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1. Introduction 

Literature is the manifestation of beliefs, thoughts, practices, and 

rites of nations, reflected in proverbs as the major ancient part. In this 

sense, proverbs are regarded as short and pithy sayings that have been 

refined from time immemorial and passed down to us. These concise 

statements have been continuously exchanged as cultural and literary 

commodities between nations and tribes due to their moral-semantic 

features as well as brevity and easier memorization. Considering its 

proximity to Iraq and the longest land borders, Ilam Province, in 

western Iran, has been always the hub of commercial, cultural, and 

literary exchanges between Ilami Kurds and the Arabs. The 

interactions of both languages, other than poetry, have been also 
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exhibited in popular culture, including proverbs as the most important 

part. Therefore, this study aimed to review Ilami Kurdish and Arabic 

proverbs to clarify their verbal-semantic commonalities and 

differences through a descriptive-analytical approach using a library 

method. The study results revealed that some of the proverbs in both 

languages had equivalent form and content, raising the suspicion of 

translation in the audience, and some others had only semantic 

commonalities, resulting from common human experiences or imports 

attributable to geographic, cultural, and religious proximity. 

1.1. Statement of the Problem 

Proverbs are known as concise moral and sometimes melodic 

expressions that encapsulate the experiences of nations. They are also 

the oldest part of literature devised by humans and employed in 

dialogues before the invention of writing and poetry (Parsa, 2015: 22). 

This large and important part of popular literature sometimes finds its 

way into another culture, language, and nationality due to migration, 

translation, or imports owing to socio-cultural or even geographic 

proximity. Since Ilami Kurds have had and still have long-standing 

neighborhoods and cultural ties with the Iraqi Arabs, some of the 

cultural and literary interactions between the two languages can be 

traced back to their proverbs. Referring to the books, Ilami Kurdish 

Proverbs (Sohrabnejad, 2013) and al-Amsal v-al-Hekam (A Collection 

of Arabic Proverbs and Maxims) (Harirchi, 1992), this study 

compared similar proverbs in two categories, namely, (a) proverbs 

with equivalent form and content, and (b) proverbs with shared 

content but distinct form, and then analyzed them as much as possible 

using some examples. 

1.2. Significance of the Study 

Due to the proximity of Ilami Kurds to Iraqi Arabs, their long-

standing neighborhood and cultural ties, as well as the unique features 

of proverbs such as conciseness, meaningfulness, rhetoric and 
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advisory features, easy memorization, and transferability from one 

culture to another, etc., the suspicion of cultural interactions remain 

strong in this part of popular literature. Since no work has so far 

comparatively examined the mutual effects of Ilami Kurdish and 

Arabic proverbs in terms of form and content, the need for the present 

study doubled. 

1.3. Research review 

Although proverbs are derived from popular language and culture 

and are mainly oral, today, with the help of researchers and the 

printing industry, the work of collecting and publishing Kurdish and 

Arabic proverbs has been done to aid scholars refer to such sources for 

literary, linguistic, and cultural studies, including the following ones: 

 The book entitled A Comparative Study of Kurdish and 

Persian Proverbs (Parsa, 2015), in which the author quotes 3,000 

proverbs from Twelve Thousand Persian Proverbs and Thirty 

Thousand Equivalents (Shakoorzadeh Boloori, 2000) and Kurdish 

Proverbs and Sayings (Fatahi Ghazi, 1996) based on sampling and a 

comparative study. 

 The article entitled “A comparative study of proverbs in 

Persian and Arabic in terms of content, form, and style” (Zarkoob & 

Amini, 2013), published in the Journal of Studies on Arabic Language 

and Literature Translations. 

 The article entitled “Woman in the mirror of Kurdish and 

Arabic proverbs” (Khezeli & Salimi, 2016), published in the Journal 

of Comparative Literature of Shahid Bahonar University of Kerman  

 A master’s thesis entitled “A Comparative Study of Arabic and 

Sorani Kurdish Proverbs” fulfilled by Mostafaei-Rad (2012) at 

Kurdistan University, Iran.  

 The book entitled al-Majani al-Hadith (Nowresideh & 

Zeighami, 2013), reflecting on the Persian equivalents of some Arabic 

proverbs in some parts. 



 یبعر و یالمیا یکرد امثال در معنا و لفظ یقیتطب یبررس                        211

 The book entitled Common Themes in Persian and Arabic 

Literature (Damadi, 2000). 

 The book entitled Kalhor-Nameh (Mohammadi, 2012), 

examining some common proverbs in the city of Ivan-e-Gharb in Ilam 

province, Iran. 

2.Methodology 

This library study using an analytical-descriptive method was thus 

performed based on referring to the books entitled al-Hekam v-al-

Amsal al-Arabi (Homosi, 1993), al-Amsal v-al-Hekam (A Collection 

of Arabic Proverbs and Maxims) (Harirchi, 1992), Common Themes 

in Persian and Arabic Literature (Damadi, 2000), and al-Majani al-

Hadith (Nowresideh & Zeighami, 2013), as well as the books of Ilami 

Kurdish Proverbs (Sohrabnejad, 2013) and Kalhor-Nameh 

(Mohammadi, 2012). The study was to compare the Arabic and Ilami 

Kurdish proverbs in the mentioned works in order to extract the 

common ones. On this basis, about 200 proverbs (namely, 87 Arabic 

and 110 Ilami Kurdish ones) were indexed. Following reviews and 

analyses, the research files were grouped into two categories, i.e., (a) 

proverbs with equivalent form and content, and (b) proverbs with 

shared content but distinct form. At the final stage, 35 Arabic proverbs 

and 35 Ilami Kurdish ones were selected and compared. 

 

3. Discussion 

In this study, after reviews and analyses, the data were classified 

into two categories, viz. (a) proverbs with equivalent form and content 

and (b) proverbs with shared content but distinct form, and then 

compared. 

