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  چكيده
نش واژگـان در كنـار يكـديگر،        پردازي و چيـ     فرد زبان، يعني عبارت     دو ويژگي خاص و منحصر به     

شود كه درك معنا نه فقط براي فراگيران يك زبـان بلكـه               اي مي   باعث بوجود آمدن يك بار معنايي ويژه      
ها نيـز كـه از ويژگـي فرهنگـي و             ضرب المثل . براي صاحبان آن زبان مشكل و يا حتي غيرممكن شود         

ارند نه تنها از اين قاعده مستثني نيستند شوند و ريشه در آداب و سنن د اي محسوب مي زباني هر جامعه 
شود كه عليرغم تمايزات      ها اشاره شد، ولي گاهي مشاهده مي        بلكه مصداق دقيق موردي هستند كه بدان      

در اين مقاله، . هاي مختلف دارند    ها تشابهاتي در زبان     المثل  فرهنگي، جغرافيايي و زباني، برخي از ضرب      
طبيقي در دو زبان فارسي و اسـپانيايي، مقايـسة صـوري و معنـايي               ضمن بهره گرفتن از روش مقايسه ت      

ها در زبـان اسـپانيايي        هاي پركاربرد در زبان فارسي و معادل كاربردي آن          المثل  هاي حاكم بر ضرب     واژه
ها   المثل  ها و تمايزات ساختارهاي ضرب      هدف از اين مقايسه بررسي شباهت     . دهد  مورد بررسي قرار مي   

هـا در هـر دو    المثـل  كرات در ضرب   هايي كه به    ن در هر دو زبان است و نيز مطالعه واژه         از نظر شيوة بيا   
آموزان اسپانيايي و تهيه و    رود نتايج اين پژوهش در نگارش و گفتار زبان          انتظار مي . اند  زبان استفاده شده  

  . اسپانيايي مفيد باشد تدوين مطالب درسي جهت آموزش زبان
  .زبان فارسي، زبان اسپانياييپردازي،  عبارتثل، بارمعنايي، الم  ضرب:هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1
شـوند كـه    هايي يافت مـي     المثل  هاي طبيعي دنيا، ضرب     در زبان اسپانيايي، همانند ديگر زبان     

هـا    المثـل   پذيري ايـن ضـرب      شكل. اند  دليل گستردگي بارمعناييشان، استفاده روزمره پيدا كرده        به
كننـد تـا    گيري ساختار آن شركت مـي    معنايي واژگاني دارد كه در شكل     بستگي زيادي به تحول     

بار معنايي اين واژگان بـستگي زيـادي        . ارچوب يك عبارت، قرار گرفته و داراي معنا شوند         در
ها و نـوع همنـشيني واژگـان دارد چـه بـسا بـا جابجـايي واژه يـا                      گرفتن آن   به نحوه توالي قرار   

ايـن تـوالي   . يابد ي واژه و در نتيجه بار معنايي عبارت تغيير ميواژگاني در يك عبارت بار معناي     
اجبـاري و تحـت    ، )1997:68(و همنشيني واژگان در يك عبارت بـه گفتـه كاسـتيلو كاربـايو     

 از سازي هر زبـان دارد كـه چنانچـه     پذيرد كه بستگي به قوانين جمله       قوانين خاصي صورت مي   
اده كنند تبديل به تكيه كالم و سـپس ضـرب المثـل             و مصطلح بودن استف    دو قانون يعني تثبيت   

  .خواهند شد
كـردن   هـايي بـا بارمعنـائي كلـي بـدون تجزيـه       تثبيت، عمالً در اينجا به معناي توليد عبارت   

كاربرد بودن در مرحلة ماندگاري هستند كـه در           دليل كم   گاهي اين عبارات به   . مشتقات آن است  
خـاطر   هـا بـه   شوند، ولـي برخـي از آن   ر تحول نمياصطالح زبانشناسي فسيل شده و ديگر دچا      

 كه در اين صـورت،      شوند  اصطالحات مي   استفادة مداوم در جامعه و زبان رايج شده و تبديل به          
طـوري كـه    كننـد، بـه   قبل از همنشيني با واژگان ديگر پيدا مي بار معنائي بسيار متفاوتي نسبت به 

