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چكیده

پوخته

مَثَل یا همان ضربالمثل ،یکی از قدیمیترین گونههای ادبی شناخته
شده است که از اجداد و نیاکان ،سینه به سینه و بدونِ هیچگونه دخل
و تصرّفی به ما رسیده است .گنجینۀ امثال زبانهای عربی و کُردی،
سرشار از اصول اخالقی و مبانی معرفتی بوده و برتابندۀ آداب و رسوم
این دو ملت است و میتوان غنای فرهنگی و علمی را در ضربالمثلهای
این دو زبان شاهد بود .تأثیر و تأثّر میان دو ملّت عرب و کُرد ،در
حوزههای مختلف ،بهویژه در حوزهی ادبیات شفاهی (أمثال و حِکَم) به
وضوح به چشم میخورد .ابوالفضل میدانی ،ادیب و لغوی و نحوی مشهور
قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجری نویسندۀ کتاب مجمعاألمثال عربی
است .ملّا غفور دبّاغی ادیب معاصر کُرد نیز نویسندۀ کتاب مشهور پهندی
پیشینیان کُردی است .این پژوهش درصدد است با مطالعه
ضربالمثلهای عربی و کُردیِ دو کتاب ارزشمند مجمعاألمثال و پهندی
پیشینیان اشتراکات و تفاوتهای امثال را در این دو کتاب بیان کند.
پژوهش حاضر با روش تحلیلی -توصیفی و با رویکرد تطبیقی به مقایسۀ
برخی از ضربالمثلهای عربی و کُردی از نظر محتوا و مضمون پرداخته
و نشان داده است این امثال ،به دلیل اشتراکات فرهنگی ،تجربههای
مشترک دو ملّت ،نزدیکی جغرافیایی و شیوۀ زندگی ،دارای مضامین
بسیار نزدیک به هم بودهاند که میتواند نشان از تأثیرپذیری زبان و
ادبیات کُردی از زبان و ادبیات عربی باشد.

پەند یان پەندی پێشینیان ،بە یەکێک له کۆنترین جۆرەکانی ئەدەب
دانراوە که له باوان و باپیران ،سینگ به سینگ بێ هیچ گۆڕانکارییەک
به ئێمه گەیشتووه .خەزێنەی پەندەکانی عەرەبی و کوردی پڕن له
بنەواشەی ڕەوشتی و بنەمای مەعریفی و نوێنەری دابونەریتی ئەم
دوو نەتەوەیەن و دەتوانین دەوڵەمەندیی فەرهەنگی و زانستی له
پەندەکانی ئەم دوو زمانەدا ببینین .ئەم کاریگەریدانان و
کاریگەریوەرگرتنەی دوو نەتەوەی عەرەب و کورد ،له بوارە
جۆراوجۆرەکان و به تایبەت لە ئەدەبی زارەکیدا ،به ڕوونی دەبینرێت.
ئەبولفەزڵی مەیدانی ،وێژەوان و زمانزانی ناسراوی سەدەی پێنج و
سەرەتای سەدەی شەشەمی کۆچیی مانگی ،نووسەری کتێبی
مەجمەعولئەمسال-ی عەرەبییه .مەال غەفوور دەبباغی وێژەوانی
هاوچەرخی کورد ،نووسەری کتێبی بەناوبانگ و هەرمانی پەندی
پێشینیانـه .ئەم توێژینەوەیە هەوڵدەدات به خوێندنەوەی پەندە
عەرەبی و کوردییەکان له دوو کتێبی بەنرخی مەجمەعولئەمسال و
پەندی پێشینیاندا ،وێکچوویی و جیاوازیی ئەم پەندانە دەربخات.
وتاری بەردەست بە میتۆدی وەسفی-شیکارانە و به بۆچوونی
بەراوردکارانە هێندێک له پەندە عەرەبی و کوردییەکانی له باری
ناوەرۆکەوە هەڵسەنگاندووە و نیشانی داوە که ئەم پەندانه به هۆی
نزیکیی دۆخی کۆمەاڵیەتی و ئەزموونی هاوشێوەی ئەم دوو نەتەوەیه
و هەروەها لەبەر نزیکیی سنووری جوگرافیایی و شێوازی ژیان ،لە
ڕووی واتا و ناوەرۆکەوە زۆر لە یەک نزیکن و هەروەهاش دەتوانێ
پیشاندەری کاریگەریی زمان و ئەدەبی عەرەبی لەسەر زمان و وێژەی
کوردی بێت.
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 ٣٦بررسی تطبیقی امثال و مثلنماهای عربی و کردی
١ـ مقدمه
ضرب المثل از نظر تعریف و تبیین جزء بهترین و موثّرترین نوع ادبی محسوب میشود؛ به همین دلیل مردم از
مثلها با گرمی استقبال میکنند .از گذشته مَثَل نقش مهمی در ساختار فرهنگ و ادب و هنر انسانها داشته
است .همانگونه که در ادبیات عربی و ادبیات کُردی شاهد حضور پررنگ و تأثیرگذاری از مثل در فرهنگ و ادبیات
عربها و کُردها هستیم .ادبیات تطبیقی ،به عنوان شاخهای مهم از ادبیّات به مقایسهی ادبیات ملل مختلف جهان
و شناخت تأثیر و تأثّر آنها بر همدیگر و بررسی شباهتها و تفاوتهای آنها میپردازد؛ با این هدف که ادبیات
ملّتها را به هم نزدیک کند .کوتاه سخن اینکه ادبیات تطبیقی درپی آن است که بین پدیدهها و متون ادبی
پیوندی برقرار کند ،جدای از اینکه این پدیدهها از هم دور باشند ،یا از لحاظ زمانی و مکانی به هم نزدیک و مرتبط
باشند و هدف آن شناخت و تبیین این پدیدههاست .این تأثیرات در میان دو ملّت عرب و کُرد به ویژه در فرهنگ
شفاهی و ادبیات عامه (أمثال و حِکَم) بیشتر به چشم میخورد .تاثیرپذیری زبان و ادبیات کُردی از زبان و ادبیات
عربی به دلیل فرهنگ اسالمی و گسترش اسالم به مناطق کُردنشین و تالش برای یادگیری قرآن و زبان عربی و
احادیث شریف پیامبر (ص) نقش به سزایی در رشد و بالندگی ادبیات و زبان کُردی داشته است .همین امر باعث
شده است که تألیفات فراوان و ترجمههای زیادی از کتابهای عربی به زبان کُردی صورت بگیرد .سرودن اشعار
عربی توسط شاعران کُرد و نوشتن متون تاریخی ،ادبی ،فرهنگی ،سیاسی و دینی از جملهی این تأثیرات است .در
حقیقت مثلها ،نه تنها در کالم مردم عامه بلکه در جای جای کالم اندیشمندان ،سخنوران ،فیلسوفان ،شاعران و
ادبا ،به عنوان بهترین ابزار تعلیم و تفهیم مسائل پندی و اندرزی و چاشنی کالم و استحکام نیروی استدالل در
تمام دوره های ادبی رایج بوده است.

