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  نرايا

  )1/2/92 :، تاريخ تصويب21/8/91 :تاريخ دريافت(

  دهيكچ

ـ دل ه بهكند يها فرهنگ ملت ياز نمودها يكيها،  مثل ـ  ةل رواج آنهـا در زبـان روزمـره، مطالعـ    ي ن يب
از فرهنگ و امثال زبان مقابـل، فهـم آن    يآگاه بدونه كر است؛ چرا يناپذ اجتناب يآنها ضرورت يفرهنگ

 آنهـا بـا   ياـــ نماده ةسـ يمقا و يپارس يها مثل ةنيشيپ يمعرفحاضر  ةف مقالهد. دينما يان دشوار مـزب
م و در هر يتقس يو مردم ي، ادبيبه سه بخش مذهب يپارس يها ن منظور مثليبه ا. است يآلمان يها مثل

 يهمراه بـا برابرهـا   يياه مثال ،سپس. اند شده يبررس اند، ن امثاليه خاستگاه اك يمختلف يبخش بسترها
ـ از ا .اند شده يو استعارات موجود در امثال هر دو زبان بررس آوردهآنها  يآلمان ـ ا مطالعـه، ن ي جـه  ين نتي

گر وجود يد ياز سو. ام وجود دارنديبا همان پ يآلمان يها مثل ،يپارس يها ه در برابر مثلكحاصل آمد 
هـا   اربرد اسـتعاره كـ و ر فرهنگ بر ساخت ينشانگر تأث ،يو آلمان يپارس يها متفاوت در مثل يها استعاره
  .است

  .يمثل پارس ،يمثل آلمان ،فابل ،ياصطالح مثل ،مثلال ضرب ،مثل :يديلك يها واژه
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  مقدمه
پرداخته و واژگان و اسـتعارات موجـود    يو آلمان يپارس يها مثل ةش رو به مطالعيپ ةمقال

تـوان   يآنهـا مـ   كمكبه ه كاند  ندهيدگاه گويابراز د يبرا يها ابزار مثل. ندك يم يدر آنها را بررس
ـ با توجه به ا. م منظور خود را به شنونده رساندير مستقيغ يا به گونه ه امـروزه ارتباطـات   كـ ن ي

ن يـ م، بـر ا ييهـا  فرهنـگ  ييجـا  ارا شاهد جا بهكه آشكها آن چنان گسترده شده است  ان ملتيم
نـدگان  يه گوكـ را مؤثرتر باشد؛ چـ  يارتباط يبرقرار يبرا يم راهكامثال و ح ياوكه واكم يباور

ن يـ ت ايـ اهم. نـد يجو يج در آن زبـان بهـره مـ   يـ خود از امثال را ةهر زبان در محاورات روزمر
ه نداشـتن  كـ اند  يمختلف يابعاد فرهنگ ةرندي، در بر گيه امثال در هر زبانكموضوع در آن است 

 يانسـان تواننـد مخـرب روابـط     يه مكشود  يم ييها از مفهوم آنها باعث سوء تفاهم يافك يآگاه
ن موضـوع، بـه آثـار    يـ در ا يقـات يتحق ةنيشـ يپ ةر شده و با مطالعـ كت ذياما با وجود اهم. باشند
ن دو زبان را در يه امثال اكم ينك ي، برخورد نميو چه در زبان آلمان ي، چه در زبان پارسيچندان
 ،انـد  دهركـ  يرا گـردآور  يه امثال پارسـ ك ين آثارياز مهمتر. رده باشندك يگر بررسيديكبـرابر 

را در  يات پارسـ ل و اصـطالح امثاه كرا نام برد  دهخدا عالمهاثر  دهخدا مكح امثال وتوان  يم
داسـتان  تـر،   شينه، پين زميز درايانتشارات دانشگاه تهران ن .داده است يچهار جلد در خود جا

 .رده اسـت كـ را منتشـر   مكـ فرهنگ جامع امثال و ح يتاب دو جلدك يو به تازگ ياريبهمن ةنام
ر كـ آنهـا را ذ  ةنيشيو پ يآوردمثل را گر ياديتعداد ز ،امثال يها داستاندر هم  يحسن ذوالفقار

 ةنيشير پكو ذ يپارس يها مثل يآور اما آثار نام برده تنها به جمع ).1388 يذوالفقار( است ردهك
 فرهنـگ در  رضـا آموزنـده  يعل ، تنهايو آلمان يپارس يها مثل ةسيمقا ةنيدر زم اند و آنها پرداخته

و معادل آنها در زبـان   يدر زبان آلمان يصدها مثل و اصطالح مثل يفارس -يآلمان مكح و امثال
آموزنـده  (آنهـا داده اسـت    ةنيشـ يپ ةدربـار  يحاتيتوض ،يرده و در مواردك يآور را جمع يپارس

1386.(  
برخـورد   پرداختـه باشـند،   يو آلمانــ  يپارسـ  يها ه به مثلك يز با آثارين يدر زبـان آلمان

 يآلمــان يهــا ثلـگ مـــنـــرهـف تـــوان يمـــ يآثـــار در زبـــان آلمـــان نيمهمتــر از. مينــك ينمــ
)Deutsches Sprichwörter-Lexikon(  ـ  يش ويدريـ ارل فركـ اثر  Karl Friedrich) ردلهلـم وان

Wilhelm Wander)  وانـدر  ( ردهكـ  يآور مختلـف را جمـع   يها تياز مل ييها ه مثلكرا نام برد
 Die Deutschen) يامثـال آلمـان  نام  به يا ز مجموعهين )Karl Simrock( كمريرل ساك. )2001

Sprichwörter) يفرهنـگ اصـطالحات مثلـ   و پـس از آن   )2003 كمريسـ ( چـاپ رسـانده   به 
)Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten( شيـ لـوتس رور  توسط )(Lutz Röhrich   بـه
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ش يـ رور( اسـت  آنهـا را در خـود گنجانـده    ةنيشيو پ يآلمان يمثل اته اصطالحكده يچاپ رس
2000(.  

در  يو آلمـان  يپارس يها مثل ةدربار ياديز يها ه پژوهشكم يديچنانچه از نظر گذشت، د
موجود در  يها ها و تفاوت حاضر به شباهت ةن رو در مقالياز ا. گر انجام نشده استيديكنار ك

م ينك يم يامثال و اصطالحات را بررس ةترجم يارهاكن راهيامثال هر دو زبان پرداخته و همچن
  .ابديام آنها به زبان مقصد انتقال يان مفهوم آنها حفظ شده و پكتا در حد ام

  يبحث و بررس
  امثال يم بنديتقس

و زبـان عامـه    ي، ادبـ ينـ ييآتوان در سـه بسـتر    يآنها م ةنيشيلحاظ پ را به يپارس يها مثل
ن اسـالم، فرهنـگ و زبـان    يـ د ان بهيرانيا دنيوگر ان وريورش اعراب به اي پس از. ردك يبررس
مسـلمانان،   يتـاب آسـمان  كه در كـ  ينـ يد ياز باورها ياريثر شده و بسمتأ يبان عرباز ز يپارس

