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 لّخصامل
للشاعر الصاوّ  الكباري  ه ا البح  دراسة مقارنة ب  القصيدت ، القلب للشاعر الكردّي صا  اهلريايّن، وقصيدة الناي

موالان جالل الدين الروماّي، مان حيا  طبيعتهماا الرم يّاة وخصائصاهما الشاكلّية والبنائيّاة، وكا لك ايّا ات أسالوبيهما   
الشاااعريّة حبساااب املفهاااِو النقااادّي  التنااااول واملعا اااة، علااان أسااااس عالقاااة التااا ثّر املعااااكذ املساااّمن باااااملعارضة أو املناقراااة

الشااعر صاا  اهلاريايّن قااِ مبعاكساة الشااعر  ومصطل  الت ثّر العكسّي حبسب املفهِو املقاارين والنقادّي احلادي تالقد ، 
وعلن الرغم من أتثّره باموالان   يفربته الشعريّة والعرفانّية ه ه وبلغتاه الفارساّية، ي موالان   قصيدته العرفانّية الشهرية النا

هااا احملااوري، وهااو الناااي وبّدلااه برماا  القلااب والعنايااة بااه، ونقااض توّجااه مااوالان ماان حياا  قاااِ بتحااوير حمتااوى قصاايدته ورم  
دعوته للمتلّقي نّ اإلنصات نّ الناي واالعتبار به، وهو يقّص حكاياة الفاراق واالقتطاا  عان األصال واملنبات علان حناو 

الال ينحاو ة   قصايدته الال كتبهاا ابلفارسايّ  رم ّي، وذلك ابلدعوة نّ اإلنصات للقلب وهو املؤّهل   نظره هل ه الغاية،
فيها منحن حجاجّيا  معتمادا  علان احلجاج والتساويغات ملاا يا هب نلياه، وذلاك ابلادفا  عان القلاب بصافته الرما  الباديل 
  عان النااي واالساتدالل لصااحله وتع يا  موقعاه، حماججاا  السااامع املتلّقاي تفصايلّيا    نطاار ساتة عشار بيتاا ، بقصاد اإلقنااا 

فااإّن عمال صااا  الشاعرّي هاا ا  والتا ثري فياه، أبحقيّااة عنصار القلااب لالساتما  نلياه واالعتبااار باه عرفانيّااا ، ال عنصار الناايت
تنبثااااق منااااه ثالثااااة نشااااكاالت معرفيّااااة، ماااان الراااارورّي اإلجابااااة عليهااااا ومعا تهااااا دراسااااّيا  واليليّااااا ت أوهّلمااااا میثُاااال   طبيعااااة 

عملاه الشاعرّي ها ا معارضاة  أِ مناقراة  أِ حماكااة و ااراة  ، وهاو ماا نعا اه   نطاار ومالبسات عمل صا ، فهل يُعاّد 
املفهااِو املقاااريّن احلاادي ، املسااّمن بااااالت ثّر العكسااّي حبسااب املفهااِو الفرنسااّي للدراسااات املقارنيّااة، والثاااين، مبااا أّن صااا   

عااكذ ماوالان، واديادا    ها ه القصايدة بعينهااا،  عرالشاات فكتاب عملاه الشاعرّي ها ا ابللغاة الفارساّية وليسات الكرديّااة
الل هي مبثابة دستور العشق الصوّ ، وأهّنا مكتسبة صافة العامليّاة منا  قارون، فكياف استسااو لنفساه أن يقاِو مبثال ها ه 

 تاملعارضة الشاخصة  بل والناقرة لعمله الشعرّي، وهي ما حناول اإلجابة عليها وعلن تساؤالت أخرى
 الصا ، الت ثر العکسي، الشعر الصو ، موالان، األدب الکرديت الرئيسة:الکلمات 

                                                      
 taher.mustafa1958@gmail.comالخيد اإللکرتوين:  1
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نامه موالنا و قصیده دل از شاعر کرد صافی هیرانی بر  بررسی تطبیقی نی 198

 اساس رویکرد تأثیرپذیری معکوس
 چکیده

فرارندی تأثیرپدذرری   الیرن رومی و صافی هیرانی از منظر تطبیقدی و بدر اسداس     در پژوهش حاضر دو شعر از موالنا جالل

حلیلی بررسی شیه است. ارن پژوهش بر آن است به ارن پرسش پاسخ دهدی کده ندوع تدأثر     -معکوس و به شیوه توصیفی

از هیرانی بدر اسداس مکتدب تطبیقدی فرانسده بده        "دل"صافی هیرانی از موالنا معارضه است را مناقضه را تقلیی. قصییه 

ی ردک دسدتور عشدق     نامه موالنا است. شاعر کُرد شعر خود را به مثابده  ز نیسبک معارضه و نوعی تأثیر پذرری معکوس ا

به زبان فارسی و نه کُردی سروده و با موالنا به معارضه پرداخته اسدت. وی علدی رغدم ارنکده      -نامه به شیوه نی–صوفیانه 

مز محوری شعر موالنا را تغییدر داده  ی شعری و عرفانی از موالنا و زبان فارسی تاثیر پذررفته است، اما محتوا و ر در تجربه

ای متفاوت جارگاه نی را به دل تغییر داده و توجه به نیای دل را جدارگزرن گدوش دادن    که در رمزواره است؛ از جمله ارن

به ناله نی نموده است. صافی هیرانی سعی دارد مخاطب را به ارن اقناع برسانی که ارن قلب است کده شارسدتگی دارد تدا    

 عرفانی به آن گوش داده و از آن پنی و انیرز گرفته شود.  از لحاظ

 .یکرد اتیموالنا، ادب انه،یمعکوس، شعر صوف یرررپذیتأث ،یالصاف ها:واژهدیکل
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 ةاملقّدم .1 199
هاا ا البحاا  دراسااة مقارنااة باا  القصاايدت ، القلااب للشاااعر الكااردّي صااا  اهلااريايّن وقصاايدة الناااي أو 

الدارساا  واملرتمجاا ، للشاااعر الصااوّ  الكبااري مااوالان جااالل الاادين الرومااّي، ماان أناا  الناااي عنااد بعااض 
حي  طبيعتهما الرم يّة وخصائصهما الشاكلّية والبنائيّاة، وايّا ات أسالوبيهما   التنااول واملعا اة، علان 

ّي القااد ، أساااس عالقااة التاا ثّر املعاااكذ املسااّمن بااااملعارضة أو املناقرااة الشااعريّة حبسااب املفهااِو النقااد
نذ نّن الشااااعر الصاااوّ  صاااا  ت ومصاااطل  التااا ثّر العكساااّي حبساااب املفهاااِو املقاااارين والنقااادّي احلااادي 

اهلااريايّن ماان ابب التاا ثّر واالقتفاااء، قاااِ مبعاكسااة الشاااعر الصااوّ  الكبااري مااوالان جااالل الاادين الرومااّي   
 :قصيدته العرفانّية الشهرية الناي، الل تبدأ بقوله

 ونــــــــــد چــــــــــون ْ ايــــــــــ  مینــــــــــی بشــــــــــنو ا  
 

 ونــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــ اي  می ها جــــــــــــــــــــــدايیا   
 

وعلن الرغم من أتثّره باموالان   يفربته الشعريّة والعرفانّية ها ه وبلغتاه الفارساّية، قااِ بتحاوير حمتاوى 
قصيدته ورم ها احملوري، وهو الناي وبّدله برم  القلب والعناية به، ونقض توّجه موالان من حي  دعوته 
للمتلّقي نّ اإلنصات نّ الناي واالعتبار به، وهو يقّص حكاية الفراق واالقتطا  عن األصل واملنبات 
علن حنو رم ّي، وذلك ابلدعوة نّ اإلنصات للقلب، وهو املؤّهل   نظره هل ه الغاية،   قصيدته الل  

 كتبها ابلفارسّية، الل تبدأ بقوله:
 هـــــــــاى خـــــــــا  چـــــــــون ْ اي  نـــــــــیمشـــــــــنو ا  

 
ـــــــيش  خـــــــاص ور   ـــــــه   ـــــــد ب  عـــــــا  ا  خـــــــود  وي

  (558: 2015، اهریا ّ )
والل ينحو فيها منحن حجاجّيا  معتمدا  علن احلجج والتسويغات ملاا يا هب نلياه، وذلاك ابلادفا  
عن القلب بصفته الرم  البديل عن الناي واالستدالل لصاحله وتع ي  موقعه، حماججاا  الساامع تفصايلّيا  

، بقصاد اإلقناا  والتا ثري فياه، أبحقيّاة عنصار القلاب لالساتما  نلياه واالعتباار باه   نطار ستة عشر بيتا  
 عرفانّيا ، ال عنصر النايت

اإلشااكال املعااارّ  الااا ي تطلّاااب نجاااراء مثااال هاا ه الدراساااة، نضاااافة نّ االقترااااء املعااارّ  األكاااادمیّي 
إلقامااة الدراسااات والبحااو  ابسااتمرار، وكاا لك خلااق ُساابل التجاااوب والتفاااهم باا  ارداب والشااعوب 

مان الرارورّي وهو أمر ضرورّي جّدا ، فإّن عمل صا  الشعرّي ه ا تنبثق منه ثالثة نشكاالت معرفّية، 
اإلجاباااة عليهاااا ومعا تهاااا دراساااّيا ت أوهّلماااا میثُااال   طبيعاااة ومالبساااات عمااال صاااا ، فهااال يُعاااّد عملاااه 
الشعرّي ه ا معارضة  أِ مناقرة  أِ حماكاة و اراة  ، وهو ما نعا ه   نطار املفهِو املقاريّن احلادي ، 

اسات املقارنّية، والثاين، مبا أّن صا  كتب عملاه املسّمن بااالت ثّر العكسّي حبسب املفهِو الفرنسّي للدر 



 الرومیبین قصییة القلب للشاعر الکردیّ صافی الهیرانیّ وقصییة النای لجالل الیرن           

 

200 
 

الشااعرّي هاا ا ابللغااة الفارسااّية وليساات الكرديّااة، فالدراسااة املقامااة عاان هاا ه العالقااة وهاا ا املوقااف، ماااذا  200
تكون ، أهي من صنف املقارانت الل تُقاِ عن ارداب املختلفة أِ من صنف املوازانت الل يُفرى ب  

دب الواحد األدب القومي، والثال ، هو أّن صا  حسب علمي وسؤاي عان األعمال ضمن دائرة األ
، هااو الشاااعر الوحيااد الاا ي عااار  (20: 2008)ويسااي، املتخّصصاا  األكااادمیّي    األدب الفارسااّي 

موالان، واديدا  ه ه القصيدة بعينها، الل هي مبثابة دستور العشق الصوّ ، وأهّنا مكتسبة صفة العاملّية 
قاارون، فكيااف استساااو لنفسااه أن يقااِو مبثاال ها ه املعارضااة الشاخصااة  باال والناقرااة لرماا ه وعملااه  منا 

الشعرّي، وهي ماا حنااول اإلجاباة عليهاا وعلان تسااؤالت أخارى قادر املساتطا ، مان خاالل ساّتة حمااور 
 دراسّية علن النحو اريت:

، ماااع مناقشاااة املفااااهيم القدمیاااة احملاااور األول للت سااايذ والتنظاااري ملفهاااِو التااا ثّر العكساااّي ومصاااطلحه
األخااارى املعارضاااة واملناقراااة واحملاكااااة، واحملاااور الثااااين لتصااانيف الدراساااة املقاماااة عااان القصااايدت  وبياااان 
هويّتها، مقارناة  أِ موازناة  ، والثالا  للتعرياف ابلشااعر صاا  اهلاريايّن علان حناو مقتراب، والراباع لبياان 

لفارسّي ، واحملور اخلامذ لدراسة ثنائّية الرم ين القلب والناي، أدبّيا  أتثّر الشعراء الكرد ابألدب واللغة ا
ومعرفيّاااا  وعرفانيّاااا ، والساااادس للمقارناااة بااا  العملااا  مااان حيااا  املتشااااهبات، أي اخلصاااائص الشااااكلّية 
والبنائيّااة، واملختلفااات أي األفكااار والصااور املتعارضااة، وكاا لك أساالوبيهما   التناااول والتعاماالت تعقااب 

 ه احملاور السّتة قائماة ابهلاوام  وخامتاة ابلنتاائج، وقائماة أخارى ابملصاادر واملراجاع، وكا لك خالصاة ه
 تالبح  ابللغة الفارسّية، وأخريا  ملحق بقصيدة صا  القلب

 التأسي  النظر  ملهمو  التأثّر الع سيّ . 2
منتظماة ودقيقاة، ملفهاِو املعارضاة  لعّل املتتّبع لألدب العرّد، أترخه ونقده، ال جيد تعريفاات واديادات

الشعريّة وقريناجا احملاذية هلا، من املناقرة، احملاكاة، االحت اء، اراراة، من املصطلحات املتعّلقة بظاهرة  
كتابااة نااّص بتاا ثري ناااّص، جااوااب  أو رّدا  أو احتاا اءا ، فهااي أتيت متداخلاااة وحمااّورة عاان ماادلوالجا األصااالّية 

كااّل مااا يقااال عاان واحااد منهااا يُاا كر ويُعّماام علاان ابقااي املصااطلحات األخاارى، وت ومعانيهااا اللغويّااة، ف
يُعاااارل أن قااااااِ دارس ابلتمييااااا  والت ساااايذ املعااااارّ  هلااااا ه املفاااااهيم علااااان الوجاااااه التاااااِ واملنشاااااود، فصاااااال  

 واستقالال ت
الساري نذا  فقد قالوا: املعارضة   اللغة هي املقابلة، يقال فالن يعارضاين، أي يبااريين، وعارضاته  

وهي أن يعار   ،: ماده عر (2004)ابن منظور،  سرت حياله وحاذيته، ومنه اشتُاّقت املعارضة الشعريّة
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أحااادهم صااااحبه   خطبااااة أو شاااعر فيجارياااه   لفظااااه، ويبارياااه   معنااااه، وماااان ذلاااك نقاااائض جرياااار  201
، يراهاا (306-305: 1989مطلاوب، ) والفرزدق، وهي معروفة مشهورة، وقصائدهم   املعارضات كثارية

، ماااع احنااارال يساااري أو كثاااري عنهاااا  الشاااايب،   أن  يت املعاااار  مبعاااانٍّ أو صاااور وزاء القصااايدة األّو
أّما ابن منق  فريى املعارضاة واملناقراة شايًا  واحادا ، و  عمال واحاد، بقولاه: أن    (7: 2003الشايب، )

، وقااالوا أّن املعارضاااة تتجااااوز (152 :2010)ابااان منقااا ، يناااقض الشااااعر كالمااه أو يعاااار  بعراااه بعرااا  
: 1988هبجاات، ) درجااة التقليااد نّ اإلباادا ، والتبعيّااة نّ االبتكااار، وهااو وجااه ماان وجااوه النقااد الفطااريّ 

وهكا ا ال توصاالنا هاا ه الدراسااات نّ نتااائج واضااحة ُمرضاية، ومفاااهيم مسااتقّلة بّينااة، يقااول عاان ( 267
ِّ: نّن النقااائض واملعارضااات واراااراة    ذلااك الاادارس املقاااريّن الاادكتور الطاااهر أمحااد مّكااّي بوضااوح ات

شاااكلها البااادائّي األّول مجيعاااا  نشااا ت خمتلطاااة  ومتداخلاااة، فمااان يااانقض فهاااو   الوقااات نفساااه يعاااار  
ويعاارت ، وماااع الاا من ساااار كااّل ناااو    طريااق ووحهاااة، لكاان دون أن يساااتقّل متامااا  عااان البقيّاااة، ودون 

 ت (17: 1977)أمحد مکي: يكون الفصل بينها حامسا  وبّينا  التوّصل نّ مفرتق واض ، حبي  
فمصااااطل  املعارضااااة حبسااااب ماّدتااااه اللغويّااااة، يعااااين املعاكسااااة واالعاااارتا  حقيقااااة ، أي قياااااِ شاااااعر 
مبناهرة ما قاله وبناه شاعر آخر قبله، من تصاّورات شاعريّة، اعرتاضاا  ومناقراة ، ساواء كاان معاصارا  لاه 

  ال مان، فريفض وينفي ما بناه األّول، ويُثبت عكذ ما قاله مان أفكاار ورؤى  أِ الحقا  ومت ّخرا  عنه
وتصّورات، مع األخ  ابإلطار العاِ لقصايدته وااللتا اِ مبساائلها الشاكلّية، مان الاوزن والقافياة واإلطاار، 

