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پثشهوا ئيرباهيمي

دةرچووی زمان و ئةدةبی عةرةبی ،زانستگای كوردستان

کورته
ئهدهيب بهراورد لقثكي نوثيه له توثژينهوه ئهدهبيهكاندا كه هاوشثوهييهكان و
ناهاوشثوهييهكاين هزري كهساين خاوهن بؤچوون و قهصهم به دهستاين وصاته
جؤربهجؤرهكان تثيدا دهخرثنه بهر ذهخنهكاري و لثكدانهوه .فهخر يا شانازي
به خؤ كه له دهرووين ههسته هاوبهشهكاين مرؤڤهكانهوه ههصدهقوصث ،يهكثكه
لهو بابهتانهي له ئهدهيب بهراورد دا جثي لثكؤصينهوهيه و له وثژهي كورد و
عهرهبدا ،به هؤي پهيوهنديي هاوبهشي مثژوويي و كولتووريان ،جثگهيهكي
تايبهيت ههيه .لهوثذا كه خوثندنهوهي بهراوردييانهي ئهدهب وهك تثذوانينثكي
ئهدهيب و   ذهخنهكارانه ،سنوورهكاين زمان و كولتووري تثپهذاندووه و
بووهته هؤي لثكدانهوهي پهيوهندي و كاريگهري زمان و وثژهي گهالين
دونيا لهسهر يهكتري ،ئهم وتاره ههوص دهدا ههصسهنگاندنثكي بهراوردييانه به
تثذوانينثكي ئهمريكي له نثوان دوو ههصبهستواين گهورهي كورد و عهرهب،
نايل و موتهنهبيب ئهجنام بدات و له جؤرهكاين فهخري زاتيي ئهم دوو شاعريه
بكؤصثتهوه .ههم نايل و ههم موتهنهبيب له بواري فهخردا كؤمهصثك هؤنراوهي
باشيان ههيه .فهخر يهكثكه له بهرچاوترين منوونه شيعريهكان له ديواين
موتهنهبيبدا ،ههروهها نايل جوانترين شيعرهكاين فهخري له ئهدهيب كورديدا
تؤمار كردووه .موتهنهبيب و نايل به شثوازثكي هونهرمهندانه له شيعرهكانياندا
فهخريان بهكار هثناوه .لهم وتارهدا به ئاماجني پيشانداين هثماكاين فهخري
زايت له هؤنراوهكاين موتهنهبيب و نايلدا ،ههوص دهدهين به ميتؤدي وهسفي-
شيكارانه شيعرهكانيان لثك بدهينهوه.
وشةگةيل سةرةکي :ئهدهيب بهراورد ،فهخري زايت ،موتهنهبيب ،نايل
1- abosami1387@yahoo.com
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 -1پثشةکي
هـةروةك ،وتـرا ئةدةيب بـةراورد و خوثندنـةوةي بةراورديانةي ئةدةب هةموو سـنورة
شـوثنكاتيةكاين ئـةدةب و كولتـور ،تثدةپةرثنـث و دةبيتـة هـؤي ليـك حاصـي بـوون و
ليـك تثگةيشـتين هـؤز و رةگـةزه جؤراوجورةكان ،كهخـوداش هةر بؤ ئةو مةبةسـتة،
جيـاوازي دروسـت كردوون«ياايهاالنـاس اناخلقناكـم مـن ذكروانثـي وجعلناكـم شـعوبا
وقبائـل لتعارفوا(»..احلجرات)13/
تاهـا نـةدا «طةنـدا» ،كـهيةكثكـة لـة دامةزرثنـةراين ئةدةيب بـةراورد لـة رؤژهةآلتا،
دةصـث« :لـة بـواري نةتةوةيـدا ،ئاشـنابوون لةگـةص ئـةدةيب گةالينتـرا ،لـه اليةكـةوة
دةبيتـة هـؤي كـةم كردنـةوةي دةمارگـرژي بـث جـث سـةبارةت بـة ئـةدةيب نةتةوةيي
وخؤمايل،لـة اليةكيتـرةوة ،هـةل و دةرفـةت دةرةخسـثنث بـؤ دةوصةمةندتـر كـردين،
تؤثـژةر بـةم لقـة ئةدةبيـة تـازة دةتـواين اليةنـهخؤماصـي و دةرةكييـةكاين هزروبيري
گةلةكـةي باشـتر بناسـثت(«.ندا )32-33 :1383،هةروةهـا بـة بـرواي زريـن كـوب،
لثكؤصينـةوة بةراورديـةكان ،دةبنـة هـؤي ناسـيين باشـتري هـؤكارة سـةرةكييةكاين ئاص
وگـؤر و گؤرانكارييـة ئةدةبيـةكان( .زريـن)32 :1382،
لـةم وتارةدا،دةمانـةوث لثكؤصينةوةيةكـي بةراورديانةمـان هةبيـت لـة نثـوان دوو
هؤنـةري بـةرزي كـورد و عـةرةب ،تـا ببثتـة هـؤي ليـك حاصـي بـووين زياتـري ئـةو
دوو زمانة.هةصبـةت بةراوردةكـة تةنيـا لـة بواري فةخـري زاتيدا كـة اليةنثكي بةرچاوي
شـثعري ئـةو دوو شـاعرةية بةرثـوة دةچيـت.
فةخـر يةكثكـه لـةو بابةتـه شـيعريانةي كـه لـه بةرهةمـي زؤرثـك لـه شـاعريان
و نووسـةراين جيهانـدا بـه زمـاين جيـاواز خـؤ دةنوثنـث و دةكـرث بصثين لـه هةمـوو
سـةردةمثكدا ،ذةنگثكـي تايبـةيت هةيه و بثگومان له ژثر كاريگةري كات و شـوثندايه.
زؤربـةي هةصبةسـتوانان لـةم جؤره ئةدةبيةدا ئةزموونيان پثشـكةش كردووه و كؤمةصثك
هةصبةسـتيان بـؤ ستايشـكردين تواناييـةكاين خؤيان و ديـاردةكاين پةيوةسـت به خؤيان
نووسـيوه .ئـةم جـؤره ئةدةبيـه بووةته هانـدةري گةلثـك توثژينةوه له ئـةدةيب زؤربةي
گـةالين دونيـادا .هـةر بؤيـه لثكدانـةوةي بةراوردييانـةي دوو شـاعريي تـا ذادةيـةك
جيـاواز ،لـه دوو گـةيل دراوسـث لةوانةيـه توثژينةوةيةكي نـوث بث بـؤ داوةري كردن.
زؤربـةي ئةديبـان ،موتةنةببي وةك گةورةتريـن هةصبةسـتواين عـةرةب دةزانـن.
موتةنةبيب يةكثكه له شـاعريه گةوره و بةناوبانگةكاين سـةردةمي عةباسـي كه ئةو شـان
و شـكؤيةي لـه ذثـگاي هؤنراوةكانيةوه بةدةسـت هثنـاوه .هةروةها نايل له نثو شـاعريان
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و نووسـةراين كورد دا ،خاوةين بةرزترين ئاستي زانستي و وثژةيي و كولتووريه و به
سـةردةفتةري شـاعرياين كـورد بةناوبانگه ،جا به هـؤي جياوازيي بةرفـراواين ئةم دوانه
لـه ذوانگـةي فةزاي شـيعرييةوه ،تةهنـا بـةراوردي ناوةرؤكي هةندثك له شـيعرةكانيان
كافيـه ،كـه بنـةذةيت فةخري زايت له شـيعري ئةم دوو شـاعريه گةورةيـةدا منوونةيةكه.
«شـانازي له شـيعري موتةنةبيبدا گةلثك بةرچاوه و هةرچةند ناكرث قةسـيدةيةكي
سـةربةخؤ و تايبةت بةو بدؤزينةوه ،بةآلم له گشـت شـيعرةكايندا پيشـان دراوه .ئةگةر
هؤنـةر مـةدح بثـژث يان هيجـا؛ ئةگةر مةرسـيه هبؤنثتةوه يـان غةزةل ،به هـةر جؤرثك
بـث فةخـر دةفرؤشـث ،چونكـه هاوتـا و هاوشـثوةيةك بـؤ خؤي شـك نابا و ئـاگاداري
مةزناهي خؤيةيت( ».اسـوار)15،16:1384 ،
«شـانازي کـردن بـة خـؤ و خةصکـي ديکـة هونةرثکـة لـة مةبةسـتة گرنگـةکاين
ئـةدەيب کالسـيکي کـوردي ،شـانازيکردن الي شـاعريان لـة خؤيانـةوە دەس پث دەکا
تـا دەگاتـة بـاب و باپري و هؤز و عةشـرەت و ميللةت و نةتةوەيـان .ناوەذؤکي ناز و نياز
و شـانازي خؤهةصکثشـاين تثدايـة ،بـةآلم نـايل لةم مةبةسـةدا لـة ذثچکةي شـاعرياينتر
چؤتـة دەرەوە ،لـة خؤشـيدا شـانازي بـةوە کـردووە شـاعريثکي چـاک و مةزنـة .ئـةم
مةبةسـة وەک شـثوازثکي کـؤن لـة ئةدەيب کـوردي نوثدا لة ناو چـووە و باوي نةماوە،
چونکـة شـتثکي کةسـايةتيية و پثويسـتييةکاين کؤمةصي تازە پةسـةندي نـاکا .جا ئةگةر
بثـت و ئةمـذؤ  تةماشـاي ئـةو داهثنانـة بکذث کة لة شـانازي شـيعري کالسـيکي ئةدەيب
کورديـدا بـووە ،لةوانةيـة ئـةو شـيعرانة خبةينـة ذيـزي ئةو شـيعرانةي دەورەيان بة سـةر
چـووە و کـؤن بـوون بـةوەي نرخي هونةرييان ون کردووە ،بةآلم شـانازي نايل چةشـنة
تـام و بؤيثکـي تايبـةيت هەيـة( ».خه زنـه دار)76،77:2004
سـةبارةت بـة پثشـينةي ئـةم بابةتة،دةبـث بصيين كـة لـة بـارةي موتةنةببي وشـيعري
لـة زؤر اليةنـةوه زور وتـارو كتيـب و بابـةت نوسـراوة .بـؤ وثنـة بة چةنـد منوونةيةكي
بةراورديانـه ئامـاژة دةكةيـن :وتـاري امحدشـعباين ،جملـة ادبيـات تطبيقـي سـاصي
،1389مشـارة 16بـة نثوي»تاثريمضمـوين حافـظ ازمتنيب»يـا وتاري رياحـي و هاوكاراين
لـة ژثـر نثوي «مقايسـةي تطبيقي مقدمـات قآليد خاقاين ومتنيب» لة جملةي شـعرپژوهي
زانكـؤي شيراز ،بةهـاري ›1392چـاپ كـراوة .لـة بـارةي ناليـش بـذي كار كـراوة،
بؤوثنـة چةنـد وتارلـة كتييب»كؤمةصـة وتـاري يةكةمين كـؤذي نثـو نةتةوةيـي ئـةدةيب
كوردي»زانكـؤي كوردسـتان سـاصي.1389هةروةها چةنـد وتـار لـة ژمـارةي تايبـةت بة
نـايل گؤواري»فصـل نامـة زريبار»سـاصي ،1391كة هيچيان لة بارةي شـيعري شـانازي يان
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بـةراوردي شـيعري نـايل نيين .هـه روةهـا مامؤسـتا مةسـعوود حممـةد ،دوو كتيبي بـة