ـ افزون بـر ا  .اند ج شدهيل مثل راكش به يرانيدر زبان و فرهنگ ا ،توب استكقرآن، م ن قـرآن  ي
افتـه  يان مـردم رواج  يـ ، در ميعر و ادب پارسـ ها از راه ش ن مثليه اكخود سرشار از مثل است 

زبـان   ه بـه كـ  نـد از آن يا بخشيه و ين آيو گاه ع اند يات قرآنياز آ يريگاه تعب ،ن امثاليا .است
رواج  يز امثالين يزبان آلماندر . )11مت كح(اند  افتهيرواج  يگران زبان پارس شيگو انيم يعرب

و  يعبـر  يهـا  تـاب مقـدس را از زبـان   ك Luther)(لـوتر  . ندا تاب مقدسكه برگرفته از كدارند 
ه او هنرمندانـه ترجمـه   كـ  ياز عبارات و اصـطالحات  ياريبرگردانده و بس يزبان آلمان به يوناني
  ).18آموزنده (اند  ج شدهيگونه را مثل يدر زبان آلمان ،رده استك

ن گـروه را  يا. اند خود اختصاص داده را به يپارس يها مثلاز  يعيز بخش وسين يثال ادبام
شـه در آثـار منثـور دارنـد     يه ركـ  يامثـال منظـوم و امثـال   : ردكـ م يدو دسـته تقسـ   تـوان بـه   يم
 ةواسـط  ه بـه كـ انـد   سـروده  ياشـعار  ،زبـان  يپارس اعراناز ش ياريبس). 43 ،1386،يذوالفقار(

در حـال  ه كـ  انـد  يمثلـ  يز حاويات نياب ياند؛ برخ ج شدهيل مثل راكش به شان مضمون آموزنده
حـال اگـر   . دننام دار المثل ارسال يع ادبيت در صناايبان يا ؛در زبان مردم رواج دارد زير نحاض
، يذوالفقـار ( .نديگو يم ١نيالمثل ارسالآن  به ،ندكت خود استفاده يج در بياز دو مثل را يشاعر

                                                           

ـ به نقل از استاد بهمن. 32جا همان -1 ه دو مثـل را در سـخن   كـ ن اسـت  يـ ه و عبـارت از ا يـ عيع بدياز صـنا : ياري
  خود آمد به سالخ خانه يجا بود دام و دانه     به پا يكندانست : تين بيمانند ا. نجانندبگ
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ـ ا ةنيشيپ. ات منثور دارنديشه در ادبيه رك ندييها مثل ،يدوم از امثال ادب ةدست )47-49 ،1386 ن ي
 يش بـاز ـهـا در آنهـا نقـ    وانيه حك يا آموزنده يها داستان( ١ها دستانا يها و  تياكح ها به مثل

بـا   ياديـ شـباهت ز  يو آلمـان  يهـا در هـر دو زبـان پارسـ     ن دسته مثليا .گردد يباز م) نندك يم
  .گر دارنديديك

 ،ييو رسا يوتاهكل يدل ه بهكآورد  يزبان م به يا جمله يخاص، شخص يتيدر موقع يگاه
 يل مثـل جـار  كش گران قرارگرفته و رفته رفته بهيد ةمورد استفاد يمشابه بعد يها تيدر موقع

 بـه  يدر زبـان پارسـ   نهيشـ يه از نظـر پ كند ا ن دسته، امثال زبان عامهيا. )6، 1واندر، ج ( شود يم
؛ يخيتار ةنيشيبا پ امثال. 2؛ استها ناشناخته  آن ةنديه گوك يامثال. 1: اند ميچهار گروه قابل تقس

  .ها دارند ها و حماسه شه در افسانهيه رك يامثال. 4؛ اند آنها افراد معروف ةنديه گوك يامثال. 3

  لثف ميتعر
شناسان در هر دو زبـان   بان و زبانين اديب يمختلف يها دگاهيد ،ثلم ةف واژيتعر ةاما دربار

 يمعنـا  ةاسـت و دربـار   وارد شده يارسپ به ياز زبان عرب مثل ةواژ. وجود دارد يو آلمان يپارس
. شباهت است يمعنا ن واژه بهيه اكن باورند يبر ا تكيوسف سيمانند ابو شمندانياند يآن برخ

 ان شود؛ بـه يطور روشن ب شوند تا منظور شخص به يگر همانند ميديك ء بهين معنا دو شيدر ا
خاص را با واژگان متفـاوت   يتيه موقعكاست  يا ن مثل جملهيبنابرا. نديگو يه مين حالت تشبيا

  .)15 -13 يرضو(ند ك يف ميتوص
شناسان و ادب  زبان از ياريرباز بسين رو از ديد؛ از ايرا مثل نام يا توان هر جمله يالبته نم

  :مينك ين آنها اشاره مياز مهمتر يبرخ ر بهيه در زكاند  ردهكارائه  يفيها تعار دان
: نـد ك يف مـ يـ نطور تعريثل را ام) 2نقل از آموزنده ( يرايبهمن استاد يرانين دانشمندان ايب

ـ  ةه بـه واسـط  كمانه كيا مضمون حيه ياست مختصر مشتمل بر تشب يا مثل جمله« الفـاظ،   يروان
در  ييـ ر جزييـ ا بـا تغ ير ييعامه مشهور شده و آن را بدون تغن يبب كيو لطافت تر يمعن يروشن

  ٢».ار برندك محاورات خود به
 Erhard واليكـ ه بنا بر نظر ارهارد اگركاست   Sprichwort ةواژ ين آلمانبرابر مثل در زبا

                                                           

ـ   ياخالقـ  كوچكات ياكح: مت مؤلف امثال قرآنكاصغر حيبه نقل از عل. 52 جاهمان -1 مثـل و بـه    يرا بـه عرب
ن يمـ ياز ابن  يريرهنگ جهانگز در فين. توان گفتيم» دستان«ا يداستان  يند، و به فارسيگو Fableن يالت يهازبان

  افتنديداستان پور دستان جمله دستان      يه با مردانگكون آنكبر فراز ربع مس: دستان يدر معن
  .29م، ك؛ و فرهنگ جامع امثال و حياريبهمن ةداستان نام ة، احمد، مقدمياريبهمن -2
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Agricola )ةاز دو واژ )16در ينقل از م diu spriche  وwort آنها  يل شده است و هر دوكيتش
ـ ا )Wolfgang Mieder( دريـ ولفگانـگ م . شـود  يه اغلـب گفتـه مـ   ك يزيچ: معنا دارند يك ن ي
ه آداب كـ  انـد  معـروف خـاص و عـام و ثابـت     يها جمالت مثل« :دهد يه ميف را از مثل ارايتعر

  .)17ميدر ( ».نندك يان ميوتاه بكا و يگو يا اندرزها را در قالبي يزندگ
را در خـود   يوتـاه كو  يگ، آموزنـد تيمعروف يعنيمثل  يها يژگيون يف باال بارزتريتعار

  .اند ردهكجمع 

  يمثل و اصطالح مثل
 يا جملـه  چگـاه يه يه اصـطالحات مثلـ  كـ ا در آن است ه با مثل يتفاوت اصطالحات مثل

امـل شـوند تـا    كن و با فاعل و مفعول يگزيد در جمله جايه باكد ان يياهآنها عبارت. ستنديامل نك
عـل،  فا ياصـطالحات مثلـ   ةبـار ب دريـ ن ترتيا به .)23، 1ش، ج يرور( ل شوديمكآنها ت يمعنا

  :ند، مانندا رييزمان قابل تغ يمفعول و حت
 !نكفش من نكت را تو يپا ←) 9آموزنده (ردن ك يسكفش كپا تو 

  :وجود دارد ياصطالحات مثل يبرا ييها ز نمونهين يدر زبان آلمان
Jemandem die Daumen drücken → Ich drücke dir die Daumen. 

