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 ايتاليران و ايگاه زن در فرهنگ اي جاةسيمقا
  ييايتالي و اي فارسيها المثل ضرب  يا مقابله يبررس قيطر از

  *يخان يبتول قاض
 ،)ع( امام رضايالملل نينشگاه بزبانان دا ير فارسي به غيارشناس ارشد آموزش زبان فارسك 

  رانيمشهد، ا
  **يبركد ايام

 ،)ع( امام رضايالملل ني دانشگاه بيات و علوم انسانيده ادبك دانشيسيار زبان انگلياستاد 
  رانيا مشهد،
  ***زاده يافسانه غن

 ،)ع( امام رضايالملل ني دانشگاه بيات و علوم انسانيده ادبك دانشيسيار زبان انگلي استاد
  رانيا هدمش

 )01/03/95: ، تاريخ تصويب31/01/94: تاريخ دريافت(
  دهكيچ

دهنـد   يل مكي ملت را تشيك از زبان و فرهنگ      يا  ه بخش عمده  ك هستند   ي ادب يها    ها پاره   المثل  ضرب
 ملـت     هـر  يت فرهنگـ  ين هو يي در تع  ييلذا نقش بسزا    انگر نگاه مردم جامعه به مسائل مختلف بوده و          يو ب 

 يي آشـنا كمـ ك، به  ييشور اروپا ك يك و   يرانيگاه زن در فرهنگ ا    ي جا ةسيژوهش حاضر مقا  هدف پ . دارند
ن يـ ا. زبـان اسـت     دو  يهـا   المثـل    ضـرب  يا  ل مقابله يق تحل ي از طر  ييايتالينة محقق با زبان و فرهنگ ا      يريد

زن،  مـرتبط بـا موضـوع        ييايـ تالي و ا  ي نمونة فارس  1384 يگردآور: ن مرحله انجام گرفت   يق در چند  يتحق
، )المثـل   ضـرب 984 برابر بـا  ي آمارةجامع(ا نامفهوم ي يرارك ت يها  ، حذف مثل  ييايتالي ا يها  ترجمة نمونه 

ـ كافتن وجوه اشترايها،   موضوعات مثليبند ، دستهيحات فرهنگي توض يترجمه و ارائة برخ    ن ي و افتراق ب
 مـوارد  يشور در برخكه فرهنگ دو كدهند  يج نشان مينتا. يسة عددي، و مقا يريزبان، آمارگ    دو   يها  نمونه

ر يـ نة هردو قطب عمدة متضاد چه تحق     يزم  ، در   يرانياما فرهنگ ا  . اند  ار متفاوت يگر بس ي د يمشابه و در برخ   
  .دهد يگاه نخست را به خود اختصاص مي جاييايتالي نسبت به فرهنگ ايم ويركن به زن و چه تيو توه
  .يا  مقابلهيا، بررسيتاليران، فرهنگ اينگ االمثل، فره زن، ضرب گاهيجا :يديلك يها واژه

___________________________________________________________________________ 
   Email: ghazikhani2008@yahoo.com،051- 38448625: ، دورنگار051 -38448620: تلفن: نويسنده مسئول* 

** Email: omidakbari@imamreza.ac.ir 
***Email: a.ghanizadeh@imamreza.ac.ir 



 1396 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 22، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 526

  مقدمه -1
 از ابهام و رمز و راز يا  زن در هالهيماي، همواره سكيرة خاك يش انسان بر رو   يداياز بدو پ  

، بارهـا دسـتخوش فـراز و        يخ و در تمـام جوامـع بـشر        ي در طول تار   يگاه و يقرار داشته و جا   
» يسـاالر   مـادر «ا  يـ » يساالر زن« نظام   يزمان) 1383(زاده    نيبه گفتة حس  .  شده است  ييها  بينش
مرنگ كداده و با    » يساالر   مرد«ر  ك خود را به تف    ين نظام جا  ي حسب اقتضا ا   يم بوده و زمان   كحا

ن يـ هـدف از ا   .  سـوق داده اسـت     يتيوهـ   ينج انزوا و ب   ك را به    ي زن، و  يت وجود يساختن ماه 
ـ يـ تالين و اراي ايشورهاك نگاه به زن در فرهنگ      ةسي، مقا پژوهش  يا  مقابلـه يواسـطة بررسـ    ها ب
ن يـ ل به ا  ي ن يبرا. ق ترجمه است  ي، از طر  ييايتالي و ا  ي زبان فارس    مربوطه در دو   يها  المثل  ضرب

  :افتير دست ي زي پرسشهاي برايد به پاسخيمهم، ابتدا با
 زن  در رابطـه بـا موضـوع   ييايتالي و اي از دو زبان فارس    يك هر يها  المثل  ضرب يبيشمار تقر   -

 چقدر است؟
   از دو زبان مطرح شده است؟يك هر يها المثل ضرب در رابطه با زنان در يچه مباحث  -
 تعداد مباحث مطرح ي زنان شده، به عبارت  يهايژگي به و  يشتري از دو زبان توجه ب     يك دامكدر    -

 ؟ييايتاليا ايشتر است ي بي زبان فارسيها المثل ضربشده در رابطه با زنان در 
  وجود دارد؟ها المثل ضربن ين موضوعات اي بيياوتها و شباهتهاچه تف  -

  ت و ضرورت پژوهشياهم -2
 يريـ گ  لك شـ  يهـا   نهي در عصر حاضر و ظهور زم      ير رشد فناور  يبا توجه به سرعت چشمگ    

 ارتبـاط بـا     ي و برقرار  يي به آشنا  ياز عموم يش ن ي و به تَبع آن افزا     يدة جهان كنام ده  ه   ب يا  دهيپد
ـ  ي و فرهنگـ   ي، اقتـصاد  ياسيطور اعم؛ و روند رو به رشد مناسبات س         هر ملل ب  يسا ران و  يـ ن ا ي ب
منـدان بـه دو    ز مراجعـة عالقـه   يـ ران و ن  يـ  ا ينـشگاهها  دا ي در برخ  ييايتاليس زبان ا  يا، تدر يتاليا

ن يـ ل در ايژة ادامة تحـص يراز با هدف وي در تهران و شييايتاليمدرسة مخصوصِ آموزش زبان ا    
ه كـ ن دسـت  يـ  از اييهـا   پـژوهش  ي برا يا  نهيشيطور عدم وجود پ    ني هم طور اخص؛ و   هشور ب ك

قـات احـساس    يگونـه تحق   نيـ ت و لزوم انجام ا    يا باشد، اهم  يتاليشور ا كمرتبط با زبان و فرهنگ      
مندان به زبان     ه از عالق  يعيف وس يق حاضر بتواند مورد استفادة ط     يج تحق يد است نتا  يام. شود  يم
اران آمـوزش  كاندر ن زبان، دست  يآموزان، و مترجمان ا    ان، زبان ينشجواز مدرسان، دا    اعم ييايتاليا

  .رديشناسان زبان قرار گ شناسان و جامعه ن محققان، زبانيزبانان و همچن يرفارسي به غيفارس
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 نة پژوهش يشيپ -3
 ياري بس يها  المثل  ضرب ينخست گردآور :  استوار است  يپژوهش حاضر بر سه محور اصل     

 و ترجمـه و ارائـة     ييايـ تالي ا يها  اند، ترجمة نمونه    ده به موضوع زن پرداخته    ه در دو زبان نامبر    ك
سه و يـ ا؛ دوم مقايـ تاليشور ا كـ خ و فرهنـگ     يگاه زن در جهـان و در تـار        ي در ارتباط با جا    يمتون

 دو  يگـاه زن در فرهنگهـا     ي جا ةسيـ  شده در دو زبـان؛ و سـوم مقا         يآور  جمع يها  مطابقة نمونه 
ه كيـ  از محققان با ت    يكيه  كر است   ك ذ قابل. دست آمده  هه بر شواهد ب   كي ت ا با يتاليران و ا  يشور ا ك

 زبـان   يريادگيـ ا و   يـ تالي در ا  يه ثمـرة سـالها زنـدگ      كـ ش  ي خو يات شخص يها و تجرب    بر دانسته 
ده يـ باشد، به ترجمة موارد عنوان شده مبادرت ورز    يشور م ك در آن    يكادمكصورت آ  ه ب ييايتاليا

ن يتـر حـس  ك دي بـه نامهـا  ي و فارسـ ييايـ تالي ايو متخـصص زبانهـا  د دييها به تأ ة ترجمهيلكو  
رده و  كـ  يا زنـدگ  يـ تالي در ا  ي متمـاد  يه سالها كان خمسه   ييرزايتر جعفر م  كان خمسه و د   ييرزايم

 بـا   .ده اسـت  ياب رسـ  يـ در سِمت ارز  اند    ان رسانده يشور به پا  كن  ي خود را در ا    ةيالت عال يتحص
عدِ فرهنگ، ترجمه،    ه  كتوان گفت     ير شد، م  كتوجه به آنچه ذ    موضوع مقالة حاضر جمعاً از سه ب

