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 چکیده
زبان بودن این نظامی از شاعران حوزۀ آذربایجان است که با توجه به اقامت وی در این منطقه و ترک

هایی از زبان ترکی در شعرش به چشم بخورد؛ اما با توجه به کُردنژاد بودن مادر مناطق، شاید نمونه

هایی از زبان کُردی در شعر وی مشاهده اند، رگهگر نویسندگان به این امر کردهوی و اشاراتی که دی

رسد وی شود که مختص زبان کُردی است و به نظر میشود. در اشعار وی، واژگانی مشاهده میمی

گیری وی از واژگان که بهرهطوریدر کاربرد این واژگان، تحت تأثیر زبان مادری قرارگرفته است؛ به

های کُردی و همچنین های گوناگون دستوری مشهود است. استفادۀ نظامی از اسمدر حوزه کُردی

صفات و مصدرهای زبان کُردی، گویای تأثیر زبان مادری در اشعارش است و این اثرپذیری با مشاهدۀ 

کند. در این میان، پیشوندها و اصطالحات زبان کُردی موجود در شعر نظامی، بیشتر نمود پیدا می

گیری از پسوندها، نمود استفادۀ نظامی در حوزۀ دستوری اسم، بسامد بیشتری دارد و در مقابل بهره

توصیفی فراهم آمده است که در آن، ضمن شناسایی -کمتری دارد. این پژوهش با روش تحلیلی

 هایواژگان گوناگون کُردی در اشعار نظامی، به شرح و تفسیر هر یک، با استفاده از فرهنگ لغت

کُردی پرداخته شد و در پایان، این نتیجه به دست آمد که نظامی از زبان مادری تأثیر پذیرفته و 

 کاربرده است.خوبی بهواژگان کُردی را در اشعارش به
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 مقدمه. 0

ای برای جذب مخاطب دارد. ایگاه ویژهاستفاده از زبان و نوع کارکرد آن در شعر، ج

که همراه با هنر و اسلوب هنری باشد، توان گفت، جایگاه زبان درصورتیدرواقع می

تواند درک بهتری از جامعه یا حتی احواالت درونی و بیرونی ارائه دهد. با توجه به می

. (2: 0974)سلدن، « است زبان ناب ادبی کاربرد نوعی شعر»توان گفت: این تعریف می

های گوناگونی در پی نو کردن شعر و فنون شعری خود هستند و بیشتر شاعران از راه

 تازگی و درخشش ایجاد موجب دهند،می انجام زبان کارگیریبه در که تمهیداتی با

 ویران را عادی زبان برخی شگردها، کارگیریبه با بعضی از آنان»شوند. می زبان در

 به نگریستن یکسان در را ما عادت و شکندمی هم در را مرسوم هایقاعده و کنندمی

 .(79: 0966)یاکوبسن، « دهندمی تغییر هستی

باید توجه کرد آنچه شاعر باید از شعر بداند، درک درست او از زبان و چگونگی 

کاربرد آن برای بیان مقاصد شاعرانه است؛ هرچند ممکن است در این مسیر با شکستن 

راه نوینی را برای سرودن افکارش پیش روی مخاطب  رو شود وعادی روبه هنجار و نُرم

 فهم، مستقیم مسیر در مبتکرانه، شگردهای از آگاهانه استفادۀ شاعر با»دهد. قرار می

 و تازه را پیشین تکراری مناظر مخاطب، نگاه در تا کندمی ایجاد پیچشی عامدانه

 ایتازه تماشاست، پنجرۀ مسیر در پیوسته که عاداتی غبار زدودن با او نماید. غریبانه

 .(22: 0971)احمدی،« آیدمی چشم به بیگانه و بدیع چیزهمه آن منظر از که گشایدمی

های ها، استفاده از واژهدر این راه شگردهای فراوانی وجود دارد که یکی از آن

تفاده از آن اس طور تعمّدی یا سهویمحلی و گویشی است که شاعران یا نویسندگان به

ها را حفظ و احیا که آنجا از واژگان محلی، گذشته از آناستفادۀ به» کنند کهمی

دهد، خود یکی از عوامل های زبان را افزایش میکند و امکانات و ظرفیتمی

کنندۀ شاعر در حفظ روانی جریان خالقیت شعر و حفظ تداوم حالت عاطفی یاری

نحوی کالم در کشمکش میان وزن و معنی از ریخت که ساختار آنشاعر است، بی
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ای دارد و البته باید . در این میان، نظامی شخصیت ویژه(041: 0927)عباسی، « بیفتد

