نصف سنوية دراسات األدب اإلسالمي

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی
دوره اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1400

السنة األولی ،العدد األول ،خريف وشتاء 2021

الرومي
بِ قصيدم القل للشاعر ال رد ّ صايف اهریا ّ وقصيدم النا جالل الدين
ّ
سي)
(دراسة مقارنة يف التأثّر الع ّ
طاهر مصطفی علي( 1األستاذ جبامعة صالح الدين)

تاریخ دریافت1399/10/10 :
تاریخ پذیرش1400/09/30 :

صفحات230-19۷ :

املل ّخص

اتريخ الوصول2020/12/30 :

اتريخ القبـ ـ ــول2021/12/21 :

الكردي صا اهلرياينّ ،وقصيدة الناي للشاعر الصاو ّ الكباري
ه ا البح دراسة مقارنة ب القصيدت  ،القلب للشاعر
ّ
موالان جالل الدين الروم ّاي ،مان حيا طبيعتهماا الرم يّاة وخصائصاهما الشاكليّة والبنائيّاة ،وكا لك ايّا ات أسالوبيهما
ادي
التناااول واملعا ااة ،علاان أساااس عالقااة الت ا ثّر املعاااكذ املسا ّامن ب اااملعارضة أو املناقرااة الشااعريّة حبسااب املفهااوِ النقا ّ
ادي احلادي ت الشااعر صاا اهلارياينّ قااِ مبعاكساة الشااعر
القد  ،ومصطل الت ثّر
العكسي حبسب املفهوِ املقاارين والنق ّ
ّ
موالان قصيدته العرفانيّة الشهرية الناي وعلن الرغم من أتثّره باموالان يفربته الشعريّة والعرفانيّة ه ه وبلغتاه الفارسايّة،
توجااه مااوالان ماان حيا
قاااِ بتحااوير حمتااوى قصاايدته ورم هااا احملااوري ،وهااو الناااي وب ّدلااه برما القلااب والعنايااة بااه ،ونقااض ّ
يقص حكاياة الفاراق واالقتطاا عان األصال واملنبات علان حناو
دعوته للمتل ّقي نّ اإلنصات نّ الناي واالعتبار به ،وهو ّ
املؤهل نظره هل ه الغاية ،قصايدته الال كتبهاا ابلفارسايّة الال ينحاو
ي ،وذلك ابلدعوة نّ اإلنصات للقلب وهو ّ
رم ّ
فيها منحن حجاجيّا معتمادا علان احلجاج والتساويغات ملاا يا هب نلياه ،وذلاك ابلادفا عان القلاب بصافته الرما الباديل
عان النااي واالساتدالل لصااحله وتع يا موقعاه ،حماججاا السااامع املتل ّقاي تفصايليّا نطاار ساتة عشار بيتاا ،بقصاد اإلقنااا
اعري ها ا
والتا ثري فياه ،أبحقيّااة عنصار القلااب لالساتما نلياه واالعتبااار باه عرفانيّااا ،ال عنصار الناايت فااإ ّن عمال صااا الش ّ
اروري اإلجاب ااة عليه ااا ومعا ته ااا دراس اايّا واليليّ ااات أوّهلم ااا میثُاال طبيع ااة
تنبث ااق من ااه ثالث ااة نش ااكاالت معرفيّ ااة ،م اان الر ا ّ
اعري ها ا معارضاة أِ مناقراة أِ حماكااة و ااراة  ،وهاو ماا نعا اه نطاار
ومالبسات عمل صا  ،فهل يُعا ّد عملاه الش ّ
املفهااوِ املقااارينّ احلاادي  ،املسا ّامن ب ااالت ثّر العكسا ّاي حبسااب املفهااوِ الفرنسا ّاي للدراسااات املقارنيّااة ،والثاااين ،مبااا أ ّن صااا
اعري ها ا ابللغاة الفارسايّة وليسات الكردياّاةت فالشااعر عااكذ ماوالان ،واديادا ها ه القصايدة بعينهااا،
كتاب عملاه الش ّ
الل هي مبثابة دستور العشق الصو ّ ،و ّأهنا مكتسبة صافة العامليّاة منا قارون ،فكياف استسااو لنفساه أن يقاوِ مبثال ها ه
الشعري ،وهي ما حناول اإلجابة عليها وعلن تساؤالت أخرىت
املعارضة الشاخصة بل والناقرة لعمله
ّ

الکلمات الرئيسة :الصا  ،الت ثر العکسي ،الشعر الصو  ،موالان ،األدب الکرديت
 1الخيد اإللکرتوينtaher.mustafa1958@gmail.com :
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بررسی تطبیقی نی نامه موالنا و قصیده دل از شاعر کرد صافی هیرانی بر

اساس رویکرد تأثیرپذیری معکوس
چکیده
در پژوهش حاضر دو شعر از موالنا جاللالیرن رومی و صافی هیرانی از منظر تطبیقدی و بدر اسداس فرارندی تأثیرپدذرری
معکوس و به شیوه توصیفی-حلیلی بررسی شیه است .ارن پژوهش بر آن است به ارن پرسش پاسخ دهدی کده ندوع تدأثر
صافی هیرانی از موالنا معارضه است را مناقضه را تقلیی .قصییه "دل" از هیرانی بدر اسداس مکتدب تطبیقدی فرانسده بده
سبک معارضه و نوعی تأثیر پذرری معکوس از نینامه موالنا است .شاعر کُرد شعر خود را به مثابدهی ردک دسدتور عشدق
صوفیانه –به شیوه نینامه -به زبان فارسی و نه کُردی سروده و با موالنا به معارضه پرداخته اسدت .وی علدی رغدم ارنکده
در تجربهی شعری و عرفانی از موالنا و زبان فارسی تاثیر پذررفته است ،اما محتوا و رمز محوری شعر موالنا را تغییدر داده
است؛ از جمله ارنکه در رمزوارهای متفاوت جارگاه نی را به دل تغییر داده و توجه به نیای دل را جدارگزرن گدوش دادن
به ناله نی نموده است .صافی هیرانی سعی دارد مخاطب را به ارن اقناع برسانی که ارن قلب است کده شارسدتگی دارد تدا
از لحاظ عرفانی به آن گوش داده و از آن پنی و انیرز گرفته شود.
کلیدواژهها :الصافی ،تأثیرپذرری معکوس ،شعر صوفیانه ،موالنا ،ادبیات کردی.
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اردي صااا اهلارياينّ وقصاايدة الناااي أو
ها ا البحا دراسااة مقارنااة با القصاايدت  ،القلااب للشاااعر الكا ّ
أنا الناااي عنااد بعااض الدارسا واملرتمج ا  ،للشاااعر الصااو ّ الكبااري مااوالان جااالل الاادين الروما ّاي ،ماان
حي طبيعتهما الرم يّة وخصائصهما الشاكليّة والبنائيّاة ،وايّا ات أسالوبيهما التنااول واملعا اة ،علان
ي القااد ،
أساااس عالقااة الت ا ثّر املعاااكذ املسا ّامن ب اااملعارضة أو املناقرااة الشااعريّة حبسااب املفهااوِ النقااد ّ
ادي احل اادي ت نذ ن ّن الش اااعر الص ااو ّ ص ااا
ومص ااطل الت ا ثّر العكس ا ّاي حبس ااب املفه ااوِ املق ااارين والنق ا ّ
اهلارياينّ ماان ابب التا ثّر واالقتفاااء ،قاااِ مبعاكسااة الشاااعر الصااو ّ الكبااري مااوالان جااالل الاادين الروما ّاي
قصيدته العرفانيّة الشهرية الناي ،الل تبدأ بقوله:
بش ـ ـ ـ ــنو ا نـ ـ ـ ـ ــی چ ـ ـ ـ ــون ْ اي ـ ـ ـ ـ ـ میونـ ـ ـ ـ ــد

ا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدايیها ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اي میونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

وعلن الرغم من أتثّره باموالان يفربته الشعريّة والعرفانيّة ها ه وبلغتاه الفارسايّة ،قااِ بتحاوير حمتاوى
توجه موالان من حي دعوته
قصيدته ورم ها احملوري ،وهو الناي وب ّدله برم القلب والعناية به ،ونقض ّ
يقص حكاية الفراق واالقتطا عن األصل واملنبات
للمتل ّقي نّ اإلنصات نّ الناي واالعتبار به ،وهو ّ
املؤهل نظره هل ه الغاية ،قصيدته الل
ي ،وذلك ابلدعوة نّ اإلنصات للقلب ،وهو ّ
علن حنو رم ّ
كتبها ابلفارسيّة ،الل تبدأ بقوله:
مشـ ـ ـ ــنو ا نـ ـ ـ ــی چـ ـ ـ ــون ْ اي هـ ـ ـ ــاى خـ ـ ـ ــا

را خ ـ ـ ــود وي ـ ـ ــد ب ـ ـ ــه ـ ـ ــيش خ ـ ـ ــاص و ع ـ ـ ــا
(اهریا ّ)558 :2015 ،

والل ينحو فيها منحن حجاجيّا معتمدا علن احلجج والتسويغات ملاا يا هب نلياه ،وذلاك ابلادفا
عن القلب بصفته الرم البديل عن الناي واالستدالل لصاحله وتع ي موقعه ،حماججاا الساامع تفصايليّا
نطار ستة عشر بيتا ،بقصاد اإلقناا والتا ثري فياه ،أبحقيّاة عنصار القلاب لالساتما نلياه واالعتباار باه
عرفانيّا ،ال عنصر النايت
اادمیي
اإلشااكال املعاار ّ ال ا ي تطلّااب نج اراء مثاال ه ا ه الدراسااة ،نضااافة نّ االقتراااء املعاار ّ األكا ّ
إلقامااة الدراسااات والبحااو ابسااتمرار ،وكا لك خلااق ُساابل التجاااوب والتفاااهم با ارداب والشااعوب
اروري
ضروري ج ّدا ،فإ ّن عمل صا
وهو أمر
الشعري ه ا تنبثق منه ثالثة نشكاالت معرفيّة ،مان الر ّ
ّ
ّ
اإلجاب ااة عليه ااا ومعا ته ااا دراس اايّات أوّهلم ااا میثُاال طبيع ااة ومالبس ااات عم اال ص ااا  ،فه اال يُع ا ّد عمل ااه
الشعري ه ا معارضة أِ مناقرة أِ حماكاة و اراة  ،وهو ما نعا ه نطار املفهوِ املقارينّ احلادي ،
ّ
نسي للدراسات املقارنيّة ،والثاين ،مبا أ ّن صا كتب عملاه
املسمن بااالت ثّر
ّ
العكسي حبسب املفهوِ الفر ّ
ّ
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اعري ها ا ابللغااة الفارساايّة وليساات الكردياّاة ،فالدراسااة املقامااة عاان ها ه العالقااة وها ا املوقااف ،ماااذا
الشا ّ
تكون  ،أهي من صنف املقارانت الل تُقاِ عن ارداب املختلفة أِ من صنف املوازانت الل ُيفرى ب
األعمال ضمن دائرة األدب الواحد األدب القومي ،والثال  ،هو أ ّن صا حسب علمي وسؤاي عان
األدب الفارسا ّاي (ويسااي ،)20 :2008 ،هااو الشاااعر الوحيااد ال ا ي عااار
ّ
املتخصص ا األكااادمیيّ
موالان ،واديدا ه ه القصيدة بعينها ،الل هي مبثابة دستور العشق الصو ّ ،و ّأهنا مكتسبة صفة العامليّة
منا قاارون ،فكيااف استساااو لنفسااه أن يقااوِ مبثاال ها ه املعارضااة الشاخصااة باال والناقرااة لرما ه وعملااه
الشعري ،وهي ماا حنااول اإلجاباة عليهاا وعلان تسااؤالت أخارى قادر املساتطا  ،مان خاالل ساتّة حمااور
ّ
دراسيّة علن النحو اريت:
احملااور األول للت ساايذ والتنظااري ملفهااوِ الت ا ثّر العكسا ّاي ومصااطلحه ،مااع مناقشااة املفاااهيم القدمیااة
األخاارى املعارضااة واملناقرااة واحملاكاااة ،واحملااور الثاااين لتصاانيف الدراسااة املقامااة عاان القصاايدت وبيااان
هويّتها ،مقارناة أِ موازناة  ،والثالا للتعرياف ابلشااعر صاا اهلارياينّ علان حناو مقتراب ،والراباع لبياان
أتثّر الشعراء الكرد ابألدب واللغة الفارسيّ  ،واحملور اخلامذ لدراسة ثنائيّة الرم ين القلب والناي ،أدبيّا
ومعرفيّااا وعرفانيّااا ،والس ااادس للمقارن ااة با ا العملا ا م اان حيا ا املتش اااهبات ،أي اخلص ااائص الش ااكليّة
والبنائيّااة ،واملختلفااات أي األفكااار والصااور املتعارضااة ،وكا لك أساالوبيهما التناااول والتعاماالت تعقااب
ه ه احملاور الستّة قائماة ابهلاوام وخامتاة ابلنتاائج ،وقائماة أخارى ابملصاادر واملراجاع ،وكا لك خالصاة
البح ابللغة الفارسيّة ،وأخريا ملحق بقصيدة صا القلبت

