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1. Introduction 

Classical Kurdish literature contains a huge volume of Persian texts. A 

part of these texts is created in Baban literary school, which has been 

in continuous contact with Iran. (Ahmadi, 1395: 310) Some Kurdish 

poets, such as Salem and Mustafa Beig Kurdi, traveled to Tehran and 

were directly acquainted with the poets of that country, and, 

occasionally, engaged in capping verses.  Even a poet like Kurdi 

became a member of the Iranian Writers Association. (Ahmadi, 1395: 

441) There are also anecdotes about his capping verses with Qaani. 

(Sajjadi, 1395: 323) To gain a scientific insight into the Persian 

poetry, embedded in Kurdish literature, it is essential to conduct a 

comprehensive literary-scientific study. 

The present research, with an analytical-descriptive perspective, 

intends to analyze the Persian poems of Kurdish poets from a 

cognitive point of view in terms of classification, type, stylistics, and 

theme. This is to identify linguistic-literary features, geographical-

stylistic framework, and their forms during this study. 

 

2. Methodology 

In order to achieve an objective result, we limited the statistical 

population of the research to the poets of the nineteenth century, 

including Nali, Salem, Kurdi, Haji Qader Kooi, Vafaee, Sheikh Reza 
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Talabani, Mahvi, Harigh, and Adab. We seek to provide and answer to 

the following questions: 

 What place Kurdish poets had in composing Persian poetry?  

 How has their connection been with Persian literature? 

 In which style and field of Persian literature does their Persian 

poetry fit? 

  

3. Discussion 

By using phrases that have Kurdish equivalents, and occasionally 

appropriating Persian poetry or composing bilingual poems, Kurdish 

poets on the one hand have presented their level of familiarity and 

command of Persian language and literature, and, on the other hand, 

they have shown their interest and enthusiasm for it .  
3-1. Statistical review 

Statistical studies show that a number of Kurdish poets have written 

Persian poetry in different proportions. Excerpts from these poems are 

listed as follows:  

 Mustafa Beig Kordi: 18 out of a total 143  

 Abdul Rahman Salem: 24 out of a total 406 

 Nali: 5 out of a total 146  

 Haji Qader Kooi: 14 out of a total 136 

 Sheikh Reza Talabani: 4 out of a total 207 

 Mahwi 102 out of a total 302 

 Wafa’i: 88 out of a total 220 

 Nari: 5 out of a total 81  

 Mesbah al-Diwan Adab: 7 out of a total 140 poems 

In total, it should be said that ten percent of the volume of Kurdish 

Divan in this period is Persian poetry. 

3-2. Poetry themes 

From a thematic perspective, these poems are categorized in the 

framework of classical structures of the Persian poetry; in other 

words, the most important of these structures are lyric, ode, praise, 

satire, description (nature/spring), romantic-mystical mystery, and 

Sufism. 
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3-3. Stylistic classification 

Following an examination of such poems based on the characteristics 

of the styles, the results of the research show that a majority of them 

are categorized in the framework of the Iraqi style, and, to a small 

extent, in the domain of the Indian style. 

3-4. Poetry genres 

Different types of poetry can be found in the poetry of Kurdish poets: 

ghazal, ode, qat’e, mathnawi, tarkibband, tarji'band, quatrain, single 

couplets, mukhammas, musammat, etc. In this respect, there are 

similarities and correspondences with Persian poetry. (Ahmadi, 1395: 

48) 

3-5. Other features of Persian poetry in Kurdish literature 

Since these poets are multilingual, it is obvious that similar thoughts 

have penetrated into their Persian and Kurdish poetry. In expressing 

their concepts, the Kurdish poets have sometimes acted as if they have 

embarked on the approach of translating words, or it seems that the 

tone of their words is dominated by their mother tongue. 

In the Persian poetry of the Kurdish poets, we sometimes encounter 

colloquial expressions. For example, in poetic language, elements of 

slang are evident. Sometimes proverbs, famous sayings, and Kurdish 

epigrams have penetrated into the Persian poetry. The influence of 

religious literature, Quranic texts, and hadith on the poetry of Kurdish 

poets (both Kurdish and Persian), is obvious and frequent. (Mohamdi 

& Gaffari, 1395: 154-155) Famous poets of Persian literature have 

always cast a subtle shadow over Kurdish literature, which is reflected 

in various forms in Kurdish poetry as well as the Persian poetry of 

Kurdish poets. 

 

 4. Conclusion 

Persian poetry of Kurdish poets, from a stylistics perspective, is in the 

field of Iraqi style. Therefore, the Iraqi style of Persian poetry should 

be extended beyond the current borders to wherever the Kurds live. 

Some signs and convergences with the Indian style are evident in 

these poems. The most salient features of the Persian poetry of the 

Kurdish poets include: 

 Using Kurdish tone and interpretations  
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 Translating Kurdish proverbs into Persian  

 Prevalence of slang  

 Obvious influence of famous Iranian poets such as Hafez, 

Sa’di, and Rumi 

 Influence of Kurdish poets 

 Thematic commonalities in their Kurdish and Persian poetry 

  

Keywords: Persian poetry, Kurdish poetry, Kurdish literature, Kurd 

Persian Composer. 
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 دانشگاه شهید باهنر کرمان
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 شناختی به شعر فارسیگاهی معرفتن

 در دیوان شاعران کرد سدة نوزدهم
 4یداهلل پشابادی

 چکیده

سهته  گونهه کهه درخهور، شایسهته و بای    کنون آنجم معتنابهی شعر فارسی است کهه تها  ادبیات کردی حاوی ح

توصیفی مبتنی بهر اسهناد   -است، مورد بررسی و تحلیل علمی قرار نگرفته است. این پژوهش با دیدی تحلیلی

گرانهه، ا  حیه    است که اشعار فارسی شهاعران کهرد سهدۀ نهو دهم را بها نگهاهی شهناخت       ای برآنکتابخانه

علمی بکشهاند و بهه واکهاوی و    ای به بستر بررسی و تحلیل شناختی، درونمایهشناختی، گونهبندی سبکدسته

-ادبهی، اهاراوج رارافیهایی   -های  بانیبا خوانی آن بپردا د. بدان قصد که در خالل این بررسی، ویژگی

یهابیم رامعهۀ آمهاری پهژوهش را بهه      شناختی و قوالب آن را با شناسد. برای اینکه به نتیجۀ عینی دستسبک

ه نالی، سالم، کردی، حاری قادر کهویی، وفهایی، شهی     شاعران پرآوا ۀ سدۀ نو دهم ادبیات کردی، ا  رمل

رضا طالبانی، محوی، حریق و ادج محدود کردیم. برآیند پژوهش حاکی ا  آن است که شعر فارسی نهفتهه  

در دل ادبیات کردی، سوای قابل توره بودن حجم و مقدار آن، ا  حی  سبک بیشهترین پیونهد را بها سهبک     

دارد.  بان شعری در آن تا حدی تحت تأثیر  بان مادری شهاعران بهود     عراقی و در مواردی با سبک هندی

ها و تصاویر فنّی عمومی و نیز مرتبط با محیط و فرهنگ کردی در آن مشهود اسهت و اینکهه   است. خالقیّت

انگیز  و سرمنشأ سرایش شعر به فارسی در ادبیات کردی ا  یک سو در نتیجۀ تسلط و اشتیاق شهاعران کهرد   
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، و ادبیات فارسی و ا  دیگر سوی برآیند عینی تأثیر گستردۀ شاعران نامهداری اهون حهافس، سهعدی     به  بان

 موالنا و کلیم همدانی بود  است. 

