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 مقالۀ پژوهشی

Doi: 10.22034/ jmzf.2022.321556.1103  
 دی در امثال و حکم فارسی و کُردیمطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و ب

 9فرست لفتی رضا الکاکی، 4محمدرضا عابدی، 0پورمحمد مهدی

 چکیده

زبانان و تجربیات مشترک و ممتدّ زبانان و کُردیفارسیهای فرهنگی مشترک میان ها و زمینهقرابت

 ،اهن این سرمایهاست. از بارزتری های مشترک فرهنگی شدهآمدن سرمایه ها، سبب پدیدتاریخی آن

حاضر به بررسی امثال  پژوهشنگارندگان در  اساس این های رایج در این دو زبان است. برالمثلضرب

تطبیقی  -روش پژوهش تحلیلی .اندنیکی و بدی پرداخته حکم فارسی و کُردی از منظر دوگانۀو 

 است که در زبان هایی آمدهمثل دارد. در این جستار صرفاً ای اتکااست و به اسناد و منابع کتابخانه

مثل هستند. نتایج این مطالعه اهمیت زبان فارسی معادل متناظر دارند و در کنار هم زوجدر کردی یا 

و مشابهت بسیار امثال و حکم رایج در میان مردمان این دو  نیکی و بدی در فرهنگ فارسی و کردی

های مضبوط در المثلی تحقیق، یعنی کل ضربآمار دهد. طبق بررسی، در جامعۀمی زبان را نشان

نظر سطح مورد از م 02نیکی و بدی تنها  مثلِ مرتبط با دوگانۀزوج 94بع مورد استفاده، از میان منا

بودند و مابقی یا کامالً یکسان یا مشابه هم بودند. همچنین مفاهیم بدی و  بیان متفاوتزبان و شیوۀ 

اند. غالب امثال مورد شده رد سرزنش و نکوهش یا دارای ارزش تلقینیکی در هر دو زبان مانند هم مو

ا هدر تعالیم مشترک اسالمی و مذهبی دارند و در مرتبۀ بعدی از سنت ریشه ،بررسی در مرتبۀ نخست

 گیرند.مینشئت زبانان زبانان و فارسیو باورهای اصیل کردی

 ابه، متفاوت، تقابلامثال، فارسی، کُردی، همسان، مش های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 0

 کند وعرضه می ی رااجتماع ی ودستور اخالقیک  است وکوتاه  ایجمله غالباًثل مَ

ر د یجانیو انفعال و ه داردیمشنونده را به تعمق وا ،لفظو سادگی  کوتاهی باوجود

 .ودشیآن حُکم و عمل به مضمون آن م یرفتنباعث پذ بساچهو  آوردیم یددرون او پد

اشد ب ای که حالت دوم بر حالت اول تشبیه شدهگونهاصل در مثل، تشبیه است؛ به

 .شود حاصل یمعنو اییدهتا از آن فا (01: 0212و العسکری،  40: 4119میدانی،  )رک:

ه کند کمیمقفع استناد االمثال در تبیین بالغت مثل به سخن ابن صاحب مجمع

 وبِعُشُلِ عُأَوسَ، وَمعِللسَّ آنَقُ، وَقِنطِللمَ حُوضَان أَکَ الًثَمَ المُل الکَعِإذا جُ»گوید: می

کند ]معموالً[ می که کالم شکل مثل پیدایعنی آنگاه (؛42: 4119)میدانی،  «دیثِالحَ

 های مختلفی از سخن را درنواز است و شاخهسیاق منطقی روشنی دارد و گوش

 گیرد.برمی

مقفع از آن با و مفاهیم مندرج در امثال که ابن از دیگر سو، وسعت شمول مضامین 

آسانی به شود که بهمیسبب  (42همان:  )رک: کندمی یاد« دیثالحَ وبِعُلشُ عُأَوسَ»

نفوذ  بسا اینکند و تأثیر مشابهی در محیط جدید داشته باشد و چه جوامع دیگر نفوذ

 ها است.و پسندهای آن ها، مشابهت نیازهابه دلیل سازگاری با صفات فطری انسان

، دارند نویسندگان و شاعرانی که به زبانی غیر از زبان مادری خود نیز آشنایی

 و حکمی را که در زبان و دار اصلی انتقال یا ارتباط فرهنگی هستند. اینان امثالعهده

گزینند و به نسبت یابند، برمیفرهنگ دیگری مناسب روح جمعی جامعۀ خود می

گردانند و در مواضع شان بر زبان و ادب بومیشان، به زبان مادری برمیمهارت و تسلط

 (.412: 0961)موسوی و همکاران، گیرندمی کار مناسب به

 و سؤاالت تحقیق مسئله. بیان 0-0

مشترکات عمیق و گسترده در زبان و فرهنگ فارسی و کُردی معلول عوامل چندی 

ریشگی زبانی، اشتراک در اک نژادی، همها عبارت است از: اشترترین آناست که مهم
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زبانان، تأثیر عرفان اسالمی، تأثیر شدن زبان فارسی در میان کرد درسی رسوم، و آداب

 (.09-00: 0922)پارسا،  اندیشمندان ایرانی

های ها مضامین مشترک و همانندیداشت امثال و حکم آن توان انتظاربنابراین می

بر این پایه و نظر به جایگاه واالی اخالقیات در دو  باشند. ساختاری زیادی داشته

فرهنگ فارسی و کُردی، در این مطالعه بررسی تطبیقی دوگانۀ متقابلِ نیکی و بدی 

 است. در امثال و حکم این دو زبان مدنظر قرارگرفته

 های زیر است:گویی به پرسشجستار حاضر درصدد پاسخ

 اند؟مواردی با همدیگر قابل تطبیق های فارسی و کردی چه. در مجموعه مثل0

 توانهای قابل تطبیق در این دو زبان را بر چه مبنایی و به چند دسته می. مثل4

 تقسیم کرد؟

 اند؟های منتخب کدامهای تمایز ساختاری و محتوایی مثل. وجوه اشتراک و جنبه9

 منابعو دا دهخ اکبرعلیاز  «یامثال و حکم فارس»کتاب  ،پژوهشاین  یفارس نبعم

 یاز محمد «یشینیانپ ندیپه» ی واز قادر فتاح قاض «یردامثال و حکم کُ» ی آنردکُ

 .است خال

 تواندیدر سه دسته م ی،ردو کُ یفارس هایمثل در اخالقی هایمضمونطبق بررسی، 

 .شود بررسی

 ۀددهنیلواژگان تشک یعنی ساختار و فرم ازلحاظ هایی کهمثلهمسان:  هایمثلالف( 

 یکسانمعنا و مفهوم  ازنظر ینو همچن یانواژگان و شکل ب ینشچ یبمثل و ترت

 باشند.

مثل  ۀدهندیلواژگان تشک یعنیفرم و ساختار  ازنظرکه  هاییمشابه: مثل هایمثل ب(

شابه م یحال معنایناما درع ؛دارند یتفاوت نسب یانواژگان و شکل ب ینشچ یبو ترت

 .کنندیم یانرا ب یکسانیو مفهوم 
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 ۀدهندیلواژگان تشک یعنیفرم و ساختار  ازنظرکه  هاییمتفاوت: مثل هایمثل ج(

 یحال معناینعاما در ؛دارند یتفاوت کل یانواژگان و شکل ب ینشچیب مثل و ترت

 کنند.یمیان را ب یمشابه یا یکسانبه هم و مفهوم  یکنزد

 . اهداف و ضرورت تحقیق0-4

ن آمدهنگی مشترک بین زبان فارسی و کردی سبب پدید های فرها و زمینهقرابت

ای هالمثلها، ضرباست و از بارزترین این سرمایههای مشترک فرهنگی شده سرمایه

های رایج در این دو زبان است. اهمیت کار این پژوهش و هدف آن، نمایاندن سرمایه

تباط و تعامل های ارمشترک فرهنگی در حوزۀ امثال و حکم و روشن ساختن جنبه

 در این زمینه است.