سي
 .2التأسي النظر ملهمو التأثّر الع ّ
العرد ،أترخه ونقده ،ال جيد تعريفاات واديادات منتظماة ودقيقاة ،ملفهاوِ املعارضاة
لعل املتتبّع لألدب ّ
ّ
الشعريّة وقريناجا احملاذية هلا ،من املناقرة ،احملاكاة ،االحت اء ،اراراة ،من املصطلحات املتعلّقة بظاهرة
ردا أو احت ا اءا ،فهااي أتيت متداخلااة وحما ّاورة عاان ماادلوالجا األصااليّة
اص ،ج اوااب أو ّ
اص بت ا ثري نا ّ
كتابااة نا ّ
عماام علاان ابقااي املصااطلحات األخاارى ،وت
ومعانيهااا اللغوياّاة ،فكا ّال مااا يقااال عاان واحااد منهااا يُا كر ويُ ّ
يُعا اارل أن قا اااِ دارس ابلتميي ا ا والت سا اايذ املعا اار ّ هل ا ا ه املفا اااهيم علا اان الوجا ااه التا اااِ واملنشا ااود ،فصا ااال
واستقالالت
فقد قالوا :املعارضة اللغة هي املقابلة ،يقال فالن يعارضاين ،أي يبااريين ،وعارضاته الساري نذا
سرت حياله وحاذيته ،ومنه اشتُا ّقت املعارضة الشعريّة (ابن منظور :2004 ،ماده عر ) ،وهي أن يعار
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أح اادهم ص اااحبه خطب ااة أو ش ااعر فيجاري ااه لفظ ااه ،ويباري ااه معن اااه ،وم اان ذل ااك نق ااائض جري ا
والفرزدق ،وهي معروفة مشهورة ،وقصائدهم املعارضات كثارية (مطلاوب ،)306-305 :1989 ،يراهاا
الشااايب ،أن يت املعااار مبعا ٍّ
اان أو صااور وزاء القصاايدة األوّ ،مااع احن ارال يسااري أو كثااري عنهااا
(الشايبّ )7 :2003 ،أما ابن منق فريى املعارضاة واملناقراة شايًا واحادا ،و عمال واحاد ،بقولاه :أن
يناااقض الشاااعر كالمااه أو يعااار بعرااه بعرااا (اباان منق ا  ،)152 :2010،وقااالوا أ ّن املعارضااة تتجاااوز
اري (هبجاات:1988 ،
درجااة التقليااد نّ اإلباادا  ،والتبعيّااة نّ االبتكااار ،وهااو وجااه ماان وجااوه النقااد الفطا ّ
 )267وهكا ا ال توصاالنا ها ه الدراسااات نّ نتااائج واضااحة ُمرضاية ،ومفاااهيم مسااتقلّة بيّنااة ،يقااول عاان
اتِ :ن ّن النقااائض واملعارضااات واراااراة
ذلااك الاادارس املقااارينّ الاادكتور الطاااهر أمحااد م ّكا ّاي بوضااوح ّ
األول مجيع ااا نش ا ت خمتلط ااة ومتداخل ااة ،فم اان ي اانقض فه ااو الوق اات نفس ااه يع ااار
ادائي ّ
ش ااكلها الب ا ّ
اتقل متامااا عاان البقيّااة ،ودون
ويعاارت  ،ومااع ال ا من سااار كا ّال نااو طريااق ووحهااة ،لكاان دون أن يسا ّ
التوصل نّ مفرتق واض  ،حبي يكون الفصل بينها حامسا وبيّنا (أمحد مکي)17 :1977 :ت
ّ
مادت ااه اللغويّااة ،يع ااين املعاكس ااة واالعا ارتا حقيق ااة ،أي قي اااِ ش اااعر
فمص ااطل املعارض ااة حبس ااب ّ
مبناهرة ما قاله وبناه شاعر آخر قبله ،من تص ّاورات شاعريّة ،اعرتاضاا ومناقراة ،ساواء كاان معاصارا لاه
األول ،ويُثبت عكذ ما قاله مان أفكاار ورؤى
أِ الحقا ومت ّخرا عنه ال مان ،فريفض وينفي ما بناه ّ
وتصورات ،مع األخ ابإلطار العاِ لقصايدته وااللتا اِ مبساائلها الشاكليّة ،مان الاوزن والقافياة واإلطاار،
ّ
ّأما الوارد والشائع تعاريف الدارس عن ه ه الظاهرة كتب األدب والنقد ،هو أن املعارضة يعين
وتصوراته الشعريّة ،بقصد االحت اء واملباراة ،نضاافة
اقتفاء شاعر لشاعر آخر ع مرام قصيدته ّ
نّ األخ مبسائلها الشكليّة واإلطاريّاة ،نعجاااب مناه ابلشااعر وقصايدته ،وحماولاة مناه راراتاه واشاتهاره،
ونقران امسه ابسم ذلك الشاعر املشهور (هبجت)278 :1988 ،ت
مرة ابلتداخل مبعناه املعارضة،
حمور عن معناه
ّأما مفهوِ النقيرة واملناقرة فهو ارخر ّ
احلقيقيّ ،
ّ
احلقيقي ،فاألدابء واملت ّدبون أطلقوا مصاطل النقاائض علان تلاك
ومرة أخرى ب حرحة داللته عن معناه
ّ
ّ
القصائد اهلجائيّة املتبادلة ب الشعراء األمويّ املعروف الثالثة ،الفرزدق واألخطل وجرير ،صحي أ ّن
قصائد هؤالء الثالثة قائماة علان فعال الانقض والارفض ،واإلتياان ابلعكاذ والرا ّد ملاا قصايدة املقابال
وحصار فقات معان
اخلصم ،من حي الصور واملعااين ،هجااء وتعرياة وتنقيصاا ،لكان املصاطل شاا ُ
اهلجاء ومدلوالت الفر وال ِّ والتحقري بينهم فقت ،دون داللة فعل الانقض والارفض وتقاد الباديل،
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اوي هلا ا
كمااا هااو املطلااوب ماان حيا املعاان احلقيقااي واللغااوي للمصااطل  ،باال ن ّن املعااين احلقيقااي واللغا ّ
املصطل منسيّان ومهمالن متامات
ّأمااا مصااطل احملاكاااة فغااري مسااتخدِ كتااب النقااد واألدب ّنال اندرا ،كونااه مفهومااا يواننيّااا ،وهااو
اعري بقصاد
يعين قياِ الشاعر احملاكي مبجاراة شاعر معرول سبقه ،و موضو جليل ،يقتفي أثره الش ّ
تصوراجم النقديّة ،نّوما ورد
استلهاِ يفربته الشعوريّة واختبار شاعريّته واالشتهار به ،ونن ورد مفهومه
ّ
بلفظ املراهاة أو االحت اء وليذ احملاكاة ،وأنكروا ه ا املفهوِ واملوقاف املتشا ّكل مناه ،علان أنّاه تقلياد
ٍّ
ومنال لإلبدا (املصدر السابق)278 :ت
واجرتار
الرد املساتخدِ األدب الفارس ّاي" ،فان جاوابجاوىي"ت فلام يارد مفهوماه وال مصاطلحه
ّأما مفهوِ ّ
ااِ يشاامل مجيااع أن اوا تلااك الظاااهرة ،ساالبا ونجيااااب ،ماان
ارد ،وهااو مصااطل ذو ماادلول عا ّ
النقااد العا ّ
اعري يقتفاي عماال شاعرّاي لشااعر آخار هاو
مدلوالت املعارضة والنقيرة واحملاكااة وغريهاا ،فك ّال عمال ش ّ
بغض النظر عن هويّته وماهيّتهت
ّ
الردّ ،
وبسبب ه ا اخلبت والتداخل ب املفاهيم وداللاة املصاطلحات ،وللخاالص مان نشاكاليّة الغماو
وانعداِ الوضوح املدلوالت ،آثر الدارس اساتعمال املصاطل املقاارينّ احلادي التا ثّر العكس ّاي ،ذلاك
املصاطل املاارتجم عان املصااطل الفرنسا ّاي  ،impact inverseالا ي يعااين اقتفاااء أدياب لعماال أديااب
آخر ،علن حنو معاكذ ومناقِض له ،أو يقاوِ الكاتاب أثار كاتاب آخار أدب ّأماة أخارى فيناتج مان
العكسي ابرزا أتليفه (غنيماي هاالل ،ال ات ،)16 :ملعاكساته أفكااره وصاوره ومعانياه،
ه ه املقاومة أثرها
ّ
افقي ،عناادما يكااون املااؤثّر واملت ا ثّر املرساال
وباانفذ نطاااره ّ
اين ،وهااو عكااذ الت ا ثّر الت او ّ
األدد وجنسااه الفا ّّ
رسام األفكاار واألحادا والصاور ،ال متخاالف (املوسای،)30 :2009 ،
واملتل ّقي متوافق أومتاوازي
وهو ما ينطبق علن مفهوِ املعارضة واراراة ابملعن التوافقي ب العمل ت
جيساد لناا متاماا مفهاومي املعارضاة العكسايّة واملناقراة معاا ،مبعنامهاا
ومصطل الت ثّر
العكسي ه اّ ،
ّ
ادرج ،م اان املعارض ااة ص ااعودا نّ املناقر ااة ،وذل ااك ابلدالل ااة عل اان
اوي واالص ا
اطالحي وعل اان حن ااو مت ا ّ
اللغ ا ّ
ّ
معاكسة الشاعر املت ثّر صا لرم وصور الشاعر املؤثّر موالان ،ونقض حماور أفكااره وتص ّاوراته الشاعريّة،
ااد عاان رما ه املنقااو  ،وكا لك الاادفا عنااه ونثبااات جدارتااه وأهليّتااه
ي خمتلااف ومرا ّ
واإلتيااان ببااديل رما ّ
ابألدلة واملعّزاتت
ّ
ومن ا دير ابل كر هنا ،أنّه من اخلط نطالق لفظ الت ثري املعاكذ علن ه ا الانمت مان التا ثّرات،
كمااا فعاال بعااض الدارسا (املصاادر نفسااه) أل ّن املعاكسااة ماثلااة جانااب املتا ثّر ال املااؤثّر ،صااحي ن ّن
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املفهااوم الت ا ثري والت ا ثّر كالمهااا يُطلقااان علاان عمليّااة واحاادة ،ماان منظااورين اثن ا  ،لكاان للتميي ا ب ا