كننـد، بلكـه      و نه تنها كاربرد زباني پيدا مـي       پس از گذشت زمان و استفادة مداوم مصطلح شده          
بـزك نميـر بهـار ميـاد       "المثـل     عنوان مثال ضـرب     به. روند  شمار مي   نمود فرهنگ هر ملتي نيز به     

نام كمبوزه دارند و يا وقتـي   اي به شود ساخت كه ميوه      را فقط در زباني مي     "كمبوزه با خيار مياد   
 فقط جـايي كـاربرد   tamal واژه  ”hacer de chivo los tamales“  گوييم در زبان اسپانيايي مي

هـا    اين نوع خوراكي دسترسي دارند و يـا بخـشي از نـوع غـذايي آن                 دارد كه مردم آن منطقه به     
گول "توانيم به چنانچه بخواهيم بارمعنايي اين اصطالح را منتقل كنيم فقط مي     . شود  محسوب مي 

 . معنا كنيم"زدن
 و آداب و رسوم هر زبان و ملـت   ها ريشه در فرهنگ   المثل  عليرغم اين كه بسياري از ضرب     

هـا و مـردم متفـاوت،     هـا، زبـان   شوند كـه در فرهنـگ   هايي نيز يافت مي المثل دارند، ولي ضرب  
المثـل مـصطلح    عنـوان ضـرب    هـا بـه     المثل هر كـشوري از آن       هاي ضرب   اند و در فرهنگ     مشابه
هاي مصطلح، موضـوعي      المثل  اين گونه از ضرب   اي    مطالعة مقايسه . جا نام برده شده است      همان

پـذيري   بيشتر از يك ترجمة مستقيم به زبان است، چرا كه بيـشتر در اينجـا صـحبت از سـازش      
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ها از  ها متفاوت است و تقارني بين زبان بيني زبان  است، تا معادل سازي، چرا كه ديدگاه و جهان        
هـايي    دنبال معادل   ايي، بيشتر از هر چيز، بايد به      البته براي انتقال بار معن    . شود  اين بابت ديده نمي   

بود كه نه تنها سبك ادبي را در زبان مقصد رعايت كرده باشند، بلكه داراي بـار معنـايي معـادل          
صورت و بدون در نظر گـرفتن يكـي از ايـن دو، كـاري صـورت نگرفتـه             نيز باشند، در غيراين   

فارسي و  (گيرد    ريشه انجام مي    هاي غير هم    انسازي از زب    گاهي بويژه زماني كه اين معادل     . است
  .شوند ، كل ساختار و بار معنائي واژه قرباني مفهوم مي)اسپانيايي

هاسـت كـه باعـث        ها مبتني بر قـانون تثبيـت زبـان          المثل  بودن ضرب   ويژگي غيرقابل ترجمه  
ـ      دليـل هـم    كنـد، بـه     شود فردي كه به زبان فارسي صحبت مي         مي ان ريـشه نبـودن زبـانش بـا زب

خاطر سـپردن و حتـي         به ،هاي اسپانيايي در بار معنايي      المثل  هنگام استفاده از ضرب     اسپانيايي، به 
عنوان مثال؛ بسياري از ضـرب        به. اي روبرو شود    براي استفادة مناسب و بجا، با مشكالت عديده       

ن دليـل  همـي  معادلي در زبـان فارسـي ندارنـد، بـه      “ ”hacer el oso هاي اسپانيايي نظير  المثل
جـز انتقـال معنـاي كلـي آن و     اي  هالمثل و موارد مـشابه آن، چـار    هنگام استفاده از اين ضرب      به

همـين اتفـاق نيـز دربـارة برخـي از      . مانـد  بـاقي نمـي   ) فارسـي (سـازي در زبـان مقـصد          مشابه
  .افتد  مي"تحفة نطنز" و يا "مگه شهر هرته"هاي ايراني نظير  المثل ضرب

هاي مشترك فرهنگي بين زبـان فارسـي و زبـان اسـپانيايي،               يرغم ريشه اين كه عل    با توجه به  
جزيره، مطالعاتي تاكنون در زمينه مقايسة تطبيقي         دليل حضور هفت قرن مسلمانان در اين شبه         به