گهوی، بررسهی   فارسهی، شهعر کهردی، ادبیهات کهردی، کهردان پارسهی       شهعر  : های کلیدیواژه

 شناسانه.شناخت

 

 مهمقدّ .1

ارسی است. شاعران و ادیبان کرد ا  آن متن فحاوی حجم عظیمی  ادبیات کالسیک کردی

کردند، میخانه اغلب به  بان فارسی کسبهای مقدماتی را در مکتبرهت که آمو ش

اند. بخشی ا  این متون ادبی در حو ۀ مکتب هموار  به این  بان هم آفرینش ادبی داشته

اند. با ایران داشتهاست که مناسبات و پیوندهای استوار و مستمری پدیدار گشته 4ادبی بابان

است و به عالو   بان فارسی در آسیای صایر ا  روایی و اعتبار  یادی برخوردار بود 

؛ 644: 4631اند )احمدی، های روامع کردی طبعاً با آن به خوبی آشنا بود کرد تحصیل

ایی سرنگاری و فارسیاند نباید ا  نظر دور داشت که فارسیهر ؛(461نیز: یاسمی، بی.تا.: 

ا  دیگرسوی  ،(16: 4633)شمس،  استهای دورتر رایج بود در میان کردها ا  دور 

خانوادگی  بان فارسی و کردی و مناسبات و پیوندهای تاریخی و ارتماعی فراوان در هم

 بان و ادج فارسی » رو گاران در این امر سهیم بود  است. بنابراین به هر تقدیر لطو

( در 643و  646: 4633)بر گر خالقی،  .«ر ادج کردی داشته استتأثیراتی انکارناپذیر ب

-ای بیهای ایران و عثمانی گونههای تاریخی بدیهی است که پس ا  رنگبستر کشاکش

بدیهی  .(433: 4633سوی مر های نوبنیاد پدید آمد )ریاحی، خبری در ایران به نسبت آن

شعر مطلوج بر  بان و ادج فارسی، ط به رهت تسلّاست که ادیبان و شاعران آن نواحی 

 باشند. فارسی سرود 

است که ا  سویی این حجم قابل توره شعر فارسی در دل ادبیات کردی را بایسته

است که به مثابۀ بخشی ا  دیگر سوی شایسته کرد وی عنصری ا  هویّت ادبیات کردی تلق

فارسی شاعران کرد که ا   شود. اشعارمورد بررسی و پژوهش ادبی واقع ،ا  ادبیات فارسی

است، اونان کرد سر شور و شوق و دلبستگی به  بان و ادبیات فارسی ا  قرایحشان تراوش
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بخش ادبیات کردی و های شاعران،  ینتمرواریدهایی درخشند  بر تارک صفحات دیوان

 6در عین حال مایۀ مباهات ادبیات فارسی است. برخی ا  شاعران کرد مانند سالم

)مصطفی بیگ( سفرهایی به تهران داشته و به طور  6لرحمان صاحبقران( و کردی)عبدا

اند و حتی شاعری اون مستقیم با شاعران آن دیار آشنا بود  و گاهی مشاعر  هم داشته

 .(114: 4631است )احمدی، مصطفی بیگ کردی به عضویت انجمن ادیبان ایران درآمد 

 .(666: 4631رادی، با قاآنی در دست است )سهها هم مبنی بر مشاعرۀ او برخی روایت

یافتن به درک و تلقی درست و علمی ا  اشعار فارسی نهفته در ادبیات کردی برای دست

  نماید.پژوهش و بررسی فراگیر ادبی و علمی ضروری می

 لهئمس . شرح و بیان1-1

بندی است که به معرفی، بررسی، دستهتوصیفی برآن-این رستار با شیوۀ تحلیلی

شناختی و محتوایی شعر فارسیِ شاعران کرد سدۀ نو دهم بپردا د. رامعۀ آماری این سبک

در این دور  است؛ نامدارترین این شاعران  1پژوهش شاعران مطرح ادبیات کردی میانه

عبارتند ا : مالخدر احمد شاویس میکایلی متخلص به نالی، عبدالرحمان بگ صاحبقران 

ی بیگ متخلص به کردی، حاری قادر کویی، میر ا عبدالرحیم متخلص به سالم، مصطف

سابالغی متخلص به وفایی، شی  رضا طالبانی، مال محمد بالخی متخلص به محوی، مال 

صالح متخلص به حریق و عبداهلل بگ مصباح الدیوان متخلص به ادج. این شاعران کم و 

د شعر فارسی ا  خویش به اند. برخی اندک و برخی در حجم  یابیش شعر فارسی سرود 

در این اند که به عنوان مصادیق شعر فارسی شایان بح  و بررسی است. یادگار گذاشته

های محتوایی و افکنیم و آنگا  به بررسیابتدا نگاهی آماری به موضوع میرستار، 

 پردا یم.های دیگر اشعار میشناخی و سویهسبک

 ها و اهداف پژوهشپرسش.1-2

محتوایی میان ادبیات -شناختیهش در دررۀ نخست ایجاد پیوند سبکهدف این پژو

کردی و فارسی است؛ اراکه ادبیات فارسی تاکنون اه در مقام خواند  شدن و اه در 

است، خویش که در دل ادبیات کردی نهفته مقام پژوهید  شدن با این بخش ا  خویشتنِ

سایر ملل بنا به شور و اشتیاق و است. شاعران بسیاری ا  کرد و ترک و بیگانه ماند 
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اند، شعر فارسی که در میراث رهانی ریشه دواند  یدلبستگی به شاعران نامدار ایران

است که اون رویبارانی به دریای برین ادبیات اند. این دست اشعار بایسته و شایستهسرود 

کرد اه رایگاهی در آنیم که دریابیم شاعران  پیِ فارسی بپیوندند. اینک با این رستار در

شعر  است؛ و اینکهاند و پیوندشان با ادبیات فارسی اگونه بود سرایش شعر فارسی داشته

گیرد و ای ا  شعر و ادبیات فارسی رای میدر کدام سبک، طبقه و حو   آنانفارسی 

 توان رای داد.شعرشان را در اه سطح  بانی، فکری و ادبی می

 ۀ پژوهشپیشین. 1-3

ای با توان یافت که به گونههای ادبی و دانشگاهی رستارهایی را میپژوهشدر بستر 

(  ندگی، اشعار و مضامین 4633ای ا  این بح  مرتبط است. ا  رمله امجدی )گوشه

است. گاهی به صورت ویژ  اثرپذیری شاعران اشعار فارسی برخی شاعران کرد را کاوید 

( 4634) سجادی .(4633است )پارسا، شد عواق دوکاوکرد ا  حافس مورد پژوهش و کن

بالغی، ورو  و -پس ا  تحلیل و بررسی شعر فارسی و کردی محوی ا  حی  ادبی

است که اشعار کردی های  یباشناختی آن را تبیین کرد  و به این نتیجه رسید ار ش

 دربردارد.تری را ار ند  -ا  لحاظ نقد بالغی-بدیعیِ  یبا و -محوی، فنون و صناعات بیانی

اند و در ( شعر محوی و اثرپذیری او ا  سعدی را بررسید 4631) روانرودی و یاراحمدی   

اند که در ضمن آن کرد آن مصادیقی ا  تأثیر سعدی در  بان و فکر محوی را تحلیل

 است. برخی اشعار فارسی محوی نیز یاد شد 

حافس در ادبیات کردی ارائه  ( به طور اختصاصی کتابی در با تاج شعر4631) احمدی   

است که در آن ضمن تحلیل اثرپذیری شاعرانی مثل حاری قادر کویی و سالم ا  کرد 

وری ا   بان و ادبیات است که شاعران کرد ا  رهگذر بهر حافس، به این نتیجه رسید 

 لاند. با این حافارسی، ا  آن برای ررح و تعدیل ساختمان ادبیات کردی استفاد  کرد 

های اهمیت موضوع و نبود پژوهش اختصاصی دربارۀ اشعار فارسی مورود در دیوان

 است.شاعران کرد، ضرورت پژوهیدن و بررسیدن در این  مینه را دواندان کرد 
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 و بررسی بحث.2