 فاقـد هرگونـه   كامل خود بـدون شـ  كل  كق حاضر در ش   يتحق.  است يگاه زن قابل بررس   يو جا 
طور جداگانه  هور بكنة مذي انجام شده در سه زم يارهاكنة  يشي است، اما اگر قرار باشد پ      يا  نهيشيپ

نــة ي در زميگونــه پژوهــش چينون هــكتــاه كــد اذعــان داشــت يــرنــد، باي قــرار گيمــورد بررســ
ران صورت نگرفتـه،    يشور در ا  كن  يگاه زنان در فرهنگ ا    يژه جا يو ه و ب  ييايتالي ا يها  المثل  ضرب

 ين بررسـ يا همچنيتاليات ايران و چه در ادب    يات ا يگاه زن چه در ادب    ي جا ي در رابطه با بررس    يول
ـ  كعمل آمده  ه بيتقاير زبانها تحق ي با سا  ي فارس يها  المثل  ضرب يا  مقابله اختـصار   هه شرح آنهـا ب

  .در ادامه خواهد آمد

   پژوهش    ينة نظريشيپ -3-1
  بحث فرهنگ -3-1-1

 از باورهـا، عقـل، هنـر، اخـالق،     يا دهيـ چيپرداز ترجمه، فرهنگ را مجموعـة پ      هي نظر 1لوريت
، 2هكـ او(نـد  ك يف مـ يـ  از جامعـه تعر يعنـوان عـضو   هقانون، عرف و هر رفتار و عادت انسان ب   

فرهنــگ و «: سديــنو ين مــين چنــي ســرزميــكت فرهنــگ يــ در مــورد اهميذوالفقــار). 1984
 يرنـدة تمـام   يه دربرگ كـ رونـد     يشمار م  ه ب يت مل ي آن از جمله عناصر مهم هو      يها  مجموعه   ريز

___________________________________________________________________________ 
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2. Oke 
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» ها و عناصر سازندة فرهنگ، فرهنگ عامه اسـت           از جلوه  يكي. اند ي و اجتماع  ي فرد يها ارزش  
ا ي مهم دانش عوام     يها  ا عامه را از شاخه    ي ين ادب شفاه  ياو همچن ). 9 ص،  1388،  يذوالفقار(

هـا،   هـا، قـصه   ستانيـ هـا، چ  يـي ها، الال م از ترانهي عظ يا  ه خود شامل مجموعه   كداند    يلور م كفول
 بـه نـسل    يه از نـسل   ك است   يشود و برگرفته از فرهنگ قوم       ي م ها  المثل  ضربها و    ر، متل ياساط

 يكالت و در    يها، تخ   شهي تا باورها، اعتقادات، آداب و رسوم، اخالق و اند         گردد  يگر منتقل م  يد
، به نقـل    1379 (يه به گفتة اسد   كست  ا  نيا  تة قابل توجه    كن. ديس نما ك آنان را منع   يالم زندگ ك
 نقاط مختلف جهان از شرق تا غرب و از شمال تـا             يها  المثل  ضربن  ي، ب )1388،  ي ذوالفقار :از

الت كا بـا مـش  يـ ه تمـام مـردم دن  كـ خورد و از آنجـا   ي به چشم مياريس ب كجنوب، نقاط مشتر  
المثـل     ضرب يكرند چه بسا    ي درگ يبه نوع ...  و   ي همچون عشق، فقر، گرسنگ    يگوناگون زندگ 

  . متفاوت رواج داشته باشديها شي مختلف اما با گوينهايدر سرزم

ثَل و ضربيتعر -3-1-2 المثل ف م  
ه از كـ  يا اجتمـاع يـ  ي اخالق يا   آموزه ين حاو يتاه، اغلب آهنگ  وك است نسبتاً    يا  مثَل جمله «

در . ده شـده اسـت  يـ  گنجانك اندي در لفظيشتري بي معنايعنيجاز است،   ي مهم آن ا   يها يژگيو
، يانور(» ابدي يم  را در   آن ياديوشش ز ك ين حال معنا روشن است و ذهن شنوندة اهل زبان ب          يع

: سديـ نو  ين مـ  يشـود و چنـ      يل تفاوت قائـل مـ     المث  ن مثل و ضرب   يمت، ب كح). 11 ص،  1384
لمـة ضـرب در     ك. ل شـده اسـت    كيو مثَل تش  ) ردنكان  يزدن، ب (المثل از دو واژة ضرب        ضرب«

ر يه تـأث كاند   زدنِ مثل از آنجا گرفته     يلمه را برا  كن  يان آن است و ا    يقاع و ب  ي ا يمورد مثل به معن   
ه سـخن را در  كـ شود، مِثـل آن اسـت    يه از آن در خاطر حاصل م     ك يجاني و انفعال و ه    ينفسان

» نـد و بـه اعمـاق روح او بـاز گـردد            ك نفوذ   يه اثر آن در قلب و     ك وبند، چنان كگوش شنونده ب  
د، هرچنـد مثـل اعـم از        يـ گو  يمـ ) 1388 (يه ذوالفقار ك اما همچنان ). 48 ص،  1361مت،  كح(

المثل   برند، ضرب   يار م ك هگر ب يديكالمثل را مترادف       عموماً مثَل و ضرب    يالمثل است، ول    ضرب
ـ     يـ ز ا يرو در مقالة حاضر ن     نياز ا . ان و استفاده از مثل است     ياربرد، ب ك صـورت   هن دو اصـطالح ب

ه كم  يدان  يم«: سدينو  ي م يتاب موسو ك ةباچي در د  ياشانكپور   انيآر .اند  ار رفته ك هگر ب يديكمعادل  
ل يـ ن دليبـه همـ  . باشـد  ي هر زبان، خاص فرهنـگ آن زبـان مـ      يها  المثل  ضربم و   كامثال و حِ  

 يـك  زبـان در برابـر       يكشوران  يه گو كم  يم بدان يست و اگر ما بخواه    ير ن يپذ المثل ترجمه   ضرب
م ينـ كدا يم و معادل آن را در آن زبان پيد بگرديبرند با   يار م ك ه را ب  يالمثل ما چه اصطالح     ضرب

» ن تفـاوت دارد    جـزء بـه جـزء آ       يالمثـل بـا معنـا        ضـرب  يـك  يلك يه معنا كم  ينيب  يو آنگاه م  
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 يزبـان فارسـ    ه در كـ ر اسـت    كـ ان ذ يشا). 1387،  ي موسو :، به نقل از   1387،  ياشانكپور   انيآر(
  .دهند يل مكي تشيرانيآوازة ا  نامدار و بلندي از امثال را اشعار شعرايدرصد قابل توجه

  ف ترجمهيتعر -3-1-3
بـه  «عنـوان   بـا    خـود    تابك 12 در صفحه    ييايكشناس آمر  شناس و مردم    زبان 1 داين نا يوجي
 در قالـب  أاز زبـان مبـد        ياميـ ان مجـدد پ   يـ ترجمه عبارت اسـت از ب     «: سدينو  يم»  ترجمه يسو
 كت سـب يـ  در وهلة نخست و رعا     يت معن ي آن به زبان مقصد، با رعا      يعين معادل طب  يتر يكنزد

  ). 27، ص 1372هژبرنژاد، (»  در وهلة دومينوشتار

  ها المثل ضربترجمة  -3-1-3-1
ان يـ وة بيه در آنها شك هستند ييها ا عبارتيها   از گفتهي بخشها المثل ضربپور  يلية ن به گفت 

 يهـا  ن سبب ترجمة آنها نسبت به ترجمة گفتهيبه هم.  متفاوت استي عاديها  موضوع از گفته  
ه كـ رد  كـ د فرامـوش    ينبا ).1382پور،   يلين(شود    ي انجام نم  يست و گاه به آسان    يسان ن يك يعاد

 هـا  المثـل  ضـرب  به دنبال معـادل اصـطالحات و         يشناس د نه در عناصر زبان    يه، نبا هنگام ترجم «
 و  يلطـافت (» را جـست   رد آن اصـطالح، معـادل آن      كاركـ د در   يـ ه با كگشت و نه در جمالت، بل     

  ). 146 -145ص ، 1392ات، ك و بلوي اطهار:، به نقل از2009صرافان، 

  پژوهشينة عمليشيپ -3-2
  ييايتاليگاه زن در زبان اي جاينة بررسيزمن در يشي پيارهاك -3-2-1

نون ك تـا  ي و يت وجـود  يـ ه زن و ماه   كـ رسـد     ينظر م  هن ب يعمل آمده چن   ه ب ياز جستجوها 
 ي اساسـ ي بـوده و همـواره از نقـش   ييايـ تاليات ا يـ  در زبـان و ادب     يقـات گونـاگون   يموضوع تحق 

ـ  گاه خالق آث  يه در جا  ك يبرخوردار بوده است؛ چه در متون مقدس، چه زمان         ـ يار ادب  يريـ نظ ي ب
 از قـرون    ي، رفتار و پوشش و    ي، شغل يت اجتماع ير تحول موقع  يه س ك يده و چه هنگام   يدرخش