ِ
املرسال واملتل ّقاي ،ينبغاي أن يكاون اإلطاالق والتسامية دقيقا لك ّال واحاد
كل مان الطارف
املوقف وأثر ٍّّ
منهمااا ،فالشاااعر مااوالان هااو الا ي أثاّار الشاااعر صااا  ،وأ ّن صااا املتا ثّر هااو الا ي اتبعااه ابملعاكسااه
الشعريت
توجهه
واملناقرة ،وأتن بعكذ ما هو طرحه ،نطار ّ
ّ
ّأمااا الف ااارق الب ااارز ب ا ه ا ا املفه ااوِ احلاادي واملفهوم ااات القدمی ااة ،ه ااي أ ّن الت ا ثّر العكس ا ّاي ل اايذ
خاصا ابملعاكسات الشعريّة مثل املفهومات القدمیة ،ونّوما هي تشمل مجيع املعاكسات األدبيّة،
مفهوما ّ
الاال تُنجا علاان صااعيد األناوا واألجناااس األدبيّااة ،وماان مثّ فهااو مااا يقااع عاان عالقااة التا ثري والتا ثّر ب ا
أدبا خمتلفا  ،ال األدب الواحادّ ،أماا املفااهيم األخاارى القدمیاة ،فهاي ماا يكاون ّأوال ،با األعمااال
ختص ش ن الشعر فقت ،اثنيا ،نطار أدب واحد ،ال آداب
الشعريّة حصرا ،دون غريهاّ ،
ألهنا ألاهرة ّ
متغايرة ومتعا ّددةت فادفعا إلشاكاالت اخللات والتاداخل تلاك ،وأخا ا مباا هاو األحاد واألجادر عاات
ارد لااألدب
النقاد واملعرفااة ،أخا ان ابملصااطل
ّ
األورود التا ثّر العكسا ّاي ،علان شاااكلة الاادارس واملنظاّار العا ّ
حممد غنيمي هالل ،كتابه القايّم األدب املق ااارن) (غنيماي هاالل ،ال ات )16 :نطالقاه
املقارن الدكتور ّ
عل اان م ااا ق اااِ ب ااه الش اااعر أمح ااد ش ااوقي مس اارحيّته الش ااهرية مص اار كِلي ااوابترا ،م اان معاكس ااة كتّ اااب
املساارحيّ األوروبيّا  ،لتصااويرهم شخصاايّة كِليااوابترا مثاااال للشخصاايّة الساالبيّة وأوموذجااا للم ارأة الشاارقيّة
املنحرفة ،ورمسها امرأة ولوعة ابألهواء واملل ّ ات ،وهي تقا ّدِ ن واجاا علان واجباجاا الوطنيّاة ،وذلاك اات
ايحي املتشا ّدد نزاء اإلسااالِ والشاارق ّنابن احلااروب الصااليبيّة ،جاااء شااوقي وعاااكذ ها ا
أتثاري الفكاار املسا ّ
وصور فيها
التوأليف السل ّ لتلك الشخصيّة ابلرفض والنقض ،وأثبت متاما عكذ ذلك مسرحيّتهّ ،
شخصاايّتها مثاااال لاللت ا اِ واالتّا ان ،وهااي تق ا ّدِ الااوطن والواجااب علاان حبّهااا ،حااا تسااقت ص اريعة
الدفا عن بلدها وشعبها (مکي)277 :2017 ،ت
االنص املراااد ،وذلااك ملااا میتا ج
ويسا ّامي بعااض الدارسا العماال الناااتج عاان ها ا الاانمت ماان التا ثّر با ّ
نصه الالحق ،فيخالف ما
الوعي ابلالوعي عكسيّا ،ويُفرز املت ثّر املبد متيّ ه
الفين من خالل ّ
ّ
الفكري و ّ
جاااء بااه السااابق ،علاان الاارغم ماان ااريض املااؤثّر علاان اإلباادا والكتابااة ّأول األماار (العظمااة)26 :ت ولعا ّال
عماال داناال ملحمتااه الكوميااداي اإلهليّااة أيرااا میثّاال ها ا الاانمت ماان التا ثّرات ،لتا ثّره بقصااة املعاراج
نسااختها اإلساابانيّة بلهج ااة قشااتالة ومص ااادر نسااالميّة أخ اارى (غنيمااي هااالل ،ال ات ،)54 :لكنااه خالفه ااا
وعاكسها صورها ومواقفها ،وأثبت عكسهات
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اودي ،ال ا ي يشاامل أنواعااا أربعااة ماان التا ثّرات ،وهاي الت ا ثّر
ها ا علاان صااعيد التقساايم الرأسا ّاي العما ّ
اؤول
اطحي غااري العميااق صااورة الرتمجااة األمينااة والت ا ثّرات العميقااة ،ماان الت ا ثّر العكسا ّاي والت ا ثّر املا ّ
السا ّ
اكلي
وكا لك القومناة أو التعريااب ،وهاي الرتمجاة ابلتصا ّارل ال ائاد وقومنتااهّ ،أماا علان صااعيد التقسايم الشا ّ
األفقا ّاي فااإ ّن ها ا الاانمت ماان التا ثّرات األفقيّااة تُعاارل بااالت ثّر املباشاار والاواعي ،ألنااه وقااع با الشاااعرين
مباشرة ،نذ أتثّر وانفعل صا مباشرة بعمل موالان لغته الفارسيّة ال عن طريق الرتمجة ،ودون وسايت
من أدب اثل  ،و الوقت نفسه أتثّر وا ٍّ ومقصود ،أل ّن صا ّ ّاخت مان عمال ماوالان منطلقاا وقاعادة
ٍّ
صدفة أو اتّفاق
لبناء عمله ،ونجناز قصيدته املعاكسة عن وعي وقصد ونرادة ،وت يتح ّقق أتثّره ه ا عن
بساابب ا اارية أو االخااتالط أو غريهااا ماان عواماال االتصااال ،نذا ها ا التا ثّر أيرااا حيااوز علاان ومطا ماان
أوماااط الت ا ثّرات األفقيّااة السااتة ،املباشاار وغااري املباشاار وال اواعي وغااري ال اواعي وامل ا دوج واملتبااادل (املوساای،
)22 :2009ت
فشاااعران صااا اهل ارياينّ هنااا قااد أتثاّار ابلشاااعر والصااو ّ الكبااري مااوالان قصاايدته الناااي لكاان أتثّارا
عكساايّا قائمااا علاان الاانقض واملعارضااة ،نذ دعااا اإلنسااان املت ّماال نّ عاادِ االسااتما واإلنصااات نّ آلااة
الناااي ،نذا أراد أن يت ّماال ويتاادبّر حقااائق الوجااود واألشااياء وأس ارار الكااون وأل اواهر احلياااة ،معارضااا
املوجه للمخاطاب ،لرتك الفعل املطروح
فكرته ومناقرا رم ه وصوره ،معتمدا علن أسلوب النهي املباشر ّ
األول ،وساالب ا اادارة واألهليّااة ماان دعوتااه األبيااات األربعااة األوّ ،ماان قصاايدته
ماان قباال الشاااعر ّ
املؤهاال وهااو رم ا القلااب ا اادير
املعاكسااة ذات األبيااات السااتّة عشاار ،وماان مثّ طرحااه لبديلااه ّ
املفراال و ّ
ابالسااتما واإلنصااات نليااه األبيااات اإلثااين عشاار الباقيااة ،علاان حنااو حجاااج مشاافو ومع اّز ابألدلّااة
والتسويغات والخاه  ،من احلقائق والوقائع واالفرتاضات ،وأبنوا التقنيات واألدوات اللغويّةت
ااري والثقااا ّ ب ا مباادعي األماام ،معظاام
والشا ّ
اك أ ّن تبااادل املااؤثّرات هك ا ا علاان الصااعيد احلرا ّ
حرياّاة االختيااار لألديااب املتا ثّر ،وقدرتااه علاان احلاوار
انم عاان قا ّاوة اإلدراك وكا لك ّ
األحيااان ،هااو ألاااهرة تا ّ
ااري علان ارخار وهاو مساة ق ّاوة ال ضاعف،
والتفاعل وتطوير ال ات ال النقص والدونيّة ،واالنفتاح احلر ّ
خصوصا عندما يتمثّل ذلك صورة اهلرم والتمثّل واالنعكاس املوجب ،وابلتاي اإلنتاج املختلف مبا
يعخ عن اخلصوصيّات القوميّة واحمللّيّة حرارّاي (العظمة)33 :ت
ّ
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اروري الوقاول علاان العالقاة با العملا الشااعريّ
ولتصانيف ناو الدراساة وتثبيات عنواهنااا ،مان الر ّ
اعري املعاار لصااا املتا ثّر يتطلّااب ذلاك عاان
هادي ثنائيّاة مفهااومي املوازناة واملقارنااة ،كاون املوقااف الش ّ
كث ااب ،نذ أنّااه ع ااار واقتف اان أث اار الش اااعر الس ااابق م ااوالان لغت ااه الفارس اايّة عينه ااا ،وت يُنجا ا عمل ااه
املعاكذ بلغة قومه الكرديّة ،أو لغاة أخارى كالعربيّاة أو الرتكيّاة ،ومثال ها ا املوقاف علان صاعيد البحا
التوصل نّ التصنيف الدقيق للعمل ال ي نقوِ به حنن
املقارينّ يتطلّب توضيحا وتوفيقا دراسيّ  ،بغية ّ
نزاء العمل ا والشاااعرين ،ال ا ي هااو دراسااة للعالقااة األدبيّااة االعرتاضاايّة العكساايّة ،واملالبسااات الفكرياّاة
وا ماليّة ب العمل الشعريّ  ،دراسة واليال ومقابلةت
فبحسااب املدرسااة الفرنساايّة لااألدب املقااارن ،وهااي املدرسااة األوّ أترخيّااا واألكثاار اهتمامااا ابملسااائل
املعرفيّة وابملفاهيم واملباادو املقارنيّاة ومصاطلحاجا ،فاإ ّن ها ه املدرساة تشارتط شارط ابرزيان الكتسااب
اوي ب ا العمل ا األدبيّ ا كتابااة
العماال الدراسا ّاي صاافة املقارنااة ادياادا ،ومهاااّ :أوال االخااتالل اللغا ّ
ونال ال تدخل الدراسة دائرة
نصيهما ،والثاين ا ّقق الصلة الت رخيّة ب صاح العمل أتثريا وأتثّراّ ،
ّ
القومي،
املقارانت ،ونّوما تُع ّد ضمن املوازانت الل تقاِ ب األعمال األدبيّة أدب واحد ،أي األدب
ّ
وترى أ ّن املاوازانت الداخليّاة با ارداب قليلاة ا ادوى وال تاؤيت بشاي جادير ،ال لألدبا وال للدراساة
املقامة عنهما ،وتكون فقرية القيمة واملكانة قياسا ابملقارانت (غنيمي هاالل ،ال ات ،)13 :يقاول عان ذلاك
ألمة واحدة ،ال يكون وافر
نسي املعرول فان تيجم :نذا احنصر الت ثّر نطاق أدب واحد ّ
املقارينّ الفر ّ
اخلصااب ،فهااو ّنمااا ا ّارد أتثاّار عاااِ وتااي ّقظ االسااتعدادات الكامنااة ال ا ات ،عاان طريااق اإلعجاااب
كل أصالة الكاتب املت ثّر (تيجم)10 ،ت
ابلسابق ّ ،
ونما ضرب من العبوديّة میحو ّ
األول ،نذ ن ّن
وال ي متح ّقق هنا من الشرط ب عملي الشااعرين ،هاو الشارط الثااين فقات ،دون ّ
شك ،وعلن أكثر من صعيد ،كونه درس اللغة الفارسيّة علن
الشاعر صا اهلرياينّ قد أتثّر مبوالان دون ّ
غرار طلبة عصره حا درجة اإلتقان وقول الشعر هبا ،ومكوثه فرتة غري قليلة نيران للتحصيل واقتناء
مادن مهااابد وأشانويّة وبساو (اهلارياين،)20 :2015 ،
العلاوِ العربيّاة واإلساالميّة عناد الشايوخ املعاروف
وابلت اااي يُفر ااي ذل ااك نّ معايش ااة واارس ااة للغ ااة الفارس اايّة ومتابع ااة أدهب ااا وأدابئه ااا ،وش ااعرائها الكب ااار
واملتميّ ين ،ويعين ذلك ابلررورة أنّه استقن قسطا وافرا من شاعريّته من متابعة وحفاظ الشاعر الفارس ّاي
ودواوياان شااعرائهم الكبااار ،أمثااال الش اريازيّ سااعدي وحااافظ وك ا لك العطااار وكنجااوي وآخ ارين ،علاان
شااكلة الشاعراء الكارد الكالساايكيّ ارخارينّ ،أماا قصااوص أتثّاره ابلشااعر الكبااري ماوالان جاالل الاادين
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الرومي اديدا ،ومتابعة نتاجاته الشعريّة عن كثب واحت اء يفاربه ،فيكفينا عمله املعاكذ ها ا قصايدة
ّ
القلااب لقصاايدة مااوالان الشااهرية الناااي ،للداللااة علاان ذلااك الت ا ثّر والتفاعاال ،فهااو أقااوى دلياال واقعا ّاي
وقوته ونصاعتهت
وجدي ،رّمبا يصل نّ درجة البداهة وضوحه ّ
ّ
اخلاصااة،
اة
ا
القومي
اه
ا
ت
لغ
اه
ا
ل
و
اة
ا
اهلوي
اردي
ا
ك
اين
ري
ا
هل
ا
اا
ا
ص
ن
أ
اا
ا
مب
اول
ا
ق
ن
،
اوقف
ا
مل
ا
ين
ا
ه
ا
ب
اق
ا
ي
وللتوف
ّ
ّ
ّ
ّ ّ ّ
و تمع ااه املختل ااف م ااع تم ااع م ااوالان ،مثّ اخ ااتالل بيًت ااه وخصوص اايّاته االجتماعيّ ااة والثقافيّ ااة املغ ااايرة
للمجتمع اإليراينّ ،ون ّن أتريخ الكرد وكردستان غري أتريخ نيران وبالد فارس ،وبا ارتمعا اختالفاات
وخاصاة أجاواء وخصاائص القارن العشارين
عديدة العاادات والتقالياد والارؤى والغااايت واملقاصاد،
ّ
(مکای)241 :2017 ،ت لا لك فااإ ّن ُهويّاة صااا القوميّاة غااري هويّاة مااوالان ،وبا ا يكااون عملاه خمتلفااا عاان
عماال مااوالان ماان حيا العائدياّاة ،ونن ّاااادا اللغااة ،وبا لك ياادخل عملنااا ضاامن دائاارة املقااارانت ال
خاص ااة وأ ّن
املا اوازانت ،ألنّن ااا دراس اايّا نزاء املقابل ااة با ا عملا ا خمتلفا ا  ،بن اااء عل اان تل ااك االعتب اااراتّ ،
كل دراسة تقابليّة ب األعمال األدبيّة ذاجاا دراساة
املدرست األمريكيّة والروسيّة ،كلتامها تُ ّ
قران أب ّن ّ
اوي وا ّقاق الصالة الت رخيّاة ابلتا ثري والتا ثّر
مقارنيّةّ ،
بغض النظر نّ املبدءين الفرنسايّ  ،االخاتالل اللغ ّ
خاصاة نذا كاان العماالن يعاودان رتمعا خمتلفا  ،بيًاة وثقافاة وخصاائص اجتماعيّاة ونفسايّة،
بينهماّ ،
التوجه أيرا عامل ال مان واملكان والعرقت
يعّز من ه ا ّ
اك أ ّن األدب األمريكااي غااري األدب الخيطاااينّ ،ونن كااان كالمهااا مكتااوابن ابللغااة االنكلي ياّاة،
فالشا ّ
فاالنكلي ياّاة األمريكيّااة غااري االنكلي يّااة الخيطانيّااة تفاصاايلها ودقائقهااا ،فكا ّال ماان االنكلي ا يّت متبّلااة
ومطعمة ابخلصائص واالعتبارات احملليّة والقوميّة ،فشعر يت ئيذ نليوت ليذ شعرا بريطانيّا ،ونّوماا شاعر
ّ
أمريكا ّاي بلحمااه ودمااه ونكهتااه ،وكا لك احلااال ابلنساابة للفارساايّة األفغانيّااة أو الباكسااتانيّة مااع الفارساايّة
استقرت الدول والكياانت السياسايّة ،نذا
اإليرانيّةّ ،
خاصة بعد أن انفصلت ارتمعات ُ
ورمست احلدود و ّ
ارحي وحممااود بااريابل الشاااعر
املوقااف ختلااف كث اريا ب ا سااليم بركااات الروائا ّاي وحميااي الاادين زنكنااة املسا ّ
ائي ،هؤالء الكتااّب الكارد الا ين كتباوا يفاارهبم ورؤاهام ومشااعرهم الكرديّاة وح ّاا
واس كه رمياين الرو ّ
صااورهم وأشااكاهلم ابلعربيّااة ،مااع موقااف أمحااد شااوقي وال هاااوي وآخ ارين ،ااّان يفا ّاردوا عاان خصوصاايّاجم
القوميّة واالجتماعيّة ،ف صبحت نتاجاجم نتاجات عربيّة خالصة ،لغة وانتماءت
اروري هنااا أن ال ننساان ،أناّاه حا ّاا ماان طاارل أتريااخ األدب الفارسا ّاي نفسااه ،أناّاه ت ياُادرِج
وماان الرا ّ
الشاعر صا اهلرياينّ ضمن الشعراء الفرس ،ونّوما ع ّده مان الشاعراء الكارد الا ين قاالوا الشاعر ابلفارسايّة
ولعل ه ا املوقف املعر ّ واإلنسااينّ الوقات نفساه،
ّ
وعخوا هبا أحياان (حريت سجادیّ ،)479 :1375 ،
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عالوة علن ما يعّز من موقف تصنيف حبثناا ابملقارناة ال املوازناة ،فإنّاه الوقات نفساه موقاف مش ّار
اجل لصاااأل األدب الفارسا ّاي وأترخااه ،نذ ت حيساابوا شاااعران صاا ماان شااعرائهم ،ونّومااا صاانّفوه ضاامن
يُس ّ
القائل الشعر ابلفارسيّة ،وذلك كتاب شاعران كارد ابرسان كاوى ملؤلّفاه املنصاف سايّد عباد احلمياد
ي عا ّد كا ّال
حاريت سا ّ
اجادي (املصادر نفسااه) ،كمااا هاو احلقيقااة والواقااع ،بعكاذ أتريااخ األدب الرتكا ّاي الا ّ
عخ وكتب شيًا ابللغة الرتكيّة تركيّا ،ولو كان شيًا قليال ،فقد ع ّدوا شاعران الكباري واملشاهور ،أكثار
من ّ
من علم علن رأسه انر ،كما يُقال ،الشيخ رضا الطالباينّ من القوميّاة الرتكيّاة ،ألنّاه كتاب عا ّدة قصاائد،
اردي وصاااحب
ونن كاناات ال تتجاااوز عاادد أصااابع اليااد ابللغااة الرتكيّااةّ ،أمااا أناّاه أحااد أعماادة الشااعر الكا ّ
أشهر غرضه اهلجاء والتعرية ،وصاحب ديوان كبري میثّل خرية الشعر الكردي ،ه ه األمور وغريهاا ت
أي حساب أو اعتبار لديهم ،وك لك احلال ابلنسبة للشعراء العراقيّ ارخارين اّان هام مان
ُحيسب هلا ّ
القوميّة العربيّة ،وكتبوا برع قصائد ابلرتكيّةت
املؤرخ ،ويسطو علن
رخي ينا العمل املعر و
األخالقي عند ّ
ّ
ّ
ولعل مثل ه ا املوقف أو اإلجراء الت ّ
اؤرخ  ،وهاو عمال
التوجه الريّق والبغيض ّ
احلقيقة والت ريخ ،وانبع من ّ
اومي لادى بعاض امل ّ
للتعصب الق ّ
حا ونن مارسه ارخرون من أهل السياسة ،من
ال يتناسب وال ينسجم مع عمل أهل األدب واملعرفةّ ،
التوجهات القوميّة لدى بعض الشعوب الغالبة علن أمر ارخرينت
ذوي ّ
ون ّن املدرساات األخريت ا ت اراين أ ّن املقااارانت ليساات حص ارا علاان عالقااة الت ا ثري والت ا ثّر ،ونّومااا كا ّال
عالقة تاشابٍُّه واختالل ،أو سب ٍّق وأتخري ،أو ابتكاار وتقلياد ،متاحاة واكناة إلقاماة الدراساات املقارنيّاة
عنهااا ،باال وتعماال املدرسااتان جب ا ّد علاان مناهرااة املباادءين الل ا ين وضااعتهما املدرسااة الفرنساايّة (ويلي ا
ووارياان ،)303 :1987 ،الل ا ين ّأداي نّ حصاار واجاايم مساااحة الدراسااات املقارنااة ،ونفاتااة الكثااري ماان
الفرص الدراسيّة علن دارسي األدب املقارن وعموِ الدارسا والبااحث قبال نشا ة املدرسات  ،اعرتاضاا
علن التحديدات الصارمة والشرائت الصعبة ،الل اندت هبا تلك املدرسة (املصدر نفسه)ت
و الوقت نفسه هناك نقطة تفاوت ينبغي ذكرها هنا وأخ ها بنظر االعتبار ،وهي أنّه ماع اإلقارار
ابخااتالل العمل ا حسااب العائديّااة القوميّااة وارتمعاتيّااة ،لكاان ينبغااي أن نُقا ّار أيرااا أب ّن العالقااة ب ا
اتمااة وكليّااة ،مًااة ابملًااة ،أي ليساات كالعالقااة با
العملا
مثاال ها ا املوقااف ليساات عالقااة اختالفيّااة ّ
يظل األمر مرتبة املن لة ب املن لت
ونص
كردي ّ
فارسي ،أو ّ
كردي حبت ّ
ّ
نص ّ
نص ّ
عرد ،ونّوما ّ
ونص ّ
ّ
األدب واألعمال األدبيّة ،له خصائصه الفنّايّة واألدبيّة،
اي ،وصنف اثل
حسب االصطالح االعت ّ
نصااان غااري خمتلفااي اهلوياّاة متاااِ االخااتالل ،وال
وكا لك العائدياّاة املسااتقلّة ال التبعيّااة ألدب آخاار ،فهمااا ّ
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االااااد ،فمااع مااا نقااول عنهمااا ابالخااتاللّ ،نال أ ّن أواصاار التفاعاال والتشااابه تبقاان
متّحا
208ادي اهلوياّاة متاااِ ّ
قائمة بينهما علن حنو شاخص (مکي)241 :2017 ،ت
لنصه املعاكذ ابللغة الفارسايّة ،فلعلّهاا تعاود نّ مجلاة عوامال وأساباب ،منهاا:
ّأما علّة كتابة صا
ّ
ّأوال حبّااه ونعجابااه الكبااري ابللغااة الفارساايّة وشااعرها ،وك ا لك مت ّكنهااا فيهااا ،ون ّن عملااه ه ا ا لاايذ عملااه
األول والوحياد ابلفارساايّة ،ونّومااا لااه عشارات قصااائد فارساايّة أخاارى ،الاال تفاوق مًااة قصاايدةت اثنيااا ،ها ا
ّ
خص النخبة والصفوة من ّقراء شعره الكرد ،ال عموِ ّقراء شعره ،ومعلوِ أ ّن النخبة مان
العمل الشعري ّ
األدابء واملت ا ّدب الكاارد ،كااانوا متااابع بداهااة لااألدب والشااعر الفارساايّ عاان كثااب ،باال كاناات لغااة
خاصاة عنادما كانات
ثقافتهم وتثقيفهم الفارسيّة ال الكرديّةت اثلثا ،لساعة ا مهاور وكثارة ق ّاراء الفارسايّةّ ،
الفارسيّة لغة احلرارة والثقافة واألدب ،للمجتمعات والشعوب اإلساالميّة مجيعاا شارق األر  ،فلاو
كتبهااا ابلكرديااة ت يطّلااع عليهااا الكثااريون يقينااا ،وها ا منا ٍّ
اال لقصااده وغايتااه ماان عملااه املعاااكذ ه ا ات
ّ
رابعا ،لألخ مببدأ الوحدة الرسالة ووسيلة التوصيل كلّيّاا ،وابملعادلاة املنصافة لعمال املعارضاات ،أل ّن
األول املعااا اكذ واملناااقاض ،حا ّاا
املعاكسااة أو املناقرااة الشااعريّة احل ّقااة هااي مااا يُكتااب بع ا لغااة الاانص
ّ ّ ُ
النص ا  ،ابلتقي اايم واملوازنااة ،جاادارة ونخفاقااا ،وابتك ااارا
املختص ا متابع ااة األماار ب ا
ّ
يتسا ّان للدارس ا و ّ
وتقلياادات خامسااا ،فلااو كاناات غايااة صااا افرتاضااا عملااه ه ا ا ،االشااتهار ونق اران امسااه ابساام مااوالان
املشهور وال ائع الصيت ،فكتابته ابلفارسيّة ترمن وا ّقق له ه ا اهلدل أكثر وعلن حنو أوسع ،اّا لو
كتبه ابلكرديّة ،لألسباب والفوارق الل ذكرانها آنفا ب الكتابة ابللغت ت
 .4الشاعر صايف اهریا ّ
ِ
اين عاان التعريااف ،نناّاه شخصاايّة أدبيّااة صااوفيّة
الشا ّ
اك أ ّن الشاااعر املااؤثّر مااوالان جااالل الاادين الروما ّاي غا ّ
عامليّاة ،اكتسااب شاعره و اهداتااه العرفانيّاة مرتبااة العامليّااة منا قاارون ،شاهرته وأفكاااره بلغات آفاااق العااات،
عاما ااة ،وك ا ا لك تسلسا اال وقائما ااة األدابء
متج اااوزة آداب دول و تمعا ااات الشا اارق األوسا اات ،والشا اارق ّ
والكتّ ااب الع ااامليّ الكب ااار ،يق ااال أنّااه أمريك ااا فق اات ،بيع اات م اان ديوان ااه امل اارتجم مثن ااوى معن ااوى نّ
اإلنكلي يّة مخسةٌ وعشرون مليون نسخة ،ستّة مالي نسخة منها عاِ واحد ،وهو عاِ 2008ت
ّأما قصوص شاعران الثاين املت ثِّر صا  ،فهو الشيخ مصطفن ابان الشايخ عبادهللا ابان الشايخ علاي
شعره ،داللة علن صفاء نفسه الصوفيّة (اهلارياين ،)615 :2015 ،ولقاب كااك
اهلرياينّ ،املل ّقب باصا
ااعي الا ي يعاين
اديين واالجتم ّ
مشيخته ومن لته الدينيّة الصوفيّة علن شاكلة أجاداده ،ذلاك اللقاب ال ّ
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اناو
األخ الكبري ،فهو كان شيخ الطريقة القادريّة عموِ مناطق شرق أربيل وغرهباا ،مان منطقاة خوش
وش ااقالوة وكويس اانجق وابل ااك وراون اادوز وبرادوس اات وس ااهل أربي اال ،وص اااحب التكيّااة القادريّااة الرئيس ااة
للمنطقة مرك انحية هريان ،الل ال ت ال تُدار من بعده من قبل أحفاده أاب عن ج ّد ،وكان له لذ
ااعي عااامر تكيّتااه ،ي اراتده الشااعراء واألدابء ،والعلماااء والوجهاااء ،وقا ّاراء املقامااات الدينيّااة
ّ
أدد واجتما ّ
والصوفيّة من معظم مدن ومناطق كردستان ،علن شاكلة الصالوانت األدبيّة القائمة آن اك أوروابت
فهاو مان موالياد هاريان سانة  1873ميالديّاة علان أكثار التقاديرات ،وكا لك وفاتاه كانات هاريان
نفسااها ،منااتقال نّ رمحااة هللا تعاااّ ساانة ( 1942املصاادر السااابق19 :و )60وكااان شاااعرا مطبوعااا وفنّاااان
ي أماران أساساانّ ،أوهلماا مشاربه
ي والرما ّ
مجاليّا متميّ ا ،أسعفه علن ترسيخ شاعريّته وحرارة أسلوبه الغ ّ
اخلالبة منطقة خوشناو ،ذات اهلواء واألجواء
وتوجهاته الروحيّة ،اثنيهما طبيعة منطقته ا ميلة ّ
الصو ّ ّ
وخاصااة مرك ا انحيتهااا ه اريان ،كوهنااا واقعااة منطقااة
الطيّبااة الرطبااة معظاام فصااول الساانة وأشااهرها،
ّ
جبليّااة مكثّفااة ،تتمتّااع ابهلاواء الصااا ّ والنقا ّاي ،وكا لك الينااابيع الرقراقااة الع بااة الكثاارية وشاالّالت املياااه،
وغ ارة البسات واملساحات اخلرراء واملواقع املبهرة ا مال ،فقد ورد ذكرها ووصف مجاهلا وصفائها
ُ
وحا اإلنكلي يّاة (املصادر الساابق ،)27 :وال
كثري من الكتب وامل ّكرات واملطبوعات الكرديّة والعربيّةّ ،
يتوجااه نليهاا الناااس جبمااو غفاارية ّأايِ األعياااد
تا ال تُعا ّد هاريان ماان أها ّام املواقاع السااياحيّة حملافظااة أربياالّ ،
والعطل واملناسبات ،لغر االستجماِ وقراء أوقاجم معظم األشهر وفصول السنةت
اعري ،يظهار أثار ذلاك
وتفوقاه الش ّ
كما كان لشغفه ابلشعر الفارساي العرفااينّ ،أثار ابلا شااعريّته ّ
واضحا وجليّا قصائده الفارسيّة والكرديّة علن السواء ،وكان يقول الشعر ابللغات الاثال  ،الكردياة
ٍّ
بيت له ،ضمن
دون له شعر ابلعربيّة ،علن الرغم من أنّه شخصيّا يقول
والفارسيّة والرتكيّة ،لكن ت يُ ّ
قص اايدة رائيّااة متع ا ّددة اللغ ااات ،ك ا ّال بي اات منه ااا مكت ااوب بلغ ااة م اان اللغ ااات األربع ااة ،الكرديّااة والعربيّااة
اردي األصال ،لك ّان ارن غاراِ عشاقك يقاول الشاعر ابللغاات
والفارسيّة والرتكيّة ،مع أ ّن صا هاو ك ّ
األربعة ،خماطبا شيخه ومرادهت
درس العلوِ الدينيّة والعربيّة ّأوال عناد والاده تكياتهم ،وكا لك مدرساة جاامع هاريان ،مثّ انتقال
نّ ماادارس أخاارى متعا ّددة مناااطق كردسااتان املختلفااة ،قاصاادا الشاايوخ ارياادين للتحصاايل عناادهم،
خاصاة مهاااابد
فقصاد نياران ما ّدة ومكا
كا ّال مان مهاااابد ومنطقاة الجااان وبساو فاارتة مان الا منّ ،
عند الشيخ قاضي علي والد پيشه وا قاضي حممد (املصدر السابق )20 :ألخ العلوِ ونكمال التحصيل
سن الرابعاة عشارة
علن طريقة علماء الكرد القدماء ،كان عارفا كبريا وشاعرا يدا ،بدأ بنظم الشعر
ّ
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اب الرس ااول (ص)،
م اان عم ااره ،ومعظ اام قص ااائده منظوم ااة العش ااق والغا اراِ والتص ا ّاول واإلهليّااات وح ا ّ
وكا لك شاايخه وملهماه الشاايخ عباد القااادر ا ايالينّ ،منشاايء الطريقاة القادرياّاةت وت يارد شااعره شاايء
العاماة ،وهااو ماان الشااعراء الا ين مجعاوا حبا ّاق با
عاان االجتماعيّااات أو اإلخوانيّااات أو القرااااي احلياتيّااة ّ
اري وحماوي وحرياق (املصادر الساابق)21 :ت فهاو
التصول علن شااكلة ك ّال مان الشايخ أمحاد ا ي ّ
األدب و ّ
من ا يل الثاين من حي ال من ،وك لك من حي املرتبة الشاعريّة للشاعراء الكارد الكالسايك الكباار،
نقدايت
بعد اني وسات وكوردي وحموي ،نن جاز لنا التصنيف
الطبقي حب ّقهم ّ
ّ
ي هااائم وشاايّق ،جيمااع با الغاراِ والروحانيّااة ،متمتّعااا
أساالوب الصااا كتابااة الشااعر أساالوب رما ّ
ارازي ورموز
الغنائي املؤثّر ،متغنٍّّيا كثريا ابلقلب واخلمر
حبرارة الصور والقدرة املوسيقيّة العالية ،والطابع
ّ
ّ
التصول وك لك األحلان وارالت املوسيقيّة أبمسائها وأوصافها ،وك لك مجال الطبيعة وسحرها
الدين و ّ
ي وشغفه به ،و أسلوبه كثري من األلفاِ والصي والعبارات الفارسيّة ،كما تبدو
الخ ّ
وحبّه لطائر القبج ّ
علن أسالوبه خصاائص شاعراء منطقاة ماوكراين وهلجاتهم مان أمثاال وفااىي وحرياق وآخارين ،وكاان لشاعره
حرااور ابرز ارااالذ األدبيّااة والشااعريّة ،أربياال وكويساانجق وراوناادوز ،وال ت ا ال قصااائده الغ ا ل
تكااي وخانقاهات كردستان ،وله أكثر من مًة
وقراء املواليد والتواشي
واملدي
الديين ّ
مادة املنشدين ّ
ّ
قصيدة فارسيّة ،حبسب ما هو مثبّت ديوانهت
ااري ،لك ا ّان ديوان ااه الكام اال و َّ
احملق ااق واملش اافو
طُب ااع ديوان ااه أكث اار م اان م ا ّارة ،عل اان حن ااو ب اادائي ويف ا ّ
ي
ابلدراسات ،هو ما أجن ه وق ّدمه للمكتباة الكرديّاة الكاتاب والشااعر حمماد ماال مصاطفن اهلارياينّ ،الا ّ
يُعا ّد عماال متكاامال وموفّقااا ،حياوي مجياع قصااائده الكرديّاة والفارسايّة والرتكيّاة ،مااع بيبلوغرافياا مبعظام مااا
ُكتب عن صا وشعره ا ميل واملتميّ  ،كماا ُدرس شاعره أكادمیيّاا نطاار رساالة ماجساتري جامعاة
صالح الدين من قبل الدارس الدكتور سردار أمحد كرديت

