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 یلمیح قیرف  ینقد یهاشهیاند لیو تحل یبررس ،یبازشناس 
 1400اسفند  18: رشیپذ خی / تار 1400خرداد  11: افتی در خی تار

 1یپشاباد داهّٰللی

 چکیده
ی انتقادی اندیشگان ۀفن نقد دارای یک منظوم ۀ معاصر کرد در حوز  ۀنویسندرفیق حیلمی منتقد، ادیب و 

به ودیعه نهاد  استت  ستاختار کار   شعرر و ادبیا  رردیات خویش را در کتاب استت که ممد  ررا و نظر
تحلیلی در  –توصتتیفی   ۀ عد نقد نظری و نقد مملی تبیین کرد  این جستتتار با شتتیوتوان در دو ب  وی را می

های نقد ادبی رفیق حیلمی استت  وی در ها و شتیو  پی بازشتناخت و تحلیل فن نقد، رویرردها، رهیافت
دیگر شتواهد شتعری  ستح نقد ادبی دستت یازید  و در   ۀ وزهای حیک رویه، به بازتعریف مفاهیم و گزار  

  / نقد برد  استتت  فن نقد نزد حیلمی ابلب فرستتتند  ۀهای انتقادی خویش زیر بوت را بر استتاا اندیشتته
پیتا  موارد  و در برخی  از  محور استتتت  واپستتتین بهش پهوهش بته تبیین گوشتتتهشتتتامرمحور  هتایی 

 گرایی همرا  است ادراک بی چگونه« و مبالغه و اطالقپردازد که گا  با »شناسی نقد او میسبک

 حیلمی، ادبیات نوین کردی  رفیق  شناسی نقد  رفیق حیلمی، فّن نقد، نقد ادبی کردی، سبک   :هادواژهی رل
  

 
   دانشگا  کردستان، سنندج، ایران  شناسی،کردستان     پهوهشرد  هیأت ملمی   و و مض  استادیار زبان و ادبیات کردی   1
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 مقدمه.  1

بیستم ظاهر رفیق حیلمی روشنفکر، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی با رویکردی نقادانه و نوگرایانه در ادبیات کردی قرن  
نگارش   ۀ به رشت  بیاتی کوردی ده شیعر و ئه اش را در کتابی تحت عنوان  انتقادی   ی ها دگاه ی د ها و  گشت. وی اندیشه 

در بغداد   19۵6دوم آن به سال جلد و  1941درآورده است. حیلمی این اثر را در دو جلد؛ جلد نخستین آن به سال 
ت مفاهیم شعر و ادبیات و ایجاد انگیزه برای شاعران و نویسندگان  منتشر کرد. این کتاب در بازتعری  و بازشناخ

ی داشت. حیلمی در این اثر کوشیده است جوانانی را که سودای  جوان  تر ادبیات نوین کردی جایگاه و اثرگ اری خاص 
و آفرینش  نوگرایی و نوزایی  ی وسو سمت را به   ها آن شعر و ادبیات در سر دارند، از سنت شعری کالسیک بگسالند و 

این پژوهش   اش را آشکارا و با قاطعیتی ستودنی ابراز داشته است.ادبی روزآمد سوق دهد. در این راستا نظریات انتقادی 
 کند.ها و رویکردهای نقدی رفیق حیلمی را واکاوی می اندیشه 

 بیان مسأله .  1- 1

با شیو  جستار  بازخوانی کتاب رفیق حیلمی   ۀ این  بر آن است که ضمن  نقد، اندیشه   ، تحلیلی و سندکاوی  و  فن  ها 
شناسی  که سیمایی از فن نقد ادبی و جریان متن   ی ا گونه به بندی کرده و با طرزی نوین  رویکردهای انتقادی وی را دسته 

یک منتقد ادبی    عنوان به در ادبیات کردی به دست بدهد، آن را بازنمایی کند و ضمن شناساندن فن نقد در نظر وی  
نقد و ادب فارسی معرفی    ۀ اش را به عرص های متفاوت و در برخی موارد تازه دیدگاه   ، شعر و ادبیات   ۀدر حوز   نظر صاحب 

 کند.

 پیشینه .  2- 1

ذوقی بروز یافته است. در    صورت به در اشعار شاعران    خته ی گر جسته در ادبیات کردی پیشتر نقد و مباحث مرتبط به آن  
سوم قرن بیستم آمده    ۀ ( در ده 1926های نوینی در نوشتارهای شیخ نوری شیخ صالح ) سرح علمی و آکادمیک بارقه 
قلمرو زبان و ادبیات فارسی  یک منتقد ادبی تاکنون در    عنوان به رفیق حیلمی  (.  2021است )بنگرید به: پشابادی،  

های انتقادی  شخایت و شعر و شاعری و دیدگاه  ۀ گریخته دربار   – چندان شناخته نشده است. جستارهایی هم جسته 
  ۀ سرگ شت و سیر  ۀآکادمیک صورت گرفته است. دربار نگارش درآمده است، در قلمرو برون   ۀرفیق حیلمی اگر به رشت 

تحریر درآورده است. ناهیده    ۀ ( به رشت 200۵ست که دخترش ناهیده رفیق حیلمی ) رفیق حیلمی بهترین نوشتار کتابی ا 
در این اثر جزئیات زندگی خانوادگی و شغلی و نیز مبارزات سیاسی و فکری حیلمی را بیان کرده است. شاید یک 

باشد که آن هم البته   ( 432- 419/ 6: 200۵)  دار مارف خزنه  تاریخ ادبیات کردی تحقیق علمی معتبر دیگر کتاب  



 3 20-1. صص  ی پشاباد  داهّٰلل ی  /ی لم ی ح  ق ی رف  ی نقد   ی ها شه ی اند  ل ی و تحل  یبررس   ، یبازشناس 

  حیلمی را در   ( در جستاری، ۵7:  2011بدالله ) ده است. محمدعکر شعر و شاعری رفیق حیلمی را تحلیل   ۀ بیشتر جنب 
ادبیات کردی کامل حسن بایر   ۀ همچنین منتقد برجست  شمار پیشگامان نقد ادبی در ادبیات کردی دانسته است.

ها و جایگاه نقادی رفیق حیلمی اختااص  خود بخشی را به نقد اندیشه   تاریخ نقد ادبی  ب  ( در کتا 40۵-416:  201۵) 
ل ات   ۀ دخالت دادن ذوق و جنب   ازجمله کار حیلمی را تحلیل کرده است؛    ۀ کامل حسن جوانبی از شیو   داده است. 

شاعران، توجه به میزان حضور    پردازی در سنجش اثر شعری، بازنمودن جوانب منفی سازی و واژه واژه   ۀ متن، توجه به الی 
می  را  زبان شاعران  در  بیگانه  برد.  واژگان  نام  پایگاه توان  اطالع تارنماها،  دربار های  زیادی  مرلب   ۀ رسانی  حیلمی 

 ن برخی قابل اشاره هستند؛ مانند:اند؛ از آن میا نوشته 
- http://rijaldb.com/fa/5804/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82+%D8%

AD%D9%84%D9%85%DB%8C 

- https://zheen.org / 

نویسند این  اینکه  به  عنایت  دیدگاه   ۀ با  دارای  است، ناقد  عملی  و  نظری  نقد  فن  در  ارجمندی  انتقادی  های 
 ناشناخته مانده است. این جستار بر آن است که به این ُبعد از موضوع بپردازد.ادبی    ۀ نقد و نظری  ۀ در حوز های وی  دیدگاه 

 رفیق حیلمی .  3- 1

کرده در سلیمانی و استانبول، توانسته است در گیرودار جنگ کرکوک، تحایل   ۀ ( زاد 1960- 1898لمی ) ی رفیق ح 
(. در چند دوره  419/ 6:  200۵دار،  زنه انگلیسی فارسی و کردی تعلیم دهد )خه جهانی اول در سلیمانی به افسران  

