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چکیده
ادبیات  تطبیقی  از شاخه های  نوظهور پژوهش های ادبی است 
که همگونی ها و ناهمگونی های افکار اهل قلم و صاحبنظران 
ملل مختلف در آن نقد و بررسی می شود. فخر یا خودستایی 
قابل بررسی  تطبیقی  ادبیات  از جمله مواردی است که در 
است و در ادبیات کردی و عربی به لحاظ پیوندهای مشترک 
تاریخی و فرهنگی جایگاه ویژه ای دارد. از آنجا که مطالعۀ 
تطبیقی ادبیات به عنوان دیدگاهی ادبی و نقدی، مرزهای زبانی 
و فرهنگی ملت هارا درنوردیده و موجب بررسی پیوندها و 
تأثیر و تأثر زبان ها و ادبیات ملل مختلف شده است، در این 
پژوهش مي کوشیم با روش تحلیلی ـ توصیفی و با راهبرد 
نظریۀ امریکایی ادبیات تطبیقی، فخر ادبی و مظاهر و انواع آن 
را در دیوان دو شاعر فاخر کرد و عرب، نالی و متنبّی مقایسه 
کنیم. نتیجۀ تحقیق نشان می دهد که فخر به توانایی هاي ادبی 
و شعری، از برجسته ترین نمونه های فخر آن دو است. البته 
زبان متنبّي در مقام فخر به شعرخود، گاه نیشدار و تحقیرآمیز 
است و از ذکر نام شاعران با نام خود ابا دارد اما زبان نالی 
در این مقام، عفیف تر است و گاه خود را هم سطح برخی 

شاعران بزرگ ایرانی مي شمارد.
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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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مقدمه
فخر، یکی ازموضوعات شعری است که در آثار بسیاری 
مي توان  و  دارد  نمود  جهان  نویسندگان  و  شاعران  از 
به  و  مي پذیرد  خاص  رنگی  عصری،  هر  در  که  گفت 
نیست.  دور  به  مکانی  و  زمانی  تأثیرهای  از  طبیعی  طور 
ادبی طبع آزمایی کرده اند و در  نوع  این  اکثر شاعران در 
پدیده هاي  دیگر  و  خویش  توانمندی هاي  انواع  ستایش 
محرک  ادبی  نوع  این  اشعاری سروده اند.  با خود  مرتبط 
کاوش هاي بسیاری در ادبیات اکثر ملت ها شده است. به 
متفاوت،  تقریبًا  تطبیقی دو شاعِر  بررسی  مناسبت،  همین 
راستا  این  در  نو  پژوهشی  مي تواند  همسایه  ملت  دو  از 

برای داوری باشد.
عرب  شاعر  بزرگ ترین  را  متنبّی  ادیبان،  از  بسیاری 
می دانند. او از شاعران فاخر و نامدار عصر عباسی است. 
و  »شهرت  است؛  بخشیده  او  به  را  شهرت  این  او  شعر 
مرتبتی که به ندرت دیگر شاعری بدان دست یافته است. 
سخنان نغز و قصاید شیوای او از دیرباز شهرة محافل و 
الهام بخش خطبا و سخنوران بوده است« )فاضلی، 1375: 
و  ادبا  طبقۀ  میان  در  تنها  متنبّي  شهرت  این  البته   .)6
برخوردار  نیز  مردم  عامۀ  اقبال  از  وی  بلکه  نبوده  علما 
است  یافته  رواج  ادب دوستان  میان  در  دیوانش  و  شده 
نالی   .)6  :1975 سیده،  )ابن  نگاشته اند  آن  بر  شرح ها  و 
باالترین جایگاه  ُکرد،  نویسندگان  میان شاعران و  نیز در 
شاعراِن  میان  در  و  داشته  را  فرهنگی  و  ادبی  و  علمی 
کرد به سردفتر شعرای کرد ملقب شده است. »هیمن«1، 
و  درخشان ترین  از  را  نالی  کرد،  معاصر  توانای  شاعر 
مي شمارد  کردی  ادب  آسمان  ستارگان  پرجلوه ترین 
شعر  ارکان  از  را  وی  برخی  و   )75  :1391 )احمدزاده، 
 :1391 )امیدی،  مي دانند  کرد  نامدار ترین شاعر  و  کردی 
از  دو  این  فراوان  تفاوت هاي  به  توجه  با  لذا   .)238
مقایسۀ برخی مضامین  تنها  منظر فضای شعر و شاعری، 
ادبی  با منطق سازگار است که بن مایۀ فخر  شعری آن ها 
است.  جمله  آن  از  بزرگ،  شاعر  دو  این  اشعار  میان  در 
شاعر  دو  هر  دیوان  در  شعری،  و  ادبی  توانایی  ستایِش 

مي باشد. فخریّاتشان  زیباترین  جزو 
364(، متنبّي را جزو  ابراهیم خالد یوسف )2003: 
توجه  مورد  همواره  که  مي داند  ادبی  فخر  پیشروان 
»در  مي گوید:  وی  است.  بوده  خود  از  بعد  شاعران 
بود  معدوم  فنی  ذوق  نحوی  به  که  شعر  رکود  دورة 
همعصران  برابر  در  که  مي شویم  روبرو  شاعرانی  با 
خود  ادب  و  شعر  به  تفاخر  و  فخرفروشی  به  خود 
پای  جای  قدم  که  کرده اند  تالش  و  پرداخته اند 
گوی  که  بگذارند  بحتری  و  متنبّی  چون  گذشتگانی 
سبقت را در عصر خود ربوده بودند، و از آنان پیشی 
به  را  فخر  نوع  این  متنبّی  چون  گذشتگانی  گیرند. 

رساندند.« آن  فنی  جایگاه  باالترین 
اغلب شاعران جهان، به کالم شعری خویش مباهات 
کرده اند که بیانگر احساس برتری آن ها بر دیگر شاعران 

است.  بوده  همعصر خود 
در برخی موارد این احساس برتری جویانه به شکلی 
و  نغز  اشعار  احساس،  این  و  مي شود  مبدل  اغراق آمیز 
مي کند.  تقدیم  فرهنگ  و  ادب  حوزة  به  را  خواندنی 
الهی  موهبت  این  به  دقیق  دریافتی  با  نیز  نالی  و  متنبّی 
بدیهی است مرد سخنور سبب عزت و  مي نازند چراکه 

بستاید. است  که شاعری  را  شوکت خویش 

بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
در این پژوهش، فخر ادبی را در دیوان دو شاعر مطالعه 
شباهت های  و  تفاوت ها  و  آن  مختلف  دالیل  و  مي کنیم 
توصیفی  به شکل  را  شاعر  دو  شعر  در  موجود  احتمالی 
مقاله  این  در  نویسندگان  می نماییم.  بررسی  تحلیلی  ـ 

می کوشند به سؤاالت زیر پاسخ دهند:
متنبّي  شعر  در  ادبی  فخر  ویژگی های  و  مظاهر   .1

کدامند؟
نالی  شعر  در  ادبی  فخر  ویژگی های  و  مظاهر    .2

کدامند؟
3. تفاوت ها و شباهت های فخر ادبی در شعر دو شاعر 

کدامند؟
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موضوع پیشینۀ 
بي شک یکی از شایع ترین درون مایه های شعر، فخر ادبی 
از شعر و هنردانی خویشتن است که  و ستایش شاعران 
ظهور  خاورمیانه  ملل  شعری  مختلف  دوره های  اکثر  در 
نویسندگان  و  ادبا  نزد  همین،  براي  است.  داشته  بروز  و 
آثار  و  داشته  ویژه ای  جایگاه  همیشه  ادبیات  حوزة 
جمله  از  است.  شده  نوشته  زمینه  این  در  گوناگونی 
موارد  باره،  این  در  شده  نگاشته  مقاله هاي  و  کتاب ها 
زیر را می توان نام برد: الفخر و الحماسۀ )1986( نوشتۀ 
داده  ارائه  فخر  از  کّلی  تقسیم بندي  اي  که  الفاخوری  حنّا 
الفخر )بی تا( نوشتۀ یحیی شامی  ما قیل في  است. أروع 
متنبّي  جمله  از  عرب  شاعران  فخریات  زیباترین  به  که 
نارسیسم )خودستایی(  اشاره کرده است. »بررسی پدیدة 
و  طاهری نیا  علی باقر  پژوهش  ومتنبّي«  حافظ  شعر  در 
دانشگاه  تطبیقی  ادبیات  مجلۀ  در  چاپ شده  همکاران، 
مقاله  نویسندگان   .)1389 زمستان  ش3،  )س2،  کرمان 
نتیجه  نارسیسم در شعر دو شاعر  از ذکر جلوه های  پس 
و  مذموم  را  متنبّي  خودشیفتگی  خواننده،  که  گرفته اند 
ناشی از غرور مي داند در حالی که حافظ را در ستایِش 
چشم پوشی  هم  افراط هایش  از  و  مي داند  محق  خود 
به  را  قضاوت  در  تفاوت  این  علت  نویسندگان،  مي کند. 
از فن تجرید  بهره گیري  به ویژه  ویژگی های زبانی حافظ 
و  افعال  از  بیشتر  که  متنبّي  برخالف  مي دهند،  ربط 
ضمایر مالکیت استفاده مي کند. در مقالۀ »مقایسۀ تطبیقی 
ریاحی  زهرا  نوشتۀ  متنبّی«  و  خاقانی  قصاید  مقدمات 
زمین و فضل اهلل میرقادری که در بهار 1392 در شمارة 
شیراز  دانشگاه  شعرپژوهی  مجلۀ  پنجم(  )سال  پانزدهم 
چاپ شده است، مؤلفان مقدمات قصاید خاقانی و متنبّی 
را نقد و بررسی کرده و آن ها را با هم سنجیده اند. مقالۀ 
خداداد  اثر  حیاته«  و  المتنبّي  فخر  فی  النرجسیۀ  »مالمح 
العربیۀ  اللغۀ  فی  بحوث  مجلۀ  در   1391 سال  در  بحری 
نویسنده  دانشگاه اصفهان چاپ شده است و  وآدابها در 
فخر  محورهای  فخر،  و  نارسیسم  پدیدة  تعریف  از  پس 
از  شواهدی  ذکر  از  پس  و  کرده  بیان  را  متنبّي  شعر  در 