الهارسي
 .5نبذم َترُيّة عن َتثّر شعراء ال رد ابلشعر
ّ
مر العصور واألزمان ،يتب ّ له كيف اتّصلت واحت ّكت
املتتبّع لت ريخ الشعوب وارتمعات البشريّة علن ّ
ه ه الشعوب فنوهنا وآداهبا مراحل معيّنة ،بعرها ببعض ،وكيف ّأدى ه ا االحتكاك واالتّصال
نّ التفاعل والتجاوب ب الثقافات وارداب والفنون للشاعوب واألمام ،وكياف ّأدت ها ه االتصااالت
وتطور الفنون ونغنااء الثقافاات با باين البشار ،و الوقات نفساه كياف ّأدت نّ خلاق
نّ نثراء الفكر ّ
جو من التجاوب والتفاعل ،وبناء العالقات اإلجيابيّة ب تلك الشعوب واألمم ،فارتمعات والشعوب
ّ
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ش ا هنا ش ا ن األشااخاص واألف اراد ،نذ ال میكنهااا أن تعااي وتبقاان منفااردة منع لااة ،أل ّن اإلنسااان بطبعا
ٍّ
األول لعلاام االجتمااا اباان خلاادون (اباان
ااعي ،كمااا قااال بااه املنظاّار ّ
وفطرتااه أف ارادا ومجاعااات كااائن اجتما ّ
خلدون ، )41 :1978 ،وهو خملوق لغاية التفاعل والتجاوب والتواصل ،وما مي ة النطق واللغة الل منحه
التوجاه وها ه الغاياة املش ّارفة مان
هللا تعاّ من دون ابقي الكائنات احليّةّ ،نال لادليل شااخص علان ها ا ّ
خلقهت
ومعلاوِ ن ّن اراثر واألعمااال األدبيّااة لااآلداب عنااد الشاعوب تكااون أقاارب نّ الكمااال ،كلّمااا تغا ّ ى
األدابء علاان امل ااؤثّرات األجنبيّااة املتف ا ّاردة والراقي ااة ،هرااما وق اادرة وانعكاس ااا ،وم اان مثّ أج ااادوا التعب ااري
كتاابجم بروح حملّيّة خالصة ،صافية من العناصر الغريبة واحملاكاة والتقليد ،علن حنو تعاون وتفاعل ب
ارفه عن ّايفاهه وال أوهنت مواهبه ،ونّوما منحته
عبقريّة املؤلّف ّ
اخلاصة وخمتلف الت ثريات األدبيّة الل ت ّ
القابليّااة وطاقااة نضااافيّة نّ طاقاتااه ال اتيّااة ،وقااد قياال عاان ذلااك مااا اللي ا ّنال برااع خ ارال مهرااومة
(غنيمي هالل ،ال ات)18 :ت
األمت  ،الكرديّة والفارسيّة ،ألسباب وعوامال كثارية ال يساع املقااِ هناا
ون ّن التفاعل والتجاوب ب
ّ
ل كرها ،وابلتاي ب أدبيهما ولغتيهما ،صورة من صاور تلاك العالقاات والتفااعالت املوجباة با األمام
والشااعوب ،الاال میكاان التاادليل علاان ذلااك بعش ارات الش اواهد والوقااائع واألمثلااة ،ب ا الشااعراء والعلماااء
الكرد ،نطاار التحصايل والتا ثّر واإلعجااب ،وأخا هم مباا هاو املجادي واملثمار إلغنااء وتطاوير الثقافاة
ُ
واألدب الكاارديّ  ،فقااد كااان للشااعراء الكاارد الكالساايك عالقااة محيمااة ابللغااة واألدب الفارساايّ من ا
قاارون ،حا ّاا أواساات القارن العشارين ،نذ كاناات دراسااة الكتااب والاادواوين الشااعريّة الفارساايّة ،احلكمااة
ومادة ضاروريّة التحصايل العلم ّاي لط ّاالب العلام الكارد ،ضامن املاواد الدراسايّة
واملعرفة واألدب شرطا ّ
واملنهجيّة القائمة آن اك عموِ كردستان ،وليذ فقت قسمها اإليراينت
ويتعرل علن شعرائها الكبار من أمثال سعدي
فكان الطالب الكر ّ
دي يتعلّم اللغة الفارسيّة وأدهباّ ،
النيشابوري وموالان جالل الدين وغريهم ،رّمبا أحياان أكثار وأسابق مان
وحافظ ونظامي كنجوي وعطّار
ّ
تعرفه علن الشعراء الكرد الكبار من أمثال اني وسات وكردي وحماوى ومولاوي ،أو كباار الشاعراء العارب
ّ
البحرتي وأد متّاِ ،علن الرغم مان أنّاه كانات دراساته ابلعربيّاة و العلاوِ العربيّاة ،ملا ّدة
املعري و
ّ
كاملتن ّ و ّ
عقااد ماان الا من ،وأحياااان أكثاار ،ياادرس فيهااا عشارات الكتااب العلميّااة املعتااخة العربيّااة والاادين ،لكنّااه
يبقاان غااري متجاااوب وغااري متفاعاال مااع العربيّااة وآداهباا ابملسااتوى املطلااوب ،وعلاان حنااو تفاعلااه مااع اللغااة
فبمجرد دراسة ديوان أو ثالثة للشعراء املعروف ال ين ذكرانهم آنفا ،تتفتّ قرائحهم
الفارسيّة وآداهبا،
ّ
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خاص ااة
وتنمااو فاايهم روح الش اااعريّة والكتابااة اإلبداعيااة ابلفارس اايّة ،وبرغبااة عارمااة دون نل ا اِ أو نك اراهّ ،
عناادما كاناات الفارساايّة لغااة احلكمااة واألدب والثقافااة لاادى الشااعوب اإلسااالميّة مجيعااا ،ولعا ّال الساابب
األقااوى ذلااك هااو شااعورهم بغاان بالغااة الفارساايّة ومجاهلااا ورقّااة أدهبااا وموساايقيّتها ،وكا لك علا ّاو شا ن
أدابئهااا وشااعرائها ،وكااان إلدراكهاام مبااا هااو القااائم با اللغتا ماان عالقااة تشااابه ووحاادة لألصاال واملنشا
ارريت
أحياان ،دوره املؤثّر والفاعل ذلك ،كوهنما منحدرت عن أصلهما ّ
ملااا هااو املعلااوِ أ ّن كا ّاال ماان اللغت ا  ،الفارساايّة والكردياّاة تنتميااان نّ اللغااات اإليرانيّااة املنحاادرة عاان
موعااة اللغااات اهلندوأوربيّااة ،الاال تعااود ج ا ورها نّ لغااة ارريّا  ،ولعا ّال مرحلااة االف ارتاق والتفا ّار ب ا
اللغت ليست ببعيدة كثريا ،رّمباا يعاود نّ ماا قبال الفتوحاات االساالميّة لابالد فاارس وسلساالت جباال
زاكروس (ويسي ،)41 :2008 ،ل لك جندمها قريبت من بعرهما ،علن صعيد الصرل والنحو والتل ّفظ
والرتكي ااب وغريه ااا ،فج ا ا ور الكلم ااات وقواع ااد الرتكي ااب والتص ا اريف وا اارية والتح ااادد بينهم ااا رالل
السان  ،كا ّال تلااك هاي نقاااط االشارتاك واالحتكااك والتفاعاال با اللغتا واألدبا  ،ووشااائج العالقااات
بعرااهما الاابعض (املصاادر السااابق ،)7 :علاان النحااو الا ي جنااده ون اراه
وأسااذ الت ا ثري والتا ثّر املااوجب
األمت ت
اليوِ ب الشعب و ّ

