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1- مقّدمه
ادبّیـات بـه معنـی خـاص )= متـون نظم و نثـر( مهمرتین جتّلـی گاه عواطف و اندیشـه های 
مّلت هـا در مهـه ی ادوار تاریـخ از گذشـته تـا حـال بـوده اسـت. اگـر اندیشـه ها و عواطف 
بـرشی در قالـب متـون ادبـی )= نظـم و یـا نثـر( رخیته شـود، هـم مانـدگاری آن را تضمنی 
می کنـد و هـم رغبـت در مطالعه گرفتن آن دوچندان می شـود. برای مثال ای بسـا مطالب 
فراوانـی را عرب هـای جاهلـی، بـا خطابه هـای غـّرای خـود در قالـب نثـر داشـته اند ولـی 
بیشـرت آهنـا بجـز اندکـی از میـان رفتـه و چه کم اسـت روایت هایـی از گونه ی آثـار قس بن 
سـاعده ایـادی کـه تاریـخ، آن را ثبـت و ضبـط کرده اسـت. ولـی در مهان دوران شـاعران 
فراوانـی، اشـعاری غـّرا از خـود بـه جـای گذاشـته اند و بـا وجـود بی سـوادی عمومـی در 
میـان عرب هـا، فقـط به دلیل شـعر بودن و اقبال عمومـی، از نابودی حمفوظ مانده اسـت. 
کم نیسـت دواوین شـعری شـاعرانی مهچون: تأبط رّشًا، سـمؤال، شـنفری، امرؤا القیس 
و دیگـران کـه توانسـته اسـت بسـیاری از آداب و رسـوم، اندیشـه ها، عواطـف و سـنن 
گوناگـون ملـِت خـود را نگـه دارنـد و به دسـت آیندگان بسـپارند. زبـان و ادبّیـات کردی 
نیـز ماننـد هـر ادبّیـات دیگـری چنـنی وضعّیتـی را دارد. غری از متـون خمتلفی کـه از دوران 
روزنامـه )روزگار پریمـرد( به دسـت ما رسـیده اسـت، بیشـرت متون شـعری )= هنری( ما 
را دیوان هـای شـعری ای چـون: فقیـه طریان، جّبـاری، بابا طاهر، مـالی جزیری، مولوی 
کـرد و ده هـا شـاعر دیگـر تشـکیل می دهـد. چـه بسـا اگر ایـن افـکار و عواطـف کردها در 
قالـب شـعر رخیتـه نمی شـد، اکنـون کتابخانـه ی کـردی فاقـد بسـیاری از ایـن دیوان هـای 

می شد. شـعری 
مهـه ی ایـن مطالـب بدهیـی بـه ایـن دلیـل گـزارش می شـود تـا نشـان دهـد کـه ادبّیـات 
و بـه ویـژه شـعر، مهمرتیـن ضامـن بقـای فرهنگ هـا و اندیشـه ها و عواطـف آدمیـان در 
مهـه ی اعصـار و در مهـه ی ملت هـا اسـت. از مهمرتیـن ویژگی هـای شـعر، رصف نظـر 
از ظرافت هـای هنـری و ادبـی و ویژگی هـای مجال شناسـیک، اجیـاز و اختصـاری اسـت 
کـه در آن دیـده می شـود. گاهـی می تـوان مطالـب بسـیار مفّصـل را در یـک بیـت شـعر 
خالصـه کـرد و خواننـده و یـا شـنونده لـّذت بیشـرتی هـم از آن بـربد. هـر قدر زبان شـعر 
هنری تر باشـد، رسـایی و گویایی آن بیشـرت می شـود. به باور بسـیاری از منتقدان، چه در 
گذشـته و چـه در حـال، رضب املثل )= امثال و حکم( چکیده و عصاره ی ادبّیات اسـت. 
رضب املثـل  هـا در انتقـال فرهنگ هـا شـاید مهمرتین نقش ها را به عهده داشـته باشـند. در 
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بـاب امّهّیـت امثـال و حکم سـخنان بسـیاری گفته شـده از مجله: »شـادروان اخـوان ثالث 
می گفـت: یکـی از شـعرا می گفـت: چـکار کنـم که شـعرم قدرت و اسـتحکام پیـدا کند؟ 
گفتـم: بایـد آثـار بـزرگان ادب کهن را مهیشـه دِم دسـت داشـته باشـی و در متـام حلظات با 
آن هـا زندگـی کنـی. گفـت: مـن نـه مّهـت ایـن کار را دارم و نـه می توانـم آن مهـه کتـاب را 
فراهـم کنـم. تـو چنـد تـا را بـرای مـن انتخـاب کـن. اخـوان می گفـت: هرچه فکـر کردم، 
دیـدم از امثـال و حکـم، کتابـی هبـرت وجود نـدارد، گفتم برو امثـال و حکم را بخـوان و با 
آن زندگـی کـن«، و امثـال و حکـم کتـاب بالینـی شـادروان اخوان بـود )شـفیعی کدکنی، 

)80 :1372

2- پیشینه ی پژوهش
در مـورد نالـی، اگرچـه متناسـب بـا شـأن واالی او در شـعر کـردی، پژوهـش ارزنـده ای 
نشـده، اّمـا بـا جسـتجو در میان کتابخانه ی کردی و منابع نوشـته شـده به زبـان کردی و یا 
فارسـی، بـه تعـدادی منابـع نوشـته شـده درباره ی نالـی برمی خوریـم. برخی از ایـن منابع 
البّتـه حتقیقاتـی دانشـگاهی و آکادمیـک اسـت و برخی نیـز پژوهش های برون دانشـگاهی 
اسـت. ایـن حتقیقـات انجـام شـده را می تـوان بـه دو دسـته تقسـیم بندی کـرد. یـک دسـته 
پژوهش هایـی اسـت در زمینـه ی شـعر نالـی و سبک شناسـی و بررسـی حمتوای شـعر او و 
یـا تأثریپذیری هـا و تأثـری هنادن ها اسـت. دسـته ی دیگر بـه زندگی نامه و حـوادث زندگی 
و تاریخ دوره ی او و مسـافرت های او پرداخته شـده اسـت. چند سـال پیش در دانشـگاه 
آزاد اسـالمی واحـد سـنندج پایان نامه ای زیر عنـوان: »تأثریپذیری شـاعران کرد از حافظ 
شـریازی« بـه وسـیله ی آقای وریا حسـامی نوشـته شـد که در آن بخشـی را بـه تأثریپذیری 
نالـی از حافـظ پرداختـه بـود. در مهنی دانشـگاه پایان نامه ی دیگری زیر عنـوان: »مضامنی 
مشـرتک شـعر کردی و فارسـی« به وسـیله ی آقای غالم حسـنی حمّمدی نوشـته شـد که در 
آن بـه مضامـنی مشـرتک در شـعر کـردی و فارسـی دیـوان نالی پرداختـه بـود. پایان نامه ی 
دیگـری زیـر عنـوان: »تأثریپذیـری نالـی از حافـظ« در دانشـگاه کردسـتان بـه وسـیله ی 
آقـای یـداهلل حمّمـدی بـه رشـته ی حتریـر درآمـد کـه در آن بـه برخـی از تأثـریات حافـظ بـر 
نالـی اشـاره کـرده بـود. آقـای مسـعود حمّمـد هـم کارهـای ارزنـده ای در زمینـه ی نالـی و 
شـعر او انجـام داده اسـت. از مجلـه ی ایـن کارهـا، کتابی اسـت زیر عنـوان: »چةپکثک لة 
گوصـزاری نالـی«. مسـعود حمّمـد در این کتـاب برخی از اشـعار دیوان نالـی را رشح کرده 
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و بـه برخـی ماجراهـای نالـی در زندگـی پرداختـه اسـت. مهچنـنی کتـاب دیگـری حتـت 
عنـوان: »دةسـتة و دامانـی نالـی« را بـه رشـته ی حتریـر درآورده کـه در آن کتـاب، مسـعود 
حمّمـد بـا توّجـه بـه رشح مـاّل عبدالکریم مـدّرس و فاتـح حمّمد پر ارشـد ایشـان، تبینیاتی 
در مـورد دیـوان نالـی و رشح آن نوشـته اسـت. آقـای خه زنـه دار، نیـز کارهـای ارزنـده ای 
در مـورد نالـی انجـام داده اسـت. او افـزون بـر مقاالتـی کـه در برخـی از مهایش هـا ارائـه 
داده، فرهنـگ واژه هـای دیـوان نالـی را نوشـته اسـت کـه در سـال 2008 میـالدی در 
اربیـل عـراق چـاپ و منتـرش شـده اسـت. عـالوه بـر آن جمموعـه ی مطالبـی در کتابـی زیر 
عنـوان: »نالـی لـة دةفتـةری نةمـری دا« نوشـته اسـت که بـه برخـی از زوایای شـعر نالی و 
زندگـی او اشـاراتی داشـته اسـت. مهچنـنی، رثبـوار سـیوةلی، کتابـی بـا عنـوان: »کتثبـی 
نالـی« را نوشـته کـه بـه حتلیل حمتـوای بعضی از اشـعار نالی پرداخته اسـت. مهچننی او در 
جمموعـه ی 7 جلـدی »مثـژووی ئةدةبی کـوردی« بخش مفّصلـی را به زندگـی و حمتوای 
شـعر نالـی پرداختـه اسـت. عـالوه بـر ایـن کارهـا، عالءالّدیـن سـّجادی نیـز در »مثژووی 
ئةدةبـی کـوردی« بخشـی را بـه زندگـی و شـعر نالـی اختصاص داده اسـت. بـا نظری به 
جمّلـه ی وزیـن »گؤضـاری کـؤری زانیارانـی کـورد« بـا برخـی از مقـاالت ارزشـمند در 

