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اديبان ُكرد همواره شعر فارسی را به دیدۀ اعجاب و تحسین نگریسته و از آن متأثر
بودهاند .نمودهاي گوناگون اين تأثيرپذيري را در قالب تضمين ،ترجمه و صور خيال مشابه
و مضامين مشترك ميتوان ديد و از این ميان ،شعر حافظ بيش از ديگر اشعار مورد توجه
ايشان بوده است .در اين مقاله پس از مقدمهاي دربارۀ تأثيرپذيري اديبان ُكرد از شعر
فارسي ،به ناري ،شاعر عارفمسلكي كه در همين سدههاي اخير ميزيسته ،پرداختهایم.
براي ترسيم خطوط چهرۀ حافظ در ديوان شاعر ُكرد ،ابتدا به سراغ موضوعات و مضامين
و مفاهيم مورد عالقۀ دو شاعر رفته و در نهايت چهار مخمس ناري ،كه در آنها غزليات
حافظ را ،تضمين كرده است ،بررسي كردهايم.
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 -1مقدمه
تأثير ادبيات فارسي بر ادبيات كردي

ادبيات فارسي بر شاعران و نويسندگان ُكرد تأثير چشمگيري داشته است .گویی اينان

وارد بوستان ادب فارسي شدهاند و در هر گوشۀ آن بلبلي را ديدهاند كه با نغمۀ پرشورش
مشام جان را نوازش ميدهد و كودك دِل را با خود همراه ميكند .بزرگاني مانند :فردوسي،

نظامي ،مولوي ،سعدي ،حافظ ...بلبالن اين بوستاناند.

درباره علت توجه اديبان كرد به زبان و ادب فارسي ميتوان داليل بسياري آورد .از جمله
نياز به آموختن زبان فارسي به عنوان زبان رسمي و معيار  -براي ُكردهایي كه در ايران
زندگي مي كنند -و همچنين سنت غني و ریشهدار شعر و ادب فارسي .در مورد آشنايي
نويسندگان و شاعران كردستان عراق با زبان فارسي نيز بايد گفته شود كه اينان «تبحر

كافي در فارسي را حداقل براي استفاده به عنوان منبع دارا هستند» (احمدزاده:1386 ،

.)447

ترجمۀ اشعار فارسي به ُكردي ،که در طول سالیان دراز صورت گرفته است و همچنين
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برگردان بسياري از رمانهاي فارسي مانند« :بوف كور»« ،شازده احتجاب»« ،همسايهها»،
«گاو خوني» و نظایر آن به ُكردي ،نشاندهندۀ اهميتي است كه ادباي ُكرد براي ادبيات
فارسي قائل هستند .ترجمۀ اثري از يك زبان به زباني ديگر در وهلۀ اول از جذابيت و زيبايي

آن اثر نزد مترجم حكايت ميكند و خوانندگان نيز اغلب براي رسيدن به نوعي آرامش و

درك زيبايي ،آن را ميخوانند؛ اما حركت در دنياي ذهن و فكر مردماني ديگر و آشنايي با
رسوم و آداب آنها تأثيراتي را ،هرچند به طور ناخودآگاه ،به همراه دارد .هرچه اثر ترجمه
شده ،قويتر و باارزشتر باشد و دنياي بزرگ خارج را در دل كوچك خود به نحو بهتر و

برتري جا داده باشد ،تأثير آن عميقتر و بيشتر است.
تأثير ادبيات فارسي بر ادبیات ُكردي در گذشته بيشتر بوده و شعر كالسيك ُكردي بسيار
وامدار شعر كهن فارسي است .اكثر قريب به اتفاق شاعران كالسيك ُكردي آشنايي خوبي
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با شعر فارسي داشتهاند و نمود اين آشنايي در ديوان آنها به صورت تضمين اشعار ،صور

خيال مشابه ،مضامين مشترك و امثال آن ديده ميشود .به نظر ميرسد از ميان شاعران
فارسيگوی مولوي ،نظامي و بویژه حافظ بيش از همه مورد توجه قرار گرفتهاند .البته در
گنجینۀ ادبیات ُکردی آثاری هم به پيروي از «شاهنامه» يا گاه ترجمۀ منظوم آن یا ديگر
آثار فارسي ديده ميشود .عبدالرحمن شرفکندی (ماموستا هه ژار) رباعیات خیام را به زبان
ُکردی ترجمه کرده است .همچنین عباس حقیقی (ماموستا حقیقی) صد غزل حافظ را به

زبان ُکردی ترجمه و چاپ کرده است .اینگونه آثار به دليل غنا و زيبايي و عظمت اصل آنها
و نيز پرداخت هنرمندانه آنها در زبان کردی توسط اديبان ُكرد ،در شمار آثار درخشان زبان
و ادبيات ُكردي محسوب ميشوند.