در .  قرار گرفتـه اسـت  يخواهانه مورد بحث و بررسي و آزاد يجي تدر يتكنون، در حر  كگذشته تا 
 ي سـالها  3وي پترون يها  الد و نوشته  ي بعد از م   140 تا   50 يها  مربوط به سال   2اشعار طنز جووناله    

___________________________________________________________________________ 
1. E. Nida 

2. D.G. Giovenale  
3. G. Petronio  
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حال . م شده بودينت ترس يار و بدط  كبنده، م ي فر يا   زن چهره  يالد همواره برا  ي پس از م   66 تا   27
امـا در   . سا قرار داشت  يلكر حضور   يداً تحت تأث  ير زن شد  ي و تصو  ي زندگ يه در قرون وسط   كآن

 نـسبت بـه مـرد برخـوردار        يمتركت  ي همچنان از اهم   ي و ي بعد هرچند نقش اجتماع    يها سده
 يه موجودك ييش گذاشت تا جا يات رو به افزا   ي ادب ةطيگاه زن در ح   يت جا يحال اهم  نيبا ا بود،  
قـت  يست بـا حق يـ ز يه در آن مـ كـ  يياي دنيشد و حت ير ميخو تصو با و فرشتهي، زك، پا يآسمان
  .(La Donna in Movimento Nel '900, 2007) داشت يادي زةفاصل

  يه زن در زبان فارسگاي جاينة بررسين در زميشي پيارهاك -3-1-2
 گـاه زن در ي جا يبررسـ : شوند  يم م ي تقس يلكدستة   نه به دو  ين زم يا قات انجام شده در   يتحق

  . ي فارسيها المثل ضربدر   ويات فارسيادب

  يات فارسيگاه زن در ادبي جايبررس -3-1-2-1
 چـون   يعد، و با استمداد از مناب     يآ  ي محققان برم  ياز سو قات انجام شده    يه از تحق  كطور   نيا
گـاه زن در  ينة جاي در زم ي متعدد يها نون پژوهش ك، تا )1389( ارشد برزگر    يارشناسكنامة   انيپا
 و ي را جـانب يات فارسـ يـ  از آنـان نقـش زن در ادب  يه برخكاند  شورمان صورت گرفته  كات  يادب
 زنده ي نقشي ويگر برا ي د يس، برخ كاند و بالع    ردهكز خطاب   يست را زن   آن ي دانسته و حت   يفرع

 منسوب به   يتاب خود نقش منف   كدر  ) 1376 (يخاقان. اند   قائل شده  يم خنث ك  ا دست يو پررنگ   
بـه  . زند ي از شعر را نقش زن رقم ميه اساساً بخشكند و معتقد است ك ي ميات را نف  يادب زن در 

ـ    ي واال م  ي بس ياعتقاد او منزلت زن در شعر فارس       م شـعر   يي اسـت اگـر بگـو      يانـصاف  يباشد و ب
ن از يهمچنـ .  نداشـته اسـت  يا ستهيـ  مقام شايكالسكا زن در شعر   يزه دارد و    ي زن ست   با يفارس
رده و حماسـه    كـ  ي قهرمان ظهـور مـ     يكصورت   ها ب ين  يشيات پ يزن در ادب  ) 1378 (يزدانينگاه  

ـ ييات غنـا يـ شـده و ادب  ي مـ ييسـرا   غـزل موجـب  يعنوان معشوق ها بيده و يآفر  يم وجـود   ه را ب
شتر در يـ  آن بيهـا  ه     نمونـه كا نقش فعال داشته     يات گذشته زن    يدب در ا  يعني. آورده است   يم

ده يات عاشقانه به منصة ظهور رس     يشتر در غزل  يه ب كا نقش منفعل    يشود و     يافت م ي يآثار حماس 
 پرداختـه و    يگاه زنان در شـاهنامة فردوسـ      ي جا يتاب خود به بررس   كدر  ) 1350 (يبصار. است

حـال  . اند   برخوردار بوده  يادي شاهنامه از ارزش و احترام ز      ه غالب زنان در   كجه گرفته است    ينت
، ي از آثـار نظـم و نثـر ادب فارسـ           يعيه در گسترة وس   كدارد    ياظهار م ) 1383(زاده   نيه حس كآن
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 و ي روح و رشـد عرفـان  ي داسـتان، تعـال   ي رنگ اصـل   يهن آن، پ  كا  ي يكالسكژه در بخش    يو هب
. نـد ك ي مـ  ي و منفعـل بـاز     ي و فرع  يا  هي حاش يشان، تنها نق  ين م ي مرد است و زن در ا      يتيشخص
 نظـم و نثـر پرداختـه و         يگـاه زن در متـون سـنت       ي جا يتاب خود به بررس   كدر  ) 1387 (ينيحس
مـا بـه    به اعتقاد او    . ن متون را مطرح ساخته است     ي در ا  يزيست  فرهنگ زن  يريگ لك ش يها  شهير

ايـم   مواجه بوده» مردساالري«نگ  با انديشه و فره، همواره نگاه مردانه در تاريخك ي وجود علت
ورهـاي  هـا و با     هنـدي  ةمـثالً در انديـش    .  آن متفاوت است   زانيمه البته در مناطق مختلف دنيا       ك

هـاي اصـيل ايرانـي     ستيزي نمود بيشتري داشته اسـت و در انديـشه      ارسطوييان و افالطونيان زن   
 هاي هندي   شود، ريشه  مي ور ديده ستيزي به وف   ه در آنها زن   كبنابراين بعضي از آثار ايراني      . مترك
  .  يوناني دارندو

  ي فارسيها المثل ضربگاه زن در ي جايبررس -3-1-2-2
سندة يـ ر عنوان و نام نو    كن مجال تنها به ذ    يه در ا  كاند    ن رابطه انجام شده   يز در ا  ي ن يقاتيتحق

چنـد  ، و )1385 (ي شهرسـتان  ي اثر برهـان   ها  المثل  نة ضرب ييزن در آ   يتابهاك. مينك يآنها بسنده م  
 و  ي زن در امثـال فارسـ      يمايس«نامة   اني، و پا  )1385 (ي نوشتة بنفشه حجاز   لمه از مادر شوهر   ك

  .اند ن دستهياز ا) 1388 (يبه قلمِ گندمان» يعرب

  ها  ر زباني با ساي فارسيها المثل ضرب يا  مقابلهينة بررسين در زميشي پيارهاك -3-1-3
) 1383 (كينامـة بـرادران انـار      انيـ  صورت گرفته پا   ن خصوص يه در ا  ك يقاتياز جمله تحق  

بـه زبـان     (يشناس  دگاه  معنا  ي از د  ي فرانسه و فارس   يها  المثل  ضرب يا   مقابله يه به بررس  كاست  
  در  امثـال  يلـ يسة تحل يـ بـه مقا  نامة خود،    انيدر پا ) 1388 (يفالح. همت گماشته است  ) فرانسه

 دو  يتفاوتهـا   و كو وجـوه مـشتر     پرداختـه    يشـناخت  دگاه جامعـه  يد از ي و فارس  يسيزبان انگل 
 يسة بـستر فرهنگـ    يـ بـه مقا  ) 1391 (يگـر، غـرو   ي د يقـ يدر تحق . رده است ك ي را بررس  فرهنگ
. شن ساخته است آنها را رويها  دست زده و تفاوتها و شباهت     ي و آلمان  ي فارس يها  المثل  ضرب

 يـك  ي و فارسـ  يسيـ نگل ا يها  المثل  ضربن  يه، ب دادانجام  ) 1384(برزن  ه  ك يگريدر پژوهش د  
ل يـ ز در مقالة خـود بـه تحل       ين) 1388 (يزاده و نجف   يقاض.  صورت گرفته است   يا  ل مقابله يتحل

 ي و واژگـان يي معنـا  يهـا  زان تطـابق  يـ  از نظـر م    ي و فارسـ   يسيـ  انگل يهـا   المثل  ضرب يا  مقابله
  .اند پرداخته
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 قيروش تحق -4
ن مرحلـه انجـام     ياست، در چند   برخوردار   ياربردك – يفي توص يرديكه از رو  كق  ين تحق يا
) 1389(ورزاده  كتاب شـ  كاز  » زن« مرتبط با موضوع     ي فارس يها  المثل  ضربة  يلكابتدا  : رفتيپذ

گـر  يمنبع معتبـر د  تر، از دو   قيج دق ي به نتا  يابيمنظور دست  هپس از آن ب   .  شدند ياستخراج و بررس  
ـ  ير شب اي بس يها سپس مثل . دندي استخراج گرد  ياريد بس ي جد يها  ز نمونه ين ا نـامفهوم   يـ هـم    هه ب

هـا    و دسـته يبنـد   مطرح شده در آنها دسـته ياساس موضوعات محور   ها بر    نمونه يحذف و باق  
تـاب  ك مـرتبط بـا زن از        ييايـ تالي ا يهـا   المثـل   ضـرب در مرحلـة بعـد      .  شـدند  يگـذار   برچسب