و در منطقۀ آذربایجان سکونت داشته  است خراسان حوزۀ شاعر توجه داشت که وی

 خورد.است؛ اما در شعر وی گویش و کلمات کُردی نیز به چشم می

های کردی، کُردنژاد بودن مادرش است. در این میان، تفادۀ وی از واژهعلّت اس

اند. نفیسی در مقدمۀ قصاید و غزلیّات نظامی کردهنویسندگانی به این امر اشاره

مادر نظامی رئیسه نام دارد که از پیشوایان مردم کُرد و از نژادِ کُردها بوده »گوید: می

نظامی »گوید: هم در کتاب تحلیل شعر نظامی می. احمدنژاد (2: 0921)نفیسی، « است

 به کوب نیز ضمن اشاره. زرین(7: 0966)احمدنژاد، « از مادری کُردنژاد تولّد یافته است

 تفلیس اشاره و بردع گنجه، در کُردها زندگی و موقعیت به نظامی، مادر بودن کُرد

از  قسمتی و رانا گنجه، در روزگار آن در کُرد، قوم» که است معتقد و کندمی

 حکومت سبب به گنجه شهر در و است داشته گونهاشراف برتری ارمنستان، نوعی

اشرافی  عنصری چشم به همچنان قوم این به کُردنژاد، شدادیانِ طوالنی تقریباً

 هب شهر را دروازۀ یک که بوده حدّی به بردع شهر در کُردها تعداد و شدمی نگریسته

. بنابراین با توجه به توضیحاتی که (09: 0974کوب، )زرین« انددهاالکراد( نامینام )باب 

تنها شک ما در کُردنژاد بودن نظامی برطرف شد؛ بلکه با توجه به ابیات بیان شد، نه

 یابد:زیر، گفتۀ ما تحقق می

ــۀ کُرد  گر مــادر من رئیســ

 ادـنم یـرا کـری کـــگهـاز الب

ــفتـانه پیش من مُرد مـادر    صـ

 ه فریادـآردش ب ش منـا پیـت

 (79: 0976)نظامی،  

زیرا وی تعمداً با تأکید، کلمۀ )کُرد( را قافیه قرار داده است تا تمامی حدس و 

باره چنین گفته است: ها در مورد تبار مادرش را برطرف کند. ثروتیان دراینگمان

ا ردی بوده است و نظامی نیز بای، در معنی خاص آن کُزبان مادری نظامی گنجه»
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)با ضمّه حرف اول( را  ردگوید و عمداً کلمۀ کُنهایت سرافرازی در این باب سخن می

 .(92: 0966)ثروتیان، « در قافیه قرار داده است تا تعبیر و تحریفی پیش نیاید

 محور در یکدست هایواژه که زمانی باشد، شعر به اگر حتی معمولی، زبان در

 ای محلی واژگان وقتی اما شوند؛نمی اهمگونیگیرند، دچار نمی قرار نشینی کالمهم

 ر آنب دیگر رنگی زیرا شود؛می ترزنده سخن شوند، آنگاهمی گرفته کار به متفاوت

 کالم دنش برجسته آن مثبت نتایج از یکی که یابدمی دیگر عطری و شودمی پاشیده

 فظح به تنهانه دهد، رخ زبان مقولۀ در اگر شگردهایی چنین است و قطعاً آن واالیی و

 کالم نشدن کلیشه و شدن نو در بلکه کند؛می کمک محلی گویش و فرهنگی میراث

بود. با توجه به مطالب ذکرشده و تصدیق گویش کردی نظامی، دیده  خواهد نیز مؤثر

الی اشعار خود از شود که شاعر در خمسه از این نوع شگردها بهره برده و در البهمی

ه کرده است که در این پژوهش، به بررسی و تحلیل آن خواهیم واژگان کُردی استفاد

 پرداخت.

