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لصکدانةوةیةکی بةراوردکارانةی فةخری (شانازی) زاتی
له شیعری نالی و موتةنةببیدا
تاریخ دریافت1394/9/17 :

تاریخ پذیرش1395/3/5 :

عەبدوڵاڵ ڕەسووڵنژاد
مامۆستای بەشی زمان و ئەدەبی عەرەبی و توێژەری نیوەکات لە توێژینگەی کوردستانناسی ،زانستگای کوردستان
هادی ڕزوان
پڕۆفیسۆرییاریدەدەریبەشیزمانوئەدەبیعەرەبیوتوێژەرینیوەکاتلەتوێژینگەیکوردستانناسی،زانستگایکوردستان
پێشەوا ئیرباهیمی
ماستەری زمان و ئەدەبی عەرەبی ،زانستگای کوردستان
کورتە

ئهدهيب بهراورد لقثکي نوثيه له توثژين هوه ئهدهبييهکاندا
که هاوشثوهييهکان و ناهاوشثوهييهکاين هزري کهساين
خاوهن بؤچوون و قهصهم به دهستاين وصاته جؤربهجؤرهکان
تثيدا دهخرثنه بهر ذهخنهکاري و لثکدانهوه .فهخر يا
شانازي به خؤ که له دهرووين ههسته هاوبهشهکاين
مرؤڤهکانهوه ههصدهقوصث ،يهکثکه لهو بابهتانهي له ئهدهيب
بهراورددا جثي لثکؤصينهوهيه و له وثژهي کورد و عهرهبدا،
به هؤي پهيوهنديي هاوبهشي مثژوويي و کولتووريان،
جثگهيهکي تايبهيت ههيه .لهوثذا که خوثندنهوهي
بهراوردييانهي ئهدهب وهک تثذوانينثکي ئهدهيب و  
ذهخنهکارانه ،سنوورهکاين زمان و کولتووري تثپهذاندووه
و بووهته هؤي لثکدانهوهي پهيوهندي و کاريگهريی
زمان و وثژهي گهالين دونيا لهسهر يهکتري ،ئهم وتاره
ههوص دهدا ههصسهنگاندنثکي بهراوردييانه به تثذوانينثکي
ئهمريکي له نثوان دوو ههصبهستواين گهورهي کورد و
عهرهب ،نايل و موتهنهبيب ئهجنام بدات و له جؤرهکاين
فهخري زاتيي ئهم دوو شاعريه بکؤصثتهوه .ههم نايل و ههم
موتهنهبيب له بواري فهخردا کؤمهصثک هؤنراوهي باشيان
ههيه .فهخر يهکثکه له بهرچاوترين منوونه شيعرييهکان
له ديواين موتهنهببيدا ،ههروهها نايل جوانترين شيعرهکاين
فهخري له ئهدهيب کورديدا تؤمار کردووه .موتهنهبيب و
ناليدا به شثوازثکي هونهرمهندانه له شيعرهکانياندا فهخريان
بهکار هثناوه .لهم وتارهدا به ئاماجني پيشانداين هثماکاين
فهخري زايت له هؤنراوهکاين موتهنهبيب و نايلدا ،ههوص
دهدهين به ميتؤدي وهسفي-شيکارانه شيعرهکانيان لثک
بدهينهوه.
وشەگەلی سەرەکی :ئهدهيب بهراورد ،فهخري زايت،
موتهنهبيب ،نايل
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چکیده
ادبیات تطبیقی به عنوان زیرشاخهی نوینی از
پژوهشهای ادبی ،سعی دارد نقاط متامیز و مشابه
نویسندگان ادبیات ملل خمتلف را مورد بررسی قرار
دهد .فخر یا افتخار به خود ،از روان و ذهن مشرتک
انسانها رسچشمه میگرید و یکی از موضوعاتی
است که میتواند در بررسی ادبیات تطبیقی مورد
توجه قرار گرید .ادبیات کردی و عربی به دلیل
روابط مشرتک تارخیی و فرهنگی ،از حلاظ بسیاری
موضوعات نظری مفاخرههای ادبی ،مهسانیهای قابل
توجهی دارند .از آن جا که خوانش تطبیقی آثار ادبی
در مقام بینش انتقادی حمدودیتهای زبانی و فرهنگی
را طی نموده و سبب گشته است که تأثریپذیری متقابل
میان ادبیات کردی و عربی روند روز افزونی داشته
باشد ،این مقاله بر آن است که با استفاده از رویکرد
آمریکایی در ادبیات تطبیقی ،آثار دو شاعر برگ کُرد و
عرب ،نالی و متنبی را به صورت تطبیقی مورد بررسی
قرار دهد و به انواع مفاخرهی ذاتی در آثار این دو شاعر
بپردازد .نالی و متنبی در زمینهی مفاخره صاحب
اشعار بسیاری هستند .در دیوان متنبی مفاخره از
مهمترین موضوعات شعری است و در دیوان نالی نیز
نمونههای بسیار شاخصی از مفاخره میتوان یافت.
در این مقاله با هدف نشان دادن نامدهای مفاخرهی
ذاتی در اشعار نالی و متنبی ،بر مبنای روش توصیفی-
حتلیلی اشعار آهنا مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژهها :ادبیات تطبیقی ،مفاخرهی ذاتی ،نالی،
متنبی.
1- abosami1387@yahoo.com
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 -1پێشەکی
هـەروەک ،وتـرا ئەدەبـی بـەراورد و خوێندنـەوەی بەراوردیانەی ئەدەب هەموو سـنوورە
شـوێنکاتییەکانی ئـەدەب و کولتـوور ،تێدەپەڕێنـێ و دەبێتـە هـۆی لێکحاڵیبـوون و
لێـک تێگەیشـتنی هـۆز و ڕەگـەزە جۆراوجـۆرەکان ،کە خوداش هـەر بۆ ئەو مەبەسـتە،
جیـاوازی دروسـت کـردوون «یـا ایها النـاس انـا خلقناکم من ڕکـر و أنێـی و جعلناکم
شـعوبا وقبائـل لتعارفـوا( »...الحجرات)13/
تاهـا نـەدا ،یەکێـک لـە دامەزرێنەرانـی ئەدەبی بـەراورد لـە ڕۆژهەاڵتدا ،دەڵـێ« :لە
بـواری نەتەوەییـدا ،ئاشـنابوون لەگـەڵ ئەدەبـی گەالنی تردا ،لـە الیەکـەوە دەبێتە هۆی
کەمکردنـەوەی دەمارگـرژی و بـێ جـێ سـەبارەت بـە ئەدەبـی نەتەوەیـی وخۆماڵـی،
لـە الیەکیتـرەوە ،هـەل و دەرفـەت دەڕەخسـێنێ بـۆ دەوڵەمەندترکردنـی ،توێـژەر بـەم
لقـە ئەدەبییـە تـازە دەتوانـێ الیەنـە خۆماڵـی و دەرەکییەکانـی هـزر و بیـری گەلەکـەی
باشتر بناسـێت(».ندا )32-33 :1383 ،هەروەهـا بـە بـڕوای زەڕینکـووب ،لێکۆڵینـەوە
بەراوردییـەکان ،دەبنـە هـۆی ناسـینی باشتری هـۆکارە سـەرەکییەکانی ئاڵوگـۆڕ و
گۆڕانکارییـە ئەدەبییـەکان( .زریـن)32 :1382 ،
لـەم وتـارەدا ،دەمانـەوێ لێکۆڵینەوەیەکـی بەراوردیانەمـان هەبێـت لـە نێـوان دوو
هۆنـەری بـەرزی کـورد و عـەرەب ،تـا ببێتـە هـۆی لێکحاڵیبوونـی زیاتـری ئـەو دوو
زمانـە .هەڵبـەت بەراوردەکـە تەنیـا لـە بـواری فەخـری زاتیـدا کـە الیەنێکـی بەرچاوی
شـیعری ئـەو دوو شـاعرەیە بەڕێـوە دەچێـت.
فەخـر یەکێکـە لـەو بابەتـە شـیعریانەیە کـە لـە بەرهەمـی زۆرێـک لـە شـاعیران و
نووسـەرانی جیهانـدا بـە زمانـی جیـاواز خـۆ دەنوێنـێ و دەکـرێ بڵێیـن لـە هەمـوو
سـەردەمێکدا ،ڕەنگێکـی تایبەتـی هەیە و بێگومان لـە ژێر کاریگەری کات و شـوێندایه.
زۆربـەی هەڵبەسـتوانان لەم جۆرە ئەدەبییەدا ئەزموونیان پێشـکەش کـردووە و کۆمەڵێک
هەڵبەسـتیان بـۆ سـتایشکردنی تواناییەکانی خۆیـان و دیاردەکانی پەیوەسـت بە خۆیان
نووسـیوه .ئـەم جـۆرە ئەدەبییە بووەتـە هانـدەری گەلێک توێژینـەوە لە ئەدەبـی زۆربەی
گەالنـی دونیـادا .هـەر بۆیـە لێکدانـەوەی بەراوەردییانـەی دوو شـاعیری تـا ڕادەیـەک
جیـاواز ،لـە دوو گەلـی دراوسـێ لەوانەیـە توێژینەوەیەکـی نوێ بـێ بـۆ داوەریکردن.
زۆربـەی ئەدیبـان ،موتەنەببـی وەک گەورەتریـن هەڵبەسـتوانی عـەرەب دەزانـن.
موتەنەببـی یەکێکـە لـە شـاعیرە گـەورە و بەناوبانگەکانـی سـەردەمی عەباسـی کـە ئەو
شـان و شـکۆیەی لـە ڕێـگای هۆنراوەکانیـەوە بەدەسـت هێنـاوه .هەروەهـا نالـی لـە
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نێـو شـاعیران و نووسـەرانی کـورد دا ،خاوەنـی بەرزتریـن ئاسـتی زانسـتی و وێژەیی و
کولتوورییـە و بـە سـەردەفتەری شـاعیرانی کـورد بەناوبانگـه ،جـا بـە هـۆی جیاوازیـی
بەرفراوانـی ئـەم دووانـە لـە ڕوانگـەی فـەزای شـیعرییەوه ،تەنهـا بـەراوردی ناوەرۆکـی
هەندێـک لـە شـیعرەکانیان کافییـه ،کـە بنەڕەتـی فەخـری زاتـی لـە شـیعری ئـەم دوو
شـاعیرە گەورەیـەدا منوونەیەکـه.
«شـانازی لە شـیعری موتەنەببیدا گەلێـک بەرچاوە و هەرچەند ناکرێ قەسـیدەیەکی
سـەربەخۆ و تایبـەت بەو بدۆزینەوه ،بەاڵم لە گشـت شـیعرەکانیدا پیشـان دراوه .ئەگەر
هۆنـەر مـەدح بێژێ یـان هیجا؛ ئەگـەر مەرسـیە بهۆنێتەوە یـان غەزەل ،بە هـەر جۆرێک
بـێ فەخـر دەفرۆشـێ ،چونکـە هاوتـا و هاوشـێوەیەک بۆ خۆی شـک نابا و ئـاگاداری
مەزناهی خۆیەتی» (اسـوار.)15،16:1384 ،
شـانازیکردن بـە خـۆ و خەڵکـی دیکـە هونەرێکـە لـە مەبەسـتە
گرنگەکانـی ئەدەبـی کالسـیکی کـوردی ،شـانازیکردن الی شـاعیران لـە
خۆیانـەوە دەس پـێ دەکا تـا دەگاتـە بـاب و باپیـر و هـۆز و عـەرشەت و
میللـەت و نەتەوەیـان .ناوەرۆکـی نـاز و نیـاز و شـانازی خۆهەڵکێشـانی
تێدایـە ،بـەاڵم نالـی لـەم مەبەسـتەدا لـە ڕێچکـەی شـاعیرانیتر چۆتـە
دەرەوە ،لـە خۆشـیدا شـانازی بەوە کردووە شـاعیرێکی چـاک و مەزنە .ئەم
مەبەسـتە وەک شـێوازێکی کـۆن لـە ئەدەبـی کـوردی نوێـدا لە نـاو چووە و
بـاوی نەمـاوە ،چونکـە شـتێکی کەسـایەتییە و پێویسـتییەکانی کۆمەڵی تازە
