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 چکیده 
 

 کورتە 
و مضمون فصیح  از سخنوران  در  نالی  ُکردی  کالسیک  آفرین شعر 

ها و ترکیبات فارسی فراوانی را  قرن نوزدهم میالدی است که واژه

به   ُکردی خویش  اشعار  گونهدر  به  است؛  برده  این کار  در  که  ای 

این  در  است.  ُکردی   کالسیک  شعر  شاعران  دیگر  سرآمد  جنبه 

اشعار   تمام  نالیپژوهش،  واژه  دیوان  و  شده  ترکیبات بررسی  ها، 

اسمی و افعال فارسیِ دیوان وی استخراج شده و با نمودار و آمار، 

به بهرهدرصد  با  نالی  است.  شده  مشخص  آنها  از  مکارگیری  ندی 

نو را در های زبان فارسی، شیوهترکیبات اسمی و فعلی و واژه ای 

سازی در شعر کالسیک ُکردی فراهم آورده و واژه  بندیایجاد جمله

گسترش  و  توسعه  در  خاص،  مهارتی  با  رهگذر،  این  از  و  است 

معانی نو در شعر ُکردی کوشیده است و در سرایش اشعاری استوار 

توانمند از  وزین،  بهیو  ُکردی  و  فارسی  زبان  دو  هر  خوبی، های 

می نشان  نتایج  است.  برده  واژهبهره  بسامد  که  ترکیبات  دهد  و  ها 

 اسمی فارسی در شعر نالی فراوان است. 

زایینیی   نۆزدەی  سەدەی  واتائافرێنەری  و  توانا  ئەدیبی  نالی، 
لە  زۆرتر  شیعرەکانیدا  لە  کە  کوردییە  کالسیکی  شیعری 

دەستەو  یکورد  دیکەی  شاعیرانی و  وشە  قۆناغە،  گەلی  شەئەم 
لێکۆڵینەوە لەم  هێناوە.  بەکار  نالی یەفارسیی  دیوانی  تێکڕای  دا، 

دەستنیشانلێک دوای  و  دەستەودراوەتەوە  وشەکان،   شە کردنی 
پێی   یەکانناوی بە  بەکارهێنانیان  ڕادەی  فارسییەکان،  کردارە  و 

نالی بە کەڵکنبەڵگە و ژمارە دیاری کراو لە وشە و .  وەرگرتن 
ناوی و کردارییەکانی زمانی فارسی، شێوازێکی نوێی   شەدەستەو

پێک کوردیدا  کالسیکی  شیعری  وشەسازیی  و  ڕستەسازی  -لە 
، زۆر شارەزایانە بۆ گەشە و پەرەپێدانی واتای  یە هێناوە و بەم شێوە 

دوو  هەر  بەستێنی  لە  و  داوە  هەوڵی  کوردیدا  زمانی  لە  نوێ 
هۆنین  دازمانەکە کەڵکی بۆ  بەپێزەکانی  و  بەهێز  شیعرە  ەوەی 

دەستەو و  وشە  فرەپاتیی  بە  ئاماژە  زانیارییەکان   شەوەرگرتووە. 
 دەکەن.  دازمانی فارسی لە شیعری نالی  ەکانیناویی 

کلیدی: ترکیبات؛   واژگان  فارسی؛  زبان  ُکردی؛  اشعار  نالی؛ 

 واژگان؛ افعال. 
  

سەرەکی   کوردی   ؛ نالی  : وشەگەلی  فارسی   ؛ شیعری   ؛زمانی 
 کردار.  ؛ وشە  ؛ ەشدەستەو

مقدّمه  -1  

آفرینی خویش و  از قدرت و توان سخنگیری  با بهرهکسی است که    عواطف و احساسات بشری است و شاعربیان    شعر

تسلّ گسترده  با  واژهط  زبانی،    هابر  ترکیبات  بیان   مفاهیمو  عادی  گفتار  از  برتر  جمالتی  و  عالی  الفاظی  در  را  خویش 

های مردمان را  دل   ،رونق گیرد و سخنان شاعر که از دل وی برخاسته است  ها با این گفتار عالی تا ادبیات ملتکند  می

از   کند.  برجستۀشاعجمله  مسخر  و سخندانی وی شگفت  ران  توان سخنوری  که  کُردی  پسر    ،آور استزبان  مال خدر 
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»نالی« استمتخلّ  احمد شاه ویس، به  اندیشهص  با  . وی  را  بلند و تخیالت دور پرواز خویش  الفاظ    گیریبهرههای  از 

کند. چیرگی او  قل میو آن را به خوانندگان و مخاطبان خویش منت  آوردزبان، به صورت عبارات دلنشین و پرمعنا درمی

ط و چیرگی وی بر الفاظ و ترکیبات فارسی  تسلّ  بلکه  نمای خاص و عام است،بر الفاظ و ترکیبات کُردی، نه تنها انگشت

وی در سال  جاف بوده است.    از تیرۀ آل بیگی میکاییلی و از عشیرۀ   نالی»وی را ممتاز و برجسته کرده است.    نیز، شعر

ی به  (. و٢3:  ١386»خاک و خول« از نواحی شهرزور سلیمانیه به جهان آمده است« )نالی،    روستایمیالدی در    ١800

به دانش دانش    ،ادان مشهورت نزد اس  »در مساجد سلیمانیه  سفرهایی به شهرهای دیگر کرده است و  ،اندوزیدلیل عالقه 

 (.46-45: ٢003، دارزنههخاز جهان رفته است« )ر شهر استانبول دمیالدی   ١856در سال  و سرانجاماست  آموخته

عواطف و احساسات خود را در    مدّتی را در سنندج به سر برده و با ایرانیان انس و الفت گرفته است. وی  نالی

یاتی نیز به زبان فارسی  عالوه بر زبان کُردی اب  به زبان کُردی فراهم آورده و  گوناگون و اوزان مختلف  های شعریقالب

و از   خانوادهردی با زبان فارسی همزبان کُ.  استزبان و ادبیات فارسی  کافی و وافی او بر    تسلّطاز    است که نشان  سروده

ادبیات فارسی بسیار متأثّر  ردی از  از میان ادبیات اقوام مختلف خاورمیانه، ادبیات کُ ».  است  هند و اروپایی  هایزبان  ریشۀ

 . (٢:  ١394احمدی،  )شیخ«  بوده است و این به سبب نزدیکی و پیوند تاریخی این دو زبان پویای آریایی با همدیگر است 

  ردهای عراقبودن کُهمسایه  ؛ به وضوح دید  گوی عراقدر میان شاعران پارسی  زبان را توان تأثیر اشعار شاعران فارسمی

بیشت گسترش  و  ایران  بهبا  عراق،  و  ایران  میان  ارتباطی  قاجاویژر  عصر  در  دورۀه  و  بر    ری  اردالن  خاندان  حاکمیت 

رد  شاعران کُ   سبب شد تا  ،آنانه فراوان خاندان اردالن به شعر و ادبیات و نواختن شاعران از سوی  کردستان ایران و توجّ

رد زبان عراق  مؤلفان کُ به عبارت دیگر ؛و فرهنگ ایرانیان تأثیر بگیرندو از زبان باشند  بیشتری داشته ارتباط  ایرانبا  عراق

تأثیر اشعار شاعران بزرگی همچون سعدی و    همچنین  ؛ر شوند و بهره بگیرندآثارشان متأثّ   فارسی در  اتادبیاز زبان و  

های ارتباطی بین ایران و عراق را فراهم  پل  انیایر  دیوان این شاعران  در آن زمان،  و  های آنان مسلم استحافظ بر سروده

بود. میان  کرده  این  کُ  نالی  ،در  شاعران  که از  است  عراق  س  رد  بر  فارسی،رعالوه  شعر  بیت  چند  جای    ودن  جای  در 

