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 کورته  چكيده

ی شعر خود بیان کرده که یک شاعر دربارهاظهاراتی 

ها برای شناخت تواند یکی از بهرتین راهاست، می

های سبکی آن باشد. چنین شعر او و تشخیص ویژگی

د، گیر ی نقد و نظر قرار میکاری که به نوعی در حوزه

در بین بیشرت شاعران کالسیک متداول بود و در 

ی شعر خود الی شعرهایشان به بیان امتیازهاالبه

ی های متعددی دربارهپرداختند. نالی نیز در بیتمی

چگونگی  شعر خود نظراتی بیان کرده و صفات و 

در  تواندهایی را به آن نسبت داده است که میویژگی

ارزیابی  ک ل ی از شعر او سودمند و راهگشا باشد. 

صفاتی که نالی برای شعر خود قائل شده است، هر 

شود. مهمرتین و معنا را شامل میی صورت دو جنبه

ی صورت برای شعر خود بیان هایی که در جنبهویژگی

رنگی، کرده، عبارت است از: لطافت و نزاکت، بی

ی معنایی نیز به ایجاز و معناآرایی. در جنبه

گویی در هایی همچون معانی متعالی و حکمتمقوله

 شعر خود اشاره کرده است. برآیند این ج ستار نشان

ی صورت و معنا را دهد که نالی تعالی  هر دو جنبهمی

برای شعر خوب الزم و رضوری دانسته است و شعر 

ای از خود را در این دو جنبه ستوده و آن را منونه

 تکامل صورت و معنا خوانده است.

 

 شیعری خۆی، ت بهبارهر شاعیرێک سهبیروبڕوای هه 

ناسینی توانێت باشرتین ڕێگا بێت بۆ ده

م ڕینی ئهرب. دهو شاعیرهکانی شیعری ئهندییهمتهتایبه

 دێته هخنڕیزی ڕه جۆرێک له به که بیروبڕوایانه شنهچه

 ی شاعیرانی کالسیکدا باو بووهنێوان زۆربه ژمار، لهئه

 اڵهخ به یان کردووهکانیاندا ئاماژهشیعره و جارجار له

و کێک لهنالی یه ن.کانی شیعری خۆیاگرینگه

تی بواری چۆنیه له ندین دێڕهچه له یه کهشاعیرانه

ی لێکندگهمتهتایبهو  شیعری خۆی باسی کردووه

 توانن لهده شیعری خۆی که به ستووهڵبههه

ڵک بێن. کهو بهکانی ئهنگاندنی شیعرهڵسههه

شیعری  به ستووهڵیبهنالی هه لێک کهندگهمتهتایبه

ت و نی فۆرم یان ڕواڵهر دوو الیهخۆی، داگری هه

و گرینگرتینی ئه ۆک یان واتای شیعرن. لهر ناوه

یعری بۆ ش وهتهبواری ڕواڵه نالی له که ندانهمتهتایبه

ی و وانڕه ین بهبکه توانین ئاماژه، دهریبڕیوهخۆی ده

 له نالینگی، کورتبێژی و واتاڕازاندن. پاڕاوی، بێڕه

نی خاوه شیعری خۆی به  وهۆکیشهر بواری ناوه

م ئه کانینجامهنێت. ئهرز دادهلی بهت و واتاگهحیکمه

ر دوو رزبوونی ههنالی به که یهوهری ئهپیشانده وتاره

 ۆک بۆ شیعری ڕێک و پێک بهر نی فۆرم و ناوهالیه

 به هو م دوو بوارهها لهروهزانێ، ههپێویستی ده

 .کردووه کانی خۆی شانازیشیعره

 

نقد، صورت، معنا، شعر و شاعری،  واژگان کلیدی:

  نالی

ۆک، شیعر ر ، فۆرم، ناوهخنهڕه کان:کییهرهسه وشه 

 و شاعیری، نالی

1
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 مقدمه -1

ی شعر خود و شعر دیگران نظر بدهند. در بین شاعران همواره متداول بوده است که درباره

گرفته است، ام ا همین چنین اظهارنظرهایی گرچه با زبان هرنی و بیان شاعرانه صورت می

ول ای بر اساس اصنقد شعر در گذشته به شامر آورد؛ زیرا چنین سخنان نقادانهسخنان را باید 

و مبانی مشخصی بیان شده است که شاعران در گذشته برای شعر و شاعری قائل بودند؛ 

توان به معیارهایی پی برد که در گذشته برای تعیین و ارزیابی گونه سخنان میهمچنین از این

ها و نظران و منتقدان، نقادیه به باور برخی از صاحبشد. البتشعر خوب لحاظ می

ی شود، تواند نقد فنی تلق  دادند، منیهایی که شاعران نسبت به یکدیگر انجام میسنجینکته

ی (. اظهارنظر  شاعران درباره391: 3131کوب، گیرد )زرینی نقد ذوقی قرار میبلکه در دایره

مثبتی  کردند و نظرکه آن را کامال  تحسین میاست: یا اینشعر یکدیگر از سه حالت خارج نبوده 

که پرداختند و یا اینکه با دید منفی و مغرضانه به هجو شاعر و شعر او میبدان داشتند، یا این

ن کردند و عیب و نقص آ در کنار ذکر صفات نیکو برای شعر شاعر، ایرادهایی نیز بدان وارد می

یرا از شود؛ زنسبت به دو حالت دیگر، منصفانه و علمی تلق ی می دادند. حالت سومرا نشان می

ی ی انتقادی دارد. شاعران عالوه بر اظهارنظر دربارهح ب  و ب غض به دور است و تا حدودی صبغه

 اند و آن را بر شعر شاعران دیگر برتریشعر دیگران، گاهی نیز از شعر خود تعریف و متجید کرده

ها گوییشود، ام ا باز در همین مفاخرهی شاعر تلق ی میمواردی مفاخره اند. گرچه چنینداده

