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چکیده
تأثیرپذیری  پیشین،  تحقیقات  در  اینکه   به  توجه   با 
در  خود،  مادری  فرهنگ  و  زبان  از  گنجه ای  نظامی 
این  است  شده  اثبات  شیرین  و  خسرو  و  پیکر  هفت 
از  هم  شرفنامه  در  نظامی  آیا  که  مي شود  مطرح  پرسش 
پژوهش  این  است؟ هدف  متأثّر  مادری  زبان  و  فرهنگ 
این  تحقق  برای  است.  شرفنامه  در  این  مسئله  بررسی 
زبان  با  مرتبط  مثل نماهای  و  ترکیبات  و  واژگان  هدف، 
و  توصیفی  پژوهش  روش  به  نظامی  مادری  فرهنگ  و 
شد  بررسی  کتابخانه ای،  روش  به  محتوا  تحلیل  تکنیک 
نیز  شرفنامه  در  نظامی  که  آمد  دست  به  نتیجه  این  و 
آن،  با  آشنایی  و  است  متأثر  مادری  فرهنگ  و  زبان  از 
از  آن ها  در  وي  که  مي شود  ابیاتي  ابهامِ  رفع  موجب 
استفاده کرده است.  مادری  زبان  واژگان و اصطالحات 
و  می کند  کمک  او  زبان  و  ذهن  بهتر  درک  به  همچنین 
روابط فرهنگی بین گویشوران دو زبان فارسی و ُکردی 

مي بخشد. تحکیم  را 
فرهنگ  شرفنامه،  گنجه ای،  نظامی  كلیدي:  واژگان 

و زبان مادری، زبان ُکردی.
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Abstract
Previous  studies  proved NizamiGanjavi was 
influenced by his native language and culture as 
seen in his Haft Paykar and Khosrow o Shirin. 
Now this question comes up: is Nizami influenced 
also in his Sharaf-Namehby his native tongue and 
culture? This is what the present study intends to 
answer. To his end, a library-based study was carried 
out on the vocabulary, phrases and expressions 
related to Nizami’s native language and culture, 
using a descriptive and content-based analysis. 
The findings suggest Nizami is also influenced by 
his native language and culture in Sharaf-Nameh. 
Familiarity with his native language and culture 
can help eliminate misunderstandings with regard 
to vocabulary and expressions originating from 
the poet’s mother tongue and help gain a better 
understanding of his language and mind, while 
promoting cultural relations between the Kurdish 
and Persian speakers. 

Keywords: NizamiGanjavi, Sharaf-Nameh, 
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مقدمه
تأثیرپذیري شاعران از فرهنگ و زبان مادری »در آثار برخی 
از شاعران به خوبی نمایان است. به عنوان مثال بخش قابل 
مالحظه ای از اشعار خاقانی متأثر از فرهنگ مادری اوست؛ 
اصطالحات  و  مسیح  آیین  با  خواننده  تا  که  گونه اي  به 
مربوط به آن آشنا نباشد نمي تواند مقاصد و معانی برخی از 
سروده های او را دریابد« )صالحی و پارسا، 1390: 32(. »این 
 مسئله در مورد نظامی گنجه ای نیز صادق است« )همانجا( 
زیرا پژوهش هاي پیشین، تأثیر فرهنگ و زبان مادری او را 
برای  که  کرده اند  ثابت  و شیرین  پیکر و خسرو  در هفت 
فرهنگ  زبانی  جلوه های  »بررسی  مقالۀ  به  مي توان  نمونه 
مادری در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی گنجه ای« 
)صالحی و پارسا1390( اشاره کرد. پژوهشگران مقالۀ پیش 
رو نیز به تأسی از نویسندگان مقالۀ مذکور بنا دارند تأثیر 
زبان و فرهنگ مادری نظامی در شرفنامه را بررسی کنند و 
و  اصطالحات  و  ترکیبات  و  واژگان  بررسی  با  مي کوشند 
ُکردی  اللفظی  تحت  ترجمه های  ُکردی،  مثل نماهای صرفًا 
و  فارسی  زبان  دو  میان  مشترک  موارد  و  آن ها  فارسی  ـ 
ُکردی، به این پرسش پاسخ دهند که آیا نظامی در شرفنامه 
نیز همچون هفت پیکر و خسرو و شیرین از زبان و فرهنگ 

مادری متأثر است یا خیر؟
شناخت بیشتر نظامی، درک ذهن و زبان او و ابهام زدایي 
دیگر  از  شاعر  مادرِی  زبان  و  فرهنگ  با  مرتبط  ابیاِت  از 

اهداف پژوهش است.

