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کورته

چكيده
بددی یکی از دانشهدا سدددهگانه تشدددکیه دهنده
بالغددت اسددددت کدده بیش از دو دانش دیگر م رد ت دده

انکار یەکێک لە سێ زانستە پێکهێنا ڕووناێژ یە
پا لە دوو زانستەکە دیکە سەرنجی ت ێژەرانی بۆ ل
ڕاکێشاوە .ت ێژنەوەکان لەم ب ارەدا لە

پژوهشدگران ررار گرفته است؛ پژوهشها انجام گرفته

خۆ

در این دانش در مقایسه با بیان و معانی به خ بی مؤید

هەڵسەنگاندن لەگەڵ ڕووناێژ

این مطلب اسدت .م ود پ پژوهش حان نقد و بررسی

ئەسەملێنێ .مەبەستی ئەم ت ێژینەوە هەڵسەنگاند
انکار

و واتاناسیدا ئەمە

لە زمانی ک ردیدایە؛ بۆ ئەم

کتب بدی به زبان کرد است .برا این منظ ر هشت

کتێاەکانی

کتاب بدی چاپ شدده در کردسدتان اراب بررسی شده

مەبەستە هەشت کتێای

اسدت .دلیه انتخاب این کتابها درسی شدن بسیار

ک ردستانی باش ور ت ێژینەوەیان لە سەر کراوە .هۆ

از آنها ب د .شدددناخت کاسدددتیها کتب بدی در زبان

هەڵاژاردنی ئەم کتێاانەش خ ێندیان بە دەرس ب وە.

انکار

کرد به منظ ر تشدد یپ پژوهشددگران این زمینه به رف

ناسینی کەموک ڕ

آنها ،فراهم آوردن زمینه شدددناخت بها دانش بدی و

ک ردیدا بۆ هاندانی ت ێژەران بە لبردنی لەم

درک درسدددددت تر از آن از اهددداپ پژوهش حددان

کەموک ڕیانە ،ڕەخساندنی بەستێنێکی بۆ ناسینی

محس د ب می ش د د .روش تحقیپ از ن پ کیفی اسددت و

باشا

و تێگەیشتنی باشا لەم

داده ها به شدددی ه کتابخانها و سدددندکاو گردآور

ب ارەدا لە مەبەستەکانی ئەم ت یژینەدەن .شێ از

شددده اسددت .نتایا نشددان میدهد الگ بردار از کتب

ت ێژینەوە لە ۆر چ نیەتییە ،دەیتاکان بە شێ از

بان کُرد  ،آوردن
غت در ززبددان
بالغددت
به بال
اربی و تعمیم آن بدده

کتێاخانەیی کۆکراونەتەوە دەرنجام بەوە دەگا کە

شعر تحت ان ان آرایهها ادبی ،اختالپ
رالبها شددعر

لساییکردنەوە

انکاریدا و

بدهکارگیر واژهها مرب ط به
هدا ،به
یه ها
آرایده
گذار آرا
در ندنامگدذار

سەپاندنیان بە سەر ڕەواناێژ لە زمانی ک ردیدا ،هێنانی

عانی تحت ان ان آرایه ادبی،
رات ادبی یدایا الم ممعدانی
رسردات
رس
ش اهد شعر
صطالحات بدیعی یا شد
شتااه در تعری ااصدطالحات
ااشدتااه
ها بیشددداین
یههددا
آرایدده
عداد آرا
ها ،اختالپ در تتعددداد
به آنآنهددا
مرب ط بدده
مسائه مرب ط به نقد این کتابها را تشکیه میدهد.

زانستی

کتێاە

چاپکراو لە

انکار

انکار یەکان لە زمانی

کتێاە اەرەبییەکانی

راڵاە شێعرییەکان لە ژێر ناو

انکار  ،کێشە لە نێ

انکارییەکان ،هێنانی دەستەواژەکانی سەبارەت بە
دز ئەدەبی و واتاناسی لە ژێر ناو
لە پێناسە
بەهەڵە

دەستەواژەکانی

انکاریدا ،هەڵە

انکار

یا هێنانەوە

شاهیدە شێعرییەکان ،یاواز

لە ژمارە

انکارییەکان زۆرترین مەبەستەکانی هەڵسەنگانی
کتێاە

واژگاا کییاد
کتب بدی کرد

بالغت ،بدی  ،شدددگردها ادبی،

انکارییەکان لە خۆ دەگرێت.

ڕەواناێژ ،
وهشه سهرهکییهکا
تەکنیکە ئەدەبییهکان ،کتێاەکانی انکار

انکار ،

* این مقاله مستخرج از طرحی پژوهشی است که با حامیت مالی پژوهشکده کردستان شناسی انجام گرفته است.

dr.ahmadparsa@gmail.com
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 -1مقدمه
زیبایی های یک اثر ادبی مربوط به مسائل بالغی آن است .عالوه بر آن زبان ادبی به دلیل
انشایی بودن اغلب قابل صدق و کذب نیست .این مسائل در کنار ابهامگونگی آن و شگردهای
ادبی بیش از یک معنا چون انواع ایهامها ،پوشیدگی و عدم استفاده از رصاحت در برخی از این
زیباییها چون کنایه و مواردی از این دست ،توانسته بیش از زبان عادی رسالت روشنگری ادیب
یا شاعر را بر دوش بگیرد .بالغت در زبانهای کردی و فارسی هامنند بسیاری دیگر از دانشهای
ادبی متأثر از بالغت عربی بوده است .گشودن افق جدیدی بر روی ایرانیان بر اثر آشنایی با
بالغت عربی امری انکارناپذیر است؛ اما علیرغم وجوه اشرتاک فراوان مسائل بالغی در
زبانهای یادشده ،ساختار متفاوت این زبانها و تفاوتهای فرهنگی مربوط به آنها ایجاب
میکند اختالفهایی در مسائل بالغی در آنها وجود داشته باشد.
با وجود پژوهشهای ارزنده صورت گرفته در زمینه بالغت در زبانهای فارسی و کردی ،به
نظر میرسد در این زمینه سه مسأله مورد کمتوجهی واقع شده است :اول :بیتوجهی به
تفاوتهای زبانی و فرهنگی زبانهای عربی ،فارسی و کردی در پژوهشهای بالغی؛ دوم:
کوشش در جهت انطباق کامل بالغت عربی بر دو زبان یادشده بدون توجه به تفاوتهای
فرهنگی و زبانی این زبانها .این مسأله موجب غفلت از تفاوتهای بالغی این زبانها و نادیده
انگاشنت ظرفیتهای بالغی زبانهای فارسی ،کردی و دیگر زبانهای غیرعربی شده است؛ به
گونهای که کوشش بیشرت مؤلفان کتب بالغی در زبانهای فارسی و کردی در حد ترجمه قواعد
بالغی عربی به این زبانها بوده است .در برخی از موارد تنها تفاوت این کتابها با کتب بالغی
عربی در جایگزین کردن شواهد و مثالهای فارسی و کردی به جای شواهد و امثله عربی بوده
است .تالش جهت انطباق کامل قواعد بالغی عربی بر این زبانها ،اغلب موجب شده ،بیشرت
پژوهشهای آنان در این زمینه ،فاقد نوآوری باشد؛ سوم :منحرصکردن علوم بالغی به متون ادبی.
در گذشته بالغت را مربوط به متون ادبی میدانستند و این دیدگاه موجب شده بود پژوهشهای
علوم بالغی منحرص به زبان ادبی باشد و زبان تودهی مردم مورد بیتوجهی قرار گیرد .در حالی
که «به تعبیر بعضی از زبانشناسان کل زبان ،چیزی جز تشبیه و استعاره نیست و به همین
ترتیب کل زبان سمبولیک است» (یارمحمدی)23 :2731 ،؛ به عبارت دیگر ،استفاده از این
موارد ،جزو ذات زبان است« .طبیعت زبان ایجاب میکند که گویندگان آن [زبان] برای تفهیم
بهرت مطالب از ترفندهای ادبی مانند تشبیه ،کنایه ،استعاره ،مجاز و موارد دیگر اینچنینی
استفاده کنند» (پارسا.)17 :2731 ،
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 -٢بیان مسأله
بدیع و بیان دو دانش از دانشهای سهگانه تشکیل دهندهی بالغت و بزرگرتین وجوه متایز
متون ادبی از غیر ادبی محسوب میشوند .رسچشمهی تدوین این دانشها به یونان باستان
برمیگردد .عربها این دانشها را به عربی بازگردانده و بازتعریف کردند و آنها را برای درک بهرت
زیباییهای قرآنی به کار گرفتند .جاحظ (متوفی122ه.ق) ،ابوهالل عسکری (731-713
ه.ق) ،ابنرشیق قیروانی (متوفی ،)124عبدالقاهر جرجانی ( ،)131-132خطیب تربیزی
( ،)231-112سکاکی ( ،)414-222ابن اثیر ( ،) 473-225سعدالدین تفتازانی ()331-311
برخی از اندیشمندان برجسته جهان اسالم هستند که در این دانشها آثار ارزندهای پدید
آوردهاند؛ بهگونهای که قرنهاست این آثار در مدارس علوم دینی و در دروس دانشگاهی مرتبط
با بالغت در زبانهای مختلف تدریس میشده است .در ایران نیز این دانشها از راه تدریس
برخی از آثار یادشده از هامن آغاز ،در حوزههای علوم دینی نواحی مختلف کشور در میان اقوام
مختلف از کرد ،فارس ،ترک ،بلوچ ،ترکمن ،عرب و امثال آنان تدریس میشده است .اندیشهی
نگارش کتابهایی در زمینه بالغت به زبانهای بومی مردم ایران ،پیش از سایر اقوام در میان
فارسها پدید آمد .کسانی چون محمد بن عمر رادویانی مؤلف ترجامنالبالغه ،شمس قیس
رازی مؤلف املعجم فی معاییر اشعارالعجم ،رشفالدین حسن بن محمد رامی تربیزی مؤلف
حدائق الحقایق ،رضاقلیخان هدایت مؤلف مدارج البالغه ،علی بن محمد تاج الحالوی صاحب
اثر دقائق الشعر ،میرزا حسین کاشفی سبزواری صاحب بدایع االفکار فی صنایع االشعار،
محمدهادی بن محمدصالح مازندرانی مؤلف انوارالبالغه منونههایی از اندیشمندان علوم بالغی
ایران محسوب میشوند که آثار ارزندهی خود را به زبان فارسی تألیف کردهاند .متأسفانه تألیف
کتب بالغی به زبان کردی به دالیل بسیاری از جمله معمول نبودن نگارش به این زبان ،فراهم
نبودن بسرتهای مناسب جهت نگارش و عدم اهتامم اندیشمندان کرد در نگارش متون علمی
به این زبان در مقایسه با زبان فارسی بیش از هزار سال به تأخیر افتاد؛ به گونهای که متأسفانه
در بهرتین برآورد ،منیتوان عمر تألیف و تدوین آثار بالغی به زبان کردی را به صدسال پیش
برگرداند که جای تأسف بسیار است.
علیرغم روند روبه رشد پژوهشهای ادبی به زبانهای کردی و فارسی بهویژه در زمینه
بالغت ،هنوز جای پژوهشهای بایسته بسیاری در این زمینه خالی است .پژوهشهای انجام
گرفته در این زمینه در هر دو زبان در آغاز ،اغلب تقلیدی تام و متام از بالغت عربی بود؛ به
گونهای که تفاوت آنها با کتب عربی در این زمینه ،تنها به زبان به کار رفته در این متون و ذکر
شواهد شعری به این زبانها بود .عدم توجه به ظرفیتهای زبانی زبانهای فارسی ،کردی و
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امثال اینها موجب غفلت از بسیاری از ظرافتهای بالغی ویژه این زبانها شده که در زبان
عربی منیتوان مصداقی برای آنها یافت .این مسأله در برخی از مسائل بالغی عربی نیز صدق
می کند.
نشان دادن ظرفیتهای بالغی زبان و ادب کردی ،فراهم کردن بسرتی مناسب جهت
پژوهش بیشرت در این زمینه ،شناساندن وجوه اشرتاک و افرتاق مسائل بالغی در حوزه بدیع،
شناخت کاستیهای کتب بدیع در زبان کردی به منظور تشویق پژوهشگران این زمینه به رفع
آنها ،فراهم آوردن زمینه شناخت بهرت دانش بدیع و درک درستتری از آن از اهداف پژوهش
حارض محسوب میشود.
رضورت درک متون ادبی ،آگاهی از علوم بالغی را اجتنابناپذیر میکند؛ زیرا درک بخش
قابل توجهی از متون ادبی در گرو درک مفاهیم بالغی آن است؛ درک زیباییهای یک منت
بدون آگاهی از ظرایف علوم بالغی امری ناممکن به نظر میرسد .عالوه برآن ،وجود این دانشها
در متون ادبی پاسخی است جهت اقناع فرمالیستها و برخی از ساختگرایانی چون ریفاتر که
در جستجوی مؤلفه هایی هستند که متون ادبی را از غیر ادبی جدا کنند .عالوه بر آن ،آگاهی
از ظرفیتهای بالغی یک زبان ،موجب وابستگی کمرت گویشوران و ادبای آن زبان به وام گیری
بالغی زبانهای دیگر و دوری از تقلید اینگونه مسائل در این زبانها میشود.
 -٣پیشینهی پژوهش
بدیع از میان دانشهای سه گانهی بالغت بیش از همه و معانی کمرت از همه در گذر زمان
دستخوش تغییر و تحول گشتهاند .این تغییرات در زبان فارسی از اصطالحتراشیهای پیشینیان
تا پژوهشهای امروز را دربرمیگیرد؛ به عنوان مثال شفیعیکدکنی بازیها و
اصطالحتراشیهای مربوط به این دانش را نتیجه کار بیکارهای دوران انحطاط فرهنگی میداند
که موجب شده صنایع بدیعی ارائه شده در کتابهای مربوط به این فن از آغاز تا زمان
شمسالعلامء قریب گرگانی (2712-2141ه.ق) از  21-23مورد به  113مورد (تقریبا  13برابر)
برسد( .شفیعیکدکنی )137 :2737 ،به نظر میرسد ایرادهای وی بر آرایهها و تقسیمبندی
جدید او ،اولین جرقه را در ذهن برخی از بدیع نویسان پدید آورده و موجب تجدید نظر آنان در

این زمینه گردیده است .تقسیمبندی سیروس شمیسا در کتابی تحت عنوان نگاهی تازه به بدیع
( )2731و تقسیم بندی وحیدیان کامیار ( )2733تحت عنوان بدیع از دیگاه زیباییشناسی
منونههایی از این کوششها محسوب میشوند .کوشش برخی از پژوهشگران دیگر نیز یا رصف
طبقهبندی جدیدی از بدیع شده و یا به نقد کتب تألیفشده در این زمینه میرسد ،اختصاص
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یافته است .کوشش کوروش صفوی ( )2757جهت ارائهی الگویی زبانشناختی براساس
انتخاب و ترکیب ،منونهی نوع اول و مقاالت مربوط به نقد مباحث بدیع در نرشیات مختلف
همچون مقالهی پارسا ( )2751تحت عنوان «نیم نگاهی به بدیع نو» منونهی نوع دوم محسوب
می شوند .اما در زمینهی علم بیان ،نوآوریهای قابل توجهی در کتب فارسی به چشم منیخورد.
پیشینهی تألیف کتب بالغی به زبان کردی ،به نود و دو ( )31سال پیش برمیگردد؛ زیرا به
نظر میرسد اولین کوششی که در زمینه بالغت در زبان کردی صورت گرفته ،مربوط به سلسله
مطالبی است که شیخ نوری شیخ صالح (2325 -2534م ).در نرشیهی ژیان منترش کرد .وی
در این مطالب به مباحث نظری علم معانی مانند ایجاز ،اطناب ،تعقید و مواردی از این دست
پرداخته است و بهندرت مثالهایی هم از شعر کردی برای آنها ذکر کرده است؛ به عنوان مثال
در شامره  22هفتهنامهی ژیان منترش شده در پنج شنبه  11شعبان  2712ه.ق برابر  11شباط
 2313مطلبی را به ایجاز و اکثار (اطناب) اختصاص داده و در آن به بیتی از شیخ رضا طالبانی
و بیتی از م .نوری استناد کرده است .این مطالب با رسمالخط فارسی چاپ شده است ،به نظر
میرسد تا آن زمان هنوز رسمالخط کردی به شکل امروز آن مرسوم نبوده است؛ به عبارت دیگر،
نگارش بدیع به زبان کردی بیش از هزار و چندصد سال بعد از نگارش کتابهای بالغت به زبان
عربی رشوع شد .کتابهای نگاشته شده به زبان کردی نیز در این زمینه اغلب تقلیدی تام و
متام از کتب عربی و گاه فارسی در این زمینه محسوب میشوند و بهندرت در برخی از آنها
نوآوریهایی به چشم میخورد.
پیشینهی اولین مطالب بالغی مکتوب –هامنگونه که پیشرت اشاره شد -به سلسله مطالبی
برمیگردد که شیخ نوری شیخ صالح دربارهی مسائل مختلف ادبی در هفته نامهی ژیان متعلق
به شاعر شهیر کرد ،مرحوم پیرمیرد ( )2323 -2543آن را منترش میکرد و برخی از این مطالب
به مسائلی چون تعقید ،ایجاز ،اطناب و برخی مسائل علم معانی اختصاص داشت .اما اولین اثر
مستقل بالغی در زبان کردی کتاب خوشخوانی اثر عالءالدین سجادی ( )2335است که در آن
به هر سه دانش بدیع ،معانی و بیان پرداخته است .نکات مثبت فراوان این کتاب ،کاستیهای
اندک آن را تحتالشعاع خود قرار داده است .مؤلف علیرغم کوشش در انطباق صددرصدی
شگردهای بالغی با زبان عربی ،نوآوریهایی در نامگذاری برخی از این شگردها و بازگردانی آنها
به زبان کردی با ذکر مثالهایی اغلب مناسب ارائه کرده است .بدیع و عروض نامی اثر
مالعبدالکریم مدرس (– )2332هامنگونه که از نامش پیداست -به بدیع و عروض اختصاص
دارد .کوشش در انطباق صددرصدی شگردهای ادبی با زبان عربی ،عدم توجه به مصادیق آنها
در دیوانهای شعری شاعران کرد و استفاده از رسودههای خود به جای استفاده از رسودههای
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شاعران دیگر ،حالتی کسل کننده به کتاب بخشیده است؛ به گونهای که خواننده احساس
میکند بالغت عربی را به زبان کردی مطالعه میکند .عزیزگردی علوم سهگانهی بالغت را در
سه جلد کم حجم اما سودمند تألیف کرده است که عبارتند از :رهوانبیژی له ئەدهبی کوردیدا،

بهرگی یهکهم رونبیژی ( ،)2331رهوانبیژی له ئەدهبی کوردیدا ،بهرگی دووههم جوانکاری
( ،)2332رهوانبیژی له ئەدهبی کوردیدا ،بهرگی سێهەم واتاناسی ( .)2333به نظر میرسد
عزیزگردی بیش از دیگران روح بالغت زبان کردی را درک کرده است .از همین رو نوآوریهای
بیشرتی در کارهای ایشان به چشم میخورد؛ عالوه بر آن به نظر میرسد توانسته تا حدود زیادی

ظرفیتهای بالغی زبان کردی را بشناسد .جوانکاری له ئهدهبی کوردیدا ( ،)1337جوانکاری
شیعری کالسیکی کوردی ( )1323و جوانکاری شیعری نویی کوردی ( )1323سه اثر ادریس
عبدالله درباره ی بدیع هستند که اولی به بدیع به طور کلی  ،دومی به بدیع در شعر کالسیک
کردی و سومی به بدیع در شعر نو کردی پرداخته است .وی کتاب دیگری نیز در حوزه بیان
تحت عنوان کووانهکانی روونبیژی ( )1321دارد .جوانکاری له شیعری وهفاییدا ( )1323از
مریوان حسین فرحان ،هونهری جوانکاری له شیعری عهونیدا از بهار عبدالجبار جامی ()1323
و هونهری جوانکاری له شیعری حهمدیدا از زانا یاسین عبید ( )1324سه پایان نامه کارشناسی
ارشد هستند که به ترتیب به مسائل بدیعی در دیوانهای سه شاعر کرد وفایی ،عونی و حمدی
صاحبقران پرداختهاند و مطابق قانون وزارت علوم عراق دو مورد پایاننامهی اول و دوم به صورت
کتاب به چاپ رسیدهاند .این کتابها تنها در نامگذاری برخی از شگردها گاه ابتکاراتی به خرج
دادهاند و گاه نامی مناسب برای آنها برگزیدهاند .در ایران نیز محمد سعید ابراهیمی کتابی
تحت عنوان گهشتی له عیلمی بهالغه تألیف کرده و در آن به طور موجز به هر سه دانش بالغی
پرداخته و شواهدی شعری از زبانهای فارسی ،کردی و عربی برای آن ذکر کرده است .این
کتاب شیوهی معامل البالغه محمدخلیل رجایی را فرا یاد میآورد؛ با این تفاوت که منونههای
کردی را افزون بر آن کتاب ذکر کرده است .کتاب زانستی رهوانبیژی ئهدهبی در دو جلد از جعفر

قهرمانی به ترتیب به دو مبحث بدیع و بیان پرداخته است .جوانکاری له ئەدهبی کوردیدا به
شیوازیکی نوی و روونبیژی له ئهدهبی کوردیدا ( )2733از سیداحمد پارسا نیز از کتابهایی
هستند که به ترتیب در زمینه بدیع و بیان تألیف شده است .پایان نامهای نیز تحت عنوان فنون
بالغت در شعر امیری سنقری به وسیله پیامن امیدوار در مقطع کارشناسی ارشد با راهنامیی
خانم دکرت فدوی در دانشگاه کردستان دفاع شده است.
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 -4روششناسی تحقیق
راهربد این پژوهش ،متناسب با هدفی که دنبال میکند ،از نوع کیفی است .اطالعات به روش
کتابخانهای و سندکاوی گردآوری میشود و با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل
میگردد .جامعهی آماری ،آثار مکتوب بدیع به زبان کردی است و حجم منونه هشت کتاب
خوشخوانی اثر عالءالدین سجادی ( ،)2335بدیع و عروض نامی اثر مالعبدالکریم مدرس
( ،)2332رهوانبیژی له ئەدهبی کوردیدا ،بهرگی دووههم جوانکاری ( )2332از عزیز گردی،

جوانکاری له ئهدهبی کوردیدا ( )1337از ادریس عبدالله ،کتاب پایهی وهفایی له ناو شاعیرانی
سهدهی نوزدهههمی کرمانجی خواروودا از مصطفی سید مینه (( )1333کتاب اخیر در اصل
درباره ی وفایی است ،اما بخشی از کتاب را نیز به بدیع در شعر وفایی اختصاص داده است)،
بههاری رهوانبیژی از محسن احمد مصطفی گردی (( )1327که به هر سه دانش معانی ،بیان
و و بدیع اختصاص دارد ) ،جوانکاری له شیعری وهفاییدا ( )1323از مریوان حسین فرحان و
هونهری جوانکاری له شیعری عهونیدا از بهار عبدالجبار جامی ( )1323است .روش تحلیل
کیفی از نوع توصیفی  -تحلیلی است .اطالعات به روش کتابخانهای گردآوری میشوند و با
استفاده از روش تحلیل محتوا و بر مبنای روش معمول علوم بالغی تجزیه و تحلیل خواهند شد.
 -5تجزیه و تحلیل
پذیرش دین اسالم و رواج آن در مناطق کردنشین موجب شده در این رسزمین نیز ،هامنند دیگر
مناطق مسلامننشین ،آموزش علوم دینی در مساجد رواج یابد .فراگیران در کنار آموخنت قرآن
و حدیث ،دانشهای گوناگون دیگری چون رصف و نحو ،منطق ،فلسفه ،کالم ،فقه و مواردی از
این دست را میآموختند .یکی از دانشهای فراگیران ،بالغت بود که سه مبحث معانی ،بیان و
بدیع به زبان عربی بودند .از آغاز تألیف اولین کتب بالغی عربی نزدیک به دوازده قرن میگذرد.
نخستین کتاب موجود بالغی در زبان فارسی ترجامنالبالغه محمد بن عمر رادویانی است که
مربوط به قرن پنجم هجری قمری است و تقریبا نزدیک به ده قرن از آن میگذرد .متأسفانه
پیشینهی تألیف آثار بالغی به زبان کردی به کمرت از صد سال ( 31سال) پیش برمیگردد؛
یعنی ،زمانی که شیخ نوری شیخ صالح مطالبی را در این زمینه در نرشیهی ژیان در چند شامره
منترش کرد که زیر نظر پیرمرد شاعر منترش میشد .البته این مسأله به هیچ روی به منزله عدم
آشنایی یا عدم عالقهی کردزبانان به این دانش نیست .زیرا عالوه بر اینکه همه دانشآموختگان
مدارس علوم دینی بالغت را به خوبی فرا میگرفتند .پژوهشگران بسیاری نیز در این زمینه از
میان کردزبانان برخاستهاند؛ اما به دلیل مرسوم نبودن نگارش کتب به زبان کردی در آن زمانها،
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بیشرت کتب به زبان عربی و گاه به زبان فارسی نگاشته میشد .اثر ارزشمند املثل السائر فی
أدبالکاتب و الشاعر از ضیاءالدین ابناألثیر متوفی  473ه.ق مؤید این دیدگاه است .از اینرو
تألیف کتب بالغی به زبان کردی چهارده قرن بعد از عرب و  3قرن بعد از فارسزبانها آغاز شد،
اما به رغم این تأخیر ،پژوهشگران کردزبان توانستهاند آثار ارزشمند و قابل توجهی در این زمینه
تألیف کنند.
علیرغم تالشهای ارزندهی اندیشمندان این حوزه ،در این آثار کاستیهایی به چشم
میخورد که به نظر میرسد آسیبشناسی آنها ،بتوانند راه را برای رفع این کاستیها و پیرشفت
هرچه بیشرت این دانش فراهم آورد ،این کاستیها به اختصار عبارتند از:
 -2الگوبرداری از کتب عربی و تعمیم آن به بالغت در زبان کردی :از آنجا که در آغاز آثار
بالغی مورد استفاده همه مسلامنان به زبان عربی بود ،برخی از آثار تألیف شده به زبان
کردی به گونهای است که میتوان ترجمهای از آثار بالغی عرب به شامر آورد ،تنها تفاوت
آنها را با کتب عربی در این زمینه ،میتوان در شواهد شعری زبان کردی دانست .این مسأله
حتی نام شگردها و اصطالحات بالغی را هم دربرمیگرفت .به عنوان مثال مالعبدالکریم
مدرس در کتاب بدیع و عروض نامی نام  12شگرد بدیعی را آورده که متامی آنها بدون هیچ
تغییری هامن نامهای عربی هستند .خوشبختانه این نامها به مرور زمان در آثار
اندیشمندان دیگر این حوزه به زبان کردی برگردانده شد.
 -1آوردن قالبهای شعری تحت عنوان آرایههای ادبی :برخی مسمط (پینج خشتهکی) را
تحت عنوان یک آرایه ادبی معرفی کردهاند :محسن مصطفی گردی ،بهار عبدالجبار جامی،
ادریس عبدالله و مریوان حسین فرحان از جمله این افراد هستند .این مسأله سبب شد که
قالبهای دیگر نیز به غلط تحت عنوان آرایه معرفی میگردند .ادریس عبدالله چهارپاره
(چوار خشتهکی) و محسن احمد مصطفی گردی ،مستزاد را تحت این عنوان معرفی کردهاند
که به نظر میرسد اگر این روند ادامه داشته باشد ،بقیه قالبهای شعری نیز به تدریج به
این حیطه وارد خواهند شد.
 -7اختالف در نامگذاری آرایهها :با وجود مراکز آموزش عالی گوناگون در کردستان عراق و
پیشینهی تدریس زبان کردی به طور عام و تدریس دروس بالغت به طور خاص در آنجا،
تشتت و پراکندگی زیادی در نامگذاری آرایههای ادبی به چشم میخورد که به نظر میرسد
ناشی از اختالف سالیق ،نبودن فرهنگستان زبان و ادب کردی و برخی مسائل دیگر این
چنینی است؛ به عنوان مثال برای تجاهلالعارف چندین نام در بالغت کردی به چشم
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میخورد -2 :تجاهل العارف (مال عبدالکریم مدرس)؛  -1ڕاگومکی ئاشنا (عزیز گردی)؛ -7
خۆهەڵەکردن (مصطفی سید مینه ،ادریس عبدالله) -1 ،خۆگێلکردن (عالءالدین سجادی،
مریوان حسین فرحان)؛  -2خۆ بێئاگاکردن (محسن احمد مصطفی گردی) .یا برای مراعات
نظیر سه اصطالح به کار بردهاند که عبارتند از -2 :مراعاتالنظیر (مال عبدالکریم مدرس)؛
 -1چاولهيهک (عالءالدین سجادی)؛  -7پێکهوه گونجان (مصطفی سید مینه ،مریوان
حسین فرحان ،محسن احمد مصطفی گردی).این مسأله تقریبا همه آرایهها را در برمیگیرد
و از دو تا پنج نام را دربرمیگیرد ،بهگونهای که متأسفانه جز به ندرت در نام یک آرایه وحدت
دیدگاه به چشم منیخورد (ر.ک جدول شامره .)2
 -1بهکارگیری واژههای مربوط به رسقات ادبی یا علم معانی تحت عنوان آرایهی ادبی :به
عنوان مثال ادریس عبدالله و مریوان حسین فرحان «نسخ» را که نوعی رسقت ادبی است،
به عنوان آرایهی ادبی ذکر کردهاند یا محسن احمد مصطفی گردی «التفات» را که مربوط
به علم معانی است ،تحت عنوان «تێل نيگا» به کار برده است.
 -2قرار دادن اصطالحاتی به تقلید از بدیع عربی تحت عنوان آرایهی ادبی :برخی از مواردی
که در کتابهای بدیع عربی و به تقلید از آن در کتابهای بدیع فارسی و کردی آمده است،
از نظر زیباییشناسی در ردیف آرایههای بدیعی جای منیگیرند؛ بلکه بهرت است این موارد
را منایش اقتدار نامید .شمیسا ( )33 -43 :2731اولین بار این اصطالح را برای مواردی
چون حذف یا تجرید ،توشیح ،واسعالشفتین ،واصلالشفتین ،جامعالحروف ،رقطا ،خیفا،
فوقالنقاط و تحتالنقاط و ذواللغتین به کار برده است .خوشبختانه پژوهشگران کردزبان
علوم بالغی این موارد را به عنوان آرایهی ادبی ذکر نکردهاند .اما مواردی چون ملمع وجود
دارد که بیشرت میتوان آن را گونهای منایش قدرت به حساب آورد .زیرا اینکه شام مرصاعی
از یک رسوده را به زبان دیگری اختصاص دهید ،جز بیان آشنایی شام به این زبان بیانگر
چه چیز دیگری است؟ چه زیباییای در این آرایه میتواند وجود داشته باشد؟ بسیاری از
تضمینها را نیز در عربی ،فارسی و کردی میتوان جزو این مورد به حساب آورد ،مگر اینکه
شاعر به عنوان سندی جهت استناد و در نهایت جهت استدالل سخن خود آن را به کار برده
باشد که این مسأله را نیز جز در بافت کالم منیتوان تشخیص داد یا درباره آن قضاوت کرد.
 -4ذکر بسیاری از اصطالحات بدیعی عربی که در زبان کردی کاربرد ندارند .از آنجا که
بیشرت بدیعنویسان کرد بدیع عربی را الگوی خود قرار دادهاند ،برخی از اصطالحات این
دانش را که در آن زبان تحت عنوان محسنات بدیعی ذکر شده ،در زبان کردی آوردهاند و
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کوشیدهاند که شاهدی نیز برای آن ذکر کنند؛ حال این شاهد چه ساختهی قریحه مؤلف
باشد ،مانند شواهد شعری مال عبدالکریم مدرس یا و چه دربرگیرندهی موردی باشد که به
ندرت میتوان آن را در زبان کردی یافت که بتواند اندک تطابقی با تعریف ارائه شده داشته
باشد ،هامنند برخی از آرایههایی که عالءالدین سجادی ذکر کرده است .به عنوان مثال،

مواردی چون مشاکله ،اعراد و انسجام تنها در کتاب بدیع و عروض نامی وجود دارد یا عقد
را تنها مال عبدالکریم مدرس تحت همین عنوان و بهار عبدالجبار جامی تحت عنوان گرد
کردنهوه آوردهاند .برخی دیگر را تنها مال عبدالکریم مدرس و عالءالدین سجادی ذکر کرده-
اند .با این تفاوت که مال عبدالکریم مدرس نامهای عربی و عالءالدین سجادی معادل کردی
آنها را ذکر کرده است.
 -3اشتباه در تعریف اصطالحات بدیعی یا شواهد شعری :عالءالدین سجادی چون در
تعریف استدراک گوشه چشمی به تعریف عربی آن داشته ،به تقلید از آن شاهدی آورده و
آن را به عنوان استدراک شناسانده است که به هیچ روی در زبان کردی معنی استدراک را
منیتوان از آن استنباط کرد؛ زیرا این آرایه در ادب کردی و فارسی بهگونهای دیگر است و
آن این است که واژهای را بیاورند که در رابطه با یک واژه یک معنی و در رابطه با واژه دیگر
معنی دیگری داشته باشد.
 -5اختالف در تعداد آرایهها :تعداد آرایههای ادبی در کتابهای بدیع کردی متفاوت است
و از  22تا  27آرایه را در برمیگیرد .البته این مسأله به منزلهی اشرتاک همهی این آرایهها
در همه این کتابها نیست؛ زیرا ممکن است برخی از آرایهها در کتابی وجود داشته باشد
اما در کتابهای دیگر به آن اشارهای نشده باشد ،برخی از آرایهها نیز در همه کتابهای
بدیع کردی مشرتکند.
جدول تعداد آرایهها در کتب بدیعی
شامره

نام مؤلف کتاب بدیع

تعداد آرایههای ذکر شده

1

مصطفی سید مینه

22

2

عزیز گردی

11

3

مریوان حسین فرحان

71

4

بهار عبدالجبار جامی

74

5

محسن احمد مصطفی گردی

71

6

عالءالدین سجادی

13
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7

مال عبدالکریم مدرس

12

8

ادریس عبدالله

27

 -3تقلید رصف و دوری از نوآوری :یکی از عیوب کتب بدیع در زبان کردی تقلید تام و متام
از کتب عربی یا بهرت است گفته شود ،ترجمهای کامل از آن کتابهاست و تنها تفاوت آنها
با کتب عربی در ذکر شواهد و مثالها به زبان کردی است .متأسفانه در بیشرت این آثار،
نوآوری مؤلف در حد گزینش نام برخی از آرایهها تجاوز منیکند .البته کتاب بدیع
(جوانکاری) عزیز گردی چون دیگر آثار بالغی ایشان در این زمینه استثناست .زیرا به نظر
میرسد احساس مسؤولیت این مؤلف و آگاهی او از بالغت و ارشافش بر دقایق زبان و ادب
کردی ،توانسته این اثر را از آثار مشابه آن متامیز گرداند.
 -23اشکال در تقسیمبندی مباحث بدیعی :در کتب بدیع کردی هامنند کتب عربی و
بسیاری از کتب فارسی در این زمینه ،آرایهها را به دو مبحث محسنات لفظی و معنوی
تقسیم کردهاند که خالی از اشکاالت نیست ،به عنوان مثال در جناس تام ما با دو واژه
روبه رو هستیم که از نظر تعداد حروف ،شکل ظاهری و تلفظ ،هیچ تفاوتی با هم ندارند و
تنها چیزی که آنها را از هم جدا میکند و موجب پدید آمدن نوعی زیبایی ادبی به نام جناس
میگردد ،فقط معنی آن است ،درحالیکه در همه کتابهای بدیع کردی ،عربی و فارسی
که این تقسیمبندی را رعایت کردهاند ،این نوع جناس را در ردیف محسنات لفظی ذکر
کردهاند.
عامل دیگر را در تقلید از مباحث عربی باید جستجو کرد .بزرگرتین آسیب هر دو مبحث
بدیع و بیان منحرص دانسنت آن به زبان ادبی است ،در حالی که زبانشناسان بالغت را
مربوط به زبان میدانند و بسیاری از آنان زبان را ذاتا مجازی میدانند .رونویسی کتب بدیع
از روی هم ،یکی دیگر از همین موارد است .درحالیکه با نگاهی به آثار شاعران و
نویسندگان دهها نوآوری در این زمینه به چشم میخورد که مؤلفان کتب بدیع از آن غافل
بودهاند( .جهت آگاهی بیشرت ر.ک جوانکاری له ئهدهبی کورديدا (بدیع در ادب کردی) از
نگارندهی این سطور)
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 -22عدم توجه به زیبایی آرایهها :علیرغم اینکه در زبان کردی ،بدیع را جوانکاری (آفرینش
زیبایی) نامیدهاند ،در تعریف آرایههای بدیعی به هیچ روی به زیبایی توجهی نکردهاند.
عالوه بر آن در هیچ یک از این آثار ،تعریف زیبایی و تعیین مؤلفههای آن به چشم منیخورد.
 -21منحرص دانسنت بالغت به زبان ادبی :پژوهشگران علوم بالغی ،بالغت را مربوط به زبان
ادبی میدانند و همین مسأله موجب غفلت آنان از ادب شفاهی شده است .درحالیکه –
هامن گونه که پیشرت اشاره شد -زبانشناسان شناختی بالغت را ذاتی زبان میدانند.
 -6نتیجهگیری
بیشرت مباحث بالغی تقریبا جهان شمولند و قابلیت تعمیم به زبانهای دیگر را دارند ،اما این
مسأله به هیچوجه به منزلهی نبود ظرفیتهای بالغی متناسب با زبانهای دیگر نیست ،هر یک
از زبانها به دلیل ماهیت خاص خود دارای ظرفیتهای بالغی خاصی هستند که توجه به آنها
ضمن غنی کردن مباحث بالغی ،موجب شناخت بهرت ظرفیتهای بالغی آن زبانها میشود.
نقد و بررسی کتب بالغی در این زمینه میتواند در شناخت کاستیهای این آثار ،جهت کمک
به رفع آنها سودمند باشد .به نظر میرسد تعیین مؤلفههای زیباییشناختی و تقسیم مباحث
بدیعی براساس این مؤلفهها ،منحرص ندانسنت بالغت به زبان ادبی و در نظر داشنت ظرفیتهای
بالغی زبانها می توانند در بازنگری علوم بالغی در راستای ارتقای آنها سودمند باشند.
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پارسا ،سید احمد (« .)9993نیم نگاهی به بدیع نو» .کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،سال هفتم،
شامره .5
پارسا ،سیداحمد (« .)9919تحلیل و بررسی دیدگاههای اندیشمندان علوم بالغی در زمینه
تصدیر» .کاوشنامه ،سال سیزدهم ،شامره .35

 | 74پژوهشنامه ادبیات کردی ،سال چهارم ،شماره  ،6پاییز و زمستان 7931
تاج الحالوی ،علیبنمحمد ( .)9999دقائق الشعر .به تصحیح و حواشی و یادداشتهای سید
محمد کاظم امام .تهران :دانشگاه تهران.
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دوم.
رازی ،شمس قیس ( .)9919املعجم فی معاییر اشعار العجم .به کوشش سیروس شمیسا.
تهران :فردوس.
رامیتربیزی ،رشفالدین حسن بن محمد ( .)9999حقائق الحدائق .تهران :دانشگاه تهران.
رجایی ،محمد خلیل ( .)9913معامل البالغه .شیراز :دانشگاه شیراز.

شفیعیکدکنی ،محمدرضا ( .)9910صور خیال در شعر فارسی .تهران :آگاه ،چاپ چهارم.
شفیعیکدکنی ،محمدرضا ( .)9919موسیقی شعر .تهران :آگاه ،چاپ چهارم.
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