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چکیده 
شــفاهی  ادبّیــات  دارای  ُکــردی،  فرهنــگ  و  زبــان 
گســرتده ای اســت کــه عــالوه بــر قدمــت و غنــای آن، در 
درک نــکات مبهــم و دشــوار برخــی از اشــعار شــاعران 
کمــک به ســزایی خواهــد کــرد. نظامــی گنجــوی، یکــی 
از شــاعرانی اســت کــه حتــت تأثــری زبــان و فرهنــگ 
مــادری خــود یعنــی زبــان و ادبّیــات ُکــردی بــوده اســت 
و در جای جــای مخســه ی او قرایــن و نشــانه های ایــن 
تأثریپذیــری بــه چشــم می خــورد. در مثنــوی لیلــی و 
جمنــون نظامــی، ترکیبــات و مفــردات زبان ُکــردی زیادی 
وجــود دارد و نیــز اشــاره هایی بــه فرهنــگ عامــه ی مــردم 
ُکــرد در آن دیــده می شــود کــه باعــث مبهــم بــودن اشــعار 
آن شــده اســت. از ســوی دیگــر عــدم توّجــه و دّقــت 
مصّححــان و شــارحان ایــن اثــر بــه فرهنــگ و باورهــای 
ــا  ــم و ب ــات مبه ــن ابی ــه ای ــت ک ــده اس ــث ش ــردی باع ُک
ظــّن و گامنه زنــی مهــراه باشــند. »افســانه ی رسُبــزی« 
یکــی از ترکیبــات و اصطالحاتــی اســت کــه نظامــی آن 
را از فرهنــگ و باورهــای زبــان ُکــردی وام گرفتــه اســت 
و از آن جایــی کــه شــارحان از ایــن نکتــه غافــل بوده انــد، 
بــه دســت  آن  از  دقیــق و جامعــی  نتوانســته اند رشح 
دهنــد. در ایــن جســتار ســعی شــده اســت، بــا هبره گــریی 
از روایــات و باورهــای عامیانــه ی ُکــردی، رشح دقیقــی 

ــود.  ــت داده ش ــه دس از آن ب

ــل،  ــون، متثی ــی و جمن کلیدواژه هــا: نظامــی گنجــوی، لیل
ــان ُکــردی. زب

کورته

زمــان و فەرهەنــگ و کەلەپــووری کــوردی، وێژەیێکــی 

ــی  ــڕای کۆن ــه وێ ــه ک ــاوی هەی زارەکــی ئێجــگار بەرب

و لەمێژینەیییەکــەی، لــه تێگەیشــنت و دەرک کردنــی 

خاڵــی دژوار و ئاســتەنگی هەنــدێ شــیعری شــاعیراندا 

ــه ڕوون  ــی زۆر لەوان ــێ الیەنێک ــه و دەتوان زۆر بەکەڵک

بکاتــەوه. نیزامــی گەنجەیــی یەکــێ لــەو شــاعیرانەیه که 

لــه ژێــر کاریگــەری زمــان و فەرهەنــگ و کەلەپــووری 

ــووه  ــدا ب ــژەی کوردی ــان و وێ ــه زم ــی خــۆی، وات دایکی

و لــه زۆر جێــی »خەمســە«کەیدا نیشــانه و کارتێکەریــی 

و  لەیلــێ  لــه  دەکەوێــت.  بەرچــاو  دیاردەیــه  ئــەم 

مەجنوونەکەیــدا، کۆمەڵێــک وشــه و زاراوه و ساڕســتەی 

کــوردی هاتــووه و هەروەهــا جار-جــارەش ئاماژەهایێک 

خەڵکــی  زارەکیــی  کەلەپــووری  و  فەرهەنــگ  بــه 

کوردیشــی تێــدا دەبیندرێــت کــه بۆتــه هــۆی لێــڵ بــوون 

و ناڕوونیــی هەنــدێ لــه شــیعرەکانی لــه گۆشــەنیگای 

زمانــی فارســییەوه. لــه الیێکــی دیکەشــەوه ئــاوڕ 

نەدانــەوه و ســەرنج نەدانــی ســاغەوەکەران و ڕاڤەکارانی 

ئــەم بەرهەمــه بــه فەرهەنــگ و کەلەپــوور و بیــر و 

بــاوەڕی کــوردی بۆتــه هــۆی ئــەوەی ئــەم جــۆره بەیتانــه 

ــان  ــان چاوی ــی و گوم ــڕای دوودڵ ــن و وێ ــڵ بنوێن لێ

لێبکرێــت. »ئەفســانەی ســەربوزی« یەکــێ لــەو زاراوه و 

تەرکیباتەیــه کــه نیزامــی لــه کەلەپــوور و بیــر و بــاوەڕی 

ــەکاران  ــه ڕاڤ ــەوەی ک ــەر ئ ــووه و لەب ــوردی وەرگرت ک

ــی  ــوه رشۆڤەیێک ــوون، نەیانتوانی ــاگا ب ــه بێ ئ ــەم خاڵ ل

ورد و هەمەالگــری لێبدەنــەوه. لــەم وتــارەدا نووســەران 

ــاوڕ دانــەوه لــه حەکایــەت و بیــر و  ــه ئ هەوڵیــان داوه ب

ــت و  ــی ڕاس ــوردی، رشۆڤەیێک ــەی ک ــاوەڕی عەوامان ب

ــه ســەر بنووســن. دەقیقــی ل

وشــەگەلی ســەرەکی: نیزامــی گەنجەیــی، لەیلــێ و 

ــوردی. ــی ک ــەڵ، زمان ــوون، مەت مەجن
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1- درآمد

