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 ثوختةي ليَكؤلَينةوة:
 

ةكاني سةبكي عيَراقي لة شيعرةكاني مةالي يتمةنديرِةنطندانةوةي تايبة)ئةم نامةية كة بة ناونيشاني     

مةالي )شيَوازي عيَراقي و رةنطدانةوةي لة بةرهةمة شيعرييةكاني  ةوةيليَكة بؤ روونكردنوة، هدا(جزيري

 بةتايبةت لة شيعري غةزةلدا. (جزيري

ردنةوةي دةقة شيعرييةكاندا كليَكؤلَةر لةم ليَكؤلَينةوةيةدا ثشتي بة ريَبازي وةسفي وشيكاري لة نزيك    

 بةستووة.

يةكةمدا باس لة شيَواز بة طشتي و سةرةتاكاني  ليَكؤلَينةوةكة لة دوو بةش ثيَكهاتووة، لة بةشي    

دةركةوتني شيَوازي عيَراقي و طرنطترين تايبةتمةندييةكاني كراوة، هةروةها باس لة بنةماي ميَذوويي ئيَران 

تني شيَوازي عيَراقيدا و بةراوردكرن لة نيَوان تايبةتمةندييةكاني شيَوازي خوراساني و ولة سةردةمي دةركة

 لَ شيَوازي عيَراقيدا كراوة.جياوازيي لةطة

لة بةشي دووةمدا ليَكؤلةَر هةولَيداوة كاريطةري ئةدةبي فارسي لةسةر ئةدةبي كوردي روونيكاتةوة،     

عيَراقي الي شاعيراني  بوون بةمايةي سةرهةلَداني سةبكييشانكردني ئةو هؤكارانةي ن بةمةبةستي دةست

 كورد.

مةالي )و ئةدةبي و فيكري لة غةزةلةكاني ة بة ثيَي توانا اليةني زمانةواني لة كؤتاييدا ليَكؤلَةر هةولَيداو    

 دا بخاتة رِوو، بةثشت بةستن بة نموونةي شيعريي تؤكمة لة بةرهةمة شيعرييةكانيدا.  (جزيري
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 ملخص البحث
 

محاولة لبيان   (يريمةالي جز)إنعكاس خصائص االسلوب العراقي على شعر  هذه الرسالة التي حملت عنوان       

 وال سيما في شعره الغزلي. (مةالي جزيري)قراءة االسلوب العراقي وانعكاساته على النتاج الشعري ل 

 وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة الطريقة الوصفية والتحليلية منهجا في مقاربة النصوص الشعرية.     

يث عن االسلوب بشكل عام مرورا بحيثيات ظهور االسلوب ونظم البحث في فصلين، تكفل الفصل األول منه بالحد

العراقي، وأهم ما يمتاز به من خصوصيات، فضال عن الحديث عن الحاضنة التاريخية إليران في عصر ظهور 

 اساني ومغايرتة لالسلوب العراقي.قارنة لبيان خصوصيات االسلوب الخراالسلوب العراقي، وعقد م

اول دراسة عوامل تأثير األدب الفارسي على األدب الكردي، محاوال استخالص وتحديد أما الفصل الثاني فقد ح    

 الكرد. العوامل التي أدت الى ظهور االسلوب العراقي عند الشعراء 

 مةاليدبية والفكرية التي زخر بها غزل "وأخيرا حاولت الباحثة جهد امكانها اظهار الجوانب اللغوية واأل    

 تماد نماذج شعرية كردية رصينة من نتاجه الشعري.من خالل اع "جزيري
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Abstract 

 

This research entitled ’The Reflection of Iraqi Style Characteristics on Mallay 

Jiziri's Poetry’ is an attempt to describe the uniqueness of the Iraqi style and its 

reflections on the poetic productions of Mallay Jiziri especially the amorous poems. 

The researcher, in this study, relied on the descriptive and analytical method to 

compare the poetic texts. 

The research consists of two chapters; the first one discusses style in general 

and the positions where the Iraqi style appears as well as its most important 

characteristics. In addition, the first chapter also describes the historic sitting of Iran 

in time of Iraqi style appearance, and makes a contrast to show the characteristics of 

Khorasani style and its differences with Iraqi style. 

The second chapter studies the impact factors of Farsi literature on Kurdish 

literature trying to recover and determine the factors led to the appearance of Iraqi style 

at the Kurdish poets.  

Finally, the researcher tried her best to show the linguistical and literary sides that 

teemed and beautified his amorous poetry of Mallay Jaziri by adopting sober poetic 

models of his poetry productions. 
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ÖZET 

 )) Melayê Cizîrî’nin Şiirlerinde Sebkî Irakî Etkisi )) adlı bu çalışma Melayê Cizîrî’nin 

şiirlerinde özellikle gazellerinde ırak üslubunu ve etkisini ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır.  

Bu çalışmada, araştırmacı şiir metnine bağlı kalarak morfolojik açıdan anlamı ortaya 

çıkarmaya çalışmıştır.  

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ırak üslubu genel hatlarıyla 

ortaya konulmuş ve önemli özelliklerine değinilmiştir. Aynı şekilde İran tarihi 

temelinde ırak üslubunun ortaya çıkışı ve horasan üslubunun özellikleri ve 

farklılıklarıyla karşılaştırılması bu bölümde yer almaktadır. 

Ikinci bölümde kurd edebiyatı üzerinde fars edebiyatının etkileri ve kürt şairleri 

içerisinde ırak tarzının ortaya çıkış sebepleri izah edilmektedir.  

Son olarak araştırmacı, Melayê Ciziri’nin gazellerine edebi, fikri ve dilbilimsel 

açılardan değinmektedir ve şiirlerden örnekler seçilerek önemi ortaya çıkarılmışıtr 
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 نيشانةي لؤجيك و واتاييةكان:

 

 واتاكةي نيشانةى لؤجيكي

 بةردةوام بوون . . .

 باسكردن ناكاتبةردةوام بوون هةية ثيَويست بة  ، . . . ،

 هةتا دوايي هتد

 رِوونكردنةوة *

 ذمارة ذ
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 صفحة ص

 جزيريديواني  جد، 
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 بندر عةلي ئةكبر  ب، ع، ئ

 شعبان ضالي ش، ض
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 ثيَشةكي
 

 نيشاني ليَكؤلَيَنةوةكة: ناو -

راقي لة شيعرةكاني رةنطدانةوةي تايبةتمةندييةكاني سةبكي عيَ)نةوةية لة ذيَر ناونيشاني ييَكؤلَئةم ل   

 نيشان دةدات. ةزةلة كوردييةكاني مةالي جزيريلة سةر غ كاريطةري سةبكي عيَراقيودا  (مةالي جزيري

 هؤي هةلَبذاردني بابةتةكة: -

بة شيَوةيةكي بةرضاو لة الي شاعيراني كالسيكي باوة و لة رِووي  *لة بةر ئةوةي سةبكي عيَراقي     

ناوةرِؤك و هونةرةكاني رةوانبيَذي شيعرةكاني مةالي جزيري بة تةواوي دةطونجيَت لةطةلَ سةبكي عيَراقيَدا 

 كةمتر باسي كاريطةري ئةدةبي رؤذ هةلَات لة سةر ئةدةبي كورديهةلَبذارد ضونكة  انبؤية ئةم بابةتةم

 كراوة.

 كةرةستة بةكارهاتووةكان: -

، شرح هةذارجزيري يواني وردييةكاني مةالي جزيري و دغةزةلة ك : بريتيية لةكةرةستةي ليَكؤلَيَنةوةكة    

  .وةك نمونة بةكارهاتوة

 ريَبازي ليَكولَينةوةكة:

و ثشت بة ريبازي وةسفي شيكاري بةستراوة بؤ  تيؤري بريتيية لة: ليَكؤلَيَنةوةيةكي ةنةوليَكؤلَيَئةم     

 ليَكؤلَينةوةكةي داتاكان.

 

                                                             
لة ي باوة و )زةينةب جةليل خةليل( كة ليَكولَيَنةوةي ماستةرةكةي كانة كة سةبكي عيراقي السييرة كالنالي يةكيَكة لة شاع  *

، هةروةها )سافي(ش يةكيكة لة شاعيرة يةسةر رِةنطدانةوةي تايبةتمةندييةكاني سةبكي عيراقيية لة شيعرةكاني ناليدا

ئةحمةد( لة ليَكوَليَنةوةي ماستةرةكةيدا لة سةر رِةنطدانةوةي سةبكي كة سةبكي عيراقي الي باوة و )رزطار عةبدولَلَا  نكالسيكةكا

 عيراقيية لة شيعرةكاني سافيدا. 
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 ةي ليَكؤلَيَنةوةكطرفتةكان -

لةو  ئيَمةش بيَ بةش نةبوينبيَطومان ضةندين طرفت دروست دةبيَت لة ئامادةكردني ليَكؤلَيَنةوةدا       

 سةرضاوة فارسييةكان لة زماني فارسييةوةليَكؤلَةر لةو طرفتانةش وةرطيَرِي طةي يَديَنة سةر رِ كة طرفتانةي

بة  ئةوةي ئةم ليَكؤلَيَنةوة بؤو  ة،ضونكة سةبكي عيراقي هةلَقولَاوي ئةدةبي فارسيي بؤ زماني كوردي 

 .شيَوازيَكي زانستي و ئةكاديمي بة سةركةوتوو بيَتة بةرهةم

 ناوةرؤكي ليَكؤلَينةوةكة: -

و و عةرةبي كوردي  زمان و ثوختةي تويَذينةوةكة بةستي سةرضاوةكان ييَشةكي و ئةنجام و لجكة لة ث   

 و ئينطليزي لة دوو بةش ثيَكديَت. توركي

 بةشي يةكةم: -

ج تةوةرة ثيَكهاتووة: لةم بةشةدا بةشيَوةيةكي تيؤري بابةتةكان خراونةتة نبةشي يةكةم تيؤريية و لة ثيَ   

 روو.

يدا بةواتاي ضي يةكةم: سةبك ضيية ئةسلَي زاراوةي سةبك لة ضييةوة هاتووة؟ لة ئةدةبي كوردي ةتةوةر

 ارسيدا  بةواتاي ضي ديَت و ضؤن سةريهةلَداوة؟ديَت؟ لة ئةدةبي ف

داني سةبكي عيَراقيدا خراوةتة قؤناغي ميَذوويي ئيران لة سةردةمي سةرهةلَي دووةم: لةم تةوةرةدا ةتةوةر

 .بةرضاو

 ي سيَيةم: لةم تةوةرة باسي سةرهةلَداني سةبكي عيراقي كراوة:تةوةرة

 جياوازةكاني سةبكي خؤراساني و سةبكي عيَراقي خراونةتة روو. خالَةلةم تةوةرةدا تةوةرةي ضوارةم: 

 تةوةرةي ثيَنجةم: لةم تةوةرةدا باسي تايبةتمةندييةكاني سةبكي عيَراقي كراوة.

 بةشي دووةم: -

 ةوةرة ثيَكهاتووة.ت ئةم بةشة لة سيَ 
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تةوةرةي يةكةم: كاريطةري شيعر و ئةدةبي فارسي لة سةر شاعيراني كورد باسكراوة بة شيَوةيةكي وةسفي 

 ميَذووي ئةدةبي بةستراوة. بة كة ثشت

سةرهةلَداني سةبكي عيَراقي لة الي شاعيراني كورد باس  : رةنطدانةوةي هةلَومةرجيدووةم تةوةرةي

 في و ثةيرةوكردني ميتؤدي ميَذوويي.كراوة بةشيَوةيةكي وةس

ةالي : لةم تةوةرةدا رةنطدانةوةي تايبةتمةندييةكاني سةبكي عيَراقي لة غةزةلةكاني مي سيَيةمةتةوةر

 بة بةلَطةي شيعري لة هةر رِةهةنديي زماني و هزري و ئةدةبييةوة، خراوةتة روو.دا جزيري

       

 

 

 فرست لفت رضا 

 2017بينطؤل   -توركيا
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 بةشي يةكةم
 

 سةبك ضيية؟.  1. 1
 

كة زاراوةيةكي كؤنة لة سةرةتاي سةرهةلَداني بيرة ئةدةبيةكانةوة (Style) ي سةبك بةرامبةر وشة        

وةكو ضةمكيَكي نويَ الي نةتةوةكاني  كة )) .1ي التينييةوة هاتووةlos)i(Stسةري هةلَداوة و لة وشةي 

 .2خؤي وشةكة لة كؤنةوة لة نيَو بةرهةمة ئةدةبييةكاني يؤناندا هةبووة ((رِؤذئاوا سةريهةلَداوة، بةلَام 

ي هةذاردا )هةنبانة بؤرينة(لة فةرهةنطي  ))زاراوةي سةبك ضةند واتايةكي ثيَ بةخشراوة. هةر وةكو        

ني دا ي طيوموكريا"مةهاباد". لة فةرهةنطي 3(( شكل، تةرح، رِاهاتن، هةيئةت، قيافة هاتووة ،بةواتاي

 .4((هاتووة ةفتار، ئةدةب، سيفةت، وةك و يةك(شيَوة، رِبةواتاي )

. لة 5 (( هاتووة ي طيوموكرياني دا بة واتاي )شيَوة، سةالري، شةرم، ئةدةب("كوردستان " )) لة فةرهةنطي  

. لة 6(( هاتووة نييةتي، رِةفتار، رِيَطا، شيَوة(ضؤبة واتاي )ي فازيل نيزامةدين دا "شيرين"))فةرهةنطي  

 .7(( هاتووة ي فازيل نيزامةدين دا بة واتاي)شيَواز، اسلوب، نهج، لهجة("ئةستيَرة طةشة" )) فةرهةنطي 

ش، شيَواز، رِيَطا، بةماناي )bkseي ماجد مردوخ روحاني دا سةبك /" دانشطاة كردستان " ))لة فةرهةنطي

 .8(( هاتووةهيَناني شتيَكدا(  كاريَك يان ثيَكئانةو، شيَوةيةكي تايبةت لة بةرِيَوة بردني 

                                                             
 .3011زةينةب جةليل خةليل، رِةنطدانةوةي  سةبكي عيراقي و هيندي لة شيعرةكاني ناليدا، نامةي ماستةر، كؤليذي زمان، زانكؤي سةالحةدين،  1
طدانةوةي تايبةت مةندييةكاني سةبكي عيراقي لة شيعرةكاني سافي دا، نامةي ماستةر، فاكةلَتيي ئادابي زانكؤي سؤران، رِزطار عةبدوَلا ئةحمةد، رِةن  2

 .3، ل 2015
 .1388، تهران، 6/468فارسي، ضاث ششم، شمارة ترتيب انتشار:  –هةذار، فرهةنط هةنبانة بؤرينة كردي    3

 .2012ثي دووةم، هةوليَر، ائاراس، ض رهةنطي مةهاباد، دةزطايطيوموكرياني، فة   4

 .1999طيوموكرياني، فةرهةنطي كوردستان، دةزطاي ئاراس، ضاثي يةكةم، هةوليَر،    5

 .2007فازيل نيزامةدين، فةهةنطي شيرين، ضاثخانةي شظان، ضاثي ضوارةم، سليماني،    6

عيراق وةزارةتي رِاطةياندن بةرِيوةبةرايةتي طشتي رِؤشنبيريي عةرةبي، كؤماري  –فازل نزامةدين، فةرهةنطي ئةستيَرة طةشة كوردي    7

 (وة.1)  وردي،زنجيرةي فةرهةنط// فةهرستك

 .1392بهار ، ويرايش دوم، . ضاث دوم1386وم، ضاث اول، ثاييزكردي، جلد د –ماجد مردوخ روحاني، فةرهةنطي دانشطاة كردستان فارسي    8
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شيَواز، ئةدطاريَكي )واتاي  (Style)الم ناو خؤش دا بةرامبةر بة وشةيي س (ئؤكسفؤرد)  ))لة فةرهةنطي

 . 9(( هاتووة (روخساري طشتي، جل و بةرط مؤديَل جياواز،

، ئةدةب و هونةرةكاني بةلَام طرنطترين ئةو بوارةي كة وشةي شيَوازي تيَيدا بووة بة زاراوةيةكي تازة      

لة بواري ئةدةبدا ضةندين رِاوبؤضون هةية كة هةنديَكيان ليَرةدا  ()سةبكئةدةب بوو. دةربارةي وشـةي 

بةواتا و مةبةستي رِيَطا، رِيَرِةو، رِيَضكة،  لة زماني و ئةدةبي عةرةبيدا )سةبك( ))دةيانخةينة رِوو، بؤ نموونة: 

. بةكار هاتووة و لة زماني كورديدا بةواتاي رِيَطا، ، القالب(المذهب، ال، الجهةالمنو ،الطريق)ريَباز، . . . هتد 

وكةوت، هةرضةندة وكو بابةتيَكي ئةدةب بةكار نةهاتووة لة  ة و خوورِةوشت و هةلَسوريَباز، رِيَرِةو، و شيَو

 . 10((ليَكؤلَينةوة و نووسيندا، بةلَام بةطشتي بةو واتايانةي سةرةوة رِؤيشتووة 

سةبك بةطشتي لة بواري ئةدةبيدا بؤ دةربرِين و طوزارشت كردن لة اليةن نووسةرةوة بةكارديَت، بة        

يَطايةكي تايبةت بة خؤي، كة ئةمة لة نمةبةستي طةياندني هةست و سؤزو بيرو بؤ ضوونةكاني، بة

سنامةي نووسةرةكةي نووسةريَكةوة بؤ نووسةريَكي تر جياوازي هةية بؤية طةليَك جار شيَواز ئةبيَتة نا

ياخود يةك جؤرة شيَواز لة اليةن كؤمةلَيَك نووسةرةوة دووبار و ضةند بارة دةكريَتةوة .نووسةران لة ئةدةبي 

كالسيكدا دةربارةي سةبك بةثيَي شارةزايي و ثسثؤري نووسةري بابةتةكة، ثيَناسةي سةبكيان بةم شيَوازة 

ي زماني شيعري يان ثةخشان دةطوتريَت واتة شيَوةيةكة سةبك لة ئةدةبي كالسيكي دا بة جؤر ))كردوة: 

نووسةران ياخود بيَذةران، لة نائاطاييانةوة هةلَدةقولَيَت و لة دةقيَكي تايبةتيدا واتا دةخولَقيَنن، بةم ثيَية 

ئامانجي رِةخنةي ئةدةبي كالسيكي ئةوة نيية كة ضةندين ليَكدانةوةي بؤ دةقيَك هةبيَت، بةلَكو ئامانجي 

ةية كة بةشيَوةيةك نزيك بيَت لة زانستةوة، رِيَزماني شاراوةي ئةو زمانة دةريخات كة دةسةلَاتي هةية ئةو

 .   11((بةسةر هةموو اليةنةكاني فؤرم و واتاي بةرهةمة ئةدةبيةكاندا 

                                                             
 .2014كوردي، سالَي  –ئينطليزي  سالم ناو خؤش، فةرهةنطي ئؤكسفؤرد،   9

 .14-13، ل 2008حمة نوري عومةر كاكي، شيَواز لة شيعري كالسيكي كورديدا، ضاثخانةي تيش، ضاثي يةكةم، سليَماني،    10

 .7، ل2011الحةدين، مان، زانكؤي سةزةينةب جةليل خةليل، رِةنطدانةوةي سةبكي عيَراقي و هندي لة شيعرةكاني ناليدا، نامةي ماستةر، كؤليَذي ز   11
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يةكي ليَرةدا ئةوةمان بؤ دةردةكةويَت كة نووسةر هةندي شيَوازةكةي ئاطايانة و رهةنديَكي تري بةشيَوة      

نائاطايانة شيَوازيَك هةلَدةبذيَريَت بؤ ئةو دةقةي كة دةيةويَت ثيَشكةش بكات هةروةها بؤ دةربرِيني بير و 

 ئةنديَشةي خؤي جؤرة شيَوازيَك ثةرِةو دةكات.

 اراوةيةكي تازة بةكارديَت، بؤية )بيير جيرؤ(بواري ئةدةب طرنطترين بوارة كة وشةي سةبك تيَيدا وةكو ز      

سةرةتاي شيَواز لةطةلَ ثةيدابووني  ))اكاني شيَواز بؤ ثةيدابووني رِةطةزةكاني ئةدةب دةطةرِيَنيَتةوة سةرةت

ةكان سةريان هةلَدا، لةطةلياندا شيَوازيش سةري ي. واتة كة رةطةزة ئةدةبي12((رةطةزةكاني ئةدةب بووة 

ضوار قؤناغيان كردووة ئةويش هةلَدا، ليَكؤلَةراني ئةدةبي فارسي لة روانطةي سةبك ناسيةوة دابةشي 

بةمجؤرة سةبك لة رِيَي نووسةرةوة دةقةكة رةنطرِيَذ دةكات بؤية دةوتريَت سةبكي خؤراساني و سةبكي 

سةبك بريتيية لةو تايبةتمةندية زماني و هزري و ))عيَراقي سةبكي هيندي و سةبكي قؤناغي طواستنةوة 

. بؤية 13((لَدةكيَشيَت بةسةر ئةدةب و شيعري شاعيراندا ئةدةبيانةي كة لة ماوةي قؤناغ و سةردةميَكدا با

 لةطةلَ طؤرِاني قؤناغةكان و هاتنة كايةي سةردةمي نويَدا بة شيَوازيَكي تر باس سةبك كراوة.

بةثيَي بؤ ضونيكي تريش نووسةر و شاعيران رِؤلَيَكي سةرةكيان هةية لةبةر جةستةكردني سةبكيَكي        

سةبك لة زاراوة ئةدةبييةكةيدا بريتيية لة ريَطايةكي  ))شيَوةية ئاماذةي بؤ كراوة تازةدا، هةر وةكو بةم 

تايبةتي تيَطةيشتن و دةربرِيني بيرةكان بة هؤي ئاويَتة بووني وشةكان و هةلَبذاردني دةربرِينةكان، شيَواز 

تايبةتييةش ثةيوةستة شيَوةيةكي تايبةت دةبةخشيَتة بةرهةمي ئةدةبي لة رووي فؤرم و واتاوة و ئةو شيَوة 

 . 14((ضؤنييةتي بيركردنةوةي بيَذةر يان نووسةر سةبارةت بةرِاستيةكان 

زؤر جار ئةو شيَوازة كةسيَك ثةيرِةوي دةكات و دواتر طرؤثيَكي لة دةوري كؤدةبَيتةوة و دةبيَتة شيَوازي       

ة دوور دةكةويَتةوة كة هةنديَكيان هةمووان كة شيَواز بؤ خؤي ثيَويستة بة فؤرم و واتاوة و لةو بؤ ضوونان

دةلَيَن لة شيَواز و شيَوازناسيندا تةنها دةبيَ بايةخ بة فؤرم بدريَت و هةندي دةلَيَن دةبيَ بايةخ تةنها بةواتا 

                                                             
 . 15، ل 2009ثةخشان عةلي ئةحمةد، شيَوازي شيعري طؤران، ، سليماني،    12

(، ضاثخانةي حاجي 30) زةند(، رةنطدانةوةي سةبكي عيَراقي لة شيعرةكاني مةحويدا، طؤظاري ئةكاديمياي كوردي ذمارة)د. سيروان جةبار ئةمين    13

 77، ل 2014هاشم، هةوليَر، 

 .16، ل 1381، تهران، زوار، 1يا تاريخ تطور نثر فارسي، ض سبك شناسيقي بةهار، محمد ت   14
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،بؤ دياريكردني شيَواز بةرهةميَكي ئةدةبي بايةخ بة (محمد تقي بهار)بدريَت، لةم ثيَناسةييةي سةرةوةش 

و واتا دةدات و هةروةها رؤلَي بير و بايةخ بةرِاستييةكانيش بةرجةستة دةكات، ليَرةدا هةردوو اليةني فؤرم 

شيَواز بريتيية لة دةربرِيني  ))نابيَت رؤلَ و ثيَطةي زمان لةبةر جةستةكردني شيَوازدا لة بير بكةين ضونكة 

رطرتن لة هونةرةكاني ئةدةبي سوود وة يَرِةوي ئاسان و زمان و بةان دةرضوون لة رِةت لة ريَطاي الدان يتايب

شيَكردنةوةي هةلَسةنطاندني شيَوازي  ))، هةروةها ((و رةوانبيَذي و ضؤنيةتي بةكارهيَناني رةطةزةكاني زمان

نووسةريَك يان وردبوونةوة لة ضؤنيَتي هةلَبذاردني وشةكاني يان دةستةواذةكاني جطة لة كةرةستةكاني 

 نة خوازة و ليَكضوون يان شيَوةي ضؤنييةتي دارِشتني رِستةكان ئاخؤجوانكاري و رِةوانبيَذي . . . بؤ نموو

جوان و تؤكمة و ناسكن يان فش و فؤلَ و بيَ رؤحن جطة لة شيَوازي ثةرِةطرافةكان لةراستيدا هةموو دياردة 

 .15((و دةستةواذةيةكي بةرضةستةي زمان دةطةرِيَتةوة كة نووسةر بةكاري دةهيَني 

كةينةوة لة سةر ئةوةي لة شيَوازناسيدا دةبيَت بايةخ بدريَت بةاليةني فؤرم و واتا تا كة واتا جةغت دة      

وةكو بةرهةميَكي ئةدةبي بةرزو ثيَشكةوتوو دروست ببيَت، ئاستي رؤشنبيري و اليةني كؤمةلَايةتي 

 كاريطةري لة سةر نووسةر هةية لة نووسيني بةرهةمةكةيدا. 

زاراوة و رستةوة ضؤنييةتي  تةو لة ريَطةي دةربرِيني وشةو يوةندييةكي بدي سةبك بةزمانةوة ثةثةيوةن      

زمان و مامةلَةكردن لةطةلَ وشة و زاراوةكاندا و ضؤنييةتي  ))شيَوازمان بؤ دةردةخات بؤية ثيَويستة 

ي زمانةوة . بؤية دةكريَت بلَيَن ئةو بيرةي كة لة رِيَطة16((دارِشتنيان بكريَت بةبنةماو تةوةري لَيَكؤلَينةوة 

دةردةبرِيَت ناتواني طوزارشت لة واتا و مةبةستةكاني بكات كة لةالي هةلَطري ئةو بيرةوة هةية ثيَويستة 

بيرة . . . ،  يزمان جل و بةرط ))ن يئاويَتةو تيَكةلَاوي زمانيك بيَت ئةمةش دةمانطةيةنيَتة ئةوةي كة بلَيَ

 .17((تي ئةو جل و بةرطةية رووني تايبةةشيَوازيش ضؤنييةتي تان و بؤ ضنين و د

كةسيَتي  ))ؤلَي دياري هةية لة ضؤنييةتي بةرجةستةكردني شيَوازي دةقةكة ضونكة كةسيةتي نووسةر رِ       

ئةو اليةنةية كة يةكيَكي ثيَ لة يةكيَكي تر جيادةكريَتةوة. هةر كةسيَتيةكيش ضةند سيفةتيَكي عةقلَي و 

                                                             
 .18، ل سةرضاوةي ثيَشووحمة نوري عومةر كاكي،    15

 .12، ل سةرضاوةي ثيَشوو   16

 .13، ل ي ثيَشووسةرضاوة   17
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ةكان لة سروشت و رةفتار و بةهرة عةقلَي و سؤزي و سؤزي و جةستةيي تايبةت بةخؤي هةية كةس

. هةموو نووسةريَك 18((ئةنديَشةييةكانياندا جياوازن، بؤية زؤر ئاسايية كة شيَوازي نووسينيشيان جياوازبيَت 

شيَوازيَكي تايبةتي خؤي هةية لة نووسين بةرهةمةكانيدا ضونكة طةر شيَوازةكان الي هةموويان وةك و 

سايكردنةوة بؤية نووسةر هةولَدةدات شيَوازيَكي تايبةت خؤي هةبيَت و سةرنجي خويَنةر بن دةبيَتة ال يةك

بؤالي خؤي رادةكيَشيَت و كةسيَتي نووسةر زؤر جار لة رِيَطةي دةقةكةيةوة دةردةكةويَت و دةناسريَتةوة و 

سةبك شيَوةيةكة بؤ  ))ة زؤر جار بابةتي دةق بؤ خؤي رؤلَي هةلَبذاردني وشة و زاراوةكاندا هةية بؤية وتراو

دةربرِيني بابةتةكاني خؤيان هةلَي دةربذيَرن، واتة سةبك شيَوةي طوتنة. شاعير و نووسةران بة هؤي 

شيَوةزارةوة لة تةواوي قؤناغةكاني نووسينيان كاريطةري خويان لة نيَو بةرهةمةكةدا دةنويَنن، هةر لة 

. واتة 19((تة و طونجانيان لةطةلَ يةكترةوة بذاردني بابةتةكةدا تاوةكو خؤري وشة و داناني رس

ضوارضيَوةيةكي دياريكراوي شيَوازيَكي تايبةت لة بةر ضاو دةطرن و ثاشان بة هؤي ئةم شيَوازةوة و لة ذيَر 

 روشنايي ياساكاني ئةم شيَوازةوة لة ريَطاي خؤياندا بةردةوام دةبن لة نووسيني بةرهةمة ئةدةبيةكانياندا.

يطايةكي تازةوة بيني بة ناضاري بؤ طواستنةوةي ويَنةي نويَي بة ن ))ان بنةما نووسةر دنيا لة سةر هةم       

نيَو ميَشكي خؤي دةبيَت سود مةند بيَت لة زمانيَكي نويَ و دركة و رمزةوة هةولَبدات جيَطاي نويَي خؤي بؤ 

اقيدا كؤك و طونجاوة، ضونكة . ئةم ثيَناسةية خراوةتة روو لةطةلَ سةبكي عيَر20((كةساني تر روون بكاتةوة 

لة سةرةتادا سةبكي عيَراقي لة ئةنجامي طؤشةنيطاي تايبةتي رابةرةكانيةوة بةرجةستةكراوة، بؤية كاتيَك 

 خؤ ناوي سةعدي و حافيز و مةولةوي دةبريَت. باس لة سةرهةلَداني سةبكي عيَراقي دةكريَت راستةو

هيَناوة  ة و طةليَك لة شاعيراني كورد و فارس بةكاريانئةم جؤرة سةبكةش ثةيرِةوكةراني خؤي هةبوو     

 و سةرةتاش روو لة ئةدةبياتي فارسي دةكةين.

 

                                                             
 .22، ل سةرضاوةي ثيَشوود، ثةخشان عةلي ئةحمة   18

، ل 2011ةي سةبكي عيَراقي و هيندي لة شيعرةكاني ناليدا، نامةي ماستةر، كؤليَذي زمان، زانكؤي صالاحةدين، زةينةب جةليل خةليل، رةنطدانةو   19

9. 

 .18، ل 1384، ويرايش دووم، تهران، ميترا، سبك شناسيسيروس شميسا، كليات     20
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 . هةلَومةرجي ئيَران لة سةرو بةندي سةرهةلَداني سةبكي عيَراقيدا :2. 1
 

ت و بيري بيات الي تاكةكاني كؤمةلَطة لةهةر سةردةم و قؤناغيَكدا طؤراِنكاري بةسةردا ديَةشيعرو ئةد         

ةكةكاني ي يةك لة دواي نويَ و جياواز ديَتة ئاراوة، ئةميش لة ئةنجامي رِووداوة ميَذووييةكان و طؤرِانة

سةردةم، كةبةسةر تاكةكاني كؤمةلَطةدا ديَت ثةيدا دةبيَت، شيعرو ئةدةبياتي سةبكي عيَراقيش لةو حالَةتة 

ة قؤناغي و سةردةميَكي نويَ لة ميَذووي كؤمةلَطةي دةرنةضووة، ضونكة ئةويش بةو هةلومةرجةدا تيَثةرِ بوو

 ئيَراندا سةري هةلَداوة. 

اليةنيَك لة كؤمةلَطةي  ئةو طؤرِانكاري و رِووداوة ميَذووييانة كاريطةري تةواوي كردوَتة سةر هةموو         

هةركاتيَك باسي ئيَراندا، بةلَام زياتر اليةني شيعرو ئةدةبياتي خستؤتة ذيَر كاريطةري خؤيةوة، بؤية 

ئةدةبياتي ئيَران دةكريَت رِاستةوخؤ رِووداوة ميَذووييةكان دةكةونةوة يادي خويَنةر، بؤ نموونة: هيَرشي 

. كة ديارترين 21((ي كؤضي هةتاوي بؤ سةر خاكي ئيَران دةستي ثيَكرد (616لة سالَي ) ))مةغولةكان، كة 

سةبكي عيَراقي لة  ))ي تةواوي بةو سةبكة داوة، كة رِووداوي ميَذوويي ئةو قؤناغةي ئيَران بوو كة طةشة

سةرةتاكاني سةدةي حةوتةم تا سةرةتاكاني سةدةي دةيةم لة ناو شيَوازي شيعري فارسيدا سةري 

سالَةي دةسةلَات و فةرمانرِةوايي مةغؤلةكان و ئيَلخاني  350هةلَداوة و طةشةي كردووة، كة هاوكاتة لةطةلَ 

. طؤرِانكاريةكاني ناو ئةدةبياتي فارسي كة سةبكي عيَراقي ليَ ثةيدابوو، بةر لة 22((مةغؤل و تةيمورييةكان 

ثاش كؤتايي هاتني دةسةلَاتي ))هيَرشي مةغؤلةكانيشةوة دةستي ثيَكردووة، كة دةطةرِيَتةوة بؤ 

غةزنةوييةكان لة سةردةمي مةسعود كورِي مةحمودي غةزنةوي لة دةندانقان كة شكستي هيَنا لةطةلَ 

كوذرا  (432)ي كؤضي يةوة بةرةو هيندستان هةلَات، لة كؤتايشدا لة سالَي (431)قييةكان لة سالَي سةلجو

هةلَةي سولَتان محةمةدي خوارةزم شاه،  )). هيَرشةكةي ئيَران لةاليةن مةغؤلةكانةوة، دةطةرِيَتةوة بؤ 23((

                                                             
دورة جديد، شماره  ت و علوم انساني، دانشطاه شيهد باهنر كرمان،، استعارهاي درابهام، استاد بار دانشطاه رازي، نشريه دانشكدة ادبيايلتضفمحمود    21

 ،79ل  ، بهار،78(، زمستان  6ثياثي )، 706

 .246، ل1391شعر، ضابخانةي تايش، ضاث ثنجم، از ويرايشت دوم، بهار،  سبك شناسيسيروس شميسا،    22

 . 15، ل سةرضاوةي ثيَشوونةب جةليل خةليل، زي   23
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. كة 24((تةتةر و وولَاتي مةغؤلةكانلة ناو برد ئيَران بوو دراوسيَ لةطةلَ  (خةتاي)كة دةسةلَاتي ثاشاكاني 

لة ماوةي ضةند سالَيَكدا بة شيَوةيةكي درِندانة سةرانسةري  ))بة هؤي ئةو هيَرش و ثةالمارةشةوة 

 .25((يان بة تةواوي داطير كرد رناوضةكاني ذيَر دةسةلَاتي خوارةزم شا

ماوراء )سوثاي درِندةي تةتةر هاتة الفاوي )) دا، لةطةلَ ئةنجامداني ئةم هيَرشةو دةستثيَكردني شةرِ      

ان نيا و ناوةندي زانست و شارستانييةت بوو، هيَرشيولَاتي دو و خؤراسان كة ئةو كاتة ئاوةدانترين  (النهر

ولَاتي خؤراسان تاكو عيَراق بة ضةشنيَك خاثور كرا و خةلَكانيَك كوذران كة هيَناو هةموو شتيان كاولكرد، 

ني باسة ئةوةي زؤربةي ميَذوو نووسان لة سةري كؤكن و بووة بة . شاية26((ن لة تواناي باسكردندا نةبوو

سيماي دياري هيَرشي مةغؤلةكان كوشت و كوشتاريَكي زؤر بوو، بؤية ميَذوو نووسان دةربارةي  ))

. يةكيَك لة 27((كة جيَطاي سةرسورمانة  ،كوشتارةكاني ئةو كاتة ئاماذةيان بة رِيَذة و ذمارةيةك كردووة

رِيَذةي كوذراوةكان لة ئيَران ((( ميَذووي مةغؤل)، كة لةكتيَبي عةباسي ئيقبالي ئاشيانيية(نووسةكان )  ووميَذ

ترامةدا و بةلخ خةلَكيان بة تةواوي لة ناو برد و لة  لة كؤمةلَكوذي شارةكاني ))بةم شيَوازة دةخاتة رِوو 

باميار و غةزنةين بة تةواوي خةلَكيان  )). و لة هةردووك شاري 28((كةسيان شةهيد كرد  700.000سةروي 

زةرةر و زيانيَكي زؤري مةغولةكاني بةركةوتووة،  و شارانةىريش يةكيَكي ترة لة.  نةيشابو29((لة ناو برد 

بوريان لةطةلَ خاكدا تةخت كرد و ... ئاذةلَةكاني شاريشيان لة نةيشا ))كة سةرضاوة ميَذووييةكان دةلَيَن : 

 طة لةو زةرةرو. ئةمة ج30((كةس خةملَيَندراوة  1،  847،  000اوةكاني نةيشابور رناو بردن، رِيَذةي كوذ

يانة طيانيانةي كة بةر كؤمةلَطةي ئيَران كةوت، زةرةرو زيانيَكي زؤريش بةراليةني ماددي كةوت، كة ز

                                                             
فن شيعر و سبك ها و مكتب هاي ان، كتاب مهناز، ضاث سوم ويراست  اصطالحاتفرهنط تفصيلي  -ي، واذةنامة هنر شعريميمنت مير صادق   24

 .151، ل 1385سوم، تهران، 

 .144،ل 1391، سبك شناسي شعر ثارسي از رودكي تاشاملو، نشر جامي، ضاث ضوارم، تهران، غالمرضايي،محمد     25

 .13، لاوةي ثيَشووسةرضيل خةليل، زةينةب جةل   26

                       .                                                                                                                            144، ل ي ثيَشووسةرضاوة   27

 .144، ل سةرضاوةي ثيَشوو،  غالمرضايي،محمد    28

 .144، ل وي ثيَشوسةرضاوة   29

 .144، ل ي ثبَشووسةرضاوة، غالمرضايىمحمد    30
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ةوةشي كة . ئ31((زيانيَكي طةورةيان بة سيستةم و ثالني ئابوري و كشتوكالَي ئيَران طةياند  ))مةغؤلةكان 

شايةني باسة ئةوةية، كة ئيَران لة ثيَش هيَرشي مةغؤلةكان لة زؤر اليةن و رووةوة لة ثيَشكةوتن طةشة 

لة بواري زانست و شارستانييةت شاياني سةرةنج و طرنطي ثيَدان بوو، بةلَام  ))سةندندا بوون، كة 

كي بةرفراوانيان ئةنجامدا، ئةمةش مةغؤلةكان دةستيانكرد بة كوشت و كوشتار و ويَرانكاري و كاولكارية

وايكرد سالَالنيَكي دوور و دريَذ كاريطةري و ئاسةواري ويَرانكاري بة رِووخساري كلتور و شارستانييةتي 

 .32((شيَرانةوة بميَني 

طةري زؤر خراثي كردؤتة سةر اري و كاولكاريةي مةغؤلةكان كاريئةم كوشت و كوشتار و ويَرانك        

راني و زةبريَكي كوشندةي لة ذيَر خاني رِؤشنبيري و زانست و ئةدةبيات داوة و هيض شتيَكي كؤمةلَطةي ئيَ

رِةشة كوذيةكان، بةلَام زاناكانيش كةوتنة بةر ثةالمار و  سرؤشتيية خاوةن زانست و ))نة بواردووة، بؤية 

رد، سةرةرِاي ئةوةش هةنديَك ن و خؤيان لة كوشتن رِزطار كاهاولَات يهةنديَك لة زانايان لة ناوضة ئارامةكان

مزطةوت و مةكتةب و ثةرتوكخانةكان بة شيَوةيةك لة ناو ضون، ئةمرِؤ  )). هةروةها 33((لة زانايان كوذران 

بيَجطة لة ناونيشاني زؤربةي نوسراوةكاني سةدةي ثيَش هاتني موغؤلةكان هيض شتيَكمان لة بةر دةستدا 

. 34((ؤلةكان دةطمةنن بة هؤي ئةنجامي ئةم كارةساتةوة نةماوة و نوسخةي خةتةكاني ثيَش هاتني مةغ

ولَات و ناوضةكاني تر ئةوانةشي كة مابوون ثةرتةوازةي  سةرةرِاي مردن و لة ناوضووني بةشيَك لة زاناكان،

. . . بؤ ثةروةردةكردني  بةرةو هيند و ئاسياي بضووك بؤية ))ؤيشتن بؤ ثاراستني طيانيان، كة ضوون بوون و رِ

. مةلَبةندةكاني زانست و زانياري لةو كاتةدا، 35((خؤيَندكاري زيرةك و بة توانا مامؤستا نةمابوو شاطرد و

نةوةي شاعيران و نووسةران وبارةطاي بضووك و طةورةي جؤراو جؤر كة جيَطاي كؤر و كؤبو ))بريتي بوون لة 

ثاشا طةردانييةي بة سةر اليةني . هةر لة ئاكامي ئةو طؤرِانكاري و 36((بوون يةك لة دواي يةك لة ناو ضوون 

                                                             
 .187،ل1391، ضابخانةي تايش، ضاث ثينجم، از ويرايشت دوم، شعرسيروس شميسا، سبك شناسي    31

 .144، سبك شناسي شعر ثارسي از رودكي تا شاملو، ل غالمرضاييمحمد    32

 .144، ل ي ثيَشووسةرضاوة   33

 .145 -144، ل ي ثيَشووسةرضاوة   34

 .187سيروس شميسا، سبك شناسي شعر، ل    35

 .187، ل ي ثيَشووسةرضاوة سيروس شميسا،   36
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بوارةكاني ليَكؤلَيَنةوة و  ))رِؤشنبيري و زانست و زانياري و مةلَبةندةكاني خويَندندا هات، و زانست 

نةوة بة هؤي نةبووني كتابة كؤنةكان ذيانيان ثيَطةشتبوو، بة شيَوةيةكي طشتي زؤربةي ئةو وثيَداضو

بةر ئةوةي زؤربةي كتاب و سةرضاوة . لة37((جيَطاي متمانةنين  ثةرتوكانةي لة قؤناغةكاني دوايي نووسراون

بةدوادا ضوون بةو كتابانةدا بيَ سوودة، ئةوانةيشي كة لة ناو  ةرِانطنةكان لة ناوضوون و نةماون بؤية كؤ

كةوتي كتابةكؤنةكان زؤر كةمة، اني دةست دةذميَردريَن، واتة ثاشنةضوون و ماون زؤركةمن وبةثةنجةك

دواين ديواني زؤربةي شاعيرةكاني وةكو رِودةكي لة ناو ضوون . . . بؤ نموونة لة فةرهةنطي  ))هةر وةكو 

طة لة و لة نووسيني يادةوةري بيَج (لغت فرس اسدي) بَيجطة لة زمان فرس ئةسةدي (دكشنري )نووسي 

 (الغة و الحدائق السحر)ترجمان البطة لة دوو ثةرتوكي ي بيَجو لة رِةوانبيَذ (لباب االلباب  )لةباب ئةالباب 

اتي بوون و ديارنةماني كتابةكؤنةكان لةو سةردةمةدا دةطةرِيَتةوة بؤ . هؤكاري ك 38((هيضي تر نةماوة 

ناوةندي ضاندني كلتوري ئيَران بوو خويَندنطا و ثةرتوكخانةيةكي زؤري تيَدابوو،  ))ئةوةي، خؤراسان 

ثيَ طةيشتبوو، بةلَام ئةم جارة )لةطةلَ  زيانيَكي زؤرثيَشتريش لة هيَرشةكاني سةالجقة و غةزان زةرةر و 

 .39((هيَندة الواز بوو يةكسةر هةلَوةشا و تيَك ضوو  هيَرشي مةغؤلةكان(

ئةوةي لة ياداشتةكان و تةوةرةكاني بيري  ))هةر وةكو عوفي لة يادةوةرييةكانيدا دةطيَرِيَتةوة و دةلَيَت:         

سرثل )يَرشي مةغؤلةكان لة بوخارا لة ثةرتوكخانةي سةر ثةل بازارضة مندا هةية ثةرتوكيَكة لة ثيَش ه

عوفي بيَت، تةنها يةك كتاب ماوة، لة  . واتة بةثيَي ئةم طيَرِانةوةيةي40((ضاوم ثيَي كةوتبوو  (بازارض