 جایگاه زبان و شعر فارسی نزد شاعران کرد. 2-1

مدتاً مبتنی بر  بان فارسی و ای در میان کردها عخانهپیشتر ذکر افتاد که آمو ش مکتب

گمان همین امر  مینه را برای ورود شاعران و است. بیمتونی اون گلستان و بوستان بود 

ا  این رو تجلی آن به اشکال  ؛استادیبان کرد به نگارستان  بان و ادج فارسی مهیا کرد 

و عباراتی که  واژگان یریگکارشود. گاهی به صورت بهگون در آثارشان مشاهد  میگونه

 ،ع تضمینیگاهی با تضمین اشعار فارسی و یا سرودن شعر ملمّ ،اندمعادل کردی آن را داشته

به این  بان و ادبیات و ا  دیگر سوی عالقه و را ط خویش ا  یک سو سطح آشنایی و تسلّ

  اند.اشتیاق خود به آن با نمود 

ر فارسی در حد وسیعی هم به باور برخی پژوهشگران نزدیکی میان شعر کردی و شع

این اشتیاق به  .(3: 4631احمدی، در رانب لفس مشهود است و هم در رانب معنی )شی 

 ند؛ ایرانی در دیوان شاعران کرد موج می نامدار شاعران و عالقه به  بان و شعر فارسی

 (636: 4631که به گفتۀ سجادی )ویژ  در اشعار کردیِ سالم شواهدش پیداست، انانبه

( همچنین به مدت اقامت کردی 666است. سجادی )همان: شیفتۀ کلیم همدانی بود سالم 

است. انین عالقه و اشتیاقی )مصطفی بیگ( در تهران و سرودن اشعار فارسی اشار  کرد 

کند. کند که گویی ناخودآگا  شعر فارسی را بر  بان شاعر راری میگاهی انان طایان می

است که طیّ آن دستخوش این طایان شد  و آنگا  وصیف کرد حالتی برای ما ت 5محوی

گرداند.  بان شعر را ا  فارسی به کردی با می ،مانندیال ذهنگویی در واگویۀ رریان سیّ

آفریند که در آن گویی عنان دادن این حالت در شعر محوی تصویری برای خوانند  میرخ

ت و پس ا  اندی و در ضمن با گشت ا  اساختیار  بان شعرسرایی ا  دست شاعر در رفته

ناخودآگا  به خودآگا  مرکب خیال را به مسیر پیشین خویش، یعنی سرایش به  بان کردی 

 توان دریافت:گونه را در سه بیت  یر میگرداند. این حالت شطحبا می

 یههار ا  وفهها گذشههت بههر ایههن کشههتۀ رفهها   

 فُتنههدشههدگانش نمههی اههون در قفههاش دل 
 

 مقهدم او روضهۀ صهفا   شد مشههدم       

 کاکل کمند ران و دل افگند  بر قفا   
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ولکوردی زبانی ئەســــڵمه گەر تەرکی کەم به ک اوەفبۆ فارسی، به کوللی ئەمـــــــــــن دەبمه بێ   

 (16: 4633حوی، )مه 

 گوید: پس ا  دو بیت فارسی در آغا ۀ شعر، در بیت سوم می
کالً ترک کنم، و به سمت فارسی بروم )تماماً به فارسی شعر کردی  بان اصلی من است، اگر آن را 

 وفایان خواهم بود. بسرایم(، در آن صورت من به کلی در  مرۀ  بی

بیت آمد  که یک بیت آن عربی و دو بیت پایانی آن با  فارسی  3این شعر محوی در 

سرایی( ا  یسرایی( و خودآگا  )کردفارسی) است. به هر تقدیر کشاکش میان ناخودآگا 

لحن و کالمش هویداست. در این معنا وفایی نیز اشارتی در شعر فارسی خویش دارد که 

 است:شایان توره

 دفتر   من اه خواهی، من پارسی ندانم من رند و الابالی سرمست و دلستانم

 (163: 4631فایی، )و  

دست گراه این سخن حکایت ا  حاالت شور و مستی خاصّی دارد که به شاعر 

 نمایاند.ای ا  این موضوع را با میاست، با این حال گوشهداد 

 بررسی آماری.2-2

گذاری واند. گشتهای متفاوتی در بنیاد کاخ شعر فارسی سهیم بود شاعران کرد با نسبت

-گذارد که ادبیات فارسی شایستهحجم عظیمی شعر فارسی در اختیار ما می آناندر دیوان 

البته صرفاً بنا به –به روی آن بگشاید. شِمایی ا  این مشارکت را است آغوش خویش را 

 توان در ردول  یر به نمایش گذاشت:ا  حی  آماری می -رامعۀ آماری این پژوهش
 ( نگاهی آماری به شعر فارسی در دیوان شاعران این دوره1جدول شمارة)

 شاعر
دورۀ 

  ندگی

حجم 

دیوان 

به 

 صفحه

تعداد اشعار )اعم 

قصید ،  ا  غزل،

 مخمس و ...(

 تعداد فرد تعداد رباعی

نسبت 

شعر 

فارسی 

به کل 

 اشعار

ی
رد

ک
سی 

فار
ی 

رد
ک

سی 
فار

ی 
رد

ک
سی 

فار
 

 % 1 4 - 1 4 46 461 4661-4336 6کردی
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4313 

-4344 سالم

4333 

341 633 61 1 - 6 -  1 % 

-4344 7نالی

4333 

616 461 4 - 6 1 6 4363 % 

-4343 8کویی

4333 

633 33 3 44 6 43 6 44 % 

شی  

 9رضا

4343-

4344 

663 33 6 13 6 33 - 4343 % 

-4363 محوی

4343 

361 463 31 13 64 43 3 66 % 

-4363 14وفایی

4333 

346 464 33 4 - - 6 1 % 

-4314 11حریق

4343 

643 13 1 44 - 3 4   433% 

-4313 46ادج

4343 

11681 466 3 - - - - 4341% 

 %63363 43 463 64 461 664 4633 -- -- 3 رمع

رمع 

کل: 

4333 

بیت و  464در « عقد العقائد»سوای اشعار برشمردۀ باال، محوی دو شعر کردی به نام 

است، تقریظی به بیت دارد. اما به فارسی نیز غیر ا  آنچه در ردول آمد  461در « بحر نور»

بیت، تخمیسی بر دو بیت  66ر ق( د4613) شعر بر شرح ترکی مثنوی اثر والی عابدین پاشا

ا  مثنوی موالنا و تخمیس دو بیت ا  سعدی دارد. وفایی نیز گذشته ا  ردول باال، یک 

 است.بیت سرود  464در « مثنوی پیک صبا»مثنوی فارسی به نام 
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 بندی کرد:توان انین رمعردول باال را می

شعر کردی ا   شاعر

 هر نوعی

شعر فارسی ا  

 هر نوعی

شعر  نسبت رمع

 فارسی به کل

3 4164 633 4333 41% 

آید آن است که بیشترین حجم شعر فارسی را میآنچه به مثابۀ تحلیل ا  این ردول بر

بینیم. کمترین حجم هم در شعر شی  رضا در دیوان وفایی، محوی و سالم میبه ترتیب ما 

دو طیف رای شود. دیگر شاعران به عنوان حد وسط در میانۀ این و نالی دید  می

 .گیرندمی

 نگاهی به درونمایۀ اشعار. 2-3

این اشعار را الررم در همان ااراوج مضامین کالسیک شعر  ،ا  حی  پیام و درونمایه

توان گنجاند. برخی پژوهشگران را اندیشه بر آن است که شعر کردی را اغلب فارسی می

داد. با این حال غزل، قصید ، ( باید رای13: 4631در دو دستۀ غنایی و تعلیمی )احمدی، 

ترین این ف عمد عارفانه و تصوّ-مدح، هجو، وصف )طبیعت/بهار(، را ونیا  عاشقانه

ای به ها است. برخی اون محوی سوای عشق و مضامین غنایی، عنایت ویژ درونمایه

اند و ا  این لحاظ حجم  یادی ا  اشعار های عرفانی، صوفیانه و دینی داشتهمایهبن

 گنجد. اش در این باج میرسیفا

مصطفی بیگ کردی شعر بلند و پرمضمونی در وادی عرفان به شمار « بندهفت»

