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 ته پوخ  چكیده 
شناخته    یادب  هایگونه   نتریی م یاز قد  ی کی المثل،  همان ضرب  ایمَثَل  

دخل   گونهچ یو بدونِ ه  نهیبه س  نهیس   اکان، یشده است که از اجداد و ن

تصرّف رس  ی و  ما  گنج   دهیبه  زبان   ۀنیاست.  کُرد  یعرب  هایامثال   ،ی و 

آداب و رسوم    ۀبوده و برتابند  یمعرفت  ی و مبان  ی سرشار از اصول اخالق

 هایالمثل را در ضرب  یو علم  یفرهنگ  یتوان غنامی   و  استن دو ملت  یا

زبان    نیا م  رتأثی.  بود  شاهددو  تأثّر  در   انیو  کُرد،  و  عرب  ملّت  دو 

)أمثال و حِکَم( به    ی شفاه   اتیادب  یدر حوزه   ژهیومختلف، به  یهاحوزه

  ر مشهو   یو نحو  یو لغو  بی اد  ،یدانی. ابوالفضل مخوردیوضوح به چشم م 

  عربی  األمثالمجمع کتاب    ۀسند ی نو  ی قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجر

 ندی په کتاب مشهور    ۀ سندینو  زیمعاصر کُرد ن  ب یاد  یاست. ملّا غفور دبّاغ
ا   یکُرد  انینیشیپ مطالعه    نیاست.  با  است  درصدد  پژوهش 

 ندی په و    األمثالمجمع دو کتاب ارزشمند    یِو کُرد  یعرب  یهاالمثل ضرب
کند.   انیدو کتاب ب  نیامثال را در ا  هایاشتراکات و تفاوت   انینیشیپ

 ۀ س یبه مقا  ی قیو با رویکرد تطب  یفیتوص   -یلیپژوهش حاضر با روش تحل

از نظر محتوا و مضمون پرداخته    یو کُرد  ی عرب  هایالمثلاز ضرب   یبرخ

ا است  داده  نشان  دل  نیو  به  فرهنگ  لیامثال،   یهاتجربه   ،یاشتراکات 

ملّت دو  ش  ییایجغراف  یکینزد  ، مشترک    نیمضام  یدارا  ،یزندگ   ۀویو 

بوده   کینزد  اریبس هم  مبه  که  تأث  تواندیاند  از  و    یریرپذینشان  زبان 

 باشد.  یعرب  اتیاز زبان و ادب یکُرد اتیادب

  ب ەدەئ  یکانەرۆج  نینترۆله ک  کێکیە  ەب   ان،ی نیشێپ  ی ند ەپ  انی  ندەپ 
  کییە انکارۆڕگ  چیه  ێ ب  نگیبه س  نگیس  ران،یکه له باوان و باپ  ەدانراو
له   نڕپ   ی و کورد  یبەرەع  یکانەندەپ  ەی نێزەخ  .شتووهەیگ  مهێبه ئ

 مەئ  یتیرەونداب   ی رەنێو نو  یفیعرە م  ی ماەو بن  یوشت ڕە  ەی واشەبن
ن د  نەیەوەتەدوو  زانست  ینگەرهەف  ییندەمڵەوەد  نیتوانەو  له   یو 

زمان  مەئ  یکانەندەپ ئنینیبب  داەدوو  و ی رەگیکار  مە.  دانان 
ن  ەی رگرتنوەی رەگیکار بوار   بەرەع  ەی وە تەدوو  له  کورد،   ەو 
. تێنریبەد  یوونڕبه    دا،یکەزار  یبەد ەئ  ەل   تەبیو به تا  کانەرۆراوجۆج
زمانزان  وانەژێو  ،یدانەیم  ڵیزەبولفەئ و   نجێپ  ەی دەس  ی ناسراو  یو 
 یبێکت  ی رەنووس  ،یمانگ  ییچۆک  یمەشەش  ەی دەس  ی تاەرەس
مهییبەرەع  ی -مسالەعولئەجمەم  یوانەژێو  یبباغەد  فوور ەغ  الە. 

نووس  یرخەهاوچ ه  ناوبانگەب  یبێکت   ی رەکورد،   یند ەپ  یرمانەو 
ئانـهی نیشێپ خو   داتەدڵ و ەه  ەیەوەنیژ ێتو  مە.   ە ندەپ  ەی وەندنێبه 
و   مسالە عولئەجمە م  ینرخەب  یبێکان له دوو کتییەو کورد  یبەرەع
ج  ییکچوو ێو  دا،ان ین یشێپ  ی ندەپ . ربخاتەد  ەندانەپ   م ەئ  ییاوازیو 

ب  و  ەکاران یش-یسفەو  یدۆتی م  ەب  ستەردەب  ی وتار  یچوونۆبه 
 یله بار   یکانییەو کورد  یبەرەع  ەند ەله  پ  کێندێ ه  ەراوردکارانەب

 ۆی به ه  ندانهەم پەکه ئ  ەداو  یشانیو ن  ەنگاندووەسەڵ ه  ەوەکۆ رەناو
 هەی وەتەدوو ن  مەئ  ەی وێهاوش  یزموونە و ئ  یتیەەاڵمۆ ک  یخۆ د  ییکینز

 ە ل   ان،یژ  ی وازێو ش  یی ایجوگراف  ی سنوور   یی کینز  رەبەل   هاە روەو ه
 ێ توان ەد   هاشەروەو ه   کنینز   کیە  ەل   رۆ ز  ەوەکۆ رەواتا و ناو  ی ووڕ
 ەی ژێزمان و و   رەسەل   یبەرەع  یبەدە زمان و ئ  ییرەگ یکار  ی رەشاندیپ

 .تێب ی ردکو

  ؛یدان یم  ؛ی پند کُرد  ؛یأمثال عرب   ؛یق یتطب  اتیادب  واژگان کلیدی:

 . األمثالمجمع ؛ان ینی پیش ندی په  ؛ی مال غفور دباغ

س هگهوش   ؛یبەرەع  ی ندەپ  ؛ەرواردکارانەب  یب ەدەئ  کی:هر هلی 
 ؛انی نیش ێپ  ی ندەپ  ؛یبباغەد  فوورەغ   الەم  ؛یدانەیم  ؛ی کورد  ی ندەپ
 . مسالەعولئەجمەم
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  ٣٦ یو کرد یعرب نماهایامثال و مثل یقی تطب ی بررس  
 

 ـ مقدمه ١

مردم از    لیدل   ن یبه هم  شود؛ی محسوب م  ینوع ادب  نیو موثّرتر  نی جزء بهتر  نییو تب   فی ضرب المثل از نظر تعر

  داشته  ها در ساختار فرهنگ و ادب و هنر انسان  ی. از گذشته مَثَل نقش مهم کنندی استقبال م  گرمی   با  ها مثل

  ات یاز مثل در فرهنگ و ادب  ی رگذاری و تأث  پررنگشاهد حضور    ی کُرد  اتی و ادب  یعرب  اتادبی  در  که  گونه همان .  است

ملل مختلف جهان   ات یادب  ی سهیبه مقا  اتیّمهم از ادب  ای به عنوان شاخه   ،یقیتطب   ات ی. ادب مهستی  کُردها   و  هاعرب 

  اتیهدف که ادب   نیبا ا   پردازد؛می   هاآن   های تفاوت   و   هاشباهت   یو بررس   گرهمدی  بر   هاو تأثّر آن   ر یو شناخت تأث 

ا  ک یرا به هم نزد  هاملّت ادب  هاده یپد  ن یآن است که ب  ی درپ  یقیتطب  ات ی ادب  نکهی کند. کوتاه سخن    یو متون 

مرتبط    و   کی به هم نزد  یمکان  و  یاز لحاظ زمان  ایهم دور باشند،    از  ها ده ی پد  نیا  نکهیاز ا  ی برقرار کند، جدا  ی وندیپ

