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تاریخ دریافت - 1396/5/22 :تاریخ پذیرش96/9/18 :

اکرب حیدریان
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
2
مریم صالحینیا
استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
1

چکیده
زبــان و فرهنــگ کُــردی ،دارای ادب ّیــات شــفاهی
گســردهای اســت کــه عــاوه بــر قدمــت و غنــای آن ،در
درک نــکات مبهــم و دشــوار برخــی از اشــعار شــاعران
کمــک بهســزایی خواهــد کــرد .نظامــی گنجــوی ،یکــی
از شــاعرانی اســت کــه حتــت تأثــر زبــان و فرهنــگ
مــادری خــود یعنــی زبــان و ادب ّیــات ُکــردی بــوده اســت
و در جایجــای مخســهی او قرایــن و نشــانههای ایــن
تأثریپذیــری بــه چشــم میخــورد .در مثنــوی لیلــی و
جمنــون نظامــی ،ترکیبــات و مفــردات زبان ُکــردی زیادی
وجــود دارد و نیــز اشــارههایی بــه فرهنــگ عامـهی مــردم
ُکــرد در آن دیــده میشــود کــه باعــث مبهــم بــودن اشــعار
توجــه و د ّقــت
آن شــده اســت .از ســوی دیگــر عــدم ّ
مصححــان و شــارحان ایــن اثــر بــه فرهنــگ و باورهــای
ّ
کُــردی باعــث شــده اســت کــه ایــن ابیــات مبهــم و بــا
ظــ ّن و گامنهزنــی مهــراه باشــند« .افســانهی رس ُبــزی»
یکــی از ترکیبــات و اصطالحاتــی اســت کــه نظامــی آن
را از فرهنــگ و باورهــای زبــان ُکــردی وام گرفتــه اســت
و از آنجایــی کــه شــارحان از ایــن نکتــه غافــل بودهانــد،
نتوانســتهاند رشح دقیــق و جامعــی از آن بــه دســت
دهنــد .در ایــن جســتار ســعی شــده اســت ،بــا هبرهگــری
از روایــات و باورهــای عامیانـهی ُکــردی ،رشح دقیقــی
از آن بــه دســت داده شــود.
کلیدواژههــا :نظامــی گنجــوی ،لیلــی و جمنــون ،متثیــل،
زبــان ُکــردی.

کورته
زمــان و فەرهەنــگ و کەلەپــووری کــوردی ،وێژەیێکــی
زارەکــی ئێجــگار بەربــاوی هەیــه کــه وێــڕای کۆنــی
و لەمێژینەیییەکــەی ،لــه تێگەیشــن و دەرک کردنــی
خاڵــی دژوار و ئاســتەنگی هەنــدێ شــیعری شــاعیراندا
زۆر بەکەڵکــه و دەتوانــێ الیەنێکــی زۆر لەوانــه ڕوون
بکاتــەوه .نیزامــی گەنجەیــی یەکــێ لــەو شــاعیرانەیه که
لــه ژێــر کاریگــەری زمــان و فەرهەنــگ و کەلەپــووری
دایکیــی خــۆی ،واتــه زمــان و وێــژەی کوردیــدا بــووه
و لــه زۆر جێــی «خەمســە»کەیدا نیشــانه و کارتێکەریــی
ئــەم دیاردەیــه بەرچــاو دەکەوێــت .لــه لەیلــێ و
مەجنوونەکەیــدا ،کۆمەڵێــک وشــه و زاراوه و ساڕســتەی
کــوردی هاتــووه و هەروەهــا جار-جــارەش ئاماژەهایێک
بــه فەرهەنــگ و کەلەپــووری زارەکیــی خەڵکــی
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
لێــڵ بنوێنــن و وێــڕای دوودڵــی و گومــان چاویــان
لێبکرێــت« .ئەفســانەی ســەربوزی» یەکــێ لــەو زاراوه و
تەرکیباتەیــه کــه نیزامــی لــه کەلەپــوور و بیــر و بــاوەڕی
کــوردی وەرگرتــووه و لەبــەر ئــەوەی کــه ڕاڤــەکاران
لــەم خاڵــه بێئــاگا بــوون ،نەیانتوانیــوه رشۆڤەیێکــی
ورد و هەمەالگــری لێبدەنــەوه .لــەم وتــارەدا نووســەران
هەوڵیــان داوه بــه ئــاوڕ دانــەوه لــه حەکایــەت و بیــر و
بــاوەڕی عەوامانــەی کــوردی ،رشۆڤەیێکــی ڕاســت و
دەقیقــی لــه ســەر بنووســن.
وشــەگەلی ســەرەکی :نیزامــی گەنجەیــی ،لەیلــێ و
مەجنــوون ،مەتــەڵ ،زمانــی کــوردی.