فرهنگ و زبان مادری نظامی گنجه ای
مصححان و شارحان آثار نظامی با استناد به آثارش، دربارة 
فرهنگ و زبان مادری او نظراتی داده اند و همۀ آنان بر ُکرد 
بودن مادر شاعر اتفاق نظر دارند. برای پرهیز از طوالني شدن 

کالم، به اختصار به موارد زیر اشاره مي شود:
»زبان مادری نظامی گنجه ای در معنی خاص آن ُکردی 
بوده است و نظامی نیز با نهایت سرافرازی در این باب سخن 
قرار  قافیه  را در  اول(  )به ضم  ُکرد  مي گوید و عمًدا کلمۀ 
مي دهد تا تعبیر و تحریفی پیش نیاید« )ثروتیان، 1366: 58(. 

نظامی در لیلی و مجنون از مادر خود چنین یاد مي کند:

گر مادر من رئیسة ُکرد          مادر صفتانه پیش من ُمرد
از لبه گری کرا کنم یاد          تا پیش من آردش به فریاد

)نظامی، 1364: 57(
صالحی و پارسا در بخش تبار مادری نظامی، انعکاس 
ُکرد بودن مادر او را در آثارِ نظامی پژوهان یادآور شده اند: 
ریاحی  و   )3  :1378( زنجانی  ز(،   :1363( »دستگردی 
)1358: 11( رئیسه را نام مادر نظامی و تبار او را قوم ُکرد 
نفیسی )بی تا: 3( و احمدنژاد )1369: 7(  معرفی کرده اند. 
 :1370( ثروت  دارند.  اذعان  نظامی  بودن  نژاد  ُکرد  به  نیز 
33( با توجه به اسم مادرش )رئیسۀ ُکرد( و عنوان خالویش 
قبیلۀ  بزرگان  و  اشراف  مسلک  از  را  نظامی  )خواجه(، 
از  را  نظامی  مادر   )11  :1360( مبارز  مي کند.  معرفی  ُکرد 
پارسا،1390:  و  )صالحی  است«  کرده  معرفی  ُکرد  سران 
33(. زرین کوب ضمن اشاره به ُکرد بودن مادر نظامی، به 
تفلیس اشاره  موقعیت و زندگی ُکردها در گنجه، بردع و 
مي کند و معتقد است قوم ُکرد در آن روزگار در گنجه، اّران 
و قسمتی از ارمنستان و گرجستان نوعی برتری اشراف گونه 
طوالنی  حکومت  سبب  به  گنجه  شهر  در  و  است  داشته 
به چشم عنصری  قوم همچنان  این  به  نژاد،  ُکرد  شدادیاِن 
به  بردع  شهر  در  ُکردان  تعداد  و  مي شد  نگریسته  اشرافی 
اندازه اي بوده که یک دروازة شهر، باب االکراد نامیده شده 
و در آنجا سال ها بازار هفتگی برپا بوده است )همانجا به 
از زرین کوب، 1372: 15(. شرفکندی )1997: 340(  نقل 
یادآوري مي کند که صمدورگون  در کتاب خاطرات خود 

)محقق آذربایجانی( هم مادر نظامی را ُکرد دانسته است.

پیشینۀ پژوهش
با اینکه بیشتر نظامی پژوهان بر ُکرد تبار بودن مادر نظامی 
اذعان دارند تاکنون در زمینۀ تأثیر فرهنگ و زبان مادری در 
شرفنامۀ نظامی پژوهش مستقلي نشده است. به نظر مي رسد 
آشنا نبودن نظامی پژوهان با زبان ُکردی یکی از دالیل عدم 

تحقیق باشد.
شرفنامۀ  توضیح  و  تصحیح  اثنای  در  ثروتیان  بهروز 
نظامی )1386( چند واژة ُکردی را مشخص کرده و بر این 
زبان  و  است  ایرانی  ُکردان  از  نظامی  »مادر  که  است  باور 
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مادری نظامی ُکردی بوده است و به همین جهت است که 
واژه ها و کنایه های زبان ُکردی در آثار نظامی فراوان است« 

)نظامي، 1386: 12(.
بیتی  در  مبهم  نکته اي  »تبیین  مقالۀ  در  سلیمی  و  پارسا 
از شرفنامۀ نظامی گنجه ای، با تکیه بر شواهد زبان ُکردی« 
)1392( بیتی از شرفنامه را که مبهم به نظر رسیده بررسی 
کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که بدون آشنایی با فرهنگ 

مادری نظامی مفهوم این بیت مبهم است.
صالحی و پارسا هم در مقالۀ شان نمودهای زبان مادری 

شاعر را در خسرو و شیرین و هفت پیکر بررسی کرده اند.
عنوان  با  مقاله اي  در   1376 سال  در  پارسا  احمد  سید 
»سهم زبان کردی در سبک آذربایجانی«ـ  که متأسفانه تاکنون 
امثال و حکم و ریشه های  به چاپ نرسیده است ـ برخي 
داستانی بعضي از داستان های هفت پیکر را شاهد آورده است 

)صالحی و پارسا،1390: 35(.

