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Abstract:
Comparative literature is considered an emerging
branch of literary studies in which the similarities
and dissimilarities in the thought patterns of writers
and opinion makers from various nations are put to
critical analysis. Apt to comparative literary studies,
pride enjoys a special status with regard to common
historical and cultural links in the Arabic and Kurdish
literature. Since the comparative study of literature
as a literary and critical standpoint transcends
linguistic and cultural boundaries of nations, giving
rise to studies of the links and mutual influences
of languages and literature of various nations, the
present study tries to examine the concept of literary
pride, its manifestations and types in the collected
works of two renowned Kurdish and Arab poets, Nali
and Mutanabbi, using a descriptive-analytical way
and the American theory in comparative literature.
Both Nali and Mutanabbi have beautiful poems in
this field. This study suggests that boasting about
literary and poetic prowess is among the outstanding
examples of their pride. Still, when boasting about
his poetry, Mutanabbi uses language which tends to
become sardonic and pejorative at times as he refuses
to mention poets by their name, while Nali uses more
modest language, considering he occasionally equal
to some great Iranian poets.
Keywords: Literary Pride, Mutanabbi, Nali,
Comparative Literature.
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چکیده

ادبيات تطبیقی از شاخههای نوظهور پژوهشهای ادبی است
که همگونیها و ناهمگونیهای افکار اهل قلم و صاحبنظران
 فخر یا خودستایی.ملل مختلف در آن نقد و بررسی میشود
از جمله مواردی است که در ادبيات تطبیقی قابل بررسی
است و در ادبيات کردی و عربی به لحاظ پیوندهای مشترک
 از آنجا که مطالعۀ.تاریخی و فرهنگی جایگاه ویژهای دارد
 مرزهای زبانی،تطبیقی ادبيات بهعنوان دیدگاهی ادبی و نقدی
و فرهنگی ملتهارا درنوردیده و موجب بررسی پیوندها و
 در این،تأثير و تأثر زبانها و ادبيات ملل مختلف شده است
پژوهش ميكوشيم با روش تحلیلی ـ توصیفی و با راهبرد
 فخر ادبی و مظاهر و انواع آن،نظريۀ امريكایی ادبیات تطبیقی
 نالی و متنبّی مقایسه،را در دیوان دو شاعر فاخر کرد و عرب
 نتیجۀ تحقیق نشان میدهد که فخر به تواناییهاي ادبی.كنيم
 البته. از برجستهترین نمونههای فخر آن دو است،و شعری
 گاه نیشدار و تحقیرآمیز،زبان متنبّي در مقام فخر به شعرخود
است و از ذکر نام شاعران با نام خود ابا دارد اما زبان نالی
 عفیفتر است و گاه خود را همسطح برخی،در این مقام
.شاعران بزرگ ایرانی ميشمارد
 نالی، متنبّی، فخر ادبی، ادبيات تطبیقی:واژگان کلیدی
.) استادیار گروه عربی دانشگاه کردستان (نویسنده مسئول.1
abosami1387@yahoo.com
. استادیار گروه عربی دانشگاه کردستان.2
. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان.3
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مقدمه
فخر ،یکی ازموضوعات شعری است که در آثار بسیاری
از شاعران و نویسندگان جهان نمود دارد و ميتوان
گفت که در هر عصری ،رنگی خاص ميپذیرد و به
طور طبیعی از تأثيرهای زمانی و مکانی به دور نیست.
اکثر شاعران در این نوع ادبی طبعآزمایی کردهاند و در
ستایش انواع توانمندیهاي خویش و دیگر پدیدههاي
مرتبط با خود اشعاری سرودهاند .این نوع ادبی محرک
کاوشهاي بسیاری در ادبيات اکثر ملتها شده است .به
همین مناسبت ،بررسی تطبیقی دو شاع ِر تقریبًا متفاوت،
از دو ملت همسایه ميتواند پژوهشی نو در این راستا
برای داوری باشد.
بسیاری از اديبان ،متنبّی را بزرگترین شاعر عرب
میدانند .او از شاعران فاخر و نامدار عصر عباسی است.
شعر او این شهرت را به او بخشیده است؛ «شهرت و
مرتبتی که بهندرت دیگر شاعری بدان دست یافته است.
سخنان نغز و قصاید شیوای او از دیرباز شهرۀ محافل و
الهامبخش خطبا و سخنوران بوده است» (فاضلی:1375 ،
 .)6البته این شهرت متنبّي تنها در میان طبقۀ ادبا و
علما نبوده بلکه وی از اقبال عامۀ مردم نیز برخوردار
شده و دیوانش در میان ادبدوستان رواج یافته است
و شرحها بر آن نگاشتهاند (ابن سیده .)6 :1975 ،نالی
نیز در میان شاعران و نویسندگان ُکرد ،باالترین جایگاه
علمی و ادبی و فرهنگی را داشته و در میان شاعرا ِن
کرد به سردفتر شعرای کرد ملقب شده است« .هیمن»،1
شاعر توانای معاصر کرد ،نالی را از درخشانترین و
پرجلوهترین ستارگان آسمان ادب کردی ميشمارد
(احمدزاده )75 :1391 ،و برخی وی را از ارکان شعر
کردی و نامدارترین شاعر کرد ميدانند (امیدی:1391 ،
 .)238لذا با توجه به تفاوتهاي فراوان این دو از
منظر فضای شعر و شاعری ،تنها مقایسۀ برخی مضامین
شعری آنها با منطق سازگار است که بنمايۀ فخر ادبی
در میان اشعار این دو شاعر بزرگ ،از آن جمله است.
ِ
ستایش توانایی ادبی و شعری ،در دیوان هر دو شاعر

جزو زیباترین فخریّاتشان ميباشد.
ابراهیم خالد یوسف (  ،)364 :2003متنبّي را جزو
پیشروان فخر ادبی ميداند که همواره مورد توجه
شاعران بعد از خود بوده است .وی ميگوید« :در
دورۀ رکود شعر که به نحوی ذوق فنی معدوم بود
با شاعرانی روبرو ميشویم که در برابر همعصران
خود به فخرفروشی و تفاخر به شعر و ادب خود
پرداختهاند و تالش کرد هاند که قدم جای پای
گذشتگانی چون متنبّی و بحتری بگذارند که گوی
سبقت را در عصر خود ربوده بودند ،و از آنان پیشی
گیرند .گذشتگانی چون متنبّی این نوع فخر را به
باالترین جایگاه فنی آن رساندند».
اغلب شاعران جهان ،به کالم شعری خویش مباهات
کردهاند که بیانگر احساس برتری آ نها بر دیگر شاعران
همعصر خود بوده است.
در برخی موارد این احساس برتر یجویانه به شکلی
اغراقآمیز مبدل ميشود و این احساس ،اشعار نغز و
خواندنی را به حوزۀ ادب و فرهنگ تقدیم ميکند.
متنبّی و نالی نیز با دریافتی دقیق به این موهبت الهی
مينازند چراکه بدیهی است مرد سخنور سبب عزت و
شوکت خویش را که شاعری است بستاید.
بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
در این پژوهش ،فخر ادبی را در دیوان دو شاعر مطالعه
ميكنيم و دالیل مختلف آن و تفاوتها و شباهتهای
احتمالی موجود در شعر دو شاعر را به شکل توصیفی
ـ تحلیلی بررسی مینماييم .نویسندگان در این مقاله
میکوشند به سؤاالت زیر پاسخ دهند:
 .1مظاهر و ویژگیهای فخر ادبی در شعر متنبّي
کدامند؟
 .2مظاهر و ویژگیهای فخر ادبی در شعر نالی
کدامند؟
 .3تفاوتها و شباهتهای فخر ادبی در شعر دو شاعر
کدامند؟