در فرهنگ    ژهیکُرد به و  دو ملّت عرب و  انیم  رد  راتیتأث  نی. اهاستده یپد  نیا  نییتب  باشند و هدف آن شناخت و

  ات یاز زبان و ادب   ی کُرد  اتیادب  زبان و  ی ری رپذی . تاثخوردیبه چشم م  شتریحِکَم( ب  عامه )أمثال و  اتی ادب  و  یشفاه

و    یقرآن و زبان عرب   ی ریادگی  ی و تالش برا  نیو گسترش اسالم به مناطق کُردنش  یفرهنگ اسالم  ل یبه دل  یعرب

امر باعث   نیداشته است. هم ی و زبان کُرد اتیادب یدر رشد و بالندگ  یی)ص( نقش به سزا امبریپ  فیشر ثیاحاد

. سرودن اشعار  ردی صورت بگ  ی به زبان کُرد  یعرب  های از کتاب   ی ادیز  های ترجمه   فراوان و   فاتیشده است که تأل

است. در   راتیتأث  نیا  ی مله از ج  ینیو د  یاسیس  ،یفرهنگ   ،یادب  ،یخ یتوسط شاعران کُرد و نوشتن متون تار  یعرب

شاعران و    لسوفان،یسخنوران، ف  شمندان،ی کالم اند  ی جا   جای   در   بلکه  عامه مردم  کالم  در  تنها   نه  ها،مثل   قتیحق

استدالل در    ی رویاستحکام ن  کالم و  یو چاشن  ی و اندرز  ی مسائل پند  میو تفه  می ابزار تعل  نیادبا، به عنوان بهتر

 بوده است. جیرا یادب  ی تمام دوره ها

 و ضرورت پژوهش  تیاهم  ـ١ـ١

  به   را  ها المثل که مردم ضرب   نای  به توجه با.  است  هامشترک آن  ی تجربه   انگر بی  ها،ملت   نیوجود امثال مشترک ب

  یاشتراکات فرهنگ  شتریبه شناخت ب  تواندیپژوهش م  نیا  برند،یدر سخنان خود به کار م  یان و حجتبره  عنوان

 یملتها و وفاق مل  یهمبستگ   جادیبه ا  شتریب  فاهمت  و  میتفه  ی نه یو باعث فراهم نمودن زم   نجامدیدو زبان ب  نیا

و شناخت هرچه بهتر    ی ری ادگی.  دهندی م  لیعامه ما را تشک  اتیفولکلور و ادب  از  بخشی  هاکمک خواهد کرد. مثل 

  ات،یاز روح  یانعکاس  توانیامثال و حِکَم  را م شکی. بشودیملل م نیو سازش ب انسانی روابط بهبود باعث هاآن

 ی سهی مقا  گرید  ی دانست. از سو  شیخو  ی و فرهنگ  یاجتماع   طیقوم نسبت به مح   کی   ی نگرش و باورها  ر،طرز تفکّ

ترانه    ی نه یدر زم   ی گر ید  ی به کارها  یقیتطب  اتیدو زبان باعث سوق دادن عالقمندانِ ادب  نیامثال ا  نیب  یقیتطب

ا  شودی م  ی گریداستان و موارد د  ،یقیشعر، موس  انه،یعام   ی ها و تعامل و    یجاد اشتراکات فرهنگی که منجر به 

 .گرددی م گریکدی با هاسازش ملت 

 پژوهش  اهداف ـ٢ـ١

 پژوهش رسیدن به: این هدف از 

 اقوام. میانتفاهم  تفهیم و بهبود تعامالت ارتباطی و راکات فرهنگی وتاش -

 کُردی. حکم عربی و ی امثال وحوزه مهم در  مرجع وکتاب  شناساندن دو  -

.میان امثال وحکم  معنوی در های لفظی ومعادل تالش برای یافتن مضرب و -
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 .یبه عرب  ی کُرد  ایو    ی به کُرد   یاصطالحات و امثال عرب  ی و کمک به ترجمه   یمتون ادب  لیتسه  ی برا   ییراهگشا  -

 . اندبوده انی نیش یامثال پ نیا ی امر که سرچشمه   نای و هاآن  ی اندرز ی با امثال و حکم و جنبه ییآشنا -

 آن زمان.  یاخالق های و ارزش  نیشناخت قوان زیبا عواطف و احساسات گذشتگان و ن ییآشنا -

 پژوهشهای پرسش ـ٣ـ١

 ؟چقدر بوده استهم ها با آنو تفاوت    شباهت   بالعکس و های کُردی از عربی والمثلمیزان تأثیرپذیری ضرب  -1

 ؟حِکَم مشابه نقش داشته است خلق امثال و های مشابه تا چه حدی دراتفاق ی مشترک وتجربه -٢

 ؟اصطالحی های لفظی وحکم بیشتر است یا شباهت های معنایی امثال و شباهت -3

 ؟ شودادبی آن اقوام می   -فرهنگی    بهبود روابط انسانی وهای هر قومی باعث  حکمت  ها والمثلچه اندازه ضرب  تا  -٤

 پژوهش یپیشینه ـ٤ـ١

انجام    ی پژوهش  ی کارها  یبرخ  یو سطح  یبه صورت کل  ی و کُرد  یعرب  های المثل ضرب   یقیتطب  یبررس  ی نه یدر زم 

  ان ینیشیپ  ندی په و    مجمع األمثالچون دو کتاب    یمنبع خاص   ی که بر رو  یو جزئ  ق یبه صورت دق  یشده است، ول

 :مکنییم  همشابه و مرتبط اشار ی انجام نشده است، به موارد یقیکار شده باشد، تحق

  ییراد، با راهنماینادر مصطفائ ی نوشته (1391) « ی و کُرد  یامثال عرب یقیتطب یبا عنوان »بررس ای نامهانیپا -1

 نامه انیپا نیاحمد پارسا در دانشگاه کردستان کار شده است. در ا د یدکتر س ی مشاوره  دکتر عبداهلل رسول نژاد و

بررس به  تحل  ی ابتدا  معان  لی و  اصطال   ی لغو  یمثل،  تقس  یحو  زبان،  دو  هر  در  اساس    های ی بند   میآن  بر  مَثَل 

تفاوت آن   زین  آن و  د یو فوا  هایژگیپرداخته شده است. سپس و  یژگ ی و و  شیدایچون زمان، پ  یمختلف  ی فاکتورها

ذکرشده است   ی و کُرد  یدر هر دو زبان عرب  ینما و اصطالح سنّتمَثَل  ه،یمشابه چون حکمت، کنا  های گونه   گریبا د

  ی . در بخش اوّل، امثالپردازدی در دو بخش جداگانه م  ی و کُرد  یاز امثال عرب  ی تعداد  قی به تطب  یاصل   فصلو در  

که تنها از نظر مفهوم مطابق    ی امثال  گر،یرا که از نظر لفظ و مفهوم مطابقت دارند آورده شده است. در بخش د

است. سپس جهت   ده یذکر گرد  زین   یفارس  ادلها تا حدّ امکان، معهر کدام از آن   ی هستند آورده شده است و برا

 .است  شده اشاره هاآن ی شه یرد و ربه ذکر کارب حدودی  تا ها،امثال و کمک به فهم آن یبرخ نییتب

نوشته شده و    ی ریاست توسط عثمان شارباژ  ی پند کُرد  1٠٠1  ی ( که حاو 1969)  گلشنتحت عنوان    یکتاب  -٢

را مورد توجه خود قرار    انهیامثال عام   شان یداده است. ا  ق یتطب  یسیو انگل   یترک  ،ی فرانسو  ،عربی  امثال   با   را  هاآن

شباهت و    انیب  ر،ینکرده و به شرح و تفس  یوجهت  شدی به کار برده م  نیشیپ   اتیکه در ادب   حیداده و به امثال فص

 .اندمهم و مرجع و دسته اول استفاده نکرده  های از کتاب  ز نی و اندو تاثر نپرداخته  ری تفاوت و تاث

المقارنتحت عنوان    یکتاب  -3 از سو1983)  المثل  به   نای  در  مولّف.  است  شده  نوشته  زاشاره   میکر  ی (  کتاب 

بوده و    انهیعام  شتری آورده ب  شانیکه ا  یپرداخته است. امثال عرب  ی و کُرد  یو عرب  یسیامثال انگل  ی تعداد  قی تطب

و مهم   لیاص  های است و از کتاب   یکرمانج  ی ردمربوط به امثال کُ  شتر یب  شانیمربوط به مردمان عراق است. کار ا

 بدون شرح و بسط و ذکر منابع است. شانی ا قی استفاده نکرده است. تطب

نوشته شده    ی احمد جزراو  از سوی (  ٢٠٠8)   المقارن  یالعرب  ی المثل الکُردبعض الشائع من  تحت عنوان    یکتاب  -٤

بوده  انه یعام  امثال نی ا است. یجالل الحنف  خیالش ی نوشته  ۀیالبغداد االمثال  ی و  یامثال عرب یمنبع اصل  است.