پەسـەندی نـاکا .جـا ئەگەر بێـت و ئەمڕۆ تەماشـای ئەو داهێنانـە بکرێ کە
لە شـانازی شـیعری کالسـیکی ئەدەبی کوردیدا بووە ،لەوانەیە ئەو شـیعرانە
بخەینـە ڕیـزی ئەو شـیعرانەی دەورەیان بە سـەر چووە و کۆن بـوون بەوەی
نرخـی هونەرییـان ون کردووە ،بەاڵم شـانازیی نالی چەشـنە تـام و بۆیێکی
تایبەتـی هەیـە (خهزنـهدار 76 :2004 ،و .)77
سـەبارەت بـە پێشـینەی ئـەم بابەتە ،دەبـێ بڵێین کـە لە بـارەی موتەنەببی و شـیعری
لـە زۆر الیەنـەوە زۆر وتـار و کتێـب و بابەت نوورساوە .بـۆ وێنە بە چەنـد منوونەیەکی
بەراوردیانـە ئامـاژە دەکەیـن :وتـاری احمـد شـعبانی ،مجلـە ادبیـات تطبیقـی سـاڵی
 ،1389ژمـارەی  16بـە نێـوی «تأثیـر مضمونـی حافـظ از متنبـی» یـا وتـاری ریاحـی و
هاوکارانـی لـە ژێـر نێـوی «مقایسـەی تطبیقـی مقدمـات قصایـد خاقانـی و متنبـی» لە
مجلـەی شـعرپژوهی زانکـۆی شـیراز ،بەهـاری 1392چـاپ کـراوە .لـە بـارەی نالیش
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بـڕێ کار کـراوە ،بـۆ وێنـە چەنـد وتـار لـە کتێبـی «کۆمەڵـە وتـاری یەکەمیـن کـۆڕی
نێونەتەوەیـی ئەدەبـی کـوردی» زانکـۆی کوردسـتان سـاڵی  .1389هەروەهـا چەند وتار
لـە ژمـارەی تایبەت بە نالـی گۆڤاری زرێبار سـاڵی  ،1391کە هیچیان لە بارەی شـیعری
شـانازی یـان بـەراوردی شـیعری نالـی نیـن .هەروەهـا مامۆسـتا مەسـعوود موحەمەد،
دوو کتێبـی بەنرخـی لـە سـەر نالـی و شـیعرەکانی نووسـیوە ،بـە نێوەکانـی چەپکێـک
لەگوڵـزاری نالـی سـاڵی  ،2010و دەسـتەو دامانـی نالـی سـاڵی  .1997ئەمما تـا ئـەو
جێیـە کـە ئێمە بزانین ،تا ئێسـتا شـتێک سـەبارەت بە شـیعری شـانازی لە دیوانـی نالیدا
نەنـوورساوە؛ هـەر بۆیـە ئـەم وتـارە دەیـەوێ بـەلێکدانەوەیەکـی بەراوردیانە ،شـیعری
خۆهەڵکێشـانی نالـی و موتەنەببی پێکەوە هەڵسـەنگێنێ و بەم پرسـیارە کـە :جیاوازی و
وێکچوونەکانـی فەخـر بـە تایبەمتەندییـە زاتییـەکان لە نێـوان موتەنەببی و نالیـدا چییە؟
واڵمێکـی شـیاو ،بداتـەوە .لـەم وتـارەدا دوای باسـێکی کورت لە سـەر وشـەی «فخر»
و «شـانازی» و هۆکارەکانـی هۆنینـەوەی ئـەو جۆرە هۆنراوانە و ناسـاندنی کەسـایەتیی
ئەدەبـی هـەر دوو هۆنەرەکـە ،بابەتـە سـەرەکییەکە لـە چەند جەمسـەرێکدا ،لە شـیعری
هەردووکیانـدا دەخەینـە بـەر لێکۆڵینەوە ،لە دواییشـدا کۆی وێکچـوون و جیاوازییەکان
و ئەنجامەکانـی باسـەکە دەهێنین.
 -2فەخر
وشـەی فەخـر لـە بـواری ئەدەبیاتـدا ،وەکـوو یەکێـک لـە ناوەرۆکـە شـیعرییەکان یـا
کۆمەڵێـک حەماسـە یـا مەدح و سـتایش باسـی لـێ کـراوه .لەوانەیـە باشترین هاوتای
ئـەم وشـەیە لـە زمانـی کوردیـدا شـانازی بـێ« .فەخـر واتا :بـە خـۆ نازین ،خۆسـتایی
و پیشـاندانی فەخـر و شـانازیکردن بـە تیـرە و ڕەچەڵـەک و لـە زاراوەی ئەدەبیـدا بـەو
شـیعرانە دەگوتـرێ کـە شـاعیر تێیانـدا کارەکانـی خێـڵ و تایفەی خـۆی پیشـان دەدا و
شـانازییان پێـوە دەکا» (رزمجـو.)149 :1372،
فەخـر یەکێـک لـە بنەڕەتەکانـی ناوەرۆکـی ئەدەبیاتـی جیهانـه ،بـەاڵم لـە هۆنـراوە
عەرەبییەکانـدا جێگـە و پێگەیەکـی تایبەتـی هەیـه؛ لەبـەر ئـەو هۆیـە کـە «موفاخـەرە
بـە تایبەتـی لـە ئەدەبیاتـی عەرەبـدا زۆر بـاو بـووە و وا دیـارە عەرەبـەکان بـە نیسـبەت
جۆرەکانـی دیکـە زیاتـر هۆگری ئـەم جـۆرە ئەدەبییە بوون .جـۆری ڕەجەز کـە زۆربەی
عەرەبـەکان خولیـای بـوون ،لـە ڕاسـتیدا شـانازی و مەفاخیـرە تاکەکەسـی یـا قەبیلەیی
بـوو» (شمیسـا.)228 :1387 ،
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هـەر بەو جـۆرە کە ئامـاژەی پێ کـرا ،یەکێک لـە بەناوبانگرتیـن جۆرەکانـی ئەدەبی
لـە نێـو عەرەبەکانـدا موفاخـەرە و خۆسـتاییە کـە لـە گشـت سـەردەمەکانی شـیعری
عەرەبـدا خـۆی پیشـان داوە و بەرچاو بووه .ئەم جۆرە ئەدەبییە لە نێو شـیعر و پەخشـانی
زۆرێـک لە هەڵبەسـتوانان و نووسـەرانی دونیـادا بوونی هەبووە و لە هەر سـەردەمێکدا،
ڕەنگێکـی تایبەتـی هەیـە و ناکـرێ بڵێین فەخـر تایبەت بـە گەلێک یا واڵت یـا زمانێکی
تایبەتـه ،بەڵکـوو یەکێکە لە توخمەکانی سـازندەی شـیعر و شـاعیری وێژەر لـە ڕێی ئەم
جـۆرە ئەدەبییـەوە توانـای خـۆی پیشـان دەدا و بە هۆی بڕێ شـت ،خۆی لـە خەڵک بە
جـودا دەزانـێ و لە وەسـفی خۆیدا زیـادەڕەوی دەکا و ستایشـی خۆی دەکا.
کەواتـە لـە ئەدەبیاتـی گەالنیتریشـدا شـیعری فەخـر بوونـی هەیـە و تەنانـەت
ئەمڕۆکـە هەندێـک لـە دەروونناسـان بناخەکـەی دەگەڕێننـەوە سـەر گرێـی ڕووحـی
کـە بـە «گرێـی نێرگز» یـا هەمـان نارسـیزم بەناوبانگـه« .بناخەی ئـەم باسـە دەگەڕێتەوە
بـۆ چیرۆکـی نارسـیس کـە پـاش مردنـی بـوو بـە گوڵـی نێرگز و ئـەم گوڵـە لـە ئەدەبی
ڕۆژئـاوادا هێامیەکـە بـۆ خۆپەسـەندی ،لەبـەر ئـەوەی خۆپەسـەندی سـیفەتی زۆربەی
ئافرێنەرانـە و هەمـوو هونەرمەندێک خولیـای هونەرەکەی خۆیەتی .شـیلگەلی ئەملانی
بـڕوای وایـە هەمـوو هونەرمەنـدان نارسیسـن» (زرینکـوب .)151 :1371 ،چیرۆکـی
نارسـیزم لـە ڕاسـتیدا لـە ئەفسـانەیەکی یۆنانییـەوە وەرگیـراوە کـە لەبـارەی کوڕێکـی
گەنجەوەیـه .ئـەو کـوڕە عاشـقی وێنەی خۆی لـە ئاودا بـووە و چونکە هەرگیز دەسـتی
بـەو وێنەیـەی الی وا بـووە پەرییەکـی نـاو ئـاوە ڕانەگەییـوه ،ناڕەحـەت بـووە و لـە
کۆتاییـدا مـردووە (سارسـۆن .)518 :1381 ،هەڵبەت وشـەی نارسـیزم واتایەکی نەرێنی
هەیـە و بـە کەسـێک دەگوتـرێ کە خۆی پـێ جوانـە و لە فارسـیدا بە واتای خودشـیفتە
(خولیـای خـۆ) دێ کـە جۆرێک نەخۆشـیی دەروونییـه ،هەرچەند هاشـم موحەممەدی
لـە وتارێکدا دەڵێ «خۆشـیفتەیی نیشـانەی خۆمیحـوەری و خۆبهزلزانی نییـه ،بەڵکوو
ئـەو بارودۆخـە فکرییەیـە کە تێیدا ،کەسـێک خۆی لەباتی کەسـێکیتر دەکاتـە ئامانجی
خۆشەویسـتی .زۆربەی هونەرمەندان و شـاعیران و نووسـەران دیفاعیان لە سـەروەریی
هونەریـی خۆیـان بەسـەر ئەوانیتـردا کـردووه» (محمـدی .)78 ،1389 ،هەڵبـەت
سـیگمۆند فرۆیـد بـەر لـەو ئـەم بۆچوونـەی ئاشـکرا کردبوو.
 -3کورتە پێناسێکی دوو شاعر
لێـرەدا بـە کورتـی ئاماژەیـەک بـە پلـە و پێگـەی شـێعری نالـی و موتەنەببـی ،هەروەهـا
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کەسـایەتی ئەدەبییـان دەکەیـن و لە باسـی ژیانیـان خـۆ دەبوێرین ،چونکـە هەردووکیان
نارساو و مەشـهوورن.
 -1-3موتەنەببی
أبوالطیـب احمدبـن حسـین الجعفـی (354-303ە) شـاعیری گـەورە و بەناوبانگـی
عـەرەب ،لـە کووفە لـە دایک بووە و بە دوای زانسـت وگەیشتن بـە ئاواتەکانی زۆرێک
لـە واڵت و دیوەخانـی شـا و ئەمیران گـەڕاوە (الفاخـوری786 :1986 ،؛ فـروخ:1968 ،
 .)458دیوانـی موتەنەببی لە سـەردەمی خودی شـاعیردا ناوبانگـی دەرکردبوو ،بە واڵتدا
بڵاو ببـووەوە و ئەدیبـان و خاوەنبیـران خوێندبوویانـەوه .بـە جۆرێـک کـە سـەبارەت
بـە ناوبانگـی دیوانـی موتەنەببـی لـە نێـو عـەرەب و عەجەمدا ،ڕەشـید وەتـوات دەڵێ:
«لـە ئیقتباسـی چرکـەکان و مەعریفـە و مەتانەتـدا ،گشـت هەڵبەسـتوانە ئیسلامییەکان
هاوسـەری موتەنەببیـن .دیوانەکـەی موتەنەببـی لـە نێو عـەرەب و عەجەمـدا بەناوبانگە
و خوێنـدەواران و گەورەپیـاوان دیوانەکەیـان ال مەزنـه» (سـمرقندی 42 :1385 ،و .)43
لەوانەیـە ئەم قسـەیە ئەوەندەش بێهـوودە نەبێ ،لەبـەر ئەوەی مەوالنـا جەاللەددینی
ڕۆمـی یەکێـک لـە گەورەزانایانـی ئیسلام و لـە کاریگەرتریـن عارفانـی ئیسلامی لـە
جیهانـدا هۆگـری دیوانەکەی بوونە ،بە جۆرێک کە «ئەفالکی» لـە «مناقب املعارفین»دا
دەگێڕێتـەوه« :حەزرەتـی مەوالنـا لە سـەرەتای بینینی مەوالنا شەمسـەددین ،شـەوەهای
شـەو دیوانـی موتەنەببـی دەخوێنـدەوه؛ مەوالنـا شەمسـەددین فەرمووی بایەخـی نییه؛
چـیدی مەیخوێنـەوه؛ یـەک دوو جارێک وەهـای دەگوت و ئەو درێژەی بـە خوێندنەوە
دەدا؛ شـەوێک کـە بـە جیـدی موتـااڵی کـرد و خـەوی لێکـەوت؛ دیتـی لـە مەکتەبـدا
لەگـەڵ زانایـان و فەقێیـان باسـێکی قووڵیـان دامەزرانـدووه؛ هەموویان دان بە قسـەیدا
