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امثال

ازدواج و خانواده در آینه امثال

1محمد مهدي حسنی

میـان  در شـیوه رفتـار و حقـوق طـرفین و آثـار ازدواج     ، بحث ازدواج و تشکیل خـانواده 

لـیکن بایـد   .شناسـی جایگـاه ویـژه دارد     مباحث حقوق خانواده و نیز علوم اجتماعی و مردم

اجتمـاعی چیسـت؟ در   ها پژواك این نهاد مهـم  المثل ویژه ضرب دید که در فرهنگ توده به

هاي فارسی  المثل بخشی اندك از ضربآوري و بررسی ي پیش رو به جستجو و جمع نوشته

.ازیمپردمی باره دراین

خروسـش   جوجـه ، حکـیم «،»قاطی مرغـا شـد  «:شنویم کـه  میها  وقتی ما از زبان

(کرمانی[»اردو را وارد قزوین کرد«،)شکیبی(»فرموده است را،)ذوالفقـاري ] داس

نامـه  (انـد  غسـل بـر گـردنش نهـاده     )ذوالفقـاري (]بختیاري[ها انداخت میان داس

)شهري، شکور زاده، بهمنیار(»اند سر خیک شیره به دستش داده«)ذوالفقاري، داستان

،)ذوالفقـاري ، شکور زاده، آرزو، حییم، بهمنیار، شکیبی(»طوق لعنت به گردنش افتاد«

»گوشـت بـز بـرایش سـازگار اسـت     «،)شـاملو (»قاتق نان خودش را پیدا کـرد «

همه کنایه از ایـن اسـت   )ذوالفقاري(]همدانی[»تیغ سنگک به پایش رفت«)ذوالفقاري(

.کرده است که فرد مورد نظر ما ازدواج

نکــوهش ، همســرگزینیبــدگویی از:وارون آن، و تشــکیل خــانوادهتشــویق بــه ازدواج

پرداختن بـه سـن   ، بیرون همسري، قوم شوهر، )ترشیدگی(پیردختري ، بیوگان، چندهمسري

هاي  مالك، و جایگاهشان، آناننسب میان ، هاي ظاهري و اخالقی همسران ویژگی، زوجین

.دادگستري بازنشستهوکیل .1
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مفـاهیمی اسـت   ....وبعدي دو طـرف ازدواج و انتظارهايهاي اولیه به اشتیاق، همسر گیري

.شده است به آن پرداختهفراوان، ها که در این مثال

بخـش غـالبی از    نمایاندن آنهاهاي منفی زنان و افراط فراوان در بزرگ تأکید بر ویژگی

، که متأسفانه به علت غلبه فرهنگ مردساالري بـر جامعـه سـنتی ایـران    ،ها است بطن این مثل

قابـل  خـود  خـودي  و این امـر بـه  چندان دیدگاهی درست و علمی از این نیمه جمعیت نیست

زنانـه صـرف   ، المثـل  ضـرب ، انتقاد و نکوهیده است و گاهی وارون بدنه مردانه این زبانزدها

گـاهی و  .شـود  رهاي منفی مردان پرداخته مـی است وازدید این جنس به نکوهش برخی رفتا

هـاي دینـی و    افرادي معدود از اجتماع است و حتی نتیجه آن با آموزهدیدگاه، مثلندرت به

.هنجارهاي اجتماعی در تباین است

بـراي خوانـدن بقیـه    .آیـد  هـا بـا موضـوع ازدواج و خـانواده مـی      به دنبال بخشـی از مثـل  