٣٨ یو کرد یعرب نماهایامثال و مثل ی قیتطب یبررس 

 

 یانیو مکر   یاز امثال سوران  یاشاره کرده؛ ول  یو بارزان  ی زدیا  ،یگوران  ی بوده و به امثال کُرد  انهیامثال عام  نیا

 ی است. و  ی کُرد ی انه یبا امثال عام ی عرب انهیامثال عام قیتطب شانیگفت کار ا دی استفاده نکرده است. در واقع با

که مؤلف    درسیی به نظر م  ضروری   هاآن  ی شه یاز امثال، ذکر ر  یبرخ  ق یتطب  ی به کاربرد امثال اشاره نکرده و برا

 کار را انجام نداده است.  نیا

 انین یش یپ ندیپهو  مجمع األمثالامثال در    قیتطب ـ٢

دور مورد    اریبس  های وجود دارد. امثال و حکم از گذشته  ی و کُرد  یدر امثال و حکم عرب  ی اریمشترک بس  نیمضام

 ی دو قلمرو ادب   نیمشترک در ا   نی مردم بوده است. از جمله مضام  ی عامه   نیتوجّه اهل حکمت و دانش وهمچن

  یعرب  ن یاز مضام  یعی کُرد در سطح وس  عراناست و شا   ی و کُرد  یوجود امثال و حِکَم مشابه درمتون نظم و نثر عرب

  ات یبمشترک در امثال و حکم مختص اد  نی. وجود مضاماندرفته یپذ  ری و کالم بزرگان تأث  ثیقرآن و حد  های و آموزه 

با   ی. از طرفشودیم  دهیملل مختلف جهان د  اتیمشترک در ادب  یمعان  نیاز ا  ی اریبلکه بس  ست،ی ن  یعرب  ی کُرد

  دیو طرز فکر و عقا  یسلوک زندگ   یدر دست است تا نسبت به کالبد شکاف  یمناسب  ی له یشناخت امثال و حکم وس

  یخیو آثار مکتوب تار  یخی تار  های بهکتی  از  ترمطمئن   نهیزم  نیامثال و حکم در ا  یحت  م؛یاقدام کن  انینی شیپ

مثل عق  ی خالصه  هااست.  و  ب   دهیفلسفه  است، عصاره   نشیو  در ط   ی مردم  و رسوم   یگذشته  انیالس  یآداب 

 یقیتطب   ی سهیاست. با مقا  انیدر امثال نما  یشتیو مع ی اقتصاد  ،یاسی س  ،یاجتماع  ،یخی مردمان است. اوضاع تار

فرهنگ    لی است و آن هم به دل  رفتهی پذ  ری تأث  یعرب  اتی از ادب  ی تا حدود  ی کُرد  اتیکه ادب   میابییامثال درم   نیا

اد  ی نید  های آموزه  و  یاسالم تسلط کامل  ادب   کُرد   بانی و  نوشتن کتاب   اتیبه  و    های در حوزه  آثاری   و   هاعرب 

و زبان    ی امثال زبان عرب  ن یاز موارد مشترک ب  یبرخ  ای سهیمقا  یپژوهش به بررس   نیاست. در ا  ات یمتفاوت ادب

 :مپردازی می  ی کُرد

 (. 3٤٠: ٢، ج٢٠٠3 ،یدانیما کلُّ بَارِقَۀٍ تَجُودُ بمائِهَا )م  -1

 (.٥٠٣: ٢٠١٠ورێک باران نابارێ )زارعی،موو ههله هه  -
 (. ٧٠: ١٣٩٤)دباغی،بزانی گوێزه ر شتێک خڕ بوو وه هه فام و شعوورت بێ تین و هێزه/  -
 (.٧٠:  ١٣٩٤مزاغا نییه )دباغی،بوو، هه  رچی سمێڵ سوور هه -

حکم همان اتفاق    دی نبا  افتدی که اتفاق م  ی زی موضوع اشاره دارند که به هر چ  نیامثال به ا   نیا  :ل یشرح و تحل

امثال از لحاظ    نی. استندی توپ و ... گرد هستند؛ اما گردو ن  ن،یزم  ی کره   ست،یگردو ن  ی را داد، مثال هر گرد  یقبل

اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال مشابه هستند. در    دارند،در متعلقات فعل    یالفاظ با هم شباهت دارند، اختالف کم

مفهوم   نیاشاره دارد به ا  ردی و در زبان کُ  شودینم  دنیباعث باران بار  ،یاشاره دارد که هر رعد و برق  یزبان عرب

 .باردی باران نم ،ی که از هر ابر

   .(٢9٧ :٢ ج ،٢٠٠3 )میدانی، مَا حَکَّ ظَهْرِی مِثْلُ یَدِی  -٢

 (. ٢٨١: ٢٠١٠س ناخورێنێ )زارعی،  س پشتی کهستی که ده -
 (. ١٤:  ١٣٩٤بباغی، )دهریا به هیچ شان و قۆڵ کا خۆڵ/ ناکرێ به سه ر نه سه  مریشک بۆخۆی وه  -
 .(١٠: ١٣٩٤ڵکی مار بگری چاکه )همان،  ستی خه ی بێ سووده کاکه/ به دهیکهر چی خۆت نه هه -
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خودش انجام بدهد،    ی برا خواهدیکه انسان م  ی موضوع اشاره دارند که هر کار نی امثال به ا نیا :ل یشرح و تحل 

خودش را انجام    ی کارها   دیاو انجام بدهند، پس انسان خودش با  ی مردم برا  نکهیخودش انجام بدهد، نه ا  دیبا

  ی زیچ  چیکه ه اشاره دارد    ی. در زبان عربتندامثال از لحاظ الفاظ و معنا و مفهوم، کامال مشابه هس  نیبدهد. ا

ناخن  نم  های مانند  را  کُ  خاراند ی خودم، پشتم  زبان  را    ی گری کس، پشت د  چیاشاره دارد که دست ه  ردی و در 

 نباشم.  یخودم انجام بدهم و در انتظار کس ی خودم برا دیانجام بشود، با دیکه با ی هر کار یعن ی خاراند؛ینم

 (.    ٢9٧: ٢ج   ،٢٠٠3 ،یدانیمَا مَرَقَتُهُ؟ )م   ما الذُّبَابُ و -3

 (. 546: ٢٠١٠ر و پێی چ بی )زارعی،  مێرو چی و سه -
 (.٢٢١: ٢٠١٠)همان،  گۆشتاوت چی چۆله که خۆت چی و -
 (.٢٢١:  ٢٠١٠چۆله که خۆی چی و شۆرباوی چی بێ )همان،  -

. در باب  یداشته باش  دینبا  ی ریحق  ز یاز چ   یموضوع اشاره دارند که: انتظار بزرگ  نیامثال به ا  نیا:  ل یشرح و تحل

با هم ندارند، اما از لحاظ    یامثال از لحاظ الفاظ، شباهت چندان  نی. اشودیگفته م  ی زی شمردن چ  زیو ناچ  ریحق