  .نمك يت ميموفق يت آرزويبرا ←ردن كت يموفق يآرزو يسك يبرا: يدر معنا
آنهـا را از واژگـان    يتوان معنا يه نمكآن است  يالحات مثلارز اصطگر مشخصات بياز د

 خـود بـه   يواقع يگر واژگان موجود در آنها در معنايد يسخن ص داد؛ بهيموجود در آنها تشخ
 يبـرا ) 9 ،1ش، جيـ رور( .رنـد يگ يمورد استفاده قـرار مـ   يمجاز ييه در معناكروند، بل يار نمك

در  ين اصـطالح مثلـ  يـ ه اكـ ح الزم اسـت  ين توضـ ي، ا»ردنك يسكفش كپا تو « ةدر نمون مثال،
واژگـان   يآلمان ةطور در نمون نيشود؛ هم يار برده مك به »يگريردن در امور دكدخالت « يمعنا

daumen و  شست دست يبه معناdrücken يه معناك يم، در حالينيب يرا م فشار دادن يمعنا به 
. گـان موجـود در آن متفـاوت اسـت    بـا واژ  ،شـود  ياسـتخراج مـ   ين اصطالح مثليه از اك يلك

  ).23همان (در خود ندارند  يا ام آموزندهيها پ بر خالف مثل ين اصطالحات مثليهمچن
سـت   يافكـ ن منظـور  يا يبرا. ل دادكر شييتغ ياصطالح مثل توان مثل را به يم يدر موارد

  :، مانند)12لر يزا( ميفاعل قرار ده ين را در جايمع يشخص
 ل بـه يتواند تبد ير ميل زكش ه بهك، )267آموزنده ( خورد يا مس آب قلب خودش ركهر 

  !خورم يمن آب قلب خودم را م: شود ياصطالح مثل
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  :وجود دارد ساختارن يز همين يدر زبان آلمان
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein  )12لر يزا(.  

  ١.افتد يند، خودش در آن مك يگران چاه ميد يه براك يسك: ترجمه
  :ردكل يتبد ياصطالح مثل يك ر بهيل زكش توان به ين مثل را ميا

Er ist in die Grube gefallen, die er diesem oder jenem gegraben hat  ) 12همان(. 

  .نده بودكن و آن يا يه خودش براكافتاده است  ياو در چاه: ترجمه
  :مانند. تمثل ساخ يكتوان  يم ياصطالحات مثل ين از برخيهمچن

  :ردير در قالب مثل قرار گيل زكش تواند به يه مك، )547آموزنده (دن يرقص يسكبه ساز 
  .ديگران رقصيساز د د بهينبا

  :يبرابر آلمان
Nach eines anderen Pfeife tanzen  )12لر يزا(.  

  :رديگ يم يل در قالب مثل جاكن شيا ه بهك
Man soll nicht nach eines anderen Pfeife tanzen  ) 12همان(.  

  يو آلمان يارسپ يها مثل يبرابر
ننـد  كب يو مطلبـ  يه داللـت بـر معنـ   كند ا يلماتكالفاظ و  )(Phraseologismen ها عبارت

ژه بـه  يـ و بـه  ،ن متناسب با فرهنگ مقابل باشدكمم يد تا جايها با عبارت ةترجم). 635د يعم(
 )Ingrid Kühn( ونكـ دگاه ياز د. رنديگ يمگر قرار يديكه دو فرهنگ متفاوت در برابر ك يهنگام

 يدر صـورت  ژه،وا واژه بـه . 1: ردكل ترجمه كسه ش توان به يها را م عبارت) 59 كوكنقل از ال(
عبارت برابر در زبان مقصد؛  يكانتخاب . 2مشابه وجود داشته باشد؛  يه در زبان مقصد عبارتك
ل در برابـر  كسـه شـ   بـه  زيـ ن يو آلمـان  يرسپا يها مثل ،ن موارديا با توجه به .ر عبارتيتعب. 3
  :رنديگ يگر قرار ميديك

 )الـف  :انـد ريه شـامل مـوارد ز  كـ گر مطابقـت دارنـد؛   يديكواژه با  ه واژه بهك ييها مثل.1
 ه بـه كـ سـان،  يك يو اخالقـ  يقـوم  يها ارزش )ب؛ يو اجتماع يخيتار يهادر روند ياتكاشترا

                                                           

چاه. ن ته چاه استكچاه: هااز مثل يه برخم بيبنگر. گران استيآزار د ير برايرنگ و تزويه از نيناكندن كچاه  -1
  .يسك، اول خودت، دوم يسكن بهر كچاه م. شه ته چاه استين همك

  »يمولو«نده بود يبر سرش آ يه ظلمكزان   نده بودكو ك يدر فتاد اندر چه
  »يمولو« يتنيم يش داميخو ياز برا  ينكيم يه تو از ظلم چاهك يا
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هـا و   در سـنت  كاشترا )جرند؛ يگ يتفاده قرار مت مورد اسدر عبار همانند يهانمادها آن ةواسط
 ةاسـتفاد  )ه؛ يو دسـتور  ييمعنا يها يدگرگون يب ،م از متن مبدأيمستق ةترجم )دآداب و رسوم؛ 

ا آثـار بـزرگ   يـ و  يكالسكتاب مقدس، آثار كسوم، مانند  يو فرهنگ يمنبع زبان يكاز  كمشتر
 .)46 كوكنقل از ال به كيسه( يادب

ش، يـ رور( ندا Äsop زوپيداستان آموزنده از ا يكاز  يا ر ترجمهيامثال ز عنوان نمونهه ب
  :اند متداول شده يو آلمان يه در هر دو زبان پارسك )1428، 4ج 

  ).110آموزنده ( ١پرستو تابستان نشود يكاز 
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer  )1428، 4ش، جيرور(. 