ئاسةواري خراثي  ))ثاشةكةوتي ثيَش هيَرشي مةغؤلةكان لة ولَاتي ئيَراندا، هةر ئةمة ية وايكردووة كة 

. بؤية كاتيَك 41((رشي مةغؤلةكان ثاش ضةند سالَيَك لة سةر اليةني زانستي و كؤمةلَايةتي دةركةوت هيَ

                                                             

 .187سبك شناسي شعر ثارسي از رودكي تا شاملو، ل  غالمرضايي،محمد    37

 .188ل  ي ثيَشووسةرضاوة   38

 .188، ل ي ثيَشووسةرضاوة   39

 .188سيروس شميسا، سبك شناسي شعر، ل    40

 .145، ل سةرضاوةي ثيَشوومد غالمرضايي،، مح   41
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زؤربةي دةست نووسةكاني دةقي ديوان ثةيوةنديان  ))سةيري قؤناغي ميَذوويي ئةو كاتة بكةين، دةبينين 

 . 42((بة قؤناغي دوواي مةغؤلةوة هةيه 

ي بة هؤي هيَرشي مةغؤلةكانةوة لةسةر كؤمةلَطةي ئيَران بة جيَما، بيَطومان ئةو ئاكامة خراثة          

ئةو نازو خوانةي كة بؤ شاعيراني سةبكي خؤراساني  ))كاريطةري تةواوي هةبوو لة سةر دونياي ئةدةب 

ش رِازابووةوة، لة ناو ضوو و ئةو رِؤحي دليَري و ئازايةتي ئيَرانييةكان بةرةو كزي رِؤيشت . . . تةواوي ئةوانة

 .43((رِةنطيدايةوة لة ئةو سةبكةش بة عيَراقي ناسرا 

 . سةرهةلَداني سةبكي عيَراقي:3. 1

 

سةرهةلَداني سةبكي عيَراقي لة بنةرِةتدا ئاكامي طؤرِاني كؤمةلَايةتي و سيستةمي دةسةلَاتداري لة         

ثةيدابووة و ماوةيةكي دريَذ ئيَران بوو، وةكو شيَوازي باوي قؤناغيَكي ميَذوويي شيعرو ئةدةبياتي فارسي 

بةثيَي بارو دؤخي سةردةمي  ))بالَيكيَشاوة بةسةر تيَكرِاي كايةكاني شيعرو ئةدةبيات لة زماني فارسيدا، كة 

و جوطرافي دابةش دةبيَت بؤ سيَ سةبك كة بة رٍيزبةندي ميَذوويي بريتين لة مانة: سةبكي خؤراساني، 

ي خؤراساني نويَنةرايةتي ناوضةيةكي دياريكراوي كردووة كة . سةبك44((سةبكي عيَراقي، سةبكي هيندي 

خؤراسانة، بةهةمان شيَوةي ئةوةي كة نويَنةرايةتي قؤناغيَكي ميَذوويي دياريكراوي كردووة، هةر بةو 

بة واتاي رِؤذهةلَات و ئةو شويَنةية كة خؤر ليَي دةردةكةويَت، كةواتة سةبكي ))ناوةشةوة ناونراوة، خؤراسان 

ني واتا شيَوازي بةرهةمي سةرةتا و كؤني زماني فارسي كة بة زؤري لة رِؤذهةلَاتي ئيَرانةوة خؤراسا

هةنديَ لة سةرضاوةكان  )). كة لةسةر ناوناني سةبكي خؤراساني بؤضووني جياواز هةبووة و 45((دةركةوتن 

ةكاني سةبكي يان هةلَبذارد بؤ تايبةتمةنديي (سةبكي توركستاني)و ئةديباني هاوضةرخيش زاراوةي 

. ئةم سةبكة سةرةرِاي ئةوةي كة 46((خؤراساني، بةلَام لة ثاشاندا هةمان سةبكي خؤراساني جيَطير بوو 

                                                             
 .188، ل ي ثيَشووسةرضاوة   42

 .13، ل سةرضاوةي ثيَشوويل خةليل، زةينةب جةل   43

 .151، ل سةرضاوةي ثيَشووميمنت مير صادقي،    44

 .21، ل سةرضاوةي ثيَشوو سيروس شميسا،   45

 .12. ل سةرضاوةي ثيَشوويل خةليل، زةينةب جةل   46
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لة ناوضةكاني سيستان و خؤراساني طةورة و تةواوي ئةفغانستان و  ))بةخؤراساني ناسراوة، بلَاو بؤتةوة 

 .47((ن ناوضةي تر توركمانستان و ئؤزباكستان و تاجيكستان و قرقيزستان و ضةندي

سةبكي خؤراساني يةكةمين سةبكي شيعري فارسية، كة ناونيشانةكةي خؤراساني جيَطيربووة و         

شيَوازي شيعري فارسي دةري لة سةرةتاي نيوةي دووةمي  ))بةفارسي دةري دةستي ثيَكردووة، بؤية 

ناسراوة، ضونكة يةكةمين ، (سةبكي خؤراساني)سةدةي سيَيةم تاكؤتايي سةدةي ثيَنجةمي كؤضى بة 

بةرهةمةكاني شيعر و ثةخشاني زماني فارسي نويَ ثاش ئيسالم، لة ناوضةي خؤراساني طةورة دةركةوت، 

 . 48((شيَوازي ئةم بةرهةمانة خؤراساني ثيَ دةطوتريَت 

يةكةمين شاعيراني شيعري فارسي لة شاعيراني سةبكي خؤراسانين، ضونكة سةبكي خؤراساني         

ين سةبكي شيعري فارسيية، كة لةطةلَ يةكةم هةنطاوي شيعري فارسيدا تايبةتمةنديةكاني سةبكي يةكةم

تني كؤمةلَة شاعيريَك وشيعري فارسي بة دةركة))خؤراساني دةضةسثيَنن، هةر لة بةر ئةوةشة دةطوتريَ 

ناوضانةوة طريَدراون كة زؤربةيان لة هةمان ناوضةي رِؤذهةلَات بة دةركةوتون لة ديوةخاني ثاشايةكان، بةو 

وردة وردة طةشةيان كردووة و بةرةو كامل بوون رِؤيشتون هةروةها بة هؤي يةك شويَني هاوبةشةوة، 

 .  49((تايبةتمةندييةك ديَتة ئاراوة بة سةبكي خؤراساني ناودةبريَت 

دا هاتووة، بةسةر سةبكي خؤراساني بة هؤي طؤرِاني هةلَ و مةرج و طؤرِاني قؤناغ و سةردةم  طؤرِاني        

كاريانة كاريطةريان هةبووة لة سةر ناونيشانةكةشي نابيَ ئةوةش لة بير كةين كة هةتا وةكو ئةو طؤرِان

سةبكي خؤراساني بة سةبكي توركستاني ناسراوة بةلَام دواتر طؤرِاوة بؤ خؤراساني ئةويش بةهؤي طؤرِيني 

سةردةمي سامانييةكانة، كة سادةتر و كؤنتر بوون كة شيَوازي شاعيراني  سةبكي توركستاني ))قؤناغةكان، 

و زاراوةي سةبكي خؤراسانيان هةلَبذارد بؤ شيعري شاعيراني سةراستني تايبةتمةندييةكاني سةبكي 

. بةلَام سةبكي   خؤراساني بةرة  بةرة  بةرةو 50((توركستاني، لة زؤراليةنةوة وةكو زمان ثيَشكةوتن 

                                                             
 .151، سةرضاوةي ثيَشووميرصادقي، ت ميمن   47

 .21، ل سةرضاوةي ثيَشوو سيروس شميسا،   48

 .151، ل سةرضاوةي ثبَشووميمنت مير صادقي،    49

 .151، ل سةرضاوةي ثيَشووت مير صادقي، ميمن   50
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بة هؤي تيَثةرِ بووني كات و دريَذةي دةسةلَاتي سةلجوقييةكان، ضونكة الوازبون و لة ناو ضوون دةضوو، 

كة بيَطانة بوون لةطةلَ فةرهةنط و ئةدةب و زماني فارسيدا، بازاري طةرمي  ،بةهاتني سةلجوقييةكان))

مابوو كة  شاعيران و ئةدةب ثةروةرانيش بةرةو نةمان دةرِؤشت و ئيتر كؤشكي مةحمودي غةزنةوي نة

، و لةهةمان كاتي دةسةلَاتي  51((ب ثةرةوةري و شاعير دؤستي هةميشة رِزابووةوةخواني ئةدة

دوو رِةوت لة شيَوازي شيعري نيَوان ئازةربةيجان و خؤراسان دةبينرا و يةك مةودا لة  ))سةلجوقييةكان 

، بة هؤي ئةمةي كة دةسةلَاتي سةلجوقييةكان  52((خؤي طرتبون، كة بةرةو سةبكي عيَراقي دةرِؤشت 

بووة هؤي طؤرِاني بارودؤخي كؤمةلَايةتي،  ))هؤكاري سةرهةلَداني طؤرِانكاريةكي رِيشةيي بوو لة ئةدةبدا، 

، و بةطةرِانةوة و ثيَدا ضوونةوة لة قؤناغي 53((كة ئاطامي ئةو طؤرِانةش، طؤرِاني شيَوازي ئةدةبي لَيكةوتةوة 

سامانييةكان و  لة سةردةمي دةسةلَاتي ))ة تري شيعرو ئةدةبي فارسي ئةوةمان بؤ دةردةكةويَ، ك وثيَشو

 زماني فارسي دةري زمانيَكي بة هيَز و شكؤمةندي ئةدةبي بووة . . . لة سةدةي شةشةمةوةغةزنوييةكاندا، 

سةرةكي لة زمان و ئةدةبدا و لوتكةي ئةم طؤرِانةش بة هيَرشي مةغؤلةكان و رِيَطةي خؤش بوو بؤ طؤرِاني 

 .54((مسؤطةر بوو  ثةيدابووني سةبكي عيَراقي

سةبكي عيَراقي شويَني سةبكي خؤراساني طرتةوة، ةوةي كة لة شيعرو ئةدةبي فارسيدا، سةرةرِاي ئ        

لة شيَوازناسيدا دةبيَ تيَبيني ئةوة بكةين  ))بوو، لةبةر ئةوة نة بةلَام ئةم شويَن طؤرِينة رِاستةو خؤ و خيَرا

غيَكي ناوةند هةية، ضونكة دةبيَت نةوةي ثةروةردةكراوي قؤناغي كة لة نيَوان دوو شيَوازدا، هةميشة قؤنا

. وةكو ثيَشتر كة ثاش  55((ثيَشو لة ناو بضيَت و نةوةي ثةروةردةيةكي نويَ لة دؤخيَكي نويَ دا بيَتة ئاراوة 

كي دةسةلَاتي سةلجوقييةكان هيَرشي مةغؤلةكان ئةو طؤرِانكارييةي كة ثيَشتر رِيَكخرابوو طةياندية ئاستيَ

                                                             
 .15، ل سةرضاوةي ثيَشووزةينةب جةليل خةليل،    51

 .187، لسةرضاوةي ثيَشووسيروس شميسا،    52

 .54، ل ي ثيَشووضاوةسةر   53

 .18، ل سةرضاوةي ثيَشوو جةليل خةليل، زةينةب  ِ 54

 . 54، لسةرضاوةي ثيَشووسيروس شميسا،   55 
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طؤرِانكاري تةواوي بار و دؤخي كؤمةلَايةتي و يةكسةر سةبكي خؤراساني لة  ))باش و تةواو و بوو بة هؤي 

 . 56((ناو برد و سةبكي عيَراقي طةشةي كرد و بة تةواوي ثةيدابوو 

هةر بة هؤي ئةمانةوة قؤناغ بة قؤناغ طؤرِانكاري بةسةر ناوةرِؤك و رِوخساري شيعري سةبكي         

شاعيرة ناودارةكاني سةدةي شةشةميش، كة شيَوازيان لة نيَوان سةبكي ))سانيدا هات بة جؤريَك خؤرا

خؤراساني و سةبكي عيَراقيدا بوو و لة زماندا زياتر نزيك دةبوون لة زماني سةبكي خؤراساني و لة فيكري 

. كة واتة  57((م سةردةمةدا ئةدةبيدا زياتر نزيك دةبوون لة سةبكي عيَراقي و قاَلبي غةزةليش باو دةبيَت لة

بةهاتن و دةركةوتني سةلجوقييةكان طؤرِانكاري كؤمةلَايةتي و ئةدةبي و رِؤشنبيري لة كؤمةلَطةي ئيَراندا 

دةستي ثيَكرد و سةري هةلَدا، و بةهيَرشي مةغؤلةكان طؤرِنكاريةكان تةواو بوون و بةرةو كامل بوون 

 رِؤيشتن و طةيشتنة لوتكة.

 ي طؤرِاني سةبكي خؤراساني بؤ سةبكي عيَراقي:. هؤكارةكان4. 1

 

 .58 ((تيَكةلَابووني خةلَكي خؤراسان و عيَراقي عةجةم )) – 1

 زماني فارسي دةري دةبيَتة زماني فةرميي خويَندن و نووسين. )) – 2

 سوفيطةري باودةبيَت و سؤفييةكان ضاالكي خؤيان ئةنجام دةدةن. – 3

 .59((ني و بلَاوبوونةوةي زانستة ئيسالمييةكان دامةزراندني قوتابخانةي ئاي – 4

سةلجوقييةكان لة سةرةتاي دةسةلَاتيانةوة بايةخيان بة شيعر و شاعيران نةداوة و قالَبي غةزةل باو  )) – 5

 بوو.

 لةناو ضووني نةوةي زاناياني ثيَشو .  – 6

                                                             
 . 54، ل سةرضاوةي ثيَشووسيروس شميسا،    56

 . 16، ل سةرضاوةي ثيَشووزةينةب جةليل خةليل،    57

 . 87، ل ةرضاوةي ثيَشووسيروس شميسا، س   58

 . 87، ل وي ثيَشوسةرضاوة   59
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 لة ناو ضووني بزوتنةوةي شعوبييةت. – 7

 .60((ناكؤكي نيَوان دةسةلَاتداران و شةرِة ناوخؤييةكان طيَضةلَ و ئاذاوةكان بة هؤي  – 8

ةم رِةوتة لة كاتي دواي مةغؤلةكان ناوةندي كلتوري لة خؤراسان بةرةو عيَراق دةطوازريَنةوة، ئ )) – 9

دةستي ثيَكردووة، بةلَام خؤراسان هيَشتا لة ناو نةضوو بوو، زؤرينةي شاعيران و نووسةراني سةلجوقييةكان 

 .61((ارةكاني عيَراقي عةجةمن طةورة لة ش

ومةرجيَكي كؤمةلَايةتي و سياسي و ئابوريي هةلَ  ))ليَرةوة لة ئيَران سةردةميَكي تر دةستي ثيَكرد،  هةر

نويَ هاتة كايةوة، شاعيران و ئةديبان بة زؤري رِوو لة وولَاتي عيَراق دةكةن و ليَرةوة و لة ذيَر كاريطةريي 

 بيَكي نويَش سةرهةلَدةدات  كة جياوازة لة ئةدةبي سةبكي خؤراساني و بةئةم هةلومةرجة نويَيةدا ئةدة

لة سةدةي شةشةمدا  )). دةسثيَكي ئةم سةرهةلَدانةي سةبكي عيَراقي، 62((ئةدةبي سةبكي عيَراقي ناوبرا 

، لة شيعري شاعيراني ئةسفةهان و 5615وردة وردة ثةرةي سةند و لة دواي هيَرشي مةغؤلةكان لة سالَي 

. بؤية بة سةبكي عيَراقي 63((از و ناوضةكاني رؤذئاواي ئيَراندا زياتر رِةنطيداوةتةوة و سةريهةلَداوة شير

لة جوطرافياي كؤني ئيَراندا ناوضةكاني ناوةرِاست و رِؤذئاواي ئيَران عيَراقي  ))ناوبراوة لة بةر ئةوةي 

 . 64((ثيَدةطوترا 

رِاوةندي خاوةني كتابي  ))ة سةبكي عيَراقيدا بريتي بوون لة هةروةها ئةو شاعيرانةي ناوبانطيان دةركردبوو ل

و ئةوحةدي كرماني و فةخرةدين عيَراقي نموونةي  (مرصاد العباد)، نووسةري (نجم داية)و (راحة الصدور)

 .65((بةم شيَوازة بلَاو كردؤتةوة (و نشرنظم )ئةوانةن لة ئةو ناوضة، ضةكو ضؤلَي ليَدوان و قسةكردن 

                                                             
 . 87، ل سةرضاوةي ثيَشووسيروس شميسا،    60

 . 188، ل سةرضاوةي ثيَشوو    61

 . 79، ل سةرضاوةي ثيَشوود (، زةن )ةبار ئةمين سيروان ج    62

 . 153، ل سةرضاوةي ثيَشووت مير صادقي، ميمن    63

 . 153، ل ي ثيَشووسةرضاوة    64

 . 146 ، لسةرضاوةي ثيَشوو، غالمرضايي،محمد     65
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بة  (،سفةهان، هةمةدان، ئازةر بايجانرةي، ئة)شاعيراني ناوةرِاستي ئيَران  ))رِوانطةيةشةوة لةم        

سةبكي عيَراقي ناودةبريَن و لة سةدةي شةشةم ثةيوةنديان لةطةلَ يةكتر هةبووة و كاريان لة 

زةربايجان لة شارةكاني رةي و ئةسفةها و هةمةدان و فارس و ئا )). هةروةها ئةم سةبكة 66((يةكتركردووة

زؤربةي  ))، و شاعيراني بةناوبانطي زؤري ليَ بوون، كة سةرةرِاي ئةم كارليَكردنانةش، 67((سةري هةلَداوة 

ضةند شاعيريَكي وةكو فةخرةدين  -شاعيرةكاني ئةم كاتة السايكةرةوة نين و خاوةني شيَوازي خؤيانن

اني،نموونةي ئةو شاعيرانةن كة هةر كرم (خواجو)عيَراقي و سةيفةدين فرغاني و سةلماني ساوجي خاجو 

، سيمايةكي ديارو 68((يةكةيان لة رِووانطةيةكةوة هةولَيان داوة بؤ ثيَش خستني هؤنراوةي ئةو كاتة 

شاعيرة طةورةكاني سةردةمي مةغؤلةكان بة جؤريَك هؤنراوةيان  ))بةرضاوي ئةو قؤناغة ئةوةية، كة 

ان نةداوة بة ستايشكردن و ثياهةلَداني ثاشاكان و طةورة هؤنيوةتةوة، كة وةكو سةردةماني ثيَشو بايةخي

 . 69((ثياوان و وةزيرةكان 

 ))لةطةلَ ئةوةي كة ئةو شاعيرانة شارةزايي و ليَهاتووةيةكي باشيان هةية لة ئةدةبياتي فارسيدا، كة        

ثيَشتر خؤيان  طا و شيَوازةكاني هؤنراوةي فارسي بة جواني دةناسي و لةطةلَ هؤنةرة طةورةكانيرِيَ

طونجاندووة و خويان طرتووة، بة سود وةركرتن لة ئةزموني شاعيراني ثيَشو ئةزموني هؤنراوةي خؤيان 

طةشة ثيَداوة و بة زانايي و ذيَري لة سةر ذيَرخان و بنياتي قسةي ئةوان كؤشكي قسةي خؤيانيان هةلَضنيوة 

ما كؤنةكاني شيعري فارسيان ثشطويَ خستووة بؤ . بةلَام ليَرة بة دواوة شاعيراني سةبكي عيَراقي بنة70((

ضةسثاندني شيَوازة تازةكةيان و بايةخدان بة تايبةتمةنديةكاني، كة لة سةر كؤمةلَيَك بنةماي تازة شيعريان 

 هؤنيوةتةوة و ئةو بنةمايانةش بوون بة سيماي جياكةرةوةي شيعري ئةم سةبكة .

 

                                                             
 . 152، ل سةرضاوةي ثيَشوويمنت مير صادقي، م    66

 152، ل ي ثيَشووسةرضاوة    67

 .145سبك شناسي شعر ثارسي از رودكي تا شاملو، ل  غالمرضايي،دكتر محمد     68

 .    145، ل ي ثيَشووسةرضاوة غالمرضايي،دكتر محمد  .  69

 .145، ل ي ثيَشووسةرضاوة    70



20 
 

 و سةبكي عيَراقي:جياكةرةوةكاني سةبكي خؤراساني  . خالَة5. 1
 

ئةم ثيَوةر و بنةما تازانةي، كةلة ثالَ سةبكي عيَراقي سةريان هةلَداوة و بوونةتة سيماي دياري ئةو         

سةبكة و خالَي جياوازي سةبكي قؤناغي ثيَشتر، كة سةبكي خؤراسانية، لة ضةند خالَيَكدا رِوونيان 

 -دةكةينةوة، كة بريتين لة:

داني عةقلَ لة سةبكي خؤراسانيدا باو بوو . بةلَام لة لةطةلَ سةرهةلَداني سةبكي . باسكردن و ثياهةل1َ

 . 71عيَراقيدا ثياهةلَداني عةشق و دلَداري طةشةي كردوو

. لة سةبكي خؤراساني لة ثياهةلَداندا ميانرِةو بوون، بةلَام لة سةبكي عيَراقيدا زندةرِؤييان كردووة لة 2

 .72ثياهةلَداندا

  73لَام لة سةبكي عيَراقيدا عيرفان سيمايةكي ديار بووةةبووة،  ب ؤراسانيدا عرفان نة. لة سةبكي خ3

 (ليريك)، بةلَام لة سةبكي عيَراقيدا بيري غينايي ة. لة سةبكي خؤراسانيدا بيري قارةماني بالَا دةست بوو4

 .74جيَطاي طرتةوة

بةلَام لة سةبكي عيَراقيدا غةم رِةنطي . لة سةبكي خؤراسانيدا خؤشي و شادي لة شيعرةكانياندا هةبووة. 5

 .75داوةتةوة

. لة شيعرةكاني سةبكي خؤراسانيدا زياتر باس لة بةيةك طةيشتن كراوة، بةلَام شيعرةكاني سةردةمي 6

 .76و دووري دواوون فراقسةبكي عيَراقي بة زؤري لة 

                                                             
 . 248ل  ، ةرضاوةي ثيَشووشميسا، س سيروس    71

 . 3، ل 1388طوهر رستمي نذا، مقايسة مي و معشوق در سبك خراساني و عراق، مقدمة مير جالل الدين كزازي، نشر شاثور خواسن،     72

 . 248، ل ةرضاوةي ثيَشووسيروس شميسا، س    73

 .30، لسةرضاوةي ثيَشووطوهر رستمي نذا،     74

 . 248ي شعر، ل سيروس شميسا، سبك شناس    75

 . 30، ل سةرضاوةي ثيَشووطوهر رستمي نذا،     76
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زانست لة شيعرةكانياندا  بووة،  لة سةبكي عيَراقيدا . لة سةبكي خؤراسانيدا زانست هيض طرنطيةكي نة7

 . 77دةركةوتووة و طرنطي ثيَدراوة

. لة سةبكي خؤراسانيدا شيعرةكانيان طيانيَكي بالَا و بةلَند و شكؤمةندي و خؤ ثةرستي تيَدا بةديَ دةكريَت، 8

 .78بةلَام لة سةبكي عيَراقيدا طيانيَكي نزم و خؤ بةكةم زانين لة شيعرةكانياندا دةبينريَت

ؤراسانيدا مةعشوق لة ثلة و ثايةيةكي نزمداية، بةلَام لة سةبكي عيَراقيدا مةعشوق خاوةني . لة سةبكي خ9

 .79ثايَةيةكي بةرزة

. لة سةبكي خؤراسانيدا طرنطيان بة بابةتي قارةمانيَتي داوة، لة سةبكي عيَراقيدا طرنطيان بة دين و 10

 .80زانستة ئيسالمييةكان داوة

ة راستي و واقيع دراوة، بةلَام لة سةبكي عيَراقيدا طرنطي بة بير و ئايديا . لة سةبكي خؤراسانيدا طرنطي ب11

 .81دراوة

. لة سةبكي خؤراسانيدا ئيرادة و باوةرِ بة هةلَبذاردن بةدي دةكريَت، لة سةبكي عيَراقيدا بيَ ئيرادةيي 12

 .   82باوة و باوةرِيان بة قةزا و قةدةرة

يةني دوونيايي داوة، بةلَام لة سةبكي عيَراقيدا بايةخيان بة . لة سةبكي خؤراسانيدا بايةخيان بة ال13

 .                                                                                 83جيهاني ناوةوة و بابةتي رِؤحي داوة

اني و سةبكي بةهؤي ئةو جياوازيانةي كة لة سةرةوة باسمان كرد دةكريَ بلَيَين: سةبكي خؤراس        

عيَراقي جياوازيةكي يةكجار زؤريان هةية، ئةمةش بة هؤي طؤرِانكاري سياسي و رامياري و كؤمةلَايةتي و 

                                                             
 . 248، ل سةرضاوةي ثيَشووسيروس شميسا،     77

 . 248، ل سةرضاوةي ثيَشوو    78

 . 30، لسةرضاوةي ثيَشووطوهر رستمي نذا،     79

 . 248، ل سةرضاوةي ثيَشوو سيروس شميسا،    80

 .  248، ل سةرضاوةي ثيَشوو    81

 . 30، ل سةرضاوةي ثيَشوورستمي نذا،  طوهر    82

 . 30، ل ي ثيَشووسةرضاوة    83



22 
 

ضةندين اليةني تر جطة لة طؤرِانكاري دروست بيَت بيَطومان ئةمةش بة هؤي اليةني هزري و كةسايةتيية 

نةتةوايةتي خةم و نةهامةتي و كيَشةكانيان مةزنةكان، و هةروةها لةو رِيَطةوة زياتر توانيويانة هةستي 

بخةنةرِوو بة شيَوةيةكي تر دةريان ببرِن و ضارةيان بكةن، هةرلةاليةني بيرو ئايدياو عةشق و خؤشةويستي 

و ئايين بيطرة تااليةني نيشتمان ثةروةري و قارةمانيَتي بة شيَوةيةكي بةرضاو جياوازي دةبينريَت لة نيَوان 

ةبكي عيَراقي كة دةكريَ بلَيَين تةواو ثيَضةوانةي يةكترن، ليَرةوة بؤمان سةبكي خؤراساني و س

دةردةكةويَت، كة هةرسةردةمة و بة شيَوازي خؤي جوانةو دةطونجيَت، بيَطومان كة بار و دؤخ سةردةم و 

قؤناغ بةرةو ثيَش ضوون و طورِانكاريان بة سةرداهات ثيَويستة شيَوازةكانيش بطؤردريَن و لة بةرطة 

ؤنةكةدا ببرِيَن و بةرطيَكي نويَيان بة بةردا بكريَت، ضونكة ئيتر بةشيَوازة كؤنةكةيانةوة ناتوانريَت ك

سةركةوتن بةدةست بهيَنريَت و، ئامانجة طةورة و تازةكان بة هةولَةكاني رِابردوو نايةنةدي و بةرةوثيَش 

رين و ثيَش طويَي بخةين، ضؤنكة هةموو ناضيَ، ئةمةش بةو واتايةنا كةشيَوازة كؤنةكة بة تةواوي لة ناو بة

نويَيةك بريتية لة كؤنيَكي دةسكاري كراو ياخود هةر قالَبة كؤنةكةية بةشيَوازيَكي نويَ وبة سوود ببينين لة 

رِابردوودا هاتوويةكي جوان بونياد دةنريَ، بيَطومان بة بناغةيةكي بتةوةوة دةكريَ جوانترين ئايندة دروست 

 بكريَت.

 ةتمةندييةكاني سةبكي عيَراقي:. تايب6. 1

 

بةردةوامي هةبووة و لة سةرةتاي سةدةي حةوتةمي سالَ سةبكي عيَراقي بؤ ماوةي سيَ سةدة          

كؤضييةوة بؤ سةرةتاي سةدةي دةيةم بالَي كيَشابوو بة سةر سةرجةم بةرهةمي شيعري و ئةدةبي زماني 

 يةكاني مةغؤل، هةمووي شيَوازي ئةدةبي فارسي بووة.لةكان و ئيلخانةغوفارسيدا، هةروةها لة سةردةمي م

لةم قؤناغة ئةدةبيةدا شاعيران و ئةديبان و ليَكؤلَةراني شيعر و ئةدةبي فارسي بنةما و تايبةتمةندييةكاني 

 -سةبكي عيَراقي لة سيَ روانطةي جياوازةوة باس دةكةن :
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 .تايبةتمةندي زماني:1. 6. 1
 

رِو رِا بةكاري يبطةيشتن و طؤرِينةوةي  طةيشتنة، كة تاكةكان بؤ لة يةك يةكزمان يةكةم هؤكاري لة      

شيَكة جياواز لة هةموو بوونةراني تر ياني ثيَ دةردةبرِن، كة ئةمة بةخدةهيَنن و هةست و سؤزي خؤ

بةخشراوةتة مرؤظ، بيَطومان هةر شويَن و قؤناغ و كةس و سةردةميَكيش خاوةني زماني خؤيةتي و ثيَكديَت 

تايبةتمةنديةك، بةمةش لة يةك جيا دةكريَتةوة، كة سةبكي عيَراقي لةطةلَ هةلَومةرجيَكي نويَ و  ضةند لة

قؤناغ و سةردةميَكي نويَ سةري هةلَداوة و خاوةني تايبةتمةندي خؤيةتي و بةو تايبةتمةنديانة لة 

 سةردةمةكاني تر جيا دةكريتةوة.

بريتي  عيَراقي  ة كؤنترين و يةكةمين تايبةتمةندي زماني سةبكيكاريطةري ئةو قؤناغة نويَية واي كردووة ك

 بيَت لة:

. تيَكةلَكردني دياليَكتي زماني ناوةراست و باكوري ئيَران و زماني عةرةبي كة لةم سنورةدا بةكار 1. 1. 6. 1

 .    84دةهيَنرا جياوازييةكي تةواوي  لةطةلَ زماني شيعري سةبكي خؤراساني دروستكردووة

ليَكداني وشةكان يةكيَكة لة  ))كاريطةري ئةو طؤرِانكارييانةي، كة بةسةر زماني فارسيدا هاتووة،        

و نيزامي  (ك 595)تايبةتمةندييةكاني سةبكي عيَراقي كة لة زؤربةي بةرهةمةكاني خاقاني شيَرواني 

وكردني تايبةتمةنديية تيَكةلَا ))، و هؤكاري ئةوةي كة 85((ك، رِةنطي داوةتةوة  (619 – 530)طةنجةوي 

. 86((شاعيريَكي ئةم سةبكةدا بةدي دةكريَت و نويَيةكاني زماني فارسي لة كونترين شيعري هةر  كؤن

ئةمةية كة زماني سةبكي عيَراقي زمانيَكي تيَكةلَة و لة وشةي دياليَكت و شيَوةزاري ناوضة جياوازةكاني 

كردووة لة واذةو وشةي سةردةمي  وازيَكي نويَي بةرجةستةئيَران ثيَكهاتووة، كة وا تة زماني ئةم قؤناغة شيَ

 كؤن و نويَ و ناوضة جياوازةكان.

                                                             
 . 153، ل سةرضاوةي ثيَشوومير صادقي،  ميمنت    84

 . 153، ل ي ثيَشووسةرضاوة    85

 . 247، ل ةرضاوةي ثيَشووسيروس شميسا، س    86
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كرانةوةي دةرطاي زماني شيعر و  )).  ئةمةش لة ئةنجامي 87زؤر بةكارهيَناني وشةي عةرةبي . 2. 1. 6. 1

لَ كة ثيَشتر ئةدةب بة طشتي بة رِوي وشة و زاراوةكاني زماني عةرةبي و دروستبووني زمانيَكي تيَكة

ةي كة بووةتة هؤي فراوانبووني لة ي. ئةم هؤكارة سةرةكي88((هاوشيَوةي نةبووة لة زماني فارسيدا 

طرنطترين رِؤلَي هةبوو لة بلَاو ))رِادةبةدةري زماني عةرةبي لة شيعري ئةم سةبكةدا، بريتية لة ئاين، كة 

ووناكبيري و لة رِيَطةيةوة ئاين و زانستة بوونةوةي زماني عةرةبي و ثاشتر بووة بة زماني خويَندن و رِ

عيَراقي بة دواوة وشة  بووةكاندا بلَاوكرايةوة بؤية دةبينين لة سةبكي ئيسالمييةكان بة نيَو نةتةوة موسلَمان

. بؤية ئةطةر تيَبيني بكةين 89((دةبنةوة  زاراوةكاني زانستة ئيسالمييةكان بة نيَو شيعر و ئةدةبيشدا  بلَاوو 

 .    90((يراني ئةم قؤناغةدا زؤر فراوانة عوشةي عةرةبي لة هؤنراوةي شا ))دةكةويَت، كة بؤمان دةر

جطة لةوةي كة طرنطي داني زؤري شاعيران بة زماني عةرةبي تةنيا لة ئاستي و شة نةوةستاوة، بطرة         

افز و سةعدي هةردوو زؤر فراوانة. ح (منظوم) يةكان لة ناو ديوانةكانعةرةبي (مصارعها)ديَرو مةسرةعة))

. هةروةها بابةتي عيرفان بة هؤي ئةوةي يةكيكةلة تايبةتمةنديية 91((هؤنراوةي رِةنطا و رِةنطيان هةية 

ةكاني سةبكي عيَراقي و شاعيراني ئةم سةبكة شيعريَكي زؤريان لةم قالَبة دا دارِشتووة، وئاييني يهزري

بةكارهيَناني وشة و زاراوةي  ))ئاييني ئيسالمة، بؤية ئيسالم سةرضاوةي بابةتي عيرفانة و عةرةبيش زماني 

عةرةبي دةبيَتة تايبةتمةندييةكي شيعر و ثةخشاني سةبكي عيَراقي و لةم زاراوانة دةتوانين ئاماذة بة زاراوة 

و بابةتي عيرفاني بدةين كة دةبيَتة بةشيَكي طةورةي سةبكي عيَراقي كة بابةتي عيرفاني و سؤفيطةري تيَدا 

. كة واتة هؤكاريَكي طرنط و سةرةكي تر كة رِؤلَي هةبووة لة بةر بلَاوي وشة و زاراوة 92((لوتكة  دةطاتة

بةتمةندييةكاني يةكيَك لة ديارترين تاي))عةرةبيةكان لة ناو ئةدةبي ئةم سةردةم و قؤناغةدا بريتية: لة 

                                                             
 . 267، ل 1387هران، حسن امين، دانشنامة شعر، انتشارات دايرة  المعارف ايران شناسي، ت    87

 . 85، ل سةرضاوةي ثيَشووزةند(، )سيروان جةبار ئةمين     88

 . 81، ل سةرضاوةي ثيَشوو    89

 . 147، ل سةرضاوةي ثيَشوو ،غالمرضايي،محمد     90

 . 147، ل ي ثيَشووسةرضاوة    91

 . 21، ل سةرضاوةي ثيَشوويل خةليل، زةينةب جةل    92
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و ئةم طرنطيدان ، ن لةنيَو شيعرداو رةنطدانةوةيا طرنطيدان بة عيرفان و تةسةوف بريتية لة سةبكي عيَراقي، 

 . 93((كاريطةري لة سةر زماني شيعر دروستكردووة  و رِةنطدانةوة

زالَبوون و هزري عيرفاني و طرنطيداني لة رِادةبةدةري شاعيراني عارف بةدةستةواذة و وشةي زاراوة         

ن بةدةست دةهيَنا، بووةتة هؤي عةرةبيةكان، كة بة هؤي ئةم دةستةواذة عةرةبيانةوة ئامانجة شيعريةكةيا

مةولةوي لة مةسنةويةكانيدا جار و بار وشة فارسييةكاني لة وشة ))ئةوةي كة، شاعيريَكي عاريفي وةكو 

عةرةبيةكاني زؤرترة، ضونكة ديَريَك يان ضةند ديَرَيَكي مةسنةويةكاني خؤي بة عةرةبي هؤنيوةتةوة و لة 

 . 94((دارِشتووة  (زماني عةرةبي)ةي تازةي وديَوانةكةي خؤيدا ضةند غةزةليَكي بة شيَ

كةواتة سةبكي عيَراقي بة هؤي كاريطةري قؤناغة نويَيةكة و اليةني عيرفاني رِيَطةي خؤشكرد، كة         

لةو سةردةمةدا بايةخي ثةيداكرد بوو و بووة هؤي ثةيدابووني وشة و دةستةواذةيةكي زيادي زماني عةرةبي 

 دةبي فارسي.بؤ ناو زمان و شيعر و ئة

. طؤرِاني زماني زبري سةبكي خؤراساني بؤ زماني نةرم و نياني سةبكي عيَراقي ، لةطةلَ ئةوةدا 3. 1. 6. 1

دةطونجيَت ئةم ئالَ و طؤرِة ئاكامي طؤرِاني سرووشتي زمان بيَت، بةلَام باو بووني عيرفان و زالَ بووني  ))كة 

ني دلَ بيَ طومان كاريطةرييةكي طرنطي لة سةر نةرم و نياني دياريدة دةروونييةكان و بايةخدان بة هةستةكا

ئةم زمانة بؤ ))، و بة هؤي ئةوةي كة رِوانطةي ئةو دؤخة تازةي هاتبووة ئاراوة 95((زماني هؤنراوة هةبووة 

. بؤية ئةم طؤرِانةي زمان بةشيَوةيةك بووة تةنها لة 96((طوزارشت و دةربرِيني جؤرا و جؤر طونجاو ترة 

نةرم و نياني زماني غةزةلةكان وايكردووة كارطةري هةبيَت  ))ي نةكردووةتة سةر غةزةل، بةلَكو كاريطةر

لة سةر قالَبةكاني تري دارِشتني هؤنراوة، تةنانةت زماني قةسيدة كةوتة ذيَر كاريطةري نةرم و نياني زماني 

بيناي   ))وة بؤ ئةوةي، كة . هؤكاري سةرةكي نةرم و نياني زمانيش لةم قؤناغةدا دةطةرِيَتة97((غةزةل 

                                                             
 . 81، ل سةرضاوةي ثيَشووزةند(، )سيروان جةبار ئةمين     93

 . 148، ل سةرضاوةي ثيَشوو، غالمرضاييمحمد     94

 . 148، ل سةرضاوةي ثيَشوو    95

 . 153، ل سةرضاوةي ثيَشووت مير صادقي، ميمن    96

 . 148، ل سةرضاوةي ثيَشوو ،غالمرضايي،محمد     97
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و بةرجةستةكان  ماديشة و طرفتة اوة و بة رِوون و ئاشكرايي لة كيَوةستاهؤنراوة لة سةر هةست و سؤز رِ

لةم قؤناغةدا سةرةرِاي نويَ بوونةوة و كةم  بوونةوةي  )). كة واتنة زماني شيعري، 98((دووركةوتووتةوة 

زة، بةلَام جياوازي لةطةلَ زماني سةبكي خؤراسانيدا لةوةداية وشةي كؤن، زمانيَكي سروشتي و رِوون و بةر

. و لة 99((كة شكؤمةندي و قارةماني، كة بة تايبةتي لة قةسيدةدا  بةكاردةهات، لةم قؤناغةدا بووني نيية 

جياوازي سةبكي عيَراقي لةطةلَ سةبكي خؤراساني زياتر لة  ))رِووي زمانةوة جطة لة نةرم و نياني 

هةمان طوزارشتي وشة و ثيَكهاتةي زاراوةكان لةطةلَ ثيَكهاتةي وشة عةرةبييةكان دروست  دارِشتنةوةي

زماني شيعري ئةم قؤناغة بة بةراورد لةطةل َقؤناغةكاني ثيَشو تر ئيَجطار  )). و بة هؤي ئةوةي 100((دةبيَت 

 . 101((تازةية 

سةرةرٍاي ئةم طؤرِانكارية طةورةيةيةي سةردةمي سةر هةلَداني سةبكي عيَراقي سةردةميَكي تازة بوو،        

فارسي دةري لة تةواوي سةرزةمين و دةسةلَاتي ئيَراني كؤن لة ئةم قؤناغانةدا  ))كة بة سةر زماندا هات، 

. هةر بة هؤي ئةمةوة هيَشتاش شويَنةواري زمانة كؤنةكة الي هةندي شاعير 102((ئاخيَوةري هةبووة 

اعيري طةورةي ئةم قؤناغة لة رَووي زماني شيعرييةوة تا رَاددةيةك مةولةوي ش ))دةردةكةويَت، بؤ نموونة 

جياوازة لةطةلَ شاعيراني سةردةمي خؤيدا، ضونكة لة شيعري ئةودا رِةنطدانةوةي زماني كؤن و كاريطةري 

. 103((شيَوازةكةي بةرضاو دةكةويَت و رِةنطة ئةم تايبةتمةندييةي بؤ ئةوة بطةرِيَتةوة كة خةلَكي خؤراسانة 

تايبةتمةنديية كؤنةكان بريتين لة بةكارهيَناني كؤمةلَيَك وشة دياريكراو بةلَام لةم  ))لةبةر ئةوةي كة  و

وشةي زمانة كؤنةكة لةم . بؤية ويَرِاي بةكارهيَناني 104((سةبكةدا بةكارهيَناني ئةم وشة زؤر كةم بووةتةوة 
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، 13835، زمستان 47محمود درطاهي، جايطاه معنى در سبك شناسي شعر فارسي، نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشطاه تبريز، سال    100

 . 37شمارة مسلسل، ل 
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. هةرضةندة زماني سةبكي  105((طيرة يةك رِةنطي زمان سروشتيَكي ئاشكرا و جيَ ))سةردةمةدا، بةلَام 

زؤربةي تايبةتمةنديية  ))عيَراقي لة سةر بنضينةي زماني كؤني  سةبكي خؤراساني بونياد نراوة، بةلَام 

لة زماني سةبكي عيَراقيدا شيَوازناس  )). ئينجا ثيَويستة 106((طشتييةكاني سةردةمي كؤني لة دةستداوة 

ت و كار لة سةر ئةو تايبةتمةنديية نويَيانة بكات، نةك تايبةتمةنديية سةرنجي تايبةتمةنديية نويَيةكان بدا

. لة بةر ئةوةي هةر لةطةلَ نةمان و الواز بووني 107((سةبكي خؤراساني كة بة طؤرِاني ئةم شيَوازة باو بووة 

طرت، تايبةتمةندييةكاني زماني كؤنة كة طؤرَانكاري بة سةر زماني شيعردا هات و شيَوازيَكي تايبةتي وةر

دةتوانين بلَيَين زماني سةبكي عيَراقي لة نيَوان زماني ديَرين و كؤني خؤراساني و زماني نويَي سةبكي  ))بؤية 

 . 108((هيندي داية 

لةم ))ئةطةر سةرنجي ئةو واتا تازانة بدةين كة لةو قؤناغةدا بة وشة و دةستةواذةكانيان بةخشيوة، دةبينين 

ك بةكار هاتووة، مامؤستا بةهار دةلَيَ ئةم وشةية تازةية و لة شيعر و لة بة واتاي كةسيَ (يةكي )قؤناغةدا 

ثةخشاندا بةكار هاتووة، بةلَام لة ثةخشاني كؤندا هاو واتاي نةبينراوة و لة الي ثيَشينان ئةم وشةيان بة بيَ 

ة لة ديَرِة . هةروةها مامؤستا بةهار رِةخن109((جياوازي بؤ كةسيَك و ثياويَك وةكو يةك بة كار هيَناوة 

هيوايةتي  (حسرت زلف سياهي در جواني كردةثيرم) ))دةطريَت كة دةلَيَ  (ئةديب نةيشابوري )شيعرةي 

خوليا و هيوايةتي ثرضي رِةش لة قؤناغي )ثرضي رِةشي بة طةنجي ثيري كردم. دةلَيَ دةبوو نةيشابوري بلَيَ: 

ي ثرضي ثياو ياخود يةنةي هةية كة بة واتاطةنجيدا ثيري كردم، لة بةر ئةوةي ثرضي رِةش واتاي دوو ال

 . 110(( (ذني رِةش ديَت
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ئةمةوة هاوكات لةطةلَ طؤرِاني سةبكي خؤراساني بؤ سةبكي عيَراقي وشةكان واتاي تازةيان  يهةر بة هؤ

 ثيَ بةخشراوة .

ركي لة نيَو . تايبةتمةنديةكي ديكة لة تايبةتمةندييةكاني سةبكي عيَراقي، بةكارهيَناني وشةي تو4. 1. 6. 1

 زمان و ئةدةبي فارسيدا.

