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سیمای کرد در شعر کالسیک عربی
عبداهلل رسولنژاد

*

استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه کردستان
(از ص  123تا )143
تاريخ دريافت ،1395/06/01 :تاريخ پذيرش1396/12/05 :

چکیده
پس از گسترش اسالم و پذيرش آن از طرف اقوام مختلف ،فرهنگ اسالمی بستری برای احترام متقابل
میان اقوام وملتها شد و شعر عربی نیز به جای ترويج نخوت قبیلهای ،به ترسیخ أخوت ايمانی پرداخت؛
اما در جامعة اسالمی و دنیای عرب ،پس از فاصله گرفتن تدريجی از سرچشمههای تبعیض زدای دين ،و
به دنبال پیدايش دوبارة تعصّبات قبیلهای پیش از اسالم ،به ويژه در دورة عباسی ،از يک سو نحلههايی
چون شعوبیه ،در واکنش به بیعدالتی شاهان موسوم به خلفا ،به ذکرمعايب عربها پرداختند و در
عکسالعملی مشابه ،برخی عربهای متعصّب نیز به تحقیر ديگر ملل اسالمی چون ايرانیان و کردها
پرداختند .البته سهم کردها در اين میان ،مضاعف بود؛ از طرفی به دلیل ايرانی بودن ،میبايست تاوان
شعوبیگری برخی ايرانیان را بپردازند و از جهتی ديگر ،به دلیل انتساب به «ماد»ها از تیر تحقیر برخی
از ايرانیان باستانگرا بی نصیب نماندند .در اين پژوهش برای پاسخ به اين پرسش که در شعر کالسیک
عربی ،چه تصويری از کردها ارائه شدهاست؟ بررسی جوانب گوناگون سیمای کُرد در شعر کالسیک
عربی از جمله مدح و نکوهش شخصیتهای کرد ،اشاره به نسب و نژاد کردها ،بررسی شدهاست و نتايج
آن نشان میدهد که تعداد قابل توجهی از اين تصويرها ،متأثر از درگیریهای میان شعوبیه و عربهای
متعصّب ،چهرهای منفی و گاه خرافی از کردها را نشان میدهند .در برخی ديگر ،شاهد تمجید از
شخصیت های مهم و اثر گذار کرد هستیم؛ اما همراه با تجاهل يا انتحال نسبشان .در موارد اندکی نیز
شاهد تصوير واقعی همراه با همدلی نسبت به کردها هستیم که موارد اخیر بیشتر به دلیل گسترش
ارتباطات وباال رفتن سطح آگاهیهای عمومی وبه هم خوردن معادالت منطقهای ونیز قرار گرفتن کردها
در شرايط مشابه با ديگر ملتهای خاورمیانه بودهاست.
واژههای کلیدی :شعر کالسیک عربی ،سیمای کُرد ،شخصیتهای کرد ،تفاوت زبانها و نژادها.

* .رايانامة نويسندة مسئول:

a.rasoulnezhad@uok.ac.ir
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 .1مقدمه
هرچند در تاريخ اديان ،وجود متون مقدس ،باعث برجسته شدن زبان آن متون و برتری
گويشورانش بر ديگر زبانها و نژادها شده و آنها را به حاشیه رانده است؛ اما دين مبین
اسالم ،رعايت مساوات و برابری میان انسانها را ازآموزههای مهم خود به شمار آورده و
کتاب مقدسش قرآن ،اختالف زبانها و رنگها را در کنار آفرينش زمین و آسمان،
نشانه هايی برای عظمت يزدان و تدبّر انسان قرار داده است ،آنجا که خداوند متعال
میفرمايند« :وَ ِمن َآياتِِه َخ ْلق َالسمو ِ
ِ
الف َألسنتکمَوَألوانکمَإ ّن َيفَذلکَ
ات
َوَاألرض َوَاختِ ُ
ُ
ْ

ٍ
آلياتَلِلْعاملِني»َ(روم)22َ:

در آية ديگری خداوند برای همة انسانها روشن میسازد که اين تفاوت و اختالف،
تهديد و خطر و يا ماية امتیاز و برتری نیست ،بلکه ماية تفاهم و همدلی است؛ چون
منشأ همة انسانها يکی است« :ياَأيّهاَالنّاسَإنّاَخلقناکمَمنَذک ٍرَوَأُنثیَوَجعلناکمَشعوباََ

َخبي»
اهللَعليم ٌَ
وَقبائلَلتعارفواَإ ّنَأکرمکمَعندَاهللَِأتقاکمَإ َّن
ٌ

(حجرات)13 :

مفهوم اين آية شريفه ،دستوری انسانی و عامّ برای مسلمان و غیر مسلمان است،
دستور به تعارف نه فقط معرفت ،بلکه شناخت و پاسداشتی دو جانبه با معیار نهايی پروا
و حق مداری است.
اين پیام نظری دين و گفتمان آن برای روابط بینالملل است و در عمل نیز به هنگام
تقیّد عملی و صادقانة مسلمانان اعم از عرب و غیر عرب به مبانی وحدت آفرين و اخوت
ساز اسالم ،همة اقوام در فرصتها و موقعیتها برابر و شريک بودند و سیمای اسالمی بر
جوامع مسلمان حاکم و زبان عربی نیز به عنوان زبان يک فرهنگ و تمدن نه به عنوان
زبان ملتی خاص ،بر بیشتر عرصههای دينی ،علمی و ادبی حاکم بود و به تعبیری؛ زبان
عربی« ،التینِ» دنیای اسالم بود (نیکیتین )533 :1366 ،و در خدمات متقابل میان اين
دين و فرهنگ ،با ملل مسلمان ،به داليلی غیر عربها بیش از عربها سهیم بودند.
ابنخلدون ( )808-732در مقدمه تاريخش فصلی را تحت عنوان «محلةَالعلمَيف َاإلسالمَ
أکثرهمَالعجم» ،به اين امر و داليل آن اختصاص داده و میگويد :شگفت انگیز است که
حامالن دانش در امت اسالمی چه د ر علوم شرعی و چه در علوم عقلی جز در مواردی
اندک بیشترشان از غیر عرب ها هستند و اگر هم در میانشان فردی از نژاد عرب پیدا
شود او نیز زبان ،محل رشد و نمو و اساتیدش غیر عرب هستند (ابنخلدون ،د ت.)543 /1 :
اما«پس از تبديل خالفت به پادشاهی و بیداد و استبداد» (آذرشب )35 :1382،و فاصله
گرفتن تدريجی جامعة اسالمی از آن اصول انسانی و سر برآوردن تمايزات تفرقهآمیز
براثر عواملی چون موروثی شدن حاکمیت در سلسلههای خاص و پیدايش نحلههايی
چون شعوبیه ،اخوت ايمانی کمرنگ و کمرنگتر شد .به تعبیر اقبال الهوری (-1256
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 ،)1317وقتی که صدای پیامِ منادیِ رحمت ،پائین آمد ،نهیب لهیب بولهبی سر برآورد:
مصطفی ناياب و ارزان بولهب