. اسـت  تابستان يمعنا به  Sommer ةو واژ پرستو يمعنا به  Schwalbeةواژ يدر مثل آلمان
برابـر مـورد    ياسـتعار  يرهايسـان و بـا تصـو   يك ييها در هر دو زبان در معنا ن گروه از مثليا

  .رنديگ ياستفاده قرار م
ن امثال در هـر دو  يا. دارند ييه در زبان مبدأ و زبان مقصد برابرهاكمترادف؛  يها مثل -2

گر يديكـ آنهـا بـا    ير اسـتعار يمشابه دارند، امـا تصـاو   ياميروند و پ يار مك معنا به يكزبان در 
 :مانند. ندمتفاوت

  رمان بردنك ره بهيز
Eulen nach Athen tragen 

ـ  اديـ ار زكه كروند  يار مك به ييباال در جا يها مثل ؛ 133 يتـاب ك(مـورد انجـام شـود     يو ب
 خورنـد؛ بـه   يچشـم مـ   بـه  رمانكو  رهيزهمچون  يواژگان يفارس ةدر نمون). 19، 1ش، جيرور
 ياركـ  ن محصول را بـه آنجـا ببـرد   يا يچنانچه شخص) 135 يتابك(رمان كره در يشت زكل يدل
 شـهر  يمعنا به  Athenو  جغد يمعنا به  Eule ةواژ يا در برابر آلمانام. هوده انجام داده استيب

 يه بـرا يـ چند توج يزبان آلماندر . است »آتن بردن جغد به« يمعنا ن مثل بهي؛ امينيب يرا م آتن
؛ )دژ شهر آتن( (Akropolis) سيروپولكدر ا ژهيو به ،وفور جغد در آتن. 1: ن مثل وجود دارديا
ه در كـ چـرا   ،اوتكـ عنـوان نمـاد ذ   جغد به. 3حفاظت از شهر آتن؛  ةعنوان نماد اله جغد به. 2

ن يبنـابرا . يونـان ي ياهـ  هكس ين وجود نقش جغد رويهمچن. 4دن است؛ يد ز قادر بهين يكيتار
ن ياشتر يب .)404، 2ش، جيرور( ديآ يحساب م هوده بهيو ب ياديز ياركآتن  ن پرنده بهيبردن ا

                                                           

المعـدوم  كالنادر. »يسـعد «رد كم نتوان كبر نادر ح. شوديگل بهار نم يكاز : رينظ. پرستو تابستان نشود يكاز  -1
  .316. چاپ دانشگاه تهران» مكفرهنگ جامع امثال و ح«
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 انـد  برخاسـته  يمتفـاوت  يفرهنگـ  يه از بسـترها كـ ز دارنـد  ين يگريد يها مترادف ،ها دسته مثل
  :مانند. )19، 1ش، جيرور(

  .)137 يتابك(ان بردن آب به عم
Wasser in die Elbe schütten )19، 1ش، جيرور(. 

شـوند و   يواژه ترجمه م ا واژه بهين يبنابرا ،ندارند يه در زبان مقصد برابرك ييها مثل -3
ل كشـ  بـه  يه در زبان پارسكرا مثال زد  ياز سعد يتيتوان ب يم بارهن يدر ا. يل مفهومكش ا بهي

 :ج استيمثل را

  .)781 يسعد(نادان چو آب در غربال  گوش مردم حت همه عالم چو باد در قفس است بهينص
Rat der ganzen Welt ist in den Ohren der Narren, wie Wind in einem Käfig und 

Wasser im Sieb. 

  )تاب مقدسكقرآن و ( يآسمان يها تابكامثال برخاسته از 
 و يآسـمان  يهـا  تـاب كشه در يه ركوجود دارند  ييها مثل يو آلمان يدر هر دو زبان پارس

اسالم، قـرآن،   يسمانتاب آكن امثال يمنشأ ا يدر زبان پارس). 18آموزنده (دارند  ينييآ يباورها
 بـه  ين اسـالم، زبـان پارسـ   يد ان بهيرانيدن اينازل شده و پس از گرو يزبان عرب قرآن به. است

ـ  كشـ  بـه  يات قرآنيعبارات و آ يح برخين توضيبا ا. متأثر شد يشدت از زبان عرب ن يل مثـل ب
ه ند و گـا ا يزبان پارس به يات قرآنيآ ةا ترجمير يها گاه تفس ن مثليا .اند ج شدهيزبانان را يسپار
زبـان   ينـدگان پارسـ  ين گويبـ  يل عربـ كهمان ش ه بهك يقرآن ةيآ يكاز  يا بخشيامل ك يا هيآ

  .)95-84مت كح( ١اند افتهيرواج 
. ٢نـد ا  Bibelسب مقـد تـا كه برگرفتـه از  كرواج دارند  ييها مثل ين در زبان آلمانيهمچن

 ه بـه كـ اسـت   Martin Luther)( لـوتر  نيمارتاثر  يزبان آلمان تاب مقدس بهك ةن ترجميمهمتر
 يآن در زبـان آلمـان   يهـا  هيـ هـا و آ  از عبـارت  ياريهنرمندانه، بسـ  ةنوشتار و ترجم كل سبيدل

 يزبـان آلمـان   بـه  يونـان يو  يعبـر  يهـا  تاب مقدس را از زبانكلوتر . اند گونه متداول شده مثل
 يـك از  يحيگاه توض ،اند افتهيرواج  ياو در زبان آلمان ةه از ترجمك ييها برگردانده است و مثل

                                                           

از  ييهـا هيـ ن در آيهم چنـ . ح شدهيح تصريه به مثل تصريآ 17ز در قرآن در ياند، نمثل 245 يامثال سائره قرآن -1
  .فراوانند يمثل يهاستاناقرآن د

ـ ن. انـد جداگانـه  ي، خـود فصـل  يمان نبيسل يهااء، مثليدر تورات، افزون بر امثال انب -2  يهـا ليـ ل، تمثيـ ز در انجي
  .ار استيبس يسيحضرت ع
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ـ ا ،نـد ك ينجا جلب توجـه مـ  يه در اك يا تهكن .)9-8شفر ( ندا هياز آ يا قسمتيه و گاه خود يآ ن ي
ه كـ  يننـد، درحـال  ك يان مي، بيرا به زبان قرآن، عرب يقرآن ةگون ات مثليزبانان آ يه پارسكاست 
 نـه بـه   يعني ،نندك يل ترجمه شده استفاده مكش تاب مقدس را بهك ةگون ات مثليها آ زبان يآلمان

  .يزبان آلمان لوتر به ةه ترجمك، بليونانيو  يزبان عبر
توان  يدارند م يآسمان يها تابكشه در يه ركرا  ييها حات باال، مثليبا در نظر گرفتن توض

  :ردكم يسه دسته تقس به
ه از ـهـا برگرفتـ   ن گـروه از مثـل  يـ نـد؛ ا ا يتب آسمانكات ير آيا تفسيح يه توضك يامثال. 1
  :مانند. نندك يبازگو ممستترند  اتيه در بستر آك را ييها اميبوده و پ ينيد يها و باورها آموزه

  ).186 ينقل از رضو به ياريبهمن(د يه لب ببندد و بازو بگشاكمرد آن است 
فقـط   ،ياركـ  ردن بهكعمل  يجا به يسكه كرد يگ يمورد استفاده قرار م يين مثل در جايا

 »لب بستن«. افراد انسانند ةن مثل هميدر ا مرد ةمنظور از واژ. ندكآن موضوع اشاره  در گفتار به
  :ديفرما يدر قرآن م. است »ردنكعمل «ه از يناك »بازو گشادن«و  ،»حرف نزدن«ه از يناك

  ).61:2( لم َتقُولُونَ ما لَا َتْفعلُونَآَمنُوا  يا أَيها الَّذينَ
  .)پارس قرآن( ١دهيد گوييد كه انجام نمى چرا چيزى مىايد  اى كسانى كه ايمان آورده

  :ديگو يم ين مثل در زبان آلمانيبرابر ا
Auf die Worte kommt’s nicht an, Tat macht den Mann ) 398، 5واندر، ج(.  