روش پژوهش
از  استفاده  با  از نوع توصیفی است و داده ها  این پژوهش 
تکنیک تحلیل محتوا به روش کتابخانه اي بررسی شده است 
مرتبط  کتابخانه اي  منابع  نبود  علت  به  موارد  برخی  در  و 
مفاهیم  و  واژگان  بعضی  با  آشنا  با گویشوران  با موضوع، 
تصحیح  شرفنامه  کرده ایم.  مصاحبه  سینه  به  سینه  شفاهِی 
بهروز ثروتیان )1386( و وحید دستگردی )1376( مبنای 
آثار مکتوب شاعران،  از  را  ُکردی  است. شواهد  بوده  کار 
کتاب هایي از زبان و ادبیات ُکردی و داستان های شفاهی و 

فولکلور برگزیده ایم.

پرسش های پژوهش

تأثیر  مادری  فرهنگ  از  شرفنامه  در  نظامی  آیا   )1
است؟ پذیرفته 

کدام  در  شرفنامه  در  نظامی  مادری  فرهنگ  نمود   )2
حوزة زبانی است؟

از  بهتر  فهم  به  کمکی  مادری چه  فرهنگ  بررسی   )3
ابیات شرفنامه مي کند؟

تجزیه و تحلیل
تأثیر زبان و فرهنگ مادری در شرفنامۀ نظامی را در بخش های 
زیر بررسی کرده ایم و هدف از تفکیک، عدم تمرکز بر یک 
بخش بوده است و حتی یک مورد واج هم در ذیل بخش 

واژگان بررسی شده است.

واژگان
زبان ُکردی و زبان فارسی اشتراکات واژگانی فراوانی دارند. 
در شرفنامه چهار واژه تجزیه و تحلیل شده است که وضعیت 

و جایگاه آن ها در زبان فارسی و ُکردی قابل بحث است:
َرشتن

این واژه در زبان فارسی قدیم به کار رفته اما امروز کاربردی 
ندارد ولی در زبان ُکردی هنوز واژه اي پر کاربرد است.

خبر برد صاحب خبـــر نزد شـــاه
که مشتي ستمـــــدیدة دادخــواه
تظلــــم زناننــــد بر شــــاه روم
کـه بر مصریان تنگ شد مرز و بوم
رسیدند چندان سیاهــــان زنـــگ
که شد در بیابان گـــذرگاه تنـــگ
سواد جهان را چنـــان دود َرشـت
که سودا درآمـد به آن کـوه و دشت

)نظامي، 1386: 137(

واژة َرشت در لغت نامۀ دهخدا )1373: 10632/7( به معني 
»بسیار خشک و شکننده و هر چیز که از هم فروریزد و فروپاشد، 
دیوار مشرف بر افتادن، گچ، لجن و خاکروبه، و رنگ کرده« و 
در فرهنگ فارسي معین )1371: 1656(، فرهنگ فارسي عمید 
)1389: 590( و فرهنگ فشردة سخن به سرپرستي دکتر حسن 
انوري )1382: 1135( نیز به همان معاني ـ غیر از رنگ کردن 
ـ آمده است. ثروتیان در بیت یادشده معني »رنگ کردن« را 
مناسب مي داند و در شرح بیت مي نویسد: »اطراف جهان را 
چنان سیاهي گرفت و رنگ کرد که سیاهي و جنون به آن کوه 
و دشت آمد )نظامي، 1386: 529(. معني کنایي ذیل نیز در 
کالم نهفته است: زنگیان آنچنان آتشي بر اطراف جهان زده اند 

که دود آن کوه و دشت را فراگرفته است.
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در هر صورت معني فعل َرشتن روشن است، اگرچه دود 
به عالقۀ مالزمت به معني مجازِي آتش، منظور شاعر باشد )به 

نقل از همانجا(.
رشتن در زبان ُکردي واژه اي آشناست و به معني سرمه به 
چشم کشیدن و نقش و نگار است )شرفکندی، 1376: 346( و 
با توجه به اینکه در زبان ُکردي در برخي واژه ها واج هاي »ژ« و 
»ش« به جاي هم به کار مي روند واژة ره ژتن هم معادل رشتن 
است و آن را به معني رنگ کردن مو و سرمه کشیدن به چشم 
در فرهنگ ها آورده اند )به نقل از همان: 357( و واژة رژیا هم 
که با این دو تناسب دارد، به فتح راي مهمل، چشمي را گویند 
باشند؛ آن سرمه کشیدن را رژیا مي گویند  که سرمه کشیده 
)وقایع نگار کردستاني، 1388: 104(. ضمنًا با واژة رش به معنی 

