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1 .1آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم !
2 .2آنچه دلم خواست نه آن شد  ---آنچه خدا خواست همان شد .
3 .3آواز دهل شنيدن از دور خوش است !
4 .4از تنگي چشم پيل معلومم شد  ---آنان كه غني ترند محتاج ترند !
5 .5از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !
6 .6از كوزه همان برون تراود كه در اوست !  (( گر دايره كوزه ز گوهر سازند ))
7 .7اگر بيل زني ،باغچه خودت را بيل بزن !
8 .8اگر داني كه نان دادن ثواب است  ---تو خود مي خور كه بغدادت خرابست !
9 .9با مردم زمانه سالمي و والسالم .
1 010بد بخت اگر مسجد آدينه بسازد  ---يا طاق فرود آيد ،يا قبله كج آيد !
1 111به شتر مرغ گفتند بار ببر ،گفت  :مرغم ،گفتند  :بپر ،گفت  :شترم !
1 212پدر كو ندارد نشان از پدر  ---تو بيگانه خوانش نخوانش پسر!
1 313پول است ،نه جان است ،كه آسان بتوان داد !
1 414چاه مكن بهر كسي ،اول خودت ،دوم كسي !
1 515چراغي كه به خونه رواست ،به مسجد حرام است !
1 616چو به گشتي ،طبيب از خود ميازار  ---چراغ از بهر تاريكي نگه دار !
1 717چه خوشست ميوه فروشي  ---گر كس نخرد خودت بنوشي !
1 818خاک خور و نان بخيالن مخور ! ((  ...خار نه اي زخم ذليالن مخور ))
1 919خال مهرويان سياه و دانه فلفل سياه  ---هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا ؟!
2020خدا گر ببندد ز حكمت دري  ---ز رحمت گشايد در ديگري !
2121خرج كه از كيسه مهمان بود  ---حاتم طايي شدن آسان بود !
2222خر چه داند قيمت نقل و نبات ؟
ِ
2323خوشبخت آنكه خورد و ِكشت ،بدبخت آنكه مرد و هشت !
2424خود گوئي و خود خندي ،عجب مرد هنر مندي !
2525دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد !
2626در بيابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام !
2727در بيابان لنگه كفش ،نعمت خداست !
2828در پس هر گريه آخر خنده ايست !
2929در جواني مستي ،در پيري سستي ،پس كي خدا پرستي ؟!
3030در جيبش را تار عنكبوت گرفته است !
3131در خانه اگر كس است يک حرف بس است !
3232در خانه مور ،شبنمي طوفانست !
3333درس اديب اگر بود زمزمه محبتي  ---جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را  (( .نظيري نيشابوري ))
3434در شهر كورها يه چشمي پادشاست !
3535در شهر ني سواران بايد سوار ني شد !
3636در عفو لذتيست كه در انتقام نيست !
3737در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست ! (( حافظ شيرازي ))
3838در كف شير نر خونخواره اي  ---غير از تسليم و رضا كو چاره اي ؟
3939در مجلس خود راه مده همچو مني را  ---كافسرده دل افسرده كند انجمني را !
4040درويش از ده رانده ،ادعاي كدخدائي كند !
4141دست باالي دست بسيار است  (( .در جهان پيل مست بسيار است )) ...
4242دست بيچاره چون به جان نرسد  ---چاره جز پيرهن دريدن نيست !
4343دست تنگي بدتر از دلتنگي است !
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4444دست ما كوتاه و خرما بر نخيل  (( .پاي ما لنگ است و منزل بس دراز )) (( حافظ شيرازي ))
4545دشمن دانا بلندت مي كند  ---بر زمينت مي زند نادان دوست !
4646دشمن دانا كه غم جان بود  ---بهتر از دوست كه نادان بود  (( .نظامي ))
4747دل بي غم دراين عالم نباشد  ---اگر باشد بني آدم نباشد .
4848دنيا جاي آزمايش است ،نه جاي آسايش !
4949دوست آنست كه بگرياند .دشمن آنست كه بخنداند !
5050دوست همه كس ،دوست هيچكس نيست !
5151ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد !
5252ذات نايافته از هستي بخش  ---كي تواند كه شود هستي بخش ؟! (( جامي ))
5353ذره ذره كاندرين ارض و سماست    ---جنس خود را همچو كاه و كهرباست (( .مولوي ))
5454ذره ذره جمع گردد وانگهي دريا شود .
5555رسيده بود باليي ولي به خير گذشت  (( .نريخت درد مي و محتسب ز دير گذشت  (( )) ...آصفي هروي ))
5656رطب خورده كي منع رطب چون كند !
5757روز گار ،آئينه را محتاج خاكستر كند !
5858روزگار است اينكه گه عزت دهد و گه خوار دارد  ---چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد  ((.قائم مقام فراهاني ))
5959رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز  ---تا داد خود از كهتر و مهتر بستاني  (( .عبيد زاكاني ))
6060زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد  ---بهوش باش كه سر در سر زبان نكني .
6161ز عشق  تا به صبوري هزار فرسنگ است ! (( دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است ؟ ))  (( سعدي ))
6262زمانه ايست كه هر كس بخود گرفتار است ! (( تو هم در آينه حيران حسن خويشي  ((  )) ...آصفي هروي ))
6363زمانه با تو نسازد ،تو با زمانه بساز!
6464زن جوان را تيري به پهلو نشيند به كه پيري !
6565سركه نه در راه عزيزان بود  ---بار گرانيست كشيدن بدوش ! (( سعدي ))
6666سرم را سرسري متراش اي استاد سلماني  ---كه ما هم در ديار خود سري داريم و ساماني .
6767سري كه عشق ندارد كدوي بي بار است  (( .لبي كه خنده ندارد شكاف ديوار است )) ...
6868سودا چنان خوشست كه يكجا كند كسي ! (( دنيا و آخرت به نگاهي فروختيم )) (( قصاب كاشاني ))
6969سيبي كه سهيلش نزند رنگ ندارد ! (( تعليم معلم به كسي ننگ ندارد ))
7070شب عيد است و يار از من چغندر پخته مي خواهد  ---گمانش ميرسد من گنج قارون زير سر دارم !
7171شريک اگر خوب بود خدا هم شريک مي گرفت !
7272شير بي يال و اشكم كه ديد  ---اينچنين شيري خدا هم نافريد  (( .مولوي ))
7373طاووس را به نقش و نگاري كه هست خلق  ---تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش !(( سعدي ))
7474طبيب بي مروت ،خلق را رنجور مي خواهد !
7575طمع را نبايد كه چندان كني   ---كه صاحب كرم را پشيمان كني !
7676عاشقان را همه گر آب برد   ---خوبرويان همه را خواب برد  (( .ايرج ميرزا ))
7777عاشقي پيداست از زاري دل  ---نيست بيماري چو بيماري دل  ((  .مولوي ))
7878عاشقي شيوه رندان بال كش باشد !  (( حافظ ))
7979عاشقي كار سري نيست كه بر بالين است ! (( سعدي ))
8080عاقبت جوينده یابنده بود ! (( مولوي))
8181عاقبت گرگ زاده گرگ شود  ---گر چه باآدمي بزرگ شود  (( .سعدي ))
8282عاقل به كنار آب تا پل مي جست   ---ديوانه پا برهنه از آب گذشت !
8383عبادت به جز خدمت خلق نيست  ---به تسبيح و سجاده و دلق نيست ! (( سعدي ))
8484عدو شود سبب خير ،اگر خدا خواهد !
8585عشق پيري گر بجنبد ،سر به رسوائي زند !
8686عالج واقعه پيش از وقوع بايد كرد  ... (( .دريغ سود ندارد چو رفت كار از دست ))  (( سعدي ))
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8787عالج بكن كز دلم خون نيايد  (( .سرشك از رخم پاک كردن چه حاصل  (( )) ...مير والهي))
8888غم مرگ برادر را برادر مرده ميداند !
8989فردا كه برمن و تو وزد باد مهرگان  ---آنگه شود پديد كه نامرد و مرد كيست ؟ (( ناصر خسرو))
9090فرزند كسي نمي كند فرزندي   ---گر طوق طال به گردنش بر بندي !
9191فواره چون بلند شود ،سرنگون شود !
9292قدر زر ،زرگر شناسد قدر گوهر ،گوهري .