 . پیشینۀ تحقیق0-9

 بانهای دیگر )جز زدرزمینۀ بررسی تطبیقی امثال و حکم فارسی با امثال و حکم زبان

 ها عبارت است از:هایی شده است که برخی از آنکردی( پژوهش

ای امثال در فارسی و عربی ازنظر معنا، واژگان و سبک )بررسی تحلیل مقابله»ـ 

 (.0969زرکوب و فرهاد امینی ) از منصوره« یک مثل(وموردی بیست

 الرضا سیف، محمداکبراز عبد« های بلوچی و فارسیالمثلمقایسۀ تطبیقی ضرب»ـ 

 (.0962سپاهی، اسحاق میر بلوچزایی )

زاد و از آرمین فاضل« های فارسی و آلمانیوحکم در زبانبررسی مصداقی امثال»ـ 

 (.0960روی )سادات غنعیمه

گونه بررسی دقیق و جامعی دربارۀ مضامین شده، تاکنون هیچتوجه به موارد گفته با

است. جز یک کتاب و یک مقاله  مشترک امثال و حکم فارسی و کردی انجام نگرفته

های بودن دامنۀ پژوهش و فقدان جنبههم به دلیل محدود احمد پارسا که آناز سید 

 است. نکرده موجود را برطرف نیرومند تحلیلی، خأل
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(. این 0962احمد پارسا ) از سید« بررسی تطبیقی امثال کردی و فارسی»ـ کتاب 

کتاب شامل چنین مباحثی است: طرح تعاریف و کلیاتی دربارۀ مثل، امثال و حکم 

ها کردی و تاریخچۀ آن در مناطق مختلف و آثار مستشرقان در این حوزه، آوردن مثل

 ها به ترتیب الفبایی.اها در زبان کردی سورانی ایران و معادل آنو مثل نم

کرده است و چندان متعرض تحلیل و  ها اکتفانویسنده در این کتاب به یافتن معادل

 است. ها نشدهتطبیق مثل

(؛ محدودۀ 0961از سید احمد پارسا )« مقایسۀ تطبیقی امثال کردی و فارسی»ـ 

ل رایج در میان گویشوران کرد سورانی در ایران است و پژوهش در این مقاله، امثا

شود. مسئلۀ دیگر اتکاء نمیامثال سورانی رایج در منطقۀ کردستان عراق را شامل 

 نویسنده به منابع محدود در استخراج امثال است.

 های تحقیق. بحث و یافته4

 هابر نیکی دال. امثالِ 4-0

 . همسان4-0-0

 (.706: 0946)دهخدا، کند می خدا از موی سپید شرم: فارسی . مثل4-0-0-0

 Xiwa le mûy sipî şerm ekatکات: ئهرم سپی شهمووی  کردی: خوا له مثل

 (.0646: 0962دی، مهموحه) کند/ خدا از موی سپید شرم می

تر تأکید گذاشتن به افراد بزرگ تلویحی بر لزوم احترام -هر دو مثل به شکل کنایی

تواند باشد که االمثال میها مصداق روشنی بر سخن صاحب مجمعاین مثلدارد. 

 ۀُصابَإِ وَ فظِاللَّ : إیجازُالمِالکَ نَمِ هِیرِغَ فی عُمِجتَالتَ عۀُأربَ ثلِالمَفی عُمِجتَیَ»گوید: می

 (.24: 4119دانی، )می «البَالغَۀِنَهایَۀُ  فَهُوَ، ۀِنایَالکِ ۀُودَجُوَ شبیهِالتَّ سنُحُ عنى وَالمَ

کنند و چینش دستوری واحدی دارند. میهر دو مثل از ساختار واحدی تبعیت 

را آورده « موی سفید»شود و از این جهت که می در هر دو داللت کنایی مشاهده

 .اند، در هر دو مجاز وجود داردکردهرا اراده « صاحب موی سفید»است ولی 



 نهم شمارۀ پنجم/ سال/ 0210 بهار/ فارسی زبان تخصصی -نامۀ علمیفصل/  /  014

 

 (.6: 0946)دهخدا،  دست بشوی: آب خواه و فارسی . مثل4-0-0-4

خواه و  / آبAw bêne u destan bișo بشو:ستان کردی: ئاو بینه و ده مثل

 (.62: 0962دی، مه)موحه دست بشوی

ظر مدّ ن« دست شستن»هر دو مثل داللت کنایی دارند به دلیل آنکه الزم معنای      

 «.چیزی گذشتن از خیرِ»یا « ترکِ کلی یک چیز»است و آن عبارت است از 

ند، اشده ها که در هر دو زبان دقیقاً عین هم بیانرسد، این قبیل از مثلبه نظر می

در اصل متعلق به یکی از این دو زبان )فارسی یا کردی( بوده است و در طول زمان 

 باشند.یافته های بین زبانی، به زبان دیگر راهدر فرایند تعامل

)دهخدا، دوز به دیگران ن به خودت بزن یک جوال: یک سوزفارسی . مثل4-0-0-9

0946 :4126). 

 Derzîyêk لکا:خهخوتا، ئینجا سووژنیک بکه بهک بکه بهرزییهکردی: ده مثل

bike be xota înca sûĵinêk bike be xełka  یک سوزن به خودت بزن یک /

 (.076: 0962 ،قاضی فتاحی) دوز به دیگرانجوال

شود و حداقل توصیه به این میجویی برداشت ، نهی از عیباز مفهوم هر دو مثل

 جویی از دیگران بپرداز.های خودت را ببین بعد به عیبامر که اول عیب

انان زبزبانان و فارسیمعنای این دو مثل داللت بر قرابت فرهنگی و دینی کردی

 یَابُنَیَّ اجْعَلْ نَفْسَکَ»ماید: فرآورد. آنجا که مییاد میالبالغه را به ای از نهجدارد و فقره

 «هُ لَهَالَهُ مَاتَکْرَبَیْنَ غَیْرِکَ فَأَحْبِبْ لِغَیْرِکَ مَاتُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَاکْرَهْ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَ

 (.972: 0929)دشتی، 

 .(07: 0946)دهخدا،  کرد آتش را با آتش خاموش نتوان: فارسی. مثل 4-0-0-2

/ آتش با آتش agir nakuĵêtewe Agir be ئاگر ناکوژیتو:: ئاگر بهکردی مثل

 (.71: 0962دی، مهموحه) شودنمی خاموش
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-ها بر لزوم بردباری و کارایی آن در فرونشاندن خشم دیگران تأکیددارند. میمثل

چیز  در این دو مثلِ همسان، کارکرد نمادین دارد؛ یعنی نماد هر« آتش»گفت  توان

از یک منظر دیگر کارکرد مجازی دارد. از آن « آتش»کنترل است. یرقابلغ مهلک و

شده آمیز از آن اراده شده اما همۀ امور مخاطرهآمیز بیانجهت که یک امر مخاطره

ار شد؛ بدان معنا که انگتوان برای مثل کارکرد تمثیلی قائل است. از طرف دیگر، می

فّۀ که کشده است؛ درحالیه است که ذکرمثل کفّۀ محسوس ترازوی یک اسلوب معادل

 است.انتزاعی و معقول آن محذوف 

 (.0276: 0946)دهخدا،  نیکی را نیکی آید: فارسی . مثل4-0-0-9

/ Çake le çakey degeŕêtewe وه:ریتهگهی دهله چاکهکردی: چاکه  مثل

 (.004: 0979، قاضی فتاحی) نیکی را نیکی آید

یز که در مثل پیشین نهایی از این دست )چنانیکی( در مثلتکرار یک لفظ )اینجا ن

بود(، افزون بر اقتضای کالم، کارکرد بالغی هم دارد و آن تأکید لفظ آتش تکرار شده 

أثیر نتیجه، القای تبصری آن در مثل و درو شونده با غلبۀ سمعی بر معنای لفظ تکرار

 مضاعف بر مخاطب است.

 . مشابه4-0-4

 .(662: 0946)دهخدا،  ونمک بسیار باشدفارسی: حق نان مثل .4-0-4-0

 Nimek exoy nimekdan شکنه:کدان مهخوی، نمهک ئهکردی: نمه مثل

meşkên(4116: 0962دی، مه)موحه خوری نمکدان را نشکن/ نمک را می. 