نشانههايي از تأثير اديبات فارسي بر اديبات معاصر ُكردي نیز میتوان نشان داد .اشعار
شاملو ،ابتهاج ،سپهری ،فروغ فرخزاد و همچنین شعر «عقاب» خانلری به ُکردی ترجمه شده

است (احمدزاده.)448 :1386 ،

در پی ،براي آنكه بحث بيشتر باز شده ،گستردگي تأثير اديبات فارسي بر ادبيات ُكردي

ملموس و عيني شود ،چند نمونه از شعر کردی ذكر ميكنيم .مثال اول از شعر «هیمن»
است .وي از شاعران بلندپايۀ ادب ُكردي است كه با ديوانهاي فارسي آشنا بوده و نمود اين
آشنايي را جابهجا در شعرش ميتوان ديد .در شعر «نالۀ جودايي» [= نالۀ جدايي] ابياتي را

از مولوي تضمين كرده است:

وا وه ره دهي وا وه ره نيزيك به ليم

بمده يه مهي ،بمدهيه مهي تا ده ليم

معني :اي ساقي به نزديك من بیا و پیاپی میبده تا آنگاه كه بگويم:

مســــت مســــــــتم ساقيا دسـتم بگير

تـــا نـــه افتـــــــادم ز پا دستم بگـــير
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است .دكتر هاشم احمدزاده در كتاب خود ،كه به بررسي رمان فارسي و ُكردي پرداخته ،از
تأثيرات دو رمان «جاي خالي سلوچ» و «همسايهها» بر رمان ُكردي شار [شهر] سخن گفته
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جا كه سه ر خوش بووم بــه دهنگيكي نــهوي

بوت ده ليم ئه و شيعره به ر زه ي مه و له و ي

معني :اكنون كه با اين شعر تازه و نو خوشم ،برايت آن شعر عالي و گرانبهای مولوي

را ميخوانم:

بشنو از ني چون حكايت ميكند

از جــــداييها شكايت ميكند

(هیمن)276 : 2005 ،

اول اولين بيت فارسي ،معلوم نيست .در پاورقي ديوان هیمن ،مصراع دوم
شاعر مصراع ِ

از آن مولوي دانسته شده است؛ اما در «كليات شمس» اين مصراع يافت نشد (ر.ك :ديوان

هیمن :همان صفحه) .بيت دوم فارسي ،همان بيت آغازين مثنوي گرانسنگ معنوي است.

مثال ديگر :در ديوان هیمن دو بيت با عنوان «ته رجمه له ئه نوه ريه وه» [= ترجمه از

انوري] آمده است:

هــه ر به ال يه ك له ئاسمانه و ه بي

كه گه يشته زه وي ده كــا پـــرسيار
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با له ويش را نـــه هــــا تبی بو من

ئه ري له كوييه مالي مام هيــــمن ؟

(هیمن)261 :2005 ،

معني :هر بالیي كه از آسمان آيد هرچند بر من نيامده باشد ،همين كه به زمين رسيد،

ميپرسد :راستي خانۀ مام [= عمو ،لفظ احترام براي مرد سالخورده] هیمن كجاست؟

اكنون بيگمان آن دو بيت كه در ديوان انوري است 1و اشتهاري يافته به ذهن متبادر

شده است:

هر بالیي كز آسمان آيـد

به زمين نارسيده ميپرسد

گرچه بر ديگري قضا باشد

خــــانۀ انوري كجا باشد؟

(انوري)662 /2 :1364 ،
مثال ديگر از شعر «نالی» ( )Nâliاست .در ديوان وي ،كه از مشهورترين شاعران ُكرد

است و اشعارش به حافظ و شاعران سبك هندي نزديك است ،دو بيت وارد شده كه در
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اصل متعلق به امير مع ّزي شاعر قرن پنجم است 2 .فارغ از هر مطلب ديگري ،اين مورد
نشان از نزديكي ذهن و زبان نالي به ذهن و زبان اديبان فارسي و تأثيرپذيري او از ادب

فارسي دارد:

آن زلف مشــــكبار بر آن روي چون بــهار

گر كوته است كوتهي از وي عجــــب مدار

شب در بهار روي نهــــد ســــوي كوتهي

وان زلف چون شب آمد و آن روي چون بهار

(نالي)219 :1383 ،

ضبط این ابيات كه از قصيدهاي است در مدح سلطان بركيارق در كليات ديوان امير
معزي به گونۀ دیگری است (ر.ك .كليات امير معزي .)309 :1358 ،در كتاب «فنون بالغت
و صناعات ادبي» ،اين دو بيت به عنوان شاهد براي حسن تعليل آمده است و ضبط آنها به

