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بررسی جنبههای نوگرایی در وزن شعر ابوالقاسم الهوتی و منشأ آن


نسرین علیاکبری  ،علی نظر نظری تاویرانی
چکيده

ابوالقاسم الهوتی کرمانشاهی ،شاعر ،نویسنده ،معلم و روزنامهنگار معاصر از پیشگامان تجدّد در شعر معاصر فارسی است .خررو
از وزن عروضی و سرودن شعر در وزن هجایی از مهمترین جنبههای نوگرایی او در شعر محسوب میشود .در این مقاله ،بیست و
هشت قطعه شعر او که دارای وزن هجایی است مشخص و پس از تقطیع ،اوزان آنها بررسری شرده اسرتس سراس ایرن اوزان برا
وزنهای مشابه در زبان کُردی ر که الهوتی گویشور آن بوده ر انطباق داده شده است .حاصل این بررسی و مقایسه این اسرت کره
الهوتی پیش از آنکه به اوزان شعر روسی ،فرانسوی و ترکی نظر داشته باشد ر چنانکه عدهای بر این باورند ر به سنتهای وزنری
شعر بومی ایران نظر داشته و با الهام از آنها دست به نوآوری در شعر فارسی زده اسرت .ایرن اوزان در دو دسرتة اوزان ترکیبری و
غیرترکیبی دستهبندی و متفرعات هر یک از اوزان در ذیل دستهبندیها به تفصیل توضیح داده شده است.
کليدواژهها :شعر ،ادبیات معاصر ،وزن هجایی ،ابوالقاسم الهوتی
مقدمه
نوگرایی و جنبههای گوناگون آن در شعر معاصر از نخستین طلیعههرایش ترا کنرون هورواره مرورد توجره و مداقره پ وهشرگران
گوناگون قرار گرفته و در این باره نظرهایی داده شده است .آنان در کاوشهای خود جنبههای گوناگونی را برای نوگرایی در شرعر
ایران یافته و در نوشتههای خود به آن اشاره کردهاند .در این پ وهشها ،ابوالقاسرم الهروتی ( 4332 -4621ش) یکری از شراعران
پیشکسوت و مؤثر در جریان نوگرایی شعر معاصر شناخته میشود.
الهوتی از جوله شاعرانی است که در تاریخ شعر معاصر ایران در ملتقای سنّت و تجدّد ایستاده است .برخری او را از پیشرگامان تجردّد
در شعر فارسی میدانند و تعدادی از شعرهای او را به عنوان شاهد مثال ذکر میکنند .اما نوگرایی در شعر فارسی بره چره اعتبرار اسرت و
پ وهشگران ،آن را با چه معیاری میسنجند؟ یکی از جنبههای نوگرایی در شعر فارسی وزن شعر و تغییر و تحوالت آن است.
از مهمترین جنبههای نوگرایی در وزن شعر معاصر تغییر وزن عروضی یا خرو از آن است .این تغییر در شعر شاعران پیش از
نیوا ،ازجوله ابوالقاسم الهوتی کرمانشاهی ،نیز دیده میشود و یکی از جنبههای نوآوری در شعر او به شوار میآید .اگرچه شعر نو
با نام نیوا در هم تنیده شده ،سهم پیشگامی دیگر شاعران و جنبههای نوگرایی در شعر آنها نیز قابل توجه استس چنانکه مریتروان
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گفت نیوا بر شانههای چنین بزرگانی ایستاده است تا توانسته طرحی نو در تاریخ شعر معاصر ایران بیفکند ،و اگر پیشگامانی ماننرد
الهوتی نبودند ،نیوا نیز نویتوانست از معبر نوگرایی بگذرد .مقالة حاضر به برخی از جنبههای نروگرایی در وزن شرعر الهروتی و
پیوند آن با شعر کردی پرداخته است.
 .1پيشينة پژوهش
پ وهشگران شعر معاصر از زوایای گوناگون جنبههای مختلف نوگرایی در شعر نوین فارسی را بررسی و در کترابهرای خرود بره
جایگاه ابوالقاسم الهوتی اشاره کردهاند که برخی از آنها ذکر میشوند :اخوان ثالث در بدعتها و بدایع نیوا (اخروان،463 :4351 ،
 461و  ،)422ساانلو در چهار شاعر آزادی (ساانلو ،)112 :4323 ،فرشیدورد در مقدمة پایراننامرة حویرد حسرنی ،کره برا عنروان