1.مراجعه فرماییدتوانید به تارنماي نویسنده  می

آشنا و رفیق در مقابل ، اي در برابر عقدي زن صیغهریگ ته جوب، آب گذرون ۞

)شهري.(رسیده پیش قدیمی تازه، برادر و مثل آن

)دهگان(.کند زن از شوهر آتش از آتش گل می ۞

آدم«:و یـا )دهگـان (.دار هزارتـا  دارد آدم زن)غم(زن یک غصه  آدم بی ۞

، زن نـداري «:ماننـد آن )دهگان(».دار هزار چیز چیز کم دارد آدم زن زن یک بی

زنی که یک نان سنگک را  چه خوش است بی««:یا)دهگان، شکیبی(».غم نداري

خودت رو اسـیر غـم   ، کی گفته بود که زن کنی حسن بک،)دهگان(».تنها بزنی

کـه زنـدگی مرفهـی داشـته و     .ددر مورد کسی گوین)خضرائی، دهگان(کنی حسن بک؟

و ، چون زن گرفته باغم و غصه و سـختی هزینـه زنـدگی و بـدخلقی زن روبـرو شـده باشـد       

)خضرائی(.زندگی شیرین خود را به روزگاري تلخ تبدیل کرده باشد

1. http://hassani.ir/



امثالآینهدرخانوادهوازدواج:امثال

تاریخیو ادبی

151

آردم ، شوهرم شغال باشد«:و یا.شوهرم شغال باشد، آردم به جوال باشد ۞

شـکور  ، حیـیم ، دهخـدا ، شهري، خضرائی، شکیبی(».باشد)تغارتو (در جوال )آرتش(

)،زاده

رویه «:و یا)شکور زاده، دهگان(.دارد و زن شوهر را رویه را نگاه می، آستر ۞

آستر به رویه میگـه تـو منـو    «:و نیـز )، دهگان(».دارد شوهر را زن را آستر نگه می

و همدل بودن زن و شـوهر کـه موجـب    نظر به حامی »نیکردار تا من ام تو رو نیکردارم

)شهري.(گردد حفظ و بقاي زندگی و محبتشان و براي طرفین موجد خیروبرکت می

ازدواج اسـت ازدواج اسـت ازدواج  /مـزاج  آنچه شیران را کنـد روبـه   ۞

،"احتیـاج "جـاي تکـرار واژه    مشهور موالنـا اسـت کـه بـه    این مثل برگرفته از بیت)دهگان(

.اند نجاندهازدواج را در آن گ

:ماننـد )شـکیبی =قـاآنی (فرشته اسـت ، آن را که نه همسر نه خور و خواب ۞

.(خداسـت ، که از جفت مبرّاست آن شـکور  ، ذوالفقـاري ، دهخـدا ، حیـدري ، شـکیبی .

کـه از   آن/ز آدمی فرد نشستن نه سز اسـت  :این مثل برگرفته از این بیت جامی است)،زاده

)495، پیکر هفت=االبرارسبحه (»خداست، جفت مبرّاست

برو )آیی می(از جامه شوئی آئی، برو خانه شوهر)آیی می(از حمام آئی  ۞

چون زن از حمام آید پـاکیزه و بـه چشـم شـوهر زیبـا آیـد       )خضرائی، شکیبی(.خانه مادر

وکوفتـه و گرسـنه اسـت     چندان خـوب و خسـته   ولی چون از لباس شستن آید با سرووضع نه

)خضرائی(!مادر برود و غذاي آماده هم در آنجا صرف کندبهتر است منزل 

خانه پدر «:مانند آن)دهگان(.از خانه شوهر شرمنده، از خانه پدر درمانده ۞

:و)ذوالفقـاري (]آذري[»خورم سر مرغ می، خانه شوهرم هم، خوردم سر مرغ می

».که شوهر نکرده جزو اثاث پدر است بعد هم جـزو اثـاث شـوهر    زن تا وقتی«

)دهگان(

)ذوالفقاري(]دلیجانی[.خواهم  گذرم این وصلت را نمی از دم خودم می ۞

)دهگان(».ازدواج مثل هندوانه است ۞
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(قشقایی[.شود جا متمایل می از هرجایی زن گرفتی به همان ۞ )ذوالفقاري]

.توان دختـر داد  کس نمی توان دختر گرفت ولی به همه کس می همهاز  ۞

)شکور زاده، ذوالفقاري(

)دهگان(.بهتر از این خانواده بود، اگر با قوم لوط وصلت کرده بودم ۞

)خضرائی(!دانستم به کی شوهر کنم شدم می اگر بار دیگر دختر می ۞

]آذري[.کنـد  اگر دختر را به حال خود بگذاري بـا مطـرب ازدواج مـی    ۞

)ذوالفقاري(

اگـر زنـت   ، خـوراك شـد سـرت را بگـذار و بخسـب      اگر گاوت خوش ۞

)دهگان(.خوراك شد جلت را بردار و در رو خوش

(آذري[شود اگر گرسنه با گرسنه ازدواج کند ا هللا ده می ۞ )ذوالفقاري]

(اي هزاره[.آورد باالیت زن می، اگر مالقه مرد زیر آش برسد ۞ )ذوالفقاري]

، دهخـدا (.کوچـه روشـن اسـت و خانـه تاریـک     ، اي آقاي کمر باریـک  ۞

انـد و   اخـالق  رو و خـوش  مثلی است در مذمت مردانی که بیـرون از خانـه خـوش   )، حیدري

(داخل خانه عبوس و بداخالق ، خنـدي  گویی و می بیرون می «:و ماننـد آن ).حیدري.