١ـ١ـ اهمیت و ضرورت پژوهش
وجود امثال مشترک بین ملتها ،بیانگر تجربهی مشترک آنها است .با توجه به این که مردم ضربالمثلها را به
عنوان برهان و حجتی در سخنان خود به کار میبرند ،این پژوهش میتواند به شناخت بیشتر اشتراکات فرهنگی
این دو زبان بینجامد و باعث فراهم نمودن زمینهی تفهیم و تفاهم بیشتر به ایجاد همبستگی ملتها و وفاق ملی
کمک خواهد کرد .مثلها بخشی از فولکلور و ادبیات عامه ما را تشکیل میدهند .یادگیری و شناخت هرچه بهتر
آنها باعث بهبود روابط انسانی و سازش بین ملل میشود .بیشک امثال و حِکَم را میتوان انعکاسی از روحیات،
طرز تفکّر ،نگرش و باورهای یک قوم نسبت به محیط اجتماعی و فرهنگی خویش دانست .از سوی دیگر مقایسهی
تطبیقی بین امثال این دو زبان باعث سوق دادن عالقمندانِ ادبیات تطبیقی به کارهای دیگری در زمینهی ترانه
های عامیانه ،شعر ،موسیقی ،داستان و موارد دیگری میشود که منجر به ایجاد اشتراکات فرهنگی و تعامل و
سازش ملتها با یکدیگر میگردد.

١ـ٢ـ اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش رسیدن به:
 اشتراکات فرهنگی و بهبود تعامالت ارتباطی و تفهیم و تفاهم میان اقوام. شناساندن دو کتاب مرجع و مهم در حوزهی امثال و حکم عربی و کُردی. -تالش برای یافتن مضرب و معادلهای لفظی و معنوی در میان امثال وحکم.
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 راهگشایی برای تسهیل متون ادبی و کمک به ترجمهی اصطالحات و امثال عربی به کُردی و یا کُردی به عربی. آشنایی با امثال و حکم و جنبهی اندرزی آنها و این امر که سرچشمهی این امثال پیشینیان بودهاند. -آشنایی با عواطف و احساسات گذشتگان و نیز شناخت قوانین و ارزشهای اخالقی آن زمان.

١ـ٣ـ پرسشهای پژوهش
 -1میزان تأثیرپذیری ضربالمثلهای کُردی از عربی و بالعکس و شباهت و تفاوت آنها باهم چقدر بوده است؟
 -٢تجربهی مشترک و اتفاقهای مشابه تا چه حدی در خلق امثال و حِکَم مشابه نقش داشته است؟
 -3شباهتهای معنایی امثال و حکم بیشتر است یا شباهتهای لفظی و اصطالحی؟
 -٤تا چه اندازه ضربالمثلها و حکمتهای هر قومی باعث بهبود روابط انسانی و فرهنگی -ادبی آن اقوام میشود؟

١ـ٤ـ پیشینهی پژوهش
در زمینهی بررسی تطبیقی ضربالمثلهای عربی و کُردی به صورت کلی و سطحی برخی کارهای پژوهشی انجام
شده است ،ولی به صورت دقیق و جزئی که بر روی منبع خاصی چون دو کتاب مجمع األمثال و پهندی پیشینیان
کار شده باشد ،تحقیقی انجام نشده است ،به مواردی مشابه و مرتبط اشاره میکنیم:
 -1پایاننامهای با عنوان «بررسی تطبیقی امثال عربی و کُردی» ( )1391نوشتهی نادر مصطفائیراد ،با راهنمایی
دکتر عبداهلل رسول نژاد و مشاورهی دکتر سید احمد پارسا در دانشگاه کردستان کار شده است .در این پایاننامه
ابتدا به بررسی و تحلیل مثل ،معانی لغوی و اصطالحی آن در هر دو زبان ،تقسیم بندیهای مَثَل بر اساس
فاکتورهای مختلفی چون زمان ،پیدایش و ویژگی پرداخته شده است .سپس ویژگیها و فواید آن و نیز تفاوت آن
با دیگر گونههای مشابه چون حکمت ،کنایه ،مَثَلنما و اصطالح سنّتی در هر دو زبان عربی و کُردی ذکرشده است
و در فصل اصلی به تطبیق تعدادی از امثال عربی و کُردی در دو بخش جداگانه میپردازد .در بخش اوّل ،امثالی
را که از نظر لفظ و مفهوم مطابقت دارند آورده شده است .در بخش دیگر ،امثالی که تنها از نظر مفهوم مطابق
هستند آورده شده است و برای هر کدام از آنها تا حدّ امکان ،معادل فارسی نیز ذکر گردیده است .سپس جهت
تبیین برخی امثال و کمک به فهم آنها ،تا حدودی به ذکر کاربرد و ریشهی آنها اشاره شده است.
 -٢کتابی تحت عنوان گلشن ( )1969که حاوی  1٠٠1پند کُردی است توسط عثمان شارباژیری نوشته شده و
آنها را با امثال عربی ،فرانسوی ،ترکی و انگلیسی تطبیق داده است .ایشان امثال عامیانه را مورد توجه خود قرار
داده و به امثال فصیح که در ادبیات پیشین به کار برده میشد توجهی نکرده و به شرح و تفسیر ،بیان شباهت و
تفاوت و تاثیر و تاثر نپرداختهاند و نیز از کتابهای مهم و مرجع و دسته اول استفاده نکردهاند.
 -3کتابی تحت عنوان المثل المقارن ( )1983از سوی کریم شارهزا نوشته شده است .مولّف در این کتاب به
تطبیق تعدادی امثال انگلیسی و عربی و کُردی پرداخته است .امثال عربی که ایشان آورده بیشتر عامیانه بوده و
مربوط به مردمان عراق است .کار ایشان بیشتر مربوط به امثال کُردی کرمانجی است و از کتابهای اصیل و مهم
استفاده نکرده است .تطبیق ایشان بدون شرح و بسط و ذکر منابع است.
 -٤کتابی تحت عنوان بعض الشائع من المثل الکُردی العربی المقارن ( )٢٠٠8از سوی احمد جزراوی نوشته شده
است .منبع اصلی امثال عربی وی االمثال البغدادیۀ نوشتهی الشیخ جالل الحنفی است .این امثال عامیانه بوده

 ٣٨بررسی تطبیقی امثال و مثلنماهای عربی و کردی

این امثال عامیانه بوده و به امثال کُردی گورانی ،ایزدی و بارزانی اشاره کرده؛ ولی از امثال سورانی و مکریانی
استفاده نکرده است .در واقع باید گفت کار ایشان تطبیق امثال عامیانه عربی با امثال عامیانهی کُردی است .وی
به کاربرد امثال اشاره نکرده و برای تطبیق برخی از امثال ،ذکر ریشهی آنها ضروری به نظر میرسید که مؤلف
این کار را انجام نداده است.