و ترکیبات فارسی را به نظم    ها، واژهردیبا زبان کُ  که  ایبه گونه  ؛است  را به کار بردهلغات و ترکیبات فارسی    ،دیوانش

 . اندنوشته شده نمایان با صورت نوشتاری کُردیدر واقع، واژگان فارسی  درآورده است؛

 و روش پژوهش   بیان مسأله -1-1

های فارسی و  وی بر زبان  تسلّط آفرینی و  توان سخنکه    شود دیده میبه وفور    دیوان نالیدر    و ترکیبات فارسی   هاواژه

به گونه  دهد.نشان میرا    ردیکُ بر  آوری شگفتاوی  کُ  افزون  از واژهردیلغات  دیوانی  بهره گرفته  نیز  فارسی    های،  و 

کار رفته در اشعار کُردی نالی مورد بررسی    فارسی به  هایواژه  ،در این پژوهش  .ه استفراهم آورد را  بزرگ و پرمعنی  

 : که ها پاسخ دهدشتا از این طریق به این پرس  ری قرار گرفته استآما

 ار کُردی خویش استفاده کرده است؟ از ترکیبات فارسی در اشع بسیارچرا نالی 

 نالی استفاده شده است؟  کُردی و ترکیبات فارسی در اشعار نوع واژهچه  آماریاز نظر 
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 پژوهش  پیشینۀ  -٢ -1

قرار گرفته  ها و مقاالت متعددی  نامهموضوع پایان  ویاشعار    و  شدهنالی انجام    های متعددی دربارۀپژوهش  ،ش از اینپی

جمله:    ،است پایان(  ١378)محمّدی  از  فارسی:  نامۀ  در  و  کُردی  شعر  مشترک  محوی،  غزلیّاتبراساس  مضامین   نالی، 

  مالی به آن در شعر فارسی و مقایسۀها و نگاهی اجزبانماهیّت زبان کُردی و مشترکات آن با سایر  به    سعدی و حافظ

دیوان   مشترک  مضامین  و  پرداخته  است  غزلیّاتآنها  کرده  بیان  را  آنان  تأثرهای  و  شاعران  در    (١383)  محمّدی .  این 

توای  زندگی نالی و اوضاع کردستان در زمان او، علم بیان و بدیع و همچنین مح  ،بررسی همه سویۀ شعر نالینامۀ  پایان

میزان تأثیرپذیری نالی از    بررسی صور خیال در دیوان نالینامۀ  در پایان  (١388)  مظفریت.  شعر نالی را بررسی کرده اس

»بررسی  در مقالۀ  (  ١394)  و همکاران  نژادرسول   پرداخته است.  دیوان نالیحافظ را بیان کرده و به بررسی صور خیال در  

و   دیوان نالیفخر ادبی و انواع آن را در    ،تطبیقی  ادبیات  ۀ گیری ازنظریّ متنبی و نالی« با بهرهتطبیقی فخر ادبی در اشعار  

»نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان« به بررسی   در مقالۀ(  ١394) احمدی و فداکار  اند.  متنبی مقایسه و بررسی کرده

»تأثیر شعر سعدی بر شعر نالی« به    نامۀدر پایان  (١397)  کریم  رحیماند.  پرداخته  دیوان نالی و استخراج امثال و حکم در  

»نالی و نقد شعر و شاعری    در مقالۀ   (١397)  محمّدی سعدی پرداخته است.    غزلیّاتنالی از    غزلیّات بررسی اثرپذیری  

  هایواژهو    یبات پژوهشی که به بررسی ترک  کنونتا   امّا  .اشعارش بیان کرده استخود« اظهارنظرهای نالی و نقد او را از  

 صورت نگرفته است. ،پرداخته باشد دیوان نالیفارسی به کار رفته در 
 

 شعر نالی -٢

   بنابراین ؛های ادبی استنالی نیز همچون دیگر شاعران، اشعارش آمیخته به آرایه

   لفظی( است:و  در ادب کُردی به شاعری متصنّع نامور است بیشتر اشعارش مزّین به صنایع ادبی )معنوی وی

وهجه ماوا  کنانی  به  کردم   جینان 
 

ئاواڵما   (یاوامال)   ی( هبیبحه)    ! ی 
 ( ١٢٢: ١386نالی، )                              

اش را آباد کند که با مهرش دلم را  نالی( که از روستای مالیاوا برخاسته است، خدای، خانه : حبیبه )نام معشوقۀترجمه 

 چونان بهشت آراست و جایگاه خودش کرد. 

است. مالیاوا:   ن جَنان و جِنان موجودجناس ناقص میاجَنان: دل و جِنان: جمع جنت به معنی فردوس است. صنعت  

 (. 4-3: ١373احمدی،  است« )شیخ !اش آباد بادوای دومی، به معنی: خانهنالی است و مالی آ نام روستای معشوقۀ

به   خود  باهازباننالی  که  است  یی  کرده  استفاده  دیوانش  در  و  داشته  آشنایی  می  ،آنها  و  اشاره  فخر  آن  به  و  کند 

 : داندمیکند و خود را حکمران سه زبان مباهات می
  ر گرتاااووهفتاااهم باااه دهێر ساااب هاااهرهعاااه فاااار  و کاااورد و

 
! ناااهکاااهی دناااوانی ههڵمو ێحااااکسی سااا ڕۆمئاااه «ناااالی»    

(577: ١386نالی، )                                  

ردی و عربی( است  الی امروز حاکم سه ملک )فارسی، کُن   .امدیوانم شعر گفتهردی و عربی در  : به فارسی، کُ ترجمه 

 که به این سه زبان دیوان دارد. 
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افول نهاد  به  از ویژگیبی  نالی  ،در عصری که غزل رو  با   ،همتای کالم خودهای خاص و بیشک  آگاهی داشته و 

، سخنان خویش را باالتر  تخلّصش به ویژه در  غزلیّاتسراییِ خود بالیده و فخر کرده است. نالی در  شایستگی به غزل

 (. 59: ١394نژاد و همکاران، )رسول  ات در میان شعرای کُرد سرآمد است او از حیث مفاخر .دانداز دیگران می

های کُردی،  را در کاربرد و آشنایی او با زبان  نالیبه خود بالیدن  توان دلیل  سرایی، میعالوه بر تفاخر نالی به غزل 

این زبان  با  کُردی و فترکی، عربی و فارسی دانست که سراسر دیوانش  به  ها به خصوص  ارسی مشحون شده است و 

می ویژه   حق  به  که  است  فارسی  کلمات  از  مملو  وی،  کُردی  اشعار  جای  اجای  کُرد، توان  شاعران  میان  در  را  و 

 اعری دانست که با مهارت تمام از زبان فارسی در دیوانش استفاده کرده و آن را به کار برده است. ترین شبرجسته
های  نالی در اشعارش منادی آشکار کردن شکوه و عظمت زبان است. وی در بهره بردن از واژگان و ترکیبات زبان

ترش زبان  ها را در گسداخل در زبان کُردی توانمندی و قدرت خویش را نمایان کرده و واژگان دیگر زبان  ،دیگر

 (. ٢6:  ١399حسوودزادهی مه)  کُردی به کار داشته است

به با  زباننالی  فارسیترکی  هایکارگیری  و  کُردی  ، عربی  اشعار  دیوان  زبان  ادر  به  بخشیدن  و ش، سبب عظمت 

 هیبت و اهمیت زبان گر  پیشرو و جلوهگونه  و این  گشتهو نیز موجب بسط زبان کُردی    خویش  اقتدار شعری  نشان دادن

اشعار فارسی   رودن اشعار فارسی نیز مهارت دارد.در اشعار کُردی، در س و توانایی  تسلّط  عالوه بر  نالی   ده است.ش   کُردی