زبان فارسي انجام نشده و در زبـان اسـپانيايي نيـز              ها در زبان فارسي و اسپانيايي، به        المثل  ضرب
بررسـي   كنـيم، مطالعـة فـوق كـه بـه            اين مسئله بپردازد، نيز برخـورد نمـي        بررسي  آثاري كه به    به

سـاز   توانـد زمينـه   ها در دو زبـان پرداختـه، مـي     المثل  هاي موجود بين ضرب     ها و تفاوت    شباهت
هاي ديگر، بـه زبـان اسـپانيايي و يـا ديگـر               هاي بعدي باشد كه در اين زمينه و و زمينه           پژوهش

  .ها شود زبان
 "عنـوان   كـه در فارسـي، بـه   "مثـل زدن  "معني     تركيبي عربي است، به    "لمثلا  ضرب"عبارت  

 خود نيز كلمة عربي است و به سخن كوتاه و مشهوري            "مثل"اما واژة   . برند   نيز به كار مي    "مثل
شود، همچنين تـصور روشـني از تجربـه     آموز اشاره دارد، اطالق مي   قصه يا گفتاري عبرت     كه به 

هـا در ادبيـات زبـان فارسـي از      المثـل  ضـرب ). 7: 1372آذريـزدي  (رد آو خاطر مي ديگران را به 
ــژه ــد جايگــاه وي ــدن  . اي برخوردارن ــن ســرزمين نوشــتن و خوان ــردم اي در روزگــاراني كــه م

داشـته اسـت، عـصارة     مي  تفكر و تامل وا     ها را به    گذشته كه آن    ها مي   اند حوادثي بر آن     دانسته  نمي
 سـرانجام در  ؛آورده بـار مـي   يده و عواقبي خوب يا بد بـه   كش  ها طول مي    اي كه شايد مدت     حادثه
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سـينه از هـر    آساني در يادها بمانـد و سـينه بـه    شده است، تا به  يك جمله يا عبارت گنجانده مي     
هاي اخير كه خواندن و نوشتن رواج پيدا  در سده. نسل و دورة بعدي منتقل شود      نسل و دوره به   

هـا پرداختنـد و    ثبت و ضـبط آن   ها آگاه بودند به      اين مثل  كرد، خردمنداني كه از اهميت و اعتبار      
هـا   المثـل   از اينرو مقايـسه تطبيقـي ترجمـه ضـرب         . فلسفة ايجاد و شرح هر يك اشاره كردند         به

  .رسد نظر مي جهت برقراري ارتباط كارآمد ضروري به

  هدف پژوهش -2
ها در هـر دو   المثل بندي ضرب در اين پژوهش تالش شده است تا با مقايسة تطبيقي و طبقه           

واژگـان وفـادار      االمكان به   اند و هم حتي     زبان و يافتن برابرهايي كه هم بار معنايي را حفظ كرده          
هـا، از يـك قاعـده و قـانون      ها، باوجود ناهمساني زبـان      المثل  اند نشان داده شود كه ضرب       مانده

  .كنند گيري پيروي مي خاص براي شكل

  روش پژوهش -3
ها سعي شده تا با توجه به سه ويژگي زير اين طبقه بندي         هداف اين پژوهش  به نظر نيل به ا    

  :صورت پذيرد
هاي فارسـي   المثل هايي كه چه از نظر شكل و چه از نظر بار معنايي، با ضرب المثل  ضرب. 1

هــايي كــه بارمعنــايي مــشابه، ولــي شــكل متفــاوت دارنــد؛  المثــل ضــرب. 2همخـواني دارنــد؛  
  . داراي شكل يكسان ولي بارمعنايي متفاوت دارندهايي كه المثل ضرب .3

پرتـوي آملـي    ( امثال و حكـم      هاي زبان فارسي يعني كتاب      براي اين منظور يكي از فرهنگ     
االيـام از طريـق    اي از ادب عامــه اسـت كـه از قـديم     استفاده شده كه بخش عمـده  ) 10: 1378

) 1378(ه پرتـوي آملـي      فرهنگ گفتاري در فرهنگ نوشتاري گردآوري شـده اسـت، بـه نوشـت             
شناسان ايراني ما با كوشـشي        گيرد كه زبان    ها را در برمي     المثل  اي وسيع و گسترده از ضرب       دامنه