موسیقی شعر نیوا به چاپ رسیده است (حسنی ،)8 :4314 ،یاحقی در جویبار لحظههرا (یراحقی)61 :4318 ،حویردیان در داسرتان
دگردیسی روند دگرگونیهای شعر نیوا یوشیج (حویردیان ،)531 :4383 ،حقروقی در مرروری برر تراریخ و ادبیرات امرروز ایرران
(حقوقی ،)385 :4383 ،شوس لنگرودی در تاریخ تحلیلی شعر نو (شوس لنگررودی ،)13 :4381 ،پورنامرداریان در خانرهام ابرری
است (پورنامداریان ،)411 :4383 ،امینپور در سرنت و نروآوری در شرعر معاصرر (امرینپرور 333 :4382 ،و  ،)115حسرنلری در
گونههای نوآوری در شعر معاصر ایران (حسنلی ،)61 :4334 ،یوسفی در چشوههرای روشرن (یوسرفی ،)114 :4381 ،و شرفیعی
کدکنی در ادوار شعر فارسی (شفیعی کدکنی )53 :4381 ،و نیز در با چراغ و آینه (شفیعی کدکنی.)162 :4331 ،
بیشتر این پ وهشگران جنبههای نوگرایانة شعر الهوتی را میراث آشنایی و توجه او به شعر ترکی ،روسی و فرانسوی دانستهاند.
تنها شفیعی کدکنی «مسئلة اهلیت خون و قرابت و نجابت خانگی» 4را در اوزان شعر او دیده است .در ایرن مقالره بره پیونرد اوزان
اشعار هجایی الهوتی با اوزان شعر کردی که پیشینهای کهن دارد و با زبانهای کهن ایرانی در پیوند اسرت و الهروتی گویشرور آن
بوده پرداخته میشود.
 .2وزن
وزن در خیالانگیزی و تأثیرگذاری بر مخاطب نقش مهوی دارد ،و «نزد منطقیها جزو ماهیرت شرعر اسرت» (زریرنکروب:4313 ،
 .)415نیوا نیز بر آن تأکید نهاده است« :وزن است که شعر را متشکل و مکول میکند ،به نظر من شعر بیوزن شرباهت بره انسران
برهنه و عریان دارد .ما میدانیم که لباس و آرایش میتواند به زیبایی انسان بیفزاید ،در این صورت من وزن را چه بر طبق [قواعد]
کالسیک و چه بر طبق قواعدی که شعر آزاد را به وجود میآورد ،الزم و حتوی میدانم» (نیوا به نقل از اخوان ثالرث.)31 :4351 ،
«شعر برای اینکه در گروه خواننده تأثیر داشته باشد ،باید وزن را فراموش نکندس چنانکه سراسر شعر سنتی چنین است ،و در سایر
کشورها نیز اکثر نوآوران ،از مایاکوفسکی گرفته تا الوار بر هوین تنیدهاند» (شوس لنگرودی« .)438/1 :4381 ،شعر بیوزن یا منثور
که اخیراً به گوشها میخورد از مخترعات شعرای قرن نوزدهم فرانسه بروده و تجردّدخواهان زبرانهرای دیگرر از ایشران اقتبراس
کردهاند» (ناتل خانلری .)42 :4321،در منابع مختلف و بنا به ضرورت چهارچوب گفتوانی آن منابع تعاریف مختلف از وزن ارائره
شده استس برای مثال« ،وزن هیئتی است تابع نظام ترتیب و حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و مقدار که نفرس از ادرا آن
هیئت ،لذتی مخصوص یابد که آن را در این موضع ذوق خوانند» (خواجهنصیر .)66 :4323 ،در این تعریف جنبرههرای منطقری و
ریاضی غالب است ،اما تعاریفی نیز وجود دارد که از لحاظ صبغههای زبانی و ادبی به اهوّیّت و ضرورت وزن اشاره کررده اسرت:
«وزن نوعی از تناسب است ،تناسب کیفیتی است حاصل از ادرا وحدتی در میان اجزاء متعدد .تناسب اگر در مکران واقرع شرود،
آن را قرینه خوانند ،اگر در زمان واقع شود ،وزن خوانده میشود» (ناترلخرانلری .)61 :4321 ،ایرن تعریرف کره برا نگراهی نرو و
زبانشناختی وزن را تعریف کرده ،مقولة زمان را در ایجاد ایقاع در شعر و آهنگین نوودن آن مهم دانسته است.
 .3انواع وزن
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در کتابهای درسی وزن را به چهار نوع تقسیم کردهانرد«« :وزن عرددی ،4وزن تکیرهای ،6وزن کوری 3و وزن نرواختی( »1شویسرا،
 .)61 :4383وزن هجایی یا عددی یکی از انواع مهم وزن است.
 .4وزن هجایی (عددی)
این نوع وزن «بر اساس نظم و تناسب میان هجاهای بلند و کوتاه مصراعها و خطوط تشکیلدهندة شعر به وجود میآید» (فضیلت،
 .)5 :4383به عبارت دیگر ،وزن هجایی مبتنی بر تساوی تعداد معینی از هجاها در توام مصاریع شرعر اسرت و در آن ،انرواع هجرا
اعم از کوتاه ،بلند و کشیده تنها از دید تعداد مورد توجّه قرار میگیرد نه کویّت .وزن هجرایی یرا عرددی در شرعر امرروز فارسری
کاربردی ندارد ،اما در اشعار پیش از اسالم و قرون اولیة اسالمی در زبان فارسی به کار میرفته است.
 . 5وزن هجایی در شعر فارسی
واقعیت این است که تا به حال هیچ سند کامل و بدون شبههای که بیانگر وزن دقیق اشعار فارسی پیش از اسرالم باشرد بره دسرت
نیامده استس «مسئلة بغرنج در مطالعه این اشعار کیفیت وزن آنهاست که علیالظاهر عروضی نیسرت .بره هرحرال تعیرین وزن در
زبانهای مرده مشکل استس زیرا نحوة تلفظ و لذا تعیین کویت هجاها دقیقاً مشخص نیست» (شویسرا .)45 :4381 ،البتره براسراس
برخی قراین و شواهد ،عدهای از محققان بر این عقیدهاند که وزن این اشعار هجایی بوده استس چنانکه بنونیست فرانسوی دربرارة
وزن اشعار اوستایی و پهلوی و فارسی عامیانه مینویسد« :صفت اصلی و مهم این سه نوع وزن ،کره اوسرتایی و پهلروی و فارسری
عامیانه باشد ،این است که بر اساس شوارة هجاها استوار است و به هیچ روی کویت هجاها در آن ملحوظ نیسرت .ایرن مردعا در
مورد اوستا ثابت است و به برهان احتیا ندارد ،اما در زبان پهلوی اعم از متون زرتشتی و مرانوی ،شرعر شرامل شروارة معینری از
هجاهاست و شاهد این مقال رسالههای درخت آسوریک و یادگارِ زریران و همچنین سرودههای مکتشف در تورفان میباشد» (بره
نقل از خانلری.)11 :4321 ،
ملکالشعرای بهار نیز معتقد است که «قدیمترین شعر ایرانی که در دست است سرخنان زردشرت اسرت و آن سرخنان عبرارت
است از قطعاتی به وزن هجایی ... .اشعار هجایی در این سرزمین از قدیم بوده و تا دیری بعد از شریوع عرروع عررب هرم براقی
مانده است» (بهار 23 :4314 ،ر .)11
شفیعی کدکنی نیز در این باره مینویسد« :میدانیم که شعر ایرانی پیش از حولة عرب ترابع عرروع نبروده و وزنری سروای آن
داشته است که به وزن هجایی یا وزن سیالبی 5معروف است و برای آنها که با عروع عربی خوگر شرده باشرند ،آن شرعرها نثرر
جلوه میکند و نویتوانند آن را در شوار شعر درآورند» (شفیعی کدکنی.)521 :4334 ،
البته در این میان کسانی نیز وزن شعر ایران پیش از اسالم را «کوی» دانستهاند (وحیدیان کامیار .)31 :4311،به هرر روی ،سرنت
هجاییسرایی در زبان فارسی بعد از اسالم هم ادامه پیدا میکندس چنانکه رجایی ترجوهای از حدود دو جزء قرآن را که به گفتة او
مربوط به قرن سوم و چهارم هجری است به این وزن میداند (رجایی :4353 ،سی و هفت) .شفیعی کدکنی هرم از کترابی بره نرام
شهنامة سلجوق نام میبرد که به وزن هجایی و مربوط به قرن هشتم هجری است (شفیعی کدکنی« .)543 :4334 ،در دوران معاصر
نخستین شعر هجایی را میرزا یحیی دولتآبادی در سال 4331هر .ق به تشویق ادوارد براون (و شاید به قصد تجدد در فرم شرعر)
سروده [است]» (روزبه .)433 :4334 ،گفتنی است  63سال پیش از دولتآبادی میرزا حبیب اصفهانی نیز تجربیراتی در ایرن زمینره
دارد (شفیعی کدکنی.)534 :4334 ،
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سنت هجاییسرایی در زبان فارسی بعد از اسالم به گونهای در نثر موزون فارسی هم ادامه پیدا میکند «مراد از نثر موزون نروعی از
نثر آهنگدار است که در آن کالم گوینده به بندهای کوتاه چندهجایی متساوی و قافیهدار و گاه بیقافیه منقسم میگردد» (صرفا:4311 ،
 .)34از نوونههای این نوع نثر میتوان به بسیاری از سخنان ابوسعید ابوالخیر یا نوشتههای خواجه عبداهلل انصاری اشاره کرد.
الهی! یکبار این پردة من از من بردار ،و عیب هستی من از من وادار ،و مرا در دست کوشش بوگرذار (خواجره عبرداهلل:4324 ،
 )451سه قطعة 44هجایی است:
یک /بار /این /پر /دِ /یِ /من /از /من /بر/دار