بة هؤي هاتني سةلجوقييةكان ومانةوةيان لة ئيَران زؤر وشةي توركي هاتة ناو زمان و هةلَبةستي         

ثاش سةدةي حةوتةم  ))فارسييةوة، ئةوةش لة سةردةمي شةشةم بوو. لة تةواو بووني ئةوةش 

. 111((مةغؤلةكان لة زماني شيعريدا رِةنطي داوةتةوةبةكارهيَناني وشةيةكي توركي زؤر بة هؤي هيَرشي 

لةطةلَ هيَرشي مةغؤلةكانيشدا كؤمةلَيَن وشة و  ))ضونكة مةغؤلةكان تورك بوون، لةبةر ئةوة بةردةوام 

زاراوةي زماني توركي هاتنة نيَو زماني فارسي و لة ويَشةوة طواسترانةوة بؤ نيَو زماني شيعري و ئةدةبي 

ي ئةمة بة بةراورد لةطةلَ وشة و زاراوةكاني زماني عةرةبي رِيَذةكةي زؤر كةمترة سةبكي عيَراقي طةرض

. مةغؤلةكان كاتيَك هيَرشيان كردة سةر ئيَران، خؤيان دةسةلَاتي ئةو وولَاتةيان طرتة دةست و 112((

راو و ئيدارةي ني رِيَكخوبيَسةر و بةرةيي و بةرةلَلَايي ئيدارةي كؤن و زالَبو ))بةرِيَوةيان برد، كة لةبةر 

. لةو كاتةدا كؤمةلَيَك وشةي توركي زؤر لة زمان 113((توركةكان، وشةي توركي هاتووةتة ناو زماني فارسي 

ارمغان، اياغ، ثرضم، سوغات، كوض، اقضة، قراول،  ))و ئةدةبي فارسيدا بةكار هاتوون، بؤ نموونة ئةم ووشانة 

 . 114((ياسا، ايل، بط و دةيان وشةي تر لةم شيَوةية 

ؤناغةي سةري تيَدا هةلَدا و بالَادةستي مةغؤلةكان و بةرِيَوةبردني ئةوةي سةبكي عيَراقي بة هؤ ئةو ق لةبةر

دةسةلَاتي ئيداري ئيَران لة اليةن ئةوانةوة، بةردةوام زماني عةرةبي دةرطاي ولَاكرد بؤ هاتنة ناوةوةي وشة 

 و زاراوةي توركيش.
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 . تايبةتمةندي هزري :2. 6. 1
 

بيَطومان ئةدةب رِةنطدانةوةي طؤرِانكاريةكاني بيري كؤمةلَطةية، كة واتة هزر هيَزي ئاراستة كةري        

هةموو كايةكاني تري كؤمةلَطة و اليةنةجؤراوجؤرةكاني دنياي ئةدةبة، وشيعري سةبكي عيَراقي ويَنة نماي 

 كي عيَراقي، بريتية لة:شيعري سةبئيَراني سةردةمي خؤيةتي، تايبةتمةنديةكي هزري هةرة ديارةي 

بوونةوة و رِنطدانةوةي  . ئاويَتة بووني هزري عيرفاني و تةسةوف لةطةلَ دنياي شيعر و ئةدةب، بلَاو1. 2. 6. 1

 . 115هزر و كلتور و زاراوةكاني عيرفان و تةسةوف لة نيَو شيعر و ئةدةبدا

ثةيوةندي نيَوان شيعر  ))دةطوتريَت :  سةرةتاي ئةوةي ثةيوةندي نيَوان شيعر و عيرفان ديَرين ترة و       

و عيرفان لةو كاتةوة دةستي ثيَكرد كة شيعري عةروزي هاتة ناو ئةدةبي فارسييةوة، ثيَدةضيَت كة عارف و 

دةتوانين ئةو شاعيرانة بة ثيَشةنطي  شناي شيعري عيرفاني عةرةب بووين بؤيةسؤفييةكاني فارس ئا

لةسةدةي  ))رفان بةو رِةط و رِيشةي كؤنةي كة هةي بووة، . عي116((شيعري عيرفاني فارسي دابنيين 

سيَيةمي كؤضييةوة كاريطةري هةمووة بة سةر شيعر و ثةخشاني فارسيدا، لة نيوةي دووةمي سةدةي 

ثيَنجةمي كؤضي بوو كة فكر و بيري عيرفان، نةمامي ئةنديَشة و بيري شاعيراني ثيَطةياند و بووة هؤي 

ةكان و سؤفي)). ضونكة 117((رِةنط و بؤني عيرفاني بة خؤوة بطريَت  ئةوةي كة عةشق و سةرخؤشي،

عارفةكان لة كؤنةوة، خةلَكيان بة ئةخالق و شيَوازي خؤيان سةرسام دةكرد، عاشقي قسةي خؤشيان 

ةكي ئةدةبيشيان بة دةست دةكردن و لة ثةناي كةسايةتي ئةخالقي عيرفاني خؤيان، كةسايةتيي

 . 118((هيَنابوو

دبوو كة اليةنطراني شيعر و ئةدةبيان ناضار كر)عاريفةكان لة كؤمةلَطةدا،  و وني سؤفيلَادةست بواب

وتةكانيان هةول بدةن و ب بزانن و بؤ كؤكردنةوةي شيعر و تةكانيشيان بة ئةدةشيعرةكانيان و هةروةها و
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كاني ئةوان وتةكتيَبةكاني خؤيان بة  )) جاحز و ئيبني قوتةيبة(بةم ثيَية ليَكؤلَةراني ئةدةب وةكو 

شيعر و  )). بةهؤي ئةو بارة تايبةتييةي كة هزري ئةدةبي لةو قؤناغةدا هيَناو بووية ئاراوة، 119((زاندؤتةوةارِ

عيرفان ثةيوةندييةكي ثتةويان بة يةكةوة هةية لة سةبكي عيَراقيدا، ضونكة قالَبي زالَي ئةدةب غةزةلة و 

تي بة بؤ باسكردن و دةربرِيني حالَةيية و باشترين قالَغزةليش بؤ دةربرِيني خؤشةويستي حةقيقي يان مةجاز

. بيَطومان ئةطةر بة ووردي ئاماذة بة سةرهةلَداني ئةدةبي نووسراوي عيرفان بكةين لة زماني 120((عاشقانة 

بازنةي شيعري عيرفاني فارسي لة سةنايي دةست ثيَدةكات و دةطاتة حافز و لوتكةي لة  ))فارسيدا ئةوا، 

رِؤميية و لةم نيَوةندةدا ضةندين شاعيري عارف، شاكاري ئةدةبي و عيرفانيان ثيَشكةشي الي مةوالناي 

. سةردةمي مةغؤلةكان هاوكاتة لةطةلَ سةردةم و قؤناغي ثةيدابوون و 121((ئةدةبي فارسي كردووة 

ةي زؤرب ))طةشةي سةبكي عيَراقي، و لةبةر ئةوةي وةكو تايبةتمةنديةكي ديني و عيرفاني ئةو سةردةمة، 

سةردةمي  )). هةر بؤية 122((شاعيرةكاني سةبكي عيَراقي ئاماذةيان بة خةرقة ثؤشي و مةنديل كردووة 

ةقاكان و خانةقا نشيني و مةغؤل لة ئيَراندا سةردةمي باوبووني سؤفيطةريية، زياد بووني ذمارةي خان

كي بةطشتي سةرداني سيستةمي خانةقايي لة نيَو سؤفييةكاندا، لة دياردةكاني ئةم سةردةمةية، خةلَ

. لةم ضوارضيَوةيةشدا ئةطةر 123((خانةقاكان دةكةن و لة مةجلسي باس و ثةندي سؤفييةكاندا ئامادة دةبن 

مةولةوي كة بة رِابةريَكي سةبكي عيَراقي دادةنريَت هةشتا و  ))تيَبيني بكةين دةبينين شاعيريَكي وةكو 

 . 124((دا، ئاماذةي بة خةرقة جؤرا و جؤرةكان كردووة  ))كليات ديوان غزليات شمس ((بيَنج جار لة كتابي 

كة واتة لةم قؤناغةدا نةك تةنها بيري عيرفاني كراوةتة سةرضاوة و كةرةستةي شيعري، بةلَكو شكلَ و 

 شيَوة و ثؤشاكي عاريف خواناسةكانيشي تيَدا بةدي كراوة.
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و كيَشانةي، كة لة ئةنجامي هيَرشي شاعيراني مةترسيان بةدي دةكرد لة باسكردني ئةو طيَرؤ طرفتي      

ئيَرانا خولَقيَنرابوو  لة مةغولةكانةوة رِوو بة رِووي كؤمةلَطةي ئيَران ببووةوة، بةهؤي ئةو بارة نالة بارةي كة

زؤر باودةبيَت  لةم قؤناغةدا شاعيراني بة ناوبانطي  ))بؤ خؤ بة دوور طردن لة اليةني سياسيةكاني عيرفان 

ة يان عارفن و شيعري عيرفانييان هةية ياخود نيطايةكي عارفانةيان هةية لة ثالَ ئةم سةبكة ئةدةبيي

شيعري عاشقانةياندا، ئةمةش بؤ ثةيوةندي نيَوان شيعر و عيرفان دةطةرِيَتةوة كة بارو دؤخي ئةو سةردةمة 

فاني و شيعر و ئةدةبيش رِةنط و رِوويةكي عير )). لة اليةكي تر 125((ئةم ثةيوةنديية ثتةوتر دةكات 

تةسةوفي لة خؤ دةطرن و جطة لةو شاعيرانةي كة بؤ خؤيان لة بنةرِةتدا سةر بةم جيهان بينيةن و 

 . 126((بةرهةمةكانيشيان هةر لة خزمةتي ئةم جيهان بينييةداية 

هةر بؤ ية عيرفان سايةي خؤي دةخاتة سةر تيَكرِاي بةرهةم و بابةتة ئةدةبيةكان و شاعيراني ئةوكات      

كة  ))و عاريفيَكي دةردةكةوتن، بيَطومان دةرهاويَتةي زالَ و دياري ئةم قؤناغة بريتية لة عيرفان، هةر وةك

. ئةمةش واي 127((لةطةلَ خؤيدا بابةتي نويَي هيَناية ئاراوة وةكو ثيَشخستني ناوةرِؤك بةسةر فؤرمدا 

عيرفان لة سةدةي  ))ةبةر ئةمة ية كردووة غةزةل و عيرفان هةر وةكو دواليزميَكي ئةم قؤناغة بيَنة بةر ضاو، ل

غةزةلي عاشقانة و عارفانةش  )). هةروةها 128((شةشةم و حةوتةم لة قالَبي غةزةلدا خؤي زياتر دةنويَني 

 . 129((ني مةغؤلةكانة بة سةر ئيَراندا ولة سةدةي حةفتةم بةردةوام بوو كة سةدةي هيَرشي مةغؤل و زالَبو

 بؤ دةرخستن و دةربرِيني كرؤكي عاريفانةية عاشيقانة. لة بةر ئةوةي قالَبي غةزةل لة بارة 

قالَبي تريش هةبوون كة ثيَشتر و تا ئةو كاتةش  ))دةمي سةبكي عيَراقيدا سةرةرِاي غةزةل، لة سةر      

ية، كة هةمان  ))تةرانة و ضارانة ((شاعيران زياتر شيعري عيرفانيان لةو قالَبةدا دةهؤنييةوة و ئةويش قالَبي 

. كةواتة دةكريَ بلَيَين تائةوكاتة ضوارين قالَبي هةرةدياري دةربرِيني عيرفان ضوارين بووة، 130((ةية ضوارين
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 .98، ل 1378سيروس شميسا، نقد أدبي، ضاث ضهارم، تهران فردوس،     127

 .26، ل سةرضاوةي ثيَشووليل خةليل، زةينةب جة    128

 .34، ل ي ثيَشووسةرضاوة     129
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تاكؤتايي سةردةمي ثيَنجةمي كؤضي و ثاشي ئةوةش، سؤفييةكان لة نيَو قالَبةكاني شيعري  ))لةبةر ئةوةي 

زمي خؤيان بة ضوارينة شيعريان فارسيدا، زياتر لة هةموويان بايةخيان بة ضوارينة دةدا و لة دةرس و بة

رينة مةيلي سؤفيةكان بؤ ضوا )). هةروةها 131((دا، كاتي خؤشيان ثيَ رِادةبوارد  (سماع و جد  )دةطوت و لة 

و تةرانة لة سةدةكاني شةشةم و حةوتيش كة رِؤذطاري قالَبي غةزةلة، هيَشتا بةردةوامة و شاعيراني وةكو 

 . 132((ك ضوارينةيان هةية سةنايي و عةتار و مةوالنا، كؤمةلَيَ

لةبةر ئةوةي قالَبي ضوارينة ثيَشينةيةكي بةر فراوان و دوو رودريَردي هةية لة خزمةتكردني بابةتي عيرفاني 

 لة ويَذةي فارسيدا.

زؤر جار طؤرِاني قالَبي شيعري كاردةكاتة سةر طؤرِاني ناوةرِؤكي و هزري ئةدةبي، هةرضةندة طؤرِاني         

ي شتيَكي نويَي نيية و هةر سةردةم و قؤناغيَكي تازة قالَبيَكي شيعري بالَادةست دةكات و قالَبي شيعر

بة طؤراني قالَبي شيعري لة  ))قالَبيَكي شيعري بيَ رِةواج دةكات، هةر لةبةر ئةم هؤية لةم قؤناغةدا 

ةر شيعر و ئةدةبي قةسيدةوة بؤ غةزةل، طؤرِان بة سةر بابةتة شيعرةكانيشدا هات و كاريطةرييةكةي بة س

 )). ئةم بابةتانةي ناوةرِؤك وبيري عيرفاني بريتي بوو لة 133((وةكو ئيَستةش بةردةوامة  فارسيدا تا

. ئةوةي كة جياوازي خستؤتة نيَوان (( (مرغ باغ ملكوت)كيَشاني عيرفاني و يَلَ و رِووهة (تجلي)دةركةوتن 

ةوةية كة لة شيعري ئةم قؤناغةدا هةست و شاعيراني عاريفي سةبكي خؤراساني و سةبكي عيَراقي، ئ

شيعريش لة بنةرِةتدا  ))سؤزي بة شيَوةيةكي بةر بلَاو بةرةو ثيَشكةوتن ضوون، بؤية واهةست دةكريَت 

ثيَطةيةكي نيية جطة لة لوتكةي هةست و سؤزي و بةرزبونةوةي رِةفتار و ناسكي زةوق و بيرتيذي و ئاسؤي 

ة ئةوانةي لةطةلَ ئةزموني عيرفاني و سؤفييانة سازطار و هاوريَ بوون، نيطا و ثشكوتني هةست ليَرةوةية ك

شاعيراني ناعاريف لة هةر دوو سةبكي خؤراساني و  )). ريَرِاي ئةوةي 134((هونةرمةند و شاعيريش بوون 

                                                             
 .153، ل سةرضاوةي ثيَشوو ،غالم رضاييمحمد     131
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 . 25ل  سةرضاوةي ثيَشوو،ةليل خةليل، زةينةب ج    133
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عيَراقيدا وةكو يةك نةبوون و طؤرِانكارييةكي سةبكي بة سةر شيكردنةوةي دةستواذةكان كة شاعيراني 

 . 135((بة كاريان هيَناوة عاريف  

سةبكي عيَراقيدا  عيرفان لة))داهيَنان و ثيَشكةوتني شاعيراني لة عيرفاني ئةم قؤناغةدا وايكردووة        

تكة و ئةم ثةيوةندييةش بةردةوام دةبيَت و ناثضرِيَت تةنانةت لة سةبكةكاني تريشدا، بةلَام لة بطاتة لو

شاعيري عارف ، غةزةلي عيرفاني لة لوتكةي سةبكي عيَراقيدا سةبكي عيَراقيدا بة دةركةتني ضةندين 

. ئةمة جطة لةوةي شاعيران بة طويَرةى ويست و تواناي خؤيان وشة و زاراوةي جؤراو 136((دةدرةوشيَتةوة 

ويستي شاعيران بؤ بة كار هيَناني زاراوةي زانستي و هونةري و ئاينةكاني ))جؤريان بةكار هيَناوة، و بةهؤي 

. 137((ة شيعرةكانيان....... نقورس بيَتلزهةبييةكان وايكردووة تيَطةيشتن ضيرؤك ئةفسانةيية مة قورئان و

هةندي لة  ))كة شاعيرة عيرفانييةكان بة هؤي عيرفانةوة زمانيَكي جياواز و تايبةت بة خؤيان هةبووة، بؤية 

، زمانيَك شيعر و هونةر دةردةبرِيديدار وةرطرتن و ئةزمون و هةستة شيرين و دلَرِقيَنةكاني خؤيان بة زماني 

 . 138((كة بؤ دةربرِيني دوونياي دةروون و حالَاتي عيرفاني لة هةر زمانيَكي تر بة توانا تر و ثر بةهاترة

كؤضي بة زؤري شيعرةكاني  (627)عةتاري نةيشابوري  ))بؤ نموونة شاعيريَكي عيرفاني وةكو        

وةكو: مةيخانة و ثيري موغان و خةرابات و تةرسابةضة كة دواتر  سؤفيانةية، زؤرينةي زاراوةكاني عيرفاني

، لوتكةي  ( 672)مةولةوي  )). هةروةها 139((لة شيعري شاعيرانيَكي وةكو حافز و عةتار دا دةردةكةويَت 

بةرزي غةزةلي عارفانةية كة زياتر غةزةلةكاني لة كؤري سةماع و لة حالَي شوور و شةوقدا دةطوترا، 

 . 140((، غةزةلي هةية و حافز ضاوي ليَكردووة ( 680 )اقي هةروةها عيَر

ك غةزةلةكاني هةم  ( 792 )و رِابةريَكي سةبكي عيَراقية لة سالَي  حافيز، كة شاعيريَكي بة ضاو        

كؤضي دواي كردووة،  (ك 691)سةعدي لة سالَي  ))عاشقانة و هةم عاريفانةية نووسيوة، بؤ نموونة 
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. 141((ي غةزةلي عاشقانة و ثالَةواني  شيعرةكاني هةم مةعبودة و هةم مةعشوقة ديوانةكةي بة لوتكة

جطة لةمانةش هةندي شاعير هةبوو، كة غةزةل عةشق و خؤشةويستي و دلَداري و عاريفانةشيان ))

. 142((دادةنريَت، بةلَام ضاويَكيشي لة عيرفان بووة، هةرضةندة بة طشتي غةزةلي سةعدي عاشقانةية 

دةكريَت، بةتيَرِوانيَكي عاريفانة  ةوي، كة وةكو كؤلَةكةيةكي و رِابةريَكي سةبكي عيَراقي سةيرهةروةها مةول

هاتني بةهار بة سمبولي رِؤذي دوايي و قيامةت  ))لة سروشت و وةرزةكاني سالَ رِادةميَنيَ، بة شيَوةيةك كة 

يالن و طؤظةند و سةماي عاريفانة دةبينيَ و زستان بة سمبولي مردن و جولَةي دارةكان بة هةلَثةرِكيَ و د

 .  143((دةزانيَت و لةطةلَ هةنديَ لة رِيَنمايي و ئامؤذطاريةكاني خوداي طةورة و ئايندا هةلَيان دةسةنطيَنيَ 

كة ئةم تيَرِوانينة عاريفانةيةي هؤنةراني سةبكي عيَراقي وايكردووة كة خويَنةر بؤ تيَطةيشتن لة        

ة تيَرِوانيني ورد و ليَكدانةوةي بيَت، تا بةتةواوي لة واتا و مةبةستي خوازراوي هؤنراوةكانيان ثيَويستي ب

شاعيراني ئةم سةبكة لة شيعرةكانياندا طولَ و طيا و ثرض و خالَ و  ))وشةكان تيَبطات، ضونكة  و دةستةواذة

خؤ و مةجازي  نارِاستةوجام و بةهار و شةو و رِؤذيان بةكار هيَناوة، بةلَام ئةم ووشانةيان بة واتاي طشتي و 

سةعديش لة تيَرِوانيني بؤ  ئةمةشدا بةهةمان شيَوةي مةولةوي، . لةطةل144َ((و ثلة دوو بةكارهيَناوة 

سروشتدا هيَز و ئافرِيَنةري و جواني خودايي دةبينيَ،  لةثةناي ))سروشت بة شيَوةيةكي عاريفانة بووة، كة 

ديدي شاعيري خولَقاندووة، ئةم ديدة جياوازةش هؤكاري  بةو ثيَية لةم جؤرة ئةدةبةدا سروشت بة تةواوي

. دةكريَ 145((ببيَنيَت  (حق)ئةوةية شاعيري عاريف لة سؤز و ئاوازي بالَندةكاندا ياد و زيكري خوداي 

زؤربةي هؤنراوةكاني ئةو قؤناغة. بؤية ثةرةي سةندبوو ئاويَنة ببوو بة بطوتريَ هزري عيرفاني بة جؤريَكي 

عري شاعيرانيَك بةر ضاو دةكةون كة بة زمانيَكي سؤفييانة باسيان لة بابةتطةليَكي هةندي كات شي))
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دنييايش كردووة و يان لة شيعري هةنديَ شاعيردا جياكردنةوةي مةعشوق لة نيَوان ئاسمان و زةميندا 

 .  146((كاريَكي زؤر دذوارة 

كي فراواني دونياي هؤنراوةي ةيدانيَهةر بةهؤي ئةمةوة دةكريَ بلَيَين عيرفان لةو سةردةمةدا م        

 سةبكي عيَراقي: يةكانييةكي ديكة لة تايبةتمةندييووة مولَكي خؤي تايبةتمةندكرد

نةماني تواناي بةرطري ئيَرانييةكان  ))ئةمةش بؤ ئةمة دةطةرِيَتةوة  . باوةرِبوون بة قةزا و قةدةر:2 .2. 6. 1

كةيان و بيَ كةلَك بووني دةسةلَاتداراني ئيَران و زولَم و ولَاتةامبةر هيَرشةكاني دةرةوة بؤ سةر لة بةر

ستةميان بة سةر خةلَكي هةذاردا كة ماوةيةكي زؤري خاياند بووة هؤي ئةوةي كة برِوايان بة قةزا و قةدةر 

 . 147((بيَت 

كي بةتوانا تةوكردني متمانة و باوةرِي خةلَا كوتاني بيري عيرفاني بووة هؤي ثلة رِوويةكي تريشةوة رِةطد     

 و هيَز و دةسةلَاتي خوا، هةر ئةوةش واي كرد باوةرِيان بة قةزاو قةدةر بيَت.

باري نالة باري كؤمةلَطةي ئيَران لةم سةردةمةدا هؤكاريَكي سةرةكي  -. دياريدةي غةمباري: 3. 2 .6. 1

يعري ئةو كاتةدا ديارة ناوةرِوكي ش ))بوو بؤ ئةوةي غةمباري ببيَتة دياردة، بؤية ئةطةر سةرةنج بدةين لة 

. زؤربةي 148((كة شاعيران بة ض شيَوةيةك دةردةدار بوون و ضاالكانة طوزارشتيان لة نةهامةتييةكان كردووة 

شاعيراني سةبكي عيَراقي هةست نةستي ئةو كات و قؤناغةي خؤيان دةربرِيوة، بؤية لة شيعري ئةم 

او ناكةويَت و غةم و ثةذارة و نالَة و طلةيي شادي و خؤشي و سةرمةستي شيعر ... بةر ض ))سةردةمةدا 

دياردةي غةمباري لة زؤربةي شيعرةكاني شاعيراني ئةم  ))ني . بةشيَوةيةك دةبي149((جيَطةي دةطريَتةوة 

سةبكة بة جؤريَكة كة زؤركات هةست دةكريَت ديواني ئةم شاعيرانة لة رِاستيدا غةم نامةي 
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 وروايي هؤنةراني سةبكي عيراقي بة بةرانبةر بة خؤش و طي. ئةمةش نيشانةي بؤ هي150((خاوةنةكانيانة

 طرفتةكاني ئةو سةردةمة.

لة ديد و بؤ ضووني طرنطي داني زؤربةي هؤنةراني  -. طةرِانةوة بؤ دونياي ناوةوة و دةروون :4. 2. 6. 1

وةوة انةطةرِ بة ناوةوة (سةبكي عيَراقي)رِةخنةطراني ئةدةبي فارسي ))سةبكي عيَراقي بة دونياي ناوةوة، 

ن و لة سروشتي واقعي و زيندو رِشاعيراني رِوو لة دونياي دةرةوة وةردةطيَ )). بؤية 151((سةنتةر ناودةبةن 

دوور دةكةونةوة و لة بري ئةمة رِودةكةنة دنياي ناوةوةي خؤيان و بايةخ بة بابةتي عةقلَي و ئةبستراكتةكان 

ورطرتن لة كيَشة و طيرو طرفتةكان و بيَ دةسةلَاتيان . بؤ خؤ لة دو152((و بيركردنةوةي ئايديالي دةدةن 

 ))بةرامبةر بة رِووداوة واقعيةكاني كؤمةلَطة شاعيران رِوويان كردؤتة دونياي ناوةوة وناخي خؤيان. بؤية 

ئةدةب لةم سةردةمةدا بة ثيَضةوانةي سةبكي خؤراساني، بايةخ بة ناوةوة دةدات و هةروةها بايةخ بة 

نيا بيَت سةرقالَي و شاعير زياتر لةوةي سةرقالَي دوو رِةنطدانةوةي غةم و ثةذارةية  عةشق و خؤشةويستي

. طوزارشت كردن لة هةستةكاني ناخ و دووركةوتنةوة و وةالناني واقعي 153((دةبيَت (خود)خودي مرؤظ و 

 ة هيَنيَت. رطيَكي ناسنامةي سةبكي عيَراقي ثلَزيندوو سيمايةكي دياري هؤنراوةي ئةم سةردةمةية و بةشيَ

سةرةرِاي ئةوةي كة عةشق يةكيَكة لةو اليةنانةي كة بةدريَذايي ميَذوو  -. بالَايي مةعشوق: 5. 2. 6. 1

مةيدانيَكي بةرفراواني دونياي شيعري داطيردووة، بةلَام لة هةر بارودوخ و سةردةميَكدا تايبةتمةنديةكي 

واني سةبكي عيَراقي لة برِي عةشق، ستايشكردني لة سةبكي خؤراسانيدا بة ثيَضة ))جياوازتري وةرطرتووة 

عةقلَ دةبيَتة باو لة نيَو شيعردا و ئةمةش لة كؤتاييدا وادةكات بة ضاويَكي كةم و نزمييةوة لة ثلة و ثايةي 

عةشق دةبيَتة  )). وسةبكي عيَراقي ثيَضةوانةي سةبكي خؤراساني  154((مةعشوق برِوانريَت لة شيعردا 

سةرةكيي نيَو شيعري شاعيراني سةر بة سةبكي عيَراقي و مةعشوقيش دةبيَتة ستايشكراوي يةكةم و 

ساالر و سةروةري شيعري و تةنانةت شاعير بووني خؤي لة بووني ئةودا دةبيَنيَتةوة و ئةو بة سةرضاوةي 
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. بة هؤي طؤرِاني سةبكي خؤراساني بؤ سةبكي عيَراقي عةشق بة 155((ذيان و هيَز و تواناي خؤي دةزانيَت 

لة سةبكي عيَراقيدا تيَِروانين بؤ ثلة و ثايةي مةعشوق طؤراني بةسةرداديَت و  ))جؤريَكي تر خؤي دةنويَني 

. هةروةها 156((ضي دي بةو ضاوةي سةبكي خؤراساني تةماشا ناكريَت و بةرزدةكريَتةوة بؤ بةرزترين ئاست 

و سةردةمةدا سؤز ةغةزةلةكاني ئةل ))، بةلَكو ةبوو يتر مةعشوق سوالَكةري خؤشةويستي نةدواي ئةمةش ئ

، مةعشوق لة جيَطا وثيَطةي نازة و عاشق لة جيَطةي ثيَداويستي و ي ئةويندارانا زالَةرو خؤشةويستي و طو

 )). وديدي شاعيران بؤ مةعشوق بة جؤريَكي ثيَضةوانةي شاعيراني سةبكي خؤراساني بوة وةكو 157((نيازة 

ةويستيدا جيَطا و ثيَطةي مةعشوق نزم و بيَ بايةخ نيية، بةَلكو ليَرة بة دواوة لة شيعري ليريكي و خؤش

جيَطاي مةعشوق هيَندة بةرز و بالَاية دةتواندريَت مرؤظ لة جياتي خودا وةربطريَت ئةطةر لة رِووانطةي 

. بيَطومان مةعشوق دةسةلَات و شكوي  بؤ هاتةوة و عاشق بوو بة 158((عيرفانيةوة ليَكدانةوةي بؤ بكات 

 ))دةستي ئةو، هؤنةران لة قؤناغي سةبكي عيَراقيدا بة شيَوةيةكي بةرزو بالَا ثيَشانداني مةعشوق، ضاو لة 

زؤربةي غةزةلةكان لة بابةتي عةشق و خؤشةويستين بة ديديَكي عاريفانة دةريردراون، هؤنةري ئةم 

ئةوةي خؤشي دةويَت و  قؤناغة لة رِستيدا تةنها بة هؤي جوانييةوة حةز لة بةرامبةر ناكات بةلَكو لة بةر

عاشقيةتي، ضونكة بةشيَكة لة ثةيوةندي بة كولةوة طشتي كة دروستكراون بة هيَز و دةسةلَاتي بتةوي خودا 

. بؤية دةكريَ بلَيَين قؤناغي سةبكي عيَراقي قؤناغي دةسةلَات و زالَبووني عةشق و بالَا بوون و تيَرِوانين 159((

سةلَاتي خودا، كة ئةمةش بووةتة هؤكاري تيَكةلَاوي سنوري نيَوان لة مةعشوقة وةكو نيشانداني هيَزو دة

 عةشق و عيرفان.

لة شيعري ئةم قؤناغةدا زاراوةي زانستي زؤر   -. رِةنطدانةوةي بابةتة زانستيةكان لة شيعردا: 6. 2. 6. 1

ن شارةزاي هونةر هؤكاري ئةوةش دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوة كة شاعيرا ))بةدي دةكريَت، بؤية دةتوانين بلَيَين 
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لة جياتي ئةوةي سروشتي  )). بيَطومان شاعيراني ئةم سةردةمة 160((و زانستةكاني سةردةمي خؤيان بوون 

. بؤية 161((رِاستةوخؤ و واقعي بكةن بة ناوةرؤكي شيعرةكانيان بابةتة زانستييةكان يان وةرطرتووة 

اذة لة شيعردا وايكردووة ئةم بابةتة بنيَن ئاشنابووني شاعيران بة زانستةكان ورِيَكخستن و داناني دةستةو

 بة تايبةتمةنديَكي هزري سةبكي عيَراقي.

هؤنةراني سةبكي عيَراقي بة  -. رِةخنةطرتن لةو كارة ناشياوانةي كة سؤفيةكان دةيانكرد: 7. 2. 6. 1

سؤفيطةري،  شيَوةيةكي تيَطةيشتبوون كة ئةو كارو بارانةي ئةوان كاريطةري خراثي دةبيَت لة سةر ثيَطةي

ضونكة ئةوان واتة شاعيراني سةبكي عيَراقي رِيَبازي سؤفيطةريان بة ثيرؤز و موقةدةسي سةيردةكرد ثييان 

 .  162وابوو بيَبةريية لة هةر جؤرة رِةفتاريَكي ناشياو كة سؤفيةكان دةيكةن

ؤ دةجوَري جياواز كة ثوَلَين دةكرِيَن ب -. طوزارشتكردن لة مالَئاواكردني و لةيةكدابرِان:8. 2. 6. 1

دابرِان لة عاشق و مةعشوق، دابرِان لة خيَزان،  ))شيَوازةكاني دابرِان لة قوَناغي سةبكي عيَراقيدا بريتين لة 

دابرِان لة هاورِيَ و دؤستان، دابرِاني شاعير بة هؤي رِاطةياندني مردني خؤي، دابرِان لة جيهاني ماددي، 

دلَ و زوهد و تةقوا، مالَئاواي لة مانطة تايبةتةكان وةكو مانطي رِةمةزان،  مالَئاواي لة عةقلَ و سةبر و ئارام و

. بيَطومان شيعرةكاني ئةم قؤناغة بيَ بةش 163((مالَئاواي لة شويَنةتايبةتيةكان بؤ نموونة وةك و كةعبة 

سةر نةبووة لةو دابرِانةي خةلَكي تووشي هاتبوون، ئةمةش بة هؤي ئةو بارةخراثةي بالَي كيَشابوو بة

 كؤمةلَطةي ئيَران دا.     

 . تايبةتمةندي ئةدةبي:3. 6. 1
 

بيَطومان لة هةر سةردةم و قؤناغيكدا، اليةني ئةدةبي خاوةني سيما و تايبةتمةندي خؤيةتي بة ثيَي        

جيادةكريَتةوة و دةستنيشان دةكريَت، بةهةمان شيَوةي سيما هزري و زمانيةكان اليةني ئةدةبيش طؤرِان 
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شكةوتني بةرضاوي بةخؤية بيني. غةزةل يةكيَكة لة طرنطترين فؤرم و قالَبةكاني ئةدةبي سةبكي و ثيَ

 عيَراقي،

  . غةزةل:1. 3. 6. 1

بةر لة سةبكي عيَراقي و لة سةبكي ))يةكيَكة لة طرنطترين فؤرم و قالَبةكاني ئةدةبي سةبكي عيَراقية، 

دةبي فارسيدا بريتيية لة قةسيدة، بةلَام لةطةلَ هاتني سةبكي خؤراسانيدا فؤرم و قالَبي باوي شيعر لة نيَو ئة

غةزةل لة سةبكي  )). ضونكة 164((عيَراقيدا غةزةل شويَني دةطريَتةوة و دةبيَتة فؤرم و قالَبي باوي شيعر 

. ئةمةش خالَيَكي طرنط بوو بؤ جياكردنةوةي سةبكي عيَراقي، هةر 165((عيَراقيدا دةركةوت وطةيشتة لوتكة 

ة بةراورد لةطةلَ لة ديوانةكاندا ب (قاصيد)لةم سةردةمةدا قةسيدة  ))طةشة سةندني غةزةلةوةية، كة  بة هؤي

قةسيدة باو  ))ةيان كةمترة، بة هيض شيَوةيةك ناتوانريَت بطوتريَت لةم سةردةمةدا غةزةلةكان رِيَذ

هةتا  )) كة خؤي داكوتاوة، يَذي هةية و رِةطي. لةطةلَ ئةوةشدا كة قةسيدة ميَذوويةكي دوور و در166((بووة

سةدةي شةشةم لة طرنطترين قالَبةكاني دارِشتني هؤنراوةي فارسي هةذمار دةكريَت، هةروةها دةطوترَيت 

هةلَبةتة  (جسيان  )و عيرفان و سكالَا و (ثاكي)ثيَشتر ضوار ضيَوة و قالَبيَكي طونجاو بووة بؤ ستايش و زوهد 

. دةسثيَك 167((دارِيَذراون  (قصيدة)سةردةمةدا لة ضوارضيَوةي قةسيدة ناوةرِؤك و واتا جؤراو جؤرةكان لةو 

و سةرهةلَداني هةرشتيَك سةرةتا زياد لة ثيَويست بة جؤش و خرؤشةوة نابيَت، بةلَكو قؤناغ بة قؤناغ 

دةست ثيَدةكات و دةطاتة ئاستي ثيَشكةوتن، هؤكاري ئةوةش كة غةزةل درةنط بازارِي ثةيدا بووة ئةمة 

شاعيراني سةدةي شةشةم جار و ))لة سةرةتاوة بةورِادةية بةهيَز و سةرنج رِاكيَش نةبوو، تةنانةت بوو كة 

. بةهةمان. كةواتة لة سةدةي شةشةميش 168((بار دوو فاقن و هةم غةزةل و هةم قةسيدةيان هةية 
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شيَوةيةكي  بةاستيَكي بةرزي شيعري فارسي، بؤية ))غةزةل ثيَشكةوتني بة خؤيةوة نةبيني و نةطةيشتة ئ

لي سةدةكاني ثيَشوي ةةغةزويَنةي لطشتي غةزةلي ناو بذيوانة كةواتة نة ئةو خاوةيةي غةزةل طةليَك 

 .        169((هةية نة ئةو ناوةرِؤكة طرانةي غةزةلي سةدةكاني حةوت و هةشت 

ط نةبووة، هةر بة هؤي ئةمةي كة لة سةرةتا و ثيَش سةدةي شةشةم غةزةل قالَبيَكي ئةوةندة طرن        

لة ضاخي ساماني تا كؤتاي سةدةي ضوارةم، بة رِيَذةيةكي كةم غةزةل  ))ئةطةر سةرنج بدةين دةبينين كة 

 (329)بة جيَ ماوون و لة سةردةمي غةزنةويةكاندا لة عيَراقي سةرةتاكاني سةدةي ثيَنجةم، فةروخي 

. وكاتيَ سةيركةين دةبينين 170(( غةزةليَكي كةميان لة دوا بةجيَ ماوة (432)مةنوجهري  (431)عونسري 

لة هةنديَ لة  ))بةر لة سةبكي عيَراقي قالَبي شيعري غةزةل يان نةبووة يان زؤر كز بووة، بؤ نموونة 

طاني بة هيض شيَوةيةك غةزةليان تيَدا نيية و ةسرةو و ئةزرةقي هروي و المعي طورناسر خ ديوانةكاني وةكو

الفةرج روني زؤرتر لة دووسيَ  ةكي و عونسري و مةنوضهري و ئةبولة هةنديَك ديواني شاعيراني وةكو رود

. تةنانةت 171((غةزةل بووني نيية و لة الي شاعيراني ديكةش رِيَذةي غةزةل بةرامبةر بة قةسيدة زؤر كةمة 

عمر بن ابي ربيعة ... دةلَيَت: هةركاتَي  ))تاييةكاني سةدةي شةشةمي هةتاوي غةزةل زؤركةم بووة، كة كؤ

وي غةزةل لة سةرةتاي هؤنراوةي فارسي بخويَنينةوة دةبينين كة سةرةتاي سةدةي شةشةم ميَذو

. بؤية لة قؤناغة 172((فؤرمي غةزةل زؤر كةم بووة  (مردوة 535)سةردةمي تةغةزلة تا كاتي سنايي 

ةو قالَبةوة و سةرةتاييةكاندا فؤرميَكي تا بلَيَ سادة و ساكاري هةبووة، بةلَام لةطةلَ ئةوةشدا دةضية رِيَزي ئ

غةزةلة كؤنةكان بة تةواوةتي تايبةتمةندييةكاني غةزةليان نيية و  ))بةغةزةل لة قةلَةم دةدريَن، ضونكة 

شيَوةي ئاخاوتني ئةوانة شيَوازي شيعري خؤراسانية و زمانيان ساكارة و سوديان لة داهيَنان و ئاخاوتن 

كة هاوكاتة لةطةلَ طةشةو و ثةرةسةندني شيعري . لة كاتيَكدا لة سةردةمي مةغؤلةكان 173((وةرنةطرتووة 

زؤربةي هؤنةراني سةردةمي مةغؤلةكان لة هؤنينةوةي غةزةل بة توانا بوون، بة  ))غةزةل لةبةر ئةوة 
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تايبةتي سةعدي و حافز و مةولةوي لةم ماوةيةدا هاتنة مةيدان و ثلةي يةكةميان وةرطرت لة هؤنينةوةي 

. بيَطومان كةمي و سادة و ساكاري غةزةل لة قؤناغي ثيَش سةبكي 174((غةزةلي فارسي لةو سةردةمةدا 

 عيَراقيدا بووةتة هؤي ئةوةي كة قالَبي زالَ و بالَا دةست دروست نةبيَ.                    

كة واتة هةر يةكة لةم سيَ شاعيرة رِابةري غةزةلي فارسين و رِؤلَيَكي بةرضاويان هةبووة لة         

 ))قالَبي غةزةل لةم قؤناغةدا بةو واتاية نايةت كة قالَبةكاني تر بوونيان نة بووبيَ، بةلَكو  ثيَشبردنيوبةرة

قالَبة شيعرييةكاني ئةم سةبكة جطة لة غةزةل كة قالَبي باو و زالَي ئةم سةبكةية، ضةندين قالَبي تر 

. 175((بة كار هاتووة بةكارهاتون وةكو، مةسنةوي ، ضوارين، ضوارخشتةكي، و تةرِجيع بةند و قةسيدةش 

قالَبي  كةواتة بةهةمان شيَوةي قؤناغةكاني ثيَشوو جطةلةوةي كة قالَبيَكي شيعري باو و بالَادةست بووة

دةتوانين نموونةي ضوارين ... لة ديواني زؤربةي هؤنراوةي  ))رِيوة، بؤ نموونة شيعري تريشييان  ثيَ دةرب

وة دةطةيةنيَت كة دةكريَت قالَبيَك لة سةروةي هةموو . ئةمةش ئة176((فارسي ئةم قؤناغةدا بهيَنينةوة 

قالَبةكانةوة بيَت لة دونياي ئةدةبدا، بةلَام تاكريَت و ناطونجيَت قالَبةكاني تريش فةرامؤش بكريَت و 

 بةيةكجاري نةميَنن. 

سةنطي يةكيَك لة اليةنانةي كة غةزةل و قةسيدةمان بؤ لةيةك جيادةكاتةوة كورتي و دريَذي و هاو       

دريَذةكانيانة، كة لة غةزةلدا ذمارةي ديَرةكان ياساي تايبةت بة خؤي هةية و بة طويَرةي ياسا رِيَكخراوة 

ضوار ضيَوةي غةزةل بيَجطة لة ضةند بابةتيَكي تايبةت وةكو هؤنراوةي مةولةوي لة رِووي كورتي و  ))كة 

ي سةعدي و حافز و خواجو عيَراقي بة غةزةلي دريَذي بةرة بةرة بة ثيَي رِيسا بووة و دةتوانين غةزةلةكان

. بةلَام لة قةسيدة هيج ياسا و رِيَنمايةك 177((مام ناوةندي دةست نيشان بكةين كة حةوت هةتا دوانزة ديَرة 

سايةكي تةغةزةل سةرةتاي قةسيدةكانة كة تا رِاددةيةك لة رِووي كورتي و دريَذيية ثيَي رِيً ))بووني نيية و 

تر و  خراوة، لةبةر ئةم هؤكارة هةنديَك لة شاعيران بةشيَك لة تةغةزولةكانيان كورتتايبةت رِيَك نة
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يةكي بةرضاوي غةزةلي سةبكي عيَراقي سنورداري ي. تايبةتمةند178((بةشيَكيان دريَذترن لة قةسيدة 

 ديَرِةكانة. كة لة قالَبة شيعريةكاني تري جيادةكاتةوة. 