 مانند این بیت:  ،سرایش اشعار به زبان فارسی دارد در دیوانش حکایت از توانایی وی در
 ابررررروان تررررو طبیبرررران دل افگاراننررررد

 

 هررر دو پیوسررته ازان بررر سررر بیماراننررد 

(١68: ١386)نالی،   

وترجمه طبیب  تو  ابروهای  هستنددلداده  شفادهندۀ  :  همین    ؛ هایت  بیماران    سبببه  بالین  بر  همیشه  که  است 

 ( بیمار به چشم هم اشاره دارد که زیر ابرو قرار دارد ،در ضمن) کنند.اند و آنها را درمان می ها( ایستاده)دلداده

و صورنالی   عاشقانه  مضامین  سای  از  به  نسبت  بیشتری  است.  خیال  کرده  استفاده  شاعران  اشعار    ویر  بر  عالوه 

از صور نیز  کُردی خویش  آفریدن صورتخیال فراوان    فارسی، در اشعار  با  و  تشبیه،   هایبهره گرفته  قالب  خیالی در 

و رن   استعاره  اشعارش  به  تازه...  بوی  و  از  ایگ  بسیاری  است.  آرایه  داده  و  صنایع  دارای  وی  ادابیات  مانند  های  بی 

 ت:مانند این بی ،... است تجنیس، تلمیح و
 ومااب بااونااده کااه عااومری جااار و جااامی جااهر چااههااه
 

!ووماااب باااکی کاااهێرهی چ عاااومرۆز لااابماااهچونکاااه ئاااه   

(367: همان)  

هرگز به تمام    ،آرزوهایت زیاد است  ، چونه باشی: هرچند عمر خضر و پایه و مقام و جام جمشید را داشتترجمه

 بنابراین عمرت کم و کوتاه است.  ؛رسیآرزوهایت نمی

ام و جم هم تناسب  های جمیان واژه  .تلمیح به خضر و جام جم  های تلمیح و تجنیس وجود دارد:در این بیت آرایه

که    دارد  اشاره به حدیثی از پیامبر  همچنین  ێکم جناس الحق هستندکلمات جم و    جود دارد وو  و هم جناس ناقص 

  «.١االملِ  رص و طوُلآدمَ و یَشب فیه خَصلتانِ: الحِفرماید: »یَشیبُ ابن می
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(. مضامین  ٢6١: ١394پرستی است« )کردو،  ن با شعرهای عاشقانه، حماسی و وطنامأ اغلب آمیخته و تو »اشعار نالی 

درونمایه اشو  شامل  عارهای  خدا  نالی  است  و  ، عشقمناجات  مانندِ...  که  بیت    ،  به  زیر  اشاره  و  مناجات خداست  در 

 « دارد:٢فیه باسم اهلل فَهو ابتَر  »کُل اَمرِ ذی بال لَم یبدأ حدیث 
 ماشاااا! شااای تاااهێوک هڵ   ری حوسااا  و جدهی جیلاااوهئاااه
 

دی تاااو نییاااهی حاشاااادهماااه ێنااای دنااا  باااشاااتهڕرساااه     
(75: ١386)نالی،                                    

تمام امور و    ی، سررشتۀکشان ها میبخشی و مردم را به تماشای زیبایی: ای خداوندی که جوانی و جلوه میترجمه

 دد و یاری تو هیچ چیز ممکن نیست.دین در دست توست و بدون م 
دانشور است هم    که  »نالی شاعری  اندیشه  و  زبان  بر شکوه شعر،  اشعارش عالوه  آغازین مشهود استدر  اشعار   .

اند و هایشان آشکار داشتههمراه با مناجات است و شاعران کالسیک توان شعری خویش را در مناجات  دیوان نالی

 (. ١5: ١399، دزادهحسوومهدیگر و نمایاندن توان شاعری آنان بوده است« )ها میدان رقابت شاعران با هممناجات

کالسیک   شاعران  شیوهبنابراین  به  شعریشان  دیوان  ابتدای  پرداختهدر  خدا  مناجات  به  فرد  به  منحصر  که  ای  اند 

توان در استفاده از  تأثیر نالی از شاعران ادبیات فارسی را می  تازی آنان در میدان سخنوری بوده است.ای برای یکّه عرصه

 : سرایش اشعارش دانست؛ به دیگر سخنهای شعری آنان در قالب
اند. برای نمونه مستزادی از  گوی متأثّر بودههای شعری نیز از شاعران پارسی شاعران شعر کالسیک کُردی در قالب

 شود:نالی بیان می

جهئه تازه  ئوفتادهی  و  پیرم  که  وان!   م وتووو 
نه  ۆت لهیوسفی  حوسنی  جینانی سهو  میصری   ر 
 

 یاتم تا ماوه حه 
 من پیرم و فانی 

 ( ٢65-٢64:  ١386)نالی، 

آن  معنی  لفظ و  در  نالی،  کُردی  مستزاد  این  اندک  و  با  قافیه  و  وزن  همان  بر  که  است  ماننده  فارسی  زبان  به  گونه 

 دگرگونی به پارسی درآمده است: 

رنجور و  افتاده  و  پیرم  جوان  تازه   ای 

جنانی  مصر  شه  و  زیبا  یوسف   تو 

(. 8: ١394احمدی، )شیخ  

حیاتم    مانده   تا 

فانی  و  پیرم   من 

 

آن  زبان فارسی  از  نالی  کُاثرپذیری  با صورت نوشتار  ردی، شعر فارسی  چنان در اشعارش مشهود است که گویی 

از  »  سروده است بیت دیگری  باز  نالیو  با همان وزن میآمی  دیوان  و  تغییری جزئی  با  به فارسی  وریم که  را  آن  توان 

 درآورد: 
 راب    ی ن    ازهس    تی ش    هش    اهینی دی    ده ب    ازه، م    ه

 
فریب              هڵش و د ێک              ڵ، د وازهن              هڵدار و د ڵد    

(396: ١386نالی، )                                  

است ناز  شراب  مست  است،  باز  دیده   شاهین 

 

است«دل  دلفریب  و  دزد  دل  است،  دلنواز  و   دار 

 (.     7احمدی، پیشین: )شیخ                               

گوی نیز در متابعت وی از بحوری است که شاعران کالسیک ادب فارسی، اشعار  همداستانی نالی با شاعران فارسی

 : اند؛ به عبارت دیگرعربی خویش را در آن بحور فراهم آورده



 178  ینال  یکاررفته در اشعار کُرد به  یفارس باتیها و ترک واژه یبررس 

 

پراکنده هم به عربی سروده است که در دیوان وی فراهم آمده است. او این نالی، شاعر شعر کالسیک کُردی، ابیاتی  

عربی و   اشعار  نیز،  عراقی  ویژه شاعران سبک  به  فارسی،  کهن  که شاعران شعر  است  بحوری سروده  در  را  اشعار 

آن بحور سروده را در  این شیوه، شیوهملمّعات خویش  ای است که مخصوص شعر فارسی است و در شعر  اند و 

   (.٢٢8: ١389احمدی، )شیخ  یوه این بحور، کاربرد نداشته استعرب به این ش

در دیوان   به کار رفتهبرای نمونه، بیتی از اشعار عربی نالی را که در وزن و بحر عروضی، همداستان اشعار عربی  

 : داریمن کالسیک شعر فارسی است، بیان میشاعرا

 یرررا بررردرُ علررررواو و ضررریا و و کمرررراال»

 

فالغصنُ مررع الصررلِ الرری فرعِررک مرراال     

(١١4: ١386 ،)نالی  

چون   -معشوق به ماه چهارده    تشبیه چهرۀ  -ترجمه و شرح: ای ماه چهارده، بزرگی و روشنی و کمال تو افزون باد  

انبوه زلفان تو   بر قامتت آویزان گشتهسان شب تیره بکه    -اگر چنین نباشد،  رسند و تمامی  به زمین می  -اند  اند و 