وَ /عی /بِ /هس/تِ/یِ /من /از /من /وا /دار

وَ /مَ/را /در /دس/تِ /کو /شش /بِ /مگ/ذار
 .6ميراث ادبی الهوتی
شعرهای آغازین الهوتی به سبک و سیاق قدما و هوانند اشعار پدرش ،میرزا احود الهامی است« .شاید روشنترین و برترین استاد
و پیشوایش ،پدرش میرزا احود الهامی بوده استس چنانکه وی نیز گویندگی را هوانند پدر از مرثیرهسررایی آغازیرده و آنگراه بره
سرودههای عرفانی پرداخته است» (الهوتی :4358 ،چهل و دو و سه) .اما پس از مهاجرت به تهران دست به تجربههرای جدیردی
در زمینة سرایش شعر زد« .خودش را از تنگنای قافیه نیز آزاد کرده و اوزان عروضی سرایندگی در زبان فارسی را بره هرم ریختره»
(هوان) .او از جوله شاعرانی است که «صدای تازهای بر صدای مشروطیت افزود» (شفیعی کدکنی 31 :4381 ،و  .)15و عرالوه برر
مضوون ،در حوزة صورت نیز دارای ابتکاراتی است .در نتیجه «در ساخت شعر و شاعری هم آراء انقالبی داشته است و دست بره
تجربههایی زده است» (شفیعی کدکنی .)163 :4331 ،شعر وفای به عهد (سروده شده به سال  4688ش .هوزمان با سرایش «یاد آر
ز شوع مرده ،یاد آر» دهخدا) نخستین تجربههای او در حوزة انتخاب قالبی متفاوت با قالبهای سرنتی اسرت« .او در تجربرههرای
وزنی بیپروا بود .کارهای متعددی در وزنهای عامیانه و کودکانه داشت .لختها را بلند و کوتاه میکررد و گراهی افاعیرل ابتردای
لختهایش را متفاوت میآورد» (حویدیان .)462 :4383 ،از میان پنجاه قطعه شعر نو او ،به زعم لنگررودی بیسرت قطعره (شروس
لنگرودی .)12: 4381 ،و بنا بر آنچه در دیوان گردآوری شده به وسیلة بشیری آمده 68 ،قطعه در وزن هجایی سروده شده اسرت.
اکثر پ وهشگران ،نوگرایی الهوتی را حاصل آشنایی او با زبانهای روسی و فرانسه (اخوان( ،)422 :4351 ،حقروقی،)385 :4385 ،
(ساانلو( ،)112 :4323 ،امینپور )33 :4382 ،و (شفیعی کدکنی )165 :4331 ،و ترکی (شوس لنگرودی )13 :4318 ،میداننرد .امرا
شفیعی کدکنی نوعی مشابهت میان نظام ایقاعی شعر او و ادبیات محلی و شعر عامیانة ایران میبیند (شفیعی کردکنی.)162 :4331 ،
شعر کردی نیز یکی از انواع شعر ایرانی است که وزنش متأثر از شعر هجایی کهن است.
 . 7شعر هجایی در زبان کُردی
تا یکی دو قرن اخیر ،وزن غالب اشعار کردی وزن هجایی بوده است و شعرای کُرد برای بیان احساسات و عواطف شراعرانة خرویش
از آن استفاده میکردند .اگرچه در زمان حال گرایش به وزن هجایی در مقایسه با اوزان عروضری ،شرعر سراید و آزاد کرمرنرگ شرده
است ،اما هنوز هم شعر هجایی طرفداران خاص خود را دارد و شاعران کُرد در این وزن شعر میسرایند .از بین انرواع مختلرف وزن
هجایی ،شاعران کُرد بیش از هوه دو وزن ده و هشت هجایی را برگزیدهاند .بسامد کاربرد وزن دههجایی بسیار بیشتر از هشتهجرایی
است .عالوه بر این دو وزن ،در بین اشعار فولکلور و ترانههای محلی دو وزن شش و هفت هجایی نیز کاربرد دارد.
عدهای بر این باورند که کهنترین اثر هجایی زبان کردی ،چهار بیت شعر است ،که گفته مریشرود برر روی پوسرتپرارهای در
سلیوانیة عراق کشف شده و مشهور به «هُرمُزگان» است .اینان قدمت این اثر را به قرن اول هجری میرسرانند (محوردپور:4336 ،
 .)61از آنجا که تا به حال حتی تصویری از سند اصلی آن ارائه نشده است ،نویتوان در مورد آن برهدرسرتی و قطعیرت قضراوت
کرد .به این دلیل و بر اساس مستندات موجود ،قدیمترین اثر به زبان کردی را باید مربوط به کتاب دینی پیروان آیین یاری ،موسوم
به «سرانجام» دانست که کهنترین بخش آن در قرن چهارم و پنجم هجری سروده شده است (نظری تاویرانی .)65 :4331 ،بردیهی
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است که وزن در زبان کردی نیز مانند هر زبان دیگری در طی تاریخ آن دچار دگرگونیهایی شده است و شاعران گویشور به ایرن
زبان در آن دست به ابداع و ابتکاراتی زدهاند.
نوآوری در اوزان هجایی شعر کردی
اوزان هجایی پرکاربرد در شعر کهن کردی ده ،هشت ،هفت و شش هجایی است .از وی گیهای اصلی اوزانی که در آنهرا تعرداد
هجاهای مصراع ،زو است وجود وقفه و سکوت کوتاهی در میانة مصراع استس این وقفرة کوتراه ،در اشرعار ده هجرایی بعرد از
هجای پنجم و در اشعار هشت هجایی بعد از هجای چهارم و در اشعار شش هجایی بعد از هجای سوم انجام میگیررد .در شرعر
نو ،از این ظرفیت برای گسترش اوزان هجایی استفاده شده استس برای مثال ،در شعری که برر وزن هشرتهجرایی اسرتوار اسرت،
شاعر میتواند مثالً در یک مصراع ،ترکیبی از هشت و چهارهجایی و در مصرع دیگر چهار هجا و نیز در مصراع دیگری یک یا دو
هشت هجا بیاورد .این نوع از وزن بر کوتاه و بلند کردن مصراعها بر اساس اوزان هجایی مبتنی استس یعنی هواننرد شرعر نیورایی
مصراعها کوتاه و بلند است ،با این تفاوت که کوتاه و بلند شدن مصرعها در شعر عروضی براساس ارکان عروضی است و در ایرن
نوع از شعر براساس تعداد هجاها.
«پایهگذار شعر نو کردی «عبداهلل گوران» شاعر بزرگ نیوة اول و اواسط قرن بیسرتم مریالدی اسرت .او هواننرد نیورا دسرت بره
تجربههای جسورانه و متنوعی در قالب و وزن شعر زد .نه تنها با کوتاه و بلند کردن مصراعها ،شعر نو هجایی را پایهگذاری کررد،
بلکه کارهای او و دو شاعر بزرگ همطرازش «پیرمرد» و «شیخ نوری» باعث شد که وزنهای هجایی در شعر مقید کردی مکران و
موقعیت و اهویت خود را بازیابد و در برابر وزن عروضی سر بلند کند و در غلبه برر آن نیرز پریش رود» (پرهیرزی.)615 :4385 ،
نوونهای از این نوع شعر:
شهو راشکا

