 

 گرفت، تر و خشک َنَدره  جنگل که در
 لُـوبِـی آُسونه کُـْوْنَد  جنگ، دَ 

 ُجواَبه جنگ ِنَیه
 جواب نادو سکوته
 ِجَیه از پِس َنَغِچْی 

 جواب بی ِپیَره ال مّذب ِمیِدَيه 
َيه، ِپیرو د گپُجوانا د کار   نیم سُـْو

 جوان از رفتون ُخو و پیر از ُمرُدون ُخو ِمی ترسنده 
 جوانه خواستگاری و پیره خر خريدو َرِيی نکو
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 چ :
 چای نخورده جنگ نموشه 

 ِو ُدشُمو ِزَيَدهلِ چاِی دوست از پَ 
 چار طرف تو ِقبله 

 چاقو ِدسِته ُخوره َنُموُبره 
 چاکن، جايشی د چايه 

 َچَتلی ره هر قدر ُشور ِبِدی ُبويِشی زياد ُموشه 
 َچِپ ما راِس خدا

 چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی؟!
 چراِغ که د خانه د کار بشه، ماِجیَده صبره 

 ِچِشیِم عاشق ُکوره 
 ِچِشیم از ِچِشیم شرم ُموشه 

 ِچِشیِم مرد بسته بشه، پايِشی واز
 کس نديد چشم مور و پای مار و خیر ُماّل 

 ِچِغیل د َغلِبیل موگه خاک د ُسالخ تو
 َچمِچه خالی َد ُدو راس َنِمیه

 چوب د ُورِد زنبور َنُزو
 چوِب َنرَمه ِکرم ُمو ُخوره

 چه ِگَرْنگ بشه، َتی آو نموشه  چوب هر
 ُچوِچه ُخوُرو تا آخر َتی َغلِبیل َنُموَمَنه 

 چیز شباش بارک الله ؟!
 کُـندچیزی گندوم تر چیزی َاسیه 

 چیزی که د ِبیَرَنه ِديِدی، د َاَوُدوِنی نگوی 
 ِچیل درويش د يگ گلیم َخو ُمونه و ُدو ُزورتو د يگ جای راس َنُموره 

 ِچیل ُبوله ره د يگ َنو ُگرگ ُخورد، از هم خبر نشد
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 گ خره بار نمیتنه يهِچیل طلب
 

 

 ح :
 حرف بد، از ِزُبوِن بد شنیده ُموشه 

 حرف حساب جواب ندره 
 حرف حق تلخه 

 حرف راَسه از ِبچ کیچه بپرس
 حرف مرد ، يکه

 راس، از بغداد پس ِمَیه  حساِب 
 حساب د مثقال،  بخِشش د خروار

 حسابی د ِبی تابی نموشه 
 َحَسِن غم کش َوِری 
 حق د حق دار موشه 

 حق لرزيده لرزيده د جای خو موشه 
 حیف آبروی تو

 

 خ :
 خار از ِزِمي تیز بور ُموشه 

 ر بگرده خاك د ُمشت تو َز 
 خانه ُپر خاتو، بد نام سر پیر خاتو

 خانه تو ره يگ خانه، بي خانه ره صد خانه 
 خاِنه  خالي، جاي ِديَوه 
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 خانه، ِديِگ سر پوشیده يه 
 خاِنه دروغ گوي ُبُسوزه کس ُگل نموکنه 

 خاِك خشك د َپخَسه نمي َچسپه
 خاِنه گرگ بي ِاسَتُغو نیه 

 ترس، هر روز مازار َرو ُموشهخاتوِن بي 
 َخِپ تو و ُچِپ مه

 خدا َکَسه از گوِش ِديدُگوِن خود ِشي َنَیَله 
 خدا آَدَمه ُپرخور و چار پاَيه کم خور نکنه 

 خدا آدمه ديده ِمیِديه 
 خدا عقله د کس و دولته د ناکس ِمیِديه

 خدا يک ِدسته محتاِج دسِت ِديگه نکنه 
 هزار حاله  خدا، د يگ حال، َبنِدِشي د

 سیر ، خدا دير مي گیره
 خدا، روز ناديده ره روز، پاي چك چك ره موزه َنِدَيه

 خدا، روزي ره از ُموِري ِشیَو نُموُکَنه 
 خدا که َدد، نموگه بچه کي استي ؟!

 خدا ديده موشه ؟!
 خدا تره از چشم گاو وگوَسَله نجات بديه 

 خدا ِمیُموَنه قد روزي َقِتي َرِيي مونه 
 خدا، يار بي َکَسه 

 خدا، يار حقه
 خدمت نا گفته، مزه َنَدره

 خربوزه از خربوزه رنگ مي گیره
 تیز، از اسپ َدمَرس ِزَيَده رِ َخ 

 خرُپشَتك، بِچه خوره مخمِلي موگه 
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 خر از مويی سیا، و زن از موي سفید مي ترسه 
 خر، امو خره،  پاُلونِشي َاِلیش شده 

 خِر پیر، و َاوزاِر َزِري؟!
 خِرخالي، ِايرَغه موره 
 ِخرس و پالیز واني؟!