آب در خانـه تلـخ   «:و نیـز )، حیـدري ، خضـرایی (".بندي خانه آمدي درش را می

)دهگان(".دوغ در خانه ترش است":و مانند آن)دهگان(».است

(رحمت به شوهر اولی، دلی اینجا ندارم خوش ۞ )ذوالفقاري.

اي خدا تـا کـی   «:یا و)شکور زاده، ذوالفقاري(خدا تا کی بخوابم جدااي۞

(سمنانی[»آید نه کدخدا بخوابم جدا؟ نه مرد عزب می )ذوالفقاري]

)شکیبی=سعدي (دگر آسودگی مبند خیال/بند عیال  اي گرفتار پاي ۞

یه یک گل بهار :مانند)ذوالفقاري](افغانی[.دارد چه غم دارد بابا که دو زن  ۞

)ذوالفقاري(]کرمانجی[.چرخد با یک زن امورات نمی، شود نمی
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بـا جـوان ازدواج کـن مشـت بخـور     ، گوشت بخـور ، با پیر ازدواج کن ۞

آن)ذوالفقاري(]مازندرانی[ وارون با جـوان ازدواج  ، ناز بکن، با پیر ازدواج کن«:و

(رامسري[»وخیز بکن جست، کن )ذوالفقاري]

(باران بهاري و دعواي زن و شوهر دوامـی نـدارد   ۞ و«:ماننـد )دهگـان . زن

(ابلهان باور کنند)و(کنند )دعوا/جدال(شوهر جنگ  ، دهخـدا ، خضـرائی ، دهگان.

نزاع و جدال زن و شوهر زود به آشتی و صـلح بـدل   )ذوالفقاري، امینی، شاملو، شکور زاده

)خضرائی(».شود

دخترت را هـر وقـت توانسـتی    ، براي پسرت هر وقت خواستی زن بگیر ۞

)شـوهر (هر دختري که بـه انتظـار خواسـتگار    )شکور زاده، ذوالفقاري(شوهر بده

عاشـق را شـوي کـن    )ذوالفقـاري (]ترکمنـی ، سـنقري [ماند بدون شوهر می، بماند

)ذوالفقاري(]افغانی[دیگ سیاه را به روي کن

بوسـتان  (بکـار که تقویم پـاري نیایـد  /برو زن کن اي خواجه هر نوبهار  ۞

اگـر  /به زن گیرد آرام مرد جوان  )ذوالفقـاري ، بهمنیار، شکیبی، امینی، =134سعدي 

/به زن پادشاه را نکاهد هنر  )، حیـدري ، دهگان، دهخدا(اگر پهلوان، تاجدار است

/زن پرهیزکار زاینـده  )شـکیبی =فردوسی(چه کهتر چه مهتر چو شد جفت جوي

یزکـار  زن پره )ذوالفقـاري ، حیـدري ، دهخـدا =مکتبـی  (مرد را دولتی است پاینـده  

، دهخـدا =اي اوحـدي مراغـه  (با تو چون مغـز باشـد انـدر پوسـت    /طاعت دوست 

)، حیدري

]آملـی [.از هـول خـاموش شـد   ، آیـد  به آتش گفتند هووي تو دارد می ۞

)ذوالفقاري(

:گفـت )کجایی هسـتی؟ (اهل کجایی؟  :)از یکی پرسیدند(به یکی گفتند  ۞

اشاره به قدرت اراده زن دارد که مـرد را تحـت   )ذوالفقاري، دهگان(.ام هنوز زن نگرفته

)خضرائی(.دهد تأثیر و نفوذ خود قرار می
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شــود شــب پشــیمان مــی نیمــه، زن بعــد از ازدواج بــا شــوهر دوم بیــوه ۞

)ذوالفقاري(]آذري[شود هاي شب پشیمان می زن بیوه نصف«:و یا)ذوالفقاري(

دار جیگـرو کبـاب    مایـه  زن بیوه، زن کره دار خونه رو خراب میکنه بیوه۞

معایـب زنـی کـه از شـوي دیگـر فرزنـد یـا        )ذوالفقـاري ، شـاملو ، شهري، خضرائی(.میکنه