(چهار هجایی)

شهو /را /شِ /کا

ئهژنووم شل بوو

(چهار هجایی)

ئهژ /نووم /شل /بوو

شهو به تاقی ئاسوانهوه ههلاروکا (هشت و چهار هجایی)
دهرکهکهتم لی بکهوه

(هشت هجایی)

شهو  /به /تا /قی /ئاس /ما /نه /وه

ههل /پِ /روو /کا

دهر /که /که /تم /لی /بِ /که /وه

معنی شعر :شب دیرگاه شد /زانویم سست شد /ماه بر طاق آسوان سوخت و رنگ باخت /در خانهات را به رویم براز کرن (بره
نقل از هوان.)618 :
 .8اشعار هجایی الهوتی
هوانطور که گفته شد ،از جوله نوآوریهای الهوتی در شعر تجربیاتی است که او در زمینه شعر هجایی فارسی دارد ،نویسرندگان
این مقاله برآنند که الهوتی در اشعار هجایی خود متأثر از سرودههای هجایی کردی است .در دیوان الهوتی  68قطعه شعر هجایی
وجود دارد .این اشعار اگرچه از لحاظ ادبی به پایة دیگر اشعار الهوتی نویرسد ،از لحاظ نوآوریهای وزنی حائز اهویرت اسرت.
در اینجا این اشعار به دو دستة اوزان ترکیبی و غیرترکیبی تقسیم شده است.
.1 .8اوزان غيرترکيبی(تکوزن) :اشعاری که در آنها ،کل شعر بر یک وزن هجایی سروده شده است .این اشرعار در سره وزن
دستهبندی و برای پرهیز از تطویل کالم تنها به ذکر بیت مطلع ،بسنده شده است.

 .4 .4 . 8اوزان دههجایی:
من یکتا دل وفادار دارم

یکتا هم یار جادوکار دارم (الهوتی)456 :4358 ،

اللهها از اول سیه بودند

یک اللة نو ناگه زد لبخند (هوان)458 :

مردی مسلح ،بزرگ و جسور

مجسوة فخر و آزادی

تازه رسیده از جاهای دور

در مولکت یانکاکوپاال (هوان)641 :
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شب شد تیره شد ماهم نیامد

روشنیبخش راهم نیامد(هوان)153 :

جهانگیران باز هم جنگ میخواهند از شرف بیزارند ننگ میخواهند (هوان)125 :
بسا آرزو در زندگانی

در کودکی داشتیم و جوانی (هوان)133 :

ما پیروان افکار لنین

خلق شوروی خلق با ادرا (هوان)138 :

جوانی پرسید از پیری دانا

که ای دانش تو مشکلگشا

شاگردان را پند استاد نیکوست

بگو برادر بهتر است یا دوست (هوان)548 :

در یک قلعة خالی نیمویران

چندی حصاری بودند دلیران (هوان)531 :

فقیری خری پیر و تنبل داشت

که پا از زمین با زور برمیداشت (هوان)511:

ای مبارز خلق کبیر

از توام خلق به شوا سالم (هوان)513 :

به احتوال زیاد ،مصراع اول بیت آخر به علت بیدقتی و اشتباه چاپی به صورت کامل و درست ضبط نشده استس زیرا توام نُره
بیت دیگر این شعر و مصرع دوم این بیت دههجایی است .شاید مصراع اول این بیت به این صورت بوده است« :ای مبارزان خلرق
کبیر» به وی ه آنکه در مصراع دوم هم با ضویر جوع »شوا« مبارزان را مورد خطاب قرار میدهد.
ای شیران تر  ،ای گردان کرد

ای مردان فارس از بزرگ و خرد (هوان)511 :

ای نشسته در حبس ارتجاع

مبارزان تودة شجاع (هوان)512 :

بشنوید یاران ،بادقت ،باهوش

این فغان کیست میرسد به گوش(هوان)553 :

ما فرزند مزدور و دهقانیم

در بیشة ظفر ما شیرانیم (هوان)223 :

الهوتی گاه در شیوة نگارش اشعار دههجایی خود تغییراتی داده استس به این صورت که مطالب یرک مصرراع را در دو یرا سره
مصراع نوشته استس این اشعار در نگاه اول موزون به نظر نویرسند ،اما با کوی دقت میتوان متوجه وزن هجایی آنهرا شرد .ایرن
گونه نوشتن شعر را میتوان به این دالیل دانست :یکی آنکه الهوتی میخواسته است با این کرار ذهنیرت مخاطبرانش را در مرورد
تساوی بیچون و چرای مصراعهای شعر تغییر دهد و دیگر آنکه بخشی از این اشعار گفتوگوی بین دو نفر است و گاهی شربیه
نوایشنامه میشودس الهوتی برای مشخص کردن صحبتهای هر کدام ،آن را در مصرعهای جداگانه آورده است .گفتنی اسرت ایرن
شیوة بیان یعنی ساختار دیالوگی از وی گیهای بارز شعر الهوتی است «در کوتر شعری از شعرهای او ،حتی غزلهای سنتی او ،مرا
با نوونهای از گفتوگو روبهرو نویشویم  ...اگر بخواهیم به ژرفای رونشناسی این «صورت و سراخت» در شرعر او برسریم ،بایرد
بگوییم که اندیشة دموکراسی و تقابل آرا در جامعه که آرزوی دیرینة الهوتی و هوة دموکراتها بوده است ،در شعر او خرود را در
چهرة این وی گی نشان داده است» (شفیعی کدکنی.)162 :4331 ،
 ...ر انبار ما را تو سوزاندی؟
ر من.
ر کی این را به تو فرمان داد؟
ر میهن
فاشیست از غضب لب را میجود
دل دوشیزه شادان میشود
ر تو تلفن را بریدی؟
ر آری.
ر آفرین ،راستی و رستگاری!
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ر جای پارتیزانها؟
ر نویگویم.
ر تازیانه
ر حاال؟
ر نویگویم
ر برهنه روی برف دوانیدش
اگر بیفتد بکشانیدش (الهوتی 116 :4358 ،و)113
این شعر را میتوان به صورت مصرعهای دههجایی تقطیع کرد ،قافیة ابیات نیز که در پایان هر دههجا قرار گفته است ،دههجایی
بودن آن را تأیید میکند:
 ...انبار ما را تو سوزاندی؟ من

