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 ضرب المثل ها 

 گرد آورنده: مرجان کمال 

 حرف س  

 سالیکه نیکوست از بهارش پیداست.  •

 سایۀ کیس را به سنگ زدن.  •

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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 آسمان ندارد. ستاره در  •

ن ندارد.  •  سایه در زمی 

 رسمۀ آزموده را نباید آزمود.  •

 سالم سالمتی رس است.  •

 پس کردن.  پا  ر زیرس بام باال کردن و زینه را از  •

 درد خود را به درد آوردن )برای خود مشکل درست کردن(  رس ب   •

 رسش به آسمان برسد پایش به ریسمان است.  •

 رس به رس، ب  درد رس •

 بالی بد.  ، در رس بد  •

 رسش بوی قورمه یم دهد.  •

 رس به گریبان خود کردن.  •

 رس به هوا دل به تماشا.  •

 رس خر باال شدن یک عیب، پایان شدن دیگر عیب.   •

ی • ی.  ،رس پی   معرکه گی 

•  .  رست برود الکن قولت بن

 رس خر سوار، خر را گم کرده است.  •

 ل هم سیل است، رسگردابن هم سیل است. سی •

 رس شیطان را خاریده است.  •

 رس بیدرد را به درد گرفتار کردن.  •

 کاله بسیار است. ،باشد زنده رس  •

 رس طاس، از پایک خالص  •

اث.  •  رس زنده مال می 

 رسش نکشید سفرش کشید.  •

ن تلخ است.  •  سخن راست گفیی
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ی رسر  • ی.  ،سی   لقمۀ پنج سی 

 شکم. رس صدقۀ  •

ای ب  پی  را ال مذهب یم دهد.  •  رسن

 رسش به تنش یم ارزد.  •

 رس کالوه را گم کرده است.  •

ن است.  •  سنگ به جای خود سنگی 

 سوزن به خود یم زند جوال دوز به کس دیگر.  •

 رسش به تنش زیادی یم کند.  •

 رسمه را از چشم زدن.  •

 . ند خواب یم بیرس پشقل نشسته، کشمی  را  •

 ادر شغال است. بر ، سگ زرد  •

 را که برداشته نیم توابن  •
ی

 ببوس و بجایش بگذار.  ،سنگ

 کیس را به سینه زدن. )جانبداری از کیس(   سنگ   •

•  . ن  سنگ را پیش پایش انداخیی

 سی  از شکم گرسنه چه خی  دارد.  •

 نیم آید، سوار از دل پیاده.  رسنهسی  از دل گ •

ی  و پودینه را بر باد دادن. )بر مال ساخ • ن راز ها(س   یی

 رسش بر عرش، پایش بر فرش. )خود خوایه(  •

 رسش به آسمان، پایش به ریسمان.  •

ن میان دو دوست(  •  سییل زدن به هر دو روی درد دارد. )قرار گرفیی

ای قروت آب گرم است. )پاداش اعمال( •  رسن

 سیایه لشکر.  •

 نیم شکند. ) کار و فکر سنجیده و درست زیان بار  •
ی

 نیست( رس از پختگ

 بالی بد. در  رس بد  •
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ن رس زاغ بودنه   •  . گرفیی

 دار یم رود، اما باالی دار نیم رود.  زیر رس بیگناه  •

 . یم خود رسمایه را رسر ، سود  •

 رس در گریبان کردن. )عمیق اندیشیدن(  •

رو یم کند.  •
َ
 رسش پیاز یم کارد، سی  د

ین ثروت است.  •  سالمتی بهیی

 ت. سگ صاحب خود را گم کرده اس  •

. )مشکل تراشیدن(  • ن  سنگ پیش پای انداخیی

 به از صد هزار. دوصد سیایه لشکر نیاید به کار،  •
ی

 مرد جنگ

ابی ب  نماز را گورستان.  • ای غریب را زمستان یم دهد، رسن  رسن

ن است.  •  سنگ در جای خود سنگی 

د، همسایه از همسایه پند.  •  سیب از سیب رنگ یم گی 

 است. سوار را بگی  پیاده در جایش  •

 سوار از دل پیاده نیم آید، سی  از دل گرسنه.  •

•  .  سودا به رضا، خیش به خوشی

ام کن، مادر، پدر، استاد  •  سه شخص را احیی

ن را بشناس، خدا، خود، و حق دیگران.  •  سه چی 

ن را همیشه به یاد داشته باش، قلم، قدم، قسم.  •  سه چی 

 حرف ش  •

ل نیم بخشد.  •
ُ
 شاه یم بخشد، شاه ق

 ی خایل کردن. ا شانه از کار  •

 شاخن باد کردن.  •

 شب تاریک، راه باریک.  •

 شب در میان است، خدا مهربان است.  •
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 شیی سواری، دو ال دو ال نیم شود.  •

 شیی دیدی، ندیدی.  •

 شیی را گفتند گردنت کج است، گفت کجایم راست است.  •

 شیی برای خوردن گردن دراز یم کند.  •

یک دزد، رفیق قابل •  ه. رسی

، نشد للیم.  •  شد آب 

ون.  •  شی  خانه، روبا ی بی 

 شی  هستی یا روبا.  •

 باشد.  •
ی

د که خی  همگ ن ی بخی   رسی

 شبنم در خانۀ مورچه، طوفان است.  •

 شخص مارگزیده از ریسمان دراز یم ترسد. )مصیبت دیده از هر حادثه خوف دارد(  •

 شخص خاموش، عقل چهل وزیر را دارد.  •

 ویران. شهرش کالن دهش  •

 شهر شهر خربوزه ست.  •

•  . ن یک دزد شدن و با دزد دهن جوال را گرفیی  رسی

 شیی دزدی و پشت خم زدن.  •

 به غیر از معصیت چیزی ندیدی   ***   از آن روزی كه ما را آفریدی     .ی ندید ،شیی دیدی •

 ر دیدی ندیدی ــشت  ،ذرـگا بمز    ***   خداوندا به حق هشت و چارت                                 

 شیی در خواب بیند پنبه دانه. )توقعات و خیاالت(  •

 شیی رفت بزاید تا بارش سبک شود، ویل چوچه هم به بارش افزود شد. )ثمر ندادن آرزو ها( •

اب مفت •  را قاضن هم یم خورد.  رسی

 و زیر آب و عرق غرق شدن.   •
ی

مندگ  رسی

ن تر یم شود.  •  شیشه که شکست، تی 

 شف شف نگو، شفتالو بگو. )روشن و ب  پرده صحبت کن(  •
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                                                          ه، کی بود مانند دید هشنید         هو یوسف شنید  ه زلیخا گفت      شنیده گ بود مانند دیده.  •

•  )  شهر، شهر خربوزه است. ) ابراز ب  عدالتی

 شوله ات بخور، پرده ات را بکن.  •

م را  •  حاللت نیم کنم. شی 

 

 