  ستیدارد که: مگس چ   مفهوم اشاره  نیبه ا  یمثل در زبان عرب  نیبه هم شباهت دارند. ا  یمعنا و مفهوم، به درست

 باشد.  هتا آبگوشتش چ ستیمفهوم اشاره دارد که: گنجشک چ  نیبه ا ی که آبگوشتش باشد؟ در زبان کُرد

   . (3٤1: ٢ج ،٢٠٠3 ،یدانیما بَقَی مِنْ الِّلص أخَذَهُ العَرَّافُ )م -٤

 (.٣٥٩: ١٣٩٤بباغی، )دهمماله شی ڕه ن ماڵه/ چی له دز ماوه، به ن بوو، دز خاوه ماڵ بێ خاوه  -
 (.٤٨٦یبا )خال، ممال دهرچی له دز بمێنێته، ڕه هه -

و با اجبار از دستشان   اری موضوع اشاره دارند که: هرچه در نزدش بود، با اخت  نیامثال به ا   نیا  :ل یو تحل  شرح

مفهوم هستند. در    معنا و  کی  ی مفهوم کامال دارا  معنا و  امثال از لحاظ الفاظ و  نی دم دست ندارد. ا  یچی داد. ه

الفاظ و معنا و    نیبا هم  ی مثل در زبان کُرد  نیهم  وبرد    ری اشاره دارد که: هر چه از دزد ماند، فالگ  یزبان عرب

 مفهوم اشاره شده است.

 . (3٤1، ج ٢٠٠3 ،یدان ی مَنْ اتَّکَلَ عَلَى زَادِ غَیْرِهِ طالَ جُوعُهُ )م -٥

 .(٤٣٠: ١٣٩٤بباغی، ڵکی ناشکێ برسێتی )ده ترسێتی/ به توێشووی خه له بێ توێشوویی بۆیه  -
 . (١٩٣:  ٢٠١٠ڵکی برسێتی ناشکێنێ )زارعی،  ی خهتووشه  -
 .(٤٠:  ٢٠١٠مان،  ەوه )هنێیهده رمای جیرانان بی بێ شێو سه ر به ته گهئه -
 مای مامۆ و خاڵو بێ/ ئێوارێ بێ نان سوبحیش بێ دۆ بێ س به تهر که هه -
 . (١: ١٣٩٤ بباغی،خۆ فریو/ به هیوای جیران ویشکه تێکوشیو )دهت مهرار قه ول و قه به قه  -
 . (١: ١٣٩٤ مان،ەڵکی مار بگری چاکه )هستی خه ی بێ سووده کاکه/ به ده یکهرچی خۆت نه هه -
 . (493: ٢٠٠٠مرێ )خال، ڵک بێ له برسان دهڕوانی تێشووی خه سێ چاوهکه  رهه -

  د یباشد و ام شیخودش به فکر خو د یموضوع اشاره دارند که: هرکس با نیامثال در کل به ا نیا :ل یشرح و تحل

امثال    ن ینداشته باشد. ا  دیام   یرا کسب کند و به کس  تیموفق  های و تالش خود راه   ینبندد و با سع  یکس  چیبه ه

 ی مفهوم کامال به هم شباهت دارند. در زبان عرب  و به هم شباهت دارند، اما از لحاظ معنا    ی از لحاظ الفاظ تا حدود
  ی و در زبان کُرد شودیم یطوالن اشی اعتماد کند، گرسنگ گرانید ی اشاره دارد که: هر کس که به توشه و آذوقه 

به آن دل بست   دیو نبا کندینم یرفع گرسنگ گرانید ی اشاره دارد که: آذوقه 



٤٠ یو کرد یعرب نماهایامثال و مثل یقی تطب یبررس 

 

 (.  ٢8٠: ٢ج   ،٢٠٠3 ،یدانیقطاته من لطاته )م عرفیهِرّا مِن بِرّ/ ما  عرِفیَما  -6

 (. ٦٠٩وه )زارعی، ڕه له بڕه ناکاتههه -
 ( ٧٨:  ١٣٩٤بباغی، ناسی مامه )دهی کامه/ دیاره گا به گون ده کهپیاو جێ نه بۆره پیاو و   -

امثال    نیرا ندارد. ا  ی زیچ   چیه  صی تشخ  ییکه توانا  شودی امثال در مورد آدم احمق زده م  نیا  :ل یو تحل  شرح

اشاره دارد که: هرّ   یمفهوم هستند. در زبان عرب معنا  و کی ی هم از لحاظ الفاظ و هم از لحاظ معنا و مفهوم دارا

  ن یبا هم  ری تعب  نیهم، به هم  ی و در زبان کُرد  دهدینم  صیتشخ   شیشان یدهد، کفلش را از پینم  صی را از برّ تشخ

 الفاظ و معنا و مفهوم اشاره شده است.

 . (3٠9: ٢ ج  ،٢٠٠3 ،یدانیمَنْ حَفَرَ مُغَوَّاۀً وَقَعَ فیها )م  -٧

 (.٦٠٦: ٢٠١٠وێ )زارعی، کهنێ، خۆی تێده ڵکهکێک ههسێ چاڵ بۆ یه ر که هه -
 (.١٦: ١٣٩٤بباغی، )دهوفیقی خوا وێ به ته کهخلووقی خوا/ خۆی تێده ند بۆ مه ڵکهکێ چاڵی هه  -

  شویی اول خودت دچار م  ،یرا انجام بده  ی موضوع اشاره دارند که هر کار بد  نیامثال به ا   نیا  :ل یو تحل   شرح

امثال هم از لحاظ الفاظ و   ن ی. اشوی یم ی که دچار بد ینفر هست نی خودت اول ،یبه مردم باش ی و اگر در فکر بد 

 ای نکته اشاره دارد که: هرکس چاله  نیبه ا  یربهم از لحاظ معنا و مفهوم در کل به هم شباهت دارند. در زبان ع

 الفاظ و معنا و مفهوم اشاره شده است.  نیمثل با هم نیهم ا  ی . در زبان کُردافتدیرا بکند، خودش در آن م

 مِنْکَ أنْفُکَ وإن کان أجْدََع/ منک ربضک و إن کان سماراً/ أنفک منک وإن کان أذنّ -8

 .( 1386 :٢ ج ،٢٠٠3 ،یدانی)م 

 .(٥٠٧: ٢٠١٠ند چڵمن بێ )زارعی، ر چه هه  لووتی خۆته، لووت، -

که انجام گرفته چه خوب و چه بد، وبال خود    ی موضوع اشاره دارند: هر کار  نیامثال به ا  نیا  :لی و تحل  شرح

با   یکینزد  یلیخ  ی شاندیکه  گرچه نسبت به خو  شودیگفته م  یمثل در مورد آدم  نیاست. ا  شخص انجام دهنده 

ا از لحاظ  به هم شباهت دارند، ام  ی حدود  اامثال از لحاظ الفاظ ت  نیرسد. ا  یو شرش به تو م  ری تو ندارد، اما خ

  ده یمتعلق به خودت است اگر چه بر  اتی نیاشاره دارد که: ب  یمعنا و مفهوم کامال به هم شباهت دارند. در زبان عرب

 ی نی ب   ،ینیاشاره  دارد که: ب  ی و در زبان کُرد  ،با آب باشد  خته ی و آم  قیمتعلق به تو است، اگرچه رق   رتی باشد/ ش

 داشته باشد. ی ادیز ینی خودت است هر چند که آب ب

 . (٢3٤: ٢ ج  ،٢٠٠3 ،یدانیالمَوْتُ فی الجماعۀِ طَیَّبٌ )م  -9

 .(٤٠٠: 1  ج ،٢٠٠3 ،یدانیإذا کان مُشتَرِکا )م  ری إذا عامت طاب. الشّرّ خ ۀیّ البالء إذا عام، طاب. البل -

 (. ٥١٧: ١٣٩٤بباغی، ڕ بێ )دهس ته موو کهبووم، هه ڕ من که ته ڕ بێ/ ئهکوو من تووشی شه ئاواڵم وه  -
 (.  ٥٢٦: ٢٠١٠ژنه )زارعی،  ڵ هاوااڵن جهگهرگ له مه -

