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 چکیده

 شاه   پرداختاه  گونااگو   هاای  ونظریه بالغی های کتاب اصطالح لغت و دراصطالح ادبیّات ،در تمثیل معنایحاضر  مقالۀ در

 اسات  شاه   ساعی  جاوینی  الهّین معین نگارستا  باب وهفت مقهّمه در(ها المثل کوتا )ضرب تمثیالت بابررسی سپس است،

 چنه وشواههی هنشو داد  تطبیق کامأل ی و برخی از آثار مشابه در گسترة ادبیّات کالسیکامروز های معادل با ها المثل ،ضرب

 چاو   وشااررانی  نویسانهگا   شایرازی  ساعهی  گلساتا   ،از ایارا   اتادبیّا  تاریخ در شه  انجام های بررسی به بنا.گردد ذکر

 اناه  نماود   تاللی   بهارستا ،روضۀخلهوپریشاا   های کتاب ترتیب تقلیهوبه به شیرازی وقاآنی جامی،مجهخوافی ربهالرحمن

 از هشات   قار   در کاه  اسات  ای ونویسانه   شارر اوّلین جوینی الهّین معین موالنا که است آ  در نگارستا  وبرتری ،امّامزیت

 آ  درپای  مقالۀحاضار .اسات  رسانیه  اتمام رابه خویش نگارستا  کتاب نگارش ق. 537 سال ودر نمود  تقلیه سعهی گلستا 

 نگارناه   حکایاات  میانۀ ویادر پایا  در که هایی المثل ضرب ربارتی وبه کوتا  تمثیالت ویژ  وبه تمثیلی های انهیشه که است

 گسترد  حج  به توجّه با تمثیالت تمامی ،بررسی است ذکر   شایا. شود ،ذکر است جسته بهر  آ  از مطالب بهتر تفهی  جهت

  ست.ا گردیه  اکتفا مختصری های نمونه آورد  وبه نبود حاضر پژوهش مجال در نگارستا  کتابصفحه ای  866 

 
 جوینی الهّین معین نگارستا ،  تمثیل،: واژگان کلیدی

. 
 مقدمه -1

 به و است سعهی گلستا  ، اغراق بهو  فارسی ادبیّات در نثر کتاب ترین زیبا و ارجمنهترینبه ارتقاد صاحب نظرا  

 بار  کتاابی   باه  ارالم و تراج  ، ادبیّات تاریخ های کتاب در تورّقی با . است شه  رام و خاص ةپسنهیه سبب همین

 .جوینی الهّین معین تللی  نگارستا  نام به خوری  می

 باه  یاا  الاهّین  معاین  از نویسنهگا  اکثر .است شه  اکتفا اختصار به است شه  برد  نام آ  از که ه  هرجایی ولی    

به بزرگی یاد کرد  انه و در تعری  از کتاب وی به این جملۀ کلیشه ای اکتفا نماود  اناه کاه     «معینی»گفتۀ خودش 
اثر معروف او به نثر فارسی کتاب مشهور نگارستا  است که تقلیه از گلستا  شیخ اجل سعهی در رهه سالطا    ....."

)صافا   .یافته و به نام مشوّقش در تصنی  این کتاب پهرش بود  است ابوسعیه و وزیرش غیاث الهّین محمّه نگارش
 ،8356  :8686/3) 

کتااب نگارسااتا  دارای یااک مقهّمااه وهفاات باااب اسات کااه باااب اوّل در مکااارم اخالق،باااب دوم درصاایانت        
باب ششا   وپرهیزکاری ،باب سوم درمعاشرت باابنای زما ،باب چهارم دررشق ومحبّت،باب پنج  درورظ ونصیحت،

  ت.درفضل ورحمت وباب هفت  درفوایهمتفّرقه اس

از میا  آثار ادب فارسی و به ویژ  نثر یکی از کتاب های قر  هشت  که کمتر مورد توجّه و بررسی فرهنا  دوساتا    
ایرانی قرار گرفته است ،کتاب با ارزش نگارستا  معین الهّین جوینی اسات.کتاب مزباور سرشاار از    زیباایی هاای      

ری و ادبی است که یکی از محاسن آ  وجود تمثیالت گوناگونی است که مولّا  در بیاا  و تفهای  مطالاب از آ      هن
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بهر  جسته است . از آ  میا  وجود ضرب المثل های رایج در کتاب حاضر در مقام مقایسه با آثارمشابه است.بنابراین 
 بر آنی  تا در این مختصر مطالبی را یاد آور شوی  .

 
 بیان مسئله -1-1

 و بررسای  کتابهاای بالغای و نظریاه هاای گونااگو       در اصطالح لغت و ادبیّات و تمثیلمعنای این پژوهش در بیا  
باا برخای آثاار مشاابه در گساترة ادبیّاات        در مقهّمه و هفت باب نگارساتا   (تمثیالت کوتا )ضرب المثل ها تطبیقی

 .به طور مختصر اشارتی خواهه داشت کالسیک فارسی
 
 ضرورت و اهمّیّت تحقیق -1-2

 که در پیشینۀ تحقیق تماماًاز آ  جا که دربارة کتاب نگارستا  و تصحیح آ  به تازگی تحقیقاتی صورت پذیرفته است 
ذکر شه  است، امّا اثرات تللیفی و تحقیقی در مورد زیبایی کتاب و به ویژ  باه تمثایالت کوتاا  )ضارب المثال هاا(       

می رسیه جهت شناسایی بهتر و تلمّلی در باب هاای هفات گاناه و اساتخرا       ضروری به نظرپرداخته نشه  بنابراین 
 .تمثیل های کوتا ، جالب و خوانهنی به دوستهارا  اهل ادب و ذوق مقاله ای نگاشته شود

 
 بحث اصلی -2

که به بررسی آ  هاا  اهمّیّت آ   و ، ضرب المثل دربیا  حکایات ومعانی تمثیل( کاربردتمثیالت کوتا )ضرب المثل ها
 .می پردازی 

 
 تعریف تمثیل در اصطالح لغت و ادبیّات -2-1

 تمثیل در اصطالح لغت -2-1-1

مثال آورد  ، تشبیه کرد  ، ماننه کرد  ، صورت چیزی را مصّور کرد  ،  :تمثیل  ":در فرهن  های فارسی نوشته انه
  (8831/8:  8386)معین ،    "آورد داستا  یا حهیثی را به رنوا  مثال بیا  کرد  ، داستا  

 
 تمثیل در اصطالح ادبیّات -2-1-2

تمثیل ربارت از این است شارر خواسته باشه به معنایی اشار  کنه و سخن بگویه که بر معنایی دیگر داللات کناه،امّا   
 .آ  معنای دیگرسخن او مقصود و منظور اصلی وی را نشا  دهه

 ( 868:  8376قهامۀ بن جعفر،)کاتب بغهادی 
بهای خود نموناه هاایی    گرا  آثار در ما ادیب نویسنهگا  و شاررا  که است تمثیل بیا  کالم های آرایش از یکی    

بارز از این صنعت آورد  انه که از آ  جمله موالنا معین الهّین جوینی به تقلیه از شارر شیرین ساخن ساعهی آورد    
بنا به رقیهة همۀ بزرگا  رل  و ادب جهاا  بشاریّت بهتارین شارو  باه      با ظهور اسالم و نزول قرآ  کری  که .است 