ــد  ــی و بالغــی در شــعر یــک شــاعر، نبای ــارص زبان ــرد عن در بحــث چگونگــی کارب

ــت  ــی اس ــأله ی بدیه ــک مس ــن ی ــت. ای ــده گرف ــی را نادی ــط اجتامع ــش محی نق

ــنن و  ــی، آداب و س ــط اجتامع ــر محی ــت تأثی ــرد، تح ــک ف ــوان ی ــه عن ــاعر ب ــه ش ک

آرمان هــای جامعــه ی خویــش قــرار بگیــرد. بنابرایــن میــان آفرینــش هــری و واقعیّــت 

ــا  ــه ب ــت ک ــگ اس ــدازه ای تنگاتن ــه ان ــه ب ــن رابط ــود دارد و ای ــه وج ــی رابط بیرون

تغییــر و تحــّول اجتامعــی، عنــارص زبانــی و بالغــی نیــز دگرگونــی پیــدا می کننــد. 

»همــه ی تحــّوالت اجتامعــی بــر آثــار هــری مؤثّرنــد چــه تحــّول در نتیجــه ی جنــگ 

یــا کشورگشــایی باشــد یــا تحــّول سیاســی و... همــه بــر ســاختار و محتــوای هــر 

و ادبیّــات تأثیــر می گذارنــد« )باســتید، 1374: 190(. بســیاری از نظریه پــردازان 

ــر  ــت تأثی ــر تح ــه »ه ــد ک ــو معتقدن ــن و آدورن ــوکاچ، گلدم ــر ل ــی نظی جامعه شناس

ســاختار وجــودی جامعــه ای اســت کــه در آن پــای بــه عرصــه می گــذارد، بــه عبــارت 

ــد«  ــر دارن ــور ه ــی ظه ــده در چگونگ ــن کنن ــش تعیی ــودی، نق ــط وج ــر، رشای دیگ

 .)161  :1382 )راودراد، 

بــر همیــن اســاس، میــزان اســتفاده از تصاویــری کــه زاییــده ی ذهن شــاعر اســت 

ــه  ــه بیشــرتی داشــته اســت بســتگی ب ــارص توّج ــن عن ــک از ای ــه کــدام ی و این کــه ب

تجربیــات شــخصی، محیــط جغرافیایــی، اجتامعــی، سیاســی و ذوق و اســتعداد او 

دارد. 

ــه  ــعر، خاص ــم ش ــارص مه ــی از عن ــای آن یک ــه و منونه ه ــگ عام ــاخص فرهن ش

اشــعار داســتانی بــه شــامر مــی رود؛ بــه عبــارت دیگــر، مطالعــه ی چنیــن عنــارصی 

ــی،  ــن عوامــل بیرون ــژه ای برخــوردار اســت. یکــی از همی ــت وی ــات از اهّمیّ در ادبیّ

توّجــه بــه فرهنــگ و زبــان مــادری اســت. در مــورد نظامــی گنجــوی ایــن نکتــه نیــز 

ــادری  ــان م ــگ و زب ــر فرهن ــت تأثی ــی تح ــد خاقان ــز مانن ــی نی ــت؛ نظام ــادق اس ص

خــود اســت. 

2- پیشینه ی پژوهش

ــا  ــد؛ اّم ــان دارن ــی اذع ــودن نظام ــرد ب ــر کُ ــان ب ــان و نظامی پژوه ــه محّقق ــد ک هرچن

متأســفانه تاکنــون تــالش بایســته ای در زمینــه ی بهره گیری هــای نظامــی از جلوه هــای 

زبــان مــادری صــورت نگرفتــه اســت. پــس از بررســی، به ویــژه مراجعــه بــه دو پایــگاه 



35 شرح و توضیح بیتی از لیلی و مجنون نظامی )با تکیه بر تمثیل و گاهنامه ُکردی(

ــورد  ــه ای در م ــد مقال ــوم ش ــز )noormags( و اس آی دی )sid( معل ــی نورمگ اینرتنت

موضــوع مــورد بحــث مــا نگاشــته نشــده اســت؛ اّمــا برخــی مقــاالت کــه بــه بررســی 

ــد از: ــد، عبارت ان ــی پرداخته ان ــه ی نظام ــردی در خمس ــان کُ زب

1. ســیّد احمــد پارســا و حبیب اللــه ســلیمی در مقالــه ای بــا عنــوان »تبییــن نکتــه ای 

ــردی«  مبهــم در بیتــی از رشفنامــه ی  نظامــی گنجــه ای بــا تکیــه بــر شــواهد زبــان کُ

بــه بررســی یکــی از معانــی واژه ی »حــالل« پرداخته انــد. بــه اعتقــاد ایشــان، یکــی از 

معانــی »حــالل« در زبــان کُــردی، »زن« اســت و نظامــی گنجــوی نیــز در آن بیــت بــه 

همیــن معنــی اخیــر توّجــه دارد.