مـورد نالـی برمی خوریم.
اخـریًا نیـز در سـال 2009 در سـلیامنیه، در مـورد نالـی مهایـش بنی املللـی برگـزار شـد 
کـه در آن برخـی از نالی شناسـان بـه نالـی و شـعر او پرداخته انـد. البّتـه الزم بـه یـادآوری 
اسـت کـه بررسـی برخـی از دواویـن شـعر فارسـی نیـز از دیـدگاه ادبّیـات عامیانـه انجـام 
شـده اسـت کـه در ایـن پیشـینه نیـازی بـه ذکـر آهنـا احسـاس نمی شـود. رصف نظـر از این 
کارهـا و مقـاالت نوشـته شـده در جمـالت و ارائـه شـده در مهایش هـا، تاکنـون کاری در 

مـورد ادبّیـات عامیانـه در دیـوان نالـی انجـام نشـده اسـت.

3- یک جستجوی تارخیی
دربـاره ی تارخیچـه ی مثـل، بـه دو شـکل می تـوان بـه بحـث پرداخـت: یکـی اینکـه مثل از 
چـه زمانـی آغـاز شـده اسـت؟ و دیگـر اینکـه چـه زمانـی تدویـن و مجـع آوری مثـل آغـاز 
شـده اسـت؟ در پاسـخ پرسـش اّول برخـی بـر ایـن باورنـد کـه مثـل، قدیمی تریـن آثـار 
ادبـی اسـت کـه از فکـر انسـان تـراوش کـرده و آدمـی پیـش از آنکـه شـعر بگویـد و خـط 
بنویسـد، اخـرتاع امثـال کـرده و آن را در حمـاوراِت خـود بـه کار بـرده اسـت )هبمنیـار، 
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1328: 6-3(. بـه وجـود آمـدن مثـل، ارتباطی به خط و سـواد و توانایی نوشـتن و علوم 
خمتلـف نداشـت، بلکـه انسـان ها هرقـدر عوام تـر باشـند، امثـال و حکـم بیشـرتی در میان 
آنـان یافـت می شـود. شـاید بـه مهـنی دلیـل باشـد کـه امثـال را جـزو ادبّیـات عاّمه به شـامر 
آورده انـد. کار تدویـن و مجـع آوری امثـال در اواخـر عـرص جاهلـی، در زبـان عربـی آغـاز 
شـد و کتاب هـای فراوانـی هـم در ایـن مورد نوشـته شـد کـه از آن میـان می توان بـه: نخار 
بـن اوس ُعـذری )60ق(، عبیـد بـن شـدیدی جرمهـی )81ق(، معضل ضبـی )168ق(، 
ابـو عبیـده معمـر بن مثنـی )210ق(، اصمعـی )216ق(، ابو عبید قاسـم بن سـالم )قرن 
سـوم(، جاحـظ )255ق(، ابـن انبـاری )304ق(، محـزه اصفهانـی )351ق(، ابوهـالل 
عسـکری )400ق( و از مهـه مهم تـر و مفّصل تـر بـه میدانـی )518ق( اشـاره کـرد )مـال 

ابراهیمـی، 1380: 195-198(.
در ادب فارسـی هـم کار گـردآوری امثـال با رشـیدالدین وطواط )573ق( آغاز شـد. 
وطـواط بـه دلیـل آشـنایی عمیقـش بـا ادب عـرب، تعـدادی از امثـال عربـی را گـردآوری 
کـرد و مهـراه حکایـات مربـوط بـه آن هـا، بـه فارسـی ترمجه نمـود. پـس از آن آثـار دیگری 
نوشـته شـد. در سـده ی یازدهـم هجـری، حمّمـد هبلـه رودی اثـر مهّمـی نوشـت. کتـاب 
او بـه نـام جممع االمثـال بـه نظـر صادق کیـا کهن تریـن جمموعـه ی بـزرگ مثل هـای فارسـی 
اصفهانـی  نـام حمّمدصـادق  بـه  دیگـری  زبـان  فارسـی  هبلـه رودی،  بـا  اسـت. هم زمـان 
)زاده ی هندوسـتان( ، فصـل هشـتادم از بـاب سـوم دانش نامه ی بزرگ خود به نام شـاهد 
صـادق را بـه مثل هـای فارسـی اختصـاص داده و حـدود 560 مثـل را گـردآوری نمـوده 
اسـت. در مهـنی قـرن حمّمـد تاشـکندی و مـریزا حمّمدطاهـر، گردآورنـدگان دیگـر امثـال 
بودنـد. در سـده ی دوازدهـم ابراهیـم خالـص جمموعـه ای بـه نـام جممع االمثـال نوشـت و 
از دوره ی قاجـار هـم جمموعـه ای بـا عنـوان امثـال از نویسـنده ای ناشـناس بـر جـای مانده 
اسـت )جمیـدی و مـری انصـاری، 1380: 200-198(. از آغـاز سـده ی چهـارده بـه بعـد 
نیـز کتاب هـای امثـال نوشـته شـد کـه از آن میـان می تـوان بـه آثـار امـری قلـی امینـی، امحـد 
هبمنیار، انجوی شـریازی، امحد شـاملو، جعفر شـهری، دهخدا، عفیفی و بسـیاری دیگر 

اشـاره کرد.

4- َمَثل چیست؟
اسـت.  آمـده  قّصـه  و  داسـتان  حّجـت،  شـبیه،  مهتـا،  ماننـد،  معانـی:  بـه  لغـت  در  َمَثـل 
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)دهخـدا، 1380، ذیـل واژه ی مثـل(. مثـل کلمه ای اسـت عربـی از ماده ی مثـول بر وزن 
عقـول بـه معنـی شـبیه بـودن چیـزی بـه چیـز دیگـر یـا بـه معنـی راسـت ایسـتاده و برپـای 

بـودن )هبمنیـار، 1328: 49(.
ِحَکـم نیـز مجـع حکمـت اسـت و در لغـت بـه معانـی کالم سـازگار بـا حقیقـت، کار 
صحیـح، عدالـت، صـرب و بردبـاری بـه کار مـی رود. ایـن واژه بـه جمموعـه ی رفتارهـای 
اخالقـی و فرهنگـی هـر مّلتـی اطـالق می گـردد کـه از خـرد عـام رسچشـمه گرفتـه و از 
واقعّیات ملموس زندگی و جامعه اسـتنباط شـده اسـت )جمیدی و مریانصاری، 1380: 

.)198-200
بیشـرت علـامی بالغـت کـه در آثـار خـود بـه مثـل می پردازنـد، از رهگذر تشـبیه مرکب، 
اّمـا  آن را تعریـف می کننـد. برخـی نیـز آن را اسـتعاره ی متثیلیـه بـه حسـاب می آورنـد. 
حقیقـت ایـن اسـت کـه اگـر منظـور مـا از مثـل، رضب املثـل یـا َمَثـِل سـایر باشـد، درسـت 
ایـن اسـت کـه آن را از مقولـه ی اسـتعاره ی مرّصحـه بشـامریم. در اینجـا الزم اسـت بـه 
اختصـار نظـر علـامی بالغـت گفتـه آیـد تـا رسانجـام بـه تعریـف جامـع و مانعـی از مثـل 

