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 ۰۸/۰۴/۲۰۱۸         حامد فارانی 

 

ضرب المثل  های  بین المللی  درازدواج   
 

به شما تقدیم میکنم     مختلفهای  درمورد ازدواج از نگاه ملل   ضرب المثل های    
                               

 مردی که به خاطر "پول" زن می گیرد، به نوکری می رود.
ضرب المثل                                                               

                                    فرانسوی
و زن درزیبایی اوست لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست  

ضرب المثل                                                                       
                          چینی

   زنی سعادتمند است که مطیع "شوهر"باشد. 
ضرب المثل یونانی                                                 

 
 زن عاقل با داماد "بی پول" خوب می سازد 

ضرب المثل انگلیسی                                                  
 

وهر استزن مطیع، فرمانروای قلب ش   
     ضرب المثل انگلیسی                                        

                                                            
 

 زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی خرابه هم زندگی می کنند.
ضرب المثل آلمانی                                                                                       

 
 داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت
ضرب المثل                                                                           

                                    پولندی
رد ثروتمند ترجیح می دهد.دختر عاقل، جوان فقیر را به پیرم  

ضرب المثل                                                                    
                          ایتالیایی

 
 داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بداخالقی محروم گشته ای.

ضرب المثل فرانسوی                                                                              
 

 دو نوع زن وجود دارد؛ با یکی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر
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            ضرب المثل ایتالیایی                                                                           
 

در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق 
 کن.

ضرب المثل                                                                                           
 آذربایجانی

 
ره کنیبرای یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پا  

ضرب المثل چینی                                                                
 

 تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن.  
ضرب المثل چینی                                                                                 

 
ار شوهرت را در دست بگیری اختیار شکمش را در دست بگیر.اگر خواستی اختی   

سپانیاییهضرب المثل                                                                                        
 

اگر زنی خواست که تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن اما پولت را از او دور نگه  
ر.دا  

ضرب المثل ترکی                                                                                          
 

 هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی کند. 
ضرب المثل اسکاتلندی                                                           

 
      ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می شود و گاهی هم بسیار بد . 

             سپانیاییهضرب المثل                                                                            
 

 ازدواج، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است 
ضرب المثل فرانسوی                                                                             

 با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن. 
ضرب المثل آلمانی                                                              

 
خواهی یک سال عذاب اگر می خواهی برای یک روز معذب باشی مهمان دعوت کن. اگر می 

 بکشی پرنده نگه دار و اگر می خواهی مادام العمر در عذاب باشی ازدواج کن!
ضرب المثل چینی                                                                    

 
 زناشویی غصه های خیالی و موهوم را به غصه نقد و موجود تبدیل می کند. 

ضرب المثل آلمانی                                                                                          
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 دوام ازدواج یک قسمت روِی محبت است و نُه قسمتش روی گذشت از خطا. 

ضرب المثل اسکاتلندی                                                                                      

 

بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت. هنگام ازدواج  
ضرب المثل آلمانی                                                                            
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