  .سازد يد را عمل او مست، مريحرف ن به
تـاب  كدر . اسـت  انسـان  يمعنـا بـه  ه كار رفته ك به )مرد( Mann ةز واژين يآلمان ةدر نمون

  :اند ه شدهيابر بدون باران تشب نند بهك يآن عمل نم به يزنند ول يم يه حرفك يسانكمقدس 
Wer viel verspricht und hält nicht, der ist wie Wolken und Wind ohne Regen 

 .)25:14بل، امثال يلوترب(

  .بدون باران ،، مانند ابر و باد استندك يعمل نم آن به دهد و ياد قول ميه زك يسك
. انـد  جيـ زبانـان را  ين پارسيب يل عربكش ند و بها يقرآن ةياز آ يا قسمتيه تمام ك يامثال. 2
  :مانند

 40 يرضو(إِن شَاء اللَّه.(  
 Wenn Allah will)37:102(. 

                                                           

  د؟يبنديارشان نمكه به كد ييگويم يد، چرا سخنانيامان آوردهيه اك يسانك يا -1
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ه قصـد  كرد يگ يمورد استفاده قرار م ي، زمان»اگر خدا بخواهد« يمعنا به يارت قرآنن عبيا
ن يـ رساند و با ا ياريه خداوند ما را در آن موضوع كن منظور يا م؛ بهيرا داشته باش ياركانجام 
  :ديفرما يقرآن م. شود يمحقق نم ياركچ يه بدون خواست او هكباور 

يعالس هعلَغَ ما بفََلم   ت ا أَبـاذَا تَرَى قَالَ يفَانظُرْ م كحنَامِ أَنِّي أَذْبي اْلمى فإِنِّي أَر َنيا بقَالَ ي
  ).37: 102(منَ الصابِرِينَ  إِن شَاء اللَّهاْفعلْ ما تُؤْمرُ سَتِجدني 
ينم كه ب مى] چنين[من در خواب  ،اى پسرك من :جايگاه سعى رسيد گفت و وقتى با او به

ان  ،آنچـه را مـامورى بكـن    ،اى پدر من :گفت .آيد نظرت مى پس ببين چه به ،برم تو را سر مى
  ). پارس قران( مرا از شكيبايان خواهى يافت شاء اهللا
. هـا رواج دارنـد   زبـان  ين آلمـان يند و با تاب مقدسكات ياز آ يا بخشيه تمام ك يامثال. 3
  :مانند

Suche, so wirst du finden )507 كمريس(.  
  ).714 آموزنده(ابنده است ينده يجو

  :ديفرما يه مكتاب مقدس است ك ةياز آ ين عبارت بخشيا
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 

euch aufgetan.  Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und 

wer da anklopft, dem wird aufgetan  )8-7:7 يبل، متيلوترب(. 
ه كچرا . شما باز شود يرو د تا بهيوبكد؛ بر در بيابيد تا بييد تا به شما عطا شود؛ بجويبطلب

وبـد،  ك يه بر در مك يسكابد؛ و ي يد، ميجو يس مكآورد؛ هر  يدست م ند، بهك يس طلب مكهر 
  .شود ياو باز م يرو به

  يل ادبامثا
 يهـا  مثل. 2منظوم؛  يها مثل. 1: شوند يم ميدو گروه تقس به يدر زبان پارس يادب يها مثل

ل يدل ه بهكن يران زميبزرگ ا يند از شعراا ياتيمنظوم اب يها مثل). 43 ،1386، يذوالفقار(منثور 
  : دان ميسه دسته قابل تقس ن گروه خود بهيا. اند ل مثل متداول شدهكش آموزنده بودن به

ن مـردم محبـوب و   يه بـ كد يز بسرايپندآم يبا مضمون يتيب يهرگاه شاعر: امثال منظوم -1
 :مانند). 49 ،1386، يذوالفقار(شود  يگفته م منظوم مثلآن  مثل گونه استفاده شود، به

  .)133 يسعد(دگر چشم از همه عالم فرو بند   دل در او بند يه دارك يدالرام
ار كـ  در دو معنـا بـه   يه در زبان پارسكرده است كاستفاده  دل ةت شاعر از واژين بـيدر ا
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، يدر اشـعار پارسـ  ). 318آموزنـده  ( مكشـ  يمعنـا  بار به يكو  قلب يمعنا بار به يك د،رو يم
نجـا  يپـس در ا  ،بـرد  يار مـ ك به قلب يرا در معنا دل ةه سخن از عشق باشد، شاعر واژك ييجا

  :ديگو ين مثل ميا يبرابر آلمان. بوده است قلبمنظور شاعر 
Eine Braut reicht aus ) 1046، 5واندر، ج(. 

  .ست يافكعروس  يك: ار رفته استك عروس به يمعنا به  Braut ةن مثل واژيدر ا
در  ،اسـت  يدر زبـان عامـه جـار    در حال حاضره كرا  يشاعر مثل يگاه: ارسال المثل -2

ن كـ ن مـورد مم يـ در ا. ندكد كيز تأيمپندآ يآن بر موضوع ةليوس ند تا بهك يت خود استفاده ميب
-47 ،1386، يذوالفقـار (نـد  كان يا مفهوم آن را بيار ببرد و ك ن مثل موجود را بهياست شاعر ع

 :مانند .)48

شوند سوارش  يالبته م ،ه خر شودك هر آن  گوش حمارش ه شهر چه خوش گفت بهيفق
  .)183به نقل از آموزنده  يروحان(

  :داردر وجود يت باال مثل زيدر ب
  ).182آموزنده (شوند  يه خر شد سوارش مكهر 
ن يـ در ا. رود يار مـ ك شخص احمق به ةباردر ياستعار ياست و در معنا حماقت دنما خر

  .نندك يگران از او سوء استفاده ميند، دكس احمقانه رفتار كه هركن مثل آن است يمعنا منظور ا
  :ديگو ين مثل ميا يبرابر آلمان

Wer sich zum Esel macht, der muss Eselarbeit tun ) 872، 1واندر، ج(.  
  .ندك ياركد خريه خر شد، باكهر 

در هردو زبـان  . است نادان فردو استعاره از  خر يمعنا به   Esel ةز واژين يآلمان ةدر نمون
ن معنا ين واژه در هميه از اكن امثال وجود دارند يا يز براين يگريد يها نمونه يو آلمان يپارس

  :نندك يستفاده ما
  ).182آموزنده (نند ك يه خر شد بارش مكهر 

Wer sich zum Esel macht, der muss Säcke tragen )125 كمريس(.  
  :نيارسال المثل -3
  گوش مردم نادان چو آب در غربال  به  حت همه عالم چو باد در قفس استينص
  .)781 يسعد(
  :داده است ير را در خود جايت دو مثل زين بيا

  ).352، 1، ج دهخدا(ردن كباد در قفس 
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  ).8همان ( ردنكآب در غربال 
 يبرابـر مثلـ   ينند و در زبان آلمـان ك ين اشاره مكرمميمحال و غ يارك ن امثال بهيدو ا هر

  :آنها وجود دارد ير برايز
Ein Sieb hält kein Wasser ) 551، 4واندر، ج(.  

