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حدود دوهزار و هشتصد َمَثل ، « مثل و اصطالح کردی»کتاب 

گیرد که مؤلف اصطالح ، زبانزد ، ترکیب و واژه را در بر می

سال برای گردآوری مواد خام آن وقت صرف نموده  20حدود 

چه از ابتدای کودکی از ی آنی کرده است همهاست. او سع

شنیده است و در  ها ، اقوام و ... مادر ، پدر ، همسایه

ی زمانی حافظه مانده، با موارد جدیدی که در این فاصله

اضافه شده، گردآوری نماید و توانسته است قسمت کمی از 

   آن را در این مجموعه آماده کرده و به خوانندگان ارائه دهد،

کتاب به دو شکل و در دو مجلّد جدا به مردم عرضه 

صفحه، متن کردی فقط  266شده است. در مجلّد عمومی، 

نوشته شده که هرکس که  الخط فارسی سادهبا رسم

فارسی خواندن را یاد گرفته ، بتواند از آن استفاده کند ، امّا 

الخط سورانی و صفحه، رسم 574در مجلّد تخصصی، 

نامه و طرح مباحث تخصصی توسط ن و واژهآوانگاری التی

، «عبدالمجید طیبی»، «ایپروفسور محمدرضا همزه»آقایان 

و پیشگفتار « دکتر محمدرضا قنبری»و « عبدهللا صمدی»

گردآوردنده در دو قسمت برای اهل تحقیق اضافه شده است 

ی نوشتن کردی نحوه»که پیشگفتار دوم گردآورنده در مورد 

الفبای فارسی است. فهرست موضوعی در  با« کرمانشاهی

المثل خواهند ضربتواند به کسانی که میپایان کتاب می

 خاصی را پیدا کنند کمک کند. 

در هردو کتاب )عمومی و تخصصی(، برای راحتی کار 

گذاری شده است. ها شمارهها و اصطالحتحقیق ، َمَثل

ماره شامل شماره در باالی َمَثل و اصطالح قرار دارد . هر ش

َمَثل و اصطالح به گویش کردی با الفبای فارسی و در زیر آن 

اللفظی و ظاهری است و در زیر ی ساده و تحتترجمه



 

ترجمه ، معنی و مفهوم و مقصود از بیان َمَثل و اصطالح 

ها و نوشته شده. در زیر این قسمت برای بعضی از َمَثل

 است.  ها توضیح یا حکایت یا شعری درج شدهاصطالح

به کسانی که با خواندن کردی خوب آشنا نیستند 

 شود ابتدا متن فارسی را بخوانند. سعی شده توصیه می

 

 ها مختصر باشد. ها و توضیحاست تا حّد امکان ترجمه

های این کتاب با اندکی ها و اصطالحبسیاری از َمَثل

های ی مردم کرمانشاهان و حتّی سرزمینتغییر بر زبان همه

مجوار؛ همدان ، لرستان ، کردستان و ایالم جاری ه

 شود. می

به همان »گوید: ی این کار میگردآورنده در مورد انگیزه

اندازه که در حفظ زبان فارسی وظیفه داریم ، دو برابر آن در 

های دیگر وظیفه داریم. های ایرانی دیگر و گویشبرابر زبان

در معرض خطر  ها، به سبب شفاهی بودن، بیشترزیرا آن

های بومی نابود شوند ها و فرهنگنابودی هستند و اگر زبان

ی عظیم و سترگ زبان فارسی هم های تنه، آن وقت ریشه

 رود.خواهند خشکید و فرهنگ ملّی ما هم از بین می

آنچه که در این کتاب در قالبِ َمَثل و اصطالح عرضه 

اقعِی مردم نمای زندگی وی تمامشده است، در واقع آیینه

ی ساده یا یک جمله بر زباِن آنها است که به شکل چند واژه

رود. دلیل شود و هر روز در گفتارِ مردم به کار میجاری می

ها همانا از دل برخاستن و بر دل نشستن ماندگاری این گفته

تر ها با زندگی مردم عادی و از همه مهمو پیوند خوردن آن



 

نقِش » وده است که از آن به ها ببیان شدن به زبان آن

هایی که ها و نوشتهشود. چه بسا گفتهتعبیر می« تاریخی

اند اند ، امّا به دالیل مختلف نتوانستهبسیار زیبا و فنی بوده

ی مردم پیدا کنند. این توفیقی است جایگاهی در میاِن توده

 گردد.که نصیب هر گفتاری و نوشتاری نمی

برای همه حال و هوایی  طالحو اص الَمَثلفضای ضرب

آشنا دارد. ادبیاتی است که بالواسطه با زندگی مردم در 

ها با یکدیگر هاست. ابزار ارتباط آنتماس و عین زندگی آن

آموخته باشد و است. گاهی ممکن است کسی دانش

بخواهد مطلبی را بیان کند، امّا نتواند و ناچار شود از 

ادبی و نامأنوس استفاده کند و در های های زیاد با واژهجمله

نهایت هم در بیان مقصودش ناکام بماند، امّا همان مطلب را 

ای، لیکن با فرهنگ و بینش با یک سواد مدرسهیک فرد بدون 

َمَثل یا اصطالح کوتاه به سادگی بیان کند و به دل شنونده 

 بنشیند.

َمَثل و اصطالح ریشه در تاریخ هزاران ساله دارد. 

وی امثال و حکم در ادبیات کهن کاری سترگ و جستج

های فراوانی ها و اصطالحپرهیمنه است. در قرآن کریم َمَثل

جا وجود دارد که بسیاری از آنچه بر زبان ما جاری است از آن

 «گیرد.ریشه می

های مختلف فرهنگ از جنبه« المثل و اصطالحضرب»

تاریخ، شناسی، شناسی، قومشناسی، زبانمردم، جامعه

توانند هائی ارزشمند هستند که میآداب و رسوم و ... داده

گران و اساتید قرار گیرند. مورد بررسی دانشجویان، پژوهش

بر و فرسا، زمانگردآوری فرهنگ شفاهی مردم، کاری طاقت



 

ی فرساینده است که مستلزم پشتکار، صرف وقت و هزینه

 فراوان است. 

بیر بازنشسته آموزش و د« غالمرضا بدری»گردآورنده 

پرورش است که اوقات خود را صرف مطالعه و بررسی تاریخ 

ی متون انگلیسی و و فرهنگ مردم کرمانشاهان و ترجمه

شناسی، نقد ادبی و ... های بومعربی در ارتباط با پژوهش

 نماید.می

سومین ویکمین و بیستوکتاب به عنوان بیست

رهنگ شفاهی ایران سازمان دانش بومی و ف»دستاورد 

در قطع وزیری توسط انتشارات دینور کرمانشاه « باختری

توانند آن را چاپ و به بازار عرضه شده است و عالقمندان می

از انتشارات دینور یا کتابفروشی پرهام در خیابان ویال، محله 

های دیگر در سطح شهر بهمن کرمانشاه یا کتابفروشی 22

 تهیه کنند. 
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