 بیان مسئله و سؤاالت تحقیق. 0ـ0

خوریم که در فرهنگ لغات فارسی، با مطالعۀ اشعار نظامی، به بعضی از واژگان برمی

گیری شاعر از این واژگان در که بهرهها مشخص نیست؛ درحالیمعادل یا معنی آن

خوبی توان مقصود شاعر را بهبه زبان کردی، کامالً بارز است و می های لغتفرهنگ

 ارزیابی کرد.

دهد که وی تحت تأثیر زبان استفادۀ نظامی از واژگان و اصطالحات کردی نشان می

گیری وی از واژگان کردی اتفاقی نبوده و این امر مادری قرارگرفته است و بهره

 صورت تعمّدی صورت پذیرفته است.به

اقامت وی در آذربایجان و تسلّط زبان ترکی  ا توجه به کُردنژاد بودن مادر نظامی وب

شود که آیا تأثیر زبان مادری )کُردی( در در این منطقه، این پرسش در ذهن ایجاد می
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شود و در صورت تجلی زبان کُردی در شعر نظامی، این امر به چه شعر وی دیده می

 صورتی نمود یافته است؟

های یق بر روی اشعار نظامی مشخص شد که وی از زبان کُردی در زمینهبا تحق

شده ها اشارهطور موردی به آندستوری استفاده کرده است ـ که در این پژوهش به

 است.

 و ضرورت تحقیق اهداف. 4ـ0

های وی هدف از پژوهش حاضر، اثبات تأثیر زبان مادری نظامی )کُردی( در سروده

د واژگان کُردی در ابعاد گوناگون دستوری در اشعار نظامی، نشان است. همچنین کاربر

بهره دهد که او با توجه به اقامت در ناحیۀ آذربایجان، همچنان از زبان مادری بیمی

 نبوده است و ضرورت این تحقیق بر همین پایه استوار است.

 پژوهش پیشینۀ. 9ـ0

دی اند. مرشآثار نظامی توجه کرده عدۀ اندکی از پژوهشگران به موضوع ادبیات کُردی و

، به اشعاری با زبان کُردی «های کُردی در خمسۀ نظامینظیره»(، در مقالۀ 0966)

(، در 0969پور و رادفر )پرداخته است که از خمسۀ نظامی تأثیر پذیرفته است. حسن

، ترجمه کُردی داستان «از لیلی و مجنون نظامی زاریکُردی ۀ بررسی ترجم»مقالۀ 

 اند.اری از لیلی و مجنون نظامی را انجام دادهز

گیری نظامی از واژگان کُردی در خمسه، توان گفت، دربارۀ بهرهبنابراین می

 پژوهشی صورت نگرفته و این تحقیق دارای نوآوری است.

 های تحقیقبحث و یافته. 4

 اسم کاربرد. 0ـ4

های کُردی در شعر ربرد اسمشود، کانخستین موردی که در این زمینه به آن اشاره می

اسم عبارت از کلمۀ معناداری است که برای نامیدن موجودات و عناصر »نظامی است. 
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، )شفائی« رودتحصیل( و غیره به کار می -های مجرّد )دانشهای طبیعی و مفهومپدیده

. با تعریف مختصری که از اسم بیان شد، باید گفت نظامی در اشعار خود از (00: 0969

 خورد و اینهای فارسی به چشم نمیلغتهایی استفاده کرده است که در فرهنگ سما

راحتی پیدا کرد. نکتۀ قابل توجه این های کُردی بهلغتتوان در فرهنگ اسامی را می

های کُردی را با همان لهجۀ محلی کُردی بیان کرده است که است که نظامی اسم

 نمونۀ زیر، گواه این مطلب است:

  خوار استاز عکس رخت نواله   دار استگالله   ارچه گل و با

 (026: 0976 )نظامی ل، 

کند و برای خوبی جلب توجه میدر میانۀ شعر به« گالله»در این بیت واژۀ 

که همین واژه در زبان کُردی یک واژۀ آشنا زبانان یک واژۀ ناآشنا است؛ درحالیفارسی

است و همین واژه در فرهنگ زبان کُردی  آالله»معنی  به سورانی ایکلمه« گالله»است. 