در عجم گرديدم و هم در عرب

(الهوری)413 :1373 ،

وقتی که غیر عربهای مسلمان ديدند که عرب مسلمان مدعی جانشینی پیامبر
رحمت(ص) ،بی رحمانه بر طبل تمايز میان عرب و موالی میکوبد ،آنان نیز در واکنش
نسبت به آن ،ابتدا با تمسّک به اصل تساوی همة شعوب و قبايل ،در صدد کنترل بی
عدالتی های شاهان موسوم به خلفا برآمدند و در گام بعدی با تمسّک به افتخارات
باستانی و گاه موهوم خود ،دست به عکسالعملی بدتر زدند.
آری؛ برخی مد افعان نژاد عرب با افتخار به اسالم و بر خالف تمامی اصول انسانی آن،
خود را برتر و ديگران را تحقیر مینمودند .حتی بزرگانی چون «جاحظ» در غلوی
آشکار ،تنها عرب را صاحب ادبیات می دانست (حسین .)14 :1969،نمونة اين تحقیرها را
در منابع قديمی بسیار شاهد هستیم ،در اينجا ،به دو مورد بسنده میکنیم:
الف) ابوالفرج اصفهانی (؟356-ق) نقل میکند :يکی از موالی ،دختری از اعراب «بنی
سلیم» را به همسری گرفت ،شکايت نزد والی مدينه بردند ،والی بین آن دو جدايی
انداخت و امر کرد دويست تازيانه به او زدند و موی سر و ابرو و ريش او را تراشیدند.
شاعری به نام محمد بنبشیر ( 50ـ130ق) در ابیاتی چنین به آن اشاره نموده است:
و لَم تَ ِر ِ
ث الحکومةَ من بعيد
مت عدال
قضيت بسنّ ٍة وح َک َ
َ
ِ
سلب الحواجب والخدودِ
و فی ِ
و فی المأتي ِن للمولَی نَکال
فَـهل ي ِج ِد المولی من م ِ
إذا کافَأتَـ ُهم بِب ِ
زيد
نات ِکسـری
َ
َ
َ َ
َ

َ

َ

َ

َ

ف لِلموالی
أي
ِّ
أنص ُ
الحق َ
فَ ّ
َ

َ

ِ
العبيد
من إصها ِر العبيد إلی
َ

(اصفهانی ،د.ت)144/14 :

«شاعرخطاب به والی مدينه می گويد :تو که قضاوت را از دور به ارث نبردهای ،مطابق
سنت عمل و بر مبنای عدالت داوری نمودهای و دويست تازيانه و تراشیدن ريش و ابرو،
شکنجه و عذابی است برای موالی (غیرعربها) و وقتی تو آنها را هم اندازه «کُفء» دختران
کسری «ايرانی» ،بدانی ،غیر عرب ،بیش از اين ،چه چیزی میتواند بخواهد و کدامین
حق برای غیر عرب ،عادالنهتر است از اينکه برده با برده وصلت کند؟!».
ب) مبرد (210ـ )286نقل میکند که روزی جرير (28ـ )110شاعر مشهور دورة
بنیامیه ،بر قومی از «بنی عنبر» وارد شد؛ اما آنان او را مهمان نکردند ،وی به ناچار به
خريد مايحتاج خود اقدام میکند و وقتی که برمیگردد ،در وصف آنها چنین میگويد:
َ
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يا مالک بن طريفٍ إ ّن بيعکم
َ

لت لهم
بيع َکهُ بيعاً ،فَـ ُق ُ
قالوا :نَ ُ

القری ،م ِ
ِرف َد ِ
والحسب
فسد للدين
ُ
َ
الموالی واستحيوا من العرب
بِيعوا
َ
َ

َ

َ

(المبرد)46/2 :1997 ،

«ای مالک بنطريف! کمک شما به مهمان در برابر پول ،تباه کنندة دين و نسب
است و نبايد با عرب چنین رفتار نمود ،اين کار ،تنها شايسته غیر عربها است».
در اين فضای آلوده به تعصّبات نژادی در متون تاريخی ،ادبی و حتی گاه متون
دينی چون تفسیر ،فقه ،حديث و سیره به جای ارائة تصويری واقعی از خدمات متقابل
اسالم و ملل مسلمان ،متأسفانه تصويرهای گاه منفی و غیر واقعی از برخی ملل مسلمان
ارائه شد و در منطقه ای جغرافیايی که محل هبوط آدم أبوالبشر ،مکان نوح پدر دوم بشر
و نیز ابراهیم أبواألنبیاء و محمد خاتم األنبیاء(ص) بود ،بدترين شیوههای درگیری اقوام و
مذاهب را شاهد بوديم که تنها ريشه در حاکمیت حاکمان غیر حکیم و سیاستمداران
خودکامه نداشته است ،بلکه ريشه در فرهنگی داشت که به جای شناخت و تفاهم میان
اقوام و مذاهب ،هر کدام خود را حق و خدايی و برتر و ديگران را باطل و اهريمنی و
پست میدانستند( ».الخلیل.)263 :2012،
مهمترين سوالهای پیش روی اين پژوهش عبارتند از:
الف .در شعر کالسیک عربی چه تصويری از کردها ارائه شده است؟
ب .در شعر کالسیک عربی ،کردها به چه اقوامی منتسب شدهاند؟
ج.علت ارائة تصاوير متفاوت ازسیمای کردها در شعر شاعران دورهها و سرزمینهای
مختلف چیست؟
صورةَالکردَيفَ
در مورد پیشینة اين پژوهش الزم به ذکر است که جز کتابی با عنوان « َ
مصادرَالرتاثَاإلسالمي» اثر احمد محمود الخلیل ،چاپ شده در «دار آراسِ» اربیل عراق
به سال  ، 2012که تا حدودی و با ذکر ابیاتی اندک به اين موضوع ارتباط دارد؛ تا آنجا
که نگارنده بررسی کرده است کار مستقلی صورت نگرفته است هرچند در مورد تعامل
میان عربها و ايرانیان و يا بازتاب آداب و رسوم ايرانی در فرهنگ و ادب عربی و اسالمی
و تأثیر و تأثر میان زبان عربی و فارسی ،کارهای زيادی صورت گرفته است و برخی از
آنها غیرمستقیم میتوانند پیشینة اين بحث به حساب آيند؛ از جمله برخی از آثار دکتر
آذرشب و کتاب خدمات متقابل اسالم و ايران از مرتضی مطهری و پاياننامهای با عنوان
«بررسی فرهنگ و تمدن ايرانی در شعر شاعران عرب اندلس» ،در دانشگاه ايالم ،اثر
طوبی خلیلی ( )1393که به بررسی و بازتاب آداب و رسوم ايرانی از جمله جشنهای
نوروز و مهرگان و نام شاهان و کاخهايشان در شعر عربی شاعران اندلس پرداخته است.
َ
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 .2مدح شخصیتهای برتر کرد
در شعر کالسیک عربی به ويژه از قرن ششم به بعد شاهد توصیف برخی از علما و امرای
کرد هستیم که بیشتر در قالب مدح و رثای آنها بوده و در گذشته بیشتر اين مدايح و
مراثی بدون اشاره به نسب و نژاد اين شخصیتها بوده است .ابتدا به مدايحی که در آنها
به کرد بودن ممدوحین اشاره نشدهاست میپردازيم.
 .1-2مدح بدون اشاره به نژاد و نسب

