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چکیده
مال خدر امحد شاهویسی میکاییلی ،مشهور به نالی(1800-1856م) یکی از
بزرگترین شاعران زبان و ادب کردی ،در مکتب بابان است .زبان سخته و
سنجه و هنری او در اشعار ،لقب حافظ کردی را برای این شاعر قرن نوزدهم
به وام ستانده است .او به زبانهای :کردی سورانی ،عربی ،فارسی و ترکی
تسلط داشته و شعر میرسوده است .دیوان او گسرتدگی معلومات او را به
ویژه در ادب کردی و فارسی و عربی به خوبی نشان میدهد .او کسی است
ِ
هنری شعر کردی را از «هورامی» که قب ّ
ال به وسیلهی مولوی کرد به
که زبان
اوج خود رسیده بود ،به کردی سورانی تغیری داد .دیوان اشعار این شاعر بزرگ
کرد ،مشحون از ظرافتهای هنری و ادبی است .یکی از درون مایههای دیوان او
توجه به ادبیات عامیانه ،با گونههای خمتلف آن است .نگارندگان این مقاله با
خوانش کل دیوان نالی ،امثال سایر آن را برسی و استخراج کردهاند .نتیجهای
که از این پژوهش به دست میآید حاکی از آن است که نالی با وجود آنکه
یکی از کالسیکهای بزرگ شعر کردی و دارای زبانی رسمی و استوار است
اما ادبیات عامیانه ،به ویژه امثال و حکم از موضوعات مورد توجه او بوده و
نسبت به دواوین فارسی از این حلاظ هیچ کم ندارد.
کلیدواژهها :نالی ،ادبیات عامیانه ،مثلها و حکمتها ،شعر کردی.

)نویسنده مسؤول( 1- Jahmady52@yahoo.com
2- fadakark@yahoo.com
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 -1مقدّ مه
ادب ّیـات بـه معنـی خـاص (= متـون نظم و نثـر) مهمرتین جت ّلـیگاه عواطف و اندیشـههای
م ّلتهـا در مهـهی ادوار تاریـخ از گذشـته تـا حـال بـوده اسـت .اگـر اندیشـهها و عواطف
بشری در قالـب متـون ادبـی (= نظـم و یـا نثـر) رخیته شـود ،هـم مانـدگاری آن را تضمنی
میکنـد و هـم رغبـت در مطالعه گرفتن آن دوچندان میشـود .برای مثال ای بسـا مطالب
غـرای خـود در قالـب نثـر داشـتهاند ولـی
فراوانـی را عربهـای جاهلـی ،بـا خطابههـای ّ
بیشتر آهنـا بجـز اندکـی از میـان رفتـه و چه کم اسـت روایتهایـی از گونهی آثـار قس بن
سـاعده ایـادی کـه تاریـخ ،آن را ثبـت و ضبـط کرده اسـت .ولـی در مهان دوران شـاعران
غـرا از خـود بـه جـای گذاشـتهاند و بـا وجـود بیسـوادی عمومـی در
فراوانـی ،اشـعاری ّ
میـان عربهـا ،فقـط به دلیل شـعر بودن و اقبال عمومـی ،از نابودی حمفوظ مانده اسـت.
رش ًا ،سـمؤال ،شـنفری ،امرؤا القیس
کم نیسـت دواوین شـعری شـاعرانی مهچون :تأبط ّ
و دیگـران کـه توانسـته اسـت بسـیاری از آداب و رسـوم ،اندیشـهها ،عواطـف و سـنن
گوناگـون ِ
ملـت خـود را نگـه دارنـد و به دسـت آیندگان بسـپارند .زبـان و ادب ّیـات کردی
نیـز ماننـد هـر ادب ّیـات دیگـری چنین وضع ّیتـی را دارد .غری از متـون خمتلفی کـه از دوران
روزنامـه (روزگار پریمـرد) به دسـت ما رسـیده اسـت ،بیشتر متون شـعری (= هنری) ما
را دیوانهـای شـعریای چـون :فقیـه طریان ،ج ّبـاری ،بابا طاهر ،ملای جزیری ،مولوی
کـرد و دههـا شـاعر دیگـر تشـکیل میدهـد .چـه بسـا اگر ایـن افـکار و عواطـف کردها در
قالـب شـعر رخیتـه نمیشـد ،اکنـون کتابخانـهی کـردی فاقـد بسـیاری از ایـن دیوانهـای
شـعری میشد.
مهـهی ایـن مطالـب بدهیـی بـه ایـن دلیـل گـزارش میشـود تـا نشـان دهـد کـه ادب ّیـات
و بـه ویـژه شـعر ،مهمرتیـن ضامـن بقـای فرهنگهـا و اندیشـهها و عواطـف آدمیـان در
مهـهی اعصـار و در مهـهی ملتهـا اسـت .از مهمرتیـن ویژگیهـای شـعر ،رصف نظـر
از ظرافتهـای هنـری و ادبـی و ویژگیهـای مجالشناسـیک ،اجیـاز و اختصـاری اسـت
مفصـل را در یـک بیـت شـعر
کـه در آن دیـده میشـود .گاهـی میتـوان مطالـب بسـیار ّ
خالصـه کـرد و خواننـده و یـا شـنونده ّ
لـذت بیشتری هـم از آن ببرد .هـر قدر زبان شـعر
هنریتر باشـد ،رسـایی و گویایی آن بیشتر میشـود .به باور بسـیاری از منتقدان ،چه در
گذشـته و چـه در حـال ،رضباملثل (= امثال و حکم) چکیده و عصارهی ادب ّیات اسـت.
رضباملثـلهـا در انتقـال فرهنگهـا شـاید مهمرتین نقشها را به عهده داشـته باشـند .در
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مه ّیـت امثـال و حکم سـخنان بسـیاری گفته شـده از مجله« :شـادروان اخـوان ثالث
بـاب ا ّ
میگفـت :یکـی از شـعرا میگفـت :چـکار کنـم که شـعرم قدرت و اسـتحکام پیـدا کند؟
گفتـم :بایـد آثـار بـزرگان ادب کهن را مهیشـه د ِم دسـت داشـته باشـی و در متـام حلظات با
مهـت ایـن کار را دارم و نـه میتوانـم آن مهـه کتـاب را
آنهـا زندگـی کنـی .گفـت :مـن نـه ّ
فراهـم کنـم .تـو چنـد تـا را بـرای مـن انتخـاب کـن .اخـوان میگفـت :هرچه فکـر کردم،
دیـدم از امثـال و حکـم ،کتابـی هبتر 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
 -2پیشینهی پژوهش
در مـورد نالـی ،اگرچـه متناسـب بـا شـأن واالی او در شـعر کـردی ،پژوهـش ارزنـدهای
نشـده ،ا ّمـا بـا جسـتجو در میان کتابخانهی کردی و منابع نوشـته شـده به زبـان کردی و یا
فارسـی ،بـه تعـدادی منابـع نوشـته شـده دربارهی نالـی برمیخوریـم .برخی از ایـن منابع
البتّـه حتقیقاتـی دانشـگاهی و آکادمیـک اسـت و برخی نیـز پژوهشهای برون دانشـگاهی
اسـت .ایـن حتقیقـات انجـام شـده را میتـوان بـه دو دسـته تقسـیمبندی کـرد .یـک دسـته
پژوهشهایـی اسـت در زمینـهی شـعر نالـی و سبکشناسـی و بررسـی حمتوای شـعر او و
یـا تأثریپذیریهـا و تأثیر هنادنها اسـت .دسـتهی دیگر بـه زندگینامه و حـوادث زندگی
و تاریخ دورهی او و مسـافرتهای او پرداخته شـده اسـت .چند سـال پیش در دانشـگاه
آزاد اسلامی واحـد سـنندج پایاننامهای زیر عنـوان« :تأثریپذیری شـاعران کرد از حافظ
شیرازی» بـه وسـیلهی آقای وریا حسـامی نوشـته شـد که در آن بخشـی را بـه تأثریپذیری
نالـی از حافـظ پرداختـه بـود .در مهنی دانشـگاه پایاننامهی دیگری زیر عنـوان« :مضامنی
حممدی نوشـته شـد که در
مشترک شـعر کردی و فارسـی» به وسـیلهی آقای غالمحسین ّ
آن بـه مضامین مشترک در شـعر کـردی و فارسـی دیـوان نالی پرداختـه بـود .پایاننامهی
دیگـری زیـر عنـوان« :تأثریپذیـری نالـی از حافـظ» در دانشـگاه کردسـتان بـه وسـیلهی
حممـدی بـه رشـتهی حتریـر درآمـد کـه در آن بـه برخـی از تأثیرات حافـظ بـر
آقـای یـداهلل ّ
حممـد هـم کارهـای ارزنـدهای در زمینـهی نالـی و
نالـی اشـاره کـرده بـود .آقـای مسـعود ّ
شـعر او انجـام داده اسـت .از مجلـهی ایـن کارهـا ،کتابی اسـت زیر عنـوان« :چةپکثک لة
حممـد در این کتـاب برخی از اشـعار دیوان نالـی را رشح کرده
گوصـزاري نـايل» .مسـعود ّ