توان یک جزء محذوف در نظر گرفت؛ شکل در تحلیل دستوری مثلِ فارسی می

-از جهت بالغی، می«. ونمک بسیار باشدحق صاحب نان»گونه است: اینکامل جمله 

را  «ونمکحق نان»گیرد؛ به این معنا که میگفت مثل فارسی از فن مجاز بهره  توان

است؛ اما در مثل کُردی با داللت را اراده کرده « ونمکحق صاحب نان»گفته اما 

مک و شکستن نمکدان، معنای مالزم رو هستیم؛ زیرا منظور از خوردن نکنایی روبه
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کاربرد این مثل در متون ادب فارسی بسامد دارد. موارد است. « ناسپاسی»آن یعنی 

 زیر از این قبیل است:

 (.91: 0979بیهقی، ) کرد یدرا نگاه با ونمکنانحق صحبت و ـ 

 (.966: 0920ی، )سنای فرومگذار ونمکنان / حقآر یادرا  یمقد عهدهایـ 

 (.014 :0962راوندی، ) برگیر و رنج من که عصا را ونمکنانگفت: بحق  فرعونـ 

 .(0127: 0922)فردوسی،  بر دگرگونه گردد فلکمن ونمک/ به نانفرامش کنم مهر ـ 

 (.696: 0946)دهخدا،  هاستفارسی: سخن نیکو، صیاد دل . مثل4-0-4-4

 Be zimanî xoş mar le ر:دهله کونه دیتهخوش مار  کردی: به زمانی مثل

kune dête der0962دی، مه)موحه آوردمی / زبان خوش مار را از سوراخ بیرون :

0629). 

آورندن مار از ها و بیرون واقع، صیاد دلمثل فارسی موجزتر از مثل کردی است. در

سوراخ، سخن نیکو است؛ اما در مثل کردی این امر به زبان یعنی منشأ سخن نسبت 

تواند نوعی مجاز باشد )به عالقه سببیّت(. تفاوت دیگر در ست و این میشده اداده

صفت  «خوش»صفت سخن در مثل فارسی و « نیکو»است: کاررفته صفتی است که به

دارد که داللت بر شدت تأثیر زبان در مثل کردی. در هر دو مثل نوعی کنایه وجود 

مار را از سوراخ بیرون »کردی  و در مثل« ها بودنصیاد دل»دارند: در مثل فارسی 

 «.آوردن

)دهخدا،  شدفارسی: اگر نان گندمت نیست، زبان مردمی تو را چه  . مثل4-0-4-9

0946 :491). 

 Nanit cewîn bê, xołqit نمین بی:وین بی، خولقت گهکُردی: نانت جهمثل 

şîrîn bê (.464: 0979 ،قاضی فتاحی)/ نانت جو باشد خُلقت گندم باشد 

دینی  وگفتن، بخشی از فرهنگ بومی  فهوم این دو مثل یعنی اهمیت نیکو سخنم

زبانان است. هر دو مثل مشتمل بر دو جمله است. مثل کردی زبانان و کردیفارسی
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شده است و مثل فارسی در وجه انشایی. مفهوم هر دو مثل یکی التزامی بیان در وجه

 دارند.هایی تاست؛ اما در سطح داللت مطابقه باهم تفاو

 (.669: 0946)دهخدا، است فارسی: حرف مرد یکی  . مثل4-0-4-2

 Qisey piyawan le senedتره: ورهد گهنهسهی پیاوان لهقسه کردی: مثل

gewretire(.0696: 0962دی، مه)موحه / حرف مرد از سند هم معتبرتر است 

، هر دو به طریق «مردمعتبرتر از سند بودن حرف »و « بودن حرف مردیکی »

کنایه داللت بر ثبات، امکان اعتماد و تغییرناپذیر بودن حرف مرد دارد. مثل فارسی 

 .تر و موجزتر از مثل کردی استکوتاه

 (.701: 0946)دهخدا، کند نمیفارسی: خاک در امانت خیانت . مثل 4-0-4-9

 Małî emanetî gił pê تی:یانهناکا خهیگل پ ی،تمانهئه ی: مالیکُرد مثل

naka xeyanetî/ (961: 0962 قاضی، ی)فتاح کندینمیانت مال امانت خاک به آن خ. 

، بردمی کارها را بهدر هر دو مثل، نوعی تعریض وجود دارد؛ یعنی کسی که این مثل

کند پس از نمیگوید خاک که خاک است، در امانت خیانت انگار به طرف مقابل می

 دار باشی.رود که امانتهستی، بیشتر انتظار میتو که انسان 

)دهخدا،  زرنگارنیکو گر بماند ز آدمی/ به کزو ماند سرایفارسی: نام . مثل 4-0-4-6

0946 :0722). 

/ Mmêrd demirê nawî demêněمینی: مری ناوی دهکُردی: میرد ده مثل

 (.0661: 0962دی، مه)موحه ماندمیرد نامش میآدمی می

 .(914: 0927)رک: سعدی، ل فارسی فوق عیناً بیتی برگرفته از بوستان سعدی است مث

شود. در مثل فارسی نیز با قافیۀ میسازی و سجع دیده در مثل کردی نوعی قرینه

اند. کرده ایم که علمای بالغت از آن تحت عنوان سجع در شعر نیز تعبیردرونی مواجه

و نیک ت. در مثل فارسی بر ماندگار بودن ناممثل کردی از مثل فارسی موجزتر اس

 است.گردیده  کردی مطلقِ نام ماندگار تلقی شده است؛ اما در مثلتصریح



 نهم شمارۀ پنجم/ سال/ 0210 بهار/ فارسی زبان تخصصی -نامۀ علمیفصل/  /  018

 

 (.0072: 0946)دهخدا،  فارسی: کار جوهر مرد را زیاد کند. مثل 4-0-4-7

 / کار جوهر مرد استKar cewher insane ر ئنسانه:وههکردی: کار جه مثل

 (.96: 0962دی، مه)موحه

تر و موجزتر از مثل فارسی اند؛ اما مثل کردی کوتاههردو مثل مشتمل بر یک جمله

توان در مثل کردی یک کلمۀ محذوف )نشانگر و مانند آن( در نظر گرفت است. می

 که در آن صورت، اصل مثل به این صورت خواهد بود: کار نشانگر جوهر مرد است.

 شک نیک دشوار توانلیکن بیکرد و بد هردو توانو فارسی: نیک  . مثل4-0-4-2

 .(0279: 0946)دهخدا، کردن و بد سخت آسان 

 Çake be کری:س ئههموو کهس ناکری، خراپه بههموو کهکُردی: چاکه بهمثل 

hemû kes nakirê, xirape be hemû kes ekirê تواند کس خوبی نمی/ همه

 (.261: 0962دی، مه)موحهبکند تواند کس بدی میبکند، همه

کنند، هرچند آن خوبی با زحمت می کردن توصیه خوبیهر دو مثل شنونده را به 

 کنند. مثلتوانند بدی کردن کار هرکسی نیست؛ اما همه می که خوبیباشد و این

شده است؛ ولی مثل کُردی به نثر. همچنین مصرع نخست صورت شعر بیانفارسی به

فارسی باال عیناً بیتی از فرخی ر مثل کُردی معادلی ندارد. مثل در مثل فارسی د

 (.997: 0964سیستانی،  )رک: فرخیسیستانی است 

جای تو کنی بکنند باز/ ور بد  کنی بجای تو نیکی فارسی: نیک ار. مثل 4-0-4-6

 (.0279: 0946)دهخدا، کنند  از بدتر

 Xasî وینی:ی خراوی ئهبکهوینی/ خراوی ی خاسی ئهکردی: خاسی بکه مثل

bikey xasî ewînî, xrawî bikey xrawî ebînî بینی، میکنی خوبی  /خوبی

 (.642: 0962دی، مهموحه) بینیمی کنی بدی بدی

از حیث مفهوم میان دو مثل همسانی مشهود است؛ اما از جهت ساختار، دو مثل باهم 

ک بیت شعر است. در مقابل مثل کردی تر است، چون یدارند؛ مثل فارسی ادبیتفاوت 
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-نتیجه مثل فارسی زیبا و فاخر است و مثل کردی سهلو صمیمی است. درساده 