 1376در شهر مريوان همايشی براي او برپا شده است 3.ناري شاعر عارفي است كه اشعارش

مشحون از لطايف و معاني عالي است و لفظش هم روان و دلنشين ،و غفلت محققان ادب
ُكردي از ديوان او شگفتآور است.
 -2مختصري در باب زندگي و شعر ناري

«مالمحمد» ،مشهور به «كاكه حهمه» ( (Kâka Hamaو متخلص به «ناري» ،فرزند

مال احمد بن مال عبدالرحمن به سال 1290ق .در قريۀ كيكن از قراي شلير و ناوخوان
متولد شد (بابا مردوخ روحاني .)266/2 :1366 ،پس از تحصيالت مقدماتي نزد پدرش،
به مدارسي در كردستان ايران و عراق و تركيه رفت و در «رواندز» از عالمه اسعد افندي

خيالني اجازۀ اجتهاد گرفت و به مريوان ،زادگاه خود برگشت و تدريس و تعليم طالب و
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صورتي است كه در اينجا آورديم (ر.ك :فنون بالغت و صناعات ادبي.)261 :
در ميان ادبُاي ُكرد« ،ناری» ( )Nâriبسيار كم مورد توجه قرار گرفته و تنها در سال
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انجام خدمات ديني را به جاي پدرش ،كه وفات يافته بود ،بر عهده گرفت .در سال 1325ق.
به دعوت مالك قريۀ «بيلو» به آنجا رفت و تا روز مرگ در آنجا به تدريس مشغول بود .به
دليل اقامت نسبت ًا طوالني در اين دهكده به «مال كاكه حه مه بيلو» مشهور شد (همان/2 :
 .)266خاندان او «پدر بر پدر از خانواده علم و ادب بودهاند» (حيرت سجادي.)817 :1375 ،

وي از مريدان قطب العارفين شيخ علي حسامالدين نقشبندي بود و اخالقش نيكو و صفات
اخالقياش مورد پسند بود و با عزت نقس و قناعت زندگي كرد ،تا اينكه در سال 1363ق.

در بيلو درگذشت ( بابا مردوخ روحاني.)266 /2 :1366 ،
«ناري مردي راست آئين و ُكردپرور و صوفي و قلندرمشرب و شاعري توانا و دانا و
نكتهپرداز و خوشگو و مجلس گرم كن و باوفا بود» ( ناري 23 :1383 ،مقدمه) .محققانی كه
دربارۀ شعر ناري مطلبی نوشتهاند ،همگی شعر او را ستودهاند و آن را در شمار اشعار سلیس
و روان ُكردي به حساب آوردهاند.
جامع ديوان ناري -كاكه فه للالح  ،Kâka-I Fallâhدرباره او و شعرش مینویسد:
«ناري يكي از قلههاي بلند و از ناموران شعر كالسيك ُكردي است و به درستي كه بعد
4
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از پايه گذاري كردن و تثبيت مکتب شعر كالسيك در ناحيۀ شهر زور توسط "نالي و كوردي

و سالم و محوي" وي يكي از خوشگويان و از استادان اين طريقه و مكتب است» ( ناري،

 16 :1383مقدمه).

 -3ويژگيهاي ديوان ناري

ديوان ناري همچون اكثر آثار كالسيك فارسي و کردی با مدح پيامبر شروع ميشود

(همان)33 :؛ شعرهاي عرفاني هم در ديوانش ديده ميشود (از جمله اشعار شماره 66 ،67و

)65؛ در اشعارش از عبارات و كلمات قرآني نیز بهره گرفته (صص  155و  )100و به نام

سورههاي قرآن اشاره كرده است (ص )79؛ همچنين در جایي ارادت خود را به آل علي (ع)
بيان ميكند (ص  .)91در ديوان ناري تلميحات شيريني به ماجراي اياز ،حضرت يوسف(ع)،
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شیرین و داستان گم شدن انگشتري سليمان (ع) وجود دارد (ص  .)96از ديگر ويژگيهاي

ديوان ناري ميتوان به چند شعر او اشاره كرد كه در آنها از بيرواجي غزل گله ميكند
(صص  74 ،76 ،87و  .)65گاه به دفاع و حمايت از زنان ميپردازد (شعر شماره )38؛ ولي در
جايي ديگر تمام محنتهاي تاريخ را به خاطر وجود زن ميداند ( شعر شماره  .)44به شاعران
ُكرد همچون «نالي و محوي» اشاره ميكند و متواضعانه مقام خود را از آنان پايينتر ميداند.
اين مسأله میتواند بیانگر این نکته باشد كه ناري ،اين دو شاعر را الگوي خود قرار داده است