 که َجو ديد، کاه نموخوره خر
 ُخرِد کالن کار

 َخرُموِن َدشت، از ُمو گذشت
 خروِس نو َبنگ َوِري، ُکمَتي ُکمَتي مي گرده 

 خِر َخَلك، از بیخ ُخو َخو کد
 خِر پالل گشت وري     

 خِرُلوچ، سواري َبدَکیچايه 
 که از خر پس مند، گوش و بیني روايه  خر

 َخَر گرفتار خاِيه ِشي ُکو
 خر د خاِيه ُخو ُخوَشه 

 خر ِشی از آو تیر شد
 خسته د پاي تو َمیده نشوه 

 َخِو زن َچَپَیه
 خوب ِشي از تو، بد ِشي از مه 

 خود ُخورِدي سگ ُخورد، کس خورد خود ُخوردي
 خود کده ره نه درده نه درمو

 ه پرورخودُکِش بیگان
 خود مرده ره د قرباني ُمجرا َکدو؟!

 خونه قد خون، کس َنِشیَرخته 
 نه آو ،خون، خون میره
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 خوِن ناحق، َخو نمونه
 خوش ماِمیله ره باز ماِمیله، بد ماِمیله ره بس ماِمیله

 ُخويی که از شیر در ِبَیه، از مرگ ُبور موشه 
 ِخويشي به ُخوشي، سودا به رضا

 ِبَزن، ِخويش ُشوي ِديَگه ُبُشويخويش زن َقیله 
 ِخیِنه باد از عیده، ده ....ُخو بسته ُکو

 
 

 د :
 د آُذوِن غريب، کس نماز نمي خوانه !

 یروم، د ِزِمی ُبوِری از سر تود آسُمو بوری از پای تو می گِ 
 د آسُمو ستاره َنَدَره د ِزِمی دانه

 داِغ ِنیزَله ره د ِشَغیُتو ِمیله 
 َره داماد، َخِر ُخُس 

 داُموِن دولت، از زور گرفته نموشه 
 دانا در َنُموَمَنه 

 داِن َخلَته ره ِايَله کده، از ُکوِن َخلَته گرفته 
 داِن َسَگه قد نان بسته ُکو

 داِن َدَره گرفته ُموَشه، داِن مردم نه
 دايه که َکُلوشد، سِر باچه ِکیل ِمَیه 

 دايه َارِچه ِمیَرُبو بشه، آيه نموشه 
 ، خاک خیانت َنُموُکَنهد امانت

 د امیِد دوِغ مردم، َکشِکیو َنُکو
 د امید شاخ، ُدَمه بای ِمیِدی
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 د بیل خو ماس مايه کديم
 ُشو د ِپیِتو ِبَچر، د ِگیُرو َخو

 د جنگ، نان و َالوا بخش نموکنه 
 د جای آتش خاکستر ُموَمَنه

 د جای که ِسیُزو َنَرَوه،  ِتیر ِچیَوه َرِيی ُموَنه
 که صاليه، بال ِنَیهد جای 

وَنه  بگیر، د ُخورُدو َتیُلوَنه   د جنگ ُبولُّ
 د َچل َچِل سگ دريا ُمردار نموشه 
 د حلوا حلوا، دهن شیرين نموشه 

ه ک د َخرِ   ه کار َنَدِری، چه حاجِت ُاوشَّ
 دختر، ِمیُموِن باَبَیه 

 دختر، سنِگ َپَلخُمونه 
 دختر، د نام بابه ُتوي موشه 

 دختر، آيه ره .... َدُدونه پند ِمیِدَيه 
 دختر از خاِنه نادار، و اسپ از خاِنه دارا

 دختِر َمِنه آغیل َشْکِلي ِنَیه 
 د خاِنه خود ُخو رفتی بی خاشه، د خاِنه ِديگا بی شاشه نرو

 د خرُموِن ازمه باد نموره؟
 د خود خو َبلِگیو َنِمیَتَنه د ِديگا آشگر موشه

 ستی !!  د َخِو خرگوشی ا
 َد در ُموُگوم که ديوار ِبشَنَوه 
 د ِدلی آِيه ُروُشو ُروش استه

 د دانِشی پاشه خانه کده 
 درد، از درِد َکوَره کده سخت ِنَیه 

 درد َد ُدُرو، رنگ د ُبُرو
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 ِدراز ُبِريِدي، باز ُبِريِدي
 ِدرازي ِشیره ِدراز، پاِمي ِشیره پام کد