دێنـن ،هـەر لـە خەوەکەیـدا پەژیـوان دەبێتـەوە و حـەرسەت دەخـوا کـە بـۆ وام کرد ،چ
پێویسـت بـوو ،بڕیـار دەدا لـە مەکتـەب بڕواتـە دەرێ ،لە پڕ لە خـەو ڕادەپەڕێ ،تەماشـا
دەکا دەبینـێ مەوالنـا شەمسـەددین لـە دەرکـەوە دێتـە ژوورێ و دەفەرمـێ کـە دیتـت
چیـت لـەو فەقـێ هەژارانـە کـرد؟ ئـەوە گشـتی هـی خوێندنـەوەی دیوانـی موتەنەببی
بـوو هەروەهـا شـەوێک دیسـان لـە خەونیـدا دەبینـێ کـە مەوالنا شەمسـەددین ڕیشـی
موتەنەببـی گرتـووە و دەیهێنیەتـە الی مەوالنـا کە قسـەی ئەمـە دەخوێنیـەوه .موتەنەببی
پیاوێکـی الواز و دەنگناسـک بـووه؛ دەالڵێتـەوە کـە لـە دەسـت مەوالنا شەمسـەددین
ڕزگارم بکـە و چیتـر ئـەو دیوانـە هەڵمـەدەوه؛ لـە کۆتاییدا زانسـت و مەکتـەب بەجێ
دێڵـێ ،مەندیلێکـی چڵکـن لە سـەر دەنـێ و فەرەنجییەکـی کۆنـە دەکاتە بـەر و دەچێتە
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خەڵـوەت و خەریکـی ڕیـازەت کێشـان دەبـێ» (افالکـی 623 :1362 ،و .)624
سـەیید قوتـب لـە کتێبـی بنەمـا و جۆرەکانـی ڕەخنـەی ئەدەبیـدا ،بـە پێـی بنەمـا
و بنچینـە و پێناسـەگەلێک وا لـەو پەرتووکـەدا باسـیان لـێ کـراوه ،نووسـەران دەکاتـە
چـوار بەشـەوە و لـە الپـەڕە 110ی ئـەو کتێبـەدا دەڵـێ« :کەواتـە هەڵبەسـتوانێک کـە
مبانگەیەنێتـە هەبـووی مەزن و لـە چنگ کات و شـوێن ڕزگارمان بکا ،لـە هەمان کاتدا
بپەرژێتـە سـەر ڕووداوە بچووکـەکان و چرکەسـاتە کورتخایەنـەکان و حاڵەتـە تایبەت و
تاقانـەکان ،شـاعیرێکی گـەورە و کـەم وێنەیه .بەاڵم شـاعیرێک کە لە کاتـە جیاجیاکاندا
مبانگەیەنێتـە ژیـن و هەبـوون و لـەم کاتانـەدا لەگـەڵ ڕۆژگاری بێ کۆتـای تاهەتایی و
ژیانـی بـێ بڕانـەوه ،یان تەنها لەگـەڵ ژیانی مرۆڤ و رسووشـتی ئینسـانەکان پەیوەندی
دروسـت بـکا ،ئـەوە هەڵبەسـتوانێکی تاقانەیـه .وەک چـۆن ئیبنـی ڕۆمـی و موتەنەببی
و ئەبووعـەال بـەم جـۆرەن» (سـیدقطب .)110 :1390 ،سـەید قوتـب لـە پەراوێـزی ئەم
نوورساوەیـەدا لـە ژێـر نـاوی شـاعیرانی بچووکتر بـاس لـە شـاعیرانی سـنووردار و
شـاعیرانی نزمتر لـەم شـاعیرانە دەکا و ئەوەی ئاشـکرا و ڕوونە ئەوەیە کە سـەید قوتب،
موتەنەببـی بـە شـاعیرێکی بـێ هاوتـا و مـەزن نازانـێ ،لەبـەر ئـەوەی هونەرەکـەی بـۆ
خزمەتـی ڕووداوی ڕۆژانـە و رسووشـتی ئینسـانەکان بـەکار دێنـێ و بێجگـە لـە چەنـد
منوونـەی بچـووک نابێتـە هـۆی پەیوەنـدی لەگـەڵ هەبـوون و وەک فازڵـی دەڵـێ:
«وەهـا کەسـانێک لـە بـواری فکـر و هـزر و ئەندێشـەدا ،پێشـڕەو و پێشـکەوتوو نیـن و
لـە خۆیاندا هەسـت بـە ئەرکێک ناکـەن تا بۆ پەرەسـەندنی تێبکۆشـن .تەنهـا فاکتەرێک
کـە ئەمانـە بـە دوای خۆیدا ڕادەکێشـێ موناسـەبەکانه ،بۆیە کێش و سـەروا لـە زەینیاندا
دروسـت دەبـێ و ئینجـا دەیهێننە سـەر زمان .ئـەم جۆرە لە شـاعیران لە پشـت وتەکانی
خۆیانـەوە دەمامکیـان بەسـتووە و لە بـاری دەروونـی و تێڕوانین و ئەندێشـەوە بێ ناو و
نەنـارساو دەمێننـەوه ،نـە لەگەڵ خوێنـەری خۆیان پەیوەندی دروسـت دەکەن ،نە شـیعر
و هونەریـان کاریگەرییەکـی هەرمـاو یـا ئەوتـۆی دەبـێ ،بگـرە ئەوانـەش ڕازی ناکـەن
وا خولیـای ئەدەبـن» (فاضلـی .)7 :1375 ،بـەاڵم فازڵـی بـە پێچەوانـەی بۆچوونەکەی
سـەید قوتـب ،موتەنەببـی ناخاتە ناو ڕیزی ئـەم جۆرە لە هەڵبەسـتوانان« ،لەبـەر ئەوەی
شـیعری موتەنەببـی بـۆن و بەرامـەی جیهانڕوانییەکـی تایبـەت و ڕەسـالەتی فکـری لێ
دێ بۆیـە لێکدانـەوە و لێکۆڵینـەوەی شـیعرەکانی جێـی سـەرنجه» (هەمان سـەرچاوه).
فازڵـی بـە لەبەرچاوگرتنـی بارودۆخـی کۆمەاڵیەتـی و سیاسـی وەهـا بۆچوونێـک
دەردەبـڕێ .بـەاڵم ڕا و بۆچوونـی سـەید قوتـب هزرخوازنانەترە و وێدەچێ ڕاسـترت بێ،
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چونکـە شـاعیر دەبێ لە بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و سیاسـیی سـەردەمی خـۆی پرت بڕوا،
ئەگـەر هەڵـە بـێ یـان نا ،بـەرەو پێش بـڕوا و لـەم بەرەو پێـش چوونـەدا دەتوانـێ ئاماژە
بـەم ڕووداوانـەش بـکا و نابـێ بچێتـە ژێـر کاریگەریـی دۆخـی سـەردەم و ئیحساسـی
وی ببێتـە هـۆی الیەنگریگەلێـک کە ناچنە نـاو بازنەی بنەمـای کاری شـاعیرەوه .لەبەر
ئـەوەی ئامانجـی سـەرەکی لە شـیعردا پەیوەنـدی لەگەڵ هەبوونـە و موتەنەببـی ناتوانێ
بازنـەی پەیوەنـدی لەگـەڵ هەبـوون دروسـت بکا.
 -2-3نالی
خـدر (خـزر) کـوڕی ئەحمـەدی شاوەیسـی ئالـی بەگـی میکائیلـی ،بـە وتـەی زۆر
سـەرچاوە لە  1215تـا 1273ی کۆچی ژیاوە (روحانـی« )413 :1371 ،بەچکە کوردێکی
شـارەزووری نـەداری هـەژاری بـێ نـاز و نیاز ،ئالـوودەی ئارەقـە و ئـەرک و زەحمەتی
پـڕ تەپوتۆزی (خـاک وخۆڵ) ،گیـرۆدەی چەندیـن تەنگوچەڵەمە و چەکمەسـاری حاڵ
و بـاری بـێ شـەوق و زەوق ،دەسـپاچەی کۆمەاڵیەتـی ئابووری-ڕامیـاری ژێر قەمچی
زەبروزەنگـی ڕژێمـی نیوەشارسـتانانە ،ڕۆڵـەی میللەتێکی هەرگیز خۆشـی نەدیتووی بە
ئەبـەد ڕێـز لێ نەگیراو ،سـەردەفتەری هەڵبەسـتی کوردی لـە هەموو سـەدەی نۆزدەمدا،
نالی شـارەزووری» (مەسـعوود موحەممـەد.)7،8:2010 ،
کەرەسـەی نالـی لـە کێشـانی تابلـۆ هەتاهەتایـی و ڕەنگامەکانیـدا ،شـەپۆلی پـڕ
لـە ئـاوازی پیـت و وشـەگەلێکە کـە بـە جوانرتیـن شـێوە دەیانهاوێتـە سـەر کەنارێنـی
هەبـوون و بـۆ چەند سـاتێک خوێنـەر لەگەڵ خـۆی دەباتە نـاو قوواڵییەوە و دیسـانەوە
دەیهێنێتـەوە سـەر کەنارێـن .نالـی بـۆ یەکەم جار لـە شـیعری کوردیدا بـۆ ڕەنگاوڕەنگرت
کردنـی تابلۆکانـی لـە سـەمبول ،هێما ،ئامـاژه ،ئیقتبـاس و زانسـتە دینییـەکان کەڵـک
وەردەگـرێ و الپەڕەگەلێکـی نـوێ لـە مێـژووی ئەدەبـی کوردی بـۆ خـۆی و گەلەکەی
خـۆی تۆمـار دەکا.
دەسـەاڵتی نالـی بەسـەر زاراوەکانـی زمانـی کـوردی و هەروەهـا زمانـی گەالنـی
دراوسـێی کوردسـتان وەک عـەرەب و تـورک و فـارس ،بووەتـە هـۆی ئـەوەی هەوێنی
هەویرەکـەی لـە تەنـدووری هەسـت و عاتیفەیـدا وەها شـیعرێک پێشکەشـی گەلەکەی
بـکا کـە تا ئەمڕۆکـەش نەتەنهـا بەیات نەبـووە بەڵکـوو ڕۆژ لەگـەڵ ڕۆژ تازەتـر دەبێ و
لـە مـەال و موفتـی و ئەدیب و شـاعیرەوە بگرە تا خەڵکی ئاسـایی کوردسـتان چێژی لێ
دەبینن و شانازیشـی پێـوە دەکەن کە تابـووی دووبارەنەبوونـەوەی گەورەپیاوانێک وەک
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حافـز و سـەعدی و مەوالنـا و خەییامـی شـکاند و گەلەکـەی کـردە خاوەنـی دیوانێک
کـە بـە ئوتۆنۆمـی قایـل نیـن بەڵکـوو هـاواری سـەربەخۆییەکی بـێ مەرجـی ئـەدەب
وکولتووریـان لـە خەڵکـی جیهان دەکەن ،بـەاڵم هـەزاران حەیف کە گەالنیتـری دونیا
لـە بەرەکەتـی نـان و خوانی شـاعیرێکی ئـاوا مەزن بێبەشـن.
«ئەگـەر حافـز لـە وێژەی فارسـدا گەورەتریـن نوێنەری غـەزەل لە بـاری پوختەیی و
کەمـاڵ و وشـە و مانایـه ،نالـی ئەم ڕەسـالەتەی لـە غەزەلی کوردیـدا وە ئەسـتۆ گرتووە
و ئەگـەر سـەعدی لـە غەزەلی عاشـقانەی فارسـیدا لـە لووتکەدایـه ،نالیش لـە غەزەلی
عاشـقانەی کوردیدا دەدرەوشـێتەوه» (محمـدی.)189 :1391،
 -4فەخری زاتی لە شیعری موتەنەببی و نالیدا
ئـەم بابەتـە لـە چەنـد جەمسـەرێکدا دابـەش دەکەین ،بـەاڵم بەهـۆی جیاوازیـی زۆری
جۆرەکانـی شـانازی ئەم دوو شـاعیرە ،جەمسـەرەکان وەک یـەک و بە قـەدەر یەک نین؛
بـۆ وێنە فەخـری زاتی موتەنەببی لە دوو جەمسـەردا و فەخری نالی لە سـێ جەمسـەردا
دەخەینە ڕوو.
 -1-4فەخری زاتی لە شیعری موتەنەببیدا
ئەبـو تەییـب هەمـوو کات شـانازی بە خـۆی دەکا ،چ مەرسـیە بڵێ ،چ مەدح و سـەنا یا
هیجـا و غەزەلنووسـی یـا گازنـد و گلەیی؛ ڕوودانی ئـەم کارەش لە الیەن ئەوەوە سـەیر
نییـه؛ لەبـەر ئەوەی لـەم جیهانـەدا هاوتایەک بۆ خۆی شـک نابا.
 -1-1-4فەخر بە پلە و پێگەی بێوێنە لە شیعری موتەنەببیدا
موتەنەببـی هـەر لـە سـەردەمی منداڵـی و نەوجەوانییەوە خۆگـر بووە و بـەردەوام خۆی
لـە خەڵکانیتـر جـودا کردووەتەوه:
ــل أَرت َقــی
ح ٍّ
أی َم َ