ايران روزگار خود ،بيخبر نبوده است؛ زیرا
(صص 110و  .)99وی نشان داده كه از اوضاع ِ

در جايي به بيساماني وطن و تاريكي و ظلمت آن اشاره میکند كه شايد مربوط به حوادث
عصر مشروطه باشد (صص  58و  .)88به بازيهاي زباني عالقه دارد (صص  141و )106؛

همچنين در شعر او لف و نشر ديده ميشود(ص .)87

اشعار فارسي او را كه براي شيخان و بزرگان ده سعدآباد سروده ،ذكر ميكنيم:
ز بازوي تو كـــار و صنعت فرهاد ميبينيم

رموز بيستون در خاک سعدآبـاد مــيبينيم

عموم عاملت خســـــرو بود در عالم فاني

پي شيرين تو را من عاشق دلشاد ميبينيم

()168

همچنين در پايان ديوان ،نمونههايي از نثر او آمده است .نثر او روان ،زيبا و آهنگين

است.

 -4آيا ناري متأثر از حافظ است؟

در ديوان ناري همان آني ديده ميشود كه در اشعار فارسي سراغ داريم .يك جذبه و
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در ديوان ناري اشعاري به فارسي وجود دارد (صفحات  173تا  )167كه البته به ق ّوت
اشعار ُكردي او نیست و در برخي موارد افتادگي و سهو در آنها مشاهده ميشود .نمونهاي از
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كشش كه در زيباترين شعرهاي فارسي ،در قالب مضامين عالي و الفاظ زيبا ،نمايانده شده

آن شعري هستند.
است .اشعار سعدي ،حافظ ،مولوي و فردوسي و برخي ديگر ميدان بروز ِ

همچنين در ديوان ناري مضامين و مفاهيمي وجود دارد كه ذهن ما ،آنها را با حافظ
ميشناسد .نیز بايد به مخمسهايي كه ناري در آنها اشعار حافظ را تضمين كرده است،
اشاره كرد .بنابراين به نظر ميرسد ميتوان گفت كه وي از حافظ متأثر بوده است.
مفاهيم و مضاميني مانند :مبارزه با زاهدان و صوفیوشان دروغین ،در شعر برخي شاعران

ديگر هم ديده میشود؛ اما نه آن شاعران ديگر به اندازۀ حافظ به بعضي از اين مضامين
مقبوليت اشعار حافظ را داشته و دارد
معروفيت و
پرداختهاند و نه اشعار آن ديگران شهرت و
ّ
ّ

و اين خود نشانگر هنرمندي و ظرافت بيان اوست.

اكنون اگر به موارد گفته شده اين بيت ناري را ،كه در آن به همانندي غزلش به سبك

 يا به قول خودش لهجۀ حافظ -افتخار ميكند اضافه كنيم ،مسأله قدري بيشتر روشنميشود:

وا ئه زانــــم بي ئه ده ب نـــابي ئهگهر ناري بلي

ئهم غه زه لما نه له له هجهي شيخي شيرازي ئه کا
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(ناري)46 :1383 ،

معني« :بر آنم كه بيادبي و جسارت نباشد اگر ناري بگويد :اين غزلم به لهجه (سبک)

غزلهاي شيخ شيراز است».

اين غزل ،حال و هواي غزلهاي حافظ را دارد؛ از جمله :بعضي كلمات مورد عالقۀ حافظ
همچون :مغبچه ،در آن ديده ميشود و نيز ناری در بيتي از آن ،رویگرداني خود را از سخن

و گفت قاضي و مفتي ،كه او را از صحبت و همنشيني يار منع ميكنند ،بيان ميكند:
قازي و موفتي ده لين ،يانی حه را مه سوحبه تي

رووي ئه وه ره ش بي به قهولي موفتي و قازي ئه کا

معني :قاضي و مفتي صحبت و همنشيني با او را حرام ميدانند .روي آن كه به سخن

تصويري از حافظ در ديوان ناري
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قاضي و مفتي گوش فرا ميدهد و به آن عمل ميكند ،سياه باد و نفرين بر او باد».
حافظ ميگويد:

معــــذور دارمت كه تو او را نديدهاي

منعم كني ز عشق وي اي مفتي زمان

(حافظ)420/4 :1362 ،

اين رویگرداني از سخن قاضي و مفتي ناشي از بدبيني دو شاعر نسبت به آنهاست.

آناني كه حرف ميزنند و عمل نميكنند و به قول حافظ «چون به خلوت ميروند آن كار
ديگر ميكنند».5

اما ناري بيشك با ديگر ديوانها و مجموعههاي فارسي -هرچند شايد نه به طور كامل

– آشنا بوده است .اين را از اشارات او به جامي ،نظامي ،انوري ،عنصري و شخصیتهاي
«شاهنامه» ميتوان دريافت:

ناگهم له ته ريقي هو نه ر قه ت به نيزامي

(ناري)81 :1383 ،

معني« :در راه هنر هرگز به نظامي نميرسم و در سير و سلوك نيز هرگز به مقام جامي

دست نخواهم يافت».