 نشین.الوصول و دل

 (.0279: 0946)دهخدا، بد روزگار درگذر است و  فارسی: نیک. مثل 4-0-4-01

 Xasî u xirawîyêkوه: مینییتهکردی: خاسی و خراویک ئه مثل

emênêtewe  (.649: 0962دی، مهموحه) ماندبدی از انسان میو /خرابی 

مثل فارسی نگاه متوازن و جامع دارد؛ چون به یادگار ماندن نیکی و بدی، هر دو را 

 نوعیدارد و بهها توجه بودن بدی دهد؛ اما مثل کردی صرفاً بر ماندگارمد نظر قرار می

ر و انذار دارد و از تبشیر و تشویق غافل سویه است. فقط خاصیت تحذینامتوازن و یک

آورد. آنجا که ها رباعی مشهوری از خیام را به یاد میاست. مضمون این مثل مانده

 گوید:می

 گذران یبه شادمان یو دم بنشین    مخور غم جهان گذران یزبرخ 

 از دگران یامدیبه تو خود ن نوبت    یبود ییطبع جهان اگر وفا در 

 (79: 0922)خیام، 

 (.0277: 0946)دهخدا، نگردد در دو گیهان فارسی: نیکی گم . مثل4-0-4-00

 Xas u xraw hiç waxtو: ختی ناشارگیتهخراو هیچ وهو  کردی: خاس مثل

naşaryedew (.642: 0962دی، مه)موحهماند و بدی پنهان نمی /خوب 

 گوید:خطاب به ویس میو رامین است. آنجا که رامین این مثل یک مصرع از ویس 

 که نیکی گم نگردد در دو گیهان      گناهم را بیامرز و چنین دان

 (429: 0926)گرگانی، 

کار و به ناگزیر آش« نگشتن گم»سو نگر است؛ چون صرفاً به اینجا مثل فارسی یک

اما مثل کردی نگاه جامع دارد؛ یعنی هم به  کند؛میشدن دیر یا زودِ نیکی اشاره 

 در مثل فارسی« دو گیهان»ها. تفاوت دیگر آمدن قیدِ دارد و هم به بدیها اشاره نیکی

است که در مثل کردی معادلی ندارد. البته چون مثل کردی قید دیگری نیاورده و 

 است؛ لذا مفهوم دو جهان در آن مستتر است. مطلق سخن گفته
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 (0277: 0946)دهخدا،  فارسی: نیکی و پرسش؟. مثل 4-0-4-04

 خواهد/ خوبی پرسش نمیÇake pirsiyari nawyکردی: چاکه پرسییاری ناوی:  مثل

 (.24: 0979قاضی،  )فتاحی

ثل است. در مدر مثل فارسی معنای ثانویۀ استفهام یعنی انکار، مد نظر قرار گرفته 

کردی نیز از آن جهت که معنای ثانویه و بالغی خبر )اینجا تأکید و تحریض( مراد 

کنیم. مثل فارسی موجزتر است؛ چون میمین استعداد بالغی را مشاهده است، ه

دو کلمه است و بدون استفاده از فعل در ساختار کالم، « واو»بدون در نظر گرفتن 

و فعل در ساختار کالم  شود. مثل کردی سه کلمه استمیمفهوم جمله از آن استفاده 

 است.آمده 

 ر محل خود نبود/ ظلم خوانندش ارچه بد نبودفارسی: نیکی ار د. مثل 4-0-4-09

 (.0276: 0946)دهخدا، 

 ,Çake ser bexowe خوا:ده ری ساحیبیخووه، سهر بهی سهکُردی: چاکهمثل 

serî saħîbî dexaشود/ نیکی در حق کسی که خودش نخواسته، باعث بدی می 

 (.264: 0962دی، مه)موحه

( و 099: 0962م اوحدی است )رک: اوحدی، مثل فارسی عیناً یک بیت از جام ج

آمیز دارد. لحن مثل حال لحن تحکمتر است. درعینوزن و قافیه دارد؛ بنابراین ادبی

ی فارساست. داللت مثل  شدهتر است و در مقام توصیه بیانمراتب مالیمکردی به

دی صرفاً کر دارد به هر نوع نیکی که در محل خود نباشد؛ اما داللت مثل تعمیم

 دارد.خواهد، تخصیص نوعی از نیکی که طرف مقابل خود آن را نمیبه

نام از صحبت نیکان شوی/ همچو از پیغمبر تازی . مثل فارسی: نیک4-0-4-02

 (.0279: 0946)دهخدا،  بالل

 وه:بی به لیباسهویش خاس ئهوه/ ئهالی خاسهس بنیشی بهرکهمثل کُردی: هه

Her kes bnişi be lay xasewe – ewiş xas eby be libasewe  کسی /

 (.4062: 0962دی، مه)موحه شودمینشین افراد خوب شود، خودش خوب که هم
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(. 74: 0969مثل فارسی باال عیناً بیتی از ناصرخسرو قبادیانی است )رک: قبادیانی، 

دو  این مثل در سطح بالغی خود یک تشبیه مرکب است و اسلوب معادله دارد. هر

کردی در مثل یک بیت شعر است متشکل از دو جمله. کل مفهوم دو مصراع مثل 

 است مصراع دوم فارسی کارکرد بالغی دارد. شدهفارسی بیان مصراع اول مثل

 . متفاوت4-0-9

 (.07: 0946)دهخدا،  کردفارسی: آتش را با آتش خاموش نتوان . مثل 4-0-9-0

/  Xiwěn be xiwên naşorîneweوه: نهکردی: خوین به خوین ناشوری مثل

 (.0620: 0962دی، مه)موحه کنندنمیقتل را با قتل پاک 

را در قالب « جویی و عدم مقابله به مثلپرهیز از انتقام»هر دو مثل مفهوم اخالقیِ 

کنند. هر دو مثل مشتمل بر جملۀ خبری می مصادیق متفاوت )آتش و قتل( بیان

بر اخبار نیست؛ بلکه در هر دو معنای ثانویۀ خبر یعنی تنبیه است؛ اما منظور از خ

مخاطب مدّ نظر است. در هر دو مثل واژۀ کلیدی )آتش و قتل( برای بار دوم تکرار 

است و این تکرارها به اقتضای سیاق کالم است و صرفاً از باب تکرار برای تأکید شده 

 نیست.

 (.279: 0946 )دهخدا، رسی گنجفارسی: رنج کش تا به . مثل 4-0-9-4

/ Ta areqe neŕêĵî, xoşî naçêĵîناچیژی: ریژی، خوشی کردی: تا ئارقه نه مثل

 (.0611:0962دی، مه)موحه چشیتا عرق نریزی خوشی نمی

است؛ یعنی هر دو مشتمل بر دو جملۀ کوتاه با شده هر دو مثل در کمال ایجاز بیان

آمده است؛ اما در مثل « کشیدنرنج »فارسی است. در مثل « تا»واسطۀ حرف ربطِ 

به گنج »همین شیوه در مثل فارسی  ؛ به«ریختنعرق »کردی الزمۀ آن یعنی 

 «.چشیدن خوشی» آمده است؛ اما در مثل کردی الزمۀ آن یعنی« رسیدن

 (.00: 0946)دهخدا،  فارسی: آبرویت را در دست خود نگهدار. مثل 4-0-9-9
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 Gewre qedrî xoy wa be وه:خویهوا بهدری خویقه ورهکُردی: گه مثل

xoyewe(.0744: 0962دی، مه/ بزرگ احترام خودش دست خودش است )موحه 

 نظراست. به فارسی در وجه انشایی )امری( و مثل کردی در وجه خبری آمدهمثل 

« آبرو»از  رسد در هر دو معنای ثانویۀ توصیه و تأکید مدّ نظر باشد. در مثل فارسیمی

؛ از طرف دیگر مثل فارسی «قدر و احترام»است؛ اما در مثل کردی از سخن رفته 

 امری و مثل کردی خبری است.