 گیرد.ی نقد و نظر قرار میی شعر بیان شده است که در حوزههایی دربارهصفات و ویژگی

جانبه و ستایشگرانه بوده است و کم  ی شعر خود غالبا  یکنظرهای شاعران درباره اظهار

ر خود ایرادی گرفته باشد. نالی نیز هامنند شاعران دیگر با پیش آمده است که شاعری از شع

دید  استحسانی به شعر خود نگاه کرده و تنها به تعریف و ستایش از آن پرداخته است. سؤالی 

توان با عنوان نقد به شامر شود، این است که آیا چنین امری را میکه در این رابطه مطرح می

 دهد، اگر آنهایی را به شعر خود نسبت میشاعر ویژگی آورد؟ در پاسخ باید گفت که وقتی

ها واقعا  در شعر او وجود داشته باشد، کار وی کامال  نقد و نظر است؛ زیرا با این کار در ویژگی

شناخت شعر خود خواننده را کمک کرده و با قراردادن  شعر خود به عنوان  منونه، صفات و 

ت. حال اگر صفاتی که شاعر برای شعر خود ذکر کرده های شعر خوب را نشان داده اسشاخصه

است، در شعر او مصداقی نداشته باشد، باز ضمنی و غیرمستقیم خواننده و منتقد را یاری کرده 

ی ی شعر خود در حوزهاست تا شعر او را بشناسند؛ بنابراین در هر دو حالت، نظر شاعر درباره

ام ا  اند،ت که گرچه شاعران از شعر خود تعریف کردهگیرد. البته باید توج ه داشنقد قرار می

ی شعر شاعر کامال  با سخنان خود او تفاوت دارد؛ در واقع خوانندگان قضاوت خوانندگان درباره
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 کنند و قضاوت آنان است که تعیینی شعر شاعر بیان میهستند که نقد و نظر نهایی را درباره

گونه ه او تعریف کرده است، یا نه. به طور کل ی از اینطوری است ککند آیا شعر شاعر هامنمی

 هایی از شعرتوان پی برد که شاعران کالسیک به چه جنبهی شعر خود میاظهارنظرها درباره

 کردندتوج ه داشتند و چه معیارهایی را برای ارزیابی آن لحاظ می

 

 بیان مسألهـ ٢

و صفات و امتیازهایی را بدان نسبت  مفاخره کردهنالی هامنند غالب شاعران گهگاه به شعر  خود 

ی شعر و نکات و توان به چگونگی ارزشگذاری وی دربارهها میاست. از این گونه مفاخره داده

مسائلی پیرامون آن پی برد. چنین کاری که شاعرانی همچون نالی در قالب مفاخره صفات و 

ها شود و توج ه بدانقی از نقد شعر محسوب میاند، مصداهایی را به شعر خود نسبت دادهویژگی

در درک مبانی نقد قدیم بسیار راهگشا و کارساز است. نالی در تعریف و متجید از شعر خود هر 

است که برخی از آنها به  و به صفاتی اشاره کرده ی صورت و محتوا را مد  نظر داشتهدو جنبه

ر ی بیرونی آن. در این ج ستاخی نیز به صورت و الیهشود و بر ی شعر مربوط میمحتوا و درومنایه

کنیم تا مشخص شود که وی چه امتیازهایی ی شعر خود بررسی میاظهارنظرهای نالی را درباره

که کند و اینی شعر او صدق میرا برای شعر خود قائل شده است و آیا این صفات واقعا  درباره

و جایگاه واقعی  اثر هرنی، شعر او را واجد چنین ی ارزش کنندهخوانندگان در مقام تعیین

 دانند؟صفاتی می

 

 ه شاعری خودجایگای نظر نالی درباره -3

و  ها، به صورت جداگانه، ویژگی«کالم»و « کلمه»، «متکلم»در بالغت قدیم برای هر سه مورد  

الزم است که (. پیش از ورود به بحث اصلی 113: 3111رازی،  شدند )قیسصفاتی را قائل می

ها و صفاتی که نالی به خود در مقام متکلم نسبت داده است، اشاره شود نخست به توامنندی

هایی تا ارتباط بین صفات متکل م و صفات کلمه و کالم بهرت جلوه کند. برخی از صفات و ویژگی

، اطی ندارداند، رصفا  به خود  شعر و سخن ارتبی شاعری بدان مفاخره کردهکه شاعران در حوزه

-شود که اهل بالغت در گذشته برای شاعر لحاظ میبلکه بیشرت به صفات  متکل م مربوط می

اشاره کرد که شاعران غالبا  بدان « طبع  شعرگویی»توان به ی این صفات میکردند؛ از جمله

رکار  ماهر وااند. نالی نیز، هامنند  دیگران، طبع  شعرگویی  خود را ستوده است و آن را به سبالیده

 تشبیه کرده که همواره آماده و مهی است و در میدان  شعر ادعای حکمرانی و پادشاهی دارد:
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 هــیهـی هـای شاهیـعم سواره، ئیددیعبی تهزابیته

 
 

 اـکانی دهـاقـختی خه داوای تهـم دیوانهـشموحته

 (31: 3111)نالی،                                        

رد. توان حکم کی این قضیه که طبع شعری آیا ذاتی است یا اکتسابی، قاطعانه منیدرباره

طوری است که آن را تا حدودی هم ذاتی  دیدگاه خود شاعران و ادیبان گذشته نیز در این باره

هایی از ذوق شعری در فرد وجود داشته اند؛ بدین صورت که باید مایهو هم اکتسابی دانسته

او با تالش و کوشش آن را پرورده کند. نظامی عروضی سمرقندی، ادیب و شاعر قرن  باشد تا

چنین دیدگاهی نسبت به شاعری دارد و معتقد است که داشنت   چهار مقالهششم، در کتاب  

ذوق و طبع شعری به تنهایی کافی نیست، بلکه باید این رسشت ذاتی را با مترین و مامرست در 

