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 تأثير قرآن بر آفرينش ضرب المثل هاي فارسي

* ) پژوهشي–علمي ( 
 

 اباصفريعلي اصغر ب                                                                    

                                       ات فارسي دانشگاه اصفهان دانشيار گروه زبان و ادبي  

   پريسا اورك                                                                        

  ات فارسيبي                                                     كارشناس ارشد زبان و اد

  هچكيد
مثل ها يكي از بخش هاي مهم و جالب ادبيات عامة هر ملت و نمايشگر راستين 

ضرب المثل ها از مؤثرترين و رساترين .  عواطف، تفكرات و معتقدات آنهاست

موضوعات زباني هستندكه در طول تاريخ، با بهره گيري از مسائل و نكات گوناگون، 

ر اين ميان، قرآن، تأثير عميق و چشمگيري بر ضرب المثل د. پربارتر و غني تر شده اند

  . ها داشته است

 عنوان كلي 7در اين مقاله، تأثير قرآن را بر آفرينش ضرب المثل هاي فارسي، ذيل

دسته بندي كرده ايم و ضمن توضيح ضرب المثل ها ، آيه يا سورة مربوط به هر يك 

  . را نيز آورده ايم

 مردم به قرآن و نفوذ كالم الهي در اين دسته از ضرب پژوهش حاضر، بيانگر توجه

اين جستار، تالشي است در جهت بازنمايي جلوه هايي از تأثير قرآن بر .المثل هاست

  .آفرينش ضرب المثل هاي فارسي و تمثيل هاي عاميانه

  .قرآن،آيه،ضرب المثل، ادبيات عامه، طنز: ي كليديواژه ها
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  مقدمه -1

آغاز نزول بر پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلّم، تاكنون، منشأ بدون ترديد، قرآن از 

اين معجزة جاويد در تمامي عرصه هاي . خيرات و بركات و تأثيرات فراواني بوده است

زندگي مسلمانان، ظهور و بروز داشته و هر كس به فراخور درك و دريافت خود، از آن 

تأثير اين كتاب عظيم بركنار نمانده، ضرب المثل يكي از مواردي كه از . بهره اي برده است

  . هاي عاميانه است

ضرب المثل ها كه از بخش هاي مهم فولكلور  هر ملت است، از كهن ترين اشكال 

زباني محسوب مي شوند كه با ايجازي كه در كالم پديد مي آورند، حاوي پيامي پرنغز و 

دة وقايع به شمار مي رود، عالي ترين مثل و ضرب المثل كه عصاره و چكي. اثرگذار هستند

  .پاية بالغت و مبين و مترجم افكار و احساسات يك ملت است

واژة ضرب المثل كه از مصطلحات اهل ادب به شمار ميرود، با پيشينه اي كهن، از 

جمله شگردهاي آرايش و تقويت بنية سخن است كه سبب پروراندن مقصود و جلب توجه 

مثل ها كه از امكانات زباني هستند، عاملي براي تفهيم و تفاهم ضرب ال. شنونده مي شود

  . بهتر موضوعات به شمار مي آيند و در تمامي زبان ها، كاربرد نسبتاً وسيعي دارند

  بيان مسئله -1-1

 آيه ،به موضوع ضرب المثل اشاره شده و خداوند از آن، به عنوان 80در قرآن در 

خداوند درباره چرايي . ه حقيقت، ياد مي كندوسيله اي براي تفكر و تدبر و رسيدن ب

  :كاربرد ضرب المثل ها در كتاب آسماني خود چنين مي فرمايد

و اين مثل ها را براي مردم   «) 21/حشر(»و تلك االمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون...«

  )  1(» .مي زنيم ،باشدكه بينديشند

ان بهتر اهداف است كه گاه به صورت بنابر گفتة الهي، ضرب المثل، وسيله اي براي بي

ضرب المثل هايي كه در زبان فارسي به كار مي روند، . موجز سخني را بيان مي كند 

خاستگاه هاي متعددي دارند و در طول تاريخ، از موضوعات و مسائل مختلفي اثرپذيرفته 

ون مختلف آنچه مسلم است، اين است كه قرآن در شئ. اند؛ يكي از اين موارد، قرآن است 

زندگي افراد تأثير داشته است كه زبان و ادبيات نيز از اين دايره خارج نيست؛ اين تأثير را به 
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. گونه هاي مختلفي در زبان و ادبيات مي توان ديد كه يكي از آنها ، ضرب المثل هاست

  .موضوع اين مقاله، بررسي تأثير قرآن بر آفرينش ضرب المثل هاي فارسي است

  و اهميت تحقيق ضرورت -1-2

با توجه به اين كه تا كنون كار جامع و كاملي در زمينة تأثير قرآن بر ضرب المثل هاي 

فارسي صورت نگرفته است و از آنجا كه اين تأثير بسيار گسترده و مشهود است، ضرورت 

عالوه بر اين طبقه بندي و تحليل ضرب المثل . انجام اين كار، بيش از پيش روشن مي شود

كه از آيات قرآني تأثير پذيرفته اند، امري ضروري است كه به درك و دريافت نگاه هايي 

  .جامع تر و كامل تر در اين زمينه مي انجامد

   پيشينة تحقيق-1-3
در زمينة موضوع موردبحث، تا كنون كارهاي مختلف اما پراكنده اي صورت گرفته 

يني ، امثال وحكم دهخدا، داستان است كه از جمله مي توان به فرهنگ عوام از اميرقلي ام

هاي امثال از امير قلي اميني و دكتر حسن ذوالفقاري وگلستان ضرب المثل هاي قرآني از 

همچنين ،استاد بهاء الدين خرمشاهي در كتاب قرآن . محمد رضا الهي دوست اشاره كرد

ه كرده اند اما پژوهي خود، به برخي از ضرب المثل هايي كه از قرآن تأثير گرفته اند، اشار

  .تا كنون هيچ كار جامع و كامل و مستقلي در اين زمينه انجام نگرفته است

   روش كار-1-4

دراين مقاله،به اثرپذيري ضرب المثل هاي فارسي ازكتاب الهي پرداخته شده واين 

الزم به ذكراست كه برخي ازاين ضرب المثل هارا .  عنوان جاي گرفته است7تأثيرات، ذيل

  در"همپوشاني"ذيل عنوان ياعنوان هاي ديگرنيزقرارداد؛به عبارت ديگر،نوعي مي توان 

بعضي ازآنها ديده مي شودامادراين مقاله،جنبة غالب وآشكارترآن مورد نظر بوده و با توجه 

  . به اين نكته،هرضرب المثل فقط ذيل يكي ازعنوان هاي هفتگانة اين مقاله قرارگرفته است

 ابتدا آيه مربوط به آن، به همراه ترجمه آورده شده و سپس، در ذيل هر ضرب المثل ،

به بررسي و تحليل ضرب المثل پرداخته شده و توضيحات الزم در بارة موارد استفاده از 

  .اين ضرب المثل و رواج آن در بين مردم داده شده است
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  بحث -2

ازيم؛ يادآور  اكنون پس از بيان اين مقدمات، به بررسي و تحليل ضرب المثل ها مي پرد

  : عنوان كلي تقسيم بندي و ارائه شده است 7مي شويم كه اين موضوع، ذيل 

  كلمه قرآن و آيه-2-1
در آنها، نقش » قرآن«در ميان ضرب المثل هاي فارسي به مواردي برمي خوريم كه كلمة 

اين در .اصلي و محوري دارد و بيان كننده توجه مردم به قرآن و اهميت آن براي ايشان است

  -:زمينه، موارد ذيل درخور توجه است

عبارتي است در بيان اين مطلب كه اگر آنچه  :»حاال مگر قرآن غلط شده است؟«-

  .گفتم اشتباه بود، اهميتي ندارد

 عبارتي است مثلي كه عوام به عنوان دعا يا تعويذ براي احتراز :»هفت قرآن به ميان«-

اين عبارت، نظير ضرب المثل . بان مي راننداز بدي و دوري از مصيبت و چشم زخم بر ز

  .»گوش شيطان كر«: ديگري است كه مي گويد

 اين ضرب المثل در :»قرآن غلط مي شود، ولي فالن عمل او غلط نمي شود«-

مواردي به كار مي رود كه شخص، به انجام كاري اصرار مي ورزد و با وسواس خاصي مراقب 

مي شود اما خواب قيلولة او ترك نمي شود، يا قرآن غلط قرآن غلط : آن است؛ مثالً مي گويند

  .مي شود اما تفريح او ترك نمي شود

اين ضرب المثل در مورد افرادي به كار مي رود كه به قرآن، : »قرآن كمرت را بزند«-

  .قسم دروغ مي خورند

اين ضرب المثل در مواردي كاربرد : »مدعي كه براي مدعي قرآن نمي خواند«-

نظير ضرب المثل ديگري است كه مي . شخص توقع نابه جايي از كسي يا چيزي دارد دارد كه 

  .»حلوا قسمت نمي كنند) دعوا(در جنگ «: گويد

 در مورد هر چيز سودمند و مفيدي كه از آن :»مثل قرآن طاقچه اتاق يهودي ها«-

  .بهره اي برده نشود و متروك گردد، به كار مي رود

اين تمثيل در مورد افراد مادي و : » زر در ميان جانقرآن بر سر زبان است و«-

خسيس به كار برده مي شود كه براي دستيابي به منافع خود، از هيچ تالشي فرو گذار نمي كنند 

  .و پيوسته سوگندهاي دروغ مي خورند
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  :سعدي در يكي از حكايت هاي گلستان به اين تمثيل اشاره كرده است