)نویسنده مسؤول(1- akbar.heidariyan@um.ac.ir
2- m.salehinia@um.ac.ir
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 -1درآمد
در بحــث چگونگــی کاربــرد عنــارص زبانــی و بالغــی در شــعر یــک شــاعر ،نبایــد
نقــش محیــط اجتامعــی را نادیــده گرفــت .ایــن یــک مســألهی بدیهــی اســت
کــه شــاعر بــه عنــوان یــک فــرد ،تحــت تأثیــر محیــط اجتامعــی ،آداب و ســنن و
آرمانهــای جامعـهی خویــش قــرار بگیــرد .بنابرایــن میــان آفرینــش هــری و واقع ّیــت
بیرونــی رابطــه وجــود دارد و ایــن رابطــه بــه انــدازهای تنگاتنــگ اســت کــه بــا
تغییــر و تح ـ ّول اجتامعــی ،عنــارص زبانــی و بالغــی نیــز دگرگونــی پیــدا میکننــد.
«همـهی تحـ ّوالت اجتامعــی بــر آثــار هــری مؤث ّرنــد چــه تحـ ّول در نتیجـهی جنــگ
یــا کشورگشــایی باشــد یــا تح ـ ّول سیاســی و ...همــه بــر ســاختار و محتــوای هــر
و ادب ّیــات تأثیــر میگذارنــد» (باســتید .)190 :1374 ،بســیاری از نظریهپــردازان
جامعهشناســی نظیــر لــوکاچ ،گلدمــن و آدورنــو معتقدنــد کــه «هــر تحــت تأثیــر
ســاختار وجــودی جامعـهای اســت کــه در آن پــای بــه عرصــه میگــذارد ،بــه عبــارت
دیگــر ،رشایــط وجــودی ،نقــش تعییــن کننــده در چگونگــی ظهــور هــر دارنــد»
(راودراد.)161 :1382 ،
بــر همیــن اســاس ،میــزان اســتفاده از تصاویــری کــه زاییــدهی ذهن شــاعر اســت
جــه بیشــری داشــته اســت بســتگی بــه
و اینکــه بــه کــدام یــک از ایــن عنــارص تو ّ
تجربیــات شــخصی ،محیــط جغرافیایــی ،اجتامعــی ،سیاســی و ذوق و اســتعداد او
دارد.
شــاخص فرهنــگ عامــه و منونههــای آن یکــی از عنــارص مهــم شــعر ،خاصــه
اشــعار داســتانی بــه شــار م ـیرود؛ بــه عبــارت دیگــر ،مطالع ـهی چنیــن عنــارصی
در ادب ّیــات از اه ّم ّیــت ویــژهای برخــوردار اســت .یکــی از همیــن عوامــل بیرونــی،
جــه بــه فرهنــگ و زبــان مــادری اســت .در مــورد نظامــی گنجــوی ایــن نکتــه نیــز
تو ّ
صــادق اســت؛ نظامــی نیــز ماننــد خاقانــی تحــت تأثیــر فرهنــگ و زبــان مــادری
خــود اســت.
 -2پیشینهی پژوهش
هرچنــد کــه محقّقــان و نظامیپژوهــان بــر کُــرد بــودن نظامــی اذعــان دارنــد؛ ا ّمــا
متأســفانه تاکنــون تــاش بایســتهای در زمینـهی بهرهگیریهــای نظامــی از جلوههــای
زبــان مــادری صــورت نگرفتــه اســت .پــس از بررســی ،بهویــژه مراجعــه بــه دو پایــگاه
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اینرتنتــی نورمگــز ( )noormagsو اس آی دی ( )sidمعلــوم شــد مقالــهای در مــورد
موضــوع مــورد بحــث مــا نگاشــته نشــده اســت؛ ا ّمــا برخــی مقــاالت کــه بــه بررســی
زبــان کُــردی در خمســهی نظامــی پرداختهانــد ،عبارتانــد از:
 .1س ـ ّید احمــد پارســا و حبیباللــه ســلیمی در مقال ـهای بــا عنــوان «تبییــن نکت ـهای
مبهــم در بیتــی از رشفنام ـهی نظامــی گنج ـهای بــا تکیــه بــر شــواهد زبــان کُــردی»
بــه بررســی یکــی از معانــی واژهی «حــال» پرداختهانــد .بــه اعتقــاد ایشــان ،یکــی از
معانــی «حــال» در زبــان کُــردی« ،زن» اســت و نظامــی گنجــوی نیــز در آن بیــت بــه
جــه دارد.
همیــن معنــی اخیــر تو ّ