٢ـ تطبیق امثال در مجمع األمثال و پهندی پیشینیان
مضامین مشترک بسیاری در امثال و حکم عربی و کُردی وجود دارد .امثال و حکم از گذشتههای بسیار دور مورد
توجّه اهل حکمت و دانش وهمچنین عامهی مردم بوده است .از جمله مضامین مشترک در این دو قلمرو ادبی
وجود امثال و حِکَم مشابه درمتون نظم و نثر عربی و کُردی است و شاعران کُرد در سطح وسیعی از مضامین عربی
و آموزههای قرآن و حدیث و کالم بزرگان تأثیر پذیرفتهاند .وجود مضامین مشترک در امثال و حکم مختص ادبیات
کُردی عربی نیست ،بلکه بسیاری از این معانی مشترک در ادبیات ملل مختلف جهان دیده میشود .از طرفی با
شناخت امثال و حکم وسیلهی مناسبی در دست است تا نسبت به کالبد شکافی سلوک زندگی و طرز فکر و عقاید
پیشینیان اقدام کنیم؛ حتی امثال و حکم در این زمینه مطمئنتر از کتیبههای تاریخی و آثار مکتوب تاریخی
است .مثلها خالصهی فلسفه و عقیده و بینش مردم است ،عصارهی آداب و رسوم در طی سالیان گذشتهی
مردمان است .اوضاع تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و معیشتی در امثال نمایان است .با مقایسهی تطبیقی
این امثال درمییابیم که ادبیات کُردی تا حدودی از ادبیات عربی تأثیر پذیرفته است و آن هم به دلیل فرهنگ
اسالمی و آموزههای دینی و تسلط کامل ادیبان کُرد به ادبیات عرب و نوشتن کتابها و آثاری در حوزههای
متفاوت ادبیات است .در این پژوهش به بررسی مقایسهای برخی از موارد مشترک بین امثال زبان عربی و زبان
کُردی میپردازیم:
 -1ما کلُّ بَارِقَۀٍ تَجُودُ بمائِهَا (میدانی ،٢٠٠3 ،ج.)3٤٠ :٢
 له ههموو ههورێک باران نابارێ (زارعی.)٥٠٣ :٢٠١٠، فام و شعوورت بێ تین و هێزه /ههر شتێک خڕ بوو وهبزانی گوێزه (دباغی.)٧٠ :١٣٩٤، ههرچی سمێڵ سوور بوو ،ههمزاغا نییه (دباغی.)٧٠ :١٣٩٤،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که به هر چیزی که اتفاق میافتد نباید حکم همان اتفاق
قبلی را داد ،مثال هر گردی گردو نیست ،کرهی زمین ،توپ و  ...گرد هستند؛ اما گردو نیستند .این امثال از لحاظ
الفاظ با هم شباهت دارند ،اختالف کمی در متعلقات فعل دارند ،اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال مشابه هستند .در
زبان عربی اشاره دارد که هر رعد و برقی ،باعث باران باریدن نمیشود و در زبان کُردی اشاره دارد به این مفهوم
که از هر ابری ،باران نمیبارد.
 -٢مَا حَکَّ ظَهْرِی مِثْلُ یَدِی (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)٢9٧ :٢
 دهستی کهس پشتی کهس ناخورێنێ (زارعی.)٢٨١ :٢٠١٠ ، مریشک بۆخۆی وه سهر نهکا خۆڵ /ناکرێ به سهریا به هیچ شان و قۆڵ (دهبباغی.)١٤ :١٣٩٤ ، -ههر چی خۆت نهیکهی بێ سووده کاکه /به دهستی خهڵکی مار بگری چاکه (همان.)١٠ :١٣٩٤ ،
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شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که هر کاری که انسان میخواهد برای خودش انجام بدهد،
باید خودش انجام بدهد ،نه اینکه مردم برای او انجام بدهند ،پس انسان خودش باید کارهای خودش را انجام
بدهد .این امثال از لحاظ الفاظ و معنا و مفهوم ،کامال مشابه هستند .در زبان عربی اشاره دارد که هیچ چیزی
مانند ناخنهای خودم ،پشتم را نمیخاراند و در زبان کُردی اشاره دارد که دست هیچ کس ،پشت دیگری را
نمیخاراند؛ یعنی هر کاری که باید انجام بشود ،باید خودم برای خودم انجام بدهم و در انتظار کسی نباشم.
 -3ما الذُّبَابُ و مَا مَرَقَتُهُ؟ (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)٢9٧ :٢
 مێرو چی و سهر و پێی چ بی (زارعی.)546 :٢٠١٠ ، چۆله که خۆت چی و گۆشتاوت چی (همان.)٢٢١ :٢٠١٠ ، چۆله که خۆی چی و شۆرباوی چی بێ (همان.)٢٢١ :٢٠١٠ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که :انتظار بزرگی از چیز حقیری نباید داشته باشی .در باب
حقیر و ناچیز شمردن چیزی گفته میشود .این امثال از لحاظ الفاظ ،شباهت چندانی با هم ندارند ،اما از لحاظ
معنا و مفهوم ،به درستی به هم شباهت دارند .این مثل در زبان عربی به این مفهوم اشاره دارد که :مگس چیست
که آبگوشتش باشد؟ در زبان کُردی به این مفهوم اشاره دارد که :گنجشک چیست تا آبگوشتش چه باشد.
 -٤ما بَقَی مِنْ الِّلص أخَذَهُ العَرَّافُ (میدانی ،٢٠٠3 ،ج.)3٤1 :٢
 ماڵ بێ خاوهن بوو ،دز خاوهن ماڵه /چی له دز ماوه ،بهشی ڕهمماله (دهبباغی.)٣٥٩ :١٣٩٤ ، ههرچی له دز بمێنێته ،ڕهممال دهیبا (خال.)٤٨٦ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که :هرچه در نزدش بود ،با اختیار و با اجبار از دستشان
داد .هیچی دم دست ندارد .این امثال از لحاظ الفاظ و معنا و مفهوم کامال دارای یک معنا و مفهوم هستند .در
زبان عربی اشاره دارد که :هر چه از دزد ماند ،فالگیر برد و همین مثل در زبان کُردی با همین الفاظ و معنا و
مفهوم اشاره شده است.
 -٥مَنْ اتَّکَلَ عَلَى زَادِ غَیْرِهِ طالَ جُوعُهُ (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)3٤1
 له بێ توێشوویی بۆیه ترسێتی /به توێشووی خهڵکی ناشکێ برسێتی (دهبباغی.)٤٣٠ :١٣٩٤ ، تووشهی خهڵکی برسێتی ناشکێنێ (زارعی.)١٩٣ :٢٠١٠ ، ئهگهر به تهمای جیرانان بی بێ شێو سهر دهنێیهوه (هەمان.)٤٠ :٢٠١٠ ، ههر کهس به تهمای مامۆ و خاڵو بێ /ئێوارێ بێ نان سوبحیش بێ دۆ بێ به قهول و قهرار قهت مهخۆ فریو /به هیوای جیران ویشکه تێکوشیو (دهبباغی.)١ :١٣٩٤ ، ههرچی خۆت نهیکهی بێ سووده کاکه /به دهستی خهڵکی مار بگری چاکه (هەمان.)١ :١٣٩٤ ، ههر کهسێ چاوهڕوانی تێشووی خهڵک بێ له برسان دهمرێ (خال.)493 :٢٠٠٠ ،شرح و تحلیل :این امثال در کل به این موضوع اشاره دارند که :هرکس باید خودش به فکر خویش باشد و امید
به هیچ کسی نبندد و با سعی و تالش خود راههای موفقیت را کسب کند و به کسی امید نداشته باشد .این امثال
از لحاظ الفاظ تا حدودی به هم شباهت دارند ،اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال به هم شباهت دارند .در زبان عربی
اشاره دارد که :هر کس که به توشه و آذوقهی دیگران اعتماد کند ،گرسنگیاش طوالنی میشود و در زبان کُردی
اشاره دارد که :آذوقهی دیگران رفع گرسنگی نمیکند و نباید به آن دل بست
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 -6ما یَعرِف هِرّا مِن بِرّ /ما یعرف قطاته من لطاته (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)٢8٠ :٢