3.1. Proverbs with Equivalent Form and Content 

Some proverbs in Ilami Kurdish and Arabic with similar content 

and usages were also endowed with verbal commonalities. These 

proverbs were probably the product of translations from one language 



 212 0011 پاییز و زمستان، 12 ۀ، شمار21سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

into another. Moreover, geographic proximity and the presence of the 

Arabs and Ilami Kurds on both sides of the land borders as well as 

their mastery of both languages could strengthen the probability that 

these individuals had managed to associate the verbal equivalents of 

the proverbs in their minds to express them and consequently to 

provide parallel translations for them. What put more emphasis on this 

idea was the existence of proverbs whose form had numerous 

structures, indicating that different people had made use of a special 

circle of their own words to translate such proverbs and had even 

interpreted them based on their tastes and syntax.  

 

Example 1 

Arabic َالعظمَ السّکینُ بلغ  (Nowresideh & Zeighami, 2013; 

374) 

Ilami 

Kurdish 

kârd wa seqân ŕasi 

Persian کارد به استخوان رسید (Sohrabnejad, 2013; 76)   

English It means at the end of one’s tether. 

 

Semantic matching: Both proverbs represent reaching thresholds 

in the face of difficult and unhappy events.                

Verbal matching: The words in the Arabic proverbs are quite 

similar to those in Ilami Kurdish cases. For instance: 

Arabic بلغ العظم  السکین  

Ilami 

Kurdish 

Kârd seqân  Ŕasi 

Persian رسیدن استخوان کارد 

English Knife Bone Reach 

 

Example 2 

Arabic ُالکالمَ یجرُّ الکالم  (Nowresideh & Zeighami, 2013; 
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376) 

Ilami 

Kurdish 

qesya, qesya dyârê 

Persian آوردحرف حرف می  (Sohrabnejad, 2013; 137)   

English It means one word leads to another. 

 

Semantic matching: They mean one word leads to another. 

Verbal matching: Both proverbs are literally equivalent. For 

example: 

Arabic یجر الکالم 

Ilami 

Kurdish 

Qesya Dyârê 

Persian می آورد حرف 

English Word leads to 

 

Example 3 

Arabic یَسرقُ الکُحلَ  مِن العَین (Homosi, 1993; 283) 

Ilami 

Kurdish 

sÿvarmeg la ĉaw dezê 

Persian دزددسرمه را از چشم می  (Mohammadi, 2000; 89)   

English It means being skillful. 

 

Semantic matching: Both proverbs have the same semantic 

implications for ingenuity and arrogance in action.   

Verbal matching: The words of the two proverbs are literal 

translations. For instance: 

Arabic ُالعَین مِن الکُحلَ یَسرق  

Ilami 

Kurdish 

Dezê sÿvarmeg la ĉaw 

Persian از چشم سرمه می دزدد 

English Steal Kohl from eye 
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3.2. Proverbs with Shared Content but Distinct Form 

Concerning the comparative study of the Arabic and Ilami Kurdish 

proverbs, there were cases with shared content and usages, but no 

verbal commonalities. This group of proverbs could be the result of 

common human experiences or exchanges attributable to geographic, 

cultural, and religious proximity. As proverbs had no verbal 

similarities in this section, verbal matching was omitted. For instance: 

 

Example 4 

Arabic َیهِکَّفَ بینَ لِجُالرَّقتل ُم  (Homosi, 1993; 184) 

Ilami 

Kurdish 

zewân pâsewâne sara 

Persian زبان، نگهبان سر انسان است  (Sohrabnejad, 2013; 118) 

English It means not letting your tongue cut your throat. 

 

This proverb is reminiscent of the words by Imam Ali (AS) saying 

 .which means a man is hidden under his tongue ,”المرء مخبوء تحت لسانه“

 

Semantic matching: There is a need to avoid prattling. 

 

Example 5 

Arabic َّارةُعِی یا جَسمَا ی وَأعنِ اکَإی  (Nowresideh & Zeighami, 

2013; 380) 

Ilami 

Kurdish 

waÿwla wa tenem xasüra guš betaken 

Persian ،مادرزن تو گوش بده عروس! باتوهستم  (Sohrabnejad, 2013; 

172) 

English It means to beat someone to frighten another. 

 

Semantic matching: It refers to addressing someone indirectly. 
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Example 6 

Arabic ضَرَبَ العصفورَین بحجر (Nowresideh & Zeighami, 2013; 

380) 

Ilami 

Kurdish 

de pał wa yaÿ tir 

Persian )دو گنجشک را با یک سنگ زد)یک تیر و دو نشان 

(Sohrabnejad, 2013; 109) 

English It means to kill two birds with one stone. 

Semantic matching: It means benefiting from a single action and 

achieving multiple goals. 

 

4. Conclusion 

Proverbs contain a major ancient part of cultures and civilizations 

of nations, which are the products of their artistic tastes or 

sociocultural exchanges. Geographic proximity and socio-economic 

interactions by Ilami Kurds with their Iraqi counterparts have further 

led to a cultural mix manifested in Ilami Kurdish and Arabic proverbs. 

Accordingly, there are shared proverbs in both languages, discussed 

into two categories in terms of semantic and verbal matching as 

follows: 

 Proverbs with equivalent form and content: This category was 

probably the product of the literal translation of words from one 

language into another.  

 Proverbs with shared content but distinct form: This group of 

proverbs could be the result of common human experiences or 

exchanges due to geographic, cultural, and religious proximity, in 

which content and usages were close together. 