رضة يعين أّما الوارد والشائع   تعاريف الدارس  عن ه ه الظاهرة   كتب األدب والنقد، هو أن املعا
اقتفاء شاعر لشاعر آخر   ع  مرام  قصيدته وتصّوراته الشعريّة، بقصد االحت اء واملباراة، نضاافة  
نّ األخ  مبسائلها الشكلّية واإلطاريّاة، نعجاااب  مناه ابلشااعر وقصايدته، وحماولاة  مناه راراتاه واشاتهاره، 

 ت(278: 1988هبجت، ) ونقران امسه ابسم ذلك الشاعر املشهور
أّما مفهِو النقيرة واملناقرة فهو ارخر حمّور عن معناه احلقيقّي، مرّة ابلتداخل مبعناه   املعارضة، 
ومرّة أخرى ب حرحة داللته عن معناه احلقيقّي، فاألدابء واملت ّدبون أطلقوا مصاطل  النقاائض علان تلاك 

الثالثة، الفرزدق واألخطل وجرير، صحي  أّن القصائد اهلجائّية املتبادلة ب  الشعراء األموّي  املعروف  
قصائد هؤالء الثالثة قائماة علان فعال الانقض والارفض، واإلتياان ابلعكاذ والراّد ملاا   قصايدة املقابال 
اخلصم، من حي  الصور واملعااين، هجااء  وتعرياة  وتنقيصاا ، لكان املصاطل  شاا  وُحصار فقات   معان 

ِّ والتحق ري بينهم فقت، دون داللة فعل الانقض والارفض وتقاد  الباديل،  اهلجاء ومدلوالت الفر  وال 
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كمااا هااو املطلااوب ماان حياا  املعاان احلقيقااي واللغااوي للمصااطل ، باال نّن املعااين احلقيقااي واللغااوّي هلاا ا  202
 املصطل  منسّيان ومهمالن متاما ت

يواننيّااا ، وهااو أّمااا مصااطل  احملاكاااة فغااري مسااتخدِ   كتااب النقااد واألدب ناّل اندرا ، كونااه مفهومااا  
يعين قياِ الشاعر احملاكي مبجاراة شاعر معرول سبقه، و  موضو  جليل، يقتفي أثره الشاعرّي بقصاد 
استلهاِ يفربته الشعوريّة واختبار شاعريّته واالشتهار به، ونن ورد مفهومه   تصّوراجم النقديّة، نوّما ورد 

ا ه ا املفهِو واملوقاف املتشاّكل مناه، علان أنّاه تقلياد بلفظ املراهاة أو االحت اء وليذ احملاكاة، وأنكرو 
 ت(278)املصدر السابق:  واجرتار ومنالٍّ لإلبدا 

فلام يارد مفهوماه وال مصاطلحه  ت"جاوىي "فان جاوابأّما مفهِو الرّد املساتخدِ   األدب الفارساّي، 
ِّ يشاامل مجيااع أنااوا  تلااك الظاااهرة، ساال با  ونجيااااب ، ماان   النقااد العاارّد، وهااو مصااطل  ذو ماادلول عااا

مدلوالت املعارضة والنقيرة واحملاكااة وغريهاا، فكاّل عمال شاعرّي يقتفاي عماال  شاعراّي  لشااعر آخار هاو 
 الرّد، بغّض النظر عن هويّته وماهّيتهت

وبسبب ه ا اخلبت والتداخل ب  املفاهيم وداللاة املصاطلحات، وللخاالص مان نشاكالّية الغماو  
ت، آثر الدارس اساتعمال املصاطل  املقااريّن احلادي  التا ثّر العكساّي، ذلاك وانعداِ الوضوح   املدلوال

، الا ي يعااين اقتفاااء أدياب لعماال أديااب impact inverseاملصاطل  املاارتجم عان املصااطل  الفرنسااّي 
آخر، علن حنو معاكذ ومناِقض له، أو يقاِو الكاتاب أثار كاتاب آخار   أدب أّماة أخارى فيناتج مان 

، ملعاكساته أفكااره وصاوره ومعانياه، (16)غنيماي هاالل، ال ات:  العكسّي ابرزا    أتليفه ه ه املقاومة أثرها
وباانفذ نطااااره األدّد وجنسااه الفااايّنّ، وهااو عكاااذ التاا ثّر التاااوافقّي، عناادما يكاااون املااؤثّر واملتااا ثّر املرسااال 

، (30: 2009ملوسای، ا)واملتلّقي متوافق  أومتاوازي    رسام األفكاار واألحادا  والصاور، ال متخاالف  
 وهو ما ينطبق علن مفهِو املعارضة واراراة ابملعن التوافقي ب  العمل ت

ومصطل  الت ثّر العكسّي ه ا، جيّساد لناا متاماا  مفهاومي املعارضاة العكساّية واملناقراة معاا ، مبعنامهاا 
ذلاااك ابلداللاااة علااان اللغاااوّي واالصاااطالحّي وعلااان حناااو متااادرّج، مااان املعارضاااة صاااعودا  نّ املناقراااة، و 

معاكسة الشاعر املت ثّر صا  لرم  وصور الشاعر املؤثّر موالان، ونقض حماور أفكااره وتصاّوراته الشاعريّة، 
واإلتيااان ببااديل رماا ّي خمتلااف ومراااّد عاان رماا ه املنقااو ، وكاا لك الاادفا  عنااه ونثبااات جدارتااه وأهلّيتااه 

 ابألّدلة واملعّ زاتت
ن اخلط  نطالق لفظ الت ثري املعاكذ علن ه ا الانمت مان التا ثّرات،  ومن ا دير ابل كر هنا، أنّه م

ألّن املعاكسااة ماثلااة   جانااب املتاا ثّر ال املااؤثّر، صااحي  نّن   (املصاادر نفسااه) كمااا فعاال بعااض الدارساا 
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املفهاااوم  التااا ثري والتااا ثّر كالمهاااا يُطلقاااان علااان عمليّاااة واحااادة، مااان منظاااورين اثنااا ، لكااان للتمييااا  بااا   203
  وأثر كلٍّّ مان الطارف  املرِسال واملتلّقاي، ينبغاي أن يكاون اإلطاالق والتسامية دقيقا  لكاّل واحاد املوقف

منهمااا، فالشاااعر مااوالان هااو الاا ي أثّاار   الشاااعر صااا ، وأّن صااا  املتاا ثّر هااو الاا ي اتبعااه ابملعاكسااه 
 واملناقرة، وأتن بعكذ ما هو طرحه،   نطار توّجهه الشعرّيت

باااارز بااا  هااا ا املفهاااِو احلااادي  واملفهوماااات القدمیاااة، هاااي أّن التااا ثّر العكساااّي لااايذ أّماااا الفاااارق ال
مفهوما  خاّصا  ابملعاكسات الشعريّة مثل املفهومات القدمیة، ونوّما هي تشمل مجيع املعاكسات األدبّية، 

والتاا ثّر باا  الاال تُنجاا  علاان صااعيد األنااوا  واألجناااس األدبيّااة، وماان مثّ فهااو مااا يقااع عاان عالقااة التاا ثري 
أدبا  خمتلفا ، ال   األدب الواحاد، أّماا املفااهيم األخاارى القدمیاة، فهاي ماا يكاون أّوال ، با  األعمااال 
الشعريّة حصرا ، دون غريها، ألهّنا ألاهرة ختّص ش ن الشعر فقت، اثنيا ،   نطار أدب واحد، ال آداب 

، وأخا ا  مباا هاو األحاد  واألجادر   عاات فادفعا  إلشاكاالت اخللات والتاداخل تلاكت متغايرة ومتعاّددة
النقاد واملعرفااة، أخاا ان ابملصااطل  األوروّد التاا ثّر العكسااّي، علان شاااكلة الاادارس واملنظّاار العاارّد لااألدب 

  نطالقاه  (16)غنيماي هاالل، ال ات:  املقارن الدكتور حمّمد غنيمي هالل،   كتابه القاّيم األدب املقااران(
ر أمحااااد شااااوقي   مساااارحّيته الشااااهرية مصاااار  ِكليااااوابترا، ماااان معاكسااااة كتّاااااب علاااان مااااا قاااااِ بااااه الشاااااع

املساارحّي  األوروبيّاا ، لتصااويرهم شخصااّية ِكليااوابترا مثاااال  للشخصااّية الساالبّية وأوموذجااا  للماارأة الشاارقّية 
ة، وذلاك اات املنحرفة، ورمسها امرأة  ولوعة  ابألهواء وامللّ ات، وهي تقاّدِ ن واجاا علان واجباجاا الوطنيّا

أتثاري الفكاار املساايحّي املتشااّدد نزاء اإلسااالِ والشاارق ناّبن احلااروب الصااليبّية، جاااء شااوقي وعاااكذ هاا ا 
التوأليف السلّ  لتلك الشخصّية ابلرفض والنقض، وأثبت متاما  عكذ ذلك   مسرحّيته، وصّور فيها 

لاان حّبهااا، حااا تسااقت صاااريعة   شخصااّيتها مثاااال  لاللتاا اِ واالتّاا ان، وهااي تقااّدِ الااوطن والواجااب ع
 ت(277: 2017)مکي،  الدفا  عن بلدها وشعبها

ويسااّمي بعااض الدارساا  العماال الناااتج عاان هاا ا الاانمت ماان التاا ثّر باااالنّص املراااد، وذلااك ملااا میتاا ج 
ا الوعي ابلالوعي عكسّيا ، ويُفرز املت ثّر املبد  متّي ه الفكرّي والفيّن من خالل نّصه الالحق، فيخالف م

ت ولعااّل (26)العظمااة:  جاااء بااه السااابق، علاان الاارغم ماان اااريض املااؤثّر علاان اإلباادا  والكتابااة أّول األماار
عماال داناال   ملحمتااه الكوميااداي اإلهليّااة أيرااا  میثّاال هاا ا الاانمت ماان التاا ثّرات، لتاا ثّره بقصااة املعااراج   

، لكناااه خالفهاااا (54ل، ال ات: غنيماااي هاااال)نساااختها اإلسااابانّية بلهجاااة قشاااتالة ومصاااادر نساااالمّية أخااارى 
 وعاكسها   صورها ومواقفها، وأثبت عكسهات
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التاا ثّر  يهاا ا علاان صااعيد التقساايم الرأسااّي العمااودّي، الاا ي يشاامل أنواعااا  أربعااة  ماان التاا ثّرات، وهاا 204
 السااطحّي غااري العميااق   صااورة الرتمجااة األمينااة والتاا ثّرات العميقااة، ماان التاا ثّر العكسااّي والتاا ثّر املااؤّول
وكا لك القومناة أو التعريااب، وهاي الرتمجاة ابلتصااّرل ال ائاد وقومنتااه، أّماا علان صااعيد التقسايم الشااكلّي 
األفقااّي فااإّن هاا ا الاانمت ماان التاا ثّرات األفقيّااة تُعاارل باااالت ثّر املباشاار والااواعي، ألنااه وقااع باا  الشاااعرين 

ّية ال عن طريق الرتمجة، ودون وسايت مباشرة، نذ أتثّر وانفعل صا  مباشرة بعمل موالان   لغته الفارس
من أدب اثل ، و  الوقت نفسه أتثّر وا ٍّ ومقصود، ألّن صاّ  اخّت  مان عمال ماوالان منطلقاا  وقاعادة 
لبناء عمله، ونجناز قصيدته املعاكسة عن وعي وقصد ونرادة، وت يتحّقق أتثّره ه ا عن صدفةٍّ أو اتّفاق 

ماان عواماال االتصااال، نذا  هاا ا التاا ثّر أيرااا  حيااوز علاان ومطاا  ماان بساابب ا اارية أو االخااتالط أو غريهااا 
املوساای، ) أوماااط التاا ثّرات األفقيّااة السااتة،  املباشاار وغااري املباشاار والااواعي وغااري الااواعي واملاا دوج واملتبااادل

 ت(22: 2009
كاان أتثّاارا  فشاااعران صااا  اهلااريايّن هنااا قااد أتثّاار ابلشاااعر والصااوّ  الكبااري مااوالان   قصاايدته الناااي ل

عكسااّيا  قائمااا علاان الاانقض واملعارضااة، نذ دعااا اإلنسااان املت ّماال نّ عاادِ االسااتما  واإلنصااات نّ آلااة 
الناااي، نذا أراد أن يت ّماال ويتاادبّر   حقااائق الوجااود واألشاااياء وأساارار الكااون وألااواهر احلياااة، معارضاااا  

ر املوّجه للمخاطاب، لرتك الفعل املطروح فكرته ومناقرا  رم ه وصوره، معتمدا  علن أسلوب النهي املباش
، ماان قصاايدته  ماان قباال الشاااعر األّول، وساالب ا اادارة واألهليّااة ماان دعوتااه   األبيااات األربعااة األّو
املعاكسااة ذات األبيااات السااّتة عشاار، وماان مثّ طرحااه لبديلااه املفّراال واملؤّهاال وهااو رماا  القلااب ا اادير 

اإلثااين عشاار الباقيااة، علاان حنااو حجاااج مشاافو  ومعااّ ز ابألدلّااة ابالسااتما  واإلنصااات نليااه   األبيااات 
 والتسويغات والخاه ، من احلقائق والوقائع واالفرتاضات، وأبنوا  التقنيات واألدوات اللغويّةت 

والشااّك أّن تبااادل املااؤثّرات هكاا ا علاان الصااعيد احلرااارّي والثقاااّ  باا  مباادعي األماام،   معظاام 
عاان قااّوة اإلدراك وكاا لك حرّيّااة االختيااار لألديااب املتاا ثّر، وقدرتااه علاان احلااوار  األحيااان، هااو ألاااهرة تاانمّ 

والتفاعل وتطوير ال ات ال النقص والدونّية، واالنفتاح احلراارّي علان ارخار وهاو مساة قاّوة ال ضاعف، 
مبا خصوصا  عندما يتمّثل ذلك   صورة اهلرم والتمّثل واالنعكاس املوجب، وابلتاي اإلنتاج املختلف 

 ت (33 )العظمة: يعّخ عن اخلصوصّيات القومّية واحملّلّية حراراّي  
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 هويّة عمل صايف، وهويّة البحر. 3 205
ولتصانيف ناو  الدراساة وتثبيات عنواهنااا، مان الرارورّي الوقاول علاان العالقاة با  العملا  الشااعرّي    

  لصااا  املتا ثّر يتطلّااب ذلاك عاان  هادي ثنائيّاة مفهااومي املوازناة واملقارنااة، كاون املوقااف الشاعرّي املعاار 
كثاااب، نذ أنّاااه عاااار  واقتفااان أثااار الشااااعر السااااابق ماااوالان   لغتاااه الفارساااّية عينهاااا، وت يُنجااا  عملااااه 
املعاكذ بلغة قومه الكرديّة، أو لغاة أخارى كالعربيّاة أو الرتكيّاة، ومثال ها ا املوقاف علان صاعيد البحا  

، بغية التوّصل نّ التصنيف الدقيق للعمل ال ي نقِو به حنن املقاريّن يتطّلب توضيحا  وتوفيقا  دراسّي 
نزاء العملاا  والشاااعرين، الاا ي هااو دراسااة للعالقااة األدبيّااة االعرتاضااّية العكسااّية، واملالبسااات الفكريّااة 

 وا مالّية ب  العمل  الشعرّي ، دراسة  واليال  ومقابلة ت
وهااي املدرسااة األّو أترخيّااا  واألكثاار اهتمامااا  ابملسااائل فبحسااب املدرسااة الفرنسااّية لااألدب املقااارن، 

املعرفّية وابملفاهيم واملباادو املقارنيّاة ومصاطلحاجا، فاإّن ها ه املدرساة تشارتط شارط  ابرزيان الكتسااب 
العمااال الدراساااّي صااافة املقارناااة اديااادا ، ومهاااا: أّوال  االخاااتالل اللغاااوّي بااا  العملااا  األدبيّااا    كتاباااة 

ا، والثاين اّقق الصلة الت رخّية ب  صاح  العمل  أتثريا  وأتثّرا ، وناّل ال تدخل الدراسة   دائرة نّصيهم
املقارانت، ونوّما تُعّد ضمن املوازانت الل تقاِ ب  األعمال األدبّية   أدب واحد، أي األدب القومّي، 

 تاؤيت بشاي  جادير، ال لألدبا  وال للدراساة وترى أّن املاوازانت الداخليّاة با  ارداب قليلاة ا ادوى وال
، يقاول عان ذلاك (13)غنيمي هاالل، ال ات:  املقامة عنهما، وتكون فقرية القيمة واملكانة قياسا  ابملقارانت

املقارينّ الفرنسّي املعرول فان تيجم: نذا احنصر الت ثّر   نطاق أدب واحد ألّمة واحدة، ال يكون وافر 
د أتثّاار عاااِ وتاايّقظ   االسااتعدادات الكامنااة   الاا ات، عاان طريااق اإلعجاااب اخلصااب، فهااو نّمااا  اارّ 

