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وەطف وپێدا هەڵگوجً لە طەزەجایی باس ی کەطایەجییەکاوی جرکسة بەزاوەزدی   

  الاولیای غطاز هیؼابوزی  و مێژووی ئەدەبی کوزدی غەالئەددیً طەججادی

  حبیب ەللا طلیمی

، پازێصگای  طەهخەزی هێودەوڵەحی فێرکازی شماوی فازس ی لە شاهکۆی کوزدطخان

 ، ئیرانکوزدطخان

  

 پىخخە    

هووطەزان لەکاحی وەطفی کەطایەجییەکان لە پەخؼاها، شۆز جاز قەڵەم ئاوەاڵ ئەکەن               

و خواطذ و ویظتی خۆیان بە خولقاهدوی جواهکازی دەزدەبڕن، مەبەطخەکاوی خۆیان بە نهێنی 

 وەدەز دەخەن.

خوا دەض پێ دەکاث لە طەزەجاوە خۆیىەز بەدوایی  غطاز لە جرکسة الاولیا کاجێک وەطفی پیاواوی

طخا غەالئەدیً طەجادیؽ هەز بەم ػێوە لە مێژووی ئەدەبی کوزدی ۆ خۆیا ڕائەکێؼێذ و مام

 طەزەجایی وجازەکەیی دەض پێ دەکاث.

لێکۆڵیىەوەو ػڕوڤەی ئەم بابەجاهە، وەدەزخظخنی مەبەطخەکان، هاطاهدوی وەبەزەی داهاجوو و 

اوەکان بىاطسێً، جواهییەکان وزدبووهەوەی شاهایاهە شۆز پێوطخە جا هادیازەکان دەزکەون، هەهاطس 

دەزخسێً و دەوڵەمەهدی شماهەکان باهگەواش بکسێً و بەزەی داهاجوو بە خۆیان باوەڕیان هەبێ کە 

 پێویظتی بە پازاطدىە.  وە ەخاوەوی شماهێکً کە شۆز دەوڵەمەهد

ی کخێبی جرکسة الاولیا و مێژوو  وو ئەم وجازە، بەزاوزدی ئەم پێداهەڵگوجاهەیی طەزجاییە لە  د

ئەدەبی کوزدی، لە دوو شماوی  فازس ی و کوزدی بە ػیوەیی کخێبخاهەیی و لێکداهەوەیی 

ەکەن، دلێکداوەجەوە. دەزەهجامەکان باض لە وێکچون و جیاواشیەکان بەزهەمەکان  ،هاوەڕۆک

هەز دوو هووطەز جواهایی و لێهاجوویی خۆیاهیان پیؼان داوە کە گەیؼدىەجە لووجکە، کوزجبڕی 

 وە، جاڕادەێک کازجێکەزی و ڕەهگ وەخۆگسی  لە دەزو و هاوەو جیا بەدی ئەکسی.خاڵێکی بەزچا

 ەوڵیه ەوەغئ ەزەڕایط ەاڵمب ییەه ەزشیانب ۆمەاڵیەجییک ەوپایەیێکیو پل یینئاطا یژهاو ۆزیىەیانش 

 یوووەبژهان ه ێڕاهەوەکاهداگ ەشۆزبەی. لەدەند ۆیانخ ییو ئابووز  ۆمەاڵیەحیک ۆشید ەزخظخنیط

 .ەیینژهاه یگوجاز و ئاخاوجن یىەزی و ب ەیەه ەقەکاهداهاو د ەل ەزبەخۆیانط
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 پێشەکى:

پەخشان لە سماهەکاوی فارس ی و کىردی دا ماهایی لێکذراوەجەوە حطحن     

خەجیبی ئەڵێ" پەخشان ئەوەیە کە وجەکە هۆهزاوە هەبێ، لە بەهذی هۆهزاوە 

 (.73: 5731ئاساد بێ یان کەالمەکە کێش و ضەروایی هەبێ" ) خطیبی، 

ضەججادی لەو باوەڕایە الیی غەرەب و فارص پەخشان، كطەو     

ەکە کە هەبەضترابێ بە کێش و ضەرواوە، شارەسایاوی ئەدەبی ڕضخەێ

کىردیش بە پێ ئەو ضەرەهجەی کەداویاهە لە پەخشاوی کىردی، بەم 

جۆرە هاضاهذویاهە" پەخشان بەو كطەو ڕضخەیە ئەوجزێ کە هۆش و 

هەضتی مزوڤ پیشان بذا و بێ بەش بێ لە کێش و ضەروا" ) ضەججادی، 

زاوەو پەخشان ئاوا باص ئەکا " هىهزاوە (. ئەو جیاواسی هىه575: 5737

بزیدیە لە ئەهذیشە، بحر، ضۆس و ڕضخە، کێش و ضەروایش ی هەر جێذا هەیە، 

ماهە، بەڵکۆ  ئەمەش ئەوە هاگەیەوێ کە پەخشان بەجەواوی دوورە لە

 پەخشاهیش لەو گەوهەراهەی هەر جێذا هەیە") هەر ئەو ضەرچاوە(.

پەخشاوی سارەکی کۆن جزە لە هۆهزاوە سۆربەیی ساهایان لەو باوەڕان کە     

: 5731بەاڵم پەخشاوی مەکخىوب و هىوضزاو دواجزە لە هۆهزاوە) خطیبی، 

(. دواجز بىووی پەخشان بەو هۆیەیە کە پەخشان" بەرهەمی ژیزییە، 93

مزوڤایەحی پێش کەوث، جێگەیشتن سۆر بىو، ساوطذ و هىهەر بە شێىەێەکی 

جێگەیشتن هاچاری پەخشان بىو، بىو جەواو فزاوان هاجە هاوەوە، مێشکی 

ئەوە بخىاوێ بە جەواوی جگە لە هۆهزاوە بە شێىەیەکی فزاواهتر بحروباوەڕی 

) درێژە پێذان و روون کزدهەوەوە " خىێ دەر بڕی، سیاجز الئەکاجەوە بەالی 

 (.577: 5737ضەججادی،

ووێژ،  پەخشان لە سمان فارس ی، دابەش ئەکزی بە" پەخشاوی وث     

(. پەخشاوی هىهەری" 06: 5731گىجار، رەوان و هىهەری") خطیبی،

: 5735پەخشاهێکە لەگەڵ هۆهزاوە هەهگاوێک سیاجز بەینی هییە") شمیطا، 

( و" لەوا جىاهکاری و شێىەکاوی شاغێراهە ئەبیجرێذ") رضخگارفطایی، 30

5736:503). 