: 3111مل کرد و از حالت  بالقوه به بالفعل تکامل بخشید )نظامی عروضی، آثار شاعران دیگر کا

 (.39ـ  31

 و آن را برای صفاتی که برخی از شاعران در رابطه با شعر خود بدان مفاخره کرده از دیگر

ینی و بسنجی در قاموس نقد  شعر به معنای باریکاست. نکته« سنجینکته»اند، خود قائل بوده

ی قدرت  تخی ل و تأم ل ژرف شاعر است. طبیعتا  سخنی ر بیان مطالب است که نتیجهنظر ددق ت

ند. کها را بیان میسنجی حاصل شده باشد، پ رمعنا و زیباست و حقایق و حکمتکه از نکته

سنجی نیز صفت  ذاتی  کالم نیست تا مستقیام  برای سخن معیار  شعری، نکتههامنند طبع

، بلکه صفت  گوینده )= شاعر( است که به قوای نفسانی او مربوط ارزشگذاری محسوب شود

ن های خود به چنیسنجی  متکل م است. نالی نیز در مفاخرهی نکتهشود؛ زیرا کالم نتیجهمی

 کند:سنجی میصفتی اشاره کرده است که چگونه بلبل  طبعش نکته

 اـکده یـخوانیناهـان سـوا دیسبعم ئههـی تـبولبول

 

 اـکانی دهفشرئهنبهو ئهگۆیی زلهنجیی و بهسهنوکته 

 (33: 3111)نالی،                                                

گویی نیز از جمله صفات  دیگری است که همواره برای تعیین توامنندی و مهارت شاعر، بدیهه

د معنایی پیون« سنجینکته»و « یشعرگوی طبع»معیار ارزشگذاری بوده است و با صفاتی همچون 

دارد. نالی با اسناد مجازی این صفت را به شعر خود نسبت داده است که در حقیقت نه صفت  

 شعر )= کالم(، بلکه صفت شاعر )= متکلم( است:

 نناـزوبهـستن و بهــکۆدهـوو کـمهـه هـڵقیی کهـخ

 

 ییـیقـلهـسری ــن شیعهــی ببیــالـن هـن و لــا بێــب 

 (631: 3111)نالی،                                             

است  «بدیهه»و « خودجوش»اند که معنای آن گفته« لیقییسه»مدر س و عبدالکریم در توضیح  

(. گرچه در بیت این 631 ی صکه شاعر در بیان شعر خود را به رنج نینداخته باشد )حاشیه
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داده شده است، ام ا با توج ه به توضیحات شارحان دیوان نالی کامال  واضح صفت به شعر نسبت 

بته شود. الاست که این صفت ربطی به کالم یا کلمه ندارد و به مهارت ذاتی شاعر مربوط می

طور که نظامی عروضی منظور از ذاتی این است که در وجود شاعر نهادینه شده باشد؛ زیرا هامن

انست بباید د»شود: رسایی نیز با مترین و تالش حاصل میاست، بدیههسمرقندی اشاره کرده 

که بدیهه گفنت ر کن اعلی است در شاعری، و بر شاعر فریضه است که طبع خویش را به ریاضت 

(. نالی باز در بیت 69: 3111)نظامی عروضی، « بدان درجه رساند که در بدیهه معانی انگیزد

ی گویی خود اشاره کرده است که سخن چگونه ملکهبدیهه زیر به صورت رصیح و مستقیم به

 تازد:تأم ل در میدان فصاحت میذهن اوست و زبان مانند شهسوار، بی

 وارههسمیسلی شه تدا بهساحهیدانی فههـم هـیا ل

 

 اـکانی ڕادهـزوب هـوعموو نههـو ههـول بـممهـئهـێ تـب 

 (18: 3111)نالی،                                                

د های گوناگون تأکید داشتنمندی از دانشبودن، یعنی بهرهشاعران کالسیک همواره بر فاضل

گویی چون بر آمادگی ذهن و کرثت دانستند؛ بنابراین بدیههگویی الزم میو آن را برای بدیهه

 ای برای بزرگی شاعران دانسته شده است.وان نشانهکند، به عنآگاهی فرد داللت می

که به صورت  کل ی طبع  شعری  خود را ستوده است، چندین جا نیز در نالی افزون بر این

ی های کردی، فارسی و عرباش در شعرگویی به زبانهای گوناگون به تواناییدیوانش به شیوه

ق  شعری  خود را در ها توامنند و گیرا دانسته است، این زبان مفاخره کرده است و قدرت  خال 

 ند:کمانند  بیت زیر که گفته است قدرت  طبع  او در هر سه میدان اظهار چاالکی و توامنندی می

 یـارسـی و فوردـبعم به کتی تهئیستیتاعه و قووه

 

 اـکانیی دهـسپاالکی یو چهـی ئیزهاری چبارهـع 

 (18: 3111)نالی،                                                

رگذاری صفت  و به تأثی قطعا  بالغیون  گذشته بین صفات متکل م و صفات کالم پیوندی درک کرده

تکل م و ی صفت  ماند؛ بنابراین رابطهبودند که آنها را مطرح کرده متکل م بر صفت کالم رسیده

 ی تأثیر و تأث ری دانست.رابطهصفت  کالم را باید 

 

 ـ نقد نالی از شعر خود4

ی دو قضیه، مه م و رضوری است: یکی برای ورود به بحث نقد نالی از شعر خود روشنگری درباره

ک و بالغت شناسیی اصول زیباییکه نقد شاعران کالسیک از شعر خود و شعر دیگران بر پایهاین

ی ها نوع ادبی  شعر لحاظ شده است. در رشح قضیهکه در این نقادیقدیم بوده است، دیگر این

یارهایی شناسیک پیوند ناگسستنی دارد. معاول باید گفت که نقد شعر با بالغت و مبانی زیبایی
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غت شناسیک و بال اند، از قواعد و اصول زیبایینیز که شاعران گذشته در نقد شعر بیان کرده