 

Keywords: proverb, form, content, Ilami Kurdish, Arabic, 

comparative study 
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 1خواه یاحمد یمهد، 1یشوهان رضایعل،2)نویسنده مسئول(یرخانیش محمدرضا

 چکیده

ای از آن در عمده و دیرینه هاست که بخشملت و رسوم ها وآداببیات تجلیگاه باورها، اندیشهاد  

ها جمالت کوتاه و موجزی هستند که از المثل. ضرباستنمود یافتهها المثلضربقالب 

 سبب برخورداری ازاند. این عبارات موجز به سینه به سینه  به ما رسیده دور صیقل یافته، روزگاران

همیشه به عنوان یک ، خاطرسپاری آسانت  بهو قابلیّلفظ کوتاهی  نیزمعنایی و حکمی و  عمقِ

 استان ایالم به سبب اند.در تبادل و انتقال بوده و اقوام هادر بین ملت ادبی -کاالی فرهنگی

همسایگی با عراق و وجود مرز مشترک طوالنی، همواره محل تردد و داد و ستد اقتصادی، 

است. تأثیرات متقابل دو زبان عالوه بر شعر، در فرهنگ ی و ادبی مردمان کُرد و عرب بودهفرهنگ

 سعی در این نوشتار. استدهد، نیز نمود یافتهرا تشکیل میی از آن اعامه که امثال بخش عمده

-های عربی وکردی ایالمی با رویکرد تحلیلیالمثلتا با بررسی ضرب استبرآن بوده نگارندگان

موجود در این امثال  اختالفات لفظی و معناییاشتراکات و بیان به ،ایکتابخانه ۀبه شیو توصیفی و

امثال در دو زبان در لفظ و محتوا دارای تطابق نعل از  ای. از نتایج تحقیق آن است که پارهبپردازند

اشتراکات معنایی  تنها ای دیگر نیزپاره انگیزاند وبه نعل بوده، ظن ترجمه را در مخاطب برمی
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نوعی توارد ناشی از نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی و آیینی تجربه مشترک انسانی یا داشته، حاصل 

 باشند. می

 ، بررسی تطبیقی.عربیزبان کردی ایالم، لفظ، معنا، زبان  المثل،ضرب: های کلیدیواژه

 مهمقدّ .0
بسا برخی را د دارد و چهزبان و ادبیات هر قوم و ملتی انواع ادبی خاصی را در خو

است. زبان کردی و عربی، از جمله بیشتر از برخی دیگر محل توجه و استفاده قرار داده
هایی هستند که نوع ادبی مَثَل را به خوبی در دل خود پرورش داده، از قدرت تشبیه، زبان

، اندیشه ۀکید، چهاالمثلضرباند. ایجاز و تأثیرگذاری آن بر مخاطب، به خوبی بهره برده
به دست ما  شته،که از مسیر پر حوادث تاریخ گذ است ملت یک ،آداب و تجربیاتتأمالت
سینه  شفاهی و به شکل عمدتاً و گاه آهنگین اندرزیاند. این عبارات موجز حکمی، رسیده
ین که اییآنجاازاند. انتقال یافته تا به امروز ماندگار مانده از نسلی به نسل دیگربه سینه 
ها برای مردمان غیر آن خاطرسپاری آنهب ،اندقاطع و موجز بوده ،آموزنده،عمدتاً عبارات

تعامالت و  دراست موجب شده امثال ین ویژگی. ااستزبان نیز سهل و آسان بوده
به عنوان یک کاالی فرهنگی و ادبی  بین  نیزامثال  ،هم با بشری ارتباطات جوامع گوناگون

م در تجربیات ه ۀاز چکید اندتوانسته هاملتو به این ترتیب  بدل شوند و دّرملل مختلف 
 راه زندگی خویش قراردهند.  ۀآن را نقش قالب امثال آگاه شده،

 بیان مسئلهشرح و .0 -0
ترین ادبیات بشر است. انسان پیش از آنکه شعر بگوید و قبل از آنکه ل یکی از کهنثَمَ»

 (11: 2111پارسا،«)ست.کار برده او در محاورات خود بهخط بنویسد، اختراع مثل نموده 
این بخش بزرگ و مهم از ادبیات عامه گاه در اثر مهاجرت، ترجمه و یا توارد ناشی از 

اجتماعی و یا حتی مجاورت جغرافیایی، از فرهنگ، زبان و ملیتی؛ به -مجاورت فرهنگی
، ایالمی با اعراب عراقی کردهای  کهآنجاییاز یابند.فرهنگ، زبان و ملیت دیگر راه می

توان بخشی از تعامالت فرهنگی و دارند، می و داشته فرهنگی ارتباطاتو  همسایگی دیرینه
 نگارندگان  پژوهش الی امثال آنان جستجوکرد. براین اساس،ادبی این دو زبان را درالبه
در دو مقولۀ  م عربیالحکامثالو های کردی ایالمی المثلضرب  حاضر با مراجعه به کتب 

دارند، به  تنها اشتراکات معنایی و امثالی که انددر  لفظ و معنا کامالً مشترکامثالی که 
ها را تحلیل ها، تا حدممکن آنمقایسۀ امثال همگون پرداخته، ضمن به دست دادن نمونه

 اند.کرده
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 پژوهش ۀپیشین.2 -0
مدتاً شفاهی است، اما امروزه به همت اگرچه امثال برآمده از زبان و فرهنگ عامه و ع

پژوهشگران خوش ذوق و به مدد صنعت چاپ، کار گردآوری و انتشار امثال کردی و 
های ادبی، زبانی، فرهنگی عربی به انجام رسیده و محل رجوع محققان در اجرای پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میاست که از جمله آنو... قرارگرفته
از سید احمد پارسا که در آن نویسنده سه  بررسی تطبیقی امثال کردی و فارسیکتاب -    

کتاب امثال بلوری و  زادهاز ابراهیم شکوری دوازده هزار مَثَل فارسیهزار مَثَل را از کتاب 
گیری مورد  بررسی و مقایسۀ تألیف قادر فتاحی قاضی به روش نمونهو حکم کردی 
 .استتطبیقی  قرار داده