وقتی کسـی  زیرا)شهري.(استثروت و استغناي شوهر قبلی برخوردارفرزندان دارد و یا از

اي که بچه دارد ازدواج کنـد آن زن تمـام توجـه و پـذیرایی خـود را معطـوف بـه         با زن بیوه

زن بیـوه ثروتمنـد باشـد آن زن بـه     و اگر .کند و هرچه باشد خرج او می، نماید فرزندش می

دار هـم وارد   زبـان و کنایـه نـیش    کند و بـه او زخـم   اعتبار ثروتش اطاعت از شوهر خود نمی

همـراهش  ، زن مگیـر  بیـوه «:ماننـد آن )خضرائی(.نماید کرده و زندگی را بر او تلخ می

زن بیوه نگیر همراه خود کره هـم  «:و یا)ذوالفقاري(]آذري[».آورد اسب می کره

)ذوالفقاري(]قشقایی[».آورد می

(یـزدي [.بیوه و میـوه  ۞ ]اي هـزاره [.»میـوه یـه  بیـوه زن«:ماننـد )ذوالفقـاري ]

(اصـفهانی [.خواهند اش می زن بیوه را براي میوه)خاوري( ، شـکور زاده ، خضـرائی ]

زن شـوهرمرده را  )شـاملو (اش خواهند براي میـوه  را می زن بیوه)ذوالفقـاري ، امینی

بخـش   ارتباط داشتن بـا زن بیـوه لـذت   )خضرائی(.گیرند براي خاطر ثروتش به همسري می

.جهیزیـه بـه همـراه دارد   ، یـا اگـر او را بگیرنـد   .چون کسـب تمتـع از او آسـان اسـت    .است

)خاوري.(

)ذوالفقاري(]کرمانی[لب طاقچه است، ها پول ازدواج جوان ۞

»زر در کمـر ، زن در بغـل ، ملک در نظـر «:یـا زن در کمر ، پول در کمر ۞

ــزاره[ ــی   ]اي ه ماننــد کــه در چنــین شــرایط و     ملــک و زن و زر در صــورتی محفــوظ م

با این توضیح که اگر ملک و زمین تحت نظر آدم نباشد و زن در کنـار  .هایی باشند وضعیت

عنوان توصیه جهت حفظ ایـن سـه    مثل را به.رود از دست می، آدمآدم نباشد و پول در کمر 

.(مورد به کار برند ، ذوالفقـاري (»شـهوت در پشـت  ، پول درشت«:ماننـد آن )خاوري.

)نامه فرهنگ
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، بخـت  ۞)ذوالفقـاري (]لـري [.بخت اول، تخت اول است؛ بخت، تخت ۞

تـرین   انتخاب اول شایسـته )ذوالفقاري، خاوري(]کرمانی، اي هزاره، اصفهانی[.بخت اول

برند که بخواهند کسـی را از تردیـد یـا وسـواس      تعبیر را وقتی به کار می.ترین است و موفق

اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه اولـین       .کننـد  غالباً این تعبیر را در امر ازدواج استفاده می.بازدارند

.(ترین ازدواج است ازدواج بهترین و مهم )خاوري.

(بیرجندي[.نش دو تا شدتنبا ۞ رود کـه   ظاهراً درباره مـردي بکـار مـی   )ذوالفقاري]

شـد  تنبان مرد کـه دوتـا  «:ماننـد .خواهد که تجدید فراش نماید و یا می.دو همسر دارد

)اول(شود  که تنبانش دو تا می مرد وقتی«:و ماننـد آن )شکیبی(افتد  فکر زن نو می

)دهگان(».اش تنگ خانه)دوم(شود  زنش زشت می

.خانه مال زن است بیرون مال مـرد :و یـا )دهگان(جاي زن تو خانه است ۞

)دهگان(.داري است زن خانه)هنر(کار )دهگان(

(نخوره خله)زنی(هر کی ، چوب شوهر گله ۞ دلـداري دادن مـادر و   )دهگان.

)شهري.(مثل آن به دختر که از کتک شوهر به شکایت آمده باشد

(حکم زن روان است ۞ ، گلبـافی [.».زن رئیس خانـه اسـت  «:مانند)دهگان.