 Il Dizionario dei Proverbi يبا عنوان اصـل » ييايتالي ايها المثل ضربفرهنگ  «يكيترونكال

Italiani  ثَل يا.  و ترجمه شدند   ي استخراج، گردآورز به نوبة خود برحسب موضوعات،      يها ن  ن م
). ييايـ تالي و ايالمثل فارس  ضرب 984 برابر با    ي آمار ةجامع( شدند   يگذار   و برچسب  يبند  دسته

 متعلق به هـر دسـته در دو زبـان شـمارش و بـه درصـد محاسـبه                 يها  المثل  ضربسپس تعداد   
ه جـداول و نمـودار      كـ  انجام گرفـت     يسة عدد ي مشابه در دو زبان، مقا     يها ن گروه ي و ب  د،يگرد

  .دي ارائه خواهند گردي بعدي در بخشهاييجة نهايمربوطه و نت

  ي فارسيها المثل ضربانتخاب  -4-1
انـد تـا حـد        دهيوشـ ك در مقالة حاضر، نگارندگان      يرانيت موضوع فرهنگ ا   يبا توجه به اهم   

   يها المثل نبوه ضربان ايان از مكام
ن مـرز و بـوم      يزبان خارج از ا    يه بعضاً مربوط به مناطق فارس     ك يمتعدد و متنوع زبان فارس    

ب جهـت حفـظ     يـ ن ترت يـ بـه ا  . باشند  يج م يران را يه منحصراً در ا   كنند  ي را برگز  يياند، آنها   بوده
ا يـ هـا    از واژهيكـي  ي نمونـه دارا 539، جمعـاً   ييايـ تالي ا يها ن تعداد با شمار مثَل    ين ا يتناسب ب 
زنِ «، »وهيـ زن ب«، »زن بابـا «،  »زن پـدر  «،  »ي ب يب«،  »خانم«،  »دختر«،  »اليع«،  »زنان«،  »زن«عبارات  

  .دهند يل مكيق حاضر را تشيه اساس تحقكانتخاب شدند » زن گرفتن«و » يدار زن«،  »ريپ

 ي فارسيها المثل ضرب يبند دسته -4-2
ة آنهـا  يـ  شد و برپاييدگاه مجزا نسبت به زن شناسا  ي د 15 انجام شده جمعاً     يها ي بررس يط
وتاه مرتبط با موضـوعات آن      كحاً  يدسته سه نمونة ترج     هر يه برا كر انجام گرفت    ي ز يبند دسته

ـ     . ديـ ر موضوعات، انتخاب شـده و درج گرد       كبِ ذ يدسته و به ترت    ز يـ  ن يتـر  يالبتـه مـوارد جزئ
 يپوش  جداگانه به آنها چشم    يا  ص دسته يتخصن، از   ييار پا يخاطر بسامد بس   هه ب كمشاهده گشت   
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ه صرفاً نقش نشانه را دارد      ك مقابل خود    كمانكاد شده، با واژة داخل      ي يها  از گروه  يكهر. شد
  :دي گرديبرچسب گذار

دهنـد و زن،      يبهـا مـ   ) اعم از همسر و فرزنـد دختـر       (ه به جنس زن     ك ييها  المثل  ضرب -1
 سازگار را محـور خانـه و خـانواده و پـشتوانة مـرد و           ب و يسته، نج يبا، شا يژه زن خوب، ز   يو هب

 )ميركت. (دانند ي او ميزندگ
د يخانة ب -   .زن به گورستان مانَ
 .ه زن ندارد، آرامِ تن نداردك يمرد -
  .ت خانه استكزن بر -
ا يـ ب، شـلخته    يـ ا مذمت زنان، بخصوص زنـان ناسـازگار، نانج        ير  يه در تحق  ك ييها مثَل -2
ة يـ ه ماك او ي و اسارت مرد و نه تنها آفت زندگيشان را عامل بدبختيا ايه و   ار رفت ك ه ب يزشترو

ر و  يـ تحق. (ننـد ك يب مـ  يـ دن همسر ترغ  يا مردان را به نگُز    يدانند و     يم يل هست كفتنه و آشوب    
 )نيتوه

د از مارِ بد - زنِ بد بدتر بو. 
 .ه زن است فتنه آنجاستكهرجا  -
 اريز و هوشيچ مرد با تميزن نخواهد ه/ ام ما ين اياندر اكن ك زن كمرد باش و تر -
 ي بزرگـ  ي را خطـا   يسؤال برده و محـرم قـرار دادن و         ري زن را ز   يه رازدار ك ييها مثل -3

 )يعدم رازدار. (دانند ير قابل اعتماد ميا او را غينند ك يقلمداد م
 .يش زنان راز هرگز مگويبه پ -
  و برزنيوكش در  راز فايابيه ك/ ش با زن يمگو اسرار حال خو -
 .نكن به زن مكبه دزد اعتماد  -
د و تـوان ف       ا   زن قائل  يع را برا  ي سر ك و در  ييشگويه حس پ  ك ييها مثل -4  يركـ ند اما خِـرَ

 )ضعف عقل. (نندك يوم مكدهند و گوش سپردن به او را مح يد قرار مي را مورد ترديو
 .ستيفهم ن فهم است خوش ه زودكزن آنقدر  -
 .شود ي رفت، زن هم عاقل ميياگر آب سرباال -
 ! نادانين اك مشورت با زن خالف زن يردكچو  -
ف يازمنـد بـه مـرد توصـ    يا وابـسته و ن   يـ ارزش، نـاتوان     ي ب يه زن را موجود   ك ييها مثل -5

 )يوابستگ. (نندك يم
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 .ي بهتر از شويزيست چيزنان را ن -
 .رده جزو اثاث پدرست بعد جزو اثاث شوهرك شوهر نيزن تا وقت -
 .ندكد دستور شوهرش را اجرا يزن فقط با -
ا حفظ يرت و تعصب در مورد همسران و دخترانشان   يه مردان را به داشتن غ     ك ييها مثل -6
  )رت و تعصب مردانيغ. (ندينما يب مي خود نسبت به زن ترغيبرتر

 .   ردكت يد تربي و زن را پس از عروس شدنش بايگ هرّكاسب را از  -
 .است) ياهيروس (ة ننگيدختر ما -
  !ه در چنگ زنان استكش ينده به آن ركبر -
سه يطان مقا يا او را با ش    يدانند   يار م ك و م  يباز، موذ   زبان يه زنان را موجودات   ك ييها مثل -7

 )لهير و حكم. (نندك يم
  .دار و سگ هار بترس از زن زبان -
 .ار زن است و روباهكله يح -
 .طان استيزن استاد ش -
وم كـ  مح يتفاوت يا ب يانت،  ي و خ  ينك، عهدش ييوفا ي و ب  يمهر يه زنان را به ب    ك ييها مثل -8

 )ياركجفا. (دانند ي شوهر مييا مال و داراينند و او را تنها خواهان عنوان، ك يم
 ؟يطلب ي وفا ز زن ميا ابله شده -
 م استوار باشدكدر عهد /  هزار باشد يكيزن گرنه  -
 .و شوهر جنگ شودان زن يه تنگ شود، مكزمانه  -
ان يـ اغلب در مذمت آنـان ب      خورده، و  ا سال يوه  يزنان ب  پدر، زن ارتباط با  ه در ك ييها مثل -9
 ) خاصيها مذمت گروه. (اند شده

 .داد يداد، سر تنورم م يزن بابا اگر نونم م -
 راه راست برو اگرچه دور است/ ر اگرچه حور است يوه نگيزن ب -
 زي چون پنبة نرم زآتش ت/ز يرزن بپرهياز فتنة پ -

را دارا هـستند امـا فاقـد      ... ال، دختـر و     يـ  زن، زنـان، ع    يهـا    از واژه  يكيه  ك ييها  مثل -10
 )                           يخنث. (باشند يم) طور خاص هب(جنس زن   و قضاوت نسبت بهيهرگونه داور

 .نندكنند و ابلهان باور كزن و شوهر جنگ  -
 ا زن؟ي مرد بود يليپرسد ل ي قصه مبعد از تمام شدن -
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 .پسر و دختر هندوانة سربست هستند -
فـة رتـق و فتـق امـور منـزل را            يه فقـط وظ   ك يسكه به زن، نه تنها به چشم        ك يي مثلها -11

  )ينينش خانه. (نندك ي نسل نگاه مي بقاي برايا لهيشتزار و وسك يكه به چشم ك بل،برعهده دارد
 . استيدار هنر زن خانه -
 .دن استييار زن بچه زاك -
  ران نريند شينند و زاينش/  هنر يكن بس بود يزنان را هم -

 گـران را يداشتن بـه زن د  ن نظري وهمچن يهمسر ا چند ي ه ازدواج موقت، دو   ك ييها  مثل -12
  )منع تعدد زوجه. (نندك يوم مكمح