از منصوره « ای امثال در فارسی و عربی از نظر معنا، واژگان و سبکتحقیق مقابله»ۀمقال -    
دانشگاه عالمه  های ترجمۀ عربیپژوهشزرکوب و فرهاد امینی، چاپ شده در مجلۀ 

 طباطبایی. 
ازمسلم خزلی و علی سلیمی چاپ « های کردی و عربیالمثلضرب ۀدرآیین زن» ۀمقال-  

 ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنرکرمان.شریۀ شده در ن
از « بررسی تطبیقی امثال عربی و کردی ]سورانی[»کارشناسی ارشد با عنوان  ۀنامپایان-  

 راد در دانشگاه کردستان.نادر مصطفایی
اکبر نورسیده و علی ضیغمی که در بخشی ازآن، معادل از علی هالمجانی الحدیثکتاب  -

 است.مثال عربی را آوردهفارسی بعضی از ا
 از سید محمد دامادی.« مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی»کتاب  -
 نژاد.از علی محمد سهراب یهای ایالمضرب المثلکتاب  -
های رایج در شهرستان المثلاز ناهید محمدی که در آن بیشتر به ضرب نامهکلهرکتاب  -

 است.غرب از توابع استان ایالم پرداختهایوان
 پژوهشروش . 1 -2

حکم و کتب  به مراجعه با توصیفی –تحلیلی  ۀبه شیو ای واز نوع کتابخانه پژوهشاین 
مضامین مشترک  ،فیروز حریرچی از امثال الحکم، سیمون ابراهیم حمصیاز مثال عربی اال

 تألیف علی اکبر نورسیده و علی همجانی الحدیثاز محمد دامادی و در ادب فارسی و عربی 
 از کلهرنامهنژاد و محمد سهراباز علی های ایالمیالمثلضربهای و نیز کتابضیغمی 

است تا با است. هدف نگارندگان دراین تحقیق برآن بودهبه انجام رسیدهناهید محمدی 
بررسی و مقایسۀ امثال عربی و کردی در آثار مذکور، نسبت به استخراج امثال مشترک 

مثل کردی( 221مثل عربی و  11اساس، قریب به دویست مَثَل)اقدام نمایند. براین
امثالی که در   های تحقیق در دو مقولۀبرداری گردید. پس از بررسی و تحلیل، فیشفیش



 یعرب و یالمیا یکرد امثال در معنا و لفظ یقیتطب یبررس                        211

 

ها جدای بوده، لفظ آن اشتراک معنایی دارای امثالی که تنها و اندلفظ و معنا کامالً مشترک
 12المثل عربی و ضرب 12نهایی تعداد بندی گردید و در مرحلۀ از هم است، دسته

 المثل کردی انتخاب و مالک مقایسه قرارگرفت.ضرب
 ضرورت پژوهش. 1 -2

 شد تا کنون در موضوع پژوهشبا توجه به آنچه که در بخش پیشینۀ پژوهش آورده
 ست،حاضر که بررسی تأثیر و تأثر امثال کردی ایالمی  و امثال عربی  در سطح  لفظ و معنا

 کند.و این خود ضرورت انجام تحقیق حاضر را دوچندان می استمستقلی انجام نشدهکار 
 

 . بحث و بررسی2
مَثَل از نظر لغوی، اسم و اسم مصدر عربی و به معنای: مَثَل آوردن در میان کالم، 

 (.11: 2111)انوری،اعال در امری که زبانزد باشد را گویند ۀنمون ل وثَزدن، مَلثَمَ
ای کوتاه رسا و اغلب آهنگینی است که مثل جمله»است:سا در تعریف مثل آوردهپار       

به صورت استعارۀ تمثیلیه برای بیان حجت یا به کارگیری اندرز، اغلب بدون تغییر لفظی 
مثل، :»گویدمَثَل میذوالفقاری در تعریف همچنین  (؛1: 2111پارسا،«)استشهرت یافته

، با مضمونی حکیمانه و ری و آهنگین، مشتمل بر تشبیها، گاه استعکوتاه ستایجمله
روانی الفاظ و روشنی معنا و لطافت ترکیب، بین  ۀرفته از تجربیات مردم که به واسطبرگ

کار هعامه مشهور شده و آن را بدون تغییر یا با تغییر جزئی در گفتار خود ب
 (11: 2111،ذوالفقاری)«.اندهبرند

 دو مقولۀ طبیقی لفظ و معنا در امثال کردی ایالمی و عربی درر به بررسی تدر این گفتا
، امثالی که تنها اشتراک معنایی دارندو  انددر لفظ و معنا کامالً مشترکه کامثالی
 پرداخت: خواهیم

 اندامثالی که در لفظ و معنا کامالً مشترک .0 -2
که ضمن داشتن معنای ای از امثال موجود در زبان کردی و عربی، امثالی هستند پاره

واحد و کاربرد یکسان، از اشتراک لفظی نیز برخوردارند. این دسته از امثال به احتمال 
حاصل ترجمه از زبانی به زبان دیگر است، چه نزدیکی جغرافیایی و حضور اعراب و اکراد 

ر مقام بخشد که آنان ددر دو سوی مرز و نیز تسلط آنان به زبان هم، این احتمال را قوّت می
کرده، بر اند به خوبی معادل واژگانی مَثَل را در ذهن خود تداعیاستفاده از امثال توانسته

آنچه این  از مَثَل به دست دهند. را ای نعل به نعلزبان جاری سازند و بدین شکل ترجمه
ها اَشکال متعددی به خود گرفته کند، وجود امثالی است که لفظ آند میکّاندیشه را مؤ

ت و این نشان آن است که افراد مختلف به هنگام استفاده از مَثَل، از دایرۀ واژگانی اس
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-برده، آن را مطابق میل و یا نحو زبانی خود برگردان کردهخاص خود در ترجمۀ مَثَل بهره