(کرمانی )خضرائی(.اشاره به کدبانویی زن در امور خانه)ذوالفقاري]

/خاك یا بی ز پاي تا زانو(خاك بینی ز کعب تا زانو  ۞ اي را کـه   خانـه )

زانـو   خاکروبه تا به، اي که با دو کدبانو باشد خانه«:و یـا )دهخدا(.دو است کدبانو

)امینی(».باشد

)دهگان(.آقا طلبیده، خانم پاشنه ترکیده ۞

خانه پدر «:و یـا )خضرائی(!خانه شوهر چوب و زنجیر، خانه بابا نان و انجیر ۞

(دماوندي[»غصهخانه شوهر غم و، نان و پسته ، خانه پدر اهللا اهللا«:و نیز)ذوالفقاري]

(بیرجنـدي [»اهللا بسماهللا  خانه شوهر بسم خانـه پـدرم کشـک و دوغ    «)ذوالفقـاري ]

(لکی[»خانه شوهرم جنگ و چوب است، است دختران باید بداننـد کـه   )ذوالفقاري]

)خضرائی(!آسایش و آرامش در خانه پدر است
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».شـود  خانه بدون سـایه باالسـر نمـی   «:و یـا .خواهد خانه سایه باالسر می ۞

)دهگان(

)ذوالفقاري(]اي هزاره[.شوهر به شوهر نکند، گور کند خدا زن را گوربه ۞

خـدا  :و یا)ذوالفقاري، شکور زاده، دهخدا، دهگان(.یکی)یار(زن ، خدا یکی ۞

، یار یکـی ، خدا یکی)نامه داستان، مثمر، هبله رودي(.یکی و محبت یکی و یار یکی

)ذوالفقاري(]افغانی[.دلدار یکی، دل یکی

]شهربابکی[کنند دختر خوب را از قبیله خر خوب را از طویله بیرون نمی ۞

)ذوالفقاري(]بیرجندي[برند خر خوب یا زن خوب را از ده بدر نمی )ذوالفقاري(

)ذوالفقاري(]تهرانی[.گرفتی ببند، چشمانت را بازکن، خواستی زن بگیري ۞

شـوهر مـار اسـت    مـادر  ، اش خارخاسـک  خار است؛ بچـه ، خواهرشوهر ۞

و)خضــرائی(.نظــر بدبینانــه عــروس اســت نســبت بــه فامیــل شــوهر اش مارمولــک بچــه

هـا   لرسـتانی ، ماننـد آن و)دهگان(.»خویش شو دیگ را بشو، خویش زن لقمه بزن«یا

سررشـته کـار و ابتکـار     !خویشان شوهر عقب خانـه ، خویشان زن جلو خانه«:گویند

!دارد عمــل در دســت هــر کــس باشــد دوســتان و خویشــان خــود را بــر دیگــران مقــدم مــی 

)خضرائی(

]قمـی [)نمـاز  مـالي بـی  (نیـاز   طـالع بـی  ، اشکنه بی پیـاز ، دختر بی جهاز ۞

)ذوالفقاري(

کند بگذار و فرار کن همسـایه کـه تعریـف     ختر که مادرش تعریف مید۞

دختـري کـه مـادرش زیـاد     «:ماننـد آن )ذوالفقـاري (]آذري[.کنکرد بگیر و فرار 

)ذوالفقاري، سخن(».آید عروس شلخته از کار درمی، تعریفش کند

ــنی زن  ۞ ــه چاش ــوا مرافع ــت  دع ــوهري اس ــان(.وش ــا)دهگ ــواي :و ی دع

)دهگان(.شان است وشوهري نمک ادویه زندگی زن
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کنـد معاملـه بـدون رضـایت و ازدواج بـا       ات را خراب می دو چیز خانه ۞

(بختیاري[تر از خودت پایین از خـود  «:گویند ها وارون آن را می و آذري)ذوالفقاري]

)ذوالفقاري(به باالتر از خود دختر مده، پائین تر دختر بگیر

عهد :و یا)گانده، شکیبی(.یه زن به دو شوهر حالله، دور دور میرزا جالله ۞

(یه زن به ده شوهر حالله، میز جالله زنان در مالمت زنی کـه مـتهم بـه مـول     )دهگان.