 .2سـ ّید احمــد پارســا و ژیــا صالحــی نیــز در مقالـهای با عنــوان «بررســی جلوههای
زبانــی فرهنــگ مــادری در خــرو و شــیرین و هفتپیکــر نظامــی گنجـهای» ،لغــات
مشــرک بیــن فارســی و کُــردی ،لغــات کُــردی و نیــز رضباملثلهــای کُــردی را در
آن دو منظومــه بررســی کردهانــد.
جهــی بــه منظومــهی لیلــی و
چنانکــه مالحظــه میشــود ،در ایــن دو مقالــه ،تو ّ
مجنــون نظامــی نشــده اســت و اهم ّیــت پژوهــش حــارض در آن اســت کــه بــه تبییــن
نکتـهای تــازه در مثنــوی لیلــی و مجنــون نظامــی پرداختــه اســت .البتّــه شــایان ذکــر
اســت کــه برخــی محقّقــان در پژوهشهــای مقایســهای بــه بررســی منظومههــای
خــرو و شــیرین و لیلــی و مجنــون بــا نظیرههــای کُــردی آن پرداختهانــد (ر.ک:
صالحــی و پارســا129-152 :1387 ،؛ یوســفی و حمیــدی.)47-61 :1393 ،
 -3بحث
بــا آنکــه داســتان لیلــی و مجنــون ،بــر اثــر ســادگی و نداشــن وقایــع عجیــب،
فرصــت حاشــیه رفــن را از نظامــی ســلب کــرده اســت؛ ا ّمــا گاهــی او فرصتــی
اطنــاب ماللانگیــز بــه درازا میکشــاند.
بهدســت مــیآورد و مطلــب را تــا حــد
ِ
نظامــی در ابتــدای منظوم ـهی لیلــی و مجنــون ،بــر تنــگ بــودن مجــا ِل ســخنآرایی
اشــاره کــرده اســت:
دهلیــز فســانه چــون بــود تنــگ گــردد ســخن از شــد آمــدن لنــگ
میــدان ســخن فــراخ بایــد تــا طبــع ســواریی منایــد
(نظامی)50 :1389 ،
بایــد گفــت کــه نظامــی از آن دســت شــاعرانی اســت کــه میخواهــد متــام اطّالعــات
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و معلومــات خــود را در طــول آثــارش بــه خواننــده نشــان دهــد .شــاید از ایــن جهــت
اســت کــه در آثــار او میتــوان مســائلی از قبیــل فقــه ،عرفــان ،منطــق ،ریاضــی،
نجــوم و هندســه را دیــد .در بندهــا و فصــول داســتان لیلــی و مجنــون ،فصلــی بــا
نــام «نیایــش کــردن مجنــون بــه درگاه خــدای تعالــی» وجــود دارد کــه مجنــون در
یکــی از ش ـبهای فــراق بــا خداونــد مناجــات میکنــد .ایــن بنــد لیلــی و مجنــون،
از آن بندهایــی اســت کــه نظامــی فرصــت توصیــف شــب را پیــدا میکنــد و طــی
تصویرگــری خــود از شــب ،اصطالحــات نجومــی ،منــازل قمــر و منطقهالــروج و
ســتارگان آســانی را بیــان میکنــد .ثروتیــان در خصــوص همیــن بنــد مینویســد:
«ایــن بنــد کتــاب ،حالــت عــادی نــدارد و تعلیقــات آن بــا تعلیقــات بندهــای دیگــر،
یکدســت 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 نامهــای ســتارگان در آن
دفــر بــوده بــه نظــم کشــیده اســت» (ثروتیــان ،)16 :1389 ،بهطــوری کــه فهــم ایــن
ابیــات بــرای خواننــده بــدون مراجعــه بــه کتــب نجومــی امکانپذیــر نخواهــد بــود.
در میــان ایــن ابیــات بــه بیتــی برمیخوریــم کــه شــارحان لیلــی و مجنــون بــا تردیــد
و صیغ ـهی متریضیــه از آن صحبــت کردهانــد .ایــن جســتار ،کوششــی اســت بــرای
رفــع ابهــام ایــن بیــت:
جــدی رس خــود چــو بــز بریــده کافســانهی رس بــزی شــنیده
(نظامی)195 :1389 ،
 -4نظامی و فرهنگ مادری
نظامــی (؟ -525؟ )614در منطق ـهی ا ّران ،شــهر گنجــه ،در خانــوادهای کُــرد بــه دنیــا
آمــد .نــام پــدرش یوســف و بــه ظاهــر تُــرک و نــام مــادرش رئیســهی کُــرد بــوده