 ت(10تيجم، ) ابلسابق ، ونّما ضرب من العبوديّة میحو كّل أصالة الكاتب املت ثّر
وال ي متحّقق هنا من الشرط  ب  عملي الشااعرين، هاو الشارط الثااين فقات، دون األّول، نذ نّن 

د أتثّر مبوالان دون شّك، وعلن أكثر من صعيد، كونه درس اللغة الفارسّية علن الشاعر صا  اهلريايّن ق
غرار طلبة عصره حا درجة اإلتقان وقول الشعر هبا، ومكوثه فرتة غري قليلة   نيران للتحصيل واقتناء 

، (20: 2015اهلارياين، ) العلاِو العربيّاة واإلساالمّية عناد الشايوخ املعاروف    مادن مهااابد وأشانويّة وبساو
وابلتااااي يُفراااي ذلاااك نّ معايشاااة واارساااة للغاااة الفارساااّية ومتابعاااة أدهباااا وأدابئهاااا، وشاااعرائها الكباااار 
واملتمّي ين، ويعين ذلك ابلررورة أنّه استقن قسطا  وافرا  من شاعريّته من متابعة وحفاظ الشاعر الفارساّي 

كاا لك العطااار وكنجااوي وآخاارين، علاان ودواوياان شااعرائهم الكبااار، أمثااال الشااريازّي  سااعدي وحااافظ و 
شااكلة الشاعراء الكارد الكالساايكّي  ارخارين، أّماا قصااوص أتثّاره ابلشااعر الكبااري ماوالان جاالل الاادين 
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الرومّي اديدا ، ومتابعة نتاجاته الشعريّة عن كثب واحت اء يفاربه، فيكفينا عمله املعاكذ ها ا قصايدة  206
لداللاااة علااان ذلاااك التااا ثّر والتفاعااال، فهاااو أقاااوى دليااال واقعاااّي القلاااب لقصااايدة ماااوالان الشاااهرية النااااي، ل

 وجدّي، رمّبا يصل نّ درجة البداهة   وضوحه وقّوته ونصاعتهت
وللتوفيااق باا  هاا ين املااوقف ، نقااول مبااا أّن صااا  اهلااريايّن كااردّي اهلويّااة ولااه لغتااه القوميّااة اخلاّصااة، 

يًتااااه وخصوصااااّياته االجتماعيّااااة والثقافيّااااة املغااااايرة و تمعااااه املختلااااف مااااع  تمااااع مااااوالان، مثّ اخااااتالل ب
للمجتمع اإليرايّن، ونّن أتريخ الكرد وكردستان غري أتريخ نيران وبالد فارس، وبا  ارتمعا  اختالفاات 
 عديدة   العاادات والتقالياد والارؤى والغااايت واملقاصاد، وخاّصاة   أجاواء وخصاائص القارن العشارين

ك فااإّن ُهويّاة صااا  القوميّاة غااري هويّاة مااوالان، وبا ا يكااون عملاه خمتلفااا  عاان لا ل ت(241: 2017مکای، )
عماال مااوالان ماان حياا  العائديّااة، ونن اّااادا   اللغااة، وباا لك ياادخل عملنااا ضاامن دائاارة املقااارانت ال 

أّن املاااوازانت، ألنّنااااا دراسااااّيا  نزاء املقابلااااة باااا  عملاااا  خمتلفاااا ، بناااااء  علاااان تلااااك االعتبااااارات، خاّصااااة  و 
املدرست  األمريكّية والروسّية، كلتامها تُقرّان أبّن كّل دراسة تقابلّية ب  األعمال األدبّية   ذاجاا دراساة 
مقارنّية، بغّض النظر نّ املبدءين الفرنساّي ، االخاتالل اللغاوّي واّقاق الصالة الت رخيّاة ابلتا ثري والتا ثّر 

تمعا  خمتلفا ، بيًاة  وثقافاة  وخصاائص اجتماعيّاة ونفساّية، بينهما، خاّصاة  نذا كاان العماالن يعاودان ر
 يعّ ز من ه ا التوّجه أيرا  عامل ال مان واملكان والعرقت

فالشااّك أّن األدب األمريكااي غااري األدب الخيطااايّن، ونن كااان كالمهااا مكتااوابن ابللغااة االنكلي يّااة، 
 تفاصااايلها ودقائقهاااا، فكاااّل مااان االنكليااا يّت  متّبلاااة فاالنكلي يّاااة األمريكيّاااة غاااري االنكلي يّاااة الخيطانيّاااة  

ومطّعمة ابخلصائص واالعتبارات احمللّية والقومّية، فشعر يت ئيذ نليوت ليذ شعرا  بريطانّيا ، ونوّماا شاعر 
أمريكااّي بلحمااه ودمااه ونكهتااه، وكاا لك احلااال ابلنساابة للفارسااّية األفغانيّااة أو الباكسااتانّية مااع الفارسااّية 

ة، خاّصة بعد أن انفصلت ارتمعات وُرمست احلدود واستقّرت الدول والكياانت السياساّية، نذا  اإليرانيّ 
املوقاااف ختلاااف كثاااريا  بااا  ساااليم بركاااات الروائاااّي وحمياااي الااادين زنكناااة املسااارحّي وحمماااود باااريابل الشااااعر 

شااعرهم الكرديّاة وحاّا واس  كه رمياين الروائّي، هؤالء الكتاّاب الكارد الا ين كتباوا يفاارهبم ورؤاهام وم
صااورهم وأشااكاهلم ابلعربيّااة، مااع موقااف أمحااد شااوقي وال هاااوي وآخاارين، اّاان يفااّردوا عاان خصوصااّياجم 

 القومّية واالجتماعّية، ف صبحت نتاجاجم نتاجات عربّية خالصة، لغة  وانتماء ت
، أنّااه ت يُاادرِج  وماان الراارورّي هنااا أن ال ننساان، أنّااه حااّا ماان طاارل أتريااخ األدب الفارسااّي نفسااه

الشاعر صا  اهلريايّن ضمن الشعراء الفرس، ونوّما عّده مان الشاعراء الكارد الا ين قاالوا الشاعر ابلفارساّية 
، ولعّل ه ا املوقف املعرّ  واإلنساايّن   الوقات نفساه، (479: 1375حريت سجادی، ) وعّخوا هبا أحياان  
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ملقارناة ال املوازناة، فإنّاه   الوقات نفساه موقاف مشاّرل عالوة  علن ما يعّ ز من موقف تصنيف حبثناا اب 207
ُيساّجل لصاااأل األدب الفارسااّي وأترخااه، نذ ت حيساابوا شاااعران صاا  ماان شااعرائهم، ونوّمااا صااّنفوه ضاامن 
القائل  الشعر ابلفارسّية، وذلك   كتاب شاعران كارد ابرسان كاوى ملؤّلفاه املنصاف ساّيد عباد احلمياد 

كمااا هاو احلقيقااة والواقااع، بعكاذ أتريااخ األدب الرتكااّي الا ّي عااّد كااّل   ،(نفسااهاملصادر ) حاريت سااّجادي
من عّخ وكتب شيًا  ابللغة الرتكّية تركّيا ، ولو كان شيًا  قليال ، فقد عّدوا شاعران الكباري واملشاهور، أكثار 

كتاب عاّدة قصاائد، من علم علن رأسه انر، كما يُقال، الشيخ رضا الطالبايّن من القوميّاة الرتكيّاة، ألنّاه  
ونن كاناات ال تتجاااوز عاادد أصااابع اليااد ابللغااة الرتكيّااة، أّمااا أنّااه أحااد أعماادة الشااعر الكااردّي وصاااحب 
أشهر غرضه   اهلجاء والتعرية، وصاحب ديوان كبري میّثل خرية الشعر الكردي، ه ه األمور وغريهاا ت 

للشعراء العراقّي  ارخارين اّان هام مان حُيسب هلا أّي حساب أو اعتبار لديهم، وك لك احلال ابلنسبة 
 القومّية العربّية، وكتبوا برع قصائد ابلرتكّيةت

ولعّل مثل ه ا املوقف أو اإلجراء الت رخّي ينا  العمل املعر  واألخالقّي عند املؤرّخ، ويسطو علن 
ملاؤّرخ ، وهاو عمال احلقيقة والت ريخ، وانبع من التوّجه الرّيق والبغيض للتعّصب القاومّي لادى بعاض ا

ال يتناسب وال ينسجم مع عمل أهل األدب واملعرفة، حّا ونن مارسه ارخرون من أهل السياسة، من 
 ذوي التوّجهات القومّية لدى بعض الشعوب الغالبة علن أمر ارخرينت

وّمااا كااّل ونّن املدرساات  األخريتاا  تااراين أّن املقااارانت ليساات حصاارا  علاان عالقااة التاا ثري والتاا ثّر، ون
عالقة تاشابُهٍّ واختالل، أو سب قٍّ وأتخري، أو ابتكاار وتقلياد، متاحاة واكناة إلقاماة الدراساات املقارنيّاة 

)ويليااا   عنهااا، بااال وتعماال املدرساااتان جبااّد علااان مناهرااة املبااادءين اللاا ين وضاااعتهما املدرساااة الفرنسااّية
اساااات املقارناااة، ونفاتاااة الكثاااري مااان ، اللااا ين أّداي نّ حصااار واجااايم مسااااحة الدر (303: 1987وواريااان، 

الفرص الدراسّية علن دارسي األدب املقارن وعمِو الدارسا  والبااحث  قبال نشا ة املدرسات ، اعرتاضاا  
 تاملصدر نفسه() علن التحديدات الصارمة والشرائت الصعبة، الل اندت هبا تلك املدرسة

 ها بنظر االعتبار، وهي أنّه ماع اإلقارار و  الوقت نفسه هناك نقطة تفاوت ينبغي ذكرها هنا وأخ
ابخاااتالل العملااا  حساااب العائديّاااة القوميّاااة وارتمعاتيّاااة، لكااان ينبغاااي أن نُقاااّر أيراااا  أبّن العالقاااة بااا  
العملاا    مثاال هاا ا املوقااف ليساات عالقااة اختالفيّااة اتّمااة وكليّااة، مًااة ابملًااة، أي ليساات كالعالقااة باا  

أو نّص كردّي ونّص عرّد، ونوّما يظّل األمر   مرتبة املن لة ب  املن لت  نّص كردّي حبت ونّص فارسّي، 
حسب االصطالح االعت اّي، وصنف اثل    األدب واألعمال األدبّية، له خصائصه الفنّاّية واألدبّية، 

ل، وال وكاا لك العائديّااة املسااتقّلة ال التبعيّااة ألدب آخاار، فهمااا نّصااان غااري خمتلفااي اهلويّااة متاااِ االخااتال



 الرومیبین قصییة القلب للشاعر الکردیّ صافی الهیرانیّ وقصییة النای لجالل الیرن           

 

208 
 

مّتحاادي اهلويّااة متاااِ االّااااد، فمااع مااا نقااول عنهمااا ابالخااتالل، ناّل أّن أواصاار التفاعاال والتشااابه تبقاان  208
 ت(241: 2017مکي، ) قائمة  بينهما علن حنو شاخص

عّلة كتابة صا  لنّصه املعاكذ ابللغة الفارساّية، فلعّلهاا تعاود نّ مجلاة عوامال وأساباب، منهاا:  أّما
ونعجابااه الكبااري ابللغااة الفارسااّية وشااعرها، وكاا لك متّكنهااا فيهااا، ونّن عملااه هاا ا لاايذ عملااه أّوال  حبّااه 

تفاوق مًااة قصاايدةت اثنيااا ، هاا ا  األّول والوحياد ابلفارسااّية، ونوّمااا لااه عشارات قصااائد فارسااّية أخاارى، الاال
لِو أّن النخبة مان العمل الشعري خّص النخبة والصفوة من قرّاء شعره الكرد، ال عمِو قرّاء شعره، ومع

األدابء واملتااا ّدب  الكااارد، كاااانوا متاااابع  بداهاااة  لاااألدب والشاااعر الفارساااّي  عااان كثاااب، بااال كانااات لغاااة 
ثقافتهم وتثقيفهم الفارسّية ال الكرديّةت اثلثا ، لساعة ا مهاور وكثارة قارّاء الفارساّية، خاّصاة  عنادما كانات 

معات والشعوب اإلساالمّية مجيعاا    شارق األر ، فلاو  الفارسّية لغة احلرارة والثقافة واألدب، للمجت
كتبهااا ابلكرديّااة ت يطّلااع عليهااا الكثااريون يقينااا ، وهاا ا منااالٍّ لقصااده وغايتااه ماان عملااه املعاااكذ هاا ات 
رابعا ، لألخ  مببدأ الوحدة   الرسالة ووسيلة التوصيل كّليّاا ، وابملعادلاة املنصافة لعمال املعارضاات، ألّن 

ُعاااكاذ واملناااقاض، حاااّا املعاكسااة أو 
املناقرااة الشااعريّة احلّقاااة هااي مااا ُيكتاااب بعاا  لغااة الااانّص األّول امل

يتساااّن للدارسااا  واملختّصااا  متابعاااة األمااار بااا  النّصااا ، ابلتقيااايم واملوازناااة، جااادارة  ونخفاقاااا ، وابتكاااارا  
ران امسااه ابساام ماااوالان وتقلياادا ت خامسااا ، فلااو كاناات غاياااة صااا  افرتاضااا    عملااه هاا ا، االشاااتهار ونقاا

املشهور وال ائع الصيت، فكتابته ابلفارسّية ترمن واّقق له ه ا اهلدل أكثر وعلن حنو أوسع، اّا لو 
 كتبه ابلكرديّة، لألسباب والفوارق الل ذكرانها آنفا  ب  الكتابة ابللغت ت              

 لشاعر صايف اهریا ّ . ا4
ماااوالان جاااالل الاادين الروماااّي غااايّن عاان التعرياااف، ننّاااه شخصااّية أدبيّاااة صاااوفّية الشااّك أّن الشااااعر املااؤثِّر 

عامليّاة، اكتسااب شاعره و اهداتااه العرفانيّاة مرتبااة العامليّااة منا  قاارون، شاهرته وأفكاااره بلغات آفاااق العااات، 
متجاااااوزة  آداب دول و تمعااااات الشاااارق األوساااات، والشاااارق عاّمااااة ، وكاااا لك تسلساااال وقائمااااة األدابء 

اب العااااملّي  الكباااار، يقاااال أنّاااه   أمريكاااا فقااات، بيعااات مااان ديواناااه املااارتجم مثناااوى معناااوى نّ والكتّااا
 ت2008اإلنكلي يّة مخسٌة وعشرون مليون نسخة، سّتة مالي  نسخة منها   عاِ واحد، وهو عاِ 

خ علاي أّما قصوص شاعران الثاين املت ثِّر صا ، فهو الشيخ مصطفن ابان الشايخ عبادهللا ابان الشاي
، ولقاب كااك (615: 2015اهلارياين، ) اهلريايّن، امللّقب باصا    شعره، داللة  علن صفاء نفسه الصوفّية

  مشيخته ومن لته الدينّية الصوفّية علن شاكلة أجاداده، ذلاك اللقاب الادييّن واالجتمااعّي الا ي يعاين 
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شرق أربيل وغرهباا، مان منطقاة خوشاناو األخ الكبري، فهو كان شيخ الطريقة القادريّة   عمِو مناطق  209
وشاااقالوة وكويسااانجق وابلاااك وراونااادوز وبرادوسااات وساااهل أربيااال، وصااااحب التكيّاااة القادريّاااة الرئيساااة 
للمنطقة   مرك  انحية هريان، الل ال ت ال ُتدار من بعده من قبل أحفاده أاب  عن جّد، وكان له  لذ 

شااعراء واألدابء، والعلماااء والوجهاااء، وقاارّاء املقامااات الدينيّااة أدّد واجتماااعّي عااامر   تكّيتااه، يااراتده ال
 والصوفّية من معظم مدن ومناطق كردستان، علن شاكلة الصالوانت األدبّية القائمة آن اك   أوروابت

ميالديّاة علان أكثار التقاديرات، وكا لك وفاتاه كانات   هاريان  1873فهاو مان موالياد هاريان سانة 
وكااان شاااعرا  مطبوعااا  وفنّاااان   (60و19املصاادر السااابق: ) 1942محااة هللا تعاااّ ساانة نفسااها، منااتقال  نّ ر 

مجالّيا  متمّي ا ، أسعفه علن ترسيخ شاعريّته وحرارة أسلوبه الغ ّي والرما ّي أماران أساساان، أّوهلماا مشاربه 
و، ذات اهلواء واألجواء الصوّ  وتوّجهاته الروحّية، اثنيهما طبيعة منطقته ا ميلة اخلاّلبة منطقة خوشنا