 32پژوهشنامه ادبیات ُکردی /سال اول ،شماره  ،1پاییز 1394

و بـه برخـی ماجراهـای نالـی در زندگـی پرداختـه اسـت .مهچنین کتـاب دیگـری حتـت
عنـوان« :دةسـتة و دامـاين نـايل» را بـه رشـتهی حتریـر درآورده کـه در آن کتاب ،مسـعود
توجـه بـه رشح ّ
حممد پرس ارشـد ایشـان ،تبینیاتی
حممـد بـا ّ
مـدرس و فاتـح ّ
ملا عبدالکریم ّ
ّ
در مـورد دیـوان نالـی و رشح آن نوشـته اسـت .آقـای خهزنـهدار ،نیـز کارهـای ارزنـدهای
در مـورد نالـی انجـام داده اسـت .او افـزون بـر مقاالتـی کـه در برخـی از مهایشهـا ارائـه
داده ،فرهنـگ واژههـای دیوان نالی را نوشـته اسـت که در سـال  2008میالدی در اربیل
عـراق چـاپ و منتشر شـده اسـت .عالوه بـر آن جمموعهی مطالبـی در کتابی زیـر عنوان:
«نـايل لـة دةفتةري نةمريدا» نوشـته اسـت کـه به برخی از زوایای شـعر نالـی و زندگی او
اشـاراتی داشـته اسـت .مهچننی ،رثبوار سـیوةلی ،کتابی با عنوان« :کتثبي نايل» را نوشـته
کـه بـه حتلیـل حمتـوای بعضـی از اشـعار نالـی پرداختـه اسـت .مهچنین او در جمموعـهی 7
مفصلـی را بـه زندگـی و حمتـوای شـعر نالی
جلـدی «مثـژووي ئـةدةيب کـوردي» بخـش ّ
سـجادی نیـز در «مثـژووي ئـةدةيب
پرداختـه اسـت .علاوه بـر ایـن کارهـا ،عالءالدّ یـن ّ
کـوردي» بخشـی را بـه زندگـی و شـعر نالـی اختصـاص داده اسـت .بـا نظـری بـه جم ّلهی
وزیـن «گؤضـاري کـؤري زانياراين کـورد» با برخـی از مقاالت ارزشـمند در مـورد نالی
برمیخوریـم.
اخیر ًا نیـز در سـال  2009در سـلیامنیه ،در مـورد نالـی مهایـش بنیاملللـی برگـزار شـد
کـه در آن برخـی از نالیشناسـان بـه نالـی و شـعر او پرداختهانـد .البتّـه الزم بـه یـادآوری
اسـت کـه بررسـی برخـی از دواویـن شـعر فارسـی نیـز از دیـدگاه ادب ّیـات عامیانـه انجـام
شـده اسـت کـه در ایـن پیشـینه نیـازی بـه ذکـر آهنـا احسـاس نمیشـود .رصفنظـر از این
کارهـا و مقـاالت نوشـته شـده در جملات و ارائـه شـده در مهایشهـا ،تاکنـون کاری در
مـورد ادب ّیـات عامیانـه در دیـوان نالـی انجـام نشـده اسـت.
 -3یک جستجوی تارخیی
دربـارهی تارخیچـهی مثـل ،بـه دو شـکل میتـوان بـه بحـث پرداخـت :یکـی اینکـه مثل از
چـه زمانـی آغـاز شـده اسـت؟ و دیگـر اینکـه چـه زمانـی تدویـن و مجـعآوری مثـل آغـاز
شـده اسـت؟ در پاسـخ پرسـش ّاول برخـی بـر ایـن باورنـد کـه مثـل ،قدیمیتریـن آثـار
ادبـی اسـت کـه از فکـر انسـان تـراوش کـرده و آدمـی پیـش از آنکـه شـعر بگویـد و خـط
ِ
حمـاورات خـود بـه کار بـرده اسـت (هبمنیـار،
بنویسـد ،اختراع امثـال کـرده و آن را در
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 .)3-6 :1328بـه وجـود آمـدن مثـل ،ارتباطی به خط و سـواد و توانایی نوشـتن و علوم
خمتلـف نداشـت ،بلکـه انسـانها هرقـدر عوامتـر باشـند ،امثـال و حکـم بیشتری در میان
آنـان یافـت میشـود .شـاید بـه مهین دلیـل باشـد کـه امثـال را جـزو ادب ّیـات عا ّمه به شمار
آوردهانـد .کار تدویـن و مجـعآوری امثـال در اواخـر عصر جاهلـی ،در زبـان عربـی آغـاز
شـد و کتابهـای فراوانـی هـم در ایـن مورد نوشـته شـد کـه از آن میـان میتوان 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 سلام (قرن
سـوم) ،جاحـظ (255ق) ،ابـن انبـاری (304ق) ،محـزه اصفهانـی (351ق) ،ابوهلال
مفصلتـر بـه میدانـی (518ق) اشـاره کـرد (ملا
عسـکری (400ق) و از مهـه مهمتـر و ّ
ابراهیمـی.)195-198 :1380 ،
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 آنهـا ،بـه فارسـی ترمجه نمـود .پـس از آن آثـار دیگری
مهمـی نوشـت .کتـاب
حممـد هبلـه رودی اثـر ّ
نوشـته شـد .در سـدهی یازدهـم هجـریّ ،
او بـه نـام جممعاالمثـال بـه نظـر صادقکیـا کهنتریـن جمموعـهی بـزرگ مثلهـای فارسـی
حممدصـادق اصفهانـی
اسـت .همزمـان بـا هبلـهرودی ،فارسـی زبـان دیگـری بـه نـام ّ
(زادهی هندوسـتان)  ،فصـل هشـتادم از بـاب سـوم دانشنامهی بزرگ خود به نام شـاهد
صـادق را بـه مثلهـای فارسـی اختصـاص داده و حـدود  560مثـل را گـردآوری نمـوده
حممدطاهـر ،گردآورنـدگان دیگـر امثـال
حممـد تاشـکندی و میرزا ّ
اسـت .در مهین قـرن ّ
بودنـد .در سـدهی دوازدهـم ابراهیـم خالـص جمموعـهای بـه نـام جممعاالمثـال نوشـت و
از دورهی قاجـار هـم جمموعـهای بـا عنـوان امثـال از نویسـندهای ناشـناس بـر جـای مانده
اسـت (جمیـدی و میر انصـاری .)198-200 :1380 ،از آغـاز سـدهی چهـارده بـه بعـد
نیـز کتابهـای امثـال نوشـته شـد کـه از آن میـان میتـوان بـه آثـار امیر قلـی امینـی ،امحـد
هبمنیار ،انجوی شیرازی ،امحد شـاملو ،جعفر شـهری ،دهخدا ،عفیفی و بسـیاری دیگر
اشـاره کرد.
َ -4م َثل چیست؟
قصـه آمـده اسـت.
حجـت ،داسـتان و ّ
َم َثـل در لغـت بـه معانـی :ماننـد ،مهتـا ،شـبیهّ ،
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(دهخـدا ،1380 ،ذیـل واژهی مثـل) .مثـل کلمهای اسـت عربـی از مادهی مثـول بر وزن
عقـول بـه معنـی شـبیه بـودن چیـزی بـه چیـز دیگـر یـا بـه معنـی راسـت ایسـتاده و برپـای
بـودن (هبمنیـار.)49 :1328 ،
ِحکَـم نیـز مجـع حکمـت اسـت و در لغـت بـه معانـی کالم سـازگار بـا حقیقـت ،کار
صحیـح ،عدالـت ،صبر و بردبـاری بـه کار مـیرود .ایـن واژه بـه جمموعـهی رفتارهـای
اخالقـی و فرهنگـی هـر م ّلتـی اطلاق میگـردد کـه از خـرد عـام رسچشـمه گرفتـه و از
واقع ّیات ملموس زندگی و جامعه اسـتنباط شـده اسـت (جمیدی و مریانصاری:1380 ،
.)198-200
بیشتر علمای بالغـت کـه در آثـار خـود بـه مثـل میپردازنـد ،از رهگذر تشـبیه مرکب،
آن را تعریـف میکننـد .برخـی نیـز آن را اسـتعارهی متثیلیـه بـه حسـاب میآورنـد .ا ّمـا
حقیقـت ایـن اسـت کـه اگـر منظـور مـا از مثـل ،رضباملثـل یـا َم َث ِ
ـل سـایر باشـد ،درسـت
مرصحـه بشماریم .در اینجـا الزم اسـت بـه
ایـن اسـت کـه آن را از مقولـهی اسـتعارهی ّ
اختصـار نظـر علمای 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 میکند.
ترکــت
الص َعق
ُ
کاب ألرباهبــا و اکرهـ ُ
الــر َ
ـت نفســی علی ابــن َ
ّ
ِ
ِ
ِ
جعلــت
بعــض الفــوارس ال یعتنــق
یــدی وشــاح ًا َلــ ُه و
ُ
ُ
ً
ترمجـه :شتران را بـه صاحبـان آن واگـذار کـردم و خـود را بر ابـن َص َعق حتمیـل کردم.
دو دسـت خود را محایل او سـاختم و برخی از سـوارکاران دسـت به گردن نمیاندازند.
یـدی و شـاح ًا لـه» (دو دسـت خـود
قدامـه بـن جعفـر میگویـد  :در مجلـهی
ُ
«جعلـت ً
را محایـل او سـاختم) اشـارهی دوری بـه کلمـهای جـز اعتنـاق (دسـت در گـردن افکندن)
اسـت و در عین حـال بـه اعتنـاق داللـت دارد (قدامـه بـن جعفـر.)245 :1384 ،
مفصلـی در مـورد متثیـل دارد .او رابطهی تشـبیه و متثیل را
عبدالقاهـر جرجانـی بحـث ّ
اخص از آن اسـت،
عمـوم و خصـوص مطلـق میدانـد و میگویـد :تشـبیه ،عـام و متثیـلّ ،
پـس هـر متثیلـی تشـبیه اسـت ولی هـر تشـبیهی متثیـل نیسـت (جرجانـی )53 :1370 ،در
مـورد متثیـل و مثـل نیـز میگویـد :هرچـه نتـوان آن را متثیـل نامیـد ،واژهی مثـل نیـز بـرای
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آن بـه کار نمـیرود (مهـان .)55 ،تفتازانـی بـه دو صـورت در مـورد متثیـل سـخن بـه میان
آورده اسـت .در جایـی متثیـل را از رهگـذر اسـتعاره تعریـف میکنـد و در جـای دیگـر آن