 اند. برای نمونه:
 /kârd wa seqân ŕasi/  سیهڕسقان  کارد وه -  

 .   (11: 2111نژاد،)سهرابکارد به استخوان رسید: معنی
و توان  تابمعنای غایت و به نهایت رسیدن  المثل بیانگرهر دو ضرب مطابقت معنایی:

                .هاستها و نامرادیسختیتحمل  انسان در 
     :اندهمبه المثل عربی با مثل کردی کامالً شبیه های ضربواژه :لفظیمطابقت 

 سی = رسیدن(.هڕ= استخوان، بلغ : سقان )السکین=کارد، العظم : 

 ێدرار ڕپه و ڵبا ،ڕێبو ێرسق ێخودا خواز ێختمووریژ وه -
/muriž   waxtê xwdâ xwâzê resqê buŕê  bâł-o- paŕ derârê/  

 . (211: 2111نژاد،)سهراب وقتی خدا بخواهد روزی مورچه را ببرد، بال و پر درمی آورد
است که وقتی خداوند اراده کند کسی را  معنا مثل بیانگر این هردو: مطابقت معنایی

 سازد.های بدبختی و سرکشی  را در او نمایان مینشانه ،بیچاره کند
مورچه، : موریژ= ملهخواستن، نَی: خواز =راداَ های )در هر دو مثل از واژه: لفظیمطابقت 

-که می اینه، به گواندنابودشدن و...( کامالً به یک شکل آمده=  هلکبال و پر، یَ=  ناحجَ

 ند.ی همدیگرواژه به واژه ۀل ترجمثَهر دو مَ ،توان گفت
 .(211: 2111)حمصی، واحدُ ال عدوُ وَ صاحبُ ألفَ -1

 هزار دوست داشته باشی  نه یک دشمن. :معنی
 hezâr dus kamaw  yaÿ dežmen fera//.فره دژمن ێو یهمههزار دووس که -

 .  (211: 2112)محمدی،ت و یک دشمن، زیاداسهزار دوست داشته باشی کم :معنی
هردو مثل بیانگر معنای پرهیز از دشمنی و دعوت به دوستی با مردمان  مطابقت معنایی:

 است.
  : دوست، عدو=دووساند)الف = هزار، صاحب = های هردومشترکواژه :لفظیمطابقت 
 یک(. :ێیه : دشمن، واحد =دژمن      
 .(111: 2111سیده و ضیغمی، )نور جونو شُذُ لحدیثُاَ -2
 ) سخن غصه های فراوان به دنبال دارد( سخن شاخه های گوناگون دارد. :معنی  

 (.111: 2111)نورسیده و ضیغمی،بلغ السّیل الزّبی -2 
 آب به بلندی رسید. معنی:   

    )همان(.بلغ السّکین العظم -2

 .(221: 2111)حمصی، ینناحها جَلَ تَنبَأَ ۀًنمل هلکُیَ رادَأ ذا اهلل ُاِ -1
 یاند.ر او دو بال برواگر خدا بخواهد مورچه ای را بمیراند، ب: معنی
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    )همان(. المالکَ جرُیَ لکالمُاَ -1
                                                         حرف، حرف می آورد.  معنی:  

        /qesya, qesya dyârê/دیاری.  ، قسیهقسیه - 
 .(211: 2111نژاد،)سهرابآوردحرف حرف می معنی: 
 هر سخنی، سخن دیگر را به دنبال خواهد داشت.  :مطابقت معنایی 
 =یجر : حرف، قسیه = الکالم: ) نعل به نعل همدیگرند ۀ: هر دو مثل ترجممطابقت لفظی 

 .(آوردمی: دیاری
 .(211: 2111)حمصی، البکِ دُاألبیض و االتنین اوال األسود و کلبُ کلبُ -1

 سگ سیاه وسگ سفید هردو توله سگ هستند. معنی:  

 bâzaÿš berâÿ burasa/  /.سهبوره ێبرا شێبازه - 
 .(211: 2111،)محمدیستا برادر سگ خاکستری ) ابلق (سفیدسیاه وسگ  معنی:  
باشد، ناپسند و بد که  به هر شکلی مثل بیانگر این حقیقتند که بدی هردو مطابقت معنایی: 
 )سروته یک کرباس(.است

: بوره =األسود کلبُ، سگ سیاه و سفید: بازه= ض بیَاأل کلبُ)هایواژه :لفظیمطابقت 
 درهر دو مثل مشترک است.      خاکستری(

 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  تناط برجلیه ةٍشا کلُّ -1
 شود.یهرگوسفندی )میشی(با پاهای خودش آویزان م معنی:   
 .ێخوه ێپا وه میه دار، ێنهکه ێخوه ێپا بزن وه -  

 /bezen wa pâÿ xwaÿ kanaÿ dâr, mya wa pâÿ xwaÿ/   
 .(211: 2111کنند)محمدی،بز را با پای خودش و گوسفند را با پای خودش آویزان می  معنی:

                                                                           .کشدا بر دوش میاست که هر کس بار گناه خود راین مثلهر دو معنای  :معناییمطابقت
به دار:  ێنهکه تناط= بز،= بزن:  تشا)های هژدر مثل عربی و کردی، وا  مطابقت لفظی:
تنها اختالف در آوردن باشد. مشترک می یش(پا: با  ێخوه ێپا وه و برجلیه= دار آویختن

برجسته کردن اختالف در  نوعی تقابل وبرای بیان  درمَثَل کردی است که گوسفند ژۀوا
 گناه، در برابر واژۀ  بُز آمده، به زیبایی مثل افزوده است.

