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چکیده

َ
َمثل که جملهای کوتاه و برگرفته از یک ماجرا یا داستان معمولی و گاهی خاص بین اقوام گوناگون
است؛ میتواند آیینۀ تجلی فرهنگهای اقوام مختلف باشد .هر مثل ،داستانی به قدمت تاریخ دارد لذا
بررسی تطبیقی ضربالمثلهای یک قوم با دیگر اقوام میتواند زمینۀ خوبی برای مقایسه یا تأثیر و تأثر
فرهنگی اقوام باشد .این پژوهش بر آن است به بررسی تطبیقی ضربالمثلهای زبان لکی  -بهعنوان
یکی از زبان های قدیم ایرانی که با حفظ لغات و واژگان اصیل خود تاکنون پابرجا مانده است -با زبان
عربی بپردازد .در این پژوهش از بین انبوه ضربالمثلهای لکی 31 ،موضوع که بیشتر به جنبههای
اخالقی و اجتماعی میپردازند انتخاب شده است .نتایج بررسی تطبیقی ضربالمثلهای لکی و عربی
نشان میدهد که زبان لکی بهعنوان یکی از زبانهای ایرانی که قوم لک در مناطق غربی ایران بدان تکلم
میکنند ،در طول تاریخ از تعامل فرهنگی و تأثیر و تأثر با اعراب برخوردار بوده است .بررسی تطبیقی
ضربالمثلهای لکی با ضربالمثلهای موجود در زبان عربی که یکی از کاملترین زبانهای دنیا به
شمار میرود ،شروع خوبی برای شناساندن فرهنگ مردم لکزبان است.
کلمات کلیدی :ضربالمثل ،ادبیات تطبیقی ،زبان لکی ،زبان عربی
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 .1مقدمه
اعراب و ایرانیان به عنوان دو همسایه در یک محدودۀ جغرافیایی ،از دیرباز در جنبههای دینی،
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،تمدنی و ...با یکدیگر در تعامل بودهاند .قبل از اسالم ،میان
اعراب و رومیان و ایرانیان ارتباط اندکی برقرار بود اما پس از ظهور اسالم این ارتباط شدت و عمق
یافت چنان که موجب تداخل لغات و افکار و عقاید گردید .این امر سبب گشوده شدن افقهای تازهای
در برابر قوم عرب شد و عادات و رسوم ایرانیان و رومیان در میان اعراب نفوذ کرد .اعراب از نظامات
اجتماعی و سیاسی آنها هرچه مورد پسندشان واقع شد و مطابق باذوقشان بود؛ مثل تدوین دفاتر
دولتی و تنظیم سپاه ،اخذ کردند .فرهنگ این ملتها بر ثروت و غنای فرهنگ عرب افزود و چون
عرب به این فرهنگ عظیم دست یافت ،تعقل او بارور شد(ر.ک .الفاخوری. )165 :1381 ،
یکی از اقوام ایرانی ،قوم لکزبان است که خاستگاه اصلی و محل سکونت «زاگرس میانی ،در
استانهای لرستان ،ایالم ،کرمانشاه و همدان است .نام لک ،امروزه نه تنها نام طوایف لکزبان است
بلکه روستاها و مناطقی چند در سراسر کشور به این نام خوانده میشوند که دهستانهایی در قروۀ
کردستان ،خدابنده (از توابع سنندج) و روستاهایی در شهرستانهای ارومیه ،اهر ،اردبیل ،قزوین،
الیگودرز ،میاندوآب و قم از آن جملهاند»(عالی پور .)17 :1384 ،در معرفی زبان این قوم میتوان گفت که
زبان هندواروپایی خود به دو شاخۀ اروپایی و هندوایرانی بخشپذیر است .هندوایرانی نیز به دوشاخۀ
هندی و ایرانی منشعب میشود و زبان ایرانی ،خود به شاخههای اوستایی ،سکایی ،مادی و پارسی
کهن بخشپذیر است .در اینجا بح در مورد بخش چهارم است که به ایرانی میانه و ایرانی نو راه
مییابد و به سه شاخه تقسیم میشود:
 -1شاخۀ خاور :دربرگیرندۀ زبانهای آسی ،سغدی ،خوارزمی ،ختنی ،پشتو و...؛
 -2جنوب باختری(فارسی میانه) :در بردارندۀ زبانهای تاتی ،فارسی،گویش لری ،لری
بختیاری و...؛
 -3شمال باختری :دربرگیرندۀ زبانهای زازا ،کردی ،گورانی ،لهجههای ایرانی مرکزی ،لکی
و( ...ر.ک.غالمی. )384 :1383 ،
راولینسون ،تاریخنگار معروف ،بر این باور است که «زبان لکی از فارسی باستان مشتق شده است
که همزمان با زبان پهلوی به طور جداگانه و مشخص صحبت میشده است»(راولینسون. )155 :1262 ،
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ً
اقوام لکزبان اکثرا در غرب کشور مستقرند و استان لرستان نیز شمار زیادی از آنان را در خود
جای داده است .در این استان ،شهرستان دلفان تنها شهرستانی است که همۀ ساکنان آن به گویش
لکی تکلم دارند .در مورد پیشینۀ این استان و شهرستان آمده است«:کاوشهای دیرینهشناسان و
یافتههای بهدستآمدۀ کاوشگران گویای این است که پیشینۀ لرستان به چهل هزار سال پیش برمیگردد
و دلفان نیز بخشی از لرستان است که در زمان ساسانیان بخشی از سرزمین پارس بوده است .شماری
از دانشمندان بر این باورند که کاسیها نیاکان لکها هستند .شماری از اندیشمندان نیز ساسانیان را
لک و کرد دانستهاند و مادر اردشیر بابکان را از کردها شمردهاند»(همان .)385 :با توجه به اینکه زبان
لکی آنطور که شایسته باشد شناختهشده نیست و از طرف دیگر ،هر قوم و فرهنگی برای معرفی خود
نیاز به نوعی مقایسه دارد ،بررسی و تحلیل ضربالمثلهای این زبان از منظر ادبیات تطبیقی میتواند
قدم خوبی در معرفی زبان لکی و فرهنگ قوم لک باشد؛زیرا «ادبیات تطبیقی ،زمینه را برای خروج
ادبیات بومی از انزوا و عزلت فراهم میکند و آن را بهعنوان جزئی از کل میراث ادب جهانی در معرض
افکار و اندیشهها قرار میدهد» (غنیمی هالل.)40 :1373 ،
در این پژوهش به بررسی تطبیقی ضربالمثل های زبان عربی و لکی گویش شهرستان دلفان -که
بهصورت میدانی گردآوری شدهاند -به شکل موضوعی پرداخته شده و ترجمه ،معادل فارسی ،کاربرد و
آوانگاری امثال زبان لکی نیز آورده شده است .الزم به ذکر است که برای سهولت بازیابی
ضربالمثلهای عربی ،شمارۀ آنها از کتاب «مجمع االمثال میدانی» در مشخصات مربوط به
ضربالمثلها ذکر شده است.
سؤال اصلی در این پژوهش آن است که در زبان عربی و لکی ،ضربالمثلهای مشترک(معادل) از
نظر موضوع کدامند؟
البته در موردضربالمثلهای لکی کتابهایی مثل «حکایات و روایات در ضربالمثلهای لری و
لکی» از علیمردان عسکری عالم ( )1384و«دستور زبان لکی :ضربالمثلها و واژهنامهها»اثر کامین
عالیپور خرمآبادی( )1384نوشته شده است اما تاکنون هیچ کتاب یا مقالهای که به طور خاص به
بررسی تطبیقی امثال لکی با امثال عربی بپردازد نگاشته نشده است.
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کوتهنوشتهای بهکار رفته در این پژوهش چنین است:
مفهوم