در اين گونه از اشعار ،شعرا به سرودن اشعاری در مدح امرا و بزرگان کرد پرداختهاند که
در تاريخ نامی جاودانه داشتهاند ولی در شعرشان اشارهای به کرد بودن آنها نداشتهاند؛
که شايد بخاطر اشتهار نسب ممدوح در کتب تاريخی بوده است يا از ذکر آن بنا به
داليل ديگری خودداری کردهاند.
بعد از صدر اسالم ،در میان شخصیتهای دنیای اسالم ،کمتر کسی به اندازة
صالحالدين ايوبی ( 532ـ  )589مورد ستايش شاعران قرار گرفته است که اين امر تنها به
خاطر فتح بیت المقدس نیست .آلبر شاندور نويسندة کتاب صالح الدين ايوبی که توسط
مترجم نامآشنای کُرد مرحوم محمد قاضی ترجمه شده است ،میگويد :گذشت و ترحم
بسیار زياد صالح الدين در مقابل دوستان و دشمنانش و عدم توسل وی به تعدی و
تبعیض ،از وی شخصیتی کم نظیر ساخته بود (شاندور .)565 :1375 ،وی از جمله
مشهورترين شخصیتهای تاريخ کُرد است که مورد ستايش شاعران قرار گرفته است.
عمادالدين کاتب اصفهانی ( 519ـ ،)597اديب توانمند قرن ششم که در خدمت
نورالدين محمود بود ،قصايد و مرثیههای زيبايی در رثای وی و سلطان صالحالدين دارد؛
ازجمله در مدح صالح الدين ،میگويد:
رأيت صالح الدين أفضل من غدا
و قيل لنا في األرض سبعة أبحر

أکرم من أمسی
و أشرف من أضحی و َ
و لسنا نری ّإال أنامله الخمسا
َ

ََََََ(أبوشآمةَاملقدسيَ )102َ/2َ:2002،

«من ،صالح الدين را برترين ،شريفترين و بزرگوارترين يافتم؛ گويند در زمین ،هفت
درياست؛ اما ما جز دستان بخشندة او را نمیبینیم».
عمادالدين ،در ابیاتی ديگر از اخالص صالحالدين ،چنین میگويد:
َين الّذي کان له طاعتُـنا
أَ
ِ
الناص ُر الملک الذي
أين
باهلل َ
لو کان في عصـر النبي ألنزلت
َ

َ

َ

وِ َلربِِّه
مبذولةَ
طاعتُهُ
هلل خالص ًة ص ّفت نيّاتُهُ
في ذکره من ذکره آياته
َ

(همان)215 /2 :2002 ،

َ
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«کجاست آن که ما ،همه از او اطاعت میکرديم و او تنها از خدايش .آن کس که
نیاتش ،صاف وخالص برای خدا بود؛ اگر او در عصر پیامبر(ص) بود ،حتما در يادش ،آياتی
از قرآن نازل میگشت».
ابنسناء الملک ( 545ـ  )608شاعر دورة ايوبی در مدح الملک عزيز پسر صالحالدين
میگويد:
عزم أقام ال ّدهر منه و أقعدا
و لقد أقام الدين ،بعد قعوده
َ

ضرب الرقاب و سيفه في غمده

أرضيت ربّک في حراسة دينه

جردا!
بَأساً ،فکيف تظنّهُ لو ّ
محمدا
و سررت عيسی إذ نصرت ّ
َ

َ

(ابن سناء الملک)41 :1958 ،

شاعر ضمن مدح پسر صالحالدين به داشتن ارادهای استوار در راه برپائی دين و
پاسداری از آن؛ با مهارت و زيرکی میخواهد بگويد که جنگ صالحالدين و خانوادهاش،
جنگ با پیروان حضرت عیسی(ع) و مسیحیان واقعی نبوده است.
شیخ موالنا خالد نقشبندی (1193ـ ،)1242که از علما و عرفای نامدار کرد زبان و از
قبیلة جاف میباشد و از بزرگان عصر خويش به حساب میآيد نیز در ادب عربی به ويژه
شعر کالسیک عربی سهم به سزايی دارد و شاعران زيادی به مدح و رثای وی
پرداختهاند .در مورد وی اشعار فراوانی سروده شدهاست که از میان آنها ،برخی از شعرا
به ذکر مستقیم نسب ايشان پرداختهاند و برخی ديگر با توجه به قطعی بودن نسب
کُردی ايشان اشارة چندانی به ذکر نسب نداشته و به مدح و بیان فضايل ممدوح به
صورت اختصاصی پرداختهاند.
از میان اين مدايح ،اشعار مفسّر شهیر و نامی شیخ محمود آلوسی (1217ـ )1270از
مهمترين آنها میباشد که موالنا را امام بزرگوار و بخشنده و ياری رسان میخواند:
اإلمام الجليل غوث البرايا

غيثها المرتجی ندی إحسانه

َ

َ

ََََََ(النقشبنديَ )54َ:2009َ،
َ

در ادامه در تک بیتی ،به جايگاه رفیع موالنا ،چنین اشاره میکند:
محل الشمس رتبته
من کان فوق ِّ

َ

فليس يرفعه شيء و ال يضعه

َ

(مدرس78 :1385 ،و )79

شیخ اسماعیل غزّی ،مفتی ديار شام که از مريدان موالنا بوده است ،در قصیدهای که
به ذکر اسامی علمای نامی پرداخته است ،از وی به عنوان عالم ،محدث شام و عراق و
مرشد حقیقی و مبلّغ دين مبین ياد میکند:
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و بعدهم من قد رقی المراقی
الحق
و مرشد الخلق لدين
ِّ

مح ّدث الشام کذا العراق
بالفيض و اإلرشاد و الترقّي

َ

َ

َ

َ

(مفتی)71 /1 :1434 ،

 .2-2مدح همراه اشاره به نژاد و نسب

در برخی اشعار کالسیک عربی ،به ويژه در دورههای متأخر ،هنگامی که از کردها سخنی
به میان آوردهاند و به شرح خصال حمیده بزرگان اين قوم ،پرداختهاند از نسب و انتساب
ممدوحان به کرد و کردستان نیز اشاراتی داشتهاند .که باز هم سلطان صالحالدين و
موالنا خالد در اين زمینه نیز از میان ساير ممدوحان سردمدار میباشند.
عبدالغنی المنشاوی (1316ـ )1366در ستايش صالحالدين میگويد:
العال و الفخر و الغلب
هذا مقام ُ
َو ُه َّز بالفخر عطف الشـرق في عجب
بالهم
ت
ِّ
يا طالما ْامتُ ِحنَ ْ
همتُهُ
ّ

َ

َ

َ

فغن بالنّصـر يا صنّاجة العرب
ِّ
کم في حياة صالح الدين من عجب
صِ
ب
فما اشتکی في سبيل اهلل من نَ َ

َ

َ

َ

َ

(زکی بیگ)251/2 :1947 ،

در پايان به نسب صالحالدين اشاره میکند و چنین ادامه میدهد:
کواکبا في سماء المجد و الحسب
بيّضت بالکرد وجهَ الکـرد فأتلقوا
بالْموت محتسباً في إثر محتسب
ر ّدوا الحياة علی اإلسالم و ابتهجوا
و أظهروا عجباً أدعی إلی العجب
أَعيا جهادک قوماً أبطنوا حسداً
الدين هلل ال للکرد و العرب
کردي!! فقل لهم
أينصـر الدين
ٌّ
َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