 -، كة بةم جؤرةن:هةية لةسةر غةزةل. ضةند بؤ ضوونيَكي جياواز 2. 3. 6. 1

ي كة ئاوازة دارة، غةزةلي ئاوازة دار لة نيَوان هاوريَ ية غةزةل بة واتاي هؤنراوةي كورتي ضةند ديَرِ. أ 

 .179مؤسيقارةكاندا باو بووة و ضةمكي قةول و غةزةل تةواوكاري ئةم واتايةية

هةرضي لة رِةطةزي تازةي ئةدةبي  ))لَيَت: يةكيَكي تر لة بؤضونةكان هي شةمس قةيس رِازية كة دة . ب 

 .180((عةرةبي نووسرابيَت ثيَي دةلَين قةول و هةرضي لة هي فارسيدا بنوسريَت ثيَي دةلَين غةزةل 

ن، كة ضةندين جار سيَت ثيَي دةلَين ئاواز خويَوغةزةل بة واتاي ئاوازة و ئةو كةسةش كة غةزةل دةنو. ج 

 .181هاتووةلة هؤنراوةي فارسيدا بةو واتاية 

غةزةل بةواتاي تةغةزل قةسيدة ية، ئةم واتاية تا سةدةي نؤهةم و دةهةم باو بووة، فةرِوخي لةم بارةوة  . د 

 .182لة ديَرة شيعريَكدا دةلَيَت: شيعر

غةزةل بة رِةهاي بة واتاي هؤنراوةي ليريكي سؤز و ئةويندارانة و تةنانةت هاوسةنطي ئةدةبي . هـ 

 .183دةولَةمةند ديَت

غةزةل بةواتاي باو واتايةكة لة ضوارضيَوةكاني هؤنراوةي سةدةي شةشةم و لة سةدةي حةوتةم بة . و 

 . 184لوتكةي خؤي دةطات و ئةمرِؤ دريَذةي هةية و بةردةوامة

                                                             

 .150ل  سةرضاوةي ثيَشوو،، غالمرضايي،محمد     178

 .201سيروس شميسا، سبك شناسي شعر، ل     179

 .201. ل ي ثيَشووسةرضاوة سيروس شميسا،    180

 .201. ل ي ثيَشووسةرضاوة    181

 .202، ل ي ثيَشووسةرضاوة    182

 .201، ل ي ثيَشووسةرضاوة    183

 .202، ل ي ثيَشووسةرضاوة    184
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سةبارةت بةسةرضاوةي  ))ونةكان ئاماذة بة بير و رِا جياوازةكان دةكات و دةَليَت: ويةكيَكي تر لة بؤض    

جؤر هةية، بةلَام لة هةموويان رِاست تر ئةوةية كة غةزةل هةمان تةغةزةلة كة لة  غةزةل رِاي جؤرا و

. ئةم رِايةش 185((سةرةتاي سةدةي شةشةم بة هؤي داكشاني بازاري ستايش لة قةسيدة جودا بووةتةوة 

ة يةكةمين غةزةلي باوي فارسي ل ))بة بيَ طويَدانة بةوةي، غةزةلي فارسي ميَذوويةكي كؤنتري هةية، كة

 . 186((دةبينري  (329)بةجيَ ماوة، و هةروةها الي رودكي لة  (325 )نوسراوي شةهيد بةلَخي لة

لة هةردوو سةبكي عيَراقي و خؤراسانيدا دةبيَتة خالَي جياوازيي نيَوانيان  )). باو بووني ثاش سةروا: ئةوةي 2

. بؤية 187((طة و بايةخةي نةبووة هةبووة و باوبووني ثاش سةرواية لة سةبكي عيَراقيدا كة ثيَشتر ئةم ثيَ

شاعيراني سةبكي عيَراقي بؤ نيشانداني تواناي خؤيان ثاش سةرواي جؤرا و جؤر و قورسيان  ))دةبينين

بؤ  )). ضونكة لةطةلَ سةرهةلَداني سةبكي عيَراقي ثاش سةروا سةري هةلَداوة. هةروةها 188((بةكارهيَناوة 

ش سةرواي سةبكي عيَراقي ثيَويستيمان بة ضةندين بةرط كتاب خستنة رِووي بةلَطة لة سةر شويَنةواري ثا

 .189((هةية 

لةبةر ئةوةي ثاش سةروا يةكيَكة لة طرنطترين سيما ئةدةبيكاني ئةم قؤناغة، ئةمةش ئةوة دةردةخات      

 كة الي شاعيراني ئةم قؤناغة ثاش سةروا بووةتة سيمايةكي تايبةت و ديار.

ي ئةو قؤناغة مةبةستيان بووة نرةسةندةتماندييةكي تري ئةدةبيية، كة ثةايبسةرواي باو بووني نويَ، ت.  3

هةبووة و ضةند وشةي مةوالنا لةم بوارةشدا داهيَناني  ))شارةزاي خؤيان لةو مةيدانةشدا بخةنة رِوو، وةكو 

                                                             
 .203، ل ي ثيَشوواوةسةرض سيروس شميسا،    185

 .203، ل ي ثيَشووسةرضاوة    186

 .85ل  سةرضاوةي ثيَشووزةند(، )سيروان جةبار ئةمين     187

–1ه، ل 1389، بهار و تابستان 2، ثياثي 1ثذوهشي، دانشطاه اصفهان، سال دوم، شمارة  –ماه نصري، رديف در سبك عراقي، فنون ادبي علمي     188

26. 

 .6، لي ثيَشووةسةرضاو ماة نصري،    189
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 . ئةوةي كةدةردةكةويَت لة190((كردووة بة سةروا لة شيعرةكانيدا ي(، مجسقلس، مرتبس)عةرةبي وةكو 

 شيعر و شيَوةيةكة لةطةلَ قؤناغة نويَيةكة بطونجيَت.  قيدا ثيَداني ناسنامةيةكي خؤييةشيعري سةبكي عيَرا

نراوةكاني رِةوانبيَذي،  تايبةتمةنديةكي تري دياري سيماي ئةدةبي سةبكي عيَراقية، دان بة هويطرنط - 4

بةكارهيَناني  )). كة دةبينين  191((ن ليَكضواندن و خوازة . . . زؤر باو ))كة هةريةكة لة هونةرةكاني 

هونةرةكاني رِةوانبيَذي لة شيعري شاعيرة ناودارةكاني ئةم قؤناغةدا زؤر باوة بة شيَوةيةك دياريكردن و 

. وسةرةرِاي 192((دةست نيشانكردنيان لة شيعرةكاني سةعدي و حافز، ثيَويستي بة وردبيني و سةير هةية 

برةويان ثيَدرا و بوونة بةشيَك لة شيعري و سيمايةكي ديار  يكي شيعرييَك هونةر و تةكنكؤمةلَ))ئةوانةش 

. و هؤكاري ئةدةبي كة هونةرةكاني رِةوانبيذي لة سةبكي عيَراقي بةم 193((بؤ شيعري سةبكي عيَراقي 

لة هةنطاوة سةرةتاييةكاني سةبكي خؤراسانيدا هيَشتا ئةم هونةرانة ))شيَوةية زةق دةردةكةون ئةمةية كة

يشدا سادةية و كةمتر و ئةدةبي فارسيدا بة تةواوي سةريان هةلَنةداوة و لة هةنطاوةكاني ثاشترلة نيَ

. و جطة لة وةي كة قؤناغي سةبكي خؤراساني و سةردةمةكاني 194((يان لة نيَو شيعرةكاندا هةية رِةنطدانةوة

ةو تؤيان ثيَ نةدراوة، بةلَام ثيَشووتر هونةرةكاني رِةوانبيَذي بة شيَوةيةكي بةرضاو نة بوون و بايةخيَكي ئ

كي رِةوانبيَذي لةوكاتةدا دةرنةكةويَت بةلَكو لةم كاتةشدا تا رِادةيةك ئةوة ئةمة ناطةيةنيَت كة هيَج هونةريَ

ئةوةندةشي كة هةية زياتر لة ضوارضيَوةي ضةند هونةريَكي دياريكراوداية وةكو ))دةبينريَت، لةطةلَ وةشدا 

خواستن، بةلَام لة سةبكي عيَراقيدا بايةخدان بة هونةرةكاني رِةوانبيَذي و ليَكضواندن و كةمتر لةويش 

. هةروةها ئةطةر سةيري ديواني شاعيراني قؤناغي سةبكي 195((زيادةرِةوي لة وةسفدا دةطاتة لوتكة 

 ليَكضواندني الي شاعيراني سةبكي عيَراقي بة شيَوةيةك خراوةتةرِوو كة نويَ))عيَراقي بكةين، دةبينين كة 

                                                             

 .147 – 146، ل ةرضاوةي ثيَشوواد، سمدرس ذ عبدالرضا    190

 .23، ل سةرضاوةي ثيَشوويل خةليل، زةينةب جةل    191

 .153 – 152، سبك شناسي شعر ثارسي از رودكي تا شاملو، ل غالمرضايي،دكتر محمد     192

 .85ي لة شيعرةكاني مةحويدا، ل زةند(، رِةنطدانةوةي سةبكي عيَراق)د. سيروان جةبار ئةمين     193

 .85، ل ي ثيَشووسةرضاوة    194

 .85، ل ي ثيَشووسةرضاوة    195
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ةبكي عيَراقي ةي شاعيراني سي. كة بة هؤي ئةو هةمووطرنطي196((سازي رِاستةقينةي تيَدا بةرجةستةكراوة 

ليَكضواندن بة باشترين  شيَوة بةرجةستة كراوة و ئةوةش بووةتة ))بيَذي، لةم قؤناغةدا بةهونةرةكاني رِةوان

. بيَطومان 197((ي بؤ سةبكي عيَراقي هؤي طؤرِانكارييةكي زؤر لة ليَكضواندن و خوازة لة سةبكي خؤراسان

ئةم شيَواز و فؤرمة ليَكضواندنانة لة سةردةمي سةبكي خؤراساني و ثيَشوتريش بةدي نةكراوة، كةواتة 

ثيَداطيري كردن لة بةكارهيَناني  ))تايبةتمةنديةكي ديار و جياكةرةوةي شيعري سةبكي عيَراقي بريتي ية لة 

. هونةرةكاني رِةوانبيَذيدا  داهيَناني نويَ يان بةكارهيَناوة، 198((ني رِةوانبيَذي ليَكضواندنيَكي ئالَؤز و هونةرةكا

ئةطةر تيَبيني بكةين دةبينين زؤربةي شاعيراني ئةم قؤناغة بة جؤريَكي لة جؤرةكان هونةري تازةي 

كة لة  شقوقي جؤراو جؤر ئيهام ))رِةوانبيَذيان هيَناوةتة بةرهةم كةثيَشتر ئةمة بووني نةبوو، وةكو 

لة  )). هةروةها 199((بةكارهاتووة لة كتيَبة رِةوانبيَذيية كؤنةكاندا بوونيان نيية  شيعرةكاني حافز و سةعدي دا

دوو وشةي  (التزام  )بةشيَك لة قةسيدةكاني خواجو كرماني رِوخسار و قالَبي تايبةت دةبينريَت وةكو ثابةند 

 . 200(( (وشتر و ذور حجر و دورج و كةلَةشيَر د )قورس و بيَ ثةيوةندي لة رِووي واتاوة وةكو: 

لة اليةكي تر كيَشي شيعري اليةنيَكي ترة، كة لةطةلَ دةستثيَكي قؤناغة تازةكة ئةويش دةطوريَت، بؤ         

كيَشي شيعر لة سةبكي خؤراسانيدا بة هؤي ئةو ئالَؤزيانةي كة بؤي دروست بووة لة ئةنجامي ))نموونة 

فارسي و ئةو وشة قورس و طرانانةي كة لة زمانةكةدا هةبوو و لة رِووي مؤسيقاوة نةطونجاني زماني كؤني 

لةطةلَ كيَشي عةروزي عةرةبي، واي كردووة طؤران لة كيَشةكان و هةروةها دركاندني وشةكانيشدا دروست 

 يَت كيَشي شيعريش ثيَويستي بةقؤناغةكة طؤرِانكاري بة سةردا د . هةر بؤية ديسانةوة كة201((بكةن 

ثةيرِةوكاراني سةبكي عيَراقي زؤريَك لة  ))طؤرِان بوو تا لةطةلَ قؤناغة نويَيةكةدا بطونجيَت، هةر بؤية 

                                                             
در شعر عماد فقيه، دانشطاه شهيد باهنر كرمان، مجلة علوم اجتماعي و انساني، دانشطاه شيراز، دورة  تفضيل، بر رسي تشبيه ي غالبياندكتر يحي    196

 .84ويذةنامة زبان و ابيات فارسي، ل  ((42))ثياثي ، 1384و دوم بيست ، شعارة اول، بهار 

 .67، سبك خراساني بة سبك عراقي، ل استعاريطالحات اصو ، نطرشي بر تحول بنيادي تغييرات مريم زيبايي نذاد    197

 .267، ل سةرضاوةي ثيَشووحسن امين،     198

 .249سيروس شميسا، سبك شناسي شعر، ل     199

 .143، ل وةي ثيَشووةرضاس غالمرضاييد محم    200

 .85، ل سةرضاوةي ثيَشووزةند(، )سيروان جةبار ئةمين     201
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. ليَرةدا دةرطايةكي نويَ بؤ هونةرةكاني رِةوانبيَذي كرايةوة 202((ناوة  كيَشةكاني سةبكي خؤراسانييان وةال

ي ئةو وةرضةرخان و ثيَسكة و تنانةي لة و هيَز و توانايةكي يةكجار زؤري ثيَ بةخشي ئةمةش لة ئةنجام

 قؤناغي سةبكي عيَراقيدا بةسةر سيما ئةدةبيةكاني شيعردا هات.

يةكيَكي تر لةو خالَانةي كة لة رِيَزي ))هةر لة ضوارضيَوةي هونةرةكاني رِةوانبيَذيدا  (ناز ناو )تخلص – 5

ه، واتة (تخلص )ةسثاندن و جيَطيركردني تايبةتمةندييةكاني سةبكي عيَراقيدا دةبيَت ئاماذةي بؤ بكريَت ض

 . 203((ا بةتايبةتي لة غةزةل و قةسيدةدائاماذةكردني شاعير بة ناوي شيعري خؤي لة كؤتايي شيعرةكةيد

نابيَ ئةوة لة يادكةين، كة سةبكي خؤراساني دةكةويَتة ثيَش سةبكي عيَراقي، لةو سةبكةشدا،        

بوو، بةلَام لةطةلَ بلَاوبونةوةي سةبكي عيَراقيدا دةضةسثيَت و تةخةلوس شتيَكي ضةسثاو و جيَطير نة))

جيَطير دةكريَت و بة شيَوةيةكي طشتي لة ديَري كؤتايي شيعرةكةدا ئاماذةي ثيَدةكريَت و هةنديَ كاتي 

. و لةبةر ئةوةي لة قؤناغةكاني ثيَشوتردا تةخةلوس سيمايةكي بةرضاو 204((كةميش لة ديَري ثيَش كؤتايي

لة قةسيدةي شاعيراني دواي تةغةزل شاعير لة جياتي نازناوي شيعري خؤي ناوي  ))بةتايبةتي نة بووة، 

ئةوكةسةي دةهيَنا كة ستايش دةكرا، بةلَام لة غةزةلدا لة جيَطاي ناوي ئةوكةسةي كة ستايش دةكرا شاعير 

يَراقي لةيةك كاتدا . لة كاتيَكدا هيَرشي مةغؤلةكان لةطةلَ دةستيَكي سةبكي ع205((نازناوي خؤي دةهيَنا 

هيَناني ناوي شاعير لة كؤتايي شيعردا لة نيَو شاعيراني ثيَش هيَرشي مةغؤل يةكسان ))بوون، بؤية 

سيمايةكي نويَ بوو و باش رِةنطي خؤي دا نةكوتاوة، بةلَام سةرةرِاي . لة بةر ئةوةي تةخةلوس 206((نةبووة

ماوةية نازناوي هؤنراوة تارِاددةيةك جيَطير بووة  غةزةلي ئةم))ئةوةش ئةمة دةردةكةويَت و دةبينريَت كة 

. سةعديش كة شاعيريَكي 207((خؤي هيَناوة ة ديَري كؤتاي يان ثيَش كؤتايدا )نازناوي شيعري(و شاعير ل

                                                             
 . 85، ل ي ثيَشووسةرضاوة    202

 .85، ل ي ثيَشووسةرضاوة سيروان جةبار ئةمين )زةند(،    203

 .86، ل سةرضاوةي ثيَشووزةند(، )سيروان جةبار ئةمين     204

 .203،  ل سةرضاوةي ثيَشوو سيروس شميسا،    205

 .22، ل سةرضاوةي ثيَشوويل خةليل، زةينةب جةل    206

 .150، ل ، سةرضاوةي ثيَشوومحمد غالمرضايي،    207
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. بؤية دةكريَ بطوتري 208((هةنديَ جار لة ديَرِي ثيَش كؤتايي ناوي خؤي هيَناوة))بة ناوبانط سةبك بووة 

ن ورِةط داكوتاني تةخةلوس تايبةتمةنديةكي ديكةي ئةدةبي ضووة سةر سةبكي كة لةطةلَ جيَطير بوو

 عيَراقي و بوو بةسيمايةكي بةرضاوي ئةم قؤناغة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .248، ل رضاوةي ثيَشووسيروس شميسا، سة    208
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 بةشي دووةم
 

 . كاريطةري شيعر و ئةدةبي فارسي لةسةر شاعيراني كورد: 1. 2
 

ريطةرييةكي طةورة بةجيَ بهيَلَيَ تاكو لةطةلَ ديارة ئةدةبياتي هةرميلةتيَك بةتةنها خؤي ناتوانيَ كا       

د نةكات، بؤ ئةوةي بتواني شانبةشاني ئةدةبياتي نةتةوة رئةدةبياتي نةتةوة دراوسيَكانيدا خؤي بةراو

دراوسيَكاني هةنطاو بني بؤية، يةكيَك لةو هؤكارة بةهيَزانةي كة كاردةكةنة سةر ذياني تاكةكاني كؤمةلَطة 

ةتايبةتيش شاعيراني و نووسةران و بةرهةمةكانيان، هةلَومةرجي ناوضةيي و قؤناغي بةشيَوةيةكي طشتي و ب

. لةم رِوانطةيةشةوة كة رِاستي ئةم 209((ميَذوو زانستي مةعريفةكاني مرؤظة  ))ميَذوويية، لةبةر ئةوةي

ؤمةلَطة وتةية دةطةرِيَتةوة بؤ دةرهاويشتة جؤر بة جؤرةكاني قؤناغ بةندي ميَذوويي، بيَطومان ئةمةش ك

جياوازةكان ثيَدا تيَدةثةرِن، ئةدةب رِةنطدانةوةي بارودؤخي رِاستةقينةي كؤمةلَطةية و هةميشة كاريطةري 

ي ذيان دةكات، ئةم ذيانةش بة شيَوةيةكي ئةدةب نويَنةرايةت ))تةواوي بةسةرةوة هةية، دةطوتريَت 

 . 210((بةرفراوان حةقيقةتيَكي كؤمةلَايةتيية

ةمةية زؤر جار رِووداوةكاني ناوكؤمةلَطة دةبنة هؤي دروست بوون و سةرهةلَداني شاكاري هةر لةبةر ئ        

نويَي ئةدةبي جؤر بةجؤر و لةكاتي خويَندنةوةياندا، هةست بةوةدةكةي كة طيَرانةوةي ذياني نووسةرة ولةناو 

مةية كة ئايا مةالي جزيري و دةقيَكي ويَذةدا دارِيَذراوةتةوة. ئةوةي ليَرةدا دةمانةويَ رِووني بكةينةوة، ئة

شيَوازي سةبكي عيَراقي ضي يةكيان دةخاتةوة؟ بؤضي قوتابخانة شيَوازطةري و شيَوازة رِؤذئاواييةكانمان 

سةبكي عيَراقي نة دةتوانين بلَيَين: هةلَنةبذاردوة بؤ ليَكؤلَينةوة لة شيعرةكاني؟ بؤ وةلَام دانةوةي ئةم ثرسيارا

ازطةريكاني ئةدةبياتي فارسي و زماني كوردي و فارسيش سةر بة هةمان طروثي يةكيَكة لة قوتابخانة شيَو

زمانن، زماني كوردي زؤر لة زماني فارسي نزيكة، ضونكة زماني كوردي سةربةخيَزاني زمانة هيندو 

                                                             
ي ئادابي زانكؤي سؤران، سافي(دا، نامةي ماستةر، فاكةلَتي)اني سةبكي عيَراقي لة شيعرةكاني رِزطار عةبدةلَلَا ئةحمةد، رِةنطدانةوةي تايبةتمةنديةك    209

 .42، ل 2015سالَي 

 .42، ل ي ثيَشووضاوةسةر رِزطار عةبدولَلَا ئةحمةد،    210
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فاكتةري جوطرافياش بخةينة سةر ئةم رِاستيية، هةردوو طةلي كورد و فارس هاوسَي ))ئيَرانيةكانة، ئةطةر 

 . 211((زيكن لة يةكو ن

نةك تةنها مةالي جزيري بةلَكو تةواوي شاعيراني كالسيكي كوردي لة ثيَش مةالي جزيري و دواي        

ن بة ديواني يرِيًاريَك بطةةي ئةمةش طةر بة وردي جكاريطةر بوون بة ئةدةبياتي فارسي، بةلَط ئةويش هةر

ني و نالي و مةحوي و كوردي و سالم . . . . هتد بةرووني ئةو شاعيرانةدا بؤ نموونة ديواني بابا تاهيري هةمةدا

ئةوةمان بؤ رِوون دةبيَتةوة و زؤر جار دةبيَنين لة شيعري ئةو شاعيرانةدا شانازي بةوةوة دةكةن كة 

شيرازي و سةعدي . . . هتد ئةو ثةيوةندية دور و  كاري شاعيرة طةورةكاني فارسن وةك حافزيخويَند

ي ميَذوو لة نيَوان ئةدةبياتي كوردي و فارسيدا هةبووة بةكارتيَكردن كؤتايي هاتووة، دريَذاي بة دريَذةي كة

بة دريَذايي ميَذوو بة دةولَةتي ئيَرانةوة، كاريَكي وايكردووة ئةم طريَدانةوةي ئةم هةريَمة كوردستان ))

ة شيَوةيةك، كة بير و ئةدةبة زياتر بكةويَتة ذيَر كاريطةريي كولتوور و رِؤشنبيري و ئةدةبياتي فارسي، ب

بةرهةمي شاعيراني بةرةي يةكةمي تارمايي و سيَبةري بةرهةمة كالسيكي و ئةفسانةييةكاني ئةدةبي 

. ئةمة جطة لةوةي كة ئةدةبياتي كوردي و فارسي لة ية كتر 212((فارسي بةرِووني بةسةرةوة دياربيَت

كؤن ئةوي مابيَتةوة بؤ ئيمرِؤ، بة هؤي  ئةدةبي فارسيي))دانةبرِاون و سةرضاوةيةكي هاوبةشيان هةبووة، 

هةنديَ ئاويستاوة تةنيا ئةدةبيَكي ئايينيية، ئيَمة ناتوانين ئةم ئةدةبي ئاييني فارسي كؤنة لةطةلَ ئةدةبي 

ئاييني كورد ثيَش ئيسالم، يا كوردي ثيَش سةدةكاني ناوةرِاست جيابكةينةوة، بةلَكو ئةو ئةدةبة ديينيية، 

 .213((وة، هةر ئةو ئةدةبة بووة، كة لة ناو فارسيشدا بووةكة لة ناو كورددا بو

هةر بة هؤي ئةمةشةوة يةكة بةرهةمي يةكةمين شاعيراني ئةدةبي نووسراوي كوردي شيَوازي         

، كة لة قالَبي شيعرةكاني بابا تاهير دوو ديَرِيية))هونةري شيعري فارسيان بةئاشكرا ثيَوة ديارة، بؤ نموونة

                                                             
 .50، ل 2009ئاسؤس هةردي، عةروز لة شيعري كورديدا، دةزطاي ضاث  و ثةخشي سةردةم، ضاثي يةكةم، سليَماني، و  . ئةحمةد هةردي 211

 .43-42، ل شووسةرضاوةي ثيَرِزطار عةبدولَلَا ئةحمةد،     212

 .611، ل 1389عةالئةددين سةججادي، ميَذووي ئةدةبي كوردي، ضاثخانةي كوردستان، ضاثي يةكةم، سالَي    213
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، لة كاتيَكدا قالَبي باوي (عةرووزين)لة هونةر و قالَبي شيعري فارسي، كيَشي شيعرةكانيش  يَكةبنةرِتدا، جؤر

 . 214((مةسنةويية و لة سةركيَشي خؤمالَي برِطةييش هؤنراونةتةوة (طؤرانئةدةبي )شيعري كؤني كوردي 

ناو دةرياكاني كيَشناسي لة نانةي هاتونةتة ، ياخود ئةوبةرةو ثيَش ضوويحاف و عيلالنة بةلَطانةيئةم ز       

هؤنراوةي كورديدا لة ويَذةي فارسي وةرطيراون بةهؤي كارتيَكردني هونةرةكاني شيعري فارسي بة 

زؤرينةي هةرةزؤري هؤنةراني كورددا  شيَوازيَكي سةرتاثا و هةمة اليةنةو هةمة جؤر لة بةرهةمي

رياكاني كيَشناسي عةرةبيية، هةرضةندة رِةنطيداوةتةوة، ضونكة بنةرِةت و ئةساسي كيَشناسي فارسي دة

هؤنةراني كورد ئةم كيَشانةشيان وةك خؤي وةرطرتووة و نةكةوتونةتة ذيَر كاريطةري ئةو جؤرة كيَشانةي 

ان كاري بةسةرداهاتووة، ئةو فارس طؤرِكة عةرةب بةكاريهيَناوة، بةلَام دواي ئةوةي كة لة الي شاعيراني 

كيَشناسي عةرةبيدا هاتوون، ئةمةش ئةوةمان بؤ رِوون دةكاتةوة كة  طؤرِانكاريانة بةسةر دةرياكاني

شاعيراني كورد دةرياكاني كيَشناسيان لة ئةدةبي عةرةبييةوة وةرنةطرتووة بةلَكو لة ئةدةبي فارسيةوة ثييان 

شيعري كوردي لة رِيَطةي شيعري فارسييةوة، ))طةشتووة، لةطةلَ ئةوةشي كة سةرضاوةي يةكةمييةتي، 

ةر كيَشة عةرووزييةكاني وةرطرتووة، بةلَكو شيَوةى بةكارهيَناني زيحاف و عيللة ي شيعري فارسيشي نةك ه

وةرطرتووة، ئةمةش لة سةرمان ثيَويست دةكات بؤ ليَكؤلَيَنةوة لة عةرووزي شيعري كوردي، شارةزاي 

 .215((عةرووز بين لة شيعري فارسيدا

ئةو رِيشةية كة فارسي ليَ جيابؤتةوة لةاليةن رِةطةزةوة هةر ))هةروةها لة اليةكي ترةوة دةطوتريَت         

تني تايبةتمةنديةكاني و. ئةمةش بةهؤي دةركة216((عةيني رِيشةية، كة كورديشي ليَ بةرهةم هاتووة

شيعري فارسي لة ناو بةرهةمةكاني هؤنةراني كورددا. ئةوةي لةسةر ضاوةكان بةرضاومان دةكةويَت و رِوون 

عري كالسيكي فارسي بة شي))ناو بةرهةمي شاعيراني كورد بةدي دةكريَت ئةوةية كة و ئاشكراية و لة 

                                                             
 .68، ل 2013عوسمان دةشتي، ئةزموني شيعري موكرياني و شويَني لة ميَذووي ئةدةبي كورديدا، ضاثخانةي حاجي هاشم، ضاثي يةكةم هةوليَر،     214

 .14، ل ، سةرضاوةي ثيَشوويئةحمةد هةرد    215

 .611، ل سةرضاوةي ثيَشووين سةججادي، عةالئةدد    216
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دريَذايي سةدةكان سةرضاوةي سةرةكيي بةهرةي شاعيراني كورد بووة، بؤية دةكريَ بةتايبةتي لة رِووي 

 .217((رِوخساري شيعرييةوة بة ميراتطري شيعري كالسيكي فارسي بذميَردريَت

ئةمانةش كة ئةدةبي فارسي كاريطةريةكي زؤري بةسةر ئةدةبي كورديةوة هةبووة، سةرةرِاي هةموو         

مادام شاعيراني كورد، وةك شاعيراني تري طةالني مسولَمان، ))رِايةكي تر هةية كة دةطوتريَت 

الي عةرةب داناوة، كةواتة ثيَويستةكيَشةكانيان دةقاو  (عةرووزي)شيعرةكانيان بة ثيَي رِيَساكاني كيَشي 

ك لة نةيةكي  هةلَةية كة ئيَستاش طةليَةق وةك كيَشةكاني شيعري عةرةبي وابيَت ... ئةمةش طريماد

 .218((رِؤشنبيراني كورد تيَي دةكةون

ثةيرِةوكردني بنةماكاني رِؤشنبيري ئةوكاتة طريَدراوة بة ليَهاتوويي و شارةزايي لة هونةرةكاني         

اني كورد شارةزا و ليَهاتوو بوون لة هونةرةكاني هؤنراوةي هؤنراوةي فارسي، ئةمة جطة لةوةي هؤنةر

شيعري عةرةبي، بة تايبةتي لة اليةني دةرياكاني كيَشناسيةوة كة لة بةرهةمي زؤرينةي هؤنةراني كورددا 

و جزيري و خاني و نالي  ةمي زماني كوردي وةكو بابة تاهيرشاعيراني نةوةي يةك))بةئاشكرا دةردةكةويَت، 

شةكاني عةرووزي عةرةبي و شيَوازي بةكارهيَناني بوون... هةروةها ئاطاداري شيَوازي شارةزاي كيَ

بةكارهيَناني كيَشة عةرووزييةكان بوون لة اليةن شاعيراني فارسةوة، ضونكة لةو سةردةمةي كوردستاندا، 

ايي و ليَهاتوويي .  شارةز219((بة ئاطابوون لة ئةدةبي فارسي، يةكيَك بوو لة نيشانةكاني رِؤشنبيريي سةردةم

هؤنةراني كورد لة زمان و ئةدةبي فارسي تةنها بة دةركةوتني ئةم كاريطةريانة لةسةر هؤنراوة كورديةكانيان 

نةماوةتةوة، بةلَكو زؤرينةي بنةما هونةريةكاني ئةدةبي فارسي تياياندا، رِاستي ئةو اليةنةمان بؤ رِوون 

يةكيَكي وةكو، ))برِوانين  ةي فارسي بوون، ئةطةرو ويَذعيراني كورد سوار ضاكي زمان دةكاتةوة، كة شا

كة يةكيَكة لةوانةي شةست هةزار ديَرة شيعري فارسي هةبيَت لة  1925-1849مةليكولكةالمي مةجدي 

تيَكستي غةزةل و حالَيَكدا كةميَكي شيعري كوردي لة دوا بةجيَ ماوة، لة ديواني وةفاييدا سةد و حةوت 

                                                             
 .44، ل سةرضاوةي ثيَشوورِزطار عةبدولَلَا ئةحمةد،     217

 .11-10، ل ، سةرضاوةي ثيَشووئةحمةد هةردي    218

 .40-29، ل ي ثيَشووسةرضاوة    219
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 (مصباح الديوان)يَنج ضواريني فارسي لة ثالَ سي سةد و هةشتا و ث دةكةويَ بةرضاوقةسيدةي فارسي 

 .220((ويَدةضيَ بة قةدةر ديوانيَكي شيعري فارسي هةبيَت

بيَطومان شاعيراني كورد جطة لةوةي كة شيعرةكانيان بة زماني فارسي هؤنيوةتةوة، ويستوشيانة لة        

لة طةلَدا بكةن،  يانيَكاوي فارسي بةديار بكةون و ثيَشبرِليَهاتوييدا بةهةمان شيَوةي شاعيراني ناسر

زؤربةي شاعيراني ديَريني كورد، ئةطةر نةلَيَين هةموويان، لة ذيَر كاريطةريي شيعري فارسيدا  ئاشكراية))

بوون، تا ئةو رِادةيةي بؤ سةلَماندني كارامةيي و ليَهاتوويي خؤيان، لة ثالَ شيعري كورديدا، ذمارةيةكي زؤر 

شاعيري  بوو، كة موعارةزةي هةنديً يعري فارسييان وتووة، لة سةردةميَكدا كة كارامةيي ماناي ئةوةش

 .221((طةورةي فارس بكةن لة قةسيدةكانياندا

ثيَشبرِكيَي شاعيراني كورد لةطةلَ شاعيراني فارس تةنها لة ضوارضيَوةي بةكارهيَناني زمان و        

وة، بةلَكو لة شيعرةكانياندا هةلَسةنطاندن و كيَبرِكيَيةكي زؤر هونةرةكاني ئةدةبي فارسي نةماوةتة

دةردةكةويَت لةطةلَ شاعيراني ناسراوي فارس، و خؤيان بةهاوشاني ئةوان زانيوة، بةلَطةش بؤ ئةمة، مةالي 

 جزيري لة ديَرِيَكي لة ديَرِة شيعريَكيدا دةلَيَت: 

 تة دخوازي  ظميذ نه  نثورطةر لـوئـلـوئي مه  

  (225ل، )شيعري مةليَ بين تة ب شيراز ض حاجةت           وةر 

ئةمةشي كةواي كردووة لة خويَندنطة و حوجرة و تةكية و خانةقاكان كة هؤكاري دروست بووني        

شارةزايي و رِؤشنبيري شاعيراني كورد بوون لةم كاتةدا، هاوكات لةطةلَ شيعري شاعيراني كورد هي 

طيداني شاعيراني كورد بووة بة شيعري شاعيراني فارسي و زماني فارسي، لةم فارسيش بخويَنريَت، طرن

غةزةلةكاني نالي و سالم و كوردي لة ثالَ شيعري حافز و مةوالنا ز جاميدا، لة بةياز و كةشكؤل ))اليةنةشةوة 

وة ئةنجا و ثةراويَزي كتيَبة دةرسي و ئايينييةكان لة مةدرةسةكاني موكريان خوويندراون و نووسراونةتة

                                                             
 .45- 44، لسةرضاوةي ثيَشوورِزطار عةبدولَلَا ئةحمةد،     220

 .11، ل ، سةرضاوةي ثيَشووئةحمةد هةردي    221
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خؤيان شاعير و مامؤستاي ئةم ثيَرِةوة ئةدةبييةيان ليَ هةلَكةوتووة و برةويان ثيَداوة، تا ئةوةي رِؤذ لة دواي 

 .222((رِؤذ دامةنطيري شيعر و ئةدةبياتي فارسي بوون

 ة، لة هةموو قؤناغة ميَذووييةكاندا كاريطةري ئةدةبي فارسي بةزؤرينةي طؤرِانكارية كانيةوة طويَزراوةتةو

لةطةلَ ثةيدابووني طؤرِانكاريية لة ئةدةبي كورديشدا دةركةوتووة، لةطةلَ سةرهةلَداني سةبكي عيَراقي         

قوتابخانةي ))لة ئةدةبي فارسيدا، كاريطةريش لة سةر شاعيراني كوردي قوتابخانةي بابان دروست دةكات، 

بة هةندي طؤرِانكارييةوة، لة ذيَر ضةتري بابان غةزةل و فؤرِمةكاني شيعري كالسيكي لةم قوتابخانةية 

 .223((فارسيدا بةردةوامي هةية (سةبكي عيَراقي)نيزامي عةروز و رِةوانبيَذي  

هةر وةكو ئاماذةمان بؤ كرد شاعيراني كورد ئةو دةريايانةي كيَشي شيعريان بة طؤرِانكاريةوة لة         

 (موزاحيف)يان  (سالم)يتي يةكةمدا تةفعيلةي ساغ شاعيري كورد ئةطةر لة بة))ئةدةبي فارسي وةرطرتووة، 

ياخوود تفعيلةي جؤر بة جؤري بة كارهيَنا، دةبيَ تاكوتايي لةسةري بةردةوام بيَت. ئويش هةمان ئةو 

و هؤكاري ئةمةشي كة زؤربةي كات نووسةر و  224((ميَتؤدةية كة شاعيراني فارسي لةسةري رِويشتوون

ر ئاماذةيان بة خالَة هاوبةشةكاني نيَوان ئةدةبياتي كوردي و فارسي كردووة ليَكولَةران بة شيَوازي جؤراو جؤ

طشتي بالَيان بةسةر شيعري كالسيكي كورديدا كيَشاوة، كة لة  ي خةسلَةتةوة هةنديَ تايبةتمةنديوولة رِ))

 .225((شيعري عةرةبي و بة زؤري لة شيعري كالسيكي فارسييةوة سةرضاوة دةطرن

. كة واتة 226((شاعيراني كالسيكمان زؤر شتيان لة شيعري كوني فارسي وةرطرتووة))ئةمةية كة         

دةركةوتني كاريطةريةكاني ئةدةبي كؤني فارسي لة سةر ئةدةبي كؤني كوردي، بةو ئةنجامةمان دةطةيةنيَت 

لة )). هةر بة هؤي ئةمانةشةوة 227((ناتوانريَ ئةدةبي كؤني فارس لة ئةدةبي كؤني كورد جيابكريَتةوة))كة 

                                                             
 .45، ل سةرضاوةي ثيَشوورِزكار عةبدولَلَا ئةحمةد،     222

 .46، ل ي ثيَشووسةرضاوة    223

 .23-22، ل، سةرضاوةي ثيَشووئةحمةد هةردي    224

 .46، ل سةرضاوةي ثيَشوورِزطار عةبدولَلَا ئةحمةد،     225

، ليَكضون و جياوازييةكاني نويَ كردنةوة الي طؤران و نيمائوشيج، نامةي دكتؤرا، كؤليذي زمان، زانكوي سليَماني،  شناوئةبو بةكر عةبدولَلَا خؤ    226

 .2ز، ل 2007

 .618، لسةرضاوةي ثيَشوون سةججادي، عةالئةددي    227
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تةنيشت وشة عةرةبييةكان بة كار هيَنراوةكان، وشةطةليَكي بةرضاوي فارسيش جيَي خؤيان لة شيعري 

زؤربةي هةرة زؤري شاعيرة كوردةكان هةر لة )). لةطةلَ ئةمةشدا 228((كالسيكي كورديدا دةكةنةوة

سي، وةكو حافيز و مندالَييةوة فيَري زمان و ئةدةبياتي فارسي دةبوون و بةرهةمي طةورة شاعيراني فار

سةعدي، جالل الدين رِومي، هاودةميان بوون، ديواني شيعري شاعيرة بة ناو بانطةكاني كورد جزيري، نالي، 

 . 229((سالم، شايةتي كاريطةريي شيعري كالسيكي فارسي لة سةر خاوةنةكانيان دةدةن

نة و ئةوانةش لةويَ جونكة ئةدةبياتي كالسيكي كوردي بةرهةمي خويَندني حوجرةو مزطةوتةكا      

دةيانخويَند بةزمان و ئةدةبياتي فارسي ثةروةردة دةكران و كاريان تيَدةكرا، هةروةها مةالي جزيريش 

 يةكيَكة لة شاعيراني يةكةم ئةلَقةي شيعري كالسيكي كوردية و ثيَويستي بة ليَكؤليَنةوة هةية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .46، لسةرضاوةي ثيَشوورِزطار عةبدولَلَا ئةحمةد،     228

 .47، لسةرضاوةي ثيَشوو    229
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 ورد:. هةلَومةرجي سةرهةلَداني سةبكي عيَراقي الي ك2. 2
 

زؤربةي رِووداوة ميَذوويةكان لة ئيَران و كوردستان هاوبةشن، ئةمةش بةهؤي هاوسنووري بةشيَك         

باسكردني ئةو رِوداوة ميَذووييانة ئةمةية كة،  لة خاكي كوردستان لةطةلَ ولَاتي ئيَران، ئامانجي ئيَمة لة

و بةهةمان شيَوةش لة كوردستاندا رِوويانداوة،  بزانين لة ئيَرانئةو رِووداوانة لةسةر كوردستان  كاريطةري

كةوتني ئةدةب و ئةو طؤرِانكاريانةي، كة بةسةر ئةم جيهانةدا ايان بة هؤي ئةمةوة بةرةوثيَش ضوون و دو

ثيَش ضووني ئةدةبيات شيَبكةينةوة لة ذيَر  هاتوون بخةينة رِوو، و كاريطةري ئةو رِووداوانة لةسةر بةرو

كاتة لةطةلَ قؤناغي ذووييةكان، تايبةتيش سةردةمي هيَرشي مةغؤلةكان، كة هاورِؤشنايي سةرضاوة ميَ 

سةردةمي دةسةلَاتي سامانييةكان و غةزنةوييةكان، ))لة ئةدةبي فارسيدا،  يسةبكي عيَراقسةرهةلَداني 

ذياني ش وةكو اليةنةكاني تري مةنديي ئةدةبي بووة، بةلَام زمانيزماني فارسي دةري زمانيكي بةهيَز و شكو

سةدةي هةتاوييةوة رِيَطةي خؤش  كؤمةلَايةتي خةلَكي ئيَران بةرةو طؤرِانكاري دةرِؤيشت، بةتايبةتي لة

بوو بؤ طؤرِاني سةرةكي لة زمان و ئةدةبدا و لوتكةي ئةم طؤرِانةش بة هيَرشي مةغؤلةكان وثةيدابووني 

 . 230((سةبكي عيَراقي مسؤطةر بوو

كة، دةست بة سةراطرتن و داطيركاري لة اليةن دوذمنةوة نابيَتة هؤي لة  لةمةوة بؤمان دةردةكةويَت       

ناو بردني هةستي نيشتمانثةروةري و رِؤشنبيري وطةشةسةندني بةلَكو بةثيَضةوانةشةوة، هةر لة بةر ئةمةية 

جيَطاي سةرةنجدانة ئةوةية، كة ئةو هةموو لة تبوونة سياسي و ناهةمواريانةي دووضاري ))ئةوةي 

ى شاعير كة (نيزام )كاني ئيَران هات، نةبووة هؤيةك بؤ دارِووخاني بواري رِؤشنبيري لةو ماوانةشدا مولكة

لة دةوروبةري باكووري خؤرهةلَات دةذيا، هةر لويشدا سةدي لة دايك بووة، ئينجا ضةند سؤفييةكي 

 . 231((بةناوبانط ثةيدابوون، ويَنةي عةبدولقادري طةيالني

فيطةري طةشةيةكي بةرضاوي بةخؤيةوة بينيوة بة هؤي ثةيدا بووني ضةند لةو سةردةمةدا شيعري سؤ

 هؤيةكي بة ناو بانط لةو كاتةدا.