2. ســیّد احمــد پارســا و ژیــال صالحــی نیــز در مقالــه ای با عنــوان »بررســی جلوه های 

زبانــی فرهنــگ مــادری در خــرسو و شــیرین و هفت پیکــر نظامــی گنجــه ای«، لغــات 

ــردی را در  ــردی و نیــز رضب املثل هــای کُ ــردی، لغــات کُ مشــرتک بیــن فارســی و کُ

آن دو منظومــه بررســی کرده انــد.

ــی و  ــه ی لیل ــه منظوم ــی ب ــه، توّجه ــن دو مقال ــود، در ای ــه می ش ــه مالحظ چنان ک

مجنــون نظامــی نشــده اســت و اهمیّــت پژوهــش حــارض در آن اســت کــه بــه تبییــن 

نکتــه ای تــازه در مثنــوی لیلــی و مجنــون نظامــی پرداختــه اســت. البتّــه شــایان ذکــر 

ــای  ــی منظومه ه ــه بررس ــه ای ب ــای مقایس ــان در پژوهش ه ــی محّقق ــه برخ ــت ک اس

ــد )ر.ک:  ــردی آن پرداخته ان ــای کُ ــا نظیره ه ــون ب ــی و مجن ــیرین و لیل ــرسو و ش خ

ــدی، 1393: 47-61(. ــفی و حمی ــا، 1387: 152-129؛ یوس ــی و پارس صالح

3- بحث

ــب،  ــع عجی ــنت وقای ــادگی و نداش ــر س ــر اث ــون، ب ــی و مجن ــتان لیل ــه داس ــا آن ک ب

ــی  ــی او فرصت ــا گاه ــت؛ اّم ــرده اس ــلب ک ــی س ــنت را از نظام ــیه رف ــت حاش فرص

ــاند.  ــه درازا می کش ــز ب ــاِب مالل انگی ــد اطن ــا ح ــب را ت ــی آورد و مطل ــت م به دس

نظامــی در ابتــدای منظومــه ی لیلــی و مجنــون، بــر تنــگ بــودن مجــاِل ســخن آرایی 

اشــاره کــرده اســت:

تنــگ بــود  چــون  فســانه  لنــگدهلیــز  آمــدن  شــد  از  ســخن  گــردد 

بایــد فــراخ  ســخن  منایــدمیــدان  ســواریی  طبــع  تــا 

)نظامی، 1389: 50(

بایــد گفــت کــه نظامــی از آن دســت شــاعرانی اســت کــه می خواهــد متــام اطاّلعــات 
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و معلومــات خــود را در طــول آثــارش بــه خواننــده نشــان دهــد. شــاید از ایــن جهــت 

ــی،  ــق، ریاض ــان، منط ــه، عرف ــل فق ــائلی از قبی ــوان مس ــار او می ت ــه در آث ــت ک اس

ــا  ــد. در بندهــا و فصــول داســتان لیلــی و مجنــون، فصلــی ب نجــوم و هندســه را دی

ــون در  ــه مجن ــود دارد ک ــی« وج ــدای تعال ــه درگاه خ ــون ب ــردن مجن ــش ک ــام »نیای ن

یکــی از شــب های فــراق بــا خداونــد مناجــات می کنــد. ایــن بنــد لیلــی و مجنــون، 

ــی  ــد و ط ــدا می کن ــب را پی ــف ش ــت توصی ــی فرص ــه نظام ــت ک ــی اس از آن بندهای

ــربوج و  ــر و منطقه ال ــازل قم ــی، من ــات نجوم ــب، اصطالح ــود از ش ــری خ تصویرگ

ــد می نویســد:  ــن بن ــان در خصــوص همی ــد. ثروتی ــان می کن ســتارگان آســامنی را بی

»ایــن بنــد کتــاب، حالــت عــادی نــدارد و تعلیقــات آن بــا تعلیقــات بندهــای دیگــر، 

یک دســت نیســت. در ایــن بنــد گویــی شــاعر یکــی از کتــب صــور کواکــب و نجــوم 

قــرن ششــم را پیــش دســت نهــاده و هرچــه از منــازل قمــر و نام هــای ســتارگان در آن 

دفــرت بــوده بــه نظــم کشــیده اســت« )ثروتیــان، 1389: 16(، به طــوری کــه فهــم ایــن 

ابیــات بــرای خواننــده بــدون مراجعــه بــه کتــب نجومــی امکان پذیــر نخواهــد بــود. 