مصلحت آن است كه ختم : نيك خواهانش گفتند. ودتوانگري بخيل را پسري رنجور ب

مصحف مهجور اولي : لختي به انديشه فرو رفت و گفت. قرآن كني از بهر وي يا بذل قربان

ختمش به علت آن اختيار آمد كه قرآن بر : صاحبدلي بشنيد و گفت. ترست كه گله دور

  .سر زبان است و زر در ميان جان

                 گرش همراه بودي دســــت دادندريغا گردن طاعت نهـــــــادن 

  به ديناري چو خر در گل بمانند                ور الحمدي بخواهي صد بخوانند

  )153- 152: 1384سعدي،                                              (

در مورد كسي : »هر چه در قرآن كاف است ،در قباي او شكاف است«-

اگر «: همانند اينكه مي گويند. لباسش پاره پاره و ريش ريش استگفته مي شود كه 

  .»سراپايش را ارزن بريزند، يك دانه بيرون نمي آيد

از ميان سي جزء قرآن، عبارت جزء بيست و نهم، به عنوان :» جزء بيست و نهم«

 يا ضرب المثلي عاميانه به شمار مي رود؛ به اين معني كه اين هم داخل آن يا جزء آن است 

اين ضرب المثل در تداول . است» ناگفته نماند«اين هم گفتني يا شنيدني است و يا به معناي 

  .»جزء بيست و نهم اين را هم بدان يا به او بگو«: عامه، اغلب به اين صورت به كار مي رود

  .بدون دليل عقلي و منطقي، در امري اظهار نااميدي كردن: »آية يأس خواندن«-

فالني نگو، آية «:؛ مثالً مي گويند»آيه يأس«: گويند. ار يأس مي كندبه كسي كه اظه

  .مورد توجه است» آيه«در اين موارد، آية خاصي موردنظر نيست و صرفاً لفظ » يأس بگو

هنگامي كه فردي براي اثبات مطلب خود به سوگند :»قسم و آيه خوردن يا آوردن«-

هزار «: ثل را به كار مي برند و مي گويندخوردن به قرآن و مطهرات متوسل مي شود، اين م

در اين ضرب المثل نيز آية خاصي موردنظر . »تا قسم و آيه براي من آورد تا قبول كردم

  .»به پير و پيغمبر قسم خوردن«: نيست و مراد از آن، كلّ آيات قرآن است؛ نظير اين مثل كه

  " بسم اهللا الرحمن الرحيم"عبارت-2-2
با توجه . ز شناخته ترين و مقدس ترين عبارات براي مسلمانان استاين عبارت يا آيه، ا

،هر امر مهمي كه » كل امر ذي بال لم يبدأ ببسم اهللا الرّحمن الرّحيم، فهوأبتر«به حديث نبوي

با بسم اهللا الرحمن الرحيم آغاز نشود، ناقص مي ماند؛عبارت بسم اهللا الرحمن الرحيم، جمله 
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مري به كار مي رود و در تمامي سوره هاي قرآن ،به جز سورة اي است كه براي آغاز هر ا

عده اي آن را يك . برائت، به كار رفته است و دربارة آن نظريات گوناگوني وجود دارد

آية مستقل قرآني مي دانند كه در آغاز تمامي سوره ها ، به جز سورة توبه و براي فصل 

عده اي نيز آن را آيه اي مستقل .  خاصي استآنها، به كار رفته و بيانگر رمز و راز و مفهوم

  .به شمار نمي آورند و آن را جزء آية اول هر سوره مي دانند

 :ساخته شده استجملهدرضرب المثل هاي فارسي،نمونه هايي وجود داردكه بر پاية اين

 اين مثل را معموالً در آغاز كاري :»اول جنگ است؛بسم اهللا الرحمن الرحيم«-

  . هو به كار مي برندسخت و پرهيا

مثلي است كه در معني دوباره از سرگرفتن كاري : »از سرنو بسم اهللا الرحن الرحيم«-

  .يا چيزي به كار مي رود

به معناي از آغاز تا انجام يا از اول تا :» از باي بسم اهللا تا تاي تمت يا نون پايان«-

  .آخر است

 شيطان و بازيگوشي به كار مي رود اين ضرب المثل دربارة كودك: »تخم نابسم اهللا«-

  .كه نطفه اش بدون ذكر بسم اهللا بسته شده باشد

دربارة دو چيز يا دو كس كه با هم ناسازگار و از : »مثل جن و بسم اهللا مي مانند«-

  .يكديگر گريزان هستند، به كار مي رود

اراستي و در مواردي به كار مي رود كه از ابتداي كاري، ن: »اول بسم اهللا و غلط«-

اول «و » اول الدن دردي؟«، » اول پياله و بدمستي؟«: نظير اين مثل هاست. نادرستي باشد

  »كاسه و اشكنه؟

اين سخن، مثلي است كه افراد بي پول و فقير به : »پول، غول است و ما بسم اهللا«-

 گريزان كار مي برند و مي گويند همان گونه كه غول از بسم اهللا مي گريزد ، پول نيز از ما

  .نيز كاربرد دارد» سكه، جن است و بنده ،بسم اهللا«اين مثل، به صورت ! است

   آيات قرآن-2-3

در ميان ضرب المثل ها، به دسته اي برمي خوريم كه خود آيات قرآني، جنبة مثل يافته 

تعداد اين ضرب المثل ها به نسبت موارد . اند و همانند مثل ساير، بين مردم رايج شده اند

البته الزم به يادآوري است . گري كه در اين مقاله دسته بندي و معرفي شده ،بيشتر استدي
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كه همة اين آيات در يك سطح بين مردم رواج نيافته اند و برخي از آنها بيشتر در ميان 

نكتة ديگر اينكه در اين گونه موارد، گاه تمامي . اقشار فرهيخته و اهل ادب كاربرد دارند

البته در غالب موارد، بخشي از آيه، . المثل را يافته و گاه بخشي از آنآيه، حكم ضرب 

  .موردنظر است

 :»؛فوق هر صاحب دانشي، دانشوري است)76/يوسف(فوق كل ذي علم عليم«-

دست باالي دست، بسيار «: دقيقاً به معناي ضرب المثل ديگري است كه مي گويد

  . مثل، جنبة اديبانه تري دارد، با اين تفاوت كه كاربرد اين آيه در حكم»است

؛ امري كه شما دو تن از من جويا شديد، )41/يوسف (قضي االمر التي فيه تستفيان«-

  :»تحّقق يافت

اين بخش از آيه ،در مواردي جنبة مثلي دارد كه كسي انتظار امري را داشته باشد  اما 

  .كار از كار گذشته باشد

كراند، الل اند، كوراند؛ پس به راه      ؛) 18/بقره (صم بكم عمي فهم اليرجعون«-

  :»نمي آيند

هنگامي كه كسي در قبال امري، هيچ واكنشي از خود نشان ندهد و توجهي نسبت به 

در بعضي موارد نيز دو كلمة اول آيه، به صورت . موضوع نداشته باشد، به او چنين گويند

  . رد فراواني دارداقتباس و تضمين به كار برده مي شود كه در متون ادبي كارب

  به از كسي كه نباشد زبانش اندر حكم»   صم بكم«زبان بريده به كنجي نشسته 

  )53: 1384سعدي، (

  :» طالب و مطلوب، هر دو ناتوانند) 73/حج (ضعف الطالب و المطلوب؛«-

بخشي از آيه است كه در مواردي كه دو طرف دعوا، از انجام هرگونه عملي، ناتوان 

  .شبرد مقصود خود، راه به جايي نبرند،گفته مي شودباشند و در پي

  » ؛پس آن كس كه كفر ورزيده بود، مبهوت ماند) 258/بقره(فبهت الذي كفر«-

و نمرود است، در مواردي به ) ع(اين بخش از آيه كه مربوط به داستان حضرت ابراهيم 

ي گفتن نداشته كار مي رودكه فرد، در مناظره و بحث درمانده و مبهوت شود و حرفي برا

  .باشد
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؛آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان ) 14/مؤمنون(فتبارك اهللا احسن الخالقين«-

  :»!است

اين قسمت از آيه، مربوط به خلقت انسان است  و به عنوان مثل، در مواردي به كار مي 

 رود كه كسي بخواهد اعجاب و شگفتي خود را در امري كه در غايت زيبايي و اعتدال

گاه نيز به صورت طنز و تمسخر به كسي يا چيزي كه در نهايت زشتي باشد .است، بيان كند

  .، گفته مي شود

؛ و در آنجا ،آنچه دل ها بخواهند )71/زخرف(فيها ما تشتهيه االنفس و تلذ االعين«-

  :»و ديدگان را خوش آيد هست

  اقعي به كار اين بخش از آيه، در توصيف بهشت و نعمت هاي بهشتي است و در مو

مي رود كه بخواهند ارادةه وجود همه چيز و مهيا بودن اسباب كار را از هر جهت بيان 

از «ك .و نيز ر( »از شير مرغ تا جان آدميزاد«نظير آنچه در تداول عامه گفته مي شود . كنند

  ).ذيل كلمات قرآني در همين مقاله» نقير تا قطمير

؛ در دل هايشان مرضي است و خدا )10/بقره(في قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضا«-

  :»بر مرضشان افزود

اين قسمت از آيه را هنگامي به كار مي برند كه شخصي در مقام اظهار تنّفر و انزجار از 

نظير آنچه . كسي باشد و بخواهد عيب پنهان او را بازگو و مكنونات قلبي وي را بيان كند

  .»ش خود داردفالن شخص، ريگي به كف«: گفته مي شود كه

  : »...زيراچگونگي اين گاو بر ما مشتبه شده است...؛) 70/بقره...(ان البقر تشابه علينا...«-

اين آيه، مربوط به ماجراي گاو بني اسرائيل است و وقتي كسي ميان دو يا چند امر، 

سمت و اين ق»  امر بر او مشتبه شده« درمانده شود و نتواند تصميم درستي اتخاذ كند، گويند

  .از آيه را به عنوان مثل به كار مي برند

دو {؛ ميان آن )143/نساء (مذبذبين بين ذلك ال الي هوالء و ال الي هوالء« -

  :»دو دل اند؛ نه با اينانند نه با آنان}گروه

به همين جهت، تمثيلي است براي كساني كه نفاق داشته ت ودربارة منافقين اساصل آيه،

  .گاه به سويي و گاه به سوي ديگر متمايل شونددد و متحير باشند وا در امري ،مرباشند و ي
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ما به بعضي ايمان : ؛ و مي گويند)150/نساء(و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض...«-