ای ا  اندیشه و نگرش امثال هاتف اصفهانی و محمود شبستری را شمّه آید که در آنمی

، تقوا، مدح و را  و نیا  فتوان یافت. اشعار وفایی بیشتر در حو ۀ عشق، غزل، تصوّمی

است. با این حال بیشترین حجم شعرش غزل است؛ گراه سالست و لطافت  بان فانه عار

اما دربارۀ سالم باید  .رسداش نمیبه پای روانی اشعار کردی اشفارسی اشعار اش درشعری

 ترآشکار و تأثیر ادبیات فارسی در شعرشتر سرایی پررنگگفت که سهم او در قصید 

( 613: 6441( و مصباح الدیوان ادج )433: 4633ر حریق )است. گاهی، برای نمونه در شع

 شود که متضمن مرثیه نیز هست.شعر مادّ  تاری  هم مشاهد  می



 13 1041 بهار و تابستان، 63 ۀ، شمار41سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 شناختیبندی سبکدسته. 2-0

بندی های خراسانی، عراقی، هندی، با گشت و دورۀ نو دستهسبک قالبشعر فارسی را در 

-های  بانیظیر  مان/دور ، رارافیا، ویژگیهایی نبندی مبتنی بر شاخصاند. این دستهکرد 

« همی»و « اندر»؛ همانند اینکه در سبک خراسانی واژگانی اون استادبی و درونمایه بود 

(؛ در سبک عراقی شعر رویکردی درونگرا کسب 66-66رایج بود  است )محجوج، بی.تا: 

بیتی بودن و ککی بر ت( و مت33ّ: 4636گراید )شمیسا، کند و به سمت عرفان میمی

   رود. )همانجا(های مهم سبک هندی به شمار میسویی با  بان عصر ا  ویژگیهم

بر این پایه اشعار فارسی مورود در ادبیات کردی را نیز الررم بر همان مبنا باید بررسی 

 یموارد در یکرد اتیادب یانیم سبک یمایس که افزود دیبا نکهیا رز ؛بندی کردو دسته

بنابراین با بررسی و مطابقۀ این دست اشعار بر اساس قواعد و  ،است مشهود اشعار نیا در زین

ها برآیند پژوهش ناظر بر این است که بیشترینۀ آن در خانۀ سبک عراقی های سبکویژگی

با عنایت به گیرد و در مواردی هم رای می( 614-613: 4633)بنگرید: غالمرضایی، 

ندی مشهود است. شایان بح  است که در منابع تاری  هایی ا  سبک هعناصر و نشانه

این ای به گسترش دامنۀ سبک عراقی به اشار اندان های ادبیات فارسی ادبیات و سبک

است؛ حال آنکه گا  این ادبیات است، نشد که رلو  (عراق عرجبخش ا  سر مین کردها )

بی اسالمی با حجم معتنابهی اد-با استناد به این پژوهش بخش دیگری ا  رارافیای فرهنگی

 شود.ا  متون به دایرۀ مکانی سبک عراقی افزود  می

های مختلف ادبیات به هر تقدیر در مواردی شاهد حضور عناصر رارافیایی سبک

 ا  عناصرسالم در شعری ا  بل  که  برای نمونهکه انان ؛فارسی در این اشعار هستیم

 است:کرد رارافیای سبک خراسانی تواند بود، یاد 

 

 ای نههدیمخ خیههز مههی بههه رههام ریههز    

 بیهههزکآیهههد   امهههن بهههاد مشهههک  

 شهههد بههههار بلههه  بوسهههتان تهههو نیهههز 
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  ند  کن   می، رسم  َردُهِشت 

 (333: 4633)سالم،  

نماد دیگری ا  عناصر سبک خراسانی  (133: 4631فایی، )و « ترک خجندی»آمدن 

 تواند بود.

اندیشی ضمن ارائۀ سیمایی ا  نا ک، «دوبچههن»و « بنگاله»، «هند»وفایی با آوردن 

 آورد:را فرایاد می (143: 4633)بنگرید: غالمرضایی،  سبک هندی خویش،

 غارتی کردند آوَخ، هندوان، بنگاله را گم شد ا  بیداد خط، شیرینی لعل لبش

 (633)همان:  

 است:وی در بیت دیگری سرود 
 فروشد شهد ناج امشبکه هندوبچه ار ان می انای بستدهد ا  خال لعلش بوسهبه ران گر می

 (144)همان:  

 شود:هایی ا  عناصر و مظاهر سبک هندی مشاهد  میدر شعر  یر نیز رلو 

 مخور تو اندو  رور دو خال گیسو را

 مکش   رام بتان ررعه اول او کشی
 

 که خود شعار انین است آن دو هندو را

   تیغ عربد  یک مو بتاج ابرو را
 ج

 (613: 6441ج، د )ئه 

توان شناختی  بان شعری محوی میای را به مثابۀ یکی ا  مختصات سبکبه عالو  نکته

ای اش گونهبرشمرد؛ اینکه  بان شعری وی خوا  در اشعار کردی، خوا  در اشعار فارسی

 تعقید و پیچش واژگانی و معنایی محسوس است که با عنایت به فراوانی و پذیراگشتن قالب

ای ا  آن )برای مشاهدۀ نمونه .شود ا  آن اون یک مختصّۀ سبکی یاد کردخاصّی، می

 (134: 4633حوی، ر.ک: مه

 نگاهی به انواع شعر.2-5

، قطعه، غزل ،شود. ا  قصید های مختلف شعر در دیوان شاعران کرد مشاهد  میگونه

به گفتۀ شمیسا ند آن. بند، رباعی، فرد، مخمس، مسمط و مانبند، ترریعمثنوی، ترکیب

( وظیفۀ اصلی قصید  مدح است و تا حدودی وحدت موضوع در آن ملموس 631: 4633)
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پردا د و ممدوح در قصید  رای خود را به معشوق در غزل است. غزل اما بیشتر به عشق می

قصید  را قالب اصلی سبک خراسانی توان شمرد. )رحیمیان و طاهری، ( 633داد. )همان 

های غنایی. قالب مثنوی هم با حماسه در پیوند است و هم با داستان (431: 4633

شعر فارسی دانسته  بند را خاص( ترریع643( شمیسا )همان: 143: 4633)غالمرضایی، 

 شود. است؛ حال آنکه در ادبیات کردی هم به وفور مشاهد  می

صات سبکی شعر شان همسو است با مختالفاظ و تعابیر شاعران کرد در اشعار فارسی

( با کارکرد 6/4433گونه مناداهای متوالی )سالم، :که در غزل عارفانۀ مناراتفارسی؛ انان

« ترسا»و « رخالله» ، «کردنداغ»که در غزل با واژگانی نظیر بینیم. انانشناختی میسبک

ۀ یک ر و  نجیروار به مثابهای متکرّ( مواره هستیم. در مواردی پرسش633: 4634)کویی، 

( درآمیختگی نشانگان 6/643: 6444مختصّۀ سبکی وارد گشته است. )بنگرید: کوردی، 

های اشعار عرفانی و را ونیا  ( ا  ویژگی6/133دینی برگرفته ا  آیات و روایات )همان: 

( ا  کارکردهای 434: 4633ریق، آمیز )حههمچنین بیان حسرت و یا نکات حکمت است؛

آفرینی ( نقش436(ها اغلب در وادی تمنی و بیان آر وها )همان: بیتیغزل است. فرد )تک

هایی با شعر فارسی ها و مطابقتا  این لحاظ شباهت کرد  است. به هر تقدیر شعر کردی

شد، با این بیت تمام می 43طبق قواعد کالسیک غزل غالباً در  (13: 4631دارد. )احمدی، 

، 113-111، 133-633: 4631فایی، . )و ات داردحال وفایی اندین غزل باالی این عدد ابی

131-131 ،131-133) 