دسـت یابیـم و مـرز مثـل بـا کنایـه و متثیـل، روشـن شـود.
در تاریـخ علـوم بالغـی، قدامـه بن جعفر، صاحب کتاب نقد الشـعر و نقـد النّثر اولنی 
کسـی اسـت کـه ابیاتـی را بـه عنـوان متثیـل شـاهد آورده اسـت و بـه متثیـل اشـارت داشـته 

اسـت. او ابیـات ذیـل را بـه عنوان شـاهد ذکـر می کند.
ألرباهبــا الــّرکاَب  و اکرهــُت نفســی علی ابــن الَصَعقترکــُت 
َلــُه ِوشــاحًا  یــدًی  یعتنِــقجعلــُت  ال  الفــوارِس  بعــُض  و 

ترمجـه: شـرتان را بـه صاحبـان آن واگـذار کـردم و خـود را بر ابـن َصَعق حتمیـل کردم. 
دو دسـت خود را محایل او سـاختم و برخی از سـوارکاران دسـت به گردن نمی اندازند.
قدامـه بـن جعفـر می گویـد : در مجلـه ی »جعلـُت یـدًی و شـاحًا لـه« )دو دسـت خـود 
را محایـل او سـاختم( اشـاره ی دوری بـه کلمـه ای جـز اعتنـاق )دسـت در گـردن افکندن( 

اسـت و در عـنی حـال بـه اعتنـاق داللـت دارد )قدامـه بـن جعفـر، 1384: 245(.
عبدالقاهـر جرجانـی بحـث مفّصلـی در مـورد متثیـل دارد. او رابطه ی تشـبیه و متثیل را 
عمـوم و خصـوص مطلـق می دانـد و می گویـد: تشـبیه، عـام و متثیـل، اخّص از آن اسـت، 
پـس هـر متثیلـی تشـبیه اسـت ولی هـر تشـبیهی متثیـل نیسـت )جرجانـی، 1370: 53( در 
مـورد متثیـل و مثـل نیـز می گویـد: هرچـه نتـوان آن را متثیـل نامیـد، واژه ی مثـل نیـز بـرای 
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آن بـه کار نمـی رود )مهـان، 55(. تفتازانـی بـه دو صـورت در مـورد متثیـل سـخن بـه میان 
آورده اسـت. در جایـی متثیـل را از رهگـذر اسـتعاره تعریـف می کنـد و در جـای دیگـر آن 
را نوعـی جمـاز مرکـب می دانـد )تفتازانـی، 1324: 616 و 604(. البّتـه می تـوان نتیجـه 

گرفـت کـه متثیـل مهـان جمـاِز مرکـب به عالقه ی مشـاهبت اسـت که اسـتعاره اسـت.
دانشـمندان علـوم بالغـی از رهگـذر تشـبیه بـه تعریـف متثیـل نیـز می پردازنـد. امحـد 
هاشـمی در جواهر البالغه تشـبیه را به دو نوع غری متثیلی و متثیلی تقسـیم می کند. متثیلی 
را نیـز دو نـوع: »ظاهـر االداه« و »خفـی االداه« می داند )هاشـمی، 1994: 231(: ظاهر 
االداه ماننـد: »مثـُل الذیـن مُحّلوا التـوراَة ثّم مل حیملوهـا َکَمثِل احلامر حیمُل اسـفارًا« )مجعه، 
آیـه 5(. و خفـی االداه نیـز چـون کسـی که در انجام کاری مرتدد اسـت و بـه او می گویند: 
ُم رجـاًل و تؤِخـُر ُاخـری«. بـه هـر صـورت اکثـر علـامی علم بالغت، تشـبیهی  »اراک تُقـدِّ
را متثیلـی می نامنـد که وجه شـبه آن منتزخع از متعدد باشـد )هاشـمی، 1994: 230 نیز: 

اجلارم و امـنی، 1372: 35(.
پرداختـه شـده  بـه مسـأله ی متثیـل  نیـز  اسـتعاره  اشـاره شـد در بخـش  مهان طـور کـه 
اسـت. اسـتعاره ی متثیلیـه یـا جمـاِز مرکب، ترکیبی اسـت که در غـری ما وضع لـه، به جهت 
عالقـه ی مشـاهبت و مهـراه بـا قرینـه ای کـه بازدارنـده ی معنـای وضعی اسـت بـه کار رفته 

اسـت )هاشـمی، 1994: 286(
برای مثال:

ــٍض ــٍر مری ــم ُم ــُک ذاف ــن ی الــزالالو َم املــاء  بــه  ُمــّرًا  جّیــْد 
ترمجـه: کسـی کـه بیـامر اسـت و طعـم دهانـش تلـخ اسـت آب گـوارا نیـز بـه دهانـش 
تلـخ خواهـد بـود. و یـا مجلـه ی َقَطَعـْت جهیـزة قـوَل ُکِل خطیـٍب. »جهیـزه« )اسـم زنـی( 
اّمـا اسـتعاره های  از گونـه ی اسـتعاره ی متثیلیـه اسـت.  بریـد،  را  سـخن هـر سـخنوری 
متثیلیـه هنگامـی کـه گسـرتش یافـت و اسـتعامل آن فـراوان گشـت »مثـل« )=رضب املثل( 
می گـردد و بـه هیـچ وجه تغیـری نمی کند )هاشـمی، 1994: 288( بنابرایـن این مجله های 
مثلـی، مشـبه به مرکـب اسـت کـه مشـبه مفـرد آن حذف شـده و به گونـه ی اسـتعاره به کار 
مـی رود. مـرّبد گفتـه اسـت: »املثـُل مأخوٌذ مـن املثال، و هو قوٌل سـائٌر ِشـبه به حـاُل الثانی 
بـاألوِل و االصـل فیـه التشـبیه« )= مثـل مأخـوذ از مثـال اسـت و آن قولی اسـت سـایر که 
حـال دومـی را بـه حال اّول تشـبیه می کند و اصل, در آن تشـبیه اسـت( )صینـی و دیگران، 
1992: ط( ابراهیـم نظـام نیـز در مـورد مثـل می گویـد: »در مثـل چهار چیز مجع می شـود 
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کـه در غـری آن مجـع نمی شـود: اجیاِز لفظ، اصابت معنی، حسـن تشـبیه و نیکویی نوشـتار، 
و ایـن هنایـت بالغـت و رسـایی اسـت. شـوقی ضیـف در امهّیـت مثـل می نویسـد: مثـل، 
فلسـفه ی زندگـی گذشـتگان مـا اسـت و در تاریـخ اندیشـه های بـرشی امهّیـت بسـزایی 
دارد. بـه سـهولت نمی تـوان آن را درک کـرد مگـر ایـن کـه در تاریخ مّلت هـا و گوناگونی 

فکـری آن هـا بـه عمـق و اندیشـه فـرو رفت.« )مهـان، ی(
مهان طـور کـه بـه برخـی از تعاریـف مثـل اشـاره شـد، ایـن اصطـالح از دیدگاه هـای 
گوناگـون تعریـف شـده اسـت. معارصین مـا نیز از جهـات دیگری به تعریـف جدیدتری 
از ایـن اصطـالح دسـت پیـدا کرده انـد کـه غالبـًا و عمدتـًا برگرفتـه از مقالـه ی ارزشـمند 
مرحـوم هبمنیـار اسـت. ایشـان می گوینـد: »مثل مجله ای اسـت خمترص و مشـتمل بر تشـبیه 
یـا مضمـون حکیامنـه کـه به سـبب روانی الفاظ و روشـنی معنـی و لطِف ترکیب، شـهرت 
عـام یافتـه باشـد و مهـگان آن را بـدون تغیـری و یـا بـا انـدک تغیـری در حمـاوره بـه کار برنـد« 
)هبمنیـار، 1328: 52( تعریـف اسـتاد هبمنیـار شـامل امثـال حکمـی و متثیلـی می شـود و 
حکایاتـی را کـه در مقـام متثیـل آورده شـوند ِمثل حکایت هـای کلیله و دمنـه و مرزبان نامه 
از دور خـارج می کنـد. در اینجـا می تـوان این گونـه نتیجـه گرفـت کـه دایـره ی متثیل بسـی 
وسـیع تر و فراگریتـر از مثـل اسـت. چـرا کـه متثیـل می تـوان از حلـاظ صـورت، شـامل: 
مثـل، اسـلوب معادلـه، حکایـت حیوانـات، حکایـت انسـانی و مثالـک باشـد )فتوحـی، 