سیاه )دهخدا، 1373: 1063/7( هم ارتباط دارد.
با ذکر این موارد، رشتن را در بیت مذکور عالوه بر رنگ 
نظر  نیز مي توان در  به چشم  معني سرمه کشیدن  به  کردن 
حتي  و  سودا  دود،  سواد،  واژگان  با  کشیدن  سرمه  گرفت. 
سیاهان زنگ در بیت قبل متناسب تر است و رابطۀ عموم و 
خصوص مطلق بودِن رنگ کردن با سرمه به چشم کشیدن 

هم، مؤید این فرض است.
شواهد ُکردی زیر، کاربردهای مختلف رشتن را در زبان 
ُکردی نشان مي دهد و در ضمن مشخص مي کند که یکی از 
معنی های رشتن )رنگ کردن(، در زبان فارسی و زبان ُکردی 
مشترک است با این تفاوت که در زبان ُکردی رنگ سیاه مّد 

نظر است.

1( رشتن در معناي سرمه كشیدن به چشم برای آراستگی

ده سی قه زا عه جه ب ئاژاوه ييکی هه صگرسان
که ذه شـتی نثرگزی مه سـتی له کوی کصانی ناز

)صالحی صاحب، 1391: غزل 258(

Dasî qazâ ȧjab âþâwayykî haῖgirsân
Karaštî nergizîmastî lakuy kiῖāninâz

)حافظ، 1382: 621(

چه فتنه بود که مشاطۀ قضا انگیخت
که کرد نرگس مستش سیه به سرمۀ ناز

ترجمه:

2( رشتن در معناي رنگ كردن )سیاه نمودن(
ئاهـوی خوتـه نه جيلوه ده کاتن له خه طا دا 
ثا چاوی ذه شی فيتنه گه ری سورمه که شانه؟

)مال محمد »مه حوی«، 1381: 280(
âhŭîxutana jilwa dakâtin la xatâdâ
Yâ Èâwîrašî fîtna garî sŭrma kišâna

جلوه گری  ختا  سرزمین  در  که  است  ختن  آهوی  آن 
به  فتنه گرانی است که  یا چشم سیاه عاشق کشان و  مي کند 

چشمانشان سرمه کشیده اند تا آن ها را سیاه تر کنند؟

3( رشتن در معناي نقش و نگار
جوجۀ کبک زماني که کم کم دارد بزرگ مي شود میل هاي 
سیاه دور گردنش آشکار مي گردد و آن، یک نوع نقاشی و 
نگارگری است که در اصطالح شکارچیان مي گویند:             

کةو خاص و ميلي رةشتوون
 )شرفكندی، 1376: 346(.

Kaw xâƖŭ mîῖîøaštuwin

کبک سیاهی های دور گردنش آشکار شده است.
 رو )این واژه فقط در زبان ُکردی کاربرد دارد.(

خــري چــوب مي خــورد و بــر جــاي جو
ــربنده رو ــان داد و خـ ــاد و ج ــر افت خ

)نظامي، 1386: 1208(

رو ... به معني آواز حزین )»برهان«، 1342: 996/2(. این 
کلمه اصطالح ُکردي »باباـ رو؛ بابا، رو« را به یاد مي آورد که 
هنگام مرگ پدر خانواده فریاد مي کشند؛ یعني بابا رفت. آنچه 
مسلم است نظامي به عمد این کلمه را در قافیه قرار داده تا 
از فراموش شدن آن جلوگیري کند )همان: 605(. با توجه 
به توضیح کافی دکتر ثروتیان در این مورد، نگارندگان این 
مقاله صرفًا به منظور توضیح و تفسیر بیشتر این واژه، به این 

مورد توجه کرده اند.
واژة ذؤ در زبان کردي کلمۀ شیون است )شرفکندی، 
1376: 349(. نظامي این واژه را به تأثر از فرهنگ و زبان 

مادري به کار گرفته و ابیات زیر گواهی بر این مدعاست:
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شــازادةي شــيرين ئةرمــةن شــارم ذؤ
ذؤ بث خةمخــوارم  بثکــةس  فةرهــاد 

1( ذؤ 
در داستان شیرین و فرهاد ُکردي، زماني که پیرزن خبر مرگ 

شیرین را به فرهاد مي دهد فرهاد چنین ناله سر مي دهد:

y adâzāŠrȧ nîrîšrmtan šârim uø 
Farhâd bekas be xamxuwârîm uø 

øu

ذؤ باشــم  بــاآل  رةشــيد  کؤکةنــي 
ذؤ تراشــم  ســةنگ  ماچيــن  شــازادةي 

کوه کـن رشـیِد خـوش قـد و قامتـم را از دسـت دادم. 
شـاهزادة ماچیـن سنگ تراشـم از دسـت رفـت.

یا شیرین در مرگ فرهاد چنین مي سراید:

شـاهزادة زیباي اهل ارمن از دسـتم رفـت. فرهاد غریب 
و تنهـا شـد و او هم خواهد رفـت )ُمرد(.