9393قران كنند حرز و امام مبين كشند ! (( ياسين كنند ورد وبه طاها كشند تيغ  )) ...
9494كار هر بز نيست خرمن كوفتن  ---گاو نر ميخواهد و مرد كهن .
9595كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست ! (( هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار )) (( حافظ ))
9696كفاف كي دهد اين باده بمستي ما  ---خم سپهر تهي شد ز مي پرستي ما .
9797كلوخ انداز را پاداش سنگ است  ---جواب است اي برادر اين نه جنگ است .
9898كمال همنشين در من اثر كرد  ---وگر نه من همان خاكم كه هستم  ((  .سعدي))
9999كمم گيري كمت گيرم   -نمرده ماتمت گيرم !
10100گاه باشد كه كودک نادان  ---به غلط بر هدف زند تيري !
10101نرمي ز حد مبر كه چو دندان مار ريخت    ----هر طفل ني سوار كند تازيانه اش ! (( صائب))
10102گر به دولت برسي ،مست نگردي ،مردي !
10103گربه شير است در گرفتن موش  ---ليک موش است در مصاف پلنگ !
10104گربه مسكين اگر پر داشتي    ---تخم گنجشک از زمين بر داشتي !
10105گر تو نمي پسندي تغيير ده قضا را ! (( در كوي نيكنامي ما را گذر ندادند  (( )) ...حافظ))
10106گر حكم شود كه مست گيرند   ---درشهرهر آنچه  هست گيرند !
10107گرد نام پدر چه ميگردي ؟  ---پدر خويش باش اگر مردي ! (( سعدي))
10108گر زمين و زمان بهم دوزي    ---ندهندت زياده از روزي !
10109گر صبر كني ز غوره حلوا سازيم !
11110گفت  :چشم تنگ دنيا دار را  ---يا قناعت پر كند يا خاک گور !(( سعدي))
11111گنج بي مار و گل بي خار نيست    ---شادي بي غم در اين بازار نيست ! (( مولوي))
11112گندم از گندم برويد جو ز جو ! (( از مكافات عمل غافل نشو  (( )) ...مولوي))
11113گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من    ---آنچه البته بجائي نرسد فريادست !  (( يغماي جندقي))
11114گوهر پاک ببايد كه شود قابل فيض  ---ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ مرجان نشود ! (( حافظ))
11115گيرم پدر تو بود فاضل    ---از فضل پدر تو را چه حاصل !  (( نظامي))
11116گيرم كه مار چوبه كند تن بشكل مار   ---كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست ! (( خاقاني))
11117لقمان حكيم را گفتند  :ادب از كه آموختي ؟ گفت  :از بي ادبان ! ((گلستان سعدي))
11118ليلي را از چشم مجنون بايد ديد !
11119مار بد بهتر بود از يار بد !
12120ما و مجنون همسفر بوديم در دشت جنون    ---او بمطلب ها رسيد و ما هنوز آواره ايم .
12121ماه درخشنده چو پنهان شود   ---شب پره بازيگر ميدان شود !
12122مرد خردمند هنر پيشه را  ---عمر دو بايست در اين روزگار *** تا به يكي تجربه آموختن  ---با دگري تجربه بردن بكار  (( .سعدي ))
12123مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد ! (( نابرده رنج گنج ميسر نمي شود  ((  )) ...سعدي ))
12124معما چو حل گشت آسان شود !
12125من آنچه شرط بالغ است با تو مي گويم  ---تو خواه از سخنم پند گير و خواه مالل  (( .سعدي ))
12126من از بيگانگان هرگز ننالم  ---كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد  ((  .حافظ))
12127من نميگويم سمندر باش يا پروانه باش  ---چون بفكر سوختن افتاده اي مردانه باش  (( .مرتضي قليخان شاملو))
12128مه فشاند نور و سگ عوعو كند  ---هر كسي بر طينت خود مي تند !  (( مولوي ))
12129ميهمان راحت جان است و ليكن چو نفس  ---خفه سازد كه فرود آيد و بيرون نرود !
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13130نابرده رنج گنج ميسر نمي شود  ---مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد !
13131ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت !
13132نبرد رگي تا نخواهد خداي ! (( اگر تيغ عالم جنبد ز جاي )) ...