أی

ُمحتَقَـــ ٌر فــی ِه ّمتــی

کَشَ عـــ َر ِە فــی َمفرِقــــی

ـق اللّـــ
َو ک ُّل َمــا قَــد َ
خلَـ َ

عَظیــمٍ

أت ّقــی

ــــ ُه ومــا لَــم یخلَـــقِ

(متن ّبی)35:1997 ،
لـەم بەیتـەی خـوارەوەدا تـا ڕادەیـەک خـۆی بـە گـەورە و مـەزن دەزانێ کـە هەموو
کارێکـی سـەیر سـەری لـەو سـووڕ دەمێنـێ تـا ئـەو جێیـەی گشـت کارێکـی سـەیر و
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سـەمەرە خوازیـاری دیتنـی موتەنەببیـن:

إلــی لَ َعمــری قڵــ ُد ک ُّل َعجیبَــه

ـب
ـب فــی ُعیــونِ ال َعجائِـ ِ
کَأنّــی َعجیـ ٌ

جــ ُد
أق ُّ
َــل فَالــی بَلْــ َه أکْ َێــ َر ُه َم ْ

وڕا ال ِ
جـ ُّد
ـت أم مل أنَـ ْ
جـ ُّد فیـ ِه نِلْـ ُ
ـل َ

ومــا أنــا ِم ْن ُهــ ُم بال َع ِ
یــش فیهــم

ولکــ ْن َم ِ
ــب ال َّرغــا ُم
عــد ُن ال ّڕ َه ِ

نــاس ڵِغــــــــــا ٌر
ناســ ُه
و َد ْهــ ٌر ُ
ٌ

ــێ ِ
ضخــا ُم
إ ْن
ْ
کانــت لهــ ْم ُج َێ ٌ

ُلــت ِخلّــی
خَلیلُــکَ
أنــت ال َمــن ق َ
َ

ــل و الــکَال ُم
ج ُم ُ
و إن کَ ُێــ َر التّ َ

و فُــۆا ِدی ِمــ َن الـــ ُمل ِ
ُوک َوإن کَا

َن لِ َســانِی یــ َری ِمــ َن الشُ ــ َعرا ِء

(هەمان)181 ،
خەیاڵـی خۆبەزلزانیـی موتەنەببـی لێـرەدا کۆتایـی نایه ،گشـت کارەکانـی خۆی بە
مەجـد دەزانـێ و هەوڵەکانـی بـۆ گەیشتن بە مەجـد و گەورەیـی  -چ پێی بـگا و چ پێی
نەگا -بـە بەختـەوەری دەزانێ:
موتەنەببــی شــاعیرێکی خۆگــر و بــە غــرووره ،کــەس لــە ســەرووی خۆیــەوە نابینــێ
و پێــی وایــە کــەس لــە وێنــەی ئــەو نەخولقــاوه ،خــۆی بــە کانێکــی زێــڕ دەزانــێ کــە
خراوەتــە نــاو ئــەم جیهانــه:
(هەمان)85 ،
خـۆ بـە گـەورە زانیـی موتەنەببی دەگاتـە جێیەک کـە بە سـانایی ئیزن بە خـۆی دەدا
هاونەوعانـی بـە بێ هیـچ بەڵگەیەکـی مەنتقی بە بچـووک بزانێ:
(هەمان)84 ،
موتەنەببـی هاوتـا و هاوشـێوەیەکی بـۆ خـۆی شـک نەدەبـرد و مرۆڤەکانیتـری بـە
بچـووک دەزانـی و ئەوانـی بـێ نرخ و لە خـوار خۆیەوە دەدیـت .تەنانەت هەبوونیشـی
لـە چـاو خۆی بـە هیچ و کەم بایـەخ دەزانی (رفاعـی .)55 :2002،ئەم جـۆرە بیرکردنەوە
تـا ڕادەیـەک موتەنەببـی لـە چـاو خەڵـک بـێ بـاوەڕ دەکا کـە لـە دونیـادا هـاوڕێ و
هاوبیرێـک بێجگـە لـە خـۆی شـک نابـا و دیسـان ناوی خـۆی دێنێتـە گۆڕێ:
(متن ّبی)85:1997 ،
لەوانەیـە ئـەم گشـتە باوەڕبەخۆبوونـە درۆیینـەی لەوێـڕا هێنابێ کە هەسـتی کردووە
پاشـایه؛ چونکـە لە جێیەک لە دیوانەکەیدا ئیدعا دەکا لە جنسـی پاشـاکانە و هاوئاسـتی
ئەوانه:
(هەمان)350 ،
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پاشـایەکە کـە ئەزمـوون و تواناکانـی هەمـوو جیهانـی گرتووەتـە بـەر و لەڕاسـتیدا
سـولتانی سـەالتینە کـە تەنانـەت ئیرادەی ئەسـکەندەر کـە بـە یارمەتیی خـودای گەورە
بەندێکـی پۆاڵیینـی بـۆ ڕزگارکردنـی جیلێـک چـێ کـرد ،لـە کەرەمـی ئـەو ڕا بوو:
ربتِی بِها
حــوتُ
َ
کَأنّــی َد َ
األرض ِمــن ِخ َ