الطّيبااة الرطبااة   معظاام فصااول الساانة وأشااهرها، وخاّصااة  مركاا  انحيتهااا هااريان، كوهنااا واقعااة    منطقااة 
جبليّااة مكثّفااة، تتمتّااع ابهلااواء الصاااّ  والنقااّي، وكاا لك الينااابيع الرقراقااة الع بااة الكثاارية وشاااّلالت املياااه، 

بهرة   ا مال، فقد ورد ذكرها ووصف مجاهلا وصفائها وغ ارة البسات  واملساحات اخلرراء وامل
ُ
واقع امل

، وال (27املصادر الساابق: )   كثري من الكتب وامل ّكرات واملطبوعات الكرديّة والعربّية، وحّا اإلنكلي يّاة
األعياااد  تا ال تُعااّد هااريان ماان أهااّم املواقاع السااياحّية حملافظااة أربياال، يتوّجااه نليهاا الناااس جبمااو  غفاارية أاّيِ

 والعطل واملناسبات، لغر  االستجماِ وقراء أوقاجم   معظم األشهر وفصول السنةت
كما كان لشغفه ابلشعر الفارساي العرفاايّن، أثار ابلا    شااعريّته وتفّوقاه الشاعرّي، يظهار أثار ذلاك 

الاثال ، الكردياة  واضحا  وجلّيا    قصائده الفارسّية والكرديّة علن السواء، وكان يقول الشعر ابللغات
والفارسّية والرتكّية، لكن ت يُدّون له شعر ابلعربّية، علن الرغم من أنّه شخصّيا  يقول   بيتٍّ له، ضمن 
قصااايدة رائيّاااة متعاااّددة اللغاااات، كاااّل بيااات منهاااا مكتاااوب بلغاااة مااان اللغاااات األربعاااة، الكرديّاااة والعربيّاااة 

ل، لكاّن ارن   غاراِ عشاقك يقاول الشاعر ابللغاات والفارسّية والرتكّية، مع أّن صا  هاو كاردّي األصا
 األربعة، خماطبا  شيخه ومرادهت

درس العلِو الدينّية والعربّية أّوال  عناد والاده   تكياتهم، وكا لك   مدرساة جاامع هاريان، مثّ انتقال 
، نّ ماادارس أخاارى متعااّددة   مناااطق كردسااتان املختلفااة، قاصاادا  الشاايوخ ارياادين للتحصاايل عناادهم

فقصاد نياران مااّدة  ومكا    كااّل مان مهاااابد ومنطقاة الجااان وبساو فاارتة  مان الاا من، خاّصاة    مهاااابد 
ألخ  العلِو ونكمال التحصيل  (20املصدر السابق: ) يشه وا قاضي حممدپعند الشيخ قاضي علي والد 

لشعر   سّن الرابعاة عشارة علن طريقة علماء الكرد القدماء، كان عارفا  كبريا  وشاعرا   يدا ، بدأ بنظم ا
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مااان عماااره، ومعظااام قصاااائده منظوماااة   العشاااق والغاااراِ والتصاااّول واإلهليّاااات وحاااّب الرساااول )ص(،  210
وكا لك شاايخه وملهماه الشاايخ عباد القااادر ا اياليّن، منشاايء الطريقاة القادريّااةت وت يارد   شااعره شاايء 

ة، وهااو ماان الشااعراء الاا ين مجعااوا حبااّق باا  عاان االجتماعيّااات أو اإلخوانيّااات أو القرااااي احلياتيّااة العاّماا
فهاو  ت(21املصادر الساابق: ) األدب والتصّول علن شااكلة كاّل مان الشايخ أمحاد ا  يارّي وحماوي وحرياق

من ا يل الثاين من حي  ال من، وك لك من حي  املرتبة الشاعريّة للشاعراء الكارد الكالسايك الكباار، 
 لنا التصنيف الطبقّي حبّقهم نقداّي تبعد اني وسات وكوردي وحموي، نن جاز 

  كتابااة الشااعر أساالوب رماا ّي هااائم وشااّيق، جيمااع باا  الغااراِ والروحانيّااة، متمّتعااا   الصااا  أساالوب
حبرارة الصور والقدرة املوسيقّية العالية، والطابع الغنائّي املؤثّر، متغنٍّّيا  كثريا  ابلقلب واخلمر ارازّي ورموز 

 لك األحلان وارالت املوسيقّية أبمسائها وأوصافها، وك لك مجال الطبيعة وسحرها الدين والتصّول وك
وحّبه لطائر القبج الخّّي وشغفه به، و  أسلوبه كثري من األلفاِ والصي  والعبارات الفارسّية، كما تبدو 

شاعره علن أسالوبه خصاائص شاعراء منطقاة ماوكراين وهلجاتهم مان أمثاال وفااىي وحرياق وآخارين، وكاان ل
حرااور ابرز   ارااالذ األدبيّااة والشااعريّة،   أربياال وكويساانجق وراوناادوز، وال تاا ال قصااائده   الغاا ل 
واملدي  الدييّن ماّدة املنشدين وقرّاء املواليد والتواشي    تكااي وخانقاهات كردستان، وله أكثر من مًة 

 قصيدة فارسّية، حبسب ما هو مثّبت   ديوانهت
كثاااار ماااان ماااارّة، علاااان حنااااو باااادائي ويفااااارّي، لكااااّن ديوانااااه الكاماااال واحملقَّااااق واملشاااافو  طُبااااع ديوانااااه أ

ابلدراسات، هو ما أجن ه وقّدمه للمكتباة الكرديّاة الكاتاب والشااعر حمماد ماال مصاطفن اهلاريايّن، الا ّي 
رافياا مبعظام مااا  يُعاّد عماال  متكاامال  وموّفقااا ، حياوي مجياع قصااائده الكرديّاة والفارساّية والرتكيّاة، مااع بيبلوغ

ُكتب عن صا  وشعره ا ميل واملتمّي ، كماا ُدرس شاعره أكادمیيّاا    نطاار رساالة ماجساتري   جامعاة 
 تيصالح الدين من قبل الدارس الدكتور سردار أمحد كرد

ّية عن َتثّر شعراء ال رد ابلشعر الهارسيّ . 5  نبذم َتُر
لن مّر العصور واألزمان، يتبّ  له كيف اّتصلت واحتّكت املتتّبع لت ريخ الشعوب وارتمعات البشريّة ع

ه ه الشعوب   فنوهنا وآداهبا   مراحل معّينة، بعرها ببعض، وكيف أّدى ه ا االحتكاك واالّتصال 
نّ التفاعل والتجاوب ب  الثقافات وارداب والفنون للشاعوب واألمام، وكياف أّدت ها ه االتصااالت 

الفنون ونغنااء الثقافاات با  باين البشار، و  الوقات نفساه كياف أّدت نّ خلاق نّ نثراء الفكر وتطّور 
جّو من التجاوب والتفاعل، وبناء العالقات اإلجيابّية ب  تلك الشعوب واألمم، فارتمعات والشعوب 
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شااا هنا شااا ن األشاااخاص واألفاااراد، نذ ال میكنهاااا أن تعاااي  وتبقااان منفاااردة  منع لاااة ، ألّن اإلنساااان بطبعاااه  211
اباان ) طرتااه أفاارادا  ومجاعاااتٍّ كااائن اجتماااعّي، كمااا قااال بااه املنظّاار األّول لعلاام االجتمااا  اباان خلاادونوف

، وهو خملوق لغاية التفاعل والتجاوب والتواصل، وما مي ة النطق واللغة الل منحه (41: 1978خلدون، 
وها ه الغاياة املشارّفة مان  هللا تعاّ من دون ابقي الكائنات احلّية، ناّل لادليل شااخص علان ها ا التوّجاه

 خلقهت
ومعلاِو نّن اراثر واألعمااال األدبيّااة لااآلداب عنااد الشاعوب تكااون أقاارب نّ الكمااال، كّلمااا تغااّ ى 
األدابء علااان املاااؤثّرات األجنبيّاااة املتفاااّردة والراقياااة، هراااما  وقااادرة  وانعكاساااا ، ومااان مثّ أجاااادوا التعباااري    

من العناصر الغريبة واحملاكاة والتقليد، علن حنو تعاون وتفاعل ب  كتاابجم بروح حمّلّية خالصة، صافية 
عبقريّة املؤّلف اخلاّصة وخمتلف الت ثريات األدبّية الل ت ارّفه عن ايّفاهه وال أوهنت مواهبه، ونوّما منحته 

 راااومةالقابليّاااة وطاقاااة نضاااافّية نّ طاقاتاااه ال اتيّاااة، وقاااد قيااال عااان ذلاااك ماااا الليااا  ناّل براااع خااارال مه
 ت(18غنيمي هالل، ال ات: )

ونّن التفاعل والتجاوب ب  األّمت ، الكرديّة والفارسّية، ألسباب وعوامال كثارية ال يساع املقااِ هناا 
ل كرها، وابلتاي ب  أدبيهما ولغتيهما، صورة من صاور تلاك العالقاات والتفااعالت املوجباة با  األمام 

رات الشااواهد والوقااائع واألمثلااة، باا  الشااعراء والعلماااء والشااعوب، الاال میكاان التاادليل علاان ذلااك بعشاا
جادي واملثمار إلغنااء وتطاوير الثقافاة 

ُ
الكرد،   نطاار التحصايل والتا ثّر واإلعجااب، وأخا هم مباا هاو امل

واألدب الكااردّي ، فقااد كااان للشااعراء الكاارد الكالسااايك عالقااة محيمااة ابللغااة واألدب الفارسااّي  منااا  
رن العشاارين، نذ كاناات دراسااة الكتااب والاادواوين الشااعريّة الفارسااّية،   احلكمااة قاارون، حااّا أواساات القاا

واملعرفة واألدب شرطا  وماّدة  ضاروريّة   التحصايل العلماّي لطااّلب العلام الكارد، ضامن املاواد الدراساّية 
 واملنهجّية القائمة آن اك   عمِو كردستان، وليذ فقت   قسمها اإليراينت

دّي يتعّلم اللغة الفارسّية وأدهبا، ويتعّرل علن شعرائها الكبار من أمثال سعدي فكان الطالب الكر 
كنجوي وعطّار النيشابورّي وموالان جالل الدين وغريهم، رمّبا أحياان  أكثار وأسابق مان ي  وحافظ ونظام

العارب   تعرّفه علن الشعراء الكرد الكبار من أمثال اني وسات وكردي وحماوى ومولاوي، أو كباار الشاعراء
كاملتنّ  واملعّري والبحرتّي وأد متّاِ، علن الرغم مان أنّاه كانات دراساته ابلعربيّاة و  العلاِو العربيّاة، ملاّدة 
عقااد ماان الاا من، وأحياااان  أكثاار، ياادرس فيهااا عشاارات الكتااب العلميّااة املعتااخة   العربيّااة والاادين، لكنّااه 

ا ابملسااتوى املطلااوب، وعلاان حنااو تفاعلااه مااع اللغااة يبقاان غااري متجاااوب وغااري متفاعاال مااع العربيّااة وآداهباا
الفارسّية وآداهبا، فبمجّرد دراسة ديوان  أو ثالثة للشعراء املعروف  ال ين ذكرانهم آنفا ، تتفّت  قرائحهم 
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وتنماااو فااايهم روح الشااااعريّة والكتاباااة اإلبداعياااة ابلفارساااّية، وبرغباااة عارماااة دون نلااا اِ أو نكاااراه، خاّصاااة  212
لفارسااّية لغااة احلكمااة واألدب والثقافااة لاادى الشااعوب اإلسااالمّية مجيعااا ، ولعااّل الساابب عناادما كاناات ا

األقااوى   ذلااك هااو شااعورهم بغاان بالغااة الفارسااّية ومجاهلااا ورقّااة أدهبااا وموساايقّيتها، وكاا لك علااّو شاا ن 
واملنشاا  أدابئهااا وشااعرائها، وكااان إلدراكهاام مبااا هااو القااائم باا  اللغتاا  ماان عالقااة تشااابه ووحاادة لألصاال 

 أحياان ، دوره املؤثّر والفاعل   ذلك، كوهنما منحدرت  عن أصلهما اررّيت
ملااا هااو املعلااِو أّن كاااّل  ماان اللغتاا ، الفارسااّية والكرديّااة تنتميااان نّ اللغااات اإليرانيّااة املنحاادرة عاان 

الفااارتاق والتفااارّ  بااا   موعاااة اللغاااات اهلندوأوربيّاااة، الااال تعاااود جااا ورها نّ لغاااة ارريّااا ، ولعاااّل مرحلاااة ا
اللغت  ليست ببعيدة كثريا ، رمّباا يعاود نّ ماا قبال الفتوحاات االساالمّية لابالد فاارس وسلساالت جباال 

، ل لك جندمها قريبت  من بعرهما، علن صعيد الصرل والنحو والتلّفظ (41: 2008ويسي، ) زاكروس
وا اااارية والتحااااادد بينهمااااا رالل  والرتكيااااب وغريهااااا، فجاااا ور الكلمااااات وقواعااااد الرتكيااااب والتصااااريف

السان ، كااّل تلااك هاي نقاااط االشاارتاك واالحتكااك والتفاعاال باا  اللغتا  واألدباا ، ووشااائج العالقااات 
، علاان النحااو الاا ي جنااده ونااراه (7املصاادر السااابق: ) وأسااذ التاا ثري والتاا ثّر املااوجب    بعرااهما الاابعض

 اليِو ب  الشعب  واألّمت ت

 الرمزين القل  والنا معاينة . 6
القلاااااب والنااااااي، كالمهاااااا رمااااا ان ابرزان   األدب والتصاااااّول وعماااااِو الفناااااون، خاّصاااااة عناااااد الشاااااعراء 
الرومانسّي ، نذ نّن هلما مكانة مرموقة   امل هب الرومانتيكي ارخ  ابلطبيعة ومفرداجا بقّوة، وك لك 

لرم ان هلما فاعلّية شعريّة، يتفاىن معهماا الشاعراء   لدى الشعراء العرفاء وعاملهم العرفايّن والوجدايّن، فا
ثنااي يفارهبم، ملا هلما من قابلّية الداللة ا مالّية واإلحياء واإلسقاطت فالقلاب عنصار ابيولاوجّي جسادّي 
مهااّم وحّساااس، وهااو مبثابااة القيااادة والتمكاا  للجسااد، وكاا لك املكماان األّول للاانفذ والااروح، وساابب 

ومراااّخة الااادورة الدمويّاااة   ا سااام، و  الوقااات نفساااه مساااتود  للعواطاااف واملشااااعر  ديناميكيّاااة احليااااة
ومجيااع النشاااطات الروحيّااة والعرفانيّااة، الاا ي يُطلااق عليااه هباا ا املعاان لفااظ الفااؤاد، للداللااة علاان جانبااه 

ّي، يتشاّي  املعنوّي واالعتباارّي، الا ي ياوازي جانباه املااّدي مان حيا  األمهّيّاةت والنااي عنصار نباايّت طبيعا
ماان قصااب  ااّول يفقااد طراوتااه وجيااّف بعااد االقتطااا  ماان منبتااه، وهااو آلااة موساايقّية موغلااة   القاادِ، 
ُيصنع علن هي ة خمصوصة قابلة للقياِ بدور االنبعا  الصويّت املنّغم املثري، واملتراّد، ب  األنغاِ الساّرة 
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ُ
 آن واحد، والفّن العظيم دوما  هاو ماا مینحناا شايًا  امل

 من احل ن اخلفيف، نّ جانب ما مینحنا من قست كبري من السرورت
وعلاااان حنااااو عاااااِ، كالمهااااا عنصااااران مرغااااوابن   الاااانفذ والاااا هن والشااااعور، أي   الفااااّن واملعرفااااة، 

تا ثري والقلاب ابالنفعاال والتا ثري أيراا ، ويشرتكان   أّن كليهما حمّت اإلاثرة والت ثري واهليجاان، النااي ابل
الناي ابلتهييج والقلب ابهليجان، الناي ابإلاثرة احلّسّية والقلاب ابإلحسااس ا مااي، انشادمها الشاعراء 
والفنّااانون ماان عبّاااد ا مااال كثااريا ، وأُعجبااوا هبمااا أمّیااا نعجاااب، رمّبااا باادرجات متقاربااة، مااع أهّنمااا غااري 

ارجّي واملاااّدي، ماان حياا  املاهيّااة واألمهّيااة، نذ نّن للقلااب فراال احترااان الااروح متشاااهب    الواقااع اخلاا
عرااواّي  وندارة احلياااة   الباادن، والقياااِ باادور املسااتود  للرغبااات والغرائاا  ومولّااد املشاااعر واألحاساايذ، 