(همان)

« شاعر در اين قصیده ،در جايگاه برتری و فخر ،از نوازنده عرب دعوت میکند که
نوای پیروزی سر دهد ،چرا که صالحالدين ،با سیاستها واقدامات شگفت خود ،شرق را
تکان داد ،کسی که همتی آزموده داشت و در راه خدا از هیچ رنجی شکوه ننمود .شاعر
خطاب به او چنین ادامه میدهد :تو با حملههايت ـ يا با سپاهیان کُردت ـ کُردان را
روسفید کر دی ،پس آنان چون ستارگانی در آسمان بزرگواری درخشیدند و زندگی را به
اسالم باز گرداندند و از مرگ در راه رضای خدا ،شاد گشتند .مبارزة تو ،مردمان حسود را
درمانده ساخت ،پس به اظهار شگفتی عجیبی پرداختند و گفتند :مگر میشود يک کُرد
دين را ياری کند؟! بايد به آنان گفت :دين از آنِ خداست نه از آنِ کُرد و عرب».
عثمان بنسند الوائلی النجدی (1180ـ )1242در مدح سرزمینها ،مدارس و
دانشمندان کرد میگويد:
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أيا منزل األکراد بورکت منزالً
س ِ
عدت فما أصبحت ّإال حديقةً
ُ
لنا فيک أعالم إذا ما ذکرتهم
مشايخ أضحوا للعلوم معادنا
مدارسهم بالعلم
ت نواظراً
أضح ْ
َ
ُهم بذلوا األرواح في حفظ ما به
الصب فيهم غير أنّي أحبّهم
أنا
ّ
ولکنّهم قوم کرام فَصبُّهم

لنا فيه أقمار المعارف تُشـر ُق
بها زهر التحقيق بالدرس مورق
فطرفي دفاق و قلبي محر ُق

َ

َ

َ

َ

َ

َ

حرروا قد زان للدهر مفر ُق
بما ّ
ٍ
يرمق
بطرف إلی أعلی المنازل ُ
تنطق
شريعة مختار النبيين
ُ
وقلبي بأغالل الکآبة موثق
ذوقوا
سعيد ،وإن بالبُعد والص ّد ّ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َََ َ

(خال 85 :1961 ،و نوزاد)32 :2010 ،

َ

«شاعر در اين قصیده ،به سرزمین کردها به خاطر بر آمدن ماههای درخشان دانش از
آنجا و شکفتن شکوفههای درس و تحقیق در گلستانش ،تبريک میگويد و از اشتیاق
خود به بزرگان ،علما و مشايخ آنجا ،که همگی سرچشمة دانشها هستند ،میگويد و
تالششان درترويج دانشها و پاسداری از شريعت نبوی را میستايد وخود را علیرغم
گرفتاریهايش ،شیفتة آنها میداند و آنها را قومی بزرگوار و دوستدارشان را
خوشبخت میداند».
شیخ محمد جواد که از دلبستگان به موالنا بوده است در رثای وی ابیاتی را
می سرايد که شیخ محمود آلوسی مفسر مشهور قرآن نیز آن را شرح نموده است و در
اين مرثیه شاعر به نسب پاک قوم جاف که يکی از اقوام کرد زبان میباشد و رشتة نسبی
اين قوم ،که موالنا نیز از ايشان است به عثمان بن عفان میرسد ،اشاره میکند:
لسيدنا عثمان أصلک ينتمي
ضاح و الشرف الذي
هو الحسب الو ّ
لباذخ هذا الفضل لقلبک الوری

فأکرم به أصالً نمته األماجد
فضائل ذي النورين فيه شواهد
بح ّق ضياء الدين و االسم خالد

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َََََََََََ(اخلاينَ )336َ:2009َ،

ابنعابدين (1244ـ  )1306عالم مشهور حنفی مذهب که از خلفای موالنا خالد به
حساب می آيد در رثای اين دانشمند کرد ،در ابیاتی به قطبیّت عرفانی و ارشاد به حق
وی و همچنین به ريشة نسبی وی که به عثمان بن عفان میرسد اشاره میکند:
هو قطب عليه دارت رحی العر
هو شيخ السلوک من نال هدياً
و لعثمان ذي الحياء و ذي النو

َ

ِ
فان و هو الفريد قاالً و حاال
من سناه فقد تزّکی فعاال
رين أضحی انتسابه إجالال

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َََََََََََ(أباظةَ )21َ:1998َ،
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شیخ عثمان بن سند الوائلی البصری در کتابش سبائک العسجد ،در مدح شعر
بیتوشی (1130ـ )1210میگويد :شعر وی چون زيباترين مهرة گردنبند است و هر چیزی
را وصف کند مورد توجه قرار میگیرد:
هو الشعر عقداً نَظَّ َم ْتهُ يد الذکا
إذا أخذ الکردي في نعت ٍ
َ
أهيف

و شعر الفتی الکردي واسطة العقد

َ

َ
َ

َ

َ

العذري يصبو إلی ال ُکرد
أراک الهوی
ّ

َ

َ

َ

َ

(خال)60 :1957 ،

حاکم شهر إحساء؛ احمد آل عبدالقادر (؟ـ1194ق) در ستايش بیتوشی ،ضمن تمجید
از مادر کرد به خاطر به دنیا آوردن چنین فرزندی ،ممدوح را فاضل بزرگواری میداند که
تکیهگاه او در برابر روزگار است:
هلل ّأم الکرد أن أنجبت
أبدت لنا من أفقها کوکباً

کل حسام سنين
تج ْ
إذ نُ َ
ت ّ
السامرين
للسارين و ّ
يضـيء ّ

َ

َ

َ

(همان)187:

و يا زماني ُک َّ
ف عنّا إنّنا

الکردي في الحرب استعنا
بالفتی
ّ

َ
َ

العلی
ماجد قد حاز أصناف ُ

َ

َ

ألمعي لم يکد يخطي ظنّا
ٌّ

َ

َ

(همان)192 :

شاعر و اديب سوری شکیب ارسالن (1286ـ )1366مشهور به امیر البیان در مدح
محمد کُرد علی (1876ـ )1953مؤسس مجمع علمی دمشق میگويد:
ِ
الهمم
فإ ّن الهموم بقد ِر
ت من لِ َم ِم
فکم من محنة َشيَّبَ ْ

