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 قسمت دوم

 ضرب المثل ها 

 گردآورنده: مرجان کمال 

 حرف ب 

د .  •  باد آورده را، باد ميبر

س  • ل نمبر ز  .  د بار كج به مبز

 ( پیش نیا که خوشت ندارم   دور نرو که گرگت میخورد) با دست پس یم زند، با پا پیش یم کشد.  •

 با زینه به آسمان نیم شود رفت.  •

 با یک گل بهار نیم شود.  •

 . زدن با یک تبر دو نشان •

 با یک بر نماز در مسجد را نیم بندند.  •

ون یم شود.   ا زبان خوش، مار ب •  از سوراخ ببر

 باز همو خرك ، و همو درك .  •

 بادنجان بد آفت ندارد.  •

ز بازی، با ریش بابا  • ز بازی.  با همه چبر  نبر

 برای اصالح شدن، هیچ وقت دیر نیست.  •

 به  •
ی

 است نه به سال. رس بزرگ

 . بزن ت را زیر بغل نه بكن، نان  ،بچۀ يتيم نه بزن •

 است، به كار كردن بيمار.  خوردن تيار ه ب •

  بخور و بخواب کار من است، خداوند نگهدار من است.  •

 میان یم ُبرد . ی تواند ، در خانۀ ديگران س به خانۀ خود آش بريده نیم  •

 برای كسي بمبر که برای تو تب كند.  •

 برادران جنگ کنند، ابلهان باور کنند.  •

 حسابش برابر. ، برادر با برادر  •
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، تحفۀ درویش.  • ز  برگ سبر

 خانۀ دشمن یم روم که در آن جا دوستی گرو دارم.  به •

م.  • ،گفت: شبی ، گفت: مرغم، گفتند: ببر  به شبی مرغ گفتند بار ببر

 به اشتهای مردم نیم شود نان خورد.  •

 به دعای گربه باران نیم بارد.  •

 به روباه گفتند شاهدت کیست؟ گفت: دمم.  •

 ) کم طالع بودن( دریا خشک یم شود.  ،رومبه دریا یم  •

 به مالت نناز که به یک شب بند است، به حسنت نناز که به یک تب بند است.  •

د که به تب ر  •  شود.  ضز ابه مرگ یم گبر

ین استاد تمرین نمودن است.  •  بهبی

 به پا دویدن. )رسگردابز برای دریافت حقایق(  به دست دادن و  •

(   رقصیدن. )از خود فکر  به هر ساز  • ز  نداشتی

 پای خود.  از پای خود آویزان است، گوسفند  از ز ب •

ز .   • ز ، باز كن رقص را ببتر  بز را بسته نبتر

 ) به مرده ها افتخار کردن( بز مرده ،شاخ زرين .  •

ردم پست ـ ن مـرام ایمـم از ـ در حیرت  
رست ـرده پـم ، زنده کش ۀفـ ایـاین ط  

دش به جفا ـشنـت بکـه ذلـتا هست ب  
ببرندش سر دست تا رفت به عزت   

 خانۀ سياه خود را از دست مده .   ،سفيد مردم ۀبخاطر خان •

ز ده • ين نیم شود. ابه حلوا حلوا گفتی  ن شبر

 یک جاست، کار ناتمام است.   به خانۀ كه عروس و خشو  •

 به دريا بروم، دريا به رو یم خشك ميشود .   •

 انصاف كن . ی به دريا رسيد •

 به در یم گویم، ای ديوار تو بشنو .   •

 به دیگ بر رسپوش، هرکس دست یم زند  •
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 ميكند .  سبر ميكارد ، پياز درو   بز به رس فال •

 هركسي خود را یم اندازد.   دروازه ، به شهر بر  •

 به گپ فالن كس ماست هم مايه نیمي كنند.  •

ز خواندن.  •  به گوش خر یاستر

 به نام يیك، به كام ديگری.   •

، از  •  بر چادری در خانه یم ماند.   بر بر

د(  • . )مجازات بر اساس واقعیت و شهود باید صورت بگبر ز ، به تاک خود بستی ز  به باغ خود گرفتی

ل بهار نیم شود.  ا ب •
ُ
 یک گ

 به بیابان خواب نشوید، تا خواب پریشان نبینید. )کاری انجام مده که سبب پریشابز ات شود(  •

 ه سییل روی خود را رسخ کردن. ب •

( با گرگ دنبه خوردن و  •  با میش نوحه کردن. )سازگاری منفز و پنهابز

ین نیم شود.  • ز دهن رسر  به حلوا حلوا گفتی

•  ) ز  بر مرده لگد زدن. ) بر ضعیف و ناتوان تاختی

 یم گوید اسپم را در خانۀ ملک ببندید. ،ه قریه جا ندارد ب •

 به لق لق سگ دریا مردار نیم شود.  •

 ) به امید وایه زندگابز کردن( زک بزک نمبر که جو لغمان یم رسد. ب •

 به بچه تان ییك ندهید که دو طلب نکند.  •

ز ریسمان یک مو هم غنیمت است.  •  برای ساختی

 باجه که باجه را دید خرس کله و پاچه را دید.  •

ز بر انسان( شوی  با دیگ نشیتز سیاه ،با ما نشیتز ما شوی •  . )تأثبر همنشتر

ز کور و ب • س از گرفتی  زدن کر.   از  بی

 با پنبه هالکش یم کند.  •

 . ) حرف زدن بر موقع( دادن انگ بر محل ب •

•  ) ز  به آدم حریص اگر دنیا را هم بدیه، سبر نیم شود. )حرص از حد زیاد داشتی
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. )شکست خوردن و به مشکل مواجه شدن(  • ز ز نشستی ل قالتر
ُ
 به گ

 به در یم گویم ای دیوار تو بشنو.  •

ز رنگ است. به هر   •  کجا که روی آسمان همتر

 بهشت زیر پای مادران است.  •

به رسکه فروش گفتند: رسکۀ هفت ساله داری؟ گفت: دارم اما نیم دهم، پرسیدند چرا؟ گفت:   •

 اگر یم دادم هفت ساله نیم شد.  

 درویش و غنی بندۀ این خاک و درند 

 محتاج ترند  ،آنـان که غنی ترنـد

 سعدی

 