  :»داريم و بعضي را انكار مي كنيم

اين قسمت از آيه ، در مقام اعتراض به فردي كه بر اساس منافع شخصي خود، 

همانند آنچه . ول داشته باشد و برخي را نپذيرد، به كار مي رودبرخي از چيزها را قب

زيرا عده » نمي شود يك شقه اش حالل باشد و يك شقه اش حرام«: عوام مي گويند

  !اي بر اين باورند كه يك شقة خرگوش حالل و شقة ديگر حرام است

؛ مگر پاداش احسان جز احسان )60/الرحمن(هل جزاء االحسان اال االحسان«-

  :» است؟

آيه اي است كه در معناي خود، به صورت تمثيل در مقام سؤال يا پاسخ مثبت به 

عملي نيك گفته مي شود و يا در مواردي كه برخالف انتظار، در قبال نيكي كسي، به 

  .او بدي روا داشته شود

زياده روي } ولي{؛ بخوريد و بياشاميد )31/اعراف(...كلوا و اشربوا و التسرفوا...«-

  :»نيدمك

در شعر . خطاب به كساني كه در خوردن و آشاميدن زياده روي و اسراف مي كنند

  :نيز از زبان شكمبارگان چنين آمده

  )2) (كرد(و التسرفوا را فراموش كن )             كرد(كلوا و اشربوا را در گوش كن 

  : »؛ در دنيا و آخرت، زيان ديده است)11/حج(...خسر الدنيا و اآلخره...«-

اين قسمت از آيه ،در مواردي تمثيل مي شود كه فرد، نه تنها چيزي به دست 

الزم به ذكر است كه اين . نياورده  بلكه آنچه را هم كه داشته، از دست داده است

  .تمثيل، بيشتر در مورد خسران معنوي به كار برده مي شود

گداي مثل گداي ارمني ها يا «: موارد مشابه اين ضرب المثل، چنين است

  .»از آنجا رانده و از اينجا مانده«: نيز» جهودهاست؛ نه دنيا را دارد نه آخرت

اال لعنه اهللا ...«:  كه مأخوذ از اين آيه است»اال لعنه اهللا علي القوم الظالمين«-

  :»لعنت خدا بر ستمگران باد! هان) 18/هود(علي الظالمين

مصيبت مي گويند اما در مقام اين عبارت را معموالً روضه خوانان در پايان ذكر 

ضرب المثل در بين عوام، وقتي كسي بخواهد از اقربا و نزديكان خود اظهار كراهت و 
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، »قوم«نفرت كند يا از ستمكاري آنها بيزاري بجويد، چنين مي گويد و مراد از 

  .خويشاوندان وي است

گان، ؛ و سبقت گيرند) 10-11/واقعه(السابقون السابقون اولئك المقربون«-

  :»مقدم اند، آنان اند همان مقربان

دو آية فوق، در مقام ضرب المثل در مواقعي كه بخواهند رعايت ترتيب و نوبت را 

  .»آسيا به پستا«يا » آسيا به نوبت«: نظير. به كسي تفهيم كنند، به كار مي رود

عفو ؛ خداوند از آنچه در گذشته واقع شده، )95/مائده...(عفا اهللا عما سلف...«-

  :»كرده است

اصل آيه، دربارة صيد و احكام آن است و اينكه خداوند از هر گونه عملي كه پيش از 

در جايگاه مثل، وقتي كه بخواهند گذشتة كسي يا چيزي را . اسالم انجام شده، درمي گذرد

  .»بر گذشته ها صلوات«همانند اين ضرب المثل كه . ناديده بگيرند، چنين مي گويند

  :»اين جدايي ميان من و توست: ؛گفت) 78/كهف(... بيني و بينكهذا فراق«-

اين قسمت از آيه، مربوط به داستان حضرت موسي و خضرعليه السالم است  اما اغلب، 

  .در لحظة وداع ميان دو تن كه بين آنها جدايي افتاده، بر زبان آورده مي شود

  كلمه ها و تركيبات قرآني -2-4
    دسته اي ديگر از ضرب المثل هاي عاميانه را تشكيلكلمه ها و تركيبات قرآني نيز 

درصد اين گونه مثل ها .مي دهد كه محور و پاية اصلي در اين مثل ها، آيات قرآني است

  . ،در مقايسه با ساير موارد، بيشتر است

و «: اين ضرب المثل ،برگرفته از اين آيات است: »حسابش با كرام الكاتبين است«-

، و قطعاً بر شما )10-12/انفطار( كراما كاتبين يعلمون ماتفعلونان عليكم لحافظين

. هستند} اعمال شما{بزرگواري كه نويسندگان } فرشتگان{ اند،} گماشته{ نگهباناني

 .»آنچه را مي كنيد، مي دانند

است و در وصف » نويسندگان گرامي«،به معني » كراماً كاتبين«تركيب قرآني 

ت راست و چپ انسان ها هستند و اعمال نيك و بد آنها را   فرشتگاني آمده كه بر دو دس

اين ضرب المثل، معموالً دربارة كسي كه اهل خالف و گناه باشد  يا از . مي نگارند
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از ديگر موارد كاربرد اين مثل، . پرداخت بدهي خود طفره رود ، به كار برده مي شود

  .ون از دنيا رفته استاستفاده از آن در مورد انسان خوب يا بدي است كه اكن

 مأخوذ است از آية :»هل من مزيد كسي باال بودن« يا »هل من مزيد گفتن«-

به دوزخ       }ما{؛ آن روز كه )30/ق(يوم نقول لجهنم هل امتالت و تقول هل من مزيد«

  »آيا باز هم هست؟«:و مي گويد» آيا پر شدي؟«: مي گوييم

 ناپذير به كار مي رود و در اشعار فارسي اين ضرب المثل، در مورد شكمبارگان سيري

  :از جمله سنايي چنين مي گويد.نيز نمونه هاي فراواني دارد

  برخيزد» هزار شربت زهر ار ز دست او بخورم                     ز عشق، زيد

  )855: 1341سنايي،  (                                                                                 

  :قاآني شيرازي نيز چنين آورده

  گويد هر دم جحيم وار                     خواهد ز جسم دشمن او هر زمان مزيد» هل من مزيد«

است، در آية يك ) ص(شق القمر كه از معجزات پيامبر اكرم : »شق القمر كردن«-

ديك شد قيامت و از ؛نز) 1/قمر(اقتربت الساعه و انشق القمر «: سورة قمر مطرح شده است

  .» هم شكافت ماه

از تركيب قرآني شق القمر، در مواردي كه كسي كاري دشوار و معجزه آسا انجام دهد 

و يا اينكه كاري دشوار انجام گيرد كه ديگري درصدد كوچك جلوه دادن آن است، مثل 

  » !انگار شق القمر كرده«زده مي شود كه 

كه در آية » لمن المك«تركيب : »زدن) ياناربكم االعل(كوس لمن الملكي يا «-

آمده،نوعي اظهار قدرت و دعوي ) 16/غافر(لمن الملك اليوم؟ هللا الواحد القهار «شريفه 

: و پاسخ مي هد»امروز فرمانروايي از آن كيست؟«: اقتدار و مني است كه خداوند مي فرمايد

خص كوس لمن الملكيش فالن ش« كه در مثل هاي عاميانه، به صورت  » خداي يگانة قهار«

  :نظامي مي گويد. آمده است» گوش فلك را كر كرده

  زند جز خداي؟» لمن الملك«كيست در اين ديرگه ديرپاي                         كو 

  )3: 1384نظامي، (

نيز به كار رفته كه » فالن كس، انگار ادعاي اناربكم االعلي دارد«به صورت اين تمثيل،

  .  است» گفت پروردگار بزرگتر شما منم،و)24/نازعات(ال اناربكم االعليقف«برگرفته از آية 
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قل «معوذتين، نام دو سورة فلق و ناس است كه با : »مثل ديو از قل اعوذ گريختن«-

ضرب المثل فوق، . شروع مي شوند و براي دفع بالها و چشم زخم به كار مي روند» اعوذ

فرخي سيستاني در .به يكديگر بيان مي كنداظهار رمندگي دو چيز يا دو كس را نسبت 

  :شعري اين ضرب المثل را چنين آورده است

است و بخل، اهرمن» قل اعوذ«گريزنده گشته است ديو از كفش                   كفش 

  )309: 1371فرخي سيستاني، (            

از آية به معناي زير و زبر و ويران كردن است كه مقتبس است  :»عاليها سافلها كردن«-

پس چون ) 82/هود(فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها و امطرنا حجاره من سجيل منضود«

سنگ گلهاي اليه اليه } نوع{فرمان ما آمد، شهر را زير و زبر كرديم و سنگ پاره هايي از 

  .»بر آن فروريختيم

ده و در ادب اين آيه، دربارة قوم لوط و نابود شدن آنها به وسيلة فرشتگان الهي نازل ش

  :فارسي هم به اين مثل اشاراتي شده است؛ از جمله مسعود سعد سلمان مي گويد

  حصني كه به صد تيغ، كس آن را نگشاد      كلك تو كند عاليها سافلها

  )681: 1362مسعود سعد،(

در معناي نگران ومضطرب بودن و نيز مردد و مراقب بودن : »خائفاً يترقب بودن«-

نازل شده و        )ع( مأخوذ از اين آيه است كه دربارة حضرت موسي اين تركيب،. است

، موسي، )21/قصص(فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين«:مي فرمايد

پروردگارا مرا از گروه : مي گفت} در حالي كه{ترسان و نگران از آنجا بيرون رفت 

  .»ستمكاران نجات بخش

اين ضرب المثل در معناي نابود كردن و از بين رفتن :»  كردنهباءمنثورا شدن يا«-

و »همة زحمت ما، هباء منثورا شد«: تالش و زحمت كسي يا كساني است؛ مثالً مي گويند

  . »هر چه كه رشته بوديم، پنبه كرد«: نظير

و قدمنا الي ما عملوا من «: هباء منثورا، برگرفته از اين آية مباركه است كه مي فرمايد