 .(112: 2111)نورسیده و ضیغمی،  بّاحببابه نَ کلبٍ کلُّ -1
 است.هر سگی درب منزل صاحبش بسیار پارس کننده معنی:
 .ێکه پاس ێن خوهخاوهڵر ماده گ دهسه -

/sag da dar mâłxâwen xwaÿ pâs kaÿ/ 

 .(211: 2111نژاد، )سهرابکندصاحبش پارس می ۀسگ دم در خان معنی:
  /ŕuwi la dar mâł-e- xwaÿ šêrêga/ .گهێرێش ێخوه ڵما رده له وویڕ -
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 .(21: 2111،)محمدیخودش شیر است ۀناروباه در خ معنی:
ی جوهر شخص ندهآشکارکنکه غربت و سفر  اندمعنی بیانگر اینمثال ا مطابقت معنایی:
 زن است.   و الف خود مدعی ۀهرکس در حضر و  در خان، است و گرنه

: گسه =کلب )مثل اول کردی با مثل عربی مطابقت لفظ به لفظ دارد مطابقت لفظی:
ما کند( ا: پارس می ێپاس که =نبّاح  صاحبش، ۀ: در خانێخوه خاونڵرماده= ببابهسگ، 

               است.معنایی  و مطابقت صرفاً مطابقت لفظی وجود ندارد، در مثل دوم کردی
 .(11)سوره ی آل عمران،آیه شاءن تَمَ لُّذِشاء و تُن تَمَ عزُّتُ  -21

 هرکه را بخواهی عزت دهی وهرکه را بخواهی خوار کنی. معنی:
 بانان بیل له دنێنه ێکیه     خان خانان   وه دنێکه ێکیه - 

 /yakê kaÿden wa xân-e xânân     yakê naÿden la bil bânân/ 

 .(111: 2112)محمدی، خت و بیچارهبیکی را بد، کندیکی را ارباب اربابان می معنی:
-و هرکه را  بخواهد ذلیل می بخشدهر که را بخواهد اعتبار میوند خدا مطابقت معنایی:

 گرداند.
: عزیز و بزرگ خان خانان =  زُّعِ، تُ: بدبخت شدنبیل بانان =لُّذِتُ)هایواژه ابقت لفظی:مط
 است.این مفهوم از زبان و مفاهیم اعتقادی عرب وارد زبان کردی شده به احتمال . (شدن
   (. 111: 2111حمصی، ) ینن العَمِ  الکُحلَ سرقُیَ -22

 سرمه را از چشم می رباید. معنی:
                                                         / sÿvarmeg la ĉaw dezê/                 .ێو دزمگ له چهرهۊس -

                                                                                                                                              .(11: 2111،)محمدی ددزدمی سرمه را از چشم معنی:
 در انجام عمل دارند. مثل داللت معنایی بر زیرکی و گُربزیهر دو  مطابقت معنایی:

 =دزی: می دزدد، یسرق)اندلفظ به لفظ هم ۀترجم ،مثل دوواژگان  مطابقت لفظی:
           : از چشم(.له چه و  =من العین سورمه، :رمگۊس =الکُحل

 امثالی که تنها اشتراک معنایی دارند. 2 -2
خوریم که تنها هایی برمیدر کار مقایسه و تطبیق امثال کردی ایالمی و عربی، به نمونه    

ها هیچ تشابهی به هم ندارد. این دسته از امثال را اشتراک معنایی و کاربردی داشته، لفظ آن
ناشی از نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی و  نوعی تواردتجربه مشترک انسانی و یا حاصل  توانمی
اند، از آوردن بخش مطابقت در این بخش چون امثال عاری از تشابه لفظی .دانست آیینی

 است:  لفظی خودداری شده
 .(111: 2111رُبّ کلمۀ تقول لصاحبها دعنی)نورسیده و ضیغمی،  -21

 ر.گوید مرا به خود واگذااش میچه بسا سخنی به گوینده معنی:  
    .(211: 2111مقتل الرجل بین فکّیه )حمصی،  -21
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                  دهد بر باد(.مرگ هرکس در زبانش نهفته است)زبان سرخ سر سبز می معنی: 
      /zewân pâsewâne sara/  رهوان سهزوان پاسه 
  .(221: 2111نژاد،)سهراب زبان، نگهبان سر انسان است معنی: 

انسان در زیر زبانش ، «سانهِلِ تَحْتَ بوءُخْمَ رءُلمَأَ»است که فرمود: علی)ع( مام ا یادآور کالم 
 است.پنهان

 پرهیز از بیان سخنان لغو و بیهوده. مطابقت معنایی: 
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  مریم اَصیتُمری و عَم تَلتُأکَ -21

 کنید.رکشی میدسترنج مرا )میوه ام را( خوردید واز دستورم س معنی:  
 /nân-xwar-e sefra-deŕ/ .ڕد سفره رخوهنان  -  
 .(211: 2111نژاد،)سهرابکندرا پاره می در پایان آن خورد ومینان کسی که از سفره  معنی:  
 و کفران نعمت.بیان قدر نشناسی  مطابقت معنایی:  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی، هعِی یا جارمَنی و أسْعِأَ إیاکَ -22

دهم درحالی که تومد نظرم منظور من تو هستی ولی ای همسایه تو بشنو.)همسایه را خطاب قرار می معنی:  
 هستی. (
 /waÿwla wa tenem xasüra guš betaken/کنوش بتهگو رهۊسخه! تنم وه لهۊوه-  
 .(211: 2111)سهراب نژاد،مادرزن توگوش بده عروس! باتوهستم، معنی:  
 .غیر مستقیم به صورت کسی قراردادن مخاطب معنایی: مطابقت  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی، راهمن أن تَ معیدی خیرٌلسمع باتَ -21

 اگر در مورد معیدی سخنی بشنوی بهتر از آنست که خود او را ببینی. :معنی  
 /dang-e dehł la dür  xwaša/   شهخوه رۊد له ڵنگ دهده -  

  .(211: 2111نژاد،)سهرابدهل شنیدن از دور خوش استآواز  معنی:  
  معنای ظاهرخوب و باطن بدکسی یا چیزی.بیانگر  مطابقت معنایی:  
 .(112: 2111)نورسیده و ضیغمی،  من سویق غیره جوینُ جدحَ -21