پەخشان لە کىردیذا پەهذی پێشیىاهە، كطەی هەضخەكە، چحرۆکە و     

پەخشاوی ساهیاری وە ساوطتی.  -أ مەجەڵ. جیا لە ماهە ئەبێ بە دوو بەشەو:" 

(. پەخشاوی 571: 5737پەخشاوی ئەدەبی، وە یا هىهەری) ضەججادی، -ب

ەری ساهیاری وەکىو فەلطەفە، ژمارە، کیمیا، وە پەخشاوی ئەدەبی یان هىه

وەکىو هامەی دەروووی و ویژداوی، دوان)خىجبە(. پەخشاوی هىهەری ضۆس، 

ئەهذیشە، بحر و واژەی بە ئاواسە و لێکچىووی جێذا هەیە، لە ڕاضخیشذا 

لێکچىون حەقی وایە هەر لە پەخشاها بێ سیاجز جا لە هۆهزاو، چىهکە 

ضزوشتی لێکچىون بۆ " ایضاح" و ئاشکزا کزدهە.ئەم ایشاح و ئاشکزا 

(. بەاڵم 571: 5737کزدهە بابەحی پەخشاهە، هە وەک هۆهزاو) ضەججادی،

هەر چەهذ لێکچىون خاڵی هەرەگزهگی رەواهبحژیە و جەماغەث بە کۆمەڵ 

کەڵکی لێ وەر ئەگزن وە ئەمەش جێ ضەرەهجە  لە ڕاضدیذا کەڵک گزجً لە 

هىهزاوە سۆرجزە جا پەخشان. خفاجی لە ضڕ الفطاحە ئەڵێ: "جیا لە سۆری 

هزاوە و بە هاوباهگی، لەبەر کزدن و گێڕاهەوەی هىهزاوە، بە بۆهەی کێش و هى 

: 5731، خطیبی،37ضەرواوە بىو فێر خىاس ئاضاهترە") ضزالفطاحە، ص

05.) 

جذکزة الاولیا ی غطار بىو هاضاهذوی پیاوچاکان بە پەخشان هىوضزاوە،      

وو ڕضخە لە ضەرەجایی هاضاهذهەکاها غطار بە پەخشاهێکی هىهەری لە د

جىاهکاری خۆی هىاهذوە کە پڕە لە هەضذ و خەیاڵ، لێکچىون، خىاسە، 

خىاضتن، درکە، رەگەسدۆسی و ضەروادار... مىضیلاو و هەضذ و خەیاڵ 

 جێکەڵً.

مێژووی ئەدەبی کىردی ضەججادیش بىو هاضینی شاغێران لە       

ئەم  هەوەڵەو پەخشاوی هىهەری بەکار هیێىاوە، بەراوەردەو هەڵطەهگاهذوی

 دواهە بە ئەدەبی بەراوەردی ئەگىهجێذ.

ئەدەبی بەراوەرد کە لە سماوی غەرەبی بە الادب امللارن بە هاو باهگە وە       

لە غالەما ئەیىاضً، فارضەکان پێ  Comparative Literatureبە وشەیی 

ئەڵێن "ادبیاث جطبیلی " کە مەبەضذ لەو بەراوەرد و هەڵطەهگاهً ئەدەب 

میللەجە وە بە شاکاری رەخىەیی ئەدەبیش هاضزاوە کە دوو یان چەهذ 

هەڵطەهگاهً ئاضەوارەکان، شێىاسەکان، بشجىەوەکان کەضایەجییەکان،... 

( بىو 3: 5730دوو یان چەهذ فەرهەهگ لە ئەضخىی ئەوە")امحن ملذس ی،

وان کخێبێکی بە هێىی"  هەوەڵ جار لە فەراوطە هاوی هاجە ئاراوە وە پل

 ( خىللاهذ. 5375وەرد" لە ضاڵی )رێىىێنی وێژەی بەرا

ضەرچاوەی ئەدەبی بەراوەرد، بحرە و " لە بىەڕەجا مەبەضذ لەو کارە     

هشرییاهەیە کە بە ئاماهجی مىجاالیی ئەو شخاهەیە کە بخىاهً هاوی ئەدەبی 

لێجن وە بەضخنی ئەواهە بە غىوطىرەکاوی پێکهاجنی فەرهەهگ و کەلخىور") 

بەی لێکىڵەران پیان وایە هىوضەراوی (. بۆیە سۆر 77: 5733شىرل، 

فەرهەهگ و کەلخىوری جۆرواجۆر هشروبحری خۆیان بە یەک سمان 

 ئەدرکێجن، ئەویش سماوی دڵ و هشر و ئەدەبە. 

بەراوەردی وێژەیی بىو جۆێژیىەی ئەدەبی سەروورە چۆهکە" واڵمێکە بىو     

ا لە خىاضخەکاوی ژیاوی هشری،  پالپشخە بىو کەضایەحی كەومەکان. جی

واهە بۆژاهذهەوەیی، ڕێبەری، هۆیخىاسی، ئاشکزا کزدن میللەجان و 

 ( گشتی لەودا بەرچاوئەکزی.59: 5736بارهێىان")هالل، 

 

 ئاماهجی وجار -5

ئاماهجی وجارەکە ئەوەیە بەرەی داهاجىو محراحی خۆیان بىاضً، سماهیان    

یا لەماهە بپارێشن، لە جىاهکاری و رەواهبحژی ئاضەوارەکان وێىە هەڵگزن، ج

بەراوەرد و هەڵطەهگاهذن دوو پەخشاوی بە هزخ و وەدەرخطخنی 

 جىاهیەکاهیاوی ئەوان ئەمەگىاضیە .