؛ و به هر گونه كاري كه كرده اند، مي پردازيم و آن را )23/فرقان(مل فجعلناه هباء منثوراع

  .»گردي پراكنده مي سازيم} چون{
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اين ضرب المثل، در مواردي به كار مي رود : »ديگر نور علي نور بودن يا شدن«-

 آيد؛ كه نعمتي، فوق تصور شخص يا موفقيتي، مافوق موفقيت مورد انتظار، به دست مي

  .» گل بود و به سبزه نيز آراسته شد«: نظير

: شخصي ،به منزل نوري نامي رفت و پرسيد«: داستان اين مثل هم بدين گونه است كه

خودشان كه هستند، همسرشان نوري جان : آقاي نوري تشريف دارند؟نوكر منزل پاسخ داد

  ) 292: 1382ذوالفقاري،.(» ديگر نور علي نور«: سائل گفت. هم تشريف دارند

اهللا نور السموات و االرض مثل نوره كمشكوه فيها «: اين مثل، مقتبس از آية شريفه

مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه 

الشرقيه و الغربيه يكاد زيتها يضييء و لو لم تمسسه نار نور علي نور يهدي اهللا لنوره من 

  ؛ )35/نور(هللا االمثال للناس و اهللا بكل شيءعليميشاء و يضرب ا

مثل نور او چون چراغداني است كه در آن . خداوند، نور آسمان ها و زمين است

آن شيشه، گويي اختري درخشان است كه از . چراغي و آن چراغ، در شيشه اي است

 كه نزديك است. درخت خجستة زيتوني كه نه شرقي و نه غربي است، افروخته مي شود

.  روشني بخشد؛ روشني بر روي روشني است-  هرچند بدان آتشي نرسيده باشد-روغنش

اين مثل ها را خدا براي مردم مي زند . خدا هر كه را بخواهد، با نور خويش هدايت مي كند

  .»و خدا به هر چيزي داناست

ان «: مأخوذ از اين آيه است كه دربارة منافقان فرو فرستاده شد: »به درك اسفل«-

؛ آري،منافقان در )145/نساء(المنافقين في الدرك االسفل من النار و لن تجد لهم نصيرا

  .»فروترين درجات دوزخ اند و هرگز براي آنان ياوري نخواهي يافت

اين مثل را غالباً در مواقعي كه قصد ابراز ناراحتي يا انزجار از كسي يا چيزي را دارند، 

ظهار شادماني از مرگ دشمن يا فردي ظالم به كار مي رود؛ گاهي نيز براي ا. بيان مي كنند

  » فالني به درك اسفل واصل شد«: نظير

در مورد كاري كه :»مثل الحمد از برداشتن «يا» مثل قل هو اهللا از برداشتن«-

: انجام آن بسيار سهل و آسان است ؛كاربرد دارد و اين تمثيل ،برگرفته از اين آيه است كه

نيز اشاره به اين آيه » الحمد«و » او خدايي است يكتا«: ؛ بگو) 1/اخالص(د قل هو اهللا اح«

  .» }است{ ؛ ستايش خدا را كه پروردگار جهانيان)1/فاتحه(الحمدهللا رب العالمين «: دارد
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  :اين ضرب المثل در ادبيات فارسي، شواهدي دارد؛ از جمله، اميرمعزّي گويد

» قل هو اهللا«وست              روز و شب چون وآنكه خاقان است در توران و زير دست ت

  شكر تو دارد ز بر 

  )277: 1362اميرمعزي،                                                                                   (

  :نيز

  كرده اند از بر» الحمد«و » قل هو اهللا«    يكي منم كه دعاهاي تو، عشيرت من          چو 

  )242:همان(

  :مجيرالدين بيلقاني نيز چنين سروده است

   هو اهللا از برالحمد چو قل«خواند همه شب،  نثار بزمت                                   

از عقرب جهنم به مار غاشيه پناه  «يا» از ترس جهنم به مار غاشيه پناه بردن«-

  : »بردن

 نام هاي روز رستاخيز است  اما نزد عوام، غاشيه، نام يكي از سوره هاي قرآن و نامي از

در قرآن نيز . نام ماري است در دوزخ و مراد از اين تمثيل، از شر بدتر به بد پناه بردن است

  »به تو رسيده است؟» غاشيه«،آيا خبر ) 1/غاشيه(هل اتيك حديث الغاشيه«: چنين آمده

س دراهم معدوده و و شروه بثمن بخ«:  سورة يوسف آمده20در آية :» ثمن بخس«-

؛ و او را به بهاي ناچيزي فروختند، به درهم هاي اندك شمار  و به او »كانوا فيه من الزاهدين

اين بخش از آيه، در مقام ضرب المثل، وقتي به كار مي رود كه كسي از . بي  عالقه بودند

راي مثال فروش چيزي ناخرسند باشد يا كاالي ارزشمندي را به بهاي اندك فروخته باشد؛ ب

  ."فالن چيز را به ثمن بخس فروختند": مي گويند

تمثيلي است براي بيان سيري ناپذيري كسي يا چيزي كه : »مثل چاه ويل مي ماند«-

كه از لغات افسوس و تقبيح است، به » واي«واژة ويل يا . آن را به چاه ويل مثال مي زنند

صطالح مفسران، نام محلي است در  بار در قرآن تكرار شده و در ا40همراه مشتقات آن، 

عده . دوزخ، از خون و ريم يا كوهي در آتش جهنم كه هر چه در آن بريزند پر نمي شود

اي نيز آن را نام دره اي در جهنم مي دانند كه كافر پس از فرورفتن در آن، چهل پاييز 

مده و در همة  بار در قرآن آ27اين واژه به تنهايي. به عمق آن برسد) كنايه از چهل سال(

  .است» واي بر حال«موارد به معناي 
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در اينجا از نقير تا «: است؛ مثالً مي گويند» همه چيز«به معناي  :»از نقير تا قطمير«-

از سياهي ذغال تا سپيدي « يا » از شير مرغ تا جان آدميزاد«: همانند» قطمير پيدا مي شود

  .»نمك

ام لهم نصيب «: ين آيات به كار رفته استنقير و قطمير، دو كلمة قرآني است كه در ا

اگر هم {؛آيا آنان نصيبي از حكومت دارند؟ ) 53/نساء(من الملك فاذا اليؤتون الناس نقيرا

  .»به مردم نمي دادند} چيزي{به قدر نقطة پشت هسته خرمايي } داشتند

    او، و كساني را كه به جز )13/فاطر(ونه ما يملكون من قطميرو الذين تدعون من د«

  :سنايي غزنوي چنين آورده است.»نيستند} هم{مي خوانيد، مالك پوسته هسته خرمايي 

  نيست پوشيده زو قليل و كثير                            نز نقير ايچ چيز و نز قطمير

  )610: 1383سنايي،(

 يا براي بيان پذيرش امري يا تسليم شدن در برابر چيزي: »سلمنا«يا» امنّا و صدقنا«-

  :سنايي غزنوي مي گويد. كسي ،اين ضرب المثل را به كار مي برند

  »آمّنا و صدقنا«به هرچ از انبيا گويند »           رزقني و وفّقني«به هرچ از اوليا گويند 

  )57: 1341سنايي، (

ربنا آمنا بما انزلت و «: آمده است؛ از جمله اين آيه» آمنا«در برخي از آيات قرآن، كلمة 

؛ پروردگارا به آنچه نازل كردي )53/آل عمران(بعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدينات

  .»را پيروي كرديم ؛پس ما را در زمرة گواهان بنويس} ات{،گرويديم و فرستاده 

اين ضرب  :»خر را سر بار مي كشد و مرد را بارك اهللا يا جوان را ماشاءاهللا«-

د بر كسي به كار مي رود كه حتي ممكن است او المثل، براي نشان دادن اثر تشويق و تمجي

  . را تا لب گور بكشاند

، دو تركيب قرآني است؛ البته عبارت بارك اهللا، به صورت »ماشاءاهللا«و » بارك اهللا «

؛ آفرين باد بر )14/مؤمنون(فتبارك اهللا احسن الخالقين...«: در قرآن آمده است» تبارك اهللا«

  .»تخدا كه بهترين آفرينندگان اس

؛ بگو براي خود زيان و )49/يونس(قل ال املك لنفسي ضراً و النفعاً اال ماشاءاهللا «

  .»سودي در اختيار ندارم، مگر آنچه را خدا بخواهد
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 تركيبي مثلي است كه براي بيان دشوار بودن و يا دور از انتظار بودن :»هيهات بودن«-

تا فالني بخواهد اين كار را انجام دهد، حاال «: انجام كاري به كار مي رود؛ مثالً مي گويند

  .»هيهات است

هيهات هيهات «:  سوره مؤمنون آمده است36هيهات، جمله اي است عربي كه در آية

  »!؛ وه چه دور است،آنچه وعده داده مي شويد»لماتوعدون

فتبارك اهللا «و ) 54/اعراف(» تبارك اهللا رب العالمين«: مقتبس از آيات: »تبارك اهللا«-

  .و چند آية ديگر است) 14/مؤمنون(» ن الخالقيناحس

  .اين عبارت، در مقام تحسين و شگفتي به كار مي رود

و لوال اذ دخلت «: اين ضرب المثل، تحت تأثير آية:»توي حول و وال افتادن«-

؛ و چون داخل باغت شدي، چرا نگفتي )39/كهف( باهللا جنتك قلت ماشاءاهللا القوه اال

  .، پديد آمده است»...ماشاءاهللا؟ نيرويي جز به قدرت خدا نيست

هنگامي كه فردي دچار گرفتاري و آشفتگي مي شود و يا از موضوعي، سخت 

الحول و ال قوه اال باهللا العلي «:خشمگين است، براي تسكين و آرامش خود مي گويد

  .ين جمله را هنگام تعجب و ترس نيز بر زبان مي رانندا. »العظيم

   ديوت از ره برد و الحوليت نيست                     از مسلماني بجز قوليت نيست

  )114: 1384:عطار (                  

. جمله اي است مثلي كه به نشانة تسليم و پذيرش امري گفته مي شود: »سمعاً و طاعتاً«-

  !به كار مي رود» جمعاً و طاعتاً«به صورت در تداول عامه، گاهي 

و يقولون «: و محتواي اين ضرب المثل، ظاهراً از اين آيه اخذ شده است» طاعتاً«كلمة 

طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول واهللا يكتب ما 

ي روند، جمعي فرمانبرداريم ولي چون از نزد تو بيرون م: ؛ و مي گويند)81/نساء...(يبيتون