در میــان ایــن ابیــات بــه بیتــی برمی خوریــم کــه شــارحان لیلــی و مجنــون بــا تردیــد 

ــه از آن صحبــت کرده انــد. ایــن جســتار، کوششــی اســت بــرای  و صیغــه ی متریضی

رفــع ابهــام ایــن بیــت:

بریــده بــز  چــو  خــود  رس  شــنیدهجــدی  بــزی  رس  کافســانه ی 

)نظامی، 1389: 195(

4- نظامی و فرهنگ مادری

ــرد بــه دنیــا  نظامــی )؟525- ؟614( در منطقــه ی اّران، شــهر گنجــه، در خانــواده ای کُ

ــوده  ــرد ب ــه ی کُ ــادرش رئیس ــام م ــرک و ن ــر تُ ــه ظاه ــف و ب ــدرش یوس ــام پ ــد. ن آم

ــز در  ــوده و خــود او نی ــد گفــت کــه نظامــی دورگــه ب ــن اوصــاف، بای ــا ای اســت. ب

ــد: ــش می گوی ــدش بودن ــیرین از اک ــرسو و ش خ

ــت ــین اس ــوت نش ــی خل ــی اکدش ــتنظام ــن اس ــی انگبی ــه نیم ــی رسک ــه نیم ک

)نظامی، 1389: 128(

اغلــب نظامی پژوهــان معــارص نیــز برایــن موضــوع اذعــان دارنــد کــه نظامــی دورگــه 

ــتگردی، 1313: ز؛  ــد دس ــرد دارد )ن.ک: وحی ــاری کُ ــادر، تب ــمت م ــت و از س اس

ــروت، 1370: 33(.  ــژاد، 1369: 7؛ ث ــی، 1358: 11؛ احمدن ــی، 1378: 3؛ ریاح زنجان
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ثروتیــان در ابتــدای کتــاب خــرسو و شــیرین درمــورد زبــان مــادری نظامی می نویســد: 

»زبــان مــادری نظامــی گنجــه ای، در معنــی خــاص آن کُــردی بــوده اســت و نظامــی 

ــرد را  ــد و عمــداً کلمــه ی کُ ــاب ســخن می گوی ــن ب ــرازی در ای ــا نهایــت رساف ــز ب نی

ــان، 1366: 58(.  ــد« )ثروتی ــش نیای ــی پی ــر و تحریف ــا تعبی ــد ت ــرار می ده ــه ق در قافی

نظامــی در لیلــی و مجنــون بــا افتخــار از خانــواده ی مــادری اش و دایــی اش، ُعَمــر، 

به عنــوان یــک حاکــم ارشافــی و مقتــدر، یــاد می کنــد و در هــامن لیلــی و مجنــون، 

ــا هــامن  ــدری اش ب ــار پ ــه از تب ــی اســت ک ــن در حال ــرد؛ ای ــم می گی ــر ایشــان مات ب

ــان می گــذرد  ــه صــورت ســطحی از آن ــان منــی آورد و ب ــه می شــور و حــال ســخن ب

ــان: صــص 74-76(. )ر.ک: لیلــی و مجنــون، ثروتی

ــده  ــردی دی ــان کُ ــگ و زب ــای فرهن ــانه ها و رّدپ ــه ی او نش ــای خمس در جای ج

می شــود کــه بحــث در مــورد آن از حوصلــه ی ایــن جســتار خــارج اســت و خــود، 

ــد.  ــتوفایی می طلب ــتارهای مس ــاالت و جس مق

5- تحلیل بیت مورد نظر

نظامــی در بنــد »نیایــش کــردن مجنــون بــه درگاه خــدای تعالــی«، کــه بــا ایــن بیــت 

ــود: ــاز می ش آغ

روشــن روْز  چــو  شــبی  گلشــنرخشــنده  ســبْز  چــو  فلــک  تــازه  ُرو 

)نظامی، 1389: 193(

پس از ذکر برخی از منازل قمر، به این ابیات می رسد:

داده تــاج  قلــب  بــه  دادهاِکلیــل  خــراج  کــامن  بــه  عقــرب 

نعایــم وارد  و  صــادر  قایــمبــا  کــرده  دســت  ســه  دو  بَلــده 

بریــده بــز  چــو  خــود  رس  شــنیدهجــدی  بــزی  رس  کافســانه ی 

)نظامی، 1389: 195(

شــارحان لیلــی و مجنــون، در رشح خــود، بــا دیــده ی تردیــد بــه بیــت اخیــر 

ــف در  ــدا رشوح مختل ــت ابت ــوع، الزم اس ــدن موض ــن ش ــرای روش ــته اند. ب نگریس

ــت  ــام شــارحان در مــورد بی ــد و ابه ــا شــک، تردی ــت مذکــور ذکــر شــود ت مــورد بی

ــود.  ــّخص ش مش

1-5 بررسی نظر شارحان

وحیــد دســتگردی در رشح بیــت مذکــور می نویســد: »مقصــود از ایــن جــدی، 
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ــت.  ــده اس ــع ش ــح واق ــورت ذاب ــتاره ص ــان دو س ــه در می ــت ک ــاةاملذبوح اس ش

ــه بافندگــی  ــرای آن ک ــزی را ب ــش میمــون، ب ــه در پی ــزی، آن اســت ک افســانه ی رس ب

ــانه  ــذ افس ــود. مأخ ــده می ش ــرس بافن ــون از ت ــس میم ــد؛ پ ــد[!] رس می برن منی توان