 .6معاينة الرمزين القل والنا
خاص ا ااة عن ا ااد الش ا ااعراء
القل ا ااب والن ا اااي ،كالمه ا ااا رم ا ا ان ابرزان األدب والتص ا ا ّاول وعم ا ااوِ الفن ا ااونّ ،
بقوة ،وك لك
الرومانسيّ  ،نذ ن ّن هلما مكانة مرموقة امل هب الرومانتيكي ارخ ابلطبيعة ومفرداجا ّ
لدى الشعراء العرفاء وعاملهم العرفاينّ والوجداينّ ،فالرم ان هلما فاعليّة شعريّة ،يتفاىن معهماا الشاعراء
ادي
اوجي جس ّ
ثنااي يفارهبم ،ملا هلما من قابليّة الداللة ا ماليّة واإلحياء واإلسقاطت فالقلاب عنصار ابيول ّ
األول للاانفذ والااروح ،وساابب
وحساااس ،وهااو مبثابااة القيااادة والتمك ا للجسااد ،وك ا لك املكماان ّ
مها ّام ّ
اخة الاادورة الدمويّااة ا ساام ،و الوقاات نفسااه مسااتود للعواطااف واملشاااعر
ديناميكيّااة احلياااة ومرا ّ
ومجيااع النشاااطات الروحيّااة والعرفانيّااة ،ال ا ي يُطلااق عليااه هب ا ا املعاان لفااظ الف اؤاد ،للداللااة علاان جانبااه
ااري ،الا ي ياوازي جانباه امل ّ
اادي مان حيا األمهّيّاةت والنااي عنصار نباايتّ طبيعا ّي ،يتشايّ
املعنوي واالعتب ّ
ّ
اف بعااد االقتطااا ماان منبتااه ،وهااو آلااة موساايقيّة موغلااة القاادِ،
ماان قصااب ا ّاول يفقااد طراوتااه وجيا ّ
السارة
يُصنع علن هي ة خمصوصة قابلة للقياِ بدور االنبعا الصويتّ املنغّم املثري ،و ّ
املتراد ،ب األنغاِ ّ
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213ايًا
الفن العظيم دوما هاو ماا مینحناا ش
ابملهمت
آن واحد ،و ّ
املُفرحة واألنغاِ احل ينة ارسية ،نذ يقوِ ّ
من احل ن اخلفيف ،نّ جانب ما مینحنا من قست كبري من السرورت
وعل اان حن ااو ع اااِ ،كالمه ااا عنصا اران مرغ ااوابن ال اانفذ والا ا هن والش ااعور ،أي الف ا ّان واملعرف ااة،
ت اإلاثرة والت ثري واهليجاان ،النااي ابلتا ثري والقلاب ابالنفعاال والتا ثري أيراا،
ويشرتكان أ ّن كليهما حم ّ
احلسيّة والقلاب ابإلحسااس ا مااي ،انشادمها الشاعراء
الناي ابلتهييج والقلب ابهليجان ،الناي ابإلاثرة ّ
والفنّااانون ماان عبّاااد ا مااال كث اريا ،وأُعجب اوا هبمااا أّمیااا نعجاااب ،رّمبااا باادرجات متقاربااة ،مااع ّأهنمااا غااري
اادي ،ماان حيا املاهيّااة واألمهّيااة ،نذ ن ّن للقلااب فراال احترااان الااروح
متشاااهب
ارجي واملا ّ
الواقااع اخلا ّ
اواي وندارة احلياااة الباادن ،والقياااِ باادور املسااتود للرغبااات والغرائا ومولّااد املشاااعر واألحاساايذ،
عرا ّ
ااي واإلاثرة وخلا ااق
واملهيّا ااؤ لكا ا ّال املواقا ااف النفسا اايّة والشا ااعوريّة ،لكا ا ّان النا اااي حص ا ارا لا ااه ا انا ااب ا ما ا ّ
تتوخاه وتنشده الروح وال ائقة ا ماليّةت
اإلحساسات ا ماليّة ،والل ّ ة السمعيّة مبا ّ
لكل ما يدور عوات الروح والنفذ واإلدراك ،ورم للعات البااطين وق ّاوة
فالقلب أو الفؤاد مصطل
ّ
اإلبصاار واحلقاائق الثابتاة والقرااااي املعنويّاة عناد الصاوفيّة ،وهااو مرجاع التص ّاورات واإلدراكاات العرفانيّااة،
فين منشود ومطلوب ،فهاو مصادر النغماات ا ميلاة اخلالادة املوسايقن،
ّأما الناي فمفهوِ ّ
مجاي ،ورم ّّ
الاال نُعِتاات بلغااة الطبيعااة أو لغااة البشاريّة األوّ قاادمیاّ ،أمااا حااديثا فتُعاارل بلغااة الشااعوب ،الاال يفهمهااا
ااي ونن اختلفا اات اللغا ااات واألع ا اراق
ويتمتّا ااع منها ااا ا ميا ااع ،عا اان طريا ااق اإلحساسا ااات والت ا ا ّوق ا ما ا ّ
والبيًات ،وأصبحت لغة رم يّة مرغوبة ،نّ جانب الرموز والعالمات التعبرييّاة الال يلجا نليهاا اإلنساان
الفنّان ننتاج الفنون وارداب الفنون مجيعات
اخلاصة واملبتدعة تلك ،عندما
والشعراء بشكل عاِ والصوفيّة علن حنو خاص ،يلجؤون نّ رموزهم ّ
ااعي التعباري ،الال اااول دوماا نلغااء
ّ
يتمردون علان القولباة والنمطيّاة ،ويرفراون عالماات العقال ا م ّ
اخلاصااة
الفردانيّااة لاادى اإلنسااان الفنّااان ،وذلااك ليعا ّاخوا هبااا عاان ماواقفهم ومقااوالجم ،وكا لك مفاااهيمهم ّ
عامااة (ديرکااي ،)58 :2009 ،فتكااون رمااوزهم أحياااان مبثابااة الكااود
وغااري امل لوفااة علاان العاارل واملعااارل ال ّ
عماا هاو كاائن
والشفرة للتواصل فيما بينهم ،وغاية األديب الصو ّ رم يّته وغموضه ه ا هي التعباري ّ
خلااف الوجااود ال ائاال والعرضا ّاي ،واكتشااال الوجااود احلا ّاق الثاباات ال ا ي تتع ا ّدد يفلّيّاتااه ،ال للتعبااري عاان
املظ اااهر االنفعاليّااة ارنيّ ااة كم ااا ه ااو احل ااال عن ااد الرومانس ا ّاي ،ونّوم ااا للتعب ااري والغ ااوص حقيق ااة ال اانفذ
اداخلي العميااق الااروح وخباااي الا ات ،والنقال ماان احلقيقااة املطلقاة القابعااة أعماااق
اإلنساانيّة وسا ّارها ال ّ
احلق الثابات وهاو مطلقيّاة الاروح ،واديادا روح هللا املتجا ّ ر
السر
احلقيقي للوجود ّ
ال ات ،للوصول نّ ّ
ّ
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متساك باه املتص ّاوفة مان
خملوقاته الشريفة ،وه ا هو املغ ى العميق للحادي النب ّ
اوي الشاريف ،الا ي ّ
عرل نفسه فقد عرل ربّه (املصدر السابق)60 :ت
ومبا ااا ّأهنا اام ال يسا ااتطيعون نقا اال مشا اااعرهم ومواجيا اادهم تلا ااك ص ا اراحة ،الا اال ال تُا اادرك ّنال ابل ا ا وق
اإهنم
واملشاهدة ،كما ال يُع ّاخ عنهاا اال بلغاة اإلشاارة والرما واخلياال ،وال تفاي هباا لغاة املنطاق والقيااس ،ف ّ
آثروا أسلوب التلمي والرما واإلشاارة واأللغااز (املصادر نفساه) ،لغاة رم يّاة مكثّفاة ابرااز واإلشاارات،
اؤرق الصااو ّ دومااا هااو هللا
ومنهاا نشااارات الناااي والقلااب ،كماا عنااد مااوالان وصااا ت ون ّن املوضااو الا ي يا ّ
اب هللا بوصاافه حقيقااة احلقااائق ،وللكشااف عاان ه ا ه احلقيقااة العليّااة الاال ال تُسااعفه لكشاافها
تعاااّ وحا ّ
يقرر اللجاوء نّ القلاب بوصافه مصادر املعرفاة العالياة واملواصافات املعنويّاة،
وسائل املعرفة العاديّة ،فهو ّ
عسن أن يُدرك به موضوعه وهو غاية الغاايت ابلنسابة لاه ،عان طريقاه بواساطة الا وق واإلهلااِ ،لا لك
املوضو ال ي مأل الصو ّ بشحنة عاطفيّة طاغية ،ومتلّكته كليّا وتتا ّىب عان التعباري عنهاا ،ونّوماا تتطلّاب
احلسيّة ،ومن هنا أتيت كل كلمة تعبريه رم ا
لغة ختتلف عن اللغة الل ّ
نعخ هبا عن ندراكاتنا العاطفيّة و ّ
ااد ّايت (املصاادر السااابق ،)64 :وب ا لك يكااون األدب عناادهم
اذ واملا ّ
للتعبااري عاان حقااائق تتعاااّ علاان احلا ّ
وخصوصااا الشااعر يفربااة ،ورايضااة روحيّااة وذهنيّااة للوصااول اّ املطلااق ،ون ّن الرم ا واألسااطورة وساايلتان
لاليفاه حنو أعماق أكثر اتّساعا ،والبح عن معن أكثر يقينية (أدونيذ )158 ،وتش ّفيات
وشكالن ّ

ّأوالً :النا

عخ عن اقتطا
لقصة االقتطا واملفارقة عن األصل والكلّيّة نيستان ،ومن خالله ّ
ّاخت موالان الناي رم ا ّ
ال ااروح كج ا ا ء ع اان ع ااات األرواح وامللك ااوت األعل اان ،ض اامن مفه ااوِ وح اادة األرواح ،ص ااورة هياميّ ااة
احلسا ّاي ارااازي ،نطااار ماان الوجااد الروحا ّاي
مسا ّ
احرة ،متداخلااة ب ا العشااق احلقيقا ّاي اإلهلا ّاي والعشااق ّ
عما ال میكن التعبري عناه ابللغاة احملايادة البااردة ،مان آالِ الفاراق ومعااانة االشاتياق،
والتماهي ،والتعبري ّ
ل لك يقول :أريد صدرا ّبرحه ومّقه الفراق ،ألبوح له أبت االشتياق ألن ّفذ عان نفساي بعاض الشايء،
قائال:
س ـ ـ ـ ــينه خـ ـ ـ ـ ــواهُ شـ ـ ـ ـ ــرْه شـ ـ ـ ـ ــرْه ا ف ـ ـ ـ ـ ـرا

ات بگـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ومي ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر درد اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيا
(موالِ)19 :1395 :

ون ّن شوق الشخص املفرتق عن أهله ومنبته دوما للعودة نّ أصله ،وتكون اساتغاثته لاللتحااِ م ّارة
أخرى أبصله وكلّيّته ،قائال:
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ه ــر لس ــى و ــه او دور مان ــد ا اص ــل خ ــويش

اب جوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ215
ـويش

(سيا اده)37 :1397 ،

العشاااق
ومسا ّاوغا إلحداثااه النغمااات الشااجيّة املااؤثّرة ،الاال تل ا ّ عط ا
ّ
وندخاله موقف صو ٍّ
االااد ب الروح واألن  ،قائال:
عال من ّ
ّ
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر مـ ـ ـ ـ ـ ــن ا ِلـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ــن دور نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ش ا هنم الروحا ّاي ،بربطااه

لي ـ ـ ــک جش ـ ـ ــُ و ـ ـ ــو را آن ن ـ ـ ــور نيسـ ـ ـ ـ

(موالِ)19 :1395 ،

التامة واحل ّقة ،قائال:
وهو يب ّ مالبسات ذلك النقص والقصور ّ
ي املانع للوصول نّ املعرفة ّ
املاد ّ

تـ ـ ــن جـ ـ ــان و جـ ـ ــان تـ ـ ــن مسـ ـ ــتور نيسـ ـ ـ ـ

لي ـ ـ ــذ لـ ـ ـ ـ

را دي ـ ـ ــد ج ـ ـ ــان دس ـ ـ ــتور نيسـ ـ ـ ـ

(املصدر نهسه)

وقد ذهب دارس معاصر نّ أ ّن توأليف موالان للناي واختياره رما ا شاعرّاي وعرفانيّاا ،يت ملاا للنااي
ه ه ارلة املوسيقيّة املعروفة من خصائص وامتيازات علن غريها ،منها :أ ّن الناي من ارالت املوسيقيّة
كل منها من موعة مو ّاد
البسيطة و ّ
اخلامة ،قياسا جبميع ارالت املوسيقيّة األخرى ،الل تُصنع وتُرّكب ّ
وعناصر ،لك ّان النااي ارلاة الوحيادة الال تصانع مان عنصار وم ّ
اادة واحادة ،وهاي جساده اخلشا ّ النباايتّ
ومهمااة التنبيااه والتوجيااه
ارفااول ،مااع أناّاه مینحنااا كا ّال ه ا ه النغمااات املثاارية املااؤثّرة ،وك ا لك للناااي دور ّ
يوجهها ويعيد هبا نّ القطيع أو البيت ،وحيفظها مان الرايا
ابلنسبة للعجماواتّ ،
خاصة األغناِ ،نذ ّ
واهلالك ،وك لك أ ّن آلة الناي آلة فارغة األحشاء وجوفاء البااطن ،وعان طرياق احلارق والك ّاي والتثقياب
يتحم اال ع ا ااب ومع اااانة ورايض ااة كب اارية ،نّ أن يص ااب كائن ااا مجاليّااا وموس اايقيّا غنّاااء،
املتع ا ّدد بدن ااهّ ،
وك لك مبا أنّه متش ّكل من عنصر واحد ،فنحن ال نرى له ّنال جسده ،علما أب ّن النغمات الصادرة منه
كل مكان ،لكن ال نراه
ليذ هو ع ا سد وال ج ءا منه ،ونّوما هو من اهلواء ،ذلك اهلواء املوجود
ّ
ومنساق ،فاالوجود الرتكيا والتشاكيل
ئي لنا ،ذلك اهلواء احملصور واملادفو علان حناو مانظّم ّ
ألنّه ليذ مبر ّ
اائي للجس ااد وال ااروح األحي اااء ،و
اائي م اان القص ااب واهلا اواء ه ااو عا ا التش ااكيل والرتكي ااب الثن ا ّ
الثن ا ّ
مقدمتهم اإلنسانت
وكان الستخداِ موالان للناي علن ه ا النحاو املوفّاق والرتميا باه هبا ه الصاورة األدبيّاة العالياة،
حساااس وخطااري ،و نطااار صااورة شااعريّة مبتكاارة ،ت يساابق هلااا التطا ّارق واالسااتخداِ ماان قباال،
معاان ّ
املوسااع ،ل ا لك أصااب الفراال كا ّال الفراال ملااوالان ،الرتقيااة
امي املصا ّاور و ّ
وهب ا ا األساالوب ّ
األدد الاادر ّ
والتسااامي هب ا ه ارلااة امل لوفااة نّ مرتبااة الرتمي ا والتعبااري بااه عاان القرااااي اإلنسااانيّة الكااخى ماان الوجااد
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يشخصاه علان حناو انطاق
والوجود ،والتمجيد ابلروح ،والعشق والفراق ،أبسلوب تشخيص ّي مساتنطقّ ،
طعت من الغاب يبكون لنواحي الرجال والنساء
حكيم حماور ،يعر
ّ
قريته وأبسه ،فيقول م قُ ُ

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتان ات مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ب ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

وقابليّته

ا نهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد و ن ِليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

(املصدر نهسه)

ا مع ب طر األحوال املعاكسة املتناقرة من السعداء واألشقياء

م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه ه ـ ـ ـ ـ ـ ــر ْجعيّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِالن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

مثّ بيان موانع االطّال علن األسرار واحلقائق الثابتة

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر مـ ـ ـ ـ ـ ــن ا ِلـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ــن دور نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ

جه ـ ـ ـ بـ ـ ــد ْـ ـ ــاالن و خـ ـ ــو ْـ ـ ــاالن شـ ـ ــد

(املصدر نهسه)

ليـ ـ ـ ــذ چشـ ـ ـ ــُ و ـ ـ ـ ــو را آن نـ ـ ـ ــور نيس ـ ـ ـ ـ

(املصدر نهسه)

مثّ ختليااده لعنص اار الن اااي ورم يّت ااه ذهاان البش اريّة وارداب العامليّااة ،نّ أن ي اار هللا األر وم اان
االا اااد ابلك ااوينّ ،روح ااا
عليه ااات وذل ااك ص ااورة ح اااالت م اان الوج ااد واالنتش اااء واالغ ارتاب النفس ا ّاي و ّ
لكل صو ّ كبري هدل تعبريه وكتاابته ،وهاو اكتشاال لغاة كونيّاة يع ّاخ هباا عان املطابقاة
وتعبريا ،أل ّن ّ
والتااداخل ،ب ا الالمنتهااي املعاان والااروح ،واملنتهااي الصااورة واألشااكال ،وهااي لغااة تااتكلّم دون وساااطة
يعخ عن نشوة الصو اال لغة منتشيةت
العقل ،ونّوما لغة تقوِ علن النشوة ،ألنّه ال ّ
الناي ،ونفخ فيه من روحه انر
اخلالق والبصرية الصوفيّة املتوثّبة ،أشعل موالان النار
فبقوة خياله ّ
ّ
ّ
العشق واهلياِ ،فرفعه وارتقن به وبقريّته الرم يّة نّ مصا القرااي الكخى ،من الوجود والعدِ والفناء
وقوة العشق الناريّة الل تُص ّفي وتُاّرقي قائال:
واخللود ،والتعبري به عن ثنائيّة الروح واهلواءّ ،
آت ـ ـ ـ ـ ــش عشـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ لان ـ ـ ـ ـ ــدر فت ـ ـ ـ ـ ــاد

جوش ـ ــش عشـ ـ ـ اسـ ـ ـ و ـ ــه ان ـ ــدر م ـ ــى فت ـ ــاد

(موالِ)19 :1395 ،

وقصااة عشااق نااون نحاادى صااوره
مهمااة احلاادي اخلالااد عاان خلااود العشااق الااداميّ ،
وهااو يناايت بااه ّ
الدانية والقريبة بقوله:
ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير راه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون میون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

قصـ ـ ـ ـ ـ ــه ه ـ ـ ـ ـ ـ ــاى عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جمنـ ـ ـ ـ ـ ــون میونـ ـ ـ ـ ـ ــد

(املصدر نهسه)

ومن مثّ االرتقاء به نّ درجة رؤية املصائر واراهيل واملكاشفات ودرجة التميي والقرار ب احلقائق
وحمدودايت ال مان واملكان قائال:
املطلقة وب األعرا القاصرة
ّ
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ت ـ ــو ص ـ ــان اى آنل ـ ــه چ ـ ــون ت ـ ــو ک نيسـ ـ ـ

(املصدر نهسه)