13133نزن در كسي را تا نزنند درت را !
13134نان اينجا آب اينجا  -كجا بروم به از اينجا ؟
13135نان به همه كس بده ،اما نان همه كس مخور !
13136نه بر مرده ،بر زنده بايد گريست ! (( گر اين تير از تركش رستمي است  (( )) ...فردوسي ))
13137نه در غربت دلم شاد و نه روئي در وطن دارم !  ---الهي بخت برگردد از طالع كه من دارم .
13138نه سيخ بسوزه نه كباب ! (( كاري بكن بهر ثواب )) ...
13139نيش عقرب نه از ره كين است  ---اقتضاي طبيعتش اين است !
14140هر چه به خود نپسندي به ديگران نپسند !
14141هر چه بگندد نمكش مي زنند  ---واي به وقتي كه بگندد نمک !
14142هر چه پيش آيد ،خوش آيد !
14143هر چه سر بزرگتر ،درد بزرگتر !
14144هر چه كني به خود كني گر همه نيک و بد كني !
14145هر چه نصيب است نه كم مي دهند  ---ور نستاني به ستم مي دهند !
14146هر چه هست از قامت ناساز بي اندام ماست !  ---ورنه تشريف توبر باالي كس كوتاه نيست  ((.حافظ ))
14147هر چيز كه خوار آيد ،يک روز به كار آيد !
14148هر سخن جائي و هر نكته مقامي دارد !
14149هر شب شب قدر است اگر قدر بداني !
15150هر كس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است !
15151هر كسي پنج روزه نوبت اوست ! (( دور مجنون گذشت و نوبت ماست  (( )) ...حافظ ))
15152هر كه به يک كار ،به همه كار  -هر كه به همه كار به هيچ كار !
15153هر كه خيانت ورزد دستش در حساب بلرزد !
15154هر كه دست از جان بشويد هر چه در دل دارد بگويد !
15155هر كه را زر در ترازوست زور در بازوست !
15156هر كه را طاووس بايد جور هندوستان كشد !
15157هر كه را مال هست و عقلش نيست  ---روزي آن مال مالشي دهدش *** وانكه را عقل هست و مالش نيست ---روزي آن عقل بالشي دهدش  ((.عمادي
شهرياري))
15158هر كه شيريني فروشد ،مشتري بر وي بجوشد !
15159هر كه نان از عمل خويش خورد   ---منت از حاتم طائي نبرد !
16160هيچ دودي بي آتش نيست !
16161هيچ كس در پيش خود چيزي نشد !
16162يار در خانه و ما گرد جهان مي گرديم !
16163يا مكن با پيالن دوستي  ---يا بنا كن خانه در خورد پيل !((سعدي ))
16164يك داغ دل بس است براي قبيله اي !
16165آب را گل آلود ميكنه كه ماهي بگيره !
16166آب كه از سر گذشت ،چه يك ذرع چه صد ذرع ـ چه يك ني چه چه صد ني !
16167آب نمي بينه و گرنه شناگر قابليه !
16168آتش كه گرفت ،خشک و تر ميسوزد !
16169آدم خوش معامله ،شريک مال مردمه !
17170آدم گرسنه ،خواب نان سنگک مي بينه !
17171آسوده كسي كه خر نداره  ---از كاه و جوش خبر نداره !
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17172آمدم ثواب كنم ،كباب شدم !
17173آنقدر سمن هست ،كه ياسمن توش گمه !
17174آنقدر مار خورده تا افعي شده !
17175از بي كفني زنده ايم !
17176از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است
17177از كيسه خليفه مي بخشه !
17178از ماست كه بر ماست !
17179از هر چه بدم اومد ،سرم اومد !
18180از يك گل بهار نميشه !
18181از اين گوش ميگيره ،از آن گوش در ميكنه !
18182اصل كار بر و روست ،كچلي زير موست !
18183اكبر ندهد ،خداي اكبر بدهد !
18184اگر بيل زني ،باغچه خودت را بيل بزن !
18185اگر براي من آب نداره ،براي تو كه نان داره !
18186اگه زري بپوشي ،اگر اطلس بپوشي ،همون كنگر فروشي !
18187اگه علي ساربونه ،ميدونه شترو كجا بخوابونه !