                                                             
 .18، لسةرضاوةي ثيَشوويل خةليل، زةينةب جةل    230

 .48، لسةرضاوةي ثيَشوو رِزطار عةبدولَلَا ئةحمةد،    231
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بيَطومان ئةمةش كاري كردؤتة سةر شاعيراني ئةو سةردةمة، هةر بؤية سةردةمي سةنجوقييةكان كة        

واوي طةشةيسةند، لةم ئةدةبي فارسي لةم قؤناغةدا بة تة))هاوكات بوو لةطةلَ هيَرشي مةغؤلةكان 

سةردةمةدا جةاللةديني رِؤمي اليةنيكي هةرةطةورةي شيعري سؤفيطةرييةكاني هؤنييةوة كتيَبةكاني 

. مةغؤلةكان نةيانتواني سوود لة ذيَرخاني 232((سؤفيطةريَتي زياتر ثةرةيانسةند و ذمارةشيان زياديكرد

هةرةزؤري ولَات و ناوضةكانيان داطير كرد  رِؤشنبيري ئةم ولَاتانة وةربطرن سةرةرِاي ئةوشي كة زؤربةي

و سةردةمةدا خاوةني كي زؤريان كرد، هةرضةندة كورد لةوخيَر و بيَر و سوودةكانيان بؤ خؤيان برد و كوشتاريَ

 خؤ نةبووة.  بة دامةزراوةي رِؤشنبيري طةورة و فراوان و خاوةن دةولَةتيَكي سةر

نةي كة لة ئةنجامي ئةو داطيركاريانة بووة كة رِووي لة ولَاتاتي بةلَام بةدةر نةبووة لةو كاريطةريا        

هاوسيَي كردووة. ضونكة ئةطةر دامةزراوة رِؤشنبيريةكان مولَكي خؤشيان نةبووبيَ ئةوة بةشداريان كردووة 

ثياواني قوتابخانةي كةالمي لة ))وةكو  لة دروست بوون و بونيات ناني رِؤشنبيري دةولَةتاني ناوضةكة، هةر

ذينطة عةجةميةكان ذياون و عةجةميةت بالَي كيَشاوة بة سةر كتيَبةكانياندا، ديارة ذينطةي عةجةميش، واتة 

 .233((ئيَرانيةكان كة كورديش يةكيَكة لةوان و بةشيك لةو زانايانة بةرِةضةلَةك كوردن شويني نةتةوة هيندو

و زانايةكي كورد باس بكةين، كة لة ثشت  بةلَطةش بؤ ئةمة دةكريَ ناو و بةرهةمةكاني ضةند نووسةر        

 (أسرار البالغة)عبدولقاهيري طورطاني كة خاوةني  ))بونيادناني قوتابخانةي ئةهلي كةالمدا بوون، بؤ نموونة 

 (دينةوةري)و  (عبدالعزيزي طورطاني)و  (أعجاز القرآن)كة خاوةني  (أبوبكري باقليني)ة، و (دالئل االعجاز)و 

 . 234((و طةليَكي تر (الموازن بين أبي تمام و البحتري)و ئامةدي كة خاوةني  (ر و شعراءالشع )كة خاوةني 

مةغؤلةكان كاروباريان تةنها دةستبة سةراطرتن و ويَرانكاري بووة و بة هيج شيَوةيةك طرنطيان  بة        

سةرةكاني لةسةر ن نةداوة، سةرةرِاي ئةو هةموو خزمةت و كاريطةريةي كة نووؤشنبيري و نووسياليني رِ

اليةني ويَذة و رِؤشنبيري دةولَةت و نةتةوة دراوسيَكاني كورد هةيانبووة كة ضي لةطةلَ ئةوةشدا بة هؤي 

نةبووني نةتةوة و دةولَةتيَكي سةر بة خؤ و دةسةلَات لة نووسراوة ميَذوويةكاندا زؤر بةكةمي و لة ثةراويَزي 

                                                             
 .374، ل سةرضاوةي ثيَشوو شاخةوان محةمةد، باز ئةلعريني و    232

 .99، ل2014(، 2’ي رِاثةرِين، ذمارة سةردار ئةحمةد طةردي، رِةوانبيَذي لة نيَوان بوون و نةبوون لة بةشةكاني زماني كورديدا، طؤظاري زانكؤ    233

 .99، لسةرضاوةي ثيَشوو سةردار ئةحمةد طةردي،    234
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ةغؤلةكان بةهةر نووسرا و سةرضاوةيةكي رِؤشنبيري دةولَةت و نةتةوة هاوسيَكاندا باسي كراوة، م

مليونةها كتيَبي ))سةر بةغدادا  دةطرن بةك دةس طةيشتيان و راستةو خؤ لة ناويان دةبرد هةر بؤية كاتيَ

شي زانستيانةي مةغؤلةكان كرد و كؤ (ديجلةوة)بةنرخ و طران قةدريان هةلَطرتن و هةلَياندانة نيَو 

 . 235(( (ديجلةوة)رِي هةلَداية سةدةكاني ثيَشدا يان بةخ

ذيَرخاني مرؤيي و ويَذةي عيَراق و ئيَران ماوةيةكي زؤري دةويست بؤ ثةرةسةندن و بوذانةوة، ئةمةش        

دانيشتواني خؤراسان و عيَراق تاهةتاية لة ))بة هؤي ويَرانكاري و داطيركاري مةغؤلةكانن هةر بؤية ئةطةر 

ك لةسةر دةي ئةو ذمارةيةي لة سةردةمي ثيَش ثةالماري مةغؤلةكان زياد بووندابن هةرطيز ناطةنة ية

هةبوون، ئةمة و سةرةرِاي ئةوةي ئةو بارة خراثةي بةسةر طةنجينة ئةدةبييةكاندا هات كة ضؤن و بة ض 

 . 236((شيَوةيةك ويَرانكران و سووتيَنران

 .يوونسام ب ؤلةكان بة بينيني سةرماردين قةلَاو شوورةي بةرز و دامةزراوي هةبوون، مةغ))هةروةها        

ي حكومرِاني بة رِيكرد خؤي بة (سعيد)ويَنةري خؤيان بة كؤمةلَيَك هةرِةشة و طورِةشة بؤالي مةليك 

ئازوخة و خواردةمةني و ضةك و ضؤلَ و تةقةمةني و لة دةستةوة نةدا و طوتي: لة خودا بةزياد بيَ قةلَا ثرِة 

 . 237((نطار بوونةوة ئامادة كردووةقارةماناني كورديش خؤيان بؤ بةرِة

ضةندة كوردةكان بةرطري زؤريان كرد، بةلَام هةلَي بةرطري كردنيان بيَ سوود بوو و نةيانتواني  هةر        

بة ئامانجي خؤيان مةغؤلةكان توانيان ))ئامةد لة ذيَر دةست و هيَرشةكاني مةغؤل بثاريَزن، لة ئةنجامدا 

دا (دياربةكر)خةنة ذيَر رِكيَفي حوكمي خؤيانة و ولة ويشةوة دةست بةسةر ب (ئيمارةتي ماردين)و بطةين 

دةولَةتاني هاوسيَي كوردستانة كةوتووة لة اليةن  برِ ئةو ذيان و داطيركاريةي كة هةموو  . لةطةل238َ((بطرن

لةبةر مةغؤلةكانةو، هيَشتا نة طةيشتووة بةرِاوةي ئةو ذيانانةي كة بةر كوردستان خؤي كةوتووة، ئةمةش 

                                                             
دةولَةتي مةغؤل و تةتار لة نيوان بلَاوبوونةوة و تيَكشكاندا، دةزطاي ضاثي دار المعرفة، ضاثي  صالبي، و على محمد  ئةبو بةكر رِةسول محمد    235

 .265، ل2010لوبنان  –يةكةم، بةيروت 

 .5، ل سةرضاوةي ثيَشووباز تةلعريني، سةيد     236

 .440،  لسةرضاوةي ثيَشووبةكر رِةسول محمد،  ئةيو    237

 .442، ل ي ثيَشووسةرضاوة ، صالبيعلى محمد  ئةبو بةكر رِةسول محمد و    238
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تراذيدياي كورد لة دوو ))ئةوةي كوردستان بنةمايةكي دةولَةتداري بة هيَزي نةبووة، ضونكة ئةوكاتة 

. ي طرتووة، هةر لةبةر ئةمةية 239((بةرةكايةتي عةشايةرطةري و سيستةمي ئاغايةتي و ميرايةتي سةرضاوة

ي بةسةر مايةي ميللةي كورد يانن دوذمنةوة طةورة ترين مةترسي و ذكةمترين دةست بةسةراطرتن لة الية

طةياندوة ئةطةر تيَبيني بكةين ئةم كاريطةرية بةتةواوي دةبينين ئةمةش لةكاتي ثةالماري مةغؤلةكان 

لةسةر كيَشةوةرة ويَرانةكةي عةبباسييةكان و هةموو دةولَةتة وردةلَةكاني كورد  دةولَةتي ئيلخاني مةغؤل))

 . 240((ةوتوو بوون، تابةينيَك ناونيشاني نةتةوايةتييان ديارنةبووو ئيسالم دامةزرا، كوردةكان ئةوةندة يةكك

س مةغؤلةكان زؤر بة ئاساني ناوضةكاني كوردستانيان داطيركردووة و هةر ضؤن حةزيان كردبيَ هةلَ         

و كةوتيان كردووة، ضونكة ميرةكاني كوردستان خاوةن هيَزيَكي جةنطي وا باش و رِيَكخراويان نةبووة، هةر 

هؤي ئةمةوةية ئةو ناوضة كورد نشينانة زؤرترين كوشتا و داطيركاري ويَرانكاريان تيادا ئةنجام دراوة،  بة

هيَزةكاني مةغؤل ناوضةكاني ماردين و سنجار و دياربةكريان خستة ذيَر دةستي خؤيان و داطيريان كرد 

ي هةبيَ ثاريزطاري لة خؤيان دةستيان بة كوشتن و برِين كرد، بةبيَ ئةوةي يةك كةس بتواني و زاتي ئةوة

بكةن رِيَطة لةو تالَانكاري و كوشتن و كوشتارطةية بطرن، كة كةسيَكيان دة رِؤشت بؤ الديَيةك يان 

رِيَطةيةك كة دانيشوانيَكي زؤري هةبيَ بةبيَ ئةوةي هيض يةكيَك لةو كةسانة بتوانيَ رِوو بة رِووي ببيَتةوة، 

ةنطي سةربازاني خةلَك توانيويةتي رِوو بة رِوويان بوةستيَت، زةبروزكةمي  بة يةك دةيكوشتن، زؤر  يةك بة

 ))ةبر و بةهيَز بووة، لةم اليةنةشةوة ثياويَك باسيكي خؤي دةطيَرِيَتةوة و دةلَيَ: مةغؤل ئةوةندة بةس

تر ببةستنةوة، هاوةلَةكانيشمان كةوتنة جيَبة  سواريَكي تةتةر هات بؤ المان ثيَي وتين: دةستي يةك

كردني فرمانةكةي، منش ثيَم وتن، ئةو يةك كةسة بؤضي نةيكوذين بةلَكو خودا رِزطارمان بكات، دةي جيَ

ضةقؤيةكم هةلَطرت و كوشتم ورِامانكرد  كارة بكات، بؤية خؤم بة تةنهاو سويَند بةخودا كةس نةي ويَرا ئة

 . 241((و رِزطارمان بوو

                                                             
 .256، هةوليَر، ليستي شظان، ضاثي سيَيةمفهةلَات ناسةكانيةوة، ضاثخانةي ئوفةرهاد ثيربالَ، كورد لةديدي رِؤذ    239

 .256، ل2005سالح قةفتان، ميَذووي طةلي كورد لة كؤنةوة تائةمرَؤ، ضاثخانةي ئوفيَستي شظان، ضاثي سيَيةم، هةوليَر،     240

 .51، لسةرضاوةي ثيَشوور رِزطار عةبدولَلَا ئةحمةد، ِ    241
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ةطرتةوة و تةواو دريَذةي كيَشا، لةطةلَ هةريةك لةو داطيركاري مةغؤلةكان هةرجارة و شويَنيَكي د       

دا سوثايةكي ديكةي مةغؤلةكان  ز1224لة سالَي  ))هيَرشانةش ناوضةيةكي كوردي دةطرتةوة. ئةوتا 

كردة سةر هةمةدان و شكستيان بة دانيشتوانةكةي هيَناو دةستيان كرد بة تالَانكردني ئةو  هيَرشيان

 . 242((كة دةستيان ثيَدةطةيشتومةك و ثارة و ئاذةلَانةي، 

لة ))لة ضوار ضيَوةي ئةوةي كة داطيركاري و بيَ بةزةيي مةغؤلةكان زؤرينةي شارة كورديةكاني طرتةوة       

و كةوتنة  (هةوليَر)ز دا، مةغؤل ضونة هةريَمي أربيل 1235-1234ى هةتاوي،  633و  632هةر دوو سالَي 

ي شارةكة بةثةلة ضون بؤ قةلَاكة و لةويَ كةوتنة خؤ بة هيَزكردن، جةنط لةطةلَ ثايتةختةكةيدا، بةلَام خةلَك

رِؤذ طةمارؤياندا. دواي ئةوةي مةغؤل بيستيان كة كؤمةكي لة بةغداوة هاتووة ئةويَيان  (ضل)مةغؤليش 

 . 243((بةجيَ هيَشت

خستنة ذيَر  مةغؤل لة هيَرشةكانيان نةوستان بؤ داطيركردن و دةسبةسةراطرتني ناوضة كوردييةكان و      

 (ز1237)ي هةتاوي  635كاتيَكي زؤري نة برد، مةغؤلةكان طةرِانةوة ولة سالَي ))خؤيانةوة، بؤية  دةسةلَاتي

 .244((ضونةوة بةرةو ئةوشارة و مسولَمانانيان لة خانةقين شكست ثيَهيَنا و ذمارةيةكي طةورةيان ليَ كوشتن

ئيَلخانييةكان ))ش كوردستان دابةشكرا و ثارضة ثارضة بوو، سةرةرِاي هةموو ئةو ثةالمار و داطيركاريانة       

 738لة ناو خؤيان بوون بة دوو بةرة و بةطذيةكا ضوون، لة دواييدا ئةمانة كيَشوةرةكةشيان بةشكرد لة 

 .245((ز يشا عيَراق بؤ هؤزي جالييري يةكان ساغبووةتةوة1382هةتاوي 

انة ثةالمارةكاني مةغول بؤ سةرخاكي كوردستان و ناوضة بة ثيَي ئةو نووسراو و سةرضاوة ميَذوويي       

كةمتر نةبوو بطرة زياتريش بووة، ئةطةر  يَران نةكوردنشينةكان، زةرةر و زيانةكان لة ولَاتاني ناوضةكة و ئ

بةتةواوي سةيري هةر نووسراو و سةرضاوةيةك بكةين دةبينين بةولَاتيَكي سةر بة خؤ باسي كوردستان 

بةر ئةمةش ثرسي لة ناوبردني ذيَرخاني رِؤشنبيري و ويَذةيي نةخراوةتة رِوو، ئةمةش لة نةكراوة، هةر لة

                                                             
 .151-150، ل سةرضاوةي ثيَشوويني، سةردار باز ئةلعر    242

 .212، ل2011ول موعتي ئةلسةياد، ، مةغؤل لة ميَذوودا، و نهاد جالل ضاثخانةي شظان، ضاثي دووةم، هةوليَر، فوئاد عةبد    243

 . 212ل ،ي ثيَشووسةرضاوة فوئاد عةبدول موعتي ئةلسةياد،    244

 .258، لسةرضاوةي ثيَشووةفتان، سالَح ق    245
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دةرئةنجامي ئةوة بووة كة كورد دةولَةتيَكي سةر بة خؤ و بة هيَز نةبوو، واتة كورد لةم رِوانطةيةوة تةواو 

 زةرةر مةند بووة كة بةرطري لة دانيشوان و 

نةك ذيَرخاني رِؤشنبيري و ئةدةبي خؤي بثاريَزي، لةو اليةنةوة دةكريَ  هاولَاتياني خؤي ثيَنةكراوة،       

يانةكاني ذيَرخاني ئةدةبي رِؤشنبيري كورد هاوشانة لةطةلَ ذ بطوتريَ زةرةر و زيانةكاني ذيَرخاني ئةدةبي و

بي و رِؤشنبيري دراوسيَكاني ضونكة ئةطةر تةنانةت خاوةني سةرضاوة و نووسراويَكي رِؤشنبيري و ئةدة

 تايبةت بة خؤشي نة بووبيَ، ئةوة بؤ بنيادناني ئةو سةرضاوانة لةطةلَ ولَاتاني دراوسيَي بةشدار بووة. 

 .  رِةنطدانةوي تايبةتمةنديية زمانييةكاني سةبكي عيَراقي لة غةزةلة كوردييةكاني جزيريدا:3. 2

 

يكي قورسي زمانةكةيةتي، ئةمةش بة يةكيَك لة تايبةتمةنديية هةرة ديارةكاني زماني شيعري كالس         

هؤي بةكارهيَناني زماني تر جطة لة زماني كوردي وةكو ئاماذةمان ثيَداوة، ئةمةش يةكيَكة لة سيما 

زمانيةكاني شيعري سةبكي عيَراقي، ئةم تيَكةلَيةش بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة كة زؤربةي شاعيراني كالسيكي 

و عةرةبي و توركي، ئةمةش بة هؤي شويَني  كو زماني فارسيني تر وةكوردي تةواو شارةزا بوون لة زما

جوطرافييةوة، واتة بة هؤي نزيكيان لة كوردستانةوة، و حوجرة و مزطةوت و خانةقاكاندا ديواني شاعيراني 

بةناوبانطي فارس خويَنراوة، كة شارةزايي زؤريان ثةيدا كردووة، لةبةر ئةوةي لةو قؤناغةدا جيَي 

طة و شاعيراني كالسيكي هةموويان خويَندكار و دةرضووي مزطةوت و حوجرةو خانةقاكان خويندةواري كؤمةلَ

ي بوون مةالي جزيري بة هؤي هاتوو ضؤي مزطةوت و حوجرةكاني كوردستاني رِؤذهةلَات، شارةزاييةكي باش

لة زمان و ئةدةبي فارسيدا هةبووة، ضونكة كوردستاني رِؤذهةلَات لة ذيَر فةرمانرِةوايي دةولَةتي ئيَراندا بووة 

 يَ زماني فارسي رِيَطة ثيَدراوة،و زماني خويَندن و نووسيني فارسي بووة، بةلَام  لةطةلَ داب
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 .  زماني شيعري مةالي جزيري لة ئاستي غةزةلدا: 1. 3. 2
 

 .  زماني تيَكةلَ بة عةرةبي:1. 1. 3. 2
 

مةالي )بةكارهيَناني وشةي عةرةبي يةكيَكة لةتايبةتمةنديية ديارةكاني شيعري سةبكي عيَراقي،         

وةك شاعيريَكي كورد هاوشاني ئةدةبي بةرِيَذةيةكي زؤر وشةي عةرةبي بكار هيَناوة و طرنط  *(جزيري

طويَ نةخستووة، ئةمةش بة هؤي بارؤدؤخي سياسي  ثيَداوة بةلَام وشةي توركي و فارسيش ثشت

ئةوكاتةي كوردستان كة ئةمةش دةرهاويَشتة و دةرئةنجامي رِةوشي ميَذوويي كؤمةلَطة و ئةدةبياتي كورد 

بووة لةو سةردةمةدا، كة شاعيران لة رِيَطةي غةزةلةكانيانةوة كاريطةري زماني عةرةبي و فارسييان لة سةر 

 وة و خستوويانةتة رِوو.  زماني كوردي نيشان دا

 نموونةي شيعري:      

 ئةرواحيَ موقةددةس شةبيَ قةدران تة دخوازن

  (9 ل هـ،)نـوورا تةيـة ميسبـاح د قينديـلـيَ حـةرةم دا          

                                                             
بنةمالَةي ) ئةنساريان( بووة، كة يةكيَكة لة بنةمالَة ديارو )مةالي جزيري( ناوي ئةحمةدة ناوي باوكي محمةدة بووة، لة  *

جزيرة لة دايك بووة، لة حوجرةي مزطةوت دةستي بة خويَندن  م لة شاري1567هـ /975ناودارةكاني جزيري بؤتان لة سالَي 

ندن شوَينيكي ولَاتي كردووة. لة الي باوكي، ضونكة ئةويش مةاليةكي ناودار بووة. هةنديَ لة سةردةمي فةقييةكاني لة ضة

كوردةواري بردؤتة سةر بةمةبةستي خوَيندن، كة لة ئاميَدي و جؤلةميَرط و ئامةد)دياربةكر( ذياوة.لة خويندندا زؤر زيرةك و 

 ثيَشكةوتوو بووة. 

طرَيت و (سالَيدا لة طوندي )سترباس( لة دياربةكر ئيجازةي عيلمي وةر32لةفارسي و عةرةبي زؤر شارةزا بووة، ولة تةمةني )

 ضةند سالَيَك هةر لةويَ دةبيَت بة مةال.

مةالي جزيري، وانةي زانستة ئيسالميةكان و زماني عةرةبي وتؤتةوة، هةروةها ئيجازةي مةاليةتيشي خؤي ولة جزيري بؤتان 

  ( كؤضي دوايي كردووة.1640هـ / 1050زيندةطاني كردووة، تا طةيشتؤتة سةرووي تةمةني حةفتا سالَيو لة سالَي )

ديوانى  -ميَذووى ئةدةبى كوردى، تةحسين ئيبرِاهيم دؤسكى -ليَرةدا سودمان لةم سةرضاوانة وةرطرتووة: ) مارف خةزنةدار

 ميَذووى ئةدةبى كوردى (. -مةالى جزيري، عةالئةددين سةجادى
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تيَكةلَكردني زماني عةرةبي و توركي لةطةلَ زماني فارسي تايبةتمةندي شيعري سةبكي عيَراقيية لة        

رسيدا، بةلَام مةالي جزيري لة ثالَ زماني كوردي و عةرةبي  وتوركي طرنطيةكي بة زماني فارسيش زماني فا

 داوة لة شيعرةكانيدا، 

 نموونةي شيعري:

 وان دةست و زةند و ساعدان مةي دانة شيَخ و زاهيدان

 ( 20 )هـ،مةستي ب ضةشميَ شـاهيدان ئةو نيَرطزا سـيراب دا           

 ئةي بةواتاي ضاو بةكار هيَناوة وةكو وشةيةكي فارسي. (ضةشم)شاعير وشةي دا لةم ديَرِة شيعرة

 لة ديَرِي ترش وشةي فارسي بةكار هيَناوة كة دةلَيَ:      

 ة ئـاظيَتم زةمينا زولـمةتيَ سـوفلةويَ ئـينـام

  (105 ل هـ،)  ليَ كو هشيارم طةلؤيان خةونة من ديتي ب خواب         

كة يةكةم وشة بة واتاي ئةرز ديَت و دووةم (و خواب و زولمةتيَ زةمين)جزيري وشةي  لةم ديَرةشدا مةالي

 خةو ديَت ئةم وشانة وشةي فارسين. تاريكي ديَت و سيَيةم بةواتاي واتاي وشة بة

 .  زماني شيعري جزيري لة ئاستي وشةدا: 2. 1. 4. 2
 

ستي خؤي، وشةي فارسي و عةرةبي و توركي زؤر ويَرِاي بالَادة))بة هةر حالَ لة شيعري جزيريدا،          

جار بةر ضاو دةكةويَت وئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤ سروشتي زماني كوردي لةو سةردةمةدا بةحوكمي ئةوةي 

كة دةميَك لة ذيَر دةسةلَاتي فارس و دةميَك دةسةلَاتي توركي بةسةر بووة و زماني ئايينيشي عةرةبي 

ا، بةو رِادةيةيي لة ضةند ديَريَكدا زياتر لة نيوةي وشةكان كوردي نين . لة غةزةلة كورديةكاني د246((بووة

 وةكو لةم ديَرِة شيعرةدا بةدي دةكريَت، كة دةلَيَت:  

 مةرا ذةووةل ض بر؟ خـامي، كشـاند اخر بة بـد نـامي

                                                             
 .77، ل سةرضاوةي ثيَشووليل خةليل، زةينةب جة    246
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 ذ رةنطي سةعدي و جامي ذ شوهرةت ثيَ حةسين عامي  

 ا سازيب دةنط و بانط و ئـاوازي دبيَذت نة غـمةي  

 (5 ل هـ،)                    نـهان كي مـاند آن رازي كـزو سازند محفل ها؟  

و وشةي ، (اخر، نةغةم)لةم ديَرِة شيعرانة وشةي عةرةبي لة ديَرِي يةكةم و دووةم هاتووة وةكو       

ايي ئةم هةروةها وشةي فارسيش رِوونة لة كؤت)شوهرةت(تيش وةكو زاراوةيةكي توركي بةكارهيَناوة، 

 (نهان كي ماند آن رازي كزو سازند محفل ها)ديَرِانةي سةرةوة وةكو 

 -مةالي جزيري لةم ديَرِةشدا دةلَيَ:

 ئيرؤ ذ مةل بةدرا تةمام عةنبةر فشان بن سةد سةالم 

 (34 ، لهـ)            ((هـدهـد شـيرين كـالم! أهـال و سـهال مرحبـا)) 

ةكةويَت كة شاعير زياتر لة زمانيَكي بةكارهيَناوة، دةكريَ ئةمة بطيَرِينةوة بؤ لةم ديَرِة شيعرانةدا دةرد       

ضةند هؤكاريَك، لة اليةك ئةمةدة بيَتة هؤي دةولَةمةندكردني شيعرةكة، بة شيَوةيةك دةكريَ ناوي بنين 

ماناي جياوازي و جوانكاري، ياخود شاعير لة بةر دوذمن بةم شيَوةية شيعري نووسيوة تا بة باشي لة 

شيعرةكةي تيَنةطات ثيَطومان هةنديَ جار بؤ زيرةكي و ثرهةستي شاعير دةطةرِيَتةوة، كة ناخي ئةوةندة ثرِ 

 كة ناتوانيَ بةتةنها يةك زمان ناخي خؤي لة شيعرةكةدا دةربخا. هةست و سؤزي ئةوةندة جياوازة

ي وشةي جزيري فراوانة و هةر شيَوازي جزيري لةم ئاستةشدا سةرنج رِاكيَشة فةرهةنط ))هةروةها      

. هةروةها كةميَ وشةي توركيش 247((سيَ فةرهةنطي وشةي كوردي و عةرةبي و فارسي دةطريَتةوة

 ئاويَتةي هةلَبةستةكاني بووة. 

 

 

                                                             
 .76، ل2008 اثا ئيكيَ، ضاثخانا حةجي هاشم، هةوليَر، ساالشةعبان ضالي، شيَوازي شيعري جزيري، ض    247
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 ريَذةي وشةكاني بةكارهاتووة الي جزيري لةم خشتةيةدا بة تةواوي باسي كردووة:

 %100                     24129                تيَكرِاي وشةكان

 %58،11                  14022               وشةي كوردي

 %26،31                6250              وشةي عةرةبي

 %15،23                3676              وشةي فارسي

 %0،33                  81                وشةي توركي

 

ردي شيعرةكان زؤر لة ئامرازي ثةيوةندي و ئةركداري كوردي، كة سيماي كو ةم خشتةية سةرةوةدال))

نةذميَردراون، ئةطينا رِيَذةي وشةي كوردي زؤر زياتر لةو ذمارةي  ب، د . . . دا، ل( كو ذ،زياتر دةكات، وةكو )

 .248((سةرةوة دةبوو

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 123، لسةرضاوةي ثيَشوو شةعبان ضالي،    248
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 .  نةرمي زماني شيعري:3. 1. 3. 2
 

ييةكاني شيعري سةبكي عيَراقي هةبووني نةرمي زمانة واتة شيعرةكاني بة يةكيَك لة تايبةتمةند       

زمانيَكي ثارا و نةرم و مؤسيقا دار بووة سةرنجي خويَنةري رِاكيَشاوة بؤ الي خؤي مةالي جزيريش يةكيَك 

ي و نيان ناوة و بةلَطة لةسةر نةرمبوو لةو شاعيرانةي كة زماني شيعري نةرم و نيان بووة و زبري بةكار نة هيَ

 زمانةكةي كة لةم ديَرِةدا دةردةكةويَت:    

 وجي دةرياييَ ناةت ب سازان هاتة ساز     ثيَ مةوسوحب

   (336 ،  هـ)         ويَ كةشتييَ سوككانة رِةقس ـاز           اييَ  مةجـدا دل نوو ب

شيعرةكةدا و ئةلَيَت قسة و كردووة لة ديَرِة  (سوحبةت و ساز و رِةقس)ئاماذةي بة  ي جزيريمةال       

بةزمي خؤش بةسازان ساز درا و دةرياي ناز كةوتة شةثول دان و ئةم بةزم و هةراية وةكو كةشتي بةناو 

دةرياي نازدا دةرِوات سوكانةكةش هةلَثةركيَ و هةلَثةرِينة وةك جؤن كةشتي دةبيَ باي باش هةبيَ رِؤشتن 

 و ئاذوتن.     

 راوةي زانستي:.  دةركةوتني زا4. 1. 3. 2 
 

تايبةتمةندييةكي هةر ديار و طرنطي ئةم سةبكي كة شاعيراني بايةخيَكي زؤريان ثيَداوة، دةربرِيني         

زاراوة زانستيةكانة، كة مةالي جزيريش بةدةر نةبووة لةمةو لة غةزةلةكانيدا ناوي هةنديَ لة زاراوة 

اونيشاني ثسثؤرِي و ئاميَر و كةرةستةي تر، كة بةرهةم زانستيةكاني هيَناوة، هةروةها ناوي هةنديَ زانا و ن

 و هةويَني داهيَناني زانستين، لةم ضةند ديَرِة شيعرانة دا كة دابةشمان كردوون ئةم بابةتانة دةخةينة رِوو:

 .  زاراوة و وشةي زانستي طشتي:1. 4. 1. 3. 2

 

يَكدا زاراوةي زانستي بةكار هيَناوة، هةر وةكو : مةالي جزيري لة ضةند ديَرِ)خوويَندن و خوويَندةواري(        

 -دةلَيَت:
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 ئيسميَ تةية مةكتووب د ديوانيَ قيـدةمـدا

                                                             (7هـ،)               حةرفةك قةلةميَ عيلميَ ب تةقويميَ رِةقةم دا

هاتووة، زاراوةي قةلةم يةكيَكة لةو كةرةستة طرنطانةي كة رِؤلَيَكي  (قةلةم)مةال لةم ديَرِةدا زاراوةي         

طرنطي طيَرِاوة و دةطيَرِيَت لة خزمةتكردني هةموو زانستة جيا جيا كاندا، بؤية دةتوانريَت وةكو زاراوةيةكي 

 زانستي طشتي هةذماربكريَت، ضونكة بة بيَ جياوازيي خزمةتي زؤربةي زانستةكاني كردووة.

 : .  زاراوةي زانستي ثزيشكي2. 4. 1. 3. 2 

 -لةم بارةيةوة جزيري دةلَيَ:      

 قةدةحةك تازة ذ عيشقي د ئةزةل دامة حةكيمي

 (86  هـ،)ذيَ د نووشين هةي و هةي هي ب خوة جاما مة لة بالةب        

ت، كة ضارةسةري نةخؤش كة لةم ديَرِةدا هاتووة، لة زانستي ثزيشكيدا بةو كةسانة دةطوتريَ (حةكيم)      

 دةكةن، كةواتة زاراوةيةكي زانستي ثزيشكيية. هةر لةم بارةوة مةالي جزيري دةلَيَ:

 ثور ب وان جةرحان خؤ تيرن لؤ كو دي دةرمان دكةن

           (98)هـ،      شةربةت و ئاظا حةياتيَ شةككةر و قةند و طوالب

كو زاراوةيةكي زانستي ثزيشكي بةكار هيَناوة لةطةلَ شاعير ئةم وشةيةي وة (دةرمانلةم ديَرِةدا )   

بةو ماددانة دةطوتريَت كة وةكو ضارةسةر دةدريَت بة نةخؤش، لة  (دةرمان)شةربةت ئاوي حةيات. وشةي 

 ديَرَيَ ديكةشدا مةال دةلَيَ:

 ساقي كو ديَم مةهوةش بتن

 كاكول ذ شيَظا رِةش بتن 

 قةرقةف بال ئاتةش بتن 

 (207هـ، )كين عيالج              ئةم ديَ ب ويَ دل
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شكي كة نةخؤش ثيَويستي يبةكار هيَناوة وةكو زاراوةي زانستي ثز (عيالج)شاعير لةم ديَرِةدا وشةي       

 ثيَ هةية.

 لة ديَرِي تردا دةلَيَ: ي جزيريمةال     

 هةر نةشتةر و شؤكيَن كو حةبيبيَمة ل دل دا

 (148هـ، )فا طرت       من يةك ب يةك و تيَك ل دةرديَ خؤة شي

ئةوةمان ثيَ ئةلَيَت كة هةر  ، وي بةكار هيَناوة كة تايبةتة بةزاراوةي ثزيشكي*مةال وشةي )نةشتةر (       

نةشتةر و هةرشتيَك كة ئازار دةبةخشيَت لة اليةن خؤشةويستمةوة بضيَتة دلَمةوة ئةوا من بةمايةي 

 ضاكبونةوةم دةيزانم.

 ةي زانستي كيميا: .   زاراو3. 4. 1. 3. 2

 

 دةلَيَ: ي جزيريلةم ضةند ديَرِةدا دةردةكةويَت، كة مةال 

 ياقووت فرؤشان د كةف ئةلماس شكةستن

 (  10 )هـ،      ئةظ سةفحةييَ ئةلماسيَ كو نةققاشي رِةقم دا 

ةم وةكو زاراوةيةكي زانستي كيميا بةكاري هيَناوة، ئ (ياقووت و ئةلماس)لةم ديَرِةشدا شاعير      

 زاراوانةش يةكيكن لةو ماددانةي بة ضةند كارليَكيَكي كيميايي لة ماددةي تر بةرهةم دةهيَندريَت.

 شاعير لة ديَرِي تردا دةلَيَ:     

 نوورة ثرِ نادر وجوودة 

 طةرضي ئةووةل نار و دوودة 

 بةرقيَ الميع دي ل كوودة

                                                             
 بةواتاي تيخي برين دَيت كة ثزيشك بةكاري ديني. (نةشتةر)  *
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 (534هـ، )حوب دقةلبان كيمياية           

 يَرِةشدا دةلَيَ: شاعير لة د    

 بوو ثةرةنط (بالحقيقت)دل ذ بةر ناريَ مةجازي 

 (259هـ، )نار في الحديد           مثلنار قلبي في هواه 

 بة كار هيَناوة وةكو زاراوةيةكي زانستي كيميايي. (حديد)مةالي جزيري زاراوةي 

 . زاراوةي زانستي فيزيا:4. 4. 1. 3. 2 
 

  -ارةيةوة بةكار هيَناوة وةكو:جزيري ضةند زاراوةيةكي لةم ب

 د ضةرخيَ وةك نجووم ديَم دورِ سةما هاتن قيرِانا يةك 

 (61)هـ، هةييظا بةدر بوو ئةو سورِثةري من دي د رِةقسيَدا           

 بةكار هيَناوة وةكو زاراوةيةكي زانستي فيزيايي. "نجووم"لةم ديَرِةدا وشةي  ي جزيريمةال

 دةلَيَت:شاعير لة ديَرِيكي تردا  

 لةو ب شةش بورجان عوتاريد ذافتابيَ دوور بوو

                                                            (102هـ، )ليَ زوحةل بوو موشتةري ئاظيتة ضةرخي ئينقالب         

كي زانستي كة لةم ديَرِةدا هاتووة، ئةستيرةيةكي طةرؤكة، شاعير ئةم وشةيةي وةكو زاراوةية "عوتاريد"

 . ((زوحةل و موشتةري))فيزيايي بةكار هيَناوة لةطةلَ 
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 . زاراوةي زانستي بيركاري: 5. 4. 1. 3. 2
 

 لة دةربارةي زاراوةي زانستي بيركاري مةالي جزيري دةلَيَ:     

 تو دكي بطاطنض خطابن ئةظ ض تةقليد و 

  (143 د. ج. )ئاهـ و كةسةر     سةري ظيرِا دهةذيني ب دوسةد                              

هةروةها  زاراوةي زانستي بيركاري،ي بةكارهيَناوة وةكو  ( دوسةد)مةالي جزيري لةم ديَرِة شيعرةدا وشةي 

 شاعير لة ديَرِيَكي ديكةشدا دةلَيَ:

 تةب وتابيَ هةزار ئشكةنجة دا دل

   (151 د. ج. ) تةبريز        ذ شيرازيَ نطاهي مةستيَ                                         

 بةكارهيَناوة. اراوةي زانستي بير كاريي وةكو ز (هةزار)لةم ديَرِةشدا شاعير وشةي 

 .  زاراوةي زانستي فةلسةفي: 6. 4. 1. 3. 2

 

مةالي جزيري طرنطي زؤري بة زاراوةي فةلسةفي داوة و بةكاري هيَناوة لة غةزةلةكانيدا بةالي مةالوة         

ةفة زانستيَكي بة رِوالَةت وئاشكراية بةلَام بة شاراوة و ثر لة نةهيًنيان دةزانيَ ثةي بردن بؤ ئةم فةلس

كي ئاسان و سادة نية بؤية زؤر كةس ناتوانيَت دةستي بؤ زانستةش بةالي هةمووكةسيَكةوة هةروا كاريَ

ؤر هةية هةمووشمان دةزانين بةريَت و كاري لةسةر بكات ضونكة ثيَويستي بة شارةزايي و رِؤشنبيرييةكي ز

فةلسةفة دايكي زانستةكاني ترة و لة رِيَطةي فةلسةفةوة زانستةكاني تر طةشة دةكةن هةر لة بةر ئةم 

ة سةردةمي مةالي طرنطيةش مةالي جزيري زاراوةي فةلسةفي لة شيعرةكانيدا بةكار هيَناوة. زانستةكان ل

زانستة ))بةشي ئاييني و فةلسةفي دابةش ببون، يش بة شيَوةيةكي سةرةكي بؤ دوو جزيري و ثيش ئةو

دانايية فةلسةفييةكان خودا ناسي و زانستة بيركارييةكان و زانستة سروشتييةكان دةطريَتةوةو و 

لؤجيَكزانيش ئاميَر و ئامرازي ئةم زانستانةية هةبووني ئةم زانستة جؤراو جؤرانة بؤ بةدةست هيَناني 

خودايية ؛ ضونكة سروشتةكاني مرؤظ جيا جيا و هةمة ضةشنة لةبةر ئةوةي بةرذةوةندي مرؤظايةتي داناييةكي 

طةليَكي شاراوة و بؤنةطةليَكي  سروشتةكاني مرؤظ بؤ راطرتني خواستةكاني ئةو هيَزةي نةبوو بؤية ثةيوةندي
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 خودي لة نيَوان سروشتةكاني مرؤظ و ثؤليَني زانستةكاندا هةية و هةر مرؤظيَك بؤ بةشيَك لة بةشةكاني

 . مةال لةم ديَرِةدا دةلََي:249((زانستةكان راكيَش دةكريَت

 فةيزا عولووميَ فةلسةفة     ثور كفشة ليَ ستر و خةفة 

 (668هـ، )من دي د جامةك قةرقةفة   فينجان ب جان من جورعة دا        

ةكي زانستي بةكار هيَناوة وةكو زاراوةي (فةلسةفة)لةم ديَرِةي سةرةوة رِوونة بؤمان كة جزيري وشةي 

 فةلسةفي.

 شة سازي:  .  زاراوةي زانستي ثي7. 4. 1. 3. 2

 

 بةش نةكردووة لة شيعرةكاني و دةلَيَ:  ى بيَشةسازيشاوةى زانستي ثيمةالي جزيري هةروةها زار    

 ثيريَ موغان ذ شيشةييَ     دا مة سةفينة كيَ مةييَ 

 (271هـ، )        شوكريَ خوديَ كو قولزومةك    من ذ خؤرا قةبالة كر    

ي بةكار هيَناوة ئةمةش واتاي كةشتي دةطةيةنيَت وةكو زاراوةي ثيَشةسازي )سةفينة(ليَرةدا شاعير وشةي  

 بةكارديَت. 

 .  رِةنطدانةوةي زاراوةي زانستة ئيسالميةكان:8. 4. 1. 3. 2

 

ان، وشة و زاراوةكاني ئةم مةالي جزيري وةكو كةسيَكي شارةزا و رِؤشنبير لة زانستة ئيسالمييةك         

زانستةي لة شيعرةكاني دا بةكار هيَناوة و ليَيان سوود وةرطرتووة، كة ئةم بةشانةي زانستة ئيسالمييةكاني 

 بةكارهيَناوة:  

 

 

                                                             
 .60، ل2010هةوليَر، سالَي حةدين،ساالر عةزيز مةحموود، هزري فةلسةفي لة شيعري جزيري دا، نامةي دكتؤرا كؤليذي زمان لة زاكوي سةال    249
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 . زاراوةي زانستي كةالم:1. 8. 4. 1. 3. 2
 

و باوةرِي ئايينةوة دةدويَت و  لة بارةي بير *قلَيةةعو ن *يعةقلَئةو زانستةي كة بةشيَوةيةكي ))بريتية لة   

كار لة سةر دةربرِين و سةلماندني بير و باوةرِي ئاييني دةكات و ويَرِاي ولَامدانةوةي طومان و رِةخنةكاني 

 .250((نةياران، بةرطريش لةم بيرو باوةرِانة دةكات 

  -جزيري بةم شيَوةية زانستي كةالمي بةكار هيَناوة :مةالي 

 جاما سةدةف كو طيَرافةيزا عولووميَ حيكمةت 

 (165هـ، )مة ذ دةستيَ موغبةضان ديت ب مةسحةف و ب ئايةت        

ي وةكو زاراوةيةكي زانستي كةالم بةكار هيَناوة، بة رِيَطايةكي (حيكمةت)مةالي جزيري لةم ديَرِةدا       

 قلَي وا كة خؤي باوةرِي ثيَيةتي بةرطريي لة ئايين كردووة. عنة

 :(تةصديقشاهيد، ).  زانستي فقهـ  2. 8. 4. 1. 3. 2
 

 دةلَيَ:       ي جزيريشاهيد:  مةال      

 دا شاهيديَ ئةسما بة هةمي وةجهي بناسين

 (8هـ، )يةك مةستيَ سةمةد كر ب يةكي نةقشيَ سةنةم دا            

                                                             
شيَوةي عةقلي بريتيية: لةو جورةي كة تةنها ثشت بة بةلَطةي قورئان و فةرموودة نابةستيت بةلكو ثشت بة بةلَطةي   *

عةقليش دةبةستيت بؤ بةرطريكردن زطفتو طؤ كردن لةطةلَ نةيارةكاني. رِةنطدانةوةي تايبةتمةندييةكاني سةبكي عيراقي لة 

 .72يدا، رِزطار عةبدولَلَا ئةحمةد، ل شيعرةكاني ساف

شيَوازي نةعةقلَي بريتيية: لةو جؤرةي كة تةنها ثشت بة لَطةي قورِئان و فةرموودة دةبةستيت بؤ بةرطريكردن و طفتو طؤ   *

 .72كردن لةطةلَ نةيارةكاني. سةرضاوةي ثيَشوو، ل 

 .72، ل سةرضاوةي ثيَشوو 250



72 
 

ةتاي ديَرِةكة ي بةكارهيَناوة وةكو زاراوةيةكي زانستي فقهـ كة لةسةر(شاهيد)شاعير لةم ديَرِةدا وشةي 

 دةركةوتووة.

 -لةم ديَرةدا دةلَيَ:  ي جزيريمةال    

 بووم شةريف ئةز باستانيَ         شاهيديَن ويَ طولستانيَ 

 (540هـ، )ساقيناجام جام  ددانيَ             كةو كةبان سةيوان فةداية       

 رِوونة بؤمان لة ديَرِي يةكةمدا. لةم ديَرِةدا هاتووة وةكو زاراوةيةكي زانستي فقهي كة )شاهد(وشةي 

 تةصديق:   شاعير لةم ديَرِةدا دةلَيَ: 

 دةم ب دةم ئةو ضةهظة نيَرة      بيَتة نيشانةك مة ذيَرِة

 (533هـ، )هاية        دا ببت ئةو زيندة ظيَرة            ياريَ سادق بيَ بو

 ةكو لة ديَرِي دووةم رِوونة بؤمان.ي كردووة و(سادق)مةالي جزيري لةم ديَرِةدا ئاماذةي بؤ وشةي 

 عاشقيَن سادق د كيَمن          ما دبيَ سةد جان فديَ من

 (532هـ، )  زانم ئةو ناذيتة بيَ من          عاشق و ثرِ موبتةالية       

ت و دةلَيَت: ةكاناوة وباسي عةشقي خؤشةويستةكةي دي بةكارهيَشاعير لةم ديَرِةدا كة وشةي )سادق(      

ش زؤر موبتةالية بةم يت و عاشقبيَت وكة ئةزانم يار بيَ من ناذياؤشةويستي رِاستطؤ سةد طيان قورباني خ

 عةشقةوة.

         (زوهد، صؤفي، شيَخ، وةصل، فيراق.  زانستي عيرفاني: )3. 8. 4. 1. 3. 2

                      

دةطةن بةم رِاستية بة هةموو وجوديانةوة  و خؤشةويستي الي ئةمانة بةدي دةكريَت، كاتيَك عةشق       

 وشةكان دةردةبرِن.

ة دةكات و ديَرِة شيعرةكاني لةم اليةنةش يةردةخةن، شاعيريش هةست بةم جوانيثاكي و راستطؤيي د

 بيَبةش نةكردووة.
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 زوهد:  شاعير دةلَيَت:     

 خةرقةتيَ زةرق و ذةنطيَ زوهد من ب مةييَ موغانة شوست

 (709هـ، )مةيكةديَ ئةووةليَ كار فةرزة، فةرز         شوست و شوويَك د

 ي بةكار هيَناوة وةكو زاراوةيةكي زانستي عيرفاني.(زوهد)شاعير لةم ديَرِة شيعرةدا وشةي 

 صؤفي: دةربارةي سوفيةتي شاعير دةلَيَ:    

 سوفيييَ خةلوةنشين بيَنة سوجوود

 (72هـ، )هةردوو برهيَن تة نة ميحرابيَ دوعا        

وةكو زاراوةيةكي عيرفاني و وةكو دةبينين كة لة ، بةكار هيَناوة )سوفي(لةم ديَرِةدا وشةي  ي جزيريمةال

 ديَرِةكة رِوونة و بةثوختةيي بؤمان دةردةكةويَت.

 شيَخ:  شاعير دةلَيَت:   

 وان دةست و زةند و ساعيدان مةي دانة شيَخ و زاهيدان

 (20هـ، )سيراب دا         مةستي ب ضةشميَ شاهيدان ئةو نيَر طزا

ي بةكار هيَناوة وةكو زاراوةيةكي عيرفاني هةر وةكو رِوونة بؤمان ير لةم ديَرِة شيعرةدا زاراوةي )شيَخ(شاع

 لة ديَرِي يةكةمدا.