در توضیح این واژه باید گفت  .: ذیل واژه(0929)جلیلیان، « شودوضوح دیده میباشور، به

وشته نیز ن« گورالی» صورتاست و به پیداکرده به )ر( تغییر )الم( هورامی گویش که در

 آمده وجود اله( به +از )گل که ندارد وجود اصطالحی چنین فارسی زبان در. شودمی

 است. کُردی کامالً ایکلمه و باشد

رود ار میک به« گاِل»نشین استان کرمانشاه با تلفظ همچنین این کلمه در مناطق کلهُر 

تواند است و معنی این واژه با توجه به کاربرد آن در بیت باال می« برگ درخت»که به معنی 

 ربط نباشد.بی

 در شعر نظامی است:« گالله»یگری از کاربرد بیت زیر نمونۀ د

 گوردین پوش گاللهکردش ز   چون دید که دیلم است خاموش

 (429: 0976)نظامی ل،  

از دیگر واژگان کُردی است که در شعر نظامی در جایگاه اسم « کُلیچه»واژۀ 

کاررفته است؛ این کلمه با همان لهجه و گویش خاصی زبان کُردی در شعر وی به
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لوۀ خاصی یافته است و با همان ساختار نوشتاری، در زبان کُردی، به معنای ج

کاررفته در شعر . این کلمه با همان کاربردِ به: ذیل واژه(0921پور، )کریماست « کلوچه»

 شود.نظامی، هنوز هم در مناطق کردنشین کلهری استان کرمانشاه استفاده می

لی   آورد سبک طعام در پیش   چه از عدد بیشبریان و کُ

 (411: 0976)نظامی ل،  

از دیگر کلماتی است که ذیل بحث دستوری اسم در شعر نظامی کاربرد « گیا»واژۀ 

 دارد:

نندگیااین قوم  ند   ی آن کیا ن ا کی گر  ن کیان  ر جای    ب

 (060)همان:  

ه کاررفتشود، این واژه بدون )ه( در آخر کلمه بهکه در بیت فوق دیده می طورهمان

است و در زبان فارسی چنین اسمی با چنین کاربرد و معنایی وجود ندارد؛ اما این 

شود و در گویش کلهری نمود بیشتری دارد. وفور دیده میواژه در زبان کُردی به

 : ذیل واژه(.0921پور، )کریم« است گیاهدر زبان کُردی به معنی « گیا»معنای واژۀ »

 ست.ا« سَرین»ر مبحث اسم، در شعر نظامی، واژۀ کاررفته دیکی دیگر از واژگان به

 گه دیده نهاده بر جبینش  سَرینشگه ریخت سرشک بر 

 (494: 0976)نظامی ل،  

در فرهنگ زبان کُردی، مخصوصاً در زبان کلهری کرمانشاهی به  سرینواژۀ »

 معنای بالشت معنی شده است و کُردزبانان این منطقه هنوز هم از این واژه استفاده

 .: ذیل واژه(0921پور، )کریم« گویندکنند و به بالشت، سرین میمی

بینیم که نظامی در بیت فوق، ریختن اشک با توجه به توضیحات ذکرشده، می

 بیان کرده است. معشوق بر بالشت زیر سرش را

از دیگر اسامی کُردی در شعر نظامی است. این واژه در بیت « خالو»یا « خال»واژۀ 

 کاررفته است:به« خال»رت صوزیر به

و  دمن بو خالگر خواجه عمر که  ب ل من  ا ب و لی شدنش   دخا
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 (91: 0976)نظامی ل،  

. این واژه : ذیل واژه(0921پور، )کریم« به معنی دایی است زبان کُردی در»واژۀ خالو 

 در زبان کُردی بسیار رایج است و با گویش کلهری کرمانشاهی نمود بیشتری دارد.

 است.« دایه»کاررفته در حوزۀ اسم در شعر نظامی، واژۀ ر کلمات بهاز دیگ

ز    دستدایه طفل شب آهخت چو بر  و ر ۀ  گل ن اشز پ ا ر   بست ف

 (26: 0976)نظامی م،  

جای واژۀ مادر، که در فرهنگ لغت فارسی وجود دارد، در زبان کُردی به»واژۀ دایه 

ونۀ این واژه را در بیت فوق مشاهده . نم: ذیل واژه(0929)جلیلیان، « شوداستعمال می

 کردیم.