.)255 :1385
مطلـب دیگـری کـه در انتهـای ایـن بحـث الزم اسـت بـه آن اشـاره شـود این اسـت که 
گاهـی تشـخیص امثـال و کنایات بسـیار دشـوار اسـت و غالبـًا برخی عبارت هـا می تواند 
هـم مثـل باشـد و هـم کنایه. این مسـأله از دید ما مغفول مانده اسـت و در آثار گذشـتگان 

اشـارتی به این اختالف نشـده اسـت.)1(
عاّلمـه مهایـی در کتـاب معانـی و بیـان خـود این بحـث را کاویده و اصطـالح جدیدی 
را بـرای ایـن امثـال یـا کنایـات برگزیـده اسـت. او می گوید: بعضی مـوارد داریـم که مثل 
و کنایـه بـه هـم متشـبه می شـوند از قبیـل »آفتـاب را بـه ِگل انـدودن« یعنـی هنـر کسـی را 
پنهـان و ضایـع کـردن و »آفتـاب« لـب بـام یعنـی مـرشف بـه مـرگ، ممکن اسـت یـک مجله 
بـه دو اعتبـار هـم کنایـه باشـد و هـم مثـل. یعنـی اصـل آن کنایه باشـد اّما چون مهـان کنایه 
بـر سـبیل جمـاِز تشـبیهی یعنی اسـتعاره در مـوردی به کار بربنـد داخل عنوان مثل می شـود 
)مهایـی، 1370: 193(. عاّلمـه مهایـی ایـن نـوع عبـارات و اسـتعامالت را امثـال کنایـی 
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نامیـده اسـت. مثـاًل اگـر معنـی حقیقـی آفتـاب بـه گل انـدودن را اراده کننـد آن را کنایـه 
می گوینـد. اّمـا مهـنی مـورد را چون بر سـبیل اسـتعاره به کار بربنـد داخل امثال می شـود.

5- امثال و حکم در دیوان نالی
بـا خوانـدن دیـوان نالـی 56 مثـل سـایر یافت شـد که برخـی از ایـن مثلها می توانـد گاهی 
کنایـه هـم حمسـوب شـود. برخـی نیـز جنبـه ی حکمـی دارد و پند و انـدرزی را بـه خماطب 

می کند: منتقـل 
نــةم دا لــة  ديــدة  وةکــوو  دةردة  موزمةحيلــي  دص 
يــةم دا لــة  قةتــرة  وةکــوو  پةرثشــانة  و  حةيــران 

)نالی: 94(
اسـت،  شـده  نابـود  نم هایـش  میـان  در  چشـمم  مهچـون  غم هـا  میـان  در  دمل  معنـی: 
رساسـیمه مهچـون قطـره ای در دریـا اسـت. مثـِل »قەتـرە لـە یەمـدا« زمانـی بـه کار می رود 
کـه بخواهنـد میـان دو چیـز مقایسـه ای صـورت گـرید. در زبـان فارسـی نیـز می گوینـد: 
چـون قطـره بـه دریـا اسـت. ابوالفضـل بیهقی در مقایسـه خواجه بوسـهل و امری حسـنک 

گویـد: »ایـن خواجـه در جنـب امـری حسـنک، مثـل قطـره ای بـود از آب رودی«.
ــة خةرکــوذذة ــة نةخچــرت، ک ــةيل نابثت ــي جوفت رةقي
ئةليفــي چايــرة دامي لــة قةشــقةي کــةردذ و جــةودا

)نالی: 87(
معنـی: رقیـب امحـق نمی توانـد بـه میدان شـکار تو آیـد زیرا او مهیشـه مشـغول چریدن 

است.
ُکردهـا گوینـد: »االغ بـا االغ الفـت می گـرید« در حالـی کـه در میـان فارس هـا بـه ایـن 
صـورت درآمـده اسـت. معـادل: »کبوتـر بـا کبوتـر، بـاز بـا بـاز، کنـد هـم جنـس بـا هـم 
جنـس پـرواز«؛ کـه آن هـم شـعر شـاعر اسـت و بـه صـورت مثـل درآمـده اسـت.)به نقـل 

از دهخـدا، 1361: 1191(
لةومــةي زةمــان دةکةي کة بؤچ خواريي ذاســتيي دةوث
 غافصي دةسيت راسيت خؤت خزمةيت دةسيت چةپ دةکا

)نالی: 99(
معنـی: زمانـه را رسزنـش می کنیـد کـه چـرا مهیشـه حقیقت مظلـوم واقع می شـود؟ در 
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حالـی کـه غافلیـد کـه دسـت راسـت شـام در خدمـت دسـت چـپ اسـت. بـرای ایـن مثـل 
می تـوان معـادل ذیـل را نوشـت: دسـت راسـت بـه دسـت چـپ حمتـاج نشـود. )دهخـدا، 

)808  :1361
چاپلــووس زاري  کــةيف  پثيــة  کــةيف  ســابووين 
لــووس زوبــاين  نةرمــي  هةيــة  ذةققــي  خاســيةيت 

)نالی: 237(
معنـی: آب دهـان چرب زبـان مهچـون صابونـی اسـت که بـرای لغزانـدن خماطب خود 

بـه کار مـی رود. نرمـی زبـان لوس هـم خصوصّیت صابـون »رق« دارد.
بةيــاين رمــووزي دةردي دص کــةي دةکا شــةرح و 
ذووذةشــي هــةروةک دةوات و دوزوبانــی وةک قةصــةم

)نالی: 311(
روسـیاهی چـون مرکـب و دو زبانـی چـون قلـم چگونـه می توانـد ارسار درد دل را 

رشح و بیـان کنـد؟
قةصةم دوو زمانة بةم باريش دةنووسث و بةو باریشدا.

مةســتية و  تثــري  يــاري  بث وةفايــة  شــادماين 
يــاري تةنگانــةم غةمــة بــا هــةر غةمــي خــؤم خــؤم خبــؤم

)نالی: 304(
شـادی بی وفا اسـت دوسـت سـریی و مسـتی است. دوسـت سـختی ها و مصائب غم 

اسـت پـس غم خـودم را خودم بایـد بخورم.
توحفةفرؤشــم ئــةدةب  ميــزاين  بــة  عومرثکــة 
خةمؤشــم ئثســتة  تث نةگةيــي  کــةس  و  وت  زؤرم 

)نالی: 280(
معنـی: عمـری اسـت کـه بـا تـرازوی ادب شـعر می گویـم و بـه دیگـران به عنـوان حتفه  

می دهـم بسـیار گفتـم و کـس نفهمیـد و اکنون خاموشـم.
زاهــري رةنگــي  مةنــوارة  چاوةکــةم 
ذووســيان چةنــد  ذووســپي  دةزاين  خــؤ 

)نالی: 326(
معنی: عزیزم رنگ ظاهری را مبنی، هیچ می دانی »روسپی« چقدر روسیاه است.
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بثــن وةفــا:  ئةربــايب  بــة  ناصــي  بصــث 
پاچــن و  بثــص  و  خــاک  موحتاجــي  هةمــوو 

)نالی: 349(
معنـی: نالـی بـه وفـاداران بگـو: بیاییـد وفـادار باشـیم چـرا کـه مهگـی نیازمنـد خـاک و 

بیـل و گلنـگ هسـتیم.
شــياکه ي  غةرقــي  جوعــةل  ميســلي  وا  چيــة  ناصــي 
خــؤ تــؤ بــة حيســايب وةکــوو پةروانــة شــةمت بــوو

)نالی: 370(
معنـی: نالـی! چـرا مهچـو ُجَعـل بـا رسگـنی الفـت گرفتـه ای تـو کـه قبـاًل چـون پروانـه 

شـمع داشـتی؟
نــايل زةجنرکــة  چاوةکــةت  دةفةرمــووي 
هــةرزة ئينســاين  نييــة  چــا  موتصــةق  کــة 

)نالی: 450(
معنـی: می گویـی چشـامنت را ببنـد )فـرو خوابـان( نالـی زیـرا آدم هـرزه خوب نیسـت 

که آزاد باشـد.
هــةر دةمــة فةذشــي کةســثکي کةيــة بــث مةهــر و نيــکاح
دنيايثکــة! فاحيشــة  عةجــةب  چــاکاين  لــة  دوور 

)نالی: 463(
معنـی: هـردم دنیـا بـدون نـکاح و عقـد و مهریـه مهـر یکـی اسـت، دنیـا عجـب زن 

اسـت؟! بـدکاره ای 
دونيا وةک ژين فاحيشة هةر ذؤژث هي يةکثکة. جهان هر روز در عقد يکي است.