کوتهنوشت

ت

ترجمۀ ضربالمثل لکی

مع

معادل عربی ضربالمثل لکی

مف

معادل فارسی ضربالمثل لکی

ک

کاربرد ضربالمثل لکی

.2تعریف مثل
َمثل در اصل ،کلمهای عربی است از مادۀ «مثول» که در لغت به معنای «مانند»«،برهان»« ،پند»،
«عالمت»« ،قصه» و «سرگذشت» آمده است و در فارسی به آن «داستان»«،دستان»«،نمون»،
«نیوشه»« ،ضربالمثل» و «تمثیل» نیز گفتهاند(ر.ک .پور نامداریان. )111-114 :1368 ،
َمثل ،یک جمله مختصر منظوم یا منثور یا دستور و قاعدۀ اخالقی است که مورد تمثیل خاص و
عام میشود چنانکه از فرط سادگی و روانی و کمال ایجاز ،همگان آن را استشهاد نمایند (ر.ک .حکمت،

 .)48 :1361اختصار ،از ویژگیهای َمثل و از جمله مهمترین مؤلفههایی است که باع شده تا َمثل،
مقبول همگان واقع شود و بر سر زبانها بیفتدَ .مثل ،بدون تغییر در لفظ ،از موقعیتی که دربارۀ آن
ذکرشده به هر موقعیت دیگر شبیه به آن منتقل میشود گرچه در این میان از علل به وجود آمدن آن
اطالعی در دست نباشد(ر.ک.السیوطی ،1986 ،ج  .)486 :1از دیگر ویژگیهای مثل ،عامهپسند بودن آن
است که نشاندهندۀ واقعیتی عام است و گاهی به زبان استعاری است؛ مانند «سنگ غلتان بیآرایش
است» یا «گز نکرده پاره نکن»(ر.ک.گری).263 :1382 ،

.3بررسی تطبیقی ضربالمثلهای لکی و عربی
ضربالمثلهای لکی نیز همانند ضربالمثلهای سایر زبانها در موضوعات مختلفی به کار رفتهاند؛ تا
ً
حدی که میتوان گفت تقریبا موضوعی نیست که نتوان برای آن ضربالمثلی ذکر نمود .در این میان،
موضوعات اجتماعی و اخالقی حجم بیشتری را به خود اختصاص دادهاند .در زیر برخی از این
موضوعات انتخاب شده و معادل آنها در زبانهای عربی و فارسی بیان شده است.
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.1بیارزشی
ُ
َ
کور ِی چه بوتی.
یارو ِوژ چیکه تا ِ

yārū wež čēka tā koŕē ča būtē.