 . 3پوشانند تو را می -دست و پای  –اطراف بدن 

اص ل=  فل غص ن= مفعول، م عل  ال= فعولن.    ، ک ماو= مفاعیل  ئن  ، ض یاون و= مفاعیل  ، ع لومفعولر=    یا بد

اعیل )مفعول مفاعیل مف  ن اخرب مکفوف محذوف«هزج مثم در بحر » ال= فعولن.    ک ما= مفاعیل،  ع   ال فر   مفاعیل، ا

گونه که گفته شد این وزن به این صورت در شعر عربی کاربرد ندارد و از اوزان  فعولن( سروده شده است، که همان

 (. ٢3١احمدی، پیشین: شیخ)  «ی شعر عرب نیستویژه

است که شاعران    همان بحور و اوزان شعری  ،اوزان شعری که نالی در اشعارش به کار برده استبنابراین بحور و  

 اند:زبان نیز در سرودن اشعارشان از آنها بهره گرفته فارسی
مستفعلن فاعلن( سروده است، که    ،نالی غزلی نیز در بحر بسیط )مستفعلن فاعلن  ،ی شعر عربیاز میان بحور ویژه 

پارسی مشهور  جالل شاعران  خاقانی،  عطار،  مانند:  بلخی  گوی  نیز،  الدین  سعدی  بحر  و  این  در  غزلی  یک  هر 

 (. ٢٢8 )همان: اند، که این نشان از مطابقت و همداستانی این شاعر کُرد با شاعران شعر کهن پارسی استسروده

 باای ناااری ماا بااهسااه ێوه بااوری لااه ماا  ج ااتهود 
 

!کاااری ماا ببااهبگااری سااه ۆباااری جودانااا کااه تاا   

(333: ١386)نالی،                               

خدایا مقصر و کسی که سبب دور گشتن یار از من شده را گرفتار    .یار از من دور شده است  ،: بدون دلیلترجمه

 کن که با این کار دلم آزرده شده است. 

 ری خ دا= مستفعلن، یا که  . بار من= فاعلن  ری ل من= مستفعلن، خس ت وه= فاعلن، بی س ب بی= مفتعلن، یا  دو

 . ر من= فاعلن ، کاتو= فاعلن، بگ ری س بب= مستفعلن
ک نالی  دیگر  مانند هنر  را  روزانه  و  معمولی  و  عادی  موضوعات  وی  که  است  آن  است؛  شاعری  در  کیمیاگری  ه 

هنر این است که موضوع عادی و معمولی و روزانه را  :  کند و بر این باور استکاراکتری وارد میدان بازی ادبی می

 (. 93:  ١399، حسوودزادهمهمعنی گرداند« ) ی آفرینش شعری بلند و پر مایه

با   و هم نالی  باوری  کرده  ای یهنجارشکنبا  چنین  داشتن چنین  موضوعاتی  انتخاب چنین  برای  زمان خویش  در  سبب    ،که 

ای با ادبیات  به گونهشده و با به کار بردن چنین مطالبی در اشعار خویش،  خویش    معاصرانو    تمایز خود از دیگر شاعران کالسیک

 . گزیده است را برای گزینش موضوعات شعری خویش بر  ی معمولی و سادههاپدیده، شاعران نو  خورده و مانندمعاصر پیوند 



   179  14٠٠  و زمستانپاییز  ،  1٢  پیاپی،  ٢  ش. ، 7  س.                               پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 ردی شعر کالسیک کُ -3

کُ کالسیک  فارسیردشاعران  کالسیک  شاعران  دیوان  خوانده،  را  وام  زبان  را  مضامینی  و  کلمات  آنها  اشعار  از  و  اند 

ادبی وارد شعر  و    اندگرفته را در قالب صنایع  اینخویش کردهآنها  آوردهاند و  را فراهم  دیوان اشعار خویش  اند؛  گونه 

 :بنابراین
ر شعر کهن فارسی است.  ، وامداتر بوده و شعر کالسیک کُردیتأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات کُردی در گذشته بیش

شاعران کالسیک کُردی با شعر فارسی به خوبی آشنا هستند و نمود این آشنایی در دیوان آنها به صورت    بیشترینۀ

  (.١٢9-١٢8:  ١390چمه و همکاران،  )کرمی شود... دیده می  ، مضامین مشترک وتضمین اشعار، صورخیال مشابه

با مطالعۀب کُرد  با ذوق و استعداد شعری    اشعار   ،مآخذ اصیل و ناب ادب فارسی  ر این اساس شاعران  خویش را 

کُرد با استفاده از  شاعران  »  اند دیوانی ارزشمند و گرانبها فراهم آورند؛ به بیان دیگرگونه توانسته اند و اینخویش آمیخته 

او قر منابع دست  با  را  اشعار خود  فارسی،  ادبی دخیل ساختهل  و سالیق  و    اند ایح  زبان  به ساحت  بزرگی  بس  آثار  تا 

بر نظر  (. 577:  ١394یاراحمدی،    عرضه دارند« )جوانرودی و  ادبیات به    ردیاشعار ادب کالسیک کُ »  :ردیگه زنز  عه  بنا 

دیوان  (. اشعار  5:  ٢003،  ردیگه)  «شعری آن متأثّر از شعر فارسی استهای  که اوزان آن و قالب  شود گفته میاشعاری  
و    نالی اشتراک  وجوه  بر  فارسیعالوه  شاعران  اشعار  با  بهمشابهت  در  شعریمضامین    گیریکارگوی،    در   گوناگون 

ای  »ادیبان فرهیخته  آید.به شمار می  ،ردیجزو اشعار ادب کالسیک کُ   نیز  های شعر فارسیتأثیرپذیری از اوزان و قالب

سجّچون   وادیعال الدین  مکریانی  گیوی  بنیاد  نهخز  ،  و  شالوده  نالی  که  باورند  این  بر  دیگران  و  کُادبیدار  ردی  ات 

پایه عراق  در  را  )کردو،  گذاکالسیک  است«  نموده  نالی    (؛٢6١:  ١394ری  مکتب  از  پیروی  به  زیادی  شاعران  بنابراین 

ان مکتب سبک نالی  از پیروطالبانی، پیرمرد و گوران    خ رضامجدی، اختر، شی »  :احمدد خورشید رشی  به گفتۀ  برخاستند.

 (.7٢: ١989،  احمد )رشید «هستند
 

 آشنایی نالی با زبان فارسی -4

 : استفاده کرده است  های رایج در عصر خویشاز امکانات زباناشعارش   سرایشدر الی سخنوری است که ن
  عربی، فارسی و ترکی ی دیگری چون  هازبانوی، غیر از کُردی    و در دورۀ   زیسته استمیالدی  نوزدهم    در سدۀ  او

  بوده   فارسییا    ترکی ن رسمی یا  زبا  و   ان بودهتحت تابعیت امپراتوری عثمانی یا ایر  یا  زیرا کردستان  است؛   بوده رایج  

در میان   امّا   ، ردی سرودهی از اشعارش را به کُزبان عربی نیز زبان اسالم بوده است. اگرچه نالی بخش اعظم  . است

 . (5١: ١386نالی، ) است تغییر به کار رفتهتغییر و چه بدون  فارسی زیادی چه باکلمات  ،ردی ویاشعار کُ

ابیاتی به فارسی بسراید و نیز  )و تحصیالت کالسیک وی( موجب گشته تا  به متون کهن فارسی    نالی  عالقۀ  بنابراین

 نویسد: می ججادیسه کلمات فارسی را در دیوانش به کار گیرد. ،در کنار کلمات کُردی
ست. مدارج باالی  طور پرورش یافته اهمان  ،سال قبل در شهرش بوده  ١55نالی به همان روش و سبک زندگی که  