السـ َّد ِمــن َعز ِمی
کَأنّــی بَ َنی اإلسـکَن َد ُر َ

أ ِمــ ْ
ط عَنــکَ تَشــبیهی مبَــا َوکَأنّــ ُه

حــ ٌد ِم ْێلــی
ف َ
حــ ٌد فَ ْوقــی َوال أ َ
َــا أ َ

جــب عجیــب
جبــاً ف ُع
إن أکُــ ُن ُمع َ
ُ

َفســ ِه مــن َم ِ
َــوق ن ِ
مل یجــد ف َ
زیــد

(هەمان)69 ،
بێگومـان کـەس لـەو گەورەتـر نییـه ،کەسـیش ناتوانێ هاوئاسـتی وی بـێ .دەکرێ
بڵێیـن غـروور و خـۆ بە گـەورە زانینـی درۆیینـی موتەنەببی لەبـەر زمانی شـیعرییەکەی
نییـه؛ لەبـەر ئـەوەی لـەو کاتـەوەی خـۆی ناسـیوە وەهـا هەسـتێکی تێـدا بـووه .ئـەو
مەزناهـی خـۆی لـە واڵتـی زباڵنـدا ،وەک مەزناهـی مەسـیح لە نێـو قەومی یەهـوود دا
دەزانێ:

ِ
إل
ِــأرض نخلَــ َه ّ
مــا ُمقامــی ب

(هەمان)14 ،

ح بیــ َن الیهــو ِد
کَ ُمقــامِ املســی ِ

(هەمان20 ،و)21
فازڵـی لەسـەر دوو بەیتی ئـەم بەیتانە دەنووسـێ« :موتەنەببی شـاعیرێکی مەغروور
و لەخۆڕازییـه ،کـەس لـە سـەرووی خۆیـەوە نابینـێ و پێـی وایـە کـەس وەک وی
نەخولقـاوە و وەکـوو پێغەمبـەر لـە نێـو خەڵکێکدایـە کـە نـە باوەڕیـان پێـی هەیـە و نـە
دەیناسـن» (فاضلـی.)4 :1372 ،
لـە جێیەکیتـردا خـۆی لـەو ڕووەوە کـە لـە نێـو خەڵکـی زەمانـەدا غەریـب و بـێ
هاوتایـە بـە سـاڵحی نەبی دەشـوبهێنێ ،چونکـە ئەویش لە نێـو خەڵکیدا بێگانـە بوو ،بە
جۆرێـک کە کەس لـە وتەکانـی تێنەدەگەیشـت:
أنَــا فــی أُ ّمــ ٍە ت َدا َرکَ َهــا اللّـــ

َریــب َ
ح فــی ێَمــو ِد
ـــ ُه غ
کڵلِــ ٍ
ٌ

جم ـ ُع م ّمن ضَ ّم َمجلِ ُســنا
َسیعلَـ ـ ُم ال َ

بأنّنــــی خَی ُر َمن ت َسـ َعی ب ِه قَــــــ َد ُم

(متن ّبی)21:1997 ،
بـە کورتـی موتەنەببـی خـۆی لـە هەمـوو ئافرێنراوەکان بـە گەورەتـر دەزانـێ و ئەو
کەسـانەی لەگەڵـی دانیشـتوون دڵنیـا دەکاتـەوە کە ئەو باشترین و گەورەترین کەسـێکە
کە لەسـەر دوو پـێ دەڕوا:
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(هەمان)262 ،
موتەنەببـی هەمـوو جـۆرە کەموکووڕییـەک لـە مەزناهـی و شـەرەفی پاکی بـە دوور
دەزانـێ و خـۆی وەک ئەسـتێرەی سـورەییا کـە بـەرزە و لـە هەمـوو کەموکووڕییـەک بە
دووره ،پێناسـە دەکا:
رشفی
مــا أبع َد ال َعیـ َ
ـب و ال ّنقــا َن من َ

ــیب و ال َهــ َر ُم
أنَــا ال ّێ َریــا َو ڕانِ الشّ ُ

(هەمان)263 ،

-2-1-4فەخر بە بوێری و جوامێری و جەنگاوەری لە شیعری موتەنەببیدا
شاعیر دوای بەجێ هێشتنی میرس ،لە قەسیدەیەکدا کە ئاوا دەست پێدەکا:
ُـــل َم ِ
خ ْی َزلَـــى
أال ک ُّ
اشــ َی ِە ال َ

ِ
ب
کل
ِّ
ِفــدَى
ماشــ َی ِە ال َه ْیــ َڕ َ

لِتَ ْعلَــ َم ِمڵْــ ُر َو َمــ ْن بال ِعــراقِ

و َمــ ْن بال َع َواڵِــمِ أنّــی الفَتــى

(هەمان)395 ،
وەفـاداری و جوامنێـری خۆی لە هەمبەر سـەیفوددەولە سـتایش دەکا و سـەربڵندانە
دەڵێ:
ــت
ت َوأنّــی أبَیْ ُ
َوأنّــی َوفَـــ ْی ُ

َوأنّــی َعتَــ ْوتُ عــى َمــ ْن َعتَــا

ت َ ْع ِرفُنــی

َ
ج ُمهــا ُعــودی
أنَــا الــڕی
طــال َع ْ

(هەمان)396 ،
هەروەهـا بـا بزانن کە من لـە پەیامنی خۆمدا لەگەڵ سـەیفوددەولە باوەفـا بووم و لە
بەرامبـەر هـەر کەسـێکدا کە سەرکەشـی بکا وەکوو کافـوور ،منیش سەرکەشـی دەکەم.
موتەنەببـی لە هەمـوو کەلێن و کەلەبەرەکانی دیوانەکەیدا دژواری و ئەسـتەمی سـەر
ڕێـی بـە گیـان دەکـڕێ و لـە هەمبـەر وانـدا چـۆک دانـادا و زیاتـر لـە جـاران بـە هۆی
تاموڵکردنـی ئـەو تەنگوچەڵەمانـە شـانازی بـە خـۆی دەکا و دەڵێ:
چـزووی ڕۆژگار ئـەوی تاقـی کردووەتـەوە و پـەی بـە سـەبر و تاقەتـی موتەنەببـی
بـردووە و بـەردەوام لـەم ڕێگـە سـەخت و تاقەتکـوژەدا هاوڕێـی موتەنەببـی بـووه:
ــوب ال ّز َمــانِ
َ
إ ّن نُیُ
ُــوب و َمــا
خط
فــی مــا قَــا َر َع ال ُ
َ
َو ّ

آن ََســنی

ــب
بالمَاڵئِ ِ

الســـو ِد
ُّ

(هەمان)233 ،
شاعیر لە قەسیدەیەک لە مەدحی عەبدواڵی کوڕی خۆراساندا بە دەسپێکی:
ـش ل ـ ْوال ظَبیَ ـ ُە األنَـ ِ
أظَبْیَ ـ َە ال َوحـ ِ
ـس

جـ ٍّد فــی الهـ َوى تَ ِع ِ
س
ملّــا َغـ َد ْوتُ ب َ
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(هەمان)23 ،
ئیدعـا دەکا کـە ئەگـەر کەوانـی ڕۆژگار بە تیـری ڕووداوی ناخـۆش و بەختی ڕەش
نیشـانەی لـێ بگـرێ گرینـگ نییـه .گرینـگ ئەوەیـە نیشـانەی لـە کەسـێک گرتـووە کە
خـۆی بـە نەبـەز دەزانـێ و پێـی وایە قـەت شکسـت ناهێنێ:
ـب
إن ت َ ْرمنــی نَکَبــاتُ الدّهـ ِر عــن کَ َێـ ٍ