غییر ای تشناسیک در هر دورهکه بالغت و ذوق زیباییقدیم متأثر بوده است. با توج ه به این

کند، امروزه و از نگاه بالغت جدید و نقد نوین نیز آن معیارها و صفاتی که در گذشته برای می

های جدیدی برای ارزیابی اثر ادبی مد  بردند، کارایی چندانی ندارد و مالکنقد شعر به کار می

د و گیرد. با این قضایا مربهن است که صفات و امتیازهایی که نالی برای شعر خنظر قرار می

شناسیک و بالغت قدیم است و با نقدی که منتقد قائل شده است، متناسب با مبانی زیبایی

 های اساسی دارد.دهد، تفاوتی شعرهای وی انجام میامروزه از نگاه نقد نوین درباره

ی مه م  دیگری که باید در چنین مباحثی بدان توج ه کرد، این است که شاعران در نقد نکته

 اند و صفاتی را که به شعر خود یا شاعر دیگر نسبتنوع ادبی  شعر را در نظر داشته شعر یکدیگر،

اند، کامال  با نوع ادبی  آن شعر در تناسب بوده است. صفات و مفاهیمی نیز که نالی برای داده

نقد شعر خود بیان کرده است، مواردی هستند که تنها با نوع غنایی همخوانی دارد، برای منونه 

را برای شعر خود ذکر کرده است، مشخ ص است که چون « نازکی و لطافت»وی صفت   وقتی

ـ تعلیمی  شاعر غزلرسا است، این صفت را آورده است. چنین صفتی برای شعر حامسی یا ح کمی 

کند که خود شاعران کامال  به پیوند نوع ها بر این امر داللت میمناسب نیست. همین نشانه

 اند.ف بودهادبی و نقد خود واق

ود: شی اصلی خالصه میی نقد شعر در دو جنبهدیدگاه شاعران و منتقدان گذشته درباره

 یهایی است که از گذشته تاکنون دربارهی کل ی، محور متام بحثصورت و معنا. این دو جنبه

شعر صورت گرفته است و هر صفتی که به شعر نسبت داده شده یا هر انتقادی که از آن صورت 

شعر  یشود. در ادامه نیز نقد و نظرهای نالی دربارهگرفته، به یکی از این دو جنبه مربوط می

 ی معنایی و صوری، شعرکنیم تا مشخص شود که وی از جنبهخود را در این دو جنبه بررسی می

شود: نقد ان اصلی بیان میخود را چگونه ارزیابی کرده است. مطالب این بخش در دو عنو 

 لفظی.-محتوایی و نقد  صوری-معنایی

 

 محتوایی-ـ نقد معنایی1ـ4

مایه است که در نقد شعر همواره به عنوان معیار و مالک بدان معنا هامن فکر و اندیشه و درون

خواهد بیان کند و خواننده نیز هنگام خوانش در پی دریافت  چه شاعر میتوج ه شده است. آن

ا  کند، رضورتچه خواننده در خوانش دریافت میالبته آن آن از کالم است، معنا یا محتوا است؛

 جا اثبات  وجود  معنا برایهامنی نیست که شاعر در نظر داشته است؛ بنابراین منظور ما در این

 که تعیین کنیم کالم کدام معنا را دارد.کالم است، نه این



 04 | نالی و نقد شعر و شاعری خود

 

ود؛ شو ثابتی حاصل منیی قطعی که معنا و محتوا چه یا چگونه باشد، نتیجهی ایندرباره

تواند موضوع شعر )در ک ل کالم( قرار بگیرد و به عنوان معنا و محتوا مطرح زیرا هر چیزی می

یند برسارس قلمرو نقد را در این می ویکتور هوگوشود. اهمیت معنا در شعر آن اندازه است که 

. سخن وی گرچه (13: 3131کوب، که خوبی یا بدی معنی شعر تعیین شود )نقل از: زرین

علمی و فن ی نیست، ام ا بر نقش و ارزش معنا در شعر تأکید کرده است. شاعران غالبا  معنای 

ند. ای معنایی  شعرشان را ستودهها جنبهاند و در مفاخرهشعر خود را متعالی و زیبا توصیف کرده

ری، گست که هنگام  جلوهخود را از نظر زیبایی به شاهدی تشبیه کرده ا«  فکر»نالی در این باره 

 کند:خرسو روح  شیرین را برای او قربانی میشاه

 ریهـاهی دولبـگجیلوه بێتهه ـرم کـاهیدی فیکـش

 

 اـکانی دهــوربـحی شیرینی به قڕۆ و اهی خورسهـش 

 (39: 3111)نالی،                                                

ای هکند که فکر من آن اندازه زیباست که زیباییداللت می معنای ضمنی بیت بر این نکته

بازد. ذکر صفت  زیبا برای فکر تا حدودی بدیع و غریب است و با عدم  دیگر در برابر او رنگ می

توان مشخ ص کرد که منظور از زیبایی برای فکر چیست تعی ن  معنایی همراه است؛ زیرا دقیقا  منی

ن صفتی برای فکر، سی ال و عام است که تأویل و تفسیرهای گوناگونی و کدام فکر زیبا است. چنی

توان از آن به دست داد، برای منونه اگر گفته شود که منظور از زیبایی برای فکر، خوشایندی می

 خیالی  آن است، پذیرفتنی است.آن برای خواننده یا لطافت و نازک

د که شود و شعرهایی مقبول واقع میی معنایی شعر بسیار حائز اهمیت بدر گذشته جنبه

ای بودند. این معانی بیشرت حول مسائل حکمی و معرفتی دارای معانی و نکات برجسته

گویی  شاعران کالسیک نیز برآمده از این مبنای فکری بود رسایی و معرفتچرخید. حکمتمی

به همین سبب ی معانی متعالی باشد؛ دانستند که دربردارندهکه شعر خوب را شعری می

های کل ی  حاکم بر زندگی و هستی انسان شاعران کالسیک در پی  بیان مفاهیم عام و قانون