Kukan rašîd âîâb bâšim øu
Šâzâdsy mâéîn sang tarâšin øu

2( ذؤ ذؤ: عزاداري
امین شیخ االسالمی متخلص به هیمن در مرگ عبداهلل گوران 

پدر شعر نو کردي چنین مي سراید:

سـنة هةتاکـوو  کةرکووکـةو  لـة  هـةر 
ژنـة و  پيـاو  فغانـي  و  رؤذؤ  و  شـين 

)شیخ االسالمی، 1352: 152(
Har la karkǔkaw hatâkǔ sina
Šîn u øuøu u fiqânîpiyâw u žina

از کرکـوک تـا سـنندج همـه در مـرگ عبـداهلل گـوران 
عـزاداري و شـیون مي کننـد.

رؤذؤ و  هـاوار  ئيـش،  و  داخ  و  ئـاخ 
کـؤ بوونـة  مـن  الي  هةمـووي  ئةمانـة 

)ولید »وه لي دیوانه«، 1383: 17(
Âxŭ dâxŭȧyš, hâwâruøuøu
Amâna hamŭîlây min bŭna ku

افسـوس و دریغ و درد، فریاد و شـیون و عزاداري همه 
در پیـش من جمع شـده اند.

شـايي لةگـةص گـورگ ئةکةي بـة دذؤ
ذؤذؤ و  شـيوةن  ئةکـةي  بومةذيـش 

)دبّاغی، 1362: 28(
Šâyî la gal gurg ȧkay ba diru
Bumaøîš ȧkay šîwan ŭ øuøu

بـا گـرگ شـادی مي کنـی و بـراي مـرِگ گوسـفند هـم 
بـه شـیون کـردن و عـزاداري مي پـردازی )منظـور منافقی و 

اسـت(. دورویی 

رست توانیم  گرگان  ز  گرگی  به 
که بر جهل جز جهل نارد شکست

با  ُکردی  زبان  و  فارسی  زبان  میان  )مشترک  گرگی 
کاربرد و معنی یکسان(

)نظامی، 1376: 107(

وحید دستگردی در توضیح مصراع اول چنین مي نویسد:
درندگی  به  درندگان  از  یعنی  درندگی،  از  کنایه  گرگی: 

مي توان آزاد شد )به نقل از همانجا(.
در زبان کردی هم »گرگی« به معنی درندگی و خوی و 

خصلت گرگ داشتن به کار مي رود:
گـورگ گورگـی ئـه کا لـه ذوژ تـه نگانـه پشـت له يـه ک ئه کا
Gurg gurgî ȧka la ɤǔj tangana pŠt la yak akâ

یکدیگر  از  دارند،  درندگی  و خصلت  خوی  گرگ ها 
ایمن نیستند اما در روزی که دچار سختی و مشکل شوند 

پشتیبان هم خواهند بود. 
مختص  معرفه،  نشانۀ  واژه  این  در  )»ک«  فروجکان 

زبان ُکردی است.(

کند  سازی  نخجیر  که  عقابی 
کند بازی  دست  فّروجکان  به 

)نظامی، 1386: 160(

لفظ فروجه عربی است. نظامي ظاهًرا به تأثر از زبان کردی 
آن را با کان جمع بسته و در واقع فتحۀ جیم را به کاف بدل 
کرده است. با جوجهـ  جوجکان در زبان ُکردی مقایسه شود 

)نظامي، 1386 »توضیحات« ثروتیان: 562(.
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بیـا ساقي آزاد کن گردنم          سرشک قدح ریز در دامنم
)نظامی، 1386: 344(
اللفظي  تحت  ترجمۀ  دقیًقا  گردن  کردن  آزاد  اصطالح 
معني  به    gardin âzâyîئازاثي ردن  گه  ُکردِي  ترکیب 
حاللیت طلبیدن است: گه ردنم ئازاکه gardinm âzâka ؛ 

مرا حالل کن.
اعیاد  در  به ویژه  ُکردزبانان  رایج  تکیه کالم  این اصطالح 
مذهبي است. عالوه بر این زماني که فردي به حج مي رود 
از مردم حاللیت مي طلبد یا کسي که از دنیا رحلت مي کند. 

بستگانش از دیگران مي خواهند او را حالل کنند:
  tŭ xowâ gardin ن  ئازاکه  ردنی  گه  خووا  توو 

âzâkan؛ شما را به خدا سوگند مي دهیم او را حالل کنید.
صالحی صاحب )1362: 68( و حق شناس )1384: 24( 

نیز گه ردن ئازاثي را به همین مضمون به کار برده اند.