تـصحيح و اصـالح متـون گذشـته      گردآوري اين گوهرهاي پراكنده پرداخته يا به قابل تحسين به 
كند يكـي      بيان مي  )11-18: 1378(در امثال و حكم همانگونه كه پرتوي آملي       . اند  همت گماشته 

يادگـار    هاي تاريخ بـه     هاي روشني است كه از دوردست       هاي ذهن و انديشه     ترين تراوش   از كهن 
هـاي باسـتاني اعتبـار و سـنديت           هـا و سـنگ نبـشته        همين سـبب ماننـد كتيبـه        مانده است و به   

و جوامع است   تر از ساير ادبيات عامه و بيان كنندة خلقيات اقوام             امثال، كامل . ناپذير دارد   خدشه
بنابراين بررسي اينكـه  . كار رفته است ها به اي فراواني در آن  و معاني و مفاهيم مجازي و استعاره      
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هايي بيشتر استفاده شده اسـت و بيـشترين بـسامد را چـه          ها از چه نوع واژه      المثل  در اين ضرب  
  .رسد اند ضروري به نظر مي خود اختصاص داده ها به گروهي از واژه

كه عالوه بر ذكر مـورد      ) 1378(قاله از كتاب دو جلدي امثال و حكم پرتوي آملي           در اين م  
ها نيز به تفصيل پرداخته اسـت چراكـه در            ريشة تاريخي آن    ها، به   المثل  اصطالح و كاربرد ضرب   

عـالوه بـراين صـرفاً بـا     . باشـد   ها ضروري مي    هاي تاريخي آن    ها، دانستن ريشه    بررسي اين واژه  
توان تشخيص داد كه اين اسم به چه موضوعي اشـاره             ها نمي   المثل  ري ضرب دانستن معناي صو  

كـسي كـه در قمـار چيـره دسـت           (دهد كه ليالج      رو دانستن ريشة تاريخي نشان مي       دارد از اين  
، سـكاكي   )مفـتش (، اشـپختر    )حكايت از خطـر حـاد     (، داموكلس   )طرد كردن (، بويكوت   )است

خاطر صفتي مشهور بودند و ايـن صـفت           كه به كه همه نام خاص اشخاص است       ) جادوباوري(
  .آنها باعث ماندگاري و تبديل به مثل شدنشان شده است

  ها و تحليل يافته -4
ضرب المثـل هـائي كـه از    . 1هاي استخراج شده براساس سه ويژگي         المثل  در اين مقاله ضرب   

ت و در معنـا     هـايي كـه در شـكل متفـاو          المثـل   ضـرب . 2. نظر شكل و بارمعنايي همخواني دارند       
  :شوند هايي كه در شكل يكسانند و در معنا متفاوت هستند؛ طبقه بندي مي المثل ضرب. 3مشتركند 

  هايي كه از نظر شكل و بارمعنايي همخواني دارند المثل  ضرب-4-1
گيرند كه از نظر تنوع شـكل         هايي مورد بررسي و مطالعه قرار مي        المثل  در اين بخش، ضرب   

  .گيرند ر دو زبان فارسي و اسپانيايي اشتراكاتي دارند و در دستة دوم قرار ميو بارمعنايي، در ه
ها، عليرغم تمايزات فرهنگي و زبـاني موجـود بـين زبـان فارسـي و       المثل اين نوع از ضرب 

اسپانيايي، از آنجا كه بيشينه مربوط به شـرايط روزمـرة زنـدگي گويـشوران  دو زبـان اسـت و                      
بنابراين در اين بخـش، فقـط       . اند  سازي شده   در بسياري از موارد شبيه    دليل اشتراكات موجود،      به

هايي مورد بررسي شوند كه از نظر شكل و معنا در هر دو زبان، از يـك                  المثل  سعي شده، ضرب  
هـايي كـه      هـا، واژه    المثـل   هاي موجود در اين ضرب      كنند كه در بين واژه      قانون تثبيتي تبعيت مي   

 اسـامي خـاص، حيوانـات،    ،اعداد، اعضاي بدن، اسامي خدا، پيامبراناند شامل     بسيار تكرار شده  
ها از انواع مختلفي برخوردارند كه در         البته هر يك از اين    . باشند  عناصر طبيعي و مواد غذايي مي     