را نوعـی جمـاز مرکـب میدانـد (تفتازانـی 616 :1324 ،و  .)604البتّـه میتـوان نتیجـه
گرفـت کـه متثیـل مهـان ِ
جمـاز مرکـب به عالقهی مشـاهبت اسـت که اسـتعاره اسـت.
دانشـمندان علـوم بالغـی از رهگـذر تشـبیه بـه تعریـف متثیـل نیـز میپردازنـد .امحـد
هاشـمی در جواهر البالغه تشـبیه را به دو نوع غری متثیلی و متثیلی تقسـیم میکند .متثیلی
را نیـز دو نـوع« :ظاهـر االداه» و «خفـی االداه» میداند (هاشـمی :)231 :1994 ،ظاهر
ثم مل حیملوهـا ک ََم ِ
ثل احلامر ُ
االداه ماننـدُ :
حیمل اسـفار ًا» (مجعه،
«مثـل الذیـن ُح ّلوا التـورا َة ّ
آیـه  .)5و خفـی االداه نیـز چـون کسـی که در انجام کاری مرتدد اسـت و بـه او میگویند:
لا و ِ
«اراک ت ُقـدِّ ُم رج ً
تؤخ ُـر ُاخـری» .بـه هـر صـورت اکثـر علمای علم بالغت ،تشـبیهی
را متثیلـی مینامنـد که وجه شـبه آن منتزخع از متعدد باشـد (هاشـمی 230 :1994 ،نیز:
اجلارم و امین.)35 :1372 ،
مهانطـور کـه اشـاره شـد در بخـش اسـتعاره نیـز بـه مسـألهی متثیـل پرداختـه شـده
اسـت .اسـتعارهی متثیلیـه یـا ِ
جمـاز مرکب ،ترکیبی اسـت که در غیر ما وضع لـه ،به جهت
عالقـهی مشـاهبت و مهـراه بـا قرینـهای کـه بازدارنـدهی معنـای وضعی اسـت بـه کار رفته
اسـت (هاشـمی)286 :1994 ،
برای مثال:
یــک ذافــم ُم ٍ
ٍ
و َمــن ُ
ــر
ــر ًا بــه املــاء الــزالال
مریــض ّیــدْ ُم ّ
ترمجـه :کسـی کـه بیمار اسـت و طعـم دهانـش تلـخ اسـت آب گـوارا نیـز بـه دهانـش
ٍ
قـول ک ِ
ـت جهیـزة َ
خطیـب« .جهیـزه» (اسـم زنـی)
ُل
تلـخ خواهـد بـود .و یـا مجلـهی َق َط َع ْ
سـخن هـر سـخنوری را بریـد ،از گونـهی اسـتعارهی متثیلیـه اسـت .ا ّمـا اسـتعارههای
متثیلیـه هنگامـی کـه گسترش یافـت و اسـتعامل آن فـراوان گشـت «مثـل» (=رضب املثل)
میگـردد و بـه هیـچ وجه تغییر نمیکند (هاشـمی )288 :1994 ،بنابرایـن این مجلههای
مثلـی ،مشـبهبه مرکـب اسـت کـه مشـبه مفـرد آن حذف شـده و به گونـهی اسـتعاره به کار
سـائر ِشـبه به ُ
«املثـل مأخو ٌذ مـن املثال ،و هو ٌ
ُ
حـال الثانی
قول
برد گفتـه اسـت:
ٌ
مـیرود .م ّ
ِ
بـاألول و االصـل فیـه التشـبیه» (= مثـل مأخـوذ از مثـال اسـت و آن قولی اسـت سـایر که
حـال دومـی را بـه حال ّاول تشـبیه میکند و اصل ,در آن تشـبیه اسـت) (صینـی و دیگران،
 :1992ط) ابراهیـم نظـام نیـز در مـورد مثـل میگویـد« :در مثـل چهار چیز مجع میشـود
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کـه در غیر آن مجـع نمیشـودِ :
اجیاز لفظ ،اصابت معنی ،حسـن تشـبیه و نیکویی نوشـتار،
و ایـن هنایـت بالغـت و رسـایی اسـت .شـوقی ضیـف در امه ّیـت مثـل مینویسـد :مثـل،
فلسـفهی زندگـی گذشـتگان مـا اسـت و در تاریـخ اندیشـههای بشری امه ّیـت بسـزایی
دارد .بـه سـهولت نمیتـوان آن را درک کـرد مگـر ایـن کـه در تاریخ م ّلتهـا و گوناگونی
فکـری آنهـا بـه عمـق و اندیشـه فـرو رفت( ».مهـان ،ی)
مهانطـور کـه بـه برخـی از تعاریـف مثـل اشـاره شـد ،ایـن اصطلاح از دیدگاههـای
گوناگـون تعریـف شـده اسـت .معارصین مـا نیز از جهـات دیگری به تعریـف جدیدتری
از ایـن اصطلاح دسـت پیـدا کردهانـد کـه غالبـ ًا و عمدتـ ًا برگرفتـه از مقالـهی ارزشـمند
مرحـوم هبمنیـار اسـت .ایشـان میگوینـد« :مثل مجلهای اسـت خمترص و مشـتمل بر تشـبیه
یـا مضمـون حکیامنـه کـه به سـبب روانی الفاظ و روشـنی معنـی و ِ
لطف ترکیب ،شـهرت
عـام یافتـه باشـد و مهـگان آن را بـدون تغییر و یـا بـا انـدک تغییر در حمـاوره بـه کار برنـد»
(هبمنیـار )52 :1328 ،تعریـف اسـتاد هبمنیـار شـامل امثـال حکمـی و متثیلـی میشـود و
حکایاتـی را کـه در مقـام متثیـل آورده شـوند ِمثل حکایتهـای کلیله و دمنـه و مرزباننامه
از دور خـارج میکنـد .در اینجـا میتـوان اینگونـه نتیجـه گرفـت کـه دایـرهی متثیل بسـی
وسـیعتر و فراگریتـر از مثـل اسـت .چـرا کـه متثیـل میتـوان 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 غالبـ ًا برخی عبارتهـا میتواند
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(.
ّ
علمـه مهایـی در کتـاب معانـی و بیـان خـود این بحـث را کاویده و اصطلاح جدیدی
را بـرای ایـن امثـال یـا کنایـات برگزیـده اسـت .او میگوید :بعضی مـوارد داریـم که مثل
و کنایـه بـه هـم متشـبه میشـوند از قبیـل «آفتـاب را بـه ِگل انـدودن» یعنـی هنـر کسـی را
پنهـان و ضایـع کـردن و «آفتـاب» لـب بـام یعنـی مشرف بـه مـرگ ،ممکن اسـت یـک مجله
بـه دو اعتبـار هـم کنایـه باشـد و هـم مثـل .یعنـی اصـل آن کنایه باشـد ا ّما چون مهـان کنایه
بـر سـبیل ِ
جمـاز تشـبیهی یعنی اسـتعاره در مـوردی به کار بربنـد داخل عنوان مثل میشـود
(مهایـیّ .)193 :1370 ،
علمـه مهایـی ایـن نـوع عبـارات و اسـتعامالت را امثـال کنایـی
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نامیـده اسـت .مث ً
لا اگـر معنـی حقیقـی آفتـاب بـه گل انـدودن را اراده کننـد آن را کنایـه
میگوینـد .ا ّمـا مهین مـورد را چون بر سـبیل اسـتعاره به کار بربنـد داخل امثال میشـود.
 -5امثال و حکم در دیوان نالی
بـا خوانـدن دیـوان نالـی  56مثـل سـایر یافت شـد که برخـی از ایـن مثلها میتوانـد گاهی
کنایـه هـم حمسـوب شـود .برخـی نیـز جنبـهی حکمـی دارد و پند و انـدرزی را بـه خماطب
منتقـل میکند:
دص موزةمةحيلــي دةردة وةكــوو ديــدة لــة نــةمدا
حةيــران و پةرثشــانة وةكــوو قةتــرة لــة يــةمدا
(نالی)94 :
معنـی :دمل در میـان غمهـا مهچـون چشـمم در میـان نمهایـش نابـود شـده اسـت،
رساسـیمه مهچـون قطـرهای در دریـا اسـتِ .
مثـل «قةتـرة لـة يةمـدا» زمانی بـه کار میرود
کـه بخواهنـد میـان دو چیـز مقایسـهای صـورت گیرد .در زبـان فارسـی نیـز میگوینـد:
چـون قطـره بـه دریـا اسـت .ابوالفضل بیهقـی در مقایسـه خواجه بوسـهل و امری حسـنك
گویـد« :ایـن خواجـه در جنـب امیر حسـنك ،مثـل قطـرهای بـود از آب رودی».
رةقيــي جوفتــةيل نابثتــة نةخچــرت ،كــة خةركــوذذة
ئةليفــي چايــرة دامي لــة قةشــقةي كــةردذ و جــةودا
(نالی)87 :
معنـی :رقیـب امحـق نمیتوانـد بـه میدان شـكار تو آیـد زیرا او مهیشـه مشـغول چریدن
است.
كُردهـا گوینـد« :االغ بـا االغ الفـت میگیرد» در حالـی كـه در میـان فارسهـا بـه ایـن
صـورت درآمـده اسـت .معـادل« :كبوتـر بـا كبوتـر ،بـاز بـا بـاز ،كنـد هـم جنـس بـا هـم
جنـس پـرواز»؛ كـه آن هـم شـعر شـاعر اسـت و بـه صـورت مثـل درآمـده اسـت(.به نقـل
از دهخـدا)1191 :1361 ،
لةومــةي زةمــان دةكةي كة بؤچ خواريي ذاســتيي دةوث
غافصي دةسيت راسيت خؤت خزمةيت دةسيت چةپ دةكا
(نالی)99 :
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معنـی :زمانـه را رسزنـش میکنیـد کـه چـرا مهیشـه حقیقت مظلـوم واقع میشـود؟ در
حالـی كـه غافلیـد كـه دسـت راسـت شما در خدمـت دسـت چـپ اسـت .بـرای ایـن مثـل
میتـوان معـادل ذیـل را نوشـت :دسـت راسـت بـه دسـت چـپ حمتـاج نشـود( .دهخـدا،
)808 :1361
ســابووين کــةيف پثيــة كــةيف زاري چاپلــووس
خاســيةيت ذةققــي هةيــة نةرمــي زوبــاين لــووس
(نالی)237 :
معنـی :آب دهـان چربزبـان مهچـون صابونـی اسـت که بـرای لغزانـدن خماطب خود
بـه کار مـیرود .نرمـی زبـان لوس هـم خصوص ّیت صابـون «رق» دارد.
كــةي دةكا شــةرح و بةيــاين رمــووزي دةردي دص
ذوو ذةشــي هــةروةک دةوات و دوزوبانــث وةك قةصةم