)خضرائی(.عنوان تحقیر و فحش گویند ودعوا به داشتن است مخصوصاً ضمن جنگ

زن سـوم بـه   /زن دوم دمار از تو بـرآرد /زن اول به تو حرمت گذارد  ۞

)دهگان(.گذارد قبرت می

.باید با چادر بـه خانـه شـوهر بـرود بـا کفـن بیـرون بیایـد        )دختر(زن۞

حرف "با چادر سیا میاد با کفن سفید میره«:و یا)، شکور زاده، ذوالفقاري، خضرائی(

به پایداري و سازش دخترشان در خانه شوهر و همچنـین نشـان   ، بران دختر دارها در موقع بله

)شـهري .(دخترانشان با مرگ خانه شـوهر تـرك بکننـد   ها مگر  دادن عقیده که در فامیل آن

)خضرائی(.کنند گرا طالق گفتن و طالق گرفتن را سخت نکوهش می هاي سنت خانواده

.زن برکـت خانـه اسـت   «:ماننـد )دهگـان (.خانه بشوي زن بگیر تا صاحب ۞

)دهگان(

(بال نباشد اي بی الهی هیچ خانه، زن بال است ۞ :و یـا )، حیـدري ، شـکور زاده .

، حال خود بیـت  و درعین»اي بال هرگز مبادا خانه بی /اي  زن بال باشد به هر کاشانه«

مراتـب   هاي او براي مرد به وجود زن در اداره خانه بسیار الزم است و خوبی.مثل سایر است

)خضرائی(.هایش است زیادتر از آزار و بدي

به زن مرده بده که قدر زن ، خواند زن به زن طالق مده که کرکري می ۞

زن طالق داده را ، زن مرده را زنش بده«:ماننـد آن )، خضرائی(]کرمانی[.داند می

)خضرائی(».سرش بده
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]مینـابی ، جیرفتـی [شب و نیم شبی چنگال داره/زن بیوه بگیر که مال داره ۞

»دارهبـراي آتشـو چکمــال   /زن بیـوه بگیـر مـال داره   «:و ماننـد آن )ذوالفقـاري (

)ذوالفقاري(]بیرجندي[

)خضـرائی ، ذوالفقـاري (]راوري، سـیرجانی ، کرمانی[زن بیوه یک جفت گیوه ۞

(کرمانی[»راه شیوه، کفش گیوه، زن بیوه«:مانند ازدواج بـا زن  )ذوالفقاري، بهمنیار]

)خضرائی(.بیوه خرجی ندارد

ــر بوســیدن ۞ ــه خاییــدن ، زن پی ، عــوام، شــکور زاده(اســت)جویــدن(پنب

)ذوالفقاري

)ذوالفقاري(]کرمانی[کند خانه را خراب می، دار زن پیر خانه ۞

.سـبد بیـار جوجـه بگیـر    ، )داماد پیر، عروس جوان(زن جوان و مرد پیر  ۞

زن جـوان وقتـی بـا مـردي پیـر ازدواج کنـد زیـاد        )ذوالفقاري، شاملو، بهمنیار، شکور زاده(

کـه بایـد منتظـر    ، سـال اختیـار کنـد    در تنبه پیري که همسـر کـم   )خضرائی(.شود دار می بچه

)شهري.(وآن باشد خود از اینکودکانی بنام

وقتی اختالفی نباشد نیـاز بـه مراجعـه    .زن راضی مرد راضی چه اعتنا به قاضی ۞

ــد ــی نباش ــرائی(.قاض ــا)خض ــرد«:و ی ــی م ــوهر(زن راض ــاي  )ش ــور باب ــی گ راض

(شکور زاده، دهخدا، خزینه، شاهد[»قاضی )ذوالفقاري]

[خواهد نه لحاف جنبان زن رخت و نان می ۞ (تهرانی. )دهگان، ذوالفقاري]

)دهگان(.بالي جانمان شد، زن گرفتیم مونس دلمان باشد ۞

(کرمانی[.زن مال نصف مال ۞ دانـش و احتـرام همسـر مـرد     )ذوالفقـاري ، خضرائی]

:و)خضـرائی (.نصف دانش و احترام شوهر اسـت استاد و معلم حداقل برابر ، دانشمند، عالم

)؛ ذوالفقاري237، بید پاي(».زن به شوي بزرگ بود«

شـکور  ، بهمنیـار (.را از خروس باید یـاد گرفـت  )داريزن(داشتن  زن نگه ۞

داري و غیـرت را از   آدم بایـد زن «:و یا )دهگان، خضرائی،شکیبی، ذوالفقاري، زاده
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شـوهر مسـئول اداره زنـدگی و حفـظ و حمایـت همسـر       )دهگـان (».خروس یاد بگیـرد 