مادة جسده اخلش ّ ،ولك ّان جساده هاو
ومعلوِ أ ّن نوح الناي الرام ألن اإلنسان ليذ ج ءا من ّ
الوسيلة لنش ة ه ا النوح واألنا  ،نّوماا نااوحاه مان اهلاواء احملصاور اخلف ّاي الا ي بداخلاه ،واهلاواء الناائ
داخاال الناااي هااو رما لااالروح ،أي نفااذ اإلنسااان امل ارّابة علاان اخلااري واحلا ّاق ،فهااي لتجلّيهااا تعتمااد علاان
ا سااد ،وهب ا ا يشااري مااوالان ترمي ا ه ابلناااي نّ حقااائق وعناصاار ثالث اة ،جسااد الناااي ،واهل اواء اخلفا ّاي
املصوت ،وكلّية وجود الناي ،لإلشارة والداللة علن ا سد اإلنساينّ والانفذ الطااهرة فياه الاروح ،وكل ّاي
ّ
يفساار العرف ااانيّون أب ّن
اامي والروحا ّاي (سااياحزاده)34 :1397 ،ت و الوقاات نفس ااه ّ
وجااودان اإلنساااينّ الس ا ّ
رم يّة الناي نشارة للداللة علن اإلنسان الكامل ،والناس املتسام الكبار مثل موالان نفسه ،فهو مرشد
احلق واخلري ،أي اإلنسان
أخالقي وشيخ طريقة وعارل كبري ،وهو ارخ أبيدي السالك نّ الطريق ّ
ّ
ايري (املصاادر نفسااه) ل ا لك
الكاماال اإلنسااانيّة ،ننسااان ذو وجااود ونفااذ ننساااينّ نبياال ووجااود شااهر ّ
اين
يصااب الناااي واألان صااور األحاادا واملواقااف القصاايدة ،عنص ارا وشخصاايّة واحاادة ّااا ّ
ااد فا ّّ
وعرفاينّت
اثنياً :القل

الفين املبتكر ،ال میكننا املقارنة ب ما ابتدعه موالان من ترمي
األدد ّ
لعل من حي البناء ّ
ّ
املتفرد واخللق ّّ
مبتكر وصورة أدبيّة راقية للناي ،وب موقف صاا املعاار لاه والاداعي نّ نقاض ذلاك الرما وتقاد
الب ااديل عن ااه ،فاالبتك ااار والس اابق واالهت ااداء نّ مث اال ه ا ه التص ا ّاورات امل دوج ااة ،غرام ااا وهيام ااا ،عش ااقا
اري املوافااق للرابااع عشاار
ومتجياادا ،مسا ّ
اجل يقينااا ملااوالان ،وذلااك عصاار مب ّكاار وهااو القاارن السااابع اهلجا ّ
امليالدي ،علن حنو خالد ومتواصل نّ يومنا ه ا ،زر با ور ا ماال وغارس جا ور العرفاان ،وخلاق
ّ
ماي لدى األجياال البشاريّة ،علان خمتلاف لغاجاا وأعراقهاا ،لا لك نارى أ ّن حجام انشاغال
اإلحساس ا ّ
الدارس الغربيّ أبدب موالان وفيوضاته وعجائبه ،أكخ وأكثر من االنشغال به داخل نيران (موالان،
 :1988مقدمة)ت
لكا ّان صااا حاااول جهااد اإلمكااان التقا ّارب والااتالمذ لتخااوِ تلااك التجربااة األدبيّااة اخلالاادة والراقيااة
اخلاصة والبناء علن يفربته اثنيا،
ملوالان ،عن طريق التعامل مع يفربته والت ثّر هبا ّأوال ،ومن مثّ طرح رؤيته ّ
وذلك عن طريق معاكسته ،لرم ه وصورته األدبيّة ال كلّي دعوته ،من حي اإلنصات واالستما ملا هو
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االعتباار واللياقاة ،صاحي ننّاه عاكساه وانقراه عنصار الرما  ،وها ا ب اتاه أمار مه ّام وجادير ،أدبيّاا
وفنّايا ،نذ ت جيرأ أحد من شعراء الفارسية ومن غريهم أن ي ِ
قدِ علن مثل ه ا املوقف ،وه ا دليل لياقته
ّ
ّ
ُ
ونمكاانتاه األدبيّاة والفنّايّاة ،لكنّاه رّمباا أقادِ علاان ذلاك مان ابب التاوق والشاوق الستحراار روح مااوالان
للتالقي العرفاينّ معه ،مشهد أشبه مبوقف الن ّ موسن ( ) مع ال ات اإلهليّة( ،وهلل املثال األعلان)،
عندما أسهب حديثه وأداِ حبواره معه تعاّ ،بغياة التساامي ب اتاه مان خاالل الا ات العليّاة ،ونداماة
الروحي األكثرت فلع ّال صاا أراد بعملاه ها ا أن يفات
اللقاء ونطالة حلظات السعادة واالنتشاء والتل ّ ذ
ّ
انف ة للتالقي واحملاورة مع ذات موالان ،وخلق لقاء عرفاينّ معه ،لكن من خاالل عار جادير ابحملااورة
املادة والثيمة ،و الوقت نفسه ياوفّر لاه ها ا االتّصاال الساعة
والتواصل ،وهو املناقرة واملعاكسة
ّ
ي باديل عاان
زمان احلاادي واحملااورة ،ال ا ّارد حماكاتاه والسااري مسااره توافقيّااا ،فقااِ بتقااد عنصار رما ّ
أجل وأبرز
رم ه لإلنصات واالعتبار ،وهو عنصر القلب ،القلب ال ي حيوي الروح ،الروح الل هي من ّ
قرااي موالانت
اوي ،أو
فاإذا كاان ماوالان يقصاد برم يّاة النااي ،ك ّاال مان ثنائيّاة الاروح وا ساد ،أو ثنائيّاة امل ّ
اادي واملعن ّ
عنصاار
متجساادةٌ حقيقااة واعتبااارا عنااد صااا
املرئا ّاي واملخفا ّاي ،أو األثاار واملااؤثّر ،فكا ّال ه ا ه املفاااهيم
ّ
املهمات واألسرار ،ومنه فاعليّتاه الانفخ والتنغايم ابلنااي ،فهاو
القلب ،وفعله الباع علن الكثري من ّ
ومسعد املشتاق :
حمرِ ّ
العشاق ُ

شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنو ا دل حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ّ

هـ ـ ـ ــُ فـ ـ ـ ــر اف ـ ـ ـ ـزاى هـ ـ ـ ــر مشـ ـ ـ ــتا اوس ـ ـ ـ ـ

(اهری )558 :2015 ،

األبدي ،ومظهر نور الوحدانيّة السرمديّة قائال:
ت يفليّات الرمحة والرمحن
وك لك هو حم ّ
ّ

دل إليشـ ـ ـ ـ ــه جلـ ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ـ ــاه رُح ـ ـ ـ ـ ـ اس ـ ـ ـ ـ ـ

مظمـ ـ ـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ـ ـ ــور ـ ـ ـ ـ ـ ــياى وْــ ـ ـ ـ ــدت اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ

(املصدر الساب )560 :

األول واإلجيااد منا األزل،
فهو مكمن األسارار والعلام اللادينّ ،وبوتقاة املكرماات ومالبساات اخللاق ّ
املاثل قوله ( ُكن فيكون) قائال:
دل لت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن

دل م ـ ـ ـ ــار خان ـ ـ ـ ــهای سـ ـ ـ ـ ـ ا امـ ـ ـ ـ ـ ِر ُل ـ ـ ـ ــن

(املصدر نهسه)

ااي وشااعوره
ومبااا أ ّن نغمااات الناااي ّ
املتنوعااة املثاارية ،هااي بت ا ثري فعاال النااافخ وقلبااه ،ونحساسااه ا ما ّ
اإلنساين الطاهر ،ل لك يُع ّد القلب عنده مصنع الصنائع واإلبداعات مجيعا
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دل صـ ـ ـ ـ ـ ــنايع خانـ ـ ـ ـ ـ ــهی صـ ـ ـ ـ ـ ــنع خداس ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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دل ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدايع خان ـ ـ ـ ـ ـ ــهی ْــ ـ ـ ـ ـ ـ را سزاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

(املصدر نهسه)

جي للوجود فكر موالان ،علن صعيد ا سد ،وروح اإلنسان،
وك لك نذا كان هناك تصنيف ّ
تدر ّ
ومطلقيّة الروح ،فإ ّن القلب يُل ّ ه ا التصنيف أكثر من الناي وبطريقة أوّ ،فهو كان احلاضار األكاخ
املعاراج واملقصااود بقولااه تعاااّ (قاااب قوس ا أو أدىن) ،املتمثّاال بقلااب الرسااول (ص) ،والوصااول نّ
مقامات احلقيقة األبديّة
دل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـان او أد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود

دل مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ال يهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود

(املصدر الساب )561 :

األول رايت هللا ،ومظه اار األس ا ارار اخلفيّ ااة
فه ااو املص ااحف ّ
أوحن) ،ل لك صا يقول:
مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف دل آ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود

وسر حكمة اخللق،
كان القلب نخاس ليلة اإلسراء ّ

دل چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراغ ليلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود

قول ااه تع اااّ (فا ا وحن نّ عب ااده م ااا

مظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أوْــ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود

(املصدر نهسه)

قوله" :لوالك لوالك ملا خلقت األفالك":
خمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
(املصدر نهسه)

ت الااروح ومكمنااه ،وهااو وساايلة ومصاادر مجيااع النشاااطات الروحيّااة ،ماان حي ا اراهاادات
ألناّاه حم ا ّ
واملكاشا اافات عا ااات األرواح ،ل ا ا لك يا اارى علا اام التصا ا ّاول القلا ااب مبع ا ا كا ا ّال النشا اااطات العرفانيّا ااة
وا ماليّااة ،فقااالوا ب اامدار القلااب ومنااار القلااب ،وأهاال القلااوب ،والرؤيااة القلبيّااة ،ونن كااان الناااي أكثاار
املهمااات العرفانيّااة فااإ ّن
طبيعيّااة وسااحريّة ماان حيا
احلساايّة والظاااهر ،لكاان ماان حيا الوأليفااة املعرفيّااة و ّ
ّ
القلااب من لااة رفيعااة ،ال توازيااه األشااياء األخاارى نظاار الصااوفيّة مجيعااات فهااو مبع ا أن اوار احلقااائق
والكامت لألسرار اللدنيّة ،ال يُفشي أسرار العات الالهويتّ للناسويت:
شـ ـ ـ ـ ـ ــأن الهـ ـ ـ ـ ـ ــوتى بـ ـ ـ ـ ـ ــه ِسـ ـ ـ ـ ـ ــوتى نگه ـ ـ ـ ـ ـ ـ

را ابْیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن را ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ظاهره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(املصدر الساب )566 :

األول من ه ا
املتررر
احلقيقي ّ
ونذا كان عنصر الناي يُع ّد رم ا لالقتطا واالفرتاق ،فإ ّن القلب هو ّ
ّ
قصااة ج ا ّدان آدِ عليااه السااالِ وج ا ّدتنا حا ّاواء ،والاادي البش اريّة،
االف ارتاق واالقتطااا فعليّااا ،ماان خااالل ّ
ف رواحنا مجيعا أج اء من روحيهما ،ل لك يقول حافظ:
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مـ ــن

آد آورد در ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب ابد

(املصدر نهسه)

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

ـل اسـ ـ ـ ـ ـ دل ي ـ ـ ـ ــن لائنـ ـ ـ ـ ــات
ج ـ ـ ـ ــزء در ل ـ ـ ـ ـ ّ

ـل ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزء س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحنات
لائن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
(املصدر نهسه)

ونذا كااان الناااي يعتلاان ه ا ه املكانااة الرم ياّاة والشااعريّة علاان صااعيد الفا ّان والعرفااان ،بواسااطة يفساايد
وتفعيل موالان لاه ،فاإ ّن القلاب منا أن أدرك اإلنساان بادوره ووأليفتاه مان خاالل ثنائيّاة العقال والقلاب،
واحلياااة واملااوت ،والسااعادة والشااقاوة ،وماان مثّ معرفتااه باادوره العرفاااينّ ،ابعتباااره مسااتود األسارار و مااع
ت املعرفة اإلهليّة ،املتمثّلة بقلوب األنبياء واألولياء والعارف الكبار ،أعّه اإلنسان و ّاده
اإلدراكات وحم ّ
مهماة تشاكيل ق ّاوة اإلدراك
العرفاء ،ورفعوا مان شا نه علان ساائر أعرااء ا ساد ،وأشاركوه ماع العقال
ّ
كل ما له عالقة ابلوجدان والرمري والرمحة واملعرفة
والتعبري ،وعامل الرؤاي والبصرية واإلدراكات الراقية ،و ّ
والعرفانت
و األخااري میكننااا القااول أب ّن عنصاار القلااب أشاارل وأعلاان ماان عنصاار الناااي ،ماان حي ا حقيقتااه
ااي ،والتوألياف
املاديّة ووأليفته احلياتيّة ّ
اين ا م ّ
ومهماتاه املعرفيّاة ،لكان علان صاعيد االبتكاار ّ
األدد والف ّ
جس اادته عل اان م ا ّار العص ااور
الش ااعري ّ
األول واملتميّا ا  ،ودرج ااات القب ااول وحج اام املتلقا ا ّ للتجرب ااة ال اال ّ
واألزمان ،حسب معيار الفيلسول كانت (محود ،)35 :1991 ،فإ ّن رم يّة الناي أعلن مرتبة ،وك لك ملا
ااي
ي فاعل الواقع
للقلب من بُعد ّ
اوي ،لك ّان الن ّ
ي ا اناب املعن ّ
ماد ّ
اخلارجي ،يساوي بعده ا ماا ّ
ّ
أي اعتب ااار آخ اار ،مثّ ن ّن
اوي ،وال يش اارتك وج ااوده ّ
ااي واملعن ا ّ
ك ا ّال ش ا ا نه ودوره يتمثّ اال ال ااه ا م ا ّ
اداي يكاون فعلاه ترميا اّ ،أماا
األدد الرام للنااي هاو مان ابتكاار وابتادا ماوالان نفساه ،لا لك نق ّ
التصوير ّ
ملتنوعة الشعر واألدب ،فهي شائعة ارداب وليذ من ابتكار صاا ،
رم يّة القلب واستخداماته ا ّ
ونّوما يتمثّل عملاه اساتخداِ جدياد للقلاب ،ويفرباة مغاايرة لتجاارب ارخارين ،ونن كانات مبنيّاة علان
خارطة يفربة سابقة ،وهي يفربة موالان ه هت
لكل من موالان وصا رؤية أخرى تفوق
ه ا ما وجدته وأدركت به من أسرار الرم ين ،لكن حتما ّ
ألهنماا مهاا العارفاان احلقيقيّاان برم يهماا ،وقيال
رؤيل ،بل رؤايمها ال رؤيتهما الل تصل ح ّد األسااطريّ ،
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ات
صاااحب الاادار أدرى مبااا فيهااا ،كا لك يقااول املثاال الفارسا ّاي قيمااة الا هب عنااد الصااائ  ،أو كمااا قالا
وتلمذ مجايت
ليلن للخليفة :أسكت ما دمت لست نوان ،فإنّك ال تستطيع اكتشال ّ
والشك أ ّن العمل كالمها أصيالن وموفّقان ،فكماا أ ّن عمال ماوالان يتمتّاع ابألصاالة ابتكاار
ّ
ها ا العماال والرتميا املبتااد للنااي ،كا لك عماال صااا يتمتّااع ابألصاالة ،ألناّاه خالفااه وعاكسااه ،وأثباات
فكرتااه وشخصاايّته األدبيّااة يفربتااه ،فهااو ونن كااان مقتفيااا لتجربااة مااوالان ،لكنّااه ت يا هب ركابااه وت
خ ا بتصا ّاوراته الشااعريّة والرم ياّاة ،ل ا لك قياال :ن ّن األصااالة احلقيقيّااة تكااون ذات الفنّااان و العماال
وينشاات فكرتااه الاال يتكا ّاون منهااا مراامون قراايّة حقيقيّااة ،ويتملّااك
يتعمااق ّ
الا ي يبدعااه ،وذلااك عناادما ّ
اادة الاال شا ّكلتها عبقريّتااه عاان شخصاايّته احلقيقيّااة وصااورته
ها ه الفكاارة كاملااة ،ويكشااف ماان خااالل املا ّ
فين أصيل ،ال ي ينماو ويتكامال صاميم
األسلوبيّة ،الل هي البؤرة احليّة الل يتش ّكل منها ّ
كل عمل ّّ
طبيعته الكاملة والنهائيّة (مکي)24 :2017 ،ت