الخطوب
ک
فيا کرد ال تحزنَـ ْن َ
ُ
ٍ
محنة
کرد صبراً علی
فيا ُ

َ

َ

َ

فهل

يطفـئون

بأفواههم

َ

َ

من النّور ما قد رآه األ َُمم

َ

ََََََََََ(بصريَ )105َ:1991َ،

شکیب ارسالن صاحب کتاب ملاذا َتأخّر َاملسلمون َو َتقدّم َغ َيهم ،از شخصیتهای
برجسته ،نو انديش و اصالحگر سوری است که همفکر امثال شیخ محمد عبده ،رشید
رضا و قاسم امین بوده است .وی در ابیات باال به شخصیت محمد کرد علی که او نیز از
همفکران نوانديشانی چون رشید رضا بوده است ،اشاره میکند و الزم به ذکر است که
کرد علی به قول خودش از نوادگان ايوبیان و از اکراد منطقة سلیمانیة عراق است ،دارای
شخ صیت علمی پرکار و متفکری نوانديش بوده است .وی دارای بیش از چهل اثر
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ارزشمند میباشد؛ ازجمله :خطط الشام در  6مجلد که به قول «زرکلی» در آن ،بیش از
چهارصد منبع و به قول امین زکی بیک ،در آن بیش از هزار و دويست منبع استفاده
نموده است (زرکلی.)203/6 :1984 ،
بحتری ( )284-206از شعرای برجسته و نامی عربزبان در قصیدهای  89بیتی از بحر
خفیف در ابیاتی از آن ،با ضمیر جمع «هُم» که متضمن مفهوم همبستگی است ،به
کُردها اشاره میکند و آنان را به داشتن شجاعت و تهوری که ماية جاودانگی است
میستايد:
بطول الرماح طول الخلود
سن للموت فيهم
و کذا الکرد ّ
َ

َ

(البح َرتيَ )809/2َ:1964َ،

ابن نباته َمصری (686ـ  )768نیز در مدح کردها و تشبیهشان به ستارگان چنین
میسرايد:
المحب أو کادا
قد مات فيها
نجوم حسن أکراد أرضکم
ّ
حتّی رأيت النجوم أکرادا
دهيت بها
فيا لها عشقة
ُ
َ

َ

َ

َ

َ

َََََ َ(ابنَنباتةَ،د.تَ )172َ:

فتیان شاغوری ( 533ـ  )615نیز در سه بیت که در بحر سريع سروده است ،ضمن
مدح فرماندهای جنگی با کنیة ابوالفتح ،به توانايی جنگی کردها اشاره میکند:
جاء عذار يا أبا الفتح
فاغتنم الفرصة من قبل أن
الکردي في غيهب
و يطلع
ُّ

َ

َ

َ

شـرا بالنصـر و الفتح
مب ّ
يُعزل والي الحسن بالقبح
ُمعربدا بالسيف و الرمح

َ

َ

َ

(شاغوری)123 :1967 ،

عبدالرزاق البیطار (1253ـ )1335در بخش زندگی نامة شیخ عبدالرحیم برزنجی
شافعی اشعری میگويد که وی ماية زينت علم بوده و علمای شام هم سطح وی نیستند:
فال تنکروا منه فرائد زينت

من الکرد ما ضاهی بأعالمه الشاما

َ

َ

(البیطار)372 :1993 ،

ابونواس (146ـ )198در توصیف پلنگی که شکارچیان میخواهند آن را بگیرند،
میگويد :آنقدر چابک و چاالک است که گويی کرد ،خویِ خود را به آن انتقال داده
است و يا شیر او را به دنیا آورده است که در دوندگیاش همواره همدم موفقیت است:
للطراد ّإال فهد
و ليس ّ
من ُخلقها أو ولدته األسد

َ

َ

کأنّما ألقت عليه الکرد
و هو کفيل النجح حين يعدو

َ

َ

َََ(الشمشاطيَ )103/1َ:1977َ،

َ
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 .3نکوهش کردها
در شعر همة اقوام ،هجو وجود دارد و گاه میتوان از البالی هجويات يک شاعر يا شاعران
يک جامعه به اطالعات مهم و ارزشمندی در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و اخالقی
دست پیدا کرد و ارزشها و ضد ارزشها را تا حدودی از هجويات و مضامین آن به
دست آورد؛ چون معموالً شاعران آنچه را که ارزش است به خود نسبت میدهند و از
ديگری که هجو کردهاند ،سلب می نمايند و به عکس آنچه را که ضد ارزش است از خود
سلب و به ديگری نسبت میدهند ،به گونهای که هجو را فخر سلبی دانستهاند
(پارسا ،)58 :1385،اين امر ،در روابط میان ملتها نیز صادق است.
در شعر کالسیک عربی ،شاهد هجوياتی نسبت به افراد کرد نژاد به صورت فردی
هستیم که گاه صفات نکوهیده و ضد ارزش را تنها به آن افراد نسبت نمیدهند ،بلکه آن
را به نژاد و نسب وی تعمیم میدهند که اين تعمیم همانطور که در مقدمة گفتار ذکر
شد ،میتواند متأثّر از ذهنیتهای موجود در جوامع عربی و برخی بالد ديگر باشد که بر
اثر درگیریهای فکری میان شعوبیه و برخی عربهای متعصّب و يا انديشههای
شوونیستی و باستانگرايانة برخی غیر عربها باشد.
به عنوان مثال در شعر برخی شاعران میبینیم که برای بیان خیرهسری ،کردها را
شاهد مثال خود قرار دادهاند که خیانت و جهل و عدم آگاهی نیز در البهالی اين ابیات
در مورد کردها به چشم میخورد.
ابودالمه (؟ـ161ق) شاعر آغاز دورة عباسی ،در دفاع از خلیفة عباسی ،شخصیتی چون
ابومسلم خراسانی (94ـ )137و آباء و اجداد کردش را اهل غدر و خیانت معرفی میکند:
أبا مسلم ما غيّر اهلل نعم ًة
حاولت غدرًة
المهدي
أفي دولة
ِّ
َ

َ

َ

علی عبده حتّی يغيّرها العب ُد

َ

أال إ ّن أهل الغدر آباءک الکرد

(أبوشآمةَاملقدسيََ )81/2َ:2002َ،

ابودالمه در اين چند بیت ـ که در برخی منابع به وی و در برخی ديگر به بشار
بنبرد (95ـ ،)167با تغییر لفظ «أبا مسلم» به «أبا مجرم» (اصفهانی ،د.ت )235/10:نسبت
داده شده ،ابومسلم و آباء و اجدادش را کرد و اهل غدر میداند .شايد واقع ًا ابومسلم
نسبتی با کرد بودن ندارد ،بلکه شاعر دربار عباسی خواسته است با انتساب کُرد بودن به
وی ،بگويد که تو اهل شهر و تمدّن نیستی ،چون متأسفانه «در دورة اسالمی ،با
استعمال واژة «اکراد» برای اشاره به کردها ،آن را شبیه واژة «أعراب» در مقابل عَرب
وعُرب ،تلقی میکردند و چنین القا میشده که «أکراد العجم» ،مانند «أعراب العرب»،
باديه نشین ودور از تمدن هستند» (الخلیل )44 :2013 ،و شايد به روحیة برخی ايرانیان
باستانگرا که همواره و از زمان برافتادن مادها در تالفی و سرکوب نوادگان مادها
َ
َ
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بودهاند ،اشاره داشته باشد .در کل ،شاعر عرب بر مبنای تعصّب عربی است که اينگونه به
ابومسلم خراسانی که برای روی کار آمدن عباسیان خدمات ارزندهای ارائه داد ،میتازد و
او را هجو میکند.
محسن الخضری (1254ـ )1302نیز در ابیات فکاهی و زيبا که مفاهیم جدی را نیز در
بردارد به بیان همسايگی کرد با عربها اشاره دارد ،اما باز رابطه ،رابطة باالدستی و پايین
دستی است!!!.
معاشر الناس من عجم و من عرب
دعوا قری الشيخ إ ّن الشيخ مقترح
سلوا به جاره الکردي حين أتی
فقال من عادتي أن ال يجيب لها
فلم يزل جاره المسکين ملتمساً