18188اگه مهمون يكي باشه ،صاحبخونه براش گاو مي كشه !
18189اگه نخورديم نون گندم ،ديديم دست مردم !
19190اگه همه گفتند نون و پنير ،تو سرت را بگذار زمين و بمير !
19191امان ازدوغ ليلي  ،ماستش كم بود آبش خيلي !
19192اوالد ،بادام است اوالد اوالد ،مغز بادام !
19193اول برادريتو ثابت كن ،بعد ادعاي ارث و ميراث كن !
19194اول پياله و بد مستي !
19195اول  ،چاه را بكن ،بعد منار را بدزد !
19196با آل علي هر كه در افتاد  ،ور افتاد .
19197با اين ريش ميخواهي بري تجريش ؟
19198بادنجان بم آفت ندارد !
19199باد آورده را باد مي برد !
20200با دست پس مي زنه ،با پا پيش مي كشه !
20201با سيلي صورت خودشو سرخ نگه مي داره !
20202با مردم زمانه سالمي و والسالم .
20203تا گفته اي غالم توام ،ميفروشنت !
20204با نردبان به آسمون نمي شه رفت !
20205با يک دست دو هندوانه نمي شود برداشت !
20206به اشتهاي مردم نمي شود نان خورد !
20207بجاي شمع كافوري چراغ نفت مي سوزد !
20208بچه سر پيري زنگوله پاي تابوته !
20209بدعاي گربه كوره بارون نمياد !
21210براي كسي بمير كه برات تب كنه
21211براي يک بي نماز ،در مسجد و نمي بندند !
21212به روباهه گفتند شاهدت كيه ؟ گفت :دمبم !
21213بزک نمير بهار مياد  ---كنبزه با خيار مياد !
21214به كيشي آمدند به فيشي رفتند !
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21215به مالت نناز كه بيک شب بنده ،به حسنت نناز كه بيک تب بنده !
21216بماه ميگه تو در نيا من در ميام !
21217به هر كجا كه روي آسمان همين رنگه !
21218پا را به اندازه گليم بايد دراز كرد !
21219پاي خروستو ببند ،بمرغ همسايه هيز نگو !
22220پز عالي ،جيب خالي !
22221پنج انگشت برادرند ،برابر نيستند !
22222پوست خرس نزده ميفروشه !
22223پول پيدا كردن آسونه ،اما نگهداريش مشكله !
22224پياده شو با هم راه بريم !
22225پيش از آخوند منبر نرو !
22226پيش قاضي و معلق بازي !
22227پول حرام ،يا خرج شراب شور مي شه يا شاهد كور !
22228تا پريشان نشود كار بسامان نرسد !
22229تا گوساله گاو بشه  ،دل مادرش آب مي شه !
23230تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها !
23231تخم دزد ،شتر دزد مي شه !
23232تعارف كم كن و بر مبلغ افزا !
23233تنها به قاضي رفته خوشحال برمي گرده !
23234توبه گرگ مرگه !
23235توي دعوا نون و حلوا خير نمي كنند !
23236جوجه را آخر پائيز مي شمرند !
23237چاقو دسته خودشو نمي بره !
23238چاه نكنده منار دزديده !
23239چوب خدا صدا نداره  ،هر كي بخوره دوا نداره !
24240چه عزائيست كه مرده شور هم گريه مي كنه !
24241چه مردي بود كز زني كم بود !
24242چه  علي خواجه ،چه خواجه علي !
24243چيزي كه شده پاره ،وصله ور نمي داره !
24244چيزي كه عوض داره گله نداره !
24245خانه اي را كه دو كدبانوست ،خاک تا زانوست !
24246خانه نشيني بي بي از بي چادريست !
24247خدا به آدم گدا ،نه عزا بده نه عروسي !
24248خدا برف را به اندازه بام ميده !
24249خدا خر را شناخت ،شاخش نداد !
25250خدا نجار نيست اما در و تخته رو خوب بهم ميندازه !
25251خدا يه عقل زياد به تو بده يه پول زياد به من !
25252خر بيار و باقال بار كن !
25253خر ،رو به طويله تند مي ره !
25254خر كه جو ديد ،كاه نمي خوره !