نوشتن کتب رهیه  در این فن همّت گماشتنه و برای شواهه آ  از کالم الهی استعانت جستنه و چو  قرآ  مجیاه از  
ا  در ایان میا  .ابتها به استخرا   صانایع لفظای و معناوی آ  توجّاه شاه      ، جمیع جهات بردیگر کتب افضلیّت داشت

 .صنعت تمثیل از آشکارترین صنایع ادبی است که در آیات کریمۀ قرآ  دیه  می شود

مثیل نامیه  و معتقه است که این تشبیه بلیغ تر از انوا  دیگار  صاحب جواهرالبالغه یکی از اقسام تشبیه را تشبیه التّ   
نفوس افزو  تر و فهمیاه  آ  احتیاا     زیرا که اثرش در معانی بیشتر و قهرش باالتر و قوایش در تحریک .آ  است 

یاک قسا  آ  ادات    :به دقّت نظر و امعا  فکر و رنج ذهن دارد و بر آ  رقیه  اشت که تشبیه التّمثیل دوناو  اسات   
 .تشبیه درآ  ظاهر و قس  دیگر تشبیه درآ  مخفی است

وجه شبه تشبیه تمثیلی بایه غیار   :تمثیل و تشبیه مرادف ه  می باشنه شکّاکی گویه  :زمخشری در کشاف گویه     
 .جمعه که می فرمایه ةحقیقی باشه مثل قول خهاونه در قرآ  کری  سور



 7/     جوینی الدّین معین نگارستان( های المثل کوتاه)ضرب تمثیالت تطبیقی بررسی 

 لُ الذینَ حُمِّلوا التّوراةَ ثُ َّ لَ ْ یحْمِلوهَا کمَثَلِ الحِمارِ یحمِلُ اسفاراًمَثَ

به حماری است که حمل  مشبه و آ  به انهیشنه ونمی را تورات کننه می حمل که کسانی مشبه شریفه آیه این در که
ی که در حمل کتاب بهو  استفاد  می کنه کتاب بهو  استفاد  از آ  ها و ادات تشبیه کاف و وجه شبه حاصل از رنج

 .از آ  بهر  گرفته شه  است

 :تمثیل چنین بیا  می دارد ةشمس قیس رازی درالمعج  نظر خود را دربار    

 :تمثیل از جمله استعارات است الّا آ  که

بار معنای   این نو  استعارتی است به طرق مثال یعنی چو  شارر خواهه که به معنی اشارتی کنه لفظی چنهکه داللت 
دیگر کنه بیاورد و آ  را مثال معنی مقصود سازد و از معنی خویش بها  مثال ربارت کنه و این صنعت خوش تار از  

  .استعارت مجرّد باشه

 :ابن رشیق تمثیل را از شاخه های استعار  می دانه و می گویه     

تمثیل و هماننه کنای کاه در آ  اشاارتی     تمثیل در نظر بعضی از مماثله است و آ  چنین است که چیزی را به چیزی
 (87:  8388)دکتر شفیعی کهکنی ،  .باشه

ضرب المثل یک جملۀ کوتا  به نظ  و یا به نثر گاهی در بردارنهة پنه و دستور اخالقی و اجتماری بزرگی اسات کاه   
ا از گوش به ارماق قلب با وجود کوتاهی لفظ و سادگی و روانی شنونه  را در افکار رمیق فرو می برد و آ  جمله ر

خود می فرسته و انفعاالت و هیجانی در نفس او به وجود می آورد . این نو  کالم از لطای  رل  بهیع شامرد  مای   
شود و آ  چنا  است که گوینه  در کالم و یا شارر در بیت خود سخن گویه که طبایع آ  را قبول کننه و در زبا  ها 

 (7:  8378قعی ، افته و بها  تمثل نماینه. ) بر
 
 تحقیق پشینۀ  -7

نمونه پایا  نامۀ کارشناسی ارشه و یک مقاله به نگارش درآمه  اناه کاه از آ  جملاه ،     چهاردر موضو  مقالۀ حاضر 
  :می توا  به موارد ذیل اشار  نمود 

 یح نگارستا  جوینی، اثر معین الهّین جوینی ح، تص(8361حسین،) ، پورشری  •

 یح و شرح نگارستا  معین الهّین جوینیح، تص( 8318اکبر،)رباس آبادی ، رلی  •

 یح مقهّمه و باب اوّل نگارستا  جوینیح، تص( 8318رباس آبادی ، هادی،) •

 ( ، ویژگی های دستوری نگارستا  معین الهّین جوینی8313رهگشا ، رباسعلی) •

 ،مقاله ای تحت رنوا  ویژگی های سبکی نگارستا  جوینی( 8316)پورشری ،حسین، •

و ویژگای  حائز اهمّیّت است که کتب پایا  نامه و مقالۀ یادشه  تنها به تصیحح متو  کهن نگارستا  و بررسی سابک  
درحکایات  (پرداخته انه،حال آ  که درمقالۀ حاضرسعی شه  به بررسی تمثیالت کوتا )ضرب المثل هاهای دستوری 

کتااب هاای   از نظار   طالح لغت و در اصطالح ادبیّات ودر اص تمثیلمعانی  مقهّمه وابواب هفت گانه پرداخته شود و
 .مطالبی به رشتۀ تحریردرآیهبالغی 

 
 مقدمۀ  نگارستان از)ضرب المثل هایی( تی کوتاه تمثیال -4

امّا چو  بر تصنی  مبانی این معانی دوسابب  » :موالنا معین الهّین جوینی در سبب تللی  کتاب چنین می فرمایه      
ت، یکی امثال دو فرما  جمعی که مخال  امر ایشا  از ترکیب و تللی  قواره صور این معانی را دو رلّظاهر است و 

دیگر شهّت احتیا  مؤلّ  بعاه از انقضاای   .«والملمور معذور»قانو  فتوّت دور است ،بلکه در شریعت مروّت مخطور،
 «.تلجب یادکردی و درایی از سر اخالصمهّت و ادای ودیعت به تذکر  ای که مستهری و سورة اخالص باشه یا مس

 خنک کسی که بمانه از او به خیری نام  ضرورت است چورفتن از این سرای فریب

 به ذکر خیر نباشه طمع مرا جز خام   بهین صفت که من  بینوا ز نیکویی

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0nsCwup3NAhVGtRQKHaygA24QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hawzah.net%2Ffa%2FBook%2FView%2F45294%2F28245%2F91-%25D9%2585%25D9%258E%25D8%25AB%25D9%258E%25D9%2584%25D9%258F-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25DB%258C%25D9%2586%25D9%258E-%25D8%25AD%25D9%258F%25D9%2585%25D9%2591%25D9%2590%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2591%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A9%25D9%258E-%25D8%25AB%25D9%258F%25D9%2585%25D9%2591%25D9%258E-%25D9%2584%25D9%258E%25D9%2585%25D9%2592-%25DB%258C%25D8%25AD%25D9%2592%25D9%2585%25D9%2590%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2587%25D9%258E%25D8%25A7-%25DA%25A9%25D9%2585%25D9%258E%25D8%25AB%25D9%258E%25D9%2584%25D9%2590-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2590%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2590-%25DB%258C%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2590%25D9%2584%25D9%258F-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%258B&usg=AFQjCNFKvRb2lWTF_RhmLtjyV1PnpIJrXQ
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 (36: 8318)جوینی ،  کننه یاد ز روی تفضّل و اکرام  ولی بسی است کز اهل نیاز محتشما 