همه باشد، دلکش است، چون   ی اگر برا  بتیموضوع اشاره دارند که: بال و مص   نیامثال به ا   نیا  :ل یشرح و تحل

امثال از لحاظ الفاظ و معنا با    نی. اامدین  امه یسر همسا  کنیکه چرا بال تنها سر من آمد ول  ورزندیمردم رشک نم 

به    ردی است و در زبان کُ   ری شود، دلپذ  ریهمه گ   هاشاره دارد که: مرگ ک  یهم شباهت کامل دارند. در زبان عرب

 .نکته اشاره دارد که: مرگ با دوستان بسان جشن است نیا
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 کلّ حبل أبلق رهب یو   یخشی لحذر متوجّس/  عیمَنْ نَهَشَتهُ الحَیَّۀُ حَذِرَ الرَّسَنَ األَبلقَ/ إنّ اللّس -1٠

 . (33٠: ٢ج  ،٢٠٠3 ،یدانی)م

 (. 64: ١٣٩٤بباغی، مارانگازان )دهر وی دڵخوازن، ههنازن/ ئهڵێن به خۆ مه دیمی دهقه -
 کا.می به شیر سووتابێ، فوو له دۆش ده وی دهئه -
 (.٥١٢: ٢٠١٠ترسێ )زارعی، ی مار و مێروو ده گاز له خشهماران  -
 (.٥١٢: ٢٠١٠وه )زارعی، مێتهسڵه ش ئهگاز له گوریسی ڕه ماران  -

 یزی که چ ی هر لحظه ا  فتد،یب شیبرا  یموضوع اشاره دارند که: انسان اگر اتفاق نی امثال به ا نیا :ل یتحل شرح و 

امثال از نظر الفاظ و معنا    نی. اشودی که همان اتفاق تکرار م  کندیو فکر م   کندیاحساس ترس م   ندی آن بب  هیشب

 د یو سف اهیس سمانیاز ر  دهیاشاره دارد که: مار گز کتهن نیمثل به ا نیا یکامال به هم شباهت دارند. در زبان عرب

 اشاره شده است.  ینکته اخالق نیهم و الفاظ و معنا و مفهوم به ری تعب نیهم با هم ردی در زبان کُ ترسد،یم

 . (381  : ٢،ج ٢٠٠3 ،مبدانی) .ینِ األفِ  نَأفَ یطِّغَیُ ینَقِالرِّ  انُدَجْ وَ -11

 (.٢٩٠: ٢٠١٠پۆشێ )زارعی، یبێک دادهموو عهندی ههمهوڵهده -
 (. ١٨: ١٣٩٤بباغی، نگیشی نایه، گوێ نابزوێنێ )دهر شتێک کابان بیشکێنی/ دهڵێن هه ده -

است اگر انسان   نقل شده  ییثروت و دارا  تیّموضوع اشاره دارند که: در باب مز  نی امثال به ا  نیا  :ل یشرح و تحل

  پنهان  را  هارا مرتکب شود، ثروت و شهرتش آن  یهر کار زشت  ایداشته باشد و    یبیثروت و پول داشته باشد، هر ع 

با هم ندارند، اما    یشباهت چندانن امثال از لحاظ الفاظ،  ی. اپوشاندمی  را  دارپول  ی ها آدم   بیپول ع  دارد،می  نگه

بر حماقت احمق    ی اشاره دارد که: توانگر   یمثل در زبان عرب  نیهم هستند. ا  هیاز لحاظ معنا و مفهوم کامال شب 

 .پوشاندی را م یبی اشاره دارد که: ثروت، هر ع ردی در زبان کُ  گذارد،ی سرپوش م

 . (38٠، ٢ ج ،٢٠٠3 ،یدانمی)  ِوءالسّ ِسی من جل رٌخی  ۀُحدَالوَ -1٢

 (. ١٥: ١٣٩٤بباغی،  وه بڕن )دهت دۆست و له بنهک ماری سڕن/ ڕواله لێکیان وه هاوڕێ گه  -
 (. ١٨٦: ٢٠١٠ڵی خراب باشتره )زارعی،  نیایی له ئاوهته -

 یبد است، چون اگر تنها باش  نیبهتر از همنش  ییموضوع اشاره دارند: که تنها   نیامثال به ا  نیا  :ل یشرح و تحل

. کشاندیروز به روز تو را به امور شر م  ،یبد داشته باش  نیهمنش   کیکه    نیا  یول  ،ی کمتر به امورات شر بپرداز   دیشا

بهتر از    ییاشاره دارد که: تنها  یامثال از لحاظ الفاظ و معنا و مفهوم کامال به هم شباهت دارند. در زبان عرب  نیا

 .مینبییالفاظ و معنا و مفهوم م نیبا هم  ردی را در امثال کُ  ری تعب نیبد است، هم نی همنش

 ( ٤19: ٢ج  ،٢٠٠3 ،یدان یالواحدۀ ال تصفِقُ )م دی ؟هَلْ یَنْهَضُ البازِی بِغَیْرِ جَنَاحٍ -13

 (. ٤٤٣: ٢٠١٠ڵ نافڕێ )زارعی،  کۆتر به باڵێک هه  -
 ( ١٣: ١٣٩٤بباغی،  نگی نیه کاکه )دهنیا دهستێک به ته له باسی چاکه و خراپه کاکه/ ده -
 ( ٢٦: ١٣٩٤بباغی، ستێک لێ نادرێ کاکه )ده پڵه به دهچهکرێ خراپه و چاکه/ س دهبه دوو که  -

 قیو تشو  بیموضوع اشاره دارند، که در باب ترغ   نیبه ا   یو فارس  ی و کرد   یامثال در زبان عرب  نیا  :ل یو تحل   شرح

 از لحاظ معنا و   به هم ندارند، اما یلحاظ الفاظ شباهت چندان   امثال از نی. اشودیگفته م  ی اریو هم ی به همکار
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  ی و در زبان کُرد  کند؟ی باز، بدون بال پرواز م  ایکه: آ  داشاره دار   یمفهوم کامال به هم شباهت دارند. در زبان عرب 

 بال پرواز کند. کیتواند با  یاشاره دارد که کبوتر نم

 . (٤3٢:  ٢ج  ،٢٠٠3 ،ی دانیالهَوَى مِنَ النَّوَى/ البعد والحبّ/ زُر غبّاً، تزدد حُبّاً )م -1٤

 (. ١٤٩:  ١٣٩٤بباغی، ی دووری، تا دووری پووری )دهبه واته  /ر چاوان دووریشهووری له به بۆیه مه  -
 .(١٢١: ١٣٩٤ بباغی،ویستی تۆ )دهبێ خۆشه ی زیاد دهبکه  /وشۆمتر هامرمووی کهر فهمبهپیغه -
 . (٣٠٧: ٢٠١٠دوور به و دۆست به )زارعی،   -

بار   ،ی است، و دور  ی دور  ی ده ییعشق زا  موضوع اشاره دارد که:  نیامثال به ا  نیا  :لی و تحل  شرح عشق را به 

شود »اغترب    یرو گفته م  ن ی. از اشودی م  زی و مالل انگ  ریشود، حق  یم  دهی انسان هر روز د  یوقت  رای ز  آورد،یم

که   ی منه السواء«: چه بسا ماندگار   ملّی  ثأوٍباب است »ربّ    نی. از همیابی وطن کن، تا رونق تازه    ی جال  :تتجدّد« 

به هم شباهت دارند، اما از لحاظ    ی امثال از لحاظ الفاظ، تا حدو  نی(. ا ٤٠9:  ٤  ج  ده،یماندنش مالل آور است )تروا

دست صدا    کیاست/    ی دور  ی جه یاشاره دارد که: عشق نت   یمعنا و مفهوم کامال به هم شباهت دارند. در زبان عرب