 ههڕه له بڕه ناکاتهوه (زارعی.)٦٠٩ ، پیاو و بۆرهپیاو جێ نهکهی کامه /دیاره گا به گون دهناسی مامه (دهبباغی)٧٨ :١٣٩٤ ،شرح و تحلیل :این امثال در مورد آدم احمق زده میشود که توانایی تشخیص هیچ چیزی را ندارد .این امثال
هم از لحاظ الفاظ و هم از لحاظ معنا و مفهوم دارای یک معنا و مفهوم هستند .در زبان عربی اشاره دارد که :ه ّر
را از برّ تشخیص نمیدهد ،کفلش را از پیشانیش تشخیص نمیدهد و در زبان کُردی هم ،به همین تعبیر با همین
الفاظ و معنا و مفهوم اشاره شده است.
 -٧مَنْ حَفَرَ مُغَوَّاۀً وَقَعَ فیها (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)3٠9 :٢
 ههر کهسێ چاڵ بۆ یهکێک ههڵکهنێ ،خۆی تێدهکهوێ (زارعی.)٦٠٦ :٢٠١٠ ، کێ چاڵی ههڵکهند بۆ مهخلووقی خوا /خۆی تێدهکهوێ به تهوفیقی خوا (دهبباغی.)١٦ :١٣٩٤ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که هر کار بدی را انجام بدهی ،اول خودت دچار میشوی
و اگر در فکر بدی به مردم باشی ،خودت اولین نفر هستی که دچار بدی میشوی .این امثال هم از لحاظ الفاظ و
هم از لحاظ معنا و مفهوم در کل به هم شباهت دارند .در زبان عربی به این نکته اشاره دارد که :هرکس چالهای
را بکند ،خودش در آن میافتد .در زبان کُردی هم این مثل با همین الفاظ و معنا و مفهوم اشاره شده است.
 -8مِنْکَ أنْفُکَ وإن کان أجْدَعَ /منک ربضک و إن کان سماراً /أنفک منک وإن کان أذنّ
(میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)1386 :٢
 لووت ،لووتی خۆته ،ههر چهند چڵمن بێ (زارعی.)٥٠٧ :٢٠١٠ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند :هر کاری که انجام گرفته چه خوب و چه بد ،وبال خود
شخص انجام دهنده است .این مثل در مورد آدمی گفته میشود که گرچه نسبت به خویشاندی خیلی نزدیکی با
تو ندارد ،اما خیر و شرش به تو می رسد .این امثال از لحاظ الفاظ تا حدودی به هم شباهت دارند ،اما از لحاظ
معنا و مفهوم کامال به هم شباهت دارند .در زبان عربی اشاره دارد که :بینیات متعلق به خودت است اگر چه بریده
باشد /شیرت متعلق به تو است ،اگرچه رقیق و آمیخته با آب باشد ،و در زبان کُردی اشاره دارد که :بینی ،بینی
خودت است هر چند که آب بینی زیادی داشته باشد.
 -9المَوْتُ فی الجماعۀِ طَیَّبٌ (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)٢3٤ :٢
 البالء إذا عام ،طاب .البلیّۀ إذا عامت طاب .الشّرّ خیر إذا کان مُشتَرِکا (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)٤٠٠ :1 ئاواڵم وهکوو من تووشی شهڕ بێ /ئهمن که تهڕ بووم ،ههموو کهس تهڕ بێ (دهبباغی.)٥١٧ :١٣٩٤ ، مهرگ لهگهڵ هاوااڵن جهژنه (زارعی.)٥٢٦ :٢٠١٠ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که :بال و مصیبت اگر برای همه باشد ،دلکش است ،چون
مردم رشک نمیورزند که چرا بال تنها سر من آمد ولیکن سر همسایهام نیامد .این امثال از لحاظ الفاظ و معنا با
هم شباهت کامل دارند .در زبان عربی اشاره دارد که :مرگ که همه گیر شود ،دلپذیر است و در زبان کُردی به
این نکته اشاره دارد که :مرگ با دوستان بسان جشن است.
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 -1٠مَنْ نَهَشَتهُ الحَیَّۀُ حَذِرَ الرَّسَنَ األَبلقَ /إنّ اللّسیع لحذر متوجّس /یخشی و یرهب کلّ حبل أبلق
(میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)33٠ :٢
 قهدیمی دهڵێن به خۆ مهنازن /ئهوی دڵخوازن ،ههر مارانگازان (دهبباغی.)64 :١٣٩٤ ، ئهوی دهمی به شیر سووتابێ ،فوو له دۆش دهکا. مارانگاز له خشهی مار و مێروو دهترسێ (زارعی.)٥١٢ :٢٠١٠ ، مارانگاز له گوریسی ڕهش ئهسڵهمێتهوه (زارعی.)٥١٢ :٢٠١٠ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که :انسان اگر اتفاقی برایش بیفتد ،هر لحظه ای که چیزی
شبیه آن ببیند احساس ترس میکند و فکر میکند که همان اتفاق تکرار میشود .این امثال از نظر الفاظ و معنا
کامال به هم شباهت دارند .در زبان عربی این مثل به این نکته اشاره دارد که :مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید
میترسد ،در زبان کُردی هم با همین تعبیر و الفاظ و معنا و مفهوم به همین نکته اخالقی اشاره شده است.
 -11وَجْدَانُ الرِّقِینَ یُغَطِّی أفَنَ األفِینِ( .مبدانی،٢٠٠3 ،ج .)381 : ٢
 دهوڵهمهندی ههموو عهیبێک دادهپۆشێ (زارعی.)٢٩٠ :٢٠١٠ ، دهڵێن ههر شتێک کابان بیشکێنی /دهنگیشی نایه ،گوێ نابزوێنێ (دهبباغی.)١٨ :١٣٩٤ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که :در باب مزیّت ثروت و دارایی نقل شده است اگر انسان
ثروت و پول داشته باشد ،هر عیبی داشته باشد و یا هر کار زشتی را مرتکب شود ،ثروت و شهرتش آنها را پنهان
نگه میدارد ،پول عیب آدمهای پولدار را میپوشاند .این امثال از لحاظ الفاظ ،شباهت چندانی با هم ندارند ،اما
از لحاظ معنا و مفهوم کامال شبیه هم هستند .این مثل در زبان عربی اشاره دارد که :توانگری بر حماقت احمق
سرپوش میگذارد ،در زبان کُردی اشاره دارد که :ثروت ،هر عیبی را میپوشاند.
 -1٢الوَحدَۀُ خیرٌ من جلیس ِالسّوء ِ (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)38٠ ،٢
 هاوڕێ گهلێکیان وهک ماری سڕن /ڕوالهت دۆست و له بنهوه بڕن (دهبباغی.)١٥ :١٣٩٤ ، تهنیایی له ئاوهڵی خراب باشتره (زارعی.)١٨٦ :٢٠١٠ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند :که تنهایی بهتر از همنشین بد است ،چون اگر تنها باشی
شاید کمتر به امورات شر بپردازی ،ولی این که یک همنشین بد داشته باشی ،روز به روز تو را به امور شر میکشاند.
این امثال از لحاظ الفاظ و معنا و مفهوم کامال به هم شباهت دارند .در زبان عربی اشاره دارد که :تنهایی بهتر از
همنشین بد است ،همین تعبیر را در امثال کُردی با همین الفاظ و معنا و مفهوم میبینیم.
 -13هَلْ یَنْهَضُ البازِی بِغَیْرِ جَنَاحٍ؟ ید الواحدۀ ال تصفِقُ (میدانی ،٢٠٠3 ،ج )٤19 :٢
 کۆتر به باڵێک ههڵ نافڕێ (زارعی.)٤٤٣ :٢٠١٠ ، له باسی چاکه و خراپه کاکه /دهستێک به تهنیا دهنگی نیه کاکه (دهبباغی)١٣ :١٣٩٤ ، به دوو کهس دهکرێ خراپه و چاکه /چهپڵه به دهستێک لێ نادرێ کاکه (دهبباغی)٢٦ :١٣٩٤ ،شرح و تحلیل :این امثال در زبان عربی و کردی و فارسی به این موضوع اشاره دارند ،که در باب ترغیب و تشویق
به همکاری و همیاری گفته میشود .این امثال از لحاظ الفاظ شباهت چندانی به هم ندارند ،اما از لحاظ معنا و
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مفهوم کامال به هم شباهت دارند .در زبان عربی اشاره دارد که :آیا باز ،بدون بال پرواز میکند؟ و در زبان کُردی