 در بسته، بال بسته !
 درخته دسِته َتَور ِمیَزَنه که از ُخود ِشَیه 

 درسته که برف سفیده، ُاوَسه هر سفیدي برف نموشه
 درِگه خیره سِگ بي خیر مي گیره 

 دروِغ مصلحت تو، از راِس فتنه تو خوبه 
 دروغ گويه تا کجاره؟ تا خاِنه ِشی

 َد سختي صبر ِسَپَره  
 َچُپ و راس خوده نموفامه! دسِت 

 خجالت ِگَیهدسِت خالی، 
 دسِت خوده د خاک بزن که َنَلخَشه 

 دست، دسته می َنخَشه
 دسَت د داُموِن مرد ِده، نه نامرد

 ُکوفته باَلَیه دسِت زده و
 دست، دسته ُموُشوَيه

 دست که د آلو نرسید، موگه آلو ترشه
 دست  ِشی د خینه َاسته

 دسته خارُکو، جانه آسوده
 نکشکس  دست خود ره خار بساز، منِت هر

 دسِته چمچه کوتاه بود
 دست باالی دسته

 دست بی بی دانه شده، َبلِده بی بی بانه شده
 د سرُخو بخوری، د دل ُخو بگیری

 ِکشت کده د سِر رايشی خار
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 ِکشت مونه د سر ِشی ِسیر
 د سر ُمو ُقوق َغلِبیل شد

 د سگ ِبیَگَنه وآدم ِبیَگَنه َکی اعتباره؟!
 ُخو ِبی خبرید سر تو کوِله َزِری، از َتی 

 د شاخ ِشی ِده، که اندام ِشی بلرزه
 د شاِر کورا، يگ ِچشمه پادشايه

 د َقِد َنَمد ُموي ُموپالي
 دد کاِسه تلخک آو دَ 

 دِل سیاه ره ِديِگ سیاه سفید مونه
 دول چی ره د ُتوی، ُماّل ره د ماتم

 دل شیر نداری، سفر عشق نکن
 دل ما و خانه مردم
 تهَدِم تاوه ره ِنماد گرف

 د مرگ بگیر، که د َتب راضی شوه 
 َدم َغِلیَمَده

 َدم تنايه
 ُدِم گرگه د پای ُبز بسته کده

 ُدم خره از هر ُسو َقِريش کنی دو َقِريشه
 ُدنبه د مرغزار بي بال ِنَیه 

 دنیا د امید ِزنَدَيه 
 دنیا ره آو بگیره، ُمرَغِوي د بند پايشي 
 م ُخشك َبَشه دنیاره آو بگیره، گوش ِديدُگوِن خود آد

 دنیای پنج روزه چیز ارزش دره 
َبَته  دنیا چمچه ُنو

 دنیا ديدو از دنیا ُخوردو کده خوبه 
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 دنیاره َجو بگیره، نصیب خر نیم پاوه 
 دوستي َکُنو قد اوشیار

 دو تربوز د يگ ِدست گرفته نموشه 
 و َدر ِمَیهوِز نا بلد، د کادُ دُ 

 دوز باش، با انصاف
 ترسهدوز از سايی ُخو می 

 دوز غار ِدَله
 دوز گفتو و بر َبسُتو نگفته

 دوزه قد بار ِشی گرفت
 دو پانزده، يگ ِسی ُموشه

 َکنُدوَيه دوای دندو
 َدو از اسپ، َجو از صايب

 دو برار جنگ کد، ابلها باور کد
 دو پای دشت، ُدوِی ِديگه قرض کد

 دود د چشم بخیل موره
 ِمَیه دور بوری زارمه  ِمَیه، نزديک ِبِیی قارمه

 دوست خوده بازو ِبِدی نه بازی        
 دوست شدی از مال ُخو تیر شو، ُدوشُمو شدی از سر ُخو

 ُدوسَته ديدی راِز دل کو، ُدوشُموَنه ديدی پوف
يُدونَ   اد َدِری، ُاوفَتُدونه، نهيهَدِو

 د هستی مستی، د ِنستی ُسستی  نکو
 ِده کجا درخت کجا؟!

 ُخُنوِکی مونه َد يگ جلغوزه گرمی د يگ آُلو
 ِديُگوشَتِگ بهار، َقِتیِق ِزِمسُتونه

 دير آشنای زود رنج
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 ش، آدمه َنَقل گرم ِمیرهِديَگه آتِ 
 ِديگاره  مار مره ُقوقِری ِنیش میزنه

 ديوال که د ُمشت رسید، قد َلَغه ِبُزو
 ديوانه برو که مست آمد

 ونه در ندیديوانه ره موگه که خرمُ 
 هوشیارهديوانه َد ِدل ُخو 

 ديوانگی شاخ و ُدم ندره
 د يگ گل بهار نموشه 

 دير آيد درست آيد
 دير رسیدو از نا رسیدو کده خوبه 
 ديوال موش دره، موش گوش دره 
 ِديگ َد ِديگ موگه روي تو سیاه !!
 ِديگا ديده، کور نا ديده می خنده

 َد َيخ نوشته کده ِدِل َافِتیو ِمیَله
 ديد بازی، نديد دوزی

 

 ر :
 راستی زوال ندره

 رای َکُوک قد يوغ بسته نموشه 
 رايتو سفید میزنه

 رافتو دست خود آدمه، آمدو دست خدا
 رِگ َخِو َاُزو ره پیدا َکَد 

 رِگ شرم د رِگ ترس بنده 
 رگ َکشنده َاسته
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 روز ملنگ، َشو پلنگ
 روبا ُدم ُخوره شاِيید می گیره
 روبای واز از شیِر بسته زوره