اســت .بــا ایــن اوصــاف ،بایــد گفــت کــه نظامــی دورگــه بــوده و خــود او نیــز در
خــرو و شــیرین از اکــدش بودنــش میگویــد:
نظامــی اکدشــی خلــوت نشــین اســت کــه نیمــی رسکــه نیمــی انگبیــن اســت
(نظامی)128 :1389 ،
اغلــب نظامیپژوهــان معــارص نیــز برایــن موضــوع اذعــان دارنــد کــه نظامــی دورگــه
اســت و از ســمت مــادر ،تبــاری کُــرد دارد (ن.ک :وحیــد دســتگردی :1313 ،ز؛
زنجانــی3 :1378 ،؛ ریاحــی11 :1358 ،؛ احمدنــژاد7 :1369 ،؛ ثــروت.)33 :1370 ،
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ثروتیــان در ابتــدای کتــاب خــرو و شــیرین درمــورد زبــان مــادری نظامی مینویســد:
«زبــان مــادری نظامــی گنجـهای ،در معنــی خــاص آن کُــردی بــوده اســت و نظامــی
نیــز بــا نهایــت رسافــرازی در ایــن بــاب ســخن میگویــد و عمــدا ً کلم ـهی کُــرد را
در قافیــه قــرار میدهــد تــا تعبیــر و تحریفــی پیــش نیایــد» (ثروتیــان.)58 :1366 ،
نظامــی در لیلــی و مجنــون بــا افتخــار از خانــوادهی مــادریاش و دای ـیاشُ ،ع َمــر،
بهعنــوان یــک حاکــم ارشافــی و مقتــدر ،یــاد میکنــد و در هــان لیلــی و مجنــون،
بــر ایشــان ماتــم میگیــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه از تبــار پــدریاش بــا هــان
شــور و حــال ســخن بــه میــان من ـیآورد و بــه صــورت ســطحی از آنــان میگــذرد
(ر.ک :لیلــی و مجنــون ،ثروتیــان :صــص .)74-76
در جایجــای خمســهی او نشــانهها و ر ّدپــای فرهنــگ و زبــان کُــردی دیــده
میشــود کــه بحــث در مــورد آن از حوصل ـهی ایــن جســتار خــارج اســت و خــود،
مقــاالت و جســتارهای مســتوفایی میطلبــد.
 -5تحلیل بیت مورد نظر
نظامــی در بنــد «نیایــش کــردن مجنــون بــه درگاه خــدای تعالــی» ،کــه بــا ایــن بیــت
آغــاز میشــود:
رخشــنده شــبی چــو رو ْز روشــن ُرو تــازه فلــک چــو ســب ْز گلشــن
(نظامی)193 :1389 ،
پس از ذکر برخی از منازل قمر ،به این ابیات میرسد:
اِکلیــل بــه قلــب تــاج داده عقــرب بــه کــان خــراج داده
بــا صــادر و وارد نعایــم بَلــده دو ســه دســت کــرده قایــم
جــدی رس خــود چــو بــز بریــده کافســانهی رس بــزی شــنیده
(نظامی)195 :1389 ،
شــارحان لیلــی و مجنــون ،در رشح خــود ،بــا دیــدهی تردیــد بــه بیــت اخیــر
نگریســتهاند .بــرای روشــن شــدن موضــوع ،الزم اســت ابتــدا رشوح مختلــف در
مــورد بیــت مذکــور ذکــر شــود تــا شــک ،تردیــد و ابهــام شــارحان در مــورد بیــت
مشــخّص شــود.
 5-1بررسی نظر شارحان
وحیــد دســتگردی در رشح بیــت مذکــور مینویســد« :مقصــود از ایــن جــدی،
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شــاةاملذبوح اســت کــه در میــان دو ســتاره صــورت ذابــح واقــع شــده اســت.
افســانهی رس بــزی ،آن اســت کــه در پیــش میمــون ،بــزی را بــرای آنکــه بافندگــی
منیتوانــد]![ رس میبرنــد؛ پــس میمــون از تــرس بافنــده میشــود .مأخــذ افســانه
اینــک بــر نگارنــده معلــوم نیســت» (دســتگردی.)163 :1313 ،
ثروتیان در توضیح بیت دست به گامنهزنی میزند .ایشان مینویسند:
«]ظ[ یاداشــت ،افســانهی رسبــزی معلــوم نشــد کــدام افســانه
اســت ،لیکــن در اســاطیر مــر و در رسگذشــت او زیریــس ،در