 :وةصل و فراق 

و ةندروستيية، بةلَام دووربوونةوة نةوة و ذيان و خؤشي و تالي شاعير واتاي ماخؤشةويست لةبينيني ))     

ياندن بة رِوون كطةةبةي ، شاعير تةشبيهيديَت بة واتاي مردن و نةخؤشي و غةم ي خؤشةويستكؤضكردن

 .251كؤضكردنيش بة تاريكي كردووة(( غةم و و و رِؤناكي 

                                                             
 . 51صوقية في المعجم اللغوي لديوان الجزري، )العشق المنصهر اليانات و الثقافات(، ص جماليات الدالالت ال ،زفنكيصافية  251



74 
 

 وةصل: شاعير دةلَيَ:

 رع و ئةصل     مائل دبن ظيَكرا ب وةصلةئةو تيَن ب جةمعيَ ف

 (62ج، )يَ وصـاليَ ليَـوةدا      نابـن ذ يـةك فـةرق و فةصـل      حـوكم

ي بةكار هيَناوة وةكو زاراوةيةكي زانستي عيرفاتي، (وةصل)شةي ي جزيري ولةم ديَرِة شيعرةدا مةال  

 وةكو يةكيَكي شارةزا و رِؤشنبير لةم دةربارةوةدا.

 لة ديَرِي ديكةشدا دةلَيَ:

 رِا نة بن جةمع و وةصلةتتا ب ميزان ضار ئةصل     ب هةظح

 (66ج، )نابن فةصل    بازوو ذ بازوو شةق نة دا        را ان ذ هةظ جسم

بةكار  (وةصل)لة ديَرِي يةكةمدا وشةي  ي جزيريلةم ديَرِةشدا بؤمان دةردةكةويَ و رِوونة كة مةال     

 هيَناوة وشيعرةكةشي زؤر بة ثاكي و جواني دةرخستووة.

 فيراق:  شاعير دةلَيَت:    

 اني دكارم، ئةز تةحةممول كمتو ناريَ فيرقةتيَ ز

 (70هـ، )دباريَ كووهيَ قةنديلم، بالقيلم د عيشقيَدا         

ي بةكار هيَناوة ئةوةش وةكو )فيرقةت(شاعير لةم ديَرِةدا دةنالَيَني بؤ دووري يارةكةي و وشةي     

 زاراوةي زانستي عيرفاني. 

 دةلَيَ: ي جزيريلة ديَرِي تردا مةال    

 مةتا ية كتا قيامةت من بة ضةهظان دي بيَ قا (مةال)

 (71هـ، )فيراقيَ رِووسيا بن تة ذ من جانيَ شرين جيَ دا         

 ي بة كار هيَناوة وةكو زاراوةيةكي زانستي عيرفاني. (فيراق)شاعير لة نيوةي ئةم ديَرِة شيعرةدا وشةي     
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 ديَرِي ديكةش:    

 ولزارا تة بوومضاظنيَريَ رةفتارا تة بووم     موشتاقيَ ط

 (739هـ، )لةو دور ذ ديدارا تة بووم     فةرياد ذ دةستيَ فيرقةتيَ       

ي لة شيعرةكةي بةكار هيَناوة وةكو زاراوةيةكي عيرفاني و (فيرقةت)شاعير لةم ديَرِةشدا زاراوةي       

اخينة بؤ دووري يار و باس لة دووري يار دةكات و ضاوةرِواني رِيَطةي يارة بةشكو بيَت و هةر ئاخين و د

 شةويستةكةمدةلَيَ فريام كةون لة دةست دوري خؤ

 .  رِةنطدانةوةي تايبةتمةنديية هزريةكاني سةبكي عيَراقي لةغةزةلةكاني جزيريدا:2. 3. 2

 

يةكيَك تر لة تايبةتمةنديية هزريةكاني شيعري سةبكي عيَراقي ناوةرِؤكي عيرفانية، ئةطةر بةتةواوي        

بوونةوة لةطةلَ شتيَك لةالي  ئةو حالَةتةية كة لة ئةنجامي رِووبة رِوو))دةين دةبينين، عيرفان سةرةنج ب

مرؤظ دروست دةبيَت. ثةيدابووني ئةم حالَةتةش ثةيوةستة بة فراواني و قولَيي ئةو كاريطةرييةي كة لة 

ريطةريي لةسةر جيَي رِووبةرِوو بوونةوة لةطةلَ شتةكان لة هؤشماندا دروست دةبيَت و هةر ئةمةش كا

 .252((طومان نةبووني هةستكردنةكانمان سةبارةت بةو شتانة هةية

جزيري لة ضةند ديَرِيَكي لة شيعرةكانيدا رِاستي بووني خودا لة عةشق و جونيدا دةبيَيةوة، لةم       

ي دةكةن رِوانطةيةوة كة بةشيَك لة شيعرةكاني مةال لة ناوةرِؤكي شؤفيطةري و عيرفانن و عةشق و جوان

بة دوو جةمسةر و خودا دةكةنة خالَي ناوةرِاستي ئةو جةمسةرانة، لةطةلَ هةموو ئةمانةشدا رِاستةقينةي 

ئاشنا  ثةرةستي ويةكتا ثةرةستي بة رِوانيَكي عاريفانةوة دةردةخات و زياتر بة خويَنةراني شيعرةكاني خودا

رةزايي و ليَهاتوويي لة قورئان و فةرموودة.  دةداتيَ، ئةمةش لة رِيَطةي شا دةكات و بةرضاو رِووناكيان

 ئةمةش دابةش كراوة بؤ سيَ تةوةر، بةم شيَوةيةي الي خواروة:

 

                                                             
زةند(، مةعريفة و حةقيقةت لة نيَوان فةلسةفة و عيرفان لة شيعرةكاني مةحويدا، نامةي دكتورا، كوليَذي زمان، زانكوي ) سيروان جةبار ئةمين    252

 .8،ل2011سةالحةدين، 
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 . رِةنطدانةوةي بير عيرفاني لة غةزةلةكاني جزيريدا:1. 2. 3. 2
 

انةكةيدا يةكيَتي بوون لة ناخي جزيريدا رِةنط و رِيَشةي داكوتاوة، هةر بؤية ئةم هزرة بالَي بةسةر ديو))    

كيَشاوة و بةشيَوةيةكي يةكدةست لة تيَكرِاي ديوانةكةيدا بووني خؤي بة ضةسثاندني هزري خؤي 

جزيريية لة بارةي يةكيَتي  دةسةلَميَنيَت و ئةم يةكدةستيةو يةكيَتيةي ناو ديوانةكةشي رِةنطدانةوةي هزري

 . 253((بوون

ت دةكاتةوة و بؤضووني خؤي دةسةثيَنيَت بةثيَي مةالي جزيري فةرزكردني رِاو بؤضووني كةساني تر رِة    

 رِةنطدانةوةي هزري خؤي شيعرةكاني نوسيوة طويَ بة بيري دوانةيي نادات و رِةتي دةكاتةوة:

 وةكو لةم ديَرِةدا هاتووة:   

 ذ موسةمماييَ عةدةد كةثرةتيَ ئةسما تو مةبين

 (229ش، ض، )         (يةك و يةك)نينة  (دوو)زةيدو عةمريَن مة حةتا ضةند، 

 لةم ديَرِةشدا دةلَيَ:    

 ياقووت فرؤشان د كةف ئةلماس شكةستن

 (10هـ، )     ئةظ سةفحةييَ ئةلماسيَ كو نةققاشي رِةقةم دا       

ئةم فرموودة زؤربةي عاريفةكان ثشت ثيَ دةبةستن، وةكو بةلَطةيةك بؤ ثيَشانداني بووني هيَزي خودا      

 اندا، ئةم ديَرِة شيعرةش ثةردة هةلَدانةوةية لةسةر ئةم زانياريية عيرفانيية.لة دةركةوتني جوانييةك

 .   جواني عاريفانة لة غةزةلةكاندا:2. 2. 3. 2
 

جواني دةروازةيةكي ئةو دونيا فراوانةي عيرفان و سؤفيطةرية الي عاريفان و بة شيَوةيةكي ليَي دةرِوانن       

ونيايةي دةزانن و اليان زؤر طرنط و ثرِ بايةخة، ئةمةش لةبةر ئةوةي كة بة يةكيَك لة كؤلَةكةكاني ئةو د

، هةر لةبةر ئةم جواني عاريفان بةرةو عةشق رِادةكيَشيَ و يةكةميني بابةتةكة ئةوةندة سةرنجيان بكيَشيَ

                                                             
 .228، لضاوةي ثيَشووسةر شةعيان ضالي،    253
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ةوانيش عاريفان لة سيَ رِوانطةي جياوازةوة بؤ جونيي دةرِوانن و بايةخي ثيَدةدةن  كة ئ))طرنط ثيَدانةية كة 

. بؤية ئةطةر لة 254((بريتين لة رِوانطةي بوونناسي و رِوانطةي مةعريفةناسي و رِوانطةي دةرووناسي

شيعرةكاني جزيري برِوانين لة رِوانطةي بةرضاو رؤشني عاريفان بؤ جواني، ئةوا بؤمان رِوون دةبيَتةوة، كة 

 دةلََي: جوانيةكةي عاريفانةي ثيَوة ديارة، هةر وةكو لةم ديَرِة شيعرةدا

 طه لبه كر وةصفي ذ دلبةر مة بعنواني زةكات ))

 (96ب، ع، ).         255((كوتو عةبدي و بعبديَ خوة زةكاتيَ نادةم

داوا لة خؤشةويستةكةي زةكاتي  ولَيَت كة جوانييةكةي بيَ وينةية مةال ليَرة بة دلَبةرةكةي دة      

خؤي شاهي جوانةكانة، ويارةكةي دةلَيَ تو  موستةحةق دةكات لة سةر جوانيةكةي و يارةكةي بةضاوي

 خزمةت ضيي مني ومنش بة خزمةتضيي خؤم زةكات ناكةم.                                                 

 .  ناوةرِؤكي عاريفانةي عةشق لة لةغةزةلةكاندا:3. 2. 3. 2

 

ي زةحمةت و ئةستةمة، ضونكة وشةي  زؤربةي كات ليَكردنةوةي شيعريَكي عاريفانة، دلَداري مةجاز       

عةشق وشةيةكي تايبةت نيية بةدونياي مةجازي، بطرة عاشقاني رِيَطةي عيرفان و عاريفان عةشق بة كليليَ 

طةيشتن بةمةعشوقي بلَا و ضراي خستنة رِووي رِاستي و حةقيقةت دادةنيَن و بةقةد و بالَاي مةعشوقي 

ماني سادةي رِؤذانةي خةلَكة خؤشةويستي خؤيان دةخةنة رِوو بؤ بالَادا هةلَدةدةن و هةربةو زمانة كة ز

عةشقي مةجازي، جزيريش وةكو شاعيريَكي كة هةنديَكي لة شيعرة عاشقانةكاني قالَبي ناوةرِؤكي عاريفانة 

و تام و بؤني وَيلَ بوون بة شويَن رِاستةقينةي خوداييان ليَدةكريَ، كة طوزارشتكردني لةم عةشقة لةيةك 

 بووة. ئاستدا

ئةو ))ليَرةدا ثيَويستة شيكردنةوة بؤ حةقيقةتي عيرفاني بكةين، كةواتة حةقيقةتي عيرفاني بريتية لة       

شتةي كة هةرطيز تووشي لة ناو ضوون و هةلَوةشانةوة نايةت و ئةو حوكم و وةسفةي كة هةيةتي 

                                                             
 .77، ل سةرضاوةي ثيَشوورِزطار عةبدولَلَا ئةحمةد،     254

 .2010والنشر، السنة  للطباعةمؤسسة حمدي  طبعالعربي والفارسي و التركي في شعر الغزل الكردي الكالسيكي، املؤثر بندر علي اكبر شاكة،     255
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ميَنيَتةوة، كة ئةمةش جطة بؤ خودا لةسةرةتاوة هةتا كؤتايي بة بيَ طؤرِانكاري بةسةردا هاتن وةكو خؤي دة

 . 256((لةبارةي هيض شت و بوونيَكي ترةوة يةك ناطريَتةوة و رِاست دةرناضيَت

  -لةم قالَبةدا جزيريش دةربارةي عةشق دواوة، بةم شيَوةية:     

 هةيا بيناهيا ضةهظان بوت و عوززاي و التيَ م

 (67هـ، )      توئي ثيَشبةر سجوودا من سةحةر طاهان د خةلويَدا    

بة ديديَكي عاريفانة طوزارشتي لة عةشق كردووة و ثيَي واية عةشقي حةقيقي  ي جزيريمةال       

 دةريايةكي قوولَ و بيَ بنة و كةسانيَكي كارامة و ليَهاتو و شارةزا نةبن بة سةالمةتي ليَي دةرناضن.

 . جزيري و رِابةري تةريقةت:4. 2. 3. 2

 

جةكاني رِيَبازي سؤفيطةري هةبووني رِابةري تةريقةتة واتة كةسيَك رِابةرايةتي دةكات يةكيَك لة مةر       

و دةبيَتة رِييَ نيشاندةري ئةو كةسانةي كة دواي كةوتوون هةبووني رِابةر وادةكات شويَن كةوتواني رِيَطاي 

يية لة بةر تةريقةت بةرةو تةسةوف هةنطاوبنيَن، كةواتة رِابةري تةريقةت  مةرجي ئةم رِيَبازة

فالشيخ للمريدين امين االلهام، كما ان جبريل امين الوحي، فكما اليخون جبريل في الوحي اليخون ))ئةوةي

 .  257((الشيخ في االلهام

 بؤية مةالي جزيريش ئاماذة بةم ديَرِة دةكات و دةلَيَت:

 جاما د دةستيَ شاهيد ذةنطيَ ذ دل دشؤتن

 (167هـ، )ر ريوايةت        وةهـ دك -ثيريَ موغان ذ رةندان وةهـ 

                                                             
 .70، ل سةرضاوةي ثيَشووزةند(، )سيروان جةبار ئةمين     256

، 2014ئيبراهيم ئةحمةد شوان، سؤفيطةري شيعري ئاييني و سؤفيطةري لة شيعرة كوردييةكاني مةحويدا، ضابخانةي هيَظي، ضاثي دووةم، هةوليَر     257

 .358ل 
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ة ئاماذةي بةوة كردوة كة رِابةري تةريقةت و هةميشة وي بردو(ثيري موغان)ناوي  ي جزيريليَرةدا مةال      

لَي بة كرداري ثةرستنةوة الي هيض شتيَكي تر نةبووة ذةنطي دخةريكي ثةرستني خوا بووة و بيري 

 شؤردؤتةوة.

 غةزةلةكاني جزيريدا: .  زاراوةكاني حالَ لة 5. 2. 3. 2
 

كيَكي تر لة بنةماكاني شيعر سؤفيطةري، حالَي سؤفيانة، كةليَرةدا ثيَناسةيةك بؤ حالَ دةكةين، ةي       

شيَكي خوايية و ثةيوةنديي بة وةرزشي طياني ي رِيَبواري سؤفيطةري دةبيَ بةخحالَةتيَكة تووش ))حالَةكان 

ليَرةدا دةتوانين بلَيَين، ))زؤربةى سؤفى و ، 258((دوايي ون دةبيَتو شييةوة نيية و جارو بار ثةيدادةبيَ و 

عاريفة طةورةكان، بةشيَكى بةرضاو لة بةرهةميان شيعر بووة، شيعريَكى ثرِ لة خةيالَى بةرز و فةزاى 

جوانكارى و ثرِ لة رِوح و زيندوويةتى و عيشق، بيَطومان ئةطةر تةسةوف و عيرفان طرتنة بةرى رِيَطةى 

اسمان و طةيشتن بة جيلوة بيَت، ئةوا خؤى باشترين كةرةستةي شيعرة، ضونكة دةرضوونة لة عروجى ئ

فةزاى ماددى سنووردار، ئةطةر تةسةوف و عيرفان، رِيَطةى ئاييندارىى عاشقانة بيَت، ئيدى كة عيشق 

طومان بيَ  .259بةرهةمى عيشقة و زمانى عيشقة((هةبوو رِستةوخؤ شيعر دةخولقيَ، شيعر بة ثلةى يةكةم 

جزيريش وةكو يةكيَك لة شويَنكةوتوان و رِيَبواري رِيَبازي سؤفيطةري بيَبةش نةبووة بايةخ بة حالَةكان ))

 داوة، بةلَطةش بؤ ئةمة، بةم شيَوةية حالَةكان دةربرِدراوة الي شاعير:

 . خؤشةويستي:1. 5. 2. 3. 2
 

دلَي دا جيَطير بووة خةلِكي سةرسام كردووة شاعير بة شيَوةيةكي زؤر كاريطةر خؤشةويستي خوا لة لة      

نكة نزيكيش جؤريَكة لة ئةمةش حالَيَكة و لة دواي قوربةوة ديَ ضو))لة دةربرِيني خؤشةويستي بؤ خوا. 

كةواتة خؤشةويستي خودا لة خؤشةويستي  ،(تحبون اهلل فتبعوني يحببكم اهلل ان كنتم قل)خؤشةويستي

 .260((ةكانييةتيثيَغةمبةرة و طويَرِايةلَي فةرمان

                                                             
 .65، ل ي ثيَشووسةرضاوة ئبراهيم ئةحمةد شوان،    258

259 &type=farhang3567detail.aspx?jimare=-http://www.khaktv.net/all 
 ..66، لي ثيَشووسةرضاوة    260
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 كة شاعير لةم بارةيةوة دةلَيَ:    

 زانم ذ عيشقيَ دؤذةهي     بةحرةك ذ ناريَ ئاسيهي

 (12هـ، )ئيرؤ ل ماهيَ خةر طةهي    تةشبيهيَ سةيواني مةال!         

ي وةسفي جواني خؤشةويستةكةي (دؤذةهي، ناريَ، خةر طةهي)لةم ديَرِةدا وشةي  ي جزيريمةال      

 هةروةها وةكو دةريايةكي ئاطري ية بؤ عةشقةكةي.   م هيَندة طةرمة بةقةد ئاطري دؤزةقدةلَيَت دلَ كردووة و

 دةلَيَ: ي جزيريلةم ديَرِانةشدا مةال    

 هـةر سينة تابيَ ناتةمـام        ناثوختة خام، بيَ ميهر و جام

 غةرقين د خوونا دل مةدام       لةعـال بـةدةخشـاني مـةال! 

 عل و دورِ تة ذ كلكيَ عيشق    ئانينة نةزما سيلكيَ عيشقثورِ لة

 (14 هـ، )دةر بةرِرِ و بةحريَ مولكيَ عيشق     مةعلوومة خاقاني مةال!        

عةشقي خودايي الي شاعير بة جؤريَكي بووة و طةيشتووة رِادةيةك كة الي خةلَك بة كوفر هةذمار      

ة ثرسيار الي خةلَك درووست بووة، بةلَام ئةو بة شيَوةيةكي بكريَت، بةهوي نووسيني ضةند وشةيةكةو

 تةواو ئيسالميانة نووسيويةتي و خةلَكي بةهةلَة لةو تيَطةيشتوون و خستويانةتة قالَبي كوفرةوة.

 :.  جزيري و عةشقي )حةقيقي(2. 5 4. 2. 4. 2

 

خاكي و مةجازي بووة يان زؤر مشتومرِ لةسةر ئةو بابةتة هةبووة كة عةشقي جزيري عةشقيَكي ))     

عةشقيَكي حةقيقي و خوايي. زؤر طيَرِانةوة هةية كة جزيري عاشقي كضيَك لة بنةمالَةي ميرةكاني ئاميَدي 

ية لة ضةند شويَنيَك ((سلمى))بووة. بةلطةشيان ئةم ناوهيَناني  (سةلما). كةواية ناوي ئةم كضة  261((بووة

 دةردةكةويَ كة شاعير دةلَيَ: لة ديواني جزيريدا وةكو لةم ديرِةدا بؤمان

                                                             
 .204، لي ثيَشووسةرضاوةئبراهيم ئةحمةد شوان،     261
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 ما ب لةعليَن جان فةزا ناظيَ مة بينت جارةكي 

  (204ش، ض، )بالدعا بلغ تحياتي لسلمى يا بريد          

  )رجاء(: . تكا3. 5. 2. 4. 2

 

كاتيَك كةسيَك لة حالَةتيَكي دذوار و ترس داية ثيَويستي بة شتيَكة كة دلَ دةرووني ئارام و رِؤشن      

حالَي ترسدا دةبيَ و تووشي دواي ئةوةي رِيَبوار لة ))اتةوة ئةمةش لةرِيَطاي تكادا دةست دةكةويَت،كة بك

ناك بكاتةوة، ئةم تيشكةش لة حالَي وو تةنطييةك دةبيَ ثيَويستي بة تيشكيَكة تاكو دلَي رِو جؤرة )قبح(

 .262((رِةجا دةست دةكةويَ

 لةم بارةشةوة شاعير دةلَيَ:  

 ابيَ د بةحسنيَ جارةكيَ مةهدةر بكت هةر كةسيَ رِ

 (110هـ، )خةيريَ هةفتيَ حةج د ديَرت بةلكوو بيهتةر ئةو سةواب         

ديَت، ئةلَيَت هةركةسيَ برِوات و بة يار  (تكابةواتاي ) *(مةهدةر)رِيَطةي بةكارهيَناني زاراوةي مةال لة        

 تكاش ليَ حةفتا حةج زياترة.بلَيَت كة من ضةند بةدبةخت و كةساس و بيَ ضارةم 

 دةلَيَ: ي جزيريلةم ديَرِةشدا مةال    

 شيَ دا دل فيرقةت جطةر سؤت ئاتةزةهي دةرديَ مةزن 

                  (71 )هـ           داـةبريَ ـسن فةرةج من دي د جهيَ سةبريَ نةما ضةند

انة دةكات، كة سةرضاوةكةي لةاليةن شاعير لةم ديَرِةدا باسي دةردي دووري و ئةو غةم و ئازار       

نةيارانييةوة هةلَبةستراوة، بؤية لة نيَوان ئةم دوو رِيَطايةدا تيَداماوة و ثرسيار دةكات، لةم كاتةدا، ئةم دلَة 

 داماوةي ضي لة دةست ديَت بيَجطة لة تكا كاري. 

                                                             
 .67، لةرضاوةي ثيَشوون، سئبراهيم ئةحمةد شوا  262

 .110برِوانة ديواني مةالي جزيري شةرحي هةذار، ل     *
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 -ديكة دةلَيَ:  مةالي جزيري لة ديَرِي      

 ب شيريَ خؤي شةريف وعد دابوو ديَ شةهيد كم ويَ

 (110هـ، )ما نةبي ئيرؤ ثةشيمان ئةو ذ تةدبيرا سةواب        

 . 263((حةز و ئارةزوو كردنة بؤ خزمةتي يةزداني مةزن)): .   شةوق4. 5. 2. 3. 2

 كة شاعير دةلَيَ:     

 ئةرواحيَ موقةددةس شةبيَ قةدران  تة دخوازن

 (9هـ، )     نوورا تةية ميسباح  د قينديليَ حةرةم دا    

بةرجةستةكردووة و دةركةوتني  ،(شةوقو نوورا )حالَ  زاراوةيةكيمةال لةم ديَرِةدا بة تةواوي وةكو       

رِووي ياري بة سةرضاوةي تيشكي رِووناكي داناوة، ضونكة لة ضاوةرِواني هةلَهاتني تيشكي رِووناكي بةيةك 

 وانة رِؤذي قيامةتدا بة خوداي طةورة بطات.طةيشتني يارةكةي رِؤذي تةمةني ئاوا بووة، و ضاوةرِ 

 شاعير لة ديَرِي ديكةشدا دةلَيَ:     

 روهنيا وي َ شةوق و تاظي َ   شةريةتا قةند و طوالظيَ 

 (530هـ، )كةس نهن مةحرووم ذ ناظيَ      ليَ تنيَ بؤ من غالية         

 ستووة، بةرضاو خ )شةوق(زاراوةيةكي حال وشةي  شاعير لةم ديَرِةدا وةك

 :()خلوت.  خدووطرتن5. 5. 2. 3. 2

 

خدووطر تةنيا حةزي لة ))واتة سؤفي بةتةنها و دوور لة خةلَك دةبيَت خةريكي ثةرستن دةبيَت، كة واتة 

 . 264((تةنيايي و خةلَوةتخانة دةبيَ و دلَي لةويَ دةكريَتةوة

                                                             
 ..67، لي ثيَشووسةرضاوة ئبراهيم ئةحمةد شوان،    263

 .34، لةرضاوةي ثيَشووس    264
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 -كة لةم بارةشةوة مةال دةلَيَ:   

 سونديَ ب ئةو بيَم بيَ دةرةو من دي د نةو بيَ ياريَ تةو     

 (388هـ، )    من بوو قةوسيَ بووييَ ئةو      شيظان مة لةو ناييَ مة خةو        

 : .  سورِزانين )يةقين(6. 5. 2. 3. 2

ووة، ئةو كاتة بيَطومان هةركة رِيَبوار بة ضاوي دلَ خوداي بيني و ليَي نزيك بوويةوة و هةردةم لةطةلَي ب)) 

بةو شتانة دةبيَ كة لة دةستي خوداية و بةري دةبيَ لة خةلَك وةكو مةالي جزيري لةم   ، بقة(دةبيَ و )بقا

 ديَرِةدا دةلََي:

 دةستيَ قودرةت كو هالظيَت ذ بةذنا تة نيقاب                           

 (76هـ، )ل جةماال جةبةرووتي مة نةمان ثةردة حيجاب         

استةوخؤ ئاماذةي بة زاراوةي يةقين كردووة، ئةطةر بة ةدا بة شيَوةيةكي نارِمةالي جزيري لةم ديَرِ       

ووردي سةيري بكةين ئةوةمان بؤدةردةكةويَت، كة مةال ضةند يةقيني بة سوز و بةزةيي خورد هةية، 

           ضونكة بة جؤري ثيَداطري لةسةر سؤز و بةزةيي خودا دةكات.                                           

 .265(( (بريتية لة: طويَ بيستبووني بةلَيَنيَكي خؤش )بةست:  

 كة شاعير لةم ديَرِةدا دةلَيَ:

 هةر كةس سةحةري تالبيَ تشتةك ب ضةمةن هات

 (145هـ، )هن سووسةن و هن سونبول و هن زولفيَ دونا طرت         

                                                             
 .349، لي ثيَشووسةرضاوةئبراهيم ئةحمةد شوان،     265
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كي خؤش كردووة، ئةويش تةواو بووني ليَكدابرِان خؤ ئاماذةي بة بيستني هةوالَيَ ليَرةدا مةال ناراستةو      

و دووري و تورِةبوون و دلَ تةنطيية. لةطةلَ ثةيدابووني هيواي بة سؤز و بةزةيي خودا بؤ دووبارة 

 خؤشييةكاني رِابردوو لة داهاتودانةبوونةوةي نا

 .  هوشياري و مةستي:7. 5. 2. 3. 2
 

ي سؤفيةكان دةطريَتةوة، كة كاتيَك حالَي دةيان طريَت و لة ئةم دوو زاراوةية تايبةتن بة سؤفيطةري حالَ 

 هؤشي خؤيان دةضن و ثاشان بةخؤدا ديَنةوة. لةم بارةشةوة مةال دةلَيَ:

 شووخ و شةثاال مةي ثةرةست ئةو زالما هشيار و مةست 

 (36هـ، )            ((في طيها نشرالنبا ))ظيَ نامةييَ ديَ ظ دةست 

ي بةكارهيَناوة، دةلَيَت ئةو زؤردارة هةم  (هشيار و مةست)يَرةدا هةردوو  وشةي ل ي جزيريمةال      

 هوشيارة لة ئاست ئةو شازادة شؤخ و شةنطةدا.ضاوةكاني مةستةو دلَي تابلَيَي هوشيار و مةستة 

 لة ديَرِيكي تر دا مةال دةلِيَ:      

 سوفلةويَ ئينام و ئاظيَتم زةمينا زولمةتيَ 

 (105هـ، )لؤ يان خةونة من ديتي ب خواب         ليَكو هشيارم طة

 دةلَيَ: ي جزيريلة ديَرِي ديكةشدا مةال

 دو قةدةح بادة بة من دا –ساقي ذ ئةزةل يةك 

 (286هـ، )حةتتا ب ئةبةد مةست و خومار و تةلةسم ئةز         

ناوة كة واتاي مةست و ي بةكار هيَ(مةست و خؤمار و تةلةس)لةم ديَرِة شيعرييةدا جزيري وشةي        

دوو ثيالَة مةي  -دةلَيَت هةر لة رِؤذي بناواندا مةيطيَر يةكيَ ي جزيريات و مةالال دةدسةرخؤش و كةلة

 دامي؛ تا هةتاية مةست و سةرخؤش و كةلةال دةميَنمةوة.
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 .  زاراوةكاني مةقام:6. 2. 3. 2
 

، بة خاف وعيد( و )منا اال له مقام معلوم(لك لمن خاف مقامي وذشةي مةقام لة قورِئان وةرطيراوة )و))  

واتاي وةستان و خةريكبووني رِيَبوار ديَت لة هةولَ و وةرزشة طياني و لةشييةكاني بةرانبةر خوداي طةورة، 

. بةشيَكي 266((ش و وةرزشي قورسةوة بةدةست ديَت واتا شتيَكي خوايية و لة خؤوة نييةمةقام بة هؤي كؤ

وة الي جزيري، ي مةقامةكانة، كة ئةم بابةتة جيَطاي  بايةخ و طرنط ثيَدان بوطرنط لة بنةماكاني سؤفيطةر

 بة رِووني ديارة، كة بةم شيَوةية مةقامةكاني دةربرِيوة: (غةزةلةكانيدا)و لة شيعرةكانيدا 

 .  توبة زونون: 1. 6. 2. 3. 2

 

يَضي كردني فةرمانةكاني خوا بريتيية لةوةي كة كةسيَك شتيَك بةرانبةر خودا بكات و وةكو تاوان وسةر ث

بةطشتي تؤبة سيَ جؤرة، تؤبةي ))بؤية ثةنا دةباتة بةر تؤبة و ثارانة و بة مةبةستي ليَ خؤش بوون، بؤية 

مرؤظي ئاسايي لة طوناهانة، تؤبةي تايبةتمةندةكان لة بيَ ئاطايية، تؤبةي ثيَغةمبةرانيش لة ثلةو ثاية 

 . كة لةم بارةيةوة شاعير دةلَيَ:267((بةرزانةية كة جطة لةوان ثيَي طةيشتونة

 كو تووليَ ئاستانيَ دوور نةكي ئيدي ذ دةر طاهيَ

 (69هـ، )  ذ باخؤي ظي رِجوو ناكين د با بيَ لوتف و رِةحميَدا        

ي بةكار نةهيَناوة لة شيعرةكةدا بةلَام لةماناكةيدا بةتةواوي ةدا وشةي )تؤبة(رليَ ي جزيريراستة مةال      

ةويَت كة ثرِة لة تؤبة و ثةشيماني و دةثارِيَتةوة كة دلَي نةشكيَني و لة خؤي دووري نةكاتةوة بةر دةردةك

 رِةحمي خوا بكةويَت.

 

 

                                                             
 .62-61، لسةرضاوةي ثيَشوو ئيبراهيم ئةحمةد شوان،    266

 .62، ل ي ثيَشووسةرضاوة    267
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 .  رِاستطويي:2. 6. 2. 3. 2
 

 جزيري لةم بارةشةوة دةدويَت:مةالي  

 ل بال عيلميَ تة مةعلوومة ذ ذينيَ من تو مةقسوودي

  (        67 )هـ،            ا وةسل و دينيَدافيداي جانيَ مة ديَ جان بت د قةست

 .(قةستا)ستطويي دةكات لة وشةي اخؤ ئاماذة بة رِ شاعير ليرةدا ناراستةو      

 . زوهد:3. 6. 2. 4. 2

 

د وازهيَنان لة خؤشي جيهان بؤ خؤشي  رِؤذي ان كردن و رِق بوونةوة ليَي ياخوثشت لة جيه))بريتيية لة  

 شاعير دةلَيَ:. ليَرةدا 268((دوايي

 (مةال)ب حوبابيَ مةبة مةغروور وةهة سةرطةشتة

 ( 80هـ،)با ظبةر كةفتيية ويَ بيَ هودة سةر طةشتة حوباب         

خؤ لة رِيَطاي وشةي  خؤ ئاماذة بة وشةي زوهد نةكراوة، بةلَام نارِاستةو ليَرةدا مةالي جزيري رِاستةو     

 ة،                    ترةوة ئةو ماناية بة ديَرِةكة بةخشراو

 .  هةذاري: 4. 6. 2. 3. 2
 

نةبووني شتي ثيَويست، هةذاريي رِاستةقينة هةر طومانكردني دةولةمةندي نيية، بةلكو ))بريتيية لة 

 . 269((طومانكردني ئارةزووي دةولَةمةنديشة

  -جزيري لةم بارةيةوة دةلَيَ:مةالي 

 ةقيبرِووح و رِةوانيَ من حةبيب ديسا ب تةلبيسا رِ

                                                             
 .352، ل ي ثيَشووسةرضاوةئبراهيم ئةحمةد شوان،     268

 .63، لي ثيَشووسةرضاوة    269
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 (19هـ، )رِةنجيدة كر مسكين غةريب نةر كا دليَ ئةحباب دا         

بة واتاي هةذار، وةكو مةقاميَكي خؤشةويستي بةكار هيَناوة، ئةم  (مسكين)لةم ديَرِةدا شاعير وشةي        

شكةستة  يارة خؤشةويستة، كة مايةي ذياني شاعير دلَي ياراني بةجيَ هيَشتوة و هةذاري و ئاوارةكاني دلَ

  كردوة.            

 . رِةزا: 5. 6. 2. 4. 2
 

 . 270((بةواتاي قايل بوون و طلةيي نةكردن ديَ))

 لةم ديَرِةدا دةلَيَ: ي جزيريوةكو مةال       

 دلَ ب زولميَ ناسؤذيَ غةنج و خةت و خالن د دل  

 (139هـ، )خةير خواهيَن دةولَةتيَ ميريَ ذ وان طؤهدار بت         

خؤ، دةلَيَ ئةطةر طازندةم هةية و خؤم ناو ناوة  ليَرة شاعير رةزامةندي خؤي ثشان دةدا بة نارِاستةو       

دلَسووتاوي ئةويني ، ماناي ئةوة نيية زولَم و ناهةقييةكم كرابيَ؛ نةخيَر، دلَي من ثرِة لة ناز و خةيالَي خةت 

 وتان ناتوانيَ رِوو بكاتة دلَمةوة لةبةر ئةوان.و خالَي دلَبةر و ئةوانةش هةمووي خيَر و خؤشين، ئاطر و سو

 . تةوةكول: 6. 6. 2. 4. 2

 

واتا رِيبوار ثيَويستة هةموو كاروباريَكي دوو جيهاني بداية دةست خودا و خؤي هيج ئيختياريَكي تيَدا ))

 .271((نةبيَ

 -شاعير لةم ديَرِةدا دةلَيَ:     

 (مةال)عالةم مةطةر يةكسةر تة دوذمن بن لةشكريَ 

                                                             
 .64، لةرضاوةي ثيَشوويبراهيم ئةحمةد شوان، سئ    270

 ..65، ل ي ثيَشووسةرضاوة    271
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 (141)هـ،          غةم بة موويةك ناكشيني طةر تة دلبةر يار بت

ناوي توكل هيَناوة و ئاماذةي بةوة كردووة، كة بةردةوام ثشت بة خودا جزيري لةم ديَرِةدا  مةالي     

 بونةوةي هةموو تةنط و ضةلَمة وناخؤشييةك. دةبةستيَ بؤ رِووبةرِوو

 . رِةخنةطرتن لة سؤفيةكان:7. 2. 3. 2
 

رِةخنةطرتن لة ئيشي ناثةسةندي هةنديَ لة سؤفيةكان، باسيَكي طرنط رِابةراني شيعري سةبكي        

لة الي سةعدي و حافزي شيرازيش بةرضاو دةكةويَت و ئةوانيش رِةخنةيان طرتووة لة )) عيَراقي، هةروةها

زةليشدا لة لوتكةي سؤفييةكاني سةردةمي خؤيان و ئةم دوو شاعيرةش خاوةن سةبكي عيَراقين لة غة

شيعري فارسيدا رِاوةستاون و رِةخنة لة سؤفييةكان طرتووة و ئةمةش هاوبةشة لةطةل شاعيراني خاوةن 

 .272((سةبكي عيَراقي وةكو حافيز و سةعدي

 مةالي جزيريش يةكيَكة لةو شاعيرانةي لةديَرِة شيعريَكدا رِةخنةي لةو سؤفيانة طرتووة، و دةلَيَت:       

 راميَ د عيشقيَدا كو ثيريَ عيشق بةستعةقديَ ئيح

 (133هـ، )ديَ ض غةم طةر خةرقة رةهنيَ خانةييَ خةممار بت         

 . بالَاي مةعشووق:8. 2. 3. 2

 

يةكيَكي تر لة تايبةتمةندييةكاني شيعري سةبكي عيَراقي، بالَاي مةعشوقة، كة بة رِووني ئةم        

ديارة و بالَاي مةعشوقي لة رِوانطةي جيا جيا و خستؤتة رِوو، بؤية تايبةتمةنديية لة شيعرةكاني جزيريدا 

رِونكردنةوة و خستنة رِووي بالَاي مةعشوق لة غةزةلةكاني جزيريدا ثيَويستة بة شيَواز و طوزارشتي جيا جيا 

 ثؤلَين بكريَت، ليَرةدا بؤ هةر ئاستيَكي مةعشوق لة ثلةي بالَادا نموونة دةخةينة رِوو.

 

                                                             
 .98، لسةرضاوةي ثيَشووةينةب جةليل خةليل، ز    272
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 . مةعشووق لة ئاستي ثاشادا:1. 8. 2. 3. 2 
 

جيهاني عةشق و خؤشةويستي ثيَكدي لة بةندا يةتي و خؤ بجووككردنةوة و خؤ بةكةمزاني لة الي       

مةعشوق و بينيني بة ئاستيَكي بةرز و بالَا، هةر لةبةر ئةوةية زؤر جار بة هؤي ئةو هةموو طرنط ثيَدانةوة كة 

شق بةكةم و هيض دةبينريَت، بةلَام ئةوةي شايةني بايةخ ثيَدان و عاشق بةرانبةر مةعشوق هةيةتي، عا

باسكردنة، ئةوةية كة ئةم دياردةية لة الي شاعيراني سةبكي عيَراقي بة جؤريَكي تر و رِوونتر دةردةكةويَت، 

كة ئةمةش لة ديَرِةكاني شيعري جزيريدا بةرِووني ديارة و رِةنطدانةوةي بة خؤوة بينيوة، ئةطةر سةرنج 

بدةين بؤمان رِوون دةبيَتةوة كة مةعشوقةكةي وةكو ثاشايةكي خاوةن ثلة و ثاية و لةو ثةرِي ثلةي بالَادا 

لة ديَرِة شيعرةكانيدا مةعشوقةكةي نةك تةنها بة طةورة و ثاشا بةلَكو بة شاي  كيَدباسي كردوو، و لة هةن

سةلَاتداري هةموو سنورةكاني دادةنيَت، دة جيهان ي دةجويَنيَ و طةورةترين دةسةلَاتي ثيَدةبةخشيَ، واتا بة

 ليَرةشدا دةلَيَ: ي جزيريمةال

 جان و دليَ من ئةوة حؤري وةشيَ من ئةوة

 (27هـ، )ثادشةهيَ من ئةوة ئةز ل دةريَ ويَ طةدا            

ة وةكو تر لة هةموو جوانةكاني جيهان نيشانداوامةعشووقةكةي بالَ  ي جزيريشيعرةدا مةال لةم ديَرِة       

شاي هةموو جوانةكان سةيري كردووة، وخؤشةويستي خؤي بؤ خوشةويستةكةي دةردةخا وخؤ بة 

 كي رِووت و هةناسةساردي دةرطاكةي حةساب دةكا.دايةطة

 . دةستة و دامان بووني مةعشووق:2. 8. 2. 3. 2
 

و كةسة نزمترة كة دةيةويَ ماني كة كةسيَكي تر بيَت ثلة و ئاستي لةدا ئةو كةسةي كة بيةويَت دةستةو      

دامان بوون الي هةركةسيَك لة ئةنجامي طةورةيي كةسي بةرانبةرة،  دةستةوداماني بيَت، ضونكة دةستةو

 -قةكةي دةبيَت، هةروةكو لةم ديَرِة شيعرةيدا ديارة:داماني مةعشوو جزيريش دةستةو

 طوليَ ئيقباليَ ذ طولزاريَ قةبوول

 (73هـ، )       مة ضنيبو د شةكةر خابيَ دوعا  
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ليَرةدا مةال دةستة و داماني مةعشوقةكةي دةبيَت و ثلةيةكي بالَا تر لة ثلةي خؤي ثيَدةبةخشيَت،        

دةست و دامان بوون الي هةر كةسيَك لة ئةنجامي طةورةيي كةسي بةرانبةرة. بؤية ئةو كةسةي دةيةويَت 

 كةسة نزمترة كة دةيةويَت دةستة و داماني بيَت.دةستة و داماني كةسيَكي تر بيَت ئاستي لة ئاستي ئةو 

 . زيَدة رِؤيي لة ثيَدا هةلَداني مةعشووقدا: 3. 8. 2. 3. 2
 

رِؤيي واتاي ئةوة دةطةيةنيَت كة، شتيَك ئةوةندة طةورة بكيَت و وةسف بكريَت لة بةرانبةر دةزيَ         

ت، شاعيريش بة ديَرِة شيعريَكي ثيَمان دةلَيَ كة شتيَكي طةورةتر و طرنط تر و بالَا تر لة خؤي نيشان بدريَ

قةكةي ئةو باشتر و بالَاتر بيَت بةرِا دةيةكي، كة هيج ثيَنوس ولة دونيادا هيض شتيَك بووني نيية كة لة مةعشو

 و ثةرِاويَكي ناتوانيَت باشيةكاني ئةوي ثيَ بنوسريَتةوة: وةكو لةم ديَرِة شيعرةدا دةلَيَ 

 ب سةهم و يبةتيَ دينيَ  ب حوسنا خؤ ئيالهي كي

 (68هـ، )نوجووم و كةو كةبيَ الميع ذ باال تيَن بة بةذنيَدا         

جزيري لة ديَرِةدا جواني وعةزةمتي و بالَايي خودا دةردةخات و هةرضةندة خوداي طةورة يارةكةي         

ي داوة، و هيج نيية بةرانبةر جوان كردووة جاري نايا بةرانبةري جواني خودا ئةوة بةشي كةمة كة بة يارةكة

 بة جواني خودا. لة ديَرِة شيعريَكي تردا دةلَيَ:

 يا رب ذ ض روو لةب ب سةنايا تة طوشايةم؟

 (10هـ، )سبحانك لن أحصى في شأنك حمدا         

ة ليَرةدا مةال لةطةلَ خودا قسة دةكات، ودةلَيَت من ئةبيَ ضي بم و ضؤن رِيَطة بدةم بة خؤم كة ب        

ي تؤ لة دةست من بيَت. هةرطيز اس و باسي كار و كردةوةي جوانم؟ تؤ زؤر لةوة بالَاتري كة سوثبليَيتؤداهةلَ

 كريَ بةرانبةر بة طةورةييت، شتيَك بلَيَم كة شاياني طةورةيي و مةزني تؤ بيَ.نا

 . عاشق لة ذيَري ثيَ و دةرطاي مةعشوق:4. 8. 2. 4. 2
 

بؤ رِؤيشتنة بةرييَ و دةرطاي هةر كةسيَ نيشانة و ئاماذةية بؤ ئاست بةرزي ئةو  ناضاري و ئامادةبوون        

يةتي لةم رِيَطةيةوة رِاستيةكة ة و هاناي بؤ براوة جزيريش ويستوكةسةية كة داواي يارمةتي ليَكراو
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رة لة ت خباية رِوونكاتةوة، هةر لة بةر ئةمةية دةلَيَ خاكي بةرثيَي بةردةرطاي مةعشوق طرنط تر و ثرِ

قةكةي و ئاستي زؤري خؤشةويستةكةي و وفيردةوس و بة هوي ئاست بةرزي و ثلةي بالَاي مةعشو

ئامادةية ثيَلَاوةكةي ماض بكات، لة ثالَ هةموو ئةمانةشدا ضةندين شيَوازي تري دةربرِيوة و هةستي خؤي 

 دةربرِيوة. 

