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اساتقبال و
هاای او
ادب پارسی است که از روزگار او تا به امروز ،شاعران زیادی از
فارسي  -بهار
منظومهو ادبيات
مجله زبان
9333
تابستان
و
اند .نخستین مقلّد نظامی که تا حدّی هم نسبت به سایر مقلّادان موفا تار باوده،
کرده
پیروی

امیرخسرو دهلوی است و پس از او میتاوان ،خواجاوی کرماانی ،سالمان سااوجی ،کااتبی
7

شیرازی ،جامی و ...را نام برد« .در دوره ی صفویه [نیز] تقلید از منظومه های نظاامی بیشاتر
میشود .در این دوره شاعرانی مانند عبدی بیک نویدی ،قاسمی گنابادی ،ضمیری اصافهانی،
سالم تبریزی ،زاللی خوانساری ،فیضی فیاضی و دهها شاعر بزرگ و کوچک دیگر باه تقلیاد
از نظامی شروع به سرودن منظومههاای داساتانی مایکنناد» (درودگریاان .)18 :3122 ،یکای از
منظومه های شعری او که مورد استقبال زیادی هم قرار گرفته ،لیلای و مجناون اسات «ایان
داستان عاشقانه ی غمانگیز از داستانهای عرب بوده است .ابن ندیم در شمار عشاقی کاه در
جاهلیت و اسالم میزیستهاند و کتبی در اخبار آنان تألیف شده است ،کتاابی را هام باه ناام
لیلی و مجنون نام [می]برد عالوه بر این ابن قتیبه و ابوالفرج اصفهانی و ابن نباته نیز به ایان
داستان اشاره ی مفصل کردهاند» (رضایی اردانی .)71 :3121 ،همچنان کاه مشاخّا اسات،
نظامی مبتکر و مبدع این داستان نبوده اما خود به هنگام نظم در آن تصرّفاتی کرده است و با
استفاده از توصیفات زیبا ،اغراق آمیز و ...آن را از جمود و خشاکی رهانیاده و باه صاورت
داستانی عاشقانه که بیان کننده ی احساسات آدمی است ،در آورده اسات و اصاوال «فعالیات
هنر بر این استعداد آدمی قرار دارد که انسان با گرفتن شرح احساسات انساانی دیگار ،از راه
شنیدن یا دیدن ،میتواند همان احساسی را که شخا بیان کننده و شرح دهنده تجربه کارده
بود ،وی نیز همان احساا

را تجرباه کناد» (تولساتوی )55 :3131 ،و شااید اگار دخال و

تصرّف نظامی (چنان که خود نیز در ابتدای منظومه ی لیلی و مجنون بادان اشااره مایکناد)
نبود این اثر ،آن درجه از قبولی و پذیرش را که امروزه دارد ،نمییافات و جنباه ی تااریخی
آن بر داستان وارگی آن بیشتر غلبه میکرد و آن را تحتالشعاع خاود قارار مایداد چارا کاه
«ادبیات داستانی در معنای جامع آن ،به هر روایتی که خصلت ساختگی و اباداعی آن بار جنباه ی
تاریخی آن و واقعیش غلبه کند ،اطالق میشود» (مدرّسی.)37 :3171 ،کیفیت انعکا

یک اثار در

اثر یا آثار دیگر (مستقیم یا غیرمستقیم) و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ادبی در بررسی مناسبات
ادبی میتواند روشنگر مباحث و مسائل بسیاری باشد .این که چه اثری بیشاتر ماورد توجّاه
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واقع شده و دالیل و پیامدهای آن چه بوده است و ...از جمله ی این مباحث و مسائل مای-
تواند باشد .ادبیات کُردی ،به مانند بسیاری دیگر از ادبیات جهان ،از تاأثیر ادبیاات کهنساال
فارسی بر کنار نبوده است و شاعران و نویسندگان کُرد در آثار خود باه انحاای مختلاف باه
شاعران و نویسندگان فارسیگو توجّه کردهاند .برای پرهیز از اطاله ی کالم و روشنتر شدن
بحث میتوان باه کتااب هاای :شااعران کُارد پارسایگاو از عبدالحمیاد حیارت ساجادی،
تأثیرپذیری شاعران کُرد ایران و عراق از حافظ شیرازی از سید احمد پارسا ،از رمان تا ملّات
از هاشم احمدزاده ترجمه ی بختیار سجادی مراجعه کارد .بخشای از ایان تأثیرپاذیری هاا در
حوزه ی نظم بوده است که شاعران کُرد زبان در اشاعار خاود باه شایوه هاای مختلاف از ادبیاات
فارسی تأثیر پذیرفتهاند .برای نمونه ،در دیوان «نالی» بزرگترین شاعر غزل سرای کُرد دو بیات دیاده
میشود که به اسم «نالی» ضبط شاده اسات در حاالی کاه آن دو بیات باا انادکی تغییار در دیاوان
امیرمعزّی وجود دارد( .حسنپور .)27 :3171 ،میتوان دلیل اصلی این امار را ماأنو

باودن «ناالی»