دنیا وفا ندارد. )دهخدا، 1361: 830(
دنيا وةفاي بؤ کةس نية. )حریت سّجادی، 1369: 250(

عومــرت نةمامــي  تــوويل  نييــة  ئاســوودة  نــايل 
ــة ــةر بايثک ــصي لةس ــت ئةس ــت و دةچث ــةس دث ــة نةف  ب

)نالی: 463(
معنـی: نالـی! هنال عمرت آسـوده نیسـت به نفسـی بسـته اسـت و اصـل آن بر بـاد بنیاد 

هناد شـده است.
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ــتم: ــا بيس ــت« ت ــی »تةيب ــی پاک ــة خاک ــوو ذووم بثم نةب
بــة ســةگ نابث »مللــوه س« ئــاوی زةرقا، بةحری ئيحســانة

)نالی: 519(
معنـی: روی آمـدن بـه خـاک پـاک مقـّدس تـو را نداشـتم تا شـنیدم آب دریای احسـان 

تـو بـا دهـان سـگ ناپاک نمی شـود.
دةريا بة دمي سةگ گآلو نابث. دریا با دهان سگ آلوده نمي شود.

دةريـا بـة دةم سـةگ چةپـةص ناوث سـپصؤت ناوث. آب دریـا با دهن زدن سـگ نجس 
نمي شـود. مـه فشـاند نور و سـگ عوعو کند.

خلــل یابــد  کجــا  خصــامن  طعنــه ی  از  او  ملــک 
پلیــد گــردد  کجــا  ســگ  دهــان  از  دریــا  آب 
بــاش ایمــن  گرفتــه  طاعــون  طاعــن  مکــر  ز 
تشــویر را  مــاه  نــور  ندهــد  ســگ  بانــگ  کــه 

)به نقل از حریت سّجادی، 1369: 261(
دةريا بة دةمي سةگ گآلو نابث. )پارسا، 1387: 93(

عوقــةال ئــةي  مةکــةن  دثوانــة  ناصيــي  لؤمــةي 
پةري يــة دةســيت  لةمتةيــي  زةدةي  موددثکــة  ئةمــة 

)نالی: 587(
معنـی: ای عاقـالن بـه نالـی بیچـاره طعنـه نزنیـد زیـرا مّدتـی اسـت پری هـا او را دیوانه 

کرده انـد.
»پةری دةستی لث وةشاندووة« »فالنی را جن زده است« کنایه اّما مثل شده است.

»حلقــه در گــوش«ي کــةيف رةنگيــي تؤيــة ئــةم دةفــة
اْلَکَفــه« ُکــفَّ  َلْطِمــِة  »َعــْن  مــةدة  لثــي  نةناصــث  بــا 

)نالی: 450(
معنی: دف حلقه در گوش و در اختیار دستان رنگنی تو است پس بر آن مزن تا نناَلد.
»ئاصقـة لـة گوثـی تؤيـة« حلقـه بـه گـوش کسـی بـودن، از کنایاتی اسـت که مثل سـایر 

شـده اسـت یعنـی در اختیـار کسـی قرار داشـتن.
ریشــم دل  یکبارگــی  حلقــه در گــوش حلقــه ی گوشــتگشــت 

)به نقل از دهخدا، 1361: 701(



37 نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان

ــوو قةسســاب ــان وةک ــة قورب ــان چي ــة زةعيف ــزت ل بوغ
ــة ــةو ب ــزة قةص ــةي هي ــةز و ذيشــةوةتة ئ ــةو خــةزز و ب ب

)نالی: 392(
معنـی: چـرا مهچـو قّصـاب از الغـران )ضعفـا( خوشـت نمی آید تـو برو خـود را فربه 

کـن و کاری بـه دیگری نداشـته باشـد.
دةســتم کــة بــة ســةد وةعــدة لــة ســةد جثگــة شــکاوة،
ئةســتؤ نةخيةيــة  هةتــا  کةســرة  ئــةم  نيــة  جةبــري 

)نالی: 385(
معنـی: دسـتم کـه از صـد جـای بـا وعده هایـت شکسـته شـده اسـت شکسـتن دسـت 

بـدون جـربان عالجـی نـدارد، جـز اینکـه وبـال گردنـش کنـم.
»دةسـت کـة شـکا وةباصـی گةردنـة« دسـت که شکسـت وبـال گـردن می شـود که در 

عـنی حـال بـنی جـرب و کـر اهیـام لطیـف و مراعات النظـری جالبی وجـود دارد.
ئةمســاص هيجــراين  تــاو  لــة  ذؤژث  هةمــوو 
بث تــؤ پثــرارة  مــردين  تةمةننــاي 

)نالی: 384(
معنی: هر روز به سبب هجران امسال آرزو می کنم کاش پارسال می ُمردم.
»ژيان هةر ئةمساص خؤزگةم بة پارة« مهیشه امسال آرزوی سال پار داریم.

خــةويف مــن لثــرة لةبــةر زؤري گوناهــة يــةک بــة ســةد
ــث درؤم ــذذ و ب ــم ئةممــا موقث گةرچــي عاســي و موزنيب

)نالی: 304(
معنـی: تـرس و روی زرد مـن از بسـیاری گناهـان اسـت، هرچند گناهـکارم، اّما اقرار 

بـه گنـاه می کنـم و از دروغ بیزارم.
»ئيقـرار بـة گونـاح توبةيـة« اعـرتاف بـه گنـاه نوعـی توبـه و بی گناهـی اسـت ایـن مثل 
عربـی اسـت و گوینـد: »َامْلِقـرُّ باّلذنـوِب َکَمـْن تـاَب َلـُه« کسـی که به گنـاه اقـرار کند چون 

کسـی اسـت کـه توبـه کند.
ــوة اال ــوَل و ال ق ــوَل و ال ط بــاهلل، لــه القــدرُة، و الکائــُن ماشــا«»ال َح

)نالی: 78(
معنـی: غـری از خداونـد کسـی بـر امـور، قـدرت و ترّصفـی نـدارد و هرچـه بخواهـد 
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می کنـد و انسـان قـدرت و توانایـی در برابـر خداونـد نـدارد.
دیـو  رانـدن  بـرای  آن  و  العظیـم«  العلـی  بـاهلل  اال  قـوة  و ال  »مثـل عربـی« »ال حـول 

حـول( ال  واژه ی  ذیـل  )معـنی،  خواننـد.  )شـیطان( 
هــةر کةســث ئيزهــاري دانايــي بــکات و، مةقســةدي
دةکا نــاداين  ئيزهــاري  يةقــن  بــث،  خودپةســةندي 

)نالی: 107(
معنـی: هرکـس اظهـار دانایـی کنـد ولـی هدفـش خودپسـندی باشـد مطمئنًا بـا این کار 

اعـرتاف بـه نادانـی خـود می کند.
خـؤ هةصکثشـان عةيبـة: خـود را برکشـیدن عیب اسـت. یعنی: خـود را بیشـرت از آنچه 

هسـتی نشـان مـده. )فتاحی قاضـی، 1375: 99(
شــيعري خةصقــي کــةي دةگاتــة شــيعري من بــؤ نازکي؟!
کــةي لــة ديققةتــدا پةتــک دةعــوا لةگــةص هــةودا دةکا

)نالی: 107(
معنـی: ایـن شـعر فخـر اسـت می خواهـد بگویـد شـعر مـن بی مهتـا اسـت و آرایـه ی 
حسـن تعلیـل دارد. می گویـد: شـعر مـردم هیچ گاه به پای شـعر من نمی رسـد و شـعر من 
از حلاظ زیبایی مانند تار ابریشـم اسـت و شـعر دیگران چون رسـن. معلوم اسـت رسـن، 

از حلـاظ زیبایـی و نازکـی بـه تار ابریشـم نمی رسـد.
مصـداق ایـن مثـل در زبـان کـردی اسـت: لةگـةص مـاص یاقؤبـةگ دا بـزن دةبرثتةوة. 

یعنـی بـا آدم هـای بـزرگ خـودش را مقایسـه می کنـد.
هــةر کةســث نوقســانيث ذووي باوثنــة ســةر ذووي ئاينــة
شــاهيدي هــةر چةنــدة )رأي العــن(ة، کث بــاوةذ دةکا؟!