 شێىەیی لێکۆڵیىەوە -7

بەراوردی پێذاهەڵگىجاهەیی ضەرجایی لە  دوو کخێبی جذکزة الاولیا و       

مێژووی ئەدەبی کىردی، لە دوو سماوی  فارس ی و کىردی بە شیىەیی 

ضەججادی بیطذ و  اوەجەوە.ر لێکذاهەوەیی هاوەڕۆک لێکذ کخێبخاهەیی و 

ی غطاریش بیطذ و چىار کەص جذکزة الاولیاچىار شاغێری هاضاهذووە لە 

 هەڵبژێزاون جا دەكاودەق هەڵیان ضەهگێىحن.

 پێشیىەیی لێکۆڵیىەوە -7

بىو پێشیىەیی ئەم جۆیژیىەوە کە بەراوەردێک لە هێىان دوو کخێبە     

جارەکان شدێک ودەر هەکەوث بەاڵم بە جیاواس کزابێذ، لە کخێب و و 

 لەماهەیی خىارەوە باس ی پێشەکی هاضاهذهەکان کزابىو: 

" مێژوویی ئەدەبی کىردی"  53وجەیی ضەغیذ کەرەمی لە الپەڕیی  -ئەلف

لە بارەیی پەخشان هىهەری مامىضخا غەالئەدیً ضەججادی  کە بە 

گەڵ کەضێکی جز هەڵیان ڕچەشکێنی ئەم بىارە هاویی ئەبا بێ ئەوەیی کە لە

 ضەهگێنێ.
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وجاری" جحلیل کارکزد غىاضز بالغی در هثر شاغزاهە جذکزە الاولیا   - ب

غطار هیشابىری" فاطمە کالهچیان و همزاهان، گىڤاری" پژوهش 

. ئەوان هاجىن لە وەضف و 5733های ادب غزفاوی" ضاڵ 

پیاهەڵذان پیاوچاکان لە هەوەڵ وجەکان غطارەو جىاهکاری و ڕەوان 

حژیان دەضىیشان کزدووە. بێ بەراوەرد و هەڵطەهگاهذن لە گەل ب

 کەضێکی جزدا.

 5709مامىضخا هەژار لە گۆڤاری ضزوە، ضاڵی یەکەم، هاوینی  - ث

هەجاوی کۆچی، وجارێکی لە ژێز هاوی" یادی ضەججادی" لە الپەڕەی 

 ( هىضیىوە، پەخشاوی ئەوی هەلطەهگاهذووە. 33)71جا  75

 لێکذاهەوە: -9

داو و بطەحی )دان و ضەهذوی( سماوی فارس ی و کىردی مێژووێ کۆهە،     

بەاڵم بەراوەردیان جەمەهێکی سۆری جێىەپەڕاهذووە، لەم وجارە پێشەکی 

هاضاهذن پیاوچاکان و شاغێراوی دووکخێبی جذکزة الاولیا ی غطار و مێژووی 

کىردی ضەجادییە، بە بەراوەردێکی ساوطتی هەڵیان ئەضەهگێىحن، 

سایینی( و  5590 – 5775چەهذ کاجیان لەیەک دوورە، غطار)هەر 

سایینی( وە سماهیشیان جیاواسە، وجەی غطار  5363 -5339ضەججادی)

فارضیە و وێژەی ضەججادی کىردیە، غطار شاغێر بىوەو کاریگەری 

هىهزاوە لە ضەر پەخشان هکۆل هاکزی و ضەججادی مامىضخایی ئایینی، 

ادابی بەؾذا و ڕۆژهامەهىوص و مێژووهىوص مامىضخایی مێژوو لە کىلحژی ئ

بىە لەضەردەمی ئەودا پەخشان لە کىردیذا لە هىوضزاوەکاوی" کەضاهێکی 

وەک ضەیذ ڕەشیذی خاهەكایی شێخی بىرهان،مامىضخا هەژار و مامىضخا 

(. لەم وجارە 73: 5733هاریذا کەم و سۆر بەرچاو دەکەوێ") پارضا،

 ی ئەدبییەوە هەڵەئەضەهگێىحن.وەضفەکاوی غطار و ضەججادی  لە بىار 

  

 هەڵطەهگاهً: 5-1

 ڕووهبێژی: 5-5-1

 لێکچىاهذن:-    

غطار لە هاضاهذوی پیاوچاکان، بە شێىەیی لێکچىاهذوی پەیخا پەیخا      

ساهیاری خۆی دەر ئەبڕی جاکۆ خىێىەر بشاهێذ ئەم کەضایەجیێەکان 

ووی بە کار ئەهاضێذ وە بە چاکە لێان ئەدوێذ، لێچىون و لەوچىون هەرد

دێىێذ جاکۆ خۆیىەر هەکەوێخە گماهەو، بەاڵم بەرالوە  لە لەوچىون 

پەیخاپەیذ ئەخاجە ڕوو دوایی لێچىهەکە هاو ئەباث، بەم دوا خطدىەیی 

لێچىوە، خۆێىەر چاوەڕواوی هەیەجاوی سۆرجز ئەبێ. سۆربەیان لێکچىاهذوی 

دار، کێى،  ژیزی بە هەضخحن، دەریا خۆشەویطترە الی غطار، هەجاو، ئاگز،

ئاو، با و باراهیش سۆرن، هەرکامیان ماهایی جایبەث بەخۆیان ڕائەگەیجن.) 

جز اس  (." آن بحز اهذوه، آن راسخ553: 5733کالهچیان و هاوکاران،

(.لێکچىاهذوی ڕەوان و کۆ لە وجەکاوی غطار لەو 013: 5733کىه")غطار،

 لێکچىاهذهەکان سۆرجزن.