 -5مفاهیم و مضامین مشترک در دیوان حافظ و ناری

ناری در بسیاری از اشعار خویش به استقبال حافظ رفته است .جدا از کلمات حافظانهای
که بعض ًا در شعر ناری دیده میشود 6،میتوان از مفاهیم و مضامینی سخن گفت که در شعر

دو شاعر وجود دارد .وی گاه غزلیاتی از حافظ را نیز تضمین کرده و به قول معروف مانند

طفل ابجدخوان از سر خط استاد خود پیروی کرده است.

هر دو شاعر ما به هجران و جدایی دچار و از آن در عذاب بودهاند .حال با توجه به صبغۀ

عرفانی بعضی اشعارشان ،این هجران را میتوان به دوری از معبود هم تعبیر کرد .همچنین

مطالعات ادبیات تطبیقی
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به کسانی که سخن میگویند و عمل نمیکنند و در ح ّد همان سخن باقی میمانند ،بیاعتقاد
بودهاند .اولین کسانی که در تیررس این نگاه قرار گرفتهاند ،زاهدان ریاکار و خرقهپوشان
دروغین هستند؛ آنان که ایمانشان سست است و اگر دلبری شاهدان را ببینند ،دین و

ایمانشان بر سر آن میشود .این آزردگیها هر دو شاعر را بر آن داشته که گاه به شراب

پناه برند و از طریق آن دردها را تسکین دهند و گاه که اوضاع از این هم خرابتر بوده و
بیوفایی و هزار دامادی دنیا نیز به آن اضافه شده است ،دنیا را به کناری نهاده یا دست کم
به دوری از آن سفارش کنند .دنیایی که هرچه میدهد با زحمت و رنج فراوانی که میکشی

میدهد؛ اما هنوز مزۀ شیرین آن به دست آمده را نچشیدهای که تاب نیاورده و آن را سخت
زشت بازمیستاند!

 -1-5مبارزه با ریا و بیاعتقادی نسبت به زاهدان ریاکار

دیوان حافظ پر است از اشارات و ابیاتی که در آنها ریاکاران سرزنش شدهاند تا جایی

که گفته اند« :در حوزۀ هنرها ،هیچ هنرمندی را نمیشناسیم که به اندازۀ او با ریا دشمنی
ورزیده باشد» (شفیعی کدکنی .)433 :1384 ،در واقع یکی از مبانی اصلی اندیشۀ او مبارزه
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با ریا و ریاکاران است:

آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت
و معتقد است:

در این صوفیوشان دردی ندیدم

حـــافظ این خرقۀ پشمین ه بینداز و برو

(حافظ)399/8 :1362 ،

که صافی باد عیش دردنــوشان

و ابیات بسیار دیگری همچون.155/1 -186 /5 -366/8 -427/8 -441 /5 :

()379/6

ناری در این مورد با حافظ هم عقیده است و در دیوان او نیز زاهدان ریاکار و صوفیوشان

جایی ندارند .ابیات بسیاری از دیوان او این مضمون را در خود جای دادهاند:

CLQ
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برو زاهـــید که دل نادهم به وعدهی پووچ و ئهفسانه

نیشانهی سه فوهتی دل کهی به ریش و خهرقه پوشینه
(ناری)11 :1383 ،

معنی :ای زاهد ،از نزد من برو که به افسانه و وعدۀپوچ [تو] دل نمیدهم؛ زیرا معتقدم

که نشانۀ پاکی دل ،داشتن ریش و خرقهپوشی نیست.

و ابیات دیگری از دیوان؛ از جمله صفحه  164و  39و .125

 -2-5گله از هجران و جدایی

شکایت از هجران و جدایی در شعر هر دو شاعر ،فراوان و از مفاهیم محوری است.
نکتهای که به ذهن میآید اینکه در شعر حافظ -خصوص ًا – غمی پنهان وجود دارد؛ غمی که
ناشی از هجران است .به عبارت دیگر برخالف ظاهر و صورت طربانگیز و شاد غزلهای

باشد که نمیتوان اشعار او را با اشعار فرخی و منوچهری مقایسه کرد؛ زیرا آنان هجری و
فراقی نکشیدهاند تا غمی داشته باشند و شعرشان شعر طبیعت و شادی و طرب است.