از آنان شبانه، جز آنچه تو مي گويي، تدبير مي كنند و خدا آنچه را  شبانه در سر            

  .»مي پرورند، مي نگارد

اين مثل ،دربارة كساني به كار برده مي شود كه بهانه : »ايراد بني اسرائيلي گرفتن«-

ا به قوم بني اسرائيل مثال   اين گروه از افراد ر. جويي و خرده گيري هاي بي جا مي كنند

مي زنند كه بر حضرت موسي، ايرادهاي بي مورد مي گرفتند و خدا در تعدادي از آيات 
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-68-69-70/بقره: (قرآن، اين بهانه جويي ها را متذكر شده است؛ از جمله اين آيات است

 از سوره ، نام يكي»)اسراء(بني اسرائيل «و همچنين ) 22-24/مائده(، )152/نساء(، )60- 67

  .هاي قرآن نيز هست

مثلي است طنزآميز كه براي بيان :»توكلت سرش را گرفته و علي اهللا دمش را«-

دركتاب داستان هاي امثال دكتر .توكل نادرست، بدون رعايت شرايط آن به كار مي رود

  : ذوالفقاري ،ذيل اين مثل،اين حكايت آمده است

 ها كه در منازل بين راه براي آسايش شب. دو نفر مسلمان و زردشتي هم سفر شدند«

توقف مي نمودند، زردشتي هنگام خواب، افسار االغ خود را به پاي خويش مي بست كه 

فرار نكند يا به چنگ دزدان و چنگال درندگان نيفتد و مسلمان، االغ را سر خود، رها مي 

يرعادي، از يك شب، زردشتي به صدا و همهمه اي غ. »توكلت علي اهللا«: كرد و مي گفت

فوراً، . خواب بيدار شد و ديد دو گرگ، االغ رفيقش را گرفته اند و كشان كشان مي برند

  »!برخيز كه توكلت سر االغ را گرفته و علي اهللا دمش را: مسلمان را بيدار كرد و گفت

اني توكلت «: از جمله آية. اين ضرب المثل مي تواند از آيات متعددي اخذ شده باشد

؛ در حقيقت، من بر خدا، پروردگار خودم و پروردگار )56/هود...(بي و ربكمعلي اهللا ر

  .»...شما توكل دارم

در كتاب داستان هاي امثال، ذيل اين مثل چنين  :»خدايا از زرتم ال تو بدتر بود«-

شخصي با زحمت زياد، قرآن را خوانده و تمام كرده بود و دلش مي خواست «: آمده است

روزي، زير درختي خوابيده بود .ر شاعران حفظ كند و خودي نشان دهدچند بيتي هم از شع

و بيت آخر از ترجيع بند هاتف اصفهاني را با طمأنينه مي خواند كه نيمي فارسي و نيمي 

  :عربي است

  كه يكي هست و هيچ نيست جز او                    وحده ال اله اّلا هو

 باز بود، كالغي از باال به دهانش فضله را مي گفت و دهانش كامالً» اال«هنگامي كه 

مرد ساده كه تصور كرد خداوند، كالغ را مأمور كرده است، پس از آنكه دهانش . انداخت

تو بدتر بود  يا من بد » زرتم ال«خدايا قربانت بروم؛ اين شعر از : را پاك كرد، گفت

 اين سوره، كتك هم بود كه گويا بر سر يادگيري» حتي زرتم المقابر«منظورش . خواندم

  » .خورده بوده و خاطرة بدي داشته است
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الهيكم التكاثر «:  ساخته شده است102اين ضرب المثل، بر پاية آيات آغازين سورة

و {؛تفاخر به بيشتر داشتن، شما را غافل داشت تا كارتان ) 102/تكاثر(حتي زرتم المقابر

  .»به گورستان رسيد} پايتان

  اي نشان دادن بدتر بودن حادثه اي ،نسبت به پيشامد ديگر بيان اين مثل را معموالً بر

  .مي كنند

 سورة مريم 23است كه در آية» از ياد رفتن و فراموش شدن«به معني : »نسياً منسيا«

اي كاش من : گفت} مريم{؛» قالت يا ليتني مت قبل هذا و كنت نسياً منسياً« : آمده است

  .»ي فراموش مي شدمپيش از اين مرده بودم و به كل

؛يعني فراموش شده و كسي از او خبري » فالني نسيا منسيا شد«: در محاوره گويند

  .ندارد

 سورة 4است كه در آية » حالل و گوارا«اين تركيب قرآني به معناي : »هنيئاً مريئاً«-

و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شي ء منه «: نساء بدين صورت آمده است

به عنوان يك بدهي، به آنان بپردازيد؛ } بطور كامل{؛ مهر زنان را » ساً فكلوه هنيئاً مريئاًنف

در . »اگر آنها چيزي از آن را با رضايت خاطر به شما ببخشند، حالل و گوارا مصرف كنيد

  . »آنچه به تو رسيد ،هنيئا مريئا است«: محاورة فارسي گويند

الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و «:  آية برگرفته از:»الخبيثات للخبيثين«-

الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات اولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفره و رزق 

زنان ناپاك از آن مردان ناپاك اند و مردان ناپاك نيز به زنان ناپاك تعلق «؛) 26/نور(»كريم

هاي  اينان از نسبت! ند ان زنان پاك و مردان پاك ازآ دارند و زنان پاك از آن مردان پاك

 و براي آنان آمرزش الهي و روزي   به آنان مي دهند مبرا هستند)ناپاكان(ناروايي كه 

  . پرارزشي است

كار مي رود كه ه و در مواردي ب  پيشين استةماًخوذ از آي:»الطّيبات للطّيبين«-

 .نوع بدانندبخواهند چيزيا شخص شايسته اي را درخور شايسته اي از آن 

خداوند بهتر مي داند كه ؛اهللا اعلم حيث يجعل رسالته «: ةمقتبس از آي: »اهللا اعلم«-

است در بيان آگاهي و دانايي خدا، نسبت ) 24/انعام.(»رسالتش را بر عهده چه كسي بگذارد

 مثلي دارد كه ةواردي جنبم در ، قرآنيةاين جمل. به آنچه از آن اطالع كافي وجود ندارد
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 اهللا ": گفته مي شودي نسبت به موضوعي يا وقوع حادثه اي ترديد داشته باشد؛ مثالًشخص

 "!نمي دانم اعلم؛ من كه 

) 19/لقمان(واغضض من صوتك انّ انكراالصوات لصوت الحمير «: »انكراالصوات«-

  ». به درستي كه ناخوش ترين صداها، صداي درازگوش است؛و صدايت را پوشيده بدار«؛

. كار مي روده  ب،در بيان كنايه براي انزجار از فردي كه آواز ناخوشي دارداين عبارت 

  :سنايي راست» !چه صداي انكراالصواتي«: بدين صورت گفته مي شود

  انكراالصوات خواند، در نبي، صوت الحمير زآنكه حق      نرم دار آواز بر انسان چو انسان،

  )288: 1383سنايي، (

  يهاي كناي كلمه ها و تركيب -2-5
دسته اي هستندكه ،تعداد ديگري از ضرب المثل هايي كه از آيات قرآن بهره گرفته اند 

هاي قرآن، در ساختار آنها به صورت كنايه به كار رفته است و معاني  كلمه ها و تركيب

 . و آنچه از آنها اراده مي شود، معناي كنايي آنهاستنيستاوليه و اصلي آنها مدنظر 

 نام يكي از سوره هاي قرآن و در ،»الرحمن« :»شده استبوي الرحمنش بلند «-

ين سوره  آن است و چون اغلب در مراسم شب هفت و چهلم و سال ميت، اةاولين آي

، به اين اين مثل.آن است كه فالني مرگش نزديك استكنايه از خوانده مي شود، اين مثل،

: آنچه مي گويندنظير؛ »چك و چونه فالني بوي الرحمن گرفته«:صورت هم به كار مي رود

 براي او ،چون در بعضي مناطق، وقتي كسي از دنيا مي رود» بوي حلواش بلند شده است«

  .حلوا مي پزند و در مراسم تشييع جنازة او خيرات مي كنند

 اين مثل را اغلب در :»خوب باقيات الصالحاتي از خودش به جا گذاشته است«-

مي برند و گاهي نيز    به كار  ، ناخلفي داشته باشدمقام طعن و تعريض به كسي كه فرزندان 

المال و البنون، زينه الحيوه «:  شريفه استةجنبة تعريف و تمجيد دارد كه مأخوذ از اين آي

؛مال و پسران، زيور ) 46/كهف(الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خير امال

} نيز{اش، نزد پروردگارت بهتر و از نظر اميد  و نيكي هاي ماندگار از نظر پادزندگي دنيا

  .»بهتر است

اين .  به معني كارهاي نيك و پايدار،، اصطالحي قرآني است»الباقيات الصالحات  «

. به كار رفته است) 76ة مريم، آية و در سور46ة كهف،آيةسور( از قرآنهتعبير در دو آي
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اي اذكار و عده اي ديگر مراد از آن  باقيات الصالحات را نمازهاي پنجگانه، عده ،عده اي