اشاره دارد که کبوتر نمی تواند با یک بال پرواز کند.
 -1٤الهَوَى مِنَ النَّوَى /البعد والحبّ /زُر غبّاً ،تزدد حُبّاً (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)٤3٢: ٢
 بۆیه مهشهووری له بهر چاوان دووری /به واتهی دووری ،تا دووری پووری (دهبباغی.)١٤٩ :١٣٩٤ ، پیغهمبهر فهرمووی کهمتر هاموشۆ /بکهی زیاد دهبێ خۆشهویستی تۆ (دهبباغی.)١٢١ :١٣٩٤ ، دوور به و دۆست به (زارعی.)٣٠٧ :٢٠١٠ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارد که :عشق زاییدهی دوری است ،و دوری ،عشق را به بار
میآورد ،زیرا وقتی انسان هر روز دیده می شود ،حقیر و مالل انگیز میشود .از این رو گفته می شود «اغترب
تتجدّد» :جالی وطن کن ،تا رونق تازه یابی .از همین باب است «ربّ ثأوٍ یملّ منه السواء» :چه بسا ماندگاری که
ماندنش مالل آور است (تروایده ،ج  .)٤٠9 :٤این امثال از لحاظ الفاظ ،تا حدوی به هم شباهت دارند ،اما از لحاظ
معنا و مفهوم کامال به هم شباهت دارند .در زبان عربی اشاره دارد که :عشق نتیجهی دوری است /یک دست صدا
ندارد ،و در زبان کُردی اشاره دارد که هر چند دور باشی محبوبتر هستی.
 -1٥یَشُجُّ وَیَأسُو (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)٤3٢ :٢
 زامداریش دهکات و تیماریش دهکات (زارعی.)٣٣٧ :٢٠١٠ ،شرح و تحلیل :این امثال درمورد آدمی به کار می رود که گاهی درست تدبیر و چاره اندیشی می کند ،و گاهی
اشتباه .این امثال از لحاظ الفاظ ،شباهت چندانی با هم ندارند ،اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال به هم شباهت
دارند .در زبان عربی اشاره دارد که :سر میشکند و مداوا میکند ،و در زبان کُردی اشاره دارد که :هم زخمی
میکند و هم تیمار میکند.
 -16یُلْجَمُ الفَأرُ فی بَیْتِهِ (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)٤٤6 :٢
 شتی تهماح کار له کڕین نایه /ئهسپێی به ئهسپه،گێچی به گایه (دهبباغی.)١٥ :١٣٩٤ ، ئاو له دهستی ناتکێ /گوو کوڵێن /مورهببا له گوو گرتن. مشک له ماڵیا کلکی چهور نابێ (زارعی.)٥٣٨ :٢٠١٠ ، مشک له ماڵی نان ناقرتێنێ.شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که :خسیس بودن یکی از صفات زشت انسان است که
بسیاری از مردم دچار آن شدهاند .این امثال از لحاظ الفاظ تا حدودی به هم شباهت دارند ،اما از لحاظ الفاظ و
معنا کامال به هم شباهت دارند .در زبان عربی اشاره دارد که :موش در خانه اش در لگام است (هیچی نیست تا
آن را بخورد) و در زبان کُردی اشاره دارد که :موش در خانهاش نمی تواند نان را تکه تکه بخورد ،موش در خانه
اش دمش چرب نمیشود.
 -1٧آکِلُ لحمِی وال أدعه آلکل (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)6٠ :1
 خزم گۆشتت بخوا ئێسقانت ناشکێنێ (زارعی.)٢٤٤ :٢٠١٠ ، مهشهووره دهڵێن خزم به ددان /گۆشتیشت بخوا ناشکێنێ ئێسقان (دهبباغی.)١٢ :١٣٩٤ ، -پیاو له خزمی پیاو ،نوشوست نابینێ /گۆشت ئهبا و ئێسقان ناشکێنێ (پیرهمێرد.)٢٢٥ :
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شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که :فامیل و آشنایان هر چند با انسان بدی کنند ،ولی حد
و مرز خود را دارد ،ولی دیگران اگر بخواهند بدی کنند هیچ حد و مرزی ندارد .این امثال از لحاظ الفاظ هیچ
شباهتی به هم ندارند ،اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال به هم شباهت دارند .در زبان عربی اشاره دارد که :گوشت
تنم را می خورم ،اما آن را به فرد دیگری نمیدهم ،در زبان کُردی اشاره دارد که فامیل اگر گوشت انسان را هم
بخورد ،ولی استخوان را نمیشکند.
 -18أبغض بغیضک هوناً ما (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)1٢٤ :1
 کاتیک جهنگیت ،ئاشتیت لهبیر بێت (زارعی.)٤١٢ :٢٠١٠ ، هێدی به تا خوێن دهبزوێ له ڕهگ /له قهدیمهوه ،شهڕ هاتووه بۆ سهگ شهڕ ئیراده بهو سهر و سمێڵهوه /که تووش بووی ڕێگهی ئاشتی بێڵهوه (دهبباغی.)44 :١٣٩٤ ، لهگهڵ کهسێ بووی تووشی دهم قڕه /کارت به پهردهی نهبێ مهیدڕه بۆیه پێت دهڵێم مهدڕه پهردهی کهس /خۆت له ژێر پهرده عهیب و عارت ههس (دهبباغی.)١٣٩٤ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارد که :انسان باید همیشه در هر کاری معتدل باشد و جانب
متعادل را نگه دارد .این امثال از لحاظ الفاظ تا حدودی به هم شباهت دارند ،اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال
مشابه و هم معنا هستند .در زبان عربی اشاره دارد که :دشمنت را به اندازه مورد دشمنی قرار بده و دوستت را به
اندازه مورد دوستی قرار بده ،در زبان کُردی اشاره دارد ،وقتی با کسی درگیر شدی راه صلح وآشتی را بگذار ،در
دعوا هم دست آشتی را نگه دار.
 -19أترک الشّرّ یترُککَ (میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)1٥6 :1
 ئهگهر نات خورێ تۆ بنی ڕانی /چت داوه له ماندوو نهبینی شوانی (دهبباغی.)٣٩ :١٣٩٤ ، نه گاڵته کردن قهت به کلکی شێر /نه پاڵ دانهوه بهدهمی شمشێر (همان.)٧٦ :١٣٩٤ ، سهگی نوستوه به خهبهر مههێنه (زارعی.)٣٦١ :٢٠١٠ ، گوێ بگره پهندی ههموو کهس بیستوو /ڕامه پهڕێنه قهت سهگی نوستوو (دهبباغی.)٧٤ :١٣٩٤ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که :هر کس خود را در معرض شر قرار دهد ،دچارش
میشود .پس باید از آن دوری کرد .این امثال از لحاظ الفاظ ،با هم شباهت ندارند ،اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال
به هم دیگر شباهت دارند .در زبان عربی اشاره دارد که :شر را وِل کن ،تو را وِل میکند ،در زبان کُردی اشاره
دارد که هیچ وقت سگ خوابیده را ناگهانی از خواب بیدار مکن ،چون احتمال حمله کردن را دارد.
 -٢٠أحشّک وتَروثنی؟ (میدانی ،٢٠٠3 ،ج )٢٢٢: 1
 نمهک ئهخوا و نمهکدان ئهشکێنێ (زارعی.)٥٧٠ :٢٠١٠ ، نان خوری سفره دڕه (هەمان.)٥٥٣ : ئاوت خواردهوه جارێک له کانی /بهردی تێ مهخه خۆ تۆ ئینسانی (دهبباغی.)٤٢ :١٣٩٤ ، لهگهڵ کێ خواردت چایهکی تاڵی /خهیانهت مهکه به ماڵ و حاڵی (دهبباغی.)٧ :١٣٩٤ ، ناندێن کون مهکه لێت خواردبێ نان /چێژهت له خوێ کرد ،مهشکینه خوێدان (هەمان.)٥٤ :١٣٩٤ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که :انسان از هر کسی که مورد رحمت و شفقت واقع
شود ،نباید تا قام قیامت آن را فراموش کند ،نیکیها را نباید هیچ وقت فراموش کنیم.