شاید این سؤال ذهن ما را به خود مشغول کند که منظور از یار در دیوان این دو شاعر

کیست؟ آیا یک شخصیت زمینی است یا معنوی و آسمانی؟ البته ما بحث چندانی در این باره
نخواهیم کرد و معتقدیم بابی و جایی دیگر میطلبد؛ اما آنچه عجالت ًا به نظر میرسد اینکه

در شعر حافظ یار به یک شخصیت معنوی بیشتر نزدیک است:
جــانـــا چه گویم شرح فراقت

چشمی و صد نم ،جانی و صد آه

و ابیات بسیار دیگری مانند.63/7 - 69/7 – 69/1 :

(حافظ)409/5 :1362 ،

ناری نیز در ابیاتی شیرین و خواندنی این مضمون را پرورش داده است:

من خه یالم و ه سل و تو فیکرت فیراق

مـــن به تو موشتاق و تو بی اشتیاق

مطالعات ادبیات تطبیقی

حافظ ،هجر و فراق همچون رشتهای در اغلب آنها کشیده شده است .شاید به همین دلیل
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(ناری)76 :1383 ،

معنی :من در خیال وصال تو هستم و تو در فکر فراق .من به تو اشتیاق و میل دارم ا ّما

تو بیاشتیاقی.

و در صفحات دیگری از دیوان مانند 114 ،135 ،109 ،88 :ابیاتی در این مضمون

میتوان یافت.

 -3-5توصیه به دوری از دنیا

در ادبیات فارسی در این باب ،توصیه بسیار میتوان یافت .در شعر حافظ نیز این مسأله

نمود یافته است و سرآمد ابیات وی در این زمینه ،این بیت است:
مجو درستی عهد از این جهان سست نهاد

که این عجوزه عروس هـــزار داماد است

ناری نیز در این زمینه ابیاتی دارد:

(حافظ)37/7 :1362 ،

دنیــــــا که هه موو له حزه هه م ئاغوشی که سیکه!

سوحبه ت له گه ل ئه م فاحیشه ریسوایه هه تا که ی؟
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(ناری)62 :1383 ،

معنی :دنیا همچون بدکارهای هر لحظه در آغوش کسی است ،صحبت و همنشینی و

دلبستگی به او تاکی؟

 -4-5درخواست از ساقی برای به گردش درآوردن جام

در شعر حافظ این مسأله نمود برجستهای دارد؛ تا جایی که وی حتی ساقینامهای نیز

سروده است .در تفسیر ساقی و میو اینکه در دیوان نماد و رمز چه چیزی هستند ،سخن
بسیار گفتهاند که میتوان به کتابهای مربوط به آنها مراجعه کرد.

تصويري از حافظ در ديوان ناري
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اال یـــا ایـــها الساقی ادر کأس ًا و نـــاولها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

(حافظ)1/1 :1362 ،

و ابیات دیگری مانند...387 /4 :

در شعر ناری نیز این مضمون مشاهده میشود؛ زیرا او هم عارف بوده و با تعبیرات و

رموز عارفانه آشنا:

بینه گه ردوش ساقیا! وه ک مه نزه ر ه ی من جامی مهی

			

و ه ختی ر ه قس و عو شره ت و نه شئهی خو مارم ها ته و ه

()118

ی را به گردش درآور؛ چرا که وقت رقص و عشرت و خوشیام آمده
معنی :ساقیا! جام م 

است.

 -5-5تاب نیاوردن زاهدان ،عشوه گری شاهدان را

حافظ و ناری تقابل عشق و زهد را به زیبایی نشان دادهاند .اینکه زاهدان و اهل تقوا تاب

خویشتنداری در برابر سحر و غمزۀ شاهدان زیبارو را ندارند ،انتقادگونهای است از اینان .در
واقع هر دو شاعر هم از زیبایی و سحر و غمزۀ شاهد و یار سخن میگویند و هم در ضمن

آن از عدم اخالص و بیتقوایی زاهدان:

شاهدان گر دلبری ز ینسان کنند

در شعر ناری چنین میخوانیم که:

زاهـــدان را رخنه در ایمان کنند

تو رکی چاوی گه ر ببینی عابیدی خه ولوهت نشین

(حافظ)192/1 :1362 ،

دیته جونبوش ئه و به جوببه و خه رقه یی په شمینه وه

مطالعات ادبیات تطبیقی
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سحری غه مزهی وره ده گیری زاهید و عالم لهری
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ئهم به کولی عیلمه و ه زاهید به باری دینه وه