ت :طرف خودش کیست تا پسرش کسی باشد.
َ ُّ
َ
الذ ُ
باب َو َما َم َرق ُته (المیدانی ،1955 ،ج  ،2ش .)286 :3901
م ع :ما
م ف :مورچه چیه که کلهپاچهاش باشد.
ک :این مثل جهت بیان بیارزشی اشخاص و در مقام تمسخر به کار میرود.
.2بیتدبیری
وختی تو گنگنت بی وه سای داران /مـه خوشمه مچنیا ار کره جاران
vaxtē to gengaŋet bī va sāy dārān/ ma xūšama mačenyā ar kara jāŕān.

ت :وقتی تو در سایه آواز میخواندی و خوش بودی ،من (با سختی در گرمای مزرعهها) درو
میکردم.
َ
َ
ِّ
َ
َّ ُ َ
صائد کان ُیغنی القصاید (رجبی نوشابادی)322 :1386 ،
م ع :أیام الح ِ
ِ
م ف :جیکجیک مستونت بود ،فکر زمستونت نبود( .همان)
ک :این مثل ،گوشزد برای افرادی است که از شرایط موجود بهره نبردهاند و خود را به
راحتطلبی و بیخیالی زدهاند و به فکر آینده نیستند.
.3پربوری
بوینی َمری.
کوچکیش ِ

kowčekīš bünē marē.

ت :سنگ را هم ببیند میخورد.
َ َ َ ََ
ُ َّ َّ َ َ َ َ
ُ
بیعة الخ َ
اإلعذار والنقیعة (المیدانی ،1955 ،ج  ،2ش )153 :3084
عام تشت ِهی ر
رس و ِ
م ع :کل الط ِ
ِ
ِ
م ف :آدم گرسنه سنگ را هم میخورد .به کسی که به بهانۀ بدی غذا از خوردن امتناع میکند،
گویند(دهخدا ،1363 ،ج )25 :1
ک :این مثل در زبان لکی برای اشخاصی که خوشاشتها هستند و هر چیزی را میخورند بهکار
میرود.
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.4تجربه
یارو چو هزاریش َ
آشتیسیره.
yārū čū hezārīš āšteyasēra.

ت :طرف چوب هزارم را هم انداخته است.
َّ ُ َ ُ ُ َّ
حول َو قلب (المیدانی ،1955 ،ج  ،1ش .)57 :258
م ع :إنه ل
م ف :سرد و گرم روزگار را چشیده است (دهخدا ،1363 ،ج .)964 :3
ک :این مثل در مقام معروفشدن شخصی بهکاری که در آن تجربه کسب کرده ،به کار میرود.
.5تنش
َ
َ
مال دو کینو خملی خمه/

َ
کاسه مشک َی کمچه کمه.

māĺ do kino xamlī xama/ kāsa maškē kamča kama.
َ
ت :خانهای که دو کدبانو داشته باشد ،بههمریخته و نامنظم است؛ کاسه شکسته میشود و قاشق کم
میآید.
َ َُ َ
الغمد (المیدانی ،1955 ،ج  ،2ش .)417 :3589
یفان ِفی ِ
م ع :ال یجمع الس ِ
م ف-1 :آشپز که دوتا شد آش یا شور است یا بینمک(دهخدا ،1363 ،ج .)26 :1
 -2خانهای را که دو کدبانوست خاک تا زانوست(دهخدا ،1363 ،ج .)713 :2
ک :این مثل زمانی به کار میرود که در اموری که باید یک شخص کاردان مسئول باشد ،شخص
دیگری اضافه گردد و باع تنش شود.

.6جبر
ار سویر بو ار چمر ،خر َهر آو کیشه.
ar sür bū ar čamar xar har āwkīša.

ت :چه در عروسی و چه در عزاداری خر آبکش است.
َّ ُ ُ ُ ً
میر َ
الح َ
النا َح ُ
اجات (القاسم بن سالم  ،1980ش .)285 :924
م عِ :إت ِخذوه ف
میان ده(دهخدا ،1362 ،ج .)736 :2
م ف :خر ِ
ک :این مثل در مورد اشخاصی به کار میرود که با توجه به شرایط تغییر موضع نمیدهند و سطح خود
را پایین میدانند و پیوسته در یک حالت هستند.

َ
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.7بودپسندی
ُ
َ َ
موشی ترش.
کس ودو ِوژ ِن ِ

kas va dū wež nemūšē torš.

ت :کسی به دوغ خود نمیگوید ُترش.
َ ُ
م عَ :من َیم َد ُح ُالع َ
روس إال أهل َها؟
َ
َ
ُ
األقار َب َب َ
ُی ُ
عض ُهم ب َبعض َو ُع َ
جب ُهم ِبأنف ُس ُهم (المیدانی ،1955 ،ج  ،2ش .)311 :4068
قاد
االعت ِ
ضرب ِفی ِ
ِ
ِ ِ
ِ
(این مثل به دلیل اعتماد زیاد خویشاوندان نسبت به هم و بالیدن به خود به کار گرفته میشود).

ک :این مثل برای شخصی به کار میرود که تمام خصوصیات و اعمال خود را بهتر از دیگران میداند.
.8دبالت بیجا
َ
َ
ُ
ُ
ِیارو انوم جنگیره نوی ،دودو کوچکه ماشتی.

yārū a nom jaŋēra nōwī, do do kwčeka māštē.