 بندهروده د ِجَلخُسو 
 روِز بد برار ندره
 روِز بد تیر موشه
 روِز بد قوِم نیک

 روزگار آيینه را محتاج  خاکسترکند
 روز د َسرمه َشو شد 

 ُروِزی ُخوره از ُدون ُخو َدد
 ُروُغوِن زرد، َتی آش َخو َنُموَمَنه

 روی نابودِگی ِسیايه
 روباه از َدِم َمفَتِوی بور شده َنِمیَتنه

 

 ز:
 ِششت زاغ پريد، زاغَچی

 ِزُبوِن زاغه زاغ موفامه
 ِزُبو، هم قاليه هم بال

 ِزُبونَمه از َکُلو گويی موی بور کد        
 ِزُبوِن خوب راحت جان، ِزُبوِن بد بالی سر   

 یاره د باد ِمیِديه    ِزُبوِن سرخ سر ِس 
 زخم شمشیر ُجور ُموشه، زخم ِزُبو، نه

 َزِدی صد کس َبش، مالمت يگ کس نه
 گ َتويهگ َشو، ِپیَر يهنِزِمسُتو
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 ِزِمسُتو ُبور ُموشه، سیايی روی زغال ُموَمَنه
 ِزِمسُتو مرگ  غريبه

 زِن ِسیاِلی ِگِرفُتو آسونه، نگاه َکِديِشی َسخَته
 زِن خوب وزير مرده

 زور از بهشت ُبور شده
 زوِر ناُدونه هفت ُقولَبه گاو ندره

 زوِر خلگ، زوِر خدايه
 جوانمرد خوب نیهزور د باتور و ِمیُمو د 

 زور قالب ندره
 زور ِشی که د خر نرسید، د پاُلونِشی میزنه

 کُلو  کم و قارِ  زورِ 
 زيبايی د ساَدِگَیه 
ه خر سور  اسین خواندو؟!يهزير َکلِّ

 زيبايی بی ناز و ُشوروای بی پیاز، يگه
 زير کاسه، نیم کاَسَیه

 

 س :
 ساِيه مره تیر میزنه

 سِر زخم نمک پاش ندی 
 زنده بشه ُکوله زيادهسر 

 سر از بادار، مال از قرضدار
 سِر ِپشِقیل ُبور شده لندنه َسیل مونه

 سِر بد بالی بد
 سَر قد آو چرب مونه
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ه ُمزُدور         ه باتوره، پای َکتَّ  سرَکتَّ
 سرَِکل، ُکوِله بخملی؟!

 سِر گاو د ِديشَکه بند منده
 سر میدوم، ِسیر نه

 سزای بی کمر ِزِمسُتونه 
 سزای ُقُروت آِو گرمه
 سِگ زرد، براِر شغاله

 سکوت موجب رضايه
 سگ، قد معِد ُخو صال کده ِاسَتُغو ُمُخوره

 سِگ َخو رفته ره بیدار نکو
ه َکُنوسگ ُخ   وره د ُقل، َبِچه ُخوره د شار َکتَّ

 سگ د سايه شتر راه موره
 سِگ قافله َبِشی، اما ِريِزه قافله نه

 َسُلور تو پنجه
 دابه اندختهَسنَگ د 

 سنگ د جای ُخو سنگینه 
 سنِگ کالن گرفتو، عالمت نزدونه

 سنگه د مارُکشُتو َنِمیِديه
یی کنر و شیعه کشمیر َوِری  ُسنِّ

 سوال کدو عیب ِنَیه، َنَدِنسُتو َعیَبه
 ُسوار ُشُدوِن خر يگ عیب، تا ُشِديِشی صد عیب

 سوخ سیر، و دوز بای نموشه
 هبازی ِمیِديَ  هُسوخه دروغ گوي

 سود نا خورده د دنیا زياده
 ِسیُزونه د خود ُخو میخ کو، باز جوال دوزه د ِديگا
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 سید، خاِنه کرمه
 سیر از ُگوشنه و سوار از ِپیده خبر ندره

 گردانی هم َسیله َسیل هم َسیله سر
 

 ش :
 شاش ِشی برفه ُسوالخ نِمیتنه

 شام شد، کار تمام شد
 شاه بخشید، شاه ُقِلی نه

 نجاری؟!شادی و 
 شبنم در خانه مور توفانه

 شتر ديدی؟ نه!
 شره ره هزار فره استه        

 َشف َشف نگوی شفتالو بگوی
 َشَمنِديو سگ َوِری

 ُشوِش حاضر از گوشت ِنسَیه ِزَيَده
 شمشیر د ُکون فیل زده 

 َشو د ِمُیو خدا ِمیَرُبو
 َشو تا صبا نقل کدوم، صبا موگه لیلی نر بود يا ماده؟!