)خضرائی(.خویش است

.گرمی عروس به جهیزیـه اسـت   پشت!همه ناز ندارد این، زنی که جهاز ندارد ۞

)خضرائی(

]ذوالفقاري، تهرانی[بچه به بغل، خانه شوهر، سال دگر، بدر سیزده ۞

، دهگـان ، خضـرائی ، شـهري (.طاق اتاق است قوم شوهر پایـه طـاق  ، شوهر ۞

ي شوهر فرسـتاده کـه اگـر بخواهـد طـاق       نصیحت مادر به دختر به خانه)ذوالفقاري، شهري

و مـراد ایـن   )شـهري .(یعنی شوهر برایش بماند باید پایه طاق یعنی قوم شوهر را نگـاه بـدارد  

.بمانـد تا پیونـد زناشـویی او مسـتحکم    ، است که زن باید فامیل شوهرش را راضی نگه دارد

)خضرائی(

سـخن زنـی اسـت کـه در زنـدگی      !نکردم وصله کنم، شوهر کردم وسمه کنم ۞

.)خضرائی(کند  زناشویی احساس مسئولیت نمی

، دهگـان ، خضـرائی ، شـکیبی (سـرا   نـونش بیـاد حـرم   ، شوهرم بره کاروانسرا ۞

.شوهر هر که باشد باید معـاش زنـدگی خـانواده را تـأمین کنـد      )شکور زاده، حییم، دهخدا

)خضرائی(

، شـکور زاده ، دهگـان (چرا رنـگ رخـم زرد بـود؟   ، شوهر من اگر مرد بود ۞

)ذوالفقاري

داره  سـه زن ، ریش سـفیدش تـا پـر شالشـه    ، شوهري دارم که نود سالشه ۞

(خوادمی بازهم دلش زن در عدم تناسب سن ها که  یکی از تصنیف)دهگان، خضرائی.

چه کم بودند دختران کم سن و سال که به مردان پیر و چنـد زنـه   .شده بود زن و مرد ساخته

)شهري(و مسمطی از نسیم شمال است .شدند فروخته می

، قرض کـن زن کـن  «:یا).حیدري، دهخدا(دهد قرض عروسی را خدا می ۞

قـرض کـن   «:و یـا )ذوالفقـاري ، شاملو، حیدري، شکور زاده(».جا زنت به، قرضت ادا

)ذوالفقاري، حیدري، شکور زاده(.»ماند زن می، رود قرض می، زن کن
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)دهگان(.کله چهارتا شوهر را خورده ۞

(اند گل زن و شوهر را از یک تغار برداشته ۞ )دهگان.

(مال زن مال خودش است سرکوفتش مال مرد ۞ آفتابه  :و مانند آن)دهگان.

(کند پاك نمیمرد را ...،زن )دهگان.

جـا هسـت    همه، دختر سعدي است«:و یـا )خضرائی(مثل زن سعدي است ۞

اش  وقـت تـو خانـه    مثل زن مالنصرالدین هیچ«:و یـا )دهگان(.مگر خانه خودش

از بـاب طنـز در مـورد زنـی کـه      شود و مختلفی استعمال میهاي  صورت این مثل به.»نیست

)خضرائی(.گویندوقت در خانه خودش نیست  هیچ

مرد دوزنه ریشش بـه  «:ماننـد آن و)دهگان(.مرد دوزنه دم خوش نمی زنه ۞

)دهگان(.مرد دوزنه همیشه رویش سیاه است:و نیز)دهگان(».انه

مرد کاري تا )و(زن کاري .زن کاري تا بگردد روزگاري)و(مرد کاري  ۞

خـوب خانـه   ، مرد از بیـرون ، زن از درون«)دهگـان ، خضرائی(.بگردد روزگاري

زن و مرد باید مشترکاً کار کنند تا بتوانند زندگی خـود را بـه    )ذوالفقاري(]آذري[».سازد

)خضرائی(.نحو احسن اداره کنند

(خوابـد  ها تو مسجد می دارد شب مردي که دو زن ۞ جـاي  «:و یـا )دهگـان .