است که با یک بندِ یک بند سرود ای ترکیبسالم گونه ها،راستای گسترش قالبدر 

 است:مصرعی به هم پیوند خورد 

 خههههوش بههههود بهههههار در کنههههار کشههههت

 حهههوروش بتهههی، اههههر  اهههون بهشهههت  

 ریهههز بیهههدبهههو نهههه بیهههد مشهههک مشهههک
 

 

 سرشهههتر سهههاد  خهههوشبهههاد  خوشهههگوا 
 

 (333: 4633)سالم،  
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)نمونه را  شودهای متفاوت در میان این اشعار مشاهد  میمثنوی به اند گونه و با حجم

، مثنوی عاشقانه و عارفانه، قطعه و قصید  ا  غزل، مثنوی حماسی (334: 4633ر.ک: سالم، 

 .اشعار استهای شعر در میان این دیگر انواع و قالب

 یبا شعر کرد اسیشاعران کرد در ق یاشعار فارس ییو معنا یبهت لفظمشا .2-6 

 آنان

گونی های گونهها و موضوعای با شاخهتواند تعامل گسترد ادبیات می ا  آنجا که

این دست شاعران در شمار شاعران  ( و نظر به اینکه434: 4144 اد ، داشته باشد )علوی

رخنه  شانکردیار و تعابیر مشابهی در شعر فارسی و است که افکند، بدیهیااند بانه واقع

بینیم که به کردی باشد. انین حالتی را برای نمونه در شعر محوی میکرد  و مکرر شد 

 است:سرود 
ەمبیبییێ یا نەیبییێ، من داد و بێدادێ دەک  گوێ بداتێ یا نەداتێ، ئاهـ و فریادێ دەکەم 

 (666: 4633حوی، )مه 

 «. دهمای سرمیکنم، گوش فرادهد یا ندهد، من آ  و نالها نشنود، من فریاد و فاانی میبشنود ی»یعنی: 

 است:دستوری و معنایی این بیت در یک شعر فارسی محوی هم مکرر گشته-ساخت لفظی

 غمز  راند گراه مجنون را به دشت« دور باش» گر بیایی ور نیایی، اوست گوید ها بیا

 (133)همان:  

یی نیز انین حالتی مشهود است که مضامین و حاالتی که در شعر در شعر وفا

 است:اش نیز حضور یافتهاش داشته، در شعر فارسیکردی

 گر دمی در آج ماند صد  مان ماند به نار عاشق آوار  را هر لحظه حالی دیگر است

 (144: 4631فایی، )و  

 است:مکرر کرد وفایی این مضمون را در شعر کردی خویش نیز به این شکل 
 ئاخ لەبەر بەختی سیا نازانم ئەز بۆچ نامرم گا دەسووتێم گا دەگریێم غەرقی ئاو و ئاگرم

 (443)همان:  

 «.میرمخدانم ارا نمیگه بسو م، گه بگریم، غرقِ آج و آتشم، آ ، که ا  بخت سیا  خویش، نمی»عنی: ی
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 کرد شاعران یدر شعر فارس یزبان کرد رییحضور ملموس تعاب.2-7

اند که گویی گاهی شاعران کرد در بیان مفاهیم و اغراض خود انان عمل کرد 

شان  یر سلطۀ  بان مادری شیوۀ بیانشانیا  اندوار را در پیش گرفتهرویکرد برگردان لفس

 بینیم:انان که در شعر سالم می ؛استبود 

 استبو کردهبا  سالمخ  خم دل  ا  شمیم ران و  لف مشکبار

 (333: 4633لم، )سا 

است « متعفن شدن»در ساحت فرهنگ و واژگان کردی در مفهوم « بو کردن»عبارت 

است. نیز محوی در بیتی در بیان گله و دردمندی که در سیاق این بیت به کار گرفته شد 

 است:خویش ا  دلبر سرود 

 دمی بردار   اهل دو خ هجرَت عذاج ا  رخ رواین همه رور، ای بهشتی نبود خدابردار

 (136: 4633حوی، )مه 

هم به رای خدا در این عبارت « پیامبر»در کردی که گاهی « خدابردار نبودن»عبارت 

و مانند آن را « آیدخدا را خوش نمی»نشیند، ساخت بیانی کردی دارد و مفهوم می

-بی»در همان مفهوم. اصطالح « ڕێبەردار نییهخوا هەڵناگرێ؛ خوا »گویند: د؛ در کردی میرسانمی

را که در کردی بسیار مرسوم « حوصلگیبی»و « حوصلهبی»در مفهوم « طاقتیبی»و « طاقت

 است:و پرکاربرد است، سالم اینچنین در شعر فارسی خویش گنجاند 

 اه سان را داشتی مهر سلیمان در دل مورش؟ داردبار محبت بر نمی طاقتمبیدلِ 

 (331: 4633سالم، ) 

 نیر وفایی در بیت:

 بههههه آج پههههاک ینبههههوع شههههفاعت 
 

 روسیییییاییبشُهههو ا  روی کهههارم   
 

 (133: 4631فایی، )و  

است که گراه ممکن است به رهت ضرورت قافیه را به کار گرفته« سیایی»واژۀ 

یت سیاهی( ساختی به وضوح کردی دارد. یا در ب) توریه گردد، اما به مثابۀ برابر فارسی آن

 است:دیگری گفته
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 نالهههۀ عاشهههقانه پیهههدا کهههن   
 

  ار و دردمنهههد و کبهههاج  دلکیییی
 

 (143)همان:  

گنجد. با این می« دلی کواک»در ساحت فرهنگ واژگانی فارسی، در معنای « دلکی»

است. را مد نظر داشته« دلی»به معنای « دڵێکی»اش حال دور نیست که شاعر ساخت کردی

با نا  و کرشمه را  »و « خرام»را که در کردی به معنای «  تفڕە/رفت »همچنین این شاعر 

 است:است، در شعر فارسی به همان معنی به کار گرفته« رفتن

 تو باشم که   آهو رفتِقربان تو و 
 

 رم کردن و استادن و دیدن مز  دارد
 

 (114)همان:  

رامعۀ کردی به وضوح برخاسته ا  فرهنگ و اندیشۀ «  اد شی »همچنین استفاد  ا  

 است:

 ، با عهد خود وفا کردزادهشیخهم شوخ و  رنگِ باد آن ما  روگشاد ، رویش هم

 (113)همان:  

 اد  ورود دارد. لحن ای ا  شی  و شی در محیط کردی است که اینچنین تلقی

 سرایش و ساخت دستوری بیت  یر نیز کردی است:

   هراهه شهی  گویهد پهس ا یهن      من توبه
 

 نمههها  و گهههر رو   بهههود  صهههد بهههار اگهههر 
 

 (113)همان:  

است، که در انین حاالتی در ا  آن رهت که مُسندی برای مفهوم مورد نظر نیاورد 

که ...« کنم ا  توبه می»، یعنی «گویدتوبه ا  هراه که شی  می»کردی بسیار رایج است: 

« مذهبارمنی»ف شود. همچنین توصیذکر نشد  و بنا به قرینۀ معنایی فهمید  می« کنممی»

 ( در وصف محبوج برآمد  ا  فرهنگ کردی است.131: 4631فایی، )و 

 یفارس ۀانیزبان عاماز  یریپذریثأت.2-8

های رو مر  و عامیانه رویاروی در اشعار فارسی شاعران کرد گاهی با عبارات و گویش

انه مشهود هایی ا   بان عامیشویم. برای نمونه در  بان شعری محوی عناصر و برشمی
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در بیت  یر که ساحت  بان شعر را به  بان رو مر  نزدیک « به هر حال»است؛ مانند 