بررسی تطبیقی فخر ادبی در اشعار متنبی و نالی

پیشینۀ موضوع
بيشک یکی از شایعترین درونمایههای شعر ،فخر ادبی
و ستایش شاعران از شعر و هنردانی خویشتن است که
در اکثر دورههای مختلف شعری ملل خاورمیانه ظهور
و بروز داشته است .براي همين ،نزد ادبا و نویسندگان
حوزۀ ادبیات همیشه جایگاه ویژهای داشته و آثار
گوناگونی در این زمینه نوشته شده است .از جمله
کتابها و مقالههاي نگاشته شده در این باره ،موارد
زیر را میتوان نام برد :الفخر و الحماسة ( )1986نوشتۀ
حنّا الفاخوری که تقسیمبندياي ک ّلی از فخر ارائه داده
است .أروع ما قیل في الفخر (بیتا) نوشتۀ یحیی شامی
که به زیباترین فخریات شاعران عرب از جمله متنبّي
اشاره کرده است« .بررسی پدیدۀ نارسیسم (خودستايی)
در شعر حافظ ومتنبّي» پژوهش علیباقر طاهرینیا و
همکاران ،چاپشده در مجلۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه
كرمان (س ،2ش ،3زمستان  .)1389نویسندگان مقاله
پس از ذکر جلوههای نارسیسم در شعر دو شاعر نتیجه
گرفتهاند که خواننده ،خودشیفتگی متنبّي را مذموم و
ِ
ستایش
ناشی از غرور ميداند در حالی که حافظ را در
خود محق ميداند و از افراطهایش هم چشمپوشی
ميکند .نویسندگان ،علت این تفاوت در قضاوت را به
ویژگیهای زبانی حافظ بهويژه بهرهگيري از فن تجرید
ربط ميدهند ،برخالف متنبّي که بیشتر از افعال و
ضمایر مالکیت استفاده ميکند .در مقالۀ «مقایسۀ تطبیقی
مقدمات قصاید خاقانی و متنبّی» نوشتۀ زهرا ریاحی
زمین و فضل اهلل میرقادری که در بهار  1392در شمارۀ
پانزدهم (سال پنجم) مجلۀ شعرپژوهی دانشگاه شیراز
چاپ شده است ،مؤلفان مقدمات قصاید خاقانی و متنبّی
را نقد و بررسی كرده و آنها را با هم سنجيدهاند .مقالۀ
«مالمح النرجسیة فی فخر المتنبّي و حیاته» اثر خداداد
بحری در سال  1391در مجلۀ بحوث فی اللغة العربية
وآدابها در دانشگاه اصفهان چاپ شده است و نویسنده
پس از تعریف پدیدۀ نارسیسم و فخر ،محورهای فخر
در شعر متنبّي را بیان كرده و پس از ذکر شواهدی از
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شعر او به بررسی ریشههاي این پدیده در زندگی و
آثار متنبّي پرداخته است .یحیی معروف و مسلم خزلي،
نویسندگان مقالۀ «نقد روانشناسی شخصیت متنبّي»،
چاپشده در مجلۀ ادب عربی دانشگاه تهران (زمستان
 )1392با نمایاندن تعارض و کشمکش دنیای درونی
متنبّي به بازتاب آن در زندگی ادبی و نمود آن در
اشعارش اشاره کردهاند.
از مهمترین پایاننامههاي مرتبط ميتوان رسالۀ
دکتری تورج زینیوند با عنوان «مقایسه بین متنبّي و
خاقانی در شعر فخر» ( )1381را نام برد .نویسنده در
این رساله پس از مطالعۀ تطبیقی اشعار متنبّي و خاقانی
به این نتیجه دست یافته که در شعر متنبّي افتخار به
گذشتگان و عناصر مذهبی نمود بارزی ندارد اما مباهات
به شجاعت و جنگاوری در شعرش فراوان دیده ميشود
و این در حالی است که در شعر خاقانی درگذشتگان
شاعر و عناصر مذهبی جایگاه بس رفیعی داشته و
برخالف شعر متنبّي تفاخر به آشنایی با امور و فنون
جنگی در شعرش جایگاهی ندارد.
در مورد فخر نالی كتابها و مقاالت مستقلی
وجود ندارد و فقط بهاجمال به فخر ادبی او اشاراتی
كردهاند :نالی له روانگهی سهپان کوردییهوه ()2013
به قل ِم عبدالحمید حسینی (سلیمانی :چاپخانۀ بینایی).
چه پکیک له گولزاری نالی (دسته گلی از گلزار نالی)
نوشتۀ مسعود محمد (هه ولیر :چاپخانۀ ئاراس)2010 ،
که نویسنده به صورت کلی در مورد نالی ،زندگی و
شخصیت وی تحقیق كرده است .همین نویسنده در
کتاب دیگری با عنوان ده سته ودامانی نالی (دست به
دامان نالی) به شرح ابیات مشکل دیوان نالی پرداخته و
به نکات و ظرافتهای ادبی آنها اشاره کرده است .مقالۀ
«ههستی نوستالژیا و ئهزموونی شهوودی له قهسیدهی
«شاری شارهزووری» نالیدا» (احساس نوستالوژی
و تجربۀ شهودی در قصیدۀ «شهر شهرزور» نالی) از
اسکندر مرادی که در مجموعه مقاالت نخستین همایش
بینالمللی ادبيات کردی ( )1389در دانشگاه کردستان به
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چاپ رسیده است .همچنین در شمارۀ  79و ( 80پايیز و
زمستان) فصلنامۀ زریبار که ویژهنامۀ نالی است در زمینۀ
شخصیت و اشعار نالی مقاالت مختلفی به چاپ رسیده
که جز مقالۀ آقای غالمحسین محمدی با عنوان «زندگی
نالی و نظری کوتاه بر شعر وی» ،بقیۀ مقاالت چندان
مرتبط با موضوع پژوهش ما نیستند.
تا آنجا که نویسندگان مقاله اطالع دارند ،در مورد
فخر ادبی متنبّي یا نالی به صورت جداگانه یا مقایسۀ آن
دو با هم ،تاکنون پژوهش مستقلی نشده است.
دالیل پرداختن به فخر
از آنجا که در معنی واژۀ شعر و بیان مفهوم اصطالحی
آن ،از قدیم عنصر شعور و احساس و خیال پررنگ
بوده و شعر حاصل تجربۀ شخصی شاعر از دنیای بیرون
و درون است و با وارد شدن عناصری چون خیال،
هر شاعری از دنیای مخصوص به خود تعبیر میکند،
لذا در تبیینِ عواملِ تعبیر از احساسات شاعرانه بهویژه
در موضوعی چون فخر که با مسائل درونی ارتباطی
مستقیم دارد ،بینیاز از بیان جنبههای روانشناسانه و
عارفانۀ آن نیستیم .در نگاه روانشناسانه ،انگیزههای
ِ
مختلف پرداختن به خود از جمله فخر به خود ،به
پدیدهای به نام خودپنداره ارجاع میشود؛ به این معنی
که «هر فردی ،خودباوریهایش را دربارۀ خودش فراهم
میآورد .در شکلگیری خودپنداره منابع زیادی وارد
عمل میشود؛ واکنشهاي دیگران ،مشاهدۀ رفتارهای
خود یا اشخاصی که به او شباهت دارند و در همان
محیط زندگی میکنند .این درک از خود ،بهویژه به
خود اجازه میدهد گفتههای دیگران یا آنچه را دیگران
دربارۀ او میگویند تفسیر کند .بنابراین قضاوتهایی
که دربارۀ خود و دیگران ميکنیم تحت تأثير خودپنداره
قرار میگیرد» (گنجی37 :1383 ،ـ  )38و از منظر
دینمدارانه نیز ،تعبیر از خود را در دو شکل خودی
روحانی و نفسانی میبینیم .گاهی این خود حاصل
هواهای نفسانی و خالی از نفحات روحانی است:

در خود آن بد را نميبینی عیان
ورنه دشمن بودهای خود را به جان
(مولوي)62 :1380 ،

و گاهی نیز از برکت وجود «خود» به کنه هستی راه ميیابیم
و از اسرار آن مطلع ميشویم:
پیکر هستی ز آثاری خودی است
هر چه میبینی ز اسرار خودی است
(اقبال الهوری)30 :1382 ،

این خود که اقبال از آن سخن به میان ميآورد حاصل
تفکر و اندیشیدن انسانها در امور هستی است که «شاید
بتوان گفت معرفی خود در مجموع یک فعالیت خود
به خود است اما میتواند با تفکر نیز همراه باشد؛ یعنی
تصویری که منعکس میکنیم به هدف ما وابسته باشد.
آیا سعی میکنیم به صورتی که هستیم درک شویم یا
تصویری از خودمان ارائه دهیم که موقعیت ایجاب
میکند؟ در حالت اول از معرفی واقعی و در حالت دوم
از معرفی راهبردی و یا استراتژیک سخن گفته میشود»
(گنجی .)51 :1383 ،عمدتًا شاعرا ِن دستۀ نخست به
خاطر پیوند و ارتباط قوی با خالق هستی و آنچه در
امتداد رضایت اوست به خود ميبالند .و این همه
شکرافشانی آنها همه به برکت دین اسالم است «به
طوری که با آمدن دین اسالم این دین مبین تالش کرد
که خشوع و فروتنی را جایگزین حرص و میل شدید به
فخر کند و حس تفاخر و برتریجویی را نزد مسلمانان
ناپسندیده جلوه دهد .این دین مبین ،روح جدید و
واالی انسانی را در جامعۀ عربستان دمید که قوام و
عناصر تشکیلدهندۀ آن برابری ،برادری ،همکاری و
تعاون ،پرهیزگاری ،ایثار در راه خدمت به امت واحد
اسالمی و تالش برای از بین بردن خودخواهیها بوده»
(طلیمات و اشقر .)216 :2007 ،حتی فخر آنها در راه
خدمت به این امت است و با هدف اعتالی روحیۀ آنها
در برابر دشمنان و بدخواهان است .اما شعرای دستۀ
دوم تفاخر بر مردم مسکین و هجوم بر آرامش و تسکین
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آنها را در مدار کار خویش قرار دادهاند.
فخر ادبی در اشعار متنبّي و نالی
اغلب شاعران جهان به شعر خویش مباهات کردهاند که
بیانگر احساس برتری آنها بر دیگر شاعران همعصر
بوده است .در برخی موارد این احساس برتریجویانه
به شکلی اغراقآمیز مبدل ميشود و این احساس،
اشعاری نغز و خواندنی را به حوزۀ ادب و فرهنگ
تقدیم ميکند .متنبّي و نالی نیز با دریافتی دقیق به این
موهبت الهی مينازند چراکه بدیهی است مرد سخنور
سبب عزت و شوکت خود را که شاعری است بستاید.
در این بخش از مقاله ،انواع فخر ادبی در شعر دو شاعر
را بررسي نموده و سپس به برجستهترین تفاوتها و
تشابهاتشان در این زمینه اشاره میكنيم.
انواع فخر ادبی در اشعار دو شاعر
نظر به اینکه متنبّي شاعری است فخور و در بيشتر
موضوعات شعریاش از این معنی غافل نمانده است،
طبقهبندی و تفکیک انواع فخر ادبی وی اندکی دشوار
است .گاه چند گونه را با هم ميآورد« .فخر در اشعار
متنبّی بسیار نظرگیر است و اگرچه نتوان قصیدهاي
مستقل و مختص آن یافت ،به تقریب در همۀ شعرهای
او ملحوظ است .اگر شاعر مدح گوید یا هجا و گر
مرثیه سراید یا غزل ،در همه حال فخر ميکند .در اغلب
فخریّات ،کمتر به قوم و قبیله ميبالد ،بلکه خود را َمفخر
آنان ميداند و با ستایش از همت و ثبات و آزمودگی
و وفاداری و شهامت و شاعری خویش ،موضوع فخر
را به خود منحصر میکند .این تفاخر ،به تبع مراحل
حیات او ،حاالت متفاوت پیدا میکند و از طغیان به
انفجار و از انفجار به احساس عزت و از تع ّزز به یأس
خشمآلود تغییر صورت میدهد؛ اما در همۀ این صور و
احوال ،بیپرده و بیپروا و همراه با غل ّو و غرور است.
گاه تحقیر دیگران در آن مستتر است .با همۀ اینها
از جوشش طبع شاعرانه و زیباییهاي سجایا و شکوه
فضایل چندان نشان دارد که هر گونه کاستی را گم و
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بینشان ميسازد» (اسوار و آربري15 :1384 ،ـ.)16
در عصری که غزل رو به افول نهاد نالی بيشک
از ویژگیهاي خاص و بیهمتای کالم خود آگاهی
داشته و با شایستگی به غزلسراییِ خود بالیده و فخر
کرده است .نالی در غزلیاتش بهویژه در تخلص ،سخنان
خویش را باالتر از دیگران ميداند .واق ًعا هم همینطور
است و او شایستۀ این فخر و خودستایی است زیرا
قبول خاطر و لطف سخن او خداداد است .او از حیث
مفاخرات در میان شعرای کرد سرآمد است .نالی هم
چون متنبّي شاعری است که شعر او همزمان معانی
متعددی برمیدارد .او نیز در آ ِن واحد چند گونه از فخر
ادبی را در کنار هم میگذارد.
اینک نمونههايي از برجستهترین انواع فخر ادبی در
دیوان دو شاعر:
فخر به جایگاه واالی ادبی
متنبّي در قصیدهاي که در مدح عبیداهلل بن طغج سروده
است شعرش را بهترین اشعار ميداند که هیچ شاعری
یارای مقابله با شعر وی را ندارد و ميگوید:
صال لفاتِ ٍ
أتر ْك َم ً
ك
إذا ُص ْل ُت لم ُ