تَــ ْرمِ امــ َرأً غیــ َر ِر ْع ٍ
دیــد َوال نَ ِک ِ
ــس

ـت
أنــا ڵَ ْ
خ ـ َر ُە الــوادی إڕا مــا زُوح َمـ ْ

جــ ْوزا ُء
وإڕا نَطَق ُ
ْــت فإنّنــی ال َ

جــ ٌم تَ ْهتَــدی ڵُح َبتــی بِــ ِه
َوإنّــی ل َن ْ

إڕا حـ َ
اب
ـال ِم ـ ْن دونِ ال ّنجــومِ َس ـ َ
ح ُ

بت ت َشـ َه ُد أنّنی الـ
ج ُ
وکــم من جِبــا ٍل ُ

ـ ـج ُ
ح ـ ٍر شــا ِه ٍد أنّنــی البَح ـ ُر
ِبال وبَ ْ

ِ
بااڵفـــات حتــى ت َرکْتُ َهــا
ــت
تَ َ ّر ْس ُ

تَقـ ُ
ـول أمــاتَ املَـ ْوتُ أم ُڕ ِعـ َر ال ُّڕ ْعـ ُر

(هەمان)
موتەنەببـی لـە هەمبـەر هێرشـی دوژمن بـە تونـدی واڵم دەداتەوە و ئەگەر کەسـێک
بچێتـە شـیوی کەسـایەتیی ئـەوەوە هێنـدە بـە توندی بـەردی قینـی بەسـەردا دەبارێنێ تا
شـەکەت دەبـێ و ئەگەریـش بخـوازێ کەسـێک ڕێنوێنی بکا هـەر ئەوەندە بەسـە تا بێتە
قسـه ،هێنـد ڕێکوپێـک و بـە وردی و ڕوون ڕێیپێشـان دەدا چما ئەسـتێرەی جوزایـە و
هاتووەتە قسـه:
(هەمان)103 ،
بێگومـان موتەنەببی هەسـارەی ڕێ پیشـاندەری و ڕێنامیی هاوڕێیان و دۆسـتانیەتی
لە تاریکـی و تەنگانەدا:
(هەمان)371 ،
لـە جێیەکـی دیکەدا ،لـە پایـەداری و بەرخۆداندا خۆی بە کێوێکی بڵند و سـەرکەش
و لـە تووڕەیـی و بەهێزیدا خـۆی بە زەریایەکی پڕخرۆش دەشـوبهێنێ و دەڵێ:
(هەمان)155 ،
لـە الیەکیتـرەوە لـە ڕووداوەکان و جەنگەکانـدا خۆی بە قارەمانێکـی دلێر و نەترس
دێنێتـە ئەژمـار کـە ڕووداو و گرفتـەکان لـە هەمبـەر ئـەودا بەو بـاوەڕە دەگەن کـە مەرگ
مـردووه ،یـا تـرس و دڵەڕاوکێ الی شـاعیر نەماوه:
(هەمان)154،
بـە گشـتی موتەنەببـی لـە کەسـێک یـا شـتێک ناترسـێ و تەنهـا شـتێک کـە لـە
ئەنجامدانـی کاری خـراپ دووری دەخاتەوە جوامنێری و دلێری و ڕەسـەنایەتیی باشـی
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ئـەوه ،ئەگینـا هیـچ ترسـێکی لـە دەرەنجامەکانـی نییـه:
وتَــــ ـ َرى الـ ُمـ ـ ُر ّو َە و ال ُفتُ ّو َە واألُبُـ ّو
ِــی
ُهــ ّن الێــاێُ املانِعاتــی لَ ّڕت ْ

ضاتِـــها
ــی ک ُُّل َمـلی َ
حـــ ٍە َ ّ
َە ِف َّ
خـ ُ
ـوف ِمـ ْن تَ ِب َعاتِ َها
خلْ َوتــی ال ال َ
ِفــی َ

َ
ّیــل فانظُــر
طــال هــڕا الل ُ
أ َعزمــی

أ ِمنــکَ الڵّ
ـــبح یفــ َر ُق أن یۆوبَــا
ُ

بــاشتُ أمــرا ً أُریــ ُد ُه
َوأنّــی إڕا
َْ

َــت أقاڵِیــ ِه َو َهــا َن أشَ ــ ُّد ُه
تَدان ْ

واللیــل والبیــدا ُء تعرفنــی
ُ
الخیــل
ُ

ـاس والقل ُم
ـیف
والسـ ُ
ُ
والرمح والقرطـ ُ

(متن ّبی)151:1997 ،
زۆربەی کاتەکانیش هەموو کەسێک و هەموو شتێک لێی دەترسێ:
(هەمان)
موتەنەببـی هـەر کارێکـی بیهـەوێ بـە سـانایی ئەنجامـی دەدا و بـە هـۆی ئیـرادە و
گـوڕ و تینـی بەهێـزی کە هەیەتـی ،دژوارتریـن کارەکان بۆ وی سـانا و ئاسـان دەبنەوه:
(متن ّبی)355:1997 ،
موتەنەببـی ،بـۆ ئیسـباتی شـانازیکردنی بـە بوێـری ،شـەڕکەری ،خۆڕاگـری
و زانسـتی ،دەڵـێ ئەسـپ ،شـەو ،بیابـان ،شمشـێر ،قەڵـەم و کاغـەز ،هەمـوو بـۆی
دەسـەملێنن:
(هامن)262 ،

 -2-4شانازی زاتی لە شیعری نالیدا
نالیـش وەک موتەنەببی ،شـانازی بە بـوارە جۆراوجۆرەکانی کەسـایەتیی خۆی کردووه.
بیرووبـڕوا ،خووخـدە و هەمووهەسـتو و کەوتەکانـی ژیـان و رۆژگاری ئـەم شـاعرە لە
شـانازییەکانیاندا ڕەنگـی داوەتـەوە ،لێـرەدا فەخری نالی لە سـێ بەشـدا دەخەینە ڕوو:
 -1-2-4شانازی بە پلەو پێگەی بێوێنە لەشیعری نالیدا
نالـی ،ئەگەر بـە ڕواڵـەت ،بێهیممەتی دەسـتی میحنەتە ،هێشـتا توانـای گرتنی واڵتی
هـەر مـاوەو وەکوو ڕۆسـتەم خاوەنی تێـغ وعەلەمە:
نالیــا بێهیممەتــی تــا کــەی بەدەســت میحنەتــەوە

فاتیحــی و ڕوستەماســا ،ســاحیبی تێــغ و عەلەمــە

(نالی)320:1379 ،
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نالـی ،جارێکیتـر خـۆی ناگـرێ و هـاوار ئـەکا کـە بەڵـێ مـن گیـرۆدە و نێچیـری
داوی جـادووت یـارم ،هـەر ئـەو دەتوانێ مـن ڕاو بکات چونکـە من هاوتـای پڵینگ و
شـێر و شـاهینی شەهەنشاهیم!
گەلێ شــێر و پوڵەنگ و باز و شــاهینی شەهەنشــاهی
وەکــوو نالــی بــە دڵ نێچیــری ڕاوی چــاوی جادوتــن

(پێشوو)340،
نالـی ،لـە شـیعرێکدا خـۆی بـە تـاک و یەگانـە ئەزانـێ و کـەس بـە هاولفـی خۆی
حیسـاب نـاکات ،جـا ئـەو بێوێنەیـەی دەکاتـە بەڵگـە کـە هەمـوو کارییشـی هـەر
بێوێنەیـە و خاریقـی عاداتـن!
نالی،یــەک وئــەو کــەس کــە تەمامــی غەزەلی بیســت

مەعلوومــی بــووە زۆرو کەمــی خاریقــی عــادات

(پێشوو)143،
نالـی ،وەک دەڵێـن خـۆی بـە پیاوێکـی «عاڵمـی» دەزانـی نـەک «عظامـی»! بۆیـە
بنـە و بنەچـەک لـە بیـر ئەبـات و بـەردی بناغـەی کەسـایەتی خـۆی ،لەسـەر مەحەکی
هیممەتـی ،دائەنیـت و لـەم جیهانـە پـڕ هەڵدێـر و نشـیو و بـێ وەفایـەدا چاوەڕوانیـت
نەبـێ کـە زێڕ و پـارە بکاتە عەیـار ،تەنها بـەردی ئیرادەی بـەرزی نالیە کە زێـڕی پاراوی
ئەزمـوون و کارکوشـتەیی ،ئـاوا پیاوانـە دەکاتـە عەیار:
قەلالبــی جیهــان نەقــدی عەیــاری نییــە قوربــان!

«نالــی» مەحەکــی ھیممەتــی کردوویــە موجــەڕڕەب

(پێشوو)133،

 -2-2-4شـانازی بـە ئیخلاس وعەشـقی حەقیقی و دژایەتـی ڕیا ودرۆ ،لەشـیعری نالی
دا
«نالـی ،گەشترین و پرشـنگدارترین ئەسـتێرەی ئەدەبـی کـوردی ،شـاعریکی ئەوینـدار
و بەهەسـتەکە بـە دەسـت و پەنجـەی خیاڵـە هونەرمەندانەکـەی ،تـان وپـۆی عەشـقی
حەقیقـی ومەجـازی لێکگرێـداوە و نەخشـێکی رازاوەی پـێ خولقانـدووە ودیوانـی
ئەدەبـی کوردانی پێ ئـاوەدان کردۆتەوە«(ڕیـزوان .)414 :1389،نالیش وەک موتەنەببی،
شـانازی بـە بـوارە جۆراوجۆرەکانـی کەسـایەتی خـۆی کردووه .بـۆ منوونە شـانازی بە
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جەوهـەری پـاک و دووری کردنـی لە درۆ و مەقـام خوازی کردووه ،لەبـەر ئەوەی وەک
هەمـوو زەمانە و سـەردەمێک لـە دەورەتی نالیشدا کەسـانێکی مەقام خـواز هەبوونە کە
بـە نـاوی ئاییـن و بۆ بژیوی ژیانیـان هەم خراپەیان کـردووە و هەم لە کـردەوەی خراپیان
پەژیـوان نەدەبوونـەوە و لەڕاسـتیدا لـە نیعمەتـی ئایین بە خـراپ سـوودیان وەرگرتووه.
نالـی ئەمانـە دەخاتە بەر تانە و تەشـەر و بوێرانە هاوار دەکا کە ڕەسـەنایەتی پشتبەسـتوو
بـە ئەویدیـی سـۆفیەکی کۆنەپـۆش ڕەسـەنایەتی پشتبەسـتوو بـە زاتیی من داناپۆشـێ و
لەشـی ناچیـزەی وان ناتوانێ بەسـەر ڕەسـەنایەتی زاتیـی مندا زاڵ بێ ،لەشـێکی ڕووت
کـە لـە ئاسـت مـاک و ڕواڵەتـدا ماوەتـەوە و نەچووەتە ناو هـزر و زاتی شـتەکانەوه:
خەرقــە

جەوهــەری

بینــە

خــۆی

پۆشــێ

نێــو،

زاتــی

بــە

کــەی

دەپۆشــێ

ئــە

مــن

عوریانــی

دەکا

یلــوەی،
ج

بــە

زوشــتی

(پێشوو)98،
نالـی ،وەکـوو هەڵۆیەکـی وردبین فرەچەشـنی و جوانـکاری و ڕەنگامەیـی جیهانی
ئینسـانەکان دەبینـێ و دوابـەدوای وی زۆر بـە وردی لەگـەڵ بارودۆخـی پـڕ لـە ڕەمزی
مرۆڤەکانـدا مامەڵـە دەکا و بوێرانـە لەبـارەی سـنووربەندییە ئیدۆلۆژیکییەکانـەوە قسـە
دەکا .هێـرش دەباتـە سـەر دونیادۆسـتانی بەختـەوەر کـە لەڕاسـتیدا بەدبەخـت و بـێ
بـەش لـە قیامەتـن و بـەم جـۆرە نازیـان پـێ دەفرۆشـێ کە بـڕوای وایـە گشـت مەقام و
گەورەییـان ناگاتـە پەنجـەی دەسـتی ئـەو هەڵـۆ وردبینه:
ئــەم سەرســەری بازانــە کــەوا هەمســەری بوومــن