 است:کرد 

 راند  و خواند  به هر حالیم ممنون شما گر برانی، عدل باشد، ور بخوانی محض فضل

 (131: 4633حوی، )مه 

 خوانیم:در شعر وفایی بسامد این گزار  بیشتر است؛ انان که در ابیات  یر می

 باورت ار نیسهت در فهراق تهو مهردم    

 بر من و بر دل به اشم لطف نگهاهی 

 کشههتن عاشههق اگههر مههراد تههو باشههد  
 ج

 شههاهد مهها حضههرت رنههاج خیالههت  

 ای مههن و دل فههدای اشههم غزالههت  

 خهههون وفهههایی ههههزار بهههار حاللهههت
 رج

 (164: 4631فایی، )و  

هزار بار »و « دل فدای...ای من و »، «باورت نیست»در اینجا وفایی با کاربستی که برای 

 است،  بان شعری خویش را به  بان عامیانه و رو مر  نزدیک ساختهایجاد کرد « حاللت

 عبارت اخیر ساختی بیشتر کردی دارد.به عالو  شایان بح  است که  ؛است

 وفایی در بیت  یر:

 مُلک، مُلکِ توست دیگر فکر ااپیدن ارا؟ لشکر مژگان مکش بر کشتگان نا  خود

 (631)همان:  

گریزی به ساحت دیگری ا   بان  د  که در ادبیات رسمی « ااپیدن»با کاربست واژۀ 

 است.مرسوم نبود 

 واژهبهبرگردان واژه. 2-9

گاهی مفهوم امثال و حکم و یا گفتۀ مشهور و مصداق کلمات قصار کردی در شعر فارسی 

 است:شاعران نیز رخنه کرد 

 یاد طرج و عشرت دوشینه حرام است   به خوان استنان تو همان است که امرو

 (131: 4633حوی، )مه 
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نان آن نانی است، : نان ئەو نانەیه ئەمڕۆ له خوانه»المثل کردی مصرع نخست برگردان ضرج

( است که بر اعتبار داشتن آنچه مورود 643: 6441سانی، و شی « )که امرو  در سفر  است

 لو فراوان، داللت دارد. است و ه نسیهاست ولو اندک، در برابر آنچ

 استفاده از واژگان و تعبیرات نو و نادر.2-14

است که ساختی قیاسی و البته نادر و شاذ را به کار گرفته« نرگسستان»محوی در شعری واژۀ 

 دارد:
 نرگسسههتانی بههود صههحرای آهههوی شههما هر طرف تا بننگری حیران خود بینی به اشم

 

 (133: 4633حوی، )مه 

است که بر اساس در شعر وفایی آمد «  اهد»ای ساخت نادر رمع ا  همچنین گونه

«  ُهّاد»اغلب به صورت «  اهد»قواعد دستوری صحیح، اما کاربردش نادر است؛  یرا 

رمع بسته که همزۀ آخر آن نیز به « فُعَالء:  ُهداء»شود، اما وفایی آن را بر و ن میبستهرمع

 است:ف یافتهضرورت قافیه تخفی

 بههها ی بهههه کهههار مههها نآیهههد حقهههه
 

 بههها ی اسهههت پیشهههۀ  ُهَهههداخرقههه 
 

 (633: 4631فایی، )و  

همان: ) «تَرگ»(، 131 :4631فایی، )و « ضیمران»همچنین استفاد  ا  واژگانی اون  

( را اون مصادیقی برای این 133همان: ) «گلسا »(، 633همان: ) «نورین»(، صفت 136

تا کی به غفلت »الدیوان ادج: در شعر مصباح« شمخری»د. واژۀ توان شمرموضوع می

ج، د )ئه« اندری، بر باد د  تو باد سری/بس کن تو ا  این شمخری، بربند طاعت را کمر

)دهخدا، « شمخر »تواند ساختی ا  ( نیز ا  شمار نوادر است. این واژ  گراه می631: 6441

های نادر است و شاعر بنا به ذوق د، ا  ساختباش در مفهوم تبختر و تکبر «(شمخر»ذیل 

 است. بانی خویش آن را برساخته

 قرآن و حدیث پیوند بینامتنی.2-11

نفوذ ادبیات دینی، تأثیر متون قرآن و حدی  در شعر شاعران کرد، اه شعر کردی و اه 

 (411-411: 4631)محمدی و غفاری،  .اشان، بسیار مشهود و پربسامد استشعر فارسی

اعتقادی پدید -دبیات کردی و به تبع آن اشعار فارسی مورود در آن در بستری دینیا
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های های مختلف و متنوعی آیات، احادی  و روایات و ناماست. شاعران به گونهآمد 

این البته یکی ا   .اندهای مقدس را در شعر خویش با خوانی کرد اشخاص و رای

)نمونه را ر.ک: نالی، (. 11-16)محجوج، بی.تا:  رودمختصّات سبک خراسانی به شمار می

انان که نالی در بیت  (164، 133: 4633حوی، مه ؛164: 4631فایی، ؛ و 646، 31: 4636

 سورۀ یوسف را در بیت خویش گنجاند  است: 64 یر بخشی ا  آیۀ 
 «ا هذا بشرباهللِ م»: سوێن دەخوا بە خوا دەڵێ وا تەحەییور دەیگرێ ەحبووبەم دەبینێمهەرچی 

 «باهللِ ما هذا بشر» گوید:کند و میکه سوگند یاد می شودبیند، چنان سرگشته میهر کس محبوب مرا می

 (646: 4636)نالی، 

ای ا  کنیم شعر اون تفسیری است بر آیهخوانند  احساس می به عالو  گاهی در مقام 

 آیات قرآن، مانند:

 «هل أتاک»اند آیتی بخوانی اوائل    دانی که رو  هجر تو اون است هولناک؟

 (146: 4633حوی، )مه 

 شاعران نامدار یاز شعر فارس ییو محتوا یساختار یریرپذیثأت.2-12

اند که به د انیای لطیف بر ادبیات کردی گسترشاعران نامدار ادبیات فارسی همار  سایه

است. ال م به یافته گون در شعر کردی و نیز شعر فارسی شاعران کرد نموداشکال گونه

های ها و بیتفارسی و تضمین مصرع-ع کردیذکر است که در این  مینه ا  اشعار ملمّ

گذریم؛  یرا مراد این پژوهش تحلیل و شاعران نامدار ادبیات فارسی در شعر کردی می

 . بنابراین تأثیر و تأثر شاعرانآنانران کرد است و نه اشعار کردی بررسی اشعار فارسی شاع

مد نظر است که حضور ملموس و  آنانمیزان حضورشان در شعر فارسی  ادبیات فارسی و

 پررنگی دارند؛ همانند اثرپذیری سالم ا  حافس که در این شعر هویداست:

 بیهها دل ا  پریشههانی بههه  لههف دلبههر انههدا یم  

   بنههد پههر مههالل غههم بههود صههبح نجههات مهها  
 

 مسههلمان خههانزادی را بههه دسههت کههافر انههدا یم  

 مویهت بهه گهردن انبهر انهدا یم     ر عنبرینشبی گ
 

 (333: 4633)سالم،  
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بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندا یم/فلک را سقف بشکافیم »در شعر باال با تاج شعر 

، هم در سطح واژگان و تعابیر و هم در سطح و ن و آهنگ مشهود «و طرحی نو دراندا یم

گردد. ( نیز مالحظه می633: 6441الدیوان ادج )ای تأثر ا  این شعر نزد مصباح است. گونه

 است:سالم نیم مصرع  یر را نیز به صورت تضمین ا   حافس برگرفته
 «خواهم که مردافکن بود  ورششراج تل  می» بدین مصرع شنیدم خواند سالم دوش ساقی را

 (331: 4633)سالم،  

 د است: یر نیز مشهو حافس در شعر سالم گسترد  و در شاهدتأثیر 
 مرا کافی ست ساقی کو نگا  اشم مخمورش

 بنددنظر در لعل نوشینش او نقش بوسه می
 

 اه شد دور نظر دیگر اه حارت آج انگورش

  ند اشمش   تیر غمز  بر دل نیش  نبورش
 

 (331)همان:            