  ستاها و برخی شهرهای اقلیم کردستان های مهمی داشته، اما بیشتر عمرش را به معلمی در رو ها و پست مأموریت 
است )همان:   به مدت مدیدی در  (. حیلمی هیچ 420/ 6مانند موصل، کرکوک و سلیمانی سپری کرده  جایی  گاه 

(. 78- 7۵:  200۵اند )حیلمی،  او را از کار و محلی به کار و محل دیگری منتقل کرده   ی هرازگاه ماندگار نشده و  
های  های سیاسی و فعالیت تا حد زیادی در جناح  عالوه به گرایی شرکت داشت، های ملی حیلمی که خود در جریان 

 (.http://rijaldb.comد ) کمونیستی عراق در ارتباق بو های سوسیالیستی و  حزبی مشارکت داشت و با گروه 
« به زبان های کهن تاریخی کرد در دوره »   ۀ کتابی دربار  ازجمله هایی دارد؛ های فارسی و عربی نوشته وی به زبان 

دانسته است )همانجا(. است. زبان فرانسه را نیز در حدی که بتواند از آن زبان به کردی ترجمه کند، می عربی نوشته  
ادبیات   ۀ پژوهش دربار ، کتاب دیگری در همین زمینه تحت عنوان  شعر و ادبیات کردی حیلمی در کنار کتاب ارجمند  

؛ نیز: ُکردو، 424/ 6:  200۵دار،  زنه منتشر کرده است )خه   1936از فرانسه به عربی برگردانده و به سال    کردی معاصر 
: 200۵دار،  زنه خه ای نیز داشته است ) نگاری و نویسندگی مقاالت روزنامه دستی در روزنامه   عالوه به (.  3:  1394

http://rijaldb.com/fa/5804/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82+%D8%AD%D9%84%D9%85%DB%8C
http://rijaldb.com/fa/5804/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82+%D8%AD%D9%84%D9%85%DB%8C
https://zheen.org/
http://rijaldb.com/fa/5804/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82+%D8%AD%D9%84%D9%85%DB%8C
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(. ذکر این نکته بایسته است که پیش 23:  200۵(. رفیق حیلمی در بغداد بر اثر بیماری درگ شت )حیلمی،  424/ 6
یکی از پیشگامان نقد ادبی در ادبیات کردی اقدام به    عنوان به (  19۵8- 1896از رفیق حیلمی شیخ نوری شیخ صالح ) 

 (.١٩٢٦،  شێخ ساڵحو تحلیل ادبیات کرده است )  نقد   نوشتن 

 نقد نظری رفیق حیلمی.  2
 تغییر و تطور ادبیات.  1- 2

است؛    مالحظه قابل   وضوح به حیلمی این مسأله که تغییر و ترور ادبیات تدریجی است،  رفیق  نتقادی  در نوشتار ا 
مختل  معتقد است؛ به همین خاطر علی کمال باپیرآغا را   ی ها دوره پیوند در سبک شعری  ۀبه وجود حلق  که چنان 

دیگری به شیخ نوری هم   ۀش را در بره پیوند ادبا و شعرای دوران کالسیک و مدرن دانسته است؛ البته همین نق ۀ نقر 
، 184:  2010(، نسبت داده است )حیلمی،  70که از سردمداران شعر نو و همچنین نقد ادبی بود )أوزون، بی.تا:  

  یی گراسنت (. حیلمی در کنکاش از شیوه و روال تغییر و ترور در فرهنگ، هنر و ادبیات معتقد است که رهایی از  230
کند. گرایش عبدالله گوران به  بر است و قانون طبیعت نیز چنین حکم می و نیز متجدد گشتن امری تدریجی و زمان 

جاافتاده  نو  نسبت  به  سنت  چون  که  است  باور  این  بر  و  کرده  توصی   منوال  بر همین  نیز  را  نو  شعر  و  سمت  تر 
مسیری   ی سو به و سوق دادنش    گرا سنت یجه تحریک یک اند، در نت تر است، عموم مردم به آن عادت کرده استقراریافته 

اگر شخص خود پتانسیل تغییر  سو آن آفرین یا به عبارتی یک قدرت شورشگر الزم دارد. از  تازه، قدرتی عظیم و تحرک 
دارد  برمی  یی گراسنت خود دست از  ۀ نوب به ماند و و ترور را در ذات خویش داشته باشد، منتظر شورش عمومی نمی 

مارف را در شمار این دست شعرا معرفی    مال رفیق حیلمی رمزی    ل ی وتحل ه یتجز (. پ  از این  134- 133:  )همان 
 کند.می 

 بازتعریف شعر و ادبیات .  2- 2
توصیفی   ، شعر و ادبیات   ۀ (. حیلمی دربار 1380کوشش برای تعری  ادبیات قدمتی پیشامیالدی دارد )فتوحی،    ۀ پیشین 

 ادبی و نقدی است: ۀ آورده است که حاوی چند نکت 
کنایه  تعابیر  با  یا  و  مهجور  غلیظ  واژگان  با  که  است  آن  نه  ادبیات  و  شعر  پی  »...  در  بیگانه،  آمیز 

توجه را به آن جلب کنید؛ بلکه ادبیات   دهیفایبای ساده و تاویری نازیبا باشید و  پوشاندن اندیشه
نوا، پرده از روی تاویری آمیز و خوش ساده، اما آهنگین و موسیقی  ۀ آن است که بتوانی با چند واژ
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صحنه دل  یا  و  برداری  بهفریب  و  زیبا  که  خیالای  بیاوری  کسانی  ذهن  به  را    آنکه ی بخرورناکرده 
 (.211-210: 2010آن را دریابند« )حیلمی،  یآسانبهداده، باشند، ای صیقلاحب قریحهص

( است. بنا 180:  1380« )فتوحی،  شایان اشاره است که دیدگاه حیلمی در این تعری ، ناظر بر »ماهیت ادبیات 
ای شعر و ادبیات در نظر اوست؛  نخست پرهیز از واژگان مهجور و تعابیر ناآشنا معیاری بنیادی بر   ۀاین گفتار در درج بر  

و در سرحی دیگر به بعد موسیقایی و آهنگ و نوای واژگان توجه داشته و این جنبه را چون معیاری دیگر برگرفته است. 
سنجش   برای  هم  مالک  ادبی  یک  خوش اثر  آن  و  است  کرده  افراد  معرفی  ذهن  و  دل  بر  شعری  تاویر  نشستن 

 ادبیات است.غیرمتخاص و ناآشنا به دانش تخاای  
نامه« عبدالله زیور تعری  مختار و مفیدی از شاعر به دست داده است: »شاعر کسی است در تحلیل »جشن 

(. سپ  این تعری  خود را بیشتر شرح و بسط داده و گفته است که  146که نگاهی مخاوص داشته باشد« )همان:  
بینیم؛ به عالوه شاعر همچنین باید آنچه را با چشم خود  ی شاعر باید ریزبین باشد و چیزهایی به ما نشان بدهد که ما نم 

کند، طوری به تاویر بکشد و روایتش کند که ما هم مثل خود او آن را درک کنیم و از آن ل ت بیند و احساس می می 
به ما   خود قادش را ۀ داند که چنان موضوع را تبیین کند که در پرتو ذهن و اندیش ببریم. او شاعر راستین را کسی می 

برساند و بفهماند؛ »اگر چنین نکند و صرفًا به مقتضیات لغت و قافیه بپردازد و سرحی بسراید، نباید تاور کند که  
(. وی حتی قوالب و اصرالحات ادبی را بازتعری  کرده است؛ همانند بازتعری  146شعر سروده است« )همان: 

 (.17۵توسط شاعری به نام سالم )همان:    رباعیات خیام   ۀ »رباعی« و »رباعی ترانه« در بحث ترجم 
ویژگی  جزو  معناداری  کنار  در  را  بودن شعر  مقفی  و  موزون  است. حیلمی  دانسته  کامل  و  درست  شعر  های 