نصيحة فاسمعوا نصحي و تحذيري
کل شرط غير مقدور
لدی القری ّ
إليه يدعوه في أيّام عاشور
و لست في ترک عاداتي بمعذور
يرجوا اإلجابة في ٍّ
ذل و تحقير

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ:قسمَالشاعرَحمسنَاخلضري) َ
َ
ََََ(السويدي2003َ،
َ

حسام الدين الحاجری (؟ـ632ق) نیز در چهار بیت در بحر خفیف ،به ذم ملیحی از
کردها و نکوهش آنان میپردازد و سرقت را از خصايص آنها برمیشمارد:
الرقاد
و غزال من آل شيبان قد أحـ
ـرم عيني في الليل طيب ّ
حرها في فؤادي
بابلي األلحاظ کالنّار خ ّدا
ُه و لکن َّ
ُّ
ـه کغصن األراکة الميّاد
لما يُرنَّح عطفيـ
قلت
ُ
ّ
ليس هذا بدعاً من األکراد
قد سرقت الرقاد قال مجيباً
َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

نَاحلاجري) َ
َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(الس َويديَ:2003َ،قسمَالشاعرَحسامالدي

 .4بازتاب نسب کردها
ةَاألربَ،خمتصرَتأريخَالبشرَ،وفياتَاألعيان ،کردها از نژاد
َ
در منابع تاريخی ادبی؛ چون :هناي
بنی ايران بنآشور بنسالم و گاه از نژاد عرب و گاه نبطی و گاه اعراب العجم ،دانسته
شدهاند .در شعر عربی نیز اين ديدگاههای متفاوت و متناقض در مورد نسب کردها
بازتاب يافته است ،البته انتساب کردها به نژادهای ديگر میتواند با اهداف مختلفی
صورت گرفته باشد ،در قرون اولیه ،گاه به منظور تفاخر ،کردها را به قبايل عرب قحطانی
يا عدنانی نسبت دادهاند ،اما در دورههای بعد و به ويژه بعد از داغ شدن درگیری میان
شعوبیه و عربهای متعصّب ،اين جعل نسبها بیشتر جنبة تحقیر داشته است.
 .1-4انتساب کردها به قبایل عرب

حسین بن داود البشنوی نیز که به قول عماد اصفهانی از اکراد فاضل قرن پنجم و
شاعری تواناست اين انتساب را اينگونه بیان میکند:
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الذ ِّل في ٍ
إن يعرف النّاس رسم ُّ
جهة
نحن الذؤابة من کرد بن صعصعة

ُّ
مجهول
فالذ ُّل عند بني مهران
ُ
من نسل قيس لنا في المحتد الطُّو ُل

َ

َ

َ

َ

َ

(اصفهانی)542/2 :1968 ،

َ

در قصیدهای ديگر ضمن بیان ارادتش به اهل بیت
نسبش افتخار میکند:
ٍ
نصيب
أ آل طه بال
أجرد لها حسامي
إن لم ّ
مفاخر الکرد في جدودی

َ

پیامبر(ص)

به هر دو جنبه از

و دولة النَّصب في انتصاب؟!
فلست من ٍ
قيس في اللُّباب
ُ
العرب في انتساب
و نخوةُ ُ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

(همان)

البته صرف نظر ازمفهوم ابیات ،که نمیتوانند موضوعی تاريخی را اثبات کنند ،در
منابع تاريخی نیز انتساب کُردها به قبايل عرب ،نظر چندان استواری نیست ،بلکه بیشتر
با عبارت «و قیل» بیان شده است ،تاجای که ابن خلدون ،اين نظر را که کُردها و
ديلمیها ،از نژاد عرب باشند با عبارت« :وهوَقولَمرغوبَعنه» به شدت تضعیف میکند
(ابن خلدون ،د.ت)14/3 :

 .2-4انتساب کردها به اقوام ایرانی

ابنعبدالبرّ (368ـ )463در ر ّد نظر افرادی که کردها را منتسب به اقوام ايرانی میپندارند،
میگويد:
و لکنّه ُکرد بنعمرو بنعامر
لعمرک ما األکراد أبناء فارس
َ

َ

(وقايع نگار)18-17 :1369 ،

اين بیت حاکی از آن است که افرادی بودهاند که نسب کردها را به اقوام فارس ربط
دادهاند.
ابن َنباتة َالسعدي (327ـ )405در ابیات زير به اين ديدگاه اشاره دارد که هر عجم
صحرانشین و کوچنده و غیر شهری را «کُرد» مینامیدند کما اينکه عرب غیر حضری را
«اعرابی» مینامیدند:
فقوال له ال وفّق اهلل رأيه

َ

للعرب
متی
ْ
صبرت ُ
کرد األعاجم ُ

َ

َ(ابننباتةَالسعدي)92/2َ:1977َ،

در منابع تاريخی ونسبشناسی در مورد انتساب کردها به اقوام ايرانی ،مطالب
متفاوتی آمدهاست و اين قوم با نامهای گوناگونی خوانده شدهاند« .در طول تاريخ تا آنجا
که به بیش از سه هزار سال پیش بر میگردد ،هر جا که به نامهای مختلف چون گوتی،
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کورتی ،خالدی ،الکردی ،کاردا ،کارتوخی ،سیرتی و کارداک بر میخوريم ،بايد بدانیم،
همة آنها ،نام اجداد کردهای امروزی را تشکیل میدادهاند (نوری.)57 :1361،
محمد علی عونی ،مترجم مشهور ديوان خديوی مصر و اولین مترجم شرفنامة
بدلیسی به عربی ،میگويد« :با توجه به بررسیهای تاريخی و نیز خالصه گفتار پنجاه و
پنجم دايرة المعارف انگلیسی ،کردها از قديمیترين نژادهای ايرانی هستند»
(بدلیسی .)107 :1981،البته برخی ،کردها را کلدانی به حساب آوردهاند ،اما محققانی چون
«نلدکه»« ،هارتمان» و «مینورسکی» ،بر اساس اصول و قواعد زبانشناسی تطبیقی،
آريايی بودن کُردها را اثبات نمودهاند (نیکیتین.)44 :1366،
 .5تصویر مثبت از کردها همراه با همدردی
در مقدمة بحث توضیح داده شد که تصوير کردها در شعر عربی هموراه يکسان نبوده
است .در شعر قديم تصوير کردها ،بیشتر منفی و گاه همراه با تجاهل نسبت به نژاد کرد
بوده است ،امّا در دوره ی معاصر به دلیل گسترش ارتباطات و به هم خوردن معادالت
جهانی و منطقهای و قرار گرفتن ملّتهای خاورمیانه در شرايط مشابه ،اشعاری در مورد
همدردی با کردها سروده شده است که بهترين نمونة آن؛ شعر شاعر ملی عراق محمد
مهدی الجواهری (1317ـ )1417است که چندين قصیدة طوالنی در مورد کردستان و
رهبران و شاعران کرد دارد که از مشهورترين اين قصايد؛ قصیدهی «يوم َالشمال َيومَ
السالم» است با بیش از صد و بیست بیت که به سال  1970و به دنبال صلح میان
کردهای عراق و حکومت مرکزی آن کشور سروده است و بارها با صدای شاعر از راديو و
تلويزيون عراق در آن زمان پخش شده و مطلع آن چنین است:
طيف تح ّدر من وارء حجاب
بالسنا
متفجر الينبوع يزخر ّ