 . هستی  ترمحبوب یاشاره دارد که هر چند دور باش ی رددر زبان کُ  ندارد، و

 .( ٤3٢: ٢ ج ،٢٠٠3 ،یدانییَشُجُّ وَیَأسُو )م -1٥

 (. ٣٣٧: ٢٠١٠کات )زارعی،  کات و تیماریش دهزامداریش ده  -

  یگاه کند، و یم یش یو چاره اند ری درست تدب یرود که گاه یبه کار م یامثال درمورد آدم نیا :ل یو تحل شرح

با هم ندارند، اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال به هم شباهت    یامثال از لحاظ الفاظ، شباهت چندان  نیاشتباه. ا

 یاشاره دارد که: هم زخم  ی و در زبان کُرد  کند،یو مداوا م   شکندیاشاره دارد که: سر م  یدارند. در زبان عرب

 .کندی م ماری و هم ت کندیم

 .(٤٤6: ٢ ج ،٢٠٠3 ،یدان یالفَأرُ فی بَیْتِهِ )میُلْجَمُ  -16

 (.١٥:  ١٣٩٤بباغی، سپه،گێچی به گایه )دهسپێی به ئه ماح کار له کڕین نایه/ ئهشتی ته  -
 ببا له گوو گرتن. ستی ناتکێ/ گوو کوڵێن/ موره ئاو له ده -
 (. ٥٣٨:  ٢٠١٠ور نابێ )زارعی،  مشک له ماڵیا کلکی چه  -
 نان ناقرتێنێ.مشک له ماڵی  -

ا  نیا  :لی و تحل  شرح انسان است که    یکیبودن    س ی موضوع اشاره دارند که: خس  نیامثال به  از صفات زشت 

به هم شباهت دارند، اما از لحاظ الفاظ و    ی امثال از لحاظ الفاظ تا حدود  نای.  انداز مردم دچار آن شده  ی اریبس

تا    ستین  ی چیدر خانه اش در لگام است )ه   شاشاره دارد که: مو  ی معنا کامال به هم شباهت دارند. در زبان عرب

تواند نان را تکه تکه بخورد، موش در خانه    نمی  اشاشاره دارد که: موش در خانه   ی آن را بخورد( و در زبان کُرد

 . شودیاش دمش چرب نم

 . (6٠: 1 ج، ٢٠٠3 ،یدانیوال أدعه آلکل )م یآکِلُ لحمِ  -1٧

 (. ٢٤٤: ٢٠١٠خزم گۆشتت بخوا ئێسقانت ناشکێنێ )زارعی،   -
 (. ١٢: ١٣٩٤بباغی، ڵێن خزم به ددان/ گۆشتیشت بخوا ناشکێنێ ئێسقان )دهشهووره دهمه -

 .(٢٢٥: مێردئێسقان ناشکێنێ )پیرهبا و گۆشت ئه  /نوشوست نابینێپیاو،   پیاو له خزمی -
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حد   یکنند، ول   ی هر چند با انسان بد  انیو آشنا  لی موضوع اشاره دارند که: فام  نیامثال به ا  نیا  :ل یو تحل   شرح

  چ یامثال از لحاظ الفاظ ه  نیندارد. ا  ی حد و مرز  چی کنند ه  ی اگر بخواهند بد  گرانید  یو مرز خود را دارد، ول

اشاره دارد که: گوشت   یشباهت دارند. در زبان عرب  همبه هم ندارند، اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال به    یشباهت

اگر گوشت انسان را هم    لیاشاره دارد که فام  ی در زبان کُرد  دهم،ی نم  ی گریخورم، اما آن را به فرد د  ی تنم را م

 .شکندی استخوان را نم  یبخورد، ول

 . (1٢٤: 1 ج  ،٢٠٠3 ،یدانیهوناً ما )م   ضکی أبغض بغ -18

 . (٤١٢: ٢٠١٠  ت )زارعی،ێبیر ب ئاشتیت له  نگیت،کاتیک جه -
 گ ڕ هاتووه بۆ سه وه، شه دیمهله قه  /گبزوێ له ڕههێدی به تا خوێن ده -
 . (44: ١٣٩٤بباغی، وه )دهی ئاشتی بێڵه که تووش بووی ڕێگه / وهر و سمێڵه و سه ڕ ئیراده به شه  -
 یدڕهبێ مهی نه ردهم قڕه/ کارت به پهسێ بووی تووشی دهڵ که گهله -
 .(١٣٩٤بباغی، س )دهیب و عارت هه رده عهس/ خۆت له ژێر په ی کهردهدڕه پهڵێم مهبۆیه پێت ده  -

معتدل باشد و جانب   ی در هر کار  شهیهم  دیموضوع اشاره دارد که: انسان با  نیامثال به ا   نیا  :ل یو تحل   شرح

به هم شباهت دارند، اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال    ی امثال از لحاظ الفاظ تا حدود  نیمتعادل را نگه دارد. ا

 قرار بده و دوستت را به  یاشاره دارد که: دشمنت را به اندازه مورد دشمن یمشابه و هم معنا هستند. در زبان عرب

در    راه صلح وآشتی را بگذار،  ی شد  ری درگ  یبا کس  ی اشاره دارد، وقت  ی قرار بده، در زبان کُرد  یاندازه مورد دوست

 دعوا هم دست آشتی را نگه دار.

 .(1٥6: 1 ج ،٢٠٠3 ،یدان ی)م  ترُککَیأترک الشّرّ  -19

 (. ٣٩: ١٣٩٤بباغی، بینی شوانی )دهر نات خورێ تۆ بنی ڕانی/ چت داوه له ماندوو نه گهئه -
 (. ٧٦: ١٣٩٤می شمشێر )همان،  دهبه وه ت به کلکی شێر/ نه پاڵ دانهنه گاڵته کردن قه  -
 (.٣٦١: ٢٠١٠هێنه )زارعی،  ر مهبه گی نوستوه به خه سه  -
 (. ٧٤:  ١٣٩٤بباغی، گی نوستوو )ده ت سهڕێنه قه س بیستوو/ ڕامه پهموو که ندی ههگوێ بگره په  -

ا  نیا  :لی و تحل  شرح به  قر  نیامثال  را در معرض شر  دارند که: هر کس خود  اشاره  ار دهد، دچارش  موضوع 

امثال از لحاظ الفاظ، با هم شباهت ندارند، اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال   نیکرد. ا  ی از آن دور  دیشود. پس بایم

اشاره    ی در زبان کُرد  کند،ی وِل  کن، تو را وِل م  ااشاره دارد که: شر ر  یشباهت دارند. در زبان عرب  گریبه هم د

 مکن، چون احتمال حمله کردن را دارد.  داریاز خواب ب یرا ناگهان دهی وقت سگ خواب چیدارد که  ه 

 ( ٢٢٢: 1ج  ،٢٠٠3 ،یدان ی)م  ؟یأحشّک وتَروثن -٢٠

 (. ٥٧٠:  ٢٠١٠شکێنێ )زارعی،  کدان ئه خوا و نمه ک ئه نمه -
 (. ٥٥٣نان خوری سفره دڕه )هەمان:   -
 (. ٤٢: ١٣٩٤بباغی، خه خۆ تۆ ئینسانی )دهمهردی تێ کانی/ به وه جارێک له  ئاوت خوارده  -
 (. ٧: ١٣٩٤بباغی، که به ماڵ و حاڵی )ده ت مهیانهکی تاڵی/ خه ڵ کێ خواردت چایهگهله -
 (.٥٤:  ١٣٩٤شکینه خوێدان )هەمان، ت له خوێ کرد، مه که لێت خواردبێ نان/ چێژه ناندێن کون مه  -

که مورد رحمت و شفقت واقع  یره دارند که: انسان از هر کسموضوع اشا نی امثال به ا نیا :ل یو تحل شرح