ت :طرف در دعوا بیطرف بود ،دوتا دوتا سنگ میانداخت.
َ
َ َ
م ع :ال َناقتي فی هذا و ال َج َملي (القاسم بن سالم ،1980 ،ش .)275 :888
م ف :ناقه و جملی در امر نداشتن(دهخدا1363 ،؛ ج .)736 :4
ک :این مثل در مقام شخصی که در امور دیگران دخالت میکند به کار میرود.
.9در مضیقه قرار زرفتن
ُ
َ
َ
ار بقارنم پر َدمم آوه ،ار نقارنم ل َونم خراوه.
ar beqārenem peŕ damem āwa, ar naqārenem lonam xerāwa.

ت :اگر فریاد بزنم دهانم پرآب میشود (خفه میشوم)؛ اگر فریاد نزنم (کمک نخواهم) خانهام خراب
میشود.
َ َ َُ
َ َ ً
َ َ ًَ
ُ
َّ
ماء مصعدا (المیدانی ،1955 ،ج  ،2ش .)242 :3681
م ع :ال ترک الله له ِفی
األرض مقعدا و ال ِفی الس ِ
ِ
م ف :نه دست ستیز و نه پای گریز (دهخدا ،1363 ،ج )1849 :4
ک :این مثل برای شخصی که به ناچار بین دوراهی گیر کرده و مجبور به سکوت است به کار میرود.
 .10دروغ
ُ
چویتی ،مو ُتون ُدروه ِمی.
روزن آ گر ِا مال ِ
د ِ

dorūzen āger e māĺ čütē, mōton dorūa mē.
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ت :دروغگو خانهاش آتش گرفت ،میگفتند دروغ میگوید.
َّ َ ُ َ َ
ُ ُ
وب قد َیصدق (المیدانی ،1955 ،ج  ،1ش .)17 :33
م ع :إن الکذ
م ف :یکی را که عادت بود راستی /خطایی رود ،درگذارند از او
و گر نامور شد به قول دروغ /دگر راست باور ندارند از او (سعدی)199 :1387 ،
ک :این مثل برای شخصی که همیشه دروغ میگوید و اگر یکبار هم راست بگوید هیچکس حرفش را
باور نمیکند ،به کار میرود.
 .11دوراندیشی
َ َ
َ
مونلم.
ِآشم ِکردیه ارا آیل ِلم ،منتم نیاار ِمی ِ

āšem kerdey aaŕā āylalem, menatem neyāar mēmonalem.



ت :غذایی را برای بچههایم پختم و منت را بر مهمان گذاشتم.
َ َ
م عَ :ی َ
جم ُع َس َیر ین فی خرزة (المیدانی ،1955 ،ج  ،2ش )417 :4678
ِ
م ف :با یک تیر و دو نشان زدن.
ک :این مثل برای اشخاصی که کاری را که به حال خودشان نفع دارد و بهظاهر برای دیگران انجام
میدهند به کار میرود.
.12دورویی
ُ ُ
ُ
نیری.
چی نژی پشت وری ِ

čč nožī pešt-o-ŕü nērē.

ت :مثل عدس پشت و رویش قابلتشخیص نیست.
َ ُ
َ
راغش (المیدانی ،1955 ،ج  ،1ش .)228 :1214
م ع :أحول ِمن أبی ب ِ
ک :این مثل بیانگر شخصیت افراد چاپلوس و دو رو است که بویی از یکرنگی نبردهاند.
.13ذلیل بودن
َ
شیری انوم دو روایرهزوینه.
ِ
ت :یک شیر در جنگ با دو روباه قدرتی ندارد.
َ
َ
َّ َ
م عِ :إ َّن الذ ِلیل ال ِذی ل َیست ل ُه َع ُض ُد (المیدانی ،1955 ،ج  ،1ش .)21 :54

šērē a nom do rowāyra zowīna.

َ
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م ف :آدم خودش بمیرد هوادارش نمیرد (دهخدا ،1363 ،ج .)24 :1
ک :این مثل برای شخص قدرتمندی که بین چند نفر به خواری و ذلت افتاده و از خود قدرتی ندارد ،به
کار میرود.
.14ز یبایی
َمری خیار ژیر ولگیکه.
marī xeyār žēr valgēka.

ت :همچون خیار زیر برگ است.
م عَ :
أزهی من َط ُ
س (المیدانی ،1955 ،ج  ،1ش .)327 :1761
او
ِ
ِ
م ف :مانند طاووس(دهخدا ،1363 ،ج .)1459 :3
ک :این مثل برای تعریف و تمجید از ظاهر کسی به کار میرود.
ّ
 .15شکاکبودن
َ
مال بریا َو برا ِوژی شکه مکی.

māĺ beryā va berā wežē šaka makē.

ت :مالباخته حتی به برادر خود هم شک میکند.
َ
َ َّ َ ُ َ
وء ظن ُمول ُع (المیدانی ،1955 ،ج  ،1ش .)12 :18
م عِ :إن الش ِفیق ِبس ِ
ک :این مثل زمانی به کار میرود که شخصی مالش سرقت شده باشد و به اقوام و همسایگان خود
شک کند.
.16شوبی بیجا
َ
سر ِا سر آیل نیاین ،سنگ آیم سوکه َم ِکی.

sar e sar āyl neyāyn, saŋ āyem sōka makē.