 .(0277: 0946)دهخدا، ی بدکردار ینبود سزا یکی: نیفارس مثل. 4-0-9-2

/  Xasî letek bore piyaga meke :کهمه یاگاپک بورهتهله ی: خاسیکُرد مثل

 .(649: 0962 ی،دمه)موحه نکنی درفتار خوبمرد ب به

فارسی وجه اخباری. در مثل کردی معنای کردی وجه انشایی )امری( دارد، مثل  مثل

ود. رمیصورت مستقیم سخن ثانویه امر یعنی توصیه مدّ نظر است و با مخاطب به

 فای آن واقفارسی نیز در مقام اخبار از موضوعی است که تقریباً همگان به محتو مثل

است. مضمون واحد این دو مثل در  شدهگفت در مقام تأکید بیانتوان هستند؛ لذا می

 ادبیات فارسی پُربسامد است. رباعی زیر از مولوی از آن جمله است:

 یبدکردار یباشد سزا دـهم ب  یداریطمع م یکو نکنی یم بـد

 یکـاریم بار چو جوگندم ندهد    یمو است و رح یمخداوند کر ینکهبا ا 

 (992: 0904)موالنا، 

 .(0279: 0946)دهخدا،  فارسی: نیک است هر آن بد که به بیدادگر آید. مثل 4-0-9-9

/ نیکی Çake degeł sipłey xirapeyeیه: ی خراپهگل سپلهکُردی: چاکه دهمثل 

 (.29: 0979قاضی،  )فتاحی کردن است با سفله بدی

-روی یک سکه )یک مفهوم واحد( هستند. مثل فارسی می مثل همچون دواین دو 

. مفهوم «نیکی با بد، بد است»گوید: کردی می و مثل« بدی با بد نیک است»گوید: 

کردی با اشتمال  مثل«. کرد باید با هرکسی مانند خود او رفتار»واحد این است که 
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شود، کلمه میفارسی که شامل دو جمله و نه بر یک جمله و شش کلمه، از مثل 

 نماید.موجزتر می

کُن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد میفارسی: تو نیکی  . مثل4-0-9-6

 (967: 0946)دهخدا، باز 

 Xěran bike, dêne ser ره:ههر کووران وسهکُردی: خیران بکه، دینهمثل 

kuŕan u here 0962دی، مهه)موح گردداش به پسرانت برمیکن نتیجه / خوبی :

0119) 

، بیانگر آن است (942: 0927)رک: سعدی، فارسی باال که عیناً بیتی از سعدی است مثل 

از حال به آن نیکند و درعیننمیکه نتیجۀ نیکی در موقعیتی که انسان خود گمان 

نوعی بیانگر آن است که باالخره نتیجۀ کردی بهگردد. مثل مبرم دارد، به خود او برمی

 گردد.گردد، اگر به خود انسان برنگشت، به فرزندانش برمینیکی برمی

بخور هرچه داری مایست/ که چون ندهی و بنهی و فارسی: ببخش . مثل 4-0-9-7

 .(976: 0946)دهخدا، آن تو نیست 

 Her ke le xwey و:گریتهوی ئهلهو خواشی بگریتهخوهرکه لهکردی: ههمثل 

bgritew xwaş le/ را داده نخورد خداوند روزیش  هرکس از مالی که خداوند به او

 (.4067: 0962دی، مه)موحه کندمیکم 

های الهی تأکید دارند؛ با این تفاوت که هر دو مثل بر لزوم استفاده انسان از نعمت 

-کند؛ اما مثل فارسی هم بهرهمندی خود انسان تأکید میکردی صرفاً بر بهره مثل

مندی دیگران را )به واسطۀ بخشش( توصیه کرده است؛ ود انسان و هم بهرهمندی خ

مندی توأمان دنیوی و اخروی )با بخشش و کسب فارسی بهره به دیگر سخن، مثل

کدام از این دو مثل، یک بیت منتخب است. مثل ثواب اخروی( را مدنظر دارد. هر

گفت مثل  تواناند. میشدهفارسی در شش جمله و مثل کردی در سه جمله بیان

 تر و موجزتر است.فارسی بلیغ



 نهم شمارۀ پنجم/ سال/ 0210 بهار/ فارسی زبان تخصصی -نامۀ علمیفصل/  /  004

 

امثال دال بر نیکی از دو منظر نوع ارتباط و مفهوم باهم مقایسه شدند. نتایج حاصل 

شود، بیشترین میمشاهده طور که است. همانآورده شده  4 جدولو  0 جدولدر 

درصد از تعداد کل امثالِ دال بر نیکی  29/99ها مربوط به امثال مشابه با تعداد مثل

کردن با دارا بودن  است. در میان مفاهیم موجود در امثال این بخش، مفهوم نیکی

 درصد بسامد باالتری دارد. 90/24

 هانوع ارتباط آن ازنظربر نیکی  دالد امثال مقایسه تعداد و درص .0 جدول

 درصد تعداد نوع ارتباط امثال

 49/06 9 همسان

 29/99 02 مشابه

 64/46 7 متفاوت

 هانوع مفهوم آن ازنظربر نیکی  دالمقایسه تعداد و درصد امثال . 4 جدول

 درصد تعداد مفهوم امثال

 29/9 0 احترام به افراد پیر

 29/9 0 کردن قناعت

 29/9 0 کردنجوییعیب

 66/7 4 عصبانیت

 90/24 00 کردننیکی

 29/9 0 نمکوحق نان

 66/7 4 سخن نیکو

 29/9 0 ثبات شخصیت

 66/7 4 داریامانت

 29/9 0 اهمیت کارکردن

 29/9 0 نشینهماهمیت 

 29/9 0 آبرو

 29/9 0 بخشش
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 هاامثال دال بر بدی .4-4

 . همسان4-4-0

 (622: 0946)دهخدا،  فارسی: سگ را به مسجد چه کار. مثل 4-4-0-0

 Seg we mizgewtyan negutûe /گوتووه: وتیان نهمزگه گ وهکردی: سه مثل

 (0969: 0962دی، مهموحه) سگ را به مسجد چه کار

مومیِ است؛ از آن نظر که در فرهنگ عشده در هر دو مثل از زبان نمادین استفاده

زبانان سگ نماد افراد فرومایه است ـ شاید به این دلیل که سگ زبانان و کردیفارسی

 شود.میتابعِ مطلق صاحب خود است و در نگاه دینی نجس تلقی 

 که چو تر شد پلیدتر باشد سگ به دریای هفتگانه بشوی 

 (090: 0927)سعدی، 

 (916: 0946دا، )دهخ روش معلوم نیستوفارسی: پشت. مثل 4-4-0-4

 وروش معلوم نیست/پشتBer u piŝtî nîye رو پشتی نیه:کردی: به مثل

 .(4174: 0962دی، مه)موحه

ها، یک مفهوم اخالقی، تربیتی و اجتماعی را در این دو مثل مانند بسیاری از مثل

 از این دو مثل برای .(26: 0927)نوین،  کنندمی قالب بیان استعاری ـ تمثیلی بیان

 شود.می رو و منافق استفادهتوصیف افراد دو

 .(674: 0946)دهخدا،  فروش نخریدن استفارسی: سزای گران. مثل 4-4-0-9

/ سزای Sizay girancan lě nekŕîne کرینه:نهجان، لیکُردی: سزای گرانمثل 

 .(0910: 0962دی، مه)موحه فروش از او نخریدن استگران

است؛ اما از حیث بالغی معنای ثانویۀ خبر شده اری بیانهر دو مثل در وجه اخب

ار یای عطاالولتذکرهدر «. فروشتأکید نخریدن از گران»یعنی تأکید مدّ نظر است؛ 
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کنیم.  ارزانگفت: ما  ،است ادهم را گفتند گوشت گران شده یمابراه»: خوانیممی

 .(60: 0961)عطار،  «یمو نخور یمگفتند چگونه؟ گفت: نخر

 (.449: 0946)دهخدا،  فارسی: اگر کاه از تو نیست، کاهدان از توست. مثل 4-4-0-2

 ,Eger kahî xot nîye خوته:نییه، کادان هیر کاهی خوتگهکُردی: ئهمثل 

kadan hî xote (.4402: 0962دی، مه)موحه / اگر کاه از تو نیست کاهدان از توست 

باشد. با ، حتی اگرچه خوردنی رایگان ها پرهیز از اسراف استمفهوم کلی مثل

ه ها دید، نوعی طعن و تحقیر در سطح بالغی مثل«کاهدان»و « کاه»توجه به کاربرد 

ی که اگونهاند؛ بهشدهضمنی به حیوان تشبیه طور باره بهشود. انگار افراد شکممی

 .شان کاهدانها کاه است و شکمغذای آن

 (.616: 0946)دهخدا،  دروغ فروغ نداردفارسی: چراغ . مثل 4-4-0-9

 / چراغ دروغ فروغ نداردÇiray diro bêşewq وقه:شهدرو، بیکردی: چرای مثل

 (.62: 0962دی، مه)موحه

اند. در قالب تشبیه، دروغ به چراغی که از حقیقت شدهها در مذمت دروغ بیانمثل

ست؛ یعنی در ظاهر چراغ است، است، مانند شده ابهره چراغ بودن یعنی نورافشانی بی

 ولی در عمل چراغ نیست.