تأثیر از منرق ارسرویی شعر را »قوٌل    ۀدیدگاهش در این زمینه بسیار به نظرگاه قدامه بن جعفر نزدیک است که در لفاف 
 دانست.( می 64عنی« )ابن جعفر، بی.تا:  موزون مقفی یدل  علی م 

بینیم که هنگام تحلیل و تشریح هنر شاعری عناصر ادبیات را یاد کرده و به جایگاه و نقش هر یک نزد گاهی می 
شاعر پرداخته است. این کار را با دقت بیشتری در تحلیل شعر سالم انجام داده است. او سبک، زبان و خیال را در  

های  جه قرار داده و تحلیل کرده است؛ سبک این شاعر را مخاوص به خود دانسته و یکی از ویژگی شعر سالم مورد تو 
(. در تحلیل و توصی  خیال شعری، بیرون  169:  2010سبک او را پرهیز از تقلید دانسته است )حیلمی،    ۀ برجست

را رئالیست دانسته است. گاهی  یک شاخص قید کرده و چنین اثری    ۀمثاب به موجودات و محسوسات را    ۀ نشدن از دایر 
بیک  گفته است:   ق ی فااشعار    ۀ دربار   که چنان برای تعیین میزان ادبیت و ارد اشعار از ارقام و اعداد هم بهره برده است؛  
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 (.169از همه نوع شعری سروده است. نود درصد اشعارش واال و ارجمند است« )همان:    ی طورکل به » 
ی دربار در بحث از شیخ نوری نکته   شاعری بیان داشته است: ۀ ذوق و سلیق   ۀ ای فن 

خود که برخی از آن فرری و برخی    ۀ»از مقداری گلچین شعر کالسیک بهره برگرفته و از ذوق و سلیق 
ی بر آن افزوده است؛ آنگاه به پیرامون خود نظر افکنده و شعر شاعران بزرگ ُترک  هایارثی بوده، مایه

دوران انقالب عثمانی را با دقت مرالعه کرده و از مغزی و سبک ادبی نو بهره گرفته و بدون سرگشتگی 
 (. 230از آنها پیروی کرده؛ اما این پیروی اصاًل تقلید صرف نبوده است« )همان: 

 آید.مدار به شمار می رویکرد نقد نویسنده   ۀ د حیلمی در رست در این مورد، نق 

 اوصاف شعر در نگاه حیلمی .  3- 2

در نهاد کسی را دارد، به روان و سلی  بودن شعر و تسلط بر   ییشعر سرا حیلمی هر جا قاد تأکید بر قابلیت فرری 
 صورت به خاوص روانی و سادگی  (. در41: 2010بگ: حیلمی، کند )مانند مورد محمدامین زکی زبان استناد می 

( دیدگاه مبتنی بر 26ای عاطفی چون »به این سالست توأم با سادگی بنگرید« )همان: توأمان در یک اثر هم با جمله 
 شیفتگی و اعجاب خویش را بیان داشته است.

عبدالله   ۀ ه است. دربار های شعر نیک جای داد داند و آن را در جوار طبع آزاد و روان از ویژگی او سادگی را عیب نمی 
زیور اظهار داشته است که وی در هر مضمونی شعر سروده و اکثر اشعارش روان و متین است. سادگی و روانی، دوری  

پردازی، دوری از تعابیر افراطی و بیگانه، واقعی بودن و بری بودن از مبالغه و خیال واهی را از معیارهای شعر از واژه 
 (.204،  141  ناب برشمرده است )همان: 

ای از این هنجارگریزی را (. نمونه 38/ 2:  1390بنیاد جوهر شعر گریز از هنجارهای زبان خودکار است )صفوی،  
توان دید. از نظر او سوزداری یکی از معیارهای ارزش شعر و یکی  در افزودن میزان سوزداری شعر در نقد حیلمی می 

درآمد ذکر چند نمونه از شعر کمالی با عبارت کوتاه »فقط  مربوعات است. در پیش از اسباب پ یرش آن در نشریات و  
( دیدگاه خود در این خاوص را  19۵،  4۵:  2010)حیلمی،   بگوییم که واقعًا سوزناک و شاعرانه هستند!«   قدر ن ی هم 

 ابراز نموده است.
 اصرالحبه کردگی یا ه تحایل تفکر و فن نقدی رفیق حیلمی آن است ک  ۀ در منظوم  توجهجالب یکی از نکات 

که شاعری   )مالحمدون(   باسوادی را معیار سنجش و ارزیابی شعر قرار نداده است. او در تحلیل و بررسی شعر حمدی 
سوادی  ناکردگی و بی اظهار داشته است که »آیا در چنین شعری با این زیبایی و درستی، نشانی از تحایل   سواد بود، بی 
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 (.108صاحبش هست؟« )همان:  
ه حجم اشعار اعتنا نکرده حیلمی عمدتًا در کار نقد و نقادی و یا پرداختن به بررسی شعر و مقام شعری یک شاعر ب 

نمایاند که با تکیه  کند و برآیند کالمش چنان می به زیادی شعر اشاره می  ؛ مانند موردی که در آن ندرت به است، مگر 
مندی از کمِی منابع  شاعری با تخلص »خسته« ضمن گله  ۀ دربار   ازجمله .  توان شاعر را ارزیابی کرد بر این فراوانی می 

اش، معتقد است: »بدان دلیل که تخلص شعری برای خود اختیار کرده است، پیداست که باید اشعار زیادی  درباره 
او با تکیه بر  حال ن یباا (. 116داشته باشد و اشعار و دیوانش یا از بین رفته و یا در گوشۀ تاریکی افتاده است« )همان: 

همین میزاِن اندک از اشعارش به بررسی و تحلیل و سنجش آن دست یازیده است. او حتی اینکه کسی شاعری را چون  
تر است. و وزین   تر مهم یک شغل برگرفته باشد، معیار قرار نداده است. در نظر وی قوت و استراعت شاعر و هنر ناب  

و    ۀ در نظر حیلمی یک معیار برجسته و نشان   ی ی گرا سنت همچنین شکستن قید تقلید و   اصالت و واالیی هنر شعر 
 (.212،  134شاعری است )همان:  

اند. بر این های بیرونی ارجح شمرده های ادبی درونی متن را به نسبت ویژگی شناسان خاوصیت برخی از ادب 
(. در  37۵: 1393ست )ریما مکاریک، ها اای از کلمات و جمله اساس معنا متشکل از ساختاری برتافته از زنجیره 

خاوص دقت در این امر حیلمی به موضوع لفظ و معنا عنایت داشته و یکی از عناصر ادبیت در نظر او آوردن معانی  
بسیار در الفاظ اندک است؛ در شرح بیتی از »بیخوِد« شاعر به این مرلب پرداخته و آن را صنعتی زیبا در شعر و ادب 

 (.۵8:  2010،  دانسته است )حیلمی 
شده. در این مورد مالک سنجش ارزش یک شاعر در نظر حیلمی اشعار ناب و اصیل اوست، نه اشعار ترجمه 

های بیگانه  هایی که از زبان بیک  نظر داشته و مت کر گشته است که بر مبنای ترجمه  ق ی فاشعر نزد  ۀبه ترجم  ژه ی و به 
دهد. در تحلیل دهد؛ بلکه اشعار زبان اصل را معیار قرار می اش نظر نمی سبک و قوت شاعری   ۀ داده است، دربار   ارائه 

نابه  بیگانه و  را ستوده است و لنگ بودن شعر، وجود کلمات  و  شعر بیک  عظمت معنا و ظرافت معنایی  جایی 
 (.67- 66انگاری در ساخت شعر را مانع بلندی و ارجمندی شعر ندانسته است )همان:  سهل 