خواندن قرآن و    ،، خواندن و به اتمام رساندن علوم اسالمی بوده است که پایه و اساس این علومزمانعلمی در آن  

 . ( ٢43  - ٢44: ١395،  ججادیسه ) «خانه خوانده است ها را در مکتبمقداری متون فارسی بوده و او این



 18ینال  یکاررفته در اشعار کُرد به  یفارس باتی ها و ترکواژه یبررس  ٠ 

 

حجره در  فارسی  زبان  استتأثیر  مشهود  سلیمانیه  درس  گونه   ؛های  که  به  کتب  ای  دینی،  علوم  آموختن  پیرامون 

 شد:فارسی هم آموزش داده می
ها و معلومات شاگردان با  کرد. تمام دانسته می  از برسپس قرآن را    ،آموختندالفبای عربی می،  به شاگرد حجره در ابتدا

نحو( پیوند قرآن و علوم اسالمی مانند تفسیر، حدیث، فقه، شریعت، منطق، ریاضیات و دستور زبان عربی )صرف و  

خواندند. اشعار سعدی و حافظ ارزش زیادی داشت و نیز فارسی را نیز می   ادبیاتها زبان و  داشت و در کنار این

 .  (66:  ٢00١، دارزنهجه )خواندند الدین رومی، عطار و جامی را هم میآثار ادبی نظامی گنجوی، جالل

خوانده و با آنها مأنوس گشته  های فارسی را نیز  کتاب  ،که در کنار سایر کتباست  نالی از شاگردان حجره بوده  

 و ترکیبات پارسی بهره برده است.  هاکُرد از واژه  ای که بیشتر از دیگر شاعران کالسیکبه گونه  .است
 

   بحث و بررسی  -5

مورد بررسی   بیتبه    بیتتمام اشعار کُردی نالی    بنابراین  کار رفته است؛های فارسی به  واژه  دیوان نالیدر جای جای  

، ترکیبات اسمی و شوندوف اضافه و حروف ربط نیز میکه شامل حرها  در قالب جدولی با سه محور: واژهقرار گرفته و  

ها یا پسوندها و  ترکیباتی هستند که واژهبرداری شده است. در این فرایند  بندی و فیشدسته   ،افعالی که فارسی هستند

، مانند: صداق رونما،  آینداند که دیگر فارسی به شمار میچنان با برخی الفاظ عربی آمیخته، آنهاپیشوندهای فارسی در آن

مدد تو،  بی  اند. ترکیباتی نیز مانندِ... حذف شده  قوت دین و  مانند: عنبر،  ،بی بودند... و نیز کلماتی که عر  حزین و  غنچۀ

با تسامح   چنین ترکیباتی است،   به کار رفته و رایج بوده هم در کُردی و هم در فارسی تۆو   بێ واژۀ مدد عربی است و که 

بنابراین  مورد است؛    ١3افعال    و  ١30٢تعداد ترکیبات اسمی    ،4٢4تعداد واژگان    .آورده شده استجزو کلمات فارسی  

ترکیبات فارسی در  اآمطبق   از تبحر، ر، وفور  آنها دارد و حاکی  نالی، نشان از شناخت و مهارت وی در کاربرد  اشعار 

دستی  زبان است همچنین در میان شاعران کُرد زبان، چیرهیق خاطر وی به زبان فارسی و اشعار شاعران فارس توجّه و تعلّ

یوان اشعار کُردی خویش، از کلمات  نالی برای سرایش د.  داردنمایان میو احاطه و اشراف کامل او بر زبان فارسی را  

منظ این  به  توان سخنفارسی  تا  کرده است  استفاده  و  ور  نمایان سازد.مضمونآفرینی  را  برای    آفرینی خویش  اینجا  در 

 ایم: آوردهبه عنوان شاهد مثال  ،فارسی و ترکیبات هاواژههایی از نمونه  ،گیری از اطالۀ مقالهپیش
 داموژن ماااۆو و رساااتی شاااهماااهیی ڵنگااای گاااوهڕمچااااوی هاااه

 
له  نه  بهشگوفتهنهک  نهنهی  نهفشهی  له  دهنلوفهک   کار 

 ( ١09: ١386نالی، )                                          

آلود است. یکی از آنها بسان بنفشه  همیشه مست و خواب  باز است؛ یعنیچشمان مستش بسان نرگس نیمهترجمه:  

 شود.باز و شکوفا می  ،شود و آن دیگری مانند نیلوفر است که با برآمدن خورشیدشبانگاهان شکوفا میاست که در 

 رنگ گل، نشگفته بنفشه هستند. کار رفته در این بیت؛ مست، نیلوفر و ترکیبات فارسی؛ همواژگان فارسی به
 مااا رناای دهقااهڵو حااهوکااده وا دنااده وهزه تحیااره
 

نییه  ێ  ب  بیچارهمانه   (! بفرما)  یعاشیقی 
 ( ١١8: همان)                                         

بد و تصور  بر در بکو  بیاید  که منتظر است تا کسی  انسانیمانند    و  در است  ۀزده مانند حلق چشمم حیرتترجمه:  

 بفرما.  چیز استمایه و بیبی یچارهعاشق بکن که  م
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 . هستند فعل پیشوندی بفرما و هستند مایهبی و  در، عاشق بیچاره حلقۀزده، حیرت  و ترکیبات  دیده واژۀ
 راپاااتی گرتاای سااهاهاانناای سااییهفااهو زوڵوکاامی وهماتااه
 

ڕ  له  تهپۆشی  به عبییهوجب  شاماتندهنی  و   ق 
 ( ١37: همان)                                         

سر تا پایت را از سر تا قدمت را پوشیده است،    که  رنگ و درازتهای سیهسان زلف ه غصه و ماتم بترجمه:  

ان  بر نظارگیان بزنی و آن   ت راهبنمایی و با خال سیاهکه رخ زیبایت را    شدمانع از آن    ، فراگرفت و این سوگ و ماتم

 را مات و گرفتار خویش گردانی. 

شامات: هم به معنی سرزمین شام  آن معانی متعددی را در بر دارد.    هایترکیبات و واژه ه به  مصراع دوم با توجّ

شاه و تسلیم شدن اوست و شامات جمع شامه به   مهرۀ  یو هم به معنی اصطالح مشهور شطرنج که گرفتاراست  

از اصطالحات    گیریبود و شاعر با بهره  شدهشاعر به مصیبتی گرفتار    ل صورت هم تواند بود. گویا معشوقۀمعنی خا

ماند، همین تک بیت،  میمعنی را آفریده است. اگر همین یک بیت از شاعر به یادگاری  این بیت پر  ،بازی شطرنج

م  رخ ه  واژۀ  بود.می  آفرینی ویدی وی بر سخن و مضمونو نمایان بر توان شعری و مهارت و استا  شکارشاهدی آ

 . سراپا: زلفین سیه،  اترکیبت  ،قلعه در بازی شطرنج  به معنی صورت و هم به معنی مهرۀ
وهدنده گوڵوک ت  شهپڕ  یرهوسو  و  ئهەبنی            ؟ شکهمی 
 

الله  ژاڵنا  پڕ  دو هنی  شهنه  ونه    ؟هالترگ ی 
 ( ١39: همان)                                             

سان شبنم پیرامون آن فراهم آمده است.  ههای اشک بدانهسان گل سرخ، برافروخته است و  ه چشمانت بترجمه:  

 ی است که سرشار از شبنم شده است. اگویی نرگس شهالی چشمانت )از سرخی گریه و قطرات اشک( گل الله

   استعاره از چشمان نیم مست آبی رنگ است.  :پر ژاله و نرگس شهال. نرگس شهال ، اللۀاشک شبنم  ترکیبات:
جهئه پیری  ئارهو  مهفهفی  صه  ردنیتی  بو   و         وفا 
 