میــان خدایــان جنــگل بــه «پــن» خــدای بــز برمیخوریــم کــه دارای
زندگــی پرشــکوه خدایــان اســت و ایزیــس را راهنامیــی میکنــد
تــا اوزیریــس را بازیابــد ،شــاید ایــن افســانه را شــاعر شــنیده بــوده
جــه بــه هدایــت راهگمکــردگان از ســوی ســتارهی قطبــی
و بــا تو ّ
جــدی ،بــه هــان افســانه اشــاره میکنــد ] ...الــخ[» (ثروتیــان،
.)529 :1389
بــرات زنجانــی بــا اینکــه بــر بســیاری از ابیــات ایــن مثنــوی رشح نوشــته اســت؛
درمــورد ایــن بیــت ســکوت کــرده اســت.
ســعید حمیدیــان نیــز دقیقــاً مطالــب وحیــد دســتگردی را در پاورقــی خــود
انعــکاس داده اســت (حمیدیــان .)176 :1376 ،ســایر شــارحان ،آیتــی ،بهمنیمطلــق
و احمدنــژاد در گزیدههــای خــود ،بیــت را حــذف کردهانــد .شــاید دلیــل حــذف
بیــت ،همیــن ابهامــی باشــد کــه ذکــر شــد.
 5-2رشح و توضیح بیت
شــکل و ضبــط بیــت در همــهی نســخههای خطّــی و تصحیحهــای موجــود بــه
جــه بــه شــکل
همیــن شــکل اســت و نســخهبدلی بــرای آن وجــود نــدارد؛ پــس بــا تو ّ
ظاهــری بیــت ،مشــکل حــل نخواهــد شــد .بایــد گفــت کــه گــره و مشــکل بیــت،
تعقیــد معنــوی آن اســت .بــه عبــارت دیگــر ،عــدم درک و شــناخت آن چیــزی کــه
نظامــی از آن بــا «افســانهی رس بــزی» یــاد کــرده ،بیــت را پیچیــده و مغلــق کــرده
اســت .بــا نگاهــی بــه رشح شــارحان محــرم ،درمییابیــم کــه ایشــان بــا قطع ّیــت
در مــورد بیــت ســخن منیگوینــد .افســانههایی کــه شــارحان بــرای «افســانهی
رس بــزی» ذکــر میکننــد مبتنــی بــر حــدس و گامنهزنــی اســت و معنــی کافــی از
توضیحــات ایشــان حاصــل منیشــود و مخاطــب را رهنمــون و گرهگشــا نیســت.
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نگارنــدگان در بــاب بیــت مــورد نظــر ،نظــری دیگــر دارنــد کــه در ادامــه بــه توضیــح
و تبییــن آن پرداختــه میشــود.
 5-2-1تداوم تصویر
تــداوم تصویــر در محــور عمــودی ،یکــی از جنبههایــی اســت کــه بایــد در ســنجش
جــه قــرار گیــرد (ر.ک:
میــزان زیبایــی و تأثیرگــذاری یــک اثــر منظــوم مــورد تو ّ
مرتضایــی و حســینی وردنجانــی .)66 :1395 ،آوردن تصاویــر متعـ ّدد از یــک حــوزهی
تصویــری در ابیــات متوالــی ،نشــان دهنــدهی قــدرت تخ ّیــل و قریحــهی توامننــد
شــاعر اســت کــه وابســتگی و عالقــهی شــاعر را بــه آن حــوزه نشــان میدهــد.
کل شــعر
تــداوم تصویــر در محــور عمــودی را یکــی از عوامــل پیوســتگی و انســجام ِّ
جــه بــه ایــن نکتــه ،رشح شــارحان را نارســا
دانســتهاند (هــان) .متأســفانه عــدم تو ّ
و حتّــی در پــارهای از مــوارد بــه بیراهــه کشــانده اســت .در رشح و تحلیــل ابیــات
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 مییابیــم کــه نظامــی،
بــروج و صورتهــای فلکــی را التــزام کــرده اســت .نظامــی پــس از بیــت مزبــور ،از
بــروج و منــازل دلــو و حــوت ســخن میگویــد:
بلــع ار نــه دعــای بلعمــی بــود در صبــح چــرا دو دســت بنمــود
کلههــای
از
دلــو
آفتابــی خامــوش لــب از دهــن پُرآبــی
بنوشــته دو بیــت زیــرش از زر کایــن هســت مقــ ّدم آن مؤخَّــر
خاتــون ســا ز ناقــه داری بــا بطنالحــوت در عــاری...