موشــکیل ،بگەنــە ســاعیدی شــاهێکی وەکــو مــن

(هەمان سەرچاوە)341 ،
نالـی ،ئـەم جارە شـانازی بە سـەر ماڵپەرسـتییەوە دەکا کـە گوێچکـە و گەردنی تژی
جەواهیـری گرانبەهایـه؛ چونکـە کۆشـکی فەقـری ئەویش تـژی گەوهەری ئەندێشـە و
مەعریفەیه:
لــەو گــەردەن و عیقــدە کــە پــڕە گــەردەن و گۆشــت
بــەو پێیــە کەنــارم کــە پــڕە دامــەن و کۆشــم

(هەمان سەرچاوە)341 ،
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شـاعیری ئێمـە لـە دڵـداریدا فەرهاد ئاسـا عاشـقی «حەبیبـه» و خاوەنـی ئەڤینێکی
پـاک و بـێ هـەوا و هـەوەس بـووە بەرامبـەر بـە وی و لەڕاسـتیدا میراتگـری ئەڤینێکـی
مەجازییـه .لـە الیەکیتـرەوە شـێتانە چووەتـە کاری ئەڤینـی حەقیقـی و میسـالیەوه؛
عەشـقێک تا ئاسـتی شـەهیدبوون ئاوێتـەی پۆششـێک دوور لەوەی زەین بـۆی دەچێ.
لـە هـەر الیەکـەوە ئەڤینـی وی نـە لـە جـۆری عەشـقی کەسـێکی هەوەسـبازی گەدای
لەشـه .لـەم ڕووەوەیـە کە لەگـەڵ ڕەخنە گرتن لـە ڕەنگ و بۆی عەشـقی هەوەسـبازانه،
شـانازی بـە بێڕەنگیـی ئەڤینی خـۆی دەکا:
ھــەم واریســی فەرهــادم و ھــەم نائیبــی مەجنــون
وا تــێ مەگــە قوربــان ،کــە گــەدا ،بولهەوەســێکم

(هەمان سەرچاوە)341 ،
نالـی خـۆی لە سـەرووی فەرهـاد و مەجنوونـەوە دەبینێ ،لەبـەر ئەوەی ئـەوان هەر
شـتێکیان لـە عەشـق و عاشـقی ئامادە کردبـێ ،نالـی کردوویەتی بـە هی خۆی.
نالـی ،مرۆڤێکـی ئـازاد و نوقمـی پەیـڕەوی کـردن لـە دەسـتووری خوداوەنـده ،لەم
ڕووەوە وەکـوو هومـا بەختەوەرانـە و شـکۆمەندانە دەژی و خۆی گەورەتـر لە خەڵکانی
کوندەبـوو سـیفەت دەزانـێ کـە لـە جیهانی ماکەکانـدا زیندانیـن و گیـرۆدەی عیالقاتی
دونیاییـن .نالـی شـەهێنێکی خـۆش ئـاوازە و لێوڕێـژە لـە سـیفاتی بـەرزی ئینسـانی،
دەنـگ و سـیفاتی وی وەبیرهێنـەری ئـاواز و خووخدەی بیاللی حەبەشـی ،سـەحابەی
پێغەمبـەری خودایـە (د.خ) ،نـەک کەسـانێکی تازەپێگەیشـتووی ناالیـق کـە دەنگیـان
هاوڕەنگـی دەنگـی قەلێکـی ناشـیرین و نالەباره:
ســایەیی پایــە وەکــوو باڵــی هومــا و بــازی ســپیم

نــە وەکــوو بوومی قــەدەم شــووم و ،نــە هەمڕەنگی قەمل

(هەمان سەرچاوە)299 ،
مـەال خـدر ،چاکی و ناشـیرینیی کارەکان بە شـتێکی زاتـی نازانێ ،هـەر بۆیە خۆی
لـە مـەال و فەقێـی لـەش پـەروەر و سـواڵکەر کـە دایمـە چاویان لـە گیرفانـی خەڵک و
بەخششـی وانـە گەورەتـر دەزانـێ و بە باشـی دەزانێ ڕێگـەی هەوڵ و ڕەنـج بگرێتە بەر
بـەاڵم منەتی کەس نەکێشـێ:
مــن لەوانــەم چــی کــەوا ئەهلــی وەســیلە و مەســئەلەن
عامیــل و ناچــار و مەعــزوور ئــەر بڵێن هــەر بێنە بۆم!
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(هەمان سەرچاوە)313 ،
خۆناسـینی نالـی بوەتـە هـۆی جیهـان ناسـی ئـەو «.نالی لـەو کەسـانە بـووە کە لە
خـۆی تێگەیشـتووە ،ئیدیۆلۆجییەتـەی بـاوەڕی پێـی بـووە خـۆی بـە بچووک حسـێب
کـردووە ،لەوانـە بەرامبـەر بـە (خۆشەویسـت) و (خـودا) و (پێغەمبـەر) خـۆی بـە کـەم
زانیـوە ،ئەگینـا دانـی بـە کەسـی دیکـە نەهێنـاوەو لـە نـاو کۆمەڵـدا ئەگـەر لـە شـاعیر
بەگەورەتـر نارسابێ ».و جیهاناسـی لەم ڕووەوە ئەوەی کە نالی کردووەتە پاشـایەکی بێ
ڕکابـەر ،پرۆڤـەی ڕوژ و شـەوانی خۆیەتـی لە ڕێگەی گەیشتن بە خۆشەویسـتەکەیدا،
بگـرە ئامانجی ئـەو لەو نیگارکێشـییە جوانانـەش نزیکبوونەوەیە لە مەعشـووق و بەس:
بــۆ مەشــقی عەشــقی زوڵفــی نیــگار و نیگارشــی

“نالــی” لــە خامــەدا بووەتــە شــاهی توڕڕەنــووس

(هەمان سەرچاوە)251 ،
نالـی ،جـاری وایـە بـە پێچەوانـەی داب و نەریتـی سـالکانی عیشـقی رەببانـی کـە
رازداری و خۆشـاردنەوەیە ،نەتەنیاخـۆی دەردەخـات ،بەڵکـوو بـە شـانازیەوە سـاقی
بانگێشتن دەکات کـە بێتە تەوافـی کەعبەی دڵـی و تەجەللـی کۆلکەزێرینەی(ڵبغەاللە)
ی لـە ئـەو دا ببینێت:
ســاقی!وەرە ،مەیخانەیــی دڵ کۆنــە رەحیقــی
گەرمایلــی تەوفــی حــەرەم وبەیتــی عەتیقــی
یــەک ڕەنگــم وبــێ ڕەنگــم وڕەنگیــن بــە هەمــوو ڕەنگ

بــەم ڕەنگــە دەبــی ڕەنــگ ڕژیــی عیشــقی حەقیقــی

(هەمان سەرچاوە)661 ،
نالـی روودەکاتـە سـاقی و دەڵی:دڵـی مـن جێگـەی شـەرابی ئەزەلـی یەزدانـی
وقەرارگەی عەڕشـی ڕەحامنیە و دەشـێ تەوافی بکەی ،من بەئیخالس و یەکتاپەرسـتیم
بوومەتـە جلوەگەهـی ڕەنگدانـەوەی هەمـوو دەسـتکردەکانی خـۆا و ڕەنگـی ڕەنگڕێژی
عیشـقی حەقیقـی لـە منـدا ڕەنگـی داوەتەوە.
وەک دەبینیـن نالـی ،لەم دووبەیتە دا کە لەبرییزن لـە جوانکاری و رەوانبێژی،زۆریک
لـە مانـا عیرفانیـەکان و وشـە قوڕئانیـەکان دەخاتـە بـەر چـاوی داڵن،بـە هێنانـی کۆنـە
رەحیقـی مەیخانەیـی دڵ،لە پەنا تەوفی حـەرەم وبەیتی عەتیق دا،هەڵویسـتە عارفانەکەی
ڕابعـەی عەدوییـە مـان بیردێنێتـەوە و گوێچکـەی دڵ بە(قلـب املۆمن عـرش الرحامن)
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ی دەزرینگیتەوە.مامۆسـتا مەسـعوودمحەمەد لـە سـەر بەیتـی ئاخـری تێبینیەکی جوانی
هەیـە و دەڵـی مـن نـەم بیسـتوە لـە فیعلی»ڕشتن» وشـەی»ڕژ»پەیدابووبی،مەگەر
کورتکـراوەی» ڕەنگڕێـژی «بێت،پـەس دەکری(ڕەنگـی ڕەزی عیشـقی حەقیقـی)
بێت،دەزانین «ڕەز»سـەرچاوەی شـەرابە و تەناسوبی زیاترە (.مەسـعوودمحەمەد:2010،
)219
لـە چامەیەکـی تـردا نالـی ،هەر بـەدوای شـۆردنەوەی سـۆفیە ناڕاسـتە بـە ڕواڵەت
ڕاسـتەکان!خۆی تاسـەر میچـی ئاسمان هەڵدەکێشـێ و دەم لـە زانینـی زاهیـر
وباتین،حەقیقـەت و مەجـازو هەمووسـیڕڕو ڕازی قەڵـەم دەدات:
زاهیــرو باتین،لەســەر لەوحــی حەقیقــەت یــا مەجاز
ئاشــنای ســیرری قەڵــەم بێ،غەیری”نالــی” کــەس نەما

(نالی)128:1379 ،

 -3-2-4پارادۆکسی هونەری لەشانازیە کانی نالی دا
گەلێـک شـتی سـەیر و سـەمەرە لـە سـەرچاوەی هۆنراوەکانـی نالـی هەڵدەقوڵێـن ،لـە
باڵکێشـی ئـەم شـتە سەرسـووڕهێنانە ئەوەیە که ،جـاری وایە خۆسـتایی نالی لـە عەینی
وەسـفی خۆشەویسـتەکەیدا ون دەبـێ و جـاری واشـە لـە ئـەودا دیـاری دەدا .تەنهـا
نیگارکێشـێکی وەک نالـی دەتوانـێ وەها مامۆسـتایانە و هۆنەرانە شـانازی بـە پێکەنینی
مۆنالیـزای تابلۆکەیـەوە بـکا و هـاوکات ،هـۆکاری ئـەم پێکەنینـە بـە فەخـرەوە بە خۆی
نیسـبەت بـدا .پێکەنینـی خۆشەویسـتەکەی هێنـدە دڵخوازە و تـا ڕادەیەک لە سـەرووی
پێکەنینەکانیتـرە کە بهو هۆیەوە فرمێسـکی نالـی دەڕژێنە خوارێ .بـەاڵم مەگەر دەکرێ
غونچەیگوڵێـک بـە بـێ بوونـی بـاران بپشـکوێ؟ کەواتـە پێکەنینـی خۆشەویسـتەکەی
بەرهەمـی بارانـی ئەڤینـی نالیـە و بـەم جـۆرە فەخر بە خـۆی دەکا:
گریانــی مــن و خەندەیــی تــۆ ئێســتە دەشــوبهێ