)نالی: 110(
معنـی: هرکـس کـه زشـت باشـد، آینـه را مقرص بدانـد و بگویـد آینه گناهکار اسـت که 
مـن زشـتم، حّتـی اگـر هـم شـاهدی بیاورد کـه منظـره در آینه زشـت می افتد با وجـود این 

کسـی حرف او را بـاور ندارد.
بگــرة دامــةين  بکــة،  قــةددي  فيــداي  بــة  دنيــا 
مــآال! املــال  علــي  اختــار  ِلمــن  طــويب 

)نالی: 118(
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معنـی: دنیـا بـه فـدای قـدش و بـه او پنـاه برب؛ خوشـا به حـال کسـانی که ابـن الوقت اند 
پـول  و  دارایـی  از  آنـان  نـزد  مـال  و  خـوش  زندگـی  می کننـد،  زندگـی  حـال  در  فقـط 

اسـت. باارزش تـر 
دةدا نيشــان  زوصفمــان  ئةصقــةي  و  لثويــن  تاليــي 
راذةوي ميســرين و ئــةو ذوومــان لــة موصکــي چــن دةکا

)نالی: 111(
می دهـد.  نشـان  را  سـیاهش  زلفـان  او  و  می خواهیـم  را  او  لعل گـون  لبـان  معنـی: 
می خواهیـم بـه سـوی مرص برویم که ]یوسـف گمشـده در آنجاسـت[ ولـی او راه چنی را 

بـه مـا نشـان می دهـد و گمراه مـان می کنـد.
این بیت مثلی است برای گمراه شدن کسی که راه را اشتباهی نشان می دهد.

و مصداق این بیت سعدی است:
اعرابــی کعبــه  ای  بــه  نرســی  ترســم 
اســت ترکســتان  بــه  مــی روی  تــو  کــه  ره  کــنی 

)گلستان: 1381: 66(
ــةع ــتة تةم ــي خس ــتووري ذووت و موفليس ــؤفيي مةس س
ســةيري خاصــي بث حيســاب و ماچــي لةعلــي بث بةهــا

)نالی: 131(
معنـی: وعـده ی خـدا اهـل هبشـت صوفیـان را آزمنـد کـرد که شـاید آنان نیز در هبشـت 

به نعـم دسـت یابند.
بـة یةکثکـی تةماعـکار ئةوتـرث کـة موفليـس ماصـة کـةی خواردبـث و نةيبـث پثـی 

بداتـؤ. )رخـزادی، 1382: 220(
تةمـاح دةگوالنيـش دةکا. بـه جذامی هـا هـم طمع مـی ورزد. یعنـی: بسـیار حریص و 

آزمند اسـت.
تةماح سةری نةبذی، سةرت دةبذث.

طمـع رسش را نـربی، رست را می بـّرد، یعنـی: طمـع کاری بـه مـال و حیثیـت انسـان 
لطمـه می زنـد. )فتاحـی قاضـی، 1375: 74(

قوربــان! نيــة  عةيــاري  نةقــةدي  جيهــان  قةلــايب 
»نــايل« مةحةکــي هيممــةيت کردوويــة موجــةذذةب
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)نالی: 136(
معنـی: دنیـای دغلـکار نقـد خالـص و رسه ای نـدارد اّمـا مّهـت نالـی چون حمکـی او را 

باجتربـه کرده اسـت.
دنیا هزار رو دارد. )دهخدا، 1366: 83(

ــن ــث ش ــوورة، گةه ــث س ــة، گةه ــة دونياي ــن ئةم الک
فــات؟! َمــْن  و  مــات،  َمــْن  و  عــاش  َمــن  يســاُل  ال 

)نالی: 139(
معنـی: دنیـا گاهـی شـادی اسـت و گاهـی غـم، زندگـی و مـرگ بـه دسـت خداونـد 

است. هیچ کس از مرگ و زندگی سؤال نمی کند. 
معنـی: اّول خـوب، آخـر رّش )= لـة پثسـتی مـةذا گورگـی ئـةکا(= واتـة بـة نـاوی 

ئـةکات. )حممـّد خـال، 349( خراپـی  باشـیةوة 
ــوور ــووري عةالن ــن: ن ــة دةصث ــةر پةجن ــة لةس ــةم کاس ب
ذةخشــانة لــة ميشــکايت قةدةحــدا وةکــوو ميســباح

)نالی: 164(
معنـی: پیالـه ی رشاب کـه بـر پنجه هـای قرمـزت قـرار گرفتـه، انـگار روشـنایی اسـت 
بـر روشـنایی و بسـیار نورانـی شـده. رشابـی کـه در پیاله اسـت مانند چراغی اسـت که در 

روزنـه ای قرار داده شـده.
دور گل  و  آب  خــواص  از  وجــودی 
)جامــی( نــور  علــی  نــور  طلعتــش  جبــنی 

)دهخدا، 1366: 1839(
تــؤ خــوا فةزايــي دةشــيت فةقثــکان ئةميســتة کــةش
مةحشــةر ميســالة لــة يــا بووةتــة )چؤصي ســةمل و تــوور(؟

)نالی: 194(
معنـی: آیـا مـکان طلبه هـا به دلیل بسـیاری آنان چون دشـت حمرش شـلوع و آکنده شـده 

و یـا خالـی از سـکنه، مهانند میدان جنگ سـلم و تور اسـت؟
چولی سـه مل و تور: برای جایی که ویرانه باشـد و کسـی در آن نباشـد اسـتفاده می شـود 
و جایـی کـه جنـگ و دعوایـی شـده باشـد و بعـد خلـوت شـده باشـد و جایـی آشـوب و 

غوغـا ویرانـه در آن پیـدا باشـد و کاًل بـه هـر جـای ویرانـه ای گفته می شـود.
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پايــزي کــورت وةکــوو نةهــاري بةهــاري درثــژ و 
ئةمــةل گةلثــک و تةويــل و، عةمــةل کةمثــک و قةســر

)نالی: 207(
معنـی: آرزو و امیـد مثـل روزهـای هبـار زیـاد و بلندانـد و عمـل چـون روزهـای پاییـز 

کوتاه.
بـة ذؤژی بةهـار بـة شـةوی پاييـز: این مثـل وقتی گفته می شـود کـه از کسـی بخواهیم 

از مصاحبت او بیشـرت اسـتفاده بربیم.
ــار ــي وةکــوو خاکســتةر، ئةممــا بث غوب زةرق و زةذذاق
بــةرق و بةذاقــي وةکــوو پــرؤزة، الکــن بث کذثــژ

)نالی: 226(
نیـز چـون  نـورش  بـود.  اّمـا بی غبـار  معنـی: درخشـش آن ماننـد چیـزی خاکسـرتی 

اّمـا شـوره ای نداشـت. بـود  پـریوزه 
مثـل: کـه ر و خوله میـش بـرای کسـی اسـت کـه هدفـش رضر رسـاندن به مردم باشـد، 

حّتـی اگـر خودش هـم از بـنی برود.
کةر دثزگ بة تؤپن خوةي ذازي ية، بةو شةرتة زةرةر لة ساحثوي بکةفث!

بـة يةکثکـي قؤشـة و بث فـةر ئةوتـرث کـة بـة مةرگـي خـؤي ذازي بث بةو شـةرتةي 
زةرةري خةصکـي تثـدا بـث. )رخـزادي، 1382: 396(

بــة نــةو  لةســةر عــادةيت  مةيــي کؤنــة  بــة  ســاقي! 
تةوبــة ماتةمــي  دةســةد  نةوبــة  يــةک  بــة  بشــکثنة 

)نالی: 391(
معنی: ساقی! بیا و از رس عادت تازه، رشاب کهنه بگردان و ماتم توبه کاران را بشکن. 
چـون توبـه کاران بـه خاطـر نخـوردن رشاب ناراحت انـد و وجودشـان ماتـم زده اسـت.

مصداق این مثل است: صد گناه و یک توبه.
صد گنه این رسی یک نظر آن رسی. )دهخدا: 1361: 1056(

تةبيبــة هــةم  و  تيــب  هــةم  )حةبيبــة(  لــةيب  »نــايل« 
بــة لــةيب  فةرمانبــةري  لةبيبــة،  خوالســةيي 

)نالی: 398(
معنی: نالی! لب )حبیبه( هم بوی خوشی دارد و هم باعث درمان است.
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بة شــةذ هاتن ذةقيب و موددةعي، من خؤشــي خؤشــيمة
کــة دةعوايــة، لــة هــةر اليــة بکــوژرث ســوودي ئيســامة

)نالی: 471(
معنـی: رقیـب )بـدکار( بـا مّدعـی )دروغگـو( دعـوا کردنـد و مـن از ایـن ماجرا بسـیار 

خوشـحامل، چـون هـر کـدام از ایـن دو کشـته شـوند سـودش شـامل مـن و یار اسـت.
مثل اینکه از بنی دو کافر یکی کشته شوند به سود اسالم است.