 های کاربرد اسم در شعر نظامی است:یکی دیگر از نمونه «دیار»واژۀ 

د ن م و ن ت ا  ی نست  ت ر  جو ن ه    ر ب م  رهست ا ی ندد م و ز ر آ   ش 

 (414: 0976نظامی ل، ) 

گویند، می کلمۀ دیار در زبان کردی به معنای دیدار است. در گویش کُردی»

 .: ذیل واژه(0921پور، )کریم« نیست پیدات یعنی نیه دیارت

 نمونۀ دیگر:

 بر جوی بریده پل شکستند  چون راه دیار دوست بستند

 (66: 0976)نظامی ل،  

وضوح شود و ریشه کُردی آن بهکلمۀ دیگری که در شعر نظامی دیده می

مناطق کُردنشین  است. این واژه در« خانی»یا « کانی»تشخیص است، کلمۀ قابل

 است.« چشمه»شود و معنی آن در زبان کُردی تلفظ می« کانی»صورت هب

 آخرش آب زندگانی داد  داد خانیاولش گرچه آب 

 (426: 0976)نظامی ه،  

کاررفته برده را به« خانی»گونه که مشهود است، در بیت فوق نظامی واژۀ همان

 ای سهولت تلفظ بهکه خانی معرب کانی است که )ک( آن بر»است و باید یادآور شد 
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: ذیل 0921پور، )کریم« رودکار می شده و در زبان کُردی به معنای چشمه به)خ( تبدیل

 .واژه(

 دروکار میهایی است که در زبان کُردی به )با واو کشیده( از دیگر واژه« هوز»واژۀ 

کلهر  کلمۀ هوز در میان کُردهای»کاربرده است. صورت اسم جمع بهو نظامی آن را به

 .: ذیل واژه(0929)جلیلیان، « رود و به معنی گروه استکار می هنوز به

 به سنگستان غم رفت آبگینه  هندوان آمد خزینههوز به 

 (947: 0976)نظامی خ،  

« گِرده»خورد، واژۀ کاربرد دیگری از اسم کُردی که در شعر نظامی به چشم می

نشین استان کرمانشاه کاربرد دارد و هراکنون در میان مردمان کلاست. این واژه هم

ود و ششود که تنها در این مناطق تهیه و پخت مینوعی شیرینی محلی گفته میبه

 نظامی در بیت زیر این واژه را به معنی همان شیرینی محلی استفاده کرده است:

 ها و رقاقها و کلیچهگِرده  بره و مر  و زیربای عراق

 (049: 0976)نظامی هـ،  

 کاربرد صفت کُردی. 4ـ4

عار کاررفته در اشکاربرد صفات کُردی، از دیگر مباحثی است که ذیل واژگان کُردی به

نظامی، نمود بارزی دارد. کاربرد صفت در شعر نظامی کم نیست؛ اما در بعضی از 

هایی استفاده کرده است که ویژۀ زبان کُردی است و این صفات در زبان ابیات، صفت

فته کاررهای زیر تنها بخشی از صفات بهمالً رایج و پُرکاربرد هستند. نمونهکُردی کا

 در خمسۀ اوست:

 خواندبیتی به هزار درد می  راندی به هزار زور میبور

 (019: 0976)نظامی ل،  

 قاطر ای اسب منظور بور،»کاررفته است. صورت صفت بهبه« بور»در بیت باال واژۀ 

در فرهنگ خور هالت  .: ذیل واژه(0929)جلیلیان، « است صورتی یا قرمز رنگ به مایل

ه تنها برای حیوانات؛ بلکصفت بور، در زبان کردی نه»آمده است:  «بور»نیز دربارۀ واژۀ 
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ور رود و واژۀ بکار می برای همۀ اشیائی که دارای چنین رنگ و خصوصیاتی باشند، به