نرخـي لة سـةر نـايل و شـيعرةكاين نووسـيوة،بة نثوةكاين»چةپكثك لةگوصـزاري نايل»
سـاصي ،2010وة «دةسـتةو داماين نايل» سـاصي .1997ئةمما تا ئةو جثية كة ئثمة بزانيني،
تا ئثسـتا شـتثك سـةبارةت بة شـيعري شـانازي لة ديواين نايل دا نةنووسـراوة؛ هةر بؤية
ئـةم  وتـارة دةيـةوث بـهلثكدانةوةيةكـي بةراورديانـة ،شـيعري خؤ هةصكثشـاين نايل و
موتةنةببي پثكـةوة هةصسـةنگثين و بةم پرسـيارة كة :جيـاوازي و وثكچوونةكاين فةخر
بـه تايبةمتةنديـه زاتييـةکان لـه نثوان موتةنةببي و نايلداچيـة؟ وآلمثكي شـياو ،بداتةوة.
لـةم وتـارةدا دواي باسـثكي كـورت لـة سـةر وشـةي «فخر»و»شـانازي»و هـؤكارةكاين
هؤنينـةوةي ئـةو جـؤرة هؤنراوانـة و ناسـاندين كةسـايةيت ئةدةيب هـةر دوو هؤنةرةكة،
بابةتـة سـةرةكيةكة لـة چةنـد جةمسـةرثكدا ،لـة شـيعري هةردووكيانـدا دةخةينـة بـةر
لثكؤصينـةوة ،لـة دوايشـدا كـؤي وثكچـوون و جياوازيـةكان و  ئةجنامـةكاين باسـةكة
دةهثنني.
 -2فةخر
وشـةي فةخـر لـه بـواري ئةدةبياتـدا ،وةكـوو يةكثـك لـه ناوةرؤكـه شـيعريةكان يـا
كؤمةصثـك حةماسـه يـا مـةدح و سـتايش باسـي لـث كـراوه .لةوانةيـه باشـترين هاوتـاي
ئـةم وشـةيه لـه زمـاين کورديـدا شـانازي بـث« .فةخـر واتـا :بـه خـؤ نازين ،خؤسـتايي و
پيشـانداين فةخـر و شـانازي كـردن بـه تيره و ذةچةصةك و لـه زاراوةي ئـةدةيبدا بةو
شـيعران دةگوتـرث كـه شـاعري تثيانـدا كارةكاين خثـص و تايفـةي خـؤي پيشـان دةدا و
شـانازيان پثـوه دةكا( ».رزجمـو)149 :1372،
فةخـر يةكثـك لـه بنةذةتـةكاين ناوةرؤكـي ئةدةبيـايت جيهانـه ،بـةآلم لـه هؤنـراوه
عةرةبيةكانـدا جثگـه و پثگةيةكـي تايبـةيت هةيـه؛ لةبـةر ئـةو هؤيـه كـه «موفاخـةره
بـه تايبـةيت لـه ئةدةبيـايت عةرةبـدا زؤر بـاو بـووه و وا ديـاره عةرةبـةكان بـه نيسـبةت
جـؤرةكاين ديكـه زياتـر هؤگـري ئةم جؤره ئةدةبيـه بوون .جؤري ذةجـةز كه زؤربةي
عةرةبـةكان خوليـاي بـوون ،لـه ذاسـتيدا شـانازي ومةفاخيري تاكةكةسـي يـا قةبيلةيـي
بـوو( ».مشيسـا)228 :1387 ،
هـةر بـةو جـؤره كـه ئامـاژةي پـث كـرا ،يةكثـك لـه بةناوبانگتريـن جـؤرةكاين
ئـةدةيب لـه نثـو عةرةبةكانـدا موفاخـةره و خؤسـتاييه كـه لـه گشـت سـةردةمةكاين
شـيعري عةرةبـدا خـؤي پيشـان داوه و بةرچـاو بـووه .ئـةم جـؤره ئةدةبيـه لـه نثـو شـيعر
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و پةخشـاين زؤرثـك لـه هةلبةسـتوانان و نووسـةراين دونيـادا بـووين هةبـووه و له هةر
سـةردةميکدا ،ذةنگثكـي تايبـةيت هةيـه و ناكـرث بصثين فةخـر تايبـةت بـه گةلثـك يـا
وآلت يـا زمانثكـي تايبةته ،بةصكوو يةكثكه له تومخةكاين سـازندةي شـيعر و شـاعريي
وثـژةر لـه ذثـي ئـةم جـؤره ئةدةبيـةوه توانـاي خـؤي پيشـان دةدا و به هؤي بذي شـت،
خـؤي لـه خةصـك بـه جـودا دةزانث و له وةسـفي خؤيـدا زيـادةذةوي دةكا و ستايشـي
خـؤي دةكا.
كةواتـه له ئةدةبيايت گةالينتريشـدا شـيعري فةخر بووين هةيـه و تةنانةت ئةمذؤكه
هةندثـك لـه دةروونناسـان بناخةكـةي دةگةذثننةوه سـةر گرثي ذووحي كـه به «گرثي
نثرگـز» يـا هةمـان نارسـيزم بةناوبانگـه« .بناخـةي ئـةم باسـه دةگةذثتـةوه بـؤ چريؤكـي
نارسـيس كـه پـاش مـردين بـوو بـه گوصـي نثرگـز و ئـةم گوصـه لـه ئـةدةيب ذؤژئـاوادا
هثمايةكـه بـؤ خؤپةسـةندي ،لةبـةر ئةوةي خؤپةسـةندي سـيفةيت زؤربـةي ئافرثنةرانه و
هةمـوو هونةرمةندثـك خوليـاي هونةرةكـةي خؤيةيت .شـيلگةيل ئةملاين بـذواي وايه
هةمـوو هونةرمةنـدان نارسيسـن( ».زريـن کـوب )151 :1371 ،چريؤكـي نارسـيزم لـه
ذاسـتيدا لـه ئةفسـانةيةكي يؤنانيـةوه وةرگرياوه كـه لةبارةي كوذثكـي گةجنةوةيه .ئةو
كـوذه عاشـقي وثنـةي خـؤي لـه ئـاودا بـووه و چونكـه هةرگيـز دةستي بـةو وثنةيـةي
الي وا بـووه پةرييةكـي نـاو ئـاوه ذانةگةيـوه ،ناذةحـةت بـووه و لـه كؤتايـيدا مردووه.
(سارسـؤن  )518 :1381هةصبةت وشـةي نارسـيزم واتايةكي نةرثين هةيه و به كةسـثك
دةگوتـرث كـه خـؤي پـث جوانه و له فارسـيدا به واتاي خودشـيفته (خوليـاي خؤ) دث
كـه جؤرثـك نةخؤشـيي دةروونيـه ،هةرچةنـد هاشـم حمةمـةدي لـه وتارثكـدا دةصـث
«خؤشـيفتةيي نيشـانةي خؤميحـوةري و خـؤ بـه زل زاين نيـه ،بةصكـوو ئـةو بارودؤخـه
فكرييةيه كه تثيدا ،كةسـثك خؤي لةبايت كةسـثكيتر دةكاته ئاماجني خؤشةويستي.
زؤربةي هونةرمةندان و شـاعريان و نووسـةران ديفاعيان له سـةروةريي هونةريي خؤيان
بةسـةر ئةواينتـردا كـردووه( ».حممـدي  )78 ،1389هةصبـةت سـيگمؤند فرؤيد بةر لةو
ئـةم بؤچوونـةي ئاشـكرا كردبوو.
 -3كورتة پثناسثكي دووشاعر
لثـرةدا بـة كـوريت ئاماژةيـةك بـه پلـةو پثگـةي شـثعري نـايل و موتةنةبيب،هـةروة هـا
كةسـايةيت ئةدةبيـان دةكةيـن و لةباسـي ژيانيـان ،خؤدةبوثريـن ،چونكـة هةردووكيـان
ناسـراوو مةشـةوورن.
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 -1-3موتةنةبيب
أبوالطيـب امحدبـن حسين اجلعفـي (354-303ة) شـاعريي گـةورة و بـة ناوبانگـي
عةرةب،لـة كوفـة لـة دايك بووة و بة دواي زانسـت وگةيشتن بة ئاواتـةكاين زورثك
لـة وآلت و ديوةخـاين شـاو ئةميران گةراوة(الفاخـوري786 : 1986،؛ فـروخ:1968،
.)458ديـواين موتةنةبيب له سـةردةمي خودي شـاعريدا ناوبانگـي دةركردبوو ،به وآلتدا
بلآو ببـووةوه و ئةديبـان و خـاوةن بيران خوثندبوويانـةوه .بـه جؤرثـك كه سـةبارةت
بـه ناوبانگـي ديـواين موتةنةببي لـه نثـو عـةرةب و عةجةمـدا ،ذةشـيد وةتـوات دةصـث:
«لـه ئيقتباسـي چركـةكان و مةعريفـه و مةتانةتـدا ،گشـت هةصبةسـتوانه ئيسلاميةكان
هاوسـةري موتةنةببين .ديوانةكـةي موتةنةببي لـه نثو عـةرةب و عةجةمـدا بةناوبانگه و
خوثنـدةواران و گةورةپيـاوان ديوانةكةيـان ال مةزنـه( ».مسرقنـدي)42،43:1385،
لةوانةيـه ئـةم قسـةيه ئةوةنـدةش بثهـووده نةبث ،لةبةر ئـةوةي مةوالنـا جةاللةدديين
ذؤمـي يةكثـك لـه گـةوره زانايـاين ئيسلام و لـه كاريگةرتريـن عارفـاين ئيسلامي له
جيهانـدا هؤگـري ديوانةكةي بوونة ،به جؤرثك كه «ئةفالكـي» له «مناقب املعارفني»دا
دةگثذثتـةوه« :حـةزرةيت مةوالنـا لـه سـةرةتاي بينيني مةوالنا شةمسـةددين ،شـةوةهاي
شـةو ديـواين موتةنةببي دةخوثنـدةوه؛ مةوالنـا شةمسـةددين فةرمـووي بايةخـي نيـه؛
چـيدي مةخيوثنـةوه؛ يةك دوو جارثك وةهاي دةگوت و ئةو درثژةي به خوثندنةوه
دةدا؛ شـةوثك كـه بـه جيـدي موتـاآلي كـرد و خـةوي لثكـةوت؛ ديتي لـه مةكتةبـدا
لةگـةص زانايـان و فةقثيـان باسـثكي قووصيـان دامةزرانـدووه؛ هةموويان داين به قسـةيدا
دثنـن ،هـةر لـه خةوةكـةيدا پةژيـوان دةبثتةوه و حةسـرةت دةخوا كه بـؤ وام كرد ،چ
پثويسـت بـوو ،بذيـار دةدا لـه مةكتـةب بذواتـه دةرث ،لـه پذ له خـةو ذادةپةذث ،متاشـا
دةكا دةبينـث مةوالنـا شةمسـةددين لـه دةركـةوه دثتـه ژوورث و دةفةرمـث كـه ديتـت
چيـت لـةو فةقـث هةژارانـه كـرد؟ ئـةوه گشتي هـي خوثندنـةوةي ديـواين موتةنةببي 
بـوو هةروةهـا شـةوثك ديسـان لـه خـةويندا دةبينـث كـه مةوالنا شةمسـةددين ذيشـي
موتةنةببي گرتـووه و دةيهثنيةتـه الي مةوالنـا كه قسـةي ئةمـه دةخوثنيـةوه .موتةنةبيب
پياوثكـي الواز و دةنـگ ناسـك بـووه؛ دةالصثتـةوه كه له دةسـت مةوالنا شةمسـةددين