هاضاهذوی کەضایەجییەکان کەڵکی ضەججادی لە لێکچىاهذن بىو       

وەرگزجىوە، ئەویش وەکىو غطار بەرالوە لەوچىون یاوی مشبەبە دێنی 

پەیخا پەیخا پیاها هەڵ ئەدا جا خۆیىەر سۆرجز بەدوایی خۆیا ڕاکێش ی، سۆربەی 

لێچىوهەکان هشری و ژیزیً وە لەوچىوهەکان هەضخحن، جار جاریش بىو 

اجە ژیزی بەاڵم جام و بۆی هەضتی ڕاگەیاهذوی مەبەضخەکەی هەردووکی ئەک

)  ی خەیاڵییە دڵ ڕوون ئەکاجەوە"جیا بەدی ئەکزی،" سەوقی کارەبایەک

 (977: 5733ضەججادی، 

لێکچىاهذوی ڕەوان سۆر بە کار دێنێ، لەوچىوهەکاوی خەیاڵ و فیکزلەوان     

بەرچاوە، ضزووشذ دەهگ داهەوەی جایبەحی هەیە، مىضیلا 

ضەو" بەهەشتی دەشتی شێػز") لیکچاهذهەکاوی ڕاساهذووە

(. بلیمەحی ضەججادی جاڕادەێکە خۆێىەر لە گەڵ 939: 5733ضەججادی،

خۆیا بەرەو گۆڕپاوی هەضذ و بحر و شیػز ئەبا بێ ئەوەی خۆی بشاوێ 

ئەمیش ئەبێخە هاوڕیکی هىوضەر کە دوابەدوایی وشەڕەهگیىەکاها ڕێگە 

لە دیگەراها  ئەبڕێ و ئەساوێ ئەم وەضفاهە وەضفی هىوضەر خۆیە کە

ئەیبینێ. کاجێک باص لە "خەرماوی ئەدەب" و "خەیاڵی شەن" ئەکا 

شەماڵ وەبحردێىێخەوە. كطەی "ڕەوان وە جەلی کەمان" ئەشىبهێنێ،  بای

"ئەضپی شێػزی" پێ ڕام ئەکا،  ضەججادی" لە سەوی و ساری هىکخەساهیذا 

پێ  ضککەێکی خۆش ڕەوایە". ئەوپەڕی لێهاجىویی ضەججادی ئاشکزایە بە

هاضاهذوی کەضایەجییەکان لێکچىاهذهەکان ئەخىللێنێ، کزاوە، جەخخاو، 

دڕێژە، كىڵە، درێژەی ئاوەاڵ، جەخذ، کۆ، باڵو، پێچزاو، شاراوە وە 

پەضەهذیذە هەمۆی کۆکزدوەجەوە بەاڵم لێکچىاهذوی ڕەوان جایبەجە " لەم 

لێکچىواهذهەدا جەهیا کە هیچ کاث لە لێکچىواهذهذا هاضڕدرێخەوە 

ێيىەوە و ئەواهەش لێچىو و لەوچىون ئەم جۆرە لێکچىواهذهە لە دەم

ئاضتی هىهەریەوە لە جۆرەکاوی دیکە ضەرجزە. چىهکە خىێىەر بۆ خۆی بە 

بێ ئەوسار دەبێ بشاوێ ئەمە لێكچىواهذهەو هەر بۆ خۆش ی لێکچىوهەکە 

ببیىێخەوە، هەر بۆیەش خىێىەر سیاجز چێژی لێ وەر دەگزێ و لە الی 

(. مەلی خەیاڵ، 75: 5733ایەخی سیاجزی پێ دەدرێ" ) پارضا،ڕەواهبحژان ب

شاباسی خەیاڵ، ئاضماوی خەیاڵ، جەراسوی خەیاڵ، خەرمەوی فیکز، 

خەرمان ئەدەب، دەشتی جەفکحر، هەمامی هەوڕەس ی فیکز، " هاوک بڕینی 

شێػز و خەیاڵ و هشر باهگەواس ئەکا. ضەججادی شارەسایاهە لەم بىارە ضەر 

 هەیە، هەر چەهذ کارجێکەریش ی ئیىکار هاکزێذ.بەخۆیی جایبەحی 

" فیکزی بىوکێکی ڕاساوە، فیکزی وەک جیشکی سەردەی خۆراوا، سەوقی 

 کارەباێەکی خەیاڵیە".

ضەججادی لە هەمىو دەفزایەجیەکاوی دەورووبەری بىو لێکچىاهذن         

کەڵکی وەرگزجىوە، چە فۆلکلۆر بێ چە فەلطەفە، ئەو بە هیاسی خۆی 

 دەی بىوە.هەلبژار 

پەرەضدیذا وەک گەالوێژی گەش، لە هەیىاوی  "لە دیىاوی ئاشىایاوی حەق

: 5733ساهایاوی غیلم و هىهەردا وەک باسی ضەراوێژی چەش") ضەججادی،

775 .) 

 خىاضتن:-    

بە پێ کخێىە بالؾییەکان خىاضتن" بىەمای لێکچىاهذوی هەیە واجە        

: 5733و بە جەوێ هاجىون") پارضا،یەکێک لە دوو الیەوی لێچىو یا لەوچى 

(. جاری هەوەڵی خىێىذهەوە لە هەر دوو پەخشاهەکە خىێىەر پێ وایە 35

ئەماهە خىاضدىە یاوی جەهیا لەوچىون ئەبیجرێذ وە هىهەری هەردوو 

هىوضەرەکە ئەگەێىێذ، بەاڵم غطار بە شێىەی دواهذەرەکاوی هەینێ لە 

یەجییەکان دێنێ، ضەججادی کاحی دوان و هاوبزدوی خەلیفەکان هاوی کەضا

بەدەگمەن هاویان دەباث" کىردی هاو، کىردی گیان، کىردی 

 (.775: 5733سمان")ضەججادی،

 (. بىوخىاضتراو ژیزیە.13: 5733غطار: "آن میىەی دل اولیا") غطار،     
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ضەججادی:"گڵۆکی سەوقی کە دەپشکىوث بۆوی کشەی دەروووی شەمی بىو" 

 (.906: 5733)ضەججادی،

 درکە: -    

غطار و ضەججادی سۆربەی پێشەکی پیاهەڵذاهەکەیان بزیدیە لە      

لێکچىاهذهێک کە وەکىو درکە وان، ئەجىاهحن ئاماژەکەیً کە " درکە لە 

خىدی شذ" کە لە جێگەی هێىی شخەکە ضیفەجێک یا کۆمەڵێ ضیفەحی 

(. 37: 5733ئەو باص دەکەن بەاڵم مەبەضدیان خىدی شخەکەیە")پارضا،

دوایی بە ئاشکزا هاویان دێنی بەاڵم ضەججادی هىهەرمەهذاهەجز  غطار لە

پیذا ئەڕواوێ و لە جێگەی هاویان، ضیفەجەکاهیان باص ئەکا و 

 مەڵبەهذەکاهیاهیش هاو ئەباث.