 .دام اعتبار ندارندك چيغه هيه و زن صيراكخانة  -
 .اه استيش سيوشه ريمرد دو زنه هم -
   افتد نظر بوالهوساني ناموس ويپ/ سان ك ناموس يه باشد نظرش در پكهر -

. نندك يه مي را توصي زدن وكتكا صراحتاً  ي زن اشاره دارند     يه بدن يه به تنب  ك ييها  مثل -13
  )اِعمال خشونت(

 ! بزنيعنيزن  -
 زديه هرگز برنخكچنانش زن / زد ي گر برستيمزن زن را ول -
د خل استيهر زن/  شوهر گل است چوب - نخور   

. سه شـده اسـت  يـ اء مقايا اشـ يـ اهـان  ي از جـانوران، گ   يكـي ه در آنها زن با      ك ييها  مثل -14
  )ر انسانيسه با غيمقا(

د ي و زن از مردش فرمان مياسب از مرب -   .برَ
 .ندك ي شب مهتاب رشد ميكدوست، كدختر مثل  -
 .دختر ناودان طالست -

 زن  يكه  ك، پوشش، عصمت و وقار را       ييباي از جمله عقل، ز    ييها يژگيه و ك ييها  مثل -15
  )صفات الزم. (شمرند يد داشته باشد، بر ميخوب با

 .رتينت مرد غينتِ زن عفت است، زيز -
 .زن است) سنگر( قلعه ،چادر -
 .دختر است و عصمت -
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  ييايتالي ايها المثل ضربانتخاب  -4-3
 نـامبرده   ي موجود در منبع انتخـاب     ييايتالي ا يها  المثل  ربضة  يلكق حاضر تالش شد     يدر تحق 

 »6وه زن يب«و  » 5دختر«،  »4عروس«،  »3زوجه «،»    2جنس مؤنث «،  »1زن «يها  د واژه يلك از   يكيه با   ك
 ييها  المثل  ضربحال در    نيبا ا . رندي قرار گ  ي، مورد بررس  )نمونه 445جمعاً  ( شده بودند    يمعرف
مـشاهده  » 8فرزند دختـر  «ت  ي با محور  ييها  ز نمونه يان شده بودند ن   عنو» 7خانواده«ه با موضوع    ك

  . ارائه شده منظور شدندي و در آمارها قرار گرفتنديه آنها هم مورد بررسكد يگرد

  ييايتالي ايها المثل ضرب يبند دسته -4-4
 هـا   المثـل   ضـرب ن  يـ ا رابطـه بـا زن در      ه در كـ  يا  نانهيزبير ار متعدد و  يات بس كبا توجه به ن   

 آنهـا   يتـا 15ه مضمون   ك شدند   يي دستة مختلف شناسا   22م  ك شده بودند، دست     يساز جستهبر
ن بـا همـان    يبنـابرا   مطابقـت داشـته و     ي شـدة فارسـ    كيك تف يها ن گروه يباً با مضام  يا تقر يتماماً  
 اشاره دارنـد    يا موارد يزنان    از ييهايژگيه به و  ك دستة مازاد،     7  شدند و  يگذار ن برچسب يعناو
 يگـذار  اند جداگانـه برچـسب   دهي شده مطرح نگردي بررسي فارسيها  عنوان در مثل   چيه به ه  ك

ها مـورد    ن مثل يا ه دربارة زن در   ك ياتكآور و تنوع ن    رتيح ه اوالً شمار  كر است   كذقابل  . شدند
ـ  و مك ي متعدد وليها يژگيه باالجبار صفات و وكاند سبب شد      توجه قرار گرفته   ش مـشابه در  يب

ه با  كتر   ي از موارد جزئ   يا   از اطناب، مجموعه   يمنظور خوددار  هاً ب يثان. اده شوند  گروه قرار د   يك
» متفرقـه « دستة مجزا تحت عنـوان       يك عنوان شده بودند، در      ييايتالي ا يمثلها  در يتر مكبسامد  

 يهـا  مـراه برچـسب   ه  ه بـه  كد  ي رس 23 به  موجود يها  دسته ب شمار ين ترت يبه ا  .گنجانده شدند 
مـراه  ه  و بـه يگانة فارسـ  15 يها  دستهبِيت همان ترتيرعا ، با) مقابلشانكمانكداخل  (مربوطه  

  : نديآ يل ميدر ذ) ركب ذيبا حفظ ترت(گروه  رندة موضوعات متنوع هريسه نمونة مختلف دربرگ
 ينندگكگذارنـد، بـه شـ    يا فرزند ارج ميژه در مقام همسر، مادر يو هه به زن ب  ك ييها  مثَل -1
هـا، زن همـواره      ييرغم تمام بدگو   يه عل كنند  ك يد م كيا تأ ياذعان داشته و     يو    ي و جسم  يروح

  )ميركت.  ( همگان قرار دارديها در رأس آمال و خواسته
___________________________________________________________________________ 

1. donna 
2. femmina 
3. moglie 

4 .sposa     نويسة عـروس يكـي در معنـاي زن در مراسـم ازدواج خـود و ديگـري در          آوا و هم      ؛ از ميان دو واژة هم
  .معناي همسرِ پسر خانواده، معناي دوم مد نظر اين پژوهش نيست

5. ragazza 
6. vedova 
7. famiglia 
8. figlia 
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 proverbio  ترجمه

 ارزنـد   يه مـ  كـ  طـال بودنـد، آنقـدر      جـنس  زنـان از   اگر
  .دنديارز ينم

Se le donne fossero d'oro, non varrebbero 

quello che valgono. 

 داشته باشـد،    يخواهد خانوادة خوب    يه م كهر
  . ندكبا فرزند دختر شروع 

Chi vuol far bella famiglia, incominci dalla 

figlia. 

ــدگو  ــان ب ــه از زن ــييهم ــه ك ي م ــد و هم نن
  .خواهانشان هستند

Tutti dicon male delle donne e tutti le 

vogliono. 

ن ي، انـدوهگ كب، خشمنايسر و نانج  كو ناسازگار، سب  ژه زنان بد    يو هه زنان ب  ك ييها  مثل -2
 خـشونت، و  ينية دردسر، و بعضاً نماد عيا آنان را ما   يرا مورد شماتت قرار داده و        ماري ب يحت و
  )نير و توهيتحق. (اند ب خانه و خانواده دانستهيبت و تخركة نيما

 proverbio  ترجمه
 .La donna e' la maledizione della casa  .بت خانه استكبت و نية مصيزن ما

 .La donna triste e' la rovina della casa  .اشانه استك يرانين باعث ويزن غمگ

 .La donna e' la rovina dell'uomo  .ة انحطاط مرد استيزن ما

  )يعدم رازدار. (دهند يد قرار مي زنان را مورد ترديه رازدارك ييها  مثل-3

 proverbio  ترجمه
خـتن در غربـال     يبـه زن مثـل آب ر      راز گفتن   

  .است
Dire un segreto a una donna e' come 

versare acqua in un vaglio. 

انـد، در خانـه فرشـته، و     سهيسا قد يلكزنان در   
مِ در زاغ 1د!  

Le donne son sante in chiesa, angele in 

casa e gazze alla porta. 

 داننـد فـاش     يه نمـ  كـ  را   ييزنان فقـط رازهـا    
  .نندك ينم

Le donne non dicono i segreti che non 

sanno. 

الً كـ ا يشان مطرح نموده ي در زنان را نسبت به عقل ا   ييشگوي حس پ  يه برتر ك ييها  مثل -4
___________________________________________________________________________ 

در .  است كه توجهش را جلـب كنـد        يزين هرچ ي در كم  ي بوده و به گفتة الپوچ     ي زاغ نماد كنجكاو   ييايتاليدر ا . 1
دهـد   ي است كه در اطـرافش رخ مـ        يعيمند به دانستن و بازگو كردن تمام وقا        هه شده كه عالق   ينجا زن به زاغ تشب    يا
)دهندي را به كالغ نسبت ميني كه صفت خبرچيدرست مانند فارس). 460 ص، 2007، يالپوچ .  
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  )          ضعف عقل. (دانند ياعتبار م يعقل زن را ب

 proverbio  ترجمه
 .Della donna prendi il primo pensiero  !از زن، همان نظر اولش را بچسب

 .Le donne hanno il cervello di gallina  .اندازة مرغ است عقل زن به 

 Le donne han lunghi capelli e corto  .وتاهكرشان ك زنان بلند است و فيمو

cervello. 

 ي الزامـ ي ويا حـضور مـرد را در زنـدگ   يـ  زن را وابسته به مـرد     يلكه به ش  ك ييها  مثل -5
  )يبستگوا. (دانند يم 

 proverbio  ترجمه
ــ ــ يزن ــه يرده نمــكــه شــوهر نك ــد خان اش  دان
  .جاستك

La donna che non ha preso marito, non sa 

dove sta di casa. 

 Donna scompagnata sempre mal  .نندك يبه زنِ تنها همه به چشم بد نگاه م

guardata. 