ذزگارم بكـه و چيتـر ئـةو ديوانـه هةصمـةدةوه؛ له كؤتايـيدا زانسـت و مةكتةب بةجث
دثصـث ،مةنديلثكـي چصكـن لـه سـةر دةنـث و فةرةجنيةكي كؤنـه دةكاته بـةر و دةچثته
خةصـوةت و خةريكـي ذيازةت كثشـان دةبـث( ».افالکـي)623،624:1362 ،
سـةييد قوتـب لـه كتثبي بنةمـا و جـؤرةكاين ذةخنـةي ئـةدةيبدا ،بـه پثـي بنةمـا
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و بنچينـه و پثناسـةگةلثك وا لـةو پةرتووكـةدا باسـيان لـث كـراوه ،نووسـةران دةكاتـه
چـوار بةشـةوه و لـه الپـةذة 110ي ئـةو كتثبـةدا دةصـث« :كةواتـه هةصبةسـتوانثك كـه
مبانگةيةنثتـه هةبـووي مـةزن و لـه چنـگ كات و شـوثن ذزگارمـان بـكا ،لـه هةمـان
كاتـدا بپةرژثتـه سـةر ذووداوه بچووكـةكان و چركةسـاته كورختايةنـةكان و حاصةتـه
تايبـةت و تاقانـةكان ،شـاعريثكي گـةوره و كـةم وثنةيـه .بةآلم شـاعريثك كـه له كاته
جياجياكانـدا مبانگةيةنثتـه ژيـن و هةبـوون و لـةم كاتانةدا لةگـةص ذؤژگاري بث كؤتاي
تاهةتايـي و ژيـاين بـث بذانةوه ،يان تةهنا لةگةص ژياين مرؤڤ و سرووشتي ئينسـانةكان
پةيوةنـدي درووسـت بـكا ،ئـةوه هةصبةسـتوانثكي تاقانةيـه .وةك چـؤن ئيبني ذؤمي و
موتةنةبيب و ئةبو عةال بةم جؤرةن( ».سـيدقطب )110 :1390،سـةيد قوتب له پةراوثزي
ئـةم نووسـراوةيةدا لـه ژثـر نـاوي شـاعرياين بچووكتـر بـاس له شـاعرياين سـنووردار و
شـاعرياين نزمتـر لـةم شـاعريانه دةكا و ئـةوةي ئاشـكرا و ذوونـه ئةوةيـه كـه سـةيد
قوتـب ،موتةنةببي بـه شـاعريثكي بـث هاوتا و مـةزن نازانـث ،لةبةر ئـةوةي هونةرةكةي
بـؤ خزمـةيت ذووداوي ذؤژانـه و سرووشتي ئينسـانةكان بـةكار دثنث و بثجگـه له چةند
منوونـةي بچـووك نابثتـه هـؤي پةيوةنـدي لةگـةص هةبـوون و وةك فازصـي دةصـث:
«وةهـا كةسـانثك لـه بـواري فكـر و هزر و ئةندثشـةدا ،پثشـذةو و پثشـكةوتوو نني و له
خؤيانـدا هةسـت بـه ئةركثـك ناكـةن تا بـؤ پةرةسـةندين تثبكؤشـن .تةهنـا فاكتةرثك
كـه ئةمانـه بـه دواي خؤيدا ذادةكثشـث موناسـةبةكانه ،بؤيه كثش و سـةروا له زةينياندا
درووسـت دةبـث و ئينجـا دةيهثننه سـةر زمان .ئةم جؤره له شـاعريان له پشـت وتةكاين
خؤيانـةوه دةمامكيـان بةسـتووه و لـه بـاري دةرووين و تثذوانين و ئةندثشـةوه بث ناو و
نةناسـراو دةمثننـةوه ،نـه لةگةص خوثنةري خؤيان پةيوةندي درووسـت دةكةن ،نه شـيعر
و هونةريـان كاريگةرييةكـي هةرمـاو يـا ئةوتـؤي دةبـث ،بگـره ئةوانـةش ذازي ناكـةن
وا خوليـاي ئةدةبـن( ».فاضلـی  )7 :1375بـةآلم فازصـي بـه پثچةوانـةي بؤچوونةكـةي
سـةيد قوتـب ،موتةنةببي ناخاتـة نـاو ذيـزي ئةم جؤره لـه هةصبةسـتوانان« ،لةبـةر ئةوةي
شـيعري موتةنةببي بـؤن و بةرامـةي جيهانذوانييةكي تايبةت و ذةسـالةيت فكري لث دث
بؤيـه لثكدانـةوه و لثكؤصينةوةي شـيعرةكاين جثي سـةرجنه( ».هةمان سـةرچاوه) فازصي
بـه لةبةرچاوگرتني بارودؤخـي كؤمةآليـةيت و سياسـي وةهـا بؤچوونثـك دةردةبـذث.
بـةآلم ذا و بؤچـووين سـةيد قوتـب هزرخوازنانةتـره و وث دةچـث ذاسـتتر بـث ،چونكه
شـاعري دةبـث لـه بارودؤخـي كؤمةآليـةيت و سياسـي سـةردةمي خـؤي پتر بـذوا ،ئةگةذ
هةصـه بـث يـان نـا ،بـةرةو پثـش بـذوا و لـةم بـةرةو پثـش چوونـةدا دةتوانـث ئامـاژه بـةم
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ذووداوانـةش بـكا و نابـث بچثتـه ژثر كاريگةريي دؤخي سـةردةم و ئيحساسـي وي ببثته
هـؤي اليةنگريگةلثـك كـه ناچنـه نـاو بازنـةي بنةمـاي كاري شـاعريةوه .لةبـةر ئةوةي
ئاماجنـي سـةرةكي لـه شـيعردا پةيوةندي لةگـةص هةبوونـه و موتةنةبيب ناتوانـث بازنةي
پةيوةنـدي لةگـةص هةبـوون درووسـت بكا.
 -2-3نايل
خدر(خزر)كـوذي ئةمحـةدي شاوةيسـي ئايل بةگـي ميكائيلي،بة وتةي زور سـةرچاوه
لـة    1215تـا 1273ي كؤچـي ژياوة(روحـاين«)413 :1371،بةچکـة کوردثکـي
شـارەزووري نـةداري هـةژاري بـث نـاز و نيـاز ،ئالـوودەي ئارەقةو ئـةرک و زەمحةيت
پـذ تةپوتـؤزي (خاک وخوص) ،گيرودەي چةندين تةنگوچةصةمة و چةکمةسـاري حاص
و بـاري بـث شـةوق و زەوق ،دەسـپاچةي کؤمةآليـةيت ئابووري-ذاميـاري  ژثر قةمچي
زەبروزەنگـي ذژميـي نيوەشارسـتانانة ،ذؤصـةي ميللةتثکي هةرگيز خؤشـي نةديتووي بة
ئةبـةد ذثز لث نةگرياو ،سـةردەفتةري هةصبةستي کـوردي لة هةموو سـةدەي نؤزدەمدا،
نـايل شـارەزووري( ».مـه سـعوود حمه ممـه د)7،8:2010 ،
كةرةسـةي نـايل لـه كثشـاين تابلـؤ هةتاهةتايـي و ذةنگامـةكايندا ،شـةپؤيل پـذ
لـه ئـاوازي پيـت و وشـةگةلثكه كـه بـه جوانتريـن شـثوه دةياهناوثتـه سـةر كةنارثني 
هةبـوون و بـؤ چةنـد سـاتثك خوثنـةر لةگـةص خـؤي دةباته نـاو قووآلييةوه و ديسـانةوه
دةيهثنثتـةوه سـةر كةنارثـن .نـايل بؤ يةكةم جار له شـيعري كورديدا بـؤ ذةنگاوذةنگتر
كـردين تابلـؤكاين لـه سـةمبول ،هثمـا ،ئامـاژه ،ئيقتبـاس و زانسـته دينيـةكان كةصـك
وةردةگـرث و الپةذةگةلثكـي نـوث له مثـژووي ئةدةيب كوردي بؤ خـؤي و گةلةكةي
خـؤي تؤمـار دةكا.
دةسـةآليت نـايل بةسـةر زاراوةكاين زمـاين كـوردي و هةروةهـا زمـاين گـةالين
دراوسـثي كوردسـتان وةك عـةرةب و تـورك و فارس ،بووةته هؤي ئـةوةي هةوثين
هةويرةكـةي لـه تةندووري هةسـت و عاتيفةيدا وةها شـيعرثك پثشكةشـي گةلةكةي
بـكا كـه تـا ئةمذؤكـةش نةتةهنـا بةيـات نةبـووه بةصكـوو ذؤژ لةگـةص ذؤژ تازةتـر دةبث
و لـه مـةال و موفتي و ئةديـب و شـاعريةوه بگـره تا خةصكي ئاسـايي كوردسـتان چثژي
لـث دةبينـن و شانازيشـي پثـوه دةكةن كه تابـووي دووبارةنةبوونـةوةي گةورةپياوانثك
وةك حافـز و سـةعدي و مةوالنـا و خةييامـي شـكاند و گةلةكـةي كـرده خـاوةين
ديوانثـك كـه بـه ئوتؤنؤمـي قايـل نين بةصكـوو هـاواري سـةربةخؤييةكي بـث مةرجـي
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ئـةدةب وكولتووريـان لـه خةصكـي جيهـان دةكـةن ،بـةآلم هـةزاران حةيـف كـه
گةالينتـري دونيـا لـه بةرةكـةيت نـان و خـواين شـاعريثكي ئـاوا مـةزن بـث بةشـن.
«ئةگـةر حافـز لـه وثژةي فارسـدا گةورةترين نوثنـةري غةزةل له بـاري پوختةيي و
كةمـاص و وشـه و مانايـه ،نـايل ئةم ذةسـالةتةي له غـةزةيل كورديدا وه ئةسـتؤ گرتووه
و ئةگـةر سـةعدي لـه غةزةيل عاشـقانةي فارسـيدا لـه لووتكةدايـه ،ناليش لـه غةزةيل
عاشـقانةي كورديدا دةدرةوشـثتةوه( ».حممدي)189 :1391،
 -4فةخري زايت له شيعري موتةنةبيب ونايل دا
ئـةم بابةتـة لـة چةنـد جةمسـةرثكدا دابـةش دةكةيـن ،بـةآلم بةهـؤي جيـاوازي زؤري
جـؤرةكاين شـانازي ئـةم دوو شـاعرة ،جةمسـةرةكان وةك يـةك و بـة قـةدةر يـةك
نيين؛ بؤوثنـة فةخـري زايت موتةنةببي لـة دوو جةمسـةردا و فةخـري نـايل لـة سـث
جةمسـةردا دةخةينـةروو.
 -1-4فةخري زايت له شيعري موتةنةبيب دا
ئةبـو تةييـب هةمـوو كات شـانازي بـه خـؤي دةكا ،چ مةرسـيه بصث ،چ مةدح و سـةنا يا
هيجـا و غةزةلنووسـي يـا گازنـد و گلةيي؛ ذووداين ئةم كارةش له اليةن ئةوةوه سـةير
نيـه؛ لةبـةر ئةوةي لـةم جيهانـةدا هاوتايةك بؤ خؤي شـك نابا.
 -1-1-4فةخر بة پلةو پثگةي بث وثنة لةشيعري موتةنةبيب دا
موتةنةببي هـةر لـه سـةردةمي منداصـي و نةوجةوانييـةوه خؤگـر بووه و بـةردةوام خؤي
لـه خةصكاينتـر جـودا كردووةتةوه:
أي َم َح ٍّ
ــل أَرتَقــي
ـق ال ّلـــ
َو ُک ّل َمــا قَــد َخ َلـ َ
ِمــي
َـــر يف ه ّ
ُمحتَق ٌ