دوۆش  ۆت  جوانی  و  جهوخ  و  ئافات  له  بی   رافاتر 
 ( ١4١: همان)                                           

مردی و صفا به دور بود و آفت آن دو بود و تو وی )پدر معشوق( پیری فرسوده و فرتوت بود که از  ترجمه:  

 رسودگی و پیری از وجودت دور باد.جوان و دلربا و زیبایی که ف 

 تو شوخ و جوان. آفت مردی و صفا، پیر خرف،   ترکیبات:

جهبهەل لهندهر  لهی  ئهبی                     وبو   ۆت علی 
 

شه  وا  دهککهکه  گو ر   پشکوت ده  ڵباریی 
 ( ١50: همان)                                           

ها هر زمان شکوفا و  زیبای لب لعل توست که جهان شکربار و شیرین شده است و گل   ترجمه: به سبب خندۀ

ده را به شکر باریدن شدن آن خنعشوق را به شکر و هر لحظه پدیدارسان مشیرین لب غنچه  د. خندۀشون خودنما می

سان را به گاه خنده به شکوفاشدن گل  شدن لب غنچهسان بودن آن و بازکرده است و سرخی لب و غنچه پیاپی مانند

 سرخ ماننده کرده است. 

 لب لعل.  ترکیب: خندۀ
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 و باااااه ساااااا ی                     و وران بااااا ی دهجاااااام و سودانااااا حاااااه
 

به  جهله  جامی  نهزمی  بامشیدی    ما 
 ( ٢3٢)همان:                                            

بین مانند ساقی شده که جام  ،خوب، مانند جام می و چرخ گردون  رویدادهایحوادث و  ترجمه:   های می را در 

بزم و رزم جام    کسی دربارۀ   ، و دیگر  رویدادی نیک در پیش دارد ها را بگرداند  گرداند و هرکس مانند ساقی جاممردم می

 گوید.جمشید بحث و سخنی نمی

 بزم جام جمشید.  :ترکیب

                      ڵری شااااخ وی لیاااوی گااااو وت وی سااااهوساااتی چنااااری رده
 

جهرازانه  به  دنبالعهوه  به  تی  توکو  و   رگ 
 ( ٢57)همان:                                             

می از جنس خلعت دیبا و ابریش  ،امروز مانند درختان دیگر  ،بَر و برگ بودبی  پیش از ایندرخت چناری که  ترجمه:  

و گل   پوشیدهرنگارنگی از گل و گیاه  امروز لباس    ،درختی که خالی از شکوفه و برگ بود  و شاخۀبرگ را بر تن کرده  

 امروز شکوفا شده است.  ،هم که غنچه بود

 .خلعت دیبا سر شاخ،، دست چنار ترکیبات:

 ی هومااا و بااازی ساا یم                    ڵو باااو کاا ناای پانااه وهسااانه
 

وه  شو ده می  هوبو   وکو نه  ووم  ههم  نه   لم نگی  ه مرهی 
 ( ٢89)همان:                                              

شأن بال هما است.  م و کسی هستم که سایه و مقامم همو برکت هست  فرّ  جا مایۀ : من هر کجا باشم برای آنترجمه

کنم و جغد پیر نیستم که  خیر هستم مانند باز سفید بر فراز آسمان پرواز می  هایم خیر است و مایۀتمام سخنان و گفته

 شم. غ هم نیستم که فقط آواز ناخوش داشته بازابدبختی و ویرانی باشم و   نشانۀ

 رنگ. هم ، بوم قدم شوم،هما ، بال پایه  سایۀ  ترکیبات:

 ن                           وناااااان ساااااتارهڕوهو ماااااه میهرنااااای ۆتااااا ئاااااه
 

جزمه  شهله  تت  شهۆو ی  چی ؟! ودا   چرا 
 ( 348)همان:                                                

اند.  سان ستاره، آنها درخشندگی خود را از تو گرفتههتو چونان خورشیدی و ماهرویان و زیبارویان دیگر بترجمه:  

 افروز نیز توان برابری و خودنمایی ندارد.درخشش تو گوهر شببرابر زیبایی و در 

 رویان، ستاره.مهر، مه ها:واژه

 و بااه                   تاای نااهر عااادهسااهنااه لااهۆناای کسااا ی! بااه مااه
 

نهێبشک  به  نهنه  دوک  ماتهصهو  وبه  تهد   وبه می 
 ( 39١)همان:                                              

 کاریمان را بشکن.تعزیت توبه ،به یکبار ای نو بیفکن و با یک نوبت گردش می شیوه  !ای ساقیترجمه: 

 .دوصد ماتم توبهعادت نو،   واژه: می؛ ترکیبات:

 ی   هخت   ی خاق   انیی ه   هس   ته ت   اجی ش   اهی و ت   هێئ «ن   الی»
 

 ت ص   ائیبهم دیوان   ه، فیک   رهش   هئ   ارا، موحت   هت وک   هش   ه 
   (400)همان: 
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دیوان شعرش بلند    اوست،  یندۀآرا  و بزرگی  شوکت   .است   تاج شاهی و تخت خاقانی  دارندۀ  نالیترجمه:  

این بیت اشاره به شاعران مشهوری مانند شوکت بخاری،    درست و صحیح است.  مرتبه است و دارای اندیشۀ

 محتشم کاشانی و صائب تبریزی دارد. 

 . ، شوکت آراتخت خاقانی تاج شاهی،  :اتترکیب 

 کااارد                 تااای ناااهد هیسساااهکاااه باااه  اااه ێون دهۆدنیاااای چلااا 
 

جه ئه     ئهلعهم  که  ن تله ته  ئه چه   ۆسی   ره ستهرجی 
 (                             4٢5)همان:                                             

این د  )ص( پیامبرترجمه:   است  پارچۀ چگونه ممکن  را بخواهد زمانی که خدا  ابریشمی هر    نیا  اطلسی و 

بود که به قد همت بلند او  ن  تر از آتر و تَنگهر چند که کوتاه  .هفت آسمان و ماه و خورشید را به او هدیه داد

 . ( 4٢5)برگردان از حواشی دیوان:  برسد

 اطلس نه چرخ.  ترکیب:

 :       نبااهعااهێصااو و چ باا وه ڕنااده پاا چااه مۆری جاا بااهڵبنااازم د

 

 ! م تا هوت و ههو ج ۆبرهوشیاری به ئه ڵسب وی به دبه چاو مه 

 ( 456)همان:                                                 

میترجمه:   خودم  آن به  یارم  که  بیبالم  و  زیبا  است قدر  و    .عیب  هوشیار  دلش  مست،  جفت چشمانش 

 اند.طاقی هاللی را فراهم آورده ،ابروانش کنار هم

 بنازم.  هوشیار؛ فعل: ،پر وصف برو؛ ترکیبات:ا مست، ها:واژه .میان جفت و تاق )به معنی یک( صنعت طباق پدیدار است

 نجاماااهرهساااهرض و طااولی پێچااای زوڵفاااب بااێنجااای عاااهشااکه
  

ئهثهمه  طولی  سمهل  زنجیری  جاری  عومری   ودامه هلی 
 ( 470)همان:                                                 

آزار و گرفتاری که زلف پرپیچ و خم تو،  ترجمه:   مانند  آن  از آن من کرده است،  با چرخش به درازا و پهنا 

بی  به ب  ،پایان استآرزوها  و  ندارد  انجامی  توسته سان عمر خضر است که  زنجیر عشق  مرا  سان  بند  که   ۀ بسته و 

ندارد. پهنا  خویش کرده است و گسست  و گرفتاری همیشگی دل   شکنج زلف معشوق و چرخش آن به درازا و 

امل، عمر خضر و زنجیر دراز  به طول  مانند  شاعر در آن،  ناگسستنی عشق،  را تشبیه مرکب    که  شده است  و  این 

 گویند. 