  .دارد يش آب را نگه نمكآب: يمعنا به
شاعر با اسـتفاده از  . وجود ندارد يدر زبان آلمان يبرابر) نيارسال المثل(ت باال يب يا براام

 ياركـ افـراد نـادان    ه پند دادن بهكند ك يد مكين موضوع تأيبر ا ،ت خودير شده در بكدو مثل ذ
ـ ا. نگه داشت ١ا آب را در غرباليتوان باد را در قفس و  يه نمكهوده است؛ همانطور يب ت يـ ن بي

  :برگرداند ير به زبان آلمانيل زكوان به شت يرا م
Rat der ganzen Welt ist in den Ohren der Narren, wie Wind in einem Käfig und 

Wasser im Sieb. 

ه كـ است  ييها منظور از مثل منثور آن دسته مثل. منثورند يها مثل ،يگروه دوم از امثال ادب
ه كـ اسـت   الزم به ذكر. ت استياكا حيفابل  شتريبنها آ ياند و نوع ادب برخاسته ينثر ادب يكاز 
 ياء طـور يا اشياهان و يوانات، گيدو واژه وجود دارد؛ چنانچه ح ين امثال در زبان پارسيا يبرا

، و اگر سخن از افراد انسـان  لثم ةن باشد، از واژكرمميغ يواقع يايه در دنكشوند  يجان بخش
  .)17 ،1388، يذوالفقار(شود  ياده ماستف ليتمث ةن باشد، از واژكع مميو وقا

وانـات  يه در آنهـا ح كـ ند ا يوتاه اخالقك يها ها داستان فابل: ها برگرفته از فابل يها مثل -1
ن يـ ه اكدهند  يخواننده م به ياخالق ياميآخر پ ها در ن داستانيا. شوند يظاهر م يدر نقش اصل

 :مانند. ندك يدا مين مردم رواج پيل مثل بكش ام بهيپ

  ).810 ،1388، ينقل از ذوالفقار به انيلكيو(و روباه  كل كل يمهمان
ش، ج يـ رور( ب دهنديگر را فريديك رودرروه دو نفر كشود  ياستفاده م ين مثل زمانياز ا

ر يتصـو  بـه  يبـرا  ) (Fuchsروباهو   (Storch)كل كز از دو سمبل لين يابر آلماندر بر. )483، 2
  :ستن موضوع استفاده شده ايدن ايشك

Wenn der Fuchs und Storch einander zu Gast einladen, so betrügt einer den anderen 

  .)1252، 1واندر، ج (

                                                           

گـر  يز ديـ ا چيمدور، در آن غله  ياتخته ةواريبا د شوديه از روده بافته مكز ير يهاسوراخ يدارا يظرف: غربال -1
  .زندرييم
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ب يـ را فر يرـگـ يدام دكـ نند، هرك يدعوت م يمهمان گر را بهيديك كل كروباه و ل يوقت
  .دهد يم

دعـوت   يمهمان را به كيل كل يه در آن روباهكگردد  يفابل باز م يك ها به ن مثليا ةشير
توانـد از   يخاطر منقار بلندش نمـ  ه بهك كل كل. زدير يمتخت  ياو را در ظرف يند و غذاك يم

او  يند و غذاك يدعوت م يمهمان بعد روباه را به يظرف تخت غذا بخورد، رنجور شده و روز
، يذوالفقـار (وتاهش از آن ظرف غذا بخورد ك ةتا روباه نتواند با پوز زدير يمبلند  يا وزهكرا در 
1388 ،810(.  
نـد  ا وتاه و آموزنـده ك ييها ز داستانيها ن تياكح: ات دارندياكشه در حيه رك ييها مثل -2

ل مثـل  كشـ  ود دارد بهت وجياكه در حك ياميپ. شوند يظاهر م يدر نقش اصل مردمها ه در آنك
 :مانند. ابدي يم رواج

  ).40 يسعد(د يگرفتار آ يبتيمص ه بهكداند  يسكت يقدر عاف
را  شـان  يو خوشـ  يكـي اند قدر ن دهينچش يتلخه تا كرود  يار مك به يسانك ةبارن مثل دريا

  :ديگو ين مثل ميا يبرابر آلمان. گردد يباز م ياز سعد يتياكح به ،آن ةشيدانند و ر ينم
 Wer kein Unglück gehabt hat, der weiß von keinem Glück zu sagen) كمريسـ 

203(.  
  .حرف بزند ياقبال تواند از خوش يرده، نمكرا تجربه ن ياله بداقبك يسك

 برابـر رنـج در   يمعنـا  بـه  بتيمصـ و  ،يسـالمت  يمعنا به تيعاف ةدو واژ يپارس ةدر نمون
 بـه   Glückو  يبـداقبال  يمعنـا  بـه   Unglück ةدو واژ ياند؛ در برابـر آلمـان   گر قرار گرفتهيديك

  .مينيب يرا م ياقبال خوش يمعنا

  يامثال مردم
ار در خـور و  يه بسـ كـ برنـد   يار مـ كـ  بـه  ييهـا  افراد جملـه  يروزمره برخ يها در مناسبت

ار ك گر بهيافراد د ياز سو يمشابه بعد يها ها در مناسبت ن جملهيا. )6، 1واندر، ج ( ندا آموزنده
انـد و   ها شناخته شده ن مثليا ةنديگو يگاه. نندك يدا ميل مثل رواج پكش م بهكم كبرده شده و 

  :شوند يم ميچهار گروه تقس به ين موضوع امثال مردميا با توجه به. اند ناشناس ياهگ
سازند تـا   يرا از خود م ييها مردم داستان يگاه: ندارند يمشخص ةنديه گوك ييها مثل -1

شـناخته   يها شخص ن داستانيا ةندين گويگران برسانند؛ بنابرايد آموزنده به ياميآنها پ ةليوس به
 :مانند). 41، 1386، يذوالفقار(شود  ين مردم متداول ميگونه ب ها مثلام آنيپ يول ،ستيشده ن
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  )!710، 1388، يذوالفقار(ن ك يالهت را قاضك
ه پشت ك يانداست. مينك يداور رفتار خود منتقدانه ه نسبت بهكن مثل آن است يمنظور از ا

ش يالهـش را پـ  كشـد،   ير مد در دادگاه حاضيه باك يمرد يروز: ديگو ين مثل وجود دارد ميا
ان يـ ب يد در حضـور قاضـ  يـ ه باكند؛ سپس آنچه ك يفرض م يگذارد و او را قاض يخود م يرو
 ١ديـ خـود بگو  ةبـار نابجـا در  يسـخن  ينـد تـا مبـادا در حضـور قاضـ     ك يان مياله بك يبرا ،ندك
  .)710، 1388، يذوالفقار(

  :ديگو يه مكاست  ياصطالح مثل يك يبرابر مثل باال در زبان آلمان
Mit sich selbst ins Gericht gehen )1465، 4ش، جيرور(. 