ظيــم أتّقــي
أي َع
ٍ
ــــ ُه ومــا لَــم يخ َلـــقِ
ـر ِة فــي َمفرِقــــي
َک َشعــ َ

(متنبّي)35:1997 ،

لـةم بةيتـةي خـوارةوةدا تـا ذادةيـةك خؤي بـه گةوره و مـةزن دةزانث كـه هةموو
كارثكـي سـةير سـةري لـةو سـووذ دةمثنـث تـا ئـةو جثيـةي گشـت كارثكـي سـةير و
سـةمةره خوازيـاري ديتني موتةنةببني:
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قصــد ُک ّل َعجيبَــه
إلــي ل َ َعمــري
ُ

ـب فــي ُعيـ ِ
العجائِـ ِ
ـب
ـون َ
َکأنّــي َعجيـ ٌ

(مهان)181 ،

خةياصـي خـؤ بـه زل زانيـي موتةنةبيب لثـرةدا كؤتايـي نايه ،گشـت كارةكاين خؤي
بـه مةجـد دةزانـث و هةوصـةكاين بـؤ گةيشتن به مةجـد و گةورةيي  -چ پثـي بگا و چ
پثـي نةگا -بـه بةختـةوةري دةزانث:
أقَ ُّ
ــد
ــر ُه َم ْج ُ
ــل فََالــي ب َ ْلــ َه أ ْكثَ َ

ـت أم لــم أنَـ ْ
وذا ِ
ـد
ـل َجـ ُّ
الجـ ُّ
ـد فيـ ِه ن ِ ْلـ ُ

موتةنةبــي شــاعريثكي خؤگــر و بــه غــرووره ،كــةس لــه ســةرووي خؤيــةوه نابينــث
و پثــي وايــه كــةس لــه وثنــةي ئــةو نةخولقــاوه ،خــؤي بــه كانثكــي زثــذ دةزانــث كــه
خراوةتــه نــاو ئــةم جيهانــه:
ِ
يــش فيهــم
بالع
ــم َ
ومــا أنــا ِم ْن ُه ُ

ولكــن َمعــ ِد ُن الذّ َه ِ
غــام
الر
ُ
ْ
ــب َّ

(مهان)85 ،

خـؤ بـه گـةوره زانيـي موتةنةببي دةگاته جثيةك كه به سـانايي ئيزن بـه خؤي دةدا
هاونةوعـاين بـه بث هيـچ بةصگةيةكي مةنتقي به بچـووك بزانث:
ـار
ـاس ِصغـــــــــ ٌ
ناس ـ ُه نـ ٌ
ـر ُ
و َد ْهـ ٌ