 گم و روز پیداَشو 
 ُشوِلی ُخوره ُبُخور پرِده ُخوره کنو

 شیِر خانه روبای سارا
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 ص:
 صبر تلخ است، ولیکن َبِر شیرين دارد

 صد َزِدی زرگر يگ َزِدی آهن گر
 گ در واز يهصد در بست

 صد روز د بار يگ روز د کار
 گ ِپشک َبَسهيهصد ُموش

 َنَبِشیصد سال د ِزنُدو َبِشی، يگ روز َقد نادو 
 

 ض :
 ا دست به جاغهييههضامی، يا دست به کیس

 

 ط:
 طاقت ِسیِری ره ُگوسُپو و هندو دره

 طالی که گوشه ِبَچَقنَده، بیزار از ِشی
 

 ظ :
 ظالم، آِو خوش َنُموُخوره 

 

 ع :
 عاقل کار ُخوره ُموَنه، مردم گپ ُخوره میزنه

ه  عاقله اشاره جاهله ُسوتَّ
 عجله کار شیطان است

 ُمرده دوست ِزنَدَيه عزِت 
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 عیسی به دين ُخو، موسی به دين ُخو
 ه د َسَرهیَ عقل د سال نِ 

 عقِل پند َدَده تاُمو ُموشه
 عقل که نبود، جان د َعذابه

 علم زوال ندره
 علم تاج سر است

 غ :
 گه ماموره، از ُشُلوگ ُبُپرس ُغِچی اَ 

 غريبه کس از شار بور نمونه
 غريب هم خدا َدَره

 از َکِجی ُجوَيهَغرَغِر آو 
 غم ندری ُبز ِبَخر

 غم ُاو َکَسه َنُخور که خاِنه ِشی د َاسَیه َاسَته       
 غم نخور، غم خور خدايه

 غور و غزنی شد
 اد بگیر، بی غیرتی هر روز از بر موشهيهغیرت

 

 ق :
 قدِر زره زرگر میدنه 

 قد پیرگوشت نخور قد بدِکیَچه ِبیرُيو
 ماُلوم موشهقدِر آدمی، باد از مرگ 

 قد زاغ ُبوَدَنه می گیره
 َقَدِر ُگوسله نیه که از ُجوی آو ُبُخوره
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 ُقد ُقَد ِاينَجه ُموِنی َخیِگیَنه ره ِديگه جای ِمیِلی
 قد کَـوِره خالی قضاوت نموشه 

 قد گرگ ُدنبه میزنه قد ُچوُپو َمخَته مونه
 پاله َقِد نِـماد، موی مو

 يگ ِشیشِتی سیاه ُموِشیقد ماه ِشیشِتی ماه ُموِشی قد دِ 
 قرباِن بی َزِنی، نانه تنا میزنی

 ُقرُبوِن يک پاو زور
 قطره قطره دريا موشه

 ُقُلوخ ِايشَته از آو تیر موشه
 قند و قروت َدرِشی يگه

 ُقنُغوز د ُملک ُخود سلیمانه
 ُقوَچه خدا برای قربانی آفريده

 قیمت بی حکمت و آروز بی علت نیه
 

 ک :
 نموشه گپ ساُمو کار از

 هر ُبز نیست َشخُکوی کوبیدن کارِ 
 کار از ماکم کاری عیب نمونه

 امروزه د صبا َنَیل کارِ 
 کار، جوهِر مرده

 کارد د ِاسَتُغو رسیده
 کارَده د جانشی میخ کنی ُخونِشی بور نموشه

 کار د زور نیه د دوره
 کارد با کاردک و مرد با مردک فرق دره
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 کار از زور پیش نموره
 دره بخت ندرهکار وخت 

 کاره اسباب مونه الفه خونده میزنه
 کاره از کاردان بپرس

 کاره َپیَسه مونه
 کاری که َزر مونه، ُزور نمونه

 کاری کديم که نه ِايله شوه نه کاله
 کاری که نادو مونه ُدشُمو نمونه

 کااليی بپوش که ِپیِنه ِشی پیدا شوه
 کاِه بی دانه ره باد ُموَبَره

 ُگونهکاِسه سر نِ  کبر
 کج ِبیِشی راس بگوی 

ه خر از پشت خر موره  ُکرَّ
 کراِيه خر کاُفوِن خره

 کس ندری، قد ُکوِلیُخو صال کو
 کس د گوِر کس َخو نموشه

 کسی که  ِسیر خورده ِسیر بوی ِمیِديه
 ِکشت د ُخوست خانه د لوگر

 َکشِکیو ُبوُلول از بسم الله ِتیَره نموشه
 ِنَیهِکشِمش که  ِکشِمَشه بی چوب 

 َکل َاگه طبیب بودی، سِر خوده دوا ُموکد
 َکل َاگه د کوه َبَشه جنگ َد ِده َاسَته و َاگه َد ِده َبَشه ِده ُپر از ِده ِده َاسَته

 َکل از َکُبود َمنَدِنی ِنَیه
 َکَلِک راس گوی

 َکل گری ره د سِر يتیم ياد میگره
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 َکلُو گفتو د ُقُرو خوبه
 زار َنُبرَکَله د حمام و ُکوَره د با