  .را اعمال حسنه، فرزند صالح، دانش وغيره مي دانند

اياك نعبد و اياك «:  مأخوذ از اين آيه است:»جا به جا كنعبد، جا به جا كنستعين«-

  .» جز تو نجوييم ياري ز كسه تو را مي پرستيم تنها و بس، ب؛) 5/فاتحه(نستعين

 بلكه رعايت ترتيب و تقدم و تأخر چيزي مراد  ردنظر نيستدر اين تمثيل،خود آيه، مو

  .»دارد} مكاني{هر سخن جايي و هر نكته مقامي «است؛ دقيقاً همانند و به معناي 

است كه در » مثقال ذره« صورت مقلوب تركيب قرآني ،اين عبارت:»ذره المثقال« -

 رفته است و به معناي مقدار به كار) 6/ سبأ( و ) 61/يونس( ، )8-7/زلزال(، )40/آيات نساء

له  بخواهد بر اندك و ناچيز بودن مسئاندك است و در مواردي به كار مي رود كه فردي

  »!من ذره المثقالي از او راضي نيستم « : اي يا چيزي تأكيد كند؛ براي نمونه مي گويد

ند  كنايه از آن است كه امور نامربوط را به هم پيو:»رطب و يابس به هم بافتن« -

 ؛ دهند و نيز ارتباط برقرار كردن بين دو يا چند چيز كه با هم سنخيت و تجانسي ندارند

و نيز به معناي طول و تفصيل دادن و لفاظي و » آسمان و ريسمان كردن يا بافتن«: نظير

و ال رطب و «:  شريفهةهاي بي مورد و زياد از حد است كه برگرفته از اين آي مقدمه چيني

هيچ تر و خشكي نيست مگر اينكه در كتابي روشن ؛)59/انعام(في كتاب مبين ال يابس اال 

  .»است} ثبت{

 نبأ كه جزء سي ام قرآن محسوب ة اول سورة اشاره دارد به آي،اين عبارت :»عم جزو«-

  . مي شود

فالني سوادش در حد عم جزو «:  اين مثل بدين صورت مي آيد كه، فارسيةدر محاور

  .است 

 كنايه است از انجام ندادن كار مفت :»لحمد هم براي كسي نخواندن بي اةفاتح«-

فالني به قدري پول دوسته كه فاتحه بي الحمد هم «:  مثالً مي گويند؛و مجاني براي كسي

:  دوم آن سوره استة فاتحه الكتاب و آية اين مثل برگرفته از سور.»براي كسي نمي خواند

  .»}است{ايش خدا را كه پروردگار جهانيان  ست؛)2/فاتحه(الحمدهللا رب العالمين «

 معموالً در مراسم ختم   فاتحهة چون سور:» كسي يا چيزي را خواندنةفاتح«-

مردگان قرائت مي شود، اين مثل را در مواردي كه بخواهند يأس و نااميدي خود را از 
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يعني ديگر ،» فالني خوانده استةفاتح«مثالً ؛ به زبان مي آورند،كسي يا چيزي نشان دهند

  . استاميدي به حيات او نيست و رفتني 

 بر كوه طور را  مأخوذ از آيه اي است كه ماجراي تجلي خداوند: »لن تراني گفتن«-

و لما جاء موسي لميقاتنا و كلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني و «: بيان مي كند

ا تجلي ربه للجبل جعله دكا و خر لكن انظر الي الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلم

 چون ؛) 143/اعراف(موسي صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك و انا اول المومنين

پروردگارا خود را به : موسي به ميعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كرد

 اگر بر جاي  پس؛هرگز مرا نخواهي ديد ليكن به كوه بنگر: فرمود! من بنماي تا بر تو بنگرم

 آن ،پس چون پروردگارش به كوه، جلوه نمود.  به زودي مرا خواهي ديد،خود قرار گرفت

به ! تو منزهي:  گفت،را ريز ريز ساخت و موسي بيهوش بر زمين افتاد و چون به خود آمد

  .درگاهت توبه كردم و من نخستين مؤمنانم

گاهي هم . به كسي است جواب سر باال و خشك و خشن دادنة نشان،اين ضرب المثل

  .به كار مي رود» لغز و ليچار و لن تراني«: به صورت

مناع «اين تركيب به صورت ، قلم ة سور12 قاف و ة سور25در آيات  :»مّناع الخير«-

فالني مناع الخير « : مي گويند  مثالً؛است» به شدت مانع خير شدن«آمده و به معني » للخير

  ».است

و ان يكاد الذين كفروا ليزلقونك « :  قلم چنين آمدهة سور51 ةدر آي:»و ان يكاد«-

نزديك است كافران هنگامي كه آيات « ؛» بابصارهم لما سمعوا الذكر و يقولون انه لمجنون

  » .او ديوانه است«:  و مي گويند قرآن را مي شنوند با چشم زخم خود، تو را از بين ببرند

ت كه آن را به صورت حرز يا گردن بند در  در دفع چشم زخم نافع اس،قرائت اين آيه

  .گردن مي آويزند يا همراه دارند

  و ان يكاد بخوانيد و در فراز كنيدوت انس است و دوستان جمعند     حضور خل

  )330: 1385حافظ،(

گفته  ،گاهي نيز به صورت طعنه و طنزآميز به كسي كه براي مثال، هنر يا زيبايي ندارد

  »! كاد بخوانيد برايش وان ي« : مي شود



96 34                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

 ضرب المثلي كنايي است :»ولض ولض را مي گويد، والالضالين را نمي گويد«-

  .نصفه و نيمه و ناتمام رها كردن  يا به پايان نرساندن به معني كاري را 

صراط الذين «:  نخست استة هفتم سورةروشن است كه اين تمثيل، برگرفته از آي

 راه آنهايي كه برخوردارشان ؛)7/فاتحه(الضالينانعمت عليهم غير المغضوب عليهم و ال

  .»  نه آنهايي كه مغضوبند و گمراه ،كرده اي

  .»قرم قرم را مي گويد اما قرمساق را نمي گويد«: نظير اين مثل چنين است

 ضرب المثلي كنايي است به معناي كار بيهوده و بي :»ياسين به گوش خر خواندن«-

 براي  مثال ؛ه گفتن براي كسي كه نمي فهمد و نمي پذيردثمر انجام دادن و حرف بي فايد

   .» انگار كه ياسين به گوش خر خواندم؟قدر برايش حرف زدم اما چه فايده اين«: مي گويند

نام سورة سي و ششم قرآن است كه برگرفته از حروف » يس «،گونه كه مي دانيم همان

نظير اين ضرب المثل را . مي رود         اول نيز به شمار ة آغاز آن سوره است كه آيةمقطع

  :در اين بيت ناصرخسرو مي بينيم

  كي بود حجت بيهوده سوي جاهل      پيش گوساله نشايد كه قرآن خواني

  )436: 1384ناصرخسرو، (

 94 ةخداوند در آي.  دو بار در قرآن به كار رفته اند،اين دو اسم:» يأجوج و مأجوج«-

 يا ذالقرنين انّ يأجوج و مأجوج  مفسدون في االرض فهل قالوا«:  كهف مي فرمايدةسور

! اي ذوالقرنين: گفتند} آن گروه به او{ «؛»نجعل لك خرجاً علي أن تجعل بيننا و بينهم سداً

 ي براي تو قرار  ايأجوج و مأجوج در اين سرزمين، فساد مي كنند؛ آيا ممكن است ما هزينه

  » ني؟ كه ميان ما و آنها، سدي ايجاد ك دهيم

حتي اذا فتحت يأجوج «:  نيز بار ديگر خداوند از اين دو نام مي برد  انبياة سور96ةدر آي

 و  تا آن زمان كه يأجوج و مأجوج گشوده شوند «؛»و مأجوج و هم من كلّ حدب ينسلون

  ».آنها از هر محلّ مرتفعي به سرعت عبور مي كنند

 يأجوج و ةفالني چه قياف«: به اين صورت مي آيد كه مثالً، اين مثل در محاوره 

       ،يا در مورد گروهي كه به يكباره و بدون دعوت به جايي مي روند » !مأجوجي دارد

  »! قوم يأجوج و مأجوج آمدند« : مي گويند
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  كلمات و تركيبات ساختگي -2-6
هاي ساختگي، ضرب المثل هايي است كه كلمات و  مراد از كلمه ها و تركيب

اخت آنها به كار رفته است ولي در اساس، معناي آنها موردنظر تركيبات قرآني، در س

 ربطي به اصل ،استفاده نيست و صرفاً ساخته و پرداخته ذهن مردم هستند و آيات مورد

 سجع و آهنگين بودن عبارت با ةها، فقط جنب در پيدايش تعدادي از اين مثل. مطلب ندارد

  . معنايي در ضرب المثل ندارد ذكر شده، نقش ةآيات قرآن موردنظر بوده و آي

 :نمونه هايي از اين تقسيم بندي چنين است

در معناي زير و زبر و ويران كردن يا شدن چيزي يا ؛» كن فيكون كردن يا شدن«-

  .» همه جا را كن فيكون كرد«: مكاني است كه مثالً مي گويند

 بيان كننده كه» بشود و مي شود« تعبيري قرآني است به معني ،»كن فيكون«عبارت 

بيشترين تكرار اين . كار رفته استه ن بآ بار در قر8 خداست و ة خالقةامري ايجادي و اراد

است كه در » )82/يس(انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون « به صورت ،آيه

  . انعام نيز تكرار شده استةسور73ةآي

 مستقبل دارد و در معني آن،  ولي معناي اين عبارت ماضي استكه  طبري معتقد است 

 خطاب نمي توان كرد و اصالً ،زيرا به معدوم تمثيل است)1: مفسران چند وجه ياد كرده اند

 الهي تا تحقق آن امر از نظر ةخطاب لفظي در كار نيست و منظور، اين است كه از اراد

معدوم در اشيا ) 2؛ گفته و شنفته شود مانند اين است كه سخني سريعاً،سهولت و سرعت 

 صحيح و به معناي حقيقي ،ند و خطاب به آنهااعلم الهي وجود دارند و در حكم موجود

  ) 1907: 1377خرمشاهي،. (است

 به معناي ، اين ضرب المثل:»خواندن يا به پا بودن) و الزاريات(و الذاريات «-

واند كه قدري و الذاريات خه ب«:  مثالً مي گويند؛اظهار بيچارگي و تنگدستي كردن است

 معناي گريه و زاري و هرج و ،به كار برده شود» به پا بودن«و اگر با » دلم به حالش سوخت