و  زندگی  در  پدیده  این  ریشه هاي  بررسی  به  او  شعر 
پرداخته است. یحیی معروف و مسلم خزلي،  متنبّي  آثار 
متنبّي«،  شخصیت  روانشناسی  »نقد  مقالۀ  نویسندگان 
)زمستان  تهران  دانشگاه  عربی  ادب  مجلۀ  در  چاپ شده 
درونی  دنیای  کشمکش  و  تعارض  نمایاندن  با   )1392
در  آن  نمود  و  ادبی  زندگی  در  آن  بازتاب  به  متنبّي 

اشعارش اشاره کرده اند.
رسالۀ  مي توان  مرتبط  پایان نامه هاي  مهم ترین  از 
و  متنبّي  بین  »مقایسه  عنوان  با  زینی وند  تورج  دکتری 
در  نویسنده  برد.  نام  را   )1381( فخر«  شعر  در  خاقانی 
متنبّي و خاقانی  اشعار  تطبیقی  مطالعۀ  از  این رساله پس 
به  افتخار  متنبّي  شعر  در  که  یافته  دست  نتیجه  این  به 
گذشتگان و عناصر مذهبی نمود بارزی ندارد اما مباهات 
به شجاعت و جنگاوری در شعرش فراوان دیده مي شود 
درگذشتگان  خاقانی  شعر  در  که  است  حالی  در  این  و 
و  داشته  رفیعی  بس  جایگاه  مذهبی  عناصر  و  شاعر 
فنون  و  امور  با  آشنایی  به  تفاخر  متنبّي  شعر  برخالف 

جنگی در شعرش جایگاهی ندارد.
مستقلی  مقاالت  و  کتاب ها  نالی  فخر  مورد  در 
اشاراتی  او  ادبی  فخر  به  به اجمال  فقط  و  ندارد  وجود 
 )2013( کوردی یه وه  سه پان  روانگه ی  له  نالی  کرده اند: 
بینایی(.  چاپخانۀ  )سلیمانی:  حسینی  عبدالحمید  قلِم  به 
نالی(  گلزار  از  گلی  )دسته  نالی  گولزاری  له  پکیک  چه 
 )2010 ئاراس،  چاپخانۀ  ولیر:  )هه  محمد  مسعود  نوشتۀ 
و  زندگی  نالی،  مورد  در  کلی  صورت  به  نویسنده  که 
در  نویسنده  همین  است.  کرده  تحقیق  وی  شخصیت 
به  )دست  نالی  ودامانی  سته  ده  عنوان  با  دیگری  کتاب 
دامان نالی( به شرح ابیات مشکل دیوان نالی پرداخته و 
به نکات و ظرافت های ادبی آن ها اشاره کرده است. مقالۀ 
قه سیده ی  له  شهوودی  ئه زموونی  و  نوستالژیا  »هه ستی 
نوستالوژی  )احساس  نالیدا«  شاره زووری«  »شاری 
از  نالی(  شهرزور«  »شهر  قصیدة  در  شهودی  تجربۀ  و 
اسکندر مرادی که در مجموعه مقاالت نخستین همایش 
بین المللی ادبیات کردی )1389( در دانشگاه کردستان به 
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چاپ رسیده است. همچنین در شمارة 79 و 80 )پاییز و 
زمستان( فصلنامۀ زریبار که ویژه نامۀ نالی است در زمینۀ 
به چاپ رسیده  نالی مقاالت مختلفی  شخصیت و اشعار 
که جز مقالۀ آقای غالمحسین محمدی با عنوان »زندگی 
چندان  مقاالت  بقیۀ  وی«،  شعر  بر  کوتاه  نظری  و  نالی 

نیستند. با موضوع پژوهش ما  مرتبط 
مورد  در  دارند،  اطالع  مقاله  نویسندگان  که  آنجا  تا 
فخر ادبی متنبّي یا نالی به صورت جداگانه یا مقایسۀ آن 

دو با هم، تاکنون پژوهش مستقلی نشده است.

دالیل پرداختن به فخر
بیان مفهوم اصطالحی  آنجا که در معنی واژة شعر و  از 
پررنگ  خیال  و  احساس  و  شعور  عنصر  قدیم  از  آن، 
بوده و شعر حاصل تجربۀ شخصی شاعر از دنیای بیرون 
خیال،  چون  عناصری  شدن  وارد  با  و  است  درون  و 
می کند،  تعبیر  خود  به  مخصوص  دنیای  از  شاعری  هر 
به ویژه  شاعرانه  احساسات  از  تعبیر  عوامِل  تبییِن  در  لذا 
ارتباطی  درونی  مسائل  با  که  فخر  چون  موضوعی  در 
و  روان شناسانه  جنبه های  بیان  از  بی نیاز  دارد،  مستقیم 
انگیزه های  روان شناسانه،  نگاه  در  نیستیم.  آن  عارفانۀ 
به  خود،  به  فخر  جمله  از  خود  به  پرداختن  مختلِف 
این معنی  به  ارجاع می شود؛  نام خودپنداره  به  پدیده ای 
که »هر فردی، خودباوری هایش را دربارة خودش فراهم 
وارد  زیادی  منابع  خودپنداره  شکل گیری  در  می آورد. 
رفتارهای  مشاهدة  دیگران،  واکنش هاي  می شود؛  عمل 
همان  در  و  دارند  شباهت  او  به  که  اشخاصی  یا  خود 
به  به ویژه  خود،  از  درک  این  می کنند.  زندگی  محیط 
خود اجازه می دهد گفته های دیگران یا آنچه را دیگران 
قضاوت هایی  بنابراین  کند.  تفسیر  می گویند  او  دربارة 
که دربارة خود و دیگران مي کنیم تحت تأثیر خودپنداره 
منظر  از  و   )38 37ـ   :1383 )گنجی،  می گیرد«  قرار 
خودی  شکل  دو  در  را  خود  از  تعبیر  نیز،  دین مدارانه 
حاصل  خود  این  گاهی  می بینیم.  نفسانی  و  روحانی 

از نفحات روحانی است: هواهای نفسانی و خالی 

و گاهی نیز از برکت وجود »خود« به کنه هستی راه مي یابیم 
و از اسرار آن مطلع مي شویم:

در خود آن بد را نمي بینی عیان
 ورنه دشمن بوده ای خود را به جان

پیکر هستی ز آثاری خودی است
هر چه می بینی ز اسرار خودی است

)مولوي، 1380: 62(

)اقبال الهوری، 1382: 30(

این خود که اقبال از آن سخن به میان مي آورد حاصل 
تفکر و اندیشیدن انسان ها در امور هستی است که »شاید 
خود  فعالیت  یک  مجموع  در  خود  معرفی  گفت  بتوان 
به خود است اما می تواند با تفکر نیز همراه باشد؛ یعنی 
باشد.  وابسته  ما  هدف  به  می کنیم  منعکس  که  تصویری 
یا  شویم  درک  هستیم  که  صورتی  به  می کنیم  سعی  آیا 
ایجاب  موقعیت  که  دهیم  ارائه  خودمان  از  تصویری 
می کند؟ در حالت اول از معرفی واقعی و در حالت دوم 
از معرفی راهبردی و یا استراتژیک سخن گفته می شود« 
به  نخست  دستۀ  شاعراِن  عمدتًا   .)51  :1383 )گنجی، 
در  آنچه  و  هستی  خالق  با  قوی  ارتباط  و  پیوند  خاطر 
همه  این  و  مي بالند.  خود  به  اوست  رضایت  امتداد 
»به  است  اسالم  دین  برکت  به  همه  آن ها  شکرافشانی 
با آمدن دین اسالم این دین مبین تالش کرد  طوری که 
که خشوع و فروتنی را جایگزین حرص و میل شدید به 
فخر کند و حس تفاخر و برتری جویی را نزد مسلمانان 
و  جدید  روح  مبین،  دین  این  دهد.  جلوه  ناپسندیده 
و  قوام  که  دمید  عربستان  جامعۀ  در  را  انسانی  واالی 
و  همکاری  برادری،  برابری،  آن  تشکیل دهندة  عناصر 
واحد  امت  به  خدمت  راه  در  ایثار  پرهیزگاری،  تعاون، 
اسالمی و تالش برای از بین بردن خودخواهی ها بوده« 
)طلیمات و اشقر، 2007: 216(. حتی فخر آن ها در راه 
خدمت به این امت است و با هدف اعتالی روحیۀ آن ها 
دستۀ  شعرای  اما  است.  بدخواهان  و  دشمنان  برابر  در 
دوم تفاخر بر مردم مسکین و هجوم بر آرامش و تسکین 
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آن ها را در مدار کار خویش قرار داده اند.
فخر ادبی در اشعار متنبّي و نالی

اغلب شاعران جهان به شعر خویش مباهات کرده اند که 
همعصر  شاعران  دیگر  بر  آن ها  برتری  احساس  بیانگر 
برتری جویانه  احساس  این  موارد  برخی  در  است.  بوده 
احساس،  این  و  مي شود  مبدل  اغراق آمیز  شکلی  به 
فرهنگ  و  ادب  حوزة  به  را  خواندنی  و  نغز  اشعاری 
این  به  دقیق  دریافتی  با  نیز  نالی  و  متنبّي  مي کند.  تقدیم 
سخنور  مرد  است  بدیهی  چراکه  مي نازند  الهی  موهبت 
سبب عزت و شوکت خود را که شاعری است بستاید. 
در این بخش از مقاله، انواع فخر ادبی در شعر دو شاعر 
و  تفاوت ها  برجسته ترین  به  سپس  و  نموده  بررسي  را 