ت :با کودکان مشاجرهکردن از ارزش انسان کم میکند.
َ
الص َبیان ال َتصبک ب َ
حذر ِّ
أعق ِائ َها
م عِ :إ
ِ
ِ
ِ
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َ
ُ ُ
ُ َُ
َ
َ
َّ
ُ
َ َ
حبة َالدنيء َت َض ُع
عاء َو األ ِدنیاء .و ص
حبة ِمن ُیعیبک ِمن ُالوض ِ
حذ ِیر ِمن ص ِ
یقال ذلک ِفی الت ِ
ََُ
الش ُ
الج َاهَ ،و َم َث ُل َّ
الش َ
َّ
ریف ُی ُ َّ
ریف و َتقص ُر اله َّم َة ،و َتخم ُد ا ِّلذ َکرَ ،و ُتفس ُد َ
سک
الم ِ
ِ
خالط الدنيء مثل ِ
ِ ِ
ِ
َِ
ِ
َ ُ ُ
َ
َتخل َط ُه ب َّالر َماد َف َیأتی َع َلی َج َ
فاخر ِه (العسکری ،1980 ،ج  ،1ش .)75 :74
حاس ِن ِه ،و یهلک ِ
سائ َر م ِِ
ِ ِ ِ ِ
میع م ِ
ِ
(این مثال برای برحذرداشتن از همنشینی با پستفطرتان و فرومایگان که از شما عیبجویی
میکنند ،بهکاربرده میشود؛ چراکه همنشینی با شخص فرومایه ،انسان باشرافت را کوچک میکند و
همت و تالش را کم میکند و یاد خدا را از بین میبرد و مقام و جایگاه انسان را تباه میکندَ .مثل
همنشینی انسان شریف با انسان فرومایه مانند ُمشکی است که با خاکستر آمیخته شود ،این خاکستر بر

همۀ خوبیهای آن غلبه کرده ،دیگر امتیازاتش را نیز نابود میکند).
م ف :چون پیر شدی ز کودکی دست بدار /بازی و ظرافت به جوانان بگذار (سعدی)149 :1387 ،
ک :این مثل در بیان این مسئله که شوخیکردن با کودکان باع از بینرفتن منزلت شخص میشود به
کار میرود.
.17طمع
َ َ
سالم گورگ بی طما نیه

ای کالوه سره ب َی بالنیه.
seĺām gorg bē tamā nīya/ ī keĺāwa sara bē beĺā nīya.

ت :سالم گرگ بیطمع نیست؛ این شخص که کاله سرش است بدون بال نیست.
ََ
ُّ
سان ِه َت َمرة (المیدانی ،1955 ،ج  ،2ش .)153 :3081
م ع :کل ِ
خاطب علی ِل ِ
ک :این مثل برای افراد طمعکار که حتی سالمکردنشان ،برای رسیدن به خواستۀ خودشان است و هر
کار آنها از روی طمع است به کار میرود.
.18ظاهرزرایی

الفِ -پیا ار ترازی ِن َم ِنن.
ت :مرد را بر ترازو نمینهند.
م عَ :أ َلم ُرء ب َأ َ
صغ ِر ِیه (المیدانی ،1955 ،ج  ،2ش .)294 :3982
ِ
م ف :مرد را به سخن دانند (دهخدا ،1363 ،ج .)1517 :3

peyā ar terāzī nemanen.

َ
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ک :این مثل بیانگر این است که اشخاص را با توجه به اخالقیات میسنجند ،خصوصیات ظاهری
مالک سنجش نیست.
َ
بَ -زلت نچو ِااوانه ِک چاق ُو چوق ِدیرن ،زلت ِا اوانه بچو ِک سر ِا ُتو ِدیرن.

zaĺat načū e awāna kečāq-o- čūq dēren, zaĺat e awāna bečū ke sar e tū dēren.

ت :از کسی که زیاد حرف میزند و بیشتر در دید است نترس ،از آدم سربهزیر بترس.
َ َ َ َ َ َ َ َّ
حت ُّالرف ِة (العسکری ،1988 ،ج  ،1ش .)348 :728
م ع :و أخفی ِمن الم ِاء ت
م ف-1 :از آنان نترس که های و هوی دارند ،از آنان بترس که سربهتوی دارند (دهخدا ،1363 ،ج .)100 :1
-2آب زیرکاه (دهخدا ،1363 ،ج .)11 :1
ک :این مثل برای این که افراد را از روی ظاهر قضاوت نکنند به کار میرود.
.19عدم آ زاهی
هر ِا بر یر ناوردن.
heŕ e beŕēr nāwerden.

ت :گربه را از موش تشخیص نمیدهد.
َ َ ُ ً
ً
عرف ِهرا ِمن َّبرا (المیدانی ،1955 ،ج  ،2ش .)269 :3797
م ع :ما ی ِ
م ف :خوشا آنان که ِهر از بر ندانند /نه حرفی وا نویسند نه بخوانند(باباطاهر)14 :1388 ،
ِ
ک :این مثل در مقام شخصی که در تشخیص مسایل ،ناتوان است به کار میرود.
 .20عدم کارایی
َ ََ
ُ
یارو چ َد قورسون چ د لمردون.
ِ
ِ

yārū če da qōrson če da lamardon.

ت :طرف چه در قبرستان باشد چه در اتاق نشیمن ،یکسان است.
م عَ :ال َحيٌّ َف ُی َ
رجی َو َال َمیت َف ُی َ
نسی (المیدانی ،1955 ،ج  ،2ش .)241 :3663
م ف :نه سرجمع زندههاست نه سرجمع مردهها (دهخدا ،1363 ،ج .)1851 :4
ک :این مثل در مقام شخص مریضی که نه میتوان آن را زنده پنداشت و نه مرده ،به کار میرود.
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.21فرافکنی
َ
غال ا غال موش َی ال ُری ِسی

qeĺā a qeĺā mūšē lā rü sē.