مووسا بؤ تؤ چووة کثف توور! موسی برای تو به کوه طور رفت.
واتة: ئةو کارة بة سوودی تؤ تةواو بوو. )رخزادی، 1382: 363(

منظـور ایـن اسـت هـر اّتفاقـی بیافتـد بـه سـود و منفعـت تـو متـام می شـود. »لـة هـةر 
دوژمـن هـةر کام بکـوژرث قازاجنـة«.

نيشــانةي پوختةگــي بث دةنگييــة »نــايل«! ئةگــةر پوختــةي
بــة حوججــةت تةي بکة نامة، بة حيددةت پةي بکة خامة

)نالی: 473(
معنـی: نشـانه ی پختگـی و کـامل در عشـق ایـن اسـت کـه تسـلیم و فرمانـربدار باشـی. 
نالیـا اگـر تـو هـم به کـامل و پختگـی در عشـق رسـیده ای فرمانـربدار باش و سـکوت کن؛ 
بـه جـای نارضایتـی از عشـق و گلـه از یـار، کاغـذ شـعرت را بپیچـان و در گریبـان کـن و 

رس قلمـت را هـم بـرُب و هیـچ مگـو.
نيشـانةي تاريکة شـةو هةر لةسـةر ئثوارةوة ديارة. نشـانه ي شـب تاریک از مهان اّول 

پیداست. غروب 
واتـة: خراپـي هـةر کةسـث يـا هـةر کاري، لـة هةمـان کايت ئةوةصـدا دةرئةکـةوث. 

)388  :1382 )رخـزادی، 
خةصــق دةدزن  »نــايل«ي  لــة  نوکتــة  گةوهــةر  ئــةو 
دزانــة بث شــةوقي  ئاگــري  وةک  نييــة،  ئــاوي 

)نالی: 481(
معنـی: نکته هـای ریـز و پـر معنایـی کـه مثـل گوهرانـد بعضی آهنـا را از نالـی می دزدند 
و اّدعـای گفتـن آن را می کننـد و خودشـان را صاحـب آن نکته هـای دقیـق می کننـد. اّمـا 
مثـل گوهـر دریـا نیسـتند و نمی درخشـند و مثـل آتـش دزداند کـه بی جـان و بی رمق اند. و 

مهـه می داننـد کـه ایـن نکته هـا خمصـوص نالی اسـت. 
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مثل ُکردي »موورووي دزيةيت، مةگةر بة شةو بکرثتة مل«.
موورگ هاوساماص، مةگةر بة شةوا بيکةيتة مل!

وةرناگـردرث.  لـث  بةهـرةي  ئاشـکرا  بـة  دزيـةيت  ماصـي  يـا  مـةردم  ماصـي  واتـة: 
)363  :1382 )رخـزادي، 

»چرای دز کزة« چراغ دزد بی نور است.
ــةذ ــةفينةي ب ــدا س ــتري تث ــت و وش ــةزا بةحــري موحي ف
ســةرايب ميســلي نيــل و دجيلــة و جةحيــوون و عومانــة

)نالی: 489(
معنـی: بیابـان مهچـون اقیانـوش و شـرت ماننـد کشـتی و رساب چـون رود نیـل و دجلـه 

و جیحون اسـت.
بـه مثـل عربـی اشـاره دارد: »العبـری سـفینة الصحـرا«: حوشـتر کةشـتيي بيابانـة. شـرت 

کشـتی بیابـان اسـت. )مدّرسـی، 1364: 489(
لة ســةد جث کلکي ئوشــتر گةيية ئةرزي مةهلةکة هثشــتا
ــة ــر و پايان ــةر بث قةع ــي ه ــي ئاص ــي فةججــي عةميق يةم

)نالی: 489(
معنـی: شـرت در صـد جـا بـه مـرز نابـودی رسـید اّمـا بیابـان بی پایـان بـود و در بیابـان به 

بی کـران.
»فآلنةکةس لة کلکی گةذابووةوة، ئةگينا مردبوو«.

سوروشــکی مــن کــة لثــآلوة، غوبــاری کــؤة و هاموونــة
وةرة ســةرچاوةکةم بنــواذة، وةک ئاوثنــة چةنــد ذوونــة

)نالی: 520(
معنـی: اشـک مـن غبـار گرفته و کدر اسـت، چون گـرد و غبـار بیابان گرفتـه، اّما حمتوا 

و درون را نـگاه کنـی می فهمـی کـه مثل آینه ی روشـن بی گرد اسـت.
مثل آن در فارسی معادل: آب از رسچشمه گل آلود است. * ئاو لة سةرچاوةکةوة لثصة.

واتة: عةیب لة بنةذةتةوةیة. )رخزادی، 1382: 27(
لــة دةوراين تةبيعةتــدا لةگــةص ســةوري فةلــةک جووتــة
لــة مليــا چةمبــةري دةوران و تةوقــي چةرخــي گةدوونــة

)نالی: 522(
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معنـی: منجـم در دوران طبیعـت چـون برج ثور اسـت یا مانند گاو شـخم زن اسـت که 
هـر بـار بـه جایی شـخم می زنـد. مصیبت زمانـه و طوق گـردون به گردن افکنده اسـت.

هةاليث ئآشة کةچةص فةذاشة. )مردوخ کردستانی، 1362: 45(
لة هةر اليثکةو با بثت شةن ئةکا. )مردوخ کردستانی، 1362: 20(

ئــةم عومــرة، عةزيــزة کــة لــة بــؤت نةقــد و دراوة،
نةمــاوة موســوصماين  کــة  دريغــا  و  حةيــف  ســةد 

)نالی: 533(
معنـی: عمـر عزیـزم مثـل پـول و سـّکه ای رواج داشـت، آن را بـرای تـو گذاشـتم و 
بخشـیدم، اّمـا صـد دریـغ کـه مسـلامنی نامنـده، چـون تـو قـدر ایـن بخششـم )عمـرم( را 

نمی دانـی.
معادل ُکردی سنندجی: دةورةي کافرسانية.

ذوومت مائيلــي  بةخــودا  ذوومت،  کــة  چةنــدة  هــةر 
هةتــاوة... مةيلــي  هةتيــو  کــة  عيللــةت  بث بةرگييــة 

)نالی: 534(
ثرومتنـد  و  فقـری  هـم  عشـق  و  تـوام  عاشـق  اّمـا  فقـریم،  و  درویـش  هرچنـد  معنـی: 

اسـت. آفتـاب  دنبـال  دائـم  بی بـرگ  نمی شناسـد 
تــازةدا مششــادي  ذوعوونــةيت  لةبــةر  ســونبول 
شــکايةوة ســةريا  بــة  دةورة  و  تةعــن  بــة  و  هــات 

)نالی: 552(
معنـی: سـنبل تـازه روییـده ی هبـار کـه بی عقلـی درخـت شمشـاد را دیـد، دور خودش 

چرخیـد و در هنایت شکسـته شـد.
اشاره به مثل: دريژ بث عةقصة.

درثـژ، ئةقصـي تـا زرانيـة. )دراز عقلـش تـا زانویـش اسـت. قـد بلنـد کم عقـل اسـت.( 
)حـریت سـجاّدی، 1369: 241(

چةرخــي چةپــي گةردوونة، ذاســت و چةپي چةند دوونة
نايــة چةپيــي  لــة  ذاســتيي  بثچوونــة،  چ  بث چاکــة 

)نالی: 562(
معنی: چرخ گردون کج رفتار است آدمی را چه به راست و چه به چپ هدایت می کند 
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بـاز هـم ناراسـت اسـت و آدمی اگـر هدایت چـرخ را بپذیـرد رس از ضاللـت درمی آورد.
ذاستی رةفتی، چةوتی کةوتی.

راسـتی رفتـی، کجـی افتـادی. یعنـی: راسـتی کـن، به منزل نرسـد کـج رفتـار. )فتاحی 
قاضـی، 1375: 136(

ئــةو خاکــي دةرة مةســکةين ســةد ســاصةمة، شــايةد
بــة وةفايــة« بيبــةم »ســةگ  تــؤ  لــة دةمــي  جــارث 

)نالی: 564(
معنـی: خـاک درگاهـت سال هاسـت کـه مـأوای مـن اسـت، یک بار نشـد از تو بشـنوم 

کـه بگویـی نالـی وفادار اسـت، سـگ باوفـای درگاه توام.
سگ در هر جا طعمه بخورد، مهان جا پارس می کند.