 جوین ازآرد دیگری خمیر درست کرد.)ازمال دیگران بخشید.( معنی:  
 ê/   Xalifa baxš /da kisaÿخشیبه لیفهخه ێکیسه ده  -  

 .(211: 2111نژاد،)سهراببخشدخلیفه می ۀاز کیس معنی:  
)خرج چو از .در بیان خساست در مال خود و بخشش از مال دیگران مطابقت معنایی:  

 ی شدن آسان بود.(ئکیسۀ میزبان بود/ حاتم طا
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی، من الرضفه ما علیها ذْخُ -21

 است را، بردار.همان مقدار اندک)از شیر( که بر سنگ داغ ریخته شده معنی:  
 /da xers müwe bekani qakimata /.تهنیمهقه نیبکه ۊێخرس م ده -
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 .(211: 2111)سهراب نژاد،مویی از خرس کندن، غنیمت است معنی:  
 la ĉaw kurêg ermesêg betake/. خاسه ێبتک گێئرمس گێو کوورچه له-  

xâsa/      

 .                                                                              (111 : 2112)محمدی؛ ز چشم کوری اشکی بریزد، غنیمت استا معنی:  
 )کاچی بهتر از هیچی.(ناچیز بهتر از هیچ است. ۀبهر مطابقت معنایی:  
 .(211: 2111حمصی، )ال هَلهُأ بُکذِالیَ لرّائدُأ-21

 گوید.قراول به همراهانش دروغ نمیپیش معنی:  
 / / tawr dü xwaÿ nyatâšÿ.ێتاشنیه ێخوه ۊور دته -  
 .(221 :2112)محمدی؛تراشدخودش را نمی ۀتبر دست معنی:  
 .دکننمی خیانت نشنزدیکا خود و به در بیان این قاعدتاً انسان مطابقت معنایی:  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی، یندَالیَفرَصِ جاءَ -11

 خالی آمد.دست معنی:  
 /dasÿ da pâÿ  deŕtra/          ترهڕد ێپا ده ێسده  

 .(211: 2111نژاد،سهراب)]است[دستش از پایش درازتر معنی:  
 .از چیزی خالی ماندن و دستِ یامیددر بیان نا مطابقت معنایی:  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی، اال اهلها العروسَ مدحُیَال  -12

 کند، جز صاحبش.کسی از عروس تعریف نمی معنی:  
 /kas wa du xwaÿ nyaywšê terš/  .ترش شیۊنیه ێدوو خوه س وهکه -  

 .(212؛همان)]است[گوید ترشهیچ کس به دوغ خود نمی معنی:  
 .کندش تمجید میمال ی از خود وهر کس مطابقت معنایی:  
 .(212: 2111)حمصی،)مَثَل گونه(الصبر مفتاح الفرج -11

 شکیبایی کلید گشایش است. معنی:  
 نگینهڕ نگینهڕ ێفکهڵختد ئهبه              نگینسه نگینبنیش بنیش سه-  

      beniš beniš sangin sangin           baxted ałkafeÿ ŕangein  ŕangein     
 .(11: 2111نژاد،)سهرابشودای نصیبت بخت شایسته تا ]باش[وقار بنشین با متانت و معنی:  
 .در معنای دعوت به صبر و استقامت در امور مطابقت معنایی:  
 .(111: 2111نورسیده و ضیغمی، ین بحجر.)العصفورَ بَرَضَ-11

 )یک تیر و دو نشان(.دو گنجشک را با یک سنگ زد معنی:  
 /  de pał wa yaÿ tir/.رتی ێیه وه ڵدِ په -  
  .(211: 2111نژاد،)سهرابدو نشان با یک تیر معنی:  
 بهرۀ فروان بردن از عملی واحد، با انجام عملی به اهداف متعدد رسیدن. مطابقت معنایی:  
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 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی، و هو مریضُ یداوی الناسَ طبیبُ -11
 که خود بیمار است.د در حالیکنپزشکی که مردم را درمان می معنی:  
 /giwa-kar pâÿ patiya/  . تییهپه ێر پاکهگیوه -  

 .(222: 2111نژاد،)سهراباست، پایش برهنه]دوز[گیوه :معنی  
 هنر خود. یااز مال  نبردنبهره مطابقت معنایی:  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  ستدرکُال یُ الفائتُ-12

گردد(یا )آب رفته به جوی بر و ازبین برود، قابل جران نیست.)گذشته بر نمی آنچه بگذرد معنی:  
 گردد(نمی
      /âwÿg ke ŕešyâ jamaw nyaw/ ونیه ومهجه شیا،ڕ ک گێئاو -  

 .(211 :2112)محمدی؛شودآبی که ریخت جمع نمی معنی:  

 باشد. ناتوانی در جبران یا تدارک عملی فرصت آن گذشته بقت معنایی:امط  
 .(211: 2111)دامادی، بظلفه عن حتفهِ کالباحثُ - 11

 با پای خود درپی مرگ است.)با پای خود به قتلگاه می رود.( معنی:  
 /wa dase xwaÿ, qawre xwaÿ kani/ نی.که ێور خوهقه ێس خوهه دهو -

 (.221: 2112)محمدی، با دست خود قبر خودش را کند معنی:  
 خود را در معرض آسیب و تلف قراردادن است. این مثل درمعنای

 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  علی الماءِ کالراقمُ -11
 چون کسی است که بر آب می نویسد. معنی:  
  /âw zal daÿ/ ێل دهئاو زه -  
 .(211 :2112)محمدی؛کندعلف هرز را آبیاری می :معنی  
 فایده.بی نابجا وو کوشش  الشدر بیان ت بقت معنایی:امط  
 .(112: 2111)نورسیده و ضیغمی، الی قرصهِ یجرّ النارَ کلُّ -11

 کشد)هر کس به فکر خویش است(.هر کسی آتش را به سمت خویش می معنی:  
 .ێکه ێپگ خوهو مل پهس پف ئهر کههه -  