(نالی)311 :
روسـیاهی چـون مرکـب و دو زبانـی چـون قلـم چگونـه میتوانـد ارسار درد دل را
رشح و بیـان کنـد؟
قةصةم دوو زمانة بةم باريش دةنووسث و بةو باريشدا.
شــادماين بــث وةفايــة يــاري تثــري و مةســتية
يــاري تةنگانــةم غةمــة بــا هــةر غةمــي خــؤم خــؤم خبــؤم

(نالی)304 :
شـادی بیوفا اسـت دوسـت سیری و مسـتی است .دوسـت سـختیها و مصائب غم
اسـت پـس غم خـودم را خودم بایـد بخورم.
عومرثكــة بــة ميــزاين ئــةدةب توحفــة فرؤشــم
زؤرم وت و كــةس تثنةگةيــي ئيســتة خةمؤشــم

(نالی)280 :
معنـی :عمـری اسـت كـه بـا تـرازوی ادب شـعر میگویـم و بـه دیگـران به عنـوان حتفه
میدهـم بسـیار گفتـم و کـس نفهمیـد و اکنون خاموشـم.
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رةنگــي
مةنــوارة
چاوةكــةم
خــؤ دةزاين ذووســپي چةنــد

زاهــري
ذووســيان

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

(نالی)349 :
معنـی :نالـی بـه وفـاداران بگـو :بیاییـد وفـادار باشـیم چـرا کـه مهگـی نیازمنـد خـاک و
بیـل و گلنـگ هسـتیم.
ناصــي چيــة وا ميســلي جوعــةل غةرقــي شــياگهي
خــؤ تــؤ بــة حيســايب وةكــوو پةروانــة شــةمت بــوو

(نالی)370 :
معنـی :نالـی! چـرا مهچـو ُج َعـل بـا رسگین الفـت گرفتـهای تـو كـه قب ً
لا چـون پروانـه
شـمع داشـتی؟
دةفةرمــوي چاوةكــةت
كــة موتصــةق چانيــة

زةجنريکــة نــايل
ئينســاين هــةرزة

(نالی)450 :
معنـی :میگویـی چشمانت را ببنـد (فـرو خوابـان) نالـی زیـرا آدم هـرزه خوب نیسـت
که آزاد باشـد.
هــةر دةمــة فةذشــي كةســثكي كةيــة بــث مةهــر و نيــكاح
دوور لــة چــاكاين عةجــةب فاحيشــة دنيايثكــة!

(نالی)463 :
معنـی :هـردم دنیـا بـدون نـكاح و عقـد و مهریـه مهسر یكـی اسـت ،دنیـا عجـب زن
بـدكارهای اسـت؟!
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دونيـا وةك ژين فاحيشـة هـةر ذؤژث هـي يةكثكـة .جهـان هـر روز در عقـد يكـي
است.
دنیا وفا ندارد( .دهخدا)830 :1361 ،
سجادي)250 :1369 ،
دنيا وةفاي بؤ کةس نية( .حريت ّ
نــايل ئاســوودة نيــة تــوويل نةمامــي عومــرت
بــة نةفــةس دثــت و دةچثــت ئةســصي لةســةر بايثكــة

(نالی)463 :
معنـی :نالـی! هنال عمرت آسـوده نیسـت به نفسـی بسـته اسـت و اصـل آن بر بـاد بنیاد
هناد شـده است.
نةبــوو ذووم بثمــة خاكــي پاكــي «تةيبــت» تــا بيســتم:
بــة ســةگ نابث «مللــوهس» ئــاوي زةرقا ،بةحري ئيحســانة