أترک ً
مقال لعال ِ ِم
و إن قُ ُ
لت لم ُ
(متنبّی)170 :1997 ،

ترجمـه :هنـگام هجوم بردنـم چیزی برای دیگـر رقیبان
مهاجـم باقـی نميگـذارم و وقتـی سـخن ميگویـم حرفـی
بـرای کسـی باقی نمیگـذارم.
متنبّی شعرش را شعری جهانی و عالمگیر ميداند که
بیابانها و شهرها را در برمیگیرد:
ِب
س َلل َغ ِ
ی لي 
ب حت 
للشرقِ َمشر ٌِق و غ ََّر َ
ی َ
ق حت 
فش َّر َ
ليس ّ
َ
رب َمغر ُ

(همان)365 :

ترجمـه :شـعرم به شـرق رسـید ،شـرقی که آنسـوی آن
شـرق دیگـری نبـود و نیـز به غـرب رسـید ،چنانکـه غربی
آنسـوتر وجود نداشـت.

و گاه شعرش را به جایگاه فرشتگان و خورشید میرساند:
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الشع ِر َم َلک
عر في ّ
إ َّن َهذا ّ
الش َ

الدنيا فَ َلک
َهو َ
مس َو َ
َ
سار ف َ
الش ُ
(همان)269 :

ترجمـه :ایـن شـع ِر [مـن] در میـان دیگـر شـعرها چـون
فرشـتگان در میان خلق و به بلندای خورشـید در آسمان است.
شاعر شعرش را چون بزرگواریهای ممدوحش ،چشمهای
روان و پرآب ميداند که نه آن بزرگواریها با مدایح وی به
پایان ميرسند و نه چشمۀ شعرش خشکیده ميشود:
َمحا ِم ٌد ن َ َزفَت ِشعري لِيَمألها

َ
فآل ما امتَألت من ُه و ال ن َ َضـــبَا

(همان)84 :

ترجمـه[ :او را] بزرگواریهایـي اسـت کـه شـعر مـرا
بـرای بیـان کاملشـان سرکشـید ،امـا نـه آن بزرگواریهـا با
شـعر مـن پـر شـدند و نـه چشـمۀ شـعر من خشـکید.
شاعر مدعی است که شعرش دشمنان ممدوحش را
در شرق و غرب عالم به سکوت واداشته است و اینچنین
ميسراید:
ِ
ْ
ً
ت بِها
اُن ْ ُص
ـــــر ب ِ ُجــودک ألفاظا ت ََر ْک ُ
ْ
َ
فی َ
الش ْر ِق و الغ َْر ِ
عاداک َم ْکبُوتًا
ب َم ْن
(متنبّي ،بیتا)261/1 :

ترجمـه :بـا جـود و بخشـش خـود ،اشـعار مـرا [که در
مـدح تو سـرودهام] یـاری كن .من با همین اشـعار دشـمنان
تـو را در شـرق و غرب سـاکت کـردهام.
نالی در میدان شعر سرودن ادعای پادشاهی ميکند؛
پادشاهی بالمنازع که بارگاهش پر رونق ،و ذوقش خواهان
تاج و تخت خاقانی است:
زابیتــەی تەبعم سوارە ،ئیددعای شاھی ھەیە
موحتەشەم دیوانە ،داوای تەختی خاقانی دەکا
(نالی)99 :1379 ،

zābītæj tæbʕm swāɾæ ‹ ʔīddʕāj ʃāhī hæjæ
muħtæʃæm dīwānæ› dāwāj tæxtī xāqānī dækā

نالی با کلمات «شاهی»« ،محتشم» و «خاقانی» به اسم
سه شاعر بزرگ ایرانی اشاره ميکند و خود را همتای آنها
ميداند« .شاهی» تخلص امیر آق ملک بن جمالالدین ،از
غزلسرایان فارس در قرن نهم است« .محتشم» نیز شاید

کمالالدین علی محتشم کاشانی شاعر ایرانی باشد که در
سدۀ دهم هجری ميزيسته .افضل الدین بدیل «خاقانی»
شروانی هم از جملۀ نامدارترین شاعران ایرانیتبار در قرن
ششم بوده است .نالی در این بیت شاید اشارهاي به این
مطلب داشته باشد که از سبک شعری هر یک از شاعرا ِن
نامبرده در دیوانش بهره جسته است .اما به نظر خزنه دار،
نالی در این بیت فقط به خاقانی اشاره ميکند ،و نظرش
را اینگونه بیان ميدارد :نالی شخصی خودپسند و مغرور
فر و جاه
است .دعوی پادشاهی ميكند اما نه یك پادشاه بی ّ
كه پس از مرگ پدر تخت شاهنشاهی به وی تعلق گرفته
باشد بلكه شخصی تواناست كه ميتواند به باالترین قلههاي
پیروزی دست یابد .دیوان او از هر دو نظر موفق است؛ هم
به معنی دیوان پادشاهی و هم دیوان شعرش .ميخواهد
صاحب دولت و مردم شود .همچنین خود را با خاقانی
شاعر (1106ـ 1198م ).مقایسه ميكند (خزنه دار:2004 ،
 .)78البته مرحوم مال عبدالکریم مدرس در شرح خود بر
دیوان نالی گاه به نکات ظریف و نغزی اشاره ميكنند.
ايشان در توضیح این بیت و در شرح معنی واژۀ «شاهی»
با تشکیک ميگویند :شاید معنی پادشاهی داشته باشد یا
اشاره به نام «شاهی» ،شاعر ایرانی باشد (نالی.)99 :1379 ،
«شاهی» را در پینوشتها معرفي خواهيم كرد.
با توجه به خصوصیت برجستۀ تکثر معانی و اشارات
چند سویه در شعر نالی این نظر خزنه دار درست به نظر
نمیرسد و قط ًعا نالی در این بیت به سه شاعر اشاره کرده
است ،هرچند تناسب زیبای میان شاه و تخت و دیوان
مغفول بماند.
در بیت دوم این غزل سری ًعا به مخاطب هشدار ميدهد
که این بلبل خوش الحان (نالی) نه از سر خودپسندی
اظهار فرزانگی ميکند؛ که هر كه چنین کند در واقع به
نافرزانگیاش اقرار كرده است .بنابراین نالی نو ِع پرداختن
به فخر را در اشعارش اینگونه توصیف ميکند و فخر خود
را از فخر شاعرانی چون خاقانی متمایز ميداند .مارف خزنه
دار دربارۀ این بیت نالی چنین ميگوید :روح بزرگ شاعر
كه شروع به خودستایی ميكند ،سخن زیبا و بینش و تفكر
نو را چون دانههای گوهر منتشر مينمايد .نالی بهعنوان
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یك انسان به خود افتخار نميكند بلكه اثر بزرگ خود را
ميستاید و به همین دلیل اگر خود را دانا و فرزانه بداند از
حقیقت دور نشده است (77 :2004ـ:)78
ھەرکەسێ ئیزھاری دانایی بکات و ،مەقسەدی
خودپەسەندی بێ ،یەقین ئیزھاری نادانی دەکا
(نالی)98 :1379 ،

hæɾkæse ʔīzhāɾī dānājī bkāt u› mæqsædī
xudpæsændī be›jæqīn ʔīzhāɾī nādānī dækā

نالـی فخـر خـود را فخری ربّانـی و در عـرض امتثال به
«وأ َّما
امـر خالـق هسـتی ميدانـد و در واقع با اشـاره به آیـۀ َ
ـة َربِّ َ
بِ ِن ْع َم ِ
ـد ْث» (ضحی )11/دلیل فخـرش را تحدّ ث
ـك َف َح ِّ
بـه نعمـت ميدانـد و زبان به تحسـین نعمتی ميگشـاید که
پروردگارش به وی ارزانی داشـته اسـت:
ئەو کەسە تەحدیسی نیعمەت بێ موراد و مەتلەبی
میسلــــــی «نالی» ئیمتیسالی ئەمری ڕەببانی دەکا

(همان)102 :
ʔæwkæsætæħdīsīnīʕmætbemuɾādumætlæbī
mīslī nālī ʔīmtīsālī ʔæmɾī ræbbānī dækā

ایـن بیت ،اشـارهاي شـگرف اسـت بـه آنکه حاصـل کارش
آسـمانی و الهامـات پـاک ربّانـی اسـت و اشـراقات دیوانـش از
چراغـدان الهی اسـت.
نالی در جایی دیگر هم به جایگاه واالی ادبی خود میبالد
و چنین میگوید:
«نالی» ئێستا تاجی شاھـــی و تەختی خاقانی ھەیە
شەوکەت ئارا ،موحتەشەم دیوانە ،فیکرەت سائیبە
(همان)411 :

nālī ʔestā tāʤī ʃāhī w tæxtī xāqānī hæjæ
ʃæwkætʔāɾā‹muħtæʃæmdīwānæ‹fīkɾætsāʔībæ

نالـی خـود را در یـک کفـۀ تـرازو و شـاعران مشـهور
ایرانزمیـن را در کفـۀ دیگـر قـرار ميدهـد و بـا مهارتی زیبا
ضمن برشـمردن نام شـاعران ،به شـکوه و شـوکت آرایهها و
زیبایـی و حشـمت دیـوان و دقت و صائب بودن اندیشـهاش
نیز اشـارهاي ادیبانه دارد .شـاهی ،خاقانی ،شـوکت ،محتشـم،
فکـرت و صائـب شـاعرانیاند کـه نالـی تواناییهـای ادبـی
آنهـا را در خـود جمـع میبیند.