آمیزی کند، حکمتترین ویژگی معنایی نیز که نالی برای شعر خود بیان میبودند. برجسته

رسایی خود اشاره کرده است و محتوای شعر خود را دارای حکمت است. در بیت زیر به حکمت

 داند:یم

 اـکدا دههـئ تحیکمهی ـتقووه ب بهجههـی عـالـن

 

 چووکــم و بهــفزی کهـل به ورههـایی زۆر و گـعنهـم 

 (833: 3111)نالی،                                             

، شناختی بیان شده باشدآمیزی که در آنها یک حکم کل ی و مفهوم هستیالبته جمالت حکمت

در شعر نالی چندان وجود ندارد تا این صفت را به عنوان معیاری در شناخت شعر وی بتوان به 
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کمی بیان می ود؛ ششامر آورد؛ زیرا شعرهای نالی غالبا  غزل هستند و در غزل کمرت مسائل ح 

ضوع شعری که بیت مذکور در آن آمده است، عشق و احساسات شخصی است که چنین حت ی مو 

آمیز گیرد؛ بنابراین این مسأله که نالی شعر خود را حکمتی حکمت قرار منیمواردی در دایره

 خوانده است، چندان درست نیست.

زر  را گنج وداند و آن به سبب توج ه به ب عد معنایی است که نالی شعر خود را ارزشمند می

و زیور خوانده است. وی در بیت زیر غزل خود را به گنج تشبیه کرده و آن را شایان نگهداری 

پ ر از حکمت است، به زر و زیور مانند « مثل»دانسته است؛ همچنین گفتارهایش را که هامنند  

 کرده که سزاوار رضب است تا در میان مردم رواج یابد:

ملزهنزی غههـموو کهـه هـبعهـنی تزهـخهـی مـالیق  

 

مــلهــسهـوی مـڕ و زیزه هــواجی ڕهــربی زهـــابیلـق   

(816: 3111)نالی،                                               

داند که به سادگی برای هر کسی قابل نالی معنای شعرهای خود را چنان عمیق و پنهان می

آید. او برای بیان این موضوع غزل خود را ل و تفک ر زیاد به دست منیدریافت نیست و جز با تأم  

به بحری تشبیه کرده که پ ر از د ر  و گوهر است و تنها کسانی به این معانی  د ر مانند آگاهی 

 های درونی غزل وارد شوند:وار به الیهیابند که غواصمی

 هـــزانـی بـقـعمیهـت هـی بــعنهـوێ یدهی ـوواسهــغ  اـممهـئ رهوهههـدوڕ و گ هـڕ لــم پـلزههــری غـحبه

                                                                                                       (191: 3111نالی، )                                            

رنی کند که بیان معنا با شگردهای هوقتی معنا مستقیم و واضح نباشد، بر این قضیه داللت می

و ابزارهای تصویرگری انجام شده است. نالی هم وقتی به پنهانی معنای شعرش اشاره کرده، به 

ی بیرونی آن را دارای شگردهای زیباسازی طور ضمنی صورت  شعرش را نیز ستوده است و الیه

توان برای این دانسته است. دلیلی که می غیرهاستعاره، کنایه، رمز، ابهام هرنی و  همچون

مسأله آورد که معانی عمیق و پیچیده رضورتا  با شگردهای بیانی همراه است، این است که 

ر هاست؛ به عبارت دیگر شاعگیری این شگردها رضورت و نیاز بیان معنا بدانی شکلفلسفه

هایی نیاز پیدا کرده است و باید اذعان کرد که بیان مفهوم مورد نظر به ظرفیت برای بیان معنا و

 1شود.معانی پیچیده است که باعث آفرینش ابزارهای تصویرگری و شگردهای هرنی در کالم می

                                                 

مرصاع دوم  بیت زیر از حافظ شاهد و دلیل محکمی برای این قضیه است که در بالغت قدیم نیز این نظر وجود داشت  1

 شود:که بیان و شگردهای بیانی پس از معنا ظاهر می

 عشق و شباب و رندی مجموعۀ مراد است

 

 چون جمع شد معانی، گوی بیان توان زد 

 (881: 3118، )حافظ                             
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فحوای کالم نالی نیز در بیت مذکور بر همین امر داللت دارد که معانی عمیق و ارزشمند او زیر 

 های بیرونی هستند، پنهان است.های ادبی و بیانی که الیهرایهظاهر زیبا و آ 

 

 لفظی-نقدِ صوریـ 2ـ4

معنا «  گفنتچگونه»است که به « صورت»ی ی اساسی در نقد و بررسی  شعر، مسألهدومین جنبه

های ادبی همچون فرمالیسم چندان بین صورت و شود. هرچند در برخی از نظریهمربوط می

ی ظاهری و بیرونی برای معنا تلق ی در برخی نیز صورت را الیه 1شوند،قائل منیمعنا تفکیکی 

ه های بدیعی بها و سازوکارهای نحوی، شگردهای بیانی و آرایهگیری از ظرفیتاند. بهرهکرده

ب عد  صورت مربوط است تا معنا در زیباترین شکل و حالت  ممکن بیان شود؛ از این رو رویکردی 

دارد.  شناسیکی زیباییکند، مبانی  آن جنبهشعر بر آرایش صوری  کالم مترکز می که در نقد  

نالی به این جنبه از شعر  خود نیز مفاخره کرده است و قلم خود را در معناآرایی و زیباسازی 

 صورتگر دانسته است:«  مانی»صوری همپای 

 الــمهـعنائاراییی کهـم بێتهه ـی من کنووکی خامه

 

 اـکده« مانی»تی قشی سوورهت ئیزهاری نهت به خهخه 

 (816: 3111)نالی،                                                

منظور از معناآرایی که نالی مطرح کرده، این است که برای بیان  معنا از ابزارهای تصویرگری و 

های ادبی استفاده شده باشد. این اصطالح  ادبی بیانگر آن است که در شعر هر دو عنرص  آرایه

یلسوف روم ، فالنگنیوسصورت و معنا مکم ل هم هستند و یکی بدون  دیگری قابل  تصو ر نیست. 