 (. 13: 5733غطار: "آن جگزگىشەی اهبیا")غطار، 

ضەججادی:"گەوهەرێکی شەوچزا لە ضەراوەردی شاخەکاوی بەهذەوی 

 (.533: 5733ەوە ) ضەججادی، بەرسی" بۆجان" 

 جەهاضىب: 7-5-1

 پێکەوە گىهجان: -  

پێکەوەگىهجاوی وشەکاوی لە ڕضخەکاوی هەر دوو بەرچاوە، ویطخىیاهە      

هشر و بحری خۆیان بەوشیىە بىىیجن، مىضیلایی پێ ببەخشً و بحڕاسیيىەو. 

جزی کزدووەجەوە جا  غطار ڕەهگی ئایینی پێ بەخشییە و ضەججادی هەضتی

 لە ضزووشذ و جىاهییەکاوی کەڵکی وەر گزجىوە.

شیخ و پادشاە، آن كذما را و دیاهذ،آن غلما را  غطار: آن جاج دیً   

 (.717: 5733غطار،حاجب )

 ەهگەکەی بىلبىلی چەمەن بێيێخەجۆشضەججادی: ئاواسی د       

 (. 533: 5733ضەججادی،)

 دژەیەک: -  

غطار دژەیەکەکاوی سۆربەیان وشەن و کىرث بەاڵم ضەججادی        

ویطتی خۆی لە رضخەدا بەدی ئەکاث وە بىو باهگەشکزدوی خىاضتی خۆی 

درێژەی پێ ئەدا بەاڵم بىو ئەوەیی خىێىەر ماهذوو هەکاث بە جىاهکاری ئەی 

 ڕاسێىێخەو. 

 (.5733:753غطار: آن مػزض دهیا، آن ملبل غلبی) غطار،

ی: گاهێ اللەساری سەوی بارەگای بىوە، گاهێ جزیىەی ئەضخێرەی ضەججاد

 (.533: 5733ئاضمان شەوچزای بىوە) ضەججادی،

هەهذێ كطەی ڕەوان و گەوارا وەکىو ئاوی ضاف، هەهذێ وجەی ڕەق و 

 (.797: 5733كایم وەکىو جەلیطمی كاف) ضەججادی،

 جێلىیشان: -  

 ی چاوەڕواوی بەرچاو هییە.جێلىیشان لە هەردوویاها بە پێچەواهەی      

: 5733غطار: آن ضلطان دهیا و دیً، آن ضیمزؽ كاف یلحن) غطار،   

597.) 

: 5733ضەججادی: دەهگی لە سەهگی کڵێطە بە هزکەجز بىوە) ضەججادی،

906.) 

 پێچان و کزاهەوە:-  

پێچان و کزاهەوەی غطار و ضەججادی پێچاهەوەێکی جایبەجە کە لە        

ە هاگىهجێ، لێکچىاهذوی کۆ وە بحر دێىێخەوە، چەهذ جاریفی پێچاهەو 

پێچاهەوە دێجن بە یەک کزاهەوە، گشذ وەضفەکاوی پێشەکی وایە بەاڵم 

ضەججادی جارێکیان پێچان و کزاهەوەیک بە کار دێيێک کە دەكاودەقی 

 جاریفی پێچان و کزاهەوەیە.  

آن غطار: آن ؾىاص دریای دیً و آن دریای در یلحن، آن كطب مکىذ و 

رکً ضيذ، آن امام اهل جذبە و ضبیم، غبذەللا خبیم رحمتەللا غلیە            

 (.973: 5733)غطار،

ضەججادی: باخچەی گەوهەری ئەدەبیاحی گەلێ بەهێزجز لە ئاو و لە هان، 

چىهکە ئەم دواهە جەهیا بۆ ژیاهە، بەاڵم ئەو دواهە کزۆکی ژیاهە ) 

 (.757: 5733ضەججادی، 

 ودژیەک:کۆکزدهەوەی دو -  

غطار بە پێچەواهەی چاوەهىاری لە پێشەکی کۆکزدهەوەی دوودژیەکی کەمە 

 بەاڵم ضەججادی خىللێىەرێکی ئاسایە.

 (.01: 5733غطار: آن آفخاب پنهان) غطار،   

ضەججادی: هەهذێ جار مەی گێڕی مەیذاوی خاص خىاکان بىوە، هەهذی 

: 5733جاریش بىێژی کۆڕی دڵخىاسان بىوە) ضەججادی،

 .ضەججادی شێػزەکەی ضەغذیمان وە بحر جێرێخەوە:(757

 یکی پزضیذ سان گم کزدە فزسهذ    

 کە ای روشً گهز پحر خزدمىذ                         

 سمطزش بىی پحراهً شيیذی   

 چزا در چاە کىػاوش هذیذی                          

 بگفذ احىال ما بزق جهان اضذ  

 دمی پیذا و دیگز دم نهاوطذ                         

 گهی بز طارم اغلی وشیيیم

 گهی پشذ پای خىد را هبیىیم                         

 اگز درویش در حالی بماهذی

 ضز دضذ اس دو غالم فشاهذی                         

 (.36: 5739)ضػذی،                   

 

 گەورەکزدهەوە: 7-5-1

 ڕیشکزدوی ئاوەڵىاوەکان:-  

ڕیشکزدوی ئاوەڵىاوەکان لە هەر دوو هىوضەرا بە چاو دێذ بەاڵم بە      

 جز ڕاساوهذوویاهەضەو. جىاهکاریەکاوی

: 5733غطار: آن شحر بیشەی جحلیم، آن شجاع ضفذر ضذیم) غطار،

131.) 