ة وخلاااااق واملهيّاااااؤ لكاااااّل املواقاااااف النفساااااّية والشاااااعوريّة، لكاااااّن النااااااي حصااااارا  لاااااه ا اناااااب ا مااااااّي واإلاثر 
 اإلحساسات ا مالّية، واللّ ة السمعّية مبا تتوّخاه وتنشده الروح وال ائقة ا مالّيةت

فالقلب أو الفؤاد مصطل  لكّل ما يدور   عوات الروح والنفذ واإلدراك، ورم  للعات البااطين وقاّوة 
رات واإلدراكاات العرفانيّااة، اإلبصاار واحلقاائق الثابتاة والقرااااي املعنويّاة عناد الصاوفّية، وهااو مرجاع التصاوّ 

أّما الناي فمفهِو مجاّي، ورم  فيّنّ منشود ومطلوب، فهاو مصادر النغماات ا ميلاة اخلالادة املوسايقن، 
الاال نُِعتاات بلغااة الطبيعااة أو لغااة البشااريّة األّو قاادمیا ، أّمااا حااديثا  فُتعاارل بلغااة الشااعوب، الاال يفهمهااا 

اسااااات والتااااا ّوق ا مااااااّي ونن اختلفاااات اللغاااااات واألعاااااراق ويتمتّااااع منهاااااا ا ميااااع، عااااان طرياااااق اإلحس
والبيًات، وأصبحت لغة رم يّة مرغوبة، نّ جانب الرموز والعالمات التعبرييّاة الال يلجا  نليهاا اإلنساان 

 الفّنان   ننتاج الفنون وارداب   الفنون مجيعا ت
اخلاّصة واملبتدعة تلك، عندما والشعراء بشكل عاِ والصوفّية علن حنو خاص، يلجؤون نّ رموزهم 

يتمّردون علان القولباة والنمطيّاة، ويرفراون عالماات العقال ا مااعّي   التعباري، الال اااول دوماا  نلغااء 
الفردانيّااة لاادى اإلنسااان الفنّااان، وذلااك ليعااّخوا هبااا عاان مااواقفهم ومقااوالجم، وكاا لك مفاااهيمهم اخلاّصااة 

، فتكااون رمااوزهم أحياااان  مبثابااة الكااود (58: 2009ديرکااي، ) عاّمااةوغااري امل لوفااة علاان العاارل واملعااارل ال
والشفرة للتواصل فيما بينهم، وغاية األديب الصوّ    رم يّته وغموضه ه ا هي التعباري عّماا هاو كاائن 
خلااف الوجااود ال ائاال والعرضااّي، واكتشااال الوجااود احلااّق الثاباات الاا ي تتعااّدد يفّلّياتااه، ال للتعبااري عاان 

النفعاليّاااة ارنيّااااة كماااا هااااو احلاااال عنااااد الرومانساااّي، ونوّمااااا للتعباااري والغااااوص   حقيقاااة الاااانفذ املظااااهر ا
اإلنساانّية وسااّرها الاداخلّي العميااق الااروح وخباااي الاا ات، والنقال ماان احلقيقااة املطلقاة القابعااة   أعماااق 

ديادا  روح هللا املتجاّ ر ال ات، للوصول نّ السّر احلقيقّي للوجود احلّق الثابات وهاو مطلقيّاة الاروح، وا
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  خملوقاته الشريفة، وه ا هو املغ ى العميق للحادي  النباوّي الشاريف، الا ي متّساك باه املتصاّوفة مان  214
 ت(60املصدر السابق: ) عرل نفسه فقد عرل ربّه

ومباااااا أهّنااااام ال يساااااتطيعون نقااااال مشااااااعرهم ومواجيااااادهم تلاااااك صاااااراحة ، الااااال ال تُااااادرك ناّل ابلااااا وق 
ما ال يُعاّخ عنهاا اال بلغاة اإلشاارة والرما  واخلياال، وال تفاي هباا لغاة املنطاق والقيااس، فاإهّنم واملشاهدة، ك

  لغاة رم يّاة مكثّفاة ابرااز واإلشاارات،  ،(املصادر نفساه) آثروا أسلوب التلمي  والرما  واإلشاارة واأللغااز
يااؤّرق الصااوّ  دومااا  هااو هللا  ومنهاا نشااارات الناااي والقلااب، كماا عنااد مااوالان وصااا ت ونّن املوضااو  الا ي

تعاااّ وحااّب هللا بوصاافه حقيقااة احلقااائق، وللكشااف عاان هاا ه احلقيقااة العليّااة الاال ال ُتسااعفه لكشاافها 
وسائل املعرفة العاديّة، فهو يقّرر اللجاوء نّ القلاب بوصافه مصادر املعرفاة العالياة واملواصافات املعنويّاة، 

ت ابلنسابة لاه، عان طريقاه بواساطة الا وق واإلهلااِ، لا لك عسن أن يُدرك به موضوعه وهو غاية الغااي
املوضو  ال ي مأل الصوّ  بشحنة عاطفّية طاغية، ومتّلكته كلّيا  وتتا ىّب عان التعباري عنهاا، ونوّماا تتطلّاب 
 لغة ختتلف عن اللغة الل نعّخ هبا عن ندراكاتنا العاطفّية واحلّسّية، ومن هنا أتيت كل كلمة   تعبريه رم ا  

، وباا لك يكااون األدب عناادهم (64املصاادر السااابق: ) للتعبااري عاان حقااائق تتعاااّ علاان احلااّذ واملاااّداّيت
وخصوصاااا  الشاااعر يفرباااة، ورايضاااة روحيّاااة وذهنيّاااة للوصاااول اّ املطلاااق، ونّن الرمااا  واألساااطورة وسااايلتان 

 وتشّفيا ت( 158يذ، أدون) وشكالن لاليّفاه حنو أعماق أكثر اّتساعا ، والبح  عن معن أكثر يقينية  

 أّواًل: النا 
اخّت  موالان الناي رم ا  لقّصة االقتطا  واملفارقة عن األصل والكّلّية نيستان، ومن خالله عّخ عن اقتطا  
الااااروح كجاااا ء عاااان عااااات األرواح وامللكااااوت األعلاااان، ضاااامن مفهااااِو وحاااادة األرواح،   صااااورة هياميّااااة 

هلااّي والعشااق احلّسااّي ارااازي،   نطااار ماان الوجااد الروحااّي مسااّحرة، متداخلااة باا  العشااق احلقيقااّي اإل
والتماهي، والتعبري عّما ال میكن التعبري عناه ابللغاة احملايادة البااردة، مان آالِ الفاراق ومعااانة االشاتياق، 
ل لك يقول: أريد صدرا  بّرحه وم ّقه الفراق، ألبوح له أبت االشتياق ألنّفذ عان نفساي بعاض الشايء، 

 قائال :
ه ا  فــــــــــرا  ه شــــــــــْر  ســــــــــينه خــــــــــواهُ شــــــــــْر

 
 ومي شـــــــــــــــــــــــــر  درد اشـــــــــــــــــــــــــتيا گـــــــــــــــــــــــــات ب 

 (19: 1395موالِ: )
ونّن شوق الشخص املفرتق عن أهله ومنبته دوما  للعودة نّ أصله، وتكون اساتغاثته لاللتحااِ مارّة  

 أخرى أبصله وكّلّيته، قائال :
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 هـــر لســـى  وـــه  او دور مانـــد ا  اصـــل خـــويش 215
 

 خــــــــــــــــويشاب  جويــــــــــــــــد رو  ــــــــــــــــار وصــــــــــــــــل  
 (37: 1397 اده،  )سيا 

ومساااّوغا  إلحداثاااه النغماااات الشاااجّية املاااؤثّرة، الااال تلاااّ  عطااا  العّشااااق   شااا هنم الروحاااّي، بربطاااه 
 وندخاله   موقف صوّ  عالٍّ من االّااد ب  الروح واألن ، قائال :

 ســــــــــــّر مـــــــــــــن ا  ِلــــــــــــه مـــــــــــــن دور نيســـــــــــــ 
 

 جشــــــــُ و  ـــــــو  را آن نــــــــور نيســــــــ  ليـــــــک 
 (19 :1395)موالِ، 

 :بّ  مالبسات ذلك النقص والقصور املاّدّي املانع للوصول نّ املعرفة التاّمة واحلّقة، قائال  وهو ي
 تـــــــن مســـــــتور نيســـــــ  تـــــــن  جـــــــان و جـــــــان  

 
ـــــــد جـــــــان دســـــــتور نيســـــــ    ليـــــــذ لـــــــ  را دي

 )املصدر نهسه(
وعرفانيّاا ،  يت ملاا للنااي وقد ذهب دارس معاصر نّ أّن توأليف موالان للناي واختياره رما ا  شاعراّي  

ه ه ارلة املوسيقّية املعروفة من خصائص وامتيازات علن غريها، منها: أّن الناي من ارالت املوسيقّية 
البسيطة واخلاّمة، قياسا  جبميع ارالت املوسيقّية األخرى، الل ُتصنع وتُرّكب كّل منها من  موعة مواّد 

ة الال تصانع مان عنصار ومااّدة واحادة، وهاي جساده اخلشاّ  النباايّت وعناصر، لكاّن النااي ارلاة الوحياد
ارفااول، مااع أنّااه مینحنااا كااّل هاا ه النغمااات املثاارية املااؤثّرة، وكاا لك للناااي دور ومهّمااة التنبيااه والتوجيااه 
ابلنسبة للعجماوات، خاّصة األغناِ، نذ يوّجهها ويعيد هبا نّ القطيع أو البيت، وحيفظها مان الرايا  

الك، وك لك أّن آلة الناي آلة فارغة األحشاء وجوفاء البااطن، وعان طرياق احلارق والكاّي والتثقياب واهل
املتعاااّدد   بدناااه، يتحّمااال عااا ااب  ومعااااانة  ورايضاااة  كبااارية، نّ أن يصاااب  كائناااا  مجاليّاااا  وموسااايقّيا  غنّااااء ، 

ما  أبّن النغمات الصادرة منه وك لك مبا أنّه متشّكل من عنصر واحد، فنحن ال نرى له ناّل جسده، عل
ليذ هو ع  ا سد وال ج ءا  منه، ونوّما هو من اهلواء، ذلك اهلواء املوجود   كّل مكان، لكن ال نراه 
ألنّه ليذ مبرئّي لنا، ذلك اهلواء احملصور واملادفو  علان حناو مانظّم ومنّساق، فاالوجود الرتكيا  والتشاكيل 

التشااااكيل والرتكيااااب الثنااااائّي للجسااااد والااااروح   األحياااااء، و   الثنااااائّي ماااان القصااااب واهلااااواء هااااو عاااا 
         تمقدمتهم اإلنسان

وكان الستخداِ موالان للناي علن ه ا النحاو املوفّاق والرتميا  باه هبا ه الصاورة األدبيّاة العالياة،      
ِ ماان قباال،   معاان حّساااس وخطااري، و  نطااار صااورة شااعريّة مبتكاارة، ت يساابق هلااا التطااّرق واالسااتخدا

وهباا ا األساالوب األدّد الاادرامّي املصااّور واملوّسااع، لاا لك أصااب  الفراال كااّل الفراال ملااوالان،   الرتقيااة 
والتساااامي هبااا ه ارلاااة امل لوفاااة نّ مرتباااة الرتميااا  والتعباااري باااه عااان القراااااي اإلنساااانّية الكاااخى مااان الوجاااد 
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ّي مساتنطق، يشّخصاه علان حناو انطاق والوجود، والتمجيد ابلروح، والعشق والفراق، أبسلوب تشخيص 216
  حكيم حماور، يعر  قّريته وأبسه، فيقول م  ُقطعُت من الغاب يبكون لنواحي الرجال والنساء

ـــــــــــــــده ـــــــــــــــد لـــــــــــــــز نيســـــــــــــــتان ات مـــــــــــــــرا ب ي  ان
 

 انـــــــــــــــــــد ا  نهـــــــــــــــــــری  مـــــــــــــــــــرد و  ن ِليـــــــــــــــــــد 
 (املصدر نهسه)

  واألشقياءوقابلّيته   ا مع ب  طر  األحوال املعاكسة املتناقرة من السعداء 
 مــــــــــــــن بــــــــــــــه هــــــــــــــر ْجعّيــــــــــــــ  ِالن شــــــــــــــد 

 
ــــــد ْــــــاالن و خــــــو  ْــــــاالن شــــــد    جهــــــ  ب

 (املصدر نهسه)
  مثّ بيان موانع االّطال  علن األسرار واحلقائق الثابتة

 ِلــــــــــــه مـــــــــــــن دور نيســـــــــــــ  ســــــــــــّر مـــــــــــــن ا 
 

ــــــــور نيســــــــ    ليــــــــذ چشــــــــُ و  ــــــــو  را آن ن
 (املصدر نهسه)

ة وارداب العامليّاااة، نّ أن يااار  هللا األر  ومااان مثّ ختلياااده لعنصااار النااااي ورم يّتاااه   ذهااان البشاااريّ 
وذلاااك   صاااورة حااااالت مااان الوجاااد واالنتشااااء واالغااارتاب النفساااّي واالّاااااد ابلكاااويّن، روحاااا   عليهاااات

وتعبريا ، ألّن لكّل صوّ  كبري هدل   تعبريه وكتاابته، وهاو اكتشاال لغاة كونيّاة يعاّخ هباا عان املطابقاة 
تهاااي املعااان والاااروح، واملنتهاااي الصاااورة واألشاااكال، وهاااي لغاااة تاااتكّلم دون وسااااطة والتاااداخل، بااا  الالمن

 تالعقل، ونوّما لغة تقِو علن النشوة، ألنّه ال يعّخ عن نشوة الصو  اال لغة منتشية
فبقّوة خياله اخلاّلق والبصرية الصوفّية املتوثّبة، أشعل موالان النار   الناّي، ونفخ فيه من روحه انر 

واهلياِ، فرفعه وارتقن به وبقرّيته الرم يّة نّ مصا  القرااي الكخى، من الوجود والعدِ والفناء  العشق
 :واخللود، والتعبري به عن ثنائّية الروح واهلواء، وقّوة العشق الناريّة الل ُتصّفي وتُارّقي قائال  

 آتـــــــــــش عشـــــــــــ  اســـــــــــ  لانـــــــــــدر   فتـــــــــــاد
 

 جوشـــــش عشـــــ  اســـــ  وـــــه انـــــدر مـــــى فتـــــاد 
 (19: 1395 موالِ،)

بااه مهّمااة احلاادي  اخلالااد عاان خلااود العشااق الاادامي، وقّصااة عشااق  نااون نحاادى صااوره  ناايتوهااو ي
 الدانية والقريبة بقوله:

 ونــــــــــــــــد   ْــــــــــــــــدير راه  ــــــــــــــــر خــــــــــــــــون می
 

 ونـــــــــــــد هـــــــــــــاى عشـــــــــــــ  جمنـــــــــــــون می قصـــــــــــــه 
 )املصدر نهسه(
ميي  والقرار ب  احلقائق درجة التو ومن مثّ االرتقاء به نّ درجة رؤية املصائر واراهيل واملكاشفات 

 املطلقة وب  األعرا  القاصرة وحمدوداّيت ال مان واملكان قائال :
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 رو هــــــــــا  ــــــــــر رفــــــــــ   ــــــــــو رو  ک نيســــــــــ  217
 

ـــــو صـــــان اى آن  ـــــو  ت  نيســـــ   کلـــــه چـــــون ت
 )املصدر نهسه(

ومعلِو أّن نوح الناي الرام  ألن  اإلنسان ليذ ج ءا  من ماّدة جسده اخلشّ ، ولكاّن جساده هاو 
لوسيلة لنش ة ه ا النوح واألنا ، نوّماا نااو حاه مان اهلاواء احملصاور اخلفاّي الا ي بداخلاه، واهلاواء الناائ    ا

داخاال الناااي هااو رماا  لاااالروح، أي نفااذ اإلنسااان املااراّبة علاان اخلااري واحلااّق، فهااي لتجّليهااا تعتمااد علاان 
ة، جسااد الناااي، واهلااواء اخلفااّي ا سااد، وهباا ا يشااري مااوالان   ترمياا ه ابلناااي نّ حقااائق وعناصاار ثالثاا

املصّوت، وكّلية وجود الناي، لإلشارة والداللة علن ا سد اإلنسايّن والانفذ الطااهرة فياه الاروح، وكلاّي 
ت و  الوقااات نفساااه يفّسااار العرفاااانّيون أبّن (34: 1397زاده،  ساااياح) وجاااودان اإلنساااايّن الساااامّي والروحااايّ 
سان الكامل، والناس املتسام  الكبار مثل موالان نفسه، فهو مرشد رم يّة الناي نشارة للداللة علن اإلن