(نظامی)195 :1389 ،
همیــن ابیــات ،قرینــهای بهدســت میدهــد کــه بیــت مــورد بحــث ،معنــا و
خــاص داشــته باشــد .بــه اعتقــاد نگارنــدگان ،نظامــی در بیــت مزبــور،
تفســیری
ّ
تحــت تأثیــر فرهنــگ و باورهــای کُــردی اســت.
 5-2-2فرهنگ و باور کُردی
یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای فرهنگــی کُردهــا پیــش از اســام ،وجــود
جشــنهای گوناگــون در همــهی ماههــا و فصلهــای ســال بــوده اســت .کُردهــای
باســتان ،دههــا جشــن بــه مناســبتهای مختلــف برگــزار میکردنــد .مهمتریــن
جشــن و نقط ـهی آغــاز جش ـنهای فصلــی بــدون شــک جشــن بهــار کُــردی اســت.
«چنــان کــه از تواریــخ بــر میآیــد ،در عهــد ساســانیان نــوروز یعنــی روز ا ّول ســال
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ایرانــی و نخســتین روز فروردیــن ،مــاه ا ّول در ا ّول فصــل بهــار نبــوده بلکــه ،ماننــد
عیــد فطــر و عیــد اضحــی در میــان مســلامنان ،در گــردش بــوده اســت» (معیــن،
.)158 :1364
در فرهنــگ و باورهــای مــردم کُــرد ،جشـنهای بهــار بــه روز ا ّول فروردیــن ختــم
منیشــود .بــه بــاور محقّقــان کُــرد ،فصــل بهــار ،آغــاز ســال اســت؛ ا ّمــا ترتیــب
فصــول بــه گونـهی دیگــری اســت .ترتیــب فصــول در تقویــم کُــردی بــه ایــن ترتیــب
اســت :وههــار (بهــار) ،پایِــز (پاییــز) ،تاوســان (تابســتان) و زیمســان (زمســتان)
(کریمیدوســتان .)23 :1380 ،بــر اســاس تقویــم کُــردی ،فصــل بهــار از دوم بهمــن
رشوع میشــود و تــا چهــارم اردیبهشــت ادامــه دارد .آغــاز فصــل پاییــز از پنجــم
اردیبهشــت اســت و تــا دوم مــرداد ادامــه مییابــد .فصــل تابســتان از هــان دوم
مــرداد آغــاز میشــود و پایــان مهــر ،پایــان تابســتان اســت .فصــل زمســتان از ا ّول
آبــان رشوع میشــود و تــا پایــان دیمــاه ادمــه دارد (شــعاعی .)153 :1395 ،بــر پایـهی
تقویــم کُــردی در ایــن روز ســتارهی ســهیل پیــش از بــر آمــدن آفتــاب طلــوع میکنــد.
کُردهــا بــر ایــن باورنــد کــه در ایــن روز ،رسمــا بنــد میآیــد و ســوز زمســتان از بیــن
م ـیرود.
«گروهــی آغــاز بهــار را دوم بهمــن ،برخــی پنجــم بهمــن و برخــی
دیگــر دهــم بهمــن میداننــد .یکــی از علّتهــای مغایــرت ایــن
جهــی بــه ایــن نکتــه اســت کــه کُردهــا پنــج روز
نظــرات ،بیتو ّ
پنجــه را جــزو ســال بــه حســاب منیآورنــد و معتقدنــد ایــن پنــج
روز از طــرف پیامــر(ص) بــه بانــوی ا ّول اســام ،حــرت فاطمــه
(س) ،بــه عنــوان جهیزیــه و خلعــت هدیــه شــده اســت؛ بنابرایــن در
حقیقــت بهــار 95 ،روز بــه طــول میانجامــد» (شــعاعی:1395 ،
.)154
بــا وجــود از بیــن رفــن بســیاری از ایــن جشــنها در نقــاط مختلــف ایــران،
هنــوز در مناطــق کُردنشــین ،جش ـنهای باســتانی ایــران زمیــن باقــی مانــده اســت.
در خصــوص چنیــن رویــدادی بایــد گفــت ،در ایــران باســتان «اعیــاد ســال را گاهنبار
میگفتنــد ،کــه عـ ّدهی آنهــا شــش بــوده و هــر یــک ،پنــج روز امتــداد داشــته اســت»
(کریستینســن .)247 :1368 ،اســامی اوســتایی گاهنبارهــا از ایــن قــرار اســت:
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گاهنبار اوستایی