يك و الذارياتي به پا بود كه نگو و «: مي شود     به عنوان مثال، گفته  ؛ مي دهد مرج 

  .»نپرس

 آمده  آن نيزة برگرفته از نام سوره اي است در قرآن كه در اولين آي،»و الذاريات «ةكلم

  .»سوگند به بادهاي ذره افشان؛)1/ذاريات(و الذاريات ذروا «: است
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و » زاري «ةربط معنايي با ضرب المثل ندارد و صرفاً تشابه لفظي آن با كلم،اين كلمه 

  .متبادر كردن آن به ذهن، موجب به كار رفتن اين واژه شده است

به كار مي برند كه  اين مثل را در مواردي :»و الزاجرات داشتن يا كشيدن« -

  . بخواهند ناراحتي و رنج خود را از موضوعي يا شخصي بيان كنند

فالزاجرات «:  شريفه اخذ شده است كه مي فرمايدةاين ضرب المثل از اين آي

  .»سوگند به آن فرشته هايي كه ابرها را مي رانند؛) 2/صافات(زجرا

دارد و تنها همانندي لفظي آن روشن است كه اين كلمه، ارتباط معنايي با ضرب المثل ن

  .و تبادر آن به ذهن، سبب كاربرد آن شده است» زجر«با كلمه 

 يعني تا آخر چيزي را گفتن يا تا پايان و :»تا هم فيها خالدونش را گفتن يا رفتن«-

من تا هم فيها خالدون اين كار را به «: از باب نمونه مي گويند؛عمق كاري يا چيزي را رفتن

ربطي با ضرب المثل حاضر ندارد و به نظر ، از نظر معنايي  نيآاين عبارت قر.» او گفته ام

» آيه الكرسي« سوم از آياتي كه به ةمي رسد فقط به اين دليل كه اين جمله در پايان آي

  .  پايان كاري يا چيزي را مي كندةمعروف است آمده، در اين مثل، افاد

اهللا ولي الذين آمنوا يخرجهم من «: استين  چن، سوم كه اين جمله در آن آمده استةآي

الظلمات الي النور و الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات 

خداوند، سرور كساني است كه ايمان ؛)257/بقره(اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 

ولي كساني كه كفر   ها به سوي روشنايي به در مي برد آنان را از تاريكي. آورده اند

ها به سوي  ند كه آنان را از روشنايي اورزيده اند، سرورانشان همان عصيانگران طاغوت

  .»ند اند كه خود در آن جاودان اآنان اهل آتش. ها به در مي برند تاريكي

 اين ضرب المثل، حكايتي نقل شده است كه به آن ةهاي امثال، دربار در كتاب داستان

  .دارجاع داده مي شو

اين ضرب المثل را معموالً در مواردي به كار مي برند : »شغلتنا را شدرستنا كردن«-

كه فردي از روي جهالت يا توهم، مطلب درستي را غلط كند و پندارد كه آن را اصالح 

  :ذيل اين ضرب المثل چنين نوشته است، مرحوم دهخدا در كتاب امثال و حكم .كرده است

غلط در قرآن روا : گفت ؛)3(شغلتنا انفسنا ... ن آيه رسيدگويند كاتبي عامي به اي«

  .» به جاي آن شدرستنا نوشت ، شغلتنا را محو كردهةاز آن رو، كلم. نباشد
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 اين آيه ساخته ةروشن است كه مبناي اين ضرب المثل نيز تشابه لفظي است و بر پاي

نا و اهلونا فاستغفر لنا سيقول لك المخلفون مناالعراب شغلتنا اموال«: شده كه مي فرمايد

به زودي به تو ، بر جاي ماندگان باديه نشين ؛)11/فتح...(يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم

چيزي را .  براي ما آمرزش بخواه؛اموال ما و كسانمان، ما را گرفتار كردند: خواهند گفت

  .»بر زبان خويش مي رانند،هايشان نيست  كه در دل

 مرحوم دهخدا در كتاب امثال و حكم در :»خرج اتينا كند، هر چه كه پيدا كند«-

 اتينا و امالي آن بر نگارنده معلوم ةمعني كلم«: توضيح اين ضرب المثل چنين آورده است

 صرف كسان و بستگان ، اين است كه هر چه از مال و خواسته يابد،نيست ولي مراد مثل

  » .فقير كند

 اين ،»كردن) اعطينا(خرج اتينا «ذيل مثل ،عوام مرحوم اميرقلي اميني در كتاب فرهنگ 

  : توضيحات را نوشته است

ها در مجالس عروسي و امثال آن، پس از آن كه يك دور مي رقصيدند  سابقاً مطرب«

سر و كله آمدن و عشوه گري ،ها مي نشستند و پس از چندي  در مقابل هر يك از مهمان،

 جلو مي بردند و او به همت ،ه در دهان داشتندكردن، زنگي را كه در شست يا نعلبكي را ك

در حقيقت، پولي .  يا سكه اي زر يا سكه هاي نقره در زنگ يا نعلبكي او مي ريخت،خود

هاي بيهوده و بي مصرف  مفت و رايگان از دست مي داد و به همين مناسبت، به خرج

روي اصل : ال مث؛دادند و آن، جزء اصطالحات مثلي قرار گرفت» خرج عطينا«عنوان ،

عطينا در اصل، اعطيناست كه در تلفظ .هر چه داشت خرج عطينا كرد،جواني و جهالت 

  . »عوام، به اين صورت درآمده است

 اما به نظر مي  دانسته اند» اعطينا«و مرحوم اميني » اتينا«مرحوم دهخدا، اصل اين كلمه را 

ة كه ضرب المثل، تحت تأثير آي از جمله مواردي است ،»اعطينا«يا » اتينا«رسد كه كلمه 

ثم استوي «: قرآن بوده و برگرفته از آيه اي است كه در مورد آفرينش آسمان و زمين است

 ،)11/فصلت(الي السماء و هي دخان فقال لها و لالرض ائتيا طوعاً او كرهاً قالتا اتينا طائعين 

خواه : مين فرمودپس به آن و به ز. آسمان كرد و آن، بخاري بود}آفرينش{سپس آهنگ 

  .»فرمان پذير آمديم: آن دو گفتند. يا ناخواه بياييد
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را به شكل مثلي در معناي زن و » اتينا «، برخي مناطقة ديگر آنكه، در تداول عامةنكت

 يعني با اهل و ؛»فالني با اتينا آمده«:  مثالً مي گويند؛فرزند و اهل و عيال به كار مي برند

  . عيال

انا اعطيناك «: مي تواند مأخود از اين آيه باشد،بدانيم » اعطينا« را حال اگر اين كلمه

كه در مثل هم به ظاهر، در معناي دادن و » .كوثر داديم}چشمه{ما تو را ؛) 1/كوثر(الكوثر

  .عطا كردن به كار مي رود

 ة اول سورة مأخوذ از آي:»يك پولي انا اعطينا نمي خواند) بلبل(گنجشك «-

 ربطي با مثل ندارد ،از نظر معنايي» انا اعطينا«عبارت . ثال پيشين گذشتكوثر است كه در م

 انتظار ،و مراد از آن، اين است كه نبايد از كسي يا چيزي كه توانايي يا ارزش الزم را ندارد

»  ياهو نمي خواند،كبوتر صد ديناري«: همانند اين دو مثل است. انجام كار مهمي را داشت

  .» بهتر از اين نمي خواند،ردآلو هلندر باشدبلبلي كه خوراكش ز«و 

 از اين ضرب المثل اين مطلب را اراده مي كنند كه چون تساوي :»الرحمن سر به سر«-

  . ، ديگر جاي اختالف و ستيزه نيست استو برابري به دست آمده

مشابه اين مثل .  آن استة پنجاه و پنجم قرآن و جزء اولين آية نام سور،»الرحمن «ةكلم

  .»اللهم يك يك«و » اللهم بير بير«: نين استچ

فارسي و ة  ضرب المثلي است كه از دو جمل:»نه اين و نه اون و يمنعون الماعون«-

و «:  عربي، آيه اي است از قرآنةجمل.  فارسي استةعربي تشكيل شده و مراد، همان جمل

 اما اساساً معناي  »و از دادن زكات، خودداري مي ورزند؛ ) 177/ماعون(يمنعون الماعون 

منظور . آمده است،اين آيه مدنظر نيست و صرفاً به دليل سجع و آهنگي كه ايجاد مي كند 

همانند .  آن است كه بايد از هر دو طرف يا هر دو چيز، صرف نظر كرد،از اين ضرب المثل

  .»نه قم خوبه نه كاشون؛ لعنت به هر دوتاشون«: اين مثل

 چنين نوشته ،ده در فرهنگ لغات عاميانه، ذيل اين تركيبمرحوم جمالزا: »فمن يعمل«-

  .» وسيله اي كه نام و طرز كار آن را نمي دانند و فقط بدان اشاره مي كنند،ابزار و آلت«: اند

به كار مي رود و به معناي اسباب و » فمل يمل«در تداول عامه، اين تركيب به صورت 

اين مهماني با فمل «: مي گويند    مثالً . هستوسايل و نيز به معني خرده ريز و حواشي هم 

فمن «:  شريفه استة برگرفته از اين آي،اين ضرب المثل.» قدر پاي من درآمد  اين،يملش
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آن را }نتيجه{، پس هر كه هم وزن ذره اي نيكي كند ؛)7/زلزله(يعمل مثقال ذره خيراً يره 