عمیق و خیال دقیق در نظرگاه او معیار مسلم در قوت شاعری است. برعک  وجود کلمات خشک   ۀ وجود اندیش 
زیبا و دلنشین است و به   ظاهربه داند که چنین اشعاری شاعری می   ۀ ضع  قو   ۀجان را نشان ظرافت و تعابیر بی و بی 

انتقادی حیلمی خیال برین و   ۀ ست. در اندیشمعنای ارجمند ا هرگونه نشیند، اما درحقیقت تهی از گوش خوش می 
بیک  را از این نظر در اود دانسته است. وی   ق ی فاای دارد. به همین خاطر شاعر جایگاه ویژه  ۀناسفته و روانی سلیق 
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های شعر رئالیستی دانسته و حضور پررنگ این امر در شعر گوران را  اجتناب از خیال دور از ذهن و غلو را از ویژگی 
(. 211 ، 123، 70 واالی بالغت دانسته است )همان:  ۀ « بیک  را نمون مال است. در یک نگاه کلی شعر »ای  ستوده 

گفته و امثال آن  همچنین آهنگ و تااویر ناب را در شمار معاییر شعر خوب و پسندیده آورده است. در موارد پیش 
 بالغی است.  - رویکرد انتقادی حیلمی، رویکردی ادبی  

شاعری فرانسوی »آسان   ۀهای دوردست شعر و ادبیات مررح بوده است. به گفت »سهل ممتنع« از دوره   ۀ قضی 
(. حیلمی این پدیده را  31:  1368مشکل«؛ یعنی آسان فهمیده شود، اما ساختن آن آسان، مشکل باشد )نیما یوشیج،  

میرد گفته است که »سبک روان کردی و شعر آورد. در بحث از پیره در شعر و ادبیات معیاری واال و اصیل به شمار می 
بنابراین سهل ممتنع بودن در شمار معیارهای نقدی حیلمی  ؛ ( 77: 2010)حیلمی، سهل ممتنع را رایج کرده است« 

امیر عنارالمعالی، در   که چنان هایی در کار بوده است؛ است. در این خاوص از دیرگاه در ادبیات فارسی هم عنایت 
آموزاند که »اگر شاعر باشی جهد کن تا سخن تو سهل ممتنع باشد. بپرهیز  ، فرزند خود را می نامه بوس قا باب سی و پنجم  

از سخن غامض و چیزی که تو دانی و دیگران را به شرح آن حاجت آید مگوی که شعر از بهر مردمان گویند نه از بهر  
ت ذوق و یا به تعبیر ل 189: 1378خویش« )عنارالمعالی،  (  Levin L.Schucking)  وین. ل. شوکینگ (، از کیفی 

های نخست شعر پارسی  ( از »روح زمانه«ای حکایت دارد که بر دوره 12- 11: 1373)  ذوق ادبی  یشناس جامعه در 
ط است. در ادبیات کردی و ذوق انتقادی رفیق حیلمی نیز حال همان است.  مسل 

مولوی )از هورامی به کردی میانه( بدون کمترین لنگی و  میرد در برگرداندن دیوان حیلمی همچنین هنر و فن پیره 
توان نبود  بنابراین می ؛ ( 78انحراف از معیار وزن و در رعایت کامل توازن لفظ و معنا را تحسین کرده است )همان: 

ین متن شعر نیک در نظر حیلمی، از ا  معیاری برای  عنوان به لنگی و عدم انحراف از وزن و رعایت توازن لفظ و معنا را  
 (.22:  1398های ادبیت متن است )صفوی،  استخراد کرد که در حقیقت یکی از معیارها و شاخص 

را در   ها آن توان  تجربگی« در آثار برخی از شاعران باز می اندکی »خامی« و »بی   ۀدر نظر حیلمی حتی با مالحظ 
نشود. او در این زمینه شاعر  شان ی شعر که آن اندک خامی باعث کاستن ارزش   ی ا گونه به سرحی واال ارزیابی کرد، 

: 2010شمارد. شاعریت اکثر شاعران کرد را فرری/خدایی/وهبی دانسته است )حیلمی،  بودن بالفرره را امر مرجح می 
بیگانه، نبود معنای ناپسند، نبود انحراف از عیار وزن، عدم تنگی قافیه، عدم فشار    ۀ (. به عالوه نبود کلم 10۵،  123

داند. نیز صنایع بالغی را تا حد مناسب شاعری می   ۀز و ذهن را از معیارهای نیکی سبک و سالست قریح آوردن به مغ 
 (.81آرایش و باال بردن ارزش شعر دانسته است )همان:    ۀ مای 
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 دستن یازا است. شواهد    الی نقد اشعار ابراز کرده اش را در البه های انتقادی ها و اندیشه حیلمی بسیاری از دیدگاه 
 عناصر آن را شرح و بسط داده است:های ادبیت و  چنین مایه   « بیخود » مانند اینکه پ  از ذکر غزلی از ؛  بسیار است 

افشان است/بیاض گردنش چون صبح »با توجه به بیت: »سویدای زلفش چون فجر کاذب ظلمت
شعری در آن به کار رفته باشد و زیبا هم  صادق پرتوانداز است«؛ در این غزل آنچه که صنعت و فن 

افشان شده و سفیدی گردن که آن را به  باشد، سیاهی زل  محبوب است که با فجر کاذب تاریکی
فجر کاذب و صبح صادق را برای وص  سیاهی  و تعابیر  تشبیه کرده است  پرتوانداز  صبح صادِق 

 (. ۵8: 2010ردآورده است« )حیلمی، زل  و سفیدی گردن در یک بیت گ

شعر از حیث زیبایی را تعیین کرده و سپ  دالیل و نمودهای زیبایی و ارزش  ۀ براین اساس وی ابتدا سرح و درج 
بیانی تبیین کرده است  از  توان گفت وی گونه بنابراین می ؛  آن را در الفاظ و ترکیبات و صور  ای هنجارگریزی را که 

شاعری (، در فن نقد خویش در نظر داشته است. اشعار  ۵0/ 1:  1390ها و عناصر ادبیت متن است )صفوی،  شاخص 
« در شعر خاکی و تفسیر ێ دابخاکی را نیز »بسیار بلیغ و پرمعنی« وص  کرده است. تحلیل لفظ »با تخلص  

 (.111- 110:  2010حیلمی،  نمایاند ) ای از ذوق نقادی حیلمی را می جوانب بالغی آن نمونه 
عبدالله زیور   ۀ ضور آن در اشعارش اشاره کرده است. همین نظر را دربار برای شعر »خسته« به وص  متانت و ح 

دارد و اکثر اشعارش را روان و متین دانسته است. در بحث »دلدار« سوای اشاره به کارکرد صنایعی چون جناس و تشبیه  
او دانسته است  و استعاره در شعر او، قوت و متانت و آهنگین بودن شعر را جزو صفات و حسنات و امتیازات شعر

 (.12۵،  141،  116)همان:  
میرد را به توجه به صور خیالی و تاویرپردازی شاعران از معیارهای اصیل و رصین نقد حیلمی است. وی پیره 

فیلمبرداری ریزبین تشبیه کرده است که تمام انحا و اقاای زندگی اجتماعی را تاویربرداری کرده است. در جایی  
 (.1۵6،  83ر ریزبین و ماهر وص  کرده است )همان:  سالم را هم یک تاویرگ 

»ئاو« را در قافیه به کار گرفته، مت کر شده که این امر محل نقد و  ۀ شعری از سالم که در آن دو بار واژ  ۀ در حاشی 
جسته  ایراد است؛ گرچه شاعران این دوره دنبال برداشتن قافیه هستند. نیز در تحلیل و شرح غزلی از »حریق« صرفًا با بر 

هایی که صنعت بدیعی در آن متبلور شده است، به استادی شاعر در صنایع بیانی و بدیعی اشاره کرده و  کردن عبارت 
گفته است که تنها کسانی که شاعر و در درک و تشخیص صنایع ادبی دارای مهارت هستند، قادرند آن را درک کنند 
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 (.103،  170)همان:  
هایی که مشاهده کرده، اندیشیده قوت شاعری نزد گوران بر این باور است که »گوران صرفًا به آن صحنه   ۀ دربار 