مال عبدالکریم مدرس در شرح این بیت نیز مانند سه بیت
پیش از آن توضیح ميدهند که عالوه بر مفهوم لغوی واژگان
شاهی ،خاقانی ،شوکت ،فکرت و صائب ،هر کدام از این
واژگان ميتوانند نام شاعران ایرانی باشند )همانجا) .خاقانی،
خاقان سخن پارسی و صائب تبریزی اصفهانی از استادان
بزرگ شعر فارسی در عهد صفویه نیاز به معرفی ندارند اما
در تذکرهها و تاریخ ادبیاتها شاعری ایرانی با نام یا تخلص
«فکرت» پیدا نشد .تنها در فرهنگ فارسی معین از توفیق
فکرت (1867ـ 1915م ).شاعر نوپرداز ترک یاد شده است
ولی چون متأخر از نالی است نمیتواند شخص مورد نظر در
بیت باال باشد .اما «شوکت» در پینوشتها معرفی شده است.
او به قدری از طراوت غزل خود مست ميشود که حتی
حاضر نیست آن را با مثنوی موالنا جاللالدین رومی و
شروح آن هم معاوضه کند و سرافرازانه و نعرهزنان به غزلش
مباهات ميکند:
«نالیا» ئەم غەزەلــــــــەت تازە بە تازە وتووە
بە دوسەد (مەسنەوی) و (لوببی لوبابی) نادەم

(همان)317 :

nālīā æm ɣæzælæt tāzæ bæ tāzæ wtuwæ
bæ dusæd mæsnæwī u lubbī lubābī nādæm

غالبًا سرود ِن شعر برای نالیِ مست و سرخوش از
قدحهاي یزدانی کاری است بس سهل:
نالی کە قەدەح نۆشە ،مەستانە و سەرخۆشە
خامۆش و نمەدپۆشە ،ئەشعاری لە کن پەشمە
(همان)484 :

nālī kæ qædæħ noʃæ› mæstānæ w sæɾxoʃæ
xāmoʃ u nmædpoʃæ› ʔæʃʕāɾī læ kn pæʃmæ

نالـی گنجينـۀ غزلیاتـش را شایسـتۀ آن ميدانـد کـه در
مخـزن چاپخانـه طبـع شـوند و زر و زیـور مثلهایـش را
الیـق آن ميدانـد کـه در ضرابخانههـا ضـرب شـوند:
الیقی مەخزەنی تەبعە ھەموو کەنزی غەزەلم
قابیلی زەربی ڕەواجە زەڕ و زێوی مەسـەلم
(همان)298 :
lājqī mæxzænī tæbʕæ hæmū kænzī ɣæzælm
qābīlī zæɾbī ræwāʤæ zær u zewī mæsælm

«دو فصلنامۀ ادب نامه تطبیقی» سال دوم ،شمارۀ اول ،پاییز و زمستان1394

62

او منتقدان شعرش را اطفالی زبان باز ناکرده و فرق شعر
خوب از بد را از هم باز ندانسته ميداند و اعالم ميدارد که
بایستی در حضور نالی شرفیاب شوند بلکه زبان باز کرده و
اندکی شعر حقیقی مزمزه کنند:
خەڵکی کە ھەموو کۆدەکن و بەستەزوبانن
با بێن و لە «نالی» ببیەن شیعری سەلیقی

(همان)663 :
xæɬkī kæ hæmū kodækn u bæstæzubānn
bā ben u læ nālī bbjæn ʃīʕɾī sælīqī

ترجمـه :ایـن د ّر و گوهـر کـه الفـاظ زیبایـش از آن من
اسـت حامل حمد و ستایشـی از توسـت .تـو آن مرواریدها
را بـه من ميبخشـی و من نیـز آنها را به رشـته درميآورم.

وی در قصیدهای دیگر ممدوحش محمد بن زریق
طرسوسی را با اشعار خود چنین درافشان میکند:
إنّي نَثَ ْر ُت َع َل َ
يك ُد ًّرا فانتَ ِق ْد
حجبتُها َعن أهلِ أنطا ِکي ٍة
ّ

فاحذَ ِر التّدليَـا
س ْ
َكثُ َر ُ
الم َدل ِّ ُ
و َج َلوتُها َ
وسا
لک فاجتَ َل َ
يت َع ُر َ
(همان)52 :

شاعر در جای دیگر با این ادعا که تیغ جوهردار زبانش
از آن جهت که تکه گوشتی نرم است لطیف است و از آن
منظر که بیپرده سخن ميراند همچون خاری تند و خشن
است ،با خلق پارادوکسی زیبا زبانش را آب روانی ميداند
که گلوگیر است و برای مدعی جای سخن گفتن نميگذارد:

ترجمـه :من بر سـر تـو مرواریدی پاشـیدم ،پس تو خوب
را از بـد تشـخیص بـده و آن را برگزیـن ،زیـرا نیرنگبـازان
(شـاعران دروغین) زیاد شـدهاند؛ پس ،از نیرنگ برحذر باش!
مـن شـعرم را از مـردم انطاکیـه پنهـان داشـتم و آن را برای تو
نمایـان کردم .شـعر من همچون عروسـی اسـت کـه تو نقاب
را از چهرهاش برداشـتی.

(همان)660 :

برای درک گوهرهای معانی نالی و دستیابی به اقمشۀ
ِح َک ِم متعالی او چارهاي جز رها کردن حجرۀ تن و رها شدن
در حجرۀ پیشنویسهاي اشعار نالی نیست و این مهم عمدتًا
و عادتًا بدون همراهی روح امکانپذیر نیست:

ڕاستی جەوھەرییـــــە تیغــــــی زوبــــانی «نالی»
نەرم و توند ،ئاوی گەڵووگیرە ،قسەی پێ دەبڕێ
rāstī ʤæwhæɾījæ tīɣī zubānī nālī
næɾm u tund ‹ āwī gæɬūgīɾæ ‹ qsæj pe dæbre

اگر بخواهیم برجستهترین تفاوت و تشابه دو شاعر در
این بخش را بيان كنيم میتوان گفت :هر دو از برتری
خود در شعر سخن راندهاند اما متنبّي بر یکهتازی خود
و ذکر نكردن نام دیگر شاعران تأکید دارد و نالی با ذکر
نام شاعران بزرگ ایرانی ،ضمن اعتراف به جایگاه ادبی
آنان ،گاه خود را برتر ميداند .متنبّي در البالی فخریاتش
ممدوحانش را نیز ميستايد :اُنصر بجودک ً
ألفاظا ...
فخر به استفاده از واژگان فاخر
متنبّی اشعار خود را گوهرهایی گرانبها و بامنزلت معرفی ميکند
که دو دستی آنها را به سیفالدوله تقدیم ميکند و در این باره
چنین ميگوید:
الد ّر الذی لي ل َ ُ
لَ َ
فظ ُه
مد فی ُّ
الح ُ
ک َ

فإن ّ َ
ک ُمعطي ِه و إِنی نا ِظ ُم
(متنبّي)304 :1975 ،

بێتە حوجرەم پارچە پارچەی موسوەدەم بکڕێ بە ڕۆح،
ھەر کەســـێ کووتاڵ و پارچەی بێ بەدەل سەودا دەکــا
(نالي)104 :1379 ،

‹betæħuʤɾæmpāɾtʃæpāɾtʃæjmuswædæmbkrebæroħ
hæɾ kæse kūtāɬ u pāɾtʃæj be bædæl sæwdā dækā

او بنیان اشعارش را بر تو ّهم و خیال بنا نکرده است بلکه
واق ًعا هم خود نالی و هم قلم وی در میدان فصاحت حضوری
مداوم و پرشور دارند .نالی در همراهی ما در این سفر پر از
ستایش اینگونه ما را به سرمنزل خودستاییاش ميرساند:
شیعری خەڵقی کەی دەگاتە شیعری من بۆ نازکی؟!
کەی لە دیققەتدا پەتک دەعـوا لە گەڵ ھەودا دەکـا؟!
(همانجا)

ʃīʕɾī xæɬqī kæj dægātæ ʃīʕɾī mn bo nāzkī
kæjlædīqqætdāpætkdæʕwālægæɬhæwdādækā

ترجمـه :اشـعار دیگـران هرگز به انـدازۀ اشـعار من نغز
نیسـت .شـعر مـن از لحـاظ دقـت و نـازک طبعـی بـه تـار
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ابریشـمی ميمانـد که ریسـمان پـارهای یـارای مقابلـه با آن
را نـدارد.
حتّی شبنمهاي روی برگهای گل از حیرت از زبان نالی
زبان باز کرده و او را تکریم و تمجید ميكنند:
شەبنەم کە نەزم و نەســـــرە لە ئەوراقی غونچەدا
گۆیا بووە بـــە زار و زمـــــان و ددان و پـــووک:
«نالـی» عەجەب بە قووەتی حیکمەت ئـــــەدا دەکــا
مەعنـایی زۆر و گەورە بە لەفزی کەم و بچووک
(همان)269 :

ʃæbnæmkænæzmunæsɾælæʔæwɾāqīɣuntʃædā
gojā buwæ bæ zāɾ u zmān u ddān u pūk
nālī ʕæʤæb bæ quwwætī ħīkmæt ʔædā dækā
mæʕnājī zoɾ u gæwɾæ bæ læfzī kæm u btʃuk

ترجمـه :آفریـن بـر ه ّمـت نالـی کـه اینچنیـن معانـی
ژرف و عمیقـی را در آنچنـان قالبهـای سـاده و الفاظـی
بیافـاده اینگونـه اسـتادانه بیـان ميکنـد.
نالی برای دستیابی به د ّر و گوهرهای گرانبها و فاخر دریای
اشعارش شناگری حرفهاي را به این عرصه فراميخواند:
بەحری غەزەلم پڕ لە دوڕ و گەوھەرە ئەمما
غەوواسی دەوێ یـــەعنی بە تەعمیقـــی بزانە
(همان)488 :
bæħɾī ɣæzælm pr læ dur u gæwhæɾæ ʔæmmā
ɣæwwāsī dæwe jæʕnī bæ tæʕmīqī bzānæ