نرم آمدن

یکی از موارد کاربرد »ک« در زبان ُکردی، معرفه سازی 
دکتر  توضیح  به  توجه  با  ـ  هم  نظامی  بیت  این  در  است. 
ثروتیان ـ کاف را نشانۀ معرفه تصور کردن، درست تر به نظر 
مي رسد؛ تو عقاب صیدافکنی و لشکر دارا جوجه هایی بیش 
نیستند که مي توانی با آن ها بازي کنی )به نقل از همانجا(. 
لشکریان دارا معرفه اند: الف( پثاوان piyâwân مردان، ب( 
پثاوه کان piyâwâkân مردان. واژه های الف و ب هر دو 
جمعند اما در واژة ب از کاف معرفه ساز استفاده شده است و 
منظور از مردان، مردانی است که برای مخاطب شناخته شده 

است.

تركیبات و اصطالحات
در این بخش ترکیبات و اصطالحات و عباراتی بررسی شده 

است که برای ُکردزبانان آشنا و قابل فهم است.
آزاد کردن گردن

ز زینــش درآورد چــون تند شیر
ز تارک بیفتـاد ترکـــش به زیـــر
بهاري پدید آمــد از زیـر تـــرگ
بسي نغـز و نازک تر از الله بـــرگ

سرش خواست کندن که نرم آمدش
چو رویي چنان دید شرم آمــدش

)نظامي، 1386: 389(

ثروتیان در توضیح بیت سوم نوشته است: خواست سرش 
را بکند به نظرش نرم آمد )کنایه از داشتن موي بسیار و جمع 
کردن زلف هاي دراز در زیر ترگ آهني و بستن گیسوان در 

گردن است( )همانجا: 776(.
به  ُکردي  زبان  در  نرمي  و  آمدن  نرم  اینکه  به  توجه  با 
معني ترحم و دلسوزي )بابان، 1361: 297( و مسالمت جویي 
و نرمش نشان دادن و حالت تسلیم پذیري )فتاحي قاضي، 
نظر  به  مناسب  ثروتیان  دکتر  توضیح  است   )423  :1364
نمي رسد. بیت اشاره به این دارد که خواست او را بکشد اما 
به او دلسوزي کرد و نرمش نشان داد و از کشتنش منصرف 
شد. پس نظامي نرمي را در این بیت به تأثر از زبان و فرهنگ 

مادري به کار گرفته است:
کثـو قوللــةي  لةسـةر  هـات  دةنگـث  لةپـذ 
وتـي ئـةي فةرهــــــاد، ئاشقــــــي بـار بــــة لثو
و نـه  مةرگـــــي  ياخـــوا  بـث  موبارةکـت 
وةش مامةصةت کرد، وةش، لةگةص خوسرةو
گةرمــي بــة  فةرهـاد  ةوة  دايـه  جووابـي 
وتي ئــــةي بثستــــوون بـة توونـييــــــة نةرمي

Lapiø dange hât lasar qŭllay kew
witȧîy farhâd, âšqî bâr ba lew
Mŭbârakit be yâ xuwâ margî naw
Waš mâmaῖat kird waš lagaῖxosraw
Jiwâbî dâyawa farhâd ba garmî
Witȧ îy bestŭn ba tŭ nîya narmî

این بیت ها از داستان شیرین و فرهاد ُکردي است: زماني 
که فرهاد به باالی کوه بیستون رفت ناگهان صدایي از قّلۀ 
کوه به گوشش رسید، گفت: اي فرهاد عاشق غمگین! الهي 
مرگ نو برایت مبارک باشد. با خسرو معامله اي خوب کردي. 
فرهاد هم پاسخ داد: اي بیستون! دلسوزي مکن و این کار من 

به تو ربطي ندارد. )نمي خواهد تو براي من دلسوزي کني.(
در ُکردي گاهي »دل« همراه نرمي به کار مي رود: 

 dil narmî   دصي نةرمي
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نةرمـي دصـي  بـة  بةخشـندةية  ئـةو 
بة شـةوق و زةوق بة هةسـتي گةرمي

)ولید »وه  لي دیوانه«، 1383: 25(

w baxšandaya ba diîῖ narmîȧ
Ba šawqŭ zawqŭ ba hastî garmî

او با دل مهربان و شـوق و ذوق و احسـاس گرم خودش 
است. بخشنده 

گوش گرفتن

ترنم شناســـان دستان نیــــوش         ز بانـگ مغنّـي گرفتند گوش
ضرورت شد این شغل را ساختن          چنیـن نامه اي نــغز پرداختن

)نظامي، 1386: 92(

که  مي خواند  بد  چنان  مغنّي  است:  نوشته  ثروتیان 
و  هنرشناسان  یا  نشنوند  تا  گرفته اند  گوش  هنرشناسان 
دوستداران هنر از خواندن و شنیدن اشعار شاعران به تنگ 
و  نمي خوانند  و  گذشتگان(  شعري  )داستان هاي  آمده اند 
حاضر به شنیدن آن نیستند، بنابراین نوشتن کتابي نو چون 