می کنیم. اشاره  زمینه  این  در  تشابهاتشان 

انواع فخر ادبی در اشعار دو شاعر
بیشتر  در  و  فخور  است  شاعری  متنبّي  اینکه  به  نظر 
است،  نمانده  غافل  معنی  این  از  شعری اش  موضوعات 
دشوار  اندکی  وی  ادبی  فخر  انواع  تفکیک  و  طبقه بندی 
اشعار  در  »فخر  مي آورد.  هم  با  را  گونه  گاه چند  است. 
قصیده اي  نتوان  اگرچه  و  است  نظرگیر  بسیار  متنبّی 
تقریب در همۀ شعرهای  به  یافت،  مستقل و مختص آن 
گر  و  هجا  یا  گوید  مدح  شاعر  اگر  است.  ملحوظ  او 
مرثیه سراید یا غزل، در همه حال فخر مي کند. در اغلب 
فخریّات، کمتر به قوم و قبیله مي بالد، بلکه خود را َمفخر 
آزمودگی  و  ثبات  و  همت  از  ستایش  با  و  مي داند  آنان 
فخر  موضوع  خویش،  شاعری  و  شهامت  و  وفاداری  و 
مراحل  تبع  به  تفاخر،  این  می کند.  منحصر  خود  به  را 
به  طغیان  از  و  می کند  پیدا  متفاوت  حاالت  او،  حیات 
انفجار به احساس عزت و از تعّزز به یأس  انفجار و از 
خشم آلود تغییر صورت می دهد؛ اما در همۀ این صور و 
با غلّو و غرور است.  احوال، بی پرده و بی پروا و همراه 
این ها  همۀ  با  است.  مستتر  آن  در  دیگران  تحقیر  گاه 
شکوه  و  سجایا  زیبایی هاي  و  شاعرانه  طبع  جوشش  از 
و  گم  را  کاستی  گونه  هر  که  دارد  نشان  چندان  فضایل 

بی نشان مي سازد« )اسوار و آربري، 1384: 15ـ16(.
بي شک  نالی  نهاد  افول  به  رو  غزل  که  عصری  در 
آگاهی  خود  کالم  بی همتای  و  خاص  ویژگی هاي  از 
فخر  و  بالیده  خود  غزل سرایِی  به  شایستگی  با  و  داشته 
کرده است. نالی در غزلیاتش به ویژه در تخلص، سخنان 
خویش را باالتر از دیگران مي داند. واقًعا هم همین طور 
زیرا  است  خودستایی  و  فخر  این  شایستۀ  او  و  است 
قبول خاطر و لطف سخن او خداداد است. او از حیث 
هم  نالی  است.  سرآمد  کرد  شعرای  میان  در  مفاخرات 
معانی  هم زمان  او  شعر  که  است  شاعری  متنبّي  چون 
متعددی برمی دارد. او نیز در آِن واحد چند گونه از فخر 

ادبی را در کنار هم می گذارد.
ادبی در  انواع فخر  از برجسته ترین  اینک نمونه هایي 

دیوان دو شاعر:

فخر به جایگاه واالی ادبی
متنبّي در قصیده اي که در مدح عبیداهلل بن طغج سروده 
شاعری  هیچ  که  مي داند  اشعار  بهترین  را  شعرش  است 

یارای مقابله با شعر وی را ندارد و مي گوید:

إذا ُصْلُت لم أتُرْك َمصاًل لفاتٍِك         و إن قُلُت لم أتُرك مقاًل لعالِِم
)متنبّی، 1997: 170(
ترجمـه: هنـگام هجوم بردنـم چیزی برای دیگـر رقیبان 
مهاجـم باقـی نمي گـذارم و وقتـی سـخن مي گویـم حرفـی 

بـرای کسـی باقی نمی گـذارم.

)همان: 365(
ترجمـه: شـعرم به شـرق رسـید، شـرقی که آنسـوی آن 
شـرق دیگـری نبـود و نیـز به غـرب رسـید، چنانکـه غربی 

آنسـوتر وجود نداشـت.

که  مي داند  عالمگیر  و  جهانی  را شعری  متنبّی شعرش 
بیابان ها و شهرها را در برمی گیرد:

و گاه شعرش را به جایگاه فرشتگان و خورشید می رساند:

قَ  حتی  لیَس  للّشرقِ  َمشِرٌق          و َغرَّبَ  حتی  لیس َ للَغربِ  َمغِرُب فَشرَّ
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اُنُْصـــــْر بُِجــودِک ألْفاًظا تََرْکُت بِها
فی الَشْرِق و الَغْرِب َمْن عاداَک َمْکبُوتًا

َمحاِمٌد نََزفَت ِشعري لِیَمألها          فآَل ما امتأَلت منُه و ل نََضـــبَا

إنَّ َهذا الّشعَر في الّشعِر َمَلك       ساَر فَهَو الَشمُس َو الَدنیا فََلك

)همان: 84(

)همان: 269(

)متنبّي، بی تا: 261/1(

ترجمـه: ]او را[ بزرگواری هایـي اسـت کـه شـعر مـرا 
بـرای بیـان کاملشـان سرکشـید، امـا نـه آن بزرگواری هـا با 

شـعر مـن پـر شـدند و نـه چشـمۀ شـعر من خشـکید.

ترجمـه: بـا جـود و بخشـش خـود، اشـعار مـرا ]که در 
مـدح تو سـروده ام[ یـاری کن. من با همین اشـعار دشـمنان 

تـو را در شـرق و غرب سـاکت کـرده ام.

ترجمـه: ایـن شـعرِ ]مـن[ در میـان دیگـر شـعرها چـون 
فرشـتگان در میان خلق و به بلندای خورشـید در آسمان است.

شاعر شعرش را چون بزرگواری های ممدوحش، چشمه ای 
روان و پرآب مي داند که نه آن بزرگواری ها با مدایح وی به 

پایان مي رسند و نه چشمۀ شعرش خشکیده مي شود:

مي کند؛  پادشاهی  ادعای  سرودن  شعر  میدان  در  نالی 
پادشاهی بالمنازع که بارگاهش پر رونق، و ذوقش خواهان 

تاج و تخت خاقانی است:

اسم  به  با کلمات »شاهی«، »محتشم« و »خاقانی«  نالی 
سه شاعر بزرگ ایرانی اشاره مي کند و خود را همتای آن ها 
مي داند. »شاهی« تخلص امیر آق ملک بن جمال الدین، از 
شاید  نیز  »محتشم«  است.  نهم  قرن  در  فارس  غزل سرایان 

را  ممدوحش  دشمنان  شعرش  که  است  مدعی  شاعر 
در شرق و غرب عالم به سکوت واداشته است و این چنین 

مي سراید:

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

)نالی، 1379: 99(

زابيتــهی تهبعم سوارە، ئيددعای شاهی ههيه
موحتهشهم ديوانه، داوای تهختی خاقانی دەکا

باشد که در  ایرانی  کمال الدین علی محتشم کاشانی شاعر 
»خاقانی«  بدیل  الدین  افضل  مي زیسته.  هجری  دهم  سدة 
شروانی هم از جملۀ نامدارترین شاعران ایرانی تبار در قرن 
این  به  اشاره اي  شاید  بیت  این  در  نالی  است.  بوده  ششم 
مطلب داشته باشد که از سبک شعری هر یک از شاعراِن 
نامبرده در دیوانش بهره جسته است. اما به نظر خزنه دار، 
اشاره مي کند، و نظرش  به خاقانی  فقط  بیت  این  نالی در 
را این گونه بیان مي دارد: نالی شخصی خودپسند و مغرور 
است. دعوی پادشاهی مي کند اما نه یک پادشاه بی فّر و جاه 
که پس از مرگ پدر تخت شاهنشاهی به وی تعلق گرفته 
باشد بلکه شخصی تواناست که مي تواند به باالترین قله هاي 
پیروزی دست یابد. دیوان او از هر دو نظر موفق است؛ هم 
مي خواهد  شعرش.  دیوان  هم  و  پادشاهی  دیوان  معنی  به 
خاقانی  با  را  خود  همچنین  شود.  مردم  و  دولت  صاحب 
شاعر )1106ـ1198 م.( مقایسه مي کند )خزنه دار، 2004: 
78(. البته مرحوم مال عبدالکریم مدرس در شرح خود بر 
مي کنند.  اشاره  نغزی  و  ظریف  نکات  به  گاه  نالی  دیوان 
ایشان در توضیح این بیت و در شرح معنی واژة »شاهی« 
یا  باشد  داشته  پادشاهی  معنی  شاید  مي گویند:  تشکیک  با 
اشاره به نام »شاهی«، شاعر ایرانی باشد )نالی، 1379: 99(. 

»شاهی« را در پی نوشت ها معرفي خواهیم کرد.
با توجه به خصوصیت برجستۀ تکثر معانی و اشارات 
چند سویه در شعر نالی این نظر خزنه دار درست به نظر 
نمی رسد و قطًعا نالی در این بیت به سه شاعر اشاره کرده 
دیوان  و  تخت  و  شاه  میان  زیبای  تناسب  هرچند  است، 

مغفول بماند.
در بیت دوم این غزل سریًعا به مخاطب هشدار مي دهد 
خودپسندی  سر  از  نه  )نالی(  الحان  خوش  بلبل  این  که 
به  واقع  در  کند  چنین  که  هر  که  مي کند؛  فرزانگی  اظهار 
نافرزانگی اش اقرار کرده است. بنابراین نالی نوِع پرداختن 
به فخر را در اشعارش این گونه توصیف مي کند و فخر خود 
را از فخر شاعرانی چون خاقانی متمایز مي داند. مارف خزنه 
دار دربارة این بیت نالی چنین مي گوید: روح بزرگ شاعر 
که شروع به خودستایی مي کند، سخن زیبا و بینش و تفکر 
به عنوان  نالی  مي نماید.  منتشر  گوهر  دانه های  چون  را  نو 
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یک انسان به خود افتخار نمي کند بلکه اثر بزرگ خود را 
مي ستاید و به همین دلیل اگر خود را دانا و فرزانه بداند از 

حقیقت دور نشده است )2004: 77ـ78(:
ههرکهسێ ئيزهاری دانايی بکات و، مهقسهدی
خودپهسهندی بێ، يهقين ئيزهاری نادانی دەکا

)نالی، 1379: 98(
hæɾkæse ʔīzhāɾī dānājī bkāt u› mæqsædī
xudpæsændī be›jæqīn ʔīzhāɾī nādānī dækā

ئهو کهسه تهحديسی نيعمهت بێ موراد و مهتلهبی
ميسلــــــی »نالی« ئيمتيسالی ئهمری ڕەببانی دەکا