  .»خواهد ديد

كال اذا دكت االرض دكاً دكاً «: ة آيعبارتي است قرآني مأخوذ از: »دكاً دكاً«-

  . »نه چنان است آنگاه كه زمين سخت در هم كوبيده شود؛) 21/فجر(

 مثلي دارد كه كسي در پاسخ به كار شخص ديگر، واكنشي از ةاين عبارت، وقتي جنب

معادل اين ضرب المثل . خود نشان دهد و بخواهد عمل او را تالفي و مقابله به مثل كند

  .»زدي ضربتي، ضربتي نوش كن «:چنين است

 طنز و مزاح -2-7

برخي از ضرب المثل هاي فارسي كه از آيات قرآن تأثير گرفته ، قسمي است كه غالباً 

در اين دسته از ضرب المثل .  مثلي نيز دارندةدر مقام طنز و مزاح به كار مي رود و البته جنب

 آنها شكل ةها بر پاي اً اين مثلها نيز آيات قرآني، نقش اصلي و محوري دارند و اساس

در اين گروه از ضرب المثل ها، برخالف قسم پيشين، آيه هايي كه به آنها . گرفته است

در . تمثل مي شود، نقش و ارتباط تام معنايي با موضوع طرح شده در ضرب المثل دارند

 يا يك  متفاوتةتعدادي از آنها، طنز و مزاحي وجود دارد كه حاصل قرار گرفتن دو آي

نمونه هايي كه در پي مي آيد مبين اين . جمله و يك بخش از آيه در كنار يكديگر است

  :نكته است

 ضرب المثلي است كه به مزاح در :»نصف لي و نصف لك واهللا خيرالرازقين«-

 از اين ،بخش دوم آن.  به كار مي رود،مورد تقسيمي كه به نفع خود و به ضرر ديگري باشد

قل ما عند اهللا خير من اللهو و من التجاره و اهللا خير ...«: تآيه اخذ شده اس

 از سرگرمي و از داد وستد بهتر است و ، بگو آنچه كه نزد خداست،)11/جمعه(الرازقين

 .»خدا بهترين روزي دهندگان است

 مثلي است طنزآميز كه براي افراد :»كلوا و اشربوا حتي اذا بلغت الحلقوم«-

د و از دوقسمت تشكيل شده كه هر يك، بخشي از آيه اي جداگانه شكمباره به كار مي رو

كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط ... «: بخش اول از اين آيه گرفته شده است. است

 سپيد بامداد ة و بخوريد و بياشاميد تا رشت؛)187/بقره..(االبيض من الخيط االسود من الفجر
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فلوال اذا «:  مأخوذ از اين آيه است، و بخش دوم»بر شما نمودار شود] شب[ سياه ةاز رشت

  »...به گلو مي رسد] جان شما[ پس چرا آن گاه كه ؛)83/واقعه(بلغت الحلقوم 

روشن است كه اين :»بسم اهللا الرحن الرحيم با پاره و خرده هاش و الالضالين«-

ا به كه نماز ركسيخطاب به  فاتحه اخذ شده است و اغلب،ةضرب المثل از آيات سور

استعمال » شتابزدگي در كار«گفته مي شود و در موارد مشابه نيز در بيان ،شتاب مي خواند

  .مي شود

 ة سورة بديهي است كه مثل برپاي:»قل هو اهللا احد با خرد و مردش كفواً احد«-

اخالص ساخته شده و همانند ضرب المثل پيشين است و دقيقاً به همان قصد و منظور به كار 

  .مي رود

 طنز و مزاح دارد و در مواردي به ة مثلي است كه جنب:»غير المغز گردووالالضالين«-

 بخواهند چيزي را مستثني كنند كه مستثني از جنس ،كار مي رود كه از روي منفعت طلبي

هاي امثال  داستان  اين مثل را آقاي دكتر ذوالفقاري در كتاب داستان.مستثني منه نباشد

  :چنين آورده است

 گرفتار راهزنان گرديد و بارهايش ،مغز گردو به شهري مي برد كه ميان راه،رگاني باز «

: پيش رفت و گفت. دس نگريستبازرگان، رئيس دزدان را با ظاهر تق. به تصرف درآمدند

رئيس . اموال من معاف مي باشد،جا كه خداوند فرمود غير المغز گردووال الضاليندر آن

  »! كه قرآن الغارت و ماالغارت گفته، حرف عام زده استولي آنجا هم: دزدان جواب داد

 فاتحه الكتاب ساخته شده و ة هفتم سورة آيةروشن است كه اين ضرب المثل بر پاي

 صورت تغيير يافته اي است از آيه هاي اول و دوم سوره ،»الغارت و ما الغارت«عبارت 

  »نده؟ كوبنده، چيست كوب؛)1-2/قارعه(القارعه ما القارعه «: 101

   گيرينتيجه -3

 ادبيات هر زباني است كه نشانگر ذوق و قريحه و عصاره ةضرب المثل ها از اركان عمد

كه جمله اي كوتاه و پرمغز را به كمك بالغت  افكار و عواطف آن ملت استة و چكيد

  . ايجاز، مؤثرتر و رساتر مي سازد

ت، اين نتيجه حاصل  ضرب المثلي كه به نوعي با قرآن مرتبط اس100از بررسي حدود 

مي شود كه اين ضرب المثل ها به دليل پيوند با كتاب آسماني و تقدس آن، رنگ و بوي 
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ها و توجه به آنها، بيش از ساير  ديگري يافته اند و ميزان تأثير گذاري اين دسته از مثل

 از سوي ديگر، كاربرد وسيع آيات قرآن در ضرب المثل هاي عاميانه، نشان از.موارد است

  .ون مهم فرهنگ عامه استئنفوذو تأثير كالم خداوند در يكي از عرصه ها و ش

  :ها پي نوشت

  . براساس قرآن مترجم محمدمهدي فوالدوند است، آيات قرآنةترجم -1

 همگي به نقل از كتاب امثال و حكم ،ابياتي كه از اين پس مي آيد -2

  .نوشته شده است

 .»انفسنا«است نه » موالناا«ظاهراً اشتباه چاپي است و گرنه صحيح آن،  -3

فيها «: فرهنگ لغات عاميانه، ذيل: ك. براي ديدن داستان اين مثل، ر -4

 .»خالدون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



104 34                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

 فهرست منابع 

ويقاتتحق علوم وزارت:قم.فوالدوندترجمه محمدمهدي).1380.(كريمقرآن -1

  . فناوري  

 تصحيح ،ركليات اشعا. )1362.(اميرمعزّي، محمدبن عبدالملك نيشابوري  -2

  .مرزبان: تهران. ناصر هيري  

 .اصفهانچاپخانه:اصفهاندوم،چاپ.امثالداستانهاي.)1333(.اميني،اميرقلي -3

 .دانشگاه اصفهان: چاپ دوم، اصفهان.فرهنگ عوام .)1369(. --- -- -  -4

 خليل به كوشش.ديوان اشعار.)1385(.محمدالدينرازي،شمسشيحافظ -5

 . شاه   صفي علي:چاپ سي و نهم، تهران. خطيب رهبر  

اشعار  ديوان ) 1385(خاقاني شرواني، افضل الدين بديل بن علي نجار -6

 .زوار: چاپ هشتم، تهران.   

:تهران. قرآن و قرآن پژوهيةدانشنام .)1377 (. خرمشاهي، بهاءالدين -7

 . ناهيد– دوستان   

 .ناهيد:  چاپ سوم، تهران.قرآن پژوهي  . )1376( . --- --  -8

 . اميركبير:  چاپ ششم، تهران.امثال و حكم .)1363(.دهخدا، علي اكبر -9

 .مازيار:  تهران.هاي امثال داستان.) 1382 (.ذوالفقاري، حسن - 10

غالمحسينتصحيح.گلستان.)1384(.الدين،مصلحشيرازيسعدي - 11

 .خوارزمي: چاپ هفتم، تهران.يوسفي  

 تصحيح.ديوان اشعار.)1341(.ابوالمجد مجدود بن آدمسنايي غزنوي، - 12

 .ابن سينا:  تهران. مدرس رضوي  

 .المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم .)1366(.عبدالباقي، محمدفؤاد- 13

 .اسماعيليان: چاپ ششم، تهران  

به اهتمام صادق. منطق الطير. ) 1384(.عطار نيشابوري، فريدالدين محمد - 14

 .انتشارات علمي و فرهنگي:  چاپ بيست و دوم، تهران. گوهرين



105  تأثير قرآن بر آفرينش ضرب المثلهاي فارسي               92پاييز و زمستان 

 به  . ديوان اشعار .)1371(.حسن علي بن جولوغابوالفرخي سيستاني، - 15

 .زوار:  چاپ چهارم، تهران. محمد دبيرسياقي وششك  

: تهران  . تصحيح رشيدياسمي.ديوان اشعار .)1362(.مسعود سعد سلمان  - 16

 .اميركبير  

 مهدي مينوي وبه تصحيح مجتبي.ديوان اشعار.)1384(.ناصرخسرو قبادياني-  17   

 .دانشگاه تهران:انچاپ ششم، تهر. محقق   

.تصحيح حسن وحيد دستگردي.مخزن االسرار .)1384(.نظامي گنجه اي -18  

  .قطره:  چاپ هشتم، تهران  

يادآور مي شويم كه عالوه بر منابع ذكر شده ، اين منابع نيز ديده شده است كه به دليل 

 :همساني و همپوشاني مطالب از ذكر آنها در متن خودداري شده است 

  .اميركبير:  تهران.فرهنگ معاصر .)1366(.بي نژاد، رضا و منصور ثروت انزا- 19

: چاپ دوم، قم.كاوشي در امثال و حكم فارسي.)1364 (.برقعي، سيديحيي- 20

  . نمايشگاه و نشر كتاب  

 به كوشش محمدجعفر.فرهنگ لغات عاميانه .)1382 (.جمالزاده، محمدعلي-21  

 سخن:  چاپ دوم، تهران. محجوب  

 .نيلوفر:  تهران.فرهنگ فارسي عاميانه.) 1378 (.جفي، ابوالحسنن-22 

  
 

  

  

  
         

       

  