ی داند که در زبان  متعالی بلند میباستان، اعتالی  حقیقی  کالم )= شعر( را ناشی از اندیشه

(. 336: 3116تبلور یافته باشد. این نظریه صورت و محتوا را با هم لحاظ کرده است )داد، 

چنین رویکردی که در آن هم به معنا و هم به صورت اهمیت داده شود، در میان بیشرت شاعران، 

 از جمله نالی، به عنوان مالک ارزیابی هرنی وجود داشته است. هر چند برخی از شاعران تنها

اند و به صورت  عملی اعتالی صورت و معنا نظری این قضیه را به شعر خود نسبت داده به شکل  

 توان در شعر آنان مشاهده کرد.را منی

                                                 

گونه که در بالغت قدیم مطرح بود، اعتنایی نداشتند و محتوا را هامن چیزی ها به تقابل  صورت و محتوا، آنفرمالیست3

(. محققان ادبیات کردی نیز به 31ـ  38: 3193کدکنی، آید )شفیعیدانستند که از طریق صورت به وجود میمی

اند، برای منونه عالءالدین سجادی هنگام بحث از تعیین ارزش برای شعر، در کردهناپذیری لفظ و معنی اشاره تفکیک

ضمن بیان مطالبی دربارۀ چگونگی ارتباط لفظ و معنی به مالزمت این دو اذعان دارد و چندان به تقدم یکی بر دیگری 

 (.11: 3191باور ندارد )سجادی، 
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 رنگیـ بی1ـ2ـ4

ر است. وی د« رنگیبی»ی صورت برای شعر خود بیان کرده، امتیاز دیگری که نالی از جنبه

 ی به آب و آینه تشبیه کرده است:رنگمرصاع نخست  بیت زیر، شعر خود را از نظر بی

 نگی نییهزمی نالی میسلی ئاو و ئاوێنه ڕهنه

 

 ک ئاشکارفیی و یهک خهر یهتهیری خهبۆ سه دوو ڕووه 

 (338: 3111)نالی،                                                

ر سادگی و روانی شعر مد  نظچندان مشخص نیست که آیا شفافیت و « رنگیبی»منظور شاعر از 

است که تعقیدی در آن وجود ندارد، یا چیز دیگری. اگر منظور نالی این بوده باشد که شعر من 

روند، خالی است، هم با واقعیت های ادبی که برای آرایش و زیباسازی کالم به کار میاز آرایه

بیت باال ویژگی شعر خود دانسته  که در« معناآرایی»ی شعرهای او همخوانی ندارد و هم با مقوله

که در دو غزل جداگانه به شعر « رنگیبی»و « معناآرایی»بود، در تناقض است؛ زیرا هر دو صفت  

شود. این تناقض که در سخنان نالی ی صورت شعر مربوط میخود نسبت داده است، به جنبه

ر است. منظور از تشبیه شود، ناشی از نگاه سطحی و ظاهری به معنای دو بیت مذکو دیده می

های به ای زائد بر معنا در شعر من وجود ندارد و آرایهموجود در بیت اخیر این است که آرایه

در تشبیه شعر  خود به آب و آینه با « رنگیبی»کاررفته جزء ذاتی و اقتضای کالم است. مفهوم 

 گفته است که شعر من دارایدر مرصاع دوم بهرت قابل دریافت است. نالی « ایدو الیه»ی قرینه

رنگی است که به سبب شد ت  ی آشکار آن هامن ظاهر بیی آشکار و پنهان است. الیهدو الیه

ی پنهانی آن نیز عمق شعرهای اوست که برای کند. الیهصافی، همه چیز را در خود منعکس می

اهر کند که ظقد میشود. به طور کل ی نالی در این بیت شعر خود را چنین نهر کسی درک منی

ی معنای اولیه است، ام ا افزون آن ساده و روان است که برای همه در خوانش نخست دربردارنده

 ی ظاهری، دارای معنای ضمنی و پنهانی نیز است.ی صاف و سادهبر این الیه

 

 ـ لطافت و نزاکت2ـ2ـ4

شود، صوری کالم مربوط میی از دیگرصفاتی که نالی برای شعر خود قائل شده است و به جنبه

لطافت و نزاکت است. وی در بیت زیر شعر خود را از این نظر با شعر دیگران مقایسه کرده و آنها 

 تر از شعر خود دانسته است:را پایین

 ؟ینازکشیعری من بۆ  گاتهی دهڵقی کهشیعری خه

 

 کا؟ودا دهڵ ههگه عوا لهتک دهپه تدادیققه ی لهکه 

 (11: 3111)نالی،                                                 
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ی لطافت و نزاکت باز از آن صفاتی است که کل ی و مبهم است و تنها از طریق صفات مؤلفه

مقابل  این صفت، تکل ف و پیچیدگی توان مفهومش را درک کرد. نقطهمتضاد و مقابل  آن می

دریافت که شعری واجد صفت نازکی است که خالی از توان است. از مجموع این قضایا می

واژگان و ترکیبات ناآشنا و تصاویر پیچیده باشد. در بالغت قدیم بیان شده است که اگر واژگان 

شعر، غریب و گوشخراش و تصاویر آن نیز دور از ذهن باشد، چنین کالمی فاقد فصاحت است 

اشد. نالی در مرصاع دوم شعر خود را با تواند دارای صفاتی همچون نازکی و لطافت بو منی

تشبیه ضمنی به تارهای ابریشم مانند کرده است که اجزای آن در نهایت ظرافت و ریزبینی در 

اند؛ در مقابل شعر دیگران را به گلیم و جاجم تشبیه کرده است که بافت  تاروپود هم تنیده شده

 های ظریف وبرای شعر هامن تناسب« تدق  »آن فاقد ظرافت الزم است. منظور نالی از اصطالح 