أخالقّي وشيخ طريقة وعارل كبري، وهو ارخ  أبيدي السالك  نّ الطريق احلّق واخلري، أي اإلنسان 
لااا لك  )املصااادر نفساااه( الكامااال   اإلنساااانّية، ننساااان ذو وجاااود ونفاااذ ننساااايّن نبيااال ووجاااود شاااهرايريّ 

ان   صااور األحاادا  واملواقااف   القصاايدة، عنصاارا  وشخصااّية واحاادة   اّااااّد فاايّنّ يصااب  الناااي واأل
 وعرفايّنت

 اثنياً: القل  
لعّل من حي  البناء األدّد املتفّرد واخللق الفيّنّ املبتكر، ال میكننا املقارنة ب  ما ابتدعه موالان من ترمي  
مبتكر وصورة أدبّية راقية للناي، وب  موقف صاا  املعاار  لاه والاداعي نّ نقاض ذلاك الرما  وتقاد  

رات امل دوجاااة، غراماااا  وهياماااا ، عشاااقا  الباااديل عناااه، فاالبتكاااار والسااابق واالهتاااداء نّ مثااال هااا ه التصاااوّ 
ومتجياادا ، مسااّجل يقينااا  ملااوالان، وذلااك   عصاار مبّكاار وهااو القاارن السااابع اهلجاارّي املوافااق للرابااع عشاار 
امليالدّي، علن حنو خالد ومتواصل نّ يومنا ه ا،   زر  با ور ا ماال وغارس جا ور العرفاان، وخلاق 

ة، علان خمتلاف لغاجاا وأعراقهاا، لا لك نارى أّن حجام انشاغال اإلحساس ا ماّي لدى األجياال البشاريّ 
موالان، )الدارس  الغربّي  أبدب موالان وفيوضاته وعجائبه، أكخ وأكثر من االنشغال به   داخل نيران 

 ت (: مقدمة1988
لكااّن صااا  حاااول جهااد اإلمكااان التقااّرب والااتالمذ لتخااِو تلااك التجربااة األدبيّااة اخلالاادة والراقيااة 
ملوالان، عن طريق التعامل مع يفربته والت ثّر هبا أّوال ، ومن مثّ طرح رؤيته اخلاّصة والبناء علن يفربته اثنيا ، 
وذلك عن طريق معاكسته، لرم ه وصورته األدبّية ال كّلي دعوته، من حي  اإلنصات واالستما  ملا هو 
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ما ، وها ا ب اتاه أمار مهاّم وجادير، أدبيّاا  له االعتباار واللياقاة، صاحي  ننّاه عاكساه وانقراه   عنصار الر  218
وفنّاّيا ، نذ ت جيرأ أحد من شعراء الفارسّية ومن غريهم أن يُقِدِ علن مثل ه ا املوقف، وه ا دليل لياقته 
ونمكاانتاه األدبيّاة والفنّايّاة، لكنّاه رمّباا أقادِ علاان ذلاك مان ابب التاوق والشاوق الستحراار روح مااوالان 

وهلل املثال األعلان(، )،   مشهد أشبه مبوقف النّ  موسن ) ( مع ال ات اإلهلّية، للتالقي العرفايّن معه
عندما أسهب   حديثه وأداِ حبواره معه تعاّ، بغياة التساامي ب اتاه مان خاالل الا ات العليّاة، ونداماة 

 ا أن يفات  اللقاء ونطالة حلظات السعادة واالنتشاء والتلّ ذ الروحّي األكثرت فلعاّل صاا  أراد بعملاه ها
انف ة  للتالقي واحملاورة مع ذات موالان، وخلق لقاء عرفايّن معه، لكن من خاالل عار  جادير ابحملااورة 
والتواصل، وهو املناقرة واملعاكسة   املاّدة والثيمة، و  الوقت نفسه ياوّفر لاه ها ا االّتصاال الساعة   

ره توافقيّااا ، فقااِ بتقااد  عنصار رماا ّي باديل عاان زمان احلاادي  واحملااورة، ال  ااّرد حماكاتاه والسااري   مساا
رم ه لإلنصات واالعتبار، وهو عنصر القلب، القلب ال ي حيوي الروح، الروح الل هي من أجّل وأبرز 

 قرااي موالانت
فاإذا كاان ماوالان يقصاد برم يّاة النااي، كااّل  مان ثنائيّاة الاروح وا ساد، أو ثنائيّاة املااّدي واملعناوّي، أو 

واملخفااّي، أو األثاار واملااؤثّر، فكااّل هاا ه املفاااهيم متجّساادٌة حقيقااة  واعتبااارا  عنااد صااا    عنصاار  املرئاايّ 
القلب، وفعله الباع  علن الكثري من املهّمات واألسرار، ومنه فاعلّيتاه   الانفخ والتنغايم ابلنااي، فهاو 

 حمِر العّشاق وُمسعد املشتاق :
 بشــــــــــــــنو ا  دل حمــــــــــــــر  عّشــــــــــــــا  اوســــــــــــــ 

 
 افـــــــــزاى هـــــــــر مشـــــــــتا  اوســـــــــ   هـــــــــُ فـــــــــر  

 (558: 2015اهری ، )
 :وك لك هو حمّت يفلّيات الرمحة والرمحن األبدّي، ومظهر نور الوحدانّية السرمديّة قائال  

  ــــــــــاه رُحــــــــــ  اســــــــــ  دل إليشــــــــــه جلــــــــــوه
 

ــــــــــــدت اســــــــــــ    مظمــــــــــــر نــــــــــــور  ــــــــــــياى ْو
 (560)املصدر الساب : 

ومالبساات اخللاق األّول واإلجيااد منا  األزل، فهو مكمن األسارار والعلام اللاديّن، وبوتقاة املكرماات 
 :املاثل   قوله )ُكن  فيكون( قائال  

 دل لتـــــــــــــــــــاب علـــــــــــــــــــُ اســـــــــــــــــــرار لـــــــــــــــــــدن
 

ـــــــــه  ـــــــــن دل م ـــــــــار  خان ـــــــــِر ُل  ای ســـــــــ  ا  ام
 )املصدر نهسه(

ومباااا أّن نغماااات النااااي املتنّوعاااة املثااارية، هاااي بتااا ثري فعااال الناااافخ وقلباااه، ونحساساااه ا مااااّي وشاااعوره 
  ، ل لك يُعّد القلب عنده مصنع الصنائع واإلبداعات مجيعا  اإلنساين الطاهر
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 ی صـــــــــــــنع خداســـــــــــــ  دل صـــــــــــــنايع خانـــــــــــــه 219
 

 ی ْـــــــــــــ  را سزاســـــــــــــ  دل بـــــــــــــدايع خانـــــــــــــه 
 (املصدر نهسه)

وك لك نذا كان هناك تصنيف تدّرجّي للوجود   فكر موالان، علن صعيد ا سد، وروح اإلنسان، 
، فهو كان احلاضار األكاخ ومطلقّية الروح، فإّن القلب يُلّ  ه ا  التصنيف أكثر من الناي وبطريقة أّو

  املعااراج واملقصااود بقولااه تعاااّ )قاااب قوساا  أو أدىن(، املتمثّاال بقلااب الرسااول )ص(، والوصااول نّ 
   مقامات احلقيقة األبديّة

ـــــــــــــــــــــــــود  دل م ـــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــاِن او أد  ب
 

 دل مقــــــــــــــــــــا  لنــــــــــــــــــــز ال يهــــــــــــــــــــىن بــــــــــــــــــــود 
 (561)املصدر الساب : 

املصااااحف األّول رايت هللا، ومظهاااار األساااارار اخلفيّااااة   قولااااه تعاااااّ )فاااا وحن نّ عبااااده مااااا فهااااو 
 أوحن(، ل لك صا  يقول:

ــــــــــــــــــودآمصــــــــــــــــــحف دل  ــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــوال ب  ي
 

ــــــــــــــــود مظمــــــــــــــــر  ــــــــــــــــى ب  اســــــــــــــــرار مــــــــــــــــا أْو
 )املصدر نهسه(

 ":لوالك لوالك ملا خلقت األفالك" :كان القلب نخاس ليلة اإلسراء وسّر حكمة اخللق،   قوله
 چــــــــــــــــــــراغ ليلــــــــــــــــــــة اإلســــــــــــــــــــرا بــــــــــــــــــــوددل 
 

 خمـــــــــــــــــــزن ســـــــــــــــــــّر شـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــوال بـــــــــــــــــــود 
 )املصدر نهسه(

ألنّااه حمااّت الااروح ومكمنااه، وهااو وساايلة ومصاادر مجيااع النشاااطات الروحيّااة، ماان حياا  اراهاادات 
واملكاشاااافات   عااااات األرواح، لاااا لك ياااارى علاااام التصاااااّول القلااااب مبعاااا  كااااّل النشاااااطات العرفانيّاااااة 

ومنااار القلااب، وأهاال القلااوب، والرؤيااة القلبيّااة، ونن كااان الناااي أكثااار  وا ماليّااة، فقااالوا بااامدار القلااب
طبيعيّااة وسااحريّة ماان حياا  احلّسااّية والظاااهر، لكاان ماان حياا  الوأليفااة املعرفيّااة واملهّمااات العرفانيّااة فااإّن 
القلااب   من لااة رفيعااة، ال توازيااه األشااياء األخاارى   نظاار الصااوفّية مجيعااا ت فهااو مبعاا  أنااوار احلقااائق 

 :لكامت لألسرار اللدنّية، ال يُفشي أسرار العات الالهويّت للناسويتوا
ــــــــــــه ِســــــــــــوتى نگهــــــــــــ   شــــــــــــأن الهــــــــــــوتى ب

 
ـــــــــــــــــ ْیـــــــــــــــــرا  اب  ـــــــــــــــــه ظاهرهـــــــــــــــــا اه  ن را ب

 (566)املصدر الساب : 
ونذا كان عنصر الناي يُعّد رم ا  لالقتطا  واالفرتاق، فإّن القلب هو املترّرر احلقيقّي األّول من ه ا 

طاااا  فعليّاااا ، مااان خاااالل قّصاااة جاااّدان آدِ علياااه الساااالِ وجاااّدتنا حاااّواء، والااادي البشاااريّة، االفااارتاق واالقت
 ف رواحنا مجيعا  أج اء من روحيهما، ل لك يقول حافظ:
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 مــــن ملــــذ بــــود  و فـــــردو  بــــرين جــــامي بـــــود 220
 

 آد  آورد در ايـــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــر خـــــــــــــــــراب ابد  
 )املصدر نهسه(

ل لك فالقلب هو أّول وأكثر املنادين بعاودة الاروح نّ كلّيتهاا وموطنهاا، وعاات األرواح   عليائهاا، 
 فهو مبتد  ه ه الفكرة واملتعّط  املنادي هب ا املطلب، وهو املصدر واملرجع لوجود مجيع الكائنات، 

 جــــــــــزء در لــــــــــّل اســــــــــ  دل  يــــــــــن لائنــــــــــات
 

ـــــــــــــــات ا  لـــــــــــــــّل جـــــــــــــــزء  ســـــــــــــــاحنات   لائن
 ()املصدر نهسه

ونذا كااان الناااي يعتلاان هاا ه املكانااة الرم يّااة والشااعريّة علاان صااعيد الفااّن والعرفااان، بواسااطة يفساايد 
وتفعيل موالان لاه، فاإّن القلاب منا  أن أدرك اإلنساان بادوره ووأليفتاه مان خاالل ثنائيّاة العقال والقلاب، 

تباااره مسااتود  األساارار و مااع واحلياااة واملااوت، والسااعادة والشااقاوة، وماان مثّ معرفتااه باادوره العرفااايّن، ابع
اإلدراكات وحمّت املعرفة اإلهلّية، املتمثّلة بقلوب األنبياء واألولياء والعارف  الكبار، أع ّه اإلنسان و ّاده 
العرفاء، ورفعوا مان شا نه علان ساائر أعرااء ا ساد، وأشاركوه ماع العقال   مهّماة تشاكيل قاّوة اإلدراك 

ة واإلدراكات الراقية، وكّل ما له عالقة ابلوجدان والرمري والرمحة واملعرفة والتعبري، وعامل الرؤاي والبصري 
 والعرفانت 

و  األخااري میكننااا القااول أبّن عنصاار القلااب أشاارل وأعلاان ماان عنصاار الناااي، ماان حياا  حقيقتااه 
، والتوألياف املاديّة ووأليفته احلياتّية ومهّماتاه املعرفيّاة، لكان علان صاعيد االبتكاار األدّد والفايّن ا ماايّ 

الشااااعري األّول واملتميّاااا ، ودرجااااات القبااااول وحجاااام املتلقااااّ  للتجربااااة الاااال جّساااادته علاااان مااااّر العصااااور 
، فإّن رم يّة الناي أعلن مرتبة ، وك لك ملا (35: 1991محود، ) واألزمان، حسب معيار الفيلسول كانت

ّي   ا اناب املعناوّي، لكاّن النااّي  للقلب من بُعد ماّدّي فاعل   الواقع اخلارجّي، يساوي بعده ا ماا
كااااّل شاااا نه ودوره يتمثّاااال    الااااه ا ماااااّي واملعنااااوّي، وال يشاااارتك   وجااااوده أّي اعتبااااار آخاااار، مثّ نّن 
التصوير األدّد الرام  للنااي هاو مان ابتكاار وابتادا  ماوالان نفساه، لا لك نقاداّي  يكاون فعلاه ترميا ا ، أّماا 

ملتنّوعة   الشعر واألدب، فهي شائعة   ارداب وليذ من ابتكار صاا ، رم يّة القلب واستخداماته ا
ونوّما يتمّثل عملاه   اساتخداِ جدياد للقلاب، ويفرباة مغاايرة لتجاارب ارخارين، ونن كانات مبنيّاة علان 

 خارطة يفربة سابقة، وهي يفربة موالان ه هت  
من موالان وصا  رؤية أخرى تفوق  ه ا ما وجدته وأدركت به من أسرار الرم ين، لكن حتما  لكلّ 

رؤيل، بل رؤايمها ال رؤيتهما الل  تصل حّد األسااطري، ألهّنماا مهاا العارفاان احلقيقيّاان برم يهماا، وقيال 
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صاااحب الاادار أدرى مبااا فيهااا، كاا لك يقااول املثاال الفارسااّي قيمااة الاا هب عنااد الصااائ ، أو كمااا قالاات  221
 ، فإّنك ال تستطيع اكتشال وتلّمذ مجايت ليلن للخليفة: أسكت ما دمت لست  نوان  

والشّك   أّن العمل  كالمها أصيالن وموّفقان، فكماا أّن عمال ماوالان يتمتّاع ابألصاالة   ابتكاار 
ها ا العماال والرتمياا  املبتااد  للنااي، كاا لك عماال صااا  يتمتّااع ابألصاالة، ألنّااه خالفااه وعاكسااه، وأثباات 

، فهااو ونن كااان مقتفيااا  لتجربااة مااوالان، لكنّااه ت ياا هب   ركابااه وت فكرتااه وشخصااّيته األدبيّااة   يفربتااه
 خاا  بتصااّوراته الشااعريّة والرم يّااة، لاا لك قياال: نّن األصااالة احلقيقيّااة تكااون   ذات الفنّااان و  العماال 
الاا ي يبدعااه، وذلااك عناادما يتعّمااق وينّشاات فكرتااه الاال يتكااّون منهااا مراامون قرااّية حقيقيّااة، ويتملّااك 

فكاارة كاملااة ، ويكشااف ماان خااالل املاااّدة الاال شااّكلتها عبقريّتااه عاان شخصااّيته احلقيقيّااة وصااورته هاا ه ال
األسلوبّية، الل هي البؤرة احلّية الل يتشّكل منها كّل عمل فيّنّ أصيل، ال ي ينماو ويتكامال   صاميم 

 ت(24: 2017مکي، ) طبيعته الكاملة والنهائّية

 عالقة التشابه واالختالب. 6
مفهاااِو التشاااابه واالخاااتالل مفهاااِو جدياااد   العالقاااات األدبيّاااة، دعااات نلياااه املدرساااة األمريكيّاااة أّوال ، 
وأخ ت به املدرسة الروسّية الحقا ، ومن مثّ عمِو مراك  الدراسات املقارنّية احلديثة، من  أواست القرن 

واالختالل، ب  األشياء واملواقف املاضي، ال ي يعين املقارنة ب  األعمال األدبّية علن صعيد التشابه 
واحليثيّااات الشااعريّة العاّمااة باا  األعمااال، بقصااد املمارسااة الواسااعة للمقااارانت، والتعااّرل علاان حقااائق 
املالبسااات األدبيّاااة بااا  األعمااال، والااال   مجيعهاااا تكاااون   خدمااة ارداب واملعاااارل األدبيّاااة مجيعاااا ت 