(نالی)519 :
معنـی :روی آمـدن بـه خـاك پـاك مقدّ س تو را نداشـتم تا شـنیدم آب دریای احسـان تو
بـا دهان سـگ ناپاک نمیشـود.
دةريا بة دمي سةگ گآلو نابث .دريا با دهان سگ آلوده نميشود.
دةريـا بـة دةم سـةگ چةپـةص ناوث سـپصؤت ناوث .آب دريـا با دهن زدن سـگ نجس
نميشـود .مـه فشـاند نور و سـگ عوعو کند.
ملــک او از طعنــهی خصــان کجــا یابــد خلــل
آب دریــا از دهــان ســگ کجــا گــردد پلیــد
ز مکــر طاعــن طاعــون گرفتــه ایمــن بــاش
کــه بانــگ ســگ ندهــد نــور مــاه را تشــویر
سجادی)261 :1369 ،
(به نقل از حریت ّ
دةريا بة دةمي سةگ گآلو نابث( .پارسا)93 :1387 ،
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لؤمــةي ناصيــي دثوانــة مةكــةن ئــةي عوقــةال
ئةمــة موددثكــة زةدةي لةمتةيــي دةســي پةرييــة

(نالی)587 :
معنـی :ای عاقلان بـه نالـی بیچـاره طعنـه نزنیـد زیـرا مدّ تـی اسـت پریهـا او را دیوانه
كردهانـد.
«پةري دةسيت لث وةشاندووة» «فالنی را جن زده است» كنایه ا ّما مثل شده است.
«حلقــه در گــوش»ي كــةيف رةنگيــي تؤيــة ئــةم دةفــة
ــف الْ َكفَــه»
ــن لَ ْطمِــ ِة ُك َّ
بــا نةناصــث لثــي مــةدة « َع ْ

(نالی)450 :
معنـی :دف حلقـه در گـوش و در اختیـار دسـتان رنگین تـو اسـت پـس بـر آن مـزن تـا
ننا َلد.
«ئاصقـة لـة گوثـي تؤيـة» حلقـه بـه گـوش كسـی بـودن ،از كنایاتی اسـت كه مثل سـایر
شـده اسـت یعنـی در اختیـار كسـی قرار داشـتن.
گشــت یکبارگــی دل ریشــم حلقــه در گــوش حلقـهی گوشــت
(به نقل از دهخدا)701 :1361 ،
بوغــزت لــة زةعيفــان چيــة قوربــان وةكــوو قةسســاب
بــةو خــةزز و بــةز و ذيشــةوةتة ئــةي هيــزة قةصــةو بــة

(نالی)392 :

قصـاب از الغـران (ضعفـا) خوشـت نمیآید تـو برو خـود را فربه
معنـی :چـرا مهچـو ّ
کـن و کاری بـه دیگری نداشـته باشـد.
دةســتم كــة بــة ســةد وةعــدة لــة ســةد جثگــة شــكاوة،
جةبــري نيــة ئــةم كةســرة هةتــا نةخيةيــة ئةســتؤ

(نالی)385 :
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معنـی :دسـتم كـه از صـد جـای بـا وعدههایـت شكسـته شـده اسـت شكسـتن دسـت
بـدون جبران عالجـی نـدارد ،جـز اینكـه وبـال گردنـش كنـم.
«دةسـت كـة شـكا وةباصـي گةردنـة» دسـت كه شكسـت وبـال گـردن میشـود كه در
عین حـال بین جبر و كسر اهیـام لطیـف و مراعاتالنظیر جالبی وجـود دارد.
هةمــوو ذؤژث لــة تــاو هيجــراين ئةمســاص
بثتــؤ
پثــرارة
مــردين
تةمةننــاي
(نالی)384 :
معنی :هر روز به سبب هجران امسال آرزو میكنم كاش پارسال می ُمردم.
«ژيان هةر ئةمساص خؤزگةم بة پارة» مهیشه امسال آرزوی سال پار داریم.
خــةويف مــن لثــرة لةبــةر زؤري گوناهــة يــةك بــة ســةد
گةرچــي عاســي و موزنيبــم ئةممــا موقثــذذ و بــثدرؤم

(نالی)304 :
معنـی :تـرس و روی زرد مـن از بسـیاری گناهـان اسـت ،هرچند گناهـكارم ،ا ّما اقرار
بـه گنـاه میكنـم و از دروغ بیزارم.
«ئيقـرار بـة گونـاح توبةيـة» اعتراف بـه گنـاه نوعـی توبـه و بیگناهـی اسـت ایـن مثل
ِ
ِ
تـاب َلـ ُه» كسـی كه به گنـاه اقـرار كند چون
قـر با ّل
ذنـوب ك ََمـ ْن َ
عربـی اسـت و گوینـدَ « :ا ْل ُّ
كسـی اسـت كـه توبـه كند.
َ
«ال َح َ
ــول و ال
طــول و ال قــوة اال بــاهلل ،لــه القــدرةُ ،و الكائـ ُن ماشــا»
(نالی)78 :
ترصفـی نـدارد و هرچـه بخواهـد
معنـی :غیر از خداونـد كسـی بـر امـور ،قـدرت و ّ
میكنـد و انسـان قـدرت و توانایـی در برابـر خداونـد نـدارد.
«مثـل عربـی» «ال حـول و ال قـوة اال بـاهلل العلـی العظیـم» و آن بـرای رانـدن دیـو
(شـیطان) خواننـد( .معین ،ذیـل واژهی ال حـول)
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هــةر كةســث ئيزهــاري دانايــي بــكات و ،مةقســةدي
خودپةســةندي بــث ،يةقــن ئيزهــاري نــاداين دةكا

(نالی)107 :
معنـی :هركـس اظهـار دانایـی كنـد ولـی هدفـش خودپسـندی باشـد مطمئن ًا بـا این كار
اعتراف بـه نادانـی خـود میكند.
خـؤ هةصكثشـان عةيبـة :خـود را بركشـيدن عيب اسـت .يعنی :خـود را بيشتر از آنچه
هسـتی نشـان مـده( .فتاحی قاضـی)99 :1375 ،
شــيعري خةصقــي كــةي دةگاتــة شــيعري من بــؤ نازكي؟!
كــةي لــة ديققةتــدا پةتــك دةعــوا لةگــةص هــةودا دةكا

(نالی)107 :
معنـی :ایـن شـعر فخـر اسـت میخواهـد بگویـد شـعر مـن بیمهتـا اسـت و آرایـهی
حسـن تعلیـل دارد .میگویـد :شـعر مـردم هیچگاه به پای شـعر من نمیرسـد و شـعر من
از حلاظ زیبایی مانند تار ابریشـم اسـت و شـعر دیگران چون رسـن .معلوم اسـت رسـن،
از حلـاظ زیبایـی و نازكـی بـه تار ابریشـم نمیرسـد.
مصـداق ایـن مثـل در زبـان كـردی اسـت :لةگـةص مـاص ياقؤبـةگدا بـزن دةبرثتـةوة.
یعنـی بـا آدمهـای بـزرگ خـودش را مقایسـه میكنـد.
هــةر كةســث نوقســانيث ذووي باوثنــة ســةر ذووي ئاينــة
شــاهيدي هــةر چةنــدة (رأي العــن)ة ،كث بــاوةذ دةكا؟!

(نالی)110 :
معنـی :هركـس كـه زشـت باشـد ،آینـه را مقرص بدانـد و بگویـد آینه گناهكار اسـت كه
مـن زشـتم ،حتّـی اگـر هـم شـاهدی بیاورد كـه منظـره در آینه زشـت میافتد با وجـود این
كسـی حرف او را بـاور ندارد.
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دنيــا بــة فيــداي قــةددي بكــة ،دامــةين بگــرة
طــويب لِمــن اختــار علــي املــال مــآال!