 ٤٤بررسی تطبیقی امثال و مثلنماهای عربی و کردی
این مثل در مورد کسی که نسبت به نیکی و لطف انسان ،نمک نشناسی و ناسپاسی میکند ذکر شده است .این
امثال از لحاظ الفاظ شباهت کمی با هم دارند ،اما از لحاظ معنا کامال با هم شباهت دارند .این مثل در زبان عربی
به نکتهی اخالقی اشاره دارد که :به تو علف میدهم و رویم سرگین میاندازی ،در زبان کُردی اشاره دارد که اگر
از چشمهای تنها یک بار هم آب خوردی ،سنگ داخل آن پرتاب نکن و اگر نمک خوردی نمکدان را نشکن.
 -٢1أخفی من الماء تحت الرّفۀ (میدانی،٢٠٠3 ،ج .)٢٧9 :1
 ئاوری بن کایه (زارعی.)٣٢ :٢٠١٠ ، ئاوری بن کایه ،بۆسۆی لێ نایه /دزی خۆماڵی له گرتن نایه (دهبباغی.)٣ :١٣٩٤ ، یاخوا له کای کۆن ههڵنهستێ ئاور /تا ئاوی پیاکهی دهیگرێ زیاتر (دهبباغی.)٨٧ :١٣٩٤ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که :انسانی که مانند آب زیر کاه ،آتش زیر کاه و فضول
است ،اسباب فتنه را فراهم میکند .این امثال از لحاظ الفاظ ،تا حدودی به هم شباهت دارند ،اما از لحاظ معنا و
مفهوم کامال به هم شباهت دارند .در زبان عربی اشاره دارد که :پنهان تر از آب زیر کاه است (فضول و مسبب
فتنه) و در زبان کُردی اشاره دارد که مانند آتش زیر کاه است .در زبان عربی مثال آب زیر کاه را زدهاند ،اما در
زبان کُردی مثال زده شده است :مانند آتش زیر کاه است .در امثال عربی و زبان کُردی در زیر کاه بودن اشتراک
دارند؛ اما در عربی «آب زیر کاه» و در کُردی «آتش زیر کاه» اشاره شده است که هم آب و هم آتش بهترین نعمت
و بدترین هستند .هم نعمت هستند و هم میتوانند بال باشند.
 -٢٢إختم بالطّین مادام رطبا (میدانی ،٢٠٠3 ،ج  /)٢8٧: 1أال دهٍ فال دهٍ (همان).
 دوا کهوتن له کار بهڕاستی شهرمه /نانت پێوهده تا تهنوور گهرمه (دهبباغی.)١٧٨ :١٣٩٤ ، بیسراوه له ژیر ،له خاوهن شعوور /نانی پێوهدهن تا گهرمه تهندوور (هەمان.)٥١٥ : تا تهنوور گهرمه ،نانهکهی پێوهده. تهندوور تا گهرمه نان دهبرژێنێ (زارعی.)١٨٥ :٢٠١٠ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که :همیشه فرصت ها را غنیمت بشمار و نهایت استفاده و
بهرهی کافی از آنها را ببر تا بیهوده هدر نرود .فرصتطلب و وقتشناس باش .این امثال از لحاظ الفاظ با هم
شباهت چندانی ندارند ،اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال به هم شباهت دارند .در زبان عربی اشاره دارد که :تا گل
تر است ،بچسپانش /اگر اکنون انجام ندهی ،هیچ گاه انجام نمیدهی ،در زبان کُردی اشاره دارد که :تا تنور گرم
است نان را بچسپان.
 -٢3إحفظ بیتَک ممّن ال تنشِده (میدانی ،٢٠٠3 ،ج )٢3٤: 1
 دزی ماڵی ناگیرێ (زارعی.)٢٩٤ :٢٠١٠ ، دز و خاوهن ماڵ گهر ببنه هاودهست /گا له رۆچناوه دهردێنن بێههست (دهبباغی.)٣ :١٣٩٤ ، ئاوری بن کایه بۆ سۆی لێنایه /دزی خۆماڵی له گرتن نایه (هەمان.)٣ : دز و پاسهوان خۆیان ڕێک ئهخهن /گامیش به کونی بانا سهر ئهخهن (هەمان.)٤٥١ :١٣٩٤ :شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند که :همیشه هر چیزی که ضربه میزند ،اگر خودی باشد،
نمیتوان او را گرفت ،چون انسان باور ندارد که او هم دستی در این کار دارد .این امثال از لحاظ الفاظ ،تا حدودی
به هم شباهت دارند ،اما از لحاظ معنا و مفهوم کامال با هم مشترک هستند .در زبان عربی اشاره دارد ،که خانهات