 .: ذیل واژه(0921پور، ریم)ک« معنی شده استای هم به معنای رنگ قهوه

 کاررفته در خمسۀ نظامی است:از دیگر صفات به« سور»واژۀ 

 بسته چون در سمن گل سوری  ماه را در نقاب کافوری

 (007: 0976)نظامی هـ،  

 «به معنی رنگ قرمز است رود ودر زبان کُردی در جایگاه صفت به کار می»واژۀ سور 

شود و وی این ربرد این صفت در خمسۀ نظامی هم دیده می. کا: ذیل واژه(0929)جلیلیان، 

های جالب دربارۀ صفت کاربرده است. از نکتهبارها به« قرمز»صفت را در همان معنای 

کاربرده است که معنای گل سرخ از آن سور، این است که نظامی آن را در کنار )گُل( به

 شود.استخراج می

شود که بازهم آن را در ت زیر نیز مشاهده میدر بی« سور»نمونۀ دیگر از کاربرد 

 کاربرده است:کنار گُل به

 وان تو این پردۀ زنبوریست  پردۀ زنبور گل سوریست

 (006: 0976)نظامی م،  

 فعلکاربرد . 9ـ4

شود. فعل از دیگر ارکان جمله است که بدون آن درک جمله با مشکل مواجه می

اوت است؛ زیرا وی عالوه بر استفاده از فعل کاربرد نظامی از فعل در جایگاهی متف

 کند که در زبان کُردی کامالً رایج و پُرکاربرد است.زبان فارسی، از افعالی استفاده می

 نمونۀ این افعال در ابیات زیر مشهود است:

 به سزا و زار بگری بگری  افتاد پدر از کار، بگری

 (092: 0976)نظامی ل،  

رش جای کلمۀ بگیدر زبان کردی به»رد فعل آن باید گفت: دربارۀ بیت باال و کارب

 : ذیل واژه(0921پور، )کریم« مفرد است شخصدوم امر رود که فعلکار میواژۀ بگری، به 

، که در مصرع اول آمده است، به همین معنای «بگری»و در این بیتِ نظامی، کلمۀ 
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درنتیجه چنین معنایی را اثبات آمده و « افتاد»کاررفته است که با واژۀ )بگیرش( به

 کاررفته است.کند؛ اما در مصرع دوم، به همان معنای )گریه گن( بهمی

شود و در شعر از دیگر افعالی است که در زبان کُردی دیده می« هشتن»واژۀ 

 نظامی کاربرد دارد:

 روان گشتند سوی خدمت شاه  همه برقع فروهشتند بر ماه

 (044: 0976)نظامی خ،  

یک واژه کُردی و به معنای )گذاشتن( است و  هشتنواژۀ »طور که گفتیم مانه

این واژه هنوز هم در میان کُردهای کلهری کرمانشاه کاربرد فراوانی دارد و گاهی 

 .: ذیل واژه(0921پور، )کریم« برندنیز به کار می هیشتن

 مصدر کاربرد. 2ـ4

ان گیری نظامی از واژگدر بحث بهره استفاده از مصدر یکی دیگر از مصادیقی است که

هایی استفاده کرده است کُردی قابل بحث و بررسی است. وی در اشعار خود از مصدر

ه شود ککه بیشتر در زبان کُردی رایج است و مشابه آن در زبان فارسی دیده نمی

 نمونۀ زیر گویای این مطلب است:

 ندیدوست نکته را شیوهدر   بر شوی ز شعری که خواندی

 (496: 0976)نظامی ل،  

نمود بارزی دارد. دربارۀ واژۀ مورد بحث باید گفت که « شیوه»در بیت فوق، واژۀ 

آید که یک معنی آن نظیر، مانند و معنی دیگر شیوه در زبان کُردی به دو معنی می»

 .: ذیل واژه(0921پور، )کریم« آن گریه و زاری و شیون کردن است

 کاررفته است،کُردی که در شعر نظامی در جایگاه مصدر بهیکی دیگر از واژگان 

 چنین آمده است:است که در شرفنامۀ نظامی این« رشتن»واژۀ 

ــیاهان زنگ  ــیـدند چندان سـ  رسـ

 رشتکه سواد جهان را چنان دود 

ــد در بیـابـان گذرگاه تنگ      کـه شـ

 که سودا درآمد به آن کوه و دشت
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 (097: 0976 ،ی، شنظام) 