َ

َ

غضـر الترائب مثقل األهداب
يرش وجه الفجر باألطياب
و ّ

َ

َ

ََََََََ(اجلواهري)927َ:2008،

َ

ديگری قصیدة طوالنی او «کردستان َموطن َاألبطال» است که در سال  1964در
مونیخ آلمان و در بحبوحة قیام کردهای عراق علیه حکومت مرکزی سروده است که
چند بیت از آن آورده میشود:
قلبي لکردستان يُهدی و الفم
األشم و أهله
َسلِّ ْم علی الجبل
ِّ
األشم و عنده
َسلِّ ْم علی الجبل
ِّ
شعب دعائمه الجماجم و الدم

َ

المعدم
و لقد يجود بأصغريه ُ

َ

َ

َ

َ

َ

ألنت تعرف عن بَنيه ،من ُه ُم!
و َ
من «أبجديات» الضحايا ُمعجم
تتحطّم الدنيا و ال يتحطَّ ُم

اهري)318-315َ:1986،
َََ(اجلو َ

َ

َ

َ
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«شاعر ،ضمن تقديم دل و زبان ـ شعر واحساس ـ خود به کردستان ،به کوهستان و
مردمان آن که نماد سربلندی و فداکاری هستند ،درود میفرستد و میگويد :ملتی که
بنای آن باخون ريخته شده و سرهای بريدهاش بنا شده باشد ،با ويرانی دنیا نیز از بین
نمیرود».
و محمدصالح بحرالعلوم ،ديگر شاعر برجستة عراقی در همدردی با کردها وستايش از
قرارداد صلح میان کردها وحکومت مرکزی عراق می گويدَ َ:
ِ
ش ِ
و ُخذ في وصفها قلبي
عب
أعد لي وحدة ال َ
العـ ِ
رب
لألکـراد و
نشيداً من صميم الحب
ُ
َ

َ

َ

َ

َ

َ

َََ(احليدر)13َ:2010َ،

وی در قصیدهای ديگر در تمجید صلح میان کرد و عرب ،تنها راهحلّ قضیّة کرد و
عرب را نبودن جنگ و مشارکت و برخورداری بدون تبعیض هر دو در زندگی میداند و
میگويد:
رب تَنتَ ِ
الح ِ
ِ
صر
االکراد أ ّن ل َُهم
رب و
قضيّةً
ُ
أدر َ
الع ُ
ک ُ
بانعدام َ
و َ
ِ
کل منهما الثمر
حقل الحياة
هما شريکان في
بال تَماي ٍز و لِ ٍّ
َ

َ

َ

(همان)

َ

وشاعر ديگر عراقی به نام کاظم السماوی در موردکردستان و پايداری آن در برابر فاتحان
میگويد:
ُم ِجدت ُکردستا ُن شه ُدک علقم
خمسون عاماً و الطوارق لم تَـ َزل
فکأنما تلک الشدائد ُملهم
َو کأنّما تلک الدماء ذُبالة

َ

َ

َ

َ

أسح ُم
للفاتحين ونجم ليلک َ
ضرم
في ساحها ال تستکين و تُ َ
حق مبين يُهضم
ُص من ٍّ
ما ل َّ
هم
ال تَنطَفي أبداً وال تَـتَ َج ُ

َ

َ

َ

َ

َ
َ

(همان)17:

َ

دکتر محمد حسین آل ياسین ،ضمن همدردی با کردها و ياد شاعران مشهور کرد،
آرزو میکند که فرزندان جنوب و شمال عراق يعنی کردها و عربها ،يکديگر را در آغوش
گیرند:
غَ َير أن تشمخی ذرا و جباال
لم يشأ خالق الربوع تعالی
لِ ُعال األنفس الکبا ِر مثاال
فَکأ ّن الباري أراد الرواسي
الجنوب الشماال
عانق
الم َف ّدی
تحتها َ
ُ
سلمت خيمةُ العراق ُ
َ

َ

َ

َ

َ

(همان)26 :
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 .6تصویر کرد در شعر برخی از فحول شعرا
از آنجا که عصرعباسی ،عصر امتزاج فرهنگها و ملتهای مختلف و رشد و بالندگی
فرهنگ اسالمی و زبان و ادب عربی است به تصوير کرد در شعر تنی چند از بزرگان
شعرای اين عصر اشاره میشود.
 .1-6بشار بن برد (95ـ)167

بشّار بن برد از شعرای نامدار دورة عباسی ،بارها در اشعار خود ،لفظ کرد و اکراد را به
کار بردهاست:
ـح علی رکنها قيام النّسور
الصبـ
و مقام األکراد في شفق ّ
َ

(ابنعاشور)209/3 :1954 ،

الربی مثل جبال الکرد
َجو َن ُّ

َ

الرعد
منبعق القصف هزيم ّ

َ

َ

(همان)243/2 :1954 ،

َ

 .2-6ابونواس (146ـ)198

ابونواس ،درخمرية زير چون میخواهد توصیف جديد و خاصی از خمر و خمرهاش داشته
باشد به کرد و کوهستان اشاره میکند:
و ِّ
سقنيها بنت أحوال
الخمر علی حال
ال تمزج
َ
بين بساتين و أجبال
عتّقها الکردي في مجلس
َ

َ

َ

َ

(ابونواس ،د.ت)494 :

 .3-6دعبل خزاعی (148ـ)246

دعبل خزاعی در ابیات زير در ستايش آل جلندی «هم به صورت مقصور و هم به صورت
ممدود-جُلَنداء -استعمال شده و نام يکی از ملوک عمان است» (ابن منظور:2005 ،
 ،)644/1میگويد که اينان از نظر عشیره و اصل و نسب و خاندان ،بهترين پادشاهان
هستند و خشکی و دريا را به تسخیر خويش درآوردهاند و در میان افراد و لشکرشان
امروزه حتی کردها را هم برده و مطیع آنان میبینی ،آنان در بزرگواری و بخشندگی بر
همة پادشاهان برتری دارند تا جايی که ايرانیان نیز مشتاقشان هستند:
الجلُندي
إ ّن خير الملوک آل
ُ
البر
ملکوا البحر بعد ما ملکوا َّ
و تری الکرد في الجموع و في السيف
تلک

أنباؤهم

تحن
ّ

لها

الفر

َ

َ

َ

عشيراً و محتدا و جدودا
سجودا
و
اليـوم
إلـی
لهـا اليـوم ُس َّوقـاً و عبيـدا
س و سادوا الملوک نبالً و جودا
َ