های ظریف و داند. تناسبنامرئی در بین واژگان شعر است که وی آن را وجه بارز شعر خود می

ی شاعر است. هر اندازه خیالپردازی نامرئی در بین واژگان شعر برآمده از خیالپردازی و اندیشه

 ی همراه است. نالی از نظر خیالپردازیشاعر قوی باشد، شعر او با تصاویر بدیع و زیبای بیشرت 

شود، خود را برتر از دیگرشاعران دانسته است و هر یک که منجر به لطافت و نازکی در شعر می

 ی صد دام گرفتارکننده تلق ی کرده است:های خود را برای آنان به منزلهخیالیاز نازک

 یاڵی شیعرقیقی خهعری دهشه داوه نالی به

 

 وهد داوی نایهسه شاعیره ی کهسهکهو بۆ ئه 

 (369: 3111)نالی،                                                 

رت شود، قدچه باعث آفرینش تصاویر بدیع در شعر میتخی ل صفت ذاتی هر شعری است و آن

 فیلسوفان آن راتخی ل شاعر است. اهمیت و نقش  این صفت در شعر چنان است که ادیبان و 

اند های دیگری همچون برهان، جدل و خطابه معرفی کردهعامل اصلی در تفاوت شعر با صناعت

ـ  91: 3193شود )زرقانی، ها محسوب میو در بوطیقای شعر، مرکز متام معادالت و گفتامن

ز رند و امندی از خیال با هم تفاوت دا(. با وجود این، شعر شاعران در میزان و کیفیت بهره93

ی عنرص خیال در شعر وجود داشته هایی دربارهاین جنبه نیز در بین شاعران نقد و ارزیابی

خیالی و است. به همین سبب است که نالی خیال شعر خود را دقیق خوانده است و نازک

بینی را به شعر خود نسبت داده است. وقتی نالی تخی ل موجود در شعر خود را ستوده باریک

را  گیری از تصاویر زیبا و بدیعی تصویرپردازی و بهرهکند که مقولهر این امر داللت میاست، ب

 داند.امری مسل م برای شعر خود می

نالی در بیت دیگری شعر خود را از نظر صافی و ریزی )= نزاکت( به مروارید تشبیه کرده 

احتامل زیاد منظور از  ای مبهم است و بهاست که باز نسبت این دو صفت به شعر تا اندازه
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صافی، روانی کالم و دوری از تکل ف باشد و صفت  ریزی نیز تقریبا  معنایی در حدود هامن نازکی 

 بینی دارد:و باریک

 گوێ س بیبیێ، بیکاتهر کههه نگهنوسحی نالی ڕه

 

 کوو مروارییهر وههه زمی ساف و وردهنه چونکه 

 (311: 3111)نالی،                                                 

توان دریافت که از دیدگاه نالی سادگی و روانی بر پیچیدگی و دشوارگویی از چنین سخنانی می

گونه مفاهیم و صفات که شاعران و ادیبان برای نقد کدکنی در رابطه با اینبرتری دارد. شفیعی

ریف علمی هستند و قابل تع بیراتی عاطفیاند، گفته است که چنین تعو بررسی شعر بیان کرده

پذیرد که هدف شاعران و اهل بالغت از به کاربردن متام این مفاهیم، نیستند؛ با وجود این می

 (.138: 3111کدکنی، های کالم است )شفیعیی زیباییبیان مجموعه

 

 ـ ایجاز3ـ2ـ4

و « ورتص»ی وابستگی  دو مقولههای پیوند و ترین مصداقترین و برجستهایجاز یکی از عینی

شود. به این دلیل ایجاز را در بخش  صورت در شعر است که به هر دو جنبه مربوط می« معنا»

ی صوری آن ظاهرتر است و مخاطب از صورت کالم است که متوج ه آن ایم که جنبهمطرح کرده

د که آن را مصداقی برای برد. ایجاز در کالم چنان نقش و اهمیتی دار شود و به معنا پی میمی

(؛ از 816: 3138اند )ابوهالل عسکری، اند و با آن بالغت را تعریف کردهمتام بالغت دانسته

ین کند. اای است که بر بزرگی و توامنندی شاعر داللت میاین رو، وجود ایجاز در شعر نشانه

 ی مباهات شاعران، مایهشودی بالغی که در نقد شعر به عنوان یک معیار مه م تلق ی میمقوله

وم اند. نالی نیز در مرصاع دبوده است و با استناد بدان به تعریف و متجید از شعر خود پرداخته

 از بیت زیر ویژگی بالغی  شعر خود را ایجازمند شمرده است:

 کادا دهت ئهتی حیکمهقووه ب بهجهنالی عه

 

 چووکم و بفزی کهله به ورهعنایی زۆر و گهمه 

 (311: 3111)نالی،                                                 

این مرصاع دقیقا  تعریف علمی و اصطالحی ایجاز است؛ بیان حداکرثی معنا با حداقل لفظ، که 

بیعتا  شود. طدر آن، ک می لفظ به ب عد صوری و بیشی معنا نیز به ب عد معنایی کالم مربوط می

 او کند و مشارکت و تعاملوقتی کالم دارای ایجاز باشد، خواننده در درک معنا بیشرت تالش می

با منت گذرا و سطحی نیست، بلکه متفکرانه و عمیق است؛ به همین سبب ایجاز در شعر، اوج 

شود. نالی تقارن معنا و صورت است و در نقد شعر معیاری مه م برای ارزشگذاری محسوب می

داند و هم صفت ایجاز را برای در بیت مذکور شعر خود را هم دارای حکمت و معانی متعالی می
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هایی که متضمن ها و بیتده است. سخن وی برآمده از این واقعیت است که جملهآن ذکر کر 

آمیز هستند، غالبا  ویژگی بارز آنها ایجاز است. انسجام کالم که در بالغت قدیم ای حکمتنکته

رسد؛ زیرا در ایجازهای بلیغ به نهایت خود می 1شد،شناسی بدان تکیه میی زیباییبرای جنبه