کنند. است؛ سپ  هرگاه که بخواهد قافیه و آن واژگان دلنشین که برای روایتش مناسب هستند، خود را بر او تحمیل می 
را بر زبانش جاری ساخته است، قریحه، ذوق ادبی، سالست گوران را برانگیخته و شعر واالی راستین    آنچه بدین معنا که  

زیستن خود با واقعیت سرزمینش و تأثیر این واقعیت بر اندیشه و ذهنش بوده است« )همان:   ۀشیو   ترمهم و از همه    بیان 
تین میهن ادبی و روانی بیان و درک حیات راس   ۀ (. در این نظرگاه آهنگ و قافیه را رام شاعر دانسته و ذوق و قریح 212

 شاعری ماثر دانسته است.  ۀ خود را بر تخیل و قو 

 نقد موسیقیایی .  2- 3

ی دارد و در موارد بسیاری گاه    لیتفا به و گاه    اجمال به موسیقی و نقش و جایگاه آن در نقد عملی حیلمی ارزش خاص 
آید. افزایی پدید می قاعده   ۀ ای ( شکل موسیقایی شعر بر پ 36/ 2:  1390به تحلیل آن پرداخته است. بنا به دیدگاه صفوی ) 

بینیم که هنگام تحلیل یکی از اشعار علی کمال باپیر، آن را  حیلمی هم به این جنبه از ساحت شعر نظر داشته و می 
شعری حقیقتًا آهنگین و آبدار توصی  کرده است. همچنین اشعار نِو گوران را دارای آهنگ و موسیقی خاصی دانسته  

ای که در این اشعار هست، با  وسیقی شعر گوران و شعر کالسیک آورده است: »فرق موسیقی است؛ در بیان تفاوت م 
: 2010آهنگ و موسیقی شعر قدیم، همانند فرق میان موسیقی سنتی شرق و موسیقی مدرن غرب است« )حیلمی،  

 (. حیلمی با درکی که از جایگاه موسیقی و تأثیرش در انسان دارد گفته است:206،  184
کنند و آشنا به موسیقی شعر هستند، بر این باورند که انسان  که نوای موسیقی را درک می  »کسانی

است. در اعماق دل انسان تمایلی به   دکه به آب و به هوا نیاز دارد، به موسیقی هم نیازمن گونههمان
  شود که منشأ این تمایل بر او معلوم نیست. صدای رعد، خروش آب، لرزش برگ اصوات یافت می

دلش   (کانداچڵەکند )که میوشگ ارد؛ برخی او را  می  جابهدر انسان تأثیر    یاگونهبه  هرکدامدرختان،  
می  سیخ می را  بدنش  بر  را  مو  برخی  هم جدا لرزاند؛  از  را  صدا  نوع  دو  این  ادبیات  آنگاه،  کند... 

قیڕه،  »های  شود که ناممانند آن تولید می   ( وقهڕە   قه وته)  وسختسفت  کند؛ صداهایی که از اشیاءمی
بۆڕه  زەڕه،  زیڕه،  آن  گیڕه،  بر  ناهنجار/ناهمنهاده  و...«  المتنافر)گرا«  اند، »صداهای  و   (هاألصوات 

پدیده  از  که  لرزش،  صداهایی  وزش،  نسیم،  چون  می   کیجک یجهایی  تولید  آن  مانند  شود، و 
هم )گراگون/هم»صداهای  المتآلف«  هممی  (هاألصوات  صداهای  شادینامد.  و  بخشگون  اند 

زده آیند و آدم را دل کنند؛ بر عک ، صداهای ناهنجار به گوش زشت میسروری در دل ایجاد می 
 (.208کنند« )همان: می
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هایی از شعر گوران موضوع را چنین بسط داده است که شکی نیست که در این اشعار ساده، با آوردن نمونه  آنگاه 
وزد و انسان را به  انگیز بر دل و جان می شود که چونان نسیمی خنک و دل آهنگ و موسیقی خاصی ح  می آواز و 

آورد. این امر هم به خاطر آن است که آواز واژگان بر گوشمان، همچون تأثیر ناشی از صدای تار در اثر لم  وجد می 
زدایی گام نهاده است و با تأکید آمیزی و آشنایی ح    ۀ مسأل   ۀ ماهر است. در اینجا حیلمی به حیر   ۀ انگشت یک نوازند 

شود و آواز با ح  بر این مارع »از لرزش پرتو، آوازه« از گوران تبیین کرده است که پرتو با ح  بینایی احساس می 
وزن و آهنگ آن را    ۀ (. به عالوه در ذیل شعری از سالم زمین 209را جایگزین کرده است )همان:   ها آن شنوایی و شاعر  

: رقص کردی« معرفی کرده است. در جایی دیگر غالب بودن شعریت و حضور  ێک ەڕ پ ەڵ ه مقام و آواز سنتی »
(. تمام این مرالب شاهدی است 139،  177عنار ترنم در شعر را از معیارهای واال بودن شعر دانسته است )همان:  

 شناسی حیلمی در مقام یک منتقد ادبی.شناسی و موسیقی بر ذوق آهنگ 

 قافیه .  3- 3

هایی حاکی از کنار گ اشته شدن  نوشتارش با اشاره   ی جا ی جا با عنایت به اینکه رفیق حیلمی خود از نوگرایان است، در  
قافیه مواجه هستیم. به هر طریق در دیدگاه انتقادی او قافیه جایگاهی دارد. از دیدگاه شفیعی کدکنی قافیه گاهی کارکردی  

ی در مورد قافیه دارد؛ در بحث (. حیلمی دیدگاه گونه 498:  137۵پایین است ) ندارد و سرح ارزشی آن   شناختی خاص 
گردند، گوران قافیه را مریع  بسیاری از شاعران مریع قافیه می   که ی درحال از نهضت نوگرایی گوران تأکید کرده است که » 

پردازی در دیوان  است که وزن و قافیه و واژه   خود کرده است ... قافیه در دستان او چونان موم است«. حتی ابراز داشته
رباعیات خیام    ۀ (. حیلمی در تحلیل ترجم 216،  212:  2010»گشت هورامان« به حد اعجاز رسیده است )حیلمی،  

از سالم در بحث قافیه و شرق و شروق آن سخن را به درازا کشانده است. همچنین موزون و مقفی بودن شعر را در  
 (.10۵،  17۵های شعر درست و کامل دانسته است )همان:  ویژگی کنار معناداری جزو  

 نقد لغوی .  4- 3

این شاعر  ۀ شاعری شیخ نوری به استفاد  ۀ هنگام توضیح شیو  ، در ارتباق با این موضوع و نیز با عنایت به تحلیل واژگانی 
از واژگان فارسی و عربی پرداخته و افزوده است: »با این حال واژگان خالص کردی و تعابیر زیبا و نو را هم در کنار  

اینکه چه   سخن کوتاه انگیز و آهنگ و موسیقی دلنشینی آفریده است.  ای دل شیوه   بی ترت ن ی ابه های بیگانه نشانده و  واژه 
نوینی ابداع کرده و تا مدتی سردمدار انقالب شعر کردی بوده است«    ۀ آهنگ شعر شیو در سبک و چه در وزن و قافیه و  

رفیق حیلمی در پرداختن به واژه و کارکرد و تأثیرات ژرف موسیقی واژگان    ۀ در این نقد، اندیش   (. 229:  2010)حیلمی،  
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 متمرکز شده است.
ات و تعبیرات فارسی استفاده کرده است، اظهار نقد زبان شعری سالم و اینکه این شاعر زیاد از لغ   همچنین هنگام 

اند، به کار  های فارسی را نه به این خاطر که معادل کردی نداشته توان گفت که سالم این واژه دارد که به جرأت می می 
در کردی، که در زبان ترکی    فقط نه ها  واژه   نی چن ن یا و رسم آن زمان، گنجاندن    دگاه ی دگرفته است؛ بلکه با توجه به  

گاهی جوانان فرهیخته نیز استفاده    که چنان آمد.  ای از هنر و دانایی و نشانی از ادب فاخر به شمار می عثمانی هم شمه 
دانند. فرهنگ و فرهیختگی می   ۀدیگری را در نوشتن و سخن گفتن یک امر بایسته و الزم   انگلیسی و یا زبان  ۀ از چند واژ

ادامه با تعجب پرسیده است که »چرور ممکن است شاعری مثل سالم معادل کردی این واژگان به  برای همین در  
شود که سالم  بنابراین معلوم می ؛ بیند و نه معنا با جایگزین کردن آن نه وزن آسیب می  آنکهحال ذهنش نرسیده باشد!  