کی این را به تو فرمان داد؟ میهن

ان /با /رِ /ما /را /تو /سو /زان /دی /من/

کی /این /را /به /تو /فَر /مان /داد /می/هَن

فاشیست از غضب لب را میجود

دل دوشیزه شادان میشود

فا /شیست /از /غَ /ضَب /لب /را /می /َ /وَد دِ/لِ /دو /شی /زه /شا /دان /می /ش /وَد
تو تلفن را بریدی؟ آری

آفرین! راستی و رستگاری!

تو /تِ /لِ /فُن /را /بُ /ری /دی /آ /ری

آ /فَ /رین /راس /تِ /یُ /رَس /تِ /گا /ری

جای پارتیزانها؟ نویگویم

تازیانه ،حاال؟ نویگویم

جا /یِ /پار /تی /زان /ها /نِ/می /گو/یَم

تا /زِ/یا /نه/حا /ال /نِ /می /گو /یَم

برهنه روی برف دوانیدش

اگر بیفتد بکشانیدش

بِ/رِه /نه /رو /یِ /برف /دَ /وا /نی /دَش

اَ /گَر /بِ/یُف /تَد /بِ /َ /شا /نی/دَش

در دیوان الهوتی سه شعر دههجاییِ دیگر با این شیوة مصراعبندی دیده میشود:
مولنی
چلوسکین
پهلوان شویدت
رفیق وارونین ،زاددوف ،بابرودوف
مسکو شوا را منتظر هستند
رفیق دمیتروف ،تانییف ،پوپوف
ما رفیقان را به در بردهایم
از شرارة سیاه فاشیزم
یخ سفید هم تسلیم خواهد شد
بیشبهه پیش زور بالشویزم (هوان 131 :و)134
مولنی ،چلوسکین ،پهلوان شویدت

رفیق وارونین ،زاددوف ،بابرودوف

مسکو شوا را منتظر هستند

رفیق دمیتروف ،تانییف ،پوپوف

ما رفیقان را به در بردهایم

از شرارة سیاه فاشیزم

یخ سفید هم تسلیم خواهد شد

بیشبهه پیش زور بالشویزم
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در شعر زیر نیز واژههای «فرزندان» و «پدر» جدای از متن شعر است و شعر روایت صحبتهای آنهاست.
فرزندان ر پدر جان چرا غوگینی چنین
کجا دوختهای دیدة دوربین
در آن دور چه میبینی؟
پدر :ر ایران را
دیده دوختهام به آن سرزمین
در آنجا میبینم دلیران را
افراخته سرهای اسیران را
آن اسیر افتاده پهلوان را
ببینید ،بچهها!
زیر تیغ ایستاد
ر توبه کن ر به او میگوید جالد...
پدر جان چرا غوگینی چنین

کجا دوختهای دیدة دوربین

در آن دور چه میبینی؟ ایران را

دیده دوختهام به آن سرزمین

در آنجا میبینم دلیران را

افراخته سرهای اسیران را

این اسیر افتاده پهلوان را
ببینید بچهها! زیر تیغ ایستاد

توبه کن به او میگوید جالد

در بیت باال برای رعایت وزن واژة «بچهها» باید به صورت مخفف و سریع و یا با سکون «چ» تلفظ شود.
در مورد آخر از این نوع ،مصرعهای شعر ابتدا پنجهجایی بوده و ساس دههجایی میشوند و در اواخر شعر نیز شرشهجرایی و
چهارهجایی که باز با در کنار هم قرار دادن آنها وزن دههجایی هر مصراع روشن میشود:
تا کی نار جنگ
سوزاند جهان
تاکی غرق خون
جسم کودکان...
ما بیشواریم ،در هر دیاریم
عادی مردمان افوا کاریم...
آید ندای صلح:
برپا به پیش
ای تشنههای صلح
با ما به پیش( ...هوان 561 :و )565
تا کی نار جنگ سوزاند جهان

تا کی غرق خون جسم کودکان...

ما بیشواریم در هر دیاریم

عادی مردمان افوا کاریم...

آید ندای صلح برپا به پیش

ای تشنههای صلح با ما به پیش

 .6 . 4 . 8شعر هشت هجایی
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ای دزدیده چشم از آهو

آموخته افسون به جادو (هوان)563 :

 3 .4 . 8شعر هفتهجایی
بیا بیا السالم

آبک سرد وحشی

یک گپ به تو میگویم

باید مرا ببخشی (هوان)358 :

.2 .8اوزان ترکيبی :اشعاری که در آنها دو یا سه وزن هجایی به کار برده شده است و معووالً در آنها مصررعهرای هرموزن،
همقافیهاند .همقافیه بودن این مصراعها تا حدودی میتواند خأل وزنی ناشی از ترکیب دو وزن متفاوت را در شعر جبران کند.

 .4 .6 . 8ترکیب هفت و ده هجایی:
در هجوم آمد ،خصم آزادی (دههجایی)

در /هُ /جوم /آ /مد /خص /مِ /آ /زا /دی

تازید ای دالوران (هفتهجایی)

تا /زید /ای /دِ /ال /وَ /ران

تیر غم بارد بر سر شادی (ده هجایی)

تی /رِ /غم /با /رَد /بر /سَ /رِ /شا /دی

خیزید ای برادران(...هوان( )554هفت هجایی)

خی /زید /ای /بَ /را /دَ /ران

 .6 .6 . 8ترکیب ده و نُه هجایی
پهناور بود ملک پرشانم (دههجایی)

په /نا /ور /بُ /ود /مل /ِ /پر /شا /نم

دشت و رود و جنگلش بی مر (نههجایی)

دش /تُ /رو /دُ /جن /گَ /لش /بی /مر

من دیگر چنین کشور ندانم (دههجایی)

من /دی /گر /چُ /نین /کش /ور /نَ /دا /نم

کاین سان خوش نفس کشد بشر(...هوان( )111 :نههجایی)