ت :کالغ به کالغ میگوید رویت سیاه.
َ َّ
ََ
دائها َو أ َنسلت
م ع :رم ِتني ِب ِ
َ
َ
َ
قال ُ
الم َف َّضل َأ َّنه َ
کان َی ُق ُولَ :هذا َ
أبوع َبیدَ :و ُیحکی َعن ُ
الم َثل قیل ل ُر َ
نت الخ َزرج ِمن کلبَ ،و
ب
هم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َّ َ ً
َ
کانت إ َمر ُأة َسعد بن َز ید َم َن َاة بن َتمیمَ ،و َ
کان َلها َضرائ ُر ُف َّ
هم ب َعیب ُهوَ
وما َف َر َمتها ُر ُ
سابتها ِإحداهن ی
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ َّ َ َ
ً
َ َ َ ُ
ََ
دائها َو أ َنسلت» فذ َهبت مثال (القاسم بن سالم ،1980 ،ش . )73 :149
ِفیها ،فقالت ض َّرتها« :رم ِتنی ِب ِ
(ابوعبیده گفته است :از مفضل نقل شده است که او میگفت :این َمثل برای «رهم» ،دختر خزرج
بنت کلب ،گفته شده است که زن سعد بن زید مناة بن تمیم بود و وجود او برای دیگران ضرر و زیان
داشت .روزی زنی او را مالمت کرد و رهم آن زن را با عیبی که در او بود مورد حمله قرار داد و این زن
همکاره او گفت« :من را با مرضی مالمت کرد که در خودش بود و رفت»؛ و این عبارت ضربالمثل
شد).
م ف :آبکش به کفگیر میگوید چند سوراخداری؟(دهخدا ،1363 ،ج .)12 :1
ک :این مثل زمانی که شخصی عملی را انجام میدهد و آن عمل را به شخص دیگری طعنه میزند یا
خود عیبی دارد و در باب همان عیب از دیگران عیبجویی میکند ،به کار میرود.
.22قضاوت ناعادالنه
هرکی تنیا بچو َو قاضی ،راضیه مایا.
ِ

har kē tanyā bečū va qāzī, rāzīya māyā.

ت :هر کس تنها به قاضی رود راضی برمیگردد.
َ ََ َ َ ُ
َ َ
حده َیفلح
أت الحکم و
م ع :من ی ِ
َ
هم َة َو َّ َ
ضر ُب ل َّلر ُجل َیسب ُق إ َلی الحاکم ُف ُیلقی فی َقلبه ُّالت َ
ُی َ
صاح ِبهَ ،و َه َو ض َر َب ِم َن
ِ
ِِ
الغل علی ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َ
المکا َیدة(القاسم بن سالم ،1980 ،ش .)82 :181
(در مورد مردی گفته شده که نزد پادشاه میرود و اتهامی به قلب او وارد میکند و کینهای نسبت به
دوست او به وجود میآورد و این خود روشی برای حیلهگری است).

َ
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ک :این مثل در مقام شخصی به کار میرود که در زمان جنگ و دعوا تنها به نزد کسی که مسئول
اجرای حکم است برود و راضی بر گردد ،چون قاضی حکم را به نفع او صادر میکند.
.23زذر زمان
آیم َنمری ،کولچی موینی.
āyem namrē kolčeya mōynē.

ت :انسان نمیرد همه چیز را میبیند.
ًَ َ ً
م عِ :عش َر َجبا ت َر ع َجبا (المیدانی ،1955 ،ج  ،2ش .)16 :2433
م ف :به گیتی بیشتر مانی ،بیشتر بینی (دهخدا ،1363 ،ج .)547 :1
ک :این مثل در بیان این مسئله که انسان با گذشت زمان ،عجایب و کارهای دور از انتظار بیشتری را
میبیند به کار میرود.
.24مطالبهزری
کور ِمی ِوژ ِمال بو.

koŕ mē wež melā bū.

ت :پسر باید خودش باسواد باشد.
َ ُ
رء به َّم ِت ِه (تمیمی آمدی ،1373،ج ،1ح . )61 :231
م ع :الم ِ ِ
م ف :مرغ با پر میپرد تا آشیان  /پر مردم همت است ای مردمان(مولوی.)904 :1387 ،
ک :این مثل بدین معناست که انسان باید در هر کاری ،شجاعت کافی و پشتکار الزم داشته باشد.
.25منفعتطلبی
َ
َ
ِا دوما سگا سوخون جمه ِمی.

e domā sag soxon jama mē.

ت :به دنبال سگ ،استخوان جمع میکند.
َ َ َ َ َ َ ُ
حت ِفظ؟ (المیدانی ،1955 ،ج  ،1ش .)92 :439
م ع :بعد خیر ِتها ت
م ف :نگویمت که به ستخوان خاکخورده بناز /عظام بالیه کی رتبت عصام دهد (بهار)517 :1368 ،
ک :این مثل برای اشخاص طمعکاری به کار میرود که در شرایطی هم که چیزی به آنان نمیرسد باز
به دنبال منفعت باشند.
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.26ناپایداری
َ
نیشتیه عقرو کوری.
بازی ِ
ار جا ِ

ar jā bāzē nīštey aaqrō kūrē.