)همان: 102(

ʔæw kæsæ tæħdīsī nīʕmæt be muɾād u mætlæbī
mīslī nālī ʔīmtīsālī ʔæmɾī ræbbānī dækā

نالـی فخـر خـود را فخری ربّانـی و در عـرض امتثال به 
ا  امـر خالـق هسـتی مي دانـد و در واقع با اشـاره به آیـۀ »َوأمَّ
ْث« )ضحی/11( دلیل فخـرش را تحّدث  َک َفَحـدِّ بِِنْعَمـِة َربِـّ
بـه نعمـت مي دانـد و زبان به تحسـین نعمتی مي گشـاید که 

پروردگارش به وی ارزانی داشـته اسـت:

ایـن بیت، اشـاره اي 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 می بالد 

و چنین می گوید:
»نالی« ئێستا تاجی شاهـــی و تهختی خاقانی ههيه
شهوکهت ئارا، موحتهشهم ديوانه، فيکرەت سائيبه

)همان: 411(
nālī ʔestā tāʤī ʃāhī w tæxtī xāqānī hæjæ
ʃæwkæt ʔāɾā ‹ muħtæʃæm dīwānæ ‹ fīkɾæt sāʔībæ

نالـی خـود را در یـک کفـۀ تـرازو و شـاعران مشـهور 
ایران زمیـن را در کفـۀ دیگـر قـرار مي دهـد و بـا مهارتی زیبا 
ضمن برشـمردن نام شـاعران، به شـکوه و شـوکت آرایه ها و 
زیبایـی و حشـمت دیـوان و دقت و صائب بودن اندیشـه اش 
نیز اشـاره اي ادیبانه دارد. شـاهی، خاقانی، شـوکت، محتشـم، 
فکـرت و صائـب شـاعرانی اند کـه نالـی توانایی هـای ادبـی 

آن هـا را در خـود جمـع می بیند.

مال عبدالکریم مدرس در شرح این بیت نیز مانند سه بیت 
پیش از آن توضیح مي دهند که عالوه بر مفهوم لغوی واژگان 
از این  شاهی، خاقانی، شوکت، فکرت و صائب، هر کدام 
واژگان مي توانند نام شاعران ایرانی باشند (همانجا(. خاقانی، 
استادان  از  تبریزی اصفهانی  پارسی و صائب  خاقان سخن 
بزرگ شعر فارسی در عهد صفویه نیاز به معرفی ندارند اما 
در تذکره ها و تاریخ ادبیات ها شاعری ایرانی با نام یا تخلص 
توفیق  از  فارسی معین  تنها در فرهنگ  پیدا نشد.  »فکرت« 
فکرت )1867ـ1915 م.( شاعر نوپرداز ترک یاد شده است 
ولی چون متأخر از نالی است نمی تواند شخص مورد نظر در 
بیت باال باشد. اما »شوکت« در پی نوشت ها معرفی شده است.

او به قدری از طراوت غزل خود مست مي شود که حتی 
و  رومی  جالل الدین  موالنا  مثنوی  با  را  آن  نیست  حاضر 
شروح آن هم معاوضه کند و سرافرازانه و نعره زنان به غزلش 

مباهات مي کند:

»ناليا« ئهم غهزەلــــــــهت تازە به تازە وتووە
به دوسهد )مهسنهوی( و )لوببی لوبابی( نادەم

)همان: 317(
nālīā æm ɣæzælæt tāzæ bæ tāzæ wtuwæ
bæ dusæd mæsnæwī u lubbī lubābī nādæm

از  سرخوش  و  مست  نالِی  برای  شعر  سرودِن  غالبًا 
قدح هاي یزدانی کاری است بس سهل:

نالی که قهدەح نۆشه، مهستانه و سهرخۆشه
خامۆش و نمهدپۆشه، ئهشعاری له کن پهشمه

)همان: 484(
nālī kæ qædæħ noʃæ› mæstānæ w sæɾxoʃæ
xāmoʃ u nmædpoʃæ› ʔæʃʕāɾī læ kn pæʃmæ

نالـی گنجینـۀ غزلیاتـش را شایسـتۀ آن مي دانـد کـه در 
مخـزن چاپخانـه طبـع شـوند و زر و زیـور مثل هایـش را 

الیـق آن مي دانـد کـه در ضرابخانه هـا ضـرب شـوند:
اليقی مهخزەنی تهبعه ههموو کهنزی غهزەلم
قابيلی زەربی ڕەواجه زەڕ و زێوی مهسـهلم

)همان: 298(
lājqī mæxzænī tæbʕæ hæmū kænzī ɣæzælm
qābīlī zæɾbī ræwāʤæ zær u zewī mæsælm
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ترجمـه: ایـن دّر و گوهـر کـه الفـاظ زیبایـش از آن من 
اسـت حامل حمد و ستایشـی از توسـت. تـو آن مرواریدها 
را بـه من مي بخشـی و من نیـز آن ها را به رشـته درمي آورم.

ترجمـه: من بر سـر تـو مرواریدی پاشـیدم، پس تو خوب 
را از بـد تشـخیص بـده و آن را برگزیـن، زیـرا نیرنگ بـازان 
)شـاعران دروغین( زیاد شـده اند؛ 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 چهره اش برداشـتی.

او منتقدان شعرش را اطفالی زبان باز ناکرده و فرق شعر 
خوب از بد را از هم باز ندانسته مي داند و اعالم مي دارد که 
بایستی در حضور نالی شرف یاب شوند بلکه زبان باز کرده و 

اندکی شعر حقیقی مزمزه کنند:

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 بی پرده سخن مي راند همچون خاری تند و خشن 
است، با خلق پارادوکسی زیبا زبانش را آب روانی مي داند 
که گلوگیر است و برای مدعی جای سخن گفتن نمي گذارد:

اگر بخواهیم برجسته ترین تفاوت و تشابه دو شاعر در 
برتری  از  دو  هر  گفت:  می توان  کنیم  بیان  را  بخش  این 
خود  یکه تازی  بر  متنبّي  اما  رانده اند  سخن  شعر  در  خود 
با ذکر  نالی  تأکید دارد و  نام دیگر شاعران  و ذکر نکردن 
ادبی  جایگاه  به  اعتراف  ضمن  ایرانی،  بزرگ  شاعران  نام 
آنان، گاه خود را برتر مي داند. متنبّي در البالی فخریاتش 

ممدوحانش را نیز مي ستاید: اُنصر بجودك ألفاًظا ...

فخر به استفاده از واژگان فاخر
متنبّی اشعار خود را گوهرهایی گرانبها و بامنزلت معرفی مي کند 
که دو دستی آن ها را به سیف الدوله تقدیم مي کند و در این باره 

چنین مي گوید:

)متنبّي، 1975: 304(

)همان: 52(

خهڵکی که ههموو کۆدەکن و بهستهزوبانن
با بێن و له »نالی« ببيهن شيعری سهليقی

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

ڕاستی جهوههرييـــــه تيغــــــی زوبــــانی »نالی«
نهرم و توند، ئاوی گهڵووگيرە، قسهی پێ دەبڕێ

)همان: 660(

rāstī ʤæwhæɾījæ tīɣī zubānī nālī
næɾm u tund ‹ āwī gæɬūgīɾæ ‹ qsæj pe dæbre

ّر الذی لي لَفُظُه          فإنَّك ُمعطیِه و إِنی ناِظُم لََك الَحمُد فی الدُّ

التّدلیَـا فاْحَذِر  ُِّس  الُمَدل َکثَُر  فانتَِقْد           ا  ُدرًّ َعَلیَك  نَثَْرُت  إنّي 
حّجبتُها َعن أهِل أنطاِکیٍة          و َجَلوتُها لَك فاجتََلیَت َعُروَسا

زریق  بن  محمد  ممدوحش  دیگر  قصیده ای  در  وی 
طرسوسی را با اشعار خود چنین درافشان می کند:

اقمشۀ  به  دستیابی  و  نالی  معانی  گوهرهای  درک  برای 
ِحَکِم متعالی او چاره اي جز رها کردن حجرة تن و رها شدن 
در حجرة پیشنویس هاي اشعار نالی نیست و این مهم عمدتًا 

و عادتًا بدون همراهی روح امکان پذیر نیست:
بێته حوجرەم پارچه پارچهی موسوەدەم بکڕێ به ڕۆح،
ههر کهســـێ کووتاڵ و پارچهی بێ بهدەل سهودا دەکــا

)نالي، 1379: 104(
betæ ħuʤɾæm pāɾtʃæ pāɾtʃæj muswædæm bkre bæ roħ ‹
hæɾ kæse kūtāɬ u pāɾtʃæj be bædæl sæwdā dækā

او بنیان اشعارش را بر توّهم و خیال بنا نکرده است بلکه 
واقًعا 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 این گونه ما را به سرمنزل خودستایی اش مي رساند:

شيعری خهڵقی کهی دەگاته شيعری من بۆ نازکی؟!
کهی له ديققهتدا پهتک دەعـوا له گهڵ ههودا دەکـا؟!

)همانجا(
ʃīʕɾī xæɬqī kæj dægātæ ʃīʕɾī mn bo nāzkī
kæj læ dīqqætdā pætk dæʕwā læ gæɬ hæwdā dækā

ترجمـه: اشـعار دیگـران هرگز به انـدازة اشـعار من نغز 
نیسـت. شـعر مـن از لحـاظ دقـت و نـازک طبعـی بـه تـار 
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ابریشـمی مي مانـد که ریسـمان پـاره ای یـارای مقابلـه با آن 
را نـدارد.