25255خر لخت را پاالنشو بر نمي دارند!
25256خر ما از كرگي دم نداشت !
25257خواب پاسبان ،چراغ دزده !
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25258خودتو خسته ببين ،رفيقتو مرده !
25259خودم كردم كه لعنت بر خودم باد !
26260خوردن خوبي داره  ،پس دادن بدي !
26261خوشا بحال كساني كه مردند و آواز ترا نشنيدند !
26262دارندگيست و برازندگي !
26263دختر تنبل ،مادر كدبانو را دوست داره !
26264در جهان هر كس كه داره نان مفت ،ميتواند حرفهاي خوب گفت !
26265در چهل سالگي طنبور ميآموزد در گور استاد خواهد شد !
26266در خانه ات را ببند همسايه تو دزد نكن !
26267درخت كاهلي بارش گرسنگي است !
26268در دروازه را ميشه بست ،اما در دهن مردم و نميشه بست !
26269در دنيا يه خوبي ميمونه يه بدي !
27270درويش از ده رانده ،ادعاي كدخدائي كند !
27271در ،هميشه به يک پاشنه نمي گرده !
27272دزد ناشي به كاهدون ميزنه !
27273دست بريده قدر دست بريده را مي دونه !
27274دست تنگي بدتر از دلتنگي است !
27275دست در كاسه و مشت در پيشاني !
27276دست كه بسيار شد بركت كم مي شود !
27277دستي را كه نمي توان بريد بايد بوسيد !
27278دستي را كه از من بريد ،خواه سگ بخورد خواه گربه !
27279دعا خانه صاحبش را مي شناسد !
28280دالک ها كه بيكار مي شوند سر هم را مي تراشند !
28281دل سفره نيست كه آدم پيش هر كس باز كنه !
28282دود ،روزنه خودشو پيدا مي كنه !
28283دوغ در خانه ترش است !
28284ده ،براي كدخدا خوبه و برادرش !
28285ديده مي بينه ،دل مي خواد !
28286ديوار حاشا بلنده !
28287راه دزد زده تا چهل روز امنه !
28288رفتم شهر كورها  ،ديدم همه كور ،من هم كور !
28289ريسمان سوخت و كجيش بيرون نرفت !
29290ريش و قيچي هر دو در دست شماست !
29291زدي ضربتي ضربتي نوش كن !
29292زبان گوشت است به هر طرف كه بچرخاني مي چرخد !
29293زمستان رفت و رو سياهي به زغال موند !
29294زن بالست  ،اما الهي هيچ خانه اي بي بال نباشه !
29295زور داري ،حرفت پيشه !
29296زير اندزش زمين است و رواندازش آسمون !
29297زير پاي كسي پوست خربزه گذاشتن !
29298سال به دوازده ماه ما مي بينيم يک دفعه هم تو ببين !
29299سر بزرگ بالي بزرگ داره !
30300سر خر باش ،صاحب زر باش !
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30301سرش جنگه اما دلش تنگه !
30302سر قبري گريه كن كه مرده توش باشه !
30303سرم را مي شكنه نخودچي جيبم مي كنه !
30304سگ باش ،كوچک خونه نباش !
30305سگ چيه كه پشمش چی باشه !
30306سگ در خانه صاحبش ،شيره !
30307سگ را كه چاق كنند هار مي شه !
30308سالم روستائي بي طمع نيست !
30309سنگ كوچک سر بزرگ را مي شكنه !
31310سواره از پياده خبر نداره ،سير از گرسنه !
31311شاه مي بخشه شيخ عليخان نمي بخشه !
31312شاهنامه آخرش خوشه !
31313شب دراز است و قلندر بيكار !
31314شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !
31315شب عيد است و يار از من چغندر پخته ميخواهد  ---گمانش ميرسد من گنج قارون زير سر دارم !
31316شراب مفت را قاضي هم مي خوره !
31317صد تومن ميدم كه بچه ام يک شب بيرون نخوابه وقتي خوابيد  ،چه يک شب چه هزار شب !
31318صد تا چاقو بسازه ،يكيش دسته نداره !
31319صد من پرقو ،يک مشت نيست !
32320ضرر را از هر جا جلوشو بگيري منفعته !
32321ضرر كاركن ،كار نكردنه !