 است:همچنین وفایی مصرعی ا  شی  ارلّ را تضمین کرد 
 «قلهههههم عفهههههو بهههههر گنهههههاهم کهههههش»

 

 سهههههههههیاصهههههههههیم  ردروی و رویعا
 

 (633: 4631فایی، )و  

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در »شعر  یر نیز به کلی شعر خوارۀ شیرا  با مطلع 

 آورد:را فرایاد می« دینم/بیا کز اشم بیمارت هزاران درد براینم

 به فریادم رس ای ران عزیزخ آن لعل شیرینت

 ل داری؟دانم اه دپرسی، نمی  درویشان نمی
 

 آیینتهزاران رخنه در دین کرد مژگان کج

 پرسی؟ بگو تا ایست آیینت؟  آ  ما نمی
 

 (166)همان:  

غزل دیگری ا  خواره را تعبیر و ساخت انشایی ، شیوۀ بیانبیت دوم این شعر ا  حی  

بینم کنی دردم/تو را میبینی و هر دم  یادت میمرا می»فرماید: ، آنجا که میآوردفرایادمی

وفایی همچنین شعر دیگری به الهام ا  شعر حافس که «. شود هردمو میلم  یادت می

، «دوش دیدم که مالیک در میخانه  دند/گل آدم بسرشتند و به پیمانه  دند»است: فرمود 

 است:سرود 
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 در ا ل سهههنبل گیسهههوی تهههرا شهههانه  دنهههد 
 

 رقهههم شهههیفتگی بهههر مهههن دیوانهههه  دنهههد    
 

 (113)همان:  

   این در شعر وفایی گاهی با شور و هیجانی موالناوار رویاروی هستیم:گذشته ا

 ای دلبراخ ای دلبراخ رانم فدای ران تو

 با دین و با ایمان مرا، کاری نباشد دلبراخ
 

 دین و دل و ایمان من قربان یک فرمان تو

 این بس که باشم رو  و شب دیوانه و حیران تو
 

 (133)همان:  

است؛ نمونه شان نیز نمود داشتهمیانۀ خود شاعران کرد در اشعار فارسیر در تأثیر و تأثّ

 است:را وفایی در بیت  یر به وضوح متأثر ا  شعر کردی نالی بود 

 انین مکن که قیامت به پا شود به قیامت مرو به حلقۀ عشاق و شور و فتنه میفکن

 (161)همان:  

 است: یرا که نالی سرود 
 ستی، لهه ێهێ ڕاوەسهتی دێهو و یها ری تۆ ئەگەر بێت و هەڵ

 

 دێهههههن دەڵهههههێن بەخهههههودا قیهههههامە  ڕاسهههههته هەسهههههتانی هەیهههههه
 

 (136: 4636)نالی،  

گویند: به خدا قیامت صحّت آیند و میتو اگر برخیزی و در رای خود بیایستی دیو و کافر هم می»یعنی: 

  «.دارد و رستاخیزی در کار هست

)قیام تو( که با مفهوم کلی بیت، « تقیامَ» و( زیرستاخ) «امتیق»رناس پرلطافت میان 

 است. تر کرد افزونگرفته ا  شعر نالی است، ار ش  یباشناختی شعر را الهام

 

 گیرینتیجه.3

تحلیلی و بر مبنای سندکاوی صورت پذیرفته -اساس این پژوهش که به روش توصیفیبر

های ات کردی و  در دیوانشعر فارسی در دل ادبی  یادی ا حجم  توان گفت کهاست، می

ا  اشعار بررسیدۀ این رستار در این  %41انان که در حدود شاعران کرد نهفته است؛ 

اغلب شاعران و ادیبان کالسیک کرد آثاری فارسی ا  خود به یادگار  گیرد.راسته رای می
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سی بود  است. اشعار فار آناناند. شعر و  بان فارسی هموار  مورد عنایت ویژۀ گذاشته

است. این اشعار ا   شاندانیفارسیمورود در دیوان شاعران کرد تراوش قریحه و ذوق 

گیرد. بنابراین دامنۀ سبک عراقی شناختی بیشتر در حو ۀ سبک عراقی رای میحی  سبک

شعر فارسی را باید به آن سوی مر های کنونی تا هر آنجا که کردها ساکن هستند، 

شود. هایی در این اشعار با سبک هندی نیز مشاهد  میگراییهمها و گسترانید. برخی نشانه

المثل و کلمات قصار کردی ضرج واژۀبهواژ کارگرفتن لحن و تعابیر کردی، برگردان به

به فارسی، شیوع تعابیر و عبارات عامیانه، اثرپذیری آشکار ا  شاعران نامدار ایرانی همانند 

ای ی شاعران کرد ا  همدیگر، و اشتراکات درونمایهحافس، سعدی و مولوی و نیز اثرپذیر

-شماربه شانفارسیهای شعر ترین ویژگیدر اشعار کردی و فارسی این شاعران، ا  مهم

 آید.می

 

 هایادداشت
، مکتبی ادبی در حو ۀ فرمانروایی امارت بابان با مرکزیت سلیمانیه که در اویل سدۀ «مکتب بابان» .4

سه شاعر بزرگ نسل نخست آن عبارتند ا  نالی، سالم و کردی. )برای نو دهم شکل گرفت و 

اردالن، باالن و سوران  هاینیرنشیام( 4631) محمد. ،یحمه باقآشنایی بیشتر با امارت بابان ر.ک: 
؛ نیز: احمدی، بیکت ی.ااپ اول. سنندج: کانیلیمتررم مسعود سه (4313-4333) هیدر اسناد قارار

4631 :633-634). 

به « رنجوری»( و در اند شعرش متخلص به 4333-4344عبدالرحمان بگ متخلص به سالم ) .6

دارش؛ ا  شاعران پرآوا ۀ مکتب بابان و یکی ا  سه شاعر بررستۀ رهت ضعف رسمانی مدت

هایی ا  این بنیانگذار سبک شعری بابان. سالم به شعر و ادبیات فارسی بسیار عالقمند بود و گوشه

 (6441سالم، اش نیز نمایان است. )ر.ک: در اشعار کردیشور و عالقه 

گذار (،  ادۀ سلیمانیه، ا  شاعران پایه4313-4336)مصطفی بیگ صاحبقران، متخلص به کردی .6

رود. شعر او بیشتر غزل و برخی هم مدح، وصف مکتب ادبی بابان در کنار نالی و سالم به شمار می

 است.عارفانه-های عاشقانهو منارات

شایان توضیح است که  بان و ادبیات کردی در میان صاحب نظران و پژوهشگران این حو   به .1

 شود.طور عمد  به سه بخش شمالی، میانی و رنوبی تقسیم می
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مسلک و اهل تصوف راستین (، شاعر عارف4343-4363« )محوی»مال محمد بالخی متخلص به .1

نیا آمد. در با گشت ا  سفر حج به استانبول رفته و در ادبیات کردی است. وی در سلیمانیه به د

بسیار مورد توره و عنایت سلطان عبدالحمید عثمانی قرار گرفت. بقیۀ عمر را در سلیمانیه به سربرد  

است. شعر محوی ا  حی  سبک و سیاق به طر  خاصّی سنگین و اکثر و در همانجا درگذشته

و سلیس هم دارد. عشق، را  و نیا ، نکوهش  هد و پرتعقید است. با این حال اندین شعر ناج 

 (4631، حویهای مهم شعر محوی است. )ر.ک: مهتصوف ریایی ا  درونمایه

است بور مررع تحقیق بود فا حمهدر این پژوهش دیوان مصطفی بیگ کردی به شرح محمد مسته.3

 است.که در دو مجلد به ااپ رسید 

( متخلص به نالی، بزرگترین و نامدارترین شاعر 4333-4344مالخدر احمد شاویس میکایلی ) .3

ادبیات کالسیک کردی میانه، دارای اشعار ناز و پرمعنی. وی در اصل اهل شهر ور بود و پس ا  