«یعنـی وزنهـا (بحرها)يـي كـه مـن اشـعارم را بـر
َح َسـب آنهـا سـرودهام و سرشـار از سـنگهای قیمتـی و
رنگارنگانـد نشـانگر هنـری فاخرنـد و چـون گوهرهـاي
زیباینـد .علاوه بـر ایـن ،بحـری كـه مـن سـاختهام عمیق
اسـت و معنـی اشـعارم بسـیار پیچیـده ،و همچنانكه برای
بیـرون آوردن صـدف و مرجـان از درون بحرهـا غواصـی
حرفـهای الزم اسـت ،اشـعار مـن نیز بـه هنرمندانـی دانا و
متخصـص نیـاز دارد تـا معنـا و مفهـوم آنهـا را دریابنـد»
(خزنـه دار.)80:2004 ،
به نظر خزنه دار «بحر دو معنا دارد؛ یكی دریا و دیگری
وزن غزلهای نالی كه هر دو عمیق هستند .گوهر و صدف

درون دریا ،در مقابل معنی پیچیده برای اشعارش و غواص
برای دریا برای بیرون آوردن صدف و مرجان ،در مقابل
شخص متخصص برای یافتن معنی اشعار نالی است .معنایی
كه در اشعار نالی یافت میشود همچون دانههای گوهر مهم
است .همچون شلتوك نیست كه پس از غربال كردن تبدیل
به برنج شده و خورده شود ،زیرا در این صورت ارزش آن
از دست میرود و نابود میشود .در حالی كه بحر من ،یعنی
وزن و معنای اشعارم بسیار عمیق است و مانند بركههای
شالیزار كم عمق نیست .زیرا حاصل آب كم عمق شلتوك
است ،اما دریای عمیق جای صدف و مرجان است .آشكار
است كه دریای اشعار شاعر نیز عمیق است زیرا حاوی
معنی و مفهوم واال هستند» (همانجا).
اما بیشک معانی واال الفاظ واال میطلبند و این بیت
همزمان میتواند بالیدن نالی به الفاظ شعرش را هم نشان
دهد .شاید وی با آوردن اضافۀ تشبیهی «بحر غزل» و نیز
ایجاد ایهام تناسب با ذکر د ّر و گوهر ،هم زیبايی الفاظ را
هم شیوايی معانی را در نظر داشته است.
در مورد شباهتها وتفاوتهای دو شاعر در این بخش
باید گفت :هر دو برای بیان زیبايیهای الفاظ شعر خود از
واژگانی چون د ّر و گهر استفاده ميکنند اما نالی عالوه بر
آن از الفاظ شبنم و غنچه و تصاویر طبیعی نیز بهره ميگیرد.
فخر به آوردن معانی تازه و بکر
متنبّی در قصیدهاي در مدح سیفالدوله به مطلع زير
ميگويد:
الي ب َ ْع َد ّ
ين ُش ُك ُ
ول
الظا ِعنِ َ
لَيَ ّ

وال َو ل َ ْي ُل ِ
ِط ٌ
ُ
طويل
قين
العاش َ

(متنبّي)279 :1997 ،

ترجمـه :بعـد از رفتـن یـاران از بـرم ،شـبهايم در
طوالنـی بـودن همـه یکسـانند .آری شـب فراق بر عاشـقان
همـواره طوالنـی اسـت.

متنبّي در ابیاتی دیگر میگوید :دیگر شاعران مقلد
اشعار منند و سخنانشان اصل و اساسی ندارد و خود
آنها نیز بیاصل و اساساند و تنها منم پیشتاز سخن و
رهیافته به آنچه میگویم ،در حالي كه سخن دیگران پیش
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از خودشان نیز بوده است و صاحب ابتکار تنها منم:
الساب ِ ُق الهادي إلى ما أقُـول ُ ُه
أنَا ّ
َو ما َلكال ِم النّ ِ
فيما يُريبُنــي
اس َ

ُ
ــــول
ين َم ُق
إ ِذ ال َق ْو ُل قَ ْب َل القائِلِ َ
أُ ُص ٌ
ُ
ـــول
ـول وال للقائِليـ ِه أُ ُص
(همان)283 :

متنبّی به قدری اشعارش را ناب ميپندارد که نهتنها فقط
ً
اصول کسی را شاعر نميداند و
خود را شاعر ميداند بلکه
آنها را فقط مدعیاي ميداند که جز ادعای صرف سخنی
برای گفتن ندارند:
َير شاعــر
َخلي َل َّی إن ِّی ال َ
أری غ َ
القصائد
عوی َو ِمنِّی
ُ
فَلِ َم ِمن ُه ُم ال َّد َ

(همان)251 :

او خطاب به ممدوحش چنین ميگوید :تو شاعر مجد
هستی و به تمام رموز آن آگاهی و من شاعر لفظم .پس هر
کدام از ما در جای خود ،معانی دقیق داريم .تو پیوسته اشعار
زیادی ميشنوی چراکه پادشاهی و مداحان زیادی گرد تو
جمع شدهاند اما شعر من برترین شعرهایی است که تاکنون
شنیدهای زیرا شعر من در مقام مقایسه با شعر دیگران ،چون
شیهۀ اسب است در مقابل عرعر االغ:
المج ِد ِخدن ُ ُه شا ِع ُر ال َلف
شا ِع ُر َ

ــن
ديح و ِلك ّ
الم َ
سم ُع َ
لم تَ َزل تَ َ

ِ
المعاني الدِّ قـاقِ
ـظ ِكالنا َر ُّب َ

َص َ
هيل ِ
َير ال ُّنهـــــاقِ
الجيا ِد غ ُ
(همان)192 :

متنبّي در قصیدهاي در مدح طاهر بن حسین علوی ميگويد:
َحملت إِلَي ِه ِمن ل ِ َسانِــي َح ِدي َقــــ ًة
السحائ ِ ِب
الر َ
َس َقاها ال ْ ِح َجی َس َقي ِّ
ياض َّ

(همان)183 :

او اشعار خویش را گلستانی ميداند که به وسیلۀ عقل و
اندیشه آبیاری ميشود.
ترجمـه :از زبـان شـیرین خـود گلسـتانی از اشـعارم به
نـزد او بـردم کـه عقـل و اندیشـه آن را همچـون فروباریدن
ابرهـا در سـبزهزارها آبیـاری كـرده اسـت.
وی در این بیت در تشبی ِه ضمنی زیبا ،واژگان شعرش

را به گلهای بوستانی تشبیه میکند که با آب خرد که همان

معانی بکر شاعر است آبیاری شدهاند.
نور معانی اشعار متنبّی به حدی درخشان است که مر ّکب،
از نور این معانی مانند حریر سفید ميشود:
لت من ِش ْع ٍر تكا ُد بُيُوتُ ُه
و ما قُ ُ

الحبر
إذا ُكتِبَ ْت يَ ْبيَ ّ
ض من نو ِرها ُ
(همان)156 :

اکنون اگر این نور معانی با فصاحت ظاهری الفاظ در هم
آمیزد ،خوشۀ پروینی است در آسمان فرهنگ و ادب و یا
چون اخالق درخشان و نیکوی ممدوح:

کأن المعانی في فصاح ِة لف ِظها
ّ

نَجوم ال ُّثريّا أو خالئ ِ ُق َ
هر
ک ال ُّز ُ
(همانجا)

نالی دراین زمینه نیز به شعر خود ميبالد ،به گونهاي که
«شاعر از نظر فكر و اندیشه میگوید كه اگر این فكر و هوش
وارد بارگاه و جلوۀ زیبایی دوست شود به گونهای او را توصیف
خواهد كرد كه خسرو پرویز به حدی گرفتارش خواهد شد كه
جان عزیز خود را فدای این وصف نالی میكند .عالوه بر این،
كلمۀ «شیرین» یك معنی دیگر نیز دارد؛ يعني عزیزترین كس
خسرو پرویز كه «شیرین» است ،او را هم فدای معانی واالی شعر
نالی میكند» (خزنه دار:)78 :2004 ،
شاھیــــــدی فیکرم کە بێتە جیلوەگاھی دولبەری
شاھی خوسرەو ڕۆحی شیرینی بە قوربانی دەکا

(نالی)100 :1379 ،
ʃāhīdī fīkɾm kæ betæ ʤīlwægāhī dulbæɾī
ʃāhī xusɾæw roħī ʃīɾīnī bæ quɾbānī dækā

قلم موی شعر نالی اگر بوم معنا را رنگآمیزی کند هر
معنای آن تابلويي است که در برابر تابلوهای «مانی» (ن ّقاش
مشهور ایرانی) خودآرایی ميکند:
نووکی خامەی من کە بێتە مەعنائارایی کەمـــــــــال
خەت بە خەت ئیزھاری نەقشی سووڕەتی مانی دەکا
(همانجا)
nūkī xāmæj mn kæ betæ mæʕnāʔāɾājī kæmāl
xæt bæ xæt ʔīzhāɾī næqʃī sūrætī mānī dækā

طبع آسمانی شاعر ما در بند یک زبان و نژاد نیست بلکه
در خدمت عقیدهاي است که آنسوی مرزها را درنوردیده ،از
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این جهت باز زبان به تحدّث نعمت از جانب آفریدگارش
ميگشاید و توان خویش را در شعر سرودن به سه زبان کردی
و فارسی و عربی اعالم ميدارد و اینگونه به خود ميبالد:
ئیستیتاعە و قووەتی تەبعم ،بە کوردی و فارسی
عارەبـی ،ئیزھاری چاالکی و چەسپـــــانی دەکـا
(همانجا)

ʔīstītāʕæ w quwwætī tæbʕm ‹ bæ kuɾdī w fāɾsī
ʕāɾæbī ‹ ʔīzhāɾī tʃālākī u tʃæspānī dækā

خزنه دار نیز در رابطه با این بیت نالی چنین ميگوید:
نالی در یكی از اشعارش اهمیت چندانی به زبان نمیدهد
و شعر را احساس میداند .برای همین از نظر او مهم نیست
شعر به چه زبانی نوشته شود بلكه مهم محتواست .عالوه بر
این اگر برای نوشتن شعر ،دانستنِ زبان ضروری باشد نالی به
چند زبان تسلط دارد (خزنه دار78 :2004 ،ـ)79

نالی در غزلی دیگر دلیل سرودن اشعارش به زبان کردی
را تنها به این خاطر ميداند که قبل از وی هیچ کس بر وزن
عروضی عربی به زبان کردی اینچنین سلیس و روان شعر
نسروده است و به قصد طبعآزمایی در این میدان شکرافشانی
ميکند وگرنه شعر سرودن به زبان عربی یا فارسی برایش
کاری ندارد و باز اینچنین با افتخار به خود ميبالد:
تەبعی شەککەرباری من ،کوردی ئەگەر ئینشا دەکا،
ئیمتیحانی خۆیە مەقسوودی ،کە عەمدەن وا دەکـــــا