حتّی شبنم هاي روی برگ های گل از حیرت از زبان نالی 
زبان باز کرده و او را تکریم و تمجید مي کنند:

شهبنهم که نهزم و نهســـــرە له ئهوراقی غونچهدا
گۆيا بووە بـــه زار و زمـــــان و ددان و پـــووک:
»نالـی« عهجهب به قووەتی حيکمهت ئـــــهدا دەکــا
مهعنـايی زۆر و گهورە به لهفزی کهم و بچووک

)همان: 269(

نالی برای دستیابی به دّر و گوهرهای گرانبها و فاخر دریای 
اشعارش شناگری حرفه اي را به این عرصه فرامي خواند:

ترجمـه: آفریـن بـر هّمـت نالـی کـه این چنیـن معانـی 
ژرف و عمیقـی را در آن چنـان قالب هـای سـاده و الفاظـی 

بیـان مي کنـد. اسـتادانه  این گونـه  بی افـاده 

ʃæbnæm kæ næzm u næsɾæ læ ʔæwɾāqī ɣuntʃædā
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

بهحری غهزەلم پڕ له دوڕ و گهوههرە ئهمما
غهوواسی دەوێ يـــهعنی به تهعميقـــی بزانه

)همان: 488(
bæħɾī ɣæzælm pr læ dur u gæwhæɾæ ʔæmmā
ɣæwwāsī dæwe jæʕnī bæ tæʕmīqī bzānæ

بـر  را  اشـعارم  مـن  کـه  )بحرها(یـي  وزن هـا  »یعنـی 
َحَسـب آن هـا سـروده ام و سرشـار از سـنگ های قیمتـی و 
رنگارنگ انـد نشـانگر هنـری فاخرنـد و چـون گوهرهـاي 
زیباینـد. عـالوه بـر ایـن، بحـری کـه مـن سـاخته ام عمیق 
اسـت و معنـی اشـعارم بسـیار پیچیـده، و همچنان که برای 
بیـرون آوردن صـدف و مرجـان از درون بحرهـا غواصـی 
حرفـه ای الزم اسـت، اشـعار مـن نیز بـه هنرمندانـی دانا و 
متخصـص نیـاز دارد تـا معنـا و مفهـوم آن هـا را دریابنـد« 

)خزنـه دار، 80:2004(.
به نظر خزنه دار »بحر دو معنا دارد؛ یکی دریا و دیگری 
وزن غزل های نالی که هر دو عمیق هستند. گوهر و صدف 

درون دریا، در مقابل معنی پیچیده برای اشعارش و غواص 
مقابل  در  مرجان،  و  آوردن صدف  بیرون  برای  دریا  برای 
شخص متخصص برای یافتن معنی اشعار نالی است. معنایی 
که در اشعار نالی یافت می شود همچون دانه های گوهر مهم 
است. همچون شلتوک نیست که پس از غربال کردن تبدیل 
به برنج شده و خورده شود، زیرا در این صورت ارزش آن 
از دست می رود و نابود می شود. در حالی که بحر من، یعنی 
وزن و معنای اشعارم بسیار عمیق است و مانند برکه های 
شالیزار کم عمق نیست. زیرا حاصل آب کم عمق شلتوک 
است، اما دریای عمیق جای صدف و مرجان است. آشکار 
حاوی  زیرا  است  عمیق  نیز  شاعر  اشعار  دریای  که  است 

معنی و مفهوم واال هستند« )همانجا(.
بیت  این  الفاظ واال می طلبند و  معانی واال  اما بی شک 
هم زمان می تواند بالیدن نالی به الفاظ شعرش را هم نشان 
دهد. شاید وی با آوردن اضافۀ تشبیهی »بحر غزل« و نیز 
ایجاد ایهام تناسب با ذکر دّر و گوهر، هم زیبایی الفاظ را 

هم شیوایی معانی را در نظر داشته است.
در مورد شباهت ها وتفاوت های دو شاعر در این بخش 
باید گفت: هر دو برای بیان زیبایی های الفاظ شعر خود از 
واژگانی چون دّر و گهر استفاده مي کنند اما نالی عالوه بر 
آن از الفاظ شبنم و غنچه و تصاویر طبیعی نیز بهره مي گیرد.

فخر به آوردن معانی تازه و بکر
زیر  مطلع  به  سیف الدوله  مدح  در  قصیده اي  در  متنبّی 

مي گوید:

)متنبّي، 1997: 279(

لَیَالّي بَْعَد الّظاِعنِیَن ُشُكوُل           ِطواٌل َو لَْیُل العاِشقیَن طویُل

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

همـواره طوالنـی اسـت.
مقلد  شاعران  دیگر  می گوید:  دیگر  ابیاتی  در  متنبّي 
خود  و  ندارد  اساسی  و  اصل  سخنانشان  و  منند  اشعار 
و  پیشتاز سخن  منم  تنها  و  اساس اند  و  بی اصل  نیز  آن ها 
رهیافته به آنچه می گویم، در حالي که سخن دیگران پیش 



»دو فصلنامۀ ادب نامه تطبیقی« سال دوم، شمارۀ اول، پاییز و زمستان1394 64

ترجمـه: از زبـان شـیرین خـود گلسـتانی از اشـعارم به 
نـزد او بـردم کـه عقـل و اندیشـه آن را همچـون فروباریدن 

ابرهـا در سـبزه زارها آبیـاری کـرده اسـت.

متنبّی به قدری اشعارش را ناب مي پندارد که نه تنها فقط 
خود را شاعر مي داند بلکه اصواًل کسی را شاعر نمي داند و 
آن ها را فقط مدعی اي مي داند که جز ادعای صرف سخنی 

برای گفتن ندارند:

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:

)همان: 283(

)همان: 156(

)همانجا( )همان: 251(

)همان: 192(

)همان: 183(

أنَا الّسابُِق الهادي إلی ما أقُـولُُه                   إِذ الَقْوُل قَْبَل القائِلِیَن َمُقــــوُل
َو ما لَكالِم النّاِس فیَما یُریبُنــي                        أُُصـوٌل ول للقائِلیـِه أُُصـــوُل

و ما قُلُت من ِشْعٍر تكاُد بُیُوتُُه          إذا ُکتِبَْت یَْبیَّض من نوِرها الحبُر

هُر کأّن المعانی في فصاحِة لفِظها          نَجوم الثُّریّا أو خالئُِقَك الزُّ َخلیَلیَّ إنِّی ل أَری َغیَر شاعــر
عَوی َو ِمنِّی القصائُد فَلَِم ِمنُهُم الدَّ

او خطاب به ممدوحش چنین مي گوید: تو شاعر مجد 
هستی و به تمام رموز آن آگاهی و من شاعر لفظم. پس هر 
کدام از ما در جای خود، معانی دقیق داریم. تو پیوسته اشعار 
زیادی مي شنوی چراکه پادشاهی و مداحان زیادی گرد تو 
جمع شده اند اما شعر من برترین شعرهایی است که تاکنون 
شنیده ای زیرا شعر من در مقام مقایسه با شعر دیگران، چون 

شیهۀ اسب است در مقابل عرعر االغ:

قـاِق شاِعُر الَمجِد ِخدنُُه شاِعُر الَلف          ـِظ ِکالنا َربُّ الَمعاني الدِّ

لم تََزل تَسَمُع الَمدیَح و لِكــّن          َصهیَل الِجیاِد َغیُر النُّهـــــاِق

متنبّي در قصیده اي در مدح طاهر بن حسین علوی مي گوید:
َحملت إِلَیِه ِمن لَِسانِــي َحِدیَقــــًة
حائِِب یاَض السَّ َسَقاها الِْحَجی َسَقي الرِّ

او اشعار خویش را گلستانی مي داند که به وسیلۀ عقل و 
اندیشه آبیاری مي شود.

وی در این بیت در تشبیهِ ضمنی زیبا، واژگان شعرش 
را به گل های بوستانی تشبیه می کند که با آب خرد که همان 

نالی دراین زمینه نیز به شعر خود مي بالد، به گونه اي که 
»شاعر از نظر فکر و اندیشه می گوید که اگر این فکر و هوش 
وارد بارگاه و جلوة زیبایی دوست شود به گونه ای او را توصیف 
خواهد کرد که خسرو پرویز به حدی گرفتارش خواهد شد که 
جان عزیز خود را فدای این وصف نالی می کند. عالوه بر این، 
کلمۀ »شیرین« یک معنی دیگر نیز دارد؛ یعني عزیزترین کس 
خسرو پرویز که »شیرین« است، او را هم فدای معانی واالی شعر 

نالی می کند« )خزنه دار، 2004: 78(:

قلم موی شعر نالی اگر بوم معنا را رنگ آمیزی کند هر 
معنای آن تابلویي است که در برابر تابلوهای »مانی« )نّقاش 

مشهور ایرانی( خودآرایی مي کند:

شاهيــــــدی فيکرم که بێته جيلوەگاهی دولبهری
شاهی خوسرەو ڕۆحی شيرينی به قوربانی دەکا

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

نووکی خامهی من که بێته مهعنائارايی کهمـــــــــال
خهت به خهت ئيزهاری نهقشی سووڕەتی مانی دەکا

)همانجا(
nūkī xāmæj mn kæ betæ mæʕnāʔāɾājī kæmāl
xæt bæ xæt ʔīzhāɾī næqʃī sūrætī mānī dækā

معانی بکر شاعر است آبیاری شده اند.از خودشان نیز بوده است و صاحب ابتکار تنها منم:
نور معانی اشعار متنبّی به حدی درخشان است که مرّکب، 

از نور این معانی مانند حریر سفید مي شود:

طبع آسمانی شاعر ما در بند یک زبان و نژاد نیست بلکه 
در خدمت عقیده اي است که آنسوی مرزها را درنوردیده، از 



بررسی تطبیقی فخر ادبی در اشعار متنبی و نالی 65

این جهت باز زبان به تحّدث نعمت از جانب آفریدگارش 
مي گشاید و توان خویش را در شعر سرودن به سه زبان کردی 

و فارسی و عربی اعالم مي دارد و این گونه به خود مي بالد:
ئيستيتاعه و قووەتی تهبعم، به کوردی و فارسی
عارەبـی، ئيزهاری چاالکی و چهسپـــــانی 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 مي گوید: 
نالی در یکی از اشعارش اهمیت چندانی به زبان نمی دهد 
و شعر را احساس می داند. برای همین از نظر او مهم نیست 
شعر به چه زبانی نوشته شود بلکه مهم محتواست. عالوه بر 
این اگر برای نوشتن شعر، دانستِن زبان ضروری باشد نالی به 

چند زبان تسلط دارد )خزنه دار، 2004: 78ـ79(
نالی در غزلی دیگر دلیل سرودن اشعارش به زبان کردی 
را تنها به این خاطر مي داند که قبل از وی هیچ کس بر وزن 
عروضی عربی به زبان کردی این چنین سلیس و روان شعر 
نسروده است و به قصد طبع آزمایی در این میدان شکرافشانی 
مي کند وگرنه شعر سرودن به زبان عربی یا فارسی برایش 