تلّمل و دقّت و سبب تللی  کتاب موالنا از دو تمثیل بهر  جسته است اوّل آ  که ملمور و معذور امروز  به صورت با 
 .رام در ضرب المثل های ایرا  کاربرد فراوا  دارد

 (3/8313: 8383)دهخها ، 

بهر  گرفتاه کاه شایخ     دوم آ  که در سه بیت مذکور دربارة نام نیکو از خود به جای گذاشتن در دنیای خاکی و فانی
 :اجل سعهی نیز بهین مضمو  شعری بیا  نمود  که زبانزد رام وخاص گردیه  است

 (4/8566: 8383)دهخها ، به کزو مانه سرای زرنگار         آدمی                         بمانه ز نام نیکو گر
 :فردوسی گویه

 (588: 8358)فردوسی ، به دیگر سرای  مگر کام یابی         تو تا زنه  ای سوی نیکی گرای        

 
 تمثیالتی کوتاه )ضرب المثل هایی( از باب اوّل : در مکارم اخالق -4-1

 موالنا معین الهّین در باب اوّل در ابیات ذیل:
 مکن به تنهی و تیزی خراب خاطر کس                  بکوش تا زکرم خاطری بهست آری

 (46: 8318)جوینی ، بها  نیرزد کز خود دلی بیازاری                        هزار کشور معمور و ملک بی انبار  
 «تا توانی دلی بهست آور            دل شکستن هنر نمی باشه.»اشار  دارد به ضرب المثل مشهور: 

 بهین مضمو  سعهی شیرازی نیز اشار  دارد که :
 (886:  8367)سعهی ، نیرزد آ  که دلی را ز خود بیازاری   به جا  زنه  دال  سعهیا که ملک وجود

 و نیز در ادامۀ باب اوّل دربارة خیر به کسی رسانه  و به خلق خها سودی رسانیه  در بیتی می فرمایه:
 خلق خها از فضل تو یابنه راحتی    گر دست خیر هست چه دولت و رای آ  
 (73:  8318ش نیز نمک بر جراحتی)جوینی ، باری مپا   ورنیست مرهمی که بر ریش کس نهی    

 که می توا  ضرب المثل مشهور ، نمک بر زخ  دیگرا  مپاش، را استنباط نمود .
در حکایتی  دیگر در مورد توصی  پسر پادشاهی گویه : در مهّت العمر کسی غنچه لعل آبهارش را در چمن نطق    

قوت رمّانی لب و دها  چو  پستۀ بساتۀ او را باه المااس زباا      شکفته نیافته بود و در امتهاد حیات صاحب نظری یا
 سفته نهیه.

 (63نبسته بود کمر تا میانش ننمایه                نگفته بود سخن تا دهانش نمایه)هما : 
 چنین مضمونی را سعهی شیرازی در گلستا  آورد  است:

 کلیه در گنج صاحب هنر  زبا  در دها  ای خردمنه چیست؟  
 (865: 8386که جوهر فروش است یا پیله ور)خزائلی ،    بسته باشه چه دانه کسی  چو در 

 در ادامه در بیتی در مورد ذات پاک خهاونه باری تعالی می فرمایه:
 (73:  8318ز بی ریبی ذات پاک خهاست                 که بی ریب و نقصا  از او ک  بود)جوینی : 

 (618: 8366)شکور زادة بلوری ،« بی ریب خهاست » ر: که اشار  دارد به ضرب المثل مشهو
در حکایت حارث بن ظال  که از اسخیای ررب بود در سه بیت دربارة اهمّیّت فرصت و کار نیک قبل از مرگ چنین 

 بیا  می دارد که : 
 منه دست بر روی امیه کس    بکاری که دستت رسه ساختن    
 سته باشه همین دسترسنه پیو   زمانی توانش غنمیت شمر       
 (75: 8318)جوینی ، بگردد جها  تا برایه نفس     مکن تکیه بر تخت ناپایهار       

 ریناً سعهی بیت زیر را بر همین مضمو  و مفهوم سرود  است :
 (  184:  8367پیش از آ  کز تو نیایه هیچ کار)سعهی ،             ای دستت می رسه کاری بکن
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   فال  و غنیمت شمار رمر     از آ  پیش تر که بان  بر آیه فال  نمانهنظیر: خیری کن ای 
 (867:  8386خزائلی ، «)کس نیارد ز پس تو پیش فرست            برگ ریشی به گور خویش فرست  » ویا

 دارد:...«  نَّک ْلَئِنْ شَکرْتُ ْ لَاَزیهَ »درمورد شکر گزاری و ناسپاسی نعمت های الهی اشار  به سورة ابراهی  آیۀ هفت  
 اگر تو نعمت حق را به شکر پیش آری                 در فزونی نعمت شود به روی تو باز 

 (86:  8318به ناسپاسی و کفرا  در سعادت بخت                  مکن چو مردم نادا  به روی خویش فراز )جوینی ، 
 است که :موالنا جالل الهّین محمّه بلخی بهین مضمو  بیتی سرود  

 (86/4آ  چنا  که قرب ، مزد سجه  است)مثنوی   ز آ  که شاکر را ، زیادت وره  است
حکایت : یکی را به رلّت آ  که ارتکاب جریمه کرد  بود و بر بی گناهی تهمتی نهاد  ، باه محکماۀ زیااد حاضار        

آوردنه و به اقرار و ارتراف او ، جنایت بر او ثابت کردنه . زیاد به قتل او اشارت فرماود   و جلّااد آهنا  کشاتن او     
 کرد .
 اگر نه هیبت شمشیر پادشا  بود                   چه شور ها که به یکهم ز شهر برخیزد        

 (87: 8318)جوینی ، هزار فتنه چو دستش رسه بر انگیزد   کسی که دست چپ از دست راست نشناسه   

.)دهخاها ،   امروز  ضرب المثل معروفی رایج است آ  که فالنی دست چپ خود را از دسات راساتش نمای شناساه    
8383  :6/666) 

در حکایتی که پادشا  غیاث الهّین سلطا  محمّاه باه دار بااقی شاتافته اسات و پادشاا  جاوا  باه جانشاینی بار                          
چاو   »تخت سلطنت نشسته است و رهّ  ای بر تفرقه دست یازیهنه و موالنا معین الهّین از ضارب المثال مشاهور :    

 (56:  8318بهر  برد  است.)جوینی،« عالب میها  مکر و خها  بیاراستنهبیشه از شیر خالی شه   ث
در مورد زبا  و بهار  گیاری   «. مرد چو  میرد نا مرد پای گیرد»چنین تعبیری را روام و خواص بکار گرفته انه ، که : 

خزیناۀ گنجیناۀ    زبا  ، ترجما  والی والیت به  است و سخن رارض غرایب و ررایات » به موقع از آ  می فرمایه : 
 وجود.