(ناری)113 :1383 ،
ترک چشم( چشم زیبا و مست) یار را ،اگر عابد خلوتنشین ببیند با جبه و خرقۀ
معنیِ :
پشمینه به جوش و خروش و جنبش میافتد( به وجد میآید) .سحر و جادوی غمزه و ناز
یار ،زاهد و عالم را با باری از دین و علم از راه بدر میکند؛ زاهد را با همۀ دینش و عالم را
با همۀ علمش .
و نیز صفحۀ ...94
عالوه بر عناوینی که ذکر شد میتوان مفاهیم و مضامین مشترک دیگری در دیوان
این دو شاعر جست؛ از جمله :برتری دادن معشوق به آفتاب از نظر زیبایی (ناری ،ص 48و
حافظ )299/7؛ افتخار به شعر خود که البته اغلب شاعران چنین مضمونی را بیان کردهاند
(ناری ،ص  63و حافظ  )253/7و اینکه مقام عیش میسر نمیشود بی رنج (ناری ،ص 73
و حافظ )20/5؛ لزوم اطاعت از پیر برای طی طریق (ناری ،ص 124و حافظ  )1/3و پارهای
مضامین دیگر.
شاید نتوان ناری را در بیان این مضامین به طور قطع متأثر از حافظ دانست؛ زیرا صرف
تشابه دلیل بر تأثیرپذیری نیست و برخی از مضامین گفته شده جزو مضامین و مفاهیم شایع
هستند و مربوط به زمان و مکان خاصی نیستند؛ ولی نزدیکی بیان ناری به حافظ و برخی
کلمات حافظانه در شعرش و بیتی که در متن آمده ،و در آن به همانندی غزلش با غزل
حافظ افتخار میکند ،نشان میدهد که او دیوان حافظ را بسیار میخوانده و دوست داشته
و سخنان او در ذهنش حضور داشته است .به هر حال انس هر شاعر و نویسندهای با آثار
دیگران ،خواه ناخواه نقش آن آثار را در کار وی بر جا خواهد گذاشت.
 -6تخمیسهای ناری از غزلیات حافظ

مخمس ،شعری را گویند که هر بند آن از پنج مصراع تشکیل شده باشد (همایی،

تصويري از حافظ در ديوان ناري
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 )201 :1367و میتوان آن را از فروع مسمط دانست .علت ایجاد آن هم را باید در گرایش
به تنوع و نوجویی دانست .در ذیل همین مبحث نوعی از تخمیس مطرح شد که همراه با

تضمین است .به این صورت که شاعر ،شعری را از شاعر دیگری تضمین میکند و در هر
بند از مخمس خویش یک بیت یا یک مصراع از آن شعر را میآورد .در واقع او سه یا چهار
مصراع میسراید که با بیت یا مصراع آن شاعر دیگر ،بند مخمس را تشکیل میدهد .نظام

قافیهبندی در مخمس اینگونه است که مصراعهای اول تا چهارم هر بند هم قافیه است
و تمام مصراعهای پنجم نیز با یکدیگر ،هم قافیه است .مرحوم همایی تخمیس همراه با

تضمین را «داخل در نوع مسمطات» دانسته است (همایی.)211 :1367 ،
در ادبیات ُکردی تضمین اشعار فارسی جایگاه ویژهای دارد 7و در شعر بسیاری از شاعران
نمونههایی از آن وجود دارد .برخی اوقات یک مصراع یا یک بیت و گاهی نیز ابیاتی از یک
قصیده یا مثنوی و در مواردی نیز غزلی کامل تضمین شده است .در این باره نیز حساب

ناری در دیوان خود چهار غزل حافظ را تضمین کرده است که یکی از آنها تنها یک بند
دارد .در دو تای دیگر از تخمیسها ،دو بند کام ً
ال فارسی وجود دارد و شاید شاعر میخواسته

هنرش را در سرودن شعر به زبان فارسی نشان دهد؛ کما اینکه در دیوان او هفت شعر
کوچک و بزرگ به زبان فارسی موجود است.

ناری قواعد تخمیس را رعایت کرده و مصراعهای ُکردی را بر وزن غزل حافظ آورده
است .همچنین وی به تناسب فضا و مضمون اشعار ُکردی با شعر حافظ دقت داشته و

کردیاش از این جهت در نهایت تناسب با غزلیات حافظ است .به جز بند اول که
مصاریع ُ
پنج مصراع آن هم قافیهاست ،در بندهای دیگر چهار مصراع اول -که سه تای آنها ُکردی
است -هم قافیه است و مصراعهای پنجم هر بند نیز با بند اول قافیۀ مشترکی دارند .نکتۀ

دیگر اینکه ترتیب ابیات حافظ به صورتی که در دیوان هست ،رعایت نشده و ناری برخی

مطالعات ادبیات تطبیقی

غزلیات حافظ را باید جدا کرد .پس از یک بررسی مختصر در این زمینه ،مشخص شد که
شاعران ُکرد به شعر حافظ بیشتر از شعر دیگر شاعران فارسیگوی توجه داشتهاند.
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ابیات حافظ را حذف کرده است.
نتیجه