هـا در هـر قـسمت عنـوان            در مجموع نيز تعداد كلـي آن       ؛اند  زير، با ذكر تعداد موارد، بيان شده      
  )امثال و حكم. (سامد اشاره شده استباالترين ب گرديده و به
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 2(، نـيم  ) مـورد 3(، دو ) مـورد 1(، نه ) مورد1(، چهار ) مورد1(، سي ) مورد 4(يك  : اعداد
  ). مورد3(، هفت ) مورد1(، هزار ) مورد2(، سه ) مورد1(، پنج ) مورد1(، صد )مورد

 "يك "سامد را عدد    موردند كه باالترين ب    20ها    شود كه در مجموع اين واژه       گيري مي   نتيجه
  .خود اختصاص داده است  مورد به4با 

، پا، زانـو، ران، قـوزك     ) مورد 1(، دماغ   ) مورد 3(، پشت   ) مورد 11(دست، يد   : اعضاي بدن 
 2(، گـوش  ) مورد2(، دهان ) مورد9(، سر، كله  ) مورد 2(، رخ، رو    ) مورد 2(، چشم   ) مورد 5(پا  

، دم ) مـورد 1(، شـاخ  )مورد1(، پوست ) مورد2(، شست   ) مورد 1(، شانه   ) مورد 1(، سينه   )مورد
  ). مورد3(

 مـورد  11 با "دست "    موردند كه باالترين بسامد به  46ها    در مجموع اين واژه   : ها  تحليل داده 
  .اختصاص يافته است

  :اشخاص
، ) مـورد  1(، ايوب   ) مورد 1(، نوح   ) مورد 2(، عيسي، مسيح    ) مورد 3( اسامي خدا، اهللا     -الف

 ). مورد1(، يوسف ) مورد1(داود 
هـاي متفـاوت     موردنـد كـه بـاالترين بـسامد را نـام     8ها  در مجموع اين واژه : ها  تحليل داده 

  .اند خود اختصاص داده خداوند به
 1(، فيـل    ) مـورد  2(، مـار    ) مـورد  1(، عقـرب    ) مورد 7(، شتر   ) مورد 1( گاو   :حيوانات -ب

، ) مـورد  4(، گـرگ    ) مـورد  3( گربـه    ،) مـورد  3(، شغال   ) مورد 1(، تمساح   ) مورد 9(، خر   )مورد
 3(، مـرغ، ماكيـان   ) مـورد 1(، اسب  ) مورد 1(، قاطر   ) مورد 3(، بز   ) مورد 1(، بره   ) مورد 1(روباه  
، يوز  ) مورد 1(، ماهي   ) مورد 1(، كبك   ) مورد 1(، ملخ   ) مورد 3(، سگ   ) مورد 2(، خروس   )مورد

  ). مورد1(
  مورد بـه 9 با "خر"ه باالترين بسامد را  موردند ك52ها  در مجموع اين واژه: ها تحليل داده

  .خود اختصاص داده است
  ). مورد1(، رم ) مورد1(، مكه ) مورد3( بغداد :جغرافياييهاي  مكان

 با سـه  " بغداد" مورد هستند و باالترين بسامد، نام 16ها  در مجموع اين واژه  : ها تحليل داده 
  .مورد است

  ) مورد2(، خاك ) مورد3(، باد ) مورد2(آتش ، ) مورد11( آب :عناصر چهار گانة طبيعت
 11 بـا    "آب" موردنـد و بـاالترين بـسامد را          18هـا     در مجموع اين نوع واژه    : ها  تحليل داده 

  .مورد به خود اختصاص داده است
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 1(، گـردو    ) مـورد  2(، بادنجـان    ) مورد 3(، نان   ) مورد 3(، آش   ) مورد 2( نمك   :مواد غذايي 
  ). مورد1 (، سبزي) مورد3(، ماست )مورد

 3  بـا     "ماسـت " موردند كه بـاالترين بـسامدها را         33ها    در مجموع اين واژه   : ها  تحليل داده 
  .دهند خود اختصاص مي اند به مورد تكرار شده