 «و نقش و نگار است دنیردی به معنی سرمه به چشم کشکُ در زبان»رشتن 

رود به کار می« رژیا»صورت این واژه در زبان کُردی گاهی به .(926: 0976 ،ی)شرفکند

ه کند کنگار کردستانی اشاره میو همچنان در زبان کُردی کلهری کاربرد دارد. وقایع

باشند؛ آن سرمه  دهیمه کشکه سر ندیبه فتح رای مهمل، چشمی را گو ایژرَ واژۀ»

 .(012: 0922کردستانی،  نگارعی)وقا« ندیگومی ایرا رژ دنیکش

 اصطالحاتکاربرد . 9ـ4

های شعر وی است. در زبان استفادۀ نظامی از اصطالحات کُردی، از دیگر مشخصه

خوریم که برای نشان دادن ادب یا احترام به طرف کُردی به برخی از اصطالحات برمی

شود؛ همچنین برخی اصطالحات نیز در زبان کُردی وجود دارد که استفاده میمقابل 

 های آن در خمسۀ نظامی به شرح زیر است:رسانند. نمونهمعنایی خاص را می

 سجاده برون فکند از انبوه  شد از عذاب و اندوه ماندهچو 

 (99: 0976)نظامی الف،  

صورت در زبان کُردی، هنوز هم بهاز واژگانی است که « مانده»در بیت فوق واژۀ 

از اصطالح  نباشید خستهجای اصطالح در زبان کُردی، به»اصطالحی کاربرد دارد. 

؛ که نظامی نیز از آن : ذیل واژۀ مانده نوو(0921پور، )کریم« شوداستفاده می نوو مانده

 رد.اصطالح استفاده کرده است و معنای )خسته شدن و درمانده شدن( را مد نظر دا

 خون دو سه بیگانه بریزی  دل چون دهدت که برستیزی

 (049: 0976)نظامی ل،  

 که در زبان کُردی است آمیزکنایه تعبیری ...«در  دادن دل»در بیت باال اصطالح 

« آیدمی دلت چگونه رود و به معنایکار می دلت چید یا دلت دهد به»صورت به

 روا گوید چگونهمی بیت فوق شود. نظامی دراستعمال می : ذیل واژه(0921پور،)کریم

 بریزی. را گناهبی چند خون ناحقبه داریمی
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ای دیگر از کاربرد اصطالحات کُردی است ، نمونه«کردنشوی»استفاده از اصطالح  

این اصطالح نیز در مناطق کردنشین، مخصوصاً کردهای کلهری کرمانشاه هنوز »که 

 )همان: ذیل واژه(.« رودکار می زدواج کردن بههم کاربرد دارد و به معنای ا

 کز کردن شوی او خبر یافت  غمخواره او غمی دگر یافت

 (026: 0976)نظامی ل، 

 تشبیهی پیشوند. 7ـ4

 کاربرده است کههایی را بهنظامی در شعر خود عالوه بر استفاده از واژگان کردی، پیشوند

بیه معنای تش گونه پیشوندها در شعر نظامیاین شود.جز در زبان کُردی، در جایی دیده نمی

 رساند.را می

 بینیم:در بیت زیر می نمونۀ کاربرد این پیشوندهای تشبیهی را

 پیچیده شود چو مار ضحاک  تاک گاللهبر فرق چمن 

 (422)همان:  

ه باین واژه در زبان کُردی در اصل »مو،  و زلف برای است تشبیهی« گالله»در بیت فوق، واژۀ 

؛ اما نظامی با آوردن آن در اول کلمات، : ذیل واژه(0929)جلیلیان، « رودمعنای مردمک چشم به کار می

ند که معنای کساز استفاده میعنوان یک پیشوند تشبیهسازد؛ بلکه از آن بهای جدید میتنها واژهنه

تاک است  یزان درختهای آوبرگ تاک، را از آن برداشت کرده است و منظور از گاللۀ« سیاهی»

 که آن را به موی یار مانند کرده است.