کاری ندارد و باز این چنین با افتخار به خود مي بالد:

تهبعی شهککهرباری من، کوردی ئهگهر ئينشا دەکا،
ئيمتيحانی خۆيه مهقسوودی، که عهمدەن وا دەکـــــا

)نالی، 1379: 102(

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

نالی باز هم برای شعر سرودنش به زبان مادری استدالل 
زبان  بند  در  طبع سرکش وی  که  مي کند  اعالم  و  مي آورد 
نیست. معانی ذهنی اش در میدان فصاحت فراتر از محدودة 

زبان و لفظ مشق مي کنند:

يا له مهيدانی فهساحهتدا به ميسلـــی شههسـوار
بێ تهئهممول بهو ههموو نهوعه زوبانی ڕادەکا

)همان: 103(

jā læ mæjdānī fæsāħætdā bæ mīslī ʃæhswāɾ
be tæʔæmmul bæw hæmū næwʕæ zubānī rādækā

زبان  به  چرا  که  مي زده اند  طعنه  نالی  به  کسانی  ظاهًرا 
کردی شعر مي گفته، اما نالی حاسدان و معارضان را بی پاسخ 
با  نالي  مي دهد.  آن ها  به  دندان شکن  جوابی  و  نمی گذارد 
از  جاهالنی  را  آن ها  خود،  هویت  تکریم  و  خود  ستایش 
لفظ به معنا راه نبرده مي داند که خود را در سرداب فاشیسم 

محبوس کرده اند:
کهس به ئهلفازم نهڵێ خۆ کوردييه خۆکردييه
ههرکهسێناداننهبێخـــۆی تاليـبيمــــهعـنا دەکا

)همانجا(

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

نالی در این بخش به توانایی اش در سرودن شعر به سه 
زبان عربی و فارسی و کردی افتخار مي کند و ضمن رّد خود 
کم بینی برخی افراد، سرودن شعر به زبان مادری اش را کاری 
و  مي داند  شاعر  را  خود  تنها  متنبّي  اما  مي داند.  خردمندانه 
مدعی است »الأری غیَر شاعٍر«؛ یعنی جز یک شاعر که آن 

هم خودم باشم شاعر دیگری نمي بینم!

فخر به توانایی های شعری و ادبی
متنبّي خود را همزاد بخشش مي داند و خداوندگار قافیه ها که 

برای دشمنان سّم کشنده و برای حسودان مایۀ خشم است:

أنا تِْرُب النَّدی و َربُّ الَقَوافي           َو ِسَماُم الِعَدی و َغیُظ الَحسوِد
)متنبّي، 1997: 21(

)همان: 262(

ترجمه: من فردی بخشـنده و یاری رسـانم. من پروردگار 
قافیه هایم )شـاعری ماهر و چیره دسـتم( و برای دشـمنان سّم 

کشـنده، و مایۀ برانگیختن خشـم و غضب حسودانم.

متنبّي در جای دیگر از دیوانش در ستایش توانایی های 
شعری اش می گوید قوافی سخت و معانی شعری دور از ذهن، 
همواره برای او در دسترس و رام هستند اما دیگران برای 

رسیدن به آن ها بی خوابی می کشند و با هم درگیر می شوند:

أَناُم ملَء الجفوِن عن شوارِدها          و یَسَهُر الخلُق َجّراها و یختَصُم
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»نالی« حهريفی کهس نييه، ئيلف و ئهليفی کهس نييه
بـــهيتی ڕەديفی کهس نييه، ههرزە نويسه گهپ دەکا

)نالي، 1379: 96(
nālī ħæɾīfī kæs nījæ ‹ ʔīlf u ʔælīfī kæs nījæ
bæjtī rædīfī kæs nījæ ‹ hæɾzæ nwīsæ gæp dækā

نالی در این بیت سخن خود را به ظاهر هرزه و بی ارج و 
قیمت می داند و شاید پس از گالیه از اوضاع زمانه به تعریض 
و کنایه می خواهد بگوید هنر در این زمانه ارج و بهایی ندارد.

نالی در مطلع غزلی سرشار از فخر، این گونه به نکته سنجی 
وظرافت های شعری اش اشاره می کند:

بولبولی تهبعم ئهوا ديســـــان سهنا خـــــوانی دەکــــــا
نوکته سهنجی و، بهزلهگۆيی و، عهنبهرئـهفشانی دەکا

ئهو گهوههرە نوکته که له »نالی« دەدزن خهڵق
ئاوی نييه، وەک ئاگری بێ شـهوقـــــــی دزانه

)همان: 97(

)همان: 489(

bulbulī tæbʕm ʔæwā dīsān sænā xwānī dækā
nuktæ sænʤī w ‹ bæzlægojī w ‹ ʕænbæɾʔæfʃānī dækā

ʔæw gæwhæɾæ nuktæ kæ læ nālī dædzn xæɬq
ʔāwī nījæ‹ wæk ʔāgɾī be ʃæwqī dzānæ

گویا اشعار نالی در عصر خود وی نیز شهرت فراوانی 
داشته است تا جایي که کسانی در خفا و هوشمندانه معانی و 
الفاظ را از دیوان وی مي ربوده اند تا مردمان به این سرقت پی 
نبرند. نالی در بیت زیر این سرقت ادبی را مانند سرقت آن 
دزدی مي داند که در نیمه شب چراغی کم سو افروخته است 
با این چراغ  نبینند. دزدی آن ها  و سعی مي کند مردم او را 

بی نور اصاًل فایده اي در پی نخواهد داشت:

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

وەرە سهيری خيـابـــــــــــان و به يــــــــــــازی دەفتـــــهری نـالی
که سهف سهف، مهسرەعی بهرجهسته، ڕيزی سهروی مهوزونه

)همان: 530(
wæɾæ sæjɾī xjābān u bæjāzī dæftæɾī nālī
kæ sæf sæf ‹ mæsɾæʕī bæɾʤæstæ ‹ rīzī sæɾwī mæwzunæ

این خیاباِن پر از سرو، پیش از نالی زمینی لم یزرع 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، چشمه هایی را که به 
دلیل مرتفع بودن جایشان خشک شده اند و به یکباره در فصل 
بهار سرریز مي شوند به طبع پرنغمۀ خویش مانند مي کند که 
پی در پی اشعاری زیبا از آن سرازیر مي شود و این چنین به 

خود مي نازد:
ههر چاوەيێ که وشک و عهقيمـــــی بوڵهندييـــــه
وەک تهبعی من به نهزمی خۆشی نه غمه زايـــهوە

)همان: 559(
hæɾ tʃāwæje kæ wʃk u ʕæqīmī buɬændījæ
wæk tæbʕī mn bæ næzmī xoʃī næ ɣmæ zājæwæ

به  مي خواهد  و  مي شود  جاری  طبیعت  در  باز  شاعر، 
او احساسش  نیز فخر کند.  بر طبیعت  َطبعش  خاطر لطف 
را با آب زمزم و فرات درمي آمیزد و سرچشمۀ اشعارش را 
مانند سرچشمه هاي صاف و روان زمزم و فرات مي داند. نالی 
از آن جهت که اشعارش را به آب زمزم تشبیه کرده فاخرانه 
آن را معجزه اي از خالق هستی مي داند. از طرفی دیگر شاعر 
ما شعرش را همچون فرات مي انگارد. از آنجا که فرات از 
کوهستان »آراس« در شمال شرقی کردستان )ارمنستان کنوني( 
نیز زبانی فاخر و  نالی زبان معجزه اش را  سرچشمه گرفته 
نشئت گرفته از کوه های سر به فلک کشیده و مرتفع کردستان 
مي داند. او در حین به تصویر کشیدن تابلوی خودستایی اش 
اشعارش را همچون رود نیل کدر نمي داند که یکباره مّواج 

نالی پس از اعالم بیزاری از وضع زندگی و از دست روزگار 
که مردمانی را به اوج رسانده و او را در موقعیت اجتماعِی بدی 
قرار داده، باز در این وضعیت به خود مي بالد و کسی را هم شأن 
و منزلت خویش نمي شناسد. ابیات خود را بی همتا مي داند و 

اشعار دیگر مردمان را شوخی و گپ مي نامد:

نیست و ثانیًا آتش اگرچه بی فروغ است در هر حال دزدان 
را رسوا می کند.

اشعارش  کوی  تماشای  به  را  مخاطبش  نالی   
موزون،  سروهای  از  پیوسته  صفی  که  فرامي خواند 

پیرامون آن را فراگرفته است:
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ساف و ڕەوان و نهرمه وەکوو زەمزەم و فوڕات
نهک ڕەنگی نله يهعنــی که هات و گــــــهڕايهوە

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

مي شود و پس از اندکی آرام مي گیرد. از آنجا که نالی شیفته 
و وامدار مکتب رسول خدا )ص( بود به حکم پرورش یافتن 
در تنور عقیدة آن عالی مرتبت و به روش کتاب وی قرآن در 
ضمن فخرش فقر رسول اکرم )ص( را بر ثروت و مکنت 
قوم یهود ترجیح مي دهد. زمزم نماد دین اسالم، رود نیل نماد 

یهودیت و فرات نماد زبان مادری شاعر است:

که  نعمتی  از  باز  غزل  این  تخلِص  در  که  اینجاست 
آفریدگارش به وی داده سپاسگزار است و برای دست یافتن 

به این نعمت به خود مي بالد:
»نالی« به داوە شهعری دەقيقی خهياڵی شيعر
بۆ ئهو کهسهی که شاعيرە سهد داوی نايهوە

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

منظور او این است که اشعارش به حدی فاخر است که 
هزاران دام بر سر راه شعرا می گذارد زیرا هر کدام از عبارات، 
محتوي بیش از یک معنی اند. به همین دلیل هیچ کدام از این 
شاعران نمی توانند شعری در حد اشعار نالی بسرایند )خزنه 

دار، 2004: 82(.
همچنان که مروارید فاخرتریِن جواهرات است، شعر نالی 
مروارید  همچون  زیرا  است  شاعران  دیگر  اشعارِ  اَفخر  نیز 
ریز و صاف و حاصل پیوند دو عنصر آب و خاک است، 
همچنان که نالی نیز پیامبر دریا و خشکی است و نصایح او 
الیاس وارانه مسافران دریا را راه مي نماید و او همچون خضر، 

مسافران خشکی را به سرمنزل مي رساند:

نوسحی »نالی« ڕەنگه ههرکهس بيبيێ، بيکاته گوێ
چونکه نهزمی ساف و وردە، ههروەکوو مرواريـــه

)نالی، 1379: 588(
nusħī nālī rængæ hæɾkæs bībīje ‹ bīkātæ gwe
tʃunkæ næzmī sāf u wɾdæ› hæɾwækū mɾwāɾjæ

خداوند چنان قلم رانده که در لوح محفوظ حقیقت، از 
یاد و نام نالی محافظت کند و در لوح مجاز نیز او را اجازة 
احرام داده و اسرار علوم الهی را بر وی نمایانده است و هر 

آنچه از فصاحت و بالغت را به نالی ارزانی داشته:
زاهير و باتن، له سـهر لهوحی حهقيقهت يا مهجاز
ئاشنای سيڕڕی قهلهم بێ، غهيری »نالی« کهس 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 توانایي شعری اش مبالغه مي کند.