انه برگزیده است که در آن زمان چنین کاری رایج آن طرز زبان آمیخته با فارسی را در مقام آشنایی و استادی در زبان بیگ 
از واژگان را ستوده است. همچنین در تحلیل   جا به   ۀ (. حیلمی در شرح شعر سالم نیز استفاد 162بوده است« )همان:  

آنجا که    ژه یو به (.  188،  182بینیم )همان:  شعر کمالی هم نشانی از توجه به تحلیل و نقد لغوی در نقادی حیلمی می 
سز« به معنای »السلکی« عربی، ایراد گرفته و دست روی معادل کردی و فارسی آن  »تل   ۀ کمالی از واژ   ۀ استفاد از  

توانست جایگزین آن گردد. مرلب دیگری که رفیق حیلمی در این خاوص آورده است، بسط  گ اشته است که می 
گوران است؛ بدین شرح که بر مبنای آن دیدگاه با  زبان شعری کردی تا پیش از ظهور    ۀ دادن و اشاره به دیدگاه رایج دربار 

آید، اما گوران با سبک خاصی که در این زمینه ابداع کرد، مهر برالن بر واژگان ساده و روان کردی شعر واال پدید نمی 
 (.209،  189آن اندیشه زد )همان:  

 محتوایی نقد  .  5- 3

پرداختن به نقد محتوایی و ُبعد پیام و متن است.  نقادی حیلمی برجستگی خاصی دارد،  ۀ موضوع دیگری که در شیو 
: 1394( مت کر گشته است )نورگوا،  1986است که نقش خواننده و پیوند میان متن و بستر آن را فاولر )   ذکر ان ی شا 

شعر و شاعری و نیز در   ۀ الی نقد حیلمی نیز پیداست. برای مثال علی کمال را در سبک و شیو (. این امر در البه 28
اندیشه و فکر پیرو شعرای کالسیک دانسته است. البته افزوده است که لباس نوینی بر تن عروس اندیشه پوشانده است. 

را در همین   کوتاه بودن اشعار   -اغلب    –شاعران کالسیک محدود بوده و یکی از دالیل    ۀ وی معتقد است که افق اندیش 
مدار در نقد (. بر این اساس در مواردی چون این، شاهد رویکردی پیام 187،  184:  2010امر دانسته است )حیلمی،  

 حیلمی هستیم.
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خورد. این جنبه را در تحلیل ادبی به چشم می  – در نقادی رفیق حیلمی به عالوه گاهی شواهدی از نقد بالغی 
ده که سراسر سرشار از زیبایی و صنعت شعر اکثر شاعران مد نظر قرار داده است. در سخن از سالم غزلی را مثال آور 

بحث سالم چند بیتی را مثال آورده و اظهار داشته    ۀ شعر ارجمند کالسیک دانسته است. در ادام   ۀادبی است و آن را نمون 
بیان اثری بدیع و نو است. در   ۀ است که از حیث موضوع و مضمون مرلبی بکر و نو ندارد، اما از حیث سبک و شیو 

(. به  16۵ - 163یات به وجود تشبیهات زیبا و شیرین و بلیغ از منظر ادبی اشاره کرده است )همان: تشریح همین اب 
ای هم افزوده است و تشبیه در شعر علی کمال نیز پرداخته است. نکته  ونشرل  کاربرد و جایگاه صنایع ادبی امثال 

د؛ اما کمالی با اینکه به همان روال عمل کرده و  انمبنی بر اینکه شعرای کالسیک ابرو را به طاق و شمشیر تشبیه کرده 
شود  آن را به شمشیر تشبیه کرده است، از خیال خود هم چیزی بر آن افزوده و نوآوری در تشبیه در کارش مالحظه می 

صنایع بالغی را شرح داده است. برای نمونه بیت نخست و شرحش   ل ی تفا به (. در نقد شعری از او  188،  186)همان:  
 کنیم:د می را در 

 ست زاریاز خون سرخ چشمم دشت و صحرا الله ست در فراق قد  سروت، چشمانم عین جویباری

»در این بیت قد محبوبه را به درخت سرو تشبیه کرده و با یک آرایه آن را در کنار »جویبار« نشانده  
گویند، به آن »عین« میاست؛ به این شکل که قد یار را در نگاه خود سرو دانسته و چشم که در عربی  

و  به سرچشمه هم اطالق می یا عین  اینجا چشم  در  فارسی و کردی »جویبار« است.  در  شود که 
های تشبیه و استعاره اند و آرایه جویبار و قد و سرو، همه در این بیت بدین مقاود با هم جمع گشته

آن یکی در دوری قد محبوبه  همان سرچشمه است.  وکاستکماند. »عین جویبار« بی را پدید آورده 
آب،  ۀریزد و به سرچشمه تبدیل گشته، قد محبوبه هم که درخت سرو است، با سرچشمسرشگ می

ادبی هست که اولی تشبیه است و دومی    ۀ به هم نیازمندند. به عالوه فقط در »عین جویبار« دو آرای
 (.193-192جناس« )همان: 

استخراد کرده و  همان  داده است. تشبیه »خال« در شعر گوران و شعرای   ل ی تفا به جا صنعت تعلیل را  شرح 
بالغی دیگر بنگرید:  – (. )نیز برای شواهد ادبی 203، 193کالسیک را با دقت و کمی تفایل آورده است )همان: 

وارد جزئیات نشده است؛ مثاًل ارکان    گاه چ ی ه ها  جالب اینکه حیلمی در این تحلیل و تبیین   ۀ اما نکت ؛  ( 194همان:  
حمدون پ  از استناد به بیتی از او در بیان ظلم    مال تشبیه و استعاره را مشخص نکرده است. در بحث از بیان و بالغت  

اند، داغ نظامیان بر دلشان مانده است؛  نظامیان، گفته است: »تمام کسانی که دوران نظام سلرنتی عثمانی را درک کرده 
بنهد؟«. در این مورد به شعری  ها آن چنین داغی بر پیشانی انتقام بگیرد و این  ها آن است چنین از  توانسته  ک یکدام اما 
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(. حیلمی در جایی دیگر توانایی شاعر در آوردن  109از عارف صائب در مقام مقایسه استشهاد کرده است )همان: 
نغز و پرمعنا را ستوده است: »]احمدمختار[ رقیب را به »سگ ولگرد« تشبیه کرده است.  حال ن ی درع ه و اوصاف ساد 

تر با زبانی فایح، وصفی ساده و کامل از رقیب، از این بهتر کی حاصل آید؟ کدام شاعر توانسته است با زبانی ساده 
 (.27این توصی  برآید؟« )همان:   ۀ از این از عهد 

پخته و   ۀ ه حیلمی ابعاد مختل  متن ادبی را در نقد و بررسی نقادانه مد نظر داشته است؛ هم اندیش دیگر اینک   ۀ نکت 
ُبعد ادبی و میزان    و درستی و زیبایی وزن و قافیه را. سنجیده را در شمار معیارهای ارزیابی شعر آورده است و هم انتظام  

های کوچک هم از دید این ناقد پنهان نمانده  کاری ظرافت استفاده از صنایع ادبی را نیز در نظر گرفته است. نکات و 
در تحلیل شعر دلدار دست روی تکرار یک واژه در صدر بیت اول و عجز بیت پنجم نهاده است. او   که چنان است؛ 

سبک شعری سالم را »مخاوص به خود« وص  کرده است و مضمون اکثر اشعارش را میهنی دانسته است )همان: 
12۵  ،168 .) 