 سرانجام و زنجیر سودا. شکنج زلف، بی  ترکیبات:

 ماااب                                  دهی  اااهکاااه ماااوژده شااانیی دناااده باااه ئین اااانهۆر
 

دنده  غهروشنیی  الح مدندهنی  )بیب   ه (زننی 
 ( 5٢7همان: )                                                

 است و تو مردم چشمان منی، پس مژدۀ آمدن تو مایۀ روشنی چشمان و بینش آن به مردمک آن  ترجمه:  

 دلم بدان شاد و آباد گردید.  خانۀروشنی چشمان من گشت و غم

 . دیدهغم مژدۀ قدمت، روشنی دیدۀروشنی دیده،  ترکیبات:
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 !الی عوق   هن ئ   هک   هوان   ه م   هێد ی   ی »ن   الی«ییم   هۆل

 

ریی  هس  تی پ  هی  ی دهطم  هی ل  هدهک  ه زهێم  ه موددئ  ه   
(587)همان:   

دست پری وی را سوده است    نکوهش مکنید؛او را    ،اگر نالی مدهوش و پریشان احوال است  !ای عاقالنترجمه:  

 . رویانش کرده است و وی همچنان مدهوش و ناالن و پریشان است()و گرفتار مهر مه

 دست پری.  مۀ لط ترکیبات: زدۀ واژه: دیوانه؛

 ت چااای!ساااب و نیگاااارهم دهر باااازیی لاااهظاااهر باااازی ناااهگاااه
 

ده   یاری  بۆ  له و  ڕسبازی،  دیارهم  و  چی! او   ت 
 ( 64٢)همان:                                                

اینجا آمده  برای دل دادن و دل بردناگر تو  ترجمه:   بازبه  و به دنبال  چشمانش باز است  هستی که    یزرنگ  ای و 

این    خواهیمی  جوییکامتنها برای    یار را  و اگر   شکار کند را به آسانی  باز بتواند او    یاری نیست کهیار،    ،گرددشکار می

 آسان بود و الزم نبود به این دیار بیایی. در جای خود کار

 بازی.تگر باز نظربازی، دست و نگار، یاری و دس ترکیبات:

 ن  یم  هه  ار و چ  هرگ  ی ب  هره ب  هب  هخ  هزان ب  یل  ه خ  ه
 

ن  یم  هن و یاس  هم  هرو و س  هو س  ه ڵق  اییی گ  و ب  هب  ی   
(668)همان:   

ره  داند خزان با آمدن خویش به یکبان به بهار و سرسبزی بوستان مغرور شده است که نمیچناآنعی(  )مدّترجمه:  

 رساند. رو و سمن و یاسمن را به اثبات میو ناپایداری گل و س ییبقابرد و بیبرگ و بار چمن را به تاراج می 

 .برگ بهار و چمن :ترکیب ؛سمن و یاسمن سرو،، خزان ها:واژه

 ک   ای ب   ه قوربان     دهۆ، خ    ێبین    ده ۆوی ت    ڕو ێس    ک   ه ره   ه
 

ویهیالل   ی عی  ده، قورب   انی ده ۆی ت   ۆب   رئ  هچونک  ه    
(70١)همان:   

برخی و   که کمان ابروانت نشان از هالل عید است وچون   ، خویشتن به قربانت کند؛یند ب  را  هرکس روی توترجمه:  

 قربانی خواهد. 

 روی تو، ابروی تو.  :ترکیبات ؛چونکه واژه:

به صورت    اثر مذکور  ١00تا    75صفحه  جدول از    کلمات فارسی در قالبمقاله،    تفصیلاز    نیز برای پرهیزدر اینجا  

   :فراهم آمده است از صفحات مختلف  به صورت تصادفیپیاپی و نیز 

 ی فارس  کلمات: (١) شمارۀ  جدول                                                     

 صفحه  افعال ترکیبات ها واژه 

 75  دین  سررشتۀ 

   مدد تو بی 

 76  گل و مهر  رخ

   کشش مهر جالل لب
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   سرزده 

   شهنشا  

 77  جان بر لب  زر

   لب  بوسۀ 

   عاشق زار  

   سنگ سیّه  

 78  قوّت دل 

 79  وقت غم و شادی  فردا 

   هم گِل و هم گُل  خاک 

 80  بیچاره رنگ 

   رنگین  رخسارۀ روشن

    دیوانه 

 8١  هرچند که  گریان

   تر  دیدۀ 

 8٢  گیریزبون کمر

   کشتن من  آلوده 

   دامن پاک  

 83  پر پیچش  طرّۀ باریک 

   حسن بت ما  الف 

   شرمنده  نافه 

    زلف

    نیلوفری 

 84 گویا صبحدم  غنچه 

   پر آزار  خنده

    خورشید 

 86  خم ابرو  عشوۀ شاه 

   جویای بقا  هما

   دم تیغ فنا  سایه 

 87  خر کرّه  پرتو 
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    درمان

    نخچیر 

 88  پرچم پر خم تیر 

   مار  تار و اگر 

   شکنج زلف  

   مرغ دل 

 89  نشانه دو  شیرین 

   مستی  نشئه خسرو

   یک تیر  بیداری 

   مست تماشا  

   جوشش و تاب  

   گریان  دیدۀ 

 90  روگردانی افغان 

   ن اماسر و س  سوزش 

   تابش و بارش  

 9١  جنّت دیده 

   دوصد کیسه  

   سوزان  سینۀ 

   قیمت ماچ  

   صد پاره کیسۀ 

 9٢  جان  شیرۀ دیوان

   دهن سرّ  نشانه 

   سر مویی  می 

   رخ صفحۀ 

 93  سرو روان  گر

   آهوی چینی  گنجایش 

   پر اشک  دیدۀ 

 94  الف دم تو  مست 

   مضمحل درد  پریشان 
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    نم

    دیده

 95 بازا  رخ رنگین نی

   قد سرو  ناله 

   قد شیرین  رنگین

    کمانین 

 96  خاندان تو  جگر 

   زلف چین ویران

   زار من حال  گردن

   بنیاد پیمان  کابین

   خاک  بندۀ دوست

   در پیشین تیغ 

    زار

    پیمان

 97  مشغول نغمه  

   عارف وحدت آشنا  

 98  همدم سنّت  بنده

 99  گیاه و گل راستی 

   ماچ لب  خواری 

   دست راست  

   دست چپ  

 ١١8 بفرما  مار سر زلفت  دامن 

   در  حلقۀ 

   بیچاره عاشق  

   حیرت زده  

   مایه بی 

   سر و گردن  

 ١٢6 بیا دست من  نرگس 

   دامن تو  
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 ١37  زلفین سیّه  

   سراپا  

 ١38  دُرر اشک  

   دُر دانه  

 ١39 بگریم شبنم اشک  گوهر

   پر ژاله  اللۀ گهی

   نرگس شهال  

   تو  گریۀ 

   بلندی قد و باال 

 ١48 رو مپوش  صبر  خانۀ 

 ١49  قلّابی  مژۀ تخت 

   و هم شیر  هم تیر 

 ١5١  نخچیر صد دل 

   دست و بازو 

 ١84 بده اهل دانش  درون 

   پیر و فتاده تن  پرسش 

 ٢١٢  پر تیر  افتاده 

 ٢49  بکر و تازه  شیرینی 

 ٢8٢  شراب  سرخوش تازه 

 ٢83  مست خیاالت  پنجره

   مشکین نفس  گدا 

   قفس  بلبل گوشۀ 

 ٢84  کشش بی چرخ

   ناعارف و هرزه  

   رس دست 

   رخ سختی  

 ٢85  سگ مگس  

   دادرس  

 ٢87  خال دانۀ ابرو
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   مژه جاروب  