 سر دشمن شوخ به کیش را   زبا  خنجر تیز برّنه  است   
 (68ببرّد سر صاحب خویش را  )هما  :    ولیکن بسی تیز باشه چو تیغ  

که اصل شعر از امیر خسرو دهلوی است.)دهخها ، « . زبا  سرخ سر سبز می دهه بر باد » اشار  دارد به ضرب المثل 
8383 :6/613  ) 
 این ضرب المثل در جامع التّمثیل در حکایتی بلنه آمه  است که در مجال مقالۀ حاضر نیست.  ریشۀ
 دربارة خاموشی در بیتی می فرمایه :    

 (65:  8318به هوش باش که دیوار و بام را گوش است )جوینی ،   به گا  خلوت و رزلت مگوی ه  چیزی          
 «دیوار موش دارد و موش ه  گوش دارد.:»که اشار  دارد به ضرب المثل معروف 

)شاکور زادة بلاوری ،    «نظاامی »کز پس دیوار بسای گاوش هاسات      نظیر: لب مگشا گرچه در او نوش هاست  
8366 :775) 

 (66: 8318)جوینی ، «خاموشی با سالمت به از گفتن با مالمت » و ادامه در حکمتی آورد  است :    

 استنباط نمود:که می توا  ضرب المثل های ذیل را 
       «خامشی از کالم بیهه  به. »
        «    خاموشی دوی  سالمت است. »
 (6/586: 8383)دهخها ، « خاموش نشین و فارغ از رال  باش.» 

 و در این بار  در حکمتی دیگر آورد  است :
 (66: 8318)جوینی ، « نیکوگوی تا غنیمت یابی . خاموش باش   تا سالمت مانی.»

 مورد ریب پوشی در بیتی آورد  است :در 
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 (18مشغول شه به ریب خود از ریب دیگرا  )هما  :   خرّم کسی که کرد نظر در درو  خویش 
و « ریب خود باین و مباین از دگارا    »و « ریب پوشی ز ریب جویی به»اشار  به ضرب المثل های مشهوری چو  :  
ریب خاود دانساتن غیاب    »و « ز دشمنا  بجوی که نبیننه و گوینه.ریب خود از دوستا  مپرس که بیننه و نگوینه ، ا»

 (6/8866: 8383)دهخها ، « دانستن است.
 در مورد ررایت ارتهال در امور در دوبیت ذیل چنین بیا  می کنه که : 

 که هر چه بگذرد از حه ز به بتر باشه          با ارتهال خوش آیه امور کو  و فساد       
 (866: 8318)جوینی ، چو شربتی که ز مقهار خود فزو  گردد            شود چو زهر اگر شهه یا شکر باشه 

را « میاناه گازین در هماۀ کارهاا     » و «  خیارُ االُماورِ اوسَاطُها   » از ابیات یاد شه  می توا  ضرب المثل های معروف: 
 (6/585:  8383استنباط نمود. )دهخها ، 

می گفت : رونق آ  است که هر امری به موقع و موضع خود افته تا اگر باه   –رلیه الرحمه  –ی حکایت : سفیا  ثور
نرمی و آهستگی ، کاری میسّر گردد ، تهوّر و تشهّد ننمایه. اگر به خشونت و سختی احتیا  افته. رفق و حرب نرمای  

 مره . نکننه که جراحت را توانه بود که در اکثر احوال به نیش احتیا  بیش که به
 در ابرو فکن چین به هنگام کین  همیشه ر  صلح نتوا  گرفت  
 (868: 8318)جوینی ، چو گردد جراحت سزاوار نیش   نه بینی که مره  نبایه به کار

 
 معادل ابیات یاد شه  را سعهی این گونه بیا  می دارد :

 به موقع بر افکن بر ابرو گر   همیشه به نرمی تو تن در مه 
 (4/6667: 8383درشتی ز نرمی در آ  حال به )دهخها ،   حاصل نگردد مراد به نرمی چو

 و یا در جای دیگر سعهی اشار  دارد به این که:
 (6/516: 8383چو  رگز  که جرّاح و مره  نه است )دهخها ،   درشتی و نرمی به ه  در به است 

                  در مورد تربیت نا اهل آورد  است: 
 و بی استعهاد را تربیت کرد  جهل    ایع گذاشتن ظل  است  مستعه را ض

 به هیچ حیله درو تربیت اثر نکنه  مگر که نفس به خود مستعه بود ورنی 
 (864: 8318)جوینی ، هزار بارش اگر سامری به زر بکنه    گما  مبر تو که گوساله خها گردد

 معادل آ  را سعهی این گونه بیا  می دارد که :
   (8/766: 8383  نگیرد هر که بنیادش به است    تربیت نا اهل را چو  گردکا  بر گنبه است )دهخها،پرتو نیکا

 ضرب المثل های مختلفی در مورد تربیت نااهل امروز  در جامعه رایج شه ، من جمله:                                 
» و « در شور  نهاال چاو  نشاانی؟    »و « حکی  کس ناکس به تربیت نشود ای » و« بوم از تربیت هزار دستا   نشود» 

آب » و    « نارود مایخ آهناین بار سان       » و « به کوشش نرویه گل از شاخه بیه       نه زنگی به حمام گردد سفیه 
 (331: 8366)شکورزادة بلوری ، « شیرین نیایه از گل شور

 رد  است: در مورد نصیحت به حاک  شهری که نبایه به زیر دستا  جفا نمود آو
 نه دیر زود تو ه  بگذری و بگذاری     مباش غرّ  که این بوستا  دولت را 
دنیاا سارای گذشاتنی    »و « دنیا گذرگا  است نه قرارگاا . »و« دنیا محلّ گذر است.:»در واقع اشار  دارد به مثل مشهور 

 (746: 8366)شکورزادة بلوری ، «  است و حطام او گذاشتنی
 باری تعالی آورد  است:در مورد تکیه بر ذات 

 (888: 8318)جوینی ، که خها یار نیک مردا  است   با خها باش و نیک مردی کن

 «.با خها باش پادشاهی کن ،بی خها باش هر چه خواهی کن » یاد آور ضرب المثل معروف : 
 و   « تکیه بر جبّار کن تا برسی بر مراد »نظیر: 

 و « بنشین و تکیه بر کرم کار ساز کن       مرو به هنه بیا با خهای خویش ساز کن » 
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 (818: 8366شکورزادة بلوری، «)کار خود گر به خها باز گذاری حافظ       ای بسا ریش که با بخت خها داد  کنی» 
 در ادامه دربارة نیکو کاری و پرهیز کاری چنین آورد  است :

 مایۀ این هر دو را نکوکاری است  سود دنیا و دین اگر خواهی  
 رین تقوی و زهه و دین داری ست   راحت بنهگا  او جستن 

 (886: 8318)جوینی ، بیش بخشیه  و ک  آزاری است   گر در خله را کلیهی هست

ت و بهتاا  ملاوّث و ملطّاخ    در مورد غیبت این گونه بیا  می دارد که : اگر روز  ی وصال نهاری زبا  به لاوث غیبا  
 مگردا  .