  .ردنك يخود را منتقدانه داور
واژه  يه شده اسـت و معنـا  دادگاه استفاد يمعنا به  Gericht ةاز واژ ين اصطالح مثليدر ا

  .دادگاه رفتن با خود به: ن استيچن نيآن ا ةواژ به
افراد مشهور ماننـد پادشـاهان،    يخ برخيتار در طول: دارند يخيتار ةشيه رك ييها مثل -2

 :مانند. اند ج شدهيمثل راه بعدها كاند  ار بردهك به ييها جمله ييها وزرا و علما در مناسبت

  )!802، 1388، يذوالفقار( يباد ندارد، بل! ير سلطانم، بادنجان باد دارد، بلكمن نو
 يروز. ننـد ك يد مـ ييـ گـران را تأ يه چاپلوسـانه د كـ رود  يار مـ كـ  به يافراد ةبارن مثل دريا
بادمجـان   كه خـورا كـ ن شاه، نزد شـاه بـود و شـاه    يان زمان ناصرالدياز وال يكيالدوله،  حاجب

گـر بـاز   يد يروز. ردك يد مييز حرف شاه را تأيرد؛ حاجب الدوله نك يف ميخورد، از آن تعر يم
ـ   ين شاه بادمجان ميهم ناصرالد . گفـت  يذا بـد مـ  د از آن غـ يل نفـخ شـد  يـ دل بـه  يخـورد؛ ول

است و نفخ هم  يار بديبس يبادمجان غذا :رد و گفتكد ييالدوله دوباره حرف شاه را تأ حاجب
ـ الدوله روز اول از بادمجـان تعر  ه چرا حاجبكپرسد  يشاه با تعجب م. آورد يم رد و آن كـ ف ي

د ييـ تأد، او ير سلطان است و هرچه سلطان بگوكه نوكدهد  يروز از آن بد گفت؛ او هم پاسخ م
  .)803 ،1388، يذوالفقار(ند ك يم

  :يبرابر آلمان
Zu allem ja und amen sagen )780، 3ش، جيرور(. 

  .ن گفتنيز بله و آميچهمه  به
 يپارس ييسرا در داستان يميار قديبس يتين شخصيمال نصرالد: نيمال نصرالد يها مثل -3

                                                           

  .ردنكبه انصاف رفتار . انصاف داشتن: ردنك ياله خود را قاضك -1
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 يها با اسام از فرهنگ ياريه در بسك د، چراينام يالملل نيشهروند ب يكد يهرچند او را با ،است
 تـوان بـه   ين نمـ يبنابرا. او نسبت داده شده است به ياريبس يها گوناگون شناخته شده و داستان

وجـود   يبرخـ  يت اسـت؛ حتـ  يـ دام ملكا از يجا متولد شده و كه او كرد كق مشخص يطور دق
در . اسـت  يت داسـتان يخصـ ش يـك ن تنها يه نصرالدكن باورند يرده و بر اكار كاو را ان يخيتار

 بـه  يتيخواننـد؛ او شخصـ   يم جحا نينصرالد يو در زبان عرب حجا نينصرالداو را  كيزبان تر
او  ةمانكيح يها گفته يبرخ .)69مت كح(ند ا ظاهر نادان دارد، اما در واقع سخنانش خردمندانه

 :مانند. ندا جيل مثل راكش به يدر زبان پارس

  ).840آموزنده ( ١است يكيحرف مرد 
ن سن او ياز نصرالد يروز. د حرف خود را نگه دارديه انسان باكن معناست يا ن مثل بهيا

پرسـند، بـاز همـان     يست سال بعد همان سؤال را مـ يد چهل سال دارد؛ بيگو يپرسند و م يرا م
 »اسـت  يكـي حـرف مـرد   «ه كـ دهد  يشوند، پاسخ م يا ميل را جويدل يدهد و وقت يجواب را م

  .)420 ،1388، يذوالفقار(
ار كـ  مشـابه در آن بـه   ييهـا  ه واژهكـ وجود دارد  ين مثل برابريا يز براين يان آلمانـدر زب

  :اند رفته
Ein Mann ein Wort, ein Wort ein Mann )603 كمريس(.  

 واژه بـه  ةترجمـ  .است حرف يمعنا به  Wort ةو واژ مرد يمعنا به  Mann ةنجا واژيدر ا
  .مرد يكحرف  يكحرف،  يكمرد  يك: تن اسيچن نين مثل ايا ةواژ

موجودات  ه در آنهاكند ا ييها ها داستان افسانه: يحماس يها برخاسته از افسانه يها مثل -4
 بـه  ياز نسل ،زبان ه زبان بهكها آن است  افسانه يها يژگياز و. شوند يظاهر م ييو جادو ياليخ

هـا   افسـانه  ةرده و در قالـب مجموعـ  ك يآور آنها را جمع يه افرادكاند، تا آن  دهيگر رسينسل د
در قالب  يم فردوسكيرا ح يحماس يا افسانه ةن مجموعيمهمتر ،يدر زبان پارس. اند ردهكچاپ 

ن اثـر دارنـد   يـ ا يهـا  شه در داستانير يپارس يها مثل يو برخ )25مت كح(شعر سروده است 
 :مانند). 163 ،1387، يذوالفقار(

  ).129 ا زنديپو(شاهنامه آخرش خوش است 
                                                           

  .ش بازنگردديمرد از گفتار خو: لمه استك يكحرف مرد  -1
  .مانيمان نگفتير گفتياست نظ يمزاح: م نهيگوي، حاال مياست، تا حاال گفتم آر يكيحرف مرد 

. دار باشديش پايمان خويده و سخن خود استوار بوده و بر وعده و پيه بر عقكمرد آن است : است يكيف مرد حر
  .876. انتشارات دانشگاه تهران. ج اول. مكفرهنگ جامع امثال و ح. رب
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؛ آن برخالف انتظـار اسـت   ةجيا نتيان آن ناخوش و يه پاكند ك يم يارك ن مثل اشاره بهيا
ن ياز مهمتـر . ار رفته اسـت ك به ناخوش يتضاد در معنا ةعالق در آن با مجاز به خوش ةپس واژ

زدگـرد از  يسـت  كه بـا ش ان شـاهنام يـ ه در پاكن باره وجود دارد، آن است يه در اك ييرهايتفس
  ).853دنلو يآ(رسد  يان ميپا ان بهيرانيپاشد و اقتدار ا يان از هم ميساسان يورتامپرا اعراب

  :ديگو ين مثل ميا يبرابر آلمان
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben )129ا زند يپو(.  