     ضەججادی: ڕەهذ و دێىاهە و كەڵەهذەر، خىاهاص و پارێشگار و             

 (533: 5733هەردەگەڕ)ضەججادی،

 

 پاث کزدهەوە: 9-5-1

 ڕاسێنی:  واج-   

یەکێک لە هۆکارەکاوی واج ڕاسێنی هاوردوی کۆکزدهەوەی واجێکە کە لە      

چەهذ پاث بىوهەوەیی ئەو واجە وشەێک بێخە بحر و ماهاێکی خىاسیاو بێخە 

پاث کزدووەجەوە، ئاراوە بىو همىهە لەم دواهەی خىارەوە، غطار المی چەهذ 

ال، ەللا... وەبحر ئەخاث وە ضەججادی ضینی چەهذ پاث کزدووەجەوە کە 

 ضاکتی و ئارامشێک لە ضایەكەو بی هەوری ئاضماها حەشار دراوە.

 (.131: 5733غطار: آن كخیل ەللا فی ضبیل ەللا)غطار،
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: 5733ضەججادی: لە ضایەكەی ضاماڵی ئاضماوی مەریىاهذا)ضەججادی، 

933.) 

 ەگەسدۆسی: ڕ -  

غطار کىرث و مىخخەضەر رضخەیی ئەخىللێنێ و ڕەگەسدۆسی بەکار       

املشدوج  دێىێذ بەاڵم ضەججادی ڕەگەسدۆسیش حێ ئەپەڕهێذ و بەرەو جضمحن

 هاوی ئەدا جاکۆ خىێىەر ڕاچڵەکێ و چێژی جایبەث بباث.

 (.37: 5733غطار: آن ضالک طیار، مالک دیىار)غطار،

بە بحری بەرسی پەری بىوبێ... لەمەرسی بەرسی  ضەججادی: شێخێ کە پحری 

(. هامىوس ی 533: 5733کىردان، لە خاکی پاکی بىوجان) ضەججادی، 

 (.733: 5733جەبیػەث دەرسی بەرسی خەحی الخىیىذووە)ضەججادی، 

 ضەروادار: -  

ضەروادار بەرچاوە لە هەر دوو پەخشاها مىضیلی ئەبەخش ێ بە       

 کەاڵم.

 (.073: 5733غارف، آن حاکم خایف) غطار، غطار: آن غالم    

 (.757: 5733ضەججادی: پحریکی داها، مەالیەکی ساها) ضەججادی،   

 جەرضیؼ: -  

جەرضیؼ، بەرامبەری کێش لە هەردوو بەدی ئەکزی بەاڵم کەم،      

هۆکاریش ی ئەوەیە با هىوضەر خۆی هەخاجە ژێز ئەرک چىهکى گەر واکا هیچ 

 شدێکی هاوشێخە دڵەو.

 (.365: 5733غطار: آن فاوی مطلم، آن باقی بزحم)غطار،

: 5733ضەججادی: گەوهەری شەوچزا، جەوهەری بەرچزا) ضەججادی،

173.) 

 بەرامبەری کێش:   -  

 (.131: 5733غطار: آن ؾزكەی دریای مىاج، حطحن مىطىر حالج)غطار،

ضەججادی: کاحی ضەرسەوشذ کۆهە پەرضتی، هىوکی كەڵەمی ئەخاجە 

 (.173: 5733ججادی،هەضتی)ضە

 گۆڕیىەوە: هەضذ-  

غطار کەڵکی لێ وەر هەگزجىوە، ڕەهگە هۆکاریش ی مەودایی کىرحی      

ڕضخەکان بىوبێذ یان پێىیطتی هەبىوە وە هەیىیطخىوە خۆی خاجە ژێز 

 ئەرک.

کار هێىاوە کە ڕەهگە  ضەججادی هەضذ گۆڕیىەوە شێػزی جەڕی بە

 کارجێگەری جیا بەرچاو بێذ:

: 5733ؿەمبەری ضەردەفخەری شێػزی جەڕی ؾەرامی)ضەججادی، پێ       

(. دیمەوی هەیلىوفەڕی شیػزی جەڕی ضەردەفخەرە، شیػزی جەڕ و 533

(. ئەمە شێػزەکاوی 933ڕەواهە، جیىاضیشەو خۆشخىاهە  ) هەرئەوە: 

 حافظ و مەحىیمان وە بحر دێىێخەوە

 حافظ: 

 بذیً شػز جز شێریً س شاهيشه عجب دارم

 (.593: 5776کە ضز جا پای حافظ را در سر همی گحرد) حافظ،          

 مەحىی: 

وحی مەحىی کە محراوی  کە شحریً و جەڕی دی شێػزەکاهم

 (. 733: 5339فىراحی)مەحىی،

 فیکزی:-

 غطار و ضەججادی لە باری فیکزیەوە جیاواسن:

وەضفەکاوی غطار پێىەهذی هەیە بە " خەیاڵی جیاوەبىو )خیال      

مىفطل(کە غالەمێکی بێ ماکی و ؾەیز ماددیە بە جایبەجمەهذییەکاوی 

غالەمی ماددی، سەمان و کاث لە وێذا خەجێکی ڕاضذ لە ڕابزدووەو بىو 

: 5733داهاجىو هییە بەڵکىو بە شکڵی جؿش هەڵ ئەضىوڕێذ)جهاهگحری، 

513.) 