32322ضرر به موقع بهتر از منفعت بي موقعه !
32323عاشق بي پول بايد شبدر بچينه !
32324عاشقم پول ندارم كوزه بده آب بيارم !
32325عروس كه مادر شوهر نداره اهل محل مادر شوهرشند !
32326عقلش پاره سنگ بر مي داره !
32327علف به غالم به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !
32328علف باید به دهان بزي شيرين بياد !
32329فكر نان كن كه خربزه آبه !
33330فلفل نبين چه ريزه بشكن ببين چه تيزه !
33331فيل خوابي مي بيند و فيلبان خوابي !
33332به قربون بند كيفتم ،تا پول داري رفيقتم !
33333كار هر بز نيست خرمن كوفتن  ---گاو نر ميخواهد و مرد كهن .
33334كاري بكن بهر ثواب  -نه سيخ بسوزه نه كباب !
33335كافر همه را به كيش خود پندارد !
33336كاه از خودت نيست كاهدون كه از خودته !
33337كباب پخته نگردد مگر به گرديدن !
33338كدخدا را ببين  ،ده را بچاپ !
33339كرايه نشين ،خوش نشينه !
34340كسي كه خربزه مي خوره ،پاي لرزش هم مي شينه !
34341كالغ از وقتي بچه دار شد  ،شكم سير به خود نديد !
34342كنار گود نشسته ميگه لنگش كن !
34343كور را چه به شب نشيني !
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34344كوه به كوه نمي رسه ،آدم به آدم مي رسه !
34345گذر پوست به دباغخانه ميافته !
34346گربه را دم حجله بايد كشت !
34347گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست ؟!
34348الالئي ميدوني چرا خوابت نمي بره !
34349ما كه در جهنم هستيم ،يک پله پائين تر !
35350پول باد آورده چند و چون نداره !
35351مال همه ماله ،مال من بيت الماله !
35352ماه درخشنده چو پنهان شود   ---شب پره بازيگر ميدان شود !
35353مرغي را كه در هواست نبايد به سيخ كشيد !
35354مرگ خوبه اما براي همسايه !
35355معما چو حل گشت آسان شود !
35356من ميگم نره تو ميگي بدوش !
35357مهمون ناخونده خرجش پاي خودشه !
35358ميون حق و باطل چهار انگشته !
35359ميخواي عزيز بشي يا دور شو يا كور شو !
36360مي بخور ،منبر بسوزان ،مردم آزاري مكن  !
36361نزديک شتر نخواب تا خواب آشفته نبيني !
36362نزن در كسي را تا نزنند درت را !
36363نفسش از جاي گرم در مياد !
36364نوكر بي جيره و مواجب تاج سر آقاست !
36365نون بده ،فرمون بده !
36366نه آب و نه آباداني نه گلبانگ مسلماني !
36367نه پسر دنيائيم نه دختر آخرت !
36368نه پير را براي خر خريدن بفرست نه جوان را براي زن گرفتن !
36369نه دزد باش نه دزد زده !
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ا﹞﹊︀ن ︔︊️ ︨﹀︀رش ︗︡︡ و ︎﹫﹍﹫︣ی ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︨︀﹞︀﹡﹤ ︎﹫︀م ﹋︀︑﹢ه و وب ︨︀️
ا﹞﹊︀ن در︀﹁️ ︮﹢ر︑︧︀ب و ﹎︣دش ﹞︀﹛ ﹩از ︵︣﹅ ︨﹫︧︐﹜ ﹨︦﹊﹁ ︡﹠﹝︫﹢
﹎︤ارش ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︎﹫︀﹞﹉

SamirGraphic @yahoo.com

Email:

www. IranSarresid .com

︑﹠︀ ﹉ ︮﹀﹤ را ︵︣ا ﹩︀ از آ﹛︊﹢م ﹞︐﹠﹢ع ﹞︀ ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡؛
﹁︣آ﹠︡ ︑﹆﹢﹜ ︨︀زی را ︋﹤ را︀﹡﹤ ︋︧︍︀ر︡.
ز﹠﹊︀ی ︠﹢د را در ︀︎︀﹡﹤ ︑﹢﹏ ︋﹍﹫︣︡.
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