أترخيّاة ال أسالوبّية، نذ نّن الادارس املقاارن ال يادرس املوضاوعات وذلك ألّن غاية الدراساة املقارناة غاياة 
نفسها، ونوّما يدرس حركة سريها، وأّن ماّدته شيء متحّرك كالت ريخ نفسه، ل لك يقول املنظّر الفرنسّي 
املعرول فان تيجم: نّن األدب املقاارن ُيرايف متعاة  ثقافيّاة  أخارى، نّ جاناب متعاة اإلحسااس جبماال 

املصادر الساابق: ) النثر، وك لك املشاعر واألفكار الل تثريها أعماقنا، وهاي متعاة الفهام والتفساريالشعر و 
ال تقّل ش ان  عن ابقي املتع األخرىت لا لك نقاف أخاريا    ها ا احملاور علان ماواطن التالقاي الل  (244

مار الثااين وقفناا علياه والتوافق من غري الرما ين، وكا لك وعلان ماواطن االخاتالل والتبااين، ونن كاان األ
 من خالل املقارنة ب  الرم ين تفصيلّيا ،   احملور اخلامذت  
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 املتشاهبات  :أّوالً  222
املتشاهبات ب  األعمال املدروسة مقارنّيا  عادة، هي املسائل الشكلّية والبنائّية ب  العمل  أو األعمال 

ِ وطبيعاة اخلطااب مان حيا  التلاّوانت اللغويّاة الشعريّة، من مثل الاوزن والقافياة والشاكل الشاعرّي الفاور 
واألسااالوبّية العاّماااة، وهاااي الااال تبقااان متوافقاااة بااا  العملااا  الشاااعرّي ، مهماااا كانااات صااافة التااا ثّر ونوعاااه 

 ودرجاته، معارضة  أِ مناقرة  أِ  اراة وحماكاةت  
ِّ، ذات التفعاايالت السُ  داسااّية )فاااعالتن فالقصاايداتن ماان حياا  الااوزن كلتامهااا ماان حباار الرماال التااا

فاااعالتن فاااعالتن(   الصاادر وكاا لك   العُجاا ، وبتشااكيلل الرماال املقصااور واحملاا ول، ماان الراارب 
 ) املتحّول تصريعا  للررب املقصور )فااعالن( كماا   البيات الثالا  لقصايدة النااي )از فاراق  / فااعالن 

(، والررب احمل  ول )فاعلن(، كما   البيت األّول والبيت األّول لقصيدة القلب )هاى خاِ / فاعالن 
ن كند / فاعلن(، كنماذج عن ابقي ملقصيدة موالان )من كند / فاعلن( والبيت الثاين لقصيدة صا  )

 التفعيالت األخرىت
ِّ ال ياارد ناّل وعروضااه حم وفااة ، واحلاا ل علّااة، وهااي حاا ل الساابب اخلفيااف ماان آخاار  والرماال التااا

( وتُنقااال نّ )فااااعلن( املسااااوية هلاااا ابحلركاااات والساااكنات، مقابااال التفعيلاااة )فااااعالتن(، فُتصاااب  )فااااعال
ضربه الصحي ، لكن مبا أّن القصيدت  مكتوبتان ابألسلوب املثنوّي املا دوج، أي علان شاكل ثنائيّاات 
مقّفاة أو مصّرعة، فإّن صورة القصر علان حناو اتِ واردة فيهماا أيراا ، وبنسابة صاورة احلا ل   احلجام 

أيرا  عّلة، وهو حا ل سااكن السابب اخلفياف   آخار التفعيلاة )فااعالتن( وتساك   والعدد، والقصر
(، وتُنقل نّ )فاعالن( املساوية هلا ابحلركات والسكناتت  متحرّكه، فُتصب  )فاعالت 

وتفعيلة الرمل أي )وحدته اإليقاعّية(، عادة  يدخلها كّل من زحال اخلن كثريا ، وهو ح ل الثاين 
حاا ل الساااكن السااابع ماان  )فاااعالتن( فتصااب  )فعالتاان(، وزحااال الكااّف قلاايال ، وهااوالساااكن ماان 

)فاااعالتن( فُتصااب  )فاااعالُت(، وقااال العروضااّيون نّن   تكاارار وحدتااه اإليقاعيّااة، بتغيااري طفيااف جيعاال 
ن وزنه بعيدا  عن الراتبة وقابال  للحركة، ألّن كثرة دخول اخلن   حشوه وعروضه وضربه تساعده علن أ

يكااون مااان حباااور الطااارب والغنائيّاااة القريباااة مااان األحلاااان العرفانيّاااة احلاااارّة، الااال تثاااري النشاااوة   ساااامعيها، 
ولاا لك جنااد أّن ماان  ت(131-126: 1971احملجااوب، ) النساايابّيتها علاان اللسااان ومرونتهااا العاليّااة نغميّااا  

 وء الرماال املقصااور، هااو مااا أشااهر وأمجاال مااا جاااء علاان هاا ا البحاار ماان املااورو  العاارد،   تشااكيلة  اا
ينسب نّ فتيات املديناة املناّورة، عنادما اساتقبلنا الرساول األكاِر )ص(، عناد اهلجارة نليهاا ووصاوله نّ 

 مشارل املدينة، نذ أنشدنا ه ه األبيات ا ميلة:
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ـــــــــا، مـــــــــا دعـــــــــا هلل داعْ    وجـــــــــ  الشـــــــــ ر علين
 (77: 1989الر ا،  )عبد

وماان حياا  الشااكل والفااوِر فااإّن الشاااعر صااا  اهلاارياين قااد أخاا  ابلفااوِر والشااكل الشااعرّي الاا ي 
اخّتااا ه ماااوالان نطاااارا  وأسااالواب  لقصااايدته، وهاااو الشاااكل املثناااوّي املااا دوج   القافياااة، ذلاااك الشاااكل الااا ي 

احااادة ابتدعاااه ماااوالان نفساااه للشاااعر   عماااِو آداب الشااارق، الااا ي يعتماااد علااان الشاااطرين ابلتقفياااة الو 
 واألراجيا  املنظوماات شااكلة علان القصايدة، هناياة نّ(  جاا جا –ب  ب –واملستقّلة لكّل بيت ) أ أ 

   والتساااوي التطااابق هاا ا وننّ  العمااودي، للشااعر املوّحاادة القافيااة نطااار ماان خااروج هااو الاا ي املعرفيّااة،
 األعمال الشعريّةت       واملعاكسات املعارضات مبادو من مبدأ الشكلّية واملسائل اإلطار

ومااان حياااا  املعاااان والتوجياااه، فااااإّن كلتااااا القصااايدت  ترّكاااا ان علاااان املعااااين السااااامية والصااااور العاليااااة 
واألسااالوب التاااوجيهّي، ويتمحاااور خطاهبماااا علااان التوجياااه والتبصاااري، وتوجياااه اخلطااااب للمفااارد الاااواعي 

تتت( نایابلطلب األمري )بشانو از املفرت  وليذ للجمع وارموعة، وتبدءان أبسلوب الطلب، األّو 
تتت(، وكلتامهااا تاادعوان نّ االسااتما  واإلنصااات نّ شاايء مهااّم ناایوالثانيااة ابلطلااب الناااهي )مشاانو از 

وذي اعتبار، وتنتهيان ابلقول اخلتامّي والسالِ علان املخاطاب واملتلّقاي، وتادور معظام  القاوا  والاروّي 
سبة ثالثا  رّواي،، و  كاّل مان القصايدت  الغلباة والكثارة حلار  علن حرول الداّل والتاء وامليم والنون بن
 تالداّل والتاء بنسبة ثالثة وعشرين رواّي  

ويبدأ صا  الشرو    قصيدته ابالرتكاز علن وصف ماوالان للحاال بلفاظ اخلااِ   البيات األخاري 
 من قصيدته الناي، بقوله:

ـــــــــــــه هـــــــــــــي  خـــــــــــــا  ـــــــــــــد ْـــــــــــــال  خت  در نياب
 

 يـــــــــــــد والســـــــــــــال  ـــــــــــــ  ســـــــــــــخن لـــــــــــــواته اب 
 (557: 2015)اهریا ، 

 مستخدما  ع  لفظ اخلاِ من  البيت األّول:
ــــــــــ  ــــــــــن ْ اي  هــــــــــاى خــــــــــا  مشــــــــــنو ا    اي

 
 را  خـــــــود  ويـــــــد بـــــــه  ـــــــيش خـــــــاص و عــــــــا  

 )املصدر نهسه(
 :وك لك يُنهي احلدي  والقصيدة مبا أهنن به موالان من السالِ فيقول

ــــــــــــا  صــــــــــــافی ــــــــــــن  ي  ا  ْــــــــــــاالت دل داد اي
 

 هــــــــــو  دارى والســــــــــال   ــــــــــو  لــــــــــن  ــــــــــر 
 (558)املصدر الساب : 
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وعلان الصااعيد الشخصااّي واالجتماااعّي كاا لك، فااإّن كاااّل  منهمااا، ماان الشخصااّيات الدينيّااة البااارزة،  224
هلما مكانتهما الدينّية واالجتماعياة الباارزة    تمعيهماا، وكا لك كاان رما ين كباريين   عاات التصاّول 

تنااااول موضااو  العشااق اإلهلااّي   فّنهماااا، علاان الاارغم ماان التفااااوت والعرفااان، وشاااعران ابرزان   كثاارة 
بينهمااا   الكيااف والكااّم وا مهااور، وهلمااا مرياادون وأتبااا  كثااريون، وكاا لك هلمااا ميااول ورغبااات ملّحااة 
للجمال والفنون، خاّصة  املوسيقن واإلنشاد الدييّن، والشغف ابلصوت الشجّي والرقص الاديين وغاريه، 

لّق ملموس ابلناس واالختالط ابلتجّمعات، دون االنعا ال واهلاروب منهاا، والتعامال وك لك لكليهما تع
مع ارتمع برؤية اإلصالح لالرتقاء به، ومن املفارقات أو من مشيًات القدر أّن صا  أيرا  اسم قريته 

لقااارن  هااو نياااران، ألهّنااا كانااات ُتكتااب هكااا ا قااادمیا ،   املاادّوانت وخمطوطاااات الشااعراء والدارسااا    ا
فت مه جااا وُكتباات هاااء ، ف صاابحت هااريان واسااتقّرت  الثااامن عشاار والتاسااع عشاار، لكاان فيمااا بعااد ُصااحِّ

 عليهات 

 املختلهات: اثنياً 
أّوال  ماان حياا  احلجاام، قصاايدة الناااي ملااوالان تتكااّون ماان  انيااة عشاار بيتااا ، أّمااا قصاايدة القلااب لصااا ، 

نقص الثانية عن األّو ببيت ، فهل ه ا النقص انتج عان فتتكّون من ستة عشر بيتا ، وال يُعرل ملاذا ت
السقوط ونسيان النّساخ  أِ ألمر آخر، ت يتعّر  الدارسون نّ سبب ذلك والتحقيق فيه، علما  أبّن 
القصائد املعاكسة واملناقرة عادة تكون أكخ وأوسع من القصائد األصلّية الل تُعاكاذ، أو تكون علن 

ة احلجم هلا، كون املعاِكذ قائما  مبهّمت ، نقض املطروح عند السابق وك لك نثبات أقّل تقدير متساوي
 بديله املقرتح واملفّرل عنده، أّما   اراراة واحملاكاة فاختالل األحجاِ أمر اكن ووارد بكثرةت

  واملختلاااف األكاااخ واألسااااس بااا  العملااا  هاااو ماااا يتمثّااال   اخاااتالل رم يهماااا الرئيسااا  واحملاااوريّ 
لتجربتيهما، ب  ترمي  موالان بعنصر الناي للداللة علن قّصة االغرتاب وتباري  العشق، واالرتقاء به نّ 
مرتبة مشاهدة املصائر واملنادي بعودته نّ عات األرواح، وب  توأليف صا  لعنصر القلب رم ا  للداللة 

وكّل ماا تشاّكل وأتّساذ مان الصاور املختلفاة    علن املواقف الروحّية العالية واملهّمات املشرّفة ا ليلة،
عمليهمااا انتااج هاا ا االخااتالل، لكنّااه ابيّفاااه مسااار واحااد، وهااو اإلنصااات للمرمااوز بااه، واالعتبااار ماان 

 وضعه ومهّمتهت
أّماا أسالوبّيا  الا ي هاو بااؤرة االختالفاات، فاإّن أسالوب صاا  خمتلااف   التنااول واملعا اة متاماا  عاان 

حي  تفريعاته مبعاين العشق وحيثّياته، وا والن   عات العّشااق، ومالبساات رما ه أسلوب موالان، من 
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احملورّي، وتقدمیاته الشعريّة اخليالّية   صور أشبه ابملقّدمات الخهانّية، كونه متعاامال  ماع موضاو  النااي  225
 وشاايء ماان االسااتدالل يقينيّاا ، وأنّااه مجااع باا  األساالوب التخييلااّي واألسالوب اإلقناااعّي،   بيااان املعاااين

املقنع، املعرول ابحلجاج الشعرّيت يقول عن ذلك ابن حاِز القرطاجيّنّ: ما تصّرل الشاعر   املعاين 
فاا ردل القااول التخييلااّي   الطريقااة الشااعريّة ابإلقناااعي، واإلقناااعي   اخلطابااة ابلشااعرّي، حساان موقااع 

ناون الكاالِ، ويفااّدد نشااطها ، فكااّل منتقال نليااه األسااليب مان النفااوس واراتحات حلّبهااا االنتقاال باا  ف
 ت(63القرطاجين، ال ات: ) أشهن نّ النفذ من املنتقل عنه

ألّن موقااف صااا  موقااف معاارِت  ومعاااِكذ، باال و ااادل، فهااو ياادعو نّ دحااض مااا ذهااب نليااه 
يُلاّ  علان صاّحة ماا موالان وابملقابل نثبات ما هو مقتنع به، ويريد نقنا  ارخرين به أيراا ، لا لك فهاو 

نقرااه ونثبااات مااا اّدعاااه، ويعااّدد أبدلّتااه ومقدماتااه، الاال   معظمهااا مقااّدمات مشااهورة عنااد األغلبيّااة، 
لكاان   صااور ماان الظنيّااة واالحتمااال   املاهيّاااات، خاّصااة نزاء شخصااّية أدبيّااة وعرفانيّااة مبقاااِ ومرتباااة 

الل واحملاججااااة احلثيثااااة، ابألدلّااااة والخاهاااا  مااااوالان الرومااااّي، لاااا لك فهااااو يظااااّل عازفااااا  علاااان وتاااار االسااااتد
واملعااّ ِزات ملااا طرحااه منااا  البياات األّول، ماان الااادعوة لعاادِ اإلنصااات للناااي ونوّماااا للقلااب، لاا لك جااااء 

، وواقعاا  با  (77: 2016البهلاول، ) أسلوبه الشعرّي أقارب نّ احلجااج ا ادّي مناه نّ احلجااج الشاعريّ 
اإلقناااا  والخهناااة، وابلتااااي بااا  ارااااز واحلقيقاااة، فيماااا بنااااه وقّدماااه   نطاااار الشاااعر فنّايّاااة الشاااعر ومعرفيّاااة 

وشكله، بعكذ أسلوب موالان فهو أسلوب صوّ  شاعر متحّرر، سااب    ارااز والرتميا  والفتوحاات 
 الشعريّة والكشوفات العرفانّية، من بداية القصيدة نّ هنايتهات

ان أبياااات قصااايدته مصاااّورة  متناميااة، علااان أسااااس سلسااالة مااان وكاا لك   الوقااات الااا ي يطااارح مااوال
األحااادا  والصااااور احلدثيّااااة، القصصااااّية والدراميّاااة، اّااااا بااااّ  هاااا ا األسااالوب نوعااااا  ماااان احلركيّااااة والتااااوتّر 
والفاعليّااة   نساايج الاانّص، فااإّن أبيااات صااا  وصااوره معظمهااا أحكاااِ واتصااافات سااكونّية مفهوميّااة، 

ألدّلة، خالية من البناء احلدثي املفري نّ التناامي والتصاعيد الادرامّي، عادا مصاغة   قالب احلجج وا
، الاال هااي عبااارة عاان تعلاايالت وتسااويغات ل ح حااة قناعااة املتلّقااي، بعاادِ جاادارة  األبيااات األربعااة األّو

حباّق وأهلّية الناي ابإلنصات واالعتبار، الل جاءت   سياقات من األحدا  املعّللة السالبة والناقصاة 
 الناي، من  مو  أبيات القصيدة السّتة عشرت

واألبيااات األربعااة األّو بعااد املطلااع   قصاايدة مااوالان وصااف وتعريااف حبقيقااة عنصاار الناااي، علاان 
لسااان الناااي نفسااه بياااان  وتبجاايال ،   صااور ماان احلااوار واملشااهديّة والتاادرّج الفكاارّي مبااا خاادِ احلكايااة 