                        /har kas pef aw mel-e papeg-e xwaÿ kaÿ/                                     

 .(211: 2111نژاد، )سهرابکندپاک می ]کردن[هرکس خاکستر نشسته بر نان خود را با پف معنی:  
 .ێکه ێخوه گیان وه دوعا ریشقمبهێپه -  

paÿqambariš doâ wa gyan xwaÿ kaÿ/                                                             /          
 .(221: 2111)محمدی،کندجان خودش دعا میه پیغمبر هم ب معنی:  
 .در بیان منفعت طلبی اشخاص بقت معنایی:امط  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  و ما مرقته ذّبابِمالِ -11
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 مگس چیست تا آبگوشتش چه باشد. معنی:   
 س؟چوه ێنۊخ فشار وسهچوه ێس خوهگهمه - 

/magas xwaÿ ĉwasaw fešâr-e xünê ĉwas / 

 .(221: 2111نژاد، )سهراب ؟باشد چه مگس خودش چیست که فشار خونش معنی: 
 س؟چوه یپاچهلهکه وسهچوه ێموری خوه-

/muri xwaÿ ĉwasaw kala pâĉaÿĉwas/       

 .(221: 2112)محمدی،اش چیست؟مورچه خودش چیست و کله پاچه  معنی: 

 .بیان خودستایی فرومایگان یا تهدید از سوی آنان نفیدر نایی:بقت معامط  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  غبارله ما یشقّ  -11

 خیزد.گرد و خاکی از او بر نمی معنی:  
      .ێسلنیه گ له لیێمڵه -  

hełmêg la ly nyalesê /        /  
 .(211: 2111)محمدی، خیزدبخاری از او برنمی معنی:  
     خورد.انجام کاری را ندارد، به هیچ دردی نمی جربزۀقت معنایی:ابمط  
 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  هرهیُعطی مَ سناءَالحُ طبَن خَمَ -12

 کند.اش را پرداخت میهرکس زیبا روی را خواهد، مهریه معنی:  
 .چای ئاو دهێبنیش بایه ،ێس ماسی گرر کههه -  

mâsi gerê bâya benišêda âw ĉâÿ/      /harkas                              
 .(211: 2111نژاد، )سهرابباید در آب سرد بنشیند ،خواهد ماهی بگیردبهرکس  معنی:  
 .امور شرایط و عواقب در بیان پذیرش بقت معنایی:امط  
 .   (111: 2112)حریرچی،مراسمِّی بنتها القَتَ والخنفساءُ -11
 نامد.سوسک سیاه دخترش را  ماه می عنی:م  

 .(111: 2111)نورسیده و ضیغمی،  زالٌغَ مهِاُ ی عینِفِ ردُالقِ -11
 میمون در چشم مادرش آهو می نماید. معنی:  
 . نیه ورترچه و رمنه م ێچگهوه له:  شیۊژژوو ئ - 

/ žežu êüšê: la waĉgaÿ me narm-o- ĉawrter neya/   

 .(211: 2111نژاد، سهراب) تر وجود ندارد.لطیفتر و من نرم ۀگوید: از بچه تیغی میجوج معنی: 
 (عیب کسان منگرو احسان خویش).در بیان عیب خود را ندیدن قت معنایی:ابمط 
 .(112: 2111)نورسیده و ضیغمی،  فی وطنهِ لنبیِ هًرامَال کِ -11

 هیچ پیامبری در دیار خویش کرامت ندارد. معنی:  
 xodmâł qru naÿrê/ /waü .ێرێنه قروو ڵخودما وێوه - 



 یعرب و یالمیا یکرد امثال در معنا و لفظ یقیتطب یبررس                        211

 

 .(121 :2112)محمدی،اعتبار ندارد باشد، فامیل ی که ازعروس معنی: 
های خود، مرغ در بیان عدم شناخت و درک صحیح مردمان از داشته بقت معنایی:امط 

 همسایه را غاز پنداشتن.
 .(212؛2111)حمصی، و العشرۀ علی شجرۀ بالیدِ صفورٌعُ -12

 یک گنجشک در دستم، بهتر از ده گنجشک برروی درخت است. معنی: 
 تر. خاس شتمێده ده له شتمێم شتێهه - 

                        /haÿšt-e mêštem la dah-e daÿštem xâstr / 

                      .(211؛2111نژاد،)سهراب]است[بهتر است از ده نسیه ،مشتم]در[ هشت   معنی: 
 است. بسیار ۀنسی نقدِ اندک بهتر از مطابقت معنایی:  
 
 گیرینتیجه .3
ای از فرهنگ و تمدن هر ملتی را در خود دارد که حاصل امثال بخشی بزرگ و دیرینه    

ذوق هنری یا داد و ستد فرهنگی و اجتماعی آن ملت است. نزدیکی جغرافیایی و تعامل 
است که م با عراق باع  نوعی آمیختگی فرهنگی شدهاقتصادی و اجتماعی مردمان ایال

رو، در دو زبان مورد نظر، از این ؛استهای آن در امثال کردی و عربی قابل مشاهدهجلوه
توان یافت که از نظر تطابق لفظی و محتوایی، عمدتاً در دو گروه کلی امثال مشترکی را می

 بندی و نقد و بررسی است: قابل دسته
لی که اشتراک لفظی داشته و از محتوای یکسانی برخوردارند. این دسته به امثا -الف

 ست.احتمال، حاصل ترجمۀ تحت لفظی امثال از زبانی به زبان دیگر ا
امثالی که اشتراک محتوای یکسان داشته، هیچ لفظ مشترکی ندارند. این دسته از امثال  -ب

نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی و آیینی حاصل تجربۀ مشترک انسانی یا نوعی توارد ناشی از 
 استها را به هم نزدیک کردهباشند که محتوا و کارکرد آنمی
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