 كة لة ديَرِيَكدا دةلَيَ:    

 دي ذ دةر طاهيَكو تووليَ ئاستانيَ دوور نةكي ئي

 (69هـ، )ذ باخؤي ظي رِجوو ناكين د با بيَ لوتف و رِةحميَدا         

 :باكي لة لؤمةي خةلَك. بي5َ. 8. 2. 3. 2

 

قةكةي ئةوةندة بةالوة بةرزة، هيض طرنطي بةو ولة ثالَ هةموو قسة و باسيَكي خةلَكي شاعير مةعشو        

ناني رِزامةندي خؤشةويستةكةي لة هةموو شتيَطي ال طرنط ترة، قسة و تانة و تةشةرة نادات و بةدةست هيَ

كة بيَطومان لؤمة و تانةي خةلَك لة كؤمةلَطةدا، بابةتيَكي تةواو طرنطة و لة سةرةتاي بووني هةركاريَكدا 

تيَبيني دةكريَت، لةم رِوانطةيةشةوة ثيَ طرنطدان و طويَ دانة باس و خواسي خةلَكي، خؤي وةكو 

قةوة بيَت خؤشحالَم وخزمةتكاريَكي لة ئاستي ئةو نيشان دةدات و دةَليَ هةرشتي الي مةعشو سةربازيَكي و

دةكات، هةتا ئةطةر بةلَاو نارةحةتيش بيَت، ياخود بةو هؤيةوة ناوبانطي بة خراثي برِوات زؤر بةاليةوة 

 قةكةي بيَت،وئاسايية، ئةطةر لة ثيَناوي دلَي مةعشو

 ة شيعرةيدا رِوون دةبيَتةوة:كة بةم شيَوة لةم ديَرِ     

 بار ديَ حاكم بتن قةولَيَ رةقيبان طؤهـ نةدت

 (138هـ، )شاهي َ مولكيَ دلبةريَ ديَ فاعيلةك موختار بت         

 دةلَيَ: ي جزيريلة ديَرِي ترشدا مةال      

 لةشكريَ عالةم مة طةر يةكسةر تة دوذمن بن مةال
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 (141هـ، )ار بت         غةم بة موويةك ناكشيني طةر تة دلبةر ي

 . عاشق لة رِيَي مةعشووقةوة رِيسواية: 6.. 8. 2. 3. 2

 

بيَطومان كاتيَك كةسيَك لة رِيَطةي كةسيَكي تردا رِسوا دةبيَت، كةسة رِيسواكة ئاستي نزمترة لةو        

لة رِيطةي  كةسةي كة توشي رِسوايي بووة، كةضي هةر ئامادة نيية دةستبةرداري بيَت، كة واتة عاشق

ط و ضةلَةمةي زؤر دةبيَت، جزيريش لة ضةند ديَرِة كةيدا هةردةم تووشي نةهامةتي وتةنقةومةعشو

قةكةي بينيوة و بة وشيعريَكدا باسي ئةم حالةتة دةكات و ئةوة دةردةخات كة لة ثلةيةكي بةرزدا مةعشو

 -عرةكاني شاعيردا:دةردةخات لة شي ةم ضةند ديَرِةش ئةم رِيسوايةشاياني ئةوةي زانيوة، ئ

 مةهدةرا ويَ سوختةئيَ ئيرؤ يكن

 (176هـ، )ئةز دبيَذم نابت ئةظ مةهدةر عةبةس         

لةم ديَرِةدا شاعير ئةوةي رِوونكردؤتةوة، كة تكا كردن دةربارةي خؤي كة سووتاوي ئةوينةو تازة       

 يار بةزةي ثيَيا ديَت. شاطردي رِيَطةي يار ناسين و دةلَيَ تكاي ئيَوة ية فيَرِؤ ناضيَ و

 . لة دين وةرطةرِان بة هؤي مةعشووقةوة: 7. 8. 2. 3. 2 
 

قةوة ونةسةر رِيَطةي مةعشووئةم حالَةتة واتة لة دين وةرطةرِاني عاشقان لة دين بة هؤي ضو        

ي سةنعان، يةكان دةردةكةويَت وةكو داستاني شيَخيميَذوويةكي كؤني هةية و لة داستانة كؤنةكان و فؤلكلؤر

جزيريش هةر وةكو شيَخي سةنعان لة ضةند ديَرِة شيعريَكدا ئةم حالَةتةي دةرخستووة ئةمةش 

قةكةي مةسيحية و ضووبيَتة سةر ديني ئةو، بةلَكو طةورةيي مةعشوقمان بؤ وبةشيَوةيةك ناكة بلَيَ مةعشو

وة و دةرضوون ليَي ئةستةمة، دةردةخات، ضونكة ئايين بةرزترين و ثيرؤز ترينة الي مرؤظ و ثاشطةز بوونة

 لةم ديَرِة شيعرةدا دةبينريَت كة ضؤن ئةمةي خستوتة رِوو:

 (غلطمةي نةنوشي شةيخيَ سةنعانيَ غةلةت )

 (355هـ، )ئةو نةضوو نيظ ئةرمةنستانيَ غةلةت         
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ةر طةيشتني بة لةب بردووة كة ضؤن لة دين وةرطةرِاوة (يَ سةنعانيَخشيَ)شاعير لةم ديَرِةدا ناوي        

خؤشةويستةكةي ديارة شيخي سةنعان رِووي كردؤتة ئةرمةنستان و ضاوي بة كيذيَك دةكةويَت و عاشقي 

بيَت كة شيَخ دةبيَت واز لة دينةكةي خؤي بيَني و بضيَتة سةر ديني ةدةبيَت كضةكةش بةوة رِازي د

نعان ثةشيمان دةبيَتةوة و خؤشةويستةكةي هةرضةندة سةرةتا قبولَي دةكات بةلَام دواتر شيَخي سة

رودةي شيَخ بووة بؤية ناضار دةبيَت و ديَتة سةر دينةكةي خؤي، و كضةكةش بة دلَ طيدةطةرِيَتةوة سةر 

 ديني شيَخ سةنعان و دواي دةكةويَت.

 . مةعشوق لة ئاستي ثالَةواني داستانة بة ناو بانطةكان: 8. 8. 2. 3. 2

 

لة ثيَويست و بيَ ئةندازي عاشق بة مةعشوق و قوربانيدان لة ثيَناويدا، بة هؤي بايةخ ثيَداني زياد          

داستانة بةناو بانطةكاني خؤشةويستي ناوبانطيان بةم ضؤرة بلَاو بؤتةوة و زيندوةيي ماونةتةوة و 

قةكةي بطةيةنيَتة ئاستي وتاطةيشتوونةتة ئةو قؤناغةي ئيستا، شاعريش هةولَي داوة خؤي و مةعشو

ئةو داستانانة، هاتووة ثيَك ضواندني كردووة بةشيَوةيةك خؤي بة عاشقي داستانةكة و  ثالَةوانيَتي

 مةعشوقةكةش بة مةعشوقي داستانةكة ناو هيَناوة، وةكو:

 ذ وادي ئةيمةنيَ دلبةر نزام ئةنطوشتةك ئيزهار كر 

 (62هـ، )كو خؤش ئةنوار و بةرقيَن ئةو تةجةلال بوون د تووريَدا          

 . ديلي دةستي يار:9. 8 .2. 3. 2

 

ادوةر و خاوةن برِيار و لة كاتيَكدا زيندان بؤ تاوانبارةكانة و دادطايي كردن و بةند كردنيش  لة اليةن د        

ي تايبةتيية ياسا و زيندان كردن حوكم دةدةن، بةلَام ليَرةدا بابةتةكة جياية و شاعير خؤي بةندي دةسةلَات

ية الي شاعير لة ئةنجامي ئاستي بةرزي مةعشوقةوة هةلَقولَاوة بةبيَ برِيار مةعشوق كردووة و ئةم دياردة

 كة لة ديَرِة شيعريَكيدا ئةم حالَةتة دةبينريَ:  و دادطا خؤي كردؤتة زينداني مةعشوقةكةي

 -لةم ديَرِةدا دةلَيَ: ي جزيريوةكو مةال     

 نةسيميَ سونبول و سيَظان سةحةردا حةبس و زيَندانيَ 
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 (60هـ، )قفال مة بيَ مفتة زرنطينيَ ذ قفليَدا          ظة بوو

ليَرةدا شاعير خؤي ثيشانداوة، كة لة دووري يار وةك ئةسيري ناو حةبس و زيندانان وا بووين، لة        

بةربةياندا شنةبايةك كة بةسةر ثرضةكاني وةك طولَي سملَ بؤنخؤش، بةسةر كولَمة سوورةكاني 

 سيَوئاساييدا هاتبوو.

 . رِةنطدانةوةي غةم لة غةزةلةكاني مةالي جزيريدا:10. 8. 2. 3. 2
 

يةكيَك لة تايبةتمةندية هةر ديارة هزريةكاني شيعري سةبكي عيَراقي غةمة، لةم رِوانطةيةشةوة بابةتي      

 غةم لة شيعرةكانيدا ديارة، بةم شيَوةية بابةتةكاني غةزةل لة غةزةلةكاني جزيريدا دةخةينة رِوو: 

 . هؤكارةكاني ئاماذةكردن بةغةم:1. 10. 8. 2. 3. 2
 

 ليَرةدا ئاماذة رِاستة و خؤكاني شاعير كة بؤ غةم كردويةتي لة شيعرةكانيدا دةخةينة رِوو     

 .  مةعشوق وةك سةرضاوةي غةم: 1. 1. 10. 8. 2. 3. 2 

 

بة رِووي  رِوو هةر بةم جؤرةي كة مةعشوق هةويَني خؤشةويستي عاشق، عاشقيش ئةوةي كة       

قةكةي و بة ضةند وباشي و خراثةكاني كة سةري ديَت، دةيخاتة ئةستؤي مةعشو دةبيَتةوةو طؤرِانكاري

قةكةي بة هؤكاري غةمباري خؤي دةزانيَت و ثيَي واية مةعشوقةكةي رِيَطرة لة وجؤريَكي جياواز مةعشو

 دروستكردني ذيانيَكي ئارام.

قةكةي وقةكةي بة خؤشةويستي ئةوةوة ذياوة و مةعشووةر بةيادي مةعشوبةلَام لة ثالَ هةموو ئةمانةشدا ه

ضةند بيَ باك و دلَرِةق بووبيَ ئةسةد ئةوةندة دلَ نةرم و بةخشندة بووة و قورباني لة ثيَناوي داوة، وةكو لة 

 شيعريَكدا دةلَيَ: 

 كةسيَ ميحنةت دي و فيرقةت ظةخواري جورعةبا هيجريَ

 (50هـ، )          دظيَ هيجران و زةجريَدا طريَ وان تيَ ب حاليَ من 
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ليِرةدا شاعير هؤكاري غةمباريي خؤي دةطيَرِيَتةوة بؤ مةعشوقةكةي دةلَيَ ئيستا هةزار هاوار بكةم،        

 نةضزاون، نازانن من دووريي ديداري ياريان بةظةروودا ضووة.  ئةوانةي بة دةردي ئةوين و دووري يارةوة

 . مةعشوق وةكو غةمخؤر:2. 1. 10. 8. 2. 3. 2

 

هؤي  كاتيَكدا كة مةعشوق سةرضاوةي غةمة هةر لة هةمان كاتيشدا غةمرِةويَنة ضونكة غةم بةلة            

دووري و دابرِان لة مةعشوق و كاتيَك ئةم دووري و دابرِانة كؤتايي ديَت غةميش كؤتايي ديَت و دةبيَتة 

 عرةكانيدا نيشانداوة، هةر وةكو دةلَيَ:غةمرِةويَن، شاعير ئةم هاوكيَشةيةي لة شي

 هةضي فرقةت نةدي هجران نةبيَ من داغ و كةي ليَتة

 (48هـ، )    ذ بل دةربيَ د هجرانيَ فيراقا رِووح و جان كيَ دا       

مةالي جزيري ليَرةدا مةعشوق وةكو غةمخؤر باس دةكات ليَرة بؤمان رِوون دةكاتةوة ئةو كةسةي لة يار 

 وونةتةوة لة غةمي دلَداران هةست ناكةن.دوور نةكةوت

 . غةمباري بؤ دووري مةعشوق:3. 1. 10. 8. 2. 3. 2
 

كةسي عاشق هةميشة ضاوةرِيَي هةوالَ ثرسيني يا خود يادكرنةوةيةكي مةعشوقةكةيةتي و             

ر بة هؤي شي و شادي هةبةردةوام لة خةيالَيداية، بة جؤريَك دةكريَ بةطوتريَ غةم و نةهامةتي خؤ

يةتي، ضونكة دووري مةعشوق هويَن و هؤكاري غةم و نارِةحةتي عاشقةوة، ثيَضةوانةكةشي قةكةومةعشو

هؤي شادي و خؤشيةتي، كةواتة دونياي عةشق و عاشقي ثرِة لة تةنط و ضةلَةمة و نارِةحةتي، ئةم دووري 

بةرضاو لة شيعرةكانيدا رِةنطي و نارةحةتي و غةمةش الي شاعير هةبووة و بةدي دةكريَت و بةشيَوةيةكي 

 داوةتةوة، كةبةم شيَوة دةلَيَ: 

 ب ناريَ فيرقةتيَ سؤهتم ذ فةرقيَ سةر حةتا ثيَدا

 (47هـ، )خةدةنطا غةفلَةتي نؤهتم ذ بةرقا الميعا تيَدا         

وةك  خي دلَي خؤي دةردةخا كاتي يارةكةي دوور كةوتةوة ليَي كةالةم ديَرِةدا د ي جزيريمةال        

 برووسكة ليَي دا و طرِي ليَ بلَند كرد و سةر تا ثاي سووتاند و كرديية خؤلَةميَش.
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 . غةمخواردن لة رِؤذطار و كؤمةلَطة و دةرهاويشتةكاني:4. 1. 10. 8. 2. 3. 2

  

ت رِؤذطاري هةركةسيَكي بةردةوام ثيَك نايةت لة خؤشي و شادي و ئارامي بيَطومان رِووداوة كارةسا           

وكةوتةكاني دةور و بةر وخةلَك و كؤمةلَطة مرؤظ بةرةو نارِةحةتي و غةم و ثةذارة  و بار و دؤخ و هةلَس

لَكي بيَت بؤ يةكتري يا هؤكاري غةم دةكريَ بيَ وةفايي خة دةبات وبيَ هيوا و رِوخاوي دةكات، طرنطترين

غةمخواردن رِووي تيَدةكات بة  خود ضةندين هؤكاري و تاقيكردنةوةي تري رِؤذطار كة مرؤظ بة هؤيةوة

ضؤريَكي خؤي لة بةردةم ئةو هةموو غةم و ثةذارةية ناكريَت و ثةنا بؤ ساقي و مةي دةبات تاوةكو كةميَك 

لةو بيَ ئوميَدية دوور بكةويَنةوة ئارام رِوونةوةيةك ببةخشيَت بة ميَشك و دلَي، هةر وةكو هةموو لةمانة 

 دةري برِيوة: لةم ديَرِة شيعرةدا بةم جؤرةشاعيريش دوور نة بووة لةم غةمانة 

 مةال ل عومري بي فةيدة بووري

 (173هـ، )    كيَشا ب زور ئان قةهر و نةدامةت       

جزيري لةم ديَرِةدا بيَزاري دةردةبرِيَت لةو سةردةمةي، كة طنجي تيَدا بةسةر بردووة وثيري يةخةي 

 بةسةرديَت.طرتووة، بؤية نازانيَت لةمةو دوا ذياني ضي ليَ

 . نائوميدي:11. 8. 2. 3. 2

 

زؤر جار نائوميدي بة هؤي مةعشوقةوة دروست دةبيَ، كة شاعير بةم ديَرِة شيعرة ئةم حالَةتةشي نيشان   

 دةدات:

 مةال ثةيدا كي طوفت و طؤي مةعريفةتيَ ضةند

 (256هـ، )طةوهةرا مةعريفةتيَ ناطيهيَتيَ كةس ب خير ةد         

شاعير ئوميدي ذياني لة شاعير سةندؤتةوة، هةرضةندة بخويَني و لة وتوويَذ دةربارةي ناسيني  ليَرةدا       

خواوة كارامة و زمان ثاراو بي، ديسان هيض دادت بؤ نادا. كةس بة عةقلَ طةوهةري خودا ناسيني دةس 

 ناكةويَ؛ مةطين كؤمةطي بكا.
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 . طةرِانةوة بؤ ناخي شاعير:12. 8. 2. 3. 2 
 

كيَك لة خالَة هةر طرنط و ثرِ بايةخةكان، كة بووتة هؤي بونيادناني سيماي هزري شيعري سةبكي ةي           

لة ناوةرِؤكي و ناخي شاعير و ثشت طويَ خستن و بةالوة ناني جيهاني دةرةوة،  عيَراقي طوزارشت كردنة

ةستي تاكة كةسي، بةلَام باري ئةوةي كة بابةتي عةشق و عيرفانيش دةضنة قالَبي بابةتي دةربرِيني ه سةر

جطة لةو وشانةي بابةتي عيرفان و عةشق بة هؤي وشةي ترة و هةست و ناخي خؤيان دةربرِيوة، هةر لةبةر 

ئةمةية ئةطةر سةرنجي شيعرةكانيان بدةين وةكو هةستةكاني ناخ و دلَ و ثةرِاوي نهيَنية دةرونيةكان ديَنة 

 دةرينة دةردةكةويَت: جزيريش بةبةر ضاو، كة ئةم اليةنة لة شيعرةكاني مةالي 

 نموونةي شيعري:

 بيرا خوة تينن غةنجةيان          عاشق دنيظ ئةشكةنجةيا

 (233هـ، )ئاظيَتة دل بةرثةنجةيان             هةردةم ذ نؤ شونقاريَ ضةرخ           

 شدا دةلَيَي ترلةم ديَرِة     

 بةتيَهةرضي بخوونت سوحبةتيَ           ئاخر د جاما شةر

 (234هـ، )زةهرا هةالهيل ديَ دةتيَ             دا دل نةدن ئازاريَ ضةرخ           

شاعيرانيش ناكريَ ناخي خؤيان فراموشكةن، زؤربةي شاعيران بة هؤي خةم و ثةذارةوة وشة         

 بيركةن. دةردةبرِن، ياخود هةر شتيَكي كاريطةر خزمةتي خويَنةر و عاشقاني شيعر دةكةن، كةواتة لة
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 . رِةنطدانةوةي تايبةتمةنديية ئةدةبيةكان لة غةزةلة كورديةكاني مةالي جزيريدا:3. 3. 2 
 

 . غةزةل: 1. 3. 3. 2
 

هةر زوو بؤمان دةردةكةويَ كة ةكي ديواني مةالي جزيري بكةين ئةطةر بة ضاوخشانيَكي خيَرا تةماشاي     

 لة سةرتا ثاي ديوانةكةيدا. دةستة وكام فؤرم وقالَبي شيعري زالَ وبلَا

و بيَت و ضوارينةكان، ة جطة لة تاك بويَكهاتوة ثارضة شيعر ث(113جزيري سةرلةبةري ديوانةكةي لة )     

ة كةواتة بةشي هةرة زؤري شيعرةكاني وي بةشيَوةي غةزةل نوسيو(99لة كؤي ئةو شيعرانةش نزيكةي )

وتني كاريطةري سةبكي عيَراقية لة سةر شيعرةكاني غةزةلن كة ئةمةش بؤ خؤي ئاماذةيةكي ديكةي دةركة

ة لة قةسيدةو لةطةلَ هاتني سةبكي ومةالي جزيري ضونكة ثيَشتر قالَبي باوي نوسيني شيعر بريتي بو

عيَراقيدا ئةو قالَبة طؤرِا بؤ غةزةل وةكو دةبينين ئةم دياردةية لة ديوانةكةي مةالي جزيريشدا بة روني 

 بةرضاو دةكةويَ.

 ؤ نمونة شاعير دةلَيَ:ب     

 ب ناريَ فورقةتيَ سوهتم ذ فةرقيَ سةر حةتا ثيَدا

 خةدةنطا غةفلةتيَ نوهتم ذ بةرقا المعا تيَدا                         

 خةدةنطا فورقةتيَ رةعدة دليَ ئةو غةفلةتيَ ليَ دت

 دبيَذم: وةر جةبةل بت ئةو بكةربت ويَ د طاظيَ دا                         

 هةضي فورقةت نة دي هجران نةبيَ من داغ و كةي ليَنة

 ذ بل دةربيَ د هجرانيَ فراقيَ رووح و جان كيَ دا                         

 ذ هةر بيَ داغ و بيَ دةردي مة ثورسن محنةتا عشقيَ

 ض زانن بيَ خةبةر ذانا دليَ داغ كةسور تيَدا                         

 ورقةت ظةخواري جورعةيا هةجريَ كةسيَ محنةت دي و ف
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 طري وان تيَ ب حاليَ من دظيَ هجران و زةجريَ دا                          

 ب داما موحبةتيَ بةندم خةدةنطا فورقةتيَ دل نوهت

 دانيم بةسمةل دهةظ  وةرتيَم د خوونيَ ب شوبهي مورغيَ                         

 ة ويَ وةر بووبرووسكا باطني دا دل دثيَتيَ سين

 كو ديَ بيَتن تةبيَتا دل دناظ ويَ نار و ثيَتيَ دا ؟!                          

 قةرارم ئةزيَ شوبهةتي زولفيَ مةدام لةو بيَذ ئولف

 (51 ،هـ)دا        ةزيز ئيرؤ ضوو و دل ويَ د ئولفيَكو جانيَ من ع                          

ؤرِا بؤ سةبكي عيَراقي تةنها طؤرِاني رِوخسار و ناوي سةبكة كة نةبووة، بةلَكو كاتيَ سةبكي خؤراساني ط     

بة شيَوةيةكي طشتي هةموو دونياي شيعري فارسي طؤرِانكاري بةسةردا هات، بةتايبةتيش رِوخسار و 

ة بؤ غةزةل طؤرِا، جزيريش لةو وناوةرِؤكي شيعري، بةم هؤيةشةوة قالَبي و فؤرمي شيعر لة قةسيدةو

 يرانة بووة كة هةنديَ لة شيعرةكاني لة ضوار ضيَوةي شيعردا هؤنيوةتةوة، وةك:شاع

 ب قورئانيَ ب ئاياتيَ، ئةطةر ثيريَ خةراباتيَ 

 ببيَذت سةجدة بن التيَ موريديَن وي دبن قاتيَ

 مريد آر بي بصر نبود، ز فرمانش بة در نبود

       (4هـ،)كة سالك بي خبر نبود ز راة و رسم منزل ها           

 لةم ديَرَانةشدا شاعير دةلَي:    

 ذحافز قوتبيَ شيرازيَ، مةال فةهم ئةر بكي رِازيَ 

 ب ئاوازيَ نةي و سازيَ ببي بةر ضةرخ ثةروازيَ 

 تزد من حبها الصفوي بها آهل الهوى نشوي
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 (6هـ، )       تلق من تهوى دع الدنيا و أهملها )أمهلها(متى ما 

شيعرانةي كة شاعير بةغةزةل دةري برِيوة ئةمةش بة هؤي ئةو طؤرِانكارية ئةمة يةكيَكة لةو        

طةورةيةي كة لةو سةردةمةدا رِووي دا، بيَطومان شاعيريش لةطةلَ ئةو طؤرِانكاريةدا بوو و ناوةرِؤكي 

 شيعرةكاني زؤربةيان بوون بة غةزةل كة جوانيةكي تةواو لة شيعرةكانيدا بةدي دةكريَ.

 تايبةتمةندييةكاني غةزةلي سةبكي عيَراقي الي مةالي جزيري: . 1. 1. 3. 3. 2
 

 . ناز ناو:  ناو بردن و هيَناني نازناوي شاعير لة كؤتايي غةزةلدا. 1. 1. 1. 3. 3. 2

 

ناز ناو لة سةردةمي ئةوكاتة باو بووة كة زؤربةي هةرة زؤري شاعيران بةكاريان هيَناوة، ئةمةش بؤ       

بكةنة مولَكي خؤيان و هةر خويَنةريَك شيعرةكانياني خويَندةوة بزانن مولَكي ئةوة،  ئةوةي شيعرةكة تةواو

ياخود لةبةر ناحةزان ويستوويانة بة ناز ناو شيعرةكانيان دةرخةن ئةمةش بؤ ئةوةي كة دوذمن نةزانيَ 

قي جيَطاي بايةخ ضونكة بيَطومان ناز ناو الي دوذمنان ئاشكرا نةبوو. هةروةها لة الي شاعيراني سةبكي عيَرا

بووة و طرنطي ثيَدراوة، كةواتة ناز ناو ئاماذة كردنة بة ناز ناوي شاعير لة كؤتايي غةزةلدا، مةالي جزيريش 

وونة، جزيري نازناوي هؤنراوةي ، )مةال، يان مةليَ يةكيَكة لةو شاعيرانةي كة ئةم حالَةتة لة شيعرةكانيدا رِ

 ا شاعير دةلَيَ:بووة، هةر وةكو لةم ديَرِةد يان نيشان(

 بيَ قامةتا ية كتا قيامةت من ضةهظان دي  )مةال(

 (71هـ، )فيراقيَ رِووسيا بن تة ذ من جانيَ شرين جيَ دا       

مةالي جزيري لة يةك شويَندا ئاماذة بة نازناوي خؤي نةكردووة بةلَكو لة ضةند شويَني جياوازدا لة        

 ةي ئةم ديَرِةدا، كة شاعير دةلَيَ:غةزةلةكاني ناز ناوي خؤي خستوتة نيَو

 نوورة د قةلبان جةال            (مةال)وةحدةتيَ موتلَةق

 (32هـ، )ما           دالن شوبهة زؤريَ د ظيَ مةسئةليَ ئةهليَ

شاعير لة ضةند غةزةلي ديكةشدا ناوي ناز ناوي خؤي بردووة لة نيوةي ئةم ديَرَةدا هاتووة، وةكو رِوونة 

 ير دةلَي:بؤمان كة شاع
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 وار ئيرؤ كةمةند ئاظيَتنة قةلييَ)مةليَ(شةهسة

 (226هـ، )   بةند ناكت غةيريَ فيتراكا تة سةد فيتراكيَ رووح     

 نموونةي شيعري:

 ييَ ((مةال))انينة جارةكي طوهتي نيش

 نةماليي وةرة ثاظي ((نيشاني)) (يان)                            

 (86هةن وكامة لة بالة ب          )هـ ئة د خواست مة ذ دل وجان ودة

ويش يةكيَكة ة، ناز نان (وي ناز ناوي خؤي بردووة كة )نيشانشاعير لةم غةزةلة شيعرييةي سةرةوة نا    

 سةبكي عيراقي لة شيعري مةالي جزيريدا. لة تايبةتمةنديية غةزةلةكاني
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 :(رِةديف. ثاش سةروا )2. 1. 1. 3. 3. 2
 

يةكيَكة لة تايبةتمةنديية ديارو باوةكاني سةبكي عيَراقي و زؤربةي شاعيراني ئةو سةبكة ةروا: ثاش س      

رِةديف هةردةم لة دواي وشةي سةروا دا رةكانياندا ثاش سةروا )رِةديف( يان بةكارهيَناوة،  ئةم لة شيع

 ري دةدات. ديَت و جواني بة دةرةوي دةقي شيع

 ثاش سةروا )رِةديف(:

مانا، دووبارة يان ضةند وشةيةكة لة دواي وشةي سةروادا وةكوو خؤيان، بة هةمان )) وشةيةكة 

  .273دةبنةوة((

دا هونةرةي بةكارهيَناوة لة ضةندين )غةزةل(جزيري لة ذيَر كاريطةري ئةدةبياتي فارسيدا ئةم مةالي      

 كوردييةكاني بةكارهيَناوة، شاعيرانةي كة هونةري ثاش سةروا، لة زؤربةي غةزةلة  ويةكيَكة لةو  )رِةديفي(

 نموونة:  

 من من بر دل ذ شؤخ و شةنطيَ زوهرة رةنطيَ دل ذ

 (399طيَ دل ذ من بر دل ذ من        )د، ج،  ل ئاوريَن هةيبةت ثلن

لة سةرةتاي غةزةلةكةوة تاكو  لةم نموونةي سةرةوةدا )دل ذ من بر(وةكو ثاش سةروا يان )رِةديف(     

 ةوة.كؤتايي دووبارة بؤت

 هةروةهاش شاعير دةلَيَت:

 سةريَ زولفا تة ب كولالبيَ دوعا

 (72هـ، )هاتة دةستيَ مة ب جةلالبيَ دوعا      

بؤتة باش سةرواي ئةم ديَرِة. مةالي جزيري لة ديَرِيَكي ديكةشدا  يَ دوعا(كولالبب لةم ديَرِةدا وةكو ديارة )

 دةلََي:

                                                             
 .277، ل 2014عةزيز طةردي، كيَشناسيي كوردي، ضاثي يةكةم، سالَي  273
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 بالةذ ياريَ مة د دةست جامة لة ب )اهلل الحمد(

 (83هـ، )شي ثةياثةي د دل ئيلهامة لة بالةب        0ذ لةبيَ نوو

 ي، كردووة بة ثاش سةرواي ئةم ديَرِة. مةالي جزيري ليَرةشدا )لة بالةب(

 

 . رِةوانبيَذي: 2. 3. 3. 2

 

ؤندا رِةوانبيَذي يةكيَكة لة سةرةكيةكاني جوان كردن ورازاندنةوةي شيعر بؤية بةتايبةتي لة شيعري ك      

دروستبوني شيعر هةذماردةكريَت. وةكو لة سةرةتادا ئاماذةمان ثيَكرد  يةكانيبة يةكيَك لة رةطةزة سةرةكي

ة بةلَام لةو سةردةمةدا تةينا ضةند ولة ضوارضيَوةي سةبكي خؤراسانيدا هونةرةكاني رةوانبيَذي بؤيان هةبو

ضي لةطةلَ كة يعر بة كاردةهاتنهونةريَكي كةمي وةكو ليَكضواندن و خواستن بؤ رازاندنةوةي ش

تر  سةرهةلَداني سةبكي عيَراقيدا سةرجةم هونةرةكاني رةوانبيَذي لة شيعردا بةكارهيَنران، بة واتايةكي

هونةرةكاني رةوانبيَذي لة شيعردا لةطةلَ سةرهةلَداني سةبكي عيراقيدا لة شيعردا  وهةبوني هةمو

بؤ سةبكي عيراقي، ئةطةر لةم روانطةيةشةوة سةيري  رةنطياندايةوة و بونة تايبةتمةنديةكي ئةدةبي

شيعرةكاني مةالي جزيري بكةين دةبينين وةكو سةرجةم شاعيراني ثةيرِةوي سةبكي عيراقي بةشي 

هةرةزؤري هونةرةكاني رةوانبيَذي لة شيعرةكانيدا بةكارهيَناوة و ئةمةش سيمايةكي ئةو سةبكةي بؤ 

 ة.وشيعرةكان دروست كردو

 . رِوونبيَذي )البيان(:1. 2. 3. 3. 2

 

رِوونبيَذي يةكيَكة لة هونةرةكاني رِةوانبيَذي كة ))زانيستيَكة دامةزراوة لة سةر ضةند بنةرِةتيَك بؤ      

 .274مانا لة رِيَطاي جؤراو جؤر كة هةنديَكيان لة هةنديَكيان رِوون ترو ئاشكرا ترن(( دةربرِيني تاكة

 

 

                                                             
 .118، ل2013جوانكاري(، ضاثي يةكةم، سالَي  -ِروونبيَذي -طةردي، بةهار رِةوانبيَذي) واتاناسيمصطفى  موحسن ئةحمةد  274
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 ليَكضواندن:  .1 .1. 2. 3. 3. 2
 

ئةمة بةشيَكى طرينطى رِوونبيَذيية، كة شاعير بؤ ليَكضواندنى دوو شت ئةم هونةرة بةكار دةهيَنيَت، واتة       

بةهؤي  يَوان زياتر بؤ مةبةستيَك دوو شتبةستن و ثةيداكردن و ويَكضوون لة ن ))ليَكضواندن بريتيية لة 

  .275(( يان ضةند مةبةستيَكي دياريكراو ة يةك سيفةتهاوبةش بوونيان ل

 نموونةي شيعري:

 شوبهةتيَ ضةنطيَ د نالم هيَذ ذ دةست داغا قةديم   

 (513هـ، )م دوست نزانم ئاطاهـ هةية        سؤذوةكي مةشعةل د هةر   

 واتاكةي//

ئاطر دةسووتيَم و نازانم  (ثؤلي)ميَري ضةنط و نةي دةنالَم و وةك لة داخي دووري يار هةر وةك و ئا        

 .*اري سووتاني من هةية يا خود نااديار ئاط

 لةم ديَرِة شيعرةدا جزيري ليَكضوواندنةكاني بةم شيَوةية دروست كردووة:

 (لةوضووة)نالَةي ضةنط  ،(ليَضووة)(شاعير خؤي 1)

 (رِووي ليَكضوونة)نالَةو هاواركردن  (،ئةوزارة)ةت شوبه

 (لةوضووة)ثؤلي ئاطر  –مةشعةل  ،(ليَضووة)( شاعير خؤي 2)

 (رِووي ليَضووتة)سووتاني شاعيرو طةشي ئاطير (،ئةوزارة) وةك

 

 

 

                                                             
 .22، ل1972ةردي،  رِةوانبيَذي لة ئةدةبي كوردي، بةرطي يةكةم رِوونبيَذي، بغداد، عةزيز ط   275

 طرتووة.م لة كتيَبي رةوانبيَذييةكةى عةزيز طةردي  وةرسوودبؤ وةرطرتنى نمونةكان   *
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  :(صوري). ليَكضواندني ويَنةيي 2 .1 .2. 3. 3. 2
 

تريش دةبيَتة لةوضوو، لةم  ىيَنةيةكواتة ويَنةيةك دةبيَتة ليَضوو وضواندني ويَنةيةك بة ويَنةيةكي تر        

ئةم جؤرة ))يَ ويَنةيةك ويَنةيةكي ديكة ئةضوويَنرِيَ يَنرِي ئةمةي شتيَك بة شتيَكي تر، بضوجؤرةدا لة جيات

دانة ويَنةيةكي هونةري جوان دروست دةكات ضونكي دوو شت بةيةكةوة كؤ دةكاتةوى زؤر اليةنةوة اليَكضو

 .276((بةيةك دةضن

 نموونةي شيعري الى جزيري:    

 رقةتيَ دل نوهت ب داما موحبةتيَ بةندم خةدةنطا في

 (50هـ، )دا          ةل دهةظ وةرتيَم د خوونيَسمةب نيم مورغيَ ب شوبهيَ

شاعير لةم ديَرِة شيعرةي ليَكضوواندني ويَنةي جواني درووست كردووة بةوةي كة طيرؤدةيي دةستي     

 داوي خؤشةويستي بة طيَرؤدةيي تةيريَك ضوواندووة بةداوي رِاوضيةوة بةند بووة.

 ةداوئالَاو لةوضووة طيَرؤدة بوون رِووي ليَكضوونة ، شوبهي  ئةوزارة. طيرؤدةيي شاعير  ليَضووة ، تةيري ب       

 -واتاي ديَرِةكة بةطشتي:

يار دلَي ثيَكاوم هةر وةك ئةو  بةدواي خؤشةويستي يار ديل و بةند كراوم تيري دووري و دابرِان لة       

 يرة وام بة داوي رِاوضيةوة طيراوة و نيوة مرداربوة بة خويَن ئالَاوة.ت

 لة ديَرِي تردا شاعير دةلَيَ:    

 جاني خوة مةطر دانةيي داظا كوظةدايي

 (117ج، ) ئاهو سيفةت ئةو ثيَ حةسيا راهي خةتا طرت       

 

                                                             
 .227، ص2008االولى، سنة  لطبعةبا طاهر، البالغة العربية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ليبيا، اا ابن عيس    276
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 . خواستن:3. 1. 2. 3. 3. 2
 

بريتي ية لة بةكارهيَناني وشةيةك جطة لةو مانا ئةصلَةي ))بةشيَكي ترى رِوونبيَذى خواستنة كة،        

لةطةلَ بووني ثةيوةندي ليَكضوواندن لة نيَوان مانا ئةصلةكة و مانا خواستراوةكة لةطةلَ بووني  كةهةيةتي

دةتوانين هةروةها . 277((نيشانةيةكيش كة رِيَطير بيَت لةوةي و شةكة بؤ ماناي درووستي خؤي بةكارتيَت

خواستن دا دةبيَ يةك لة دوو  بلَيَين ))خواستن هونةريَكة لة ليَكضواندنةوة دروست دةبيَ. بةلَام ئةوةية لة

 .278بنةماكةي ليَكضواندن هةبيَ((

 لةم ديَرِة شيعرةشدا شاعير دةلَيَ:    

 مةستم ذ شةوقا غةبغةبيَ   عةقرةبيَ  طةستيمة خةلقؤ

 (281، هـ)  نة دةر      ب تيَرؤ عةقارئيَ     كةوكةبيَ  د تالع تنيَ مة

 داية  (عةقرةب)خواستن لة وشةي 

 ضووة، ليَخواستراوة عةقرةب / لةو

 زولَفي يار  ليَ ضووة، بؤ خواستراوة 

 رِووي يار نيشانةي خواستنة

 واتاي ديَرِةكة//   

لة شةوقي جواني طةردةني يار مةست بووة، سةري زولَفةكانيشي وةك كلكي دووثشك لة طةردني       

داوة نة وة بةلَام زولفةكاني رِيَطةي ثيَئالَاوة وثيَي وة داوم، واتة شاعير نيازي ماض كردني طةردني ياري هةبو

و وةكو دوو ثشك ثيَي وةداوة، ديارة ئةوةش نيشانةي بيَ بةختي شاعيرة ضونكة بورجي شاعير ئةو رِؤذة 

 دوو ثشك بووة.

                                                             

 .253، ص 2008االولى،  لطبعة، البالغة العربية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ليبيا، اباطاهرعيسى    277
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 . خوازة: 4 .1 .2. 3. 3. 2
 

جطة لةو واتا فةرهةنطية بؤ بيَبةكار هيَناني وشةيةكة ))ئةمةش اليةنيَكى طرينطى ترى رِوونبيَذيية كة،           

دروستةي كة هةيةتي لةطةلَ بووني واتايةكي تر كة رِيَطربيَت لةوةي كة وشةكة بؤ مانا درووستةكةي خؤي 

 .279((دوو وشةكة ليَضوون نةبيَت بةكار هاتبيَت بةومةرجةي ثةيوةندي نيَوان هةر

 شاعير لةم ديَرِةدا دةلَيَ:

 فةت كرشةمسا ئةحةد ئايينة سي ميم مةتلةعيَ   

   (8هـ، )    عةجةم دا       ل فةخخاريَ يَالميع ذ عةرةب بةرق   

 ة ، بةال(محمد)ثيَغةمبةر  داية مةبةست لة ناوي (ميم)خوازةي لة وشةي 

ة، (بةش لةطشت)ة، ئةو جؤرة يان خوازةي (ميم)سةرةتاي وةرطيَراوة ئةويشي ثيَي ليَرةدا تةنيا يةك ثيتي     

 ر ناوي بةشيَك دةهيَنيَ بةلَام مةبةستي طشتة.واتة ثاذة بيية، شاعي

 واتاي ديَرةكة//

ي وةك ئاويَنةي رِةنطدانةوةي تيشكي تاقانةيي خؤي لة ولَاتي (دمحم)واتة خواي طةورة ناوي ثيَرؤزي      

 عةرةبةوة طةياندة غةيرة عةرةبةكان كة ئةوكات لة غةفلةت و بيَئاطايي دابوون.

زاديةكةدا ئةوة  ك لة ئارادا نة بووة كة وشة بيريَ بةسةر طوزارة رِةسةني و نةكةوترا ئةطةر شتيَ))درِكة: 

 .280((درِكةية

خؤ ناوي سيفةت يان مةوسووف نةدريَ، بةلَكو بةهؤي شتي ترةوة  راستةو))هةروةها درِكة ئةوةية      

رِكةدا مةرج نيية نيشانة بدركيَنريَ و لة رِةوتي رِستةكةدا دةربكةويَ ئةمة ماناي مانايشي ثيَ دةلَيَن لة د

                                                             
 .179العربي، لبنان، بيروت، ص والتراثفي المعاني وابيات والبديع، دار االحياء الهاشمي، جواهر البالغة  مصطفىأحمد بن إبراهيم بن     279

 .61ز، ل1986عالء الدين سجادي، خؤشخواني، ضاثخانةي زانكؤي صالح الدين،     280
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هةبيَ بؤ ئةوةي كة مانا دركاوة كة مةبةستة، ضةنكة هةلَدةطريَ ماناي رِاستةقينةي وشةكانيش مةبةست 

 . 281((بيَ، هةر ضةند مةبةستي سةرةكي هةرمانا دركاوةكةية

 نموونةي شيعري:

 ((فقلت ياروحي متى))ا شةككةرةك نشكي دلبةر   

 (42هـ، )     با هةتا     طو ض كم ئةزر هةبت من طؤ من حةتا خات   

دا، واتة درِكةية لة سيفةت ةيةكي خؤشي كرد ئةو جؤرةي داية، واتة قس (ا شةككةرةكنشكي)درِكة لة 

 يارةكةي سيفةتي قسة خؤشي هةية.

 واتاي ديَرِةكة//

شاعير دةلَيَ ، (دةي بة يةك طةيشتني داوةتة شاعيرواتة موذ)يارم قسةيةكي خؤشي لة ليَواني ياري      

 كاتيَك يارةكةم موذدةي بة يةك طةيشتني داميَ منيش ثيَم طوت طيانةكةم كةي ئةوكاتة ديَتة ديَ.

ياريش لة وةلَامدا طوتي كةنطيَ خؤم بمةويَ ، شاعير دةلَيَ منيش ثيَم طوت من ض لةو كةنطيَ ية بكةم      

 خوا ئةزانيَ ئةو كنطيَ ية كةية؟

  . جوانكاري:2. 2. 3. 3. 2

 

بريتي ية لةوةي ئةديب بة ئاشكرا يان بة ثؤشراوي هؤي زانراوي  ))ئةمة بةشيَكة لة رِةوانبيَذى كة،      

طونجاوبيَت لةطةلَ ئةوةي شتيَك ثشتطويَ بخات و بيَت بة هؤيةكي ئةدةبي جوان بؤ شتةكة ببيَنيَتةوة كة 

لةطةلَ ئةو هونةرانة دةكات كة، كةم و  جوانكاري مامةلَة)). هةروةها دةتوانين بلَيَن 282((يةتيمةبةستي 

شيَ ضيَذ لة جوانييةكةي يةن و دةيان طةييَننة ثلةيةكي وازؤر، قسةي ئاسايي بةرةو ئاستيَكي بةرزتر دةب

دةدا كة بةرهةمي ئةدةبي لة ماناو ئاوازةوة لة قسةي ئاسايي  وةربطيريَ، كةواتة جوانكاري طرنطي بةو اليةنة

                                                             
 . 69، لسةرضاوةي ثيَشووز طةردي، رِةوانبيَذي، عةزي    281

 .113، ل2012خانةي هيَظي، هةوليَر،  ضاثي يةكةم، ئيدريس عبداهلل، جوانكاري شيعري كالسيكي كوردي، ضاث    282
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كة وشةو دةستةواذةكاني ناو رِستة بةيةكةوة  ،ةو سةرة داوانة دةست نيشان دةكاجودا دةكاتةوة . . . . ئ

 .283((طريَ دةدةن و لةثةيوةندييةكي جةدةلي و جواني بةخشةوة بةرةو ئاستيَكي هونةرييان دةبةن

 : رِةطةزدؤزي. 1. 2. 2. 3. 3. 2

الَةت وةكو يةك وابن يان بة ني لة رِوئةوةية كة دوو وشة يان زياتر بيَ))بةشيَكى طرينطى جوانكاريية،       

 .284((لة واتاي وشةكاني تري تايبةتي خؤي هةبيَت كة جوداية ضن، بةلَام هةريةكةيان واتايةك ب

 :. رِةطةزدؤزي تةواو2. 2. 2. 3. 3. 2

  تةواو يةكيَكة لة هونةرةكاني جواكاري.رِةطةزدؤزي 

 شيعري:  ينموونة

 مةداب دةستيَ  يَ دي ئةم طةدا دةستيار

 (28، هـ)وةما          (سةماذي) و سةما ذيَ رِةقسئةم ب سةماييَ برين 

داية، لةيةكةميان بة ماناي ئاسمان ديَت و دووةميان بة ماناي  (سةما)طةزدؤزي تةواو لة نيَوان وشةكاني رِة

 بةزم سةما ديَ.

 واتاي ديَرِةكة:

ت طرتنةش وةك ئةوة وابوو يَمةي طرت و بةم دةسكاتيَك كة يار ديتي من طةدام و بةتةنيام دةستي ئ       

بمةوة بؤ كؤرِي رِةقص و سةماي باران و رِةقص و سةماكةش هيض تيَكنة ضوو هةر وةك خؤي  كة بةرز

 مايةوة.