(نالی)102 :1379 ،

‹ tæbʕī ʃækkæɾbāɾī mn› kuɾdī ʔægæɾ ʔīnʃā dækā
ʔīmtīħānī xojæ mæqsūdī ‹ kæ ʕæmdæn wā dækā

نالی باز هم برای شعر سرودنش به زبان مادری استدالل
ميآورد و اعالم ميکند که طبع سرکش وی در بند زبان
نیست .معانی ذهنیاش در میدان فصاحت فراتر از محدودۀ
زبان و لفظ مشق ميکنند:
یا لە مەیدانی فەساحەتدا بە میسلـــی شەھسـوار
بێ تەئەممول بەو ھەموو نەوعە زوبانی ڕادەکا
(همان)103 :

jā læ mæjdānī fæsāħætdā bæ mīslī ʃæhswāɾ
betæʔæmmulbæwhæmūnæwʕæzubānīrādækā

ظاهرا کسانی به نالی طعنه ميزدهاند که چرا به زبان
ً
کردی شعر ميگفته ،اما نالی حاسدان و معارضان را بیپاسخ
نمیگذارد و جوابی دندانشکن به آنها ميدهد .نالي با
ستایش خود و تکریم هویت خود ،آنها را جاهالنی از
لفظ به معنا راه نبرده ميداند که خود را در سرداب فاشیسم
محبوس کردهاند:
کەس بە ئەلفازم نەڵێ خۆ کوردییە خۆکردییە
ھەرکەسێناداننەبێخـــۆی تالیـبیمــــەعـنا دەکا
(همانجا)

kæs bæ ʔælfāzm næɬe xo kuɾdījæ xokɾdījæ
hæɾ kæse nādān næbe xoj tālībī mæʕnā dækā

نالی در این بخش به توانايیاش در سرودن شعر به سه
زبان عربی و فارسی و کردی افتخار ميکند و ضمن ر ّد خود
کمبینی برخی افراد ،سرودن شعر به زبان مادریاش را کاری
خردمندانه ميداند .اما متنبّي تنها خود را شاعر ميداند و
غير شاعرٍ»؛ یعنی جز یک شاعر که آن
مدعی است «الأری َ
هم خودم باشم شاعر دیگری نميبینم!
فخر به تواناییهای شعری و ادبی
متنبّي خود را همزاد بخشش ميداند و خداوندگار قافیهها که
سم کشنده و برای حسودان مایۀ خشم است:
برای دشمنان ّ
أنا تِ ْر ُب النّ َدى و َر ُّب ال َق َوافي

ام ال ِع َدى و غ ُ
الحسو ِد
َو ِس َم ُ
َيظ َ

(متنبّي)21 :1997 ،

ترجمه :من فردی بخشـنده و یاریرسـانم .من پروردگار
سم
قافیههایم (شـاعری ماهر و چیرهدسـتم) و برای دشـمنان ّ
کشـنده ،و مایۀ برانگیختن خشـم و غضب حسودانم.
متنبّي در جای دیگر از دیوانش در ستایش توانايیهای
شعریاش میگوید قوافی سخت و معانی شعری دور از ذهن،
همواره برای او در دسترس و رام هستند اما دیگران برای
رسیدن به آنها بیخوابی میکشند و با هم درگیر میشوند:
ِ
الجفون عن شوار ِدها
ملء
أَ ُ
نام َ

صم
و یَس َه ُر
ُ
الخلق َج ّراها و يختَ ُ

(همان)262 :
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نالی پس از اعالم بیزاری از وضع زندگی و از دست روزگار
که مردمانی را به اوج رسانده و او را در موقعیت اجتماعیِ بدی
قرار داده ،باز در این وضعیت به خود ميبالد و کسی را همشأن
و منزلت خویش نميشناسد .ابیات خود را بیهمتا ميداند و
اشعار دیگر مردمان را شوخی و گپ مينامد:
«نالی» حەریفی کەس نییە ،ئیلف و ئەلیفی کەس نییە
بـــەیتی ڕەدیفی کەس نییە ،ھەرزە نویسە گەپ دەکا
(نالي)96 :1379 ،

nālī ħæɾīfī kæs nījæ ‹ ʔīlf u ʔælīfī kæs nījæ
bæjtī rædīfī kæs nījæ ‹ hæɾzæ nwīsæ gæp dækā

نالی در این بیت سخن خود را بهظاهر هرزه و بیارج و
قیمت میداند و شاید پس از گالیه از اوضاع زمانه به تعریض
و کنایه میخواهد بگوید هنر در این زمانه ارج و بهایی ندارد.
نالی در مطلع غزلی سرشار از فخر ،اینگونه به نکتهسنجی
وظرافتهای شعریاش اشاره میکند:
بولبولی تەبعم ئەوا دیســـــان سەنا خـــــوانی دەکــــــا
نوکتە سەنجی و ،بەزلەگۆیی و ،عەنبەرئـەفشانی دەکا

(همان)97 :
bulbulī tæbʕm ʔæwā dīsān sænā xwānī dækā
nuktæ sænʤī w ‹ bæzlægojī w ‹ ʕænbæɾʔæfʃānī dækā

گویا اشعار نالی در عصر خود وی نیز شهرت فراوانی
داشته است تا جايي که کسانی در خفا و هوشمندانه معانی و
الفاظ را از دیوان وی ميربودهاند تا مردمان به این سرقت پی
نبرند .نالی در بیت زیر این سرقت ادبی را مانند سرقت آن
دزدی ميداند که در نیمهشب چراغی کم سو افروخته است
و سعی ميکند مردم او را نبینند .دزدی آنها با این چراغ
بینور ً
اصل فایدهاي در پی نخواهد داشت:
ئەو گەوھەرە نوکتە کە لە «نالی» دەدزن خەڵق
ئاوی نییە ،وەک ئاگری بێ شـەوقـــــــی دزانە
(همان)489 :
ʔæw gæwhæɾæ nuktæ kæ læ nālī dædzn xæɬq
ʔāwī nījæ‹ wæk ʔāgɾī be ʃæwqī dzānæ

شعر ساختگی دیگران گویا مانند آتش بیفرو ِغ دزدان
دو خصوصیت دارد :چون ساختگی است درخشان و آبدار

نیست و ثانیًا آتش اگرچه بیفروغ است در هر حال دزدان
را رسوا میکند.

نالی مخاطبش را به تماشای کوی اشعارش
فراميخواند که صفی پیوسته از سروهای موزون،
پیرامون آن را فراگرفته است:
وەرە سەیری خیـابـــــــــــان و بە یــــــــــــازی دەفتـــــەری نـالی
کە سەف سەف ،مەسرەعی بەرجەستە ،ڕیزی سەروی مەوزونە

(همان)530 :
wæɾæ sæjɾī xjābān u bæjāzī dæftæɾī nālī
kæsæfsæf‹mæsɾæʕībæɾʤæstæ‹rīzīsæɾwīmæwzunæ

این خیابا ِن پر از سرو ،پيش از نالی زمینی لمیزرع بوده که
به برکت اشعار وی آباد شده است.
خدر نالي با منطبق کردن احساسات و عواطفش با سراسر
هستی این بار با خلق تشبیهی مرکب ،چشمههایی را که به
دلیل مرتفع بودن جايشان خشک شدهاند و بهیکباره در فصل
بهار سرریز ميشوند به طبع پرنغمۀ خویش مانند ميکند که
پی در پی اشعاری زیبا از آن سرازیر ميشود و اینچنین به
خود مينازد:
ھەر چاوەیێ کە وشک و عەقیمـــــی بوڵەندییـــــە
وەک تەبعی من بە نەزمی خۆشی نهغمه زایـــەوە
(همان)559 :

hæɾ tʃāwæje kæ wʃk u ʕæqīmī buɬændījæ
wæk tæbʕī mn bæ næzmī xoʃī næɣmæ zājæwæ

شاعر ،باز در طبیعت جاری ميشود و ميخواهد به
خاطر لطف َطبعش بر طبیعت نیز فخر کند .او احساسش
را با آب زمزم و فرات درميآمیزد و سرچشمۀ اشعارش را
مانند سرچشمههاي صاف و روان زمزم و فرات ميداند .نالی
از آن جهت که اشعارش را به آب زمزم تشبیه کرده فاخرانه
آن را معجزهاي از خالق هستی ميداند .از طرفی دیگر شاعر
ما شعرش را همچون فرات ميانگارد .از آنجا که فرات از
کوهستان «آراس» در شمال شرقی کردستان (ارمنستان كنوني)
سرچشمه گرفته نالی زبان معجزهاش را نیز زبانی فاخر و
نشئتگرفته از کوههای سر به فلک کشیده و مرتفع کردستان
ميداند .او در حین به تصویر کشیدن تابلوی خودستاییاش
اشعارش را همچون رود نیل کدر نميداند که یکباره م ّواج
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ميشود و پس از اندکی آرام ميگیرد .از آنجا که نالی شیفته
و وامدار مکتب رسول خدا (ص) بود به حکم پرورش یافتن
در تنور عقیدۀ آن عالیمرتبت و به روش کتاب وی قرآن در
ضمن فخرش فقر رسول اکرم (ص) را بر ثروت و مکنت
قوم یهود ترجیح ميدهد .زمزم نماد دین اسالم ،رود نیل نماد
یهودیت و فرات نماد زبان مادری شاعر است:
ساف و ڕەوان و نەرمە وەکوو زەمزەم و فوڕات
نەک ڕەنگی نلە یەعنــی کە ھات و گــــــەڕایەوە

(همان)560 :
sāf u ræwān u næɾmæ wækū zæmzæm u furāt
næk rængī nīlæ jæʕnī kæ hāt u gærājæwæ