آوا نگاری

زمان برگزاری

1

میذیوی زرمی

Maidhyoi- zaremaya

اردیبهشت

2

میذیوی شم

Maidhyoi- sham

تیر

3

پیتش ههی

Paitish- hahya

شهریور

4

ایاثرم

Ayathrima

مهر

5

میذیایری

Maidhyairya

دی

6

همسبت مئیدی

Hāmaspathmaedaya

-
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جــه بــه آنچــه کــه در بندهشــن (صــص -34
جــه بــه جــدول بــاال و نیــز بــا تو ّ
بــا تو ّ
 )33آمــده اســت ،چنیــن برمیآیــد کــه پنجمیــن جشــن از جشــنهای شــشگانهی
باســتان« ،میذیایــری» ،در اصــل ،حوالــی انقــاب شــتوی (ا ّول جــدی) بــوده اســت
(معیــن .)158 :1364 ،ابوریحــان بیرونــی در کتــاب آثارالباقیــه در خصــوص ایــن عیــد
آورده اســت« :خداونــد در ایــن روز بهایــم را آفریــد» (بیرونــی .)337 :1389 ،ایرانیــان
باســتان ،در مراســم جشــن «میذیایــری» بــر طبــق احــکام مق ـ ّرره ،برخــی مراســم را
اجــرا و گوســفند قربانــی میکردنــد (ر.ک :دینکــرت ،کتــاب  ،8فصــل  ،7فقــره:
.)1-3
درخصــوص جشــنهای بهــار کُــردی ،در باورهــای عامیانــهی مــردم کُــرد،
داســتانهایی ســاخته شــده اســت .یکــی از داســتانهای برســاختهی عامیانــه کــه
در روشــن کــردن ابهــام بیــت نظامــی ،بســیار حائــز اه ّم ّیــت اســت؛ افســانهی «بُــز
گــوش تیــز» اســت« .بــه بــاور مــردم ،در حالــی کــه در ایــن روز] = روز ا ّول بهــار
کُــردی[ مشــغول رقــص و پایکوبــی و آواز خوانــی هســتند ،بــزی از غــار یــا طویلهاش
خــارج شــده و رسمــای زمســتان را بــا زبــان طنــز بــه ســخره میگیــرد ،ولــی هنــگام
بازگشــت بــه طویلــهاش بــر اثــر رسمــا میمیــرد» (شــمس.)327 :1393 ،
همیــن داســتان و بــاور عامیانــه ،بــه گونــهی دیگــر نیــز نقــل شــده اســت؛
کُردهــا معتقدنــد کــه در روز بیســتویکم بهمنمــاه یــا هــان بیســتمین روز از
بهــار کُــردی «بُــز ضعیـ ِ
ـف گــوش کوتاهــی از طویلــه یــا غــاری خــارج میشــود .بــا
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دیــدن ســبزهها ،خوشــحال و شــادمان در طبیعــت میمانــد و باخــود میگویــد:
دیــدی زمســتان گذشــت و نتوانســت بــه مــا آســیبی برســاند؛ ا ّمــا رسمــای ســخت
ناشــی از بــارش تگــرگ او را از پــا درمــیآورد .در ایــن موقــع از ســال ،بــرودت
هــوا کاســته میشــود» (شــعاعی .)164 :1395 ،ایــن «افســانهی رس بــزی» ،جریــان
شــگفتانگیزی اســت؛ زیــرا هنگامــی کــه بیســتم بهــار کُــردی فــرا برســد ،حســاب
زمســتان تســویه شــده اســت و قــدرت و هیبــت زمســتان از میــان م ـیرود (هــان).