  ها المثل هاي حاكم بر ضرب تعداد واژه

اسامي 
 خاص

اعضاي حيوانات
 بدن

مواد 
 غذايي

چهارگانه  عناصراعداد
 طبيعت

هاي  مكان
يجغرافياي

اسامي خدا، 
 پيامبران

54  52  46  33  20  18  16  8  

  ها المثل هاي حاكم بر ضرب درصد بسامد واژه

اسامي 
 خاص

اعضاي حيوانات
 بدن

مواد 
 غذايي

 اعداد
عناصر چهارگانه 

 طبيعت
هاي  مكان

جفرافيايي
اسامي خدا، 

 پيامبران 

21,26 20,47 18,11 12,99  7,87  7,10  6,30  5,90  
  

 Abrirle el pecho a alguien  درد دل كردن

 Caer del cielo  از آسمان افتادن
 Calar hasta los huesos  تا مغز استخوان رسيدن

 Cavar su propia tumba  گور خود را كندن
 Cerrar el pico  فك رو بستن

 Echar fuego  آتيش راه انداختن

 Echar raices  ريشة كسي رو سوزوندن

 Estar con los brazos cruzados  )يچ كاري نكردنه(سينه وايسادن  دست به

 Hacer tonto a alguien  )حماقت زدن خود رو به(ها رو ايفا كردن  نقش احمق

 Llevarse como perros y gatos  مثل سگ و گربه بودن
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 No dejar ni respirar a alguien  قدرت نفس كشيدن رو از كسي گرفتن

 No pegar el ojo  چشم رو هم نذاشتن

 Salirse del carril  از خط خارج شدن

 Ser barril sin fondo  طبل تو خالي بودن

 Ser brazo derecho de alguien  مثل دست راست كسي بودن

 Ser como (el) agua y (el) aceite  مثل آب و روغن ماندن

 هايي كه در شكل متفاوت و در معنا مشتركند الثمل  ضرب-4-2
شود كه اگرچه از نظر شـكل و نحـوه            هايي پرداخته مي    المثل  ررسي ضرب در اين بخش به ب    

معنـاي واژگـاني كـه در سـاخت         . بيان متفاوتند ولي در معنا و كاربرد تـشابهات زيـادي دارنـد            
كننـد يكـسان     اند، گاهي با مفهومي كه در جمله يا عبارت پيدا مي            كار برده شده    ها به   المثل  ضرب

اند كه در هر زباني       ر زباني و دستوري و يا همان بحث تثبيت معنايي         نيستند، چرا كه تابع ساختا    
گيرنـد كـه      هاي فارسي مورد مطالعه قرار مـي        المثل  همين دليل در اين مبحث ضرب       به. متفاوتند

هـايي    المثـل   كـه شـامل ضـرب     . داراي وجه مشترك در شكل گيري با زبـان اسـپانيايي هـستند            
توان در زبان اسپانيايي معادل سازي كرد، ولـي فاعـل    اژه ميشوند كه با تغيير در يك يا دو و    مي

  . ها ثابت است المثل در تمامي ضرب
 Echar espuma por la boca  )كف كرده بود(زد  از دهنش كف بيرون مي

 Echar leña al fuego  آتيش بيار معركه بودن
 Estar ardido  سوزه داره مي

 Estar pegado a las faldas  )زن ذليلي(به حرف زنش بودن 
 No oírse ni el zumbo de una mosca  )سكوت مطلق(صداي مگس هم نمياد 

 Quedarse helado  در جا خشكش زدن
 Romper el hielo  يخ هاش باز شدن

 Sentir algo en carne propia  از پوست و استخوان يكي بودن

 Ser mano largo  درازي داشتن دست
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كنيم كـه واژه      هاي فارسي با اسپانيايي، به اين نكته برخورد مي          مثلال  گاهي در مقايسه ضرب   
مفعول   در زبان ديگر نيز تكرار شده، ولي نقش دستوري آن عوض شده، يعني از حالت فاعل به                

  . كند و يا مفعول مستقيم و غيرمستقيم تبديل شده اما همان معنا و بار معنائي را تداعي مي
 Encontrarse con la mesa puesta  كمر خدمت بستن

 No pararse ni las moscas  گوشة عزلت گزيدن

 Tener buen ojo  همه چي هست حواسش به

هايند كـه     گيرند، آن   هايي كه در اين بخش مورد مطالعه قرار مي          المثل  گروه ديگري از ضرب   
 به دليلي   ها،  اگرچه توضيح و تفسير همگي آن     . داراي شكل متفاوت، ولي بارمعنايي مشابه دارند      