پژوهشنامه ادبیات کردی

س ،٦ .ش ،٢ .پیاپی  ،١٠پاییز و

زمستان ٤٥ ١٣99

را از آن کس که وصفش نمیکنی ،حفظ کن و در زبان کُردی اشاره دارد که دزد خانگی را نمی توان پیدا کرد؛
چون خودی است و انسان برایش سخت است که به خودی تهمت دزدی بزند.
 -٢٤أَخَذَنِی بِأطِیرِ غَیْرِی( .میدانی ،٢٠٠3 ،ج .)9٥: 1

 چهن قهزای دیزه کهوتووه له گۆزه /ڕهش ههر ڕهشه الی ئهم کۆزه (پیرهمێرد). قهزای دیزه کهوت له گوزه (زارعی.)٤٠١ :٢٠١٠ ، مهشهووره دهڵێن خله دهکا گان /بلهی چاره ڕهش دهبهن بۆ زیندان (دهبباغی.)٣١ :١٣٩٤ ،شرح و تحلیل :این امثال به این موضوع اشاره دارند ،که شخصی مرتکب گناهی یا خطایی میشود و شخص
دیگری را به جای او توبیخ و شکنجه میکنند .این امثال از لحاظ الفاظ شباهت چندانی به هم ندارند ،اما از لحاظ
معنا و مفهوم کامال به هم شباهت دارند .در زبان عربی اشاره دارد که :مرا به خاطر گناه دیگران مؤاخذه میکنند،
در زبان کُردی اشاره دارد که :درد و بالی ظرف مسی به جان دبّه درآمد.