 . مشابه4-4-4

: 0946)دهخدا،  فارسی: چاه مکن بهر کسی اول خودت دویم کسی. مثل 4-4-4-0

617). 

 Çał bo xełkî وی:کهنی، بو خوت تیی دهلکهلکی ههکُردی: چال بو خه مثل

hełkenî bo xot têy dekew اُفتی خودت درونش میکنی / چاه برای مردم می

 (.262: 0962دی، مه)موحه
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گردد. مثل فارسی در وجه گوید که نتیجۀ عمل بد به خود انسان برمیهر دو مثل می

ل است. مثنهی شده ...« چاه کندن »انشایی آمده است و مخاطب به شکل مستقیم از 

است. در هر دو  کردی وجه خبری دارد؛ اما معنای ثانویۀ خبر )اینجا نهی( اراده شده

شده است؛ اما به داللت مجازی )برای گرفتار شدن دیگران( گفته« کندن چاه»مثل 

 است.جزئیت، هر نوع کار بد به قصدِ اضرارِ به دیگران از آن اراده شده  و به عالقۀ

)دهخدا،  فارسی: مال خودم مال خودم، مال مردم هم مال خودم. مثل 4-4-4-4

0960:0946). 

 Mał xom bo xom mał خوم:لکیش ئهخوم مالی خهخوم بو ردی: مالک مثل

xełkîŝ exo  0962 دی،مه)موحه خورممردم را هم میخودم، مال خودم مال / مال :

0296). 

-هر دو مثل در توصیف افراد حریص که از شدت حرص به حالل و حرام بودن خواسته

ظاهر خبر است؛ ولی در . هر دو مثل بهاندشدهدهند، بیاننمیهایشان نیز اهمیت 

 شود. مثل کردیمیها استفاده سطح بالغی و معنای ثانویه، نهی از مضمون خبر، از آن

که تر است. با توجه به ایننسبت به مثل فارسی لحن تندتری دارد و محتوایش پُررنگ

 فاً بر تصاحباما مثل فارسی در ظاهر صر دارد؛در انتها برخوردن مال دیگران تصریح 

 دارد.کردن مال دیگران داللت 

 (0096: 0946دهخدا، )کنم یا آواز خر را؟ فارسی: قسمت را باور. مثل 4-4-4-9

 Be şałî sewzit baweŕ ری؟ی کهرهزهم، یا بهکهروزت باوهشالی سهکردی: به مثل

kem ya be zeřey kerîy دی، مهموحه)کنم یا آواز خر را؟ / شال سبزت را باور

0962 :4144). 
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ر؛ اند، برای انکار و تقریشدهاستفهامی بیان -از حیث بالغی، هر دو مثل در وجه انشایی

یعنی برای انکار قسم و شال سبز که نشانۀ قسم است و تقریر و اثبات آواز خر و وجود 

 خر برخالف ادعای توأم با قسمِ گوینده.

است و این آمده « شال سبز»مثل فارسی،  مذکور در« قسم»جای در مثل کُردی به

دهند. در می امر ریشه در فرهنگ کُردی دارد که برای قسم خوردن شال سبز نشان

 بندند.نهند و یا به کمر میکُردستان، سادات پارچۀ سبز بر سر می

 (.0760: 0946)دهخدا،  فارسی: نان را باید به نرخ روز خورد. مثل 4-4-4-2

/ نان را به مزه Nan be mezey ŕoĵ exwa خوات:زی روژ ئهمهان بهکُردی: ن مثل

 (.0624: 0962دی، مه)موحهخورد روز می

 الوقتابن»بیشتر در معنای منفیِ « نان به نرخ روز خوردن»در ادبیات فارسی 

 «بودندمدمی »و به قول دهخدا در چرند و پرند « ثبات شخصیت نداشتن»، «بودن

شود و ظاهراً می از مثل کردی هم همین معنا استفاده .(92: 0946 ،)رک: دهخدا است

و تعریض به کسی است که چنین خصلتی دارد؛ اما  یهبه نرخ روز خوردن کنا انندر 

کرده است، پس باید معنای  را توصیه« نان به نرخ روز خوردن»چون مثل فارسی 

ه دنبال بخود با شرایط جدید و دادن  باشد؛ یعنی توصیه به لزوم تطبیق مثبت داشته

 بودن.جدید  یهاو فرصت یتاستفاده از موقع

: 0946)دهخدا،  نشودفارسی: مثل نان ساج که پشت و رویش شناخته . مثل 4-4-4-9

0262). 

 Wek nîsk ber u piştî علووم نیه:رو پشتی مهک نیسک، بهکُردی: وه مثل

me’lûm nîy (.4166: 0962دی، مه)موحه نیست خص/ مانند عدس پشت و رویش مش 

ها هایی هستند که یک طرف )مشبه( آنها تشبیه تمثیل و اسلوب معادلهاین مثل

باشد. در اسلوب معادله برای تبیین یک امر معقول )مشبه(، از یک امر شده حذف

فارسی برای تبیین حقیقت گیرند. در مثل می به( مشابه آن کمکملموس )مشبه
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شده است که پشت و رویش مشخص  شده در ساج تشبیهدورو، او به نان پخته انسان

شده است که پشت و روی کردی چنین فردی به عدسی تشبیه  نیست و در مثل

 مشخصی ندارد.

: 0946)دهخدا،  فارسی: وقت جنگ، به کاهدان وقت شادی به میدان. مثل 4-4-4-6

0260). 

 Lle ŝeŕa terîk u le xêra ریک:خیرا شه ریک، لهرا تهکُردی: له شهمثل 

şerî(.0779: 0962دی، مه)موحه بودنکردن و در خیر شریک  / در شر ترک 

دارند؛ خصلت کسی که در هنگام شادی کنار  طلبی داللتهر دو مثل بر نهایت فرصت

ت لکند. مثل فارسی دالمی انسان است؛ اما هنگام بروز دشواری و گرفتاری از او دوری

کنایی دارد؛ یعنی یکی از مصادیق )وقت جنگ، به کاهدان بودن و وقت شادی به 

کردن و در خیر  میدان بودن( را گفته و الزم معنای آن یعنی خصلت )در شر ترک

آنکه در مثل کردی این مفهوم به شکل بودن( را مد نظر قرار داده است. حالشریک 

 است.شده مستقیم بیان

 (.0066: 0946)دهخدا، گیرد ارسی: کدام گور او را تن میف. مثل 4-4-4-7

/ هیچ Hîç goŕêk we xoy nagirê خوی ناگری:کردی: هیچ گوریک وه مثل

 (.0670: 0962دی، مه)موحه گیردگوری او را تن نمی

کنند. شخصی که به دلیل فساد و میبودن شخصی را توصیف  ها نهایت گنهکارمثل

اک نیز از او تبری جوید و او را در خود نپذیرد. مثل فارسی گنهکاری زیاد حتی خ

ی است. مثل کرد کاررفتهوجه انشایی ـ استفهامی دارد و در معنای ثانوی استفهام به

وجه خبری دارد. هر دو مثل داللت کنایی دارند و الزم معنای اصلی خود )غایت 

 کنند.می ناپاکی کسی( را بیان
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 (.0946 :0969)دهخدا،  فروشدماهی را در دریا میفارسی:  . مثل4-4-4-2

/ ماهی Masî le deryada ebexşî خشی:ریادا ئه بهله دهکُردی: ماسی  مثل

 (.0294:0962دی، مه)موحه بخشیرا در دریا می

 شوند. هر دوباز استفاده میطلب و حُقهغایت فرصتهر دو مثل در توصیف آدم به

« وختنفر»تفاوت دو مثل در محور جانشینی، استفاده از فعل  مثل داللت کنایی دارند.