 به مکن تا به نیابهت پیش   گر نهاری مجال نیکویی
 لط  کن با توانگر و درویش  زشت خویی و رن  را بگذار  

 از تن برادر مرد  ی خویش  گر نه ای روز  دار گوشت مخور  
 (885: 8318)جوینی ، کرمی کن، مباش باری بیش   دست نوش اگر نمی باشه  

 (8/468:  8383)دهخها ، «  به مکن و به مینهیش تا تو را به نیایه پیش» ات یاد شه  از ضرب المثل های درابی
 استفاد  نمود  است .« و غیبت کننه  گوشت برادر مرد  خود را می خورد  
 
 تمثیالتی کوتاه )ضرب المثل هایی( از باب دوم در صیانت و پرهیزکاری -4-2

ة اصل مسلمانی و اساس دین داری مطالبی بیا  می دارد وسپس در حکمتای درباارة دنیاا و    در ابتهای باب دوم دربار
توشۀ آخرت چنین گویه: دنیا استعهاد را  است به کفافی از او بسنه  بایه کرد و آخرت مقصه اصلی و مقاام حقیقای   

 است و موضع اقامت.
 در ترتیب امور او سعی بایه نمود: 

 تا در او توشه ای به دست آرنه   دار دنیا ز بهر آخرت است
 (836: 8318)جوینی ، زود از آ  بگذرنه و بگذارنه   چو  مهیّا کننه بهر سفر                    

 و در جایی دیگر در همین باب آورد  است:
 (853: 8318)جوینی ،  دنیا مرز  آخرتست و ابنای دنیا مزارراننه.

» و نیاز     « دنیا بازار آخرت است» خواص از ضرب المثل هایی چو   بسیار واضح و مبرهن است که امروز  روام و
 در زنهگی روزمر  بسیار بهر  می جوینه.« دنیا پلی است بر گذر را  آخرت » و « دنیا مزررۀ آخرت است 

 حکیمی را پرسیهنه که زهه چیست؟ گفت : دست باز داشتن از دنیا آرزو برد  به رقبی و خهمت کرد  مولی.  
 ز دنیا برو دست کوتا  کن  قربت حق همی بایهتاگر 

 (838: 8318)جوینی ، نخستین قهم در تک چا  کن   چو یوس  گرت مک مصر آرزوست
گفت: مردما  در جها  به دو چیز موافقنه به قول ، و به رمل مخال . گوینه آخارت باه    –رحمۀ اهلل  –شقیق بلخی 

وینه حق تعالی متکفّل ارزاق بنهگا  است  و ارتماد بر ضیا  و رقاار مای   از دنیا است   و دین به دنیا می فروشنه . گ
 نماینه. گوینه همه بنه  ای    و رمل آزادگا  دارنه . گوینه از مرگ چار  نیست   و غافل و ایمن      می زینه.

 نتوا  کرد ارتماد بر آ    مستعار است ملک و مال جها  
 (834: 8318)جوینی ، نباشهش حاصل  جز خجالت  هر که در مستعار بنهد دل  

 «دل در جها  مبنه که با کس وفا نکرد» اشار  دارد به ضرب المثل : 
 «  منه دل براین گیتی چاپلوس که جمله فسو  است و باد فسوس» و یا « وفا داری مجوی از دهر خونخوار» و یا 

 (736: 8366)شکورزادة بلوری ،  
 دربارة به مال خود تفاخر کرد  انسا  در بیتی آورد  است:  

 (876: 8318)جوینی ، به نعمتی که مضمو  نیست از فنا و زوال   مکن به مال تفاخر مناز به بسیاری
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 «به مالت مناز به یک شب بنه است به حسنت مناز به یک تب بنه است:» اشار  مستقی  دارد به ضرب المثل 
 دربارة قنارت چنین شعری را آورد  است:   

 (877: 8318)جوینی ، شوی ز هر چه آرزوست برخوردار    به نا  و تر  ز دنیا اگر شوی قانع     

استنباط کرد و نیز : « نا  خود با تر  و دوغ زنی                به که از خوا  شه آروغ زنی:» که می توا  ضرب المثل 
 اشار  به ضرب المثل :                               « یه باشه که گردد بنه  زوشاهی توانگرقنارت مرد را سرما»
 (6/8885: 8383)دهخها ، « و یا قنارت توانگر کنه مرد را« قنارت هر که کرد، آخر غنی شه» 

 دربارة دین ودنیا که هرگز با یکهیگر جمع نخواهنه شه در بیتی چنین آورد  است:     
 که به ه  جمعشا  نشایه کرد   نیا چو ظلمت است و نوردین و د

 (886: 8318)جوینی ،  ترک دنیای دونش بایه کرد   هر که را آرزو است دولت و دین

 «دین و دنیا به ه  نیایه راست:» نمود  است. نظیر « دنیا وآخرت با ه  جمع نمی شونه:» اشار  به مثل مشهور 
 (6/676: 8383)دهخها ، «دین و دنیا دو ضهّ یکهیگرنه.» 

 و در ادامه دربارة بی ارزش بود  دنیا چنین آورد  است:    
 که کرد در نظر اهل دل خها خوارش   ک  است جمله دنیا ز پر یک پشّه  

 (888: 8318)جوینی ، ز پر پشّه بسی کمتر است مقهارش کسی که در دل او زین فزو  تر است بهاش

 یتی مشهور دارد :ربهالرحمن جامی در این بار  ب
 (746و 748: 8366دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ     ای هیچ ز بهر هیچ در هیچ مپیچ  )شکورزادة بلوری ، 

در ادامه دنیا را به پیر زنی با جامه های ملوّ  پوشیه  تشبیه می کنه که جوا  را به مکر و خها  در قیه تصرّف آرد    
 حال هالک کنه. . چو  بر ایشا  دست یافت . در

 که دارد صورت به جامۀ خوب  زنی ررنا بی معنی است دنیا
 که روزی خوانهش دلبنه و محبوب  شبی کوبه سر هر شوهری را

و نیز دنیا رروسی است که هر نفس در تصرّف یکی است و دل در محبّت غیری   مرد در تاهبیر الفات او و او دیاهة    
 انهیشۀ استمالت دیگری.

 با تو دارد روی و دل با دیگری  دنیا کین رروس دل منه بر مهر
 (857: 8318)جوینی ، کو به سر برد  است رهه شوهری  کس نهارد یاد تا بنیاد اوست  

 امروز  کاربرد فراوانی در بین مردم دارد.« دنیا رروس هزار داماد است.» مثل معروف 
حکایت: شخصی را رارضه ای ظاهرگشت و مزا  مساتقی  منحارف گشات وقامات معتاهل منعطا . یکای از             

نزدیکا  گفت : اگر اجازت باشه طبیبی را حاضر گردان  تا تو را رالجی فرمایه ؟ گفت : طبیب را دیهم. پرسایه کاه   
 چه گفت؟ گفت: فرمود که:
 یش استگر نصیب تو نوش یا ن   بر قضا هیچ ارتراض مکن

 (816: 8318)جوینی ، اهتمامش به حال تو بیش است   از تو آ  کس که آفریه تو را

 و یا                 « با قضا کار زار نتوا  کرد» موالنا با حکایت حاضر در واقع اشارة روشنی داشته به ضرب المثل 
 (6/8886: 8383)دهخها ، « قضای نبشته نشایه سترد.» 