خــام
ــث ِض
كانــت
إن
لهــم ُجثَ ٌ
ْ
ْ
ُ
ْ

(مهان)84 ،

موتةنةببي هاوتـا و هاوشـثوةيةكي بـؤ خـؤي شـك نةدةبـرد و مرؤڤةكاينتـري بـه
بچـووك دةزاين و ئـةواين بـث نـرخ و لـه خوار خؤيـةوه دةديت .تةنانةت هةبوونيشـي
لـه چـاو خـؤي به هيچ و كـةم بايةخ دةزاين( .رفاعي )55 :2002،ئـةم جؤره بريكردنةوه
تـا ذادةيـةك موتةنةببي لـه چـاو خةصـك بـث بـاوةذ دةكا كـه لـه دونيـادا هـاوذث و
هاوبريثـك بثجگـه لـه خـؤي شـك نابـا و ديسـان ناوي خـؤي دثنثتـه گؤذث:
َخلي ُلـ َ
ـت ِخ ّلــي
ـت ال َمــن قُلـ َ
ـک أنـ َ

َ
ــر التّ َج ُم ُ
الم
ــل و
الــک ُ
و إن َکثُ َ

(متنبّي)85:1997 ،

لةوانةيـه ئـةم گشـته باوةذبةخؤبوونـه درؤيينـةي لةوثـذا هثنابـث كه هةستي كردووه
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پاشـايه؛ چونكه له جثيةك له ديوانةكةيدا ئيدعا دةكا له جنسـي پاشـاكانه و هاوئاستي
ئةوانه:
الـــم ُل ِ
وک َوإن َکا
ــن
و فُــؤا ِدي ِم َ
ُ

ــعرا ِء
َن ل ِ َســانِي
ــن ُ
يــري ِم َ
الش َ
َ

(مهان)350 ،

پاشـايةكه كـه ئةزمـوون و توانـاكاين هةمـوو جيهـاين گرتووةتـه بـةر و لةذاسـتيدا
سـولتاين سـةالتينه كـه تةنانـةت ئيرادةي ئةسـكةندةر كه بـه يارمةتيي خـوداي گةوره
بةندثكـي پؤآلييني بـؤ ذزگاركـردين نةسـلثك چـث كـرد ،لـه كةرةمـي ئـةو ذا بوو:
برتِي بِها
وت
َ
َکأنّــي َد َح ُ
األرض ِمــن ِخ َ

َکأنّــي بَنَي اإلسـ َ
السـ َّد ِمن َعز ِمي
ـک َ
ند ُر َ

(مهان)69 ،

بثگومـان كـةس لـةو گةورةتـر نيـه ،كةسـيش ناتوانـث هاوئاستي وي بـث .دةكـرث
بصثين غـروور و خـؤ بـه گـةوره زانيني درؤييني موتةنةببي لةبـةر زماين شـيعريةكةي
نيـه؛ لةبـةر ئـةوةي لـةو كاتةوةي خؤي ناسـيوه وةها هةسـتثكي تثدا بووه .ئـةو مةزناهي
خـؤي لـه وآليت زبآلنـدا ،وةك مةزناهـي مةسـيح لـه نثو قةومـي يةهـوود دا دةزانث:
أ ِم ْ
ــط َع َ
نــك تَشــبيهي َبمــا َو َكأنّــ ُه

أحــ ٌد ِم ْثلــي
أحــ ٌد ف َْوقــي َوال َ
ف ََمــا َ

جــب عجيــب
عجبــ ًا ُفع
إن أ ُک ُ
ــن ُم َ
ُ

ـوق ن َ ِ
فس ـ ِه مــن َمزيـ ـ ِد
لــم يجــد فَـ َ

مــا ُمقامــي ب ِ
ِ
ــأرض نخ َلــ َه ّإل

(مهان)14 ،

بيــن اليهــو ِد
المســيح
َک ُمقــا ِم
ِ
َ

(مهان)20،21 ،

فازصـي لةسـةر دوو بةيتي ئـةم بةيتانـه دةنووسـث« :موتةنةببي شـاعريثكي مةغروور
و لـه خـؤ ذازيـه ،كـةس لـه سـةرووي خؤيـةوه نابينـث و پثـي وايـه كـةس وةك وي
نةخولقـاوه و وةكـوو پثغةمبـةر لـه نثـو خةصكثكدايـه كـه نـه باوةذيـان پثـي هةيـه و نـه
دةيناسـن( ».فاضلـی)4 :1372 ،
لـه جثيةكيتـردا خـؤي لـةو ذووةوه كـه لـه نثـو خةصكـي زةمانـةدا غةريـب و بـث
هاوتايـه بـه سـاصحي نةيب دةشـوهبثنث ،چونكـه ئةويش له نثـو خةصكيدا بثگانـه بوو ،به
جؤرثـك كـه كةس لـه وتـةكاين تثنةدةگةيشـت:
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ُ
دار َك َهــا ال ّلـــ
أنَــا فــي أ ّمــ ٍة تَ َ

ــح فــي ثَمــو ِد
ـــ ُه غ
كصال ِ ٍ
َريــب َ
ٌ

(متنبّي)21:1997 ،

بـه كـوريت موتةنةببي خـؤي لـه هةمـوو ئافرثنـراوةكان بـه گةورةتر دةزانـث و ئةو
كةسـانةي لةگةصي دانيشـتوون دصنيا دةكاتةوه كه ئةو باشـترين و گةورةترين كةسـثكه
كه لةسـةر دوو پـث دةذوا:
ـم َمجلِ ُســنا
ـم َ
الجمـ ُ
ـع ّ
ممــن َضـ ّ
َسيع َلــ ُ

ـد ُم
سعي ب ِه قَــــــ َ
ير َمن تَ َ
بأنّنــــي َخ ُ

(مهان)262 ،

موتةنةببي هةمـوو جـؤره كةموكووذييـةك لـه مةزناهي و شـةرةيف پاكـي به دوور
دةزانـث و خـؤي وةك ئةسـتثرةي سـوذةييا كـه بـةرزه و له هةمـوو كةموكووذيةك به
دووره ،پثناسه دةكا:
ـرفي
مــا أبعـ َ
ـب و النّ َ
ـد َ
العيـ َ
قآلن من شـ َ

أنَــا الثّ َريــا َو ِ
ــر ُم
ذان ّ
الش ُ
ــيب و ال َه َ

(مهان)263 ،

-2-1-4فةخربة بوثري وجوامثري وجةنگاوةري لةشيعري موتةنةبيب دا
شاعري دواي بةجث هثشتين ميسر ،له قةسيدةيةكدا كه ئاوا دةست پثدةكا:
أال ُك ُّ
ـــل َم ِ
الخ ْي َزلَـــى
اشــيَ ِة
َ

ِّ
ِ
ماشــيَ ِة ال َه ْيذَ بَــى
كل
ــدى
فِ َ

(مهان)395 ،

وةفـاداري و جوامنثـري خؤي له هةمبةر سـةيفوددةولة سـتايش دةكا و سـةربصندانه
دةصث:
ــن بال ِعــراقِ
ــر َو َم ْ
لِتَ ْع َل َ
ــم ِم ْص ُ
ــت
َـــي ُت َوأنّــي أب َ ْي ُ
َوأنّــي َوف ْ

بالع َو ِ
اصــ ِم أنّــي ال َفتــى
وم ْ
ــن َ
َ
ــن َعتَــا
ــو ُت علــى َم ْ
َوأنّــي َعتَ ْ

(مهان)396 ،

هةروةهـا بـا بزانـن كـه من له پةمياين خؤمـدا لةگةص سـةيفوددةوله باوةفا بووم و له
بةرامبةر هةر كةسـثكدا كه سةركةشـي بكا وةكوو كافوور ،منيش سةركةشـي دةكةم.
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موتةنةببي لـه هةمـوو كةلثـن و كةلةبـةرةكاين ديوانةكـةيدا دژواري و ئةسـتةمي
سـةر ذثـي بـه گيـان دةكـذث و لـه هةمرب واندا چـؤك دانـادا و زياتر له جـاران به هؤي
تامـوص كـردين ئـةو تةنگوچةصةمانـه شـانازي به خـؤي دةكاو دةصث:
چـزووي ذؤژگار ئـةوي تاقـي كردووةتـةوه و پـةي بـه سـةبر و تاقـةيت موتةنةببي 
بـردووه و بـةردةوام لـةم ذثگـه سـةخت و تاقةتكـوژةدا هاوذثـي موتةنةببي بـووه:
ــوب ال ّز َم ِ
ــان تَ ْع ِرفُنــي
ّ
َ
إن نُيُ
ومــا
الخ ُط
ــار َع ُ
َ
ــوب َ
فــي مــا قَ َ
َو ّ

َ
طــال َع ْج ُمهــا ُعــودي
أنَــا الــذي

آن َ َســني

بالمآلئ ِ ِ
ــب
َ

الســـو ِد
ُّ

(مهان)233 ،

شاعري له قةسيدةيةك له مةدحي عةبدوآلي كوذي خؤراساندا به دةسپثكي:
َ
ـوال َظبيَ ـ ُة األنَـ ِ
الوحـ ِ
ـس
ـش لـ ْ
أظ ْبيَ ـ َة َ

ـوى تَ ِع ِ
س
ّلمــا َغـ َ
ـد ْو ُت َ
بجــدٍّ فــي الهـ َ

(مهان)23 ،

ئيدعـا دةكا كـه ئةگـةر كةواين ذؤژگار به تيري ذووداوي ناخؤش و بةخيت ذةش
نيشـانةي لـث بگـرث گرينـگ نيـه .گرينـگ ئةوةيـه نيشـانةي لـه كةسـثك گرتـووه كه
خـؤي بـه نةبـةز دةزانـث و پثي وايـه قةت شكسـت ناهثنث:
الدهـ ِر عــن َكثَـ ٍ
ـب
إن تَ ْرمنــي ن َ َكبـ ُ
ـات ّ