ِ
تخلص این غزل باز از نعمتی که
اینجاست که در
آفریدگارش به وی داده سپاسگزار است و برای دست یافتن
به این نعمت به خود ميبالد:
«نالی» بە داوە شەعری دەقیقی خەیاڵی شیعر
بۆ ئەو کەسەی کە شاعیرە سەد داوی نایەوە
(همانجا)

nālī bæ dāwæ ʃæʕɾī dæqīqī xæjāɬī ʃīʕɾ
bo ʔæw kæsæj kæ ʃāʕīɾæ sæd dāwī nājæwæ

منظور او این است كه اشعارش به حدی فاخر است كه
هزاران دام بر سر راه شعرا میگذارد زیرا هر كدام از عبارات،
محتوي بیش از یك معنیاند .به همین دلیل هیچ كدام از این
شاعران نمیتوانند شعری در حد اشعار نالی بسرایند (خزنه
دار.)82 :2004 ،
همچنانکه مروارید فاخرترينِ جواهرات است ،شعر نالی
نیز اَفخر اشعارِ دیگر شاعران است زیرا همچون مروارید
ریز و صاف و حاصل پیوند دو عنصر آب و خاک است،
همچنانکه نالی نیز پیامبر دریا و خشکی است و نصایح او
الیاسوارانه مسافران دریا را راه مينماید و او همچون خضر،
مسافران خشکی را به سرمنزل ميرساند:
نوسحی «نالی» ڕەنگە ھەرکەس بیبیێ ،بیکاتە گوێ
چونکە نەزمی ساف و وردە ،ھەروەکوو مرواریـــە
(نالی)588 :1379 ،

nusħī nālī rængæ hæɾkæs bībīje ‹ bīkātæ gwe
tʃunkæ næzmī sāf u wɾdæ› hæɾwækū mɾwāɾjæ
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خداوند چنان قلم رانده که در لوح محفوظ حقیقت ،از
یاد و نام نالی محافظت کند و در لوح مجاز نیز او را اجازۀ
احرام داده و اسرار علوم الهی را بر وی نمایانده است و هر
آنچه از فصاحت و بالغت را به نالی ارزانی داشته:
زاھیر و باتن ،لە سـەر لەوحی حەقیقەت یا مەجاز
ئاشنای سیڕڕی قەلەم بێ ،غەیری «نالی» کەس نه ما
(همان)128 :
zāhīɾ u bātn læ sæɾ læwħī ħæqīqæt jā mæʤāz
ʔāʃnāj sīrrī qælæm be ‹ ɣæjɾī nālī kæs næmā

در این بخش برخالف موارد پیشین ،نالی بیش از متنبّي
در ستایش توانايي شعریاش مبالغه ميکند.
فخر به موفقیت در کسب مخاطب
متنبّي در قصیدهای خطاب به ممدوح خود ميگوید :من برای
تو همچون سرنیزهاي هستم که وقتی آن را بر دوش حمل
ميکنی مایۀ زینت توست .او بیان ميکند که من در میان
دوستان و دشمنان مایۀ زینت توام که با زبان رسای خود
از تو دفاع ميکنم .وي مردم روزگار را راویان اشعار خود
ميداند و در سرودن شعر به قدری توانمند است که آدمهاي
تنبل و بینشاط را به سماع ميآورد و هنگامی که به آن گوش
فراميدهند ،آرامش حاصل از این اشعار آنها را به زمزمه
کردن این اشعار واميدارد:
َو َمـــا أنَا إ ّ
ِي َحم ّلتــــ ُه
ال َس ْم َهر ٌّ

اع ُم َســــ َّد َدا
ف َزيّ َن َم ْع ُر ً
وضـا َو َر َ
الد ْه ُر إ ّ
ال ِم ْن ُروا ِة قَصــائِدي
َو َما ّ

هر ُم ِ
ـدا
نش َ
أصبَ َح ّ
إذا قُ ُ
عرا ْ
الد ُ
لت ِش ً

ــرا
ف ََس
َ
سير ُم َش ِّم ً
ـــار ب ِه َم ْن ال يَ ُ

ــــــر َدا
َو َغنّى ب ِه َم ْن ال يُ َغنّي ُم َغ
ِّ

(متنبّي)292 :1997 ،

متنبّي همچنین مدعی است که کوران در ادب وی
نظر ميافکنند و کران به سخنان او گوش جان ميسپارند
و کالمش به قدری مؤثر و ارزشمند است و به اندازهاي
شفابخش و نیرومند است که نابینا از تأثير آن بینا ميشود و
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ناشنوا سخنانش را ميشنود:
األعمى إلى أ َدبـي
أنَا الذي ن َ َظ َر
َ
صمم
أسم َعت َك ِلماتي َمن ب ِه
َو َ
ُ

(همان)262 :

گویی متنبّی ميداند که متأخران از او پیروی خواهند كرد
و او را رهبر خود در شعر قرار خواهند داد .او فقط شعر
خود را شعر ميداند و شعر دیگر شاعران را پژواک صدای
خویش ميداند و خطاب به ممدوح خود ميگوید :هر گاه
شاعری در مدح تو شعری سرود ،تو پاداش آن را به من عطا
کن چراکه آن اشعار همان سرودههاي من است که شاعران
دیگر تکرار ميکنند .آنها معانی و الفاظ را از من ميگیرند و
نزد تو ميسرایند:
ُ
ِ
عرا فإن ّ َمــــا
أج ْزني إذا أنْ ِش ْد َت ِش ً
ِ
بشعري أتَ َ
ــر َّد َدا
اك الما ِد
َ
حــون ُم َ
َو َد ْع ّ
ـوتي فإنّني
َير َص ْ
كل َص ْو ٍت غ َ
أنَا ّ
الص َدى
الم ْح ِك ُّي َو َ
اآلخ ُر ّ
الطائ ِ ُر َ

(همان292 :ـ)293

نالی در تخلص غزلی پر از سوز و گداز و نیاز عارفانه
با این مطلع:
عاشقی بێ دڵ دەناڵێ ،مەیلی گریانی ھەیە
بێ شکە ھەورە تریشقە تاوی بارانی ھەیە
(نالي)578 :1379 ،
ʕāʃqī be dɬ dænāɬe ‹ mæjlī gɾjānī hæjæ
be ʃkæ hæwɾæ tɾīʃqæ tāwī bāɾānī hæjæ

خود را حاکم سه ملک فارس و کرد و عرب ميخواند؛
حاکمی که بارگاه حکمرانیاش ممل ّو از اشعار پرضرب و
دفتر اشعارش جوالنگاهی پر حرب میان سه سرزمین فارس
و عرب و کرد برای ستاندن خراج اراضی این سه ملک است:
فارس و کورد و عەرەب ھەر سێم بە دەفتەر گرتووە
«نالـــی» ئەمڕۆ حاکمـــی سێ موڵکە ،دیـــــوانی ھەیە
(همان)582 :
fāɾs u kuɾd u ʕæɾæb hæɾ sem bæ dæftæɾ gɾtuwæ
nālī æmro ħākmī se muɬkæ ‹ dīwānī hæjæ

اگر بخواهیم برجستهترین تفاوت و تشابه دو شاعر در
این بخش را بيان كنيم میتوان گفت كه هر دو به فراگیر
بودن و پرمخاطب بودن اشعارشان ميبالند اما متنبّي بیشتر
از ممدوحانش یاد ميکند و از آنها ميخواهد که تنها شعر
او را ارج بنهند و نالی فرد خاصی را خطاب نميكند بلکه
مدعی است که «حاکم سه ملک» است و فارس و کرد و
عرب مخاطب اویند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش پيش رو کاری است در حوزۀ ادبیات تطبیقی و با
راهبرد نظريۀ امريكایی ،که در آن ،تفاوتها و تشابهات فخر
ادبی در دیوان دو شاعر فاخر ،متنبّي و نالی بررسي شده است
و پژوهشگران ،آنها را در پنج حوزه مقایسه كردهاند كه
مهمترین این تشابهات وتفاوتها عبارتند از:
ـ هر دو شاعر در فخریات زیبای خود به جایگاه واالی
ادبی ،استفاده از واژگان فاخر ،آوردن معانی بکر وتازه ،آشنايي
با نکات ظریف شعری و ادبی و موفقیت در کسب مخاطب،
به خود بالیده و شعر خود را ستودهاند.
ـ هر دو در فخریات ادبی خود ،زبانی فاخر و آراسته
به آرایهها دارند و گويي میخواهند بسان آفتاب آمد دلیل
آفتاب ،فخر خود را مستدل كنند.
ـ زبان متنبّي در مقام فخر به شعر خویش ،گاه نیشدار
است و به تحقیر دیگران میانجامد اما نالی در بیشتر فخریاتش
زبانی عفیف دارد.
ـ متنبّي که گاه خود را همسطح پیامبران میداند در
فخر ادبیاش نیز محدودیتی برای خود قائل نیست و به تب ِع
مراحل حیات و حاالت مختلف روحیاش فخریاتش نیز
متفاوت میشوند اما نالی که ثبات روحیِ بیشتر و مشربی
عارفانه داشته ضمن ادعای بهرهمندی از اسرار نهانی قلم،
اظهار دانايي به قصد خودپسندی را نادانی میداند و ستایش
تواناييهایش را نوعی تحدث به نعمت الهی جلوه میدهد.
ـ متنبّي از شاعران دیگر نام نمیبرد ،چون در میدان شعر،
خود را یکهتاز میبیند اما نالی از شاعران مشهور ایرانی چون
خاقانی و محتشم و صائب و ...یاد میکند و گاه شعرش را
همسطح آنان و گاه برتر میداند.
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ـ نالی مدعی صاحبدیوانی در سه ادب کردی و فارسی
و عربی است اما متنبّي چنین ادعايي ندارد ،شاید به اين دلیل
كه سرودن و نوشتن به زباني غیر عربی در عصر وی چندان
امتیاز به حساب نمیآمده یا وی به زبان دیگری آشنا نبوده
است.
ـ نالی به سرودن شعر به زبان مادریاش که در آن دوران
چندان هم مرسوم نبوده افتخار میکند و با ر ّد سرزنش
نادانان ،تواناييهای ادبیاش را در خدمت به زبان مادریاش
به کار میبندد.
يادداشت
در اینجا بهاختصار هر دو شاعر را معرفي ميكنيم و نکاتی
از زندگی شخصی و ادبیشان بيان ميداريم .نیز چند شاعر
ایرانی را که نامشان در چند بیت نالی آمده است معرفي
خواهیم كرد.
متنبّي
الج َعفی
«ابوالطیّب احمد بن حسین بن حسن بن
عبدالصمد َ
ّ
ی َکندۀ کوفه متولّد شد .در آنجا
در سال  303ق .در قبیلۀ بن 
نشو و نما یافت و سپس کوفه را به سوی شام و در راه کسب
علم و ادب ،ترک گفت .او در آغوش خانوادهای مسلمان
پرورش یافت و در بالد اسالمی سیر و سفر كرد و به دربار
(فروخ:1968 ،
پادشاهان و فرمانروایان مختلفی راه یافت» ّ
457ـ458؛ فاخوری .)786 :1986 ،این شاع ِر فاخر خودش
را به حمص نسبت میدهد:
ناص ٍ
مصا الی خُ ِ
و ُک ُّل ٍ
نفس ُت ِح ّب َمحيا َها
ره
ُأ ِح ُّب ِح ً