ــتگردی، 1313: 163(.  ــت« )دس ــوم نیس ــده معل ــر نگارن ــک ب این

ثروتیان در توضیح بیت دست به گامنه زنی می زند. ایشان می نویسند: 

ــانه  ــدام افس ــد ک ــوم نش ــزی معل ــانه ی رسب ــت، افس »[ظ] یاداش

ــس، در  اســت، لیکــن در اســاطیر مــر و در رسگذشــت او زیری

میــان خدایــان جنــگل بــه »پــن« خــدای بــز برمی خوریــم کــه دارای 

ــد  ــی می کن ــس را راهنامی ــت و ایزی ــان اس ــکوه خدای ــی پرش زندگ

تــا اوزیریــس را بازیابــد، شــاید ایــن افســانه را شــاعر شــنیده بــوده 

ــی  ــردگان از ســوی ســتاره ی قطب ــت راه گم ک ــه هدای ــه ب ــا توّج و ب

ــان،  ــخ]« )ثروتی ــد [... ال ــاره می کن ــانه اش ــامن افس ــه ه ــدی، ب ج

 .)529  :1389

بــرات زنجانــی بــا این کــه بــر بســیاری از ابیــات ایــن مثنــوی رشح نوشــته اســت؛ 

درمــورد ایــن بیــت ســکوت کــرده اســت. 

ــود  ــی خ ــتگردی را در پاورق ــد دس ــب وحی ــاً مطال ــز دقیق ــان نی ــعید حمیدی س

انعــکاس داده اســت )حمیدیــان، 1376: 176(. ســایر شــارحان، آیتــی، بهمنی مطلــق 

ــذف  ــل ح ــاید دلی ــد. ش ــذف کرده ان ــت را ح ــود، بی ــای خ ــژاد در گزیده ه و احمدن

ــن ابهامــی باشــد کــه ذکــر شــد. بیــت، همی

2-5 رشح و توضیح بیت

ــه  ــود ب ــای موج ــی و تصحیحه ــخه های خطّ ــه ی نس ــت در هم ــط بی ــکل و ضب ش

همیــن شــکل اســت و نســخه بدلی بــرای آن وجــود نــدارد؛ پــس بــا توّجــه بــه شــکل 

ظاهــری بیــت، مشــکل حــل نخواهــد شــد. بایــد گفــت کــه گــره و مشــکل بیــت، 

ــزی کــه  ــارت دیگــر، عــدم درک و شــناخت آن چی ــه عب ــوی آن اســت. ب ــد معن تعقی

ــرده  ــق ک ــده و مغل ــت را پیچی ــرده، بی ــاد ک ــزی« ی ــانه ی رس ب ــا »افس ــی از آن ب نظام

ــت  ــا قطعیّ ــه ایشــان ب ــم ک ــه رشح شــارحان محــرتم، درمی یابی ــا نگاهــی ب اســت. ب

ــانه ی  ــرای »افس ــارحان ب ــه ش ــانه هایی ک ــد. افس ــخن منی گوین ــت س ــورد بی در م

ــی از  ــی کاف ــت و معن ــی اس ــدس و گامنه زن ــر ح ــی ب ــد مبتن ــر می کنن ــزی« ذک رس ب

ــت.  ــا نیس ــون و گره گش ــب را رهنم ــود و مخاط ــل منی ش ــان حاص ــات ایش توضیح
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نگارنــدگان در بــاب بیــت مــورد نظــر، نظــری دیگــر دارنــد کــه در ادامــه بــه توضیــح 

ــود. ــه می ش ــن آن پرداخت و تبیی

1-2-5 تداوم تصویر

تــداوم تصویــر در محــور عمــودی، یکــی از جنبه هایــی اســت کــه بایــد در ســنجش 

ــرد )ر.ک:  ــرار گی ــه ق ــورد توّج ــوم م ــر منظ ــک اث ــذاری ی ــی و تأثیرگ ــزان زیبای می

مرتضایــی و حســینی وردنجانــی، 1395: 66(. آوردن تصاویــر متعــّدد از یــک حــوزه ی 

ــد  ــه ی توامنن ــل و قریح ــدرت تخیّ ــده ی ق ــان دهن ــی، نش ــات متوال ــری در ابی تصوی

ــد.  ــان می ده ــوزه نش ــه آن ح ــاعر را ب ــه ی ش ــتگی و عالق ــه وابس ــت ک ــاعر اس ش

تــداوم تصویــر در محــور عمــودی را یکــی از عوامــل پیوســتگی و انســجام کلِّ شــعر 

ــه، رشح شــارحان را نارســا  ــن نکت ــه ای ــه ب دانســته اند )هــامن(. متأســفانه عــدم توّج

ــه بی راهــه کشــانده اســت. در رشح و تحلیــل ابیــات  ــی در پــاره ای از مــوارد ب و حتّ

لیلــی و مجنــون نیــز ایــن مــورد مغفــول مانــده اســت. اگــر محــور عمــودی کالم و 

تــداوم تصویــر را در ایــن بنــد از داســتان در نظــر بگیریــم؛ در می یابیــم کــه نظامــی، 