نقد عملی    ۀ توان چنین استنتاد کرد که مسیر نقد و نقادی رفیق حیلمی در حیر گفته می های پیش عنایت به گزاره با  
کار    ۀگراید. در حقیقت شیو ای بر آن اطالق شده است، می شناختی الیه آنچه که امروزه تحلیل سبک   یوسو سمت به  
 .کرده است ی را نقد و بررسی  گون اثر ادب بوده است که در عمل سروح گونه   یا گونه به او  

 رویکردهای حیلمی در نقد و نقادی.  4
 شاعرمحور   نقد فرستنده/ .  1- 4

حاجی قادر،  ۀ حیلمی لزوم در نظر گرفتن شرایط و قیدوبندهای بایسته در سنجش شعر را مد نظر داشته است. دربار 
(، وی اظهار داشته  83:  2010گرایی و روشنگری او بسیار برجسته و مررح است )مارفی رسول،  چون بحث ملی 

است که در سنجش و ارزیابی اشعارش باید این نکته را لحاظ کرد؛ و گرنه اگر قرار باشد تنها اشعاری را مالک قرار داد  
حاجی قادر شعری   بساچه و قافیه گ اشته باشد، که شاعر به تمام و کمال آن را پرداخته باشد و خود را در تنگنای وزن  

نداشته باشد. همچنین مت کر شده است که باید بین شعری که برای به مناۀ ظهور نشاندن هنر و فن سروده    ی چنان آن 
نزد آنان که در شعر   اختاار به شده باشد، با شعری که گویای احساسی درونی و روان و واضح است، فرق قائل شد. » 

پرست شاعر است«. وی  گردند و خواستار آن هستند، و نه ماده/لفظ، حاجی قادر صرفًا یک میهن ح/معنی می دنبال رو 
گرفت، چراکه همان دست اشعاری  پرست هم نبود، در شمار شاعران جای می معتقد است که حاجی قادر اگر میهن 

برای اثبات شاعریت او کفای  داده است،  بروز  (. 88:  2010کند )حیلمی،  ت می که در آن، احساسات خویش را 
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ه    کرده   شناس و مارخ ادبیات کردی به این مرلب هم توجه عالءالدین سجادی هم در مقام یک ادیب، متن  و بر آن صح 
 (.٥٦:  ١٣٩٦، جادی سه نهاده است ) 

 محور نقد پیام .  2- 4

اندیشگانی   ۀ نقادی شده است. سوینقد و    ۀ محور وارد حوز یک منتقد پیام/متن  عنوان به رفیق حیلمی در موارد بسیاری  
گردد. این امر باعث پرداختن ارزیابی اثر ادبی حول محور درونمایه و پیام می   گونه ن ی او رویکرد نقادی حیلمی در  

به   کهچنان تمجید و ستایش اثر ادبی سوق داده است.   ی وسو سمت هرچه بیشتر وی به متن مورد نظر شده و او را به  
  گونهن ی ا  ( 169)بنگرید: همان:    میرد و احمدمختار جاف بیک  و پیره   ق ی فاهنگام تحلیل و تشریح اشعار کسانی چون  

 عمل کرده است.

 محور نقد موضوع .  3- 4

های  رده است. در موارد بسیاری موضوع نقد ادبی ک   ۀ رفیق حیلمی در مقام یک منتقد روشنفکر نوگرا خود را وارد عرص 
گرایی  جریان ملی   ۀ دربار   که آنگاه   ژه ی وبه الی مباحث نقد ادبی مررح کرده است؛  روز و مسائل اجتماعی را در البه 

 دهد.داد سخن سر می   ( 1۵0:  2010  ، ی لم ی )ح   روز و مشکالت ناشی از جنگ و استعمار نوخاسته در عراق آن 

 حیلمیشناسی فن نقد سبک .  5

الی تحلیل اشعار های انتقادی رفیق حیلمی است که در البه اندیشه   ۀخالص   شعر و ادبیات کردی کتاب  

هایی ای از خصایص سبکی و زبانی و گوشه توان شمه شاعران ارائه کرده است. از روی این اثر انتقادی می

این اصطالح را  چگونه« است که این موارد »ادراک بی ۀازجملاز فن نقادی رفیق حیلمی را استخراج کرد. 

بامسمایی است. طرز   حالن یدرع( بازشناخته و توسعه داده که عنوانی شاعرانه، زیبا و  1383شفیعی کدکنی )

چگونه« است؛ مانند اینکه بیخود را کار حیلمی هم در برخی از موارد یکی از مصادیق همین »ادراک بی 

(. آنچه در اینجا اهمیت دارد، غیرمتعین بودن مصادیق و معاییر  57: 2010داند )حیلمی، »شاعری فحل« می

از دیگر    نکرده است.  ارائهکی برای فحل بودن  »شاعر فحل« است؛ چراکه هیچ ویژگی، معیار، شاخص و مال

در شعر  »توصیف شیرین«  چگونه اطالق صفت »شیرین« بر اثر مورد نقد است؛ مانند  های ادراک بیمصداق

 (. نیز مانند »خاص93، 165، 157، 146زیور، »زبان شیرین کردی«، »پند شیرین و پرحکمت« )همان:  قیفا

 (. 206است« )همان: دارای آهنگ و موسیقی خاصی بودن« در عبارت »اشعار نو گوران 
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ادبی کالسیک یعنی لفظ و معنی را نیز مد نظر داشته است. این  ۀ اش دو ُبعد گستر های نقادانه حیلمی در بررسی 
را در شعر و شاعری، در    موضوع از دیرباز مرمح نظر شاعران و ادیبان بوده است؛ چنان که رودکی سمرقندی، که خود 

ان و جریر و ابوتمام می   زند:ی سرودۀ خود دم می آسانی معنا و    خوبی لفظاز  داند، مقام حس 
 داینااک ماادحی چنانکااه طاقاات ماان بااو

 

 لفااظ همااه خااوب و هاام بااه معناای آسااان
 (103: 1376)رودکی،  

تحلیل شعر بیک  قدرت اندیشه و است؛ چنان که در    این سویه از فن نقادی ادبیات مد نظر حیلمی نیز بوده 
 (.67:  2010خیالش را ستوده و مت کر گشته است که بیک  به لفظ اهمیت نداده است )حیلمی،  

مبالغه رویاروی می  با عنار  شویم؛ از قیدها و تأکیدها و عبارات و اوصافی غلیظ و  گاهی در سبک حیلمی 
میرد گفته  پیره   ۀ خواهد« و عباراتی از این قبیل؛ مثاًل دربار پرمالت مانند »آنقدر زیاد«، »در حد نگنجد«، »تا دلت ب 

(؛ در ادامه دم از نبود  1۵7؛ نیز: 77)همان:  اش آنقدر زیاد و آتشین است که در حد نگنجد« است که »شعر میهنی 
 خدمات این شاعر باشد، زده است.  ۀ کلمات و تعابیر مناسب که قادر به تبیین پای 

در پیش گرفته است؛ چنان که در سخن از مالحمدون با    را   گرایی اطالق   ی وسو سمت در برخی موارد حیلمی  
ی )بی گرایی اظهار کرده است که »اصاًل نمی اندکی مرلق  سواد( در میان ملتی دیگر توان باور کرد که یک شاعر ام 

 (.108همان:  تاویر کند« )   ن یچن ن یا توانسته باشد، سختی و نابسامانی مردم را 
نثر فنی و ادبی شده  ۀ سوای به کار بردن عبارات و تعابیر شاعرانه و ادیبانه، سبک نقادی حیلمی گاهی وارد حیر 