(نالی)118 :
معنـی :دنیـا بـه فـدای قـدش و بـه او پنـاه برب؛ خوشـا به حـال كسـانی كه ابـن الوقتاند
فقـط در حـال زندگـی میكننـد ،زندگـی خـوش و مـال نـزد آنـان از دارایـی و پـول
باارزشتـر اسـت.
تاليــي لثويــن و ئةصقــةي زوصفمــان نيشــان دةدا
راذةوي ميســرين و ئــةو ذومــان لــة موصكــي چــن دةكا

(نالی)111 :
معنـی :لبـان لعلگـون او را میخواهیـم و او زلفـان سـیاهش را نشـان میدهـد.
میخواهیـم بـه سـوی مرص برویم كه [یوسـف گمشـده در آنجاسـت] ولـی او راه چنی را
بـه مـا نشـان میدهـد و گمراهمـان میكنـد.
این بیت مثلی است برای گمراه شدن كسی كه راه را اشتباهی نشان میدهد.
و مصداق این بیت سعدی است:
ترســم نرســی بــه كعبــه ای اعرابــی
كــن ره كــه تــو مــیروی بــه تركســتان اســت
(گلستان)66 :1381 :
ســؤفيي مةســتووري ذووت و موفليســي خســتة تةمــةع
ســةيري خاصــي بثحيســاب و ماچــي لةعلــي بثبةهــا
(نالی)131 :
معنـی :وعـدهی خـدا اهـل هبشـت صوفیـان را آزمنـد کـرد که شـاید آنان نیز در هبشـت
به نعـم دسـت یابند.
بـة يةكثكـي تةماعـكار ئةوتـرث كـة موفليـس ماصـة كـةي خواردبـث و نةيبـث پثـي
بداتـؤ( .زخـزادي)220 :1382 ،
تةمـاح دةگوالنيـش دةكا .بـه جذاميهـا هـم طمع مـيورزد .يعنـي :بسـیار حریص و

نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان 45

آزمند اسـت.
تةماح سةري نةبذي ،سةرت دةبذث.
بـرد ،یعنـی :طمـعكاری بـه مـال و حیثیـت انسـان
طمـع رسش را نبری ،رست را می ّ
لطمـه میزنـد( .فتاحـی قاضـی)74 :1375 ،
قةلــايب جيهــان نةقــةدي عةيــاري نيــة قوربــان!
«نــايل» مةحةكــي هيممــةيت كردوويــة موجــةذذةب
(نالی)136 :
مهـت نالـی چون حمکـی او را
معنـی :دنیـای دغلـکار نقـد خالـص و رسهای نـدارد ا ّمـا ّ
باجتربـه کرده اسـت.
دنیا هزار رو دارد( .دهخدا)83 :1366 ،
الكــن ئةمــة دونيايــة ،گةهــث ســوورة ،گةهــث شــن
ُ
ــن فــات؟!
ال
ــن مــات ،و َم ْ
يســال َمــن عــاش و َم ْ

(نالی)139 :
معنـی :دنیـا گاهـی شـادی اسـت و گاهـی غـم ،زندگـی و مـرگ بـه دسـت خداونـد
است .هیچكس از مرگ و زندگی سؤال نمیكند.
رش (= لـة پثستي مـةذا گورگـي ئـةكا)= واتـة بـة نـاوي
معنـیّ :اول خـوب ،آخـر ّ
باشـيةوة خراپـي ئـةكات( .حممـدّ خـال)349 ،
بــةم كاســة لةســةر پةجنــة دةصثــن :نــووري عةالنــوور
ذةخشــانة لــة ميشــكايت قةدةحــدا وةكــوو ميســباح

(نالی)164 :
معنـی :پیالـهی رشاب كـه بـر پنجههـای قرمـزت قـرار گرفتـه ،انـگار روشـنایی اسـت
بـر روشـنایی و بسـیار نورانـی شـده .رشابـی كـه در پیاله اسـت مانند چراغی اسـت كه در
روزنـهای قرار داده شـده.
وجــودی از خــواص آب و گل دور
جبــن طلعتــش نــور علــی نــور (جامــی)
(دهخدا)1839 :1366 ،
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تــؤ خــوا فةزايــي دةشــي فةقثــكان ئةميســتة كــةش
مةحشــةر ميســالة لــة يــا بووةتــة (چؤصي ســةمل و تــوور)؟

(نالی)194 :
معنـی :آیـا مـکان طلبههـا به دلیل بسـیاری آنان چون دشـت حمرش شـلوع و آکنده شـده
و یـا خالـی از سـکنه ،مهانند میدان جنگ سـلم و تور اسـت؟
چولی سـهمل و تور :برای جایی كه ویرانه باشـد و كسـی در آن نباشـد اسـتفاده میشـود
و جایـی كـه جنـگ و دعوایـی شـده باشـد و بعـد خلـوت شـده باشـد و جایـی آشـوب و
غوغـا ویرانـه در آن پیـدا باشـد و ك ً
ال بـه هـر جـای ویرانـهای گفته میشـود.
وةكــوو نةهــاري بةهــاري درثــژ و پايــزي كــورت
ئةمــةل گةلثــك و تةويــل و ،عةمــةل كةمثــك و قةســر

(نالی)207 :
معنـی :آرزو و امیـد مثـل روزهـای هبـار زیـاد و بلندانـد و عمـل چـون روزهـای پاییـز
کوتاه.
بـة ذؤژي بةهـار بـة شـةوي پاييـز :این مثـل وقتی گفته میشـود كـه از کسـی بخواهیم
از مصاحبت او بیشتر اسـتفاده بربیم.
زةرق و زةذذاقــي وةكــوو خاكســتةر ،ئةممــا بثغوبــار
بــةرق و بةذاقــي وةكــوو پــرؤزة ،الكــن بثكذثــژ
(نالی)226 :
معنـی :درخشـش آن ماننـد چیـزی خاكستری ا ّمـا بیغبـار بـود .نـورش نیـز چـون
پیروزه بـود ا ّمـا شـورهای نداشـت.
مثـل :كـهر و خولهميـش بـرای كسـی اسـت كـه هدفـش رضر رسـاندن به مردم باشـد،
حتّـی اگـر خودش هـم از بین برود.
كةر دثزگ بة تؤپني خوةي ذازيية ،بةو شةرتة زةرةر لة ساحثوي بكةفث!
بـة يةكثكـي قؤشـة و بثفـةر ئةوتـرث كـة بـة مةرگـي خـؤي ذازي بث بةو شـةرتةي
زةرةري خةصكـي تثـدا بـث( .رخـزادي)396 :1382 ،
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ســاقي! بــة مةيــي كؤنــة لةســةر عــادةيت نــةو بــة
بشــكثنة بــة يــةك نةوبــة دةســةد ماتةمــي تةوبــة

(نالی)391 :
معنـی :سـاقی! بیـا و از رس عـادت تـازه ،رشاب كهنـه بگـردان و ماتـم توبـهكاران را
بشـكن .چـون توبـهكاران بـه خاطـر نخـوردن رشاب ناراحتانـد و وجودشـان ماتـمزده
است.
مصداق این مثل است :صد گناه و یك توبه.
صد گنه این رسی یك نظر آن رسی( .دهخدا)1056 :1361 :
«نــايل» لــةيب (حةبيبــة) هــةم تيــب و هــةم تةبيبــة
خوالســةيي لةبيبــة ،فةرمانبــةري لــةيب بــة

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

(نالی)471 :
معنـی :رقیـب (بـدكار) بـا مدّ عـی (دروغگـو) دعـوا كردنـد و مـن از ایـن ماجرا بسـیار
خوشـحامل ،چـون هـر كـدام از ایـن دو كشـته شـوند سـودش شـامل مـن و یار اسـت.
مثل اینكه از بنی دو كافر یكی كشته شوند به سود اسالم است.
مووسا بؤ تؤ چووة كثف توور! مويس براي تو به كوه طور رفت.
واتة :ئةو كارة بة سوودي تؤ تةواو بوو( .رخزادي)363 :1382 ،
منظـور ایـن اسـت هـر اتّفاقـی بیافتـد بـه سـود و منفعـت تـو متـام میشـود« .لـة هـةر
دوژمـن هـةر کام بکـوژرث قازاجنـة».
نيشــانةي پوختةگــي بثدةنگيــة «نــايل»! ئةگــةر پوختــةي
بــة حوججــةت تةي بكة نامة ،بة حيددةت پةي بكة خامة

(نالی)473 :
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معنـی :نشـانهی پختگـی و كمال در عشـق ایـن اسـت كـه تسـلیم و فرمانبردار باشـی.
نالیـا اگـر تـو هـم به كمال و پختگـی در عشـق رسـیدهای فرمانبردار باش و سـكوت كن؛
بـه جـای نارضایتـی از عشـق و گلـه از یـار ،كاغـذ شـعرت را بپیچـان و در گریبـان كـن و
ببر و هیـچ مگـو.
رس قلمـت را هـم ُ
نيشـانةي تاريكة شـةو هةر لةسـةر ئثوارةوة ديارة .نشـانهی شـب تاريك از مهان ّاول
غروب پيداست.
واتـة :خراپـي هـةر كةسـث يـا هـةر كاري ،لـة هةمـان كايت ئةوةصـدا دةرئةكـةوث.
(رخـزادی)388 :1382 ،
ئــةو گةوهــةر نوكتــة لــة «نــايل»ي دةدزن خةصــق
ئــاوي نييــة ،وةك ئاگــري بثشــةوقي دزانــة