کین /سان /خوش /نَ /فس /َ /شد /بَ /شر

 .3 .6 . 8ترکیب ده و پنجهجایی:
این نوع از وزن ترکیبی دیوان الهوتی خوشآهنگترین وزن ترکیبی استس زیرا در واقع وزن دههجایی خود ترکیبری از دو پرنج
هجاست:
ماری به کهسار خزید و آنجا (دههجایی)

ما /ری /به /کُه /سار /خَ /زی /دُ /آن /جا

در تنگ نونا گرهپیچ خوابید (دههجایی)

در /تن /گِ /نم /نا  /گِ /ره /پیچ /خا /بید

به بحر نگران (پنجهجایی)

به /بحر /نِ /گَ /ران

در چرخ بلند آفتاب میتابید (دههجایی)

در /چر /خِ /بُ /لند /آف /تاب /می /تا /بید

کهسار دم گرم میدمید به چرخ (دههجایی)

کُه /سار /دَ /مِ /گرم /می /دَ /مید /به /چرخ

مو ها در پایین میخوردند به سنگ (دههجایی)

مو  /ها /در /پا /یین /می /خور/دند /به سنگ

از تنگ تاریک بین رشحهها

(دههجایی)

سیل شتابان بود ( ...هوان( )111 :پنج هجایی)

از /تن /گِ /تا /ریک /بی /نِ /رش /حه /ها
سیل /ش /تا /بان /بود

 .1 .6 . 8ترکیب ده و هشت هجایی
دوستم وقتی که در سفر باشد (دههجایی)

دوس /تم /وق /تی /که /در /سَ /فر /با /شد

از گل میگیرم بویش را (هشتهجایی)

از /گل /می /گی /رم /بو /یش /را

روز و شب خیالش به سر باشد (دههجایی)

رو /زُ /شب /خَ /یا /لش /به /سر /با /شد

در دل میبینم رویش را ( ...هوان( )641 :هشتهجایی)

در /دل /می /بی/نم /رو /یش /را

نوونة دیگر:
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باالی گلها زنبور عسل (دههجایی)

با /ال /یِ /گل /ها /زن /بو /رِ /عَ /سل

با ساز و آواز میپرید (هشتهجایی)

با /سا /زُ /آ /واز /می /پَ /رید

و اتفاقاً در هوان محل (دههجایی)

وَ /اِ /تِ /فا /قَن /در /هَ /مان /مَ /حل

بد نفس گراز میچرید ( ...هوان( )213 :هشتهجایی)

بَد /نَ /فس /گُ /راز /می /چَ /رید

 .5 .6 . 8ترکیب هشت و نُه هجایی
یار دل را صدا میکند (هشتهجایی)

یار /دل /را /صِ /دا /می /ُ /ند

دل مرا رها میکند (هشتهجایی)

دل /مَ /را /رَ /ها /می /ُ /نَد

مرا از دل جدا میکند (نُههجایی)

مَ /را /از /دل /ُ /دا /می /ُ /ند

عشق ببین چها میکند (هوان( )428 :هشتهجایی)

عشق /بِ /بین /چِ /ها /می /ُ /ند

 .2 .6 . 8ترکیب یازده ،هفت و ده هجایی
بیوارستان چون دیواهِ سفیدپوش (یازده هجایی)

بی /ما /رس /تان /چون /دی /ما /هِ /سِ /فید /پوش

خواهران آمده میروند خاموش (یازده هجایی)

خا /هَ /ران /آ /مَ /ده /می /رَ /وند /خا /موش

فرمانده منتظر پریشان احوال (یازده هجایی)

فَر /مان/ده /من /تَ /ظر /پَ /ری /شان /اح /وال

نشسته جراحی پیشش کهنسال (یازده هجایی)

نِ /شس /ته /َ /را /حی /پی /شش/ُ /هن /سال

(جراح) آخر تو که در میدان (هفتهجایی)

آ /خر /تو که /در /می /دان

از توپ نویترسیدی (هفتهجایی)

از /توپ /نِ /می /تر /سی/دی

در عین بوبباران (هفتهجایی)

در /عی /نِ /بم/بِ /با /ران

خونسرد میجنگیدی ( ...هفتهجایی)

خون /سر /دِ /می /جن /گی /دی

ای درد تو آرام دل من (دههجایی)

ای /در /دِ /تو /آ /را /مِ /دِ /لِ /من

ای نام تو الهام دل من (دههجایی)

ای /نا /مِ /تو /ال /ها /مِ /دِ /لِ /من

یاد تو سرانجام دل من (دههجایی)

یا /دِ /تو /سر /ان /جا /مِ /دِ /لِ /من

از مهر تو پر جام دل من (هوان381 :و ( )381دههجایی)

از /مه /رِ /تو /پر /جا /مِ /دِ /لِ /من

واژههای خونسرد و بوبباران را باید با کوی کشش خواند تا مصراعهای آنها به اندازة هفتهجا کشش یابد.
 .9تأثيرپذیری اشعار هجایی الهوتی از شعرهای هجایی کُردی
 .1 .9کثرت استعمال اوزان ده ،هشت و هفتهجایی
اشارات کلی استادان و پ وهشگران دربارة منشأ اشعار هجایی الهوتی -که عودتا این مسئله را حل نویکررد -سربب شرد کره برا
مقایسه و تطبیق اشعار هجایی او با نوونههای ادبیرات کرردی کره او میرراثبرر آن بروده و احتوراال در فضرای غربرت احساسرات
نوستال یک مضاعفی هم نسبت به آنها حاصل کرده است ،میزان تأثیرپذیری او از این اوزان بررسی شود.
با کوی دقت میتوان متوجه شد که بیشترین استفادة الهوتی از اوزان هجایی در سه وزن ده ،هشت و هفت هجایی بوده اسرتس
یعنی هوان اوزان رایج و پرکاربرد در شعر کردی هجایی .دو وزن نُه و یازده هجایی تنها سه بار به کار رفتهاند (دوبار نُه هجرایی و
یک بار یازده هجایی) آنهم در ترکیب با اوزان رایج ده ،هشت ،و هفتهجایی.
باید توجه داشت که هوة اوزان شعر هجایی برای سرایندگان و اقوامی که سرودن شعر به وزن هجایی در بین آنها رایج اسرت
موزون نیست .بلکه «شوار هجاها و شیوة چینش آنها بنا برر سرلیقه و ذوق اقروامِ مختلرف تفراوت داردس بررای مثرال ،وزن شرعر