اگر «)حییم، ذوالفقاري، شکور زاده، شاملو، دهگان(».مسجد است)در(مرد دوزنه تو 

بیرجندي [.خواي دو زن کنمی جگر اگر خون/خواهی دو زن کن  عناب تر می

) ]بیرجنـدي [.دو زن کـردي کـو تمبـون   ، یه زن کردي یـه تمبـون   )ذوالفقـاري ]

)ذوالفقاري(

)ذوالفقاري، دهخدا(مهر را کی داد کی گرفت ۞

، شـاملو ، امینـی ، شکورزاده، حییم، دهخدا(یکش باشد  مهرش چیست که هشت ۞

)ذوالفقاري، نامه داستان

معاملـه بـا   ، زن از خودي«:و یا)شکیبی(.معامله با بیگانه، وصلت با خودي ۞

)ذوالفقاري(]شهربابکی[»غریبه
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زن به رفتن و جدا شـدن بـه خـاطر هـوو     تهدید!یا جاي منه یا جاي شب جمعه ۞

همتـایش طـرف اعتنـاي اربـاب یـا اسـتاد یـا        حرف کسی مثل خدمتکار و کارگر که ).هبو(

ي شـب   گویند مردي با زنش قرار شب جمعه گذاشـت و نشـانه  .کارفرمایش قرارگرفته باشد

پس هر چه به خانه آمد متکا را پـایین دیـد    جمعه را پایین پا بودن متکا قرار گذاشتند و ازآن

(آمده زن را گفت جان تا آخر که به ... )شهري:

باشـد و  )، شـهري ، خضـرائی (.نقدي به عقدي یک شوهر دست اي یا یا صیغه ۞

قـرار   ها به متلک دخترهاي بـی  ها در خانه ها که زن از نمایشنامه.خواهد باشد بشود هر چه می

)شهري(.کردند شوهر اجرا می

)ذوالفقاري(]قشقایی[و نانش را سگخورد یقه آدم مجرد را شپش می ۞

:برخی از منابع

موسسـه  ، تهـران ، فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطالحات زبان پارسـی ، امینی امیر قلی.1

.تا بی، اکبر علمی مطبوعاتی علی

.1991، پاکستان، به تصحیح ریحانه خاتون، مثمر، الدین آرزو سراج.2

.1361، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، داستان نامه بهمنیاري، بهمنیار استاد احمد.3

1334، فروشی یهودا بروخیم کتاب، تهران، امثال فارسی و انگلیسی، حییم سلیمان.4

.1379، نشر عرفان، مشهد، وحکم مردم هزاره امثال، خاوري محمدجواد.5

چـاپ  ، نوید شیرازانتشارات، شیراز، وحکم ایرانی فرهنگنامه امثال، )واله(خضرائی امین .6

.1382،اول

، چـاپ چهـارم  ، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، جلد 4، وحکم امثال، اکبر دهخدا علی.7

1357.

فرهنگسـتان زبـان و ادب   ، تهـران ، هاي فارسـی  المثل فرهنگ جامع ضرب، دهگان بهمن.8

.1382، فارسی



فصلنامه داخلی کانون وکالي دادگستري

1400زمستان–21شماره 

162

انتشـارات معـین   ، ج 2، هـاي فارسـی   المثل فرهنگ بزرگ ضرب، ذوالفقاري دکتر حسن.9

1388.

هـاي   المثـل  ضـرب ، تعبیـرات ، اصـطالحات ، جـامع لغـات  (کتـاب کوچـه   ، شاملو احمـد .10

.1378چاپ دوم ، انتشارات مازیار، تهران، با همکاري آیدا سرکیسییان، )فارسی

موسسه چـاپ و انتشـارات آسـتان    ، مشهد، ده هزار مثل فارسی، شکور زاده دکتر ابراهیم.11

.1372، چاپ اول، قدس رضوي

معـزي  شـناس الري و دکتـر پـدرام     محمـد حـق   شکیبی گیالنی دکتر جامی و دکتر علی.12

.1366، چاپ اول، نشویل، تهران، قاجار پند و دستان یاب

انتشـارات  ، تهـران ، هاي تهرانی المثل ضرب -قند و نمک ، جعفري)شهري باف(شهري .13

.1370، چاپ اول، اسماعیلیان

انتشـارات  ، تهران، دکتر حسن ذوالفقاري:تصحیح، جامع التمثیل، هبله رودي محمدعلی.14

.1390، معین