 .6عالقة التشابه واالختالب
مفهااوِ التشااابه واالخااتالل مفهااوِ جديااد العالقااات األدبيّااة ،دعاات نليااه املدرسااة األمريكيّااة ّأوال،
وأخ ت به املدرسة الروسيّة الحقا ،ومن مثّ عموِ مراك الدراسات املقارنيّة احلديثة ،من أواست القرن
املاضي ،ال ي يعين املقارنة ب األعمال األدبيّة علن صعيد التشابه واالختالل ،ب األشياء واملواقف
العامااة ب ا األعمااال ،بقصااد املمارسااة الواسااعة للمقااارانت ،والتعا ّارل علاان حقااائق
واحليثيّااات الشااعريّة ّ
املالبسااات األدبيّااة ب ا األعمااال ،والاال مجيعهااا تكااون خدمااة ارداب واملعااارل األدبيّااة مجيعااات
وذلك أل ّن غاية الدراساة املقارناة غاياة أترخيّاة ال أسالوبيّة ،نذ ن ّن الادارس املقاارن ال يادرس املوضاوعات
نسي
نفسها ،ونّوما يدرس حركة سريها ،وأ ّن ّ
مادته شيء ّ
متحرك كالت ريخ نفسه ،ل لك يقول املنظّر الفر ّ
املعرول فان تيجم :ن ّن األدب املقاارن يُرايف متعاة ثقافيّاة أخارى ،نّ جاناب متعاة اإلحسااس جبماال
الشعر والنثر ،وك لك املشاعر واألفكار الل تثريها أعماقنا ،وهاي متعاة الفهام والتفساري (املصادر الساابق:
تقل ش ان عن ابقي املتع األخرىت لا لك نقاف أخاريا ها ا احملاور علان ماواطن التالقاي
 )244الل ال ّ
والتوافق من غري الرما ين ،وكا لك وعلان ماواطن االخاتالل والتبااين ،ونن كاان األمار الثااين وقفناا علياه
من خالل املقارنة ب الرم ين تفصيليّا ،احملور اخلامذت
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 222املتشاهبات
ّأوالً:

املتشاهبات ب األعمال املدروسة مقارنيّا عادة ،هي املسائل الشكليّة والبنائيّة ب العمل أو األعمال
اعري الفاورِ وطبيعاة اخلطااب مان حيا التل ّاوانت اللغويّاة
الشعريّة ،من مثل الاوزن والقافياة والشاكل الش ّ
العامااة ،وهااي الاال تبقاان متوافقااة ب ا العمل ا الشااعريّ  ،مهمااا كاناات صاافة الت ا ثّر ونوعااه
واألساالوبيّة ّ
ودرجاته ،معارضة أِ مناقرة أِ اراة وحماكاةت
السداساايّة (فاااعالتن
فالقصاايداتن ماان حي ا الااوزن كلتامهااا ماان حباار الرماال التا ّ
ااِ ،ذات التفعاايالت ُ
العج ا  ،وبتشااكيلل الرماال املقصااور واحمل ا ول ،ماان الراارب
فاااعالتن فاااعالتن) الصاادر وك ا لك
ُ
املتحول تصريعا للررب املقصور (فااعالن) كماا البيات الثالا لقصايدة النااي (از فاراق  /فااعالن)
ّ
األول
األول لقصيدة القلب (هاى خاِ  /فاعالن) ،والررب احمل ول (فاعلن) ،كما البيت ّ
والبيت ّ
لقصيدة موالان (من كند  /فاعلن) والبيت الثاين لقصيدة صا (من كند  /فاعلن) ،كنماذج عن ابقي
التفعيالت األخرىت
ااِ ال ياارد ّنال وعروضااه حم وفااة ،واحل ا ل علّااة ،وهااي ح ا ل الساابب اخلفيااف ماان آخاار
والرماال التا ّ
التفعيلااة (فاااعالتن) ،فتُصااب (فاااعال) وتُنقاال نّ (فاااعلن) املساااوية هلااا ابحلركااات والسااكنات ،مقاباال
املثنوي املا دوج ،أي علان شاكل ثنائيّاات
ضربه الصحي  ،لكن مبا أ ّن القصيدت مكتوبتان ابألسلوب
ّ
مصرعة ،فإ ّن صورة القصر علان حناو اتِ واردة فيهماا أيراا ،وبنسابة صاورة احلا ل احلجام
مق ّفاة أو ّ
والعدد ،والقصر أيرا علّة ،وهو حا ل سااكن السابب اخلفياف آخار التفعيلاة (فااعالتن) وتساك
متحركه ،فتُصب (فاعالت) ،وتُنقل نّ (فاعالن) املساوية هلا ابحلركات والسكناتت
ّ
كل من زحال اخلن كثريا ،وهو ح ل الثاين
وتفعيلة الرمل أي (وحدته اإليقاعيّة) ،عادة يدخلها ّ
اف قلاايال ،وهااو ح ا ل الساااكن السااابع ماان
الساااكن ماان (فاااعالتن) فتصااب (فعالتاان) ،وزحااال الكا ّ
ااعالت) ،وقااال العروضاايّون ن ّن تكارار وحدتااه اإليقاعيّااة ،بتغيااري طفيااف جيعاال
(فاااعالتن) فتُصااب (فا ُ
وزنه بعيدا عن الراتبة وقابال للحركة ،أل ّن كثرة دخول اخلن حشوه وعروضه وضربه تساعده علن أن
اارة ،الاال تثااري النشااوة سااامعيها،
يكااون ماان حبااور الطاارب والغنائيّااة القريبااة ماان األحلااان العرفانيّااة احلا ّ
النساايابيّتها علاان اللسااان ومرونتهااا العاليّااة نغميّااا (احملجااوب)131-126 :1971 ،ت ول ا لك جنااد أ ّن ماان
أشااهر وأمجاال مااا جاااء علاان ها ا البحاار ماان املااورو العاارد ،تشااكيلة ا وء الرماال املقصااور ،هااو مااا
اتقبلن الرساول األكارِ (ص) ،عناد اهلجارة نليهاا ووصاوله نّ
ينسب نّ فتيات املديناة املن ّاورة ،عنادما اس ا
مشارل املدينة ،نذ أنشد ان ه ه األبيات ا ميلة:
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ْیلـ ـ ـ ــع البـ ـ ـ ــدر علينـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن ثنيّـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــودا ْع

ْ 223ع
وجـ ـ ـ ـ ـ الشـ ـ ـ ـ ـ ر علين ـ ـ ـ ــا ،م ـ ـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ــا هلل دا
(عبدالر ا)77 :1989 ،

اعري ال ا ي
وماان حي ا الشااكل والفااورِ فااإ ّن الشاااعر صااا اهل ارياين قااد أخ ا ابلفااورِ والشااكل الشا ّ
اوي امل ا دوج القافيااة ،ذلااك الشااكل ال ا ي
ّاخت ا ه مااوالان نطااارا وأساالواب لقصاايدته ،وهااو الشااكل املثنا ّ
ابتدع ااه م ااوالان نفس ااه للش ااعر عم ااوِ آداب الش اارق ،ال ا ي يعتم ااد عل اان الش ااطرين ابلتقفي ااة الواح اادة
لكل بيت ( أ أ – ب ب – جا ج ا ) نّ هناياة القصايدة ،علان شااكلة املنظوماات واألراجيا
واملستقلّة ّ
املوحاادة للشااعر العمااودي ،ون ّن ها ا التطااابق والتساااوي
املعرفيّااة ،الا ي هااو خااروج ماان نطااار القافيااة ّ
اإلطار واملسائل الشكليّة مبدأ من مبادو املعارضات واملعاكسات األعمال الشعريّةت
وم اان حيا ا املع اان والتوجي ااه ،ف ااإ ّن كلت ااا القص اايدت ترّكا ا ان عل اان املع اااين الس ااامية والص ااور العالي ااة
اوجيهي ،ويتمح ااور خطاهبم ااا عل اان التوجي ااه والتبص ااري ،وتوجي ااه اخلط اااب للمف اارد الا اواعي
واألس االوب الت ا
ّ
املفرت وليذ للجمع وارموعة ،وتبدءان أبسلوب الطلب ،األوّ ابلطلب األمري (بشانو از نایتتت)
والثانيااة ابلطلااب الناااهي (مشاانو از ناایتتت) ،وكلتامهااا تاادعوان نّ االسااتما واإلنصااات نّ شاايء مها ّام
اروي
وذي اعتبار ،وتنتهيان ابلقول
اخلتامي والسالِ علان املخاطاب واملتل ّقاي ،وتادور معظام القاوا وال ّ
ّ
الدال والتاء وامليم والنون بنسبة ثالثا ّرواي ،،و ك ّال مان القصايدت الغلباة والكثارة حلار
علن حرول ّ
روايت
ّ
الدال والتاء بنسبة ثالثة وعشرين ّ
ويبدأ صا الشرو قصيدته ابالرتكاز علن وصف ماوالان للحاال بلفاظ اخلااِ البيات األخاري
من قصيدته الناي ،بقوله:
در نياب ـ ـ ـ ـ ـ ــد ْ ـ ـ ـ ـ ـ ــال خت ـ ـ ـ ـ ـ ــه ه ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

األول:
مستخدما ع لفظ اخلاِ من البيت ّ

مشـ ـ ـ ـ ــنو ا

ايـ ـ ـ ـ ــن ْ اي ـ ـ ـ ـ ـ هـ ـ ـ ـ ــاى خـ ـ ـ ـ ــا

ــــــ

س ـ ـ ـ ـ ـ ــخن ل ـ ـ ـ ـ ـ ــواته ابيـ ـ ـ ـ ـ ــد والسـ ـ ـ ـ ـ ــال

(اهریا )557 :2015 ،

را خ ـ ـ ــود وي ـ ـ ــد ب ـ ـ ــه ـ ـ ــيش خ ـ ـ ــاص و ع ـ ـ ــا

(املصدر نهسه)

وك لك يُنهي احلدي والقصيدة مبا أهنن به موالان من السالِ فيقول:

صـ ـ ـ ـ ـ ــافی ا ْـ ـ ـ ـ ـ ــاالت دل داد ايـ ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ـ ــا

ـ ـ ـ ــو ل ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ــر ه ـ ـ ـ ــو دارى والس ـ ـ ـ ــال

(املصدر الساب )558 :

224

بین قصییة القلب للشاعر الکردیّ صافی الهیرانیّ وقصییة النای لجالل الیرن الرومی

224
ااعي كا لك ،فااإ ّن كا ّاال منهمااا ،ماان الشخصاايّات الدينيّااة البااارزة،
وعلان الصااعيد الشخصا ّاي واالجتما ّ
هلما مكانتهما الدينيّة واالجتماعياة الباارزة تمعيهماا ،وكا لك كاان رما ين كباريين عاات التص ّاول
والعرفااان ،وشاااعران ابرزان كثاارة تناااول موضااو العشااق اإلهلا ّاي فنّهمااا ،علاان الاارغم ماان التفاااوت
ملحااة
بينهمااا الكيااف والكا ّام وا مهااور ،وهلمااا مرياادون وأتبااا كثااريون ،وكا لك هلمااا ميااول ورغبااات ّ
الشجي والرقص الاديين وغاريه،
الديين ،والشغف ابلصوت
للجمال والفنونّ ،
ّ
خاصة املوسيقن واإلنشاد ّ
ابلتجمعات ،دون االنعا ال واهلاروب منهاا ،والتعامال
لق ملموس ابلناس واالختالط
وك لك لكليهما تع ّ
ّ
مع ارتمع برؤية اإلصالح لالرتقاء به ،ومن املفارقات أو من مشيًات القدر أ ّن صا أيرا اسم قريته
الق ارن
ادوانت وخمطوطااات الشااعراء والدارس ا
هااو ني ارانّ ،
ألهنااا كاناات تُكتااب هك ا ا قاادمیا ،املا ّ
الثااامن عشاار والتاسااع عشاار ،لكاان فيمااا بعااد ِ
اتقرت
صا ّ
ُ
احفت مه جااا وُكتباات هاااء ،ف صاابحت هاريان واسا ّ
عليهات

اثنياً :املختلهات
ّأوال ماان حيا احلجاام ،قصاايدة الناااي ملااوالان تتكا ّاون ماان انيااة عشاار بيتاااّ ،أمااا قصاايدة القلااب لصااا ،
فتتكون من ستة عشر بيتا ،وال يُعرل ملاذا تنقص الثانية عن األوّ ببيت  ،فهل ه ا النقص انتج عان
ّ
يتعر الدارسون نّ سبب ذلك والتحقيق فيه ،علما أب ّن
النساخ أِ ألمر آخر ،ت ّ
السقوط ونسيان ّ
القصائد املعاكسة واملناقرة عادة تكون أكخ وأوسع من القصائد األصليّة الل تُعا اكذ ،أو تكون علن
ِ
مبهمت  ،نقض املطروح عند السابق وك لك نثبات
أقل تقدير متساوية احلجم هلا ،كون املعاكذ قائما ّ
ّ
املفرل عندهّ ،أما اراراة واحملاكاة فاختالل األحجاِ أمر اكن ووارد بكثرةت
بديله املقرتح و ّ
واملختلااف األكااخ واألساااس ب ا العمل ا هااو مااا يتمثّاال اخااتالل رم يهمااا الرئيس ا واحملااوريّ
قصة االغرتاب وتباري العشق ،واالرتقاء به نّ
لتجربتيهما ،ب ترمي موالان بعنصر الناي للداللة علن ّ
مرتبة مشاهدة املصائر واملنادي بعودته نّ عات األرواح ،وب توأليف صا لعنصر القلب رم ا للداللة
وأتساذ مان الصاور املختلفاة
كل ماا تشا ّكل ّ
علن املواقف الروحيّة العالية و ّ
املهمات ّ
املشرفة ا ليلة ،و ّ
ابيفاااه مسااار واحااد ،وهااو اإلنصااات للمرمااوز بااه ،واالعتبااار ماان
عمليهمااا انتااج ها ا االخااتالل ،لكنّااه ّ
ومهمتهت
وضعه ّ
ّأماا أسالوبيّا الا ي هاو بااؤرة االختالفاات ،فاإ ّن أسالوب صاا خمتلااف التنااول واملعا اة متاماا عاان
العشااق ،ومالبساات رما ه
أسلوب موالان ،من حي تفريعاته مبعاين العشق وحيثيّاته ،وا والن عات ّ
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ااي
احملوري ،وتقدمیاته الشعريّة اخلياليّة صور أشبه ابملق ّدمات الخهانيّة ،كونه متعاامال ماع موضاو الن
ّ
ااعي ،بيااان املعاااين وشاايء ماان االسااتدالل
يقينيّاا ،وأناّاه مجااع با األساالوب التخييلا ّاي واألسالوب اإلقنا ّ
تصرل الشاعر املعاين
الشعريت يقول عن ذلك ابن حازِ
املقنع ،املعرول ابحلجاج
ّ
القرطاجين :ما ّ
ّّ
اعري ،حساان موقااع
فا ردل القااول التخييلا ّاي الطريقااة الشااعريّة ابإلقناااعي ،واإلقناااعي اخلطابااة ابلشا ّ
األسااليب مان النفااوس واراتحات حلبّهااا االنتقاال با فناون الكاالِ ،ويفا ّدد نشااطها  ،فكا ّال منتقال نليااه
أشهن نّ النفذ من املنتقل عنه (القرطاجين ،ال ات)63 :ت
أل ّن موقااف صااا موقااف مع ا ِرت ومعاااكِذ ،باال و ااادل ،فهااو ياادعو نّ دحااض مااا ذهااب نليااه
احة ماا
موالان وابملقابل نثبات ما هو مقتنع به ،ويريد نقنا ارخرين به أيراا ،لا لك فهاو يُلا ّ علان ص ّ
نقرااه ونثبااات مااا ّادعاااه ،ويع ا ّدد أبدلّتااه ومقدماتااه ،الاال معظمهااا مقا ّدمات مشااهورة عنااد األغلبيّااة،
خاصااة نزاء شخصاايّة أدبيّااة وعرفانيّااة مبقاااِ ومرتبااة
لكاان صااور ماان الظنيّااة واالحتمااال املاهيّاااتّ ،
م ااوالان الروم ا ّاي ،لا ا لك فه ااو يظ ا ّال عازف ااا عل اان وت اار االس ااتدالل واحملاجج ااة احلثيث ااة ،ابألدلّااة والخاها ا
األول ،ماان الاادعوة لعاادِ اإلنصااات للناااي ونّومااا للقلااب ،ل ا لك جاااء
واملع اِّزات ملااا طرحااه من ا البياات ّ
اعري (البهلاول ،)77 :2016 ،وواقعاا با
أسلوبه
ادي مناه نّ احلجااج الش ّ
ّ
الشعري أقارب نّ احلجااج ا ّ
فنّايّااة الشااعر ومعرفيّااة اإلقنااا والخهنااة ،وابلتاااي ب ا اراااز واحلقيقااة ،فيمااا بناااه وق ّدمااه نطااار الشااعر
ارااز والرتميا والفتوحاات
متحرر ،سااب
وشكله ،بعكذ أسلوب موالان فهو أسلوب صو ّ شاعر ّ
الشعريّة والكشوفات العرفانيّة ،من بداية القصيدة نّ هنايتهات
وك ا لك الوقاات ال ا ي يطاارح مااوالان أبيااات قصاايدته مصا ّاورة متناميااة ،علاان أساااس سلساالة ماان
األح اادا والص ااور احلدثيّ ااة ،القصص اايّة والدراميّااة ،اّااا با ا ّ ها ا ا األس االوب نوع ااا م اان احلركيّ ااة والت ااوتّر
انص ،فااإ ّن أبيااات صااا وصااوره معظمهااا أحكاااِ واتصااافات سااكونيّة مفهوميّااة،
والفاعليّااة نساايج الا ّ
امي ،عادا
مصاغة قالب احلجج واألدلّة ،خالية من البناء احلدثي املفري نّ التناامي والتصاعيد الادر ّ
األبيااات األربعااة األوّ ،الاال هااي عبااارة عاان تعلاايالت وتسااويغات ل ح حااة قناعااة املتل ّقااي ،بعاادِ جاادارة
وأهليّة الناي ابإلنصات واالعتبار ،الل جاءت سياقات من األحدا املعلّلة السالبة والناقصاة حب ّاق
الناي ،من مو أبيات القصيدة الستّة عشرت
واألبيااات األربعااة األوّ بعااد املطلااع قصاايدة مااوالان وصااف وتعريااف حبقيقااة عنصاار الناااي ،علاان
اري مبااا خاادِ احلكايااة
لسااان الناااي نفسااه بياااان وتبجاايال ،صااور ماان احل اوار واملشااهديّة والتا ّ
ادرج الفكا ّ
املوضوعي ،ال ي قال عناه
الشعريّة واألمثولة الكنائيّة ،الل يُشار نليها النقد احلدي مبفهوِ املعادل
ّ
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اوعي،
اين هااي نجياااد معااادل موضا ّ
يت ئااذ نليااوت :ن ّن الطريقااة الوحياادة للتعبااري عاان العاطفااة شااكل فا ّّ
ال ا ي هااو الرتكيبااة املعادلااة هل ا ه العاطفااة ،أو هااي تركيبااة ه ا ه العاطفااة (أمحااد باادير ،)195 :2019 ،ماان
احلدي املنلوجي ابملناجاة ،قائال:

ِ
أنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إَ الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
مـ ـ ـ ـ ـ ــذ قُ ِطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ُ مـ ـ ـ ـ ـ ــن الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ومنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِت
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ْ ايت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ومزق ـ ـ ـ ـ ـ ــه الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
أري ـ ـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدراً ّبرْ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ّ
ـل م ـ ـ ـ ـ ــن قُ ِط ـ ـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ــن أص ـ ـ ـ ـ ــله وللّـ ـ ـ ـ ـ ـه
ف ـــــ ّ

ـر ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ايته
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أمل الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا يب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
يب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال والنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ألني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين
ألب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ةال االشـ ـ ـ ــتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقاً إَ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله

(املصدر نهسه)

ذِ النااي وبياان نواقصاه وأخاللاه وهفواتاه ،حساب
لكن األبيات األربعة قصيدة صاا  ،هاي ّ
ّ
الشعري علن حنو التعليل والتسوي  ،لبيان عادِ أهليّاة عنصار النااي ابالساتما واإلنصاات نلياه،
تصوره
ّ
ّ
بقصته ،قائال:
لالعتبار واالتّعاِ ّ

ال تُنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إَ النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وْ اایتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

للخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة والعـ ـ ـ ـ ـ ــوا
فمـ ـ ـ ـ ـ ــو يـ ـ ـ ـ ـ ــذلر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـره
ّ

ي ـ ـ ـ ــذه بشـ ـ ـ ـ ـ واه م ـ ـ ـ ــن ْبيب ـ ـ ـ ــه إَ الغ ـ ـ ـ ــری

ـل
ويهش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراره أينم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را وْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

وهـ ـ ـ ــو يب ـ ـ ـ ــي ويصـ ـ ـ ــرخ مـ ـ ـ ــن جهـ ـ ـ ــاء ْبيبـ ـ ـ ــه

وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاایت ّأایم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه احلزين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اعري
وهااي تعلاايالت أدبيّااة مجيلااة ،حيسااب هلااا حساااابت مجاليّااة وفنّايّااة ،لالرتقاااء مبسااتوى العماال الشا ّ
املفرال لدياه
فنّايّاا ،وكا لك جيًاة املوقاف وطارح مقترايات الانقض للرما املا كور عناده ،وتقاد الباديل ّ
كل املستوايت ،فال يف ّارق با اخلاواص مان أهال املعرفاة والعرفاان ،وبا
حملّه ،من أنّه يتح ّد ويتحاور ّ
العواِ ال ين ال ُجيدي معهم احلدي والتواصل ،وك لك إلفشائه األسارار ونباداء الشاكوى عان احلبياب
وحل ،وأمور أخرىت
لألغيار واخلصوِ أينما ّ
توجه ّ
القوة احلجاجيّة ألسلوب صا  ،نضافة نّ متانتها وجادارجا االساتدالل والتعليال ،تكمان
ولعل ّ
ّ
أيرا أنّه ت يبدأ قصيدته ابملق ّدمات التعليليّة والتسويغات ّأوال ،للتمهياد للقيااِ وصادار احلكام علياه
اتهل مباشارة قصايدته ابلنهاي والادعوة نّ الارتك واساتالب رما النااي وعادِ
ابلنهي عنه والرتك ،ونّوما اس ّ
اعري الصااادِ ابلتعلياال والتسااويغات
اإلنصاات واالسااتما لااه ،مثّ ع ّقااب ها ه اخلطااوة وها ا االقتحاااِ الشا ّ
ادي بطريقاة االلتاواء،
والخهنة علن ما دعا نليه بع ذكر احلكام والنتيجاةت وهاو ماا يس ّامن احلجااج ا ّ
أل ّن احمل اااجج مث اال ها ا ا الع اار  ،يقا ا ّدِ النتيج ااة عل اان املقا ا ّدمات ،وال يؤلّااف املعادل ااة عل اان ترتيبه ااا
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اري (البهلاول151 :2016 ،
املعهود ،أو ّ
يوجه األسًلة أبسلوب التخيري بادال مان توجيهاه ابلساؤال التقري ّ

وغريه من التقنيات املفرية نّ بلوو املراِت

 .7نتائج البحر
توصاال البحا نّ مجلااة نتااائج اليليّااة ،ماان
بعااد ها ه ا ولااة الدراساايّة املقارنااة با العملا الشااعريّ ّ ،
أمهّها:
النااي والقلاب رما ان مجاليّاان ابرزان ،أدبيّاا وعرفانيّااا ،تناوهلماا كثاري مان الشاعراء يفاارهبم اخلالاادة،
املتصوفة ،لكان القيماة واملرتباة متفااوت  ،أل ّن للقلاب بُعادان مان حيا األمهّيّاة
ّ
خاصة الرومانسيّون و ّ
ااي فلااه بُعااد واحااد فقاات ،وهااو البعااد
واملكانااة ،بُعااد حيااايتّ ما ّ
ااي ومعاار ّّ ،أمااا النا ّ
ااد ّ
ي ،وبعااد روحا ّاي مجا ّ
ااي الروح ّاي فقات ،وها ا مااا جعال مان مكاناة النااي أعلاان مان القلاب ،فناا وأداب ،النفاراده وختلّصااه
ا م ّ
ومهماتااه العرفانيّااة
اايّ ،أمااا القلااب فهااو أها ّام وأجاادر منااه ماان حي ا دوره احليااايتّ الفاعاالّ ،
ابلعااات ا ما ّ
والروحيّة املتع ّددةت
يُعا ّد عماال مااوالان هااو العماال األصاايل واملبتكاار أدبيّااا ،ال را ّارد كونااه هااو السااابق زمنيّااا ،ونّومااا لرتمي ا ه
املوسعة واملوفّقاة ،الال ت يتط ّارق نليهاا أحاد مان قبلاه ،وت
األول ابلناي ،وابتكاره لتلك الصورة الشعريّةّ ،
ّ
يُ َّ
رق ابلناي نّ ها ه املرتباة الرم يّاة والعالميّاة عامليّااّ ،نال بفرال عمال ماوالان والرتميا باه ،وكا لك خللاود
مر العصور واألزمان ،لدى خمتلف اللغات واألعراق شرقا وغرابت
يفربته وسعة تقبّلها ومجهورها ،علن ّ
ادي ،أي اسااتحدا رما وتوأليااف
عمال مااوالان توأليفااه املبتكاار للناااي هااو ترميا املفهااوِ النقا ّ
اعري ،بعملاه الباديع واملبتاد ها ا ،لك ّان
ومتفرد ،فهو ال ي أدخل عنصر الناي عات الرم الش ّ
سبّاق ّ
ومتفردا به،
عمل صا هو توأليف لرم معرول ومستخدِ من قبل ارخرين أيرا ،وليذ رم ا ّ
خاصا ّ
و ذلك فرق ب االستخداِ للرم وب ابتكاره ،كمفهومي األسطرة واستخداِ األسطورةت
اعري أيرااا عماال جاادير ومها ّام ،علاان صااعيد األدب والاادرس املقااارن ،كونااه
فااإ ّن عماال صااا الشا ّ
االعارتا الوحيااد علاان شااعر مااوالان وقصاايدته ها ه ادياادا ،وعلاان حنا ٍّاو موفّااق وجاادير ،نذ ت جيارأ أحااد
اإلقداِ علن مثل ه ا العمل ،ومعاكسة قصيدته الل تُع ّد دساتور العشاق اإلهلاي عناد املتص ّاوفة ،وعملاه
ها ا ا ل اايذ معارض ااة فق اات ،ونّوم ااا معاكس ااة ومناقر ااة متكامل ااة األبع اااد احلجاجيّ ااة ،م اان تق ااد الب ااديل
للمنااتقض ،وأساالوب الاانقض املصا ّاور واملشاافو ابحلجااج والتسااويغات ،وابملقاباال نثبااات وتع ي ا البااديل
ابألدلة والخاه ت
ّ
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املتجساادة صااوريت
 228الشاااعرين أكثاار ماان أواصاار ووشااائج العالقااة األدبيّااة والروحيّااة العرفانيّااة،
با
ّ
مفصال
الت ثري والت ثّر ،حبساب الشاواهد والوقاائع ،بادءا ابألدبا وانتهااء ابلشااعرين أنفساهما ،كماا هاو ّ
نص ااه أبس االوب
اص عل اان ّ
البح ا  ،لك ا ّان أمهّه ااا تص ا ّدي الالحااق ابالع ارتا عل اان الس ااابق ،وبناااء ن ا ّ
املناقرةت
متكاان البح ا معاينااة العمل ا نضااافة عاان عالقااة الت ا ثري والت ا ثّر ماان خااالل االشااتغال علاان عالقااة
التشااابه واالخااتالل ،بصاافتها عالقااة جدياادةّ ،قررجااا املدرسااة املقارنيّااة األمريكيّااة ،و ذلااك اسااتطا
الوقول علن موعة متشاهبات وخمتلفات ب العملا  ،وادياد السامة العاماة ألسالوبيهما ،األسالوب
الشعري احلجاجي ملوالان واألسلوب احلجاجي ا دي لصا ت
ّ
توصال البحا نّ مغااايرة
وابألخا مبجموعاة اعتباارات نثنيّاة ،عرقيّاة واجتماعيّاة ،أترخيّاة وجغرافيّاةّ ،
واسااتقالليّة عماال صااا عاان عماال مااوالان ،أداب ومقارنااة ،ااّاا جعاال ماان عملنااا الدراسا ّاي ه ا ا خانااة
النص ت
الدراسات املقارنة ال املوازنة ،علن الرغم من وحدة لغة ّ
اعري املعاااكِذ،
وبساابب اخللاات والتااداخل ب ا املصااطلحات واملفاااهيم القدمیااة املتعلّقااة ابلعماال الشا ّ
معارضااة ومناقرااة وحماكاااة واحتا اء ،آثاار الباحا املصااطل األجنا ّ املاارتجم عاان الفرنساايّة ،وهااو التا ثّر
العكسا ّاي ،للخااالص ماان نشااكاالت الغمااو وااللتباااس ،ه ا ا املصااطل ال ا ي يُل ا ّ متامااا االعتبااارات
النوعيّة للت ثّر وصورته النقريّة ،وك لك مقاصد الدرس والدارس املقارينّ علن حنو أوض وأضبتت
املصادر
القرآن الکر ت
ابن خلدون ()ِ1978ت املق ّدمةت الطبعة األولی ،بريوت :منشورات دار القلم ،بريوتت
ابن منظور ()ِ2004ت لسان العربت الطبعة األولیت بريوت :قسم الدراسات دار نوبليذت
اباان منق ا  ،أسااامة ()ِ2010ت البااديع نقااد الشااعرت اقيااق :أمحااد أمحااد باادوي وحامااد عبااد اريااد ،الع اراق:

وزارة الثقافة واالرشادت
أمحد بدير ،شعبان ()ِ2019ت قرااي الشعر الصو ت دتط ،نربد :عات الكتب احلدي  ،نربدت
أمحااد م ّك ااي ،الط اااهر ()ِ1997ت األدب املق ااارن دراس ااات نظرياّاة وتطبيقي اّاةت الطبع ااة الثالث ااة ،الق اااهرة :دار
املعارلت
أدونيذ ،علي أمحد سعيد ()1960ت الصوفيّة والسرايليّةت الطبعة الثانية ،بريوت :دار الساقيت
الشايب ،أمحد ()ِ2003ت األسلوبت الطبعة  ،12القاهرة :مكتبة النهرة املصريةت
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البهلول ،عبدهللا ()ِ2016ت احلجاج ا دي وخصائصه الفناّيّةت الطبعاة األولای ،عماان :دار كناوز املعرفاة للنش
والتوزيعت
محود ،علي عبد الرزاق ()ِ1991ت النقاد األددّ احلادي ت بغاداد :وزارة التعلايم العااي والبحا العلماي جامعاة
بغدادت
ح ااريت س ااجادی ،س اايد عبدال مي ااد ().1375ت ش اااعران ك اارد اپرس اانگا اوىت الطبع ااة األول اای ،جا اران :نش اار
احسان ،جرانت
ديرکااي ،هيفاارو حممااد علااي ()ِ2009ت مجالياّاة الرم ا الصااو ّت الطبعااة األولاای ،دمشااق :دار التكااوين للت ا ليف
والرتمجة والنشرت
ساايّاح زاده ،مهاادي ().1397ت و چن ا گفاات مولااوى نگرش ای ديگ ار باار مثنااوىت الطبعااة الثالثااة ،طه اران:
انتشارات مهراندي ت
عبدالرضا اا ،عل ااي)ِ1989( ،ت الع اارو والقافي ااة دراس ااة وتطبي ااق ش ااعر الش ااطرين واحل ا ارت الطبع ااة األول اای،

املوصول :دارالكتب جبامعة املوصلت
موالان ،حممد جالل الدين بلخن الرومي ()1988ت مثنوی معنويت ترمجه نبراهيم الدسوقي ،القاهرةت
عو  ،نبراهيم حممود ()ِ2006ت األدب املقارن مباح واجتهاداتت الطبعة األولی ،العراقت
غنيمي هالل ،حممد (ال ات)ت األدب املقارنت الطبعة اخلامسة ،بريوت :دار العودة ودار الثقافةت

ااجين ،اباان حااازِ (ال ات)ت منهاااج البلغاااء وس اراج األدابء ،اقيااق :حممااد احلبيااب باان اخلوجااة ،دار الغاارب
القرطا ّّ
اإلسالميت
ار ا وب ،عبااد هللا الطيااب ()ِ1972ت املرشااد نّ فهاام أشااعار العاارب وصااناعتهات الطبعااة الثانيااة ،بااريوت :دار
الفكر ،بريوتت

هبجت ،منجاد مصاطفن ()ِ1988ت األدب األندلسايّت املوصاول :مديريّاة دار الكتاب للطباعاة والنشار جامعاة
املوصل ،دتطت

العامااة،
مطلااوب ،أمحااد ()ِ1989ت معجاام النقااد العااردّ القااد ت الطبعااة األولاای ،بغااداد :دار الشااؤون الثقافيّااة ّ
ارلد األولت
مکا ااي ،الطا اااهر أمحا ااد ()ِ2017ت األدب املقا ااارن أص ا اوله وتطا ااوّره ومناهجا ااهت الطبعا ااة األولا اای ،القا اااهرة :دار
املعارلت
املوسی ،خليل ()ِ2009ت مبادالت شعريّةت دمشق :منشورات اااد كتاب العرب ،دمشقت
موالان ،حممد جالل الدين بلخن الرومي ().1395ت مثنوى معنويت الطبعاة الرابعاة ،جاران :انتشاارات آتيساا،
جرانت
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اينّ ،صااا ()ِ2015ت دي اوان صااا اهل ارياينّت اقيااق وشاارح :حممااد مااال مصااطفن ،الطبعااة الثانيااة ،الع اراق:
اهل اري
منشورات مكتبة حموىت
ويسي ،عماد ()ِ2008ت ملحمة الشيخ صنعاين ب عطاار النيساابوريّ وفقان طاريانت الطبعاة األولای ،العاراق:

جامعة صالح الدين کلية اللغاتت
ويليا  ،رينيااه ووارياان ،أوسااَت ()ِ1987ت نظرياّاة األدبت ترمجااة :حمييالاادين صاابحي ،الطبعااة األولاای ،بااريوت:
املؤسسة العربيّة للدراسات والنشرت
ّ