٣ـ تفاوت امثال عربی و کُردی
از تفاوتهای عمدهی امثال عربی و کُردی این است که اکثر امثال عربی منظوم است ،گاه قسمتی از یک بیت
شعر و گاه به صورت بیت کامل میآیند و گاه در دل یک خطبه از زبان خطیبی ادا شدهاند ،اما امثال کُردی بیشتر
به صورت نثر بوده ،جدا از چند کتاب که امثال وحکم کُردی را به نظم نوشتهاند ،مانند «پهندی پیشینیان» مال
غفور دباغی و «پهندی پیشینیان» پیرمرد از کتابهای مرجع و مهم ادبیات کُردی هستند که ضرب المثلهای
آنها بیشتر به صورت نثر مسجع است .در ادبیات عربی برخی از امثال بر وزن «أفعل من» هستند ،درحالیکه
چنین چیزی در ادبیات کُردی دیده نمیشود.
شخصیتهای زیادی در امثال عربی وجود دارد مانند «عرقوب»« ،حاتم» «،مادِر» و ...که هرکدام صفتهای
مخصوص خود از بخشندگی و خلف وعده و خسیس بودن و بخل و غیره را دارا هستند .همچنین نام جنگها و
اسامی مبارزان بسیاری در امثال عربی وارد شده است که در امثال کُردی مشابه آن را نداریم .صفت برخی حیوانات
که به آن مشهور هستند در امثال عربی و کُردی باهم تفاوتهایی دارند و یا هرکدام در جایی دیگر کاربرد خود را
دارند مانند کبوتر که در زبان عربی نماد حماقت است ،اما در زبان کُردی نماد معصومیّت است .نامهای قبایل و
سران قبیلههای زیادی در امثال عربی به کار رفته که در زبان کُردی کمتر به چشم میخورد .در امثال کُردی نام
مناطق زیادی آمده که هرکدام به اجناس و کاالهای خاصی مشهور هستند ،ولی در زبان عربی بیشتر نام قبیلهها
ذکر شده است .درمورد امثال و ریشههای آنها در زبان عربی کتابهای زیادی نوشته شده است و از همان دوران
جاهلی یعنی از  1٥٠سال قبل از اسالم به جمعآوری و ثبت آنها همّت گذاشتهاند و کتابهای فراوانی در این
حوزه نگاشته شده ،ولی ادبیّات کُردی مثل عربی پیشینهای طوالنی در گردآوری امثال و نوشتن کتابهایی در
این حوزهها ندارد .در چند قرن گذشته کتابهایی نوشته شده ،ولی به فخامت کتابهای عربی نمیرسد.
بدیهی است با توجّه به تفاوت فرهنگ و محیط زندگی و محدودهی جغرافیایی این دو زبان ،تفاوتهایی به
چشم بخورد .این تفاوتها در امثال و حکم آنها هم دخیل شده است؛ چون ضرب المثلها زاییدهی نوع تفکّر و
نگرش و جهانبینی آنها است .تفاوت دیگری که میتوان نام برد این است که بسیاری از امثالی که در ادبیات
عربی وجود دارد اقوال بزرگان و گفتههای آنان است که با گذشت زمان و رواج یافتن آنها به مثل تبدیل شدهاند،
از این نوع امثال در ادبیات کُردی کمتر دیده میشود اگر هم وجود دارد تحت تأثیر ملتهای دیگر به ویژه

 ٤٦بررسی تطبیقی امثال و مثلنماهای عربی و کردی
عربها بوده است و آن هم به خاطر اسالم و قرآن و گسترش آن در بین ملت کُرد است .بعضی از امثال عربی به
روز جنگ و این که کجا اتّفاق افتادهاند و کدام پیروز شده است اشاره دارد ،ولی این امثال در ادبیات کُردی کمتر
وجود دارد .یکی از تفاوتهای بارز دیگر در امثال عربی و کردی این است که امثال عربی از اختصار ویژهای
برخوردار است ،اما امثال کُردی در پارهای از موارد کوتاه و گاهی تا حدودی طوالنی است.

٤ـ تشابه امثال عربی و کُردی
از آن جایی که اخالق نیکو در تمام جوامع بشری وجود دارد و خمیرهی وجودی همهی انسانها یک چیز است،
اما در الفاظ و اصطالحات تفاوتهایی به چشم میخورد و لیکن در معنی و مفهوم هدف از آن ،همگی یک چیز
است .طبیعی است که در فولکلور آنها هم نوعی شباهت و اشتراک وجود داشته باشد ،به ویژه در دو جامعهی
عربی و کُردی که به سبب اسالم و آموزههای دینی شباهتهای فراوانی در بین آنها وجود دارد و این شباهتها
میتواند نتیجهی تجربهی مشترک آنها باشد .بسیاری از تجربههای انسانی همچون غم ،شادی ،صلح ،جنگ و
مشکالت روزمرّه وجود دارد که در بسیاری از موارد این تجربهها هرچند که با زبانهایی متفاوت بیان شده ،ولی
یکسان هستند .نمونهی بارز آنها را میتوان در فولکلور این دو ملت مشاهده کرد .یکی از قسمتهای فولکلور
امثال و حکمتها هستند که در این حوزه به شباهتها می توان رسید.
امثالی که تطبیق داده شده گاهی هم از لحاظ معنایی و هم از لحاظ لفظی با هم شباهت دارند ،ولی اکثر
امثال از لحاظ معنایی با هم شباهت دارند ،اما از لحاظ شکل و الفاظ با هم تفاوت کامل دارند .این یکی از نشانههای
فرهنگ غنی این دو زبان است ،گاهی سخنان بزرگان ،از جمله شاعران و نویسندگان که امثالی را بر زبان آوردهاند
تغییراتی در آن انجام شده که هم از لحاظ شکل و فرم و هم از لحاظ اطناب لفظ و هم از لحاظ آرایههای بالغی
و صرفی و نحوی ،این تغییرات باعث شده که در شکل و فرم تفاوتی رخ داده است ،اما از لحاظ معنایی دخل و
تصرفی در آن نداشته است .در ضمن ،امثال فراوانی هم هستند که با هم هیچ گونه شباهت و اشتراکی ندارند و
این نشانگر فرهنگی غنی هر زبانی است.

٥ـ نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که:
 برخی از امثال در هر زبان عربی و کُردی از نظر واژگان و مفهوم یکی هستند. برخی از امثال در یکی از دو زبان یاد شده با کمی تفاوت در ساخت و ظاهر واژگان دارای همان معنی در زباندیگر است.
 بسیاری از امثال کتاب میدانی دارای یک معنا و مفهوم هستند ،اما الفاظشان با هم فرق میکند؛ چون ازکتابهای متفاوتی جمعآوری شده است .این مسأله هم در کتاب پهندی پیشینیان دیده میشود.
 در کتاب مجمع االمثال برای بیشتر ضربالمثلها ریشهی تاریخی ذکر شده که از کجا نشأت گرفته و یا از زبانچه کسی گفته شده است که در این زمینه خیلی دقیق و کاربردی کار شده است ،ولی در امثال کُردی چنین
چیزی را نمی بینیم.
 با توجه به قدمت کتاب مجمع األمثال نتیجه میگیریم که برخی از ضرب المثلهای مشترک به کار رفته درکتاب پند پیشینیان از این کتاب تأثیر پذیرفته است.

پژوهشنامه ادبیات کردی
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