. شب اسـتفاده شـده اسـت    يمعنا به  Abend ةروز و واژ يمعنا به  Tag ةنجا از واژيدر ا
پـس  . دن حمـد گفـت  يشب رس ش از بهيد پيروز را نبا: طور است نيمثل ا ةواژ اژه بهو ةترجم

  .)1595، 5ش، جيرور( دركش يآن ستا يقطع ةجيش از مشخص شدن نتيرا پ يد امرينبا

  جهينت
از  يبرخـ در هـر دو زبـان    هكـ  ميديـ د يو آلمـان  يپارسـ  يها مثل از يا دهيگز يررسـبا ب
در  هماننـد،  يگـاه متفـاوت و   يدو فرهنگ با اسـتعارات  نيادر ج يرا يها ر ارزشيغ ها و ارزش
  .ابندي يم بازتابها آن يها مثل

 يآلمـان  يتن برابرهاافيو  يو مردم ي، ادبينييآسه گروه  به يپارس يها مثل يبند ميبا تقس
 ياريبسـ شـباهت   ينييآ يها مثل يبرخ، يو آلمان يه در هر دو زبان پارسك رسد يبه نظر م ،آنها
 يـك اند و از  برخاسته يآسمان يها تابكها از  نيه اكچرا  ،گر دارنديديكام و محتوا با يظر پاز ن

ه از آثار شـاعران و  كم يشو يرو م روبه يا جمالتيات يبا اب يادب يها در بخش مثل. ندا سرچشمه
. انـد  زبانزد شـده  يدر زبان پارس ييوايو ش ييبايل زيسرچشمه گرفته و به دل يسندگان پارسينو

 ايـ در قالب نثر وجـود دارد و   يا برابر آلمانياند  ه در قالب نظمك ييها مثل ين قسمت، برايدر ا
زبـان   در ييبرابرهـا  انده در قالب نثرك ييازبانزده يبرااما . ردكترجمه  واژه واژه به آنها راد يبا

. اند برخاسته كمشتر ياز منبع يو آلمان يدر هر دو زبان پارس يموارد ه دركوجود دارد  يآلمان
از  يا ه ترجمـه كـ سان است، چرا يكار رفته در آنها در هر دو زبان ك به يها استعاره نهيزمن يدر ا
 يمردمـ  يهـا  در بخـش مثـل   .زوپيا يها گرفته از داستانرب يها مانند مثل ،اند ومـع سـمنب يك

 يهـا  دگاهيانگر ديماه نكدارند  يمختلف يفرهنگ يبسترها يها در زبان پارس ن مثليه اكم ينيب يم
 ةا در همـ يـ خـاص   يا در دوره يو فرهنگـ  ياخالق يها رارزشيها و غ و وجود ارزش مختلف

موجود در آن زبان و فرهنگ  يها با استعاره ييبرابرها يبان آلمانز در زيها ن ن مثليا. نديها دوره
  . رنددا



  57 فارسي و آلماني هاي بررسي مصداقي امثال و حكم در زبان

 

 

Bibliography 

Aidenlu, Sadjad. (1390/2011). “Chera Shahname Akharash Khosh Ast? (Why Does 
Shahnameh Have a Happy End?).“ In: Bokhara 81. Tehran: pp. 852-855. 

Alkok, Pervin. (2007/1386). [Phraseologismen als Übersetzungsprobleme] (Idioms as 
Translation Difficulties). Master’s Thesis at University of Mersin. [Online] Available 
at: <http://www.belgeler.com/blg/1558/phraseologismen-als-ubersetzungsproblem-
eine-turkisch-deutsche-analyse-auf-der-grundlage-von-yasar-kemal-s-werk-firat-
suyu-kan-akiyor-baksana-und-cornelius-bischoffs-deutsche-ubersetzung-die-
ameiseninsel-ceviri-sorunu-olar>. [accessed 25. April 2012]. 

Amid, Hassan. (1388/2009). Farhange Amid (Amid Dictionary). Tehran: Farhange 
Andishmandan. 

Amouzandeh, Alireza. (1386/2007). Farhange Amsal o Hekame Almani-Farsi (Lexicon 
of German-Persian Proverbs). Tehran: Alborz. 

Dehkhoda, Ali Akbar. (1338-1339/1959-1960). Amsal o Hekame Dehkhoda (Proverbs 
and Wisdoms of Dehkhoda). Tehran: Amir Kabir. 

Hekmat, Ali Asghar. (1387/2008). Amsale Quran (Proverbs of Quran). Abadan: 
Porsesh. 

Ketabi, Ahmad. (1386/2007). “Ta'amoli darbareye Masale "Zire be Kerman bordan" wa 
Moadelhaye Aan (A Study about the Proverb „To Take Cumin to Kerman“, and it’s 
Equivalent Types)”. In: Name-ye Farhangestan 2/6. Tehran: pp. 133-146. 

Koran. (n.d). [Online] Available at: <http://islam.de/13822>. [accessed 17 september 
2012] 

Lutherbibel 1912. (n.d.). [Online] Available at: <http://www.bibel-online.net/>. 
[accessed 17 september 2012] 

Mieder, Wolfgang. (1991/1370). Arbeitstexte für den Unterricht Deutsche Sprichwörter 
und Redensarten (Working Texts for Teaching German Proverbs and Idiomatic 
Expressions). Stuttgart: Reclam. 

Pars Quran. (n.d.). trans. Mahdi Fouladvand. [Online] Available at: <http://www. 
parsquran.com/>. [accessed 17 september 2012] 

Pooya Zand, M. S. (1379/2000). Deutsche Redewendungen und Sprichwörtliche 
Redensarten (German Phrases and Idiomatic Expressions). Tehran: Djahan 
Rayaneh. 

Razavi, Seyed Mohammad. (1388/2009). Farhange Amsal ol Quran va Moadelhaye Aan 
dar Zabane Farsi (Lexicon of Quran Proverbs and Their Equivalent Types in 
Persian Language). Tehran: Beinolmelal. 

Röhrich, Lutz. (2000/1379). Lexikon der Sprichwörtlichen Redensarten (Lexicon of 
Idiomatic Expressions). Berlin: Directmedia. 



  1391بهار و تابستان ، 1شمارة  ، 2، دورة هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 58

 

Saadi. (1380/2001). Koliate Saadi (Complete Works of Saadi). Tehran: Peyman. 

Schäfer, Heinz. (2004/1383). Biblische Redensarten und Sprichwörter: 3000 Fundstellen 
aus der Lutherbibel (Biblical Expressions and Proverbs: 3000 Sources from Bible). 
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. 

Seiler, Friedrich. (1922/1301). Deutsche Sprichwörtekunde (Lexicon of German 
Proverbs). München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. 

Simrock, Karl. (2003/1382). Die Deutschen Sprichwörter (German Proverbs). 
Düsseldorf: Albatros Verlag. 

Wander, Karl Friedrich Wilhelm. (2001/1380). Deutsches Sprichwörter Lexikon 
(Lexicon of German Proverbs). Berlin: Directmedia. 

Zolfagari, Hasan. (1386/2007). “Baresiye Sakhtare Ersale Masal, Bahsi dar Ersale Masal 
wa Tafawote Aan ba Barkhi Guneha wa Sakhtarhaye Moshabeh (A Study about the 
Structure of Ersale Masal, A Discussion about Ersale Masal and its Difference to 
Other Similar Forms).” In: Faslnameh Pazhuheschhaye Adabi 15. Tehran: pp. 31-62. 

---. (1388/2009). Dastanhaye Amsal (Stories behind Proverbs). Tehran: Maziyar. 

---. (1387/2008). „Ghahremanane Shahnameh dar Zarbolmasalhaye Farsi (Heroes of 
Shahname in Persian Proverbs).“ In: Faslnameh Farhange Mardom 24-25. Tehran: 
pp. 162-169. 