تَــر ِم امـ ً
ـر ِر ْعديـ ٍ
ـد َوال ن َ ِكـ ِ
ـس
ـرأ غيـ َ
َ
ْ

(مهان)

موتةنةببي لـه هةمبـةر هثرشـي دوژمن بـه تونـدي وآلم دةداتةوه و ئةگةر كةسـثك
بچثتـه شـيوي كةسـايةتيي ئـةوةوه هثنـده بـه توندي بـةردي قيني بةسـةردا دةبارثين تا
شـةكةت دةبـث و ئةگةريـش خبوازث كةسـثك ذثنوثني بكا هةر ئةوةنده بةسـه تا بثته
قسـه ،هثنـد ذثكوپثـك و بـه وردي و ذوون ذثـي پثشـان دةدا مچـا ئةسـتثرةي جوزايـه
و هاتووةته قسـه:
ـت
وحمـ ْ
ـر ُة الــوادي إذا مــا ُز َ
أنــا َص ْخـ َ

زاء
وإذا ن َ َط ْق ُ
ــت فإنّنــي َ
ــو ُ
الج ْ

(مهان)103 ،
بثگومـان موتةنةببي هةسـارةي ذث پيشـاندةري و ذثنمايـي هاوذثيان و دؤسـتانيةيت
لـه تاريكـي و تةنگانةدا:
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ــم تَ ْهتَــدي ُصحبَتــي بِــ ِه
َوإنّــي لنَ ْج ٌ

إذا حـ َ
ـن ِ
اب
ـال ِمـ ْ
ـح ُ
دون النّجــو ِم َسـ َ

(مهان)371 ،

لـه جثيةكـي ديكـةدا ،له پايةداري و بةرخؤداندا خؤي به كثوثكي بصند و سـةركةش
و له تووذةيي و بةهثزيدا خؤي به زةريايةكي پذخرؤش دةشـوهبثنث و دةصث:
وكم مــن ِج ٍ
ـت تَشـ َه ُد أنّني الـ
بال ُجبـ ُ

ـج ُ
ــ ِ
ـر
بال وب َ ْحــ ٍر شــا ِه ٍد أنّنــي البَحـ ُ

(مهان)155 ،

لـه اليةكيتـرةوه لـه ذووداوةكان و جةنگةكانـدا خـؤي بـه قارةمانثكـي دلثـر و
نةتـرس دثنثتـه ئةژمـار كـه ذووداو و گرفتةكان لـه هةمبةر ئةودا بةو بـاوةذه دةگةن كه
مـةرگ مـردووه ،يـا تـرس و دصةذاوكـث الي شـاعري نةمـاوه:
ِ
تر ْكتُ َهــا
ــت
تَ َم ّر ْس ُ
باآلفـــات حتــى َ

ـر ُّ
تَقـ ُ
ـر
ـول أمـ َ
ـات َ
المـ ْ
الذ ْعـ ُ
ـو ُت أم ُذ ِعـ َ

(مهان)154،

بـه گشتي موتةنةببي لـه كةسـثك يـا شـتثك ناترسـث و تةهنـا شـتثك كـه لـه
ئةجنامـداين كاري خـراپ دووري دةخاتةوه جوامنثري و دلثري و ذةسـةنايةيت باشـي
ئـةوه ،ئةگينـا هيـچ ترسـثكي لـه دةرةجنامـةكاين نيـه:
الـمـــر ّو َة و ال ُفتُ ّو َة ُ
ـو
وتَ
واألب ُ ّ
ــــرى ُ ُ
َ
ــي
ــن
ُ
ُه ّ
الثــاث المانِعاتــي ل َذّ تِ ْ

ـليحـــ ٍة َض ّراتِـــها
ــي ُك ُّل َم َ
َة فِ َّ
ـن تَبِ َعاتِ َهــا
الخـ ُ
فِــي َخ ْل َوتــي ال َ
ـوف ِمـ ْ

(متنبّي)151:1997 ،

زؤربةي كاتةكانيش هةموو كةسثك و هةموو شتثك لثي دةترسث:
يــل ُ
َ
طــال هــذا ال ّل ُ
فانظــر
أ َعزمــي

أ ِم َ
يفــر ُق أن يؤوبَــا
ـــبح
الص
نــک ّ
ُ
َ

باشــر ُت أمــرا ً أُ
ريــد ُه
ُ
َوأنّــي إذا َ ْ

ِ
ــد ُه
ــت
أش ُّ
ــان َ
تَدان َ ْ
أقاصيــ ِه َو َه َ

(مهان)
موتةنةببي هـةر كارثكـي بيهـةوث بـه سـانايي ئةجنامـي دةدا و بـه هـؤي ئيراده و
گـوذ و تيني بةهثـزي كـه هةيـةيت ،دژوارترين كارةكان بؤ وي سـانا و ئاسـان دةبنةوه:
(متنبّي)355:1997 ،
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موتةنةبيب ،بؤ ئيسـبايت شـانازي كردين بة بوثري،شـةذكةري،خؤذاگري و زانسيت،
دةصث ئةسـپ ،شةو ،بيابان،مششير،قةصةم و كاغةز،هةموو بؤي دةسةملثنن:
ُ
ُ
والبيــداء تعرفنــي
والليــل
الخيــل
ُ

ـم
والسـ ُ
ـيف والرمـ ُ
ـح والقرطـ ُ
ـاس والقلـ ُ

(مهان)262 ،

 -2-4شانازي زايت له شيعري نايل دا
ناليش وةك موتةنةبيب ،شـانازي به بوارة جؤراوجؤرةكاين كةسـايةيت خؤي كردووه.
بريووبـذوا ،خووخـدةو هةمووهةسـتوو كةوتـةكاين ژيـان و رؤژگاري ئـةم شـاعرةلة
شـانازيةكانيان دا رةنگـي داوةتةوة،لثـرةدا فةخـري نـايل لة سـث بـةش دا دةخةينة ذوو:
 -1-2-4شانازي بة پلةو پثگةي بث وثنة لةشيعري نايل دا
نايل،ئةگـةر بـة ذواصـةت ،بـث هيممـةيت دةستي ميحنةتة ،هثشـتا توانـاي گرتين وآليت
هـةر مـاوةو وةكوو ذؤسـتةم خـاوةين تثـغ وعةلةمة:
ناليــا بــث هيممــةيت تــا كــةي بةدةســت ميحنةتــةوة
فاتيحــي يــو ذوستةماسا،ســاحييب تثــغ وعةلةمــة

(نايل)320:1379 ،

نايل،جارثكـي تـر خـؤي ناگـرث و ةاوار ئةكا كة بةصث من گيرؤدةو نثچريي داوي
جـادوت يـارم ،هـةر ئـةو دةتـواين مـن راو بـكات چونكة مـن هاوتاي پصينگ و شـثر و
شاهييين شةهةنشاهيم!
گةلــث شــثرو پوصةنــگ وبــازو  شــاهييين شةهةنشــاهي
وةكوو”نايل”بــة دص نثچــري  ذاوي چــاوي جادوتــن.

(پثشوو)340،

نايل،لـة شـيعرثكدا خـؤي بـة تـاك و يةگانـة ئةزانـث و كـةس بـة هاولفـي خـؤي
حيسـاب ناكات،جـا ئـةو بـث وثنةيـةي دةكاتـة بةصگـة كـة هةمـوو كارييشـي هـةر بـث
وثنةيـهو خاريقـي عاداتـن!
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نايل،يــةك وئــةو كــةس كــة تةمامــي غةزةيل بيســت
مةعلوومــي بــووة زؤرو كةمــي خاريقــي عــادات

(پثشوو)143،

نـايل ،وةك دةصثـن خـؤي بـة پياوثكـي «عآلمـي» دةزاين نـةك «عظامـي»! بؤيـة
بنـة و بنةچـةك لـة بير ئةبـات و بـةردي بناغـةي كةسـايةيت خـؤي ،لةسـةر مةحةکـي
هيممـةيت ،دائةنيـت و لـةم جيهانـه پذ هةصدثر و نشـيو و بـث وةفايـةدا چاوةذوانيت نةبث
كـه زثـذ و پـاره بكاتـه عةيـار ،تةهنـا بـةردي ئيرادةي بـةرزي ناليـه كـه زثذي پـاراوي
ئةزمـوون و كاركوشـتةيي ،ئـاوا پياوانـه دةكاتـه عةيـار:
قةلــايب جيهــان نةقــدي عةيــاري نييــة قوربــان!
«نــايل» مةحةکــي ھميمــةيت کردوويــة موجــةذذەب