بنــابراين فقــط . هــا، امكــان پــذير نيــست تنــوع زيادشــان و نيــز عــدم دسترســي بــه همــة آن 
 المثـل   دو ضـرب  . پردازيم كه در هـر دو زبـان مـصطلح و پركاربردترنـد              هايي مي   المثل  ضرب  به

  وsubírsele los humos a alguienيـك فعاليـت يكـسان  يعنـي      اسپانيايي كه اشاره دارند بـه  
bajarle los humos a alguienدود از كله يكـي بلنـد   (معناي  ترتيب يكي به  در زبان فارسي به

المثـل   رود، اين دو ضرب شوند كه احتمال مي  سازي مي   معادل) شعله رو پايين كشيدن   (و  ) شدن
اند و بـه همـين دليـل در زبـان اسـپانيايي         داراي ريشة شرقي باشند كه وارد زبان اسپانيائي شده        

  .لي برايشان تعريف شده، ولي در زبان فارسي داراي دو معناي متفاوتندمعاني معاد
دل  ( tener dolor de panzaباشـد   المثل ديگري كه احتماال داراي ريشه شرقي مـي  ضرب
شود و نكته حائز اهميـت در     معناي حسادت استفاده مي     است كه در زبان فارسي به     ) درد گرفتن 

المثل ديگري وجود دارد كه از نظر معنـايي كـامالً همـين         باينجاست كه در زبان اسپانيايي ضر     
كه به خاطر سـاختار  ) از حسادت سبز شدن (estar verde de envidiaكند  كاربرد را تداعي مي

 .المثل قبلي و واژگان بيشتر به زبان اسپانيايي نزديك است تا ضرب
انـد مـشاهده    شه گرفتـه هايي كه از فرهنگ و آداب و رسوم دو قوم ري           المثل  گاهي در ضرب  

سازي شده    المثل با بارمعنايي يكسان، ولي تغيير در واژه فرهنگي معادل           شود كه همان ضرب     مي
) نخود هـر آشـي بـودن    ( .ser ajonjolí de todos los molesبه عنوان مثال در عبارت . است
 اسـپانيا يافـت   نوعي سبزي كه فقط در مناطق خاصي منجملـه   كه اشاره دارد به ajonjolí واژه 

  ajonjolí المثـل فـوق واژه    سازي ضرب شود و در معادل شود كه در پخت و پز استفاده مي مي
ــديل شــده و   ــه نخــود تب ــايي و ســاختار  mole ب ــار معن ــا همــان ب ــه آش و ب برخــي از .  ب
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سـازي   و بارمعنايي در هر دو زبـان معـادل   هايي كه با تغيير در واژه و حفظ ساختار المثل ضرب
  :اند عبارتند از هشد

 Estar de capa caída  با دماغي آويزون

  Irse la onda a alguien  رشتة كالم را از دست دادن

 Hacerse un nudo en la garganta  بغض گلوش تركيد

  Llover sobre mojado 

 No atar ni desatar  كنه و نه شفا ميده نه كور مي

  No tener cerebro  كنه كله اش كار نمي

 Poner el dedo en la llaga  نمك رو زخم پاشيدن 

  Poner sus cinco sentidos  تمام حواسش رو جمع كرد

 Romperse la cabeza  مخش رو تركوند

 Subírsele la sangre a la cabeza  خون جلو چشاش رو گرفتن

 Zumbarle los oídos  گوش شيطون كر

   و در معنا متفاوتندهايي كه در شكل يكسان المثل  ضرب-4-3
هـايي بررسـي شـوند كـه از نظـر شـكل و                المثـل   در اين بخش سعي بر اين است تا ضرب        

عنـوان مثـال در      بـه . كنند، ولي معناهاي متفـاوتي دارنـد        ساختار در هر دو زبان خيلي تغيير نمي       
  كه در زبان اسپانيايي اشـاره دارد بـه دوسـتي عميـق و    comer del mismo platoالمثل  ضرب