َ

َ

(خزاعی)21/1 :1997 ،

َ

َ
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 .4-6متنبّی (303ـ)354

متنبی شاعر مشهور در قصیدهای با عنوان «جاءَنوروزنا» در مدح ابنالعمید وزير اديب و
کاتب مشهور دربار ديلمیان میگويد :نوروزمان فرارسید و از آمدنش تو مراد هستی و
آنچه خواستة او بود با آمدنش محقق شد:
مراده
نيروزنا و أنت ُ
جاء ُ

زناد ُه
َوَوَر ْ
ت بالذي أراد ُ

َ

َ

ََََََ(املتنيب،د.ت)399/1:
َ

و ضمن مدح غرّای ابنالعمید به انواع فضايل ،در مدح وی به داشتن فصاحت
میگويد:
أفص َح النّ ِ
أکراده
في مکان أعرابه
طراً
ُ
خلق اهللُ َ
اس ّ
َ

َ

َََََََََََ(مهان)405/1:

متنبی ،در اين بیت ،با پارادوکسی زيبا وی را فصیحترين همة مردمان میداند
هرچند او در جای قرار دارد که به جای اعراب فصیح باديهنشین ،اکراد در آن ساکن
هستند ،میخواهد بگويد در حالیکه او عرب نیست و فصحای آنجا ،کردهايش هستند،
ولی او فصیحترين همه مردمان است.
اگر اين مديحة متنبی در مورد وزير را با مديحهاش در مورد امیر؛ يعنی ،عضدالدوله،
در راستای هم قرار دهیم ،شايد ساکنان آن زمان شعب يوان را نیز بتوان همان کُردها
ولُرها فرض کرد که به قول متنبی ،سلیمان نبی(ع) نیز در گفتگو با آنها نیاز به مترجم
دارد:
بمنزلة الربيع من الزمان
مغاني الشعب طيباً في المغاني
غريب الوجه و اليد و اللسان
العربي فيها
و لکن الفتی
ّ
ِ
بترجمان
سليما ُن لسار
مالعب ِجن ٍَّة لو سار فيها
َ

َ

َ

َ

َ

َ

(همان ،د.ت)553/2 :

«منزلگاههای درّة بوان از نظر خوشی چون بهار در میان ديگر فصلها است؛ اما جوان
عرب در اينجا چهره و دست و زبانش ناآشناست .تفريحگاه جنّیان است که اگر سلیمان
نبی(ع) نیز از آن گذر کند همراه با مترجم میگذرد».
متنبی ،در اين ابیات ،ضمن ستايش امیر ديلمی ايرانی شیعی امامی و وزيرش ،به
شجاعت و جنگجويی کردها نیزاشاره میکند؛ اما همین متنبی ،در جای ديگر ،تعصب
عربیتش را اينگونه بیان میکند:
إنّما الناس بالملوک و ما
ال أدب عندهم و ال حسب

َ

َ

تفلح عرب ملوکها عجم
و ال عهود لهم و ال ذمم

َ

َ
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بکل أرض وطئتُها أمم
ِّ
الخز حين يلمسه
يستخشن َّ

َ

ترعی بعبد کأنّها غنم
و کان يبری بظفره القلم

َ

َ

َ

َ

(همان ،د.ت)412/2 :

«اداره و رستگاری مردمان با پادشاهان است و عربهايی که پادشاهانشان عجم
باشند ،رستگار نمیشوند ،عجمی که نه ادب ،نه مقام و شرف و نه عهد و پیمان دارند .در
هر سرزمینی که من پا گذاشتهام مردمانی را ديدم که چون گوسفندان به وسیلة برده
اداره میشدند .بردهای که چون به ابريشم دست میزد ،آن را خشن میپنداشت در
حالیکه میشد با ناخنش قلم را تراشید!».
 .5-6شریف رضی (359ـ)406

شريف رضی در ابیات زير در مدح بهاءالدولة ديلمی میگويد :همانگونه عزت و بزرگواری
اجازه نمیدهد که سوسمار خانة مار را بکوبد و بر آن وارد شود ،کردها را نیز يارای آن
نیست که با کسی مأنوس شوند که عرب را به لرزه انداخته است ،شمشیرت را در غالف
نگهدار چرا که دشمنانت تنها با ترس از تو شکست خوردهاند:
الصل
العز لبيت
ِّ
أبي ّ
الکرد
و ماذا آنس
ُ
ِ
السيف فقد قوتـ
شم َّ

َ

َ

َ

أن
بِ َمن
ـ َل

ب
ض ِّ
يُطرق بال ّ
بالعرب
زلزل
َ
ُ
بالرعب
أعداؤک ُّ

َ

َ

َ

َََ(اخلربيَ،د.ت)207َ:

 .7نتیجه
تصوير کردها در شعر عربی در همة ادوار يکسان نیست؛ به عنوان مثال شاعران از دورة
عباسی به بعد متأثر از درگیریهای میان شعوبیه و برخی عربهای متعصّب ،چهرهای
منفی و گاه خرافی از کردها به تصوير کشیدهاند و حتی در مدح و ستايش شخصیتهای
برجسته و اثر گذار کرد؛ چون علما و امرای ايوبیان ،نیز به نسب و نژاد آنها کمترين
اشارهای ننمودهاند.
برخی ديگر ،متأثر از نگاه ايرانیان باستانگرا به کردها ،آن ها را با عناوينی چون
أکراد العجم ،دور از تمدّن و صحرانشین معرفی کردهاند.
و در دورة معاصر ،شاهد تصاوير مثبت و همراه با همدلی نسبت به کردها و
سرنوشتشان هستیم؛ که اين امر بیشتر به دلیل گسترش ارتباطات و باال رفتن سطح
آگاهیهای عمومی و به همخوردن معادالت منطقهای و جهانی و قرار گرفتن ملّتهای
خاورمیانه در شرايط مشابه بوده است؛ به عنوان مثال محمدمهدی جواهری ،شاعر ملی
عراق به دلیل همفکری و دوستی با رهبران مبارز کرد و گروههای چپ گرا در عراق ،و
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محمد صالح بحر العلوم و محمد حسین آلياسین و ديگر شاعران شیعی عراقی ،به دلیل
شرايط مشابه و اهداف مشترک کردها و شیعیان عراق در زير سلطة حکومت اقلیت عرب
سنی ،همواره نگاهی همسو و همراه با همدردی نسبت به کردها داشتهاند و عبدالغنی
منشاوی ،شاعر مصری و امیر شکیب ارسالن ،امیر البیان کشور سوريه ،به دلیل همراهی
شخصیتهای کرد؛ مانند محمد کرد علی ،با جريان نوانديشی دينی اجتماعی سید
جمالالدين اسد آبادی و شیخ محمد عبده و نیز همکاريشان در مجمع علمی دمشق و
قاهره ،همواره نگرشی همدالنه نسبت به کردها داشتهاند و آن را در اشعار خود منعکس
نمودهاند.
صالح الدين ايوبی در میان امرای کرد بیشترين مدايح و مراثی در شعر عربی حتی در
مقايسه با شخصیتهای غیر کرد دنیای اسالم را به خود اختصاص دادهاند و بعد از او
شخصیت علمی و عرفانی موالنا خالد نقشبندی شهرزوری قرار دارد ،که به دلیل گسرش
تصوف و نقش برجستة وی در آن ،بشترين مدايح را به خود اختصاص دادهاست.
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