سـةگ لـة هـةر کوثنـة خبـوا، لثنـا ئـةوةذث. کـه اشـاره بـه وفـاداری و حق شناسـی 
)248  :1382 )رخـزادی،  اسـت. 

نيشــانةي فةخــرة بؤ من گةر بة ســةر بثم نــةک بة پث، ئةمما
 بة مةرگي تؤ قةســةم، شــاهم! عوزر مةمسووعة، سةرماية

)نالی: 570(
معنـی: بـه جـان تو قسـم شـاها! با متـام وجود پیش تـو آمدن نشـانه ی فخر اسـت، ولی 

عـذر و هبانـه ای داشـتم که نیامدم. اشـاره بـه مثل: العـذر عند کرام النـاس مقبول.
مــن لة بث بةرگيي )مةخة(م پرســي، کة بــؤچ ذوويت؟ ويت:
»ذةبــي مــن شــثت مب، ئةگــةر شــاد مب بة بةرگــي عارية«

)نالی: 579(
معنـی: از »مةخـه«)2( پرسـیدم: چـرا برهنـه ای؟ در جوابـم گفـت: خداونـد دیوانـه ام 

کند اگر با لباس عاریتی شاد باشم. 
هةرچــی مةحبووبان دةکةن خؤشــة، بةآلم داخی ذةقیب
دةمکــوژث، تةرحی مرث، هةر وةک کةری بثگارییة!

)نالی: 585(
معنـی: حمبوبـان هـر کاری کـه می کننـد لّذت بخـش اسـت، اّمـا غـم بـدکاران مـرا از پـا 
درمـی آورد کـه مثـل االغ بیـگاری هسـتند که فقط خودشـان را خسـته می کننـد و کاری از 

پیـش نمی برنـد.
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بــث ســةفا  لــة  دوور  بوخــةال  زيــوي  کؤمةصــة  يــا 
موغلــةق بــة بةخيلــي، بــة مةســةل مشــيت مــةال بــث

)نالی: 610(
معنـی: یـا مهچـون زرهـای آدم بخیلـی اسـت کـه بـه ماننـد ماّلهـا دسـت های بسـته ای 

داشـته باشـد )= بخیـل باشـد(.
بة مةسةل مشتی مةال بث: خبيل و ممسک. )امحدي، 1386: 235(

بــث ذةزا  بــايب  عةلةمــي  قائيــم،  و  نائيــم  شــةو 
بــث عةســا  عةيــي  مةســةل  بــة  هةصســتث  بث ديــدة 

)نالی: 623(
معنـی: چیـزی کـه مسـأله را روشـن می کنـد بایـد بیـدار قائـم باشـد و بدانچـه کـه خـدا 
بدو داده، خرسـند باشـد مهچون علم ایسـتاده باشـد و چون کوران عصا به دسـت، هیچ 

پروایی نداشـته باشـد.
اشاره به مثل کردی: شةمل کوثرم ناپارثزم.

شل هستم، کورم، احتیاط نمی کنم. )رخزادی، 1382: 257(
شةمل، کوثرم، کةس نابوثرم. 

شـلم، کـورم، از کـس نمی گـذرم، ایـن مجلـه را محـااّلن و باربـران می گوینـد. یعنـی: 
بـرای مـن و بـارم راه بـاز کنیـد، راهـم بدهیـد. )فتاحـی قاضـی، 1375: 170(

حيســابث، بثتــة  ئةگــةر  خــةو  و  خةيــاص  تةحريــري 
دةروثــش و گــةدا شــاهـ و، دةبــث شــاهـ گــةدا بــث

)نالی: 629(
معنـی: اگـر زندگـی ام حسـاب خـواب و خیـال را بنویسـند و منتظـر حتّقـق آن باشـد 

مهـه ی زندگـی ام دچـار آشـفتگی می شـود.
ئـاو گـةدا و دةوصةمـةن بووگـة بـة يةکـث. آب گـدا و ثرومتند یکـی شـده. )رخزادی، 

)26 :1382
گــةر بصثم: شةمســي، دةصــث: ئةو خــؤش ذووة بث پةردةية
وةر بصثــم: ســةروي، دةصث: ئــةو ئةمحةقة کوا گفتوگؤي!

)نالی: 695(
اگرچـه  نیسـت می گویـد  کنـم راضـی  تشـبیه  بـه خورشـید  را  یـار  اگـر روی  معنـی: 
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خورشـید زیباسـت، اّمـا مهـه کـس رخسـارش را می بیننـد و اگـر بـه رسو ماننـدش کنـم 
بلنـد و امحـق و زبـان نفهـم اسـت. می گویـد: رسو 

درثژة و بث عةقص، يا حؤل و بث هونةرة.
درثژ، ئةقصي تا زرانية.

درثژ ئةقصي ها لة وژنگيا.
قد بلند عقلش تا زانویش است.)حریت سّجادي، 1369: 241(

چــاوم دوو  شــرينم،  ذؤحــي  عةزيــزم 
بــذاوم! جةرگــي  و  دص  زامــي  دةواي 

)نالی: 293(
معنی: عزیزم روح شریینم دو چشمم، داروی دل زخم و دل بریده ام!

دص و جةرگی بذی: مثل از رضبه ی سخت و کشنده.

6- نتیجه گریی
بزرگ تریـن  از  تردیـد  بـدون  نالـی،  بـه  مشـهور  میکاییلـی،  شاه ویسـی  امحـد  خـدر  مـال 
شـاعران کـرد در سـده ی نوزدهـم میـالدی بـه شـامر مـی رود. او بـه مهـراه کـردی و سـامل، 
از بنیان گـذاران مکتـب شـعرِی بابـان بودنـد. غزلیـات او کـه بـه سـبک کالسـیک رسوده 
شـده دارای ویژگیهای منحرص به فردی اسـت. از سـویی سالسـت و جزالت و از سـوی 
دیگـر ظراهتـای هنـری و خوشـه های خیـال، شـعر او را در زبـان کـردی بـه اوج رسـانده 
اسـت. بـه مهـنی دلیـل اسـت کـه او را به حـق، ملقب به حافـِظ کـرد کرده اند. بـا آنکه نالی 
در میـان بـزرگان شـعر کالسـیک مقـام و مرتبـه ی واالیی دارد و شـعر او آیینـه ی متام نامی 
ادِب رسـمی و فخیـم کردِی سـورانی اسـت اما در دیـوان او عنـارص ادب عامیانه، چون: 
باورهـای عامیانـه، اشـارات داسـتانی، کنایـات، امثـال و حکـم و غـریه بـه وفـور دیـده 
می شـود. بـا خوانشـی کـه از دیـوان صـورت پذیرفـت تعـداد 55 رضب املثـل یافـت شـد 
کـه می تـوان آهنـا را در زمینه هـای گوناگـوِن حمتوایـی چـون: دنیـا و قضـا و قـدر، دوسـتی 
و صداقـت و راسـتگویی، احـوال درونـی انسـاهنا، رفتـار نیـک و صفات پسـندیده، رفتار 
بـد و صفـات ناپسـند و غـریه طبقـه بندی کـرد. او به دلیل آشـنایی عمیق با ادب فارسـی و 
عربـی، برخـی از ایـن امثـال را از آثـار ادبـِی زبـان فارسـی و عربی بـه وام سـتانده و بدون 

تردیـد برخـی هـم متعلـق بـه ادب کـردی و ویـژه ی زبـان کردی اسـت.
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پی نوشت
1. جـز اینکـه ابـن اثـری در کتـاب املثـل السـائر، اشـارتی ضعیـف بـه آن داشـته و کنایـه 
را بـر دو نـوع می دانـد: یکـی آنکـه اسـتعاملش زشـت اسـت و آن در هنـر نـگارش مـورد 
اسـتفاده نیسـت، دیگـر آنکـه به کار بردن زیبا نیسـت و بر چهار نوع اسـت کـه نوع اّول آن 
را متثیل می داند و آن مهان تشـبیه بر سـبیل کنایه اسـت. )شـفیعی کدکنی، 1372: 144(

2. احتامالً کوتاه شده ی »مه خول« باشد که آن هم کوتاه شده ی حممود است. 
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