 . میوقت فراموش کن چیه   دیرا نبا هایکی آن را فراموش کند، ن  امتیتا قام ق دیشود، نبا
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 ن یاست. ا  ه ذکر شد  کندی م  یو ناسپاس  ی و لطف انسان، نمک نشناس  یکیکه نسبت به ن  یمثل در مورد کس  نیا

 ی مثل در زبان عرب  نیبا هم دارند، اما از لحاظ معنا کامال با هم شباهت دارند. ا  یامثال از لحاظ الفاظ شباهت کم 

اشاره دارد که اگر    ی در زبان کُرد   ،ی انداز ی م  نیسرگ  میو رو  دهمیاشاره دارد که: به تو علف م  یاخالق  ی به نکته 

 نمکدان را نشکن.  ی سنگ داخل آن پرتاب نکن و اگر نمک خورد ،ی بار هم آب خورد کیتنها  ای از چشمه 

 .(٢٧9: 1 ،ج٢٠٠3 ،یدانی)م من الماء تحت الرّفۀ  یأخف -٢1

 . (٣٢: ٢٠١٠ئاوری بن کایه )زارعی،   -
 . (٣: ١٣٩٤بباغی، دزی خۆماڵی له گرتن نایه )ده /بۆسۆی لێ نایه ئاوری بن کایه، -
 . (٨٧: ١٣٩٤بباغی، یگرێ زیاتر )دهی دهتا ئاوی پیاکه / ستێ ئاورڵنهن هه ۆ کای ک یاخوا له  -

کاه و فضول    ری کاه، آتش ز  ری که مانند آب ز  یموضوع اشاره دارند که: انسان  نیامثال به ا  نیا  :لی شرح و تحل

به هم شباهت دارند، اما از لحاظ معنا و    ی امثال از لحاظ الفاظ، تا حدود  نی. اکندی است، اسباب فتنه را فراهم م

کاه است )فضول و مسبب    ریپنهان تر از آب ز  که:  رداشاره دا  یمفهوم کامال به هم شباهت دارند. در زبان عرب

  در   اما  اند،کاه را زده   ر ی مثال آب ز  یدر زبان عرب   کاه است.  ریاشاره دارد که مانند آتش ز  ی فتنه( و در زبان کُرد

کاه بودن اشتراک    ریدر ز  ی و زبان کُرد  یکاه است. در امثال عرب  ریمثال زده شده است: مانند آتش ز  کُردی   زبان

نعمت   ن یکاه« اشاره شده است که هم آب و هم آتش بهتر  ری »آتش ز  ی کاه« و در کُرد  ری »آب ز  یدارند؛ اما در عرب

 .بال باشند  توانندی هستند. هم نعمت هستند و هم م  نیدترو ب

 . مان(ه(/ أال دهٍ فال دهٍ )٢8٧: 1ج  ،٢٠٠3 ،یدانیمادام رطبا )م نی إختم بالطّ -٢٢

 (. ١٧٨:  ١٣٩٤بباغی، رمه )دهنوور گه تا ته دهرمه/ نانت پێوه ڕاستی شهکار به وتن له  دوا که  -
 (.٥١٥ندوور )هەمان: رمه تهن تا گه دهن شعوور/ نانی پێوه بیسراوه له ژیر، له خاوه -
 ده. ی پێوهکهرمه، نانه نوور گه تا ته -
 (. ١٨٥:  ٢٠١٠  برژێنێ )زارعی،رمه نان ده ندوور تا گه ته -

استفاده و    تیبشمار و نها  متیفرصت ها را غن  شهی موضوع اشاره دارند که: هم   نیامثال به ا  نیا  :ل یو تحل  شرح

امثال از لحاظ الفاظ با هم   نای.  باش  شناسوقت  و  طلبهدر نرود. فرصت  هودهبی  تا  ببر  را  هااز آن  یکاف  ی بهره

اشاره دارد که: تا گل    یهم شباهت دارند. در زبان عرب  ه ندارند، اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال ب  یشباهت چندان

اشاره دارد که: تا تنور گرم    ی در زبان کُرد  ،دهییگاه  انجام نم   چی ه  ،یاگر اکنون انجام نده  تر است، بچسپانش/

 .است نان را بچسپان

 ( ٢3٤: 1ج   ،٢٠٠3 ،یدانیممّن ال تنشِده )م تَکیإحفظ ب -٢3

 (. ٢٩٤: ٢٠١٠دزی ماڵی ناگیرێ )زارعی،   -
 (. ٣: ١٣٩٤بباغی، ست )دهههردێنن بێست/ گا له رۆچناوه دهر ببنه هاودهن ماڵ گه دز و خاوه  -
 (. ٣نایه/ دزی خۆماڵی له گرتن نایه )هەمان: ئاوری بن کایه بۆ سۆی لێ  -
 (.٤٥١: ١٣٩٤ن )هەمان: خه ر ئهن/ گامیش به کونی بانا سه خهوان خۆیان ڕێک ئه و پاسه  دز -

باشد،   ی اگر خود  زند،یکه ضربه م  ی زی هر چ  شهی موضوع اشاره دارند که: هم  نیامثال به ا  نیا  :ل یو تحل  شرح

 یامثال از لحاظ الفاظ، تا حدود  نیکار دارد. ا   نیدر ا  یاو را گرفت، چون انسان باور ندارد که او هم دست  توانینم

   ات اشاره دارد، که خانه  یبه هم شباهت دارند، اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال با هم مشترک هستند. در زبان عرب
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کرد؛    دا یتوان پ  یرا نم  یاشاره دارد که دزد خانگ  ی حفظ کن و در زبان کُرد   ،یکننمی   وصفش  که  کس  آن  از  را

 .بزند ی تهمت دزد ی سخت است که به خود شی است و انسان برا ی چون خود

 .(9٥: 1ج  ،٢٠٠3 ،یدانی)م .أَخَذَنِی بِأطِیرِ غَیْرِی  -٢٤

 مێرد(.م کۆزه )پیرهشه الی ئهر ڕهش ههڕهوتووه له گۆزه/ زای دیزه کهن قهچه -
 (.٤٠١: ٢٠١٠وت له گوزه )زارعی،  زای دیزه کهقه  -
 .(٣١: ١٣٩٤بباغی، ن بۆ زیندان )دهبهش دهی چاره ڕهکا گان/ بله ڵێن خله دهشهووره دهمه  -

  شخص   و  شودمی  خطایی  یا  گناهی   مرتکب  شخصی  که   دارند،  اشاره  موضوع   این  به  امثال  این  :تحلیل  و   شرح

 لحاظ   از  اما  ندارند،  هم  به  چندانی  شباهت  الفاظ  لحاظ  از  امثال  این.  کنندمی   شکنجه  و  توبیخ  او  جای   به  را  دیگری 
  کنند،می  مؤاخذه  دیگران  گناه  خاطر  به  مرا:  که  دارد  اشاره  عربی  زبان  در.  دارند  شباهت  هم  به  کامال  مفهوم  و  معنا

 .درآمد هدبّ ناج به مسی ظرف  بالی  و درد: که دارد اشاره ردی کُ  زبان در

 ی و کُرد یتفاوت امثال عرب ـ٣

  ت یب  ک ی از    یمنظوم است، گاه قسمت  یاست که اکثر امثال عرب  نی ا  ی و کُرد  یامثال عرب  ی عمده   های از تفاوت 

  شتریب  کُردی   امثال  اما  اند،ادا شده  یب یخطبه از زبان خط  کیو گاه در دل    ندآییکامل م  تیشعر و گاه به صورت ب

  مال   « انی نیش یپ  ندی په »   مانند   اند،به نظم نوشته  ا ر  ی به صورت نثر بوده، جدا از چند کتاب که امثال وحکم کُرد

  های هستند که ضرب المثل   ی کُرد  ات یمرجع و مهم ادب  های از کتاب   ردم ریپ  « انی نیش یپ  ندی په»   و  ی دباغ  غفور

 که یاز امثال بر وزن »أفعل من« هستند، درحال   یبرخ   یعرب  اتیمسجع است. در ادب  به صورت نثر   شتربی  هاآن