(متنبّی)416 :1997 ،
از حمص تا خناصره را دوست میدارم .آری همه
زیستگاه خود را دوست دارند.
شوقی ضیف ،پدر و مادر وی را یمنی ميداند و میگوید
متنبّی در اشعارش از والدین خود سخنی به میان نیاورده و
پدرش چنانکه برخی از حسودان همعصر گفتهاند س ّقا و
آبفروشی بیش نبوده است (ضیف 75 :1971ـ)76
دربارۀ چند و چون شعر متنبّی و شخصیت انساني و
هنری وی آثار فراوانی نوشتهاند و دلیل آن هم شهرت وی
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در میان شاعران دورۀ عباسی به طور خاص و شعرای عرب
و حتی غیر عرب به طور عام است.
«متنبّی در ادبيات عرب از چنان شهرت و مرتبتی برخوردار
است که بهندرت دیگر شاعران بدان دست یافتهاند .بهزحمت
میتوان پژوهشگر و ناقد و ادبشناسی را یافت که از کنار
این شاعر افسونگر بگذرد و دل به کالم وی نسپارد و سخنی
در ستایش یا در نقد و بررسی او نراند» (فاضلی.)6 :1375 ،
دیوان متنبّی از زمان خود شاعر شهرتی و رواجی بسزا
یافته و مورد مطالعۀ ارباب ادب و اهل ذوق بوده است و از
همان اوایل شرحها بر آن نگاشتهاند؛ از ابن جنی و علی بن
معری و جرجانی گرفته تا شارحانی
حجز بصری و ابوالعالء ّ
چون واحدی و عکبری و یازجی و برقوقی .چنانکه رشید
وطواط دربارۀ اشتهار دیوان متنبّی در میان عرب و عجم گوید:
«در اقتباس دقایق و معارف و متانت ،جمیع شعرای اسالمی
عیال متنبّیاند .دیوان او در عرب و عجم مشهور است و
اکابر و فضال دیوانش را عزیز میدارند» (دولتشاه سمرقندی،
42 :1385ـ .)43شاید این سخن آنچنان هم گزاف نباشد
زیرا موالنا جاللالدین رومی یکی از بزرگان عالم اسالم و
از تأثيرگذارترین عرفای اسالمی در جهان ،به اشعار وی
عالقه داشته ،چنانکه شمسالدين افالکی در مناقب العارفین
نقل میکند« :که حضرت موالنا در اوایل اتّصال به موالنا
شمسالدین شبها دیوان متنبّی را مطالعه میکرد .موالنا
شمسالدین فرمود که به آن نميارزد؛ آن را دیگر مطالعه
مکن .یک دو نوبت ميفرمود و او از س ِر استغراق ،باز مطالعه
میکرد .مگر شبی بهجد مطالعه کرده به خواب رفت؛ دید که
ِ
بحث عظیم میکند تا همگان ملزم
در مدرسه با علما و فقها
میشوند .هم در خواب پیشیمان میشود و تأسف میخورد
که چرا کردم ،چه الزم بود .قصد میکند که از مدرسه بیرون
آید .همان دم بیدار میشود میبینید که موالنا شمسالدین از
در میآید و ميفرماید که دیدی که آن بیچاره فقیهان را چها
کردی؟ آن همه از شومی مطالعۀ دیوان متنبّی بود .همچنان
شبی باز در خواب میبیند که موالنا شمسالدین متنبّی را از
ریش بگرفته پیش موالنا میآرد که سخنان این را میخوانی
و متنبّی مردی بوده نحیف الجسم ،ضعیف الصوت؛ البهها
ميکند که مرا از دست موالنا شمسالدین خالص ده و آن
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دیوان را دیگر مشوران .آخر االمر ترک علوم و تدریس کرده
دستار اللیشی بسته ،فرجی هندباری پوشیده ،به سماع و
ریاضت شروع فرمود و گفت:
زاهــ ِد کشوری بُدم واعظ منبری بدم
کرد قضای دل مرا عاشق کفزنان تو»

(افالکی623 :1362 ،ـ)624

سیّد قطب ،در کتاب اصول و شیوههای نقد ادبی
و بر اساس اصول و مبانی و تعاریف ذکرشده در آن،
مينویسد« :شاعری که ما را به هستی بزرگ و زندگی رها
از بند زمان و مکان برساند و در این حال به رویدادهاي
کوچک و لحظههاي جزئی و حالتهای خاص و یگانه
هم بپردازد شاعر بزرگ و کم مانندی است .اما شاعری
که ما را در لحظههاي پراکندهاي به هستی و زندگی
برساند و در این لحظهها با روزگاران بیپایان جاوید
و زندگی سرمدی ،و یا تنها با زندگی انسان و طبیعت
بشری ارتباط یابد ،او شاعری ممتاز است .همچنانکه
معری اینگونهاند».
ابن رومی ،متنبّی و ابوالعالء
ّ
( )110:1390سیّد در ادامه متنبّی را شاعری بیمانند و
کبیر نميداند چون او هنر خویش را در خدمت اتفاقات
روزمره و طبیعت بشر به کار ميگیرد و جز در مواردی
اندک ،باعث ارتباط با هستی نميشود .اما برخالف نظر
سیّد قطب ،فاضلی متنبّی را چنین شاعری نميداند «زیرا
از شعر وی جهانبینی خاص و رسالتی فکری استشمام
میشود که تحلیل و تفسیر آن در خور توجه است»
(فاضلی.)7 :1375 ،
نالی
شاعر مشهور ُکرد ،مال خدر (مال خضر) متخلص به نالی
فرزند احمد شاویس آلی بیگی (علی بیگی) میکاییلی
در سال  1215ق .در روستای «خاك و خول» از محال
شهرزور متولد شد .او پس از رسیدن به سن رشد ،به
قرداغ رفت و تحصیالت خود را در آنجا آغاز كرد و
مدتی از محضر مال محمد ابن الخیاط بهره برد .پس از
آن ،در سلیمانیه نزد مال عبداهلل رش درس خواند سپس
به سابالغ و سنندج رفت و سپس به سلیمانیه بازگشت

و اجازۀ علمی يافت .وی در سلک مریدان موالنا خالد
نقشبندی درآمد و به سال 1250ق .به کشورهای عربی
و حجاز مسافرت كرد و پس از گزاردن فریضۀ حج
در سال  1255به استانبول رفت و در سال  1273در
همانجا درگذشت (محه ممه د8-7 :2010 ،؛ نالی:1379 ،
23ـ .)31فاتح عبدالکریم در مقدمۀ دیوان نالی میگويد
که گویا حاج مال عبداهلل جلی زاده ،پدر مال محمد کویی
مشهور به مهالی گهوره گفته است که در سال  1288ق.
در سفر حج نالی را در شهر مکه دیده است (نالی:1379 ،
 .)33تفاوت روایتها باعث اختالف در تاریخ و محل
وفات شاعر شده است .البته با توجه به قراینی ،تاریخ
اخیر درستتر به نظر میرسد.

ابزار او در به تصویر کشیدن تابلوهای جاودانه و
رنگارنگ ،امواج پرآواز حروف و کلماتی است که به
زیباترین وجه ،آنها را بر ساحل هستی مينشاند و
خواننده را دمی با خود به اعماق هستی ميبرد و باز به
ساحل برمیگرداند .او برای نخستین بار در شعر کردی،
برای رنگآمیزی تابلوهایش از رموز و اشارات و تضمین
و اقتباس و علوم دینی بهره ميگيرد و صفحات جدیدی
در تاریخ ادبیات کردی برای خود و ملتش ثبت ميکند.
«اگر حافظ در ادبیات فارسی بزرگترین نمایندۀ غزل
از نظر پختگی و کمال و لفظ و معناست ،نالی این رسالت
را در غزل کردی بر عهده داشته است و اگر سعدی در
غزل عاشقانۀ فارسی در اوج ميدرخشد ،نالی نیز در غزل
عاشقانۀ کردی ميدرخشد» (محمدی.)189 :1391 ،
به سبب قدرت و مهارتی که در ادبيات عربی و فارسی
داشته «از لحاظ وزن شعری پیرو شعر کالسیک اسالمی
بوده و همۀ اشعارش را با وزن عروضی سروده است.
قسمت اعظم اشعارش در بحر هزج و برخی نیز در بحر
رمل سروده شدهاند .در بحر مضارع هشت غزل دارد.
در بحرهای رجز و بسیط و طویل از هر کدام یک شعر
دارد .پنج قصیدۀ نالی در بحر هزج هستند و در بحرهای
مضارع و رمل از هر کدام دو غزل دارد .تنها یک غزل هم
در بحر مجتث سروده و مابقی اشعارش در رمل سروده
شده است» (خزنه دار)58 :2004 ،
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شاهی
این غزلسرای مشهور ایرانی را در منابع تاریخی ادبی
اینگونه معرفی كردهاند« :امیر آق ملک بن جمالالدین
فیروزکوهی سبزواری متخلص به شاهی از غزلسرایان قرن
نهم هجری ،نیاکانش از امرای سربداری و بر مذهب تشیع
و او خود خواهرزادۀ خواجه علی مؤید سربداری است.
علت اشتهار شاعر به «امیر» ،انتساب به همین خاندان است
و انتخاب تخلص «شاهی» هم باید به همین دلیل باشد
(صفا .)310/4 :1364 ،بیت زیر از اوست:
سروش غیب به شاهی خطاب کرد مرا
به بندگی تو در شهر تا شدم مشهور
(همان.)314/4 :

دهخدا دربارۀ وی میگوید« :شاهی به سال  857به سن
هفتادسالگی در استراباد درگذشت و اما جسدش به خانقاه
خانوادگی در سبزوار منتقل شد .وی نیکو خط بود و در هنر
نقاشی و موسیقی نیز دست داشت» ( .)14097/9 :1377در
شاعری وی را به لطافت ذوق و دقت خیال و صفای سخن
متصف دانستهاند (معین.)884/5 :1372 ،
شوکت
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