شرفنامه الزم و ضروري است )همان: 486(.
اصطالح گوش گرفتن ترجمۀ تحت اللفظي کردي است 
به معنی گوش فرادادن و چون اصواًل مغنّی، آواز خوش و 
دلنشینی دارد و گوش کردن به غنا معمول و مرسوم است 
توضیح دکتر ثروتیان مناسب به نظر نمي رسد زیرا در زبان 
فارسي )جز لهجۀ شیرازي( »گوش کردن« به کار مي برند 
شاهد   .)44  :1390 پارسا،  و  )صالحي  گرفتن«  »گوش  نه 

مثال هاي کردي زیر گواه این مدعاست:

مـةردم گـوش بگـرن لـةي بةدبةختيية
دوو نةفـةر يةک رةنـگ لة ئيران نيية

)مشتاق، 1370: 45(
Mardim gŭš bigrin lay badbaxt ya
Dŭ nafar yakøang la îrânn nîya

مـردم! بـه ایـن سـخن کـه نشـانۀ بدبختي اسـت گوش 
کنیـد: دو نفـر صـادق و راسـتگو در ایـران پیـدا نمي شـود.

گـوث لة شمشـاص بگـره چون هـاوار ئةکا
ئـةکا يـار  دوري  لـة  هـاوار  ئةگـةي  تـث 

)قانع، 1386: 67(

Gowe la šimšâl bigra èon hâwârȧkâ
Teȧgay hâwâr la dŭrî yârȧkâ

بـه نغمـۀ نی لبـک گـوش فرادهیـد کـه چگونـه فریـاد 
مي کنـد! آیـا مي دانـي که نالـۀ او بـراي دوري از یار اسـت؟

دهي دادش  که  دم  این  برزن  چنان 
بـادش دهي به  گر  دهي  بادش  که 

)نظامي، 1376: 486(
دستگردي نوشته است: چنان دم را برزن که داد خوشي و 
صالي خرمي را بدهي زیرا اگر داد خوشي نداده و خوشي را 
به باد دهي، سرمایه را به باد داده اي که بادش برد )که بادش 
کني( )همانجا(. ثروتیان هم نوشته است: به باد دادن چیزي 
را: آن را بیهوده تلف کردن و نابود ساختن، باد دادن کسي: او 
را فریفتن و هیچ چیز به او ندادن، به کنایه اي در آن دم دمیدن 
و افروخته تر کردن و مغرور و متکبر کردن. »این دم و نفس 
را چنان بزن که داد او بدهي و خوش بگذراني و بیهوده تلف 
نکني زیرا اگر به بادش بدهي و بیهوده تلف بکني به جاي 
داد به او باد مي دهي و او را مي فریبي« )نظامي، 1386: 788(.
 bâ ba qŭlâ کردن  قوال  به  با  همان  اصطالح  این 
را  احمق  سعدي  قول  به  است.  ُکردي  زبان  در   kirdin
ستایش خوش آید، چو الشه که در کعبش دمي فربه نماید 

)سعدی، 1374: 175(.
 بای کرده قولي  bây kirda quli  کنایه از »در قوزک پاي 

او دمید« )رخزادي، 1382: 67(.
شياوي نةبـــــووة و ئةم درؤي داوة
ئةو لة خؤي بايي دةبثــــت بةم ناوة
درؤدان لةگةص لـــةخؤ بايـــي بوون
جا دةبن بةهؤي هةردوو رسوا بوون

)رضایی، 1384: 112(
šeyâw nabwaw m diruy dâwa
 w la xoy bây dabet bam nâwaȧ
Dirŭdân lagaῖ laxobâyî bŭn
Jâ dâbin bahoy hardŭ riswâ bŭn
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مصراع دوم بیت مذکور براي کردزبانان کاماًل آشناست:

گؤزة، هةميشة بة ساغي نايةتةوة بؤ ماص )پارسا، 1387: 110(

به جایی نخسبد عقاب دلیر          که آبی توان بستن او را به زیر

ز خاکی که بر آسمان افکنی          سر و چشم خود را زیان افکنی

نباید که ما را شود کار سست          سـبو ناید از آب دایم درست

)نظامي، 1376: 353(

)نظامی، 1376: 187(

)نظامي، 1386: 240(

شایستۀ تمجید نبوده است و او به دروغ از او تعریف 
کرده است. او از این تعریف و تمجید متکبر و مغرور مي شود. 

دروغ گفتن و دچار تکبر شدن، هر دو مایۀ رسوایي است.
 bây kirda qulyâ پس باد دادن معادل بای کرده قولييا

ترجمۀ »در کعبش دميد« و له.
خو بايي بوون bây bŭn laxo ترجمۀ مغرور شدن، ُکردي 

است که نظامي آن را در شعر آورده.