 ها و کار خود به حضرت حق واگذار کرد  چنین بیا  می دارد که:در مقام توکّل به خ
 غافل است از محوّل االحوال  ارتماد آ  که می کنه بر مال  
 (816: 8318)جوینی ، تا به کام دلت شود آمال  کارخود را به حق حوالت کن

 و یا                 « ابی رستگاری توکّل کن که ی» و یا « کار خود بگذار با پرودگار » اشار  دارد به ضرب المثل : 
 (  374و585: 8366)شکورزادة بلوری ،  «تکیه بر جبّار کن تا برسی بر مراد» 
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مریهی از شیخی پرسیه که تحصیل صفای وقت و ادراک جمعیّت خاطر و یافت سکو  دل به مکّه بهتر اسات یاا باه    
 ت ضمیر و صفای وقت یابی.شام ؟ شیخ گفت : در چین و خطا باش و پرهیزکاری کن تا جمعیّ

        (666: 8318)جوینی ، حاصل ز کعبه چیست دلی بی هوای دوست        در چین نشین و ملتفت حال کعبه باش
 (6/8864: 8383)دهخها ،  دارد.« غرض از کعبه نشانی است که ر  گ  نشود.» که اشار  به مثل مشهور  :   

 
 هایی( از باب سیم در معاشرت با ابنای زمان:تمثیالتی کوتاه )ضرب المثل  -4-7

رااجز تارین مردماا     » در انتخاب دوست در حکایتی به نقل از امیرالمومنین رلی ) ( بیا  می کنه که موال فرمودنه: 
کسی باشه که از اکتساب اخوا  فرو مانه و راجزتر از او آ  که چو  دوست شایسته به دست آرد به رهم مباالت در 

 «وق اخوّت و رسوم صهاقت او را از خود متنفّر گردانه.ررایت حق
: 8318)جاوینی ،  «اگر چاه مارد بای دوسات نبایاه امّاا هار دوساتی را نشاایه.         :»و در پایا  حکایت چنین آورد  که 

 (664و663

 موالنا معین الهّین می فرمایه : « هزار دوست ک  است و یک دشمن بسیار» دربارة ضرب المثل مشهور    
 (655: 8318)جوینی ، دشمنی را یکی بود بسیار             را هزار کس شایه          دوستی

 در ادامه اشار  بهین مضمو  مطرح می کنه که چرا درختی بایه نشانه که ثمرة دشمنی دهه. 
 (648: 8318)جوینی ، 

شمنی بر کن که رناج بای   که اشار  به ضرب المثل مشهور است: درخت دوستی بنشا  که گنج بی شمار آرد. نهال د 
 شمار آرد.

در حکایتی زیبا در مورد همنشینی با خوبا  و بها  از پیامبر )ص( سخنی بیا  می کناه کاه فرماود  اسات: مثال          
جلیس صالح چو  بوی خوش است که اگر رطر خود از تو باز گیرد به بوی آ  منتفع گردی و مثل همنشین به چو  

)جاوینی ،   .جامه از دکا  او ناسوخته بیرو  آری از سایاهی و تااریکی خاالی نباشاه     آهنگر است که با وجود اگر از
8318 :683) 

 سعهی شیرین سخن بهین مضمو  قطعۀ مشهوری سرود  که امروز  کاربرد فراوانی دارد:
 رسیه از دست محبوبی به دست   گل خوشبوی در حمام روزی 
 مست ؟کز بوی دالویز تو   بهوگفت  که مشکی یا ربیری؟

 ولیکن مهّتی باگل نشست    بگفتا من گلی ناچیز بودم
 (864:  8386)خزائلی ،    وگرنه من هما  خاک  که هست   کمال همنشین در من اثر کرد

 «  همنشین تو از تو به بایه          تا تو را رقل و دین بیفزایه»یادآور ضرب المثل های مشهوری است:      
 (4/8113: 8383)دهخها ، «   کورة آهنگرا  است، اگر جامه نسوزد دود آ  در تو نشینه.همنشین به چو  »ویا 
 دربارة ناپایهاری روزگار در حکایتی شعری را آورد  است:    

 (656: 8318)جوینی ، گا  ناز است و گا  نیز نیاز   رادت روزگار سفله نواز
 ز به مثل تبهیل شه  است:که قائ  مقام فراهانی شعری بهین مضمو  سرود  که امرو

 روزگار است این که گه رزّت دهه گه خوار می دارد               چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد.
 (6/655:  8383)دهخها ،                                                                                               

 
 کوتاه )ضرب المثل هایی( از باب چهارم: در عشق و محبّت  تمثیالتی  -4-4

حکایت: شنیه  ام که بهرام گوری پساری داشات باه دنائات نفاس و ساقوط همّات و ساوه ادب مشاهور. پاهر                        
می خواست که او را ولی رهه خود کنه و از پایۀ دنائت به او  رفعت و ترفّع رسانه. قصور طینت و خسّات جاواهر   

 ل و تسفّل تحریض می نمود و آ  حال بر خاطراو میل حضیض می کرد  و رکاکت رأی و سخاوت طبع او را بر تنزّ
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 پهرش به غایت دشوار می آمه. 
 مقهار هر که هست به همّت شود پهپه          بشنو به گوش هوش خود از من لطیفه ای   

 (614: 8318)جوینی ، از همّت است سینۀ بط طعمه باز را         کرکس کنه چو بوم، قنارت به جیفه ای     
 به مثل مشهور:اشار  است 

 «همّت بلنه دار که مردا  روزگار                       از همّت بلنه به جایی رسیه  انه»
 «مور توانه که سلیما   شود.   همّت اگر سلسله جنبا  شود »ویا 

                                     (                      8638:  8366)شاااکورزادة بلاااوری ،  « هااار مااارادی را باااه همّااات مااای تاااوا  تساااخیر کااارد.      »ویاااا 
 در پایا  حکایتی دو بیت شعر آورد  شه  است:

 رال  کنه خراب چو ز انهاز  بگذرد  بارا  به قهر آب حیات است تشنه را
 (341: 8318)جوینی ، باری که پیل طاقت حملش نیاورد  با ضع  خویش پشّۀ بیچار  چو  کنه

 دریافت نمود و بیت دوم اشار  به:                             « چیزی را انهاز  ای است.هر» از بیت اوّلی می توا  مثل: 
 (8/761:  8383)دهخها ، « پشّه را کی بود مهابت پیل نمود  است.»

 در ادامه حکایات در شعری در مقام دین و دنیا آورد  است:     
   (366: 8318)جوینی ،  پاک بازا  را جز این منزل مقامی دیگراست     دین ودنیا هست دام و دانه ای در را  رشق  

دیاان و دنیااا را در مثاال چااو  دام دانااه دانسااته اساات کااه در را  رساایه  بااه رشااق الهاای انسااا  را مااانع هسااتنه.                         
 که: در ادامه در حکایتی دیگر دربارة بی ارزش بود  مال دنیا این گونه بیا  می کنه

 (367: 8318)جوینی ، سی  و زر چیست فهای تو اگر جا  باشه  مال دنیا نه مقامی است قهری دارد
 و یا                                     « مال دنیا وفا نهارد» و یا « مال دنیا به دنیا می مانه» ضرب المثل هایی چو  

باط می گردد و معادل آ  را سعهی رلیه الرحمه آورد  است از بیت یاد شه  استن« مال  دنیا به چرک دست می مانه» 
 که:

 (6/165،  8383در آ  دم که بگذشت رال  گذاشت )دهخها ،   سکنهر که بر رالمی حک  داشت
 در مورد انتخاب دوست و یار خوب در بیتی که تخلّص وی نیز بود  چنین آورد  است:       

 (468: 8318)جوینی ، نپنهاری که یاری به گزینه     معینی گر ز تنهایی بمیرد
 و نیز  « یار نیک به از کار نیک و مار به به از یار به» اشار  واضحی است به ضرب المثل 