 َکل پیِش َافِتیو بازی ُمُخوره
 َکَله ُکوِلیِشی و ُکوَره کاِسیِشی

ی مال مردم د هوايه  ِکلِّ
 ُکوِلی ِشیَره آو برد، گفت د سرمه ِپراخ بود

 ُدوز کوِلیِشی سوخته استه!
 کم ُبُخور همیشه

 کم ُبُخور غم َنُخور
 کم بخته، َبِله ُاشُتر سگ  ِمیَخَیه

 جای بسته َکُنوکمر خوره از هفت 
 کم فروشی ره د بقال ياد ندی

 کنج دنیا تنگ نیه و پای َپِقیر لنگ
 ُکوِر خود بینای ديگا

 کوه هر قدر بلند بشه سر خو راه دره       
 کودک هوشیار از پیر نادو کده ِزَيَده

 کور از خدا دو ِديَده طلب دره
 کور د َکَچل میخنده

 کور هم ُشوِريِی َدلَده ره موفامه 
 ی خوره ِايِقس َنِمیِدَيهکور نوِس 

 کور دو دفه َتَیق ُخوره ُگم نمونه
 َکوَره د کس بارک الله نموگه
 َکوَره َمشک ِنَیه که ُکوک َشَوه

 گ دفه َمیده موشهيهُکوز
 ...که دست نادو ُافَتد، خاک ُپر مونه
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 ....و آتش پوف کدو
 ... الغِر خود آدم از چاق ديگا پیشه

 گاو بند نکو ُکون ُخوره قد شاخ
 ُکوِن ُلوچ از آب نمی ترسه 

 کوه ده کوه نمی َرَسه آدم به آدم میرسه
 کوِزه نا شد کده ُپرَته کد 

 کهِنه خوده بساز، که َنِو مردم قیمته
 کی زور دشت که ظلم نکد، و کی َزر دشت که سود نخورد

 

 گ :
 وی گم موشهبد بخت، روز تُ  گاِو آدِم 

 آَجِت دندو شماریگاِو َمِنیه آغیله چیز 
 گه سیايه، ِشیر ِشی سفیده گاو اَ 

 گاِو بد گول موشه، آدِم بد ُمالَّ 
 گاِو پیر نذِر مازار

 گاِو ِريَخنُدوک خجالتی پاَدَيه
 گاِو شیر تو، از پستون ُخو مالومه

 گاو، ُکنَجَره َخو مینگره
 گاِو مرده گاو دوِشی ره شکست

 کد ُپست کده د ُدم ِشی رسنده ِايَله گاَو 
 گاو گوز زد، خر خنديد

 گاو از ِمیر گم شده، نذره آِغیلِگی مونه
 گپ از گپ ِتیره

 گِپ بد زخم ناسوره
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 گِپ خانه ره د سارا نگوی        
 گِپ راس، بی َقَسم باور موشه

 گِپ راسه از َبچ ِکیچه بپرس
 گِپ مرد، يکه

 گپه برای خدا و شمشیره د پای برار خو ِبُزو
 ه کو، ُاوسه د ِزبون ُخو ِبَیرختگپه د ِدلُخو پُ 

 گِپ حق گفته نموشه، گفته شوه ُکفته موشه
 گرگ، د لباس میش

 گرگ که گرگه َامَسَیه ره غرض دار نیه
ه ره دره  گرگ هر چند پیر شوه زوِر يگ َبرَّ

 َگرُدوِن ِکیله شمشیر َنُمو ُبوره
 َگرُدوِن خره خر َخِرشت مونه

 نانگشنه ره گفت از ماه چنده گفت دو 
 ِگِل چاه سر چاه

 ِگِلیِم بیگانه تا ِنیِم َشَوه َاواره       
 گنجیشک خود ِشی چیزه که ُشوروای ِشی بشه

 گنجیشِک نر و ماده  ره د هوا ِمیَنخَشه
 گنجیشکه د روِز آو بارش گیر کدی

 ُگوسُپو د پای ُخو ُبز د پای ُخو َاوُزوَيه
 ه چه حاجت د دندواز َشوِگیريی که د دست و

 گوشنه د خانه خیر د سارا
 گوِز آغه، سِر کنیزه

 ُگوسُپوِن تنا، خوراِک گرگه
 گوسله َگرِد ُکوچ
 گوسله زوِر میخ
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 ُگوسُپوِن کور، َکرَکِر رمه
 گوشِت گرگ د گرگ روا نیه

 گوشِت گاو طالق زنه 
 گوشته پک دوست دره، ِپشک ِايُمو آورده

 گوشت قیمته ، صبر آْرُزنه 
 وَنه گوِش روزه دار، د آذُ 

 َگی واِر آِدی، َگی واِر کاکا
 َگی د میخ میزنه، َگی د نال

 