پیا هەڵذاهە دژ بێژیەکاوی ئەوە پیشان ئەدا کە ئەم بیيیىاهە لە      

گۆڕەپاوی خەیاڵی کۆشەر) خیال فػال( هاجىوەجە ئاراوە کە هێزی 

جێگەیشخنی غالەمی هماها)غالم مثال(یە وە لەم دهیایە، کۆ بىوهەوەی 

 (.503: 5733دژەکان مىمکىە)جهاهگحری، 

وەضفی پیاو چاکاها درکاهبێذ  ڕەهگە غطار ویطخەکاوی غزفاوی خۆی لە     

وە خىاسیاری ئەوە بێذ پیاوی خىا ئەبێ ئەو ضیفەجاهەیی هەبێ، هەر کەص 

 بییەوێ لەگۆڕەپاوی غحرفاها ضەرکەوی پیىیطتی بەو شخاهەیە.

فیکزی غطار وابىوە وەضفەکاوی ڕەهگ و بۆوی گىهاح هەگزێخە خۆی،       

پێ خۆپارێشی لە وشەکان  خۆپارێشیکی شارەسایاهەی جیا بەدی ئەکزی، شۆیً

 بە جێ ماوە.

ضەججادی وەکۆ مزوڤیکی بە ئەسمىون پیاهەڵذاهى وەضفی شاغێراوی        

لەهەمىو بىارەکاها ڕاگەیاهذووە گەر غطار جەهیا باص لە بىوچىوهە 

غێرفاهییەکان ئەکاث ئەم هەر " پێؿەمبەری شێػزی میللی چحرۆک و 

ژگاری باص ئەکاث، بحری فەلطەفە ؾەرامی و غزفاوی هەجا پاڵەواوی و ئامۆ 

سیىذوو ئەکاجەو، لەیەک وشە وەضفەکاوی ضەججادی هەمەالیەهەیە و 

ئەویش بلیمەجاهە ضەرکەوجىوە، وشە مۆمێ بىوە لەدەضتی ڕضخەیی پێ 

 راساهذووەضەو.

ضەججادی ئەوەی واساهیىەو، بیطخىیەو بیيییىیە بێ کەم و سیاو باس ی        

ابێذ بشاردرێخەو، ئەماهە شاغێرن و ئەکاث پێ وایە هیچ شدێک ه

شاغێریش ئیيطاهە، کاجێک باس ی کىردی ئەکا" ڕەهجی کە داوە لە پێىاوی 

چاوی کاڵ، ضەودا بىوە بە خەحی ضەوسی کىڕێکی چىاردە ضاڵ") 

 (.776: 5733ضەججادی،

ضەججادی ئەوەی کە خۆی ویطخىویە لە شاغێراها بیيیىیە وە ئەیەوێ      

لە ڕەواڵەث و دیمەوی شاغێران ئەکاث " دڵخەڕ و  شاغێر وابێ بۆیە باص

 (.977: 5733ڕووخۆش و كطەساهە") ضەججادی،

" شۆخ و شەهگ و الو چاک بىو، دەص بە جفەهگ و ضىار چاک 

 (. 179: 5733بىوە)ضەججادی،

 

 دەرهجام: -1

بە بەراوەردی دوو پەخشاوی هىهەری پێشەکی هاضاهذوی پیاوچاکان    *     

و شاغێران غطار و ضەججادی ئەمەمان بىو دەرکەوث کە لە بىارە 

جۆرواجۆرەکاوی جىاهکاری، ڕووهبحژی هەردوویان بلیمەجً، ئەگەرچی غطار 

پێشتر ژیاوە وە ڕەهگە کارجێکەری بێ لەضەر ضەججادی هاجىاهحن حاشا 

یگەریەجیە چىهکى ضەججادی فارس ی ساهییىە، کخێبە کەیً لەو کار 

پێشىەکاوی بیيیىە بە دڵىیایشەوە ئەجىاهحن بڵحن کخێبەکاوی غطاریش ی 

خىێىذووەجەو، بەاڵم لەم بەراوەردە دەرکەوث کە ضەججادی بلیمەجیکە 

کە خۆی سەوكێکی داهێىەری بىوە، لە هەلطەهگاهذها ئەبێ ضەججادی 

مىهەکاوی غطار و ئەواهەی دوایی بەرسجز بێ چىهکى ضەججادی ئەس 
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غطاریش ی بیيیىە، خاوەوی محراحی ئەواهیشە، پێىیطخە هەمۆیان کۆ بکاجەوە 

 جا شدێک بەرسجز بخىللێىێذ. 

*پەخشاوی هەردوویان هىهەرییە، هاوەڕۆکی پەخشاوی غطار غزفاهییە"        

لە چییەحی دڵىڤاوی) ماهیذ غزفاوی( و هەضذ پێ کزدوی غزفاوی، هیچ 

ە چارەێکی جز بێجگە لە هەڵبژاردوی سماوی شێػز بەدی هاکزێ") ڕێگ

(. بەاڵم ضەججادی" بۆ ئەوەی جام بذا بە هىوضیىەکەی 33: 5733جبری،

و درسی هێىان شیػز و پەخشاوی ضادە پڕ بکاجەوە و بطەملێنی پەخشاوی 

کىردیش جێی كەڵەم جاوداوی هەیە ئەو جىاهکارییاهەی کە لە شیػزدا 

ە پەخشاهیشا ڕەچاو ئەکزێ ، هاجىوە ئەم جۆرە ڕەچاو ئەکزێ ل

پەخشاهەی خطخۆجە ضەرەجای باس ی شاغێرەکاهەوە. ڕەهگە ویطخبێتی ضۆس 

و غەشلی كىولی خۆی بەراهبەر بەو شاغێراهە دەربڕێ و لە بەر چاوی 

جەماوەرەوە بەرس بیان هزخێنی جا بەشکى خەڵک ڕوو لە بەرهەمەکاهیان 

ە ئەدەبی بیاوی بهێجن چۆهکە سۆربەی سۆری بکەن و بیان خۆێيىەوە و واس ل

خۆیىذەواری ئەو کاث هەر چینی مەالیان بىوە، ئەمەش بىوە هۆی ئەوەی 

مامۆضخا پەخشاهێک بخىللێنی کە ئەو پەڕی جىاهکاری و بەرسی بێذ") 

 (.53: 5733ضەججادی،

* وەضفەکاوی غطار مەرجەبەکاوی ضلىکی غزفاوی لەبەر چاو گزجىوە وە     

شەریػەجەوە بەرەوڕێگەی جەریلەث و حەكیلەث ئەڕواث،  لە ڕێگەی

فیکزی ضۆفیگەری، دووری لە دهیایی ماکی باهگەواس ئەکزی، هاهذاوی بىو 

جىامێری و خىاهاس ی لە ڕضخە کىرجەکاها بە ئەضخىویی وشەکاهە. 