 «یار به به تر از مار به  ،  مار به تنها تو را بر جا  زنه، یار به بر جا  و بر ایما  زنه»
 
 باب پنجم در وعظ و نصیحت: تمثیالتی کوتاه )ضرب المثل هایی( از -4-5

سورة آل رمرا  امّت حضرت محمّه )ص( را به سبب آ  که امر به معاروف و   886در ابتهای باب پنج  به استناد آیۀ
نهی از منکر می کننه، بهترین ام  و فاضل ترین  خلق رال  می دانه. و در ادامه به قیام نمود  به اقامت رسوم و ورظ 

 و بیا  می کنه که:و نصیحت تلکیه می کنه 
 اگر چه از طرف مستمع بود تقصیر  مهار پنه خود از هیچ کس دریغ و بگوی

 (467: 8318)جوینی ، که قطر  دردل خارا نمی کنه تلثیر  که فیض باز نگیرد سحاب از کهسار
 در ادامه در معرفی دوست خوب گویه:

 (466: 8318)جوینی ، کنه.دوست آ  است که با تو راست گویه  نه آ  که کج تو را تصهیق 
دوست آ  اسات کاه باا تاو راسات      »صاحب مرزبا  نامه نیز معادل ضرب المثل یاد شه  را چنین بیا  کرد  است :  

 (    6/637،  8383دهخها ، .«)گویه   نه آ  که دروغ تو را راست انگارد 
 شه  است. بسیار مشهور« دوست بایه چو آیینه باشه چو انهر و نگری:» امروز  مثل   
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صلی اهلل و رلیه  –در حکایتی آورد  است ، امام جعفر صادق ) ( را پرسیهنه که مروی است از حضرت رسالت      
که نظر به رلما ربادت است ، آ  کهام رال  توانه بود؟ گفت : آ  که دیه  او به ذکار آخارت باشاه و     –و آلۀ وسلّ  

 موجب فرما  برداری و طارت.
 (437: 8318)جوینی ، رال  آ  است که با قول رمل دارد جفت  از حال بود چیزی نیستهر مقامی که نه 

 مصر  دوم اشار  دارد به ضرب المثل های مشهوری چو :
حیهری ی. رال  بی رمل زنبور بی رسل است.)رال  بی رمل درخت بی ثمر است. با رل  اگر رمل نکنی شاخ بی بر

 (656:  8316ابهری ، 
حکایت : شنیه  ام که درویشی  را پسر رنجور بود . طبیبا  او را از خرما پرهیاز فرمودناه و شار  ی او زیاادت           

 «هااالنسا  حریص ٌ رلی ما مُنِع »گشت. 
 هر چه بیمار را زیا  دارد      روز و شب چش  و دل بر آ  دارد

مود : که هفتاۀ دیگار پسار را بیاار تاا او را از خرماا       برد. فر –رحمۀ اهلل رلیه  -پهر راجز گشت. شکایت پیش جنیه
 خورد  منع کن .

هفتۀ دیگر پسر را منع نمود. یکای از سابب تالخیر هفتاه پرسایه شایخ گفات : باه وقات التمااس پاهرش ، خرماا                   
 (438: 8318)جوینی ، خوردم ، اگر او را منع کردمی در محلّ قبول نیفتادی .  می

رطب خاورد  مناع رطاب چاو      »  ضرب المثل های معروفی دریافت می شود؟ من جمله : از حکایت یاد شه       
 (   16: 8351)سهیلی، « خرما خورد  منع خرما نکنه.»و یا «کنه ؟ 

 در پایا  حکایتی دو بیت ذیل را آورد  است:
 بی رمل کی رسه کسی به بهشت  مال حاصل نمی شود بی کسب
 (477: 8318)جوینی ، ه هر که دانه نکشتنرود خوش  شرط دخل است ریختن تخمی

را می توا  اساتنباط کارد. و یاا  در    « هر چه بکاری هما  بهروی»و یا« هر چه بکاری درو می کنی» که ضرب المثل:
 کل می توا  به ضرب المثلی دیگر اشار  داشت که : 

 ( 158:  8366بلوری ،  شکور زاد « ) از مکافات رمل غافل مشو         گنهم از گنهم برویه جو ز جو»
حکایت: صوفی را پرسیهنه که در نماز دست بستن بهتر است یا ارسال کرد  . گفت : دل به حضرت الهیّات داشاتن   

 از هر دو فاضل تر است.
 ناقص و ک  ریار و معلول است  هر نمازی که بی حضور دل است   

 (454: 8318 )جوینی ،هر که را دل خلق مشغول است  دست برداشتن نهارد سود
 در بیتی دیگر دربارة هوای نفس آورد  است:

 (455: 8318)جوینی ، که نفس کافر بهخو بتر ز شیطا  است زمام خویش بهست هوای نفس مه  
 و یا .« مادر بت ها، بت نفس شماست »و یا .« نفس خود را بکش اگر مردی »اشار  دارد به ضرب المثل : 

 (4/8666:  8383 )دهخها ،« اوحهی« »منتهای کمال مرد این است نفس خود را بکش نبرد این است» 
 بزرگی گفت : صهقه ، صهاق بهشت است.

 دل بیچارگا  را شاد می دار  اگر خواهی که باشی اهل جنّت
 (415: 8318)جوینی ، سخا و بذل و احسا  است و ایثار  رروس خله را اگر هست مهری

» نیازمنه برسه به دست خها می رسه. حهیثی از پیاامبر اساالم آماه  اسات:      در مثلی گوینه: صهقه پیش از آ  که به
 «حهیث درست آخر از مصطفاست که بخشایش و خیر و دفع بالست.» و یا « صهقه دافع بالست.

 در مورد سوگنه خورد  در میانۀ حکایتی آورد  است:
 یوسته راست بایه گفت اگر چنه خوف به دروغ سوگنه نبایه خورد که راقبت آ  جز مذلّت و خواری نیست و پ

 «راستگویی رزّت است و دروغگویی ذلّت. »کشتن و بی  سوختن باشه. که اشار  دارد به ضرب المثل مشهور: 
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 (787:  8366)شکورزادة بلوری ،  
 
 تمثیالتی کوتاه )ضرب المثل هایی( از باب ششم در فضل و رحمت -4-1

 در ابتهای باب شش  آورد  است :
از حضرت الهیّت ملمور است به دو امر : یکی ذکر و دیگری شکر.ذکر رباارت اسات از ادای جمیاع فارایض و       بنه 

 (766: 8318)جوینی ،  واجبات و شکر اشارت به قضای حق و مواهب و رطیّات.
کاه سار    در ادامۀ دربارة سالمتی این گونه بیا  کرد  است که انهیشه می کردم که حق تعالی بر من نعمت صاحّت    

 جمله ی رطاهاست ارزانی داشته است   اگر بالیی فرسته صبوری کرد  سزاوار او است.
 منه بار بر دل ز کسردول  چوهستی به فضل خها تنهرست   

 که اشار  دارد به ضرب المثل : سالمتی بهترین نعمت است.
 ودربارة صبوری در بیتی آورد  است:     

 (768: 8318)جوینی ، بسی باشه از به ، بتر در جها    صبوری کن و شکر در هرچه است
 در ادامه در میانۀ حکایتی آمه  است:

هرجاا گلای   »در بوستا  دهر با هر خاری گلی است و برابر هر زاغی بلبلی.که اشارة واضحی به ضرب المثل معروف 
 (565:  8316)حیهری ابهری ،   دارد.« است خاری در پهلوی اوست

نه بورلی مصری حکایت کرد که لشکر سلطا  جمارتی از دزدا  و قطّا  الطّریق بگرفتناه. یکای از   حکایت : گوی    
دزدا  فرصتی یافت بگریخت موکّال  بترسیهنه و در طلب گریخته به پیر بی گناهی رسایهنه. او را باه جاای دزد در    

 بنه کردنه و با خاینا  دیگر به مجلس بردنه.
 (745: 8318)جوینی ، کشه بجای جوا  گنا  در زنجیر    پیر  جفای چرخ نگه کن که بی گنا  

 اشار  دارد به ضرب المثل :
 به شوشتر زدنه گرد  مسگری    گنه کرد در بلخ آهنگری  

 نظیر :
 (3/8365: 8383گنه کننه گاوا  , کهخها دهه تاوا  )دهخها ، 

د دل بنالیه جنیه گفت : برو در صبر گریز و ترک در حکایت پیر زنی پسر گ  کرد  بود , پیش جنیه آمه و به در      
جز  اضطراب کن.پیر ز  بازگشت و دو سه روزی پای در دامن شکیبایی کشیه   اثری ظاهر نشه باز آماه و رجاز و   

 شکستگی خود باز گفت.
 هما  جواب شنیه . گفت : ای شیخ :    هست آسا  به صبر فرمود ، صبر کرد  رظی  دشوار است.

نهیه , برفت و بعه از چنه روز با هزار درد و سوز باز به مجلس شری  جنیه حاضار شاه و گفات : ای     پیرز  روی
 شیخ! کارم از دست رفته و آب  از سر گذشته .نه قوّت شکیبایی دارم و نه طاقت تنهایی.

)جوینی ، جنیه گفت : اگر چنین است که تقریر می کنی , بازگرد که پسرت در این ساارت باه خاناه رسایه  اسات.     
8318 :776) 

و یاا   "صبر گشااینهة هار مشاکل اسات    "در این حکایت به اهمّیّت صبر کرد  اشار  داشته که یادآور ضرب المثل : 
 (6/8678: 8383صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. )دهخها ، "

بیتی متقن بهین مضامو    در میانۀ حکایتی« خها یار بی کسا  و یار مظلوما  است.»در اشار  به ضرب المثل مشهور: 
 آورد  است:

 (776: 8318)جوینی ، رزیز دار کسی را که نیست هیچ کسش      که هست حضرت حق را به کسا  نظری 
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کاه  « الاهننیا سِاجنُ المُاؤمِنِ ، وجَنَّاۀُ الکاافِرِ     »در میانۀ حکایتی حهیثی از پیامبر )ص( اشار  دارد مبنی بر این کاه        
امروز  حهیث پیامبر به دلیل کاربرد زیاد در جامعه به مثل مشهوری تبهیل شه  است که : دنیا زنها  مؤمنا  و بهشت 

 کافرا  است .
 در بیا  داستانی دیگر بیتی بهین گونه آورد  است : 

 (756: 8318)جوینی ، بههه بی خالف خواسته نیز   آ  که ناخواسته دهه روزی 
 اشار  دارد به مثل : روزی دهنه  خهاست و یا خها روزی رسا  است.

دسات دهناه  باه از    «  الیدُ العُلیا خَیْرٌ مِنَ الیَدِ السُّففلل  » در اواخر حکایتی دیگر حهیثی از پیامبر )ص( آمه  است : 
 (717: 8318)جوینی ،  . دست ستاننه 

 از حهیث می توا  دو ضرب المثل برداشت نمود. که
 دست دهنه  زیر دست نمی شود . -8

 (175و  6/666:  8383سخی در هر دو رال  سربلنه است. )دهخها ،  -6

 
 تمثیالتی کوتاه )ضرب المثل هایی (از باب هفتم در فواید متفرّقه :  -4-3

 در اهمّیّت کسب دانش و دوری از جهل از گفتۀ حکیمی آورد  است که :    
 (886: 8318)جوینی ،  است. شرم از جهل بایه داشت که بهترین معایب

 «جهل خواب است و رل  بیهاری.»معادل آ  ضرب المثل 
 (677:  8316حیهری ابهری ، « ) ز دانش به انهر جها  هیچ نیست.»ویا 
 یتی از جملۀ چگونه دو شمشیر در یک نیام گنجه و نیز چگونه دو امیر در یک والیت حک  کننه.  در میانۀ حکا   

 (867: 8318)جوینی ، 
 «دو درویش در گلیمی بخسبنه و دو پادشاهی در اقلیمی نگنجنه.»بهر  جسته است که یاد آور مثل : 

 سعهی شیرازی نیز معادل ضرب المثل را چنین آورد  است :
 در ادامۀ باب هفت  در حکایتی بیتی دربارة آبرو چنین آورد  است: « دو پادشه انهر والیتی غوغا بود»
 (868: 8318)جوینی ، « بهتر از آبروی خود برد  سوختن همچو رود بر آتش          »

 یاد آور ضرب المثل : از تشنگی بسوز و مریز آبروی خویش.
 بیتی چنین آورد  است :دربارة این که چرخ فلک قابل ارتماد نیست در 

 (881: 8318)جوینی ، ایمن مشو که چرخ فلک در کمین توست  ای کرد  ارتماد بسی بر کما  چرخ 
 کژرو و باژگونه دورانی   یادآور ضرب المثل : ای فلک سخت نابسامانی  

در مجاال پاژوهش    در بیا  حکایات ، موالنا معین الهّین جوینی از تمثیالت گونااگونی بهار  جساته اسات کاه           
حاضرنیست .بنابراین سعی شه  درهر باب از ابواب هفت گانه تنهابه طورمختصرتمثیالت کوتا  )ضارب المثال هاا (    

 بررسی شود .
 
 نتیجه گیری : -5

در واقع تمثیل یا به ربارتی ضرب المثل بهترین وسیله ای است که رقال و خارد آدمای باه وسایلۀ آ  ، معاانی غیار        
افراد کنه ذهن محسوس می نمایه و پرد  از روی حقیقت های رقل برداشته و هر ناشاناخته ای را  محسوس را برای 

برای خواننه  باز می شناسانه، زیرا گاهی افراد براهین رقلی را نمای توانناه باه ساادگی درک کنناه و از را  تمثیال،       
 حقایق را بهتر می توا  تفهی  کرد.
تاب نگارستا  در البه الی حکایات و یا در پایا  هار حکایات باا بهار  گیاری از      موالنا معین الهّین جوینی نیز در ک

تمثیالت کوتا  ، مطالب خود را با بیانی روشن به خواننه  و مخاطب خود القا نمود  است. خهاونه بزرگ را شااکری   

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/900409
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و مقهماۀ کتااب   که توفیق ، رفیق گشت و توانستی  با استخرا  مختصری از ضرب المثال هاای اباواب هفات گاناه      
ارزشمنه نگارستا  که اوّلین تقلیه از گلستا  سعهی شیرازی محسوب می گردد ، در شناساایی ارزشامنه آثاار ادبای     

 قر  هشت  گامی  برداشته باشی  .                
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