هایی از شعر را در نثر خود  خود مایه  ۀ( کاتبان و ادیبان برای رونق دادن به نوشت 230/ 2: 1349بهار )  ۀاست. به گفت 
عەسکەرێکی عالیم و ئەدیبێکی  ها مشهود است؛ مانند »)امین فیضی بگ(  مایه   کردند. در نثر حیلمی نیز این داخل می 

بوو:  )حیلمی،    عەسکەر  بود«  نظامی  ادیبی  و  عالم  نظامی  از  31:  2010یک  حیلمی  نقد  فن  در  خایاه  این   .)
رباالیی  سواری در ساستفاده از تعبیر »اسب   ازجمله های برجسته و بارز است؛ شواهد این مورد بسیار است؛ ویژگی 

له و شاعری  ۀ (؛ استمداد از قو 140شیبدار« )همان:  که در چنین مواقعی   – حیلمی شاعر هم بوده است   –اش مخی 
کند و با صور خیالی چون استعاره و تشبیه و  ادبی دیگری را تجربه می  ۀ گون  ی روشن به شود و نثرش فنی و شعرآمیز می 

گیرد؛  داللت عاطفی و احساسی در نوشتارش نوسان بیشتری به خود می آمیزد. در این موارد صفات با  کنایه درهم می 
و خستگی و هجوم گروه سواران میدان نبرد تشبیه کرده و    وتاز تاخت آن را به   ی فرازوفرودها مانند وص  شعر سالم که 

یک سوی  با یک تمثیل عینی موضوع را تشریح کرده است. در اینجا عناصر ادبیت و شاعرانگی زیادی هست که از  
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 دهد.نمایاند و از دیگر سو زیبایی، رسایی و قوت بیان نقدی وی را نشان می عواط  و احساسات نویسنده را می 
حیلمی از آفرینش ادبی به »عرسه کردن« تعبیر کرده است. این تعبیر متأثر از داستان آفرینش انسان و نخستین 

ُپرتابش  ۀ عبیر را به کار گرفته است: »...هر پرتوی از این شعل گوران این ت  ۀواکنش آدم پ  از آفرینش است. او دربار 
قیمت است که در  های ُدر  و مروارید گران بنابراین اشعار واالی گوران آن رشته ؛  مغزش را به عرسه کردن افکنده است 

 (.212اثر آن عرسه از اعماق ژرف دل و ذهنش به بیروت تراویده است« )همان:  
نوشتارش مشهود   ی جا ی جا و در  رود  به شمار می های سبک نویسندگی  دیگر ویژگی   لحن گرم و صمیمانه از 

با تاویری دلچسب از این پنج روز عمِر   [ چقدر میرد مانند عبارت »این است عشق راستین!«؛ یا مانند: »]پیره ؛  است 
 .( 94،  8۵،  80گوید ...«؛ و عبارت »بسیار خوب، گیریم پ یرفتیم که...« )همان:  گل سخن می 

حیلمی است. های عاطفی شدید از دیگر ویژگی استفاده از اوصاف و عبارت  نثر  از ویژگی   های  های گ شته 
ببینید  مانند عبارت » ؛  گردد ای متمایل می اش گاهی به سمت عامیانه و محاوره گفته، لحن رفیق حیلمی در نوشته پیش 

یباست ، 23،  18خواهد«، »گوش کنید ببینید...« )همان:  !«. همچنین به کار گرفتن عباراتی نظیر »تا دلت ب چقدر ز
کاک رمزی در این شعر   هەڵناگرێخوا  ای او است. نیز مانند: » ( و امثال آن نمودی دیگر از لحن عامیانه و محاوره 73

« لفظًا یعنی »خدا هەڵناگرێ خوا  (؛ عبارت » 140به تمام و کمال طبع بلند شاعری خویش را نمایانده است« )همان:  
با هم را خوش نمی  نباید combinationنشینی ) آید«، اما  این جمله داللِت »از حق  با واژگان در  ( و مجاورت 

شود؛ همانند »... گون، در فن نویسندگی حیلمی دیده می لحن گزارش   گ شت« به خود گرفته است. همچنین نوعی 
 (.1۵0ترسیم کنیم!« )همان:   برای خوانندگان محترم گرایی این شاعر را بار دیگر  جایگاه واالی میهن   ژه ی و به 

)هوادار   «طبعی در فن نقدی حیلمی مشهود است؛ مانند عبارت »یک کرد شعرباز گویی و شوخ فکاهه، ب له 
تجسمی خود وارد کرده  - ا در تاویر باری اهرام مار ر از هنر تجسمی و باری نیز بهره برده و  وی به عالوه ر(.  شع 

 (.201،  112است )همان:  
شناختی دیگر است که در جریان سیال نوشتنش سبک  ۀ مونولوگ و خودگفتگویی در فن نقد حیلمی یک خایا 

بحثش به سخن از سرمستی    کهی وقت کند؛ همانند  ا او گفتگو می نقش دارد و گویی مخاطب در برابرش نشسته است و ب 
گوش کنید ببینید چه    : گوێتان لێ بێ بزانن ئەڵێ چی » گوید:  رسد، می بیک  و درگیری دل او با مضمون میهنی می 

 زند.ُنماید که در جمعی نشسته است و برای آنها حرف می (. با این لحن گفتمانی چنان می 73گوید« )همان:  می 
حیلمی حتی با خود نیز این منرق گفتگویی را به جریان انداخته است؛ بدین شکل که در تفسیر اشعار و رویدادها 
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با خویشتن  از خود می   خویش   گویا  است و  یا مرور  ؛  پرسد در گفتگو  بازخوانی داستان مم و زین و  مانند بحث 
  ی اگونه به گردد،  غیرمستقیم با دل دردمند خویش می ( که وارد یک گفتگوی  91،  80های حاجی قادر )همان:  اندیشه 

ای مشابه مونولوگ  که گویی ما در بستر یک اثر روایی و دستخوش جریان سیال ذهن هستیم. پیداست که چنین پدیده 
 در ادبیات منثور مدرن است.

 نتایج.  6

کتاب  مال   کرد  معاصر  شاعر  و  ادیب  منتقد،  حیلمی  کردی  رفیق  ادبیات  و  اندیشه دار  ، شعر  و  دیدگاه   ها، ای  ها 
ه  تحریر درآورد   ۀ فکری خویش را به رشت  ۀ قادی و منظوم انت   ۀ اندیش   ۀ رویکردهایی در فن نقد است. در این اثر وی عاار 

یک منتقد نوگرای کرد هم در بعد نظری به نقد و نقادی پرداخته است و هم در بعد عملی. در    عنوانبه می  یل است. ح 
صرالحاتی چون، شعر، شاعر، ادبیات و مانند آن را بازتعری  کرده و مبانی و معیارهایی  بعد نظری وی مفاهیم و ا 

های خویش را بر شواهد شعری تربیق داده و بر برای هر یک معرفی کرده است. در بعد عملی نیز اندیشه و دیدگاه 
 مبنای آن به تحلیل و نقد و ارزیابی اشعار پرداخته است.

محور موارد فرستنده/شاعر محور است و در مواردی نیز متن/پیام محور و گاهی نیز موضوع نقد حیلمی در برخی  
ادبی و موسیقایی به خود  - زبانی، بالغی – ای در بافت واژگانی نقد الیه   ی وسو سمت است. همچنین نقد حیلمی گاهی  

 گرفته است.
ی نیز است که در مواردی آمیخته به   چگونه و مبالغه و گویی، ادراک بی کلی حیلمی دارای اسلوب نوشتاری خاص 

و    ژه یو به گرایی است. زبان نوشتاری وی،  اطالق  چون خود شاعر نیز بوده است، گاهی تحت تأثیر عواط ، ادیبانه 
ی است.  شاعرانه و در مواردی نیز فن 
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