 ل :
 الل به دست آيد و دل يار نرنجد

 اليِق خر، ُتوبَره استه
 لقَمه ره د َانداِزی ُدون ُخو بال کو

ه ُدونه َچک مونه  لقِمه َکتَّ
 ُلقُمو َوِری

 گ مشت َزر ندی، يگ مشت باد ِبِدیيهَلوَده ر
 

 م :
 هيَ وقت از آو بگیری تاَز  ماهی ره هر

 گزيده از َاَلِگی ِرسُپو می ترسه  مار
 مادره دل، دايه ره داُمو ُموُسوزه

 ما دوز شدوم، ماَتو ُبور شد
 ما د َکل محتاج شدوم، َکل ناز کد
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 مار از ُپوِديَنه بد ُبوَره، ُپوِديَنه د ُدوِن وار ِشی َسُوز مونه
 مار د هر جای َکَجه، د وار ُخو راسه

 مافَتِوی َگز نموشه
 مال ُخوره ماکم ِبگیر، َهمَسِیی ُخوره دوز نگیر

 مال َصدِقه سر، سر َصدِقه ناموس
 ماِل نیک روِز بد

 ما، يگ ِپیُرو پیش تر از تو پاره کديم
 ما، گاو َمرِگی ره سر خود ُخو ديديم

 مرِغ ازو يک لینک دره
 ُمرَدِگی راِه َبِريَگه

 مونه َمدِگیِو بد شیر ُخوره َلُوو
 مرد ُشوی ندره، قرضدار ُشوی َمرَده

ه مالوم موشه  مرد و نامرد، روِز َپلَّ
 ُمرده ره قد َلَغه نزو

 مرِغ زيرک، د دو دام ُموفَته
 مرغ هر قدر چاق َشَوه، ُکونِشی تنگ ُموشه

 ُمرغاک تاِشه ُبوُته
 مرد قد پاُرو ِمیَره، زن قد جاُرو ُبور ُمونه

 همرد بايد نوکر تاِلی ُخو بش
 َمرَده قوله، َزَنه ُووَده

 مرِگ غريب و....َد ُدوِن زِن ِمیَره کس خبر نموشه
 ُمرَده ُپر ُمشت موشه

ه زاغ        َمزاغ َمزاغ، َکلِّ
 مزدور که ِدلِشی د کار نشد، قاُدور ُخوره د ُقُلوخ تیز مونه

 مشکل يگ بود، ترِقید دو شد
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 ُمشت نموِنه خروار
 بشهُمشت تو ُپر بشه، ُپر زنبور 

 مشت زن، با شمشیر زن فرق دره
 مشت و ُدُروش برابر نیه

 مشِت باد از جنگه د سِر خود ُخو ِدی
 مالمت که کِدی، سنگ بار کو

 مالَّ نا شده، فتوا َنِدی
ه ره بادی  ُملَکه داِدی خورد، غصَّ

 َمِنه دو َاسَیه آرد شدوم
 َمِنه دو اسپ، يک خر َلَغه مو ُخوره

 آمد، پار بور مونهمورچه که ُگم ُشِديِشی 
ه مار کد، زد کون ُخوره َاوگار کد  مورچه َدَولِّ

 ُموِره ُسالخ د ِزِمی َنُموَمَنه
 مهمان دوست خدايه

 ِمیَخه هر چه بزنی ماکم مو شه
 ِمیُمو ِمیُموَنه خوش َنَدَره، ُخونِده خانه آرُدوَره
 ِمیُمونه ِمیُمو ِچیُلو، ُخونِده خانه ره  چرب تر

 خدايی، جايِشی ماجیدهِمیُموِن 
 ِمیُموِن ناوقت از ِکیِسه ُخو ُموُخوره

 

 ن :
 ناُخِن َشَشک ُمونِتی نموشه 

 الَّ و نا بافته ُجوال َنُشونا خوانده مُ 
 ناَرَوه پشت کنی، نا ُخوَره چیز کار کنی؟!
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 ناِز َکُلو ِمهَره کم ُموُکَنه
 کاُدو َخو ُشو نام ُبورکو، دَ 

 ِنَیه ناِم بلند و بام بلند خوب
 ِديگا از ُمو و کام دَ  نام دَ 

َیه  ناِم رستم، از خوِد رستم َکتَّ
 ناِم َکُلو ِده ِبیُرو

 َکوَره ُکو از ُتويه ،نان از ديگايه
 هیَ ناِن آُسو، َد ُخراُسو نِ  

 نان، نام دره
 نان و پیاز، قاِش  واز

 نان پیش پیش، تو از پس
 نان ِشی گرم، آو ِشی يخ

 سنگهنان د َتِی هفت َمن 
 ِنَیه ناِن ُشوی ُخوردو آُسو

 هَر ه    از لِب ُکو َکنُدو دَ َر ناِن ُشوی َانُدوه دَ 
 خاِلَیه  ونان ِمیَچَقه، که َکنُدو

 خته موشهناِن ُگشَنه دير پُ 
 نانه د ِنرِخ روز ُمو ُخوره
 ُنخس د چشم ضرر دره

 نخند د خويش ِمَیه د پیش
 نداری ُکوِن کاری، چرا ارزن می کاری

 ه برای ُکشُتونهنر برَّ 
 نرم ديدی ُچُقور کاو مونی

 ِنشقاِر آدمی َنقَله
 َنِصیَبه نصیب ُخور ُمُخوره، َغَمه َابَله
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 ِنماِد سیا د ُشوشُتو سفید نموشه
 نمک خوردی نمکُدونه َمیَده نکو