بــەو مەوســیمی بارانــە کــەوا غونچــە دەپشــکوت

(هەمان سەرچاوە)158 ،
نالـی ،لەبەیتێکـدا خـۆی بە غوالمی خۆشەویسـتی یـار دەزانێ و تـا ڕادەیەک خۆبە
کـەم دەزانـێ کەتەنهـا هـەر چاوەڕوانـی مـەدەدی زولـف و بـرۆی یارە؛بـەاڵم هـەر لـە
هەمـان کاتدا پلەی شـاهی هەیە،بەڵێ شـاعیرئەگەرچی قەرزداری زولـف و برۆیە،بەاڵم
مەگەر هوما،لەسـەر شـانی شـانەبێ لە سـەر شـانی کێ دائەنیشـێ؟!:
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نالــی کــە غوالمــی مــەدەدی زولــف و برۆتــه

شــاهێکە لــە بــن ســایەی باڵــی دوو هومــادا

(هەمان سەرچاوە)83 ،
بـە واتایـەک ئەم بەیتەی نالی جـۆرە پاڕادۆکسـێکی تێدایە،لە الیـەک زولف و برۆی
یـار ،پلـەی شـاهیبە نالی بەخشـیوەو لـەو ال ،هەر شـانی شـاهێکی وەکو نالی شـایانی
نیشـتنەوەی دوو هومـای زولـف وبرۆن!!یانـێ هـاوکات هـەم فەخرئـەکات و هەمیـش
ملـی خۆبەکـەم زانینیـش بۆ یـار دادەنەوێنێ.
هەرئەم چەشنە پارادۆکسە لە بەیتێکی تری نالی دا بەرچاو ئەکەوێ:
نالــی حەریفــی کەس نیــە ،ئیلــف وئەلیفی کــەس نیە

بەیتــی ڕەدیفی کــەس نیە،هەرزە نویســە،گەپ دەکا !!

(هەمان سەرچاوە)96 ،
نالـی «لـە پاش دەربڕینی بێـزاری لە باری ژیان کە ئەوی خسـتوەتە بنـەوە و خەڵکی
سەرخسـتووە و پایەیەکـی کۆمەاڵیەتـی نزمی بەم داوەو خەڵکی کـردووە بەخاوەن ڕێ و
شـوێن ،هەڵوێسـتێکی کەمتەرخەمانە لە ژیـان وەرئەگـرێ و ئەڵێ:چش،هەرچۆنە باهەر
وابـێ( »...مدرس،پاوەرەقـی ڵ)97بـەاڵم لـە هەمان کاتدا،بـە هەموو هێـزو تواناوە هەر
ئـەو خەڵکـە ئەکاتە گەمەجاڕی خۆی و فەخرێکی ئاشـکرایان بەسـەردا دەکات و خۆی
بە کەسـیان ناگۆڕێتەوە!
نالی،جارێکی ترئەو سەرکەشیە شاردراوە ئەدرکێنێ وئەڵێ:
نالــی کــە ســەدری مەســنەدی تەمکینــی تەکیــە بــوو

بۆتــۆ بــووە بــە دەربــەدەری کووچــە ســوقاق

(هەمان سەرچاوە)96 ،
نالـی ،ئەڵێ:دروسـتە ئێسـتە ئەمـن ملکەچـی عیشـقی یـارو دەربـەدەری کووچـە و
کۆاڵنـی ئاسـانەی ئەوم،بـەاڵم خۆئەگەردڵـم دەربەنـدی دەردی ئـەو نەبوایـە ،کام جێگا
لە جێـگای مـن بەرزتـر ئەبوو؟
 -5ئەنجامەکان
هەردووشـاعیرخۆیان بـە خاوەنـی کەسـایەتییەکی بـەرز دەزانـن کەبنەرەتـی لـە سـەر
هیممـەت وئەزمونـی تاکەکەسـیخۆیـان دامـەزراوەو میراتـی هـۆزوو رەگـەز ،یان پی
بەخشراوی کـەس نیـە.
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بیرووبڕوا،خووخدەو هەمووهەسـتوو کەوتەکانی ژیان و رۆژگاری ئەم دووشـاعرەلە
شـانازیەکانیان دا ڕەنگـی داوەتەوە،تەنانـەت دەکـرێ فەخـری موتەنەببـی بـە بەرهەمـی
پەرێشـانیی بـاری دەروونـی و سـەرگەردانی بزانیـن ,بـەاڵم فەخـری نالـی بەرهەمـی
بێتاقەتیەکـی عارفانەیـە و ڕوانگەیەکـی ڕەخنەگرانـەی بەرامبەر بە کۆمەڵگایـەک کە تێیدا
ژیاوه.
موتەنەببی،فـوو لـە دوو نـاکات وخۆی بەسـەر هەمووکەسـدا هەڵدەکێشـی وخۆی
دەباتـە ریـزی پێغەمبـەران ،تەنانـەت تـەواوی ئـەوەی هەیـە و نیـە و لـە داهاتـوودا
دەبیت،بـە تاڵـی مووی خـۆی نایگۆڕیتـەوە؛ بەاڵم نالی وانیـە و کەمرت لە دایـرەی ئایین
و رەوشـت دەردەچـێ.
نالـی زۆرترین شـانازی بـە ئیخلاس وعەشـقی راسـتەقینەیەتی،بەاڵم موتەنەببی،بە
جەنـگاوەری و بوێـری وکوشتن زیاتر شـانازی دەکات.
موتەنەببـی ،هونەرمەندانـە خۆهەڵکێشـانی تێکـەڵ بـە هەمووبابەتـە شـیعریەکانی
دەکات ولـە پـێ هەڵداکوتن و شـیوەنی خەڵکیش دا ،زیرەکانە هەر خۆی هەڵدەکێشـی،
لـە برابـەردا نالی،بـڕێ پارادۆکسـی جوانـی هەیـە ،کـە لـە ئەوجـی شـانازی کردنـی بە
خـۆ ،لـە نـاکاو ملی خـۆ بە کـەم زانینـی بـۆ یـاری نادیـارو دیـاری دائەنەوێنی.
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سەرچاوەکان
قرآن کریم.
أسـوار ،موسـی و آربـری ،ای جـی ( ،)1384چکامههـای متنبی .تهران :انتشـارات
هرمس.
االفالکـی العارفی ،شـمسالدین محمـد ( ،)1375مناقب العارفین ،تڵحیح تحسـین
یازجی .تهـران :دنیای کتاب ،چاپ سـ ّوم.
خهزنـهدار ،مـارف ( ،)2004مێـژووی ئەدەبـی کـوردی ،بەرگـی سـێیەم ،هەولێـر:
ئـاراس ،چاپـی یەکـەم.
رزمجـو ،حسـین ( ،)1372انواع ادبی و آێار آن در زبان فارسـی ،مشـهد :انتشـارات
آسـتان قدس رضوی.
رضـوان ،هـادی (« ،)۱۳۸۹سـەرنجێکی حەجنامەکانـی نالـی» ،کۆمەڵـە وتـاری
یەکەمیـن کـۆڕی نێونەتەویـی ئەدەبـی کـوردی سـنە ،زانکـۆی کوردسـتان.
الرفاعی ،مڵطفی أمین ( ،)2002املتنبی والشوقی ،اسکندریه :املعارف.
روحانـی ،بابامـردوخ ( ،)۱۳۷۱تاریخ مشـاهیر کـرد ،تڵحیح ماجـد روحانی ،تهران:
رسوش.
ز ّرینکـوب ،عبدالحسـین ( ،)1371شـعر بـی دروغ شـعر بـی نقـاب ،تهـران:
انتشـارات علمـی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1382نقـد ادبـی ،تهـران :امیرکبیر،چـاپ
هفتم .
ساراسـون ،ایـروان جـی و باربـاآ ( ،)1381روانشناسـی مرضـی ،ترجمـە بهمـن
نجاریـان و همـکاران ،تهـران :انتشـارات رشـد.
سـمرقندی ،دولتشـاە ( ،)1385تڕکـرە الشـعرا ،تڵحیـح فاطمـە عالقـه ،تهـران:
پژوهشـگاە علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی ،چـاپ ا ّول.
شمیسا ،سیروس ( ،)1387انواع ادبی .تهران :میرتا.
الفاخوری ،حنا ( ،)۱۹۸۶الجامع فی تاریخ األدب العربی ،بیروت :دارالجیل.
عریـف باملتن ّبی من خالل اشـعاره ،مشـهد :دانشـگاە
ُ
فاضلـی ،مح ّمـد ( ،)1372التّ
فردوسی.
ـــــــــــــــــــــ (« ،)1375شـعرمتنبی در خدمـت رسـالت فکـری او» ،مجلـە
ادبیات و علوم انسـانی ،دانشـگاە فردوسـی مشـهد ،شمارە 1و  ،2سـال  ،29ڵڵ .17-3
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فروخ،عمر ( ،)۱۹۶۸تاریخ األدب العربی ،بیروت :دارالعلم للمالیین.
قطـب ،سـید ( ،)1390اڵـول و شـیوههای نقـد ادبـی ،ترجمـە مح ّمد باهـر ،تهران:
خانـە کتاب ،چـاپ د ّوم.
املتن ّبی ( ،)1997دیوان املتن ّبی ،رشحە علی العسیلی .بیروت :مۆسسە األعلمی.
مح ّمـدی ،غالمحسـین (« ،)1391زندگـی نالـی و نظـری کوتـاە بـر شـعر وی»،
فڵلنامـە زریبـار ،سـال شـانزدهم ،شمارە  79و ،80ڵـڵ 186تـا .211
مح ّمدی ،هاشـم (« ،)1389خودشـیفتگی شـاعران پارسـی تا قرن هشـتم هجری»،
فڵلنامە پارسـی .شامرە .53
محەممـەد ،مەسـعوود ( ،)2010دەسـتەودامانی نالـی ،هەولێـر :ئـآراس ،چاپـی
سـێیەم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)2010چهپکێـک لـە گوڵـزاری نالـی ،هەولێـر:
ئـآراس.
نالـی ،مـەال خـدر ( ،)1379دیوانـی نالـی ،لێکۆڵینـەوە مـەال عبدالکریـم مدرس و
فاتـح عبدالکریـم ،سـنندج :کردسـتان ،چاپـی دووهەم.
نـدا ،طـە ( ،)1383ادبیـات تطبیقـی ،ترجمـە هـادی نظـری منظـم ،تهـران :نرشنی،
چـاپ ا ّول.