بــروج و صورت هــای فلکــی را التــزام کــرده اســت. نظامــی پــس از بیــت مزبــور، از 

ــد: ــخن می گوی ــوت س ــو و ح ــازل دل ــروج و من ب

بــود بلعمــی  دعــای  نــه  ار  بنمــودبلــع  دســت  دو  چــرا  صبــح  در 

آفتابــی کله هــای  از  پُرآبــیدلــو  دهــن  از  لــب  خامــوش 

زر از  زیــرش  بیــت  دو  ــربنوشــته  مؤخَّ آن  مقــّدم  هســت  کایــن 

داری ناقــه  ز  ســام  عــامری...خاتــون  در  بطن الحــوت  بــا 

)نظامی، 1389: 195( 

ــا و  ــث، معن ــورد بح ــت م ــه بی ــد ک ــت می ده ــه ای به دس ــات، قرین ــن ابی همی

ــور،  ــت مزب ــی در بی ــدگان، نظام ــاد نگارن ــه اعتق ــد. ب ــته باش ــاّص داش ــیری خ تفس

ــت. ــردی اس ــای کُ ــگ و باوره ــر فرهن ــت تأثی تح

2-2-5 فرهنگ و باور کُردی

یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای فرهنگــی کُردهــا پیــش از اســالم، وجــود 

ــای  ــت. کُرده ــوده اس ــال ب ــای س ــا و فصل ه ــه ی ماه ه ــون در هم ــن های گوناگ جش

ــن  ــد. مهم تری ــزار می کردن ــف برگ ــبت های مختل ــه مناس ــن ب ــا جش ــتان، ده ه باس

جشــن و نقطــه ی آغــاز جشــن های فصلــی بــدون شــک جشــن بهــار کُــردی اســت. 

»چنــان کــه از تواریــخ بــر می آیــد، در عهــد ساســانیان نــوروز یعنــی روز اّول ســال 
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ــد  ــوده بلکــه، مانن ــن، مــاه اّول در اّول فصــل بهــار نب ــی و نخســتین روز فروردی ایران

ــن،  ــت« )معی ــوده اس ــردش ب ــلامنان، در گ ــان مس ــی در می ــد اضح ــر و عی ــد فط عی

 .)158  :1364

در فرهنــگ و باورهــای مــردم کُــرد، جشــن های بهــار بــه روز اّول فروردیــن ختــم 

ــب  ــا ترتی ــت؛ اّم ــال اس ــاز س ــار، آغ ــل به ــرد، فص ــان کُ ــاور محّقق ــه ب ــود. ب منی ش

فصــول بــه گونــه ی دیگــری اســت. ترتیــب فصــول در تقویــم کُــردی بــه ایــن ترتیــب 

ــتان(  ــان )زمس ــتان( و زیمس ــان )تابس ــز(، تاوس ــز )پایی ــار(، پاِی ــار )به ــت: وه ه اس

ــردی، فصــل بهــار از دوم بهمــن  )کریمی دوســتان، 1380: 23(. بــر اســاس تقویــم کُ

ــم  ــز از پنج ــل پایی ــاز فص ــه دارد. آغ ــت ادام ــارم اردیبهش ــا چه ــود و ت رشوع می ش

ــامن دوم  ــتان از ه ــل تابس ــد. فص ــه می یاب ــرداد ادام ــا دوم م ــت و ت ــت اس اردیبهش

ــتان از اّول  ــل زمس ــت. فص ــتان اس ــان تابس ــر، پای ــان مه ــود و پای ــاز می ش ــرداد آغ م

آبــان رشوع می شــود و تــا پایــان دی مــاه ادمــه دارد )شــعاعی، 1395: 153(. بــر پایــه ی 

تقویــم کُــردی در ایــن روز ســتاره ی ســهیل پیــش از بــر آمــدن آفتــاب طلــوع می کنــد. 

کُردهــا بــر ایــن باورنــد کــه در ایــن روز، رسمــا بنــد می آیــد و ســوز زمســتان از بیــن 

مــی رود. 

»گروهــی آغــاز بهــار را دوم بهمــن، برخــی پنجــم بهمــن و برخــی 

ــن  ــرت ای ــای مغای ــی از علّت ه ــد. یک ــن می دانن ــم بهم ــر ده دیگ

ــج روز  ــا پن ــه کُرده ــت ک ــه اس ــن نکت ــه ای ــی ب ــرات، بی توّجه نظ

پنجــه را جــزو ســال بــه حســاب منی آورنــد و معتقدنــد ایــن پنــج 

ــوی اّول اســالم، حــرت فاطمــه  ــه بان روز از طــرف پیامــرب)ص( ب

)س(، بــه عنــوان جهیزیــه و خلعــت هدیــه شــده اســت؛ بنابرایــن در 

ــعاعی، 1395:  ــد« )ش ــول می انجام ــه ط ــار، 95 روز ب ــت به حقیق

  .)154

ــران،  ــف ای ــاط مختل ــن ها در نق ــن جش ــیاری از ای ــنت بس ــن رف ــود از بی ــا وج ب