 

 

                                                             
 .76، لسةرضاوةي ثيَشووعةزيز طةردي،     283

 .5بيَذي لة ئةدةبي كورديدا، بةرطي دووةم، جوانكاري، ل نعزيز طةردي، رِةوا    284
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 :. رِةطةزدؤزي ناتةواو3. 2. 2. 3. 3. 2
       

 ت:، لةم شيعرةدا ئةم حالَةتة بةدى دةكريَئةمة ثيَضةوانةى ِرةطةزدؤزى تةواوة

 نموونةي شيعري:

 عةقيق نجانايدامة فةقيق ثور ن نازك رِيَلي يتل ئةو

 (22، هـ)اب دا         هةت با من وةهنرين رِةحيق مينوبادةيا نو ئة 

 داية ناتةواوة لة جؤري دةنطي سةرةتا. (رةقيق، عةقيق، رِةحيق)رِةطةزدؤزي لة نيَوان 

 واتاي ديَرِةكة:

رابي صاف و بيَ خةلَتي بة من دا زؤر سوثاس طوزارم كة ياريَكي وا يار بة دةستي ناسك و جواني شة

 بةخشندة و دةست بلَاوم هةية.

 . تيَل نيشان:4. 2. 2. 3. 3. 2
 

بة هةلَيَنجانى ديَريَك يان زياتر، لة بابةتيَكى دياريكراو كة ثةيوةندى بة شيعرةكةوة هةبيَت،         

ة لة ئاماذةداني شاعير بة ئايةتيَكي قورئاني ثيرؤز يان فةرموودةيةك بريتي ي ))دةطووتريَت )تيَلنيشان(، كة 

يان ثةنديَكي ثيَشينان رووداويَكي ميَذوويي طرنط بةلَام بيَ ئةوةي ئاماذة بؤ شيتيَك بكات لة سةري 

 .285((بوةستيَ و دريَذي باسي بكات تةنيا وةك ئاماذةيةكي لة سةر يان تيَثةرِيَت

 نموونةي شيعري:

 عشيقيَ دل هةقوت سةرتا قةدةم هنطي د صوت هؤستايي 

                                              (426)هـ،            ورة دلوةنسم ت     باوةر بكنهةر دطؤ ((أنا الحق))رةمزا 

 واتاي ديرِةكة:

                                                             
 .146، لسةرضاوةي ثيَشوو ئيدريس عبدااله،    285
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دلَم بؤتة  ةوةي خؤشةويستي هات و دلَي فيَري دلَداري كرد لةوكات(وةستا)لةو كاتةي كة مامؤستايي      

دةلَيَت و لةطةلَ مةنصوري هةلالج دا بؤتة هاو دةنط، باوةرِم ثيَ بكةن دلَ  (من خودام)ئاطر و طرِي طرتووة، 

 تاواني نية و سةركةوتووة واتة بةرةو الي خودا رِؤشتووة.

 ؤتة ثلةي يةكبوون تناسخ  األرواحواتة طةيشت

واتة  (أنا الحق)اتيَك دةطوت رةداني مةنصوري هه لالج دةكات كلة سيَدا مةالي جزيري ئاماذةلةم ديَرِةدا     

 بةمةش بةكافر دانراو لة سيَدارةوار. من خودام

 ئاماذة بةووة داوة كة دةكات. جزيري بة وشةكاني )أنا الحق(، منصور

 لة نموونةي تريش دا شاعير دةلَيَ:     

 تةمام عةنبةر فشان بن سةد سةالم ئيرؤ ذ مةل بةدرا

 (34، هـ)        ((اهال و سهال مرحبا))هد هدي شيرين كةالم! ئةي  

 تيَل نيشان بؤ ضيرؤكي هود هودي حةزرةتي سليمان و بةلقيس 

 لة ديَرِي ديكةشدا شاعير دةلَيَ:    

 ئةز طةهام ئاظا حةياتيَ خةف ذ دل   

 (357هـ، )ظاذي ضووية حةيواني غةلةت               خوزر

 ذيةك:. د5. 2. 2. 3. 3. 2
 

 :ة لة هونةرةكاني رِةوانبيَذي كةكوشةي دذيةك يةكيَ      

 .286((ية لة هيَناني دوو وشةي دذيةك، يا رِوو بة رِووكردني دوو واتاي ثيَضةوانةبريتي )) 

 نموونةي شيعري:    

                                                             
 .68، ل1975طي دووةم، جوانكاري ، ضاثخانةي شارةواني، هةوليَر، عةزيز طةردي، رِةوابيَذي لة ئةدةبي كوردي، بةر    286
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 رووح و رِةوانيَ من حةبيب ديسا ب تةلبيسا رِةقيب 

 (19هـ، )ا         د  ئةحبابكر مسكين غةريب تةركا دليَ رِةنجيدة

 ديَت. (دوذمن، ناحةز)و  (خؤشةويست)داية بةماناي (حةبيب، رِةقيب)دذيةك لة نيَوان وشةكاني 

 واتاي ديَرِةكة//

 هيَشت و غةريب و ئاوارةي ديسان يارةكةم كة رووح و طياني منة بة قسةي رِةقيب و ناحةزان مني بةجيَ     

 .(ئةمانةيان دذيةكي ئيجابة)كردم 

 ةي شيعري ديكة:نممون

 كيَنةدا جار الن موالزم مام و ياريَ رِووسا د دة   

 (58هـ، )     دا    ت هةية جارةك دساليَوو دوةطةرنة يار ئةطر رِ   

بةلَام ضيَ دةبيَت تووم يارم جاريَك رِووي نةداميَ ئاوريي ليَ نةدامةوة ماوةي دةسالَة لة بةردةرطاي كةو    

 .ة، سالَي يةك جار رِووي بداميَ ئاوريي ليَ داماماوةلَئةطةر لة ماوةي ئةم دةسا

 نةفي كراوة. (سةلب)داية دذيةكي (رِوودا، رِوونةدا)دذيةك لة نيَوان 

 . جواني بايس:6. 2. 2. 3. 3. 2
 

ريَ و هؤيةكي تري دياردةيةك هؤي رِاستةقينةي خؤي هةبيَ، ئةم هؤية بةالوة بن))ئةوةية جوانى بايس     

 .287((ؤ بدؤزريَتةوة كة هؤي رِاستةقينة نةبيَ، ئةمة جوانييةكي زيندووي ثيَ دةبةخشيَةي بهونةرمةندان

 نةي شيعري:مون

 بؤ خةجل و ذ لة بيَ لة عليَ تة جام لة   

 (415هـ، )     ري كوجا سةلسةبيل     وبادةييَ ئة نطو   

                                                             
 .145لسةرضاوةي ثيَشوو،عةزيز طةردي،     287
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 واتاي ديَرِةكة:

ة كة شةرابي تياية و بةكاريطةري يني وة ئةوة لة بةر ئةوةكاتيَك كة ليَوي ثيالَةي شةراب سوور هةلَطةرِا     

شةرابةكةوة سوور  هةلَطةرِاوة، بةلَكو لة شةرمي سووري ليَوي يارة سوور هةلَطةرِاوة، ضونكة ئةو خؤي 

دةمي يارة و  يةو هيَضي تر، بةلَام شةرِابي ليَوي يار ليكيشةرِابةي لة ناو ئةو داية ئاوي تريَ دةزانيَ كة ئةو

 ئةو ئاوة لة ليَوي يار داية. وي يةكيَك لة كانيةكاني بة هةشتةكة ئاك ئاوي سةلسةبيل وة

شاعير بؤ جواني هاتووة سوور هةلَطةرِاني ليَوي ثيالَةي مةي بؤتةوة طةرِاندؤتةوة كة لة ترسي ليَوي يارة،     

 كةلة بنةرِةتدا هؤي سوور هةلَطةرِانةكة شةرابي ناو ثيالَةكةية. 

 . ترصيع:7. 2. 2. 3. 3. 2

 

هةموويان يان هةنديَكيان  (سةدرةكةي)شاعير ديَرِيَك بيَنين و شةكاني ئةوةية كة )) :وشةي ترصيع       

 .288(((عةجزةكةي)سةرواوة بةرانبةربن بة وشةكاني  لة رِووي كيَش و

 نموونة شيعريةكة:     

 وهتن هةناظس ليَ من دناظ         طرتن خوناظ  وةردان طوالظ 

 (385هـ، )    ناظ       بةند كر ب  نة داظوليَ بو      ن بالظ يَزولف ضاظ  ن دي بم

ناوة بة هؤي هونةري ي بةكار هيَ(ترصيع، تصريع)ة شيعرةدا جزيري هةر دوو هونةري لةم ديَرِ    

 ردووة، ئةم دابةش كردنةشديَرِةكةوة، واتة ديَرة شيعرةكةي دابةشي هةشت كةرت ك كةرتكردني هةشتي

بةرانبةر بة  (طوالظ، خوناظ، دناظ، هةناظ)يَت بةوةي وشةكاني لة تي  يةكةم ي ليَ دروست دةبهونةري ترصيع

 .(بضاظ، بالظ، داظ، بناظ)هاوكيَش لةكاتي دووةمدا وةستاون وشةي هاو سةروا و 

 

 

                                                             
 .265، لسةرضاوةي ثيَشووداهلل، ئيدريس عب    288
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 واتاي ديَرِةكة//

بةلَام من لة ثيَضةوانةي طولَةكانةوة لة  طولَةكان طولَاو خوناويان ليَ نيشتووة لة تاوي ديتني جواني يار     

ناخةوة سووتاوم، من بةضاوةكاني خؤم زولَفة ثةرش و بلَاوةكةي يارم دي كة وةك داوي رِاوضي كةوتمة 

 ناوي و طيرؤدةي بووم.

 . كةرتكردن:8. 2. 2. 3. 3. 2
       

رواي طشتي هؤنراوة لة كاتي ئةوةية كة هؤنةر بيَجطة لة سة )) هةروةك لة ناوةكةى دةردةكةويَت،      

 .289((هؤنينةوةي هؤنراوةدا سةروادار بةكار ديَنيَ و ئةم هونةرةش ثيَي دةطوتريَت كةرتكردن

 دةلَيَ: ي جزيريمةال    

 نطيَ و ضةنطيَ فةغان ئاظيَتة خةرضة  ريبموتنةوايا 

 (1هـ، )ذ ظيَ رِةنط          وةرة ساقي حةتا كةنطيَ نة شؤيين دل

ضةنط، خةرضةنط، )وار بةشي يةكسان بة هؤي وشةكاني يَرِة شيعرةدا شاعير ديَرِةكةي كردؤتة ضلةم د      

ئةم جؤرة كةرتكردنة و شيعرةكاني مةالي جزيري دا زؤر بةرضاو دةكةويَت، دةكريَت بلَيَن  (طرنطيَ، رِةنطيَ

 ة.جزيري لة كةرتكردن و سةروا سازي ناوةوةدا سةرمةشقي شاعيراني كالسيكي كورديي

 واتاي ديَرِةكة//

دةنط و ئاوازي جةنط موتريب طةيشتة ئاسمان، دةوةرة ساقي با ئيَمةش بةشداري ئةو بةزمة خؤشة       

مةبةستي جزيري لة ذةنط ثيسي دونياية، مةبةستي لة دةروونمان لة ذةنط ثاك بكةينةوة بين و دلَ و 

ري زيكري هةلَقةي اسي بةزمي ناوكؤشةرابةكةش شةرابي عيشقي خوودايية، ديارة جزيري دةيةويَ ب

 .دةرونيَشي بكات

                                                             
 . 40، لسةرضاوةي ثيَشووي، عزيز طةرد    289
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بريتي ية لةوةي كة لة ئاخاوتندا دوو شتن، يان زياتر لة دوو شتي لةطةلَ يةك )): (مراعات النظر)ضاولةيةك 

 .290((طونجاو كؤبكريَتةوة كة ثةيوةنديان دذيةكي نةبيَت ئةطينا دةبنة دذيةك

 نموونةي شيعري:    

 تم ذ فةرقيَ سةرحةتا ثيَدا ؤهس ب ناريَ فيرقةتيَ

 (47هـ، )   دا          ا الميعا تيَهتم ذ بةرقخةدةنطا غةفلةتيَ نؤ

هةية ضونكة هةركات ئاطر هةبيَت سووتانيش  (سووتان) (،ئاطر)رِةدا طونجان لة نيَوان وشةكاني لةم ديَ     

 دةبيَ، واتة

 و شيَواز دةبةخشيَت. دةطونجيَت بةيةكةوة بيَن و جواني بة دةق (ئاطرو سووتان)

 دا طونجان هةية. هةروةها لة نيَوان بةرق، الميع

 واتاي ديَرِةكة//

واتة سةراثاي طياني سووتاوة لة داغي دووري يار، ’ري دووري يار لة سةر تاوةكو ثيَم سووتاوم بةئاط    

 وةك بروسك ليَي دام و لة ئةنجامدا طرِي دووري يار ئاطري تيَ بةرداوم.

 . تصريع:9. 2. 2. 3. 3. 2
 

 وشةي تصريع بريتيية لة:      

كة شاعير وشةي كؤتايي بةشي يةكةمي ديَرِي شيعرةكةي لةطةلَ وشةي كؤتايي بةشي دووةمي  ئةوة)) 

 .291((ديَرِي شيعرةكةي هاوكيَش و هاوسةروا دةكات

 نموونةي شيعري  

                                                             
 .361، لسةرضاوةي ثيَشوو صطفى،مئيدريس عبداهلل     290
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 عينايةت يةك رةةل كو ياريَ دامة يةك زةروئةو

 (164هـ،)دةفتةرا هيدايةت          ة دجامو سمةت مةخةمريق

و هاوسةروان داية كة هةر دووكيان دوو وشةي هاوكيَش  (عينايةت، هيدايةت)تصريع لة نيَوان وشةكاني      

هةروةها هةردوو وشةكةش  ( - ، U)يَذ واتة برِطةيةكي كورت و دوو برِطةي در (مفعولن)لةسةر كيَشيَ 

ثيَش رِةوي هاتووة ثيَي دةلََين ووكياندا رِةويية، بزويَني كورتي /ة/ كة لة هاوسةروان دةنطي / ت /  لة هةرد

 .(تةوجية)

 واتاي ديَرِةكة:

كاتيَك لة سةرةتاوة يار ئيَمةي بةسةر كردةوة واتةيةك زةرة لة تيشكي جواني ئةوي بةركةوت ئيتر      

وةك ئةوةي هةر  ،(وداييشةرابي عيشقي خو)جام و مةي واتة شةراب خواردنةوة بةشي جزيري بؤتة 

 ئةزةلةوة بةمةبةستي خولَقا بيَت.

 . تيَهةلَكيَش:10. 2. 2. 3. 3. 2 
 

كي تر تيَهةلَكيَشكردني رِستة و طوتةيَ يةكيَ ))هونةريَكي جوانكاري و وشةيية بريتي ية لة             

ة يان شيعري شاعيريَكي ديكة . . رِيَذيَت، ئينجا ئايةتي قورئان بيَت يان فةرموودبةهؤنراوةي لة نويَ دا بد

هةروةها لةكتيَبي توركيدا دةلَيَ ))لة شيعر و ثةخشاندا بؤ مةبةستي تيَربوون خةملَين طوتنان  .292((. . هتد 

 .293و بةهيَزكردني واتا بةكارديَت((

 -نموونة: 

 تة خةرضةنطيَ                       يَظان ئاةغنةوايا موتريب و جةنطيَ ف

 (1)هـ،                 ةنطيَةتا كةنطيَ نةشؤيين دل ذظيَ ذوةرة ساقي ح

                                                             
 .257ل  سةرضاوةي ثيَشووعبداهلل، ئيدريس   292
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 نموونة:

 موشتاقيحةياتا دل مةيا باقي بنؤشين دا ب 

 (1)هـ                 ((ادركأسا وناولها  !أيها الساقييا أال  ))

خؤي  تيَهةلَكيَشي شيعرةكةي (حافز ي شيرازي)شيعريَكي بةناو بانطي  ةزةلةدامةالي جزيري لةم غ    

 كردووة.

ئينجا دةكريَ شاعير لة جياتي شيعري شاعيريَكي ديكة هةر دةقيَكي ديكة تيَهةلَكيَشي شيعرةكةي      

ر خؤي بكات بةمةرجيَك ئاماذةي بؤ بكات ياخود لة ناو جووت كةوانةيةكي دابنيَ، هةنديَ جاريش لةبة

 تووة هيض ئاماذةيةكي بؤ ناكات.ناوبانطي زؤري ئةو دةقةي وةريطر

 : . لزوميات )ئيعناد(11. 2. 2. 3. 4. 2

 

شاعير جطة لة دةنطي رِةوي ضةند دةنطيَكي ديكةش ))هونةريَكي جوانكاري وشةيية بريتي ية لةوةي كة      

 .294((شان بة شاني رِةوي لة دوو ديَرِ يان زياتر دووبارة دةكاتةوة

اتةوة، بةلَام شاعيري بةتوانا جطة لة زؤر جار شاعير يةك دةنط لةطةلَ دةنطي رِةوي دووبارة دةك     

دةنطيَك دوويان سيَ يان ضوار دةنط دووبارة دةكاتةوة، ئةم دووبارة كردنةوةي دةنطةش مؤسيقاي سةروا 

 بة هيَز دةكات.

 نموونة: 

 -بؤ دووبارة كردنةوةي يةك دةنط:        

 تة نيقاب ت ذ بةذنا قودرةت كو هالظيَدةستيَ

 (76هـ،  ل)ةمان ثةردة حيجاب         ة نبة رووتي مماال جة ل جة

                                                             
 .298، ص سةرضاوةي ثيَشووالدين، حسن محمد نور   294
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حيجاب، طوالب، عوباب، كيتاب، روباب، خوشاب، عوراب، ) ني سةرواي ئةم غةزةلة بريتين لةوشةكا     

 .(راب، حوباب، جةواب، عيقاب، حيسابسة

 لة هةمووياندا دةنطي / ب / رِةويية، دةنطي / ئا / شان بة شاني رِةوي دووبارة بؤتةوة.

 -رِةكة: ماناي ديَ

لةو كاتةوةي كة خواي طةورة ثةردةي لة رِووي جواني تؤ الداوة، تؤي بة ئيَمة نيشانداوة، ئيَمة جواني      

 خواي طةورةمان لة رووخساري تؤدا بيني و هيض بةربةستيَك ياخود طرفتيَك لة الي ئيَمةدا نةماوة.

 نموونةي بؤ دووبارة كردنةوةي دوو دةنط:

 دي ب جةماال خوة نةوةك نازكةك من سةحةريَ 

 (403هـ،  )     نة مةلةك      وشةر بوحوورو ويلدان و ثةري بو نة 

مةلةك، بةلةك، هةلةك، فةلةك، طةلةك، هلك، مللك، سةرواي ئةم غةزةلة بريتي ية لة ) وشةكاني     

 ك، دلك، حلك،ضةلةك، هةلةك، شةبةك(سلك، ثةلةك، مةلة

 لة دةنط رِةوي دةنطةكاني / ل / ، / ة / لة سةرجةميان دووبارة بؤتةوة. دةنك / ك / رِةوي غةزةلةكةي، جطة

 واتاي ديَرِةكة:

من بةرةبةياني جوانيَكي وام بيني نازانم حؤري بوو يان مندالَةجوانةكاني بةهةشت ياخود ثةري بوو يا      

 مرؤظ  ئةوة ضي بوو   ئةو جوانية، كة هيض جوانيةك نةدةطةيشت بة جواني ئةو.  

 نموونة بؤ دوبارةكردنةوةي سيَ دةنط.

  عينايةت ررةزئةووةل كو ياريَ دامةيةك 

 (164، ـه)     دة فتةرا هيدايةت       جامة دو قيسمةت مة خةمر
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هيدايةت، نيهايةت، ب ئايةت، وياليةت، ريعايةت، سيرايةت، )كاني سةرواي ئةم غةزةلة ئةمانةن وشة     

، جطة لة رِةوي شاعير لة هةموواندا دةنطي / ت / رِةويية (يةت، عينايةتايةت، كيفايةت، دراشكايةت، ريو

 دووبارة كردؤتةوة بةم شيَوةية: (ا، ي، ة)دةنطةكاني 

 (ئةلفي تة ئسيس)دةنط / ئا / ثيَي دةلَيَن 

 (دةخيل)طي / ي /ثيَي دةلَيَن دةن

 (تةوجية)يَني كورتي / ة / ثيَي دةلَيَن بزو

 واتاي ديَرِ:

ةو كاتةوةي كة خواي طةورة ئيَمةي خولَقاندووة، ئيَمةي مةستي يادةي ئةويني خؤي كردوو، واتة واتة ل     

 هةر لة ئةزةلةوة ئيَمة بة مةستي خولَقاوين.

  

 طونجاني كيَش و واتا:

شاعير ديَرِ شيعرةكةي لة رووي واتاوة  ))ئةمةشيان جؤريَكة لة هونةرةكاني واتايي كة بريتي ية لةوةي      

 .295((يَك بدات ياخود ثاش و ثيَشي بكاتو بيَت، خؤي ناضار نةكات لةبةر كيَشي شيعر واتاي شيعرتتةوا

 جزيري دةلَيَ:مةالي 

 من دي سةحةر شاهيَ مةجةر لة بسيَ دبةر مة خصوور بوو

 (407هـ، ل )      ئةو ديم زةري سور موشتةري يارةب ثةري ياحور بو      

 -سفي ياردا دةلَيَ: لة وةلةم ديَرِة شيعرةدا جزيري 

                                                             
م،  2000االولى،  الطبعةوالنشر و التوزيع، لبنان،  للطباعةحسن محمد نورالدين، العقدالبديع في فن البديع خوري ثولس عواد، دار المواسم     295
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واية لة ناو ئةستيَرةكاندا   (خؤر، رِؤذ)كة لة ضاو جواناني دونيادا وةك ئةمرؤ بةياني كاتيَ يارةكةي خؤم دي      

يش لة ضاو جواناندا بةم شيَوةيية، يَرةكاني ديكة بةهيَز ترة يارةكةضؤن تيشكي رِؤذ لة تيشكي هةدوو ئةست

جوان و شيرين  ؤري بوو يان ثةري، بةلةنجةو الريَكييار هةي بوو، ئةوة ح ية ضي بوو كةخوايةطيان ئةو جوان

 لَووبوون. ئةرؤيشت و ضاوةكانيشي هيَشتا خةوا

رِةجةزي  لةم وةسف كردنةوةي مةالي جزيري دا بؤ يارةكةي زؤر طونجاوة لةطةلَ كيَشي شيعرةكةي كة     

بةدواي يةكتردا بةبيَ  ن مستفعلن مستفعلن(مستفعلن مستفعل ( جار تةفعيلةي )4واتة ) هةشتي تةواوة

ئةوة، هيَج كام لة تةفعيلةكان تووشي زيحاف يان عيللة هاتبيَت و لةطةلَ ئةوةشدا واتاكةشي رِيَك و 

 دروستة.

T. B   

 جار مستفعلن.( 8عيلة بة واتة بؤ هةردوو لةتةكة )تةف (4هةر لةتيَك )        

 :(هيَنانةوة)در . رد العجر على الص12. 2. 2. 3. 3. 2

 

شاعير لة نيوة ديَرِي يةكةمدا ))ئةمةش هونةريَكي ديكةي جوانكاري وشةيية، بريتي ية لةوةي كة      

وشةيةك بيَنيَتةوة، ثاشان  هةمان وشة وةكو خؤي يان بةكةميَك طؤرِانكاريةوة لة نيوةي دووةمدا دووبارة 

 .296((بكاتةوة

 نموونة:

 قةرارم ئةزلةو بيَ يَ شوبهةتي زولفيَ مةدامذ ئولف

 (51)هـ               دان عزيز ئيرؤ ضوو دل ويَ د ئولفيَ كو جانيَ م

 لة سةرةتاي لةتي يةكةم و كؤتايي لةتي دووةمدا دووبارة بؤتةوة. ) ئولفيَ دا (     

 واتاي ديَرِةكة:

                                                             
 .335، ص سةرضاوةي ثيَشووالدين، حسن محمد نور     296
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ؤ كة يارةكةم ردا، ئةمرِوةكو زولَفةكاني يارم هةردةم هات و ضؤ دةكةم و وةستانم نية لة خؤشةويستي يا     

 رِؤشت دلَم لةطةلَ ئةودا رِؤيشت ضونكة هؤطري ئةوة بووة و لة يار جيا نابيَتةوة.

 هةندي جاريش شاعير وشةكة لة ديَرِي دووةمدا دووبارة دةكاتةوة وةك ئةم نموونة:     

 من زةري نةثرَ سورن سةر ب ثةرن ديم دورن

       (21د، ج، )      ا     من كو د ضةرخيَ وةدي صةبر و قةرارم نةم

 شاعير لةم ديَرِةشدا دةلَيَ:

 صةبرو قةرارم كو بر جان و جطةر هوركر

    (21 د، ج،)     لمىَ وةرةنط كي د كر جان د برو دل تةيا    ظو

 . واتا ناسي:3. 2. 3. 3. 2
 

واتا ناسي وةك بةشيَكي  بةطشتي لة زماندا رِستة دوو بةشة، يان هةوالَة يان دارشتنة، كاري            

 سةرةكي لة سيَ بةشةكةي رةوانبيَذي ليَكؤلَينةوةي واتاية، بة ثةيوةندي نيَوان وشة و مانا ساغ دةكاتةوة.

بؤية تةوةرةي سةرةكي واتا ناسي  ة يان دارِشتنهةموو رستة و طوتةيةكيان خةبةر لةبةر ئةوةي      

  .(بةر، ئينشايةخة)

 ي، ضةند نموونةيةك دةخةينة رِوو:وةك بةشيَك لة شيَوازي شيعري جزير بؤ نيشانداني ئةم اليةنةش

 . خةبةر: 1. 3. 2. 3. 3. 2

 

ةشيَ خةبةرةكة رِاست بيَت و ؤ بة خؤيةوة هةلَدةطريَت، واتة دئةو قسة يان ئةو ثةيامةية كة رِاست و در))

 .297((دةشيَ درؤ بيَت

 نموونةي شيعري:

                                                             
 .15، ل1979ا ناسي، ضاثخانةي كاكةي فالح، سليَماني، عزيز طةردي، رِةوانبيَذي لة ئةدةي كورديدا، بةرطي سيَيةم، وات    297



122 
 

 تيَن سةما موغبة ضةيين مةي فروش هةر سةحةريَ 

 (25هـ، )         ريَ جةما    نؤش مانة ل دؤ - خؤران نؤش بادة

 واتاي ديَرةكة// 

كاتيَك شةراب خؤران لة مةيخانةدا خةريكي بةزم و رِةزمي شةراب خواردنةوةن و خةريكي ئاهةنط     

دةطيَرِن و رِةقص و  لوسكة و سادةكاني ناومةيخانة شةراب طيَرِان و شادي و خؤشين، لةم ناوةشدا منالَة

لةم ناوة دةنط  خؤشكردني شةرِاب خؤران و دةنطي )نؤشت بيَت نؤشت بيَت( سةما دةكةن بؤ كةيف

 دةداتةوة.

ليَرةدا ئةو قسةيةي جزيري دةكريَ بلَيَن رِاستة يا خود هةلَةية كة واتة لة زانستي واتا ناسي دا بةم جؤرة     

 هةلَدةطريَت. دةطوتريَت خةبةر مادام رِاستي و ضةوتي

 :)إنشـاء. دارِشتن )2. 3. 2. 3. 3. 2

ئةو رِستةيةكة هيض هةوالَيَكي لة خؤ نةطرتووة بةلَكو بؤ ئةوة دانراوة كة بخريَتة ))ابةتيَكى دوور و دريَذة و، ب

 .298((رِوو

 لةم ديَرِة شيعرةدا شاعير دةلَيَ:

 تمة نةثرست طلة و داد ض ك كةس ب دادا   

 (158، هـ)            ت ةك بيَهودة فةرياد ض كد رةستة نةبت دا   

 واتاكةي// 

جزيري لةم ديَرِة شيعري دا باسي ئةوةمان بؤ دةكات كة ئةطةر كةسيَك بة دادمان نةطات و ليَمان نة        

 اضي؟وة، هاوار و شيكايةت كردنمان لة بثرسيَتة

 لةيي بيَ سوودة.طتؤ ئةطةر داد رِةسيَكت نةبيَت دةستت بطريَت ئيتر شكايةت و 

                                                             
 .43، لسةرضاوةي ثيَشووئيدريس عبداهلل،     298
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جزيري لةم ديَرِةدا هيض هةوالَيَكي نة خستووة رِوو، تةنيا ثرسيار دةكات دةربارةي ئةوةي ئايا طلةيي و       

شكايةت هيض سوودي هةية؟  ئةم جؤرة دةربرِينانةش لة زانستي واتا ناسي دا دةضيَتة ضوار ضيَوةي دارِشتن 

 .(ئينشاء)
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 ئةنجامةكان:  

 

ةكاني ئةو ية زمانييبةشي هةرة زؤري تايبةتمةندي يندي لة ديواني جزيري برِوانين دةبينئةطةر بةور  – 1

ةتة سيمايةكي ديار بؤ شيعرةكاني، وةكو ووني رِةنطيان داوةتةوة و بوونر سةبكة لة شيعرةكانيدا زؤر بة

 ني :وهةبو

 زماني تيَكةلَ بة وشة و زاراوةي زماني عةرةبي -ا

 ي جيا لة زماني خودي شاعير واتة زماني كوردي.هةبووني شيعر بة زمان -ب

 ةكان دةركةوتنيَكي زؤريان هةية.يرِةنطدانةوةي وشة و زاراوةي زانستةكان و تايبةتي زانستة ئيسالمي -ج 

كة هةموو ئةمانة لة سيما جياكةرةوةكاني سةبكي عيراقين لة  سةبكةكانيتر. ويَرِاي هةمو ئةمانةش بة 

 رم و ئاوازدارة.طشتي خاوةن زمانيَكي نة

ةكة كةمتر نيية. خالَة يةكاني سةبكي عيَراقيش لة اليةنة زمانيية هزرييي تايبةتمةنديولة رو – 2

رِووني لة شيعرةكاني مةالدا بةرضاو دةكةون و شاعير  سةرةكيةكاني تايبةتمةندي هزري سةبكي عيَراقي بة

 ثيَيانةوة ثابةندة، وةكو:

 عيرفاني لة زؤر بةي شيعرةكانيدا رِةنطدانةوةي بيرو باوةرِي   -ا

 بة سةنتةركردن ضةمكي عةشق لة ديوانةكةيدا -ب

 بةخشيني ثلةيةكي بةرزو بالَا بةمةعشوق  -ج

 طةرِانةوة بؤ نيَو ناخي خؤي و طوزارشت كردني لةو ناخة -د

سيماكاني  بالَكيشاني ثةردةيةكي ثرِ لة غةم و غةمباري بةسةر شيعرةكانيدا كة هةمو ئةمانة لة رِيزي-ه

 سةبكي عيَراقي هةذمار دةكريَت.

لة ضوار ضيَوةي تايبةتمةندية ئةدةبيةكانيشدا رِةنطة زياتر لةو خالَةكةي سةرةوة ليَكضون لة نيَوانياندا  – 3

 هةبيَت وةكو:
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لة رِوانطةي تايبةتمةندية ئةدةبيةكانةوة مةالي جزيري بةشي هةرة زؤري شيعرةكاني تةرخان كردوة بؤ -ا

 .غةزةل قالَبي

 .سةرجةم غةزةلةكانيشي بة هةمو هونةرة جؤراو جؤرةكاني رِةوانبيًذي رازاندوةتةوة-ب

 .ناوي خؤي لة كؤتايي غةزةلةكاندا وةكو تةخةلوس و ناز ناوي شيعري ئاماذة ثيَكردوة-ج 

 ونةري ثاش سةرواي بةكار هيَناوة.لة بةشيَكي زؤري ئةو شيعرانةشدا ه -ه

لةطةلَ هاتني سةبكي عيَراقيدا بونة تايبةتمةندي شيعري سةبكي عيَراقي ثيَ لة  و سةرجةمي ئةم بابةتانة

 سةبكةكاني ديكةي ثيَش خؤي جياكرايةوة.
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 ليستي سةرضاوةكان
 

 سةرضاوة كوردييةكان:

ئيدريس عبداهلل، اليةنة رِةوانبيَذييةكان لة شيعري كالسيكي كوردي، ضاثخانةي حاجي هاشم، ضاثي  –

 .2011يةكةم، هةوليَر، 

 .2012ئيدريس عبداهلل، جوانكاري لة شيعري كالسيكي كوردي، ضاثخانةي هيَظي، ضاثي يةكةم، هةوليَر،  –

مةغؤل و تةتار لة نيوان بلَاو بوونةوة و تيَكشكاندا،  دةولَةتيالبي، الصو على محمد  رِةسول محمدئةبو بةكر  –

 .2010لوبنان،  –بةيروت دةزطاي ضاثي دارالمعرفة، ضاثي يةكةم، 

ئةحمةد هةردي و ئاسؤس هةردي، عةروز لة شيعري كورديدا، دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم، ضاثي  –

 .2009يةكةم، سلَيماني، 

شوان، سؤفيطةري شيعري ئاييني و سؤفيطةري لة شيعري كوردييةكاني مةحويدا، ئيبراهيم ئةحمةد  –

 .2014ضاثخانةي هيَظي، ضاثي دووةم، هةوليَر، 

 .2009ثةخشان عةلي ئةحمةد، شيَوازي شيعري طؤران، سلَيماني،  –

 1393، ضاثخانةي دالَاهو، تهران، 2000جزيري )ديوان(، هةذار شةرحى ليَكردووة ضاث اول، نبراذ:  -

 حمة نوري عومةر كاكي، شيَواز لة شيعري كالسيكي كورديدا، ضاثخانةي تيش، ضاثي يةكةم، سلَيماني. –

ةفتان، ميَذووي طةلي كورد لة كؤنةوة تا ئةمرِؤ، ضاثخانةي ئوفيستي شظان، ضاثي سيَيةم، هةوليَر، سالح ق –

2005. 

 ، ضاثخانةي رِؤذهةلَات، ضاثي يةكةم، هةوليَر.و شاخةوان محةمةد ،، مةغؤلةكانسةيد باز ئةلعريني –

 .2008هةوليَر، ساال، شةعبان ضالي، شيَوازي شيعري جزيري، ضاثا ئيكيَ، ضاثخانا حةجي هاشم،  –

 .1986عالء الدين سجادي، خؤشخواني، ضاثخانةي زانكؤي صالح الدين،  –

 .1972عةزيز طةردي، رِةوانبيَذي لة ئةدةبي كوردي، بةرطي يةكةم، رِوونبيَذي، بةغداد،  –
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 .2014عةزبز طةردي، كيَشناسيي كوردي، ضاثي يةكةم، سالَي  -

دةبي كوردي، بةرطي دووةم، جوانكاري، ضاثخانةي شارةواني، هةوليَر، عةزيز طةردي، رِةوانبيَذي لة ئة –

1975. 

عةزيز طةردي، رِةوانبيَذي لة ئةدةبي كورديدا، بةرطي سيَيةم، واتا ناسي، ضاثخانةي كاكة فةالح، سليَماني،  –

1979. 

 .1389عةالئةددين سةججادي ميَذووي ئةدةبي كوردي، ضاثخانةي كوردستان، ضاثي يةكةم، سالَي -

عوسمان دةشتي، ئةزموني شيعري موكرياني و شويَني لة ميَذووي ئةدةبي كورديدا، ضاثخانةي حاجي  –  

 .2013هاشم، ضاثي يةكةم، هةوليَر، 

 يستي شظان، ضاثي سيَيةم، هةوليَر.فةرهاد ثيربالَ، كورد لة ديدي رِؤذهةلَاتناسةكانيةوة، ضاثخانةي ئوف –

ياد و نهاد جالل، مةغؤل لة ميَذوودا، ضاثخانةي شظان، ضاثي دووةم، هةوليَر، فوئاد عةبدول موعتي ئةلسة  –

2011. 

جوانكاري(، ضاثي يةكةم،  -رِوونبيَذي -طةردي، بةهاري رِةوانبيَذي)واتاناسي مصطفىموحسين ئةحمةد  -

 .118، ل2013سالَي
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 طؤظارةكوردييةكان:

بكي عيَراقي لة شيعرةكاني مةحويدا، طؤظاري ئةكاديمياي ، رِةنطدانةوةي سة(زةند)سيروان جةبار ئةمين  -

 .2014، ضاثخانةي حاجي هاشم، هةوليَر، (3)كوردي ذمارة 

سةردار ئةحمةد طةردي، رِةوانبيَذي لة نيَوان بوون و نة بوون لةبةشةكاني زماني كوردي، طؤظاري زانكؤي  –

 .2014، (2)رِاثةرِين، ذمارة 

 نامة ئةكاديمييةكان: 

، ليَكضون و جياوازييةكاني نويَ كردنةوة الي طؤران و نيمائوشيج، نامةي  و بةكر عةبدولَلَا خؤشناوئةب -

 .ز2007دكتؤرا، كؤليذي زمان، زانكوي سليَماني، 

مؤسسة  ، طبعالعربي والفارسي و التركي في شعر الغزل الكردي الكالسيكي املؤثرة، بندر علي اكبر شاط –

 .     2010سنة و النشر، الللطباعةحمدي 

رِزطار عةبدولَلَا ئةحمةد، رِةنطدانةوةي تايبةتمةندييةكاني سةبكي عيَراقي لة شيعرةكاني سافي دا، نامةي  –

 . 2015ماستةر، فاكةلَتيي ئادابي زانكؤي سؤران، 

 زةينةب جةليل خةليل، رِةنطدانةوةي تايبةتمةندييةكاني سةبكي عيَراقي لة شيعرةكاني نالي دا، نامةي –

 .2011ماستةر، كؤليَذي زمان، زانكؤي سةالحةددين، 

ساالر عةزيز مةحموود، رِةنطدانةوةي هزري فةلسةفي لة شيعري جزيري دا، نامةي دكتؤرا، كؤليَذي زمان  –

 .2010لة زانكوي سةالحةددين، هةوليَر، 

شيعرةكاني مةحويدا،  ، مةعريفة و حةقيقةت لة نيَوان فةلسةفة و عيرفان لة’زةند’سيروان جةبار ئةمين  –

 .   2011نامةي دكتورا، كؤليَذي زمان، زانكؤي سةالحةددين، 
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 سةرضاوة فارسييةكان:

 .1387انتشارات دايرة المعارف ايران شناسي، تهران،  حسن أمين، دانشنامة شعر، –

 .1391سيروس شميسا،  سبك شناسي شعر، ضاثخانةي تايش، ضاث ثينجم، از ويرايشت دوم، بهار،  –

 .     1384كليات سبك شناسي، ويرايش دوم، تهران، ميترا، سيروس شميسا،  –

 .1383، سيد محمد رِاستطو، عيرفان در غزل فارسي انتشارات علمي و فرهنط، ضاث اول، تهران،  –

 .1381، تهران، زوار، 1فارسي، ض تطور نثرسبك شناسي يا تاريخ محمد تقي بةهار،  -

 .    1391نشر جامي، ضاث ضوارم، تهران، ،شناسي شعر ثارسي از رودكي تاشاملوسبك ، غالمرضاييمحمد  –
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        فارسييةكان: طؤظارة

جايطاة استعارة در غزل سبك عراقي، دانشطاة اصفهان، دكتر عباس نيكيخت، استاد حسين اقا حسيني،   –

زمان، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، يار دانشطاة سيستان و بلوجستان، علمي ثذوهشي، نشرية، ادب و 

 .90زمستان  23، قياثي 30دانشطاة شهيد باهتر كرمان، دورة جديد، شمارة 

زهرا عالفها، نمودهاي طوناكون سوز هجران در ادب غنايي سبك عراقي، فصلنامة زبان و ادب ثارسي،  – 

 .  1388، تابستان 40شمارة، 

ثذوهشي طوهر طويا، سال  -فية در شعر ثارسي، نشري علميزادة، سبك شناسي قا عبدالرضا مدرس –

 .1387دوم، شمارة هفت، ثاييز 

طوهر رستمي نذا، مقايسة مي معشوق در سبك خراساني و عراق، مقدمة مير جالل الدين كزازي، نشر  – 

 .   1388شاثور خوداست، 

نساني، دانشطاة شهيد باهنر استعارهاي درابهاي، نشرية دانشكدة ادبيات و علوم ا محمود فضيلت،  –

 ، بهار.78زمستان  (6ثيابي)، 706كرمان، دورة جديد، شمارة 

مباني فكري شعر دورة هاي خراساني و عراقي ياتوجة بة استفادة از خرقة و  تطبيقمهري ثاطزارد، ، –

 ،علمي ثروهشي، سال ثنجم شمارة(بهار ادب)فارسي  نظم و نثردستار، فصلنامة تخصص سبك شناسي 

 .1391دوم، تابستان، 

نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني  عنى در سبك شناسي شعر فارسي، جايطاة ممحمود درطاهي،  –

 .13835دانشطاة تبريز، زمستان 

، 1ثذوهشي، دانشطاة اصفهان، سالَ دوم، شمارة  -رديف در سبك عراقي، فنون ادبي علميماة نضري،  –

 .1389، بهار و وتابستان 2ثياثي 

استعاري سبك خوراساني بة سبك اصطالحات نطرش بر تحول بنياتي تعبيرات و مريم زيبايي نذاد،  –

              .  1387عراقي، نجف جوكار، نشرية علمي ثروهشي طوهر طويا، سال دوم، شمارة هفت، باييز، 
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، ويذةنامة زبان و ادبيات فارسي، انساني جملة علوم اجتماعي و يه تفضيل  در شعر عماد فقيه،بررسي تشبحييى طالبان،  –

  .1384دانشطاه شيراز، دورة بيست و دوم، شمارة اول، بهار، 

  

 ةرهةنطةكان:   ف

 .       2014كوردي، سالَي  –سالم ناوخؤش، فةرهةنطي ئوكسفورد، ئينطليزي  –  

 . 2007ضاثخانةي شظان، ضوارم، سليَماني، فازيل نيزامةدين، فةرهةنط شيرين،  –

عةرةبي، كؤماري عيراق وةزارةتي رِاطةياندن  –، فةرهةنطي ئةستيرة طةشة كوردي ام الدينفاضل نظ –

 .وة(1)بةرِيَوةبةرايةتي طشتي رِؤشنبيري كوردي، زةنجيرةي فةرهةنط// فةهرست

 .2012دةزطاي ئاراس، ضاثي دووةم، هةليَر، طيَوموكرياني،فةرهةنط مةهاباد،  –

  .1999، دةزطاي ئاراس، ضاثي يةكةم، هةوليَر ةنط كوردستان،موكرياني، فةره طيو –

، 1386كردي، جلد دوم، ضاث اول، ثاييز  –ماجد مردوخ روماني، فةرهةنطي دانشطاه كردستان فارسي  –

 .1392، بهار (ويرايش دوم)ضاث دوم 

تب هاي ان، فن و شعر و سبك ها و مكاصطالحات ميمنت مير صادقي، واذةنامة هنر شاعيري، فرهنط  –

 .         1385تهران ، كتاب مهناز، 

، تهران، 6/468فارسي، ضاث ششم، ذمارة ترتيب انتشار:  –فةرهةنطي هةنبانة بؤرينة كوردي هةذار،  -

1388.  

        سةرضاوة عةرةبييةكان:

الحياء والتراث أحمد بن ابراهيم بن مصطفى الهاشمي، جوهر البالغة في المعاني وابيات والبديع، دار ا –

 العربي، لبنان، بيروت.

  .2008ة املتحدة، لبنان، الطبعة االوىل، سنة بن عيسى باطاهر، البالغة العربية، دار الكتاب اجلديد –
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عواد، دار المواسم للطباعة و النشر و التوزيع، ثولسحسن محمد نورالدين، العقد البديع في فن البديع خوري  –

    .م2000لبنا، الطبعة االولى، 

صافية زفنكي، جماليات الدالالت الصوفية في المعجم اللغوي لديوان الجزيري، ) العشق المنصهر الديانات  -

        و الثقافات(.

 

 ةرضاوة توركييةكان:س

-Yekta,Saraç,Klâsîk Edebiyat Bilgisi Beleğâ,weş.Gökkubbe,çap.13., İstanbul,2015.      

- İsa,Kocakaplan,Açıklamalı Edebi sanatlar,weş.Türk Edebiyatı Vakfı,İstanbul,2014    
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