فخر به موفقیت در كسب مخاطب
متنبّي در قصیده ای خطاب به ممدوح خود مي گوید: من برای 
تو همچون سرنیزه اي هستم که وقتی آن را بر دوش حمل 
میان  در  که من  بیان مي کند  او  توست.  زینت  مایۀ  مي کنی 
زبان رسای خود  با  توام که  مایۀ زینت  دوستان و دشمنان 
از تو دفاع مي کنم. وي مردم روزگار را راویان اشعار خود 
مي داند و در سرودن شعر به قدری توانمند است که آدم هاي 
تنبل و بی نشاط را به سماع مي آورد و هنگامی که به آن گوش 
به زمزمه  این اشعار آن ها را  از  فرامي دهند، آرامش حاصل 

کردن این اشعار وامي دارد:

)متنبّي، 1997: 292(

َوَمـــا أنَا إّل َسْمَهِريٌّ َحمّلتــــُه
َدا فَزیَّن َمْعُروًضـا َو َراَع ُمَســــدَّ
َو َما الّدْهُر إّل ِمْن ُرواِة قَصــائِدي
إذا قُلُت ِشعًرا أْصبََح الّدهُر ُمنِشـَدا
ــًرا فََســـاَر بِه َمْن ل یَسیُر ُمَشمِّ
َدا َوَغنّی بِه َمْن ل یَُغنّي ُمَغــــــرِّ

وی  ادب  در  کوران  که  است  مدعی  همچنین  متنبّي 
او گوش جان مي سپارند  به سخنان  نظر مي افکنند و کران 
اندازه اي  به  و  است  ارزشمند  و  مؤثر  قدری  به  کالمش  و 
شفابخش و نیرومند است که نابینا از تأثیر آن بینا مي شود و 
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)همان: 262(

)همان: 292ـ293(

أنَا الذي نََظَر األعَمی إلی أَدبـي
َو أسَمَعت َکلِماتي َمن بِه صمُم

گویی متنبّی مي داند که متأخران از او پیروی خواهند کرد 
و او را رهبر خود در شعر قرار خواهند داد. او فقط شعر 
خود را شعر مي داند و شعر دیگر شاعران را پژواک صدای 
خویش مي داند و خطاب به ممدوح خود مي گوید: هر گاه 
شاعری در مدح تو شعری سرود، تو پاداش آن را به من عطا 
کن چراکه آن اشعار همان سروده هاي من است که شاعران 
دیگر تکرار مي کنند. آن ها معانی و الفاظ را از من مي گیرند و 

نزد تو مي سرایند:
أِجْزني إذا أُنِْشْدَت ِشعًرا فإنَّمــــا
بِشعري أتَاَك الماِدحــوَن ُمــَردََّدا
َو َدْع کّل َصْوٍت َغیَر َصـْوتي فإنّني
أنَا الّطائُِر الَمْحِكيُّ َو اآلَخُر الّصَدی

نالی در تخلص غزلی پر از سوز و گداز و نیاز عارفانه 
با این مطلع:

خود را حاکم سه ملک فارس و کرد و عرب مي خواند؛ 
پرضرب و  اشعار  از  مملّو  بارگاه حکمرانی اش  که  حاکمی 
دفتر اشعارش جوالنگاهی پر حرب میان سه سرزمین فارس 
و عرب و کرد برای ستاندن خراج اراضی این سه ملک است:

عاشقی بێ دڵ دەناڵێ، مهيلی گريانی ههيه
بێ شکه ههورە تريشقه تاوی بارانی ههيه

)نالي، 1379: 578(

ʕāʃqī be dɬ dænāɬe ‹ mæjlī gɾjānī hæjæ
be ʃkæ hæwɾæ tɾīʃqæ tāwī bāɾānī hæjæ

فارس و کورد و عهرەب ههر سێم به دەفتهر گرتووە
»نالـــی« ئهمڕۆ حاکمـــی سێ موڵکه، ديـــــوانی ههيه

)همان: 582(
fāɾs u kuɾd u ʕæɾæb hæɾ sem bæ dæftæɾ gɾtuwæ
nālī æmro ħākmī se muɬkæ ‹ dīwānī hæjæ

اگر بخواهیم برجسته ترین تفاوت و تشابه دو شاعر در 
به فراگیر  بیان کنیم می توان گفت که هر دو  این بخش را 
بودن و پرمخاطب بودن اشعارشان مي بالند اما متنبّي بیشتر 
از ممدوحانش یاد مي کند و از آن ها مي خواهد که تنها شعر 
او را ارج بنهند و نالی فرد خاصی را خطاب نمي کند بلکه 
مدعی است که »حاکم سه ملک« است و فارس و کرد و 

عرب مخاطب اویند.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش پیش رو کاری است در حوزة ادبیات تطبیقی و با 
راهبرد نظریۀ امریکایی، که در آن، تفاوت ها و تشابهات فخر 
ادبی در دیوان دو شاعر فاخر، متنبّي و نالی بررسي شده است 
که  کرده اند  مقایسه  حوزه  پنج  در  را  آن ها  پژوهشگران،  و 

مهم ترین این تشابهات وتفاوت ها عبارتند از:
ـ هر دو شاعر در فخریات زیبای خود به جایگاه واالی 
ادبی، استفاده از واژگان فاخر، آوردن معانی بکر وتازه، آشنایي 
با نکات ظریف شعری و ادبی و موفقیت در کسب مخاطب، 

به خود بالیده و شعر خود را ستوده اند.
آراسته  فاخر و  زبانی  ادبی خود،  ـ هر دو در فخریات 
به آرایه ها دارند و گویي می خواهند بسان آفتاب آمد دلیل 

آفتاب، فخر خود را مستدل کنند.
ـ زبان متنبّي در مقام فخر به شعر خویش، گاه نیشدار 
است و به تحقیر دیگران می انجامد اما نالی در بیشتر فخریاتش 

زبانی عفیف دارد.
در  می داند  پیامبران  هم سطح  را  خود  گاه  که  متنبّي  ـ 
فخر ادبی اش نیز محدودیتی برای خود قائل نیست و به تبِع 
نیز  فخریاتش  روحی اش  مختلف  حاالت  و  حیات  مراحل 
اما نالی که ثبات روحِی بیشتر و مشربی  متفاوت می شوند 
قلم،  نهانی  اسرار  از  بهره مندی  ادعای  داشته ضمن  عارفانه 
اظهار دانایي به قصد خودپسندی را نادانی می داند و ستایش 

توانایي  هایش را نوعی تحدث به نعمت الهی جلوه می دهد.
ـ متنبّي از شاعران دیگر نام نمی برد، چون در میدان شعر، 
خود را یکه تاز می بیند اما نالی از شاعران مشهور ایرانی چون 
خاقانی و محتشم و صائب و... یاد می کند و گاه شعرش را 

هم سطح آنان و گاه برتر می داند.

ناشنوا سخنانش را مي شنود:
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ـ نالی مدعی صاحب دیوانی در سه ادب کردی و فارسی 
و عربی است اما متنبّي چنین ادعایي ندارد، شاید به این دلیل 
که سرودن و نوشتن به زباني غیر عربی در عصر وی چندان 
امتیاز به حساب نمی آمده یا وی به زبان دیگری آشنا نبوده 

است.
ـ نالی به سرودن شعر به زبان مادری اش که در آن دوران 
سرزنش  رّد  با  و  می کند  افتخار  نبوده  مرسوم  هم  چندان 
نادانان، توانایي  های ادبی اش را در خدمت به زبان مادری اش 

به کار می بندد.

یادداشت
در اینجا به اختصار هر دو شاعر را معرفي مي کنیم و نکاتی 
از زندگی شخصی و ادبیشان بیان مي داریم. نیز چند شاعر 
معرفي  است  آمده  نالی  بیت  چند  در  نامشان  که  را  ایرانی 

خواهیم کرد.

متنبّي
»ابوالطیّب احمد بن حسین بن حسن بن عبدالّصمد الَجَعفی 
در سال 303 ق. در قبیلۀ بنی َکندة کوفه متولّد شد. در آنجا 
نشو و نما یافت و سپس کوفه را به سوی شام و در راه کسب 
او در آغوش خانواده ای مسلمان  علم و ادب، ترک گفت. 
پرورش یافت و در بالد اسالمی سیر و سفر کرد و به دربار  
)فّروخ، 1968:  یافت«  راه  فرمانروایان مختلفی  پادشاهان و 
457ـ458؛ فاخوری، 1986: 786(. این شاعِر فاخر خودش 

را به حمص نسبت می دهد:
ُأِحبُّ ِحمًصا الی ُخناِصرٍه             وُکلُّ نفٍس ُتِحّب َمحياَها
)متنبّی، 1997: 416(
همه  آری  می دارم.  دوست  را  خناصره  تا  حمص  از 

زیستگاه خود را دوست دارند.
شوقی ضیف، پدر و مادر وی را یمنی مي داند و می گوید 
متنبّی در اشعارش از والدین خود سخنی به میان نیاورده و 
و  سّقا  گفته اند  همعصر  از حسودان  برخی  چنانکه  پدرش 

آب فروشی بیش نبوده است )ضیف 1971: 75ـ76(
و  انساني  و شخصیت  متنبّی  شعر  و چون  چند  دربارة 
هنری وی آثار فراوانی نوشته اند و دلیل آن هم شهرت وی 

در میان شاعران دورة عباسی به طور خاص و شعرای عرب 
و حتی غیر عرب به طور عام است.