جــه بــه آنچــه کــه گفتــه شــد و نیــز بــا دقّــت در ابیــات نظامــی درمییابیــم
بــا تو ّ
منظــور نظامــی از «افســانهی رس بــزی» ،بــه اقــرب احتــال 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 مـیآورد کــه خــود تأییــد کننــدهی
روایــت منقــول مــا و نیــز بــاور بــه بهــار کُــردی اســت.
 -6نتیجهگیری
بررســی باورهــای عامیانــهی کُــردی و نیــز مداقــه در مفــردات و ترکیبــات کُــردی
در خمســه ،مــا را بــا طــرز بیــان و تصاویــر غریــب و ناشــناختهی نظامــی آشــناتر
میکنــد .نظامــی ضمــن آفرینــش کالم ادبــی خــود ،بــا اشــاره بــه باورهــا و اعتقــادات
فرهنــگ کُــردی ســعی دارد شــعر خــود را غنایــی ویــژه ببخشــد .طــی ایــن بررســی
دریافتیــم کــه نظــر شــارحان در مــورد بیــت مذکــور ،چیــزی بیشتــر از گامنهزنــی
جــه بــه فضایــی کــه بیــت در آن مطــرح میشــود ،میتــوان گفــت
نیســت .بــا تو ّ
خــاص ایّــام بهــار کُــردی
منظــور از «افســانهی رس بــزی» ،اشــاره بــه جشــنهای
ّ
اســت.
سپاسگزاری
در ایــن مجــال ،بــر خــود الزم میدانیــم از اعضــای کارگــروه نظامیخوانــی خانــم
فریــده فروتنــی و آقایــان مســعود باقــری و علیرضــا بحرالعلومــی (دانشــجویان
کارشناســی ارشــد دانشــگاه فردوســی مشــهد) کــه نکاتــی را یــادآور شــدند ،کــال
تشــکر را داشــته باشــیم.
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مهدخــت معیــن .تهــران :مؤسســه انتشــارات معیــن.
نظامــی گنجــوی ،الیــاس بــن یوســف ( .)1313لیلــی و مجنــون .تصحیــح حســن
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وحیــد دســتگردی .تهــران :ارمغــان.
__________ ( .)1389لیلی و مجنون .تصحیح بهروز ثروتیان .تهران :توس.
__________ ( .)1370گزیــدهی لیلــی و مجنــون .تلیخــص و مقدمـهی عبداملح ّمــد
آیتــی .تهــران :انتشــارات و آمــوزش انقــاب اســامی.
__________ ( .)1376لیلی و مجنون .به کوشش سعید حمدیان .تهران.
__________ ( .)1387گزیــدهی منظومههــای نظامــی .گزینــش و گــزارش یداللــه
بهمنیمطلــق .تهــران :دانشــگاه شــهید رجایــی.
نفیســی ،ســعید (بیتــا) .مقدمــه بــر دیــوان قصایــد و غزلیــات نظامــی .تهــران:
فروغــی.
یوســفی ،هــادی و فرهــاد حمیــدی (« .)1393تطبیــق دو منظوم ـهی غنایــی فارســی
و کــردی؛ مطالعـهی مــوردی :خــرو و شــیرین نظامــی و خــرو و شــیرین خانــای
قبــادی» .دوفصلنام ـهی ادبنام ـهی تطبیقــی .ســال  .1شــارهی  .1صــص .47-61