ــده اســت.  ــن باقــی مان ــران زمی ــوز در مناطــق کُردنشــین، جشــن های باســتانی ای هن

در خصــوص چنیــن رویــدادی بایــد گفــت، در ایــران باســتان »اعیــاد ســال را گاهنبار 

می گفتنــد، کــه عــّده ی آن هــا شــش بــوده و هــر یــک، پنــج روز امتــداد داشــته اســت« 

)کریستین ســن، 1368: 247(. اســامی اوســتایی گاهنبارهــا از ایــن قــرار اســت: 
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زمان برگزاریآوا نگاریگاهنبار اوستایی

اردیبهشتMaidhyoi- zaremayaمیذیوی زرمی1

تیرMaidhyoi- shamمیذیوی شم2

شهریورPaitish- hahyaپیتش ههی3

مهرAyathrimaایاثرم4

دیMaidhyairyaمیذیایری5

-Hāmaspathmaedayaهمسبت مئیدی6

ــا توّجــه بــه آن چــه کــه در بندهشــن )صــص 34- ــا توّجــه بــه جــدول بــاال و نیــز ب ب

ــش گانه ی  ــن های ش ــن از جش ــن جش ــه پنجمی ــد ک ــن برمی آی ــت، چنی ــده اس 33( آم

باســتان، »میذیایــری«، در اصــل، حوالــی انقــالب شــتوی )اّول جــدی( بــوده اســت 

)معیــن، 1364: 158(. ابوریحــان بیرونــی در کتــاب آثارالباقیــه در خصــوص ایــن عیــد 

آورده اســت: »خداونــد در ایــن روز بهایــم را آفریــد« )بیرونــی، 1389: 337(. ایرانیــان 

باســتان، در مراســم جشــن »میذیایــری« بــر طبــق احــکام مقــّرره، برخــی مراســم را 

ــره:  ــل 7، فق ــاب 8، فص ــرت، کت ــد )ر.ک: دینک ــی می کردن ــفند قربان ــرا و گوس اج

 .)1-3

درخصــوص جشــن های بهــار کُــردی، در باورهــای عامیانــه ی مــردم کُــرد، 

ــه  ــه ک ــاخته ی عامیان ــتان های برس ــی از داس ــت. یک ــده اس ــاخته ش ــتان هایی س داس

ــز  ــت اســت؛ افســانه ی »بُ ــز اهّمیّ در روشــن کــردن ابهــام بیــت نظامــی، بســیار حائ

ــن روز[ = روز اّول بهــار  ــی کــه در ای ــاور مــردم، در حال ــه ب ــز« اســت. »ب گــوش تی

کُــردی] مشــغول رقــص و پایکوبــی و آواز خوانــی هســتند، بــزی از غــار یــا طویله اش 

خــارج شــده و رسمــای زمســتان را بــا زبــان طنــز بــه ســخره می گیــرد، ولــی هنــگام 

ــمس، 1393: 327(.   ــرد« )ش ــا می می ــر رسم ــر اث ــه اش ب ــه طویل ــت ب بازگش

ــت؛  ــده اس ــل ش ــز نق ــر نی ــه ی دیگ ــه گون ــه، ب ــاور عامیان ــتان و ب ــن داس همی

کُردهــا معتقدنــد کــه در روز بیســت ویکم بهمن مــاه یــا هــامن بیســتمین روز از 

بهــار کُــردی »بُــز ضعیــِف گــوش کوتاهــی از طویلــه یــا غــاری خــارج می شــود. بــا 
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ــد:  ــود می گوی ــد و باخ ــت می مان ــادمان در طبیع ــحال و ش ــبزه ها، خوش ــدن س دی

ــا رسمــای ســخت  ــا آســیبی برســاند؛ اّم ــه م ــدی زمســتان گذشــت و نتوانســت ب دی

ــرودت  ــال، ب ــع از س ــن موق ــی آورد. در ای ــا درم ــرگ او را از پ ــارش تگ ــی از ب ناش

ــان  ــزی«، جری ــن »افســانه ی رس ب هــوا کاســته می شــود« )شــعاعی، 1395: 164(. ای

ــردی فــرا برســد، حســاب  شــگفت انگیزی اســت؛ زیــرا هنگامــی کــه بیســتم بهــار کُ

زمســتان تســویه شــده اســت و قــدرت و هیبــت زمســتان از میــان مــی رود )هــامن(. 

بــا توّجــه بــه آن چــه کــه گفتــه شــد و نیــز بــا دقّــت در ابیــات نظامــی درمی یابیــم 

منظــور نظامــی از »افســانه ی رس بــزی«، بــه اقــرب احتــامل همیــن روایــت یــا بــاوری 

شــبیه بــه ایــن اســت. نظامــی در بیــت مذکــور، از بــرج »جــدی« ســخن رانــده و در 

ابیــات بعــدی ســخن از »دلــو« و »حــوت« بــه میــان مــی آورد کــه خــود تأییــد کننــده ی 

روایــت منقــول مــا و نیــز بــاور بــه بهــار کُــردی اســت. 