 . شودی نم دهید ی کُرد اتیادبدر  ی زیچ  نیچن

 های وجود دارد مانند »عرقوب«، »حاتم« ،»مادِر« و... که هرکدام صفت   یدر امثال عرب  ی ادیز   های ت ی شخص

  و   هانام جنگ  ن یرا دارا  هستند. همچن  رهی بودن و بخل و غ  سیو خلف وعده و خس  یمخصوص خود از بخشندگ

 واناتی ح  ی. صفت برخمیآن را ندار  بهمشا   ی وارد شده است که در امثال کُرد  یدر امثال عرب  ی اریمبارزان بس  اسامی

کاربرد خود را    گرید  ییهرکدام در جا  ایدارند و    هاییباهم تفاوت   ی و کُرد   یکه به آن مشهور هستند در امثال عرب

و   لی قبا  های است. نام  تیّنماد معصوم  ی نماد حماقت است، اما در زبان کُرد  یدارند مانند کبوتر که در زبان عرب

نام   ی . در امثال کُرد خوردیکمتر به چشم م  ی به کار رفته که در زبان کُرد  یدر امثال عرب  ی ادیز  های له یسران قب

  ها لهینام قب  شتریب یدر زبان عرب  یمشهور هستند، ول یخاص ی س و کاالهاآمده که هرکدام به اجنا ی ادیمناطق ز

نوشته شده است و از همان دوران    ی ادیز  های کتاب   عربی  زبان  در  هاآن   های شه یذکر شده است. درمورد امثال و ر

 نیدر ا  یفراوان  های کتاب   و  اندگذاشته  همّت  هاو ثبت آن  آوری سال قبل از اسالم به جمع  1٥٠  از   یعنی  یجاهل

در    هاییامثال و نوشتن کتاب   ی در گردآور  یطوالن  ای نه یشیپ  یمثل عرب  ی کُرد  ات یّادب  یحوزه نگاشته شده، ول

 .رسدینم یعرب  های به فخامت کتاب  ینوشته شده، ول هاییقرن گذشته کتاب  دها ندارد. در چنحوزه  نیا

به   هاییدو زبان، تفاوت  نیا  ییا یجغراف  ی و محدوده   یزندگ  طی است با توجّه به تفاوت فرهنگ و مح  یهیبد

نوع تفکّر و    ی ده زایی   هاشده است؛ چون ضرب المثل   لدخی  هم  هاآن  حکم  و  امثال   در  ها تفاوت   نی چشم بخورد. ا

  ات یکه در ادب  یاز امثال  ی ارین است که بسینام برد ا  توانی که م  ی گردی  تفاوت.  است   ها آن  ینبیجهان   نگرش و

 اند،شده  لتبدی  مثل  به  هاآن  افتنیآنان است که با گذشت زمان و رواج    های وجود دارد اقوال بزرگان و گفته  یعرب

   ژهیبه و گرید های ملت ریوجود دارد تحت تأث   هم  اگر  شودیم  دهیکمتر د ی کُرد اتیادب نوع امثال در    نیا  از



    ٤٦  ی و کرد یعرب نماهایامثال و مثل یقی تطب یبررس 

 

به    یاز امثال عرب  یملت کُرد است. بعض   نیو گسترش آن در ب  قرآنو آن هم به خاطر اسالم و    ستا  بوده  هاعرب 

کمتر    ی کُرد  ات یامثال در ادب  نیا  یشده است اشاره دارد، ول   روزپی  کدام  و  اندکه کجا اتّفاق افتاده   ن یروز جنگ و ا

دارد.   تفاوت   یکیوجود  د  های از  عرب  گریبارز  امثال  عرب  نیا  ی و کرد  یدر  امثال  و  یاست که  اختصار   ای ژه یاز 

 است. یطوالن ی تا حدود یاز موارد کوتاه و گاه  ای در پاره  ی برخوردار است، اما امثال کُرد

 یو کُرد یتشابه امثال عرب ـ٤

است،   ز یچ   کی  هاانسان  ی همه   ی وجود  ی ره ی وجود دارد و خم  ی در تمام جوامع بشر  کویکه اخالق ن   ییاز آن جا

  زیچ  کی  یو مفهوم هدف از آن، همگ  یدر معن  کنی و ل  خوردیبه چشم م  هاییاما در الفاظ و اصطالحات تفاوت

 یدر دو جامعه  ژهیباشد، به و  داشتهشباهت و اشتراک وجود    نوعی  هم  هااست که در فولکلور آن  یعیاست. طب

  ها شباهت   نای  و دارد وجود  هاآن   نیدر ب   یفراوان  های شباهت   ینید  ی هاکه به سبب اسالم و آموزه   ی و کُرد  یعرب

  صلح، جنگ و  ،ی همچون غم، شاد  یانسان   های تجربه     از   ی اربسی.  باشد  هامشترک آن   ی تجربه  ی جه ینت     تواندمی

  ی شده، ول  انی متفاوت ب  هاییزبان   با  که  هرچند   هاتجربه  ن یاز موارد ا  ی اریبس  که در   دمشکالت روزمرّه وجود دار

فولکلور   های از قسمت  یکیدو ملت مشاهده کرد.    نیدر فولکلور ا  توانمی  را  هابارز آن  ی هستند. نمونه  کسانی

 .دیتوان رس می هاحوزه به شباهت  نای در که هستند هاامثال و حکمت 

اکثر    یبا هم شباهت دارند، ول  یو هم از لحاظ لفظ   ییهم از لحاظ معنا  یداده شده گاه  قی که تطب  یامثال

  هایاز نشانه  یکی  نیبا هم شباهت دارند، اما از لحاظ شکل و الفاظ با هم تفاوت کامل دارند. ا   ییامثال از لحاظ معنا

  اند را بر زبان آورده  یکه امثال   سندگانیسخنان بزرگان، از جمله شاعران و نو  یدو زبان است، گاه  نی ا  یفرهنگ غن

 ی بالغ  های ه یآن انجام شده که هم از لحاظ شکل و فرم و هم از لحاظ اطناب لفظ و هم از لحاظ آرا  در  یراتتغیی

دخل و    ییرخ داده است، اما از لحاظ معنا  یباعث شده که در شکل و فرم تفاوت  راتییتغ  نیا  ،ی و نحو   یو صرف

ندارند و    یگونه شباهت و اشتراک  چی هم هستند که با هم ه  یدر آن نداشته است. در ضمن، امثال فراوان  یتصرف

 است. یهر زبان  یغن ینشانگر فرهنگ نیا

 یر گیجهینت  ـ٥

 که:  دهدی پژوهش حاضر نشان م جیتان

 هستند.  یکیاز نظر واژگان و مفهوم  ی و کُرد یاز امثال در هر زبان عرب یبرخ -

در زبان   یهمان معن ی تفاوت در ساخت و ظاهر واژگان دارا  یشده با کم  ادیاز دو زبان    یکیاز امثال در    یبرخ  -

 است.  گرید

م  ی اریبس  - کتاب  امثال  م  کی  ی دارا  یدانیاز  فرق  هم  با  الفاظشان  اما  مفهوم هستند،  و  از   کند؛ی معنا  چون 

 . شودیم  دهید  انینیشی پ ندی په مسأله هم در کتاب   نیشده است. ا آوری جمع یوتمتفا های کتاب 

از زبان    ا یذکر شده که از کجا نشأت گرفته و    یخیتار   ی شه ری  هاالمثلضرب   شتر یب  ی برا  مجمع االمثالدر کتاب    -

  نیچن   ی در امثال کُرد  یکار شده است، ول  ی کاربرد  و  قیدق  یلیخ   نهی زم  نیگفته شده است که در ا  یچه کس

 .  مینیب یرا نم ی زیچ

  در   رفته  کار  مشترک به   های از ضرب المثل   یکه برخ  میریگیم  جهی نت  مجمع األمثال با توجه به قدمت کتاب    -

است. رفتهیپذ  ریکتاب تأث نیاز ا انینی شپی پند کتاب
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