ت :باز مرده و عقرب کوری جایش را گرفته است.
َّ ُ َ َ
اث ب َأرضنا َی َ
ستنس ُر
م عِ :إن البغ ِ ِ
َ ِّ
َ ُ َ ً َّ
ُ َ ُ َّ
صیر قویا َو ِللذ ِلیل َی ِع ُّز َبعد الذل (المیدانی ،1955 ،ج  ،1ش . )10 :8
عیف ی
یضرب ِللض ِ
ِ
(برای انسان ضعیفی که قوی میگردد و انسان فرومایهای که بعد از فرومایگی به جاه و عزت میرسد
به کار میرود) .
م ف :در این باغ سروی نیامد بلند /که باد اجل بیخش از بن نکند (سعدی)241 :1388 ،

ک :این مثل در مورد اشخاص صاحبمنزلتی که از بین بروند و اشخاص پایینمرتبه جای آنها را
بگیرند به کار میرود.
 .27ناساززاری
ِم پوال ُتو پوال ،جامون نماو ِا ژیر ِی کوال.

me pūĺā to pūĺā, jāmon nemāw e žēr ye kūĺā.

ت :من جنسم از آهن و تو هم آهن ،نمیشود زیر یک سرپناه زندگی کنیم.
َ
َ
م عَ :
أنت َت ِئقَ ،و أنا َم ِئق ،ف َم َتی َن َّت ِف ُق؟
َ َ َ
َّ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َ
صمعیُ :ه َو َ
األ َ
الح ِد ُید َیعنی
ریع إلی ُالبکاء ،وقال
قال ابوعبید :الت ِئق :السریع ِإلی الش ِر ،والم ِئق :الس
َّالت ِئ ُق (المیدانی ،1955 ،ج  ،1ش . )47 :180
(ابوعبیده گفته است :با خشم زیاد ،بر شر غلبه کن و با تحمل و حوصله ،از گریۀ خود جلوگیری کن و
اصمعی میگوید :آهن همان خشم زیاد است).
م ف :تو ناز کنی و یار تو ناز /چون ناز دو شد طالق خیزد (مولوی به نقل از دهخدا ،1363 ،ج .)566 :1
ک :این مثل در مقام دو نفر که با یکدیگر سر ناسازگاری دارند به کار میرود ،البته بیشتر برای دعوای
زن و شوهر کاربرد دارد.
.28نتیجه عمل
َ
َو دس وژ ُقور ِوژ ک َنی ِسی.

va das wež qōr-e- wež kanyasē.

َ
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ت :با دست خویش گور خود را کنده است.
الباح َعن ُ
َ َ
الم َدیة (المیدانی ،1955 ،ج  ،2ش .)157 :3112
م ع :ک ِ ِ ِ
ت :این مثل در بارۀ شخصی به کار میرود که خودش برای خودش مشکل درست میکند.
.29وابستگی
َ
ُ
َ
وسی.
ورک کس ِا کولی کسیر ِنم ِ

vark-e- kas e koĺē kasēr nemūsē.

ت :برۀ کسی در طویله دیگری نمیماند.
ک إ ُبن ُبوح َ
ُ َ
ک (المیدانی ،1955 ،ج  ،1ش .)101 :496
ِ
م عِ :إبن ِ
م ف :فرزند کسی نمیکند فرزندی /ور طوق طال به گردنش بربندی (به نقل از دهخدا ،1363 ،ج .)74 :1
ک :این مثل در بیان مقام وابستگی فرزند به پدر و مادر به کار میرود.
.30همسایگانی
َ
سیر نمکی ،محبت فرا مکی.
کاسمسا کس ِ

kāsamsā kas sēr nemakē, mahabat farā makē.

ت :همسایگانی کسی را سیر نمیکند محبت را زیاد میکند.
ُ َُ
م عَ :الر َثیئة َتفثأ َالغ َض َب (العسکری ،1988 ،ج  ،1ش .)388 :856
م ف :یک لقمه شکم را سیر نمیکند ،محبت را زیاد میکند (دهخدا ،1365 ،ج .)1367 :3
ک :این مثل زمانی به کار میرود که با کوچکترین اقدام و عملی میتوان محبت را بیشتر کرد.
 .31همدلی کردن با دیگران
شیری ِک خراو نیه.
دلی خراوهِ ،

deĺē xerāwa,šeyarē ke xerāw nīya.

ت :دلی خراب است ،شهری که خراب نیست!
َّ َ
َّ َ
م ع :الثکلی ُت ِح ُّب الثکلی (المیدانی ،1955 ،ج  ،1ش .)153 :777
م ف :خرمنسوخته همه را خرمنسوخته خواهد (دهخدا ،1365 ،ج .)736 :2
ک :این ضربالمثل هنگامی به کار میرود که شخص مصیبتدیدهای که دارای مشکالت است انتظار
دارد همه با او شریک باشند.