6- نتیجه گیری

ــردی  ــات کُ ــردات و ترکیب ــه در مف ــز مداق ــردی و نی ــه ی کُ ــای عامیان ــی باوره بررس

ــناتر  ــی آش ــناخته ی نظام ــب و ناش ــر غری ــان و تصاوی ــرز بی ــا ط ــا را ب ــه، م در خمس

می کنــد. نظامــی ضمــن آفرینــش کالم ادبــی خــود، بــا اشــاره بــه باورهــا و اعتقــادات 

ــردی ســعی دارد شــعر خــود را غنایــی ویــژه ببخشــد. طــی ایــن بررســی  فرهنــگ کُ

ــی  ــر از گامنه زن ــزی بیش ت ــور، چی ــت مذک ــورد بی ــارحان در م ــر ش ــه نظ ــم ک دریافتی

ــت  ــوان گف ــود، می ت ــرح می ش ــت در آن مط ــه بی ــی ک ــه فضای ــه ب ــا توّج ــت. ب نیس

ــردی  ــار کُ ــام به ــاّص ایّ ــن های خ ــه جش ــاره ب ــزی«، اش ــانه ی رس ب ــور از »افس منظ

اســت.

سپاس گزاری

ــم  ــی خان ــم از اعضــای کارگــروه نظامی خوان ــر خــود الزم می دانی ــن مجــال، ب در ای

فریــده فروتنــی و آقایــان مســعود باقــری و علیرضــا بحرالعلومــی )دانشــجویان 

ــادآور شــدند، کــامل  کارشناســی ارشــد دانشــگاه فردوســی مشــهد( کــه نکاتــی را ی

تشــکر را داشــته باشــیم. 
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تهــران:  ادبیّــات.  و  هــر  جامعه شناســی  نظریه هــای   .)1382( اعظــم  راودراد، 

دانشــگاه تهــران.

رضی، هاشم )1382(. گاه شامری و جشن های ایران باستان. تهران: بهجت.

ریاحی، لیلی )1358(. قهرمانان خرسو و شیرین. تهران: امیرکبیر.

ــران:  ــاد. ته ــتجوی ناکجاآب ــه در جس ــر گنج ــین )1372(. پی ــوب، عبدالحس زرین ک

ــخن. س

شــعاعی، مالــک )1395(. »فصــل بهــار و مناســبت های آن در تقویــم کــردی«. 

دوفصل نامــه ی فرهنــگ و ادبّیــات عامــه. شــامره هفتــم. صــص 149-171.

شمس، اسامعیل )1393(. فولکلور و تاریخ کرد. قم: مجمع ذخایر اسالمی.

صالحــی، ژیــال و ســیّد احمــد پارســا )1387(. »مقایســه ی خــرسو و شــیرین نظامــی 

ــامره ی 17.  ــال 9. ش ــه. س ــه ای«. کاوش نام ــان کندول ــاد املاس خ ــیرین و فره ــا ش ب

صــص 129-152.

ــران کهــن. تهــران:  ــگ ای ــروری بخشــی از فرهن ــان ف فره وشــی، بهــرام )1364(. جه

کاویــان.

کریستین ســن، آرتــور )1368(. ایــران در زمــان ساســانیان. ترجمــه ی رشــید یاســمی. 

تهــران: دنیــای کتــاب.

کریمی دوســتان، غالمحســین )1380(. کــردی ایالمــی بررســی گویــش بــدره. 

کردســتان: دانشــگاه کردســتان.

معیــن، محّمــد )1364(. مجموعــه مقــاالت دکــرت محّمــد معیــن. بــه کوشــش 

مهدخــت معیــن. تهــران: مؤسســه انتشــارات معیــن.

ــن  ــح حس ــون. تصحی ــی و مجن ــف )1313(. لیل ــن یوس ــاس ب ــوی، الی ــی گنج نظام
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ــان. ــران: ارمغ ــتگردی. ته ــد دس وحی

__________ )1389(. لیلی و مجنون. تصحیح بهروز ثروتیان. تهران: توس.

__________ )1370(. گزیــده ی لیلــی و مجنــون. تلیخــص و مقدمــه ی عبداملحّمــد 

آیتــی. تهــران: انتشــارات و آمــوزش انقــالب اســالمی.

__________ )1376(. لیلی و مجنون. به کوشش سعید حمدیان. تهران.

ــه  ــزارش یدالل ــش و گ ــی. گزین ــای نظام ــده ی منظومه ه __________ )1387(. گزی

ــی.  ــهید رجای ــگاه ش ــران: دانش ــق. ته بهمنی مطل

ــران:  ــی. ته ــات نظام ــد و غزلی ــوان قصای ــر دی ــه ب ــا(. مقدم ــعید )بی ت ــی، س نفیس

ــی. فروغ

ــی فارســی  ــه ی غنای ــق دو منظوم ــدی )1393(. »تطبی یوســفی، هــادی و فرهــاد حمی

و کــردی؛ مطالعــه ی مــوردی: خــرسو و شــیرین نظامــی و خــرسو و شــیرین خانــای 

ــادی«. دوفصلنامــه ی ادب نامــه ی تطبیقــی. ســال 1. شــامره ی 1. صــص 47-61. قب