 "از يك آبشخور آب خـوردن     "، ولي در زبان فارسي به معناي          خالصانه با يك بار معنايي مثبت     
يـي در   شود كه در واقع در نقطه مقابـل بارمعنـا   سازي مي  معادل"سر و ته يه كرباس بودن"و يا  

هـاي   المثـل  همين حالت در برخي از ضرب. زبان اسپانيايي است و داراي بار معنايي منفي است 
  :شود اربرد در زبان اسپانيايي و فارسي كه در زير آمده نيز ديده ميپرك
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المثل در  معادل ضرب
  فارسي

المثل در زبان  معناي ضرب
  المثل اسپانيايي ضرب  اسپانيايي

Comer del mismo plato  غل و غش دوستي عميق و بي  سر و ته يك كرباس بودن

حسادت كردن نسبت   آب دهانم راه افتاد
 Hacerse agua la boca  ت كسيوضعي به

از مسئوليت كاري سر باز   آب پاكي رو دستش ريختن
 Lavarse las manos  زدن

  Untar la mano  رشوه دادن   دست از پا درازتر برگشتن 

  نتيجه -5
هاي پركـاربرد در   المثل تواند ضمن مقايسه تطبيقي برخي از ضرب هاي اين پژوهش مي  يافته

هـاي موجـود بـين دو زبـان،           نشان داده شود كه عليرغم تمايزات و تفـاوت        فارسي و اسپانيايي    
 .ها وجود دارد موارد تشابه زيادي نيز در هويت شكل و معنايي آن

هـاي آيينـي    المثـل  رسد كه در هر دو زبان فارسي و اسـپانيايي، برخـي از ضـرب                به نظر مي  
هـاي مـذهبي و    ه برگرفته از ريـشه شباهت بسياري از نظر پيام و محتوا با يكديگر دارند، چرا ك          

هـا   المثل و اين نكته ايست كه به هنگام تدريس درس اصطالحات و ضرب .  اند  كتابهاي آسماني 
هـاي پركـاربرد و    المثـل  توان در نظر داشت و با در اختيار دانشجو قرار دادن برخي از ضرب       مي

هـا   هـا و مقايـسه آن    المثـل   ضـرب معادل آنها در زبان ديگر دانشجو را در فهم بيشتر بار معنايي             
  .ياري داد

شناسـي    دهـد كـه يـك مطالعـه عميـق ريـشه             مطالعة فوق از سوي ديگر بـه مـا نـشان مـي            
گيري بسنده كرد كه برخي از        توان به اين نتيجه     ريشه انجام نشود، فقط مي      هاي زباني هم    خانواده

ين زبان فارسي و اسـپانيايي  واسطه تماس فرهنگي كه در گذشته وجود داشته، ب ها به المثل  ضرب
اند و داللت بر اعمال روزانـه دارنـد در هـر دو              اند و برخي كه داراي مصرف روزانه        مبادله شده 

كـه در زبـان   ) مثل سگ و گربه بـودن  (Llevarse como perros y gatos زبان مشتركند نظير 
و ) ب و روغن بـودن مثل آ ( ser como agua y aceite فارسي نيز همين مصرف را دارد و يا 

تـوان گفـت؛ از منبعـي مـشترك      كـه مـي  ) درد دل كـردن  ( abrirle el pecho a alguien يـا  
  .اند برخاسته
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كننـد را     هايي كه از نظر شكل ساختاري در زبان فارسي كامالً تغيير مـي              المثل  چنانچه ضرب 
اند  هايي المثل ن ضربهاي معادل در دو زبا  المثل  توان گفت كه بيشتر ضرب      كناري بگذاريم مي    به

. گيرنـد  هـاي متفاوتنـد امـا در معنـا يكـسانند و در گـروه اول قـرار مـي           كه داراي صورت واژه   
هـا بريايـه      گيرند، از مـشكلترين نـوع ضـرب المثـل           هايي كه در گروه سوم قرار مي        المثل  ضرب
نونده را بـه  اي هـسنتند كـه شـ    يابي در هر دو زباننند چرا كه داراي ساختار فريب دهنـده            معادل

كننـد و   دهند، در حالي كه معناي كامالً متفـاوتي را تـداعي مـي    خاطر فرم بيان راحتي فريب مي 
  .ريشه در موارد فرهنگي و تاريخي دارد كه مختص هر زبانيست
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