مثل ها )مثل نماها(
و  فارسی  زبان  دو  میان  مشترک  مثل هایی  بخش  این  در 
ُکردی را برگزیده ایم که امروزه بیشتر میان ُکردزبانان رایج 

است:

آن مرد، انسان چاره اندیشي است. همیشه مواظب است. 
در جایي نمي خوابد که آب به زیرش برود. یعنی مرد مدبّری 

است. مواظب است مشکلی برایش ایجاد نکنند.

کوزه هم زمانی مي شکند.

مصراع دوم، پیش از نظامي هم کاربرد داشته است اما 
امروزه در میان کردزبانان بیش از فارسي زبانان کاربرد دارد:

ئـةو کابرا جؤرثکة راي و تةدبيري
لة جيــک ناخةفث ئاو چثتــة ژثری

)فولكلور(

شرفکندی هم در کتاب خاطرات خود به این مورد اشاره کرده 
و آن را نقلي از عرب دانسته است )شرفکندی، 1997: 448(.

îwîkâbirâ jureka rây u tadb rȧ
La jek nâxafe∙âw èetažerî

Goza hamîša ba sâqî nâyetawa bŭ mâῖ

ایـن بیـت نوع دیگر از مثل مشـهور مشـترک فارسـی و 
ُکـردی »تف به آسـمان« اسـت. ایـن گونه تغییـر را مي توان 
نوعـی دگردیسـی مثـل دانسـت چون بـر اثر مـرور زمان به 
جـای خـاک، تـف بـه کار رفتـه اسـت. ایـن مثـل در زبـان 

کردی زیـاد بـه کار مي رود:
عه يبي يه ك وتـن له عه قل دووره
دياره وه ك تفي سه ربه ره و ژووره

)دبّاغی، 1362: 74(
ȧybîyak vitin la aqlaw dŭra
diyara vak tifi sar baraw jŭ ra

از یکدیگـر عیب جویـی کـردن کار عاقالنـه اي نیسـت. 
ماننـد تـف کـردن به آسـمان اسـت کـه به صـورت خودت 

برمی گـردد.
وه  گريتـه  ده  خـوت  روي  ژوره،  و  ره  بـه  ر  سـه  تفـي 
)پارسا، 1387: 86(

tifî sar baraw žŭra rŭy xut agritaw

تِف رو به باال به صورت خودت برخورد مي کند.

بحث و نتیجه      گیری
که  بود  کرده  اثبات  پیشین  پژوهش هاي  اینکه  به  توجه  با 
نظامی در هفت پیکر و خسرو و شیرین از زبان و فرهنگ 
در  نیز  رو  پیش  پژوهش  در  است  پذیرفته  تأثیر  مادری 
و  اصطالحات  عبارت ها،  ترکیبات،  واژه ها،  زبانی  حوزة 
آن ها  از  برخی  کردیم:  بررسی  را  شرفنامه  از  مثل نماهایی 
و  زبان  با  کسی  اگر  و  دارند  کاربرد  ُکردی  زبان  در  فقط 
فرهنگ ُکردی آشنا نباشد مفهوم آن ها را درک نمي کند مانند 
رو«.  خربنده  و  داد  جان  و  افتاد  »خر  مصراع  در  رو  واژة 
بعضی دیگر ترجمۀ تحت اللفظی است مانند گردنم را آزاد 
ئازایی« ُکردی است که هر  کن که دقیًقا ترجمۀ »گه ردن 
ُکردزبانی به آسانی مفهوم آن را درمی یابد اما پارسی گویان از 
آن مفهومی دیگر را تصور مي کنند که منظور نظامی نیست. 
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فارسی مشترک است  میان زبان ُکردی و  برخي دیگر هم 
توانیم  مانند واژة گرگی در مصراع   »به گرگی ز گرگان 
مادری  فرهنگ  و  زبان  تأثیر  از  شاهدها  این  همۀ  رست«. 

شاعر بر شعر او حکایت دارد.
پس از بررسی موارد یادشده این نتیجه حاصل شد که 
نظامی در شرفنامه هم مانند هفت پیکر و خسرو و شیرین 
در حوزة زبانی واژه ها، ترکیب ها، عبارات و اصطالحات و 
مثل نماها متأثر از فرهنگ و زبان مادری است و آشنایی با 
فرهنگ و زبان مادری او فهم و درک بیت هاي مبهم مرتبط 
مي کند،  آسان تر  برای خوانندگان  را  فرهنگ  و  زبان  آن  با 
و  یاري مي رساند  او  زبان  بهتر ذهن و  را در درک  ایشان 
مطالعۀ آثارش با این نگرش، فارسی زبانان را با فرهنگ و 
ارتباط  مي سازد،  آشنا  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  دیگر،  زباني 
ُکردزبانان را نیز با گذشتۀ فرهنگی و زبانی خود مستحکم تر 
مي گرداند و روابط فرهنگی میان گویشوران این دو زبان را 

تحکیم مي بخشد.
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