در مثل کردی است. با این تفاوت که « بخشیدن»در مثل فارسی و استفاده از فعل 

ت دالل« تظاهر به نیکوکاری»بر « بازیحُقه»و « طلبیفرصت»کنار  مثل کردی در

 کند.می داللت« کارینهایت طمع»دارد و مثل فارسی در کنار آن دو خصلت بر 

 (.0149: 0946)دهخدا،  فارسی: شریک دزد و رفیق قافله. مثل 4-4-4-6

/ شریک Şerîkî diz u ŕefîqî qazî فیقی قازی:ریکی دز و رهکردی: شه مثل

 (.0209: 0962دی، مه)موحهدزد و رفیق قاضی 

رند. دا لتکاری دالهر دو مثل به داللت کنایی بر مفهوم مشترک دورویی و خیانت    

شده کار بیانشود؛ چون یک دسته از افراد خیانتمیدر بطن این کنایه مجاز هم دیده 

 است.کاری اراده شده است؛ اما مطلقِ مفهومِ خیانت

: 0946)دهخدا، کند میخورد با چوپان گریه فارسی: با گرگ دنبه می. مثل 4-4-4-01

907). 

 Legeł gurg کا:ئهل شوان شینگهخوا، لهل گورگ گرتک ئهگهکُردی: له مثل

girtik exwa, legeł şiwan şîn eka خورد با چوپان گریه / با گرگ گوشت می

 .(0762: 0962دی، مه)موحه کندمی

شوند. یم طلبی استفادهرویی و فرصتها نیز با کارکرد کنایی در توصیف دواین مثل

و « بهدن»تنها تفاوت در سطح جانشینی دو واژه اند. دو مثل در سطح زبانی نیز مشابه
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 کند. اینها ایجاد نمیاست و این تفاوت هم طبیعتاً تغییری در مفهوم آن« گوشت»

 مثل در ادب فارسی پربسامد است و موارد زیر از آن جمله است:

 یرو دل مُن یاهس یشِبسا ر یا  مرد پیرو  یدسف یشِبسا ر یا

 (660: 0960موالنا، )

 یماه یامار باش  ی؟چه کن یمُنافق      تمام و نه آن ین، نه ایمان یرماهما به

 (246: 0920، یی)سنا

 سو باشیکجهان،  یاناز دورو       رو باشیکجهت و یکدل و یک

 (406: 0972ی، )جام

 (.0262: 0946)دهخدا، رسد فارسی: نی بنوک دماغش نمی . مثل4-4-4-00

 / دماغش به آسمان استLûtî le asimane ه:ئاسمانکردی: لووتی له مثل

 .(0719: 0962دی، مه)موحه

روند و داللت میکارهر دو مثل در توصیف و تقبیح افراد بسیار متکبر و مغرور به

ند و به گیرتعریضی دارند. معموالً افراد متکبر از سر تکبر سر خود را باال می -کنایی

ا کنایی هراین الزمه این رفتار تکبر است و داللت مثلکنند؛ بنابچیز از باال نگاه میهمه

 ست.ا

)دهخدا،  خورد هم از آخورفارسی: اسب ترکمن است، هم از توبره می. مثل 4-4-4-04

0946 :062.) 

 Wek kerî naw ری:وهلهر دوو ال ئهههجوگه، لهری ناوک کهکردی: وه مثل

coge le herdû la eleweŕêخوردجوب از هر دو طرف می / مانند خر داخل 

 .(4126: 0962دی، مه)موحه

های سودجویی است که از سر دورویی از هر دو طرف سود ها در توصیف آدماین مثل

کنند. در سطح نمیطلبی موضع خود را مشخص برند و از سر دورویی و منفعتمی

ت؛ محذوف اس به قرینۀ معنویبالغی، هر دو مثل مشتمل بر تشبیهی است که مشبه

 اند. در مثل کردی ادات تشبیه نیز مذکور است.شبه ذکرشدهبه و وجهاما مشبه
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 .(0096: 0946)دهخدا،  فارسی: قسمت را باور کنم یا دُم خروس را . مثل4-4-4-09

 Ne we dû که:باسهت عهزرهوه حهکه نهشیرهلهوه دو کهکردی: نه مثل

kełeşêreke, ne we ħezret ‘basek نه به دُم خروس، نه به قسم حضرت /

 (4194: 0962دی، مه)موحه عباس

باشد؛ ها در جایی که شهود و ادلّۀ الزم برای اثبات امری وجود داشته از این مثل

شود. مفهوم هر دو مثل یکی است، کنند، استفاده می حال حقیقت را انکاراما بااین

دم و تأخّر دارند. افزون بر این نوع قسم در ترتیب بیان نسبت به هم تق کهجز این

 است.شده )قسم حضرت عباس( نیز در مثل کردی مشخص

 اورگوید از او ب گشت، اگر راست گویی منسوبفارسی: آنکه به دروغ . مثل4-4-4-02

 (.69: 0946)دهخدا،  ندارند

 Dirozin ŕastîŝ biłê pêy :نر ناکهباوه ییپیبل یش: دروزن راستیکُرد مثل

baweŕ naken/ 0979 ی،قاض ی)فتاح کندینم باور یکس ید،دروغگو راست هم بگو :

009). 

کنند. مثل کردی نسبت به میهر دو مثل مفهوم واحدی را به شکل مستقیم بیان 

کند و به ایجاز میمثل فارسی مفهوم مدّ نظر را در مقدار کمتری از الفاظ بیان 

مختصر داستان حضرت یوسف و دروغ مشهور برادران  تر است. سعدی با طرحنزدیک

 کند:می ها را در دو بیت به زیبایی تبیینمفهوم این مثل

ز ا   یکی را که عادت بود راستی  وخطایی رود درگذارند ا

 ندارند از اودگر راست باور   غو گر نامور شد به قول درو

 (009: 0927)سعدی، 

 . متفاوت4-4-9 

 (.242: 0946)دهخدا،  بردفارسی: دنیا را آب ببرد، او را خواب می. مثل 4-4-9-0 
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 Setî bimrê le نابری له چاوان:تی بمری له باوان، کلیکُردی: سه مثل

bawan, kilî nabiŕê le çawan اش بمیرد، او سرمه به چشم / صد نفر از خانواده

 (.424: 0962)فتاحی قاضی،  کندگذاشتن را ترک نمی

 «مردن صد نفر از خانواده»و « دنیا را آب بردن»دو مثل، تعبیراتِ متناظرِ  در این

ی را کس»کنایه از نهایت دشواری، گرفتاری و مصیبت است و باز تعبیراتِ متناظرِ 

کنایه از اوج « عدم ترک سرمه به چشم گذاشتن باوجود گرفتاری»و « بردن خواب

و مثل باوجود تفاوت در ساختار و شیوۀ مسئولیتی است؛ بنابراین داعتنایی و بیبی

 کنند.میبیان مفهوم کامالً یکسانی را بیان 

 (.976: 0946)دهخدا، دهد فارسی: جان به عزرائیل نمی. مثل 4-4-9-4

 Sed darî lêdey tozî lelay لناسی:ههی توزی لیدهداری لیدکُردی: سهمثل 

hełnasê (.0674: 0962دی، مه)موحه شودد نمی/ صد چوب بهش بزنی غباری ازش بلن 

کنند. این مفهوم در این دو مثل با دو تعبیر کنایی میها نهایت خسّت را بیان مثل

با صد چوب غبار از کسی بلند »و « جان به عزرائیل ندادن»کامالً متفاوت؛ یعنی 

وجه ا تحال، بعیناست. مثل فارسی موجزتر از مثل کردی است و درشده بیان« نشدن

 .نمایدبه توسل به حال احتضار و مرگ در بیان مفهوم رساتر و گویاتر می

 (.606: 0946)دهخدا، فارسی: سر مرا بشکن نرخ مرا مشکن  . مثل4-4-9-9

 / بهLeser małim mede le bałim بالم:له ر مالم، مدهسهکردی: له مثل

 (.0762: 0962دی، مه)موحه بالم نزن خاطر مالم به

ب توانی به من آسیکنایه از این است که می« سر مرا بشکن»در مثل فارسی تعبیر 

است. دو تعبیر ...« به خاطر مالم »فیزیکی و مادی بزنی و معادل آن در مثل کردی 

در این دو مثل متناظر است و هر دو کنایه از این « به بالم نزن»و « نرخ مرا مشکن»

 مکن. دارمرا خدشههای وجودی است که حیثیت و ارزش
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 بیندبیند و کوه را در چشم خود نمیفارسی: کاهی در چشم من می. مثل 4-4-9-2

 (.0026: 0946)دهخدا، 

پیش او "Lay ew mêwiĵêk kêwiĵê و میوژیک کیوژیکه:ئهکُردی: الیمثل 

 (.0797: 0962دی، مه)موحه مویزی، کوهی است

ست. تر ادر مقابل مثل فارسی رساتر و بلیغکردی موجزتر از مثل فارسی است،  مثل

جمله وجوه میان کاه و کوه از« تضاد»و « جناس»سازی در جمالت، وجود آرایۀ قرینه

 بالغت مثل فارسی است.