   بار غم جان  

   تیر و کمان  

   قد الف  

 ٢93 بپرس   داد

    بیمار

 35٢  خودبین  آیینه

    نشان

 353   امید 

    بیم 

    گریه

    سوز 

 380  تنها فرد و  الل

   درد بی تو دیدار 

 545  نیش نحل بی شیر 

    شهد 

 546   باغبان 

    سرو 

    سیب 

 547   مو 

    شکوفه 

    دست 

 55١ کرد   شکوفه شیر صاف  پر 

   نوشکوفه  

   زمین  یدایه 

 583 نبخشی  وقت زاری  

   مرهم وصل  

 69١  رنگ و بو 

   دست بسته  
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 706 بترس  نقد دل و جان  

   نیمه بها  

 

 فارسی  کلمات  درصدو  (: تعداد٢)  شمارۀ جدول 

 
 

 
 

 

 

 گیری نتیجه -6

های  نامور کُرد، از پیشاهنگان و بزرگان ادب کالسیک کُردی است. وی عالوه بر زبان و ادب کُردی بر زباننالی، شاعر  

ها پیوستگی  ها در دیوانش فراهم آمده است. در میان این زبانو اشعاری از آن زبانبوده    مسلط  عربی و ترکی نیز  فارسی،

ا از ترکیبات اسمی،  و این پیوند، وی را بر آن داشته است ت   ر بودههای دیگ و دلبستگی نالی با زبان فارسی، بیش از زبان

واژه و  و    هایفعلی  گسترده  معانی  ایجاد  در  شاعر  هنر  گیرد.  بهره  خویش  کُردی  اشعار  آوردن  فراهم  در  فارسی  زبان 

واژهصورت پیوند  از  زیبا،  خیالی  بهره  هایهای  با  پژوهش،  این  در  است.  کُردی  جمالت  با  داده  گیریفارسی  های  از 

دیوان فارسی به کار رفته در    های، درصد ترکیبات و واژه ن نالیدیواو فراگیر تمام شعرهای کُردی    ری و بررسی دقیقآما

حاصل شده    استخراج،  نالی نتایج  تحقیق  و  د  ، از  که  است  آن  واژهبیانگر  نالی  کُردی  شعرهای  بیشتر  و  های ر    فارسی 

  خاصّیو وی در بیان مضامین عاشقانه، حماسی، عرفانی، دینی و حکمی با توانمندی    ترکیبات آن زبان نمود یافته است

است. تحصیالت حوزوی وی و مهارت و مداومت بر خواندن دیوان اشعار شاعران شعر کهن    بهره برده  هایاز این واژه

شوق این  واژه  فارسی،  این  کاربرد  در  را  عالقه  آمیزش،    هایو  این  از  و  است  آورده  فراهم  اشعارش  در  ترکیبات  و 

 ، فراهم آمده است. ر پی داشتهمضامین و معانی نو و ترکیباتی استوار و مستحکم که گسترش و تقویت زبان را د

 

 درصد  تعداد نوع 

 %3/٢4  4٢4 هاواژه

 % 8/74 ١30٢ ترکیبات اسمی 

 %7/0 ١3 افعال

0%

20%

40%

60%

80%

واژگان ترکیبات اسیم افعال

 فارسی کلمات ر آما(: ١) شمارهاردمون
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  هانوشتیپ
 

 .367  صفحۀ  دیوان نالیبرگرفته از شرح و حواشی  -١

فیه باسم اهلل فَهو    أکُل اَمرِ ذی باٍل لَم یبد»؛ این حدیث شریف  75  صفحۀ  دیوان نالیبرگرفته از همان شرح و حواشی    -٢

بن شرف: . ر. نووی، یحیی«الحمدُ ِهللِ فهوُ اَقطعُ  فیه بِ:  کُل اَمرٍ ذی باٍل ال یُبدَأ»به این صورت نیز روایت شده است:    «ابتَر

دیث،  الدین، جامع االحاهمچنین ر. سیوطی، جالل   .4١٢  ی، دمشق: دارالثقافه العربیه صفحۀاالول  الطبعه ،  ریاض الصالحین

 . 3١4، صفحۀ ١5، جلد ١994دارالفکر 

 . ١١4  و ١١5  صفحۀ دیوان نالیبرگرفته از شرح و توضیحات  -3
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 منابع 

 فارسی: 

یاراحمدی اشعار فارسی و عربی سعدی شیرازی«. ١394)  . جوانرودی، مصطفی و طارق  از  کُرد  »تأثیرپذیری محوی   .)

 . 594-577صص   ،8 دورۀ ،های زبان و ادبیات فارسیش پژوهشهشتمین همای

  ،یتطبیق  نامۀ ادب  دو فصلنامۀ(. »بررسی تطبیقی فخر ادبی در اشعار متنبی و نالی«.  ١394)  .همکاراننژاد، عبداهلل و  رسول 

 . 7٢-55صص   ،١ ، شمارۀدوم/ سال  ٢ دورۀ

کارشناسی ارشد    نامۀبررسی، نقد و پژوهش در آثار پارسی شاعران کُرد عراق )پایان  (.١373)  .اسعد  داحمدی، سیّ شیخ

 زبان و ادبیات فارسی(. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

نکته(.  ١389)  ررررر با ادب فارسی«»بررسی چند  آن  نالی و تطبیق  المللی  بین  مقاالت نخستین کنگرۀ.  ی عروضی در دیوان 

 . ٢35–٢٢8دانشگاه کردستان، صص  -شناسی های کردستان سنندج: مرکز پژوهش. فارسی(ادبیات کُردی )بخش 

/  ١  دورۀ،  ادبیات کُردی  پژوهشنامۀعروض و وزن شعر«.    ت کُردی با ادبیات فارسی در زمینۀ (. »تطبیق ادبیا ١394)  رررر

 .١4-١، صص ١ ، شمارۀاول سال 

 قم: عموعلوی. عباس فرهادی توپکانلو، ترجمۀتاریخ ادبیات کُردی. (، ١394) .قانات، وکرد

ناری«.  ١390)  .همکارانچمه، یوسف و  کرمی دیوان  در  از حافظ  زبان(. »تصویری  ادبیات و  ایران  فصلنامه  های محلی 
 .١56-١٢7صص ، دوم ، شمارۀ١دورۀ  ،زمین

 

 ردی: کُ

 . ولیر: ئارا ی ههمکهرگی نه به. بی کوردی دهئهژووی ێم(. ٢٠٠١) .داری مارفزنهجه
 . ولیر: ئارا  ی ههم رگی سییهبه. بی کوردی دهژووی ئهێم(. ٢٠٠٣) رررر
 ی کوردیی بغداد. وهوکردنهاڵشنبیری و بۆزگاری و ر. دهبی کوردیدهبازی رومانتیکی له ئهێر(. ١٩٨٩) .احسدی جورشید رشید
 م. هودو یردستان، چاپو : ک سنهمیی رهعید کهوه سهاچوونهێدپبی کوردی. دهژووی ئهێم (.1395) .ددن الئهعهجادی، سه
 سانی: چاپخانه دنکان. ێ . سلشی شیعری کالسیکی کوردیێری کرابه (. ٢٠٠٣) .زنزردیی عهگه
 : مادنار.سنه. ئافا ی شیعری نالی(. ١٣٩٩) .رهبهه حسوودزادهی ڕمه

 

نالی.  (.  ١٣٨٦)  . لیئی کا ی ن ی م وهدی شاحسهئهنالیی   ل ینهۆڵ کێ لدنوانی  و  فاتەدو رنسی م ەلکوبدە ال عی مه وهکدانهێوه  ح  ێ ر ی 
 م. هنج ی پ یردستانی چاپو : ک سنهرنمی که المدی مهەوه محاچوونهێدرنم: پەلک وبدەع

 
 
 