ها را یابد و انسجام هرنسازهها بوده، تبلور میازمند، آن ف رمی که مد  نظر فرمالیستدر کالم ایج

توان به شکل ملموسی در این نوع کالم دریافت کرد؛ به همین سبب بوده است که اهل می

د ها آن را به شعر خو اند و شاعران نیز در مفاخرهی کامل سخن تلق ی کردهبالغت ایجاز را نشانه

 اند.دادهنسبت 

گرش که نی شعر خود کامال  دریافت کرد؛ اینتوان نظر نهایی نالی را دربارهدر بیت زیر می

کند. او به صورت و معنای شعرش چگونه است و نسبت این دو جنبه را چه طور ارزیابی می

داند، یمنمعنای ضمنی بیت بر این قضیه داللت دارد که نالی معنا را به تنهایی برای شعر کافی 

بلکه در دیدگاه او چگونگی بیان معنا )= صورت( نیز اهمیت بسیاری دارد. او گفته است که 

ها و اند آن نکتهاند، ام ا چون نتوانستههای گوهرین شعر او را دزدیدهگرچه دزدان  معانی، نکته

 نور است:معانی را به نحو زیبا و هرنی بیان کنند، گفتارهای آنان مانند  آتش دزدان بی

 ڵقدزن خهی ده«نالی» له که نوکته رهوههو گهئه

 

 وقی دزانهک ئاگری بێشهوه ئاوێ نییه 

 (193: 3111)نالی،                                                 

توان استنباط کرد که نالی به اعتالی لفظ و معنی اهمیت فراوانی خوبی میاز این بیت به

 دانسته است.داده و هر دو جنبه را از لوازمات و رضوریات کالم هرنی و متعالی میمی

 

 گیریـ نتیجه5

توان دریافت که او هم معناگرا بوده و هم ی شعر خود میی نالی دربارهاز گفتارهای نقادانه

صفات و ی معنا و صورت  کالم توج ه داشته است. وی به گرا، یعنی به هر دو جنبهصورت

هایی به عنوان شاخصه برای شعر خود اشاره کرده است که منتقدان و ادیبان در بالغت مؤلفه

توان های شعر نالی میبا توج ه به ویژگی اند.ی کالم فصیح و بلیغ به شامر آوردهقدیم آنها را الزمه

پذیرفت که نقد استحسانی  وی از شعر خود و صفاتی که بدان نسبت داده است، غالبا  درست و 

حق است و شعر او در حقیقت هامن گونه است که خود شاعر بیان کرده است. دلیل عینی به

های نالی در شعر ک ردی غزل برای این امر نیز اقبالی است که مردم به شعرهای وی دارند.

                                                 
داند و بر این باور است که اهل بالغت و صاحبان شاهکارهای ها میمالیستکدکنی انسجام را معادل ف رم در نظریۀ فر شفیعی 1

نی، کدکاند )شفیعیهای روس دربارۀ ف رم بیان کردهاند که فرمالیستادبیات کالسیک هامن تصو ری از مفهوم انسجام داشته

3193 :11.) 
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ک ردزبانان چنان جای گرفته است که شعر  های حافظ در شعر فارسی است و در دلهامنند غزل

 ی نقد  تاریخکه شعر وی در گذر زمان و بوتهی عالی غزل به شامر آورد. همینوی را باید منونه

 در ک ل، نقد و نظر شاعر قابل قبول واقع شده است، خود دلیل محکمی است بر این قضیه که

 ی شعرهای خود مبتنی بر واقعیت موجود در شعرهای اوست.درباره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 | نالی و نقد شعر و شاعری خود

 

 منابع

رهرب. تهران: . به کوشش خلیل خطیبدیوان حافظ(. 3118الدین محمد )حافظ، شمس

 وچهارم.علیشاه، چاپ سیصفی

 تهران: مروارید، چاپ سوم.. فرهنگ اصطالحات ادبی(. 3116داد، سیام )

ر در ی شعبوطیقای کالسیک )بررسی تحلیلی ـ انتقادی نظریه(. 3193زرقانی، سیدمهدی )

 . تهران: سخن. چاپ اول.منابع فلسفی(

 . تهران: امیرکبیر، چاپ پنجم.نقد ادبی(. 3131کوب، عبدالحسین )زرین

 ن، چاپ سوم.. تهران: سخرستاخیز کلامت(. 3193کدکنی، محمدرضا )شفیعی

 . تهران: آگاه.موسیقی شعر(. 3111) ---

ی . ترجمهصناعتی النظم و النرث(. 3138عسکری، ابوهالل حسن بن عبدالله بن سهل )

 محمدجواد نصیری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

. تصحیح محمد املعجم فی معاییر اشعار العجم(. 3111الدین محمد )قیس رازی، شمس

 یح مجدد سیروس شمیسا(. تهران: نرش علم، چاپ اول.قزوینی )تصح

. تصحیح عالمه محمد چهار مقاله(. 3111نظامی عروضی سمرقندی، احمد بن عمر بن علی )

 قزوینی. به کوشش مهدخت معین. تهران: صدای معارص، چاپ اول.

: سنه .(بیدهی ئهخنهوه و ڕهشناسی )لێکۆڵینهنرخ .(1931ددین )الئهججادی، عهسه

 .، چاپ ششکوردستان

 لێکدانەوەو  لێکۆڵینەو .دیوانی نالی .(3111لی. )یسی میکایهدی شاوهحمهال خدر ئهنالی، مه

 .مریبدولکهعهڕڕس و فاتێح ریمی مودهبدولکهال عهمهی وهپێداچوونه .ریمال کهدی مهمهموحه

 تهران: آنا.

 


	abb8177d562e091ebf4fd4bd886c2b3edbbee63e2eb637f61c69972aa586737f.pdf
	abb8177d562e091ebf4fd4bd886c2b3edbbee63e2eb637f61c69972aa586737f.pdf