مطالب و مواردی که در متن این مقاله آمده است ،نشان میدهد که بخشی از ادبیات

کُردی ریشه در ادبیات فارسی دارد و از سنت آن بهره میبرد .مثالهای بسیار دیگری میتوان
زد و نشان داد که ذهن و زبان شاعران فارسی تا چه حد ادیبان ُکرد را به خود مشغول

داشته است .در واقع اگر بتوان ادبیات ُکردی را به میوهای تشبیه کرد ،باید گفت که این میوه
از پیوند چند عامل به وجود آمده است :فرهنگ و زبان ُکردی و جغرافیایی خاص مناطق
ُکردنشین و مقتضیات آن ،ادبیات و فرهنگ فارسی ،ادبیات عربی ،تا حدی ادبیات ترکی و
امروزه نیز ادبیات غرب و مسائل دنیای مدرن.

ناری از شاعرانی است که به شعر فارسی تمایل دارد .وی اشاراتی به شعرای فارسیسرا

از جمله :فردوسی ،نظامی و جامی کرده؛ اما عالقۀ خاصی به حافظ ابراز کرده است؛ به
نحوی که برخی کلمات و مضامین او حافظانه است .همچنین چهار غزل حافظ را به طریق
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تخمیس ،تضمین کرده است.

شاید بتوان برخی از مضامین مشترک شعر حافظ و ناری را از باب توارد دانست؛ اما

مطالعه زندگی و شعر وی ،از عالقۀ او به طرز فکر و بینش و شیوۀ بیان حافظ سخن میگوید.
همچنین به نظر میرسد همیشه الزم نیست تا عین ًا سخنان شخصی را بیان کرد تا نشان
تأثیرپذیری از او باشد؛ بلکه اشاراتی کافیست که دلیل عالقۀ شاعری به دیگری باشد.

پینوشتها

1 .1گفتنی است که در دیوان انوری به تصحیح مدرس رضوی ،این قطعه از «امیرشجاعی شاعر در قدح
آن انوری .با توجه به فحوای ابیات – که گالیه از
انوری» دانسته شده است و در چاپ نفیسی از ِ

مصیبتهای وارده است -به نظر میرسد ،نظر نفیسی صائب است.

2 .2از آقای هیوا حسن پور به دلیل ذکر این نکته سپاسگزاریم.

تصويري از حافظ در ديوان ناري

CLQ

3 .3متأسفانه ما نتوانستیم به مقاالت و سخنرانیهای ارائه شده در این همایش دست پیدا کنیم.
4 .4در اينجا فقط ترجمۀ قسمتهاي ُكردي برگزيده از مقدمۀ ديوان را ميآوريم و براي ديدن متن ُكردي
و تفصيل بيشتر ،خوانندگان را به صفحات  16-26ديوان ارجاع ميدهيم.
 5 .5برای آگاهی و اطالع درباره این شاعران – که از بزرگان شعر ُکردی هستند – رجوع کنید به کتابهای
تاریخ مشاهیر ُکرد ،نوشتۀ بابا مردوخ روحانی و شاعران ُکرد پارسی گو نوشتۀ سید عبدالحمید حیرت
سجادی و «میژووی ئه ده بی کوردی» از مارف خه ز نه دار.

6 .6سعدی را با عنوان شیخ و حافظ را با عنوان خواجه میشناسند؛ اما به دلیل وجود کلمات و مفاهیم
حافظانه در این غزل ،شیخ شیراز را کنایه از حافظ دانستیم .به این مطلب در پاورقی دیوان ناری نیز
اشاره شده است (ر.ک ناری 46 :1383 ،پاورقی شماره .)8

7 .7انس ناری با دیوان حافظ او را با دنیای حافظ و شیوۀ بیانش آشنا کرده و در چگونگی بیان و طرز تفکر
او اثر گذاشته است .حتی در مواردی کار به یگانگی لفظ نیز کشیده است .کلماتی مانند :مغبچه (/4
 165حافظ) که با تلفظ ُکردی آن« :موغ به چه» در دیوان ناری آمده است( )46و کلمات و ترکیباتی
که اندکی تغییر کردهاند نظیر :طوطی طبع ( 63 /2حافظ) که به صورت «تووتی دل» ( )47و پیراهن

همراه خواهد داشت .هم شاعران کُرد فارسیگوی بسیاری از اشعار فارسی را تضمین کردهاند و هم
شاعرانی که به زبان ُکردی شعر میسرایند .در این بررسی میتوان سیر تضمینها را در نظر گرفت و
به سؤاالتی از این دست پاسخ داد .1 :شعر کدام شاعر فارسیگوی بیشتر تضمین شده است؟  .2کدام
شاعر ُکرد بیشتر به تضمین اشعار فارسی عالقه داشته یا موفق بوده است؟ .3کدام قالب شعری فارسی
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟
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