(نالی)481 :
معنـی :نكتههـای ریـز و پـر معنایـی كـه مثـل گوهرانـد بعضی آهنـا را از نالـی میدزدند
و ا ّدعـای گفتـن آن را میكننـد و خودشـان را صاحـب آن نكتههـای دقیـق میكننـد .ا ّمـا
مثـل گوهـر دریـا نیسـتند و نمیدرخشـند و مثـل آتـش دزداند كـه بیجـان و بیرمقاند .و
مهـه میداننـد کـه ایـن نکتههـا خمصـوص نالی اسـت.
مثل كُردی «موورووي دزيةيت ،مةگةر بةشةو بكرثتة مل».
موورگ هاوساماص ،مةگةر بة شةوا بيكةيتة مل!
واتـة :ماصـي مـةردم يـا ماصـي دزيـةيت بـة ئاشـكرا بةهـرةي لـث وةرناگيردرث.
(رخـزادی)363 :1382 ،
«چراي دز کزة» چراغ دزد يبنور است.
فــةزا بةحــري موحــت و وشــتري تثــدا ســةفينةي بــةذ
ســةرايب ميســلي نيــل و دجيلــة و جةحيــوون و عومانــة

(نالی)489 :
معنـی :بیابـان مهچـون اقیانـوش و شتر ماننـد کشـتی و رساب چـون رود نیـل و دجلـه
و جیحون اسـت.
بـه مثـل عربـی اشـاره دارد« :العبیر سـفینة الصحـرا» :حوشـتر كةشـتيي بيابانـة .شتر
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(مدرسـی)489 :1364 ،
كشـتی بیابـان اسـت.
ّ
لة ســةد جث كلكي ئوشــتر گةيية ئةرزي مةهلةكة هثشــتا
يةمــي فةججــي عةميقــي ئاصــي هــةر بثقةعــر و پايانــة

(نالی)489 :
معنـی :شتر در صـد جـا بـه مـرز نابـودی رسـید ا ّمـا بیابـان بیپایـان بـود و در بیابـان به
بیکـران.
«فآلنةكةس لة كلكي گةذابووةوة ،ئةگينا مردبوو».
سوروشــكي مــن كــة لثــآوة ،غوبــاري كــؤة و هاموونــة
وةرة ســةرچاوةكةم بنــواذة ،وةك ئاوثنــة چةنــد ذوونــة

(نالی)520 :
معنـی :اشـك مـن غبـار گرفته و كدر اسـت ،چون گـرد و غبار بیابـان گرفتـه ،ا ّما حمتوا
و درون را نـگاه كنـی میفهمـی كـه مثل آینهی روشـن بیگرد اسـت.
مثل آن در فارسـی معادل :آب از رسچشـمه گلآلود اسـت * .ئاو لة سـةرچاوةكةوة
لثصة .
واتة :عةيب لة بنةذةتةوةية( .رخزادي)27 :1382 ،
لــة دةوراين تةبيعةتــدا لةگــةص ســةوري فةلــةك جووتــة
لــة مليــا چةمبــةري دةوران و تةوقــي چةرخــي گةدوونــة

(نالی)522 :
معنـی :منجـم در دوران طبیعـت چـون برج ثور اسـت یا مانند گاو شـخمزن اسـت که
هـر بـار بـه جایی شـخم میزنـد .مصیبت زمانـه و طوق گـردون به گردن افکنده اسـت.
هةاليث ئآشة كةچةص فةذاشة( .مردوخ كردستانی)45 :1362 ،
لة هةر اليثكةو با بثت شةن ئةكا( .مردوخ كردستانی)20 :1362 ،
ئــةم عومــرة ،عةزيــزة كــة لــة بــؤت نةقــد و دراوة،
ســةد حةيــف و دريغــا كــة موســوصماين نةمــاوة
(نالی)533 :
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معنـی :عمـر عزیـزم مثـل پـول و سـ ّكهای رواج داشـت ،آن را بـرای تـو گذاشـتم و
بخشـیدم ،ا ّمـا صـد دریـغ كـه مسـلامنی نامنـده ،چـون تـو قـدر ایـن بخششـم (عمـرم) را
نمیدانـی.
معادل كُردی سنندجی :دةورةي كافرسانية.
هــةر چةنــدة كــة ذوومت ،بةخــودا مائيلــي ذوومت
بثبةرگيمــة عيللــةت كــة هةتيــو مةيلــي هةتــاوة...

(نالی)534 :
معنـی :هرچنـد درویـش و فقیرم ،ا ّمـا عاشـق تـوام و عشـق هـم فقیر و ثرومتنـد
نمیشناسـد بیبـرگ دائـم دنبـال آفتـاب اسـت.
ســونبول لةبــةر ذوعونــةيت مششــادي تــازةدا
هــات و بــة تةعــن و دةورة بــة ســةريا شــكايةوة

(نالی)552 :
معنـی :سـنبل تـازه روییـدهی هبـار كـه بیعقلـی درخـت شمشـاد را دیـد ،دور خودش
چرخیـد و در هنایت شكسـته شـد.
اشاره به مثل :دريژ بثعةقصة.
درثـژ ،ئةقصـي تـا زرانيـة( .دراز عقلـش تـا زانویـش اسـت .قـد بلنـد كمعقـل اسـت).
(حیرت سـجا ّدی)241 :1369 ،
چةرخــي چةپــي گةردوونــة ،ذاســت و چةپــي چةند دونة
بثچاكــة چ بيچونــة ،ذاســي لــة چةپــي نايــة
(نالی)562 :
معنـی :چـرخ گـردون کـج رفتـار اسـت آدمـی را چـه به راسـت و چـه به چـپ هدایت
میکنـد بـاز هـم ناراسـت اسـت و آدمـی اگـر هدایـت چـرخ را بپذیـرد رس از ضاللـت
درمـیآورد.
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ذاسيت رةفيت ،چةويت كةويت.
راسـتی رفتـی ،كجـی افتـادی .یعنـی :راسـتی كـن ،به منزل نرسـد كـج رفتـار( .فتاحی
قاضـی)136 :1375 ،
ئــةو خاكــي دةرة مةســكةين ســةد ســاصةمة ،شــايةد
جــارث لــة دةمــي تــؤ بيبــةم «ســةگ بــة وةفايــة»
(نالی)564 :
معنـی :خـاك درگاهـت سالهاسـت کـه مـأوای مـن اسـت ،یك بـار نشـد از تو بشـنوم
كـه بگویـی نالـی وفـادار اسـت ،سـگ باوفـای درگاه توام.
سگ در هر جا طعمه بخورد ،مهان جا پارس میكند.
سـةگ لـة هـةر كوثنـة خبـوا ،لثنـا ئـةوةذث .کـه اشـاره بـه وفـاداري و حقشناسـي
اسـت( .رخـزادي)248 :1382 ،
نيشــانةي فةخــرة بؤ من گةر بة ســةر بثم نــةك 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 نشـانهی فخر اسـت ،ولی
عـذر و هبانـهای داشـتم که نیامدم .اشـاره بـه مثل :العـذر عند کرام النـاس مقبول.
مــن لة بثبةرگيي (مةخة)م پرســي ،كة بــؤچ ذوويت؟ ويت:
«ذةبــي مــن شــثت مب ،ئةگــةر شــاد مب بة بةرگــي عارية»

(نالی)579 :
معنـی :از «مةخـه»( )2پرسـیدم :چـرا برهنـهای؟ در جوابـم گفـت :خداونـد دیوانـهام
كند اگر با لباس عاریتی شاد باشم.
هةرچــي مةحبووبــان دةكةن خؤشــة ،بــةآلم داخي ذةقيب
دةمكــوژث ،تةرحــي مــرث ،هــةر وةك كــةري بثگاريية!
(نالی)585 :
معنـی :حمبوبـان هـر كاری كـه میكننـد ّ
لذتبخـش اسـت ،ا ّمـا غـم بـدكاران مـرا از پـا
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درمـیآورد كـه مثـل االغ بیـگاری هسـتند كه فقط خودشـان را خسـته میكننـد و كاری از
پیـش نمیبرنـد.
يــا كؤمةصــة زيــوي بوخــةال دوور لــة ســةفا بــث
موغلــةق بــة بةخيلــي ،بــة مةســةل مشــي مــةال بــث

(نالی)610 :
معنـی :یـا مهچـون زرهـای آدم بخیلـی اسـت كـه بـه ماننـد ّ
ملهـا دسـتهای بسـتهای
داشـته باشـد (= بخیـل باشـد).
بة مةسةل مشيت مةال بث :خبيل و ممسک( .امحدي)235 :1386 ،
شــةو نائيــم و قائيــم ،عةلةمــي بــايب ذةزا بــث
بثديــدة هةصســي بــة مةســةل عةيــي عةســا بــث

(نالی)623 :
معنـی :چیـزی کـه مسـأله را روشـن میکنـد 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 كردی :شةمل كوثرم ناپارثزم.
شل هستم ،كورم ،احتیاط نمیكنم( .رخزادی)257 :1382 ،
شةمل ،كوثرم ،كةس نابوثرم.
شـلم ،كـورم ،از كـس نمیگـذرم ،ایـن مجلـه را ّ
محـالن و باربـران میگوینـد .یعنـی:
بـرای مـن و بـارم راه بـاز كنیـد ،راهـم بدهیـد( .فتاحـی قاضـی)170 :1375 ،
تةحريــري خةيــاص و خــةو ئةگــةر بثتــة حيســابث،
دةروثــش و گــةدا شــاة و ،دةبــث شــاة گــةدا بــث

(نالی)629 :
معنـی :اگـر زندگـیام حسـاب خـواب و خیـال را بنویسـند و منتظـر حت ّقـق آن باشـد
مهـهی زندگـیام دچـار آشـفتگی میشـود.

نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان 53

ئـاو گـةدا و دةوصةمـةن بووگـة بـة يةكـث .آب گـدا و ثرومتند يكـی شـده( .رخزادي،
)26 :1382
گــةر بصثم :شةمســي ،دةصــي :ئةو خــؤش ذووة بثپةردةية
وةر بصثــم :ســةروي ،دةصث :ئــةو ئةمحةقة كوا گفتوگؤي!
(نايل)695 :
معنـي :اگـر روی یـار را بـه خورشـید تشـبیه كنـم راضـی نیسـت میگویـد اگرچـه
خورشـید زیباسـت ،ا ّمـا مهـه كـس رخسـارش را میبیننـد و اگـر بـه رسو ماننـدش كنـم
میگویـد :رسو بلنـد و امحـق و زبـان نفهـم اسـت.
درثژة و بثعةقص ،يا حؤل و بثهونةرة.
درثژ ،ئةقصي تا زرانية.
درثژ ئةقصي ها لة وژنگيا.
سجادی)241 :1369 ،
قد بلند عقلش تا زانویش است(.حریت ّ
عةزيــزم ذؤحــي شــرينم ،دوو چــاوم
دةواي زامــي دص و جةرگــي بــذاوم!
معنی :عزیزم روح شریینم دو چشمم ،داروی دل زخم و دل بریدهام!
دص و جةرگي بذي :مثل از رضبهی سخت و كشنده.

(نالی)293 :

 -6نتیجهگریی
ملا خـدر امحـد شاهویسـی میکاییلـی ،مشـهور بـه نالـی ،بـدون تردیـد از بزرگتریـن
شـاعران کـرد در سـدهی نوزدهـم میلادی بـه شمار مـیرود .او بـه مهـراه کـردی و سـامل،
ِ
شـعری بابـان بودنـد .غزلیـات او کـه بـه سـبک کالسـیک رسوده
از بنیانگـذاران مکتـب
شـده دارای ویژگیهای منحرص به فردی اسـت .از سـویی سالسـت و جزالت و از سـوی
دیگـر ظراهتـای هنـری و خوشـههای خیـال ،شـعر او را در زبـان کـردی بـه اوج رسـانده
ِ
حافـظ کـرد کردهاند .بـا آنکه نالی
اسـت .بـه مهین دلیـل اسـت کـه او را به حـق ،ملقب به
در میـان بـزرگان شـعر کالسـیک مقـام و مرتبـهی واالیی دارد و شـعر او آیینـهی متام نامی
ِ
ِ
کردی سـورانی اسـت اما در دیـوان او عنـارص ادب عامیانه ،چون:
ادب رسـمی و فخیـم
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باورهـای عامیانـه ،اشـارات داسـتانی ،کنایـات ،امثـال و حکـم و غیره بـه وفـور دیـده
میشـود .بـا خوانشـی کـه از دیـوان صـورت پذیرفـت تعـداد  55رضب املثـل یافـت شـد
ِ
گوناگـون حمتوایـی چـون :دنیـا و قضـا و قـدر ،دوسـتی
کـه میتـوان آهنـا را در زمینههـای
و صداقـت و راسـتگویی ،احـوال درونـی انسـاهنا ،رفتـار نیـک و صفات پسـندیده ،رفتار
بـد و صفـات ناپسـند و غیره طبقـه بندی کـرد .او به دلیل آشـنایی عمیق با ادب فارسـی و
عربـی ،برخـی از ایـن امثـال را از آثـار ِ
ادبـی زبـان فارسـی و عربی بـه وام سـتانده و بدون
تردیـد برخـی هـم متعلـق بـه ادب کـردی و ویـژهی زبـان کردی اسـت.
پینوشت
 .1جـز اینکـه ابـن اثیر در کتـاب املثـل السـائر ،اشـارتی ضعیـف بـه آن داشـته و کنایـه
را بـر دو نـوع میدانـد :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 ّاول آن
را متثیل میداند و آن مهان تشـبیه بر سـبیل کنایه اسـت( .شـفیعی کدکنی)144 :1372 ،
 .2احتامالً کوتاهشدهی «مهخول» باشد که آن هم کوتاه شدهی حممود است.

نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان 55

منابع
 .1قرآن کریم.
 .2امحدی ،ابراهیم ( ،)1386فهرههنگی كنایه ،سنندج :دانشگاه كردستان.
 .3ئهمحـهدی شاوهیسـی میكایهلـی ،مهالخـدر ( ،)1364دیـوان نالـی ،لثكؤصينـهوه
و لثكدانـهوهی مهالعهبدولكـهرمي مودهذذسـی و فاتـح عهبدولكـةرمي ،حمةممـةدی
مهالكـهرمي ،ئوروميـه :سـهالحهددين ئهيووبـی.
 .4هبمنیار ،امحد (« ،)1328مثل چیست» یغام ،سال دوم ،شامرههای  2 ،1و .3
.5پارسـا ،دكتر سـید امحـد ( )1387بررسـی تطبیقـی رضباملثلهـای كـردی و
فارسـی ،سـنندج :دانشـگاه كردسـتان.
املطول ،بریوت :دارالکتب العلم ّیه.
 .6تفتازانی ،سعدالدّ ین ( ّ ) 1424
سـجادی ،سـید عبداحلمید ( ،)1378پند پیشـینیان در كردی ،صالحالدّ ین
 .7حریت ّ
ایوبی.
 .8اجلارم ،علی و مصطفی امنی (  ) 1372البالغه الواضحه ،قم :س ّی ّ
دالشهدا.
 .9جرجانـی ،عبدالقاهـر ( )1370ارسارالبالغـه ،ترمجـهی جلیـل جتلیـل ،هتـران:
دانشـگاه هتـران.
 .10دهخدا ،علی اکرب ( )1380لوح فرشدهی لغتنامه ،هتران :دانشگاه هتران.
 .11رخـزادی ،دكتر علـی ( )1382گـوارهی كـوردهواری ،پهنـد و قسـهی نهسـتهق،
امثـال و حكـم كـردی ،سـنندج :گوران.
حممدرضا ( )1372مفلس کیمیافروش ،هتران :سخن.
 .12شفیعی کدکنیّ ،
 .13شفیعی کدکنی ،حممد رضا ( )1372صور خیال در شعر فارسی ،هتران :آگاه.
 .14صینـی ،اسماعیل و دیگـران ( )1992معجـم االمثـال العرب ّیـه ،بیروت :مکتبـه
اللبنـان.
 .15فتاحـی قاضـی ،قـادر ( )1375امثال و حكم كردی ،بخش دوم ،تربیز :دانشـگاه
تربیز.
 .16فتوحی ،حممود ( )1385بالغت تصویر ،هتران :سخن.
ّ
رسی ،هتران :پرسش.
 .17قدام ه بن جعفر ()1384
نقدالشعر ،ترمجهی ابوالقاسم ّ
 .18جمیـدی ،مریـم و علـی مریانصـاری (« )1380امثـال و حکـم» ،دایرةاملعـارف
بـزرگ اسلامی ،ج ّلـد دهـم ،هتـران :دایرةاملعـارف ،صـص .198-200

 56پژوهشنامه ادبیات ُکردی /سال اول ،شماره  ،1پاییز 1394

حممد (بیتا) فرهنگ مردوخ ،سنندج :غریقی.
 .19مردوخ كردستانیّ ،
ّ .20
عـزت (« )1380امثـال و حکـم» دایرةاملعـارف بزرگ اسلامی،
ملا ابراهیمـیّ ،
جم ّلـد دهـم ،هتـران :دایرةاملعارف ،صـص .195-198
 .21هاشمی ،امحد ( )1994جواهرالبالغه ،بریوت :دارالفکر.
 .22مهایی ،جاللالدّ ین ( )1370معانی و بیان ،هتران :مها.