 همچنین در بیت زیر:

 کردش ز گالله گوردین پوش  چون دید که دیلم است خامو

 (909: 0976)نظامی ل،  

 سازنسبت پسوند. 2ـ4

ود. شساز کُردی از دیگر مباحثی است که در شعر نظامی دیده میپسوندهای نسبت

 رساند و درکاربرده است که معنی نسبت را میدر اشعارش به نظامی پسوندهایی را
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که در زبان فارسی این چنین پسوندی وجود زبان کُردی بسیار رایج است؛ درحالی

 ندارد. مثال

 و نه شیخ نجدی شیخانه  بر نجد شدی ز تیر و جدی

 (019)همان:  

 هب نای نسبتساز است و در این بیت به معدر زبان کردی پسوندی نسبت« انه»

 شیخ است. مانند شیخ و

 جمع هاینشانه. 6ـ4

است که  از دیگر کاربردهای وی از واژگان کردی جمع یهااز نشانه ۀ نظامیاستفاد

 کهرود؛ درحالیمی کار به هاواژهجمع بستن  یجمع و برا یمعنا یبرا یرددر زبان کُ

 وجود ندارد: یدر زبان فارس هایینشانه نیچن

 وز گوهرکان شه سخن راند  برافشاند کانلهگالگوهر به 

 (92: همان) 

به »مردمک چشم است که  یبه معنا م،یکه در باال گفت طورهمان« گالله» ۀواژ

 کیوتفونول راتییتغ لیو به دل ندگوییم گالره یکُرد یهالهجه گرید انیواژه در م نیا

ه چاو مانند ،است یان کردجمع در زب ۀهم نشان کانو  است شدهتبدیل ربه  المحرف 

 یاز آن برا فوق تیکه در ب : ذیل واژۀ کان(0929)جلیلیان، « کانکان، کچهکان، کوره

 است. شدهاستفاده «گوهر –گالله »ژگان جمع بستن وا

 :ریز تیب نیهمچن

 بازی کنددست  کانبه فروج  عقابی که نخجیرسازی کند

 (061: 0976ش، ی )نظام 

 صوت اسم. 6ـ4

یگر موارد واژگان کردی که نظامی در خمسۀ خود بهره برده است، کاربرد اسم از د

 است.« رو»کاررفته واژۀ صوت است. اسم صوتی که در شعر نظامی به
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 نمونه:

 خر افتاد و جان داد و خربنده رو  خورد و بر جای جوخری چوب می

 (0412)همان:  

 ؛رو باباـردی لمه اصطالح کُک این»است.  به معنی آواز حزین« رو»در بیت فوق 

 .کشند؛ یعنی بابا رفتهنگام مرگ پدر خانواده فریاد می آورد کهرا به یاد می رو بابا،

: 0976شرفکندی، )« است صورت اسم صوتشیون و به مهردی کلؤ در زبان کُرواژۀ 

926.) 

 گیرینتیجه. 9

ها شاعر تنی این مناطق نهاقامت نظامی در منطقۀ آذربایجان و تأثیر زبان و ادبیات ترک

را از زبان مادری )کُردی( دور نکرده است؛ بلکه شواهدی در شعرش مشهود است که 

دهد شاعر برای زبان مادری ارزش قائل بوده و لهجه و گویش آن را به یاد نشان می

جای اشعارش نمودی بارز یافته است. نظامی با به کار بردن داشته و این امر در جای

های گوناگونی که در فرهنگ لغات کُردی وجود دارد، بیش از سایر حوزهاسامی 

دستوری از آن بهره برده است. کاربرد انواع فعل در کنار انواع پیشوندهای کُردی، 

که بسامد کاربرد اسم در طوریخوبی از زبان مادری متأثر کرده است؛ بهشعرش را به

دستوری است. در این میان، شاعر از های شعرش بارزتر از سایر واژگان در حوزه

که طوریهای جمع در خمسه نیز بهره برده است؛ بهاصطالحات کُردی یا نشانه

برد. مخاطب با مطالعۀ اشعارش، بیشتر به تأثیر زبان کُردی در افکار این شاعر پی می

گیری از اسم صوتِ کُردی کمترین همچنین باید گفت که در خمسۀ نظامی، بهره

دهد که شاعر، یری از زبان کردی را به خود اختصاص داده است و این نشان میاثرپذ

کاربرده است که در نوع های صوت کُردی را فقط برای مقاصد شیون و زاری بهاسم

 خود درخور توجه است.
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