زنـد،    يف مزرعه را جـارو مـ      كدختر دم بخت    
  .زند ياش را هم جارو نم نهه شد خاكعروس 

La ragzza da marito spazza l'aia e 

maritata nemmeno la casa. 

رت و تعصب در مورد يا آنها را به داشتن غ     ي مردان دارند    يرتيغ  يه نشان از ب   ك ييها  مثل -6
  ) رت و تعصب مردانيغ. (نندك يق ميهمسرانشان تشو

 proverbio  ترجمه
 .Chi ha la moglie bella non e' tutta sua  .ستيبا مال خود آدم نيزن ز

 La moglie e' piu' facile prenderla che  .تر است گرفتن زن از نگه داشتنش آسان

mantenerla. 

 نگهبان  يبا دارد، در خروج   يس زن ز  كهر
  .بگذارد

Chi ha la moglie bella metta all'uscio la 

sentinella. 

 كختن اشـ ير، و توسل به دروغ و رك، ميگر لهياوت فراوان، حك ذه زن را بهك ييها  مثل -7
سه يـ طان مقا ي گاهـاً بـا شـ      يداننـد و حتـ      يار تودار م  يا او را بس   يرده،  كوم  كن مح يآسان و دروغ  

  )     لهير و حكم. (نندك يم
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 proverbio  ترجمه

 .Astuzia di donna le vince tutte  .ز فائق استياوت زن بر همه چكذ

 .Le donne ne sanno una piu' del diavolo  .دهند يطان را درس ميزنان ش

ــ ــره اش  زن راســت اســت و صــد  كدو قط
  .بياش فر قطره

Una donna ha due lacrime sincere e cento 

d'inganno. 

م يا تقـس  يـ  زن نسبت به زحمات شوهر       يتفاوت ي و ب  يعاطفگ يانت، ب يه از خ  ك ييها  مثل -8
  )ياركجفا. (ت دارندياكان و نه تنها با همسر، شيرافردن محبتش با تمام اطك

 proverbio  ترجمه

وتـاه؛  ك زنان بلند است و عمر مهرشان        يمو
وتـاه اسـت و عمـر عشقـشان         ك مردان   يمو
  .بلند

La donna ha i capelli lunghi e l'amore corto; 

l'uomo ha i capelli corti e l'amore lungo. 

آورد و زن از      ي مـ  زور از در    مرد پـول را بـه     
  .زدير يرون ميپنجره ب

L'uomo spinge il danaro per la porta e la 

donna lo getta dalla finestra. 

ن يـ  بـرش بـه ا  يكموست، يدل زنان مانند ل   
ــه آن، و ديــك ــرش ب ــري ب ــاقيگــر مه  ي ب
د ينم   .مانَ

Il cuore delle donne e' fatto a limoncello: 

uno spicco a questo e a quello e l'amore se 

ne va. 

ا پرمـو   يـ زنان، و زنـان زشـت        وهيردختران، ب يه در رابطه با زنان سالخورده، پ      ك ييها  مثل -9
  ) خاصيها مذمت گروه. (اند اند و غالباً در مذمت آنها آمده گفته شده

 proverbio  ترجمه

 Da una donna vecchia si guarda anche il  .ندك يز مير پرهيس هم از زن پيابل

diavolo. 

وتاه است و عروس زبـانش      كردختر زبانش   يپ
  .دراز

Zitella lingua corta; sposa lingua lunga. 

 .Duol di vedova poco dura  .ندارد  يوه دوامياندوهِ زن ب
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ـ  كـ  هب» دختر«و » زوجه«،  »زن «يها   از واژه  يكيه در آنها    ك ييها  مثل -10  فاقـد  يار رفتـه ول
  )يخنث. ( نسبت به جنس زن هستنديضاوت و داورهرگونه ق

 proverbio  ترجمه
 .Tra moglie e marito non mettere il dito  .نكن زن و شوهر مداخله نيب

نـد شانـسش را از دسـت        كه صبر   ك يدختر
  .دهد ينم

Ragazza che dura non perde ventura. 

ه بار آمده، پارچـه همـان      كدختر همان است    
  . شدهه بافتهكاست 

La ragazza com'e' allevata e la tela com'e' 

filata. 

د ين تمج ينش ب، سازگار و خصوصاً خانه    يم، نج يه در آنها از زنان خوب، فه      ك ييها  مثل -11
  )  ينيخانه نش. (اد شده استية خانه از آنان ك، و ملي چون فرشته، پرينيا با عناويشده 

 proverbio  ترجمه
 .La donna saggia edifica la casa  .ندك يا بنا مزنِ فرزانه خانه ر

 .La donna e' la regina della casa  .شتن استي خوية سراكزن، مل

ــا ــالم و پ ــ معيزنِ س ــه ي وب در خان
  .مانند يم

Le donne sane e le gambe malate si trovano  

sempre a casa. 

 يافكـ  زن را يـك  متعـدد، داشـتن   يا از دردسرهيريشگيمنظور پ هشتر بيه ب ك ييها  مثل -12
  )منع تعدد زوجه. (نندك يه ميا برحذر بودن از زن و خشم او را توصيدانند،  يم

 proverbio  ترجمه
 يا  سهكيـ  زن و در هـر       يـك  يا  در هر خانه  

  .1 گردويك
Una donna per casa e una noce per sacco. 

 اسـت و    يستة تاج صـبور   ي زنه شا  يكمرد  
  .ق تاج جنونيمرد دو زنه  ال

Chi ha avuto una moglie merita una corona 

di pazienza, ma chi ne ha avute due merita 

una di pazzia. 

 .Donna e fuoco scherzaci poco  .نك نياد شوخيبا زن و آتش ز
___________________________________________________________________________ 

 ي سروصـدا نمـ  ييسه بـه تنهـا  يك گردو در كيطور كه  ن آمده كه هماني چنييايتالي ايها المثل ضربدر فرهنگ  . 1
، يپـوچ ال(شـود   يصـدا مـ    و سـرو يجاد شلوغي ا موجب در خانه    يكيش از   يك زن تنها هم آرام است، اما ب       يكند،  
 ).459 ص، 2007
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 بـا  يحتـ (ا  رام نمـودن او       يـ ، و   ينترل و كردن زن،   كه مردان را به محدود      ك ييها  مثل -13
  )اِعمال خشونت. (رانند ي او سخن ميه بدنيا از تنبيند ينما يب ميترغ)  به خشونتتوسل

 proverbio  ترجمه
تـر     نـرم  يوبكشتر ب ي را هرچه ب   كفتيزن و ب  

  .شوند يم
Donne e bistecche, piu' si battono e piu' 

diventano tenere. 

ـ      ي را مهم  يهر اسب   را  يز الزم است و هر زن
  .چماق

Come ogni cavallo vuole sprone, cosi' ogni 

femmina vuol bastone. 

 زنت را با چـوب      يگرد  ي به خانه برم   يوقت
  .داند ي چرا، اما خودش ميدان يبزن، تو نم

Quando torni a casa bastona la moglie: tu 

non sai perche', ma lo sa lei. 

. اء قرار گرفتـه اسـت  يا اشياهان ي گ  از جانوران،  يكيف  يرد ه در آنها زن هم    ك ييها  مثل -14
  )ر انسانيسه با غيمقا(

 proverbio  ترجمه
 .Donne e buoi, dei paesi tuoi  .نكار خودت انتخاب يگاو و زن را از د

 .La bella donna e' un bel cipresso  .باستيبا مانند سروِ زيزن ز

ب ابلهـان  يشه نـص  يـ زن و بخت و ثروت هم     
  .شود يم

Donna, oro e fortuna vanno sempre agli 

sciocchi.  

ره يـ  و غ  ي، صداقت، مستور  ي، جوان ييباي همچون ز  ييها يژگي از و  كيه حا ك ييها  مثل -15
ار بلنـد، رفتـار مردانـه، و    ي، قـد بـس  ير چاقي نظيز صفاتيد داشته باشد و ن    ي زن با  يكه  كهستند  
  ) صفات الزم.  (د دارا باشديحاً نبايه زن ترجكاد يدانش ز

 proverbio  ترجمه
 'Donna e rosa meno si mostrano e piu  .تر نيتر، دلنش دهيزن و گل سرخ هرچه پوش

piacciono. 

 .Le donne e le sardine son buone piccoline  .زشان بهتر استين، ري سارديزن و ماه

 .Donna dotta, casa disordinata  .ختهيهم ر خته و خانة بهيزن فره
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ا او را مـسئول امـور   يـ سـازند   ي زن را در خانه برجسته مـ       يه تفوق و برتر   ك يياه  مثل -16
  )يتفوق و برتر. (ندا  معترفيانون خانواده بر وجود وكبودن   و به استواردانند يممنزل 

 proverbio  ترجمه
دارد و مـرد   ينج خانـه را نگـه مـ    كـ زن سه   
  . رايكي

La donna regge tre canti della casa e l'uomo 

uno. 