. 4333. سعوودەم د،ەمەمح سفر حج در استانبول سکنی گزید و در همانجا درگذشت. )ر.ک:

اشعار او بلیغ، پرتکنیک و پرمعنی اریی کورد( ی  انیۆڕ ک: غداە. جنالی  اریڵگو له کێپکەچ

 شناسند.است. در ادبیات کردی نالی را به مثابۀ حافس در ادبیات فارسی می

( شاعر پرآوا   و انقالبی ادبیات کردی؛ وی اهل کویه بود و 4333-4343حاری قادر کویی ).3

 د،ەمەمح درگذشت. )ر.ک:ای ا  عمر خویش را در استانبول به سر برد و در همانجا بخش عمد 

  انیاریی کورد.( یۆڕک: غداەج. رگەج6. ییۆحاری قادری ک .6443عوود. سەم

( ا  شاعران نامدار و پرآوا ۀ سدۀ نو دهم، در کرکوک به دنیا 4344-4364.شی  رضا طالبانی )3

ی  رضا آمد و در باداد درگذشت و مزارش در بارگا  شی  عبدالقادر گیالنی واقع است. با اینکه ش

شناسند، اما وی در غزل و نیز به ویژ  در مدح ید طوالیی دارد. )ر.ک: را بیشتر با اشعار هجوش می

 (.4636بانی، ڵەتا

( ا  شاعران نامدار 4346یا 4333-4363.میر ا عبدالرحیم سابالغی )مهابادی( معروف به وفایی )44

-ن بودن، و لطافت لفس و معنا کمهای وی در روانی، آهنگیو پرآوا ۀ ادبیات کردی است. غزل

عارفانه، وصف و مرثیه است. -نظیرند. اغلب اشعار وفایی در عشق، مدح، شور و حاالت عاشقانه

 سهم بیشتر اشعار فارسی مورود در ادج کردی برآمد  ا  قریحۀ شاعری وفایی است.

انیه به دنیا آمد. ( شاعر غزل عرفانی؛ در اطراف سلیم4343-4314مال صالح متخلص به حریق ) .44

اما بیشترینۀ عمر خویش را در مهاباد، بوکان و سقز به سر برد. حریق در مهاباد درگذشت و در 

  ەوەساغکردن. دیوان. 4633 .حڵسا الەم ریق،ەح گورستان مال رامی به خاک سپرد  شد. )ر.ک:

 مانی(ەهرەق رەعفەج یەوەکدانێل و
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( در حوالی شهر بوکان دید  به رهان 4343-4313ادج )عبداهلل بگ مصباح الدیوان متخلص به  .46

 گشود. اغلب اشعارش غزل با درونمایۀ عشق و دلدادگی است.

است، تصحیح محمد حمه باقی ای ا  دیوان ادج که مورد استفادۀ پژوهش حاضر بود نسخه .46

است، د صفحه گنجانید  ش 633است. اصل اشعار ادج در این صفحه تهیه شد  364است که در 

 های آن است.مابقی شرح و گزارش دشواری

 

 کتابنامه
 الف. منابع فارسی
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 سقز: گوتار.
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 .31بهمن  63و  63نگی، پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فره

بررسی تحلیلی و تطبیقی با گشت ادبی ایران و (. »4633رحیمیان، آرام؛ طاهری، قدرت اهلل. ) -

، سال دوا دهم، شمارۀ بیست و سوم، نشریۀ ادبیات تطبیقی«. مکتب نئوکالسیسک اروپا

 .643-431، صص 33پاییز و  مستان 

. ااپ اول. تهران: سی در قلمرو عثمانیزبان و ادب فار(. 4633ریاحی، محمدامین. ) -

 پارژنگ.
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. مقایسۀ زیباشناختی اشعار کردی و فارسی محوی(. 4634سجادی، سیدعدنان. ) -
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 ا  طریق نشانی:
https://www.ziryanmukryan.ir/news.php?id  
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«. شاعران کرد عراق  بان و ادج فارسی و رایگا  آن در شعر»(. 4634) .داسعدیس ،احمدی یش -

 .رانیا ی بان و ادج فارس جیانجمن ترو یسراسر ییگردهما نیمجموعه مقاالت سوم

تطبیق ادبیات کردی با ادبیات فارسی در  مینۀ عروض و و ن (. »4631احمدی، سیداسعد. )شی  -

 .41-4، صص 31، پاییز 4، سال اول، شمارۀ پژوهشنامه ادبیات کردی«. شعر

ای ادبیات تطبیقی، رویکردهای رشتهمطالعات میان(. »4144فر انه سادات. ) اد ، علوی -

، سال سیزدهم، نشریۀ ادبیات تطبیقی«. شناسی آن و بحران هویت ادبیات تطبیقیروش

 .643-433، صص4144شمارۀ بیست و پنجم، پاییز و  مستان 

. ااپ سوم. ملوتا شا یاز رودک یشعر پارس یشناسسبک(. 4633غالمرضایی، محمد. ) -

 تهران: رامی.

 . تهران: فردوسی.سبک خراسانی در شعر فارسیمحجوج، محمدرعفر. )بی.تا(.  -

تجلی آیات و روایات در ادبیات کردی (. 4631محمدی، اشرف؛ غفاری، نظام. ) - 

 ااپ اول. سنندج: کردستان. ها و شواهد()شیوه

 . تهران: مجمع ناشر کتاج.او یخیو تار ینژاد یوستگیکُرد و پ(. .تای.)بیاسمی، رشید.  -

 کردیب. منابع 

. یۆیردنەوه، بەراورد، دیوان .(٥٠٠٢) ئەدەب، عەبدوڵاڵ بەگ میسباحودیوان. -
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 یردنەوەی شێخ محەمەدی خاڵ ویۆیردنەوه و ساغ .دیوان (.٢٩٣٥. )تاڵەبانی، شێخ ڕەزا -
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 باڵویەرەوەی محەمەدی.

. ساغکردنەوە و پێداچوونەوەی ێەعفەر قەهرەمانی و دیوان .(٢٩٣٣) حەریق، مەالساڵح. -
 یوردستان. نەژاد. چاپی یەیەم. سنه: زانستگایمحەمەد ئیسمائیل

. ڕێککردن و لێکدانەوەی ئیسماعیل دیوان .(٢٩٣٣) سالم، عەبدولڕەحمان بەگ. -
 ئااڵی ڕوونایی. :یەسنەزانی. چاپی یەیەم. سنه

 . چاپی دووەم. سنه: یوردستان.مێژووی ئەدەبی یوردی .(٢٩٣٢) سەێادی، عەالئەدین. -
 یەیەم. هەولێر: ئاوێر.. چاپی خۆشناو و دۆ و دۆشاو .(٥٠٢٢) شێخ وەسانی،  ەقێ. -
بەرگ. لێکدانەوەی محەمەد مستە ا ٥. دیوان(. ٥٠٢٠یوردی، مستە ا بەگ. ) -

 "حەمەبۆر". چاپی یەیەم. هەولێر: ئاراس.
. لێکۆڵینەوه و لێکدانەوەی سەردار حەمید میران و دیوان .(٢٩٣٠) یۆیی، حاێی قادر. -

 یەریم مستە ا شارەزا. سنه: یوردستان.
. لێکدانەوە و دیوان .(٢٩٣١) د یوڕی مەال عوسمانی بالخی.ەمەحممەحوی، مەال -

لێکۆڵینەوەی مەال عەبدولکەریمی مودەڕیس و محەمەدی مەال یەریم. چاپی پێنجەم. 
 سنه: یوردستان.

. لێکۆڵینەوە و دیوان .(٢٩٣٥) نالی، مەال خدری ئەحمەدی شاوەیسی میکایەڵی. -
و  اتیح عەبدولکەریم. چاپی نۆهەم. سنه: لێکدانەوەی مەال عەبدولکەریمی مودەڕیس 
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