(پثشوو)133،

 -2-2-4شـانازي بـة ئيخلاس وعةشـقي حةقيقـي و دژايـةيت ذيـا ودرؤ،
لةشـيعري نـايل دا
«نـايل ،گةشـترين و پرشـنگدارترين ئةسـتثرةي ئـةدةيب كـوردي ،شـاعريكي ئةوينـدار
و بةهةسـتةكة بـة دةسـت و پةجنـةي خياصـة هونةرمةندانةكـةي ،تـان وپـؤي عةشـقي
حةقيقـي ومةجـازي لثكگرثـداوة و نةخشـثكي رازاوةي پـث خولقانـدووة وديـواين
ئـةدةيب كـورداين پـث ئـاوةدان كردؤتةوة«(ذيـزوان .)414 :1389،ناليـش وةك
موتةنةببي ،شـانازي بـه بـوارة جؤراوجـؤرةكاين كةسـايةيت خؤي كـردووه .بؤ منوونه
شـانازي بـه جةوهـةري پاك و دووري كـردين له درؤ و مةقام خـوازي كردووه ،لةبةر
ئـةوةي وةك هةمـوو زةمانـه و سـةردةمثك لـه دةورةيت ناليـشدا كةسـانثكي مةقـام
خـواز هةبوونـه كـه بـه نـاوي ئايين و بؤ بژيـوي ژيانيـان هـةم خراپةيان كـردووه و هةم
لـه كـردةوةي خراپيـان پةژيـوان نةدةبوونـةوه و لةذاسـتيدا لـه نيعمـةيت ئايين به خراپ
سـووديان وةرگرتـووه .نـايل ئةمانـه دةخاتـه بةر تانه و تةشـةر و بوثرانه هـاوار دةكا كه
ذةسـةنايةيت پشتبةسـتوو بـه ئةويديـي سـؤفيةكي كؤنةپـؤش ذةسـةنايةيت پشتبةسـتوو به
زاتيي من داناپؤشـث و لةشـي ناچيزةي وان ناتوانث بةسـةر ذةسـةنايةيت زاتيي مندا زاص
بـث ،لةشـثكي ذووت كـه لـه ئاسـت مـاك و ذواصةتـدا ماوةتـةوه و نةچووةتـه نـاو هزر
و زايت شـتةكانةوه:
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خةرقة پؤشــث کةي دەپؤشــث جةوهــةري زايت ئة من
بينــة نثو ،جيلوەي ،بة زوشــي خــؤي بة عورياين دەکا

(پثشوو)98،

نـايل ،وةكـوو هةصؤيةكـي وردبين فرةچةشني و جوانـكاري و ذةنگامةيي جيهاين
ئينسـانةكان دةبينـث و دوابـةدواي وي زؤر بـه وردي لةگـةص بارودؤخـي پـذ لـه ذةمزي
مرؤڤةكانـدا مامةصـه دةكا و بوثرانـه لةبـارةي سـنووربةندييه ئيدؤلؤژيكييةكانـةوه قسـه
دةكا .هثـرش دةباتـه سـةر دونيادؤسـتاين بةختـةوةر كـه لةذاسـتيدا بةدبةخـت و بـث
بـةش لـه قيامةتـن و بـةم جـؤره نازيـان پـث دةفرؤشـث كـه بـذواي وايـه گشـت مةقام و
گةورةييـان ناگاتـه پةجنـةي دةستي ئـةو هةصـؤ وردبينه:
ئــةم سةرســةري بازانــة کــةوا هةمســةري بوومــن
موشــکيل ،بگةنــة ســاعيدي شــاهثکي وةکــو مــن

(هةمان سةرچاوة)341 ،

نـايل ،ئـةم جاره شـانازي به سـةر ماصپةرسـتييةوه دةكا كه گوثچكـه و گةردين تژي
جةواهيري گرانبةهايـه؛ چونكـه كؤشـكي فةقـري ئةويـش تـژي گةوهةري ئةندثشـه و
مةعريفةيه:
لــةو گــةردةن و عيقــدة کــة پــذە گــةردەن و گؤشــت
بــةو پثيــة کةنــارم کــة پــذة دامــةن و کؤشــم

(هةمان سةرچاوة)341 ،

شـاعريي ئثمـه لـه دصـداريدا فةرهـاد ئاسـا عاشـقي «حةبيبـه» و خـاوةين ئةڤينثكـي
پـاك و بـث هـةوا و هـةوةس بـووه بةرامبـةر بـه وي و لةذاسـتيدا مرياتگـري ئةڤينثكـي
مةجازييـه .لـه اليةكيتـرةوه شـثتانه چووةتـه كاري ئةڤيني  حةقيقـي و ميسـاليةوه؛
عةشـقثك تـا ئاستي شـةهيدبوون ئاوثتـةي پؤششـثك دوور لةوةي زةين بـؤي دةچث.
لـه هـةر اليةكـةوه ئةڤيني وي نـه لـه جـؤري عةشـقي كةسـثكي هةوةسـبازي گـةداي
لةشـه .لـةم ذووةوةيـه كه لةگـةص ذةخنه گرتن له ذةنگ و بؤي عةشـقي هةوةسـبازانه،
شـانازي بـه بثذةنگيـي ئةڤيني خـؤي دةكا:
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ھەم واريســي فةرهــادم و ھەم نائيــي  مةجنــون
وا تــث مةگــة قوربــان ،کــة گــةدا ،بوهلةوەســثکم

(هةمان سةرچاوة)341 ،

نـايل خـؤي لـه سـةرووي فةرهـاد و مةجنوونـةوه دةبينـث ،لةبـةر ئةوةي ئـةوان هةر
شـتثكيان لـه عةشـق و عاشـقي ئامـاده كردبـث ،نـايل كردوويـةيت به هـي خؤي.
نـايل ،مرؤڤثكـي ئـازاد و نوقمـي پةيـذةوي كـردن لـه دةسـتووري خوداوةنـده ،لةم
ذووةوه وةكـوو هومـا بةختةوةرانه و شـكؤمةندانه دةژي و خؤي گةورةتر له خةصكاين
كوندةبـوو سـيفةت دةزانـث كـه له جيهـاين ماكةكانـدا زيندانني و گيرؤدةي عيالقايت
دونيايين .نـايل شـةهثنثكي خؤش ئـاوازه و لثوذثژه له سـيفايت بةرزي ئينسـاين ،دةنگ
و سـيفايت وي وةبريهثنةري ئاواز و خووخدةي بياليل حةبةشـي ،سـةحابةي پثغةمبةري
خودايـه (د.خ) ،نـةك كةسـانثكي تازةپثگةيشـتووي نااليـق كـه دةنگيـان هاوذةنگـي
دةنگـي قةلثكي ناشيرين و نالةباره:
ســايةيي پايــة وەکــوو باصــي هومــا و بــازي ســپيم
نــة وەکــوو بوومــي قةدەم شــووم و ،نــة هةمذەنگي قةمل

(هةمان سةرچاوة)299 ،

مـةال خـدر ،چاكـي و ناشيرينيي كارةكان بـه شـتثكي زايت نازانث ،هـةر بؤيه خؤي
لـه مـةال و فةقثـي لـةش پـةروةر و سـواصكةر كـه داميـه چاويان لـه گريفـاين خةصك و
بةخششـي وانـه گةورةتـر دةزانـث و به باشـي دةزانـث ذثگةي هةوص و ذةنـج بگرثته بةر
بـةآلم منةيت كةس نةكثشـث:
مــن لةوانــةم چــي کــةوا ئةهلــي وةســيلة و مةســئةلةن
عاميــل و ناچــار و مةعــزوور ئــةر بصثــن هــةر بثنــة بؤم!

(هةمان سةرچاوة)313 ،

خؤناسـيين نـايل بوەتـة هؤي جيهان ناسـي ئةو «.نايل لةو کةسـانة بـووە کة لة خؤي
تثگةيشـتووە ،ئيديؤلؤجييةتـةي بـاوەذي پثـي بووە خـؤي بة بچووک حسـثب کردووە،
لةوانـة بةرامبـةر بـة (خؤشةويسـت) و (خودا) و (پثغةمبـةر) خؤي بة کـةم زانيوە ،ئةگينا
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داين بـة کةسـي ديکـة نةهثنـاوەو لة ناو کؤمةصدا ئةگةر لة شـاعري بةگةورەتر ناسـرابث».
و جيهاناسـي لـةم ذووةوه ئـةوةي كـه نـايل كردووةتـه پاشـايةكي بث ذكابـةر ،پرؤڤةي
ذوژ و شـةواين خؤيـةيت لـه ذثگـةي گةيشتن بـه خؤشةويسـتةكةيدا ،بگـره ئاماجنـي
ئـةو لـةو نيگاركثشـييه جوانانـةش نزيكبوونةوةيه له مةعشـووق و بةس:
بــؤ مةشــقي عةشــقي زوصفــي نيــگار و نيگارشــي
“نــايل” لــة خامــةدا بووەتــة شــاهي توذذەنــووس

(هةمان سةرچاوة)251 ،

نـايل ،جـاري وايـة بـة پثچةوانـةي داب و نةريتي سـالكاين عيشـقي رةببـاين كـة
رازداري و خؤشـاردنةوةية ،نةتةنياخـؤي دةردةخـات ،بةصكـوو بـه شـانازيةوة سـاقي
بانگثشتن  دةكات كـة بثتـة تةوايف كةعبـةي دصي و تةجةللـي كؤلكةزثرينةي(صبغةاللة)
ي لـة ئـةو دا ببينثـت:
ســاقي!وةرة ،مةخيانةيــي دص كؤنــة رةحيقــي
گةرمايلــي تــةويف حــةرةم وبةيــي عةتيقــي
يــةك ذةنگــم وبــث  ذةنگم وذةنگني بــة هةموو ذةنگ
بــةم ذةنگــة دةيب ذةنــگ ذژيــي عيشــقي حةقيقــي