 نِگ ِبیجا، کوِه ضررنَ 
 نه ِشیخ ُبُسوزه نه کباب

 ه ِبِدینه خود ُبُخور نه َکَسه ِبِدی، گنده کده َمَگَس 
 نه ُتوی نه ُتوی ُسور، ُگوَسَله َچپِچی

 نه َکل نه کاُدو
 نه َمشک َترِقیده نه شراب ريخته      

 رُکوِی دروغرُکو تَ نه نان نه دوغ، تَ 
 نیکی از پیِش خدا گم نموشه

 نیکی ره َبِدی سزا نیه
 نیکی َکُنو د آو ِايَله ُکو

 !نیکی کدی امید وار باش، َبِدی کدی خبر دار
 ِنیمَچه ُمالَّ خطِر ِديَنه، ِنیمَچه داکتر خطِر جان

 نیِم نان، راحِت جان
 

 و :
 وخت َنَدُروم که سر ُخوره َخِرشت کنوم

 وخِت ُخوردو تیار و وخِت کار بیمار
 وطن کشمیره
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 ه :
ه بر خیال  هر َکلَّ

 لچه بخش کنه که کُ  ِنَیههر روز عید 
 د کاَسَیه ،هر چه د ِديَگه

 کس سر ِزيِن خود ُخوره ماکم بگیره هر
 هرکس بِچه ُخوده از عقِل خود ُخو پند ِمیِدَيه
 هر چیزه خدا، چاُروَغه بند ِشی َای  می گنده

 هر چارمغز ُبُغنَده، هر ُبُغند چارمغز ِنَیه
 هر جا که ُدوَده َدَمه

 هر چیز که پیش آمد خوش آمد
 بگردهر جا که ديدی پیر مرد، ِدسَتش بگیر دورش 

 هر چه تیاره از ياره
 هر چیزی کاِری از ِبیِری

 هر درد دوا دره
 هر کس ِريِگ گندوِم خود ُخوره ِبَچنَده
 هر کس بام ِشی زياده برف ِشی زياده
 هر کس ِسیر خورده ،ِسیر بوی ِمیِدَيه

 هر کس ُقوَغه َبِله ناِن خود ُخو َکش مونه 
 ور درههر کس َزر دره ُز 

 هر ُگوسُپونه پشم ِشی ،هر ُملَگه رسم ِشی
 هر چیز از نازکی آدمی از ُپری َمیَده موشه

 هرکس ناُخو دره َالوا ُمُخوره
 ؟!هم َغِری هم َنِری

 هم... رفت هم ُبوَدَنه
 هم کاِری هم باِری
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 هم خدا هم خرما
 هم خدا خوش هم بنده

 هم از سِر خاک هم از پای آَلم َمنِدی
 هنری ياد بگیر، که َدر َنَمِنی

 بهار بی ِزِمسُتو ِنَیههیچ 
 هیچ زاغ بی داغ ِنَیه

 َهی َهی ُچوُپو د گوِش َچُگو ِشیشَته
 َهی َهی د پاده، چشم تو د گاو خود تو

 ی :
 يار زنده صحبت باقی

 يا ُبُکش يا دانه ِبِدی
 !!ياُبو و  ِايرَغه رفتو
 يا ِبه باش، يا تاِبه

 ياَده ما ُموُنوم، ِسیَره خدا
 کو ورِشیره دُ ور نکو، عیب ياره دُ 

 ياِر ناِنی، ياِر جاِنی نموشه
 ياِر نیک، روِز بد

 ور، يا زاریر، يا ُز يا َز 
 ياسین ُخوره تیز مونه

 يافِتی ُپر موی
 يا تخت يا تابوت

 يتیمه نه ِبُزو نه ُبُکش، نان ِشیره بگیر
 يگ نه، صد آسو

 يگ روز دوست ديگه روز ِبرار
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 يگ تیر دو ِنشو 
 يگ در بسته، صد در واز

 يگ خانه گنا، صد خانه َتبا
 يگ دسِت برار د جاغه، ِديگه ِدست ِشی د کاسه

 يگ طرف غم يگ طرف شادی 
 يگ سره َکل نمونه، صد سره َتر مونه

 صد سره میارزه، صد سر يگ سره نه ،يگ سر
 يگ شار و دو نرخ

 تنَّ يگ شکم و دو مِ 
 يگ صبر از هزار افسوس خوبه

 يگ َلخِشیده ره خدا بخشیده
 ن خشکه بال نمیتنه، صد من تره بال مونهيگ م

 يگ نفر لشکر و يگ خانه آغیل نموشه
 يگ بگوی، دو بشنو
 يگ سر و هزار سودا

 يگ کون و هزار خر سواری
 يگ ماِيَزه ِچیل نفر ُمُخوره        
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