الل ُيشار نليها   النقد احلدي  مبفهِو املعادل املوضوعّي، ال ي قال عناه  الشعريّة واألمثولة الكنائّية،
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يت ئااذ نليااوت: نّن الطريقااة الوحياادة للتعبااري عاان العاطفااة   شااكل فاايّنّ هااي نجياااد معااادل موضااوعّي،  226
، ماان (195: 2019أمحااد باادير، ) الاا ي هااو الرتكيبااة املعادلااة هلاا ه العاطفااة، أو هااي تركيبااة هاا ه العاطفااة

 دي  املنلوجي ابملناجاة، قائال :احل
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــا    ـــــــــــــــي ْ ايت  أنِصـــــــــــــــ  إَ الن
ـــــــــــــِت ـــــــــــــاب ومنبـ ـــــــــــــعُ  مــــــــــــن الغــــ  مــــــــــــذ ُقِطـ

ـــــــــــــد صـــــــــــــدراً بّرْـــــــــــــه ومّزقـــــــــــــه  الهـــــــــــــرا  أري
ـــــــــــ  هف ـــــــــــّل مـــــــــــن ُقِطـــــــــــع عـــــــــــن أصـــــــــــله ولّل

 

ــــــــــــــــــ ايته  ـــــــــــــــــّر شــ ـــــــــــــــــرا  يب ـــــــــــــــــن أمل اله  وم
ـــــــــــــــــين  يب ــــــــــــــــــي الرجـــــــــــــــــال والنســـــــــــــــــاء ألني
 ألبــــــــــــــــــــــــــو  لــــــــــــــــــــــــــه ةال  االشــــــــتيــــــــــــــــــــــــــا 
  ــــــــــــــــــــّن شــــــــــــــــــــوقاً إَ  مــــــــــــــــــــان وصــــــــــــــــــــله

 )املصدر نهسه(
ِّ النااي وبياان نواقصاه وأخاللاه وهفواتاه، حساب  لكّن األبيات األربعة   قصيدة صاا ، هاي   ذ
تصّوره الشعرّي علن حنو التعليل والتسوي ، لبيان عادِ أهليّاة عنصار النااي ابالساتما  واإلنصاات نلياه، 

 لالعتبار واالتّعاِ بقّصته، قائال :
 ال تُنصــــــــــــــــــــــ  إَ النــــــــــــــــــــــا  ْو اایتــــــــــــــــــــــه
 وهــــــــو يب ــــــــي ويصــــــــرخ مــــــــن جهــــــــاء ْبيبــــــــه
 يــــــــــذه  بشــــــــــ واه مــــــــــن ْبيبــــــــــه إَ الغــــــــــری

 

ــــــــــــذلر ســــــــــــّره للخاّصــــــــــــة والعــــــــــــوا    فمــــــــــــو ي
ـــــــــــــــــة  ويـــــــــــــــــرو  ْ ـــــــــــــــــاایت أاّیمـــــــــــــــــه احلزين
ـــــــــــــــلّ   ويهشـــــــــــــــي رســـــــــــــــراره أينمـــــــــــــــا را  ْو

 

العماال الشااعرّي وهااي تعلاايالت أدبيّااة مجيلااة، حيسااب هلااا حساااابت مجاليّااة وفنّايّااة، لالرتقاااء مبسااتوى 
فنّايّاا ، وكا لك جيًاة املوقاف وطارح مقترايات الانقض للرما  املا كور عناده، وتقاد  الباديل املفّرال لدياه 
حمّله، من أنّه يتحّد  ويتحاور كّل املستوايت، فال يفاّرق با  اخلاواص مان أهال املعرفاة والعرفاان، وبا  

فشائه األسارار ونباداء الشاكوى عان احلبياب العواِ ال ين ال جُيدي معهم احلدي  والتواصل، وك لك إل
 لألغيار واخلصِو أينما توّجه وحّل، وأمور أخرىت

ولعّل القّوة احلجاجّية ألسلوب صا ، نضافة نّ متانتها وجادارجا   االساتدالل والتعليال، تكمان 
يااِ وصادار احلكام علياه أيرا    أنّه ت يبدأ قصيدته ابملقّدمات التعليلّية والتسويغات أّوال ، للتمهياد للق

ابلنهي عنه والرتك، ونوّما اساتهّل مباشارة  قصايدته ابلنهاي والادعوة نّ الارتك واساتالب رما  النااي وعادِ 
اإلنصاات واالسااتما  لااه، مثّ عّقااب هاا ه اخلطااوة وهاا ا االقتحاااِ الشااعرّي الصااادِ ابلتعلياال والتسااويغات 

وهاو ماا يساّمن   احلجااج ا ادّي بطريقاة االلتاواء،  والخهنة علن ما دعا نليه بع ذكر احلكام والنتيجاةت
ألّن احملاااااجج   مثاااال هاااا ا العاااار ، يقااااّدِ النتيجااااة علاااان املقااااّدمات، وال يؤلّااااف املعادلااااة علاااان ترتيبهااااا 
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( 151: 2016البهلاول، ) املعهود، أو يوّجه األسًلة أبسلوب التخيري بادال  مان توجيهاه ابلساؤال التقرياريّ  227
 فرية نّ بلوو املراِت وغريه من التقنيات امل

 البحرنتائج . 7
بعااد هاا ه ا ولااة الدراسااّية املقارنااة باا  العملاا  الشااعرّي ، توّصاال البحاا  نّ مجلااة نتااائج اليليّااة، ماان 

 أمّهها:
النااي والقلاب رما ان مجاليّاان ابرزان، أدبيّاا  وعرفانيّااا ، تناوهلماا كثاري مان الشاعراء   يفاارهبم اخلالاادة، 

انسّيون واملتصّوفة، لكان   القيماة واملرتباة متفااوت ، ألّن للقلاب بُعادان مان حيا  األمهّيّاة خاّصة الروم
واملكانااة، بُعااد حيااايّت ماااّدّي، وبعااد روحااّي مجاااّي ومعاارّ ، أّمااا الناااّي فلااه بُعااد واحااد فقاات، وهااو البعااد 

أداب ، النفاراده وختّلصااه ا مااّي الروحاّي فقات، وها ا مااا جعال مان مكاناة النااي أعلاان مان القلاب، فناا  و 
ابلعااات ا ماااّي، أّمااا القلااب فهااو أهااّم وأجاادر منااه ماان حياا  دوره احليااايّت الفاعاال، ومهّماتااه العرفانيّاااة 

 والروحّية املتعّددةت
يُعااّد عماال مااوالان هااو العماال األصاايل واملبتكاار أدبيّااا ، ال رااّرد كونااه هااو السااابق زمنيّااا ، ونوّمااا لرتمياا ه 

وابتكاره لتلك الصورة الشعريّة، املوّسعة واملوّفقاة، الال ت يتطاّرق نليهاا أحاد مان قبلاه، وت  األّول ابلناي،
يُرقَّ ابلناي نّ ها ه املرتباة الرم يّاة والعالميّاة عامليّاا ، ناّل بفرال عمال ماوالان والرتميا  باه، وكا لك خللاود 

 تلف اللغات واألعراق شرقا  وغراب تيفربته وسعة تقّبلها ومجهورها، علن مّر العصور واألزمان، لدى خم
عمال مااوالان   توأليفااه املبتكاار للناااي هااو ترمياا    املفهااِو النقاادّي، أي اسااتحدا  رماا  وتوأليااف 
سّباق ومتفّرد، فهو ال ي أدخل عنصر الناي   عات الرم  الشاعرّي، بعملاه الباديع واملبتاد  ها ا، لكاّن 

قبل ارخرين أيرا ، وليذ رم ا  خاّصا  ومتفّردا  به، عمل صا  هو توأليف لرم  معرول ومستخدِ من 
 و  ذلك فرق ب  االستخداِ للرم  وب  ابتكاره، كمفهومي األسطرة واستخداِ األسطورةت

فاااإّن عمااال صاااا  الشاااعرّي أيراااا  عمااال جااادير ومهاااّم، علااان صاااعيد األدب والااادرس املقاااارن، كوناااه 
دياادا ، وعلاان حنااوٍّ موفّااق وجاادير، نذ ت جياارأ أحااد االعاارتا  الوحيااد علاان شااعر مااوالان وقصاايدته هاا ه ا

اإلقداِ علن مثل ه ا العمل، ومعاكسة قصيدته الل تُعّد دساتور العشاق اإلهلاي عناد املتصاّوفة، وعملاه 
هاااا ا لاااايذ معارضااااة فقاااات، ونوّمااااا معاكسااااة ومناقرااااة متكاملااااة األبعاااااد احلجاجيّااااة، ماااان تقااااد  البااااديل 

ملشاافو  ابحلجااج والتسااويغات، وابملقاباال نثبااات وتع ياا  البااديل للمنااتقض، وأساالوب الاانقض املصااّور وا
 ابألّدلة والخاه ت
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باا  الشاااعرين أكثاار ماان أواصاار ووشااائج العالقااة األدبيّااة والروحيّااة العرفانيّااة، املتجّساادة   صااوريت  228
هاو مفّصال الت ثري والت ثّر، حبساب الشاواهد والوقاائع، بادءا  ابألدبا  وانتهااء  ابلشااعرين أنفساهما، كماا 

  البحااا ، لكاااّن أمّههاااا تصاااّدي الالحاااق ابالعااارتا  علااان الساااابق، وبنااااء ناااّص علااان نّصاااه أبسااالوب 
 املناقرةت

متكاان البحاا  معاينااة العملاا  نضااافة  عاان عالقااة التاا ثري والتاا ثّر ماان خااالل االشااتغال علاان عالقااة 
مريكيّاااة، و  ذلاااك اساااتطا  التشاااابه واالخاااتالل، بصااافتها عالقاااة جديااادة، قّررجاااا املدرساااة املقارنيّاااة األ

الوقول علن  موعة متشاهبات وخمتلفات ب  العملا ، وادياد السامة العاماة ألسالوبيهما، األسالوب 
 الشعرّي احلجاجي ملوالان واألسلوب احلجاجي ا دي لصا ت    

نّ مغااايرة  وابألخا  مبجموعاة اعتباارات نثنيّاة، عرقيّاة واجتماعيّاة، أترخيّاة وجغرافيّاة، توّصال البحا 
واسااتقاللّية عماال صااا  عاان عماال مااوالان، أداب  ومقارنااة ، اّااا جعاال ماان عملنااا الدراسااّي هاا ا   خانااة 

 الدراسات املقارنة ال املوازنة، علن الرغم من وحدة لغة النّص ت
وبساابب اخللاات والتاااداخل باا  املصاااطلحات واملفاااهيم القدمیاااة املتعّلقااة ابلعمااال الشااعرّي املعااااِكذ، 

رضااة  ومناقرااة  وحماكاااة  واحتاا اء ، آثاار الباحاا  املصااطل  األجنااّ  املاارتجم عاان الفرنسااّية، وهااو التاا ثّر معا
العكسااّي، للخااالص ماان نشااكاالت الغمااو  وااللتباااس، هاا ا املصااطل  الاا ي يُلااّ  متامااا  االعتبااارات 

 حنو أوض  وأضبتتالنوعّية للت ثّر وصورته النقرّية، وك لك مقاصد الدرس والدارس املقاريّن علن 

 املصادر
 القرآن الکر ت
 منشورات دار القلم، بريوتت   بريوت:  بعة األولی،طال تقّدمةاملِ(ت 1978ابن خلدون )
   تقسم الدراسات   دار نوبليذبريوت:  تبعة األولیطال تلسان العربِ(ت 2004ابن منظور )

العااراق: محااد باادوي وحامااد عبااد اريااد، أمحااد اقيااق: أ تالبااديع   نقااد الشااعرِ(ت 2010اباان منقاا ، أسااامة )
 توزارة الثقافة واالرشاد

   تعات الكتب احلدي ، نربددتط، نربد:  تقرااي الشعر الصو  ِ(ت2019) شعبانأمحد بدير، 
دار القااااهرة: ، بعاااة الثالثاااةطال تدراساااات نظريّاااة وتطبيقيّاااة    األدب املقاااارن ِ(ت1997الطااااهر ) أمحاااد مّكاااي،

 املعارلت
 دار الساقيت بعة الثانية، بريوت:طال تالصوفيّة والسرايليّة (ت1960) علي أمحد سعيد ،دونيذأ
 مكتبة النهرة املصريةتالقاهرة:  ،12بعة طال تاألسلوبِ(ت 2003) أمحدلشايب، ا
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للنشار دار كناوز املعرفاة عماان: ، بعاة األولایطال تخصائصه الفناّيّةاحلجاج ا دي و ِ(ت 2016) هللا البهلول، عبد 229
 توالتوزيع

وزارة التعلايم العااي والبحا  العلماي جامعاة بغاداد:  تالنقاد األددّ احلادي  ِ(ت1991) علي عبد الرزاقمحود، 
 بغدادت

نشااار ت الطبعاااة األولااای، جاااران: وىگااا رساااناپشااااعران كااارد .(ت 1375حاااريت ساااجادی، سااايد عبدال مياااد )
 تاحسان، جران

دار التكاااوين للتااا ليف دمشاااق:  بعاااة األولااای،طال تيّاااة الرمااا  الصاااو ّ مجال ِ(ت2009) هيفااارو حمماااد علااايديرکاااي، 
 والرتمجة والنشرت

طهاااران:  ،بعااة الثالثااةطت الر باار مثنااوىگاادي یرشاااگن  فاات مولااوىگناا   چ و .(ت1397مهاادي )، هسااّياح زاد
 انتشارات مهراندي ت 

ت الطبعااااة األولاااای، رالعاااارو  والقافيااااة دراسااااة وتطبيااااق   شااااعر الشااااطرين واحلااااِ(ت 1989ا، علااااي، )عبدالرضاااا
 تدارالكتب جبامعة املوصلاملوصول: 

 ت ترمجه نبراهيم الدسوقي، القاهرةتمثنوی معنوي(ت 1988) حممد جالل الدين بلخن الرومي ،موالان
   بعة األولی، العراقتطت التمباح  واجتهادا   األدب املقارنِ(ت 2006عو ، نبراهيم حممود )

 دار العودة ودار الثقافةتبعة اخلامسة، بريوت: طال تدب املقارناأل ، حممد )ال ات(تغنيمي هالل
دار الغااارب  ،حمماااد احلبيااب بااان اخلوجاااة قياااق:، امنهااااج البلغاااء وساااراج األدابء )ال ات(ت القرطاااجيّنّ، ابااان حااااِز
 اإلسالميت

دار بااريوت: ، بعااة الثانيااةطت الاملرشااد نّ فهاام أشااعار العاارب وصااناعتها ِ(ت1972) عبااد هللا الطيااباراا وب، 
 الفكر، بريوتت

مديريّاة دار الكتاب للطباعاة والنشار جامعاة املوصاول:  تاألدب األندلسايّ  ِ(ت1988) مصاطفنهبجت، منجاد 
 ، دتطتاملوصل

دار الشااؤون الثقافيّااة العاّمااة، الطبعااة األولاای، بغااداد:  تمعجاام النقااد العااردّ القااد  ِ(ت1989) أمحاادمطلااوب، 
 ارلد األولت

دار القااااااهرة: ، الطبعاااااة األولااااای تاألدب املقاااااارن أصاااااوله وتطاااااوّره ومناهجاااااهِ(ت 2017مکاااااي، الطااااااهر أمحاااااد )
 تاملعارل

 منشورات اااد كتاب العرب، دمشقت دمشق:  تمبادالت شعريّةِ(ت 2009)خليل املوسی، 
انتشاارات آتيساا، : جاران، بعاة الرابعاةطال تمثنوى معنوي .(ت1395) حممد جالل الدين بلخن الرومي ،موالان

 جرانت



 الرومیبین قصییة القلب للشاعر الکردیّ صافی الهیرانیّ وقصییة النای لجالل الیرن           
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 بعااة الثانيااة، العااراق:طالاقيااق وشاارح: حممااد مااال مصااطفن،  تديااوان صااا  اهلاارياينّ ِ(ت 2015صااا  )اهلااريايّن،  230
 منشورات مكتبة حموىت

ت الطبعاة األولای، العاراق: ملحمة الشيخ صنعاين ب  عطاار النيساابوريّ وفقان طاريانِ(ت 2008ويسي، عماد )
 کلية اللغاتتجامعة صالح الدين  

بااريوت:  بعااة األولاای،طالالاادين صاابحي،  حمييترمجااة:  تنظريّااة األدب ِ(ت1987) أوسااَتوارياان، رينيااه و ويلياا ، 
 تاملؤّسسة العربّية للدراسات والنشر

 


