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چکیده
شـاعران کُردیگـوی همـواره نظـری ویژه بـه غزلیات
حافـظ داشـتهاند .بـه تضمینگرفتن اشـعار حافظ در
غزلیـات کُـردی باتوجه به دوزبانه شـدن غـزل ،نوعی
صنعـت بـا عنـوان «تضمیـن مل ّمعگونـه» ایجـاد کرده
اسـت .ایـن پژوهـش پـس از تعریـف مل ّمـع و انـواع
آن ،بـه بررسـی و تحلیـل مل ّمعهـای کُـردیـپارسـی
ذیـل صنعـت مزبـور و جایـگاه آنهـا در شـعر کُـردی
میپـردازد .روشـن میشـود کـه مهـارت شـاعران
کُردیگـوی در ایـن نـوع مل ّمـع بـرای ایجـاد پیونـد
معنایـی بیـن دو مصراع و حفـظ سـاختار غـزل،
متفـاوت اسـت .در ایـن راسـتا ،ده غـزل رسودهی ده
تـن از شـاعران کـرد گزینـش شـدهاسـت کـه از ایـن
میـان مل ّمعهـای چهـار شـاعر نخسـت ،از یـک غزل
مشـابه از دیـوان حافـظ تضمیـن گرفتهانـد؛ از ایـنرو
بـرای بررسـی در مقـام قیـاس مناسـب هسـتند .از
اشـعار دیگـر شـعرا ،مل ّمعهایـی کـه هرکـدام از یـک
غـزل متفـاوت تضمیـن گرفتهانـد ،بیـان شـده اسـت.
در ایـن پژوهـش ابتـدا بـه ذکـر مختصری از احـوال
شـاعر کُردیگـوی پرداختـه شـده ،سـپس مل ّمـع آن
شـاعر بـه همـراه معنـای مرصاعهـای کُـردی ذکـر
شـده کـه برای بررسـی سـاختار ،معنـا و پیوند مرصاع
کُـردی و پارسـی مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت.
گویشهـای بهکاررفتـه در ابیـات کُـردی متفـاوت
اسـت و شـامل کُردی کرمانشاهی ،سـورانی ،هورامی
و کلهـری میشـود.

کورتە
شـاعیرانی کـورد هەمیشـه به چـاوی ڕێزەوه تەماشـای
غەزەڵەکانی حافزیان کردووه .تێهەڵکێشـی شـیعرەکانی
حافـز لـه نێـو غەزەڵـی کوردیـدا ،لەبـەر ئـەوەی ئەبێتـه
دوو زمـان ،جـۆرێ ڕازەی ئەدەبـی دروسـت کـردووه
کـه پێیانگوتـووه «گونجاندنـی تێهەڵکێشـانه» .ئـەم
وتـاره دوای لێکدانـەوەی تێهەڵکێـش و چەشـنەکانی،
دەپەرژێته سـەر لێکۆڵینەوه و شـیکردنەوەی تێهەڵکێشه
کـوردی – فارسـییەکان و جێگـه و پێگەیـان لـه وێـژەی
کوردیـدا .بـەم لێکۆڵینـەوه دەردەکـەوێ کـه لێزانـی و
توانایی شـاعیرانی کوردیوێژ لەم جۆره تێهەڵکێشـانەدا
بـۆ پێکهێنانـی پێوەندی واتایی نێوان دوو باڵه شـیعرەکه
و پاراسـتنی پێکهاتـەی غەزەڵەکـه جیاوازه .بـەم بۆنەوه
ده غەزەڵـی هۆنـراوی ده شـاعیری کـورد هەڵبژێـراون
کـه لەمانـه تێهەڵکێشـەکانی چوار شـاعیری ئـەوەڵ ،له
یـەک غـەزەڵ لـه دیوانی حافـز تەزمینیان کـردووه .بۆیه
بـۆ لێکۆڵینـەوه وەک سـەنگ و پێوانـه منوونەهایێکـی
شـیاون .ئـەو شـیعرەکانی تـر تێهەڵکێشـهایێکن کـه
هـەر کام لـه غەزەڵێکـی تـری حافـز وەرگیـراون .لـەم
لێکۆڵینەوەیـەدا سـەرەتا کورتەباسـێک لـه بەسـەرهاتی
شـاعیران هێنراوه ،ئینجـا تێهەڵکێشـەکەیان وێـڕای
واتـای فارسـیی باڵـه کوردییەکانـی هاتـوون و بـۆ
لێکۆڵینـەوەی پێکهاتەکـەی ،واتـا و پێوەنـدی باڵـه
کوردی و فارسـیەکان لێکدراونەتەوه و شـیکراونەتەوه.
ئەم تێهەڵکێشـانه بـه زاراوەی جۆربەجـۆری کوردین که
بریتیـن لـه زاراوەی کەڵـوڕی ،سـۆرانی و هەورامـی.

کلیدواژههـا :مل ّمـع ،تضمیـن ،شـعرکُردی ،حافـظ،
پیونـد معنایـی.

وشـەگهلی سـەرەکی :تێهەڵکێـش ،تەزمیـن ،شـیعری
کـوردی ،حافـز ،پێوەنـدی واتایی.
)نویسنده مسؤول(1- nooraeielyas@yahoo.com
2- azadiway@yahoo.com
3- saeed.ahmadi52@gmail.com
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 -1مقدّ مه
مطالعــه و بررســی اشــعار کُــردی ،حاکــی از آن اســت کــه اندیشــه و شــعر حافــظ
بــه وضــوح بــر آثــار کُردیگویــان اثــر نهــادهاســت؛ ادیبــان کُــردی «بــه شــیوههای
گوناگونــی ماننــد ترجمــه ،تضمیــن ،اقتبــاس ،تلمیــح ،پــارودی و اخــذ مضمــون از
حافــظ متأثــر شــده انــد» (پارســا.)21 :1388 ،
شــاعران کُردیگــوی همــواره بــه طــرق گوناگــون از غزلیــات حافــظ اســتقبال
کردهانــد کــه بهرهگیــری از روش «تضمیــن» یکــی از ایــن وجــوه اســت .در ایــن
مبحــث ،از آنجــا کــه زبــان اصلــی اثــر ،کُــردی و شــعر حافــظ بــه زبــان پارســی
بــوده ،شــکل متفاوتــی از مل ّمــع بــه وجــود آمــدهاســت کــه در ایــن مقالــه بــا عنــوان
«تضمینهــای مل ّمعگونــه» از آن نــام بــرده میشــود .تعــداد شــاعرانی کــه از ایــن
صنعــت در اشــعار خــود بهــره گرفتهانــد ،قابــل توجــه اســت کــه هــم شــعرای
معــارص را شــامل میشــود و هــم شــاعران متقــدم .همچنیــن ایــن صنعــت ،در شــعر
هــر دو دســتهی شــاعران کُردیگــوی ایرانــی و غیرایرانــی مشــاهده میشــود .در
میــان تعــداد قابــل توجــه ایــن شــاعران ،پژوهــش حــارض غــزل ده تــن از ایــن شــعرا
را مــورد تحلیــل قــرار خواهــد داد و در پــی پاســخ دادن بــه ســؤالهایی از قبیــل
ســؤالهای زیــر اســت:
 -1بــا دوزبانــه شــدن ســاختار شــعر شــاعران کُردیگــوی کــه از صنعــت
«تضمیــن مل ّمعگونــه» اســتفاده کردهانــد ،آیــا شــاعر در ربــط بیــن دو پــارهی شــعر
کــه بــه دو زبــان مختلــف اســت ،وابســتههای محتوایــی و آوایــی کافــی ایجــاد کــرده
اســت یــا خیــر؟
 -2آیــا شــاعر توانســته اســت ارتبــاط صحیــح دســتوری و ســاختاری دو پــارهی
مل ّمــع را ایجــاد کنــد؟
 -3چــه تفاوتــی در کاربــرد تضمیــن مل ّمعگونــه در شــعر شــاعران ایرانــی و
غیرایرانــی وجــود دارد؟
 1-1فرضیههای پژوهش
جــه بــه غنــای لفظــی و معنــوی ایــن
 -1تضمیــن گرفــن از شــعر حافــظ بــا تو ّ
جــه شــاعران کُــرد قــرار
غزلیــات و ظرفیــت بــاالی آنهــا بــرای پرداخــن ،مــورد تو ّ
جــه بــه دوزبانهشــدن کالم ،ایجــاد رابطههــای دســتوری و
گرفتــه اســت ،لیکــن باتو ّ
موســیقایی الزم بیــن دو پــارهی کُــردی و فارســی بســیار دشــوار بــه نظــر میرســد.

ُ
ّ
نقد و بررسی ملمعهای کردی -پارسی از جهت ساختار و پیوند معنایی

3

 -2انتظــار مــیرود شــاعر مل ّمعگــوی ،مامنعــت از شکســت معنــای کالم در
مل ّمــع را همــواره بــه عنــوان یــک اصــل در نظــر داشــته باشــد.
 -3باتوجــه بــه غنــای شــعر حافــظ و بهرهگیــری بســیار وســیع از صنایــع و
آرایههــای مختلــف لفظــی و معنــوی ،ایجــاد یــک مل ّمــع در شــعر کُــردی کــه همــراز
بــا شــعر حافــظ باشــد ،امــری ســاده بــه نظــر منیرســد؛ بهویــژه در شــعر شــاعران
کُردیگــوی غیــر ایرانــی؛ بــا فــرض بــر اینکــه بــه دلیــل تفــاوت نــژاد ،فرهنــگ،
جغرافیــا و  ...مطالعـهی ادبیات و شــعر فارســی آنها بیشــر از شــاعران ایرانی نباشــد.
 2-1پیشینهی پژوهش
شــعر و ادبیــات کُــردی بیشــر از هــر اثــر فارســی دیگــری از غزلیــات حافــظ متأثــر
شــده اســت؛ کتــاب (پارســا ،احمــد ،)1388( ،تأثیرپذیــری شــاعران کُــرد ایــران و
عــراق از حافــظ شــیرازی ،تهــران ،مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نــر آثــار هــری)،
بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت .همچنیــن مقالــهی (شــیخاحمدی ،سیداســعد
(« ،)1394تطبیــق ادبیــات کُــردی بــا ادبیــات فارســی در زمینــهی عــروض و وزن
شــعر» ،پژوهشــنامهی ادبیــات کُــردی ،مقالــه ،1دورهی )1-16:1بــا موضــوع ایــن
تحقیــق مرتبــط اســت .لیکــن در بــاب مســئلهی خــاص مــورد توجــه پژوهــش
حــارض ،یعنــی «مل ّمعهــای کُــردیـ فارســی» ،فقــط در کتــاب (احمــدی ،ســعید،
( ،)1395تجلــی اشــعار حافــظ در ادبیــات کُــردی ،تهــران :نــر ســخنوران) تعــدادی
از ایــن اشــعار گــردآوری شــده کــه ایــن اثــر نیــز بــدون بررســی و تحلیــل ســاختار و
محتــوای اشــعار اســت.
 3-1هدف و روش پژوهش
جــه بــه ارزش ادبــی شــعر مل ّمــع و پیچیدگیهــای خــاص آن و
ایــن پژوهــش باتو ّ
توامننــدی شــاعران کُــرد در اســتقبال از ایــن گونـهی شــعری و جهــت هوشیارســازی
آنهــا در رعایــت اصــول مســائل ادبــی در رسایــش شــعر ،بــا دیــدی نقدگرایانــه بــه این
موضــوع پرداختــه اســت .از میــان شــاعران متعـ ّدد کُردزبــان کــه از اشــعار حافــظ بــه
شــیوههای مختلــف ،از جملــه «مل ّمــع» و «تضمیــن» بهــره گرفتهانــد ،ده شــاعر برتــر
بــا در نظــر گرفــن ایــن معیــار کــه متــام آنهــا بــه یــک شــیوه از مل ّمــع اســتفاده کــرده
باشــند ،انتخــاب شــده اســت کــه عبارتنــد از« :عبدالرحمنبیــگ ســامل صاحبقــران»،
«عبــاس حقیقــی»« ،معصــوم صفیعــی»« ،بهاءالدیــن شــمس قریشــی»« ،شــیخمحمد
قانــع مریوانــی»« ،شــیخ محمدامیــن کاردوخــی نقشــبندی»« ،عبــاس کمنــدی»،
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«مؤمــن یزدانبخــش»« ،رضــا جمشــیدی» و«عدنــان مــرادی».
مل ّمع این شاعران پس از بررسی از جنبهی معنایی ،دستوری و زبانی ،در مقام
قیاس با یکدیگر قرار میگیرند و میزان توامنندی هریک از آنها روشن خواهد شد.
 -2مل ّمع
ملمــع صفــت عربــی بــه معنــی دارای رنــگ درخشــان و گونــه گــون اســت .ایــن
لفــظ بــه چنــد مــورد خــاص اطــاق میشــود؛ ماننــد «اســب و جــز آن کــه در بدنــش
خالهــا و لکههایــی مخالــف رنــگ اصلــی بــدن آن باشــد» (دهخــدا :1377،ذیــل
مل ّمــع) و «پــارهای از گیــاه کــه خشــک شــده و باقــی تــر باشــد» (هامیــی:1370،
 )146و نیــز «قســمتی از عضــو کــه در شستوشــو خشــک مانــدهاســت و همچنــان
بخشــی از صفح ـهی کاغــذ و پارچــه و نظایــر آن کــه روشــن و درخشــان و قســمت
دیگــرش تاریــک و مکـ ّدر باشــد .پــس کلمـهی «مل ّمــع» یــا «ملعــه» بــه معنــی چیــزی
اســت کــه از دو بخــش ممتــاز ترکیــب شــده باشــد» (هــان) .همچنیــن ایــن واژه
در معنــی لبــاس و خرق ـهی درویشــان کــه از قطعــات پارهپــاره و ب ـه هــم دوخت ـهی
پارچههــای رنگــی مختلــف تشــکیل شــده ،آمــده اســت و در کنایــه بــه منافــق و
مــز ّور گفتــه میشــود.
در اصطــاح ادبــی ،مل ّمــع نوعــی صنعــت در حــوزهی بدیــع لفظــی اســت کــه
در آن شــاعر ســعی دارد از دو یــا چنــد زبــان در ســاختار یــک شــعر اســتفاده کنــد؛
بدیــن روش کــه در یــک غــزل ،یــک مــراع بــه یــک زبــان و مــراع دیگــر بــا هــان
وزن و بــا رعایــت ردیــف و قافیــه ،بــا زبانــی دیگــر رسوده میشــود« .ایــن صنعــت
چنــان باشــد کــه یــک مــراع تــازی و یکــی پارســی و روا بــود کــه یــک بیــت تــازی
و یکــی پارســی و یــا دو بیــت تــازی و دو پارســی و یــا ده بیــت تــازی و ده پارســی
بیاورنــد» (وطــواط.)63 :1362 ،
غالبــا مل ّمــع آن اســت کــه در هــر بیــت ،مــراع اول بــه یــک زبــان و مــراع دوم
بــه زبانــی دیگــر رسوده شــود ،لیکــن شــعرا پــا را از ایــن محــدوده فراتــر مینهنــد؛
مثــاً یــک بیــت را بــا یــک زبــان و بیــت بعــدی را بــه زبــان دیگــر میرساینــد؛
همچنیــن ممکــن اســت شــاعر از زبــان دوم تنهــا در چنــد جــای شــعر خــود اســتفاده
کنــد .نکتـهای کــه در مل ّمعرسایــی بایــد در نظــر میگرفتنــد ،ایــن بــود کــه زبــان دوم
نبایــد ترجمــهی قســمت اول شــعر باشــد ،بلکــه بایــد کاملکننــده و متامکننــدهی
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آن مضمــون باشــد« .مل ّمــع در شــعر شــاعران ســبک خراســانی ،کــم اســتعامل
شــده اســت و در شــعر شــاعران ســبک عراقــی رواج بیشــری داشــته اســت»
(شــیخاحمدی.)75 :1378 ،
مل ّمــع از صنایــع لفظــی کهــن در شــعر پارســی اســت .شــهید بلخــی ،جــزو
نخســتین کســانی اســت کــه از مل ّمــع اســتفاده کــرده اســت .پــس از او نیــز شــعرایی
دیگــر همچــون بدیعال ّزمــان نطنــزی ،غضایــری رازی ،ســنایی غزنــوی ،عبدالواســع
جبلــی ،خاقانــی رشوانــی ،ســعدی شــیرازی ،موالنــا ،جامــی و حافــظ ،خواجــوی
کرمانــی ،فخرال ّدیــن عراقــی ،ابــن یمیــن ،میــرزا حبیــب خراســانی و ابوالحســن میــرزا
قاجــاری نیــز از ایــن صنعــت ادبــی در اشــعار خــود بهــره بردهانــد« .رسودن اشــعار
مل ّمــع از اواخــر قــرن هشــتم تــا زمــان ملتالشّ ــعرای بهــار چنــدان رواجــی نداشــت؛
بهطــوری کــه تنهــا در دیــوان بعضــی از شــعرا ماننــد جامــی ،محتشــم کاشــانی،
شــیخ بهایــی ،مجمــر اصفهانــی و میــرزا حبیــب ،یــک یــا چنــد شــعر مل ّمــع دیــده
میشــود» (خبازهــا168 :1391،ـ  .)151شــاعران در دوران معــارص دوبــاره بــه
مل ّمعگویــی روی آوردهانــد.
میتــوان گفــت بهکارگیــری مل ّمــع در شــعر ،بــه نوعــی تفاخــر شــاعر بــه
تواناییهــای ادبــی خــود اســت؛ چــرا کــه الزمــهی رسایــش شــعر بــه ایــن روش،
آشــنایی بــا دو زبــان و تــوان شــعرگویی بــه هــر دوی آنهــا ،بــا رعایــت ملزومــات
کامــل شــعری و ایجــاد تناســب بیــن آنهاســت .بالطبــع ایــن مهــارت در تــوان متامــی
شــعرا نبــوده اســت و کســانی کــه از ایــن تــوان برخــوردار بودنــد« ،اشــعران» یــا
«ذواللســانین» مینامیدنــد .گاهــی شــاعر قــادر بــود کــه از ســه زبــان در شــعر خــود
اســتفاده کنــد ،ایــن نــوع شــعر را ذیــل اصطــاح «مثلّثــات» قــرار میدهنــد؛ «مثلّــث
بــه شــعرهایی گفتــه شــده اســت کــه شــاعر در رسودن آن از ســه زبــان یــا دو زبــان
و یــک گویــش محلّــی اســتفاده میکــردهاســت و منونههــای بــارز آن ،مثلّثــات
ســعدی و دو غــزل مثلّــث از شــاه داعی شــیرازی اســت» (رستگارفســایی.)91: 1380،
 -3زبان مل ّمع
از آنجــا کــه عربــی زبــان دوم ایرانیــان و زبــان علمــی آنــان محســوب میشــد ،اولیــن
و بیشــرین مل ّمعهــای رسوده شــده تــا حــدود ســدهی هفتــم هجــری نیــز پارس ـیـ
عربــی بودهانــد .از ایــن ســده بــه بعــد در میــان شــاعران پارسـیگوی کســانی بودنــد
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کــه مل ّمعهایــی بــا ترکیــب دیگــر زبانهــا بهجــز زبــان عربــی دارنــد؛ در ایــن میــان
آنچــه در شــعر ایرانــی متــداول بــودهاســت ،شــامل مــوارد زیــر میشــود:
 1-3مل ّمعهــای پارســی-ترکی؛ موالنــا از اولیــن کســانی اســت کــه مل ّمعهایــی
بــه دو زبــان پارســی و ترکــی دارد .موالنــا همچنیــن مثلّثاتــی دارد کــه ترکیبــی از
ســه زبــان ترکــی ،پارســی و عربــی اســت .صائــب تربیــزی ،شــاه نعمتاللــه ولــی،
قاســم انــوار ،عبدالوهــاب نشــاط و ســید عامدالدیــن نســیمی نیــز ابیاتــی اینچنیــن
دارنــد .از میــان معــارصان نیــز «شــهریار ،شــاعر ذواللســانین معــارص ،عــاوه بــر
اشــعار فارســی و ترکــی ،مل ّمــع فارســی-ترکی نیــز رسوده اســت» (دانتپــژوه:1382،
.)17
 2-3مل ّمعهای پارسیهندی؛ مانند قصایدی از آزاد بلگرامی.
 3-3مل ّمعهــای پارســیی-با لهجههــای محلــی؛ حافــظ ،ســعدی و شــاه داعــی
شــیرازی مل ّمعاتــی از ایــن دســت دارنــد.
 4-3مل ّمعهــای عربی-پارســی؛ ابونــواس حســن بنهانــی اهــوازی از شــاعران
عــرب زبــان ســدهی دوم هجــری بهرتیــن ایــن نــوع مل ّمعــات را رسوده اســت.
 5-3مل ّمعهــای کُردی-پارســی؛ در ایــن گونــه ،اصــل ،دیــوان کُــردی اســت و بــه
روش تلمیــع ابیاتــی نیــز بــه زبــان پارســی در آن بــه کار رفتــه اســت؛ تعــداد ایــن
جــه اســت کــه در ایــن پژوهــش بــه آنهــا خواهیــم
شــاعران و نــوع شــعر آنهــا قابــل تو ّ
پرداخــت .یکــی از روشهــای مل ّمعگویــی شــعرای کُــرد ،اســتفاده از اشــعار پارســی
دیگــر شــاعران اســت (نــه اشــعار خــود)؛ ایــن روش ،صورتــی از یــک صنعــت
بدیعــی بــه نــام «تضمیــن» را شــکل میدهــد.
 -4تضمینهای مل ّمعگونه
در تعریــف تضمیــن گفتهانــد «آن اســت کــه شــاعران در ضمــن اشــعار خــود ،یــک
مــراع یــا یــک بیــت و دو بیــت را بــر ســبیل متثل و عاریــت از شــعرای دیگــر بیاورند
بــا ذکــر نــام آن شــاعر یــا شــهرتی کــه مســتغنی از ذکــر نــام باشــد؛ بــه طوریکــه بــوی
رسقــت و انتحــال ندهــد» (هامیــی .)217 :1370 ،شــاعران کُردیگــوی از اشــعار
فارســی تضمینهــای متع ـ ّددی داشــتهاند .در ایــن میــان اشــعار ســعدی ،جامــی و
جــه بودهانــد؛ امــا اشــعار حافــظ جایگاهــی فراتــر و ویــژه
موالنــا بســیار مــورد تو ّ
نــزد شــاعران کُــرد داشــته اســت .البتّــه ایــن ویژگــی ،خــاص شــعر حافــظ اســت
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کــه در میــان رسودههــای پارســی ،بیشــر از شــعر دیگــر شــاعران در رسزمینهــای
غیــر فارســیزبان شــهرت و محبوبیــت یافتــهاســت؛ ایــن مســئله بــه ارزشهــای
ادبــی ،زبانــی و محتوایــی ایــن اثــر ارزشــمند مربــوط میشــود .ادبیــات کُــردی کــه
از ســدهی دهــم بــه بعــد مکتــوب شــد ،پرورتدهنــدهی کُردیگویــان بســیاری بــوده
اســت کــه در شــعر خــود از حافــظ تأثیــر پذیرفتهانــد؛ ازجملــهی آنهــا میتــوان
بــه افــراد زیــر اشــاره کــرد :جعفرقلــی زنگلــی ،مالمصطفــی بیســارانی از شــاعران
هورامــیرسا ،مالخــر شاویســی متخلّــص بــه نالــی و ملقــب بــه حافــظ کُــرد،
عبداللــه زیــور ،میــرزا عبدالرحیــم متخلّــص بــه وفایــی ،مصباحال ّدیــوان ادب ،محمــد
ســلیامن متخلّــص بــه صیــدی از شــاعران هورام ـیرسا ،مــاهرشف خانــم کردســتانی
متخلّــص بــه مســتوره ،مالمحمــد بیخــود ،عبدالرحیــم معدومــی متخلّــص بــه مولــوی
کُــرد و نیــز شــاعران معــارصی چــون :حافــظ مهابــادی ،عبدالرحمــن رشفکنــدی،
لطیــف هلمــت ،رشیــف حســینپناهی و . ...تضمیــن گرفــن از شــعر حافــظ در
غــزل کُــردی ،موجــب ایجــاد صنعــت «تضمیــن مل ّمعگونــه» میشــود.
تعــداد شــاعران کُردیگویــی کــه بــا اســتفاده از صنعــت مل ّمــع و ترکیــب
اشــعار حافــظ بــا شــعر خــود ،از غزلیــات ســخنرسای شــیراز تضمیــن گرفتهانــد،
جــه اســت ،ا ّمــا بــرای انتخــاب میــان ایــن ع ـ ّده ،رشط الزم ایــن
تاحــدودی قابــل تو ّ
بــود کــه شــاعر منتخــب ،حت ـاً از شــعرای نــامآور کُردزبــان باشــد و نیــز نحــوهی
رسایــش مل ّمــع در متــام آنهــا مشــابه باشــد ،بدیــن شــکل کــه مــراع نخســت
مل ّمــع رسودهشــده بــه زبــان کُــردی و مــراع دوم حتــاً تضمیــن ابیــات از یــک
غــزل مشــخّص حافــظ باشــد .بــر ایــن اســاس ،ده مل ّمــع از ده شــاعر برجســته،
گزینــش و در تطبیــق بــا شــعر فارســی از نظــر محتوایــی ،دســتوری و آوایــی بررســی
شــده اســت .چهــار مل ّمــع نخســت از یــک غــزل مشــابه در اشــعار حافــظ تضمیــن
گرفتهانــد .غزلیــات بعــدی نیــز هرکــدام رسودهی شــاعران مختلفــی در دورههــای
متفــاوت اســت .ترجم ـهی فارســی مرصاعهــای کُــردی زیــر آنهــا درج شــدهاســت.
 -5شعرای کُرد زبانی که مل ّمعات آنان در این پژوهش گزینش شدهاست:
 1-5عبدال ّرحمنبیــگ ســامل صاحبق ـران (1220 -1286ه.ق) .وی یکــی از اســاتید نامــی
شــعرای کُــرد اســت کــه بــه گویــش ســورانی شــعر گفتــه اســت« .اشــعار وی ،روان و
دلنشــین و رسشــار از معانــی بکــر و تشــبیهات و اســتعارات نویــن اســت» (مــردوخ
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روحانــی .)443: 1382،ســامل از شــاعران ســلیامنی ه بــوده اســت.
این مل ّمع از او است:
 .1ئهگهر ئومێدی دڵ بێنێته جێ ماهی جیهانئارا
بــه خــال هندویــش بخشــم ســمرقند و بخــارا را
اگر آن ماه جهانآرایم آرزو و امید دمل را برآورده کند...
 .2لـ ه بن خــاری موغیالن وهســڵ ئهگـهر بێ ئــارهزوو ئهکهم
کنــار آب رکنابــاد و گلگشــت مصلــی را
اگر وصال دوست در زیر خار مغیالن هم باشد ،آرزومندش هستم ...
 .3لـ ه عهزمــم النـهدا فهوتــاوم بـ ه تــااڵن چــوو سـهرو ماڵم
چنــان بردنــد صــر از دل کــه تــرکان خــوان یغام را
رس و مال و زندگیام به تاراج رفت ،اما از عزم و ارادهام کم نشد ه است ...
.4نهســیحهت بگــره گــوێ جانــا ل ه الیــان زۆر بـ ه تهعزیمه
جوانــان ســعادمتند پنــد پیــر دانــا را
نصیحت گوش کن جانا ،چون در نزد آنان خیلی ارزشمند است ...
 .5دووسهد جار گهر ب ه گوێ خۆم حهرفی ساردت بشنهوم شادم
جــواب تلــخ میزیبــد لــب لعــل شــکرخارا
اگر دویست بار با گوشهایم حرفهای رسد و مالمتگرت را بشنوم ،شادمان میشوم ...
 .6ئهگهر حۆری ل ه کهوسهر شوستوشۆی خۆی دا ب ه تۆ نابێ
بــه آب و رنــگ و خــال و خط چه حاجــت روی زیبارا
اگر حوریای در آب کوثر خودش را شستوشو دهد ،باز هم به زیبایی تو منیرسد ...
 .7ل ـ ه ئیدراکــی شــکهنج و عوقدهیــی زوڵفــت پهرێشــانم
کهکس نگشــود و نگشــاید به حکمــت این معام را
از ادراک و گره زلفت پریشان و آشفتهام...
 .8ک ه شـوعلهیی تهلعهتی یووسـف تلووعی کرد ب ه چی زانیم
کــه عشــق از پــردهی عصمــت بــرون آرد زلیخــا را
جه شدم که ...
زمانی که پرتو جامل یوسف طلوع کرد ،متو ّ
 .9کهالمــت «حافــز» دڵسـهنج ه بــۆ «ســامل» وههــا چاکــه
کــه بــر نظــم تــو افشــاند فلــک عقــد ثریــا را
(سامل)40 :2012 ،
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حافظا کالمت برای «سامل» دلپسند است ،این سان بهرت است...
این غزل تضمینی از غزل حافظ با این مطلع است:
اگــر آن تــرک شــیرازی بــه دســت آرد دل مــا را
بــه خــال هندویــش بخشــم ســمرقند و بخــارا را
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(حافظ)4 :1377 ،
ایــن غــزل در بحــر هــزج مثمن ســامل رسوده شــده و  9بیــت دارد .شــاعر کُردیگوی
در ایــن غــزل از نظــر زمــان و آهنــگ ،شــعر کُــردی و فارســی را تطبیــق داد ه اســت؛ از نظر
بررســی محتوایــی جــز در چنــد بیــت کــه بــه ایــن توفیــق دســت نیافتـه ،در ســایر مــوارد،
رشــتهی معنایــی کالم برقرار اســت.
در بیــت اول بــا ایجــاد جملـهی رشط ،آهنــگ خوانشــی کالم حفــظ شــده و ارتبــاط
معنایــی دو مـراع قابــل قبــول اســت.
در بیــت دوم ارتبــاط معنایــی پــارهی کُــردی و پارســی ضعیــف اســت .همچنیــن
ربــط دو پــاره از حیــث دســتوری بــا اشــکال مواجــه اســت.
بیــت ســوم در شــعر اصلــی متشــکل از جملـهی پایــه و پیــروی اســت کــه تشــبیه
مرکّــب ایجــاد میکننــد و ملزومــات آن در مــراع اول پایهگــذاری شــده اســت ،امــا
بــا ریخــت جدیــدی کــه در شــعر کُــردی یافتــه اســت ،ربــط دو مـراع متصـ ّور نیســت.
بیــت چهــارم تقریب ـاً ترجم ـهی م ـراع فارســی اســت و معنــا در آن حفــظ شــده
اســت .در ابیــات پنجــم و ششــم بــرای گزارههــای مـراع دوم ،نهادهــای متناســبی کــه
در بردارنــدهی رشط هســتند ،تعریــف شــده اســت.
در بیــت هفتــم واژهی «معــا» در مـراع اول «مشــبهبه» شــکنج و زلــف یــار قــرار
گرفتــه اســت ،درحالــی کــه در بیــت اصلــی «راز دهــر» بــدان تشــبیه شــده اســت.
در بیــت هشــتم نیــز بــه دلیــل تلمیــح بــه داســتان حــرت یوســف و زلیخا ،شــاعر
ناگزیــر از حفــظ معنــا بــوده و بهخوبــی نیــز از عهــدهی آن برآمــده اســت.
در بیــت پایانــی شــاعر بــا اســتفاده از هــر دو تخلّــص خــود و نــام حافــظ ،پایــان
مناســبی بــرای غــزل ایجــاد کــرده اســت.
 2-5عبــاس حقیقــی ( 1375 -1281ﻫ.ش)؛ وی جــزو شــعرای نامــی کُردیگــوی و
اهــل مهابــاد بــود« .ایــن اســتاد ،تخمیــس اشــعار شــاعران بــزرگ کُــرد و فــارس را بــا
بیانــی شــیوا ســـرودهاســت .حقیقــی در ســالهای پایانــی عمــر خویــش ،صــد غــزل
خواجــه حافــظ شــیراز را بــه زبــا ن کُــردی ترجمــه کــردهاســت» (احمــدی:1395 ،
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حقیقی نیز این غزل حافظ را به روش مل ّمع تضمین کرده است:
 .1بــه چــاوی تورکــی تهورێــزی دهبهخشــم کشــوهری دارا
بــه خــال هندویــش بخشــم ســمرقند و بخــارا را
کشور و رسزمین دارا را به چشامن ترک تربیزیاش میبخشم.
 .2ئهمــن کوێســتانی کوردوســتانی خۆم پێ خۆشــه بۆ چیمه
کنــار آب رکنابــاد و گلگشــت مصلّــی را
کوهستان کردستانم برایم ل ّذتبخش و خوشایند است ،نیازی ندارم به...
ێئامــان
 .3خــودا ئامــان لــ ه بــهر نــازی پهریڕوویانــی ب 
چنــان بردنــد صــر از دل کــه تــرکان خــوان یغام را
خدایا امان از دست ناز و عشوهی پریچهرههای بیامان!
 .4لــه وهســفی دڵبــهری منــدا کوتوویــه حافــزی شــیراز
بــه آب و رنــگ و خــال و خط چه حاجــت روی زیبا را
«حافظ» شیرازی در وصف دلرب من فرموده است... :
 .5ئهگــهر جــارێ جهماڵــی یوســفت دیبایــه دهتزانــی
کــه عشــق از پــردهی عصمــت بــرون آرد زلیخــا را
اگر یکبار جامل یوسف را میدیدی ،میدانستی...
 .6تعالیاللــه له بـهر خونچهی نهپشــکووتووی دهم و لێوت
که کس نگشــود و نگشــاید به حکمــت این معام را
بزرگی خداوند را نازم به پاس غنچهی نشکفتهی لب و دهانت!
 .7دهزانــن گهوههرێکــی زۆر گرانقـهدره لــه گوێــی دهگــرن
جوانــان ســعادمتند پنــد پیــر دانــا را
میدانند گوهری بسیار گرانقدر است ،پس گوش میدهند ...
 .8لــه لێــوت گــوڵ دهبــارێ خونچهپشــکووتن جنێــوت دا
جــواب تلــخ میزیبــد لــب لعــل شــکر خــارا
هنگام دشنام دادنت به من ،از لبهایت غنچه باز میشوند و گل میریزند ...
« .9ح هقیقی» حافزیش ئوسـتاده ئهمام پێم بڵێ چت گووت
کــه بــر نظــم تــو افشــاند فلــک عقــد ثریــا را؟
(حهقیقی)70 :1367
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ای حقیقی! حافظ هم استاد است اما به من بگو چه گفتی ...
در بیــت اول ،شــاعر از مــراع اصلــی فاصلــه میگیــرد و مرصاعــی بــرای
تحکیــم معنــای مــراع دوم م ـیآورد .او حالــت رشطــی جملــه را حــذف میکنــد
و بــدون ایجــاد قیــد و رشط «دارا» را بــه یــار میبخشــد و «تــرک شــیرازی» حافــظ
را بــه «تــرک تربیــزی» بــدل میکنــد .در شــعر اصلــی مــراع دوم جــواب رشط
اســت ،ولــی در شــعر کُــردی بــا رعایــت «کــال اتّصــال» بــه یــک جمل ـهی خــری
بــدل میشــود؛ ایــن تضمیــن ،مالحتــی خــاص در شــعر بــه وجــود آورده اســت .در
حقیقــت «حســن مطلــع» ایجــاد میشــود.
در بیــت دوم نیــز شــاعر کُردیگــوی بــه تعــارض بــا ا ّدعــای مــراع اصلــی
برمیآیــد و «کنــار آب رکــن آبــاد» و «گلگشــت مصــا» را کــه نهایــت مطلــوب
حافــظ اســت ،در برابــر کوهســتان رسزمیــن خــود ناچیــز میانــگارد.
مضــون در بیــت ســوم تقریبــاً بــا هــان شــکل ،تنهــا بــا تغییراتــی در الفــاظ
حفــظ میشــود.
در بیــت چهــارم شــاعر مــراع دوم را کــه یــک متثیــل اســت ،بــا بیــان نــام
حافــظ بــه نقــل قــول بــدل میکنــد و مفهــوم را بــه اغــراق تبدیــل میکنــد.
در بیــت پنجــم دو مــراع پایــه و پیــرو هســتند؛ شــاعر کُردیگــو مــراع اصلــی
را کــه بــا مــراع دوم ،یــک جملـهی تعلیلــی تشــکیل دادهانــد ،بــه جملـهی رشطــی
بــدل میکنــد امــا همچنــان تلمیــح بــه داســتان یوســف و زلیخــا و بــار معنایــی آن
در جایــگاه خــود قــرار دارد.
در بیــت ششــم شــاعر در اصــل شــعر ،مخاطــب را ابتــدا امــر و ســپس نهــی
میکنــد و در مــراع دوم علّــت را بیــان میکنــد امــا در شــعر کُــردی بــا پیچشــی در
مضمــون و اســتفاده از لفــظ «معــا» ،مــراع دوم را اســتعارهای از لــب و دهــان کــه
در مــراع اول توصیــف میکنــد ،قــرار میدهــد.
در بیــت هفتــم و هشــتم کارکــرد بیانــی تغییــر کــرده ،امــا معنــا حفــظ شــده
اســت.
در بیــت پایانــی ،شــاعر کُــرد ،تفاخــر شــاعرانهی بیــت را بــه خــود نســبت میدهــد
و در کنــار نــام «حافــظ» تخلّــص خــود را نیــز مـیآورد.
 3-5معصــوم صفیعــی ()1336؛ صفیعــی از هرنمنــدان و شــاعران اهــل پــاوه اســت کــه
در شــعر «چــکاو» تخلّــص میکند«.چــکاو عالیقــی شــدید بــه ادبیــات و نوشــن
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نشــان مــیداد .در مــ ّدت زمــان تحصیــات بــه مجموعــه نوشــتههای متنــ ّوع در
نشـــر شــعر و داســتان و منایشــنامه دســت یازیــد و بــا راهنامیــی صاحبنظــران
و اندیشــمندان توانســت مجموع ـهای از اشــعار و منایشــنامه را بــه رشــتهی تحریــر
درآورد» (احمــدی.)147 :1395 ،
از میان اشعار او نیز مل ّمع زیر گزینش شده است:
 .1ئهگــهر ســاتێ بوینونــه کــ ه یــارم الوهرۆ تــارا
بــه خــال هندویــش بخشــم ســمرقند و بخــارا را
اگر در یک گذر رسیع یارم را بدون روبند توری ببینم...
 .2بنۆشــی ئــاوی ههورامــان ،مهحاڵـهن جــارێ تـهر واچی
کنــار آب رکنآبــاد و گلگشــت مصلــی را
کسی که آب اورامان را بنوشد ،محال است بار دگر بگوید...
 .3جــه دووری بوڵبوڵینــه گــوڵ بــه ئاهــوو حهرسهتــۆ واتش
چنــان بردنــد صــر از دل کــه تــرکان خــوان یغام را
در فراق گل ،بلبل با حیرت و حسـرت گفت...:
.4ک ه دیم ڕۆخسـاری پهروینت تهسـهڕۆف بیدڵ و هۆشـم
کــه عشــق از پــرده عصمــت بــرون آرد زلیخــا را
که رخ پروین مانندت را دیدم هوش و دمل به تسخیرت درآمد...
.5ک ـ ه تانیــت داو بهدیــت؛ واتــان وهاڵمــش ئینهن ـ ه واچــۆ
جــواب تلــخ میزیبــد لــب لعــل شــکر خــارا
اگر بر من طعنه و زخم زبان زدی و به بدگویی من پرداختی ،جوابش این است که
بگویم...:
ایــن شــعر نیــز از هــان غــزل معــروف حافــظ تضمیــن گرفتــه اســت .در ایــن
تضمیــن مل ّمعگونــه شــاعر تنهــا بــه ذکــر پنــج بیــت بســنده کــرده اســت؛
بیــت اول همچــون اصــل شــعر بــا رشط آغــاز شــده اســت .رشط در ایــن بیــت
تغییــر کــرده ،امــا در بردارنــدهی هــان مفهــوم اســت.
بیــت دوم دارای معنــای تفاخــر و شــاعر توانســته اســت بــه زیبایــی مرصاعــی
بســازد کــه بــا مــراع اول مرتبــط شــود.
در بیــت ســوم شــاعر مــراع دوم را بــه یــک نقــل قــول بــدل کــرده و از مضمــون
اصلــی بیــت فاصلــه گرفتهاســت.
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در بیــت چهــارم مضمــون تغییــر کــرده ،امــا تلمیــح آن بــا بیانــی تــازه در قالــب
رابط ـهی علــی -معلولــی حفــظ شــدهاســت.
در بیــت پنجــم مفهــوم شــعر اصلــی در مل ّمــع نیز گنجانــده شــده و با انتخــاب این
بیــت بــه عنــوان مقطــع غــزل ،از درج تخلّص رصف نظر شــدهاســت.
 4-5بهاءالدیــن شــمس قریشــی (م )1365 .وی از فضــای اهــل پــاوه اســت کــه بــه
فارســی و کُــردی شــعر م ـیرسود .قریشــی آثــار متع ـ ّددی نگاشــته اســت ،از جملــه:
«شــمس العقایــد» بــه زبــان کُــردی« ،معــراج نامــه» و «مولودنامــه» کــه هــر ســه بــه
چــاپ رســیده اســت» (مــردوخ روحانــی.)303 :1382،
منونه زیر از اشعار او است:
 .1ئهگـهر بێــت و بــکا ڕهحمێ به یهک بووســه لهگـهڵ مندا
بــه خـــال هندویــش بخشــم سمـــرقندو بخــارا را
اگر بیاد و با یک بوسه به من لطف و رحمی داشته باشد ...
 .2بــه ماچێکــی لهبــی لهعلــی لهگـهڵ کوڵمــی نیــه ههرگیز
کنــار آب رکنـابـــاد و گلگشــت مصــا را
با یک بوسه از گونه و لب لعلش هرگز نیست...
 .3ههراسـانه ههمـوو عالهم لـهدهس دووچـاوی بهخوماری
چنــان بردنــد صــراز دل کــه تــرکان خــوان یغــا را
همه عامل از چشامن خامرش آشفته و هراسانند...
 .4کــه توهمهتــه لــه بــۆ کوڵمی ئـهوه ههروا ســپی و ســووره
بــه آب ورنگ وخـــــال وخط چه حاجــت روی زیبا را
این تهمت است برای گونههایش ،چون که رسخی و سپیدی آنها طبیعی است...
 .5ئه لهو سـاوه که من زانیم به یووسـف حهق لیقای بهخشی
کــــه عشـــــق از پــرده عصمــت بـــرون آرد زلیخــا را
آن وقتی که خداوند زیبایی را به یوسف بخشید ،من متوجه شدم که...
.6خهرابـم پـهی دڵـی قوربـان ،عهفاکهڵلا چـه چاکت وت
جــواب تلــخ میزیبــد لــب لعــل شــکرخا را
خودباختهی دلش شدهام؛ خدا تو را ببخشاید چه سخن زیبایی فرمودی...
 .7ئـهوا دهرچــووم لــه نێو زوڵفی خهالســم که پێیان خۆشــه
جوانــان ســعادمتند پنــد پیــر دانــا را
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هامنا آزاد شدم از میان زلفانش ،رهایم ساز چون آنها میپسندند...
 .8له سلسـلهی گرێی زوڵفی سـوئامل کرد وههـای فهرموو:
که کس نگشــود و نگشــاید به حکمــت این معام را
از سلسلهی زنجیر زلفش پرسیدم ،چنین فرمود...
 .9مهبـه عاجـز که ئهی حافـز نیه «مهحـزوون» بـه ها مفهردت
کــه برنظــم تــو افشــاند فلــک عـــقد ثریــا را
(امینی.2012 ،م)39:
حافظا! هیچگاه محزون مانند تو منیتواند شعر برساید ،زیرا...
ایــن غــزل نیــز از هــان غــزل پیشــین تضمیــن گرفتــه شــده و از منونههــای
مل ّمــعکُــردی -پارســی اســت کــه در آن ربــط بیــن مرصاعهــای دو زبــان قــدری بــا
اشــکال مواجــه اســت؛ در بیــت نخســت ایــن غــزل نیــز مــراع بــا حــرف رشط آغــاز
میشــود کــه جــواب رشط مــراع دوم توجیــه شــود.
در بیــت دوم شــاعر ســعی دارد مضمــون را بــه بیــت اول ارتبــاط دهــد ،همچنیــن
از فحــوای کالم چنــان برمیآیــد کــه هــدف ،ایجــاد مقایســهی بیــن ارزشــمندی
«بوســهی یــار» بــا «آب رکنابــاد و گلگشــت مصلــی» اســت ،امــا حــذف لفــظ
مقایسهســاز بــدون قرینــه صــورت گرفتــه اســت.
در بیــت ســوم گرچــه مضمــون حفــظ شــده ،ا ّمــا بــا ایــرادی روبـهرو اســت و آن
اینکــه فاعــل مــراع دوم را کــه درواقــع کلمـهی «چشــان» اســت ،بایــد در مــراع
اول جسـتوجو کــرد ،امــا چشــم در مــراع اول نقــش فاعلــی نــدارد.
در بیــت چهــارم شــعر اصلــی ،مــراع اول دربرگیرنــدهی یــک مفهــوم عمیــق
عرفانــی اســت و مــراع دوم بــه دلیــل متثیــل بــرای آن بــه کار رفتــه اســت .در شــعر
کُــردی ،مــراع ساختهشــده نیــز در خدمــت معنــای مــراع دوم اســت و متثیــل
مــراع دوم در مقــام «تعلیــل» یــا «حســن تعلیــل» قــرار میگیــرد.
در ابیــات پنجــم ،ششــم و هفتــم و هشــتم ،گرچــه معنــا از مــراع اصلــی شــعر
فاصلــه گرفتــه اســت ،امــا شــاعر در پیونــد معنایــی مــورد انتظــار بیــن دو مــراع،
خــوب عمــل کــرده اســت.
بــا تجلیــل از مقــام شــاعری حافــظ و ذکــر تخلّــص شــاعر در بیــت هشــتم ،غــزل بــه
زیبایــی بــه پایــان رســیده اســت.
 5-5شــیخ محمدقانــع مریوانــی ( 1385ـ  1318ه.ق)؛ ایــن شــاعر از شــعرای دوزبانـهی
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حــر منطقهی کردســتان اســت .وی اشــعار بســیاری رسوده اســت.
متب ّ
«بیشــر اشــعارش در شــکایت از اوضــاع روزگار و انتقــاد از وضع نابســامان
محیــط زندگــی خــود او اســت ...از آثــار و اشــعار قانــع ،تاکنــون پنــج
مجمــوع زیــر بــه چــاپ رســیده اســت:
 -1گواڵڵ ـهی مهریــوان  -2باغچ ـهی کوردســتان  -3چــوار باخــی پێنجوێــن
 -4شــاخی ههورامــان  -5دهشــتی گهرمیــان.
همــه اشــعار ایــن پنــج مجموعــه ،کُــردی ســورانی اســت» ( مردوخروحانــی،1385،ج:2
.)443
مل ّمع زیر از او است:
 .1تاکــوو ئێســتا یاری من بــوو ،ڕووی به ناحـهق وهرگهڕان
چیســت یــاران طریقــت بعــد از ایــن تدبیــر مــا؟
تاکنون یار من بود ،لیکن به ناحق از من روی برگرداند...
 .2واعیــزا ئهمــڕۆ لــه بهرچــی مهنعــی م هینۆشــیم ئهکـهی
روی ســوی خانــه خــار دارد پیــر مــا
ناصحا! چرا امروز از می نوشیدن مرا نکوهش میکنی؟ ...
 .3شــێتی عێشــقم گـهر بــه زوڵفــی مشــکبۆی قهیــدم بــکا
عاقــان دیوانــه گردنــد از پــی زنجیــر مــا
دیوانه عشقم ،اگرچه با زلفهای مشکگونش مرا زنجیر کند...
 .4ئهی سـهنهم! سـهرتا به پا ،تۆماری دهرسـم مهدحی تۆس
زین ســبب جز لطف و خوبی نیســت در تفســیر ما
صنام! رساپایم متامی درس و نوشتههایم ذکر ستایش توست ...
 .5ئاهــی سـهردم تیــر و چهوتــی قامهتــم هـهر وهک کـهوان
رحــم کــن بــر جــان خــود پرهیــز کــن از تیــر مــا
آه رسدگون و تیر خمیده قامتم هامنند کامن ...
ێویســالیم تــۆ ببــی؟
.6ئ ـهی ڕهقیــب! بۆچــی بههان ـهی ب 
کایــن چنیــن رفتــه اســت در عهــد ازل تقدیــر مــا
حریفا! (ای م ّدعی) چرا بهانه ناکامیام تو باشی ...
 .7بۆچــی بێڕهحمــی عهزیــزم؟ خــۆت بپارێــزه لــه جــۆش

آه آتشــناک و ســوز ســینه شــبگیر مــا
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ای دوست! رحم و مهربانیات کجا رفته ،به دور باش از این جوشش...
 .8بعــد زیــن «قانــع» لــه شــوربی مـهی ،دهمــێ غافــڵ نیــه
چــون خراباتــی شــد آن یــار طریقــت پیــر مــا
(قانع)73 :1390،
بعد از این «قانع» از نوشیدن می لحظهای غافل نیست ...
این غزل تضمینی از غزل حافظ با این مطلع است:
دوش از مســجد ســوی میخانــه آمــد پیــر مــا
چیســت یــاران طریقــت بعــد از ایــن تدبیــر مــا
(حافظ)15 :1377 ،
غــزل حافــظ بــه داســتان شــیخ صنعــان تلمیــح دارد .وزن آن رمــل مثمــن
محــذوف اســت .در ایــن مل ّمــع کُــردیـ فارســی چینــش و نظــم ابیــات بســیار تغییــر
کــردهاســت؛ بدیــن شــکل کــه:
در بیــت اول شــعر کُــردی ،شــاعر بــه هســتهی اصلــی شــعر کــه بــه داســتان
جــه اســت .گرچــه ســعی شــده اســت ربــط
شــیخ صنعــان تلمیــح دارد ،کامـاً بیتو ّ
دو مــراع حفــظ شــود ،ا ّمــا «مــا» در مــراع اصلــی در ایــن شــعر بــه «مــن» تبدیــل
شــده کــه وجــود «مــا» در مــراع دوم را نیــز بــا مشــکل روب ـهرو میکنــد.
در بیــت دوم گرچــه مفهــوم مــراع کُــردی بــا آنچــه در شــعر اصلــی بودهاســت،
تفــاوت دارد ا ّمــا پیــام اصلــی آن هــان پیــروی از پیــر و لــزوم متابعــت از او اســت که
از آموزههــای داســتان شــیخ صنعــان بــه شــار میآیــد.
در بیــت ســوم ،مــراع کُــردی بــا مــراع اصلــی در معنــی هامهنــگ اســت و
شــاعر ســعی داشــته کــه از تناســب کلــات زنجیــر و مــوی اســتفاده کنــد.
در بیــت چهــارم شــاعر بــه بــار معنایــی کلم ـهی «تفســیر» در ارتبــاط بــا واژهی
جــه بــودهاســت؛ بــه همیــن جهــت کلمـهی آیــت را در مــراع کُــردی
«آیــت» بیتو ّ
حــذف کــرده و بــه جــای آن واژهی «درس» را بــه کار بــرده اســت .البتــه ایــن مفهــوم
نیــز بــا مــراع اصلــی در معنــا ،قرابــت دارد.
در بیــت پنجــم شــاعر آخریــن بیــت غــزل حافــظ را اســتفاده میکنــد و علیرغــم
حــذف تخلّــص ،امــا معنــا نگــه داشــته میشــود.
در بیــت ششــم حافــظ در مــراع اول از لــزوم متابعــت از پیــر میگویــد و آن
را بــه رسنوشــت ازلــی نســبت میدهــد ،امــا شــاعر کُردیگــوی «ناکامــی در نیــل
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بــه معشــوق» را تقدیــر ازلــی میدانــد و صحبتــی از پیــر در ایــن بیــت نــدارد؛ بدیــن
جهــت دوبــاره از هســتهی اصلــی داســتان فاصلــه میگیــرد.
بیــت هفتــم دربردارنــدهی گلــه و شــکایت بــوده کــه در شــعر کُــردی متض ّمــن
معنــای تحذیــر شــدهاســت .مــراع دوم در شــعر اصلــی نقــش «نهــاد» دارد ،امــا در
ریخــت جدیــد بــر «گــزارهی» مــراع کُــردی درســت منطبــق منیشــود.
در بیــت هشــتم شــاعر از شــعر حافــظ تضمیــن نگرفتــه اســت و چنیــن برمیآیــد
کــه مل ّمــع از خــود شــاعر باشــد کــه در آن بــا زیرکــی موضــوع داســتان شــیخ صنعــان
بــا درج کلمـهی «پیــران» دوبــاره بازگو شــده اســت.
 6-5شــیخ محمدامیــن کاردوخینقشــبندی ( 1929 -1982م)؛ ایــن شــاعر توانــای
کُردزبــان اهــل ســلیامنیهی عــراق بــود« .وی تحقیــق و بررســی در ادبیــات کُــردی
و جمـعآوری تصحیــح تعــدادی از دواویــن شــعرای همزبــان خــود را وجهــه همــت
قــرار داد و خــود نیــز کــه طبعــی خــداداد و ذوقــی شــاعرانه و رسشــار داشــت ،بــه
ســـرودن شــعر آغــاز کــرد» (کاردوخــی.)5 :1982،
این مل ّمع از رسودههای او است:
 .1جــهژن و گــوڵ و بههــاره ســاقی ســا بێنــه بــاده
هنــگام گل کــه دیــده بــی میقــدح نهــاده
بهار و گل و عید است ساقی پس بیار باده ...
 .2وشــکه نوێــژی زاهێــد دڵتهنــگ و پهســتی کــردم
ســاقی بــده رشابــی تــا دل شــود گشــاده
من از مناز و عبادت بی روح زاهد دلتنگ و افسـردهام...
 .3ڕهفتــار و پهنــدی شــێخم د هرک ـ هوت ههمــووی درۆیــه
امــروز دیدمــش مســت تقــوا بــه بــاد داده
برایم آشکار شد که متامی رفتار و نصیحت شیخ دروغ و ریاست ...
 .4بــا هــهر لــهدهس د هرنهچــێ خــۆش ڕابوێــره گیانــه
گل عاشــقی طــرب جــوی بــا ســاقیان ســاده
برای اینکه فرصت از دست نرود ،جانا از وقتت استفاده کن...
 .5م هیخواردنــهوه عهزیــزم ئــهم دیمهنــهی جوانــه
ی فتــاده
عکــس عــذار ســاقی برجــام مــ 
می خوردن عزیزم این منظر و تصویرش زیباست ...
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 .6وا گــوڵ خهریکــه ســ هرچێ ،تاکــهی وههــا دانیشــین

بــی بانــگ رود و چنــگ و بــی یــار و جــام بــاده
گل دارد از گلستان رخت برمیبندد تا به کی منتظر باشیم؟!...
گخـۆش بـه ئاوازی خـۆش تهلی کهمـان بێنه جۆش
 .7دهن 
از طــرز شــعر حافــظ در بــزم شــاهزاده
( کاردوخی)165 :1982،
صدای خوش با آوایش خوش است ،پس زه کامن را به صدا درآورید...
مطلع غزل تضمینشدهی حافظ:
عیــد اســت و موســم گل ،ســاقی بیــار بــاده
هنــگام گل کــه دیــده بــی مــی قــدح نهــاده
ایــن غــزل در وصــف فصــل بهــار و هنــگام عیــد و دعــوت بــه شــادکامی و
رشابخــواری و رسور بهــاره و اغتنــام فرصــت اســت .وزن شــعر ،طربنــاک بــوده و در
بحــر مضــارع رسوده شــده اســت.
در ایــن شــعر برابرهــای شــعر کُــردی بــا مرصاعهــای اصلــی هامهنــگ اســت؛
ازایــنرو مخاطــب از فضــای اصلــی شــعر خــارج منیشــود .در ســه بیــت اول،
جــه بــه محتــوای غــزل ،بهــار و گل و عیــد را نویــد میدهــد
شــاعر کُردیگــوی باتو ّ
و کلــات «زهــد» و «عبــادت خشــک و بــی روح» را در مقابــل «زهــد و پارســایی»
مــراع قــرار میدهــد و هــان مضمــون را القــا میکنــد.
در بیــت چهــارم و پنجــم و ششــم نیــز شــاعر بــا احــراز از ترجمــه ،ســعی
داشــته بــه زیبایــی هــان مضمــون را ایجــاد کنــد و کالمــش را بــا رعایــت حالــت
دومشــخص و سومشــخص بــدون نقــص دســتوری ایــرادکنــد.
در بیــت هفتــم نیــز شــاعر بــه زیبایــی از غنیمــت دانســن فرصــت ســخن
میگویــد و ماننــد شــعر اصلــی ،یــاران را بــه تــرس از رسآمــدن موســم بهــار و گل و
شــادکامی دعــوت میکنــد.
مقطــع شــعر نیــز معنــا و مضمــون شــعر اصلــی را دربــر میگیــرد و بــا دعــوت
بــه ســاز و آواز و بــزم و خوشــی ،بــه پایــان میرســد.
 7-5عبــاس کمنــدی (۱۳31-۱۳93ﻫ.ش)؛ کمنــدی شــاعر ،ترانـهرسا و فیلمنامهنویــس
معــروف ســنندج اســت کــه در زمین ـهی شــعر و ادبیــات آثــار متع ـ ّددی خلــق کــرده
اســت؛ ماننــد«« :دیــوان شــعر کُردی و فارســی»« ،جمــع آوری اشــعار دیوان میرزاشــفیع»،
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«ورزش باســتانی و پهلوانــان کُــرد»« ،زندگینامــه ســیدعلی اصغــر کردســتانی»« ،اورامان»،
«رمزگشــایی در مظاهــر فرهنگــی» و «گــردآوری اشــعار هجایــی ایرانــی قبــل از اســام»»
(احمــدی.)137 :1395 ،
منونهای از مل ّمعهای این شاعر:
 .1الده زولفانــت لهســهر ڕوو پــڕچ و پهرچینــت بــه ال
آب روی خوبــی از چــاه زنخــدان شــا
از رخسار به کنار انداز و گیسوان پریشان را نیز.
.2گیانــی مــن بــۆ دیدنــت ئارامــی گیانــم هاتــه لێــو
بازگــردد یــا برآیــد چیســت فرمــان شــا
به هوای دیدن تو ای جان من ،جانم به لب رسیده است.
 .3غهرقی گێژاوی دوو دیدهی مهسـت و مهخموورت بووم
زانکــه زد بــر دیــده آبــی روی رخشــان شــا
غرقه در دریای چشامن شهالی توام.
 .4دڵ پهرێشــان ،س ـهر بــه ئهژنــۆ ،حاڵــی زار و چــاوهڕێ
خاطــر مجمــوع مــا ،زلــف پریشــان شــا
پریشان دل و رس بر روی زانو نهاده و با حالی بد و چشم بهراه...
 .5الده چاوانــت لــه دیــدهی ئــهو بهڵ هتچــاوه ڕهقیــب
زانکــه نفروشــند مســتوری بــه مســتان شــا
ای رقیب ،چشم از آن دلرب شوخ چشم بپوشان.
 .6گـهردی پێــاوت بــه قوربــان ،بــەره دەس بــادی شــەماڵ
بلکــه بویــی بشــنوم از خــاک ایــوان شــا
غبار قدمهایت را ای عزیز به باد صبا بسپار.
 .7یــا ڕەبــی جامــی مــورادت  ،قــەد لەمــەی خاڵــی نەبــێ
ی بــه دوران شــا
گــر چــه جــام مــا نشــد ،پــر م ـ 
پروردگار جام آرزوهایت از می وصال تهی مباد!
 .8کاتــی گوڵگەشــت پــا بــە ســەر عــەرزا ســەرخۆ دابنــێ
کاندریــن ره کشــته بســیارند قربــان شــا
موسم تفرج رسنت سبزهاست؛ به آرامی قدم بردار.
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 .9ئــەی ســەبا بەو چــاو و ئەبــرۆ و زوڵــف و کاکۆڵەی بڵێ

کــی رس حقناشناســان گــوی چــوگان شــا
ای بادصبا به آن دیده و ابرو و فکل و گیسوانش بگو!
 .10گەرچــی نــاگا دەس بــه پای کۆشــکی بوڵەنــدی قامەتت
بنــدهی شــاه شــائیم و ثناخــوان شــا
هر چند رسیدن به کاخ بلند قامتت دور از دستان ماست...
 .11ڕزقــی حافــز پێکەنینێکــه لــه دەم شــاخی نەبــات
روزی مــا بــاد لعــل شکرافشــان شــا
(کمندی)83 :1393،
«حافــظ» از دهــان شــاخه نبــات (معشــوق حافــظ ،معشــوق نبــات ماننــد) خنــدهای
اســت.
این غزل تضمینی از غزل حافظ است با این مطلع:
ای فــروغ مــاه حســن از روی رخشــان شــا
آب روی خوبــی از چــاه زنخــدان شــا
(حافظ)18 :1377 ،
ایــن یکــی از طوالنیتریــن غزلهــای حافــظ اســت کــه  13بیــت دارد و در بحــر
رمــل مثمــن محــذوف رسوده شــدهاســت .شــاعر کُــرد یــازده بیــت ایــن غــزل را بــه
شــکل مل ّمــع تضمیــن گرفتــه اســت؛
در بیــت اول ،دو مــراع بیــت اصلــی متشــکل از دو جمل ـهی خــری هســتند؛
لیکــن شــعر کُــردی مــراع اول را امــری میکنــد و مــراع دوم بــدون قرینــهی
معنایــی بــه آن متّصــل میشــود.
در بیت دوم ارتباط معنایی دو مرصاع حفظ شده است.
در بیــت ســوم نیــز شــاعر کُردیگــوی ،علّــت تــازهای بــرای معلــول مــراع دوم
آورده اســت ،امــا رابط ـهی علّــی او بــه انــدازهی رابط ـهی علّــی شــعر حافــظ ،قــوی
و اثرگــذار نیســت ،چراکــه تشــبیه «روی» بــه «خورشــید» در آن نادیــده گرفتــه شــده
اســت.
در بیــت چهــارم پیونــد دو مــراع بــه کلّــی گسســته شــده و عــاوه بر آن اشــکال
دســتوری نیــز بــر آن وارد آمــدهاســت؛ چراکــه بــرای مــراع دوم کــه حکــم مســندالیه
دارد ،مســند مــراع اول حــذف شــده و قیدهایــی کــه وصف حــال هســتند ،جایگزین

ُ
ّ
نقد و بررسی ملمعهای کردی -پارسی از جهت ساختار و پیوند معنایی

21

شــده اســت .بــه عبارتــی دیگــر ،بــرای ایــن بیــت هیــچ فعلــی تعریــف نشــدهاســت.
در بیــت پنجــم در بیشــر نســخ حافــظ مــراع دوم چنیــن آمــده اســت« :بــه کــه
نفروشــند مســتوری بــه مســتان شــا» امــا شــاعر از «زانکــه» اســتفاده کــردهاســت تــا
حالتــی علّــی و معلولــی بیــن ایــن مــراع و مــراع خــود ایجــاد کنــد؛ رصفنظــر از
ایــن نکتــه ،آنچــه مربهــن بــوده ،اینکــه ایــن غــزل مــر ّدف بــه کلمـهی «شــا» اســت
و مخاطــب ابیــات ،یــار و معشــوقه اســت .در ایــن بیــت «مســتان» مــراع دوم،
اســتعاره از چشــم یــار اســت کــه در مــراع اول نیــز بــا لفــظ «نرگــس» مــورد خطــاب
واقــع شدهاســت؛ امــا در مــراع کُــردی بــا «ای رقیــب» مــورد خطــاب واقــع شــده
اســت« .چاوانــت» در معنــی چشــمهای تــو ،بــه چشــان رقیــب اشــاره دارد ،از
ای ـنرو اســتعارهی «مســتان» مــراع دوم آن بــدون مرجــع باقــی میمانــد.
در بیــت ششــم مضمــون حفــظ شــده اســت و ربــط بیــن دو مــراع ،صحیــح
اســت.
در بیــت هفتــم مضمــون تغییــر کــرده ،ولــی رابطــهی دو مــراع بــا حفــظ
شــکوائیهی آن در جــای خــود باقــیاســت.
در بیــت هشــتم در اصــل شــعر ،مــراع دوم بــرای مــراع اول حســن تعلیــل
اســت؛ امــا در مــراع کُــردی ،گرچــه رابطـهی علّــی و معلولــی صحیــح بــوده ،امــا
تناســب در آن رعایــت نشــدهاســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه خــاک و خونــی کــه حافــظ
توصیــف میکنــد ،بــا قربانیــان کشتهشــده در راه عشــق تناســب دارد ،نــه بــا موســم
تفــ ّرج و رســن ســبزهها.
بیــت نهــم و دهــم در شــعر اصلــی موقوفاملعانــی هســتند .در شــعر کُــردی
هــم ایــن ویژگــی و هــم حالــت ندایــی بــودن بیــت نهــم حفــظ شــده اســت .همچنین
ارکان پایــه و پیــرو بیــت دهــم نیــز منظــور شــده اســت.
در بیــت آخــر ،شــاعر تنهــا از نــام حافــظ یــاد میکنــد و تخلّــص خــود را
من ـیآورد .در ایــن بیــت ،تشــبیه دهــان بــه شــاخ نبــات ،ایهــام تناســب جالبــی بیــن
شــاخ نبــات و حافــظ ایجــاد کــردهاســت.
 8-5مؤمــن یزدانبخــش (متولد1330هـ.ش) این شــاعر اهــل پاوه اســت و «تاکنون
قریــب بــه پنــج هــزار بیــت شــعر ،ـــبیشرت در ســبک کالســیک در قالبهــای کوتــاه
هجــا ،دههجایــی و عروضــی بــه زبــان کُــردی (گویشهــای هورامــی و ســورانی)
و انــدک اشــعاری نیــز بــه زبــان فارســی ســـروده اســت» (احمــدی .)143 :1395 ،از
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مل ّمعهــای رسودهی ایــن شــاعر:
.1فهخــرش بزانــه ئــهی دڵ الو دۆســی الڵــه کــهردەن
در کــوی او گدایــی بــر خســـروی گزیــدن
دل بیان عجز و البه به نزد دوستان را افتخار بدان.
 .2وهســڵش دەواو داڵنــهن بڕیــەی چەنــەش گرانــەن
از دوســتان جانــی مشــکل تــوان بریــدن
رسیدن به یار ،شفای دلهاست و دوری از او سخت است.
 .3تــۆزهو وهرو ههواریــش ســاتهی نــه دیــده ماڵــی
و آن جــا بــه نیــک نامــی پیراهنــی دریــدن
گرد و غبار خانهی ییالقیات (کوهستانی) را لحظهای با چشامنم بسایم.
س بــیوه بۆنــی عەتــرش گێڵــی نــه بــاخ و قەســـرش
.4مــە 
گــه رس عشــقبازی از بلبــان شــنیدن
چنانچه در باغ و کاخش بگردی از بوی عطرش مست میشوی و لذتبخش است.
.5کارد و ترنــج گـــێری دهس جــه دینــش بینــه ســەروەش
کــه آخــر ملــول گــردی از دســت و لــب گزیــدن
هنگامــی کــه کارد و ترنــج را بــه دســت میگیــری ،از دیدنــش ســـرمست و خوشــحال
میشــوی!
.6فرســەت بزانــه دیــدار بــۆ نۆشــه مــەی نــه جامــش
چــون بگذریــم دیگــر نتــوان بــه هــم رســیدن
فرصت را غنیمت شامر و از می نابش جامی بنوش.
«.7مۆمــن» چهمــش نــه ڕاتـهن مهیــل و وهفــاش خهاڵتـهن
یــا رب بــه یــادش آور درویــش پروریــدن
مؤمن چشم به راه میل و وفای توست که برایش خلعتی فاخر و گرانبهاست!
این غزل تضمینی از غزلی از حافظ با این مطلع است:
دانــی کــه چیســت دولــت دیــدار یــار دیــدن
در کــوی او گدایــی بــر خــروی گزیــدن
(حافظ)534 :1377 ،
ایــن غــزل در بحــر مضــارع مثمــن اخــرب رسوده شــده اســت و هفــت بیــت دارد
کــه متــام آنهــا در شــعر کُــردی تضمیــن شــدهاند.
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در مــراع اول بیــت نخســت شــعر اصلــی ،شــاعر ســؤالی مطــرح میکنــد و در
مــراع دوم پاســخ آن را مـیآورد .در شــعر کُــردی جملـهی پرسشــی بــه امــری مبـ ّدل
میشــود؛ بنابرایــن ،بایــد مــراع دوم را نــه پاســخ پرســش ،بلکــه مفعــول دوم فعــل
فخــر دانســن در مــراع اول دانســت یــا آن را تابــع مــراع اول فــرض کــرد.
در بیــت دوم و ســوم مضامیــن ابیــات تغییــر کــرده امــا مفهــوم هــان اســت؛
ضمــن اینکــه در بیــت ســوم ربــط «وآنجــا» کــه بــه مــکان اشــاره دارد بــه مــراع اول،
قــدری مشــکل اســت.
در بیــت چهــارم نیــز شــاعر کالم را از اصــل آن دور کــرده و رابطـهی دو مــراع
را در نظــر نگرفتــهاســت .لــزوم وجــود کلمـهای چــون «گــه» ماننــد اصــل بیــت ،در
مــراع اول بــه نظــر میرســد.
در بیــت پنجــم نیــز در اصــل شــعر ،رابط ـهی بیــن دو مــراع علّــی و معلولــی
اســت کــه در قالــب جملـهی امــری آمــده اســت امــا در شــعر کُــردی معلــول علــت
نیامــده و شــاعر ترجیــح داده اســت بــا تناســب کلــات «دســت» و «گزیــدن» ،بــه
داســتان بریدهشــدن دســت زنــان مــر در دیــدار یوســف تلمیــح بزنــد ،لیکــن
رابطههــای معنایــی محکمــی خلــق نکــردهاســت.
در بیــت ششــم شــاعر ســعی داشــته اســت معنــا حفــظ شــود ،امــا بــرای فعــل
«بگذریــم» در مــراع دوم ،الزم بــود کــه کلم ـهی «راه» در مــراع اول نگــه داشــته
شــود ،ولــی در شــعر اینگونــه نشــده اســت.
جهــی بیــن مضمــون دو مــراع ایجــاده
در مــراع پایانــی نیــز گسســت قابــل تو ّ
شــدهاســت؛ چراکــه بــرای «ش» در «یــادش» مرجــع مناســبی تعریــف نشــده اســت.
مگــر اینکــه آن را چنــان در نظــر بگیریــم کــه شــاعر از صنعــت «التفــات» اســتفاده
کــرده و در مــراع اول از غیــب بــه خطــاب التفــات شــده اســت.
 9-5رضــا جمشــیدی (متولــد.1351ه.ش)؛ وی از شــاعران کرمانشــاهی کُــرد معــارص
اســت .دو مجموعــه شــعر «یــی داوان ههســاره» و «دوراه چیــوزه دهیــم» از آثــار او
در در ادبیــات کُــردی اســت .مل ّمــع زیــر از او اســت:
ه هرچــی کیــوهس لــه بــن کهنــی نازیگــه بــای لــه الی تــو

پــردهی غنچــه مــیدرد خنــدهی دلگشــای تــو
متام کوهها را از ریشه میکند آن نازی که از طرف تو باشد...
 .2نهچــوو دوواره نهیلــه جــی ئــی دڵ بیقرارمــه
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کز ســـر صــدق میکند شــب همه شــب دعای تو
نرو! دوباره این دل بیقرارم را تنها نگذار...
.3مــن وهی ههناسـهی رسدمــه وهی ههمکــه ئــاخ و زیوخمه
قــال و مقــال عاملــی میکشــم از بــرای تــو
من با این نفس رسد و با این همه درد و رنجم...
.4ئهگــەر مــرم ئهگ ـهر زن ـهم یــا گ ـهر خهنــم یــا گیــره ک ـهم
ایــن همــه نقــش میزنــم در طلــب وفــای تــو
اگر میمیرم یا زندگی میکنم یا میخندم یا گریه میکنم...
.5بــااڵ بڵیــن چ ـهو ســیه وهختــی تیوهنــم بیوشــم ههس ـهم
کیــن رس پــر هــوس شــود خــاک در رسای تــو
ای باال بلند چشم سیاه وقتی میتوانم بگویم که زنده هستم...
.6تــا چــهوی کفتــه ئــهو چهویــل پــر لــه نــاز و کاڵــده
نرسای تــو
حافــظ خــوش کالم شــد مــرغ ســخ 
(جمشیدی)59 :1389،
تا چشمهایش آن چشمهای ناز و پر جذبهی تو را دید...
این مل ّمع تضمین شده از این غزل حافظ است:
تــاب بنفشــه میدهــد طــرهی مشکســای تــو
پــردهی غنچــه مــیدرد خنــدهی دلگشــای تــو
(حافظ)559 :1377 ،
وزن ایــن غــزل حافــظ در بحــر رجــز مثمــن مطــوی مخبــون رسوده شــده اســت و
جــزو غزلهــای طربنــاک حافــظ بــوده کــه در آن بــه وصــف طبیعــت و امیــد وصــال
دوســت پرداختــهاســت .شــاعر کُردیگــوی شــش بیــت از ایــن غــزل هشــت بیــت را
در قالــب مل ّمــع بــه ایــن رشح تضمیــن گرفتــهاســت:
جــه بــه فعــل «مـیدرد» در مـراع دوم ،از فعــل «کنــدن»
در بیــت اول شــعر بــا تو ّ
در مـراع اول اســتفاده شــد ه اســت .توصیــف مــوی یــار در مـراع اصلــی در اینجــا
بــه توصیــف نــاز و کرشــمه بــدل شــدهاســت؛ لیکــن لطافت شــعر در نظــر گرفته نشــده
اســت و شــاعر از توصیفــی غریــب بــرای خندیــدن و نــاز معشــوق اســتفاده کــرده و
ملزومــات الزم تشــبیه در نظــر گرفتــه نشــدهاســت؛ بــرای مثــال بیــن «غنچــه» و «خنده»
و «پــرده» و نیــز «تــاب» و «بنفشــه» و «طــرهی مشکســا» ارتبــاط ،شــباهت و تناســب
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وجــود دارد؛ امــا بیــن «نــاز و کرشــمه» و «از جــا کنــده شــدن کــوه» ارتبــاط معنایــی وارد
نیست .
در بیــت دوم و ســوم بــا وجــود تغییــر عبــارات ،ارتبــاط معنایــی بیــن دو م ـراع
خــوب حفــظ شــد ه و مرجــع ضمیرهــا رعایــت شــده اســت.
در بیــت چهــارم شــاعر بــا اســتفاده از عبــارت «ایــن همــه نقــش» ســعی میکنــد
نقشهــای مختلفــی در مــراع اول ،ماننــد «مــردن»« ،زنــده بــودن» و «خندیــدن» و
«گریســن» تصویرســازی کنــد و ربــط زیبایــی بیــن دو م ـراع را ایجــاد کنــد.
در بیــت پنجــم مفهــوم عرفانــی متعالیتــری در مضمــون شــعر بیــان میشــود؛
بدیــن شــکل کــه شــاعر هســتی و وجودیــت خــود را منــوط بــه فنــا در راه یــار میدانــد.
در بیــت پایانــی نیــز شــاعر مضمــون تــازهای میآفرینــد و از نــام «حافــظ» اســتفاده
میکنــد و تخلــص خــود را بیــان منیکنــد .ایــن ویژگــی در متــام ابیــات ایــن غــزل
وجــود دارد کــه در متــام مرصاعهــای کُــردی ،مضمــون تــازهای خلــق شــده کــه از اصــل
م ـراع فارســی فاصلــه دارد ،امــا ربــط بیــن دو م ـراع نیــز بــه خوبــی ایجــاد شــده
اســت.
 10-5عدنــان مـرادی (متولــد.1350ه.ش)؛ مــرادی شــاعر کُردیگــوی شــهر پــاوه اســت
کــه عــاوه بــر کتــب تألیفــی ،در زمینــهی ادبیــات کُــردی نیــز صاحــب اثــر اســت؛
«قالــب شــعری ایشــان غــزل و مثنــوی اســت کــه بــه زبــان هورامــی بــوده و گاهــی نیــز
یرسایــد» (احمــدی.)153 :1395 ،
بــه زبــان فارســی و ســورانی شــعر م 
منونه زیر از اشعار او است:
 .1هــۆ شـهماڵ یــاوهی هــوارو دۆســی خاکــش گێــره دەس
بوســه زن بــر خــاک آن وادی و مشــکین کــن نفس
ای صبا چون به آستان دوست رسیدی خاکش را در دست گیر...
 .2مەویــهرۆ ئــی عۆمــره کاروان کــهی مهگێڵــۆوه دمــا
پــر صــدای ســاربانان بینــی و بانــگ جــرس
این عمر همچون کاروانی میرود و هیچگاه به عقب برمنیگردد...
 .3بــۆ بوینــه حــاڵ و باڵــم ههڵســی جۆشــا وســته ڕا
کــز فراقــت ســوختم ای مهربــان فریــاد رس
بیا و حال و روزم را ببین که چگونه اشکهایم همچون جویی روانند...
.4چهرخـوو گهردوونی به جارهی تۆش جیـا کهردهن چهنهم
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گوشــالی دیــدم از هجــران کــه اینــم پنــد بــس
چرخ گردون به یکباره تو را از من جدا منود...
.5شــەونخوونی ئەمــن و مانگــێ و ئاســانی بــی ســەبەب
شــبروان را آشناییهاســت بــا میــر عســس
شببیداریهای من و ماه و آسامن سببی شد تا...
 .6وێــم پەنــە زانێنــێ ئــەر دڵ بدەونــه تــۆ ســاحێو شــەنی
زان کــه گــوی عشــق نتــوان زد بــه چــوگان هــوس
آگاه بودم از اینکه اگر دل به تو دهم تو خود صاحب آنی...
 .7بــا ڕچــەی مــاڕوو مەدەونــه تــۆ دڵیــم ئــارۆ و ســەوەی
گــر چــه هشــیاران ندادنــد اختیــار خــود بــه کــس
امروز و فرداست که این س ّنت را خواهم شکست و دمل را به تو خواهم داد...
 .8هەنــگ تــۆ شــاهۆ خەیاڵــی گــوڵ بــه گــوڵ گێــا بـهاڵم
و از تحســـر دســت بــر رس میزند مســکین مگس
فرشته خیالت گلهای کوه شاهو را دسته دسته گشت ا ّما...
 .9بژنــەوو تەنیــا بەجــارەی نامــێ ئەمنــت بــەرده بــۆ
از جناب حضـــرت شــاهم بس اســت این ملتمس
(احمدی)153 :1395،
اگر تنها برای یک بار از زبان تو نام خود را شنیده باشد...
مطلع غزل حافظ که در این شعر تضمین گرفته شده ،این بیت است:
ای صبــا گــر بگــذری بــر ســاحل رود ارس
بوســه زن بــر خــاک آن وادی و مشــکین کــن نفس
(حافظ)361 :1377 ،
غــزل فــوق در بحــر رمــل رسوده شــده و  9بیــت دارد کــه شــاعر کُردیگــوی
متــام ابیــات آن را بــدون پــس و پیــش کــردن تضمیــن کــردهاســت .در بــاب ایــن
تضمیــن مل ّمعگونــه بایــد گفــت:
بیــت اول نزدیــک بــه مضمــون شــعر اســت؛ امــا «خــاک» چــون در مــراع دوم
آمــده ،اســتفاده از آن در مــراع اول موجــب «حشــو» شــده اســت.
در بیــت دوم مضمــون تغییــر کــرده اســت؛ یــاد رسزمیــن دوســت در شــعر
اصلــی ،بــه تــذکار گــذر عمــر بــدل شــده و صــدای ســاربانان و جرسهــا بــه کاروان
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عمــر ربــط داده شــده اســت.
در بیــت ســوم شــاعر اصلــی بــا اســتفاده از لفــظ «محمــل» و در بیــت چهــارم
بــا لغــت «هجــران» از فضــای ابیــات پیشــین خــارج نشــده اســت؛ لیکــن شــاعر
کُردیگــوی پیونــد محــور عمــودی را گسســته اســت .البتــه بــا ایجــاد ربــط محکمــی
بیــن معنــای دو مــراع ،در مضمــون خلــل ایجــاد نشــده اســت .همچنیــن در بیــت
چهــارم ،شــاعر کُردیگــوی بــه لفــظ «پنــد» در مــراع دوم التفاتــی نداشــته و
از ایــنرو قرینــهای بــرای آن در مــراع اول ایجــاد نکــرده ،امــا ربــط دو مــراع
پذیرفتنــی اســت.
در بیــت پنجــم ،شــاعر مخاطــب را بــا یــک مضمــون تــازه روب ـهرو میکنــد و
مــراع اول را ســبب مــراع دوم قــرار میدهــد ،ضمــن اینکــه ربــط بیــن «مــاه» و
«شـبروان» را نیــز لحــاظ کــردهاســت .توضیــح اینکــه در گذشــته مســافران شــرو
از جهــت حرکــت مــاه بــرای یافــن مســیر اســتفاده میکردنــد و همــواره بــه آن نظــر
داشــتند .اشــکال ایــن بیــت در بالتکلیفــی کلم ـهی «میرعســس» بــوده کــه در ایــن
جایــگاه جدیــد ارتبــاط آن بــا مضمــون شــعر بریــده شــده اســت.
در بیــت ششــم در شــعر اصلــی تصویرســازیهای متعــ ّددی صــورت گرفتــه
اســت؛ عشــق بــه «گــوی» و هــوس بــه «چــوگان» تشــبیه شــده و در مجمــوع یــک
«تشــبیه مرکّــب» تشــکیل دادهانــد؛ از طرفــی «رسنیــزه» بــه «گــوی» تشــبیه شــده و
«عشــقبازی» نیــز بــه بــازی «چــوگان» تشــبیه شــده اســت .ضمــن اینکــه «رسباخــن»
در تقابــل بــا «هوســباخنت» قــرار گرفتــهاســت .مــراع برســاختهی شــاعر کُردیگوی
اگرچــه از لطــف و زیبایــی خــاص خــود برخــوردار اســت ،امــا تشــبیههای مــراع
دوم در آن جایگیــر نیفتــاده اســت.
در بیــت هفتــم ربــط دو مــراع حفــظ شــده و مضمــون بیــت بــه شــعر اصلــی
نزدیــک اســت.
در بیــت هشــتم ربــط دو مــراع بــا وجــود اینکــه شــاعر تصویــر متفاوتــی در این
مــراع ایجــاد کــرده ،برقــرار اســت« .مگــس» ،کنایــه از حســودان و نااهــان عــامل
عشــق اســت کــه در تقابــل بــا «فرشــتهی خیــال» قــرار داده شــده اســت.
در بیــت پایانــی شــعر کُــردی ،دقیق ـاً هــان مضمــون شــعر اصلــی را اســتفاده
میکنــد .البتــه بــدون اینکــه ریزهکاریهــای شــعر حافــظ بتوانــد در ایــن غــزل
نیــز آورده شــود؛ چراکــه «ملتمــس» در مــراع دوم بیــان نوعــی نامــه اســت کــه در
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نامههــای درخواســتی ملتمســانه صــورت میگرفــت .ایــن لغــت بــا «کلــک» در
مــراع اول شــعر اصلــی ارتبــاط پیــدا میکنــد؛ لیکــن شــاعر کُردیگــوی ایــن ربــط
را نادیــده گرفتــه اســت و بــر زبــان جــاری شــدن را در عــوض بــر قلــم جاریشــدن
اســتفاده کــرده اســت.
 -6نتیجهگیری
دستاوردهای حاصل از این پژوهش را میتوان در موارد زیر دسته بندی کرد:
پژوهــش و تحقیــق در ادبیــات و زبــان کُــردی از شــاخههای نوپــای پژوهشهــای
ادبــی اســت و در ایــن زمینــه آثــار تحقیقاتــی گســردهای چنانکــه درخــور ایــن
ادبیــات باشــد ،وجــود نــدارد.
بســیاری از شــعرای کُــرد ،باتوجــه بــه داشــن زمینــهی آشــنایی بــا ادبیــات
فارســی و تس ـلّط بــر ایــن زبــان در اشــعار خــود بــا بهکارگیــری صنعــت «مل ّمــع» از
ایــن زبــان بهــره بردهانــد.
جــه شــاعران
در میــان شــاعران ایرانــی ،حافــظ بیــش از ســایر شــعرا مــورد تو ّ
کُــرد زبــان قــرار گرفتــه اســت ،ایــن مســئله بــه ظرفیتهــای ادبــی ،فکــری و زبانــی
اشــعار ایــن شــاعر نامــدار ایرانــی بازمیگــردد.
بیشــرین اســتفادهای کــه شــاعران کُــرد از شــعر حافــظ کردهانــد« ،تضمیــن»
جــه بــه متایــز زبــان حافــظ
ایــن اشــعار در غزلهــای خودشــان بــوده اســت کــه بــا تو ّ
از زبــان شــعر کُــردی ،حاصــل غــزل ،تشــکیل گونــهای صنعــت بــود کــه در ایــن
پژوهــش تحــت عنــوان «تضمیــن مل ّمعگونــه» نامگــذاری شــد.
در میــان شــعرای برجســتهی زبــان کُــردی کــه شــعر حافــظ را بــه روش صنعــت
جــه بــه ایــن معیــار کــه غزلهــا
«تضمیــن مل ّمعگونــه» مــورد اقبــال قــرار دادهانــد ،باتو ّ
همشــکل باشــند ،یعنــی مــراع اول کُــردی و مــراع دوم از یــک غــزل مشــخص
باشــد ،ده شــاعر برتــر بــا ایــن عناویــن انتخــاب شــده اســت« :عبدالرحمنبیــگ
ســامل صاحبقــران»؛ «عبــاس حقیقــی»؛ «معصــوم صفیعــی»؛ «بهاءالدیــن شــمس
قریشــی»؛ «شــیخ محمدقانــع مریوانــی»؛ «شــیخ محمدامیــن کاردوخــی نقشــبندی»؛
«عبــاس کمنــدی»؛ «مؤمــن یزدانبخــش»؛ «رضــا جمشــیدی» و «عدنــان مــرادی».
جــه بــه نزدیکــی شــعر کالســیک کُــردی بــا بحرهــا و اوزان شــعر فارســی،
بــا تو ّ
بــرای تطبیــق وزن در شــعر مل ّمــع ،شــعرای مذکــور موفــق عمــل کردهانــد و اشــعار
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آنهــا در ایــن زمینــه بــا وزن و شــیوهی رسایــش شــاعران شــعر فارســی مطابقــت
میکنــد.
از جهــت اســتفاده از آرایههــای ادبــی و صنایــع لفظــی و معنــوی ،مل ّمعهــای
جــه هســتند.
کُردی-فارســی تحــت تأثیــر شــعر حافــظ غنــی و قابــل تو ّ
از لحــاظ پیونــد معنایــی بیــن دو مــراع کُــردی و فارســی غــزل ایــن ده شــاعر،
بــه ســه دســته تقســیم میشــوند:
الــف) ابیاتــی کــه مضمــون مــراع کُــردی در آن بســیار نزدیــک بــه مضمــون
بیــت اصلــی اســت و اگــر تغییــر مضمونــی صــورت گرفتــه ،امــا ربــط معنایــی
بیــن دو مــراع رعایــت شــده و تغییــر مضمــون در جهــت اعتــای کالم و غنــای
هــری آن ،صــورت گرفتــه اســت .ایــن دســته تقریبـاً بــدون اشــکال دســتوری و یــا بــا
ایــرادات کوچــک قابــل اغــاض همــراه هســتند .غــزل «شــیخ محمدامیــن کاردوخــی
نقشــبندی»« ،معصــوم صفیعــی»« ،عبــاس حقیقــی» و «رضــا جمشــیدی» در ایــن
دســته قــرار میگیــرد.
ب) شــاعر کُردیگــوی مضمــون بیــت را تغییــر داده اســت و بــرای ایجــاد
مضمونــی تــازه تــاش کــرده؛ همچنیــن تناســب دســتوری و پیونــد بــا مــراع دوم را
نیــز در نظــر داشــتهاســت لیکــن ایــن ارتبــاط در برخــی ابیــات بــا اشــکاالتی مواجــه
اســت کــه همنشــینی بیــت فارســی و کُــردی در آن چنــدان قابــل پذیــرش نیســت.
غــزل «شــمس قریشــی»« ،عبدالرحمــن ســامل صاحبقــران» و «شــیخ محمــد قانــع
مریوانــی» و «عدنــان مــرادی» جــزو ایــن دســته بــه شــار میآینــد.
ج) در ایــن دســته ابیاتــی قــرار میگیرنــد کــه در آن شــاعر قــادر بــه ایجــاد
ارتبــاط منطقــی و قابــل فهــم از لحــاظ دســتوری و کاربــرد اشــخاص و شناس ـهها و
مرجــع ضمیرهــا نبــودهاســت و معنــای شــعر کُــردی بــا مــراع فارســی مقابــل آن در
بیشــر ابیــات انطبــاق پیــدا منیکنــد .غــزل «مؤمــن یزدانبخــش» و «عبــاس کمنــدی»
را بایــد در ایــن دســته بــه شــار آورد.
در ایــن پژوهــش روشــن شــد کــه شــاعران کُردیگــوی غیرایرانــی نیــز بــه
انــدازهی شــاعران کُردیگــوی ایــران در رسایــش مل ّمــع بــا تضمیــن از غــزل حافــظ
تبحــر دارنــد .از میــان ده غــزل بررسیشــده در ایــن اثــر میتــوان بهرتیــن آنهــا
را غــزل «شــیخ محمدامیــن کاردوخــی نقشــبندی» دانســت کــه از شــعرای اهــل
ســلیامنیه بــوده اســت.
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جــه بــه اهمیــت معنــا و مضمــون در ســاختار شــعر ،میطلبــد کــه شــعرای
باتو ّ
کُــرد در مل ّمعرسایــی بــرای ایجــاد ســاختاری بیاشــکال و مســتحکم در شــعر ،بــه
جــه
مســئلهی ایجــاد رشــتهی پیونــد معنایــی محکــم در میــان عبــارات و ابیــات تو ّ
بیشــری داشــته باشــند.
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