 (.904: 0946)دهخدا،  فارسی: پنبه در گوش نهادن . مثل4-4-9-9

دی، مه)موحه زن/ خود را به کری ب Xoyî lê keŕ ke که:رکهکُردی: خوی لیمثل 

0962 :0709.) 

ندادن به حرف دیگران است. مثل کُردی مفهوم هر دو مثل در بردارندۀ مفهوم اهمیت 

کند و در مقابل مثل فارسی یک تعبیر کنایی میصورت مستقیم بیان مدّ نظر را به

 کند.میاست و کنایه از همان معنایی است که مثل کردی بیان 

 (.617: 0946)دهخدا،  کار ترسناک بود: خیانتفارسی. مثل 4-4-9-6

نکن و ترس هم  / دزدی Medize, metirse ترسه:دزه، مهکردی: مه مثل

 (.0694: 0962دی، مه)موحه نداشته باش

ه کاین دو مثل باوجود تفاوت در شیوۀ بیان و تفاوت نسبی در مضمون )با توجه به این

(، استو در مثل فارسی از دزدی سخن رفته کاری است در مثل فارسی بحث از خیانت

ی دارند. مثل فارس رفتار و گنهکار اشارهنداشتن فرد کج در داللت کلی خود به آرامش

)با یک جمله و مشتمل بر چهار کلمه( موجزتر از مثل کردی )با دو جمله و مشتمل 

 ای ثانویۀرسد در معنبر هفت کلمه( است. مثل فارسی وجه خبری دارد و به نظر می

 ند.کباشد. مثل کردی وجه انشایی دارد و مستقیماً داللت برنهی میکاررفته نهی به
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 (.274: 0946)دهخدا، کشد فارسی: رگ به ریشه می . مثل4-4-9-7

 însan nabê ŕêuşiwênî خوی ون کا: وشیوینیکردی: ئینسان نابی ری مثل

xoy gum kat  0962 ،قاضی فتاحی) کند را گم/ انسان خوب نیست راه و روش خود :

96.) 

 است؛ده شتعریضی بیان-مفهوم مد نظر در مثل فارسی در قالب یک تمثیلِ کنایی

کند. یمصورت مستقیم و در قالب جملۀ خبری بیان اما مثل کردی تقریباً مفهوم را به

 منوعی در آن تعریض هچند معنای ثانویۀ خبر یعنی تحریض مدّ نظر است و بههر

 گوید: انسان خوب نیست راه و روش خود را گمواقع مثل کردی میدارد. دروجود 

 کنی.کند؛ بنابراین تو هم که انسان هستی، نباید راه و روش خود را گم 

 نتایجشدند. امثال دال بر بدی از دو منظرِ نوع ارتباط و مفهوم باهم مقایسه      

شود، بیشترین تعداد می طور که مشاهدههمان آمده است. 2و  9حاصل در جدول 

ست. در درصد از تعداد کل امثال دال بر بدی ا 29/99مثل مربوط به امثال مشابه با 

درصد  12/49با دارا بودن  روییمیان مفاهیم موجود در امثال این بخش، مفهوم دو

بودن دارای  است. بعد از مفهوم دورویی، مفهوم دروغگو بسیار مورد توجه قرار گرفته

بودن در این دو فرهنگ را باالترین درصد است که این امر اهمیت صداقت و روراست 

 دهد.مینشان 

 هانوع ارتباط آن ازنظربدی  . مقایسۀ تعداد و درصد امثال دال بر9 جدول

 درصد تعداد نوع ارتباط امثال

 49/06 9 همسان

 29/99 02 مشابه

 64/46 7 متفاوت

 

 هانوع مفهوم آن ازنظربر بدی . مقایسۀ تعداد و درصد امثال دال 2 جدول
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 درصد تعداد مفهوم امثال

 12/49 6 دورویی

 29/9 0 فروشیگران

 66/7 4 ادتحس

 96/09 2 گفتن دروغ

 66/7 4 خیانت

 29/9 0 قناعت

 29/9 0 طلبیفرصت

 29/9 0 کاریگناه

 29/9 0 گریحیله

 66/7 4 خودخواهی و غرور

 66/7 4 اعتناییبی

 29/9 0 بودن خسیس

 29/9 0 احترام

 29/9 0 کردن اصل و نسب خود را حفظ

 

 گیری. نتیجه9

ررسی تطبیقی امثال و حکم فارسی و کُردی از دیدگاه دوگانۀ در مطالعۀ حاضر به ب

شد. امثال نیکی و بدی به سه دسته امثال همسان، مشابه و نیکی و بدی پرداخته 

 ی شدند.بندمتفاوت از منظر همسانی، تشابه و تفاوت در سطح زبان و شیوۀ بیان طبقه

 د،انشدهیانهم ب ینع یقاًدق انزب دو هر در که هاییمثل از این میان، رسد،یم به نظر

و در طول زمان در  است( یکرد یا ی)فارس دو زبان یناز ا یکی به متعلق اصل در

ابه های مشاما در مورد مثل ؛باشدیافته راه یگربه زبان د یزبان ینب هایتعامل یندفرا

م و کالهای نسبی و گاه کلی در ساختار های متفاوت با توجه به تفاوتباألخص مثل
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ز سنخ ها را باید اتواند صادق باشد؛ بلکه اشتراک مضامین آنشیوۀ بیان، این ایده نمی

 کرد. توارد تلقی

کردی( حائزِ مضمونِ -مثل )فارسیزوج 991در این بررسی از میان بیش از      

مورد  94های امثال و حکم فارسی و کردی سورانی، شده از فرهنگمشترکِ انتخاب

ها دال بر نیکی مورد از این مثل 46شد، دوگانۀ نیکی و بدی تشخیص داده  مرتبط با

مورد کامالً  01مثل زوج 94مورد دال بر بدی هستند. همچنین در کل مجموع  46و 

بودند. بیشتر بودن موارد امثال مشابه مورد متفاوت  02مورد مشابه و  42همسان، 

مند میان زبان و فرهنگ فارسی و کردی های مشترک نیروها و زمینهحاکی از قرابت

 است.

های مرتبط با دوگانۀ نیکی و بدی با دهد که در هر دو زبان مثلمی نتایج نشان      

دیگر، تمامی مصادیق اخالقی و رفتاری مورد عبارتاند؛ بهشدهرویکرد مشابه بیان

مقابل، مصادیق اند و در نکوهش در زبان فارسی، در زبان کُردی نیز نکوهیده شده

 و مورد توصیه اخالقی واال و مورد تشویق در زبان فارسی، در زبان کُردی نیز با ارزش

ها و که امثال و حکم ماحصل زندگی و چکیدۀ رویدادآنجاییاند. ازو تشویق بوده

-نمای شیوه زندگی و همها در گسترۀ تاریخ است و آیینه تمامتجربیات اقوام و ملت

است و با توجه به اینکه از قدیم مردمان فارس و کُرد با یکدیگر زندگی ها زیستی آن

ف از طر است.ها نیز تأثیرگذار بوده اند؛ لذا این امر در امثال آنآمیزی داشتهمسالمت

رهای زبانان و باوزبانان و فارسیها در عین اینکه در فرهنگ عرفی کردیدیگر، این مثل

 گیرد.می د، از آبشخور مشترک فرهنگ اسالمی نیز نشئتها ریشه داراصیل انسانی آن
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