با دیوان شاعران فارسیگو دانست که بعدها ،مصحّح دیوان او ،این دو بیت را بین نسخههای دیاوان
«نالی» دیده است و به اشتباه آن را از آنِ «نالی» دانساته اسات! فاار از هار اندیشاهای ،ایان بحاث،
توجّه «نالی» را که از شاعران غزل سرای کُردستان عراق است به شعر شاعران پارسیگو مایرسااند
که این توجّه ،حتّی امیرمعزی ،شاعر قصیده پرداز سبک خراسانی را در بار گرفتاه اسات .از طارف
دیگر ترجمه ی بسیاری از آثار ادبی فارسی نیز به زبان کُردی ،در تساریع ایان تاأثیر پاذیری ،نقاش
مهمی داشتهاناد بارای نموناه ،مایتاوان باه ترجماه ی رباعیاات خیاام در هماان قالاب و وزن از
عبدالرحمن شرافکندی (ماموستا ههژار) (چاپ شده در نشر سروش ساال  )3111اشااره کارد و یاا
بسیاری از رمانها مانند جای خالی سالو ،،کلیادر و ...باه زباان کُاردی ترجماه شادهاناد و حتّای
ترجمههایی نیز از زبان کُردی به فارسی صورت گرفتاه اسات کاه مایتاوان باه ترجماه ی اشاعار
«شیرکو بیکه » شاعر معاصر کُرد ،ترجمه ی رمان آخرین اناار دنیاا کاه یکای از پرفاروشتارین
رمانهای دوره ی اخیر بوده است (چاپ شده در نشر افراز ساال  )3171و ...اشااره کارد .پایش از
هر چیزی ،آن چه که این تأثیرپذیریها و تأثیرگذاریها نشان مایدهناد ،محادود و مقیّاد نباودن
ادبیات در زمان و مکان ،و مرز ناپذیری آثار ادبی است که در آشنا شدن ملّتها با هام و نزدیاک
شدن آن ها به هم نقش مفیدی ایفا میکنند .یکی از شاعرانی که در ایان عرصاه گاام نهااده و باا
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ساروده،
 3155ه.
توجّه به لیلی و مجنون نظامی ،منظومهای به همین نام در  8127بیت به
ش -بهار
فارسي
سالو ادبيات
مجله زبان
عبدالکریم 9333
و تابستان
صائب متخلّا به «زاری» است« .زاری» از شاعران معاصار کُارد اسات کاه در ساال

 3821ه.ش در یکی از روستاهای شهرستان سقز از استان کُردستان به نام «ئالکهلوو» به دنیا آماد و
7

عالوه بر این منظومه ،دیوانی شامل :غزلیات ،قصاید ،ترجیع بند و ...نیز باه زباان کُاردی دارد کاه از
ذوق و قریحه ی شاعری او حکایت میکند .وفات او به سال  3131ه.ش بوده است.
پیشینه و روش تحقیق
با توجّه به آن که ترجمه ی «زاری» از لیلی و مجنون «نظامی» تازگی به چاپ رسیده
است و متأسفان ه پیش از این نیز چاپ نشده بود ،پژوهشی در زمینه ی تطبی این دو اثر
انجام نشده است و این کار ،میتواند زمینه و پیشینهای باشد برای انجام پژوهشهای بعدی
با این وجود ،پژوهش هایی در ارتباط با تأثیرپذیری شاعران کُرد از ادبیات فارسی انجام شده
است که میتوان به این موارد اشاره کرد :الف) کتاب شاعران کُرد پارسیگو از عبدالحمید
حیرت سجادی ،چاپ شده در تهران ،نشر احسان سال  .3115ب) کتاب تأثیرپذیری
شاعران کُرد ایران و عراق از حافظ شیرازی از سید احمد پارسا ،چاپ شده در تهران،
مؤسسه ی تألیف ،ترجمه و نشر آثار هنری متن سال  .3122نویسنده ی این کتاب نیز ،به
بررسی وجوه تأثیرپذیری شاعران کُرد از حافظ شیرازی پرداخته است .پ) کتاب از رمان
تا ملت از هاشم احمدزاده ترجمهی بختیار سجادی چاپ شده در کُردستان ،نشر دانشگاه
کُردستان سال  .3123نویسنده ی این اثر نیز به پژوهش در گفتمان روایی پنج رمان کُردی و
فارسی پرداخته است و طلوع و عوامل به وجود آورنده ی آن را مورد بررسی قرار داده
است .موارد مذکور ،ارتباط مستقیمی با مقالهی حاضر پیدا نمیکنند و تنها جنبه ی تکمیلی و
توضیحی بیشتری دارند .روش تحقی  ،توصیف مقایسهای دو اثر است .دراین بررسی ،ابتدا به
شیوههای برگردان اثر و سپس مقایسه ی دو اثر در سه بخش :حذف و ایجاز ،افزودهها ،و
تغییر پرداخته شده است .برای خوانندگان غیر کُرد زبان ،سعی شده است ابیات کُردی،
آوانگاری شود و هر مصراع ،زیر همان مصراع آوانگاری شده است .صورت آوایی حروف به
صورت زیر است:
مصوّتهای کوتاهa : َ :؛

ِ e :؛ ُ  o :مصوّتهای بلند :آâ :؛ اییi :؛ اوu :
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صامتها :بb :؛ پp :؛ ت ،طt :؛ ث،

 ،صs :؛ جj :؛ ĉ :،؛ ح ،هh :؛ خx :؛ دd :؛ ذ ،ز،

ظ ،ضz :؛ رr :؛ ژž :؛ شŝ :؛ عɁ :؛  ،گg :؛ فf :؛ قq :؛ کk :؛ لl :؛ نn :؛ وw,v :؛ یy :
جدا از این موارد ،از دو آوای دیگر نیز استفاده شده است و آن بدین دلیل است که در
زبان کُردی ،حروفی وجود دارند که مختاّ آن زبان هستند که از این حروف ،فقط دو مورد
آن در ابیات ذکر شده ،آمده است و در زیر ذکر میشود:
 :Łاین نامآوا ،برای حرف«ل» در نظرگرفته شده استکه به صورت غلیظ و ازحل ادا میشود.
 :řاین نامآوا ،برای حرف «ر» در نظر گرفته شده است که به صورت غلیظ وازحل ادا میشود.
شیوههای مورد توجّه «زاری» در برگردان لیلی و مجنون
این منظومه ،تقریبا همان روایت نظامی از لیلی و مجنون است جز این که در برخی جزئیات،
اختالفات اندکی با آن دارد« .زاری» در برگردان این منظومه ،سعی کرده است ساختار
داستان و توالی زمانی آن را کامال حفظ ،و وقایع و رویدادها را به همان ترتیبی که در لیلی و
مجنون «نظامی» آمده است ،ذکر کند .پیش از ورود به بحث اصلی ،نکاتی چند در مورد
برگردان این اثر شایان ذکر است.
« .3زاری» در بیشتر موارد سعی کرده است که همان بیت نظامی را (چه از لحاظ
فرمی و چه از لحاظ محتوایی) به زبان کُردی برگرداند:
او

فار

از

آنکه

آدمی

هست

یا بر حرفش کسی نهد دست
(نظامی)11 :3127 ،

ئهویش غافل له مه ئهسلهن که سی هه
Ɂaviŝ gafŁ lama asŁan kase has

بنیته سهر کهناری حهرفی ئهو ده
bneta sar knâri harfi Ɂaw das
(زاری)13 :3127 ،

بیااارون ز حساب نام لیلااااای

بااا

هیچ

به غهیری باسی شیوهی خاسی لهیلی

له

خاتریا

سخن

نداشت

میلی

(نظامی)33 :3127 ،
xasi laile ba gairi bâsi ŝewai

نهمابوو

هیچ

مهیلی

la xâtryâ namâbu hiĉ maile
(زاری)82 :3127 ،
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آوردن
ادبياتدلیل
همین
که ابیات مذکور ،دقیقا برگردان همان ابیات نظامی است.
از بهار
فارسي -
مجلهبهزبان و
تابستان 9333
و
خودداری میشود .تقریبا میتوان گفت «زاری» ،در این اثر ،بیشتر بر همین راه رفته
ترجمه

و سعی کرده است دقیقا همان بیت را به کُردی برگرداند.
7

 .8گاهی نیز سعی کرده است یک مصراع را به همان شیوه و مصراع بعد را با استفاده

از ذوق خود تغییر دهد:
آفت

نرسیده

خوب

دختری

چون عقل به نام نیک منسوب
(نظامی)33 :3127 ،

به غهمزهی نهرگسی غارهتگهری حوور

به ناوی چاک وینهی عهقل مهشهوور

ba gamzai nargsi gâratgari hur

ba nâwi ĉâk wenai ɁaqŁ maŝhur
(زاری)81 :3127 ،

که در بیت باال ،مصراع اول اشاره به ناز و عشوه و زیبایی چشم معشوق دارد که حتّی
حور را هم غارت میکند .در حالیکه مصراع اول بیت نظامی ،معنایی دیگر در بر دارد.
مصراع دوم بیت «زاری» همان معنی مصراع دوم بیت «نظامی» را دارد.
 .1گاهی ،یک بیت را در دو بیت و گاهی در سه بیت به نظم در آورده است:
از

قوم

وی

ار

سری

فتادی

بر

دستبُرنده

دادی

بو

(نظامی)333 :3127 ،
له دهستهی خوی ئهگهر پیاوی ئهکوژیا

وه یا خوینی به شمشیری ئهرژیا

la dastai xoi Ɂagar pyâwe Ɂakožyâ
له قاتل سهد ههزار بار قهدرزانی

wa yâ xwene ba ŝmŝere Ɂařžyâ
ئهکرد و ئافهرین و شادمانی

la qâtŁ sad hazâr bâr qadrzâni

Ɂakrdu Ɂâfarinu
(زاری)31 :3127 ،

ŝâdmâni

ترجمه :هرگاه از گروه خودش کسی کشته میشد و یا با شمشیر ،یکی از اطرافیانش از
بین میرفت ،از کُشنده ،صدهزار بار قدردانی میکرد و [به خاطر این واقعه] شادمانی میکرد.
فدا

کنم

وز خاصۀ خویشتن در این کار

گنجینه

له نهقد و جنس و مروارید و مهرجان

خهزینه گهوههر و لهعلی بهدهخشان

(نظامی،

به

خروار

:3127

)331
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la naqdu jnsu mrwâridu marjân
له یاقووت و تهال و زیو و ئهلما

xazina gawharu laɁli badaxŝân
ئهوهی داوا بکهن ئهنواع و ئهجنا

la yâqutu taŁawu zewu ɁaŁmâs
دلنهوایی
بو
ئامادهیه
ههموو

Ɂawai dâwâ bkan ɁanwaɁu Ɂajnas
منیش ئامادهتر بو گیان فیدایی

hamu Ɂâmâdaya bo dŁnawai

mniŝ Ɂâmâdatr bo gyân fdâi
(زاری)37 :3127 ،

ترجمه :از نقد ،جنس ،مروارید ،مرجان ،گنج ،گوهر ،لعل بدخشان ،یاقوت ،طال ،الما
و هر چیزی که بخواهی از هر نوعی ،همه برای شادکامی آماده و مهیا است و من هم برای
جان فدا کردن آمادهتر هستم.
 .1گاهی نیز ،دو بیت نظامی را در یک بیت به نظم کشیده است:
میثاق

نمود

وانگه

به

و

خورد

رسالت

سوگند
رسولش

اول
کایمان

به
ده

خدایی
عقل

خداوند
شد

قبولش

(نظامی)313 :3127 ،
وتی :بهو بی شهریکه بی مهکانه

به نووری ئهو رهسوولی ئینس و جانه...

wti baw be ŝarika be makâna

ba nuri Ɂaw řasuŁi Ɂinsu jâna
(زاری)38 :3127 ،

ترجمه :گفت :قسم به خداوند بی شریک و بی مکان ،و قسم به نور پیامبر انس و جان ...
به صورت کلّی« ،زاری» در برگردان این منظومه ،بیشتر سعی کرده است که همان بیت نظامی
را به زبان کُردی برگرداند و هر جا الزم دیده به شرح و بسط بیشتر ،کاستن و یا تغییردست زده
است .نکته ی دیگر ،توجّه «زاری» به ابیات الحاقی و وارد کردن آنها در اصل داستان بوده
است .او ،ابیات الحاقی را نیز جزء اصلی داستان دانسته و به زبان کُردی برگردانده است.
حذف و ایجاز
لیلی و مجنون «زاری» در  8127بیت به نظم کشیده شده است در حالیکه تعداد ابیات لیلی و
مجنون «نظامی» تقریبا دو برابر ابیات لیلی و مجنون «زاری» است .حذف هایی که در برگردان این
اثر صورت گرفته است مربوط به ساختار اصلی داستان نیست بلکه« ،زاری» سعی کرده است که
اصل داستان را تقریبا بی کم و کاست نقل کند .حذف و ایجازها مربوط به موارد زیر است:
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حاشیهای
اصوال یا
« .3زاری» بعضی از ابیات را به کُردی برنگردانده است این
فارسي  -بهار
ابیات ادبيات
مجله زبان و
تابستان
و
9333پند و اندرزهایی که نظامی در خالل وقایع بیان کرده است:
مانند
هستند

7

هر

شیفتگی
که

گرگی

کزان
به

بازی

که

نشد

عیب

ار

چه

زور
به

نورد

است

زنجیر

شیر

باشد

روبه به از او چو سیر باشد

محتاج

درّاج...

خورد

صداع

بر

رغبت

نکند

آیینۀ

دوست،

بنماید

عیب

مرد

به

است

هیچ

(نظامی)17 :3127 ،
ز

آیینه

درون

پوست

روی

بهتر

راستگویی

دوست
تا

بهتر

بشویی...

(همان)23 :
و یا مربوط به توصیف هایی است که نظامی در آغاز بخشهای مختلف داستان آورده است.
برای مثال ،یکی از این توصیف ها که «نظامی» به صورت مفصل بدان پرداخته ،توصیف شب و
اجرام آسمانی است که در بخش «نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی» (نظامی:3127 ،
 )318آمده است .در لیلی و مجنون «زاری» این توصیف نیامده و به آوردن نیایش مجنون اکتفا
شده است ( زاری .)71 :3127 ،در برخی از توصیف ها نیز جانب ایجاز و اختصار را رعایت
کرده است؛ مثال آن جا که مجنون ،آهوها را دربند میبیند و از صیاد میخواهد که از کشتن آن
ها صرف نظر کند ،نظامی ،ابیاتی را از زبان مجنون در توصیف زیباییهای آن ها میآورد:
آن

گردن

طوقبند

آزاد

وآن چشم سیاه سرمه سوده

افسو

بود

به

تیغ

پوالد

در خاک خطا بود غنوده...
(نظامی)381 :3127 ،

اما در لیلی و مجنون زاری ،این توصیفات وجود ندارد .جز این که تنها در یک بیت ،آن هم
بعد از بخشیدن اسب خود و راضی کردن صیاد ،چشمان و قد زیبای آهو را توصیف میکند:
میسالی چاوی یاره چاوی رهشیان

دلئارا قهددی ریک و رووی گهشیان

misâli ĉâwi yâra ĉâwi řaŝyân

dŁârâ qaddi řeku řui gaŝyân
(زاری)11 :3127 ،
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ترجمه :چشمان سیاه آهوها مانند چشمان معشوق (لیلی) است و اندام و رخسارشان

زیباست.
چون ادبیات ،بر پایه ی سنت های ادبی بنا میشود و فهم شعر شاعران ،بیشتر منوط به همین
مسأله است ،خروج از هر گونه نُرم و معیاری ،باعث دیرفهمی و یا کج فهمی اشعار میشود .زمانی
«نگار» استعاره از معشوق بود و امروزه به دلیل کاربرد گسترده ی این واژه ،جای معشوق را گرفته
است و خواننده ی آشنا با ادب فارسی ،هرگاه با تیرهای از این دست واژه ها رو به رو شود (به
دلیل کاربرد زیاد در ادب پارسی) در فهم متن با مشکل مواجه نمیشود و طبیعی است این
توصیفات ،زمانی که وارد زبان و ادبیات دیگری میشوند در صورتیکه مسبوق به سابقه نبوده
باشند ،باعث گنگ و نامفهوم بودن بیت میشوند« .زاری» به این مسائل توجّه داشته و سعی کرده
است که علیرغم حفظ سبک نظامی ،گاهی از تشبیهها و استعاره هایی استفاده کند که برای
خوانندۀ کُرد زبان ،غریب و ناآشنا نباشد .بنابراین ،دلیل حذف برخی از توصیف ها را میتوان
همین نکته دانست.
 .8هم چنان که پیشتر ذکر شد« ،زاری» در برگردان این اثر به زبان کُردی ،سعی کرده
است ساختار اصلی داستان را حفظ کند و حاشیههایی را مانند :حکایاتی که در خالل بخشها
تعبیه شده است ،به نظم در نیاورد .مانند :حکایتی که در بخش «جواب دادن مجنون پدر را»
(نظامی )71 :3127 ،و حکایتی که در بخش «انس مجنون با وحوش و سباع» (همان )337 :و
حکایتی که در بخش «آمدن سلیم عامری ،خال مجنون به دیدن او» (همان )813 :آمده اسات که
در لیلااای و مجنون «زاری» دیده نمیشود.
جدا از این موارد ،بعضی از جزئیات نیز ،در نظم این اثر به زبان کُردی ،نادیده گرفته شده
است :الف) در بخش «خهبهردار بوونی مهجنوون له مهرگی باوکی» (آگاهی مجنون از مرگ
پدرش) در لیلی و مجنون نظامی ،مجنون به گفتگو با تربت پدرش میپردازد ،ولی در لیلی و
مجنون زاری ،آن بخش از گفتگو نیامده و به رفتن مجنون بر سر تربت پدرش و گریه و زاری او
و ماندنش تا سحرگاه بر سر تربت ،اکتفا شده است (زاری .)71 :3127 ،ب) در بخش «گهیشتنی
نامهی لهیلی به مهجنوون» (رسیدن نامه ی لیلی به مجنون) جزئیاتی از ماجرا که در لیلی و مجنون
نظامی آمده ،در لیلی و مجنون زاری حذف شده است این جزئیات شامل :خبردادن قاصد از
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فارسي -دربهارلیلی و
است که
نامهادبيات
گرفتنزبان و
اوضاع مجنون به لیلی و بازگشت دوباره ی قاصد پیش لیلی برای مجله
تابستان
و
9333بدان اشارهای نشده است (نظامی 325 :3127 ،و )323؛ (زاری .)311 :3127 ،پ)
زاری،
مجنون

در لیلی و مجنون زاری ،بخش «جواب نامهی لهیلی له الیهن مهجنوون» (جواب دادن نامه ی لیلی
7

توسط مجنون) ،عتابهای مجنون نسبت به لیلی ،فقط در دو بیت آمده است (زاری)311 :3127 ،
و به تفصیلی که نظامی آورده ،ذکر نشده است .ت) در لیلی و مجنون نظامی ،بخشهایی تحت
عنوان های «آشنا شدن سالم بغدادی با مجنون» و «پاسخ مجنون به سالم بغدادی» (صا  881و
 )883آمده که در لیلی و مجنون «زاری» دیده نمیشود.
افزودهها
«زاری» فقط در دو مورد به اصل داستان ،توصیف هایی افزوده است:
 .3در آغاز بخش «شهر کردنی نوفل دووباره له گهل هوزی لهیلی» (مصاف دوباره ی نوفل
با قبیلۀ لیلی) 3 ،بیت آمده است که در لیلی و مجنون نظامی نیست .این  3بیت ،حکم براعت
استهالل را دارد .مضمون آن ها ،نارضایتی شاعر از موقعیتی است که نوفل و مجنون در آن قرار
گرفتهاند و در پایان ابیات ،شاعر خطاب به فلک (آسمان) ،خواهان آن است که دست از این لج و
لجبازی بر دارد و رحمی در میان آورد که دیگر کشتاری رخ ندهد و دو دلداده به هم برسند:
فهلهک! دهی رهحمهتی قههرت ههتا کهی

بده شیرینی[ی] ،زههرت ههتا کهی

Falak dai řahmate qahrt hatâ kai

bda ŝiriniye zahrt hatâ kai
(زاری)13 :3127 ،

ترجمه :فلک رحمکن تا کی قهرمیکنی؟ شیرینی (آسایش) بده تا کی زهر(درد و اندوه) میدهی؟
 .8در لیلی و مجنون زاری ،آن جا که نوفل بر سپاه قبیله ی لیلی پیروز میشود و از پدر لیلی،
لیلی را میخواهد ،پدر لیلی ،در وصف دختر خود مطالبی را بیان میکند که در لیلی و مجنون نظامی
نیامده است .چنین به نظر میرسد که شاعر کُرد ،به دلیل برجسته کردن تقابل بین لیلی و مجنون این
توصیف ها را اضافه کرده است تا هم فریب نوفل را توجیهی کرده باشد و هم اصرار و پافشاری پدر
لیلی را دلیلی آورده باشد که با وجود دو جنگ و ریخته شدن خون بسیار ،ذهنیت پدر لیلی دگرگون
نشده است و نمیتواند دختری بدین شایستگی را به کسی که همدم و مونس جانوران است ،بدهد:
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کچی من خور نهیدیوه جهمالی

له ئاوینه ههراسه چاوی کالی

kĉi mn xor naidiwa jamâŁi
نهگییوه تا بدا شهرحی له حالی

la Ɂâwena harâsa ĉâwi kâŁi
دهسی شانه به زولفی تال تالی

nagaiwa tâ bdâ ŝarhe la hâŁi
گولستانی
بو
ناشارهزا
سهبا
sabâ nâŝârazâ bo goŁstâni

dasi ŝâna ba zoŁfi tâŁ tâŁi
وهکو باغی ئیرهم بو که نهزانی
waku bâgi Ɂiram bo kas nazâni
(زاری)11 :3127 ،

ترجمه :آفتاب هم رخسار زیبای دختر من را ندیده است .چشمان او از آینه هم هرا
دارد .شانه ،نتوانسته است حال و روز موهای او را شرح دهد .باد صبا هم با گلستان وجود
او آشنا نیست و او مانند با ارم است که هنوز هیچ کسی بدان راه نیافته است .و در پایان با
تصویری که از مجنون بهدست میدهد« :که ههلبهستی بهدهن دینیته لهرزه» (همان )11 :یعنی
حتّی ،حرف زدن درباره ی مجنون ،بدن را به لرزه در میآورد ،شاعر ،بیشتر سعی در
برجستهکردن تقابل داشته است.
تغییرات
در برگردان این اثر« ،زاری» برخی از توصیفها را تغییر داده است و این امر ،امری طبیعی
است ،زیرا هم چنان که پیشتر بدان اشاره شد ،توصیف ها ،تشبیه ها ،استعاره ها و ...زمانی برای
اهل یک زبان ،میتواند قابل فهم باشد که در زبان و ادبیات آن قوم ،کاربرد آنها سابقه داشته
باشد .بر فرض مثال ،استعاره ها و تشبیه هایی را که در شعر یک شاعر روسی وجود دارد،
نمیتوان آن را در شعر یک شاعر ایرانی یا هندی سرا گرفت و شاید این عقیده ی هیپولیت
تن ،که ادبیات را محصول :نژاد ،محیط و زمان (زرینکوب 15/3 :3133 ،و  )13میدانست،
بالکل نادرست نباشد! پس بدیهی است که «زاری» ،برای قابل فهم کردن اثر خود ،برخی ابیات
را تغییر دهد .البته الزم به ذکر است که این تغییرات ،تغییر محتوایی نیست بلکه تغییر برخی از
جزئیات ،تشبیهها ،استعارهها و ...است که خوانندۀ کُرد زبان بتواند آن را فهم کند .برای مثال،
برخی از اعتقادات قدما که در لیلی و مجنون نظامی آمده« ،زاری» آن را به گونهای دیگر به نظم
در آورده است که در راستای همان مفهومی است که نظامی بهکار برده است:
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هر کس که رخش ز دور دیدی

دمیدی
بادی زمجلهدعازبان و برادبيات او
فارسي  -بهار
(نظامی)31 :3127 ،

و تابستان 9333

7

که در مصراع دوم ،بادی از دعا دمیدن کنایه از دعا کردن برای دور بودن و دور شدن از

آفت و نابودی و خواری است« .زاری» در برگردان این بیت ،گفته است:
له

ئافهت

ئهم

چرایه

ئهوهی دهیدی به دل دهیوت خودایه

بپاریزه

Ɂawai daidi ba dŁ daiwt xodâya

bpâreza la Ɂâfat Ɂam ĉrâya
(زاری)81 :3127 ،

ترجمه :هر کس او را میدید از ته دل میگفت خدایا ،این چرا (لیلی) را از آفت
(استخدام دارد :در ارتباط با چرا  ،باد و در ارتباط با لیلی چشم بد را اراده کرده است) دور نگه
دار و از او مواظبت کن .در بیت کُردی ،مصراع دوّم در راستای همان مفهومی است که نظامی
آورده است.
جدا از این دخل و تصرّفهای جزئی که بیشتر مربوط به نحوه ی بیان است و در مفهوم،
دخل و تصرّفی صورت نگرفته است ،پارهای تغییرات نیز در لیلی و مجنون زاری نسبت به لیلی
و مجنون نظامی دیده میشود .اولین مورد ،مربوط به وزن این اثر است .لیلی و مجنون نظامی ،بر
وزن :مفعول مفاعلن فعولن است و لیلی و مجنون زاری بر وزن :مفاعیلن مفاعیلن فعولن.
سایر تغییرات
 .3بخش دوم داستان لیلی و مجنون نظامی «عاش شدن لیلی و مجنون به یکدیگر»
است اما عنوان همین بخش در لیلی و مجنون زاری «ئاشکرا بوونی عاشقی لهیلی و مهجنوون»
(آشکار شدن عش لیلی و مجنون) است .محتوای این بخش نیز ،دقیقا بیانگر آشکار شدن این
عش است چرا که در بخش قبل به عاش شدن لیلی و مجنون اشاره شده است:
یاران
یاران

صفت
به

شمار

فعال
بیش

گفتند

ایشان همه حسب حال گفتند

بودند

وایشان به شمار خویش بودند
(نظامی)38 :3127 ،

و بدیهی است بعد از عاش شدن  ،آشکار شدن عش روی میدهد.
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 .8در بخش «در صفت عش مجنون» در روایتی که نظامی از مجنون در رفتن به کوی

لیلی به دست میدهد ،میگوید:
یاری دو سه داشت دل رمیده

چون او همه واقعه رسیاده

با آن دو سه یار هر سحرگااه

رفتی به طواف کوی آن ماه
(همان)33 :

اما در روایت «زاری» از رفتن مجنون به کوی لیلی ،مجنون را تنها میداند که در
تاریکی و بدون اینکه کسی خبر داشته باشد به کوی لیلی میرود:
باخهبهر بی

وهکو شهخسی که نهزریکی له سهر بی

به شهودا بی ئهوه که

ba ŝawdâ be Ɂawa kas bâxabar be
ئهرویی بو تهوافی مالی یاری

waku ŝaxse ka nazreki la sar be
نهبوو غهیری زیارت هیچ کاری

Ɂařoi bo tawâfi mâŁi yâri

nabu gairi zyârat hiĉ kâri
(زاری)81 :3127 ،

ترجمه :در شب بدون این که کسی خبر داشته باشد مانند کسی که نذری بر گردن
داشته باشد برای طواف خانه ی معشوق میرفت و جز زیارت کردن ،هیچ کار دیگری
نداشت.
نکتۀ دیگر ،آن که در روایت نظامی ،مجنون ،سحرگاه به کوی یار میرفت اما در روایت
«زاری» ،مجنون شبهنگام به کوی لیلی میرفت.
 .1در صفحه ی  12لیلی و مجنون زاری ،آن جا که مجنون ،گوزن را در دام صیاد
میبیند و از او میخواهد که آن ها را آزاد کند ،اندکی تفاوت در روایت داستان با اصل
داستان وجود دارد .در لیلی و مجنون نظامی ،صیاد بعد از گرفتن سالح و ساز و برگ
مجنون ،صید را به حال خود میگذارد (نظامی )381 :3127 ،و مجنون ،بعد از نوازش و
تیمار آن و همچنین سخن گفتن با گوزن ،گوزن را رها میکند اما در روایت «زاری» ،صیاد
بعد از گرفتن سالح و ساز و برگ مجنون ،صید را آزاد میکند:
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به دلخوشی گهراوه مهردی راوی
ba dŁxoŝi gařâwa mâŁi 9333
و تابستانyâri

فارسي -لهبهارداوی
ادبيات بهردا
عاجزی
چیریزبان و
نه مجله

naĉiri Ɂâjezi bardâ la dâwi
(زاری)12 :3127 ،

7
ترجمه :مرد صیاد [بعد از گرفتن ساز و برگ مجنون] با دلخوشی برگشت و صید را از دام رهانید.

 .1در بخش «وتووویژی مهجنوون له گهل زا » (گفتگوی مجنون با زا ) برخالف
لیلی و مجنون نظامی که از زبان مجنون به توصیف زا میپردازد ،در این اثر ،توصیف زا
وجود ندارد و اندکی نیز در روایت دخل و تصرف شده است و آن هم مربوط به سخن
گفتن مجنون با زا است که به او میگوید :به لیلی خبر دهد که جنگ من با قبیله ی تو به
این دلیل بود که در این راه کشته شوم و تو بر سر جنازه ی من حاضر شوی (زاری:3127 ،
 .)17ولی این گفتگو در لیلی و مجنون نظامی ،وجود ندارد:
روزی که رسی نزد یارم

گو بی تو زدست رفت کارم

دریاب که گر تو در نیابی

ناچیز شوم در این خاارابی

دستگیرم

بمیرم

که

گفتی

متر

ترسم که در این هو

(نظامی)311 :3127 ،
در بخش «بردن ابن سالم لیلی را به خانه ی خود» آن جا که ابن سالم در خانه ی
خود قصد دیدار و به وصال رسیدن لیلی را دارد ،لیلی او را مورد عتاب قرار میدهد:
گفت ار دگر این عمل نمایی

از خویشتن و ز من بر آیی

آفریدگارم

کاراست

خود

نگارم

برنخیزد

تیغ

من

بریزد

سوگند
کز

من

بر
غرض

تو

ور

به
تو

صنع
خون

(همان)313 :
اما در لیلی و مجنون زاری ،دلیل به وصال نرسیدن ابنسالم ،مریضی او ذکر شده است:
قهزا دهردیکی بی دهرمانی بو نارد
qazâ dardeki be darmâni bo nârd

ههتا مردن بهری لهو باغه نهخوارد
hatâ mrdn bari law bâga naxwârd
(زاری)21 :3127 ،
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ترجمه :تقدیر او را به آن چنانی دردی گرفتار کرد که نتوانست از آن با (لیلی) بهرهای

ببرد (به وصال برسد).
 .5در بخش «خواندن لیلی ،مجنون را» در لیلی و مجنون نظامی ،لیلی به آن پیری که قرار
است مجنون را به میعادگاه بیاورد ،گوشوارههایش را میدهد تا نشانی باشد برای مجنون:
از گوش گشاد گوهری چند

بوسید و به پیش پیر افگند
(نظامی)831 :3127 ،

اما در روایت «زاری» ،لیلی لباسی را که بافته است به پیر میدهد تا برای مجنون ببرد و
او را به میعادگاه بیاورد:
تهنیوه

به دهستی دل به باالیم بریوه

له

تاری

عیش

بهرگیکم

la târi Ɂiŝq bargekm taniwa
پهراویزی حهریر[ی] روحی لهیله

ba dasti dŁ ba bâŁâim břiwa
خهالتی خاسی سولتانی دوجهیله

parâwezi Hariri rohi laila
مهویسه بیبه بیزهحمهت به سهوقات

xaŁâti xâsi soŁtâni dojaila
لیباسی کونی فردا ،ئهم له بهر کات

mawesa biba be zahmat ba sawqât

libâsi koni fřdâ Ɂam la bar kât
(زاری)333 :3127 ،

ترجمه :از تار عش لباسی بافتهام و با دست دل ،آن را به اندازه ی قد او (مجنون)
بریدهام (دقیقا برای اندام اوست) .تزئین کناره های آن لبا  ،از روح خودم (لیلی) است و
پارچۀ این لبا

هدیه ی سلطان دجیل (والیت معتبری که از دجله آب میخورد و بدین

سبب دجیل میخوانند دهخدا ،ذیل واژه ی دجیل) است .این لبا
او ببر تا لبا

را به عنوان هدیه برای

کهنهاش را دور بیاندازد و این را بپوشد.

 .3در بخش مردن ابن سالم در لیلی و مجنون نظامی ،زمانی که ابن سالم بیمار میشود بعد
از مداوای طبیبان ،دوباره بهبودی کامل را به دست میآورد اما به دلیل پرهیز نکردن «پرهیز نکرد از
آن چه بد بود» (نظامی )811 :3127 ،دوباره بیمار میشود و میمیرد اما در لیلی و مجنون زاری،
هنگامی که اولین بار ،ابن سالم بیمار میشود ،بهبودی حاصل نمیکند (زاری.)333 :3127 ،
 .1بخش دیگر تغییرات ،مربوط به ابیات الحاقی است« .زاری» در نظم لیلی و مجنون،
ابیات الحاقی را نیز جزء اصلی داستان قلمداد کرده و آنها را نیز به نظم در آورده است:
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گاهم به فسو

مست خوانند

خوانند
پرست
فارسي  -بهار
بتادبيات
عاشمجله زبان و

گه

(نظامی)15 :3127 ،

و تابستان 9333

بری ئیژن فالنی شیته ،مهسته

بری

bře Ɂežn fŁâni ŝeta masta 7

ئیژن

نهفامه،

بتپهرهسته

bře Ɂežn nafâma btparasta
(زاری)13 :3127 ،

ترجمه :گروهی میگویند فالنی دیوانه و مست است .گروهی میگویند بی عقل و بت پرست است.
در لیلی و مجنون زاری ،بعد از وفات ابنسالم (هم چنان که در ابیات الحاقی لیلی و مجنون
نظامی آمده است) لیلی و مجنون به هم میرسند و وحید دستگردی ،این ابیات را الحاقی
دانسته و پارهای از تناقضهایی را که این ابیات با اندیشه ی نظامی دارند ،به دست داده است
(نظامی .)811 :3127 ،نکته ی دیگر آن که« ،زاری» هرچند به ابیات الحاقی توجه کرده و داستان
را بر همان روند سروده است اما باز هم حاشیه های داستان را حذف کرده است مثل :رسیدن
زید به زینب ،صفت شب فراق که در صا  811تا  817لیلی و مجنون نظامی آمده است.
در بخش «رسیدن لیلی و مجنون به هم» (که جزء ابیات الحاقی هستند) ،آنجا که لیلی،
زید را نامزد میکند تا به مجنون خبر دهد و او را به سرا آورد ،در لیلی و مجنون نظامی ،آن
شخا کسی است به نام زید که پیش از این در ابیاتی که آنها هم الحاقی هستند ،وارد
داستان شده است .اما در لیلی و مجنون زاری ،نامی از این شخا به میان نمیآید و به
آوردن «شخا امین و دانا» اکتفا میکند:
قووه

پالهوان

و

تهجربه

پیر

پیاویکی ئهمین و زیرهک و ژیر

به

pyâweki Ɂaminu ziraku žir

ba qwwa pâŁawânu tajraba pir
(زاری)332 :3127 ،

ترجمه :مردی ،امین و زیرک و دانا که از نظر قدرت ،پهلوان و از نظر تجربه ،پیر (باتجربه) بود.
دلیل آن که نامی از زید به میان نمیآید آن است که «زاری» در نقل داستان ،حاشیهای را که
زید از طری آن وارد داستان میشود (رسیدن زید به زینب) حذف کرده و در منظومه ی
خود نگنجانده است .به همین دلیل در روایت داستان ،به آوردن «آدمی امین و دانا» اکتفا
میکند و آن جا نیز که زید دوباره وارد داستان میشود:
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زید آمد و از گالب و عنبر

کرد آن دو بهار تازه را تر
(نظامی)818 :3127 ،

«زاری» او را «شخصی دلسوز از دوستان» معرّفی میکند و باز هم نامی از او به میان نمیآورد:
به وهجهی میهر دلسوزی له یاران

به سهریانا گوالو و عهتری باران

ba wajhi mihr dŁsoze la yârân

ba saryânâ goŁâwu Ɂatri bârân
(زاری)383 :3127 ،

ترجمه :از روی مهر و محبت ،یکی از یاران دلسوز روی آن دو (لیلی و مجنون) عطر و
گالب پاشید.
تنها در پایان داستان است که در بخش «به خواب دیدن زید ،لیلی و مجنون را» نامی از
زید به میان میآید اما از آن جا که پیش از این از زید نامی برده نشده است« ،زاری» آوردن
نام زید را با فضاسازی همراه میکند:
لهوانه وا به مهجنوون ئاشنا بوو

پیاو و ژیر و پر میهر و وهفا بوو

lawâna wâ ba majnun Ɂâŝnâ bu
له گهردی غهدر و لیالوی درو دوور

pyâwu žiru př mehru wafâ bu
جوانمهردی به ناوی زهید مهشهوور

la gardi gadru leŁâwi dro dur

jwânmarde ba nâwi zayd maŝhur
(همان)311 :

ترجمه :از آن هایی که مجنون را میشناخت (با مجنون در ارتباط بود) آدمی ،عاقل و
پر مهر و وفایی بود که از غدر و ناپاکی و درو دور بود ،جوان مردی بود به اسم زید.
در لیلی و مجنون نظامی ،آن جا که مجنون در مرگ لیلی زاری میکند و سپس به کوه بر
می گردد ،در ابیاتی الحاقی آمده است که سالم بغدادی ،دوباره به سرا مجنون میرود و بعد
از جستجوی بسیار او را مییابد و سپس حال یار را از مجنون جویا میشود و مجنون با
شنیدن کلمه ی یار ،شیون و ناله سر میدهد و سالم بغدادی را از مرگ لیلی آگاه میکند و
سپس هر دو با هم بر مزار لیلی حاضر میشوند .در این روایت آمده است که سالم بغدادی
دو ،سه ماهی پیش مجنون ماند و « از قصه و قطعه و قصیده» (نظامی )831 :3127 ،که از
مجنون میشنید یادداشت میکند و سپس از مجنون جدا میشود .در لیلی و مجنون زاری،
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نشدهبهاراست،
ذکر
بغدادی
همین روایت تکرار می شود منتهی چون پیش از این ،داستان سالم
فارسي -
ادبيات
مجله زبان و
و
9333نمیبرد و به آوردن «همدردی» اکتفا میکند:
تابستانسالم
نامی از

7

سارا

ئاشنا

و

رینهوهردی

له ههمدهردانی مهجنوون شیر مهردی

به

La hamdardâni majnun ŝermarde

ba sârâ Ɂâŝnâwu řenawarde
(زاری)313 :3127 ،

ترجمه :از همدردهای مجنون ،شیر مردی (که به دشت و صحرا کامال آشنا بود و راه را
میدانست)
نتیجه
«زاری» ،شاعر کُرد از جمله شاعرانی است که به برگردان لیلی و مجنون نظامی توجّه داشته
و تمام تالش خود را در این راه به کار بسته است .آن چه در مقایسه ی ترجمه ی «زاری» با
اصل آن بارز و مشخّا میشود توجّه زاری به ساختار داستان اصلی و برگردان کامل آن به
زبان کُردی است« .زاری» در برگردان این منظومه ،هرجا الزم دیده است به شرح و بسط بیشتر،
ایجاز و یا تغییر روی آورده است .این شرح و بسطها ،ایجازها و تغییرها ،اقتضائات خاص متن
است که هنگام انتقال یک متن به زبانی دیگر ضرور مینماید .افزودهها به روایت اصلی داستان،
تنها دو مورد بود که به نظر میرسد دلیل اصلی آن ها ،توجیه پذیرتر کردن دو رخداد داستان،
یعنی «مصاف دوباره ی نوفل با قبیله ی لیلی» و «پیروزی نوفل بر قبیله ی لیلی و ندادن پدر
لیلی ،لیلی را» باشد .تغییراتی نیز که در این برگردان دیده میشود ،مربوط به ساختار اصلی
داستان و ترتیب و توالی رخدادهای داستان نیست بلکه ،تغییر در جزئیات داستان ،کنایهها،
ضربالمثلها ،استعارهها و ...است که میتوان دلیل اصلی آن را قابل فهم کردن این منظومه برای
اهل آن زبان دانست« .زاری» در برگردان این منظومه ،ابیات الحاقی را نیز ،جزء اصلی داستان
دانسته و آن ها را نیز به زبان کُردی برگردانده است.
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