بررسی جنبههای نوگرایی در وزن شعر ابوالقاسم الهوتی و منشأ آن 453 /

فرانسوی یا ایتالیایی یا اساانیایی برای کُردزبانها موزون نیستس هرچند که شعرِ این زبانها هم هجرایی اسرت» (نظرری تراویرانی،
 .)61 :4331هوچنانکه در وزن عروضی نیز باز این موضوع صحت دارد و بعضی از اوزان عروعِ عربی برای ایرانیانی که به وزن
فارسی عادت دارند ،موزون نیست.
برای الهوتی نیز به احتوال زیاد فقط اوزان هجایی مورد استفاده در زبان کردی موزون بوده استس یعنی اوزان ده ،هشت ،هفت
یا شش هجایی .بسامد باالی استفاده از این اوزان نیز میتواند دلیلی بر اثبات این ادعا باشد .اوزان نُه و یازده هجایی (که تنهرا سره
بار به کار برده شدهاند) را نیز باید کوششی برای گریز از وزنهای متداول دانست ،تا با کم و زیاد کردن اوزان هجایی او هم «نابغة
دوران خویش» شودس چنانکه هجاییسرایی او را نیز باید کوششی در جهت تغییر اوزان عروضی دانست .او کره در زمینرة سررایش
شعر کردی نیز تجاربی داشته است ،از رهگذر پیوند آن تجربه با زبان فارسی از امکانات وزن شعر کردی استفاده کرده است.
 .2 .9داشتن تجربة سرودن شعر هجایی کردی
تا جاییکه نگارندگان این مقاله تحقیق کردهاند ،دو شعر از الهوتی به زبران کرردی و وزن دههجراییف یعنری بره شریوة اشرعار
کالسیک کردی نقل شده و در دست است .یکی در جلد سروم کتراب حدیقره سرلطانی (سرلطانی )28 :4313 ،اسرت کره نامرهای
دوستانه میباشد و الهوتی آن را خطاب به شخصی با نام «سلیوانخران امینری زنگنره موسری نرارنجی» سرروده اسرت و دیگرری
(سلطانی )621 :6112 ،با موضوع وطن و خطاب به همزبانان کُردش گفته است .این اشعار ظاهراً تنها سرودههای دردسرت کرردی
از الهوتی است .اما با توجه به پختگی کالم و استواری لفظ میتوان نتیجه گرفت که این اشعار تجربههرای اول الهروتی در زمینرة
شعر هجایی کردی نیست و به احتوال زیاد نوونههای دیگری نیز در این زمینه داشته است .غررع از تطویرل کرالم آن اسرت کره
الهوتی شعر هجایی کردی نیز میسروده و هوین نکته در هجاییسرایی او به زبان فارسی بیتأثیر نبروده اسرت و اینرک ابیراتی از
اشعار هجایی مذکور:
نوتق و کالمهن

کالم و سخن است

ئفتخار شهخس نوتق و کالمهن...

[آری] افتخار هرکس به کالم و سخن است

پهیخهمبهر

تا لهوالکش بهردهن

پیامبر که تا لوال را از آن خود کرد

وه کالم اسبات نهبووهت کهردهن...

با کالم و سخن ،پیامبری خود را اثبات کرد (اشاره به قرآن که سخن و کالم است)

هاوار هامسهران ههم دیوانه بیم

فریاد ای هورهان باز من شیفته و دیوانه شدهام

دیوانة کالم ئی فهرزانه بیم

شیفتة کالم و سخن این فرزانه شدهام

له نوو چوی توتی نوتقم خامووش بی

دوباره نطق هوچون طوطی من خاموش شد

شهکهر فشانی ویم فرامووش بی...

[و در برابر اشعار او] شکرفشانی خود را از یاد بردهام

ئیب نیهن

بی بیاوان نشین

عیبی بر او نیست که در صحرا و بیابان مسکن گزیده است

نه فهخر بلوهکان وه منهل مهکین

زیرا فخر به مکان نیست ،بلکه به شخصی است که در آن مکان مسکن گزیده است

ژهو بوونه سارا کهردن وه یانه

به این خاطر صحرا را خانة خود کرده است

تا بزانوون گهنج ها وه ویرانه

تا [مردم] بدانند که جای گنج در صحرا و ویرانههاست

الهوتی بهس که دورئهفشانیه

ای الهوتی بس است این در افشانی

مهدهو مهنقبهت سلیوانیه

و مدح و منقبت سلیوانی

عالوه بر این موارد ،عوامل دیگری نیز در ایجاد توجه الهوتی به شعر کردی و بهره بردن از وزن آن بیتأثیر نبوده است.
 . 3 .9ارادت به سيد صالح ماهيدشتی (حيرانعلی شاه) ،شاعر و عارف کُرد
سید صالح «متولد سال هزار و دویست و پنجاه قوری در ماهیدشت کرمانشاه [است]  ...اشعار دلنشینی به کرردی و فارسری از
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او به یادگار مانده است ،بهوی ه اشعار کردی او را بدون اینکه گویندهاش را بشناسند ،زمزمه مریکننرد و حرظ روحرانی مریبرنرد»
(یوسفی ،بیتا.)645 :
«الهوتی به سید صالح حیرانعلیشاه سر سارده بود و خودش را از پیروان و دلباختگان پاکباز او میشورده و به این پایگاه بلنرد
بسی مینازیده است» (الهوتی :4358 ،سی و یک).
الهوتی در اشعارش بسیار از «حیران» نام میبرد:
برره سررر سررینة حیررران کرره اسرررم اعظررم حررق

ودیعرررره داده دلررررم را برررررای ذکررررر مرررردام

برره نکتررهای کرره ز کلررک بنرران حضرررت اوسررت

شررردهسرررت نقرررش ضرررویر منیررررم از ایرررام

کرره مینرررهی ز شررررف در صررروامع ملکررروت

ز دسررررتگیری او پررررای بررررر سررررر اجرررررام

مرررنم کرررره صرالررررح اعوررررال خویرشترنرررررم

نهرررم بررره وادی حیرانررری از بصررریرت گرررام
(هوان)151:

چنانکه پیشتر هم اشاره شد ،سید صالح از شاعران توانای کرد بوده است و اشعار کردی او که در مجووعهای به نام کنزالعرفران
چاپ شده است (ر : .میرمحودصالح )4382 :به وزن دههجایی است .ارادت زیاد الهوتی به حیرانعلیشراه و بره تبرع آن اشرعار
هجایی او در هجاییسرایی الهوتی بیتأثیر نبوده است.
 .4 .9گرایش به «آیين یاری»
آیین یاری یکی از ادیان قدیوی ایرانی است که در این اواخر مشهور به اهلحق شده است .بیشترین تراکم جوعیتی پیروان ایرن
آیین در استان کرمانشاه است .کتاب مقدس این دین «کالم سرانجام» نام دارد و به زبان کردی است .این کتاب که بخش مهوری از
ادبیات کالسیک کردی را تشکیل میدهد ،به صورت نظم اسرت و در اوزان ده و هشرت هجرایی سرروده شرده اسرت .بشریری ر
گردآورندة دیوان الهوتی ر در مقدمة دیوان مینویسد« :الهوتی از دراویش علیاللهی (اهلحق) بوده است» (الهوتی :4358 ،سی).
شفیعی نیز اگرچه معتقد است که الهوتی در پایان عور به بیدینی و الحاد میرسد ،اهلحق برودن او را مریپرذیرد و در ایرن براره
مینویسد« :زندگی روحی الهوتی از افراطیترین شکل اعتقاد به «الهوت» یعنی عقاید غُالت اهلحق و نوع نگاه عرفرانی ایشران ر
که از پیچیدهترین اشکال رؤیت عرفانیِ جهان است ر آغاز میشود و بر طبق اسناد موجود به الحاد و  atheismمطلرق مریرسرد»
(شفیعی کدکنی .)164 :4331 ،الهوتی خود نیز در یکی از غزلهایش میگوید:
من خود علیاللهریم ،حرق داده ایرن آگراهیم

بی جا برود زاهرد اگرر برا تیرر تکفیررم زنرد
(هوان)841:

علیاللهی در اینجا اشاره به هوین آیین یاری دارد که برخی به اشتباه یا شاید به قصد تخریرب آن را بردین نرام خوانردهانرد
«یارسان در این  4111سالی که از ظهور اسالم میگذرد ،مشترکات چندی نیز با مسلوانان پیدا کردهاندس مثالً برای حضرت علری و
خانوادهاش احترامی در حد بزرگان خود قائلاندس تاجایی که حتی بعضیها اشتباهاً آنها را علیاللهی گفتهاند« .ریشرة ایرن احتررام
عالوه بر شخصیت و عدالت حضرت علی ،برمیگردد به اینکه یارسان و شیعیان ،قرنهرای متروالی هرمرزم یکردیگر علیره حکرام
عباسی و عثوانی مبارزه کردهاند» (نظری جاللوند .)2 :4336،در سفرنامة هانری بایندر (مربروط بره زمران ناصررالدینشراه) نیرز از
یارسان به نام علیاللهی نام برده شده است« :کُردان ایالت کرمانشاه مردمی آرام و خوشبرخوردند ،آنها به فرقة علریاللهری تعلرق
دارند که باگذشتترین فرقههای مذهبی است» (بایندر.) 113 :4311 ،
اگر این موضوع را صحیح بدانیم ،یعنی باذیریم که الهوتی پیرو آیین یاری بوده است ،پس در اینصورت بره احتورال زیراد برا
«کالم سرانجام» رر یعنی کتاب دینی این آیین رر نیز آشنا بوده و آن را مطالعه میکرده است .بنابراین ،اشعار هجایی کالم سررانجام
میتوانسته است الهامبخش الهوتی در سرودن اشعار هجایی فارسی باشد.
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گفتنی است که الهوتی مدتی را نیز در بین پیروان آیین یاری در ایلهای «سنجابی» و «قلخانی» زندگی کرده استس وی در حرول و
حوش جنگ جهانی اول که به علت فعالیتهای سیاسی در زندان بوده است ،از زندان میگریزد و «چون ماندن در شرهر کرمانشراه را
زیانبخش میدیده است ،به میان ایل «سنجابی» و «قلخانی» رفته و در پیکارهای میهنی با آنان انباز شده است» (الهوتی :4358 ،هشرتاد
و دو)« .الهوتی نزدیک سه سال در میان ایالت بهوی ه ایل سنجابی به سر میبرده[است]» (هوان :هشتاد و چهار).
بنا بر آنچه گفته شد ،انتساب هجاییسرایی الهوتی به تأثیرپذیری او از اوزان شعر فرانسوی و روسی و ترکی درست نوینواید.
کسانی هم که چنین ادعایی را مطرح نوودهاند ،هیچ دلیلی برای اثبات مدعای خود نیاوردهاند و بیش از هوه سخنشان تکرار حرف
یکدیگر ،آنهم بدون ارائة مدر بوده است .حال جای این پرسش است که اگر کسی خود به زبران کرردی و وزن هجرایی شرعر
گفته و در هوة اشعار هجایی فارسیاش نیز از اوزان رایج کردی (چه به صورت ترکیبی و چه غیرترکیبی) استفاده کرده باشرد ،آیرا
نباید او را متأثر از وزن شعر کردی بدانیم؟ و چه ضرورتی دارد که به جای نیاکرانش ،وی را وامردار شراعران بیگانرة فرانسروی و
روس و تر بدانیم؟! ضوناً مدرکی نیز دال بر احاطة الهوتی به وزن زبانهای روسی و فرانسوی و ترکی و یا سرودن شعر به ایرن
زبانها وجود نداردس زیرا ر چنانکه پیشتر هم اشاره شد ر هوة اوزان هجایی برای هورة مردمری کره دارای شرعر هجرایی هسرتند،
موزون نیست و به نظر میرسد الهوتی هم برای جبران خأل وزنی سه قطعه شرعری کره در وزنهرایی غیرر از اوزان شرعر کرردی
سروده ،آن را با اوزان متداول کردی ترکیب کرده است تا از این رهگذر به گونهای نوآوری دست یابد.
نتيجه
وزن هجایی در اشعار فارسی پیش و پس از اسالم مورد استفاده قرار گرفته است .اما بسامد استفاده از ایرن وزن در شرعر فارسری
پس از اسالم بهحداقل میرسدس چنانکه وزن هجایی برای کسانی که با وزن کوی خو گرفتهاند غیرموزون تلقی میشود .امرا شرعر
هجایی در زبان کردی که قدیمترین اسناد آن به قرن چهار و پنج هجری برمیگردد تا امروز نیز کاربرد دارد .ابوالقاسم الهوتی کره
از شعرای تأثیرگذار معاصر است به خاطر نوآوریهایش در وزن ،از پیشگامان شعر نو فارسی محسوب میشود .یکی از زمینههای
نوآوری الهوتی استفاده از وزن هجایی است .او  68شعر فارسی به وزن هجایی دارد  15درصد آنها بره اوزان ده ،هشرت و هفرت
هجایی است ،یعنی هوان اوزان متداول در شعر کردیس مابقی اشعار هم به صورت ترکیبری برا هورین اوزان ،سرروده شرده اسرت.
داشتن تجربة سرایش شعر هج ایی کردی ،ارادت به سید صالح ماهیدشتی شراعر توانرای کُررد و گررایش بره آیرین یراری هرم در
هجاییسرایی او به زبان فارسی بیتأثیر نبوده است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که ابوالقاسم الهوتی اشعار هجایی خود را مترأثر
از شعرهای هجایی کردی سروده است.
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