»متنبّی در ادبیات عرب از چنان شهرت و مرتبتی برخوردار 
است که به ندرت دیگر شاعران بدان دست یافته اند. به زحمت 
می توان پژوهشگر و ناقد و ادب شناسی 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، 1375: 6(.

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 شرح ها بر آن نگاشته اند؛ از ابن جنی و علی بن 
حجز بصری و ابوالعالء معّری و جرجانی گرفته تا شارحانی 
چون واحدی و عکبری و یازجی و برقوقی. چنانکه رشید 
وطواط دربارة اشتهار دیوان متنبّی در میان عرب و عجم گوید: 
»در اقتباس دقایق و معارف و متانت، جمیع شعرای اسالمی 
او در عرب و عجم مشهور است و  دیوان  متنبّی اند.  عیال 
اکابر و فضال دیوانش را عزیز می دارند« )دولتشاه سمرقندی، 
نباشد  گزاف  هم  آنچنان  این سخن  شاید  1385: 42ـ43(. 
زیرا موالنا جالل الدین رومی یکی از بزرگان عالم اسالم و 
وی  اشعار  به  جهان،  در  اسالمی  عرفای  تأثیرگذارترین  از 
عالقه داشته، چنانکه شمس الدین افالکی در مناقب العارفین 
موالنا  به  اتّصال  اوایل  در  موالنا  »که حضرت  می کند:  نقل 
موالنا  می کرد.  مطالعه  را  متنبّی  دیوان  شب ها  شمس الدین 
مطالعه  دیگر  را  آن  نمي ارزد؛  آن  به  که  فرمود  شمس الدین 
مکن. یک دو نوبت مي فرمود و او از سِر استغراق، باز مطالعه 
می کرد. مگر شبی به جد مطالعه کرده به خواب رفت؛ دید که 
در مدرسه با علما و فقها بحِث عظیم می کند تا همگان ملزم 
می شوند. هم در خواب پیشیمان می شود و تأسف می خورد 
که چرا کردم، چه الزم بود. قصد می کند که از مدرسه بیرون 
آید. همان دم بیدار می شود می بینید که موالنا شمس الدین از 
در می آید و مي فرماید که دیدی که آن بیچاره فقیهان را چها 
کردی؟ آن همه از شومی مطالعۀ دیوان متنبّی بود. همچنان 
شبی باز در خواب می بیند که موالنا شمس الدین متنبّی را از 
ریش بگرفته پیش موالنا می آرد که سخنان این را می خوانی 
و متنبّی مردی بوده نحیف الجسم، ضعیف الصوت؛ البه ها 
مي کند که مرا از دست موالنا شمس الدین خالص ده و آن 
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دیوان را دیگر مشوران. آخر االمر ترک علوم و تدریس کرده 
و  سماع  به  پوشیده،  هندباری  فرجی  بسته،  اللیشی  دستار 

ریاضت شروع فرمود و گفت:
زاهــِد کشوری بُدم واعظ منبری بدم
کرد قضای دل مرا عاشق کف زنان تو«

)افالکی، 1362: 623ـ624(
ادبی  نقد  شیوه های  و  اصول  کتاب  در  قطب،  سیّد 
آن،  در  ذکرشده  تعاریف  و  مبانی  و  اصول  اساس  بر  و 
مي نویسد: »شاعری که ما را به هستی بزرگ و زندگی رها 
از بند زمان و مکان برساند و در این حال به رویداد هاي 
کوچک و لحظه هاي جزئی و حالت های خاص و یگانه 
هم بپردازد شاعر بزرگ و کم مانندی است. اما شاعری 
زندگی  و  هستی  به  پراکنده اي  لحظه هاي  در  را  ما  که 
جاوید  بی پایان  روزگاران  با  لحظه ها  این  در  و  برساند 
طبیعت  و  انسان  زندگی  با  تنها  یا  و  سرمدی،  زندگی  و 
همچنان که  است.  ممتاز  شاعری  او  یابد،  ارتباط  بشری 
این گونه اند.«  معّری  ابوالعالء  و  متنبّی  رومی،  ابن 
و  بی مانند  شاعری  را  متنبّی  ادامه  در  سیّد   )110:1390(
کبیر نمي داند چون او هنر خویش را در خدمت اتفاقات 
روزمره و طبیعت بشر به کار مي گیرد و جز در مواردی 
اندک، باعث ارتباط با هستی نمي شود. اما برخالف نظر 
سیّد قطب، فاضلی متنبّی را چنین شاعری نمي داند »زیرا 
استشمام  از شعر وی جهان بینی خاص و رسالتی فکری 
است«  توجه  خور  در  آن  تفسیر  و  تحلیل  که  می شود 

)فاضلی، 1375: 7(.

نالی
شاعر مشهور ُکرد، مال خدر )مال خضر( متخلص به نالی 
میکاییلی  بیگی(  )علی  بیگی  آلی  شاویس  احمد  فرزند 
محال  از  »خاک و خول«  در روستای  1215 ق.  در سال 
به  رشد،  سن  به  رسیدن  از  پس  او  شد.  متولد  شهرزور 
و  کرد  آغاز  آنجا  در  را  خود  تحصیالت  و  رفت  قرداغ 
از  پس  برد.  بهره  الخیاط  ابن  محمد  مال  از محضر  مدتی 
نزد مال عبداهلل رش درس خواند سپس  آن، در سلیمانیه 
بازگشت  سلیمانیه  به  و سپس  رفت  سنندج  و  سابالغ  به 

خالد  موالنا  مریدان  سلک  در  وی  یافت.  علمی  اجازة  و 
عربی  کشورهای  به  ق.  سال1250  به  و  درآمد  نقشبندی 
حج  فریضۀ  گزاردن  از  پس  و  کرد  مسافرت  حجاز  و 
در   1273 سال  در  و  رفت  استانبول  به   1255 سال  در 
همانجا درگذشت )محه ممه د، 2010: 7-8؛ نالی، 1379: 
می گوید  نالی  دیوان  مقدمۀ  در  عبدالکریم  فاتح  23ـ31(. 
که گویا حاج مال عبداهلل جلی زاده، پدر مال محمد کویی 
مشهور به مه الی گه وره گفته است که در سال 1288 ق. 
در سفر حج نالی را در شهر مکه دیده است )نالی، 1379: 
محل  و  تاریخ  در  اختالف  باعث  روایت ها  تفاوت   .)33
تاریخ  قراینی،  به  توجه  با  البته  است.  شده  شاعر  وفات 

اخیر درست تر به نظر می رسد.
و  جاودانه  تابلوهای  کشیدن  تصویر  به  در  او  ابزار 
به  که  است  کلماتی  و  حروف  پرآواز  امواج  رنگارنگ، 
و  مي نشاند  هستی  ساحل  بر  را  آن ها  وجه،  زیباترین 
به  باز  به اعماق هستی مي برد و  با خود  خواننده را دمی 
بار در شعر کردی،  او برای نخستین  ساحل برمی گرداند. 
برای رنگ آمیزی تابلوهایش از رموز و اشارات و تضمین 
و اقتباس و علوم دینی بهره مي گیرد و صفحات جدیدی 

در تاریخ ادبیات کردی برای خود و ملتش ثبت مي کند.
»اگر حافظ در ادبیات فارسی بزرگ ترین نمایندة 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 مي درخشد، نالی نیز در غزل 

عاشقانۀ کردی مي درخشد« )محمدی، 1391: 189(.
به سبب قدرت و مهارتی که در ادبیات عربی و فارسی 
اسالمی  پیرو شعر کالسیک  لحاظ وزن شعری  »از  داشته 
است.  سروده  عروضی  وزن  با  را  اشعارش  همۀ  و  بوده 
قسمت اعظم اشعارش در بحر هزج و برخی نیز در بحر 
دارد.  غزل  هشت  مضارع  بحر  در  شده اند.  سروده  رمل 
در بحرهای رجز و بسیط و طویل از هر کدام یک شعر 
دارد. پنج قصیدة 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، 2004: 58(
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شاهی
ادبی  تاریخی  منابع  در  را  ایرانی  مشهور  غزلسرای  این 
جمال الدین  بن  ملک  آق  »امیر  کرده اند:  معرفی  این گونه 
فیروزکوهی سبزواری متخلص به شاهی از غزلسرایان قرن 
نهم هجری، نیاکانش از امرای سربداری و بر مذهب تشیع 
است.  سربداری  مؤید  علی  او خود خواهرزادة خواجه  و 
علت اشتهار شاعر به »امیر«، انتساب به همین خاندان است 
باشد  دلیل  همین  به  باید  هم  »شاهی«  تخلص  انتخاب  و 

)صفا، 1364: 310/4(. بیت زیر از اوست:
سروش غیب به شاهی خطاب کرد مرا
به بندگی تو در شهر تا شدم مشهور

)همان: 314/4(.
دهخدا دربارة وی می گوید: »شاهی به سال 857 به 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« )1377: 14097/9(. در 
شاعری وی را به لطافت ذوق و دقت خیال و صفای سخن 

متصف دانسته اند )معین، 1372: 884/5(.

شوكت
شوکت،  به  متخلص  بخارایی  اسحاق  بن  محمد  خواجه 
 12 قرن  آغاز  و   11 سدة  شاعران  از  »شوکتا«  به  معروف 
از  وی  که  است  آمده  المکنون  ایضاح  در  است.  هجری 
اعقاب پادشاهان بخارا بود و به سال 1107 ق. در اصفهان 
از  زیر  بیت   .)1334/2/5  :1364 )صفا،  است  یافته  وفات 

اوست:
شوکت ز فیض همت خود بارها به هم
آمیخته چون شیر و شکر، مهر و ماه را

)همان: 1337(
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