 .La donna e' la casa  . خانهيعنيزن 

 .La donna e' il timone della casa  .ان منزل استكزن س

 بـه تمـام   يابيند و او را قادر به دست     ا   زن قائل  ي برا ي قو يا  ار و اراده  كه پشت ك ييها  مثل -17
  )اركپشت. (دانند يش ميها خواسته

 proverbio  ترجمه
 .Quel che donna vuole, Dio lo vuole  .خواست زن، خواست خداست 

ــو ــاع جـ ــ، هميزن و اوضـ ــشه هريـ ار كـ
  .اند ردهكاند  خواسته

Il tempo e le donne hanno sempre fatto 

come gli pare. 

 هــم كسد، بــدون دويـ زن اگـر بخواهــد بر 
  .سدير يم

Quando la femmina vuol filare fila senza 

fuso. 

  )يپرحرف. (د دارندكي زنان تأيا حاضرجوابي ي، وراجييگو ادهي زيه روك ييها  مثل-18

 proverbio  ترجمه
 .A nessuna donna manco' mai parola  .اوردهيم نك از زبان يچ زنيه

م آورد، آب هـم سـرباال       كـ  جـواب    ياگر زن 
  .رود يم

Quando a una donna manchera' una risposta 

l'acqua andra' per in su. 

 Bocca di donna non puo' star chiusa  .م ساعت بسته بمانديتواند ن يدهان زن نم

mezz'ora. 

 و چـه از نظـر       ي و جـسم   يرات مـداوم زن را چـه بـه لحـاظ روحـ            ييه تغ ك ييها  مثل -19
ن المـزاج      ينيش ب ير قابل پ  ينند و او را غ    ك ي قلمداد م  يهي بد يها امر   الت و خواسته  يتما و متلـو 
  )يريپذ رييتغ. (دانند يم
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 proverbio  ترجمه
 .La donna cambia come la luna  .ر استييزن هم مثل ماه در حال تغ

زن و شـــانس و جهـــت بـــاد زود عـــوض 
  .شوند يم

Donna, vento e ventura presto si mutano. 

 .Femmina e' cosa mobil per natura  .دار استيجنس مؤنث ذاتاً ناپا

دهنـد و   يبا و مـورد توجـه بـودن را نـشان مـ     ي، ز يآراستگل زنان به    يه تما ك ييها  مثل -20
ن دسته  يدر ا . ن اذعان دارند  يريد سا ي چهره و ظاهر زن از د      ييبايا ز ي يت جوان ين به اهم  يهمچن

  )ييبايز. (رسند يتر بنظر م القامه مطلوب  زنان متوسطها المثل ضرباز 

 proverbio  ترجمه
م نـخ   كـ نـد   كاد توجـه    ينه ز يه به آ  ك يدختر

  .سدير يم
Ragazza che si specchia poco fila. 

دهند خوشگل خطاب شوند      يح م يزنان ترج 
  .تا خوشدل

La donna preferisce sentirsi dire bella, 

piuttosto che buona. 

 .Una bella donna ha sempre ragione  .باستيشه حق با زنان زيهم

  ) به زنياعتماد يب. ( نسبت به زن هستند و عدم اعتماديني از بدبكيه حاك يي  مثلها-21

 proverbio  ترجمه
انـدازد، دارد     ين مـ  يي زن سرش را پا    يوقت

  .سازد يدروغ م
Quando la donna abassa gli occhi pensa una 

bugia. 

ة زن  يـ ا و گر  يبه آفتاب زمستان و موج در     
  .نكاعتماد م

Sole di marzo, onda di mare, pianto di donna 

non ti fidare. 

نـد، امـا نـه    يگو يقت را مـ يزنان اغلب حق 
  .مالكتمام و 

Le donne dicono spesso il vero, ma non lo 

dicono tutto intero. 

ن، ي اسـت، و او اغلـب بـدتر        يلكار مـش  ك احساسات زن    كند در ا  ه معترف ك ييها  مثل -22
  )يار منفكاف. ( استيار منفك افيا دارايند ك يارها را انتخاب مكن راهيتر دهيچين و پيپرخطرتر
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 proverbio  ترجمه
ن نـر  را انتخـاب       يتـر   شه زشـت  يـ زن و ماده گـرگ هم     

  .نندك يم
La donna e la lupa scelgono sempre il piu' 

brutto maschio. 

 .Le donne s'attaccano sempre al peggio  .ننديب يز را ميزنان جنبة بد هر چ

ن جــوانبش ينــد، بــه بــدتركر كــ زن فيوقتــ
  .شدياند يم

Quando una donna pensa, pensa il peggio. 

 ي مختلفـ  يهـا   نـه يمتـر، در زم   ك را بـا بـسامد       يتـر  يه موارد جزئ  ك ييها  مجموعه مثل  -23
اد آنهـا،   ي ز يمقاومت بدن   و استقامت و   يت زنان نسبت به سن خود، جان سخت       يهمچون حساس 

تـراز، حفـظ     ه به ازدواج با زنان هـم      يمنزل، توص  خروج از    ير حاضر شدنشان برا   ي، د يزودباور
  )متفرقه. (سازند يل مطرح مين قبي از اي، و موارد)تر بودن مرد بزرگ (ياختالف سن

 proverbio  ترجمه
 .Le donne hanno sette spiriti in corpo  .زن هفت تا جان دارد

 شــتاب ييزن و گربــه و مگــس در خــودآرا
  .نندك ينم

Donne, mosche e gatti si preparano con 

comodo. 

 زن از خــودت ي آقــا باشــيخــواه ياگــر مــ
  .ريتر بگ كوچك

Abbi donna di te minore se vuoi essere 

signore. 

  ها  دادهي بررس-5
 يهـا  المثـل  ضـرب  از ياريه بـس كـ نخـست، از آنجـا   :  اسـت  يته الزام كر چند ن  كنجا ذ يدر ا 
 نـامبرده تعلـق داشـتند، در    يهايبنـد   گروه از طبقهيكش از  ي شده در هر دو زبان به ب       يگردآور

ل درصدها از صد درصد تجاوز      كحساب آمده و لذا جمع       هاد شده ب  ي ي از گروهها  يكشمار هر 
 ييهـا  ن نمونه، هم به دستة مثـل      يد؟ ا يه د كر وفادار   ياسب و زن و شمش    : عنوان مثال   هب. ندك يم
ه كـ  يا  نند تعلق دارد و هم به دسته      ك يوم م ك مح يتتفاو يا ب ي ينك، عهدش ييوفا يه زنان را به ب    ك

ه كـ نيگـر ا  يتة قابل توجه د   كن. سه شده است  ياء مقا يا اش ياهان  ي از جانوران، گ   يكيدر آنها زن با     
ـ كـ  شـد  مشاهده يبردار  از گرته  ييها  در هر دو زبان نمونه     رش و رواج آنهـا در  يعلـت پـذ    هه ب

 يه از بررس  كنيگر ا يد. ها نشد    نمودن آنها در نمونه    ن امر مانع از منظور    يفرهنگ و زبان مقصد، ا    
  .نظر گشت قاً مشخص نبود صرفيه معنا و مفهوم آنها دقكدو زبان   ح در هري فاقد توضيها مثل
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همراه جـداول و نمـودار مربوطـه          ههر دو زبان ب     صورت گرفته در   يها يبند  در ادامه دسته  
  .ارائه خواهند شد

 445 از مجمـوع  ييايتالي و در ا539 از مجموع ي شده در فارسيي شناسا يها  ارائة آمار دسته   -4-1
  المثل ضرب

  نيمترك به ين فراوانيشتري از بي فارسيها داده. 1جدول 

  درصد  فراواني  برچسب ها  رديف

   %21/33  179  تحقير و توهين  1

   %52/21  116  مقايسه با غير انسان  2

  %10/14  76  تكريم  3

   %54/13  73  وابستگي  4

   %87/11  64  غيرت و تعصب مردان  5

   %95/10  59  مذمت گروههاي خاص  6

   %53/8  46  مكر و حيله  7

   %53/8  46  خنثي  8

   %61/7  41  جفاكاري  9

   %19/5  28  ضعف عقل  10

   %45/4  24  عدم رازداري  11

   %27/4  23  منع تعدد زوجه  12

   %90/3  21  صفات الزم  13

   %34/3  18  نشيني خانه  14

   %04/2  11  اِعمال خشونت  15
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  نيمترك به ين فراوانيشتري از بييايتالي ايها داده. 2جدول 