  78فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،شمارۀ  ،18زمستان 1396

.4نتیجهزیری
 -1ضربالمثل نماد فرهنگ یک ملت است و مقایسۀ تطبیقی آن با امثال دیگر ملتها راه را برای
بررسیهای تاریخی باز میکند.
 -2بررسی تطبیقی ضربالمثلهای زبان لکی و عربی در این مقاله در سیویک موضوع مشترک،
بیانگر نزدیکی و تأثیر و تأثر و مشابهت فرهنگ این دو ملت است.
 -3نزدیکی فرهنگ اقوام ایرانی با عرب تا حدی است که تشخیص منشأ و خاستگاه اصلی
ضربالمثلها کاری سخت و دشوار است و اگر یک مثل در هر دو زبان دارای داستان باشد خود
داللت بر تشابه فرهنگی دارد ،قوم لک نیز به عنوان یکی از این اقوام ،از این تحوالت دور نمانده است.
 -4ضربالمثل ،چکیده و نمادی از زندگی اقوام است .در دو زبان لکی و عربی به علت تشابه و تعامل
ً
فرهنگی ،ضربالمثلها دارای کاربرد تقریبا یکسانی هستند.
 -5مثلها گاهی به صورت شعر هستند و در بعضی مواقع ،شاعر عین ضربالمثل را در شعر آورده
است یا شعرش مضمون مثل را بهطور واضح در بردارد که بهعنوان ضربالمثل استعمال میشود.
 -6با بررسی و ژرفاندیشی بیشتر در ضربالمثلها میتوان به وحدت و پیوند دو ملت ایرانی و عرب
پی برد.
 -7وجود امثال مشترک در زبان لکی و عربی ،نشان از قدمت و پیشینۀ قوم لک دارد.
منابع
کتابها
 -1باباطاهر ،)1388( ،دوبیتیهای باباطاهر بر اسا نسخۀ وحی د دس تگردی ،قـم ،شـمیم گـل
نرگس.
 -2بهار ،محمدتقی ،)1368( ،دیوان ،چاپ پنجم ،تهران ،توس
 -3پورنامداریان ،محمـدتقی ،)1368( ،رم ز داس تانهای رم زی در ادب فارس ی ،چـاپ سـوم،
تهران ،علمی و فرهنگی
 -4تمیمی آمدی ،محمد ،)1373( ،غرر الحکم و درر الکلم ،چاپ پنجم ،تهران ،دانشگاه تهران
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 -5حکمت ،علیاصغر ،)1361( ،امثال قرآن ،چاپ دوم ،تهران ،بنیاد قرآن
 -6دهخدا ،علیاکبر ،)1363( ،امثال و حکم ،چاپ ششم ،تهران ،سپهر
 -7ــــــــــــــــــ ،)1377( ،لغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران
 -8راولینسون ،هنری ،)1360( ،زذر از ذهاب تا بوزستان ،ترجمه :اسکندر امان اللهـی بهارونـد،
تهران ،آ گاه
 -9رجبی نوشابادی ،فرهاد ،)1386( ،فرهن

اصطالحات معاصر ،چاپ اول ،قم ،ذوی القربی

 -10سعدی ،مصلح بن عبدالله ،)1387( ،زلستان س عدی ،تصـحیح :محمـدعلی فروغـی ،چـاپ
چهارم ،تهران ،درنا
 -11ــــــــــــــــــــــــــ ،)1388( ،بوس تان س عدی ،تصــحیح :محمــدعلی فروغــی و اســتاد
العضیم قریب ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات عالمگیر
 -12السیوطی ،)1986( ،المزهر فی علوم اللغ  ،تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت
 -13عالی پور خرمآبادی ،کـامبین ،)1384( ،دس تور زب ان لک ی ،ض ربالمثلها و واژهنام هها،
خرمآباد ،افالک.
 -14العســکری ،ابــو هــالل 1988( ،م) ،جمه را االمث ال ،تحقیــق :محمــد ابوالفضــل ابــراهیم و
عبدالمجید قطامش ،بیروت ،دارالجیل
 -15غنیمی هالل ،محمـد ،)1373( ،ادبی ات تطبیق ی :ت ار یخ و تح ول ،اثرپ ذیری و اثرز ذاری
فرهن

و ادب اسالمی ،ترجمه :سید مرتضی آیت اله زاده شیرازی ،تهران ،امیرکبیر

 -16الفاخوری ،حنا ،)1389( ،تار یخ ادبیات زبان عربی ،ترجمه :عبدالمحمـد آیتـی ،چـاپ نهـم،
تهران ،توس
 -17القاسم بن سالم ،ابی عبید1980( ،م 1400-ه) ،االمثال ،تحقیق :الـدکتور عبدالمجیـد قطـامش،
الطبعة األولی ،دمشق ،دارالمأمون للتراث

  80فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،شمارۀ  ،18زمستان 1396

 -18گری ،مارتین ،)1382( ،فرهن

اصطالحات عربی (در زب ان انگلیس ی) ،ترجمـه :منصـوره

شریفزاده ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 -19موالنا جاللدین ،محمد بلخی ،)1387( ،مثنوی معنوی ،تصحیح :عزیز اللـه کاسـب ،ششـم،
تهران ،گلی
 -20المیــدانی ،ابوالفضــل 1374( ،ه 1955-م) ،مجم ع االمث ال ،تحقیــق :محمــد محیالــدین
عبدالحمید ،مصر ،مطبعة دارالسعادة
مقالهها
غالمی ،بهادر« ،)1383( ،پژوهش ریشهشناسی زبان لکی» ،مجموعه مقاالت همایشزبانهای ایرانی و زبانشناسی ایران ،صص .393-383