(هةمان سةرچاوة)661 ،

نـايل روودةكاتـة سـاقي و دةصي:دصـي مـن جثگـةي شـةرايب ئـةزةيل يـةزداين
وقةرارگةي عةذشـي ذةمحانية و دةشـث تةوايف بكةي ،من بةئيخالس و يةكتاپةرسـتيم
بوومةتـة جلوةگةهـي ذةنگدانـةوةي هةموو دةسـتكردةكاين خـؤا و ذةنگي ذةنگذثژي
عيشـقي حةقيقـي لـة منـدا ذةنگـي داوةتةوة.
وةك دةبينني نايل ،لةم دووبةيتة دا كة لةبرييزن لة جوانكاري و رةوانبثژي،زؤريك
لـة مانـا عريفانيـةكان و وشـة قوذئانيـةكان دةخاتـة بـةر چـاوي دآلن،بـة هثنـاين كؤنـة
رةحيقـي مةخيانةيـي دص،لـة پةنا تةويف حةرةم وبةييت عةتيق دا،هةصويسـتة عارفانةكةي
ذابعـةي عةدوييـة مـان بريدثنثتـةوة و گوثچكةي دص بة(قلب املؤمـن عرش الرمحان)ي
دةزرينگيتةوة.مامؤسـتا مةسـعوودحمةمةد لـة سـةر بةييت ئاخري تثبينيةكـي جواين هةية
و دةصـي من نةم بيسـتوة لة فيعلي»ذشتن» وشـةي»ذژ»پةيدابوويب،مةگةر كورتكراوةي»
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ذةنگذثـژي «بثت،پـةس دةكري(ذةنگـي ذةزي عيشـقي حةقيقي)بثت،دةزانين
«ذةز»سـةرچاوةي شـةرابة و تةناسـويب زياترة (.مةسـعوودحمةمةد)219 :2010،
لـة چامةيةكـي تـردا نـايل ،هـةر بـهدواي شـؤردنةوةي سـؤفية ناذاسـتة بـة ذواصـةت
ذاسـتةكان!خؤي تاسـةر ميچـي ئامسـان هةصدةكثشـث و دةم لـة زانيني  زاهير 
وباتني،حةقيقـةت و مةجـازو هةمووسـيذذو ذازي قةصـةم دةدات:
زاهــرو باتني،لةســةر  لةوحــي حةقيقــةت يــا مةجــاز
ئاشــناي ســرري قةصــةم بث،غةيري”نــايل” كــةس نةمــا

(نايل)128:1379 ،

 -3-2-4پارادؤكسي هونةري لةشانازية كاين نايل دا
گةلثـك شتي سـةير و سـةمةره لـه سـةرچاوةي هؤنـراوةكاين نـايل هةصدةقوصثـن،
لـه باصكثشـي ئـةم شـته سةرسـووذهثنانه ئةوةيـه كـه ،جـاري وايـه خؤسـتايي نـايل لـه
عةيني وةسـفي خؤشةويسـتةكةيدا ون دةبـث و جـاري واشـه لـه ئـةودا ديـاري دةدا.
تةهنـا نيگاركثشـثكي وةك نـايل دةتوانـث وةهـا مامؤسـتايانه و هؤنةرانـه شـانازي بـه
پثكةنيني مؤناليـزاي تابلؤكةيـةوه بـكا و هـاوكات ،هـؤكاري ئـةم پثكةنينه بـه فةخرةوه
بـه خـؤي نيسـبةت بـدا .پثكةنيني خؤشةويسـتةكةي هثنـده دصخـوازه و تـا ذادةيةك له
سـةرووي پثكةنينةكاينتـره كـه هبـو هؤيـةوه فرمثسـكي نـايل دةذژثنـه خـوارث .بةآلم
مةگـةر دةكـرث غونچةيگوصثـك بـه بـث بـووين بـاران بپشـكوث؟ كةواتـه پثكةنيني 
خؤشةويسـتةكةي بةرهةمـي بـاراين ئةڤيني ناليـه و بـةم جـؤره فةخـر بـه خـؤي دةكا:
گريــاين مــن و خةندةيــي تــؤ ئثســتة دةشــوهبث
بــةو مةوســيمي بارانــة کــةوا غونچــة دةپشــکوت

(هةمان سةرچاوة)158 ،

نـايل ،لةبةيتثكـدا خـؤي بـة غوالمي خؤشةويستي يـار دةزانث و تـا ذادةيةك خؤبة
كـةم دةزانـث كةتةهنـا هـةر چـاوةذواين مـةدةدي زولـف و بـرؤي يارة؛بـةآلم هـةر لـة
هةمـان كاتـدا پلةي شـاهي هةية،بةصث شـاعريئةگةرچي قةرزداري زولـف و برؤية،بةآلم
مةگةر هوما،لةسـةر شـاين شـانةبث لة سـةر شـاين كث دائةنيشـث؟!:
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نــايل كــة  غوالمــي مــةدةدي زولــف و برؤتــه
شــاهثكة لــة بــن ســايةي باصــي دوو هومــادا

(هةمان سةرچاوة)83 ،
بـة واتايـةك ئـةم بةيتـةي نـايل جـؤرة پاذادؤكسـثكي تثداية،لـة اليـةك زولـف و
بـرؤي يـار ،پلـةي شـاهيبة نـايل بةخشـيوةو لـةو ال ،هـةر شـاين شـاهثكي وةكـو نـايل
شـاياين نيشـتنةوةي دوو هومـاي زولـف وبرؤن!!يانـث هـاوكات هـةم فةخرئـةكات و
هةميـش ملـي خؤبةكـةم زانينيـش بـؤ يـار دادةنةوثنـث.
هةرئةم چةشنة پارادؤكسة لة بةيتثكي تري نايل دا بةرچاو ئةكةوث:
نــايل حةريفــي كــةس نيــة ،ئيلــف وئةليفــي كــةس نية
بةيــي ذةديفي كةس نية،هةرزة نويســة،گةپ دةكا !!

(هةمان سةرچاوة)96 ،

نايل»،لـة پـاش دةربذيني بثزاري لة بـاري ژيان كة ئةوي خسـتوةته بنةوة و خةصكي
سةرخسـتووة و پايةيةكـي كؤمةآليـةيت نزمـي بـةم داوةو خةصكـي كـردووة بةخـاوةن
ذث و شـوثن ،هةصوثسـتثكي كةمتةرخةمانـة لـه ژيان وةرئةگـرث و ئةصث:چش،هةرچؤنه
باهـةر وابث(»...مدرس،پاوةرةقـي ص)97بـةآلم لـة هةمـان كاتدا،بـة هةمـوو هثـزو تواناوة
هـةر ئـةو خةصكـة ئةكاتـة گةمةجـاذي خـؤي و فةخرثكي ئاشـكرايان بةسـةردا دةكات
و خـؤي بـة كةسـيان ناگؤذثتةوة!
نايل،جارثكي ترئةو سةركةشية شاردراوة ئةدركثنث وئةصث:
نــايل كــة ســةدري مةســنةدي تةمكيــي تةكيــة بــوو
بؤتــؤ بــووة بــة دةربــةدةري كووچــة ســوقاق

(هةمان سةرچاوة)96 ،

نـايل ،ئةصث:دروسـتة ئثسـته ئةمـن ملكةچـي عيشـقي يـارو دةربـةدةري كووچـة و
كـؤآلين ئاسـانةي ئةوم،بـةآلم خؤئةگةردصـم دةربةنـدي دةردي ئةو نةبوايـة ،كام جثگا
لـة جثـگاي مـن بةرزتـر ئةبوو؟
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 -5ئةجنامةكان
هةردووشـاعريخؤيان بـة خـاوةين كةسـايةتييةكي بـةرز دةزانـن كةبنـةرةيت لـة سـةر
هيممـةت وئةزمـوين تاكةكةسـيخؤيـان دامـةزراوةو ميرايت هـؤزوو رةگـةز ،يان پي
بةخشـراوي كـةس نيـة.
بريووبذوا،خووخدةو هةمووهةسـتوو كةوتةكاين ژيان و رؤژگاري ئةم دووشاعرةلة
شـانازيةكانيان دا ذةنگـي داوةتةوة،تةنانـةت دةكـرث فةخـري موتةنةببي بـه بةرهةمـي
پةرثشـانيي بـاري دةرووين و سـةرگةرداين بزانين ,بـةآلم فةخـري نـايل بةرهةمـي
بثتاقةتيةكـي عارفانةيـه و ذوانگةيةكـي ذةخنةگرانـةي بةرامبـةر بـه كؤمةصگايـةك كـه
تثيـدا ژياوه.
موتةنةبيب،فـوو لـة دوو نـاكات وخـؤي بةسـةر هةمووكةسـدا هةصدةكثشـي وخـؤي
دةباتـة ريـزي پثغةمبـةران ،تةنانـةت  تـةواوي  ئـةوةي هةيـة و نيـه و لـة داهاتـوودا
دةبيت،بـة تاصـي مـووي خـؤي نايگؤذيتةوة؛ بةآلم  نـايل وانية و كةمتر لـة دايرةي ئايني 
و رةوشـت دةردةچـث.
نـايل زؤرتريـن شـانازي بـة ئيخلاس وعةشـقي راسـتةقينةيةيت،بةآلم موتةنةبيب،بـة
جةنـگاوةري و بوثـري وكوشتن زياتـر شـانازي دةكات.
موتةنةبيب ،هونةرمةندانة خؤهةصكثشـاين تثكةص بة هةمووبابةتة شيعريةكاين دةكات
ولـة پـث هةصداكوتـن و شـيوةين خةصكيـش دا ،زيرةكانـه هـةر خـؤي هةصدةكثشـي ،لة
برابـةردا نايل،بـذث پارادؤكسـي جـواين هةيـة ،كـة لـه ئةوجي شـانازي كـردين بة خؤ،
لـة نـاكاو ملـي خـؤ به كـةم زانيين بؤ يـاري ناديـارو ديـاري دائةنةوثين.
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