  درصد  فراواني  برچسب ها  رديف
   %12/30  134  اعتمادي به زن بي  1
   %42/27  122  مقايسه با غير انسان  2
   %25/22  99  تحقير و توهين  3
   %93/13  62  مكر و حيله  4
   %58/12  56  زيبايي  5
   %91/11  53  همتفرق  6
  % 79/10  48  تكريم  7
   %21/9  41  هاي خاص مذمت گروه  8
   %87/7  35  صفات الزم  9
   %29/6  28  غيرت و تعصب مردان  10
   %49/4  20  پرحرفي  11
   %49/4  20  منع تعدد زوجه  12
   %37/3  15  تفوق و برتري  13
   %37/3  15  نشيني خانه  14
   %92/2  13  پشتكار  15
   %70/2  12  ضعف عقل  16
   %70/2  12  افكار منفي  17
   %47/2  11  جفاكاري  18
   %47/2  11  اِعمال خشونت  19
   %80/1  8  پذيري تغيير  20
   %57/1  7  خنثي  21
   %57/1  7  وابستگي  22
   %35/1  6  عدم رازداري  23
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  نيمتركن درصد به يشتريب از بيسه به ترتيت مقاي در وضعييايتالي و اي فارسيها گروه.  3جدول 

  درصد  برچسب ها  درصد  برچسب ها  فيرد
   %12/30   به زنياعتماد يب   %21/33  نير و توهيتحق  1
   %42/27  ر انسانيسه با غيمقا   %52/21  ر انسانيسه با غيمقا  2
   %25/22  نير و توهيتحق  %10/14  ميركت  3
   %93/13  لهير و حكم   %54/13  يوابستگ  4
   %58/12  ييبايز   %87/11  رت و تعصب مردانيغ  5
   %91/11  متفرقه   %95/10   خاصيها مذمت گروه  6
   %79/10  ميركت   %53/8  لهير و حكم  7
   %21/9   خاصيها مذمت گروه   %53/8  يخنث  8
   %87/7  صفات الزم   %61/7  ياركجفا  9
   %29/6  رت و تعصب مردانيغ   %19/5  ضعف عقل  10
   %49/4  يپرحرف   %45/4  يعدم رازدار  11
   %49/4  منع تعدد زوجه   %27/4  زوجهمنع تعدد   12
   %37/3  ينينش خانه   %90/3  صفات الزم  13
   %37/3  يتفوق و برتر   %34/3  ينينش خانه  14
   %92/2  اركپشت   %04/2  اِعمال خشونت  15
   %70/2  ضعف عقل  ---  ---  16
   %70/2  يار منفكاف  ---  ---  17
   %47/2  ياركجفا  ---  ---  18
   %47/2  شونتاِعمال خ  ---  ---  19
   %80/1  يريپذ رييتغ  ---  ---  20
   %57/1  يخنث  ---  ---  21
   %57/1  يوابستگ  ---  ---  22
   %35/1  يعدم رازدار  ---  ---  23
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  ييايتالي و اي فارسيها المثل ضرب ك مشتريها سة گروهيمقا.  1نمودار

   جهينت.  6
ز بـه  يـ آم نيننده و تـوه كري تحق نگاهي فارسيها المثل ضربشود در   يه مشاهده م  كهمانطور  

ز چندان متفـاوت    ي ن ييايتالي ا يها  دگاه در نمونه  ين د يت ا يالبته وضع . دگاه نخست را دار   يزن جا 
 بـه جـنس زن تعلـق دارد    ياعتمـاد  يگاه نخست، به بي جاييايتالي ا يها مثل حال در  نيباا. ستين
ل يـ ن دل يد به همـ   يشا). شود  ي نم ، در نمودار مشاهده   ي نداشتن مورد مشابه در فارس     لي دل  هه ب ك(

 بـه  ييايـ تاليا ز دريـ داننـد ن  يگـر مـ   لهيار و حك ميه زنان را موجوداتك ييها ه درصد مثل كاست  
ن فرهنـگ   يه از تفاوت فاحش ب    ك يان توجه يتة شا كن.  است ي فارس يها  تر از نمونه   شيمراتب ب 

خـصوص زوجـه در     ش از حد به جنس مؤنـث و ب        ي ب ياعتماد  ين ب يدهد، هم  يخبر م  شوركدو  
 مطرح شده و بـه      ييه با بسامد باال   كانت اوست   ياد بودن احتمال خ   ي ز لي دل  ه، ب ييايتالي ا يها مثل

ن بودن سطح تعـصب  ييه همانا پاك است   يگري د ي فرهنگ يژگينگر و ايباعتقاد نگارندگان، خود    
 مردان اشاره   رت و تعصب  يه به غ  ك ييتر بودن درصد مثلها    نييه پا ك  همچنان. باشد  يدر مردان م  

 ييهـا  ه درصد مثـل كنيگر ايد. ته استكن نيد اياد، مؤي با اختالف زييايتالي ايها  دارند در نمونه  
ن وجـود، درصـد   يـ با ا.  به دو برابر باالتر استيك نزديدانند در فارس يالعقل م  ه زن را ناقص   ك

اد از يـ تالف نـسبتاً ز  با اخـ يامثال فارس دهند، در يب و سازگار بها ميه به زن نج ك هم   ييها مثل
گـاه  ين جاي آخـر يز، در فارس يآم  ه به رفتار خشونت   يه توص كنيگر ا يمورد د . شتر است ي ب ييايتاليا

تواند   يدة نگارندگان م  يه به عق  كست   ا  باالتر كي اند ييايتاليه بسامد آن در ا    كرا داراست، حال آن   
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گـر  يتـة مهـم د    كن. ن باشد انت در زنا  ينانه و وحشت مردان از عنصر خ      ي از همان نگاه بدب    كيحا
ـ يفرهنگ ا  در) ا شوهر يپدر  ( و وابسته دانستن او به مرد        يي زن به تنها   يتيهو يب ه كـ  اسـت   يران

ه كل باشد   ين دل يد درست به هم   يشا. ت است ياد در نمودار قابل رؤ    يز با اختالف ز   يبازتاب آن ن  
 شـوهر مـتهم   يـي اراا ديـ داشـت بـه مقـام     ه زن را به چشمك ييها ، درصد مثليرانيدر فرهنگ ا 

 زن يه جـا ك ييها ه درصد مثلكنيمورد آخر ا.  استييايتاليشتر از ايار ب يبس) ياركجفا(نند  ك يم
 به هـم اسـت،      يكار نزد يدو زبان بس   دانند در  يت فرزندان م  يفة او را ترب   يخانه و وظ   را فقط در  

 زنـان  ي ظـاهر ييابـ يه بـه ز ك ياديت زي، با وجود اهميه در فارس كر است   كان ذ يحال شا  نيبا ا 
 ي بررس يها  از مثل  يك چيه در ه  كحال آن .  است ييباي و سپس ز   يندگيت اول زا  يداده شده، اولو  

  .دي مشاهده نگرديفة مادر شدن وي زن و وظييايجنبة زا  بريدكي، تأييايتاليشدة ا

   منابع-7
فارسـي بـه زبـان      ترجمه عناصر فرهنگـي از زبـان        ". )1393 (عزم، مرضيه و بلوكات، مينا،      ي نيك اطهار

هاي فرهنگي در داستان مهمـان مامـان اثـر هوشـنگ مـرادي              تحليل و بررسي ترجمه نشانه    : فرانسه
 .149-133. ، ص1، شماره 46، سال فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه ."كرماني

  .سخن: تهران). نسخه اول (فرهنگ امثال سخن ).1384 (سن، حي،انور
 و  يكـي ترونكنـشر ال  :  تهران .)دو جلدي ( فارسي - پيشرو ايتاليايي    فرهنگ بزرگ ). 1387 (اقر، ب آبروش،

  .انهي جهان راياطالع رسان
: تهـران . )بررسي تطبيقي جايگاه زن در ادبيات فارسي      (زن آرماني، زن فتانه     ). 1383 (ذين، آ ه،زاد  نيحس

  .قطره
  .مهچش: تهران. ستيزي در ادبيات كالسيك فارسي هاي زن ريشه). 1387 (ريم، م،ينيحس
  . فرهنگيندا:  تهران .زن از نگاه شاعر). 1376 (لي، ع،يخاقان
  .نيمع:  تهران.هاي فارسي المثل فرهنگ بزرگ ضرب ).1388 (سن، حي،ارذوالفق

  .به نشر:  مشهد.نها دوازده هزار مثل فارسي و سي هزار معادل آ ). 1389 (براهيم، اي،زاده بلوروركش
هاي انگليسي و فارسي از نظـر   المثل اي ضرب تحليل مقابله ". )1388 (زاده، آ ي، نجف ليل و  خ ،ده زا يقاض

  .30-5. ، ص28شماره  ،7 سال فصلنامه مطالعات ترجمه. "معنايي و واژگاني
نسخه (هاي فارسي و معادل انگليسي آنها  المثل فرهنگ منظوم و منثور ضرب ).1387 (نوچهر، م،يموسو

  .انهي جهان رايانرس  و اطالعيكيترونكنشر ال: تهران. )دوم



 1396 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 22، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 550

انتـشارات دانـشگاه    . )نسخه چهارم ( كاربرد اصطالحات و تعبيرات در ترجمه        ).1382 (ضا، ر ،ر پو يلين
  .ام نوريپ

  .دو نور: تهران. )نسخه اول( آيين ترجمه ).1372 (سين، ح،دهژبرنژا
  .فردوس:  تهران. زن در شعر فارسي).1378 (ينب، ز،يزداني
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