وەضفەکاوی ضەججادی فیکزی ئایینی، هیشخمان پەروەری، لێهاجىویی، 

ەداث وە سۆر جاریش باص لە ڕەواڵەث و ساهیاری و كطەساوی پێشان ئ

 ضیمایان ئەکاث، غەشلی سەمینی و ئاضماوی ئەوان ئەدرکێنێ.

*غطار بە شێىەیی دواهذەرەکان لە هەینێ کە خەلیفەکاوی دوایی         

پێؿەمبەر)ص( وە ئال و ئەسحابی، بە وشەگەلی ضەروادار وەضف ئەکەن 

یاوچاکان وای کزدووە، لەم وە لە دوایشا هاویان ئەبەن، بىو هاضاهذوی پ

ڕواهیىەوە کارجێکەرێکی ئایینی بەدی ئەکزی بەاڵم ضەججادی بە دەگمەن 

 هاویان دەباث، پێ خۆشە خىیىەر لە وەضفەکاها خۆی بیاهىاضێذ.

*وەضفەکاوی غطار لەدوو ڕضخە حێ هاپەڕیذ وە سۆربەی وشەکاوی         

ذ کە هەوا سێذەڕەوی ئەو غەرەبحن. ڕەهگە غطار خۆپارێشێکی لەبەر چاو گزجبێ

لە وەضفا جىوش ی گىهاحی کاث، وەضفەکاوی ضەججادی هەمەالیەهەن، 

 گۆڕەپاوی بەریىە، وشەی کىردی سۆرە وە ڕضخەکاوی دڕیژن.

*هەم غطار و هەم ضەججادی لە پەخشان کەڵکیان وەرگزجىوە،         

 پەخشان درێژە پێذاوی جیایە، ڕەهگە خىێىەر ماهذوو کاث بەاڵم ئەمان

بلیمەجاهە کىرجیان کزدووەجەوە بێ ئەوەی وجارەکەیان جىوش ێ هىكطان بێ، 

ئەمە خاڵێکی بەرچاوە کە پیشاهذەری شارەسابىووی غطار و ضەججادیە 

 لەم بىارەدا. 

* بەم بەراوەردە بەرەی هۆێ، ئەبێ بشاهً کە خاوەن کەلخىور و محراجێکی      

کاری، پێىیطتی بە مەسهً، سماهێکی دەڵەمەهیان هەیە، پڕە لە جىاه

 پاراضدىە. 

 

 

 

 

 ضەرچاوەکان:

 طەزچاوە کوزدیەکان:

(. جواهکازی لە ئەدەبی کوزدیدا، بەػێواشێکی 7931پازطا، طیداحمد.) -

 هۆی، طىە، هالی.

 (. ڕووهبیژی لە ئەدەبی کوزدیدا، طىە، هالی.7931پازطا، طیداحمد.) -

(. مێژووی ئەدەبی کوزد. طيىدج، 7931طەججادی، غەالئەددیً.) -

 کوزدطخان.

(. دەقەکاوی ئەدەبی کوزدی، طيىدج، 7931طەججادی، غەالئەددیً.) -

 کوزدطخان.

(.دیوان، لێکداهەوەو لێکوڵیىەوە 7391مەحوی، موحەممەد.) -

مالغبدالکسیم مدزض حەمەی مەالکەزیم، بەغدا، کخێبخاهەی 

 هیؼخمان.

 طەزچاوە فازطییەکان:

سان، داوؼگاه (. ادبیاث جطبیقی،ته7991مقدس ی، ابوالحظً.) امین -

 تهسان.

(.دیوان حافظ، بە جصحیح محمد 7911الدیً محمد.) حافظ، ػمع -

 قصوینی و قاطم غنی، تهسان، شواز.

 (. فً هثر دز ادب پازس ی، تهسان، شواز، دوم.7911خطیبی، حظین.) -

(. ادبیاث مػاصس هثر، ادواز هثر فازس ی اش 7937زحیمیان، هسمص.) -

 طمذ، هفخم. مؼسوطیذ جا اهقالب اطالمی، تهسان،

(. گلظخان طػدی، جصحیح غالمحظین 7911طػدی، مصلح الدیً.) -

 یوطفی، تهسان، خوازشمی، چهازم.

 (.طبک ػىاس ی هثر، تهسان، میترا، ػؼم.7997ػمیظا، طیروض.) -

(. ادبیاث جطبیقی،وەزگێر طهموزر طاجدی، تهسان، 7993ػوزل، ایو.) -

 امیرکبیر، دوم.

جرکسة الاولیا، مصحح زیىولد ا.  (.7999غطاز هیؼابوزی، فسیدالدیً.) -

 هیکلظون، تهسان، هسمع.

 (. اهواع هثرفازس ی، تهسان، طمذ، طوم.7931فظایی، زطخگاز.) -

(. ادبیاث جطبیقی، وەزگێڕ طیدمسجض ی آیذ 7931هالل، محمد غىیمی.) -

 ەللا شادە ػیراشی، تهسان، امیرکبیر، دوم.

 

 طەزچاوە وجازەفازطییەکان:

وع هگسغ و شبان دز کؼف الاطساز، کاوغ (. موض7999جبری، طوطً،) -

 .17-31، صص 73هامە، ػمازە 

(. مػیازهای جمیز وقایؼ خیال مىفصل دز جرکسة 7931جهاهگیری، محمد.) -

الاولیا بە زوغ هاهسی کسبً، ادبیاث غسفاوی داوؼگاه الصهسا، طال دهم، 

 .711-719صص 73ػمازە 

 

د غىاصس بالغی دز هثر (. جحلیل کازکس 7939کالهچیان، