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تطبیق ادبیات کردی با ادبیات فارسی
در زمینهی عروض و وزن شعر
تاریخ دریافت1393/12/9 :

تاریخ پذیرش1394/5/6 :

دکرت س ّیداسعد شیخاحمدی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
1

چکیده
تنوع موضوعات و قدمت تارخیی،
ادبیات ملل خاورمیانه از حلاظ گسرتدگی و ّ
در میان ملل جهان ،برجسته و ممتاز است و در این میان ادب فارسی ،شهرت
و اعتبار ویژهای فراهم آورده است .یکی از زبانهای پویای هند و ایرانی که از
مههی زبانهای این گروه به زبان فارسی نزدیکتر است و با آن پیوند تارخیی
دارد ،زبان کردی است .این پیوند و نزدیکی عالوه بر فرهنگ عامه ،در ادبیات
نیز تأثری هناده است .عروض وزن شعر کالسیک کردی هر چند از بحور و
دوائر عروض شعر عرب فراهم آمده است ،ا ّما نحوهی کاربرد این بحور در
رسایش شعر کالسیک کردی مهانند کاربرد آن در شعر کهن پارسی است و
ملمع و اشعار عربی در میان ادبای کرد به کار
نیز اوزانی که برای رسایش شعر ّ
ملمع و ا شعار
رفته است ،با اوزانی که شاعران پارسیگوی در رسایش شعر ّ
عربی از آهنا هبره بردهاند ،تطابق دارد .در این مقاله ،عالوه بر تببنی این موارد
نتیجهگریی ک ّلی از مباحث نیز ارائه شده است.
ملمع.
کلید واژهها :ادب فارسی ،شعر کالسیک کردی ،عروض ،زحافاتّ ،
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 -1مقدّ مه
ادبیـات تطبیقـی ،بررسـی روابـط تارخیـی ادبیـات یـک م ّلـت بـا ادبیـات دیگـر زبانهـا
اسـت .از ایـن رو ادبیـات تطبیقـی بیانگـر انتقـال پدیدههـای ادبـی از یـک م ّلت بـه ادبیات
دیگـر م ّلتهـا اسـت؛ جابجایـی و انتقال ،گاهـی در حوزهی واژهها و موضوعات اسـت
و زمانـی در تصاویـر و قالبهـای خمتلـف بیانـی چـون قصیـده ،قطعـه ،رباعـی ،مثنـوی و
گاهـی نیـز در حـوزهی احساسـات و عواطف اسـت (نـدا  .)26 :1383در میـان ادبیات
ملـل خاورمیانـه ادبیـات فارسـی ،هـم از حلـاظ گستردگی موضوعـات و هـم از حلـاظ
قدمـت تارخیـی ،جایگاهـی ممتـاز و واال دارد .زبان و ادب فارسـی ،عالوه بـر تأثریپذیری
فـراوان از ادب عربـی ،تأثیر فراوانـی نیـز بـر ادبیات م ّلتهـای دیگر هناده اسـت .از میان
ادبیـات اقـوام خمتلـف خاورمیانـه ،ادبیـات کـردی از ادبیـات فارسـی بسـیار متأ ّثـر بـوده
اسـت و ایـن بـه سـبب نزدیکـی و پیونـد تارخیـی ایـن دو زبـان پویـای آریایـی بـا مهدیگـر
است.
 -2طبقهبندی ادبیات کُردی
ادبـای کـرد ،بر پایهی وزن شـعر کـردی ،ادبیات کردی را به دو گروه کالسـیک و ادبیات
مردمـی و عامـه تقسـیم کردهانـد .منظـور از اشـعار مردمی و عامه ،اشـعاری اسـت که هر
مرصاع آن از دو پارهی پنج هجایی تشـکیل شـده اسـت:
قیبلــهم فریاقــت ،قیبلــهم فریاقــت ئارامــم ســهندهن ،ســهودای فریاقــت
(معتمدی)370 :1368 ،
(عزیزم! قبلهگاه آرزوهایم! سودای فراقت آرامش مرا ربوده است).
قیب مل فی را قت قیب مل فی را قت
() - - - - - ( ) - - - - -
پنج هجا
		
پنج هجا
و ا ّمـا اشـعار ادب کالسـیک کـردی بـه اشـعاری گفتـه میشـود کـه اوزان آن و قالبهای
شـعری آن متأ ّثـر از شـعر فارسـی اسـت (گـهردی .)5 :2003 ،پیشتر گمان میرفـت که
وزن شـعر کالسـیک کـردی ،کام ً
لا متأ ّثـر از وزن شـعر عربـی اسـت و هـر چنـد عروض
شـعر فارسـی و شـعر کـردی متأ ّثـر از شـعر عربی هسـتند ،ا ّما شـیوهی به کارگیری اوزان
و بحـور عروضـی در شـعر کـردی ،با شـیوهی کاربرد آن در شـعر عرب متفاوت اسـت و
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این موضوع پژوهشـگران شـعر کالسـیک کردی را بر آن داشـت تا به کاوش در عروض
شـعر فارسـی بپردازنـد و از آنجـا که شـاعران شـعر کالسـیک کـردی ،اشـعار فراوانی نیز
بـه زبـان فارسـی و بـه پیروی از شـاعران پارسـیگوی رسودهانـد ،ایـن شـیوه در نحـوهی
رسایـش اشـعار کالسـیک کـردی نیـز تأثیر داشـته اسـت کـه ایـن تأثیرات در سـه بخـش
بررسـی شـده است:
 -1-2بخش نخست
برپای ـهی پژوهــش حم ّققــان در وزن شــعر فارســی ،پــر کاربردتریــن اوزان شــعر فارســی
 29تــا اســت (وحیدیــان کامیــار )32 :1364 ،کــه شــامل بحرهــای رمــل ،هــزج ،جمتــث،
خفیــف ،مضــارع ،متقــارب ،رجــز و منــرح اســت .بحــر قریــب نیــز کــه از ابداعــات
فارســی زبــان اســت (ناتــل خانلــری )173 :1367 ،در شــعر شــاعران ســبک خراســانی
بســامد باالیــی دارد و شــاعران ســبک آذرباجیانــی و عراقــی بســیار کــم از آن هبــره
بردهانــد .نکت ـهی دیگــر ،شــیوهی کاربــرد ایــن بحــور در شعرفارســی اســت .بحرهــای
«مثمــن» نیــز اســتعامل شــدهاند ،ا ّمــا
هــزج و رجــز و مضــارع و رمــل ،در شــعر فارســی ّ
مثمــن اســتعامل نشــدهاند (مهــان .)169 :نمونــه را ســعدی
در شــعر عربــی ایــن بحــور ّ
مثمــن ســامل گویــد:
در بحــر رجــز ّ
ز ندازه بریون تشــنهام ســاقی بیار آن آب را
ّاول مرا ســراب کن وانگه بده اصحاب را
(سعدی)414 :1372 ،
زن دازبـی = مسـتفعلن /روتـش ن ام = مسـتفعلن /سـاقی ب یـا = مسـتفعلن /ران
آب را = مسـتفعلن کـه هـر چهـار مصراع از چهـار رکـن (مسـتفعلن) فراهم آمده اسـت؛
ا ّمـا در شـعر عـرب ایـن بحر مسـدّ س اسـتعامل شـده اسـت؛ مانند:
(بدیع یعقوب)83 :1991 ،
دار لسلمی اذ سلیمی حارة
دارن ل سل = مستفعلن /ما اذ س لی = مستفعلن /ما حارتن = مستفعلن.
مثمن سامل گوید:
و حافظ در بحر هزج ّ
اگر آن ترک شریازی به دست آرد دل ما را به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را
(حافظ)3 :1369 ،
اگـر آن تـر = مفاعیلـن /ک شـی رازی = مفاعیلن /ب دس تـارد = مفاعیلن /دلی ما
را = مفاعیلـن کـه هـر چهار مرصاع از چهـار رکن (مفاعیلن) فراهم آمده اسـت.
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مثمـن (چهار رکنی) و مسـدّ س (سـه رکنی) اسـتعامل
ا ّمـا در شـعر عـرب ،بحـر هـزج ّ
نشـده و تنهـا بـه گونـهی مر ّبـع (دو رکنـی) آمده اسـت؛ مانند:
الــی هنــد صبــا قلبــی و هنــد مثلهــا یصبــی
(بدیع یعقوب)153 :1991 ،
و هن دن مث /ل ها یص بی
الی هن دن /ص با قل بی
مـــفـــاعـــیلـــن  /مفــاعیلن
مـــفـــاعیـــلن  /مفاعیــلن
که هر مرصاع این شعر از دو رکن فراهم آمده است.
سعدی هم در بحر مضارع گوید:
رفتیــم اگــر ملــول شــدی از نشســت مــا فرمــای خدمتــی کــه بــر آیــد زدســت مــا
(سعدی)418 :1372 ،
کـه هـر مصراع آن از چهـار رکـن (مفعـول فاعلات مفاعیـل فاعلـن) فراهـم آمـده
اسـت؛ ا ّما این بحر در شـعر شـاعران عرب فقط مر ّبع (دو رکن در هر مرصاع) اسـتعامل
مثمـن آن بـه کار نرفتـه اسـت؛ ماننـد:
شـده اسـت و مسـدّ س و ّ
الــی
دعانــی
ســعاد دواعــی هــوی ســعادی
(بدیع یعقوب.)139 :1991 ،
دواعی ه /واس عادی
دعانی ا /ال سعادن
مفـــاعیـــل /فاعالتن
مفـــاعیل /فاعالتن
کاربرد این بحور در شـعر کالسـیک کردی نیز مانند شـعر فارسـی اسـت و این شـعر
مثمن سـامل رسوده شـده اسـت ،نمونهای از آن اسـت:
که در بحر رجز ّ
بــا بــێ جووابــی دڵبــهری ســووتا لــ ه بــهر دهردی فیــراق
ههر تا کوو ڕۆژی مهحشـهری ههر داد ل ه دهســتی ئیحتراق
(گهردی)62 :2003 ،
(ترمجـه :از درد دوری یـار دلسـتان سـوختم؛ هبـل تـا جوابـی از وی بـه مـن آیـد ،فریاد
از سـوز و گـداز درون تـا گاه قیامـت).
با بێ ج ووا /بی دڵ بە ری /سوو تا لە بەر /دەر دی فی راق
مستفعلن  /مستفعلن  /مستفعلن  /مستفعلن
کـه ایـن شـیوه مهاننـد شـیوهی کاربـرد بحـر رجـز در شـعر فارسـی اسـت و در شـعر
عربـی بـه ایـن شـیوه ،بحـر رجـز اسـتعامل نشـده اسـت.
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مثمن سامل گوید:
و نالی ( )1855 -1797در بحر هزج ّ
وههــا مهســتی تهماشــای چاوتــ ه نالــی کــ ه نازانــێ
بــ ه بێــداری دهبینــێ یــا لــ ه نهشــئهی مهســتی و خــهودا
(نالی)89 :1386 ،
(ترمجـه :نالی آنچنان حمو متاشـای چشمان مسـت توسـت کـه نمیداند ایـن حالت وی
در بیداری اسـت یا در خواب و مسـتی).
وە ها مەس تی  /تە ما شای چاو  /ته نالی  /کە نازانێ
مفاعیلن  /مفاعیلن  /مفاعیلن  /مفاعیلن
مثمن سامل گوید:
و حموی ( )1904 -1830در بحر هزج ّ
خهیاڵــی پووچــی دنیــا وا دهمــاخ و دڵمــی پێچــاوه
قیامــهت هــهر مهگــهر ڕۆژی قیامــهت بێتــهوه فیکــرم
(مهحوی)305 :1367 ،
(ترمجـه :خیـال و پنـدار پـوچ ایـن جهـان فانـی آنگونـه خاطـرم را فراگرفته که یـاد روز
رسـتاخیز را از وجـودم بیرون بـرده اسـت و تنهـا روز رسـتاخیز مگـر بـه یـاد رسـتاخیز
باشم).
خه یا ڵی پوو  /چی دن یا وا  /ده ما خ و دڵ  /می پێ چا وه
مفاعیلن  /مفاعیلن  /مفاعیلن  /مفاعیلن
مثمن اخرب مکفوف
و سـید امحـد نقیب برزنجی ( )1910-1863در بحر مضـارع ّ
حمذوف گوید:
ئــهو ڕوقعــ ه شــاترهنج ه کــ ه فــهرزی نهمایــهوه
شــامات ه پیــاده حاکمــ ه خهیــری بــ ه شــایهوه
(نهقیب بهرزنجی)47 :1985 ،
(ترمجـه :از آن شـطرنجی کـه وزیـر و شـاهش کشـته شـده باشـند و مهرههـای پیـاده بر
متصور نیسـت).
آن مسـ ّلط و حاکـم باشـند ،هیـچ سـود و فایـدهای
ّ
ئهو ڕو ق عه  /شا ت رە ن جه  /کە فەر زی نە  /ما یە وه
مفعول  /فاعالت  /مفاعیل  /فاعلن
و این شـیوه ،مهانند اسـتعامل بحر مضارع در شـعر فارسـی اسـت و در شـعر عربی-

6

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال اول ،شماره  ، 1پاییز 1394

مهانگونـه کـه پیشتر گفتـه شـد -بحـر مضـارع فقـط مر ّبـع (دو رکنی) بـه کار رفته اسـت.
مثمن اخرب رسوده شـده اسـت:
در شـعر زیـر از نالـی کـه در بحـر مضـارع ّ
شــاهینی دیدهبــازه ،مهســتی شــهرابی نــازه
دڵــدار و دڵنــهوازه ،دڵکێــش و دڵفهریبــه
(نالی)396 :1368 ،
علاوه بـر تشـابه کامـل وزن با وزن شـعر شـاعران پارسـیگوی ،بـه تقلید از شـاعران
سـبک عراقـی ،وزن دوری نیـز مراعـات شـده اسـت؛ یعنـی هر مصراع به دو پاره تقسـیم
شـده اسـت و ایـن نـوع وزن در شـعر شـاعران سـبک خراسـانی بـه نـدرت اسـتعامل شـده
اسـت( .شمیسـا.)61 :1369 ،
شاهی ن  /دی د با زه  //مس تی ش  /را ب نازه
مفعول  /فاعالتن  // //مفعول  /فاعالتن
بیـت کـردی آنچنـان بـه فارسـی ماننـده اسـت کـه بـا تغییری جزیـی ،بـا مهـان وزن
میتـوان آن را بـه پارسـی درآورد:
شــاهین دیــده بــاز اســت ،مســت شــراب نــاز اســت
دلــدار و دلنــواز اســت ،دل دزد و دل فریــب اســت
(شیخ امحدی.)19 :1373 ،
شـاعران شـعر کالسـیک کـردی در قالبهـای شـعری نیـز از شـاعران پارسـیگوی
متأ ّثـر بودهانـد .بـرای نمونـه مسـتزادی از نالـی ،شـاعر نامـور کـرد ،بیـان میشـود:
تـــا مـــاوه حـــهیـــاتم
ئهی تازه جـووان پیرم و ئـــوفتاده و کهوتـــــــووم
مـــن پـــیرم و فانـــی
تۆ یوسفی نهوحوسنی له سهر میسری جهنانی
(نالی)64 :1368 ،
که در وزن و شیوه با این مستزاد کامل خجندی مهداستان است:
آن کیـــست که تقریر کنـــد حـــال گـــدا را در حرضت شاهی
(مهایی.)221 :1367 ،
و ایـن مسـتزاد نالـی ،در لفـظ و معنـی آنگونـه بـه زبـان فارسـی نزدیـک اسـت کـه مـن
خـود آن را بـا کمرتیـن تغییری بـر مهـان وزن و قافیـت بـه پارسـی درآوردهام:
تـــا مـــانده حیاتم
ای تـــازهجـــوان پیـــرم و افـــتاده و رنجـــور
مـــن پیـــرم و فانی
تـــو یـــوسف زیبـــا وشـــه مصـــر جـــنـانـــی
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(شیخ امحدی)19 :1373 ،
شـاعران شـعر کالسـیک کـردی از قالـب مسـتزاد در رسودن شـعر عربـی نیـز هبـره
بردهانـد کـه ایـن در نـوع خـود نـادر و نیسـتمهتا اسـت:
شیخ امحد جزیری ( )1640-1560مستزادی به عربی رسوده است:
هیــــــهـــات نجاتی
یـــا رامـــی قــــــلبی بسهــــــام الـلـــحظـــات
من قبـــل مـــمـــاتی
مـــازال فـــداء لـکک روحـــی و حـــیـــاتــــی
(جزیری)530 :1361 ،
هی هات  /ن جا تی
یا رام  /ی قل بی ب  /س ها مل ل  /ح ظا تی
مفعول  /فعولن
مفعول  /مفاعیل  /مفاعیل  /فعولن
و ا ّمـا پرکابردتریـن بحـور عروضی شـعر کالسـیک کردی بـه این قرار اسـت :هزج با
 3565شـعر ،رمـل بـا 2877شـعر ،مضـارع با  429شـعر ،رجز با  180شـعر ،خفیف با
 139شعر ،جمتث با  98شعر ،متقارب با  89شعر ،بسیط با  32شعر ،رسیع با  22شعر،
کامل با چهار شعر ،مدید با  2شعر و طویل با یک شعر (گهردی.)782-781 :2003 ،
مهانگونـه کـه مالحظـه میشـود ،بحـور ویـژه شـعر عـرب (بسـیط و طویـل و کامل و
وافـر و مدیـد) در شـعر کالسـیک کـردی بسـیار کم اسـتعامل شـده اسـت و پرکاربردترین
بحـور عروضـی در شـعر کالسـیک کـردی مهـان بحـوری اسـت کـه در شـعر فارسـی نیز
کاربرد باالیـی دارد.
 -2-2بخش دوم
از ویژگیهـای عـروض شـعر فارسـی ،التزام زحافات اسـت در وزن شـعر؛ بـه این معنی
کـه در شـعر فارسـی ،شـاعر ناچـار اسـت میزانی را کـه در مرصاع نخسـت اختیـار کرده،
چـه سـامل و چـه مزاحـف ،تا آخر شـعر حفظ کنـد (ناتـل خانلـری)105 :1367 ،؛ ا ّما در
شـعر عرب چننی نیسـت.
زحافـات در شـعر عربـی ،عبارتنـد از تغیریاتـی کـه جایـز اسـت در وزنـی واحـد رخ
دهـد؛ بـه ایـن معنـی کـه در یـک قطعه شـعر ،ممکن اسـت مرصاعی بـر مثال سـامل بحری و
مصراع دیگـر بـر یکـی از امثلـهی مزاحـف آن رسوده شـود .بـرای نمونـه ،در بحـر رسیع
کـه اجـزای سـامل آن از «مسـتفعلن مفعـوالت» فراهـم آمـده اسـت ،در شـعر فارسـی ،اگر
شـاعری مصراع نخسـت را بـر وزن «مفتعلـن مفتعلـن فاعلـن» بیـاورد ،ناچـار اسـت تـا
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پایـان قطعـه شـعر مهـان زحـاف را رعایـت کنـد؛ ماننـد ایـن بیـت از قصیـدهی خاقانی:
بامزد حسن تو زد آسامن نامزد عشق تو آمد جهان
(خاقانی)340 :1367 ،
نام ز دی  /عش ق ت آ  /مد ج هان
بام ز دی  /حس ن ت زد  /آ س مان
مفتعلن  /مفتعلن  /فاعالن
مفتعلن  /مفتعلن  /فاعالن
شـاعر تـا پایـان قصیـده ،مهـه ابیـات و مصاریـع را این چننی آورده اسـت ،ا ّما در شـعر
عربـی وضعیـت زحافـات در ابیـات و مصاریع متغری اسـت؛ مانند:
مغناکــم
الوابــل
عــدا
احیــا کــم اهلل و حیاکــم وال
بعدکــم
راینــا
فــا
ذکرناکــم
اال
منظــرا مستحســن ًا
(وراوینی)83 :1366 ،
والع دل  /واب ل مـغ  /نـاک مـو
		
اح یاک مل  /اله و حی  /یاک مو
مفاعلن  /مفتعلن  /فاعلن
		
مستفعلن  /مفتعلن  /فاعلن
مس تح س نن  /ال ال ذکر  /ناک مو
ف ما ر ای  /نابع دکم  /من ظ رن
مستفعلن  /مستفعلن  /فاعلن
		
مفاعلن  /مستفعلن  /فاعلن
که شاعر در این دو بیت ،عالوه بر رکن سامل این بحر (مستفعلن) متام زحافات این بحر را که
(خبن=مفاعلن)و(طی=مفتعلن)میباشد،بهکارگرفتهاستومرصاعهاباهممتغریمیباشد.
در شـعر کالسـیک کـردی نیـز شـاعر ملـزم بـه رعایـت زحافـات در یـک قطعـه شـعر
اسـت و ایـن وجـه مشترک میـان شـعر فارسـی و شـعر کالسـیک کـردی اسـت (هـردی،
 .)42 :2004بـرای نمونـه در بحـر رسیـع ،مهاننـد شـاعران پارسـیگوی ،شـاعر شـعر
کالسـیک کـردی ،خـود را ملـزم داشـته اسـت کـه مهـه مرصاعهـا را ماننـد هـم بیـاورد:
قورســی قهمــهر لــهو ڕوخــی ئهنــوهر شــکا
ســهروی ســههی لــهو قــهدی دڵبــهر شــکا.
(گهردی)76 :2003 ،
(ترمجـه :قـرص قمـر مـاه متـام ،از پرتـو آن رخ زیبا و نورانی شـکافته آمد و رسو سـهی
در برابـر قامـت بلند یار دلسـتان ،سـپر انداخت).
رس و س هی  /لوق د دل  /بر ش کا
قر س ق مر  /لو رخ ان  /ور ش کا
مـــفـــتعـــلـن /مفتعــلـــن  /فـاعـلـن
مفتعـــلـــن  /مفتعــلــن  /فـــاعـلن
مثمن سامل رسوده شده است:
و یا در این بیت که در بحر رجز ّ
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ئــهی تــاج بهخشــی ئهنبیــا! ئــهی نــووری دیــدهی ئهســفیا!
ئ ـهو ڕۆژه تــی ئ ـهدرێ جهفــا ،بــۆ عاســیان ه ـهر تــۆی پهنــا
(گهردی)169 :2003 ،
[حممـد مصطفـی(ص)] تاج رسوری بـر رس انبیا هنـادهای و ای
(ترمجـه :ای کسـی کـه ّ
نـور دیـده اصفیـا و پـاکان! در روز رسـتاخیز که نشـانی از ظلم و جفا باقـی نمیماند ،پناه
عاصیان و گنهـکاران تویی).
متـام ارکان بیـت ،بـر وزن مسـتفعلن اسـت (در هـر مصراع چهار بـار مسـتفعلن) و با
مثمن سـامل رسوده شـده اسـت -در
رسودههای شـاعران پارسـیگوی -که در بحر رجز ّ
مثمن اسـتعامل نشـده است و شاعر
وزن مهداسـتان اسـت .ا ّما در شـعر عربی ،بحر رجزّ ،
میتوانـد ارکان را در مرصاعهـا تغیری دهد و از زحافات خمتلف آن بحر هبره گرید؛ مانند:
لــکل مــا یــوذی و ان قــل امل مــا اطــول اللیــل علی مــن مل ینم
(بدیع یعقوب)88 :1991 ،
ما اط و لل  /لی ل ع لی  /من مل ی نم
ل کل ل ما  /یوذی و ان  /قل ل امل
مفاعلن  /مستفعلن  /مفتعلن مستفعلن  /مفتعلن  /مستفعلن
شـاعر عـرب ،از زحافـات خمتلـف بحـر رجـز ،در مرصاعهـای شـعر اسـتفاده کـرده
اسـت و مرصاعهـا از حلـاظ ارکان بـا هـم یکسـان نیسـتند و علاوه بـر آن ،مرصاعهـا سـه
رکنـی میباشـد کـه ایـن بـا شـیوهی شـعر فارسـی و شـعر کـردی مطابـق نیسـت.
 -3-2بخش سوم
ملمع و اشـعار عربی را در شـعر کالسـیک کردی بیان
این بخش ،شـیوهی رسایش شـعر ّ
ملمع در شـعر شـاعران سـبک عراقی ،تطابق دارد.
میکند که با شـیوهی رسایش شـعر ّ
ملمـع در اصطلاح ادبای کهن ،شـعری اسـت که یـک مرصاع یا یک بیت آن فارسـی
ّ
و مصراع یـا بیـت دیگـر آن بـه عربـی باشـد (وطـواط .)63 :1362 ،ایـن گونـه از شـعر
ملمـع بـه شـعری گفتهانـد
ملمـع نـام دارد -ویـژهی شـعر فارسـی اسـت و در عربـی ّ
کـه ّکـه حـروف صـدر بیـت بـه متامی منقـوط (نقطـهدار) باشـد و حـروف عجز یـا رضب آن،
بـه متامـی از نقطـه پرداختـه باشـد (شـیخ امحـدی .)75 :1378 ،مانند:
فتنتنی بجبنی کهالل السعد الح
ملمـع در شـعر شـاعران سـبک خراسـانی ،کـم اسـتعامل شـده اسـت و در شـعر
ّ
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شـاعران سـبک عراقـی رواج بیشتری داشـته اسـت (مهـان .)76 :شـاعران پارسـیگوی
ملمعهـای خویـش ،از اوزان متـداول و پرکاربـرد شـعر فارسـی هبـره بردهانـد؛ ماننـد:
در ّ
از خــون دل نوشــتم نزدیــک دوســت نامــه انــی رایــت دهــر ًا مــن هجــرک القیامــه
(حافظ.)295 :1369 ،
شـاعران شـعر کالسـیک کـردی نیـز بـه فارسـی و عربـی و هـم بـه کـردی و عربـی
ملمعهای شـاعران پارسـیگوی
ملمعهایـی رسودهانـد کـه در وزن و شـیوهی رسایـش با ّ
ّ
ملمعـی کـه به فارسـی
تطابـق دارد .از مجلـه شـیخ رضـا طالبانـی ( 1909 -1835م ).در ّ
و عربـی و در بحـر رمـل مسـدّ س خمبـون اصلـم مسـبغ رسوده شـده اسـت ،گویـد:
طــرد کــن از در خــود ایــن ناپــاک التــری الکلــب وال الکلــب یــراک
(تاڵهبانی)139 : 2000 ،
ملمعهـای کـردی و عربـی نیـز از اوزانـی هبـره بردهاند که در شـعر فارسـی کاربرد
در ّ
دارد؛ از مجلـه موالنـا خالـد نقشـبندی ،شـاعر و عارف شـهری کرد ،در شـعری میگوید:
پــڕ بــوو لــ ه نــوور دهشــتی بهقــا گۆیــا حهبیبــی خــۆش لیقــا
لیــا علــی الســلع ارتقــی مــن نــوره القــاع اســتنار
(معتمدی.)365 :1368 ،
(ترمجه :دشـت و صحرای ابدیت روشـن گشـت؛ گوییا حبیب خوش سـیام شـبانگاه
بـه قلـه کوه سـلع بـر آمد و جهـان از پرتـو وجودش روشـنی گرفت).
مثمن سـامل
ملمـع ،بـه شـیوهی اشـعار شـاعران پارسـیگوی ،در بحـر رجز ّ
ایـن شـعر ّ
رسوده شده و از وزن دوری برخوردار است و هر مرصاع به دو جزو تقسیم شده است.
مثمن اخرب مکفوف حمذوف (مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن) گوید:
نالی ،در بحر هزج ّ
ســهم الــف القــد فقــد صــاد فــوادی صــاد هــو مــن عینــه قــد صــاد فســادا
ماچــی دهمــی ڕهنگــ ه لــ ه عیشــوهی خهمــی ئهبــرۆی
جویایــی بهقــا ،خــۆی لــ ه دهمــی تێخــی فهنــا دا.
(نالی)85 :1368 ،
(حاصل معنی :قد بلند یار که بسـان حرف الف راسـت و اسـتوار اسـت ،مانند تریی
دمل را خسـت و چشمان درشـت او ماننـد حـرف صـاد دمل را صیـد کـرد و بـر آن سـیادت
یافـت؛ بـرای دریافت بوسـهای از دهان جانبخشـش باید خود را به تیغ ابروی او سـپرد).
مثمـن حمـذوف
ملمـع را در بحـر رمـل ّ
فایـق عبـداهلل بیکـهس (متو ّفـی 1948م ).ایـن ّ
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(فاعالتـن فاعالتـن فاعالتـن فاعلـن) رسوده اسـت:
مــن لــ ه وهســفی نــاز و لهنجــ ه و الری دڵبــهر عاجــزم
وصفهــا صعــب علــی حائــر فیهــا قلــم
(بێکهس)174 :1980 ،
(ترمجـه :مـن از توصیـف نـاز و عشـوهی معشـوق و شـیوهی خرامیـدن او ناتوانـم،
وصـف آن یـار عشـوهگر برمـن دشـوار اسـت و قلـم در بیـان آن رسگـردان اسـت).
ملمع -که در شـعر کالسـیک کـردی رایج اسـت -درج آیات
گونـهای دیگـر از شـعر ّ
قرآنی در شـعر و سـاختن وزن عروضی از آن اسـت؛ مانند این شـعر که بر وزن مفاعیلن
مفاعیلن فعولن و در بحر هزج مسـدس حمذوف ،رسوده شـده اسـت:
لــ ه مهکــ ه ڕۆی بــۆ میعراجــی ئهعــا «فســبحان الــذی بالعبــد اســری»
(نهقیب بهرزنجی)100 :1985 ،
سـعدی نیـز در قصیـدهای از آیـات قرآنـی ،وزن عروضـی فراهـم آورده اسـت و آن را
ملمـع درج کرده اسـت:
بـه گونـهی ّ
گوهــر ز ســنگ خــاره کنــد لولــو از صــدف فرزنــد آدم از گل و بــرگ گل از گیــا
ســبحان مــن یمیــت و حییــی و ال الــه اال هــو الــذی خلــق االرض والســا
(سعدی)701 :1372 ،
ملمعهای شـعر فارسـی،
ملمعهـای شـعر کالسـیک کـردی با ّ
از مـوارد دیگـر تطابـق ّ
ملمـع اسـت .شـاعران شـعر
هبـره بـردن ایـن شـاعران از بحـر وافـر معصـوب ،در شـعر ّ
کالسـیک کـردی از میـان بحور ویژه شـعر عرب (طویـل ،مدید ،کامل ،وافر ،بسـیط) در
ملمـع ،تنهـا از بحـر وافـر هبـره بردهانـد و بحـر وافـر معصوب (معصـوب ،تبدیل
رسودن ّ
مفاعلتـن بـه مفاعیلـن اسـت) کـه بـر وزن مفاعیلـن مفاعلتـن فعولـن آمـده اسـت ،بـا بحر
هـزج مسـدس حمـذوف مشـاهبت فـراوان دارد .ماننـد این شـعر از امحـد جزیری:
تــ ه جهرگــی مــن ژ دل کــر پارهپــاره فجــارک یــا بدیــع احلســن جــارک
(جزیری.)332 :1361 ،
(ترمجـه :از صمیـم جـان میخواسـتی کـه جگـر مـرا از فراقت پـاره پاره کنـی؛ پس ای
زیبـای بیمهتـا! مهسـایهات را دریاب).
(ف جا رک یا = مفاعلتن  /ب دی عل حس = مفاعیلن  /ن جا رک = فعولن)
ملمعهـای فـراوان گفتهانـد؛ از مجلـه خاقانـی
شـاعران فارسـیگوی نیـز در ایـن بحـر ّ
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گوید:
بــدت مــن حبهــا فــی القلــب نــار
خطــا کــردم کــه دل دادم بــه دســتش

کان صلــی جهنــم مــن لظاهــا
پشــیامن بــاد عقلــم زیــن خطاهــا
(خاقانی)553 :1368 ،
ب دت من حب  /ب ها فل قل  /ب نارن
مفاعیلن  /مفاعیلن  /فعولن
ک ان صل ال  /ج هن ن م من  /ل ظا ها
مفاعیلن  /مفاعلتن  /فعولن
هرچنـد بیشتر ارکان از مفاعیلـن تشـکیل یافتـه اسـت ،به سـبب یک رکـن (مفاعلتن)
بحـر را وافـر معصـوب مینامنـد (رک .بدیع یعقـوب.)160 :1991 ،
شـاعران شـعر کالسـیک کـردی ،در اشـعار عربـی خویـش ،مهاننـد شـاعران
پارسـیگوی قرنهـای ششـم و هفتـم هجـری ،هـم از اوزان ویـژه شـعر عـرب هبـره
بردهانـد و هـم از اوزانـی کـه در شـعر فارسـی اسـتعامل شـده اسـت؛ شـیخ امحـد نقیـب
برزنجـی در بحـر کامـل -کـه از سـه بـار متفاعلـن فراهـم آمـده اسـت -گویـد:
کملــت حماســن انجــب االدبــاء
اقضــی القضــاة و مفخــر النجبــاء
(نهقیب بهرزنجی)129 :1985 ،
سعدی نیز در اشعار عربی خویش از این بحر هبره برده است؛ مانند:
ان مل امــت یــوم الــوداع
تأســفا ال حتســبونی فــی املــو ّدة منصفــا
ّ
(سعدی) 776 :1372 ،
 -3نتیجهگریی
اوزان شـعر کالسـیک کـردی بـا اوزان رایـج و متـداول در شـعر فارسـی تطابـق دارد.
ملمعهـای شـاعران
ملمـع نیـز از ّ
شـاعران شـعر کالسـیک کـردی در اوزان شـعر ّ
پارسـیگوی متأ ّثـر بوده-انـد .در رسودن شـعر عربـی شـاعران شـعر کالسـیک کـردی
مهاننـد شـاعران پارسـیگوی هـم از اوزان ویژه شـعر عرب هبـره بردهاند و هـم از اوزانی
که در شـعر فارسـی کاربرد دارد ،شـاعران شـعر کالسیک کردی بیشتر از شاعران سبک
عراقی متأ ّثر بودهاند؛ زیرا در شـعر کالسـیک کردی ،برخالف شـعرهای شـاعران سـبک
خراسـانی از بحرهـای قریـب و مشـاکل و غریـب ،اسـتفاده نشـده اسـت.

تطبيق ادبيات كردی با ادبيات فارسی در زمينهی عروض و وزن شعر
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منابع
الف) عربی و فارسی
املفصـل فـی علـم العـروض و القافیـه و فنـون
بدیـع یعقـوب ،امیـل ( )1991املعجـم ّ
الشـعر ،بیروت :دارالکتـب العلمیـه.
حممـد ( )1369دیـوان ،بـه تصحیـح قزوینـی و غنـی ،هتـران:
حافـظ ،شـمسالدّ ین ّ
زوار.
سـجادی ،هتـران:
خاقانـی ،بدیـل بـن علـی ( )1368دیـوان ،تصحیـح ضیاءالدّ یـن ّ
زوار.
حممدعلـی فروغـی ،هتـران:
سـعدی ،مصلـح بـن عبـداهلل ( )1372ک ّلیـات ،تصحیـح ّ
امریکبری.
شمیسا ،سریوس ( )1369آشنایی با عروض و قافیه ،هتران :فردوس.
شـیخامحدی ،سیداسـعد ( )1373بررسـی نقـد و پژوهـش در آثـار پارسـی شـاعران
کـرد عـراق (پایاننامه کارشناسـی ارشـد زبـان و ادبیات فارسـی) هتران :دانشـگاه تربیت
مدر س.
ّ
ملمعهـای شـاعران سـدهی ششـم و
شـیخامحدی ،سیداسـعد (« )1378نگاهـی بـه ّ
حممدرسور
ملمعهـای شـاعران سـبک عراقی» ،گـردآوری و تدویـن ّ
تأثیر ایـن اشـعار در ّ
موالیـی ،جمموعـه مقـاالت مهایـش سـاالنهی زبـان و ادبیـات فارسـی (مهایـش پنجـم)
هتـران :دانشـگاه هرمـزگان ،صـص.75 -82 .
معتمدی ،مهیندخت ( )1368نقشی از موالنا خالد نقشبندی ،هتران :پاژنگ.
ناتل خانلری ،پرویز ( )1367وزن شعر فارسی ،هتران :توس.
ندا ،طه ( )1383ادبیات تطبیقی ،ترمجهی هادی نظری من ّظم ،هتران :نرش نی.
وحیدیـان کامیـار ،تقـی ( )1364عـروض سـال چهـارم فرهنـگ و ادب ،هتـران:
سـازمان کتابهـای درسـی.
وراوینـی ،سـعدالدّ ین ( )1366مرزباننامـه ،بـا رشح خلیـل خطیبرهبر ،هتـران:
انتشـارات صفـی علیشـاه.
السـحر فـی دقائـق ّ
الشـعر ،تصحیـح ع ّبـاس
وطـواط ،رشـیدالدّ ین ( )1362حدائـق ّ
اقبـال ،هتـران :طهـوری.
هـردی ،امحـد ( )2004العـروض فـی ّ
الشـعر الکـردی ،اربیـل :املجمـع العلمـی
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الکردسـتانی.
مهایی ،جاللالدّ ین ( )1367فنون بالغت و صناعات ادبی ،هتران :نرش مها.
ب) کردی
بێکـەس ،فایـەق عەبدوڵڵا ( )1980دیوان ،شـەرحی محەممەد مەالکەریـم ،بەغدا:
مطبعة األدیـب البغدادیة.
تاڵەبانـی ،شـێخ ڕەزا ( )2000دیوان ،شـەرحی شـوکور مسـتەفا ،هەولێـر :وەزارەتی
پەروەردە.
جزیری ،ئەحمەد ( )1361دیوان .شەرحی هەژار ،تاران :رسوش.
گـەردی ،عەزیـز ( )2003ڕابـەری کێشـی شـیعری کالسـیکی کـوردی ،سـلێامنی:
چاپخانـەی دیـکان.
مەحـوی ،محەمـەد عوسمان باڵخـی ( )1367دیوان ،شـەرحی مـەال عەبدولکەریم
مودەڕڕیس ،ورمـێ :سـەالحەدین ئەییوبی.
نالـی ،ئەحمـەد شـاوەیس میکائیلـی ( )1368دیـوان ،شـەرحی مـەال عەبدولکەریم
مودەڕڕیـس و فاتـح عەبدولکەریـم ،ورمـێ :سـەالحەدین ئەییوبی.
نەقیـب بەرزنجـی ،سـەید ئەحمـەد ( )1985دیـوان ،شـەرحی مەمـوود ئەحمـەد
محەممـەد ،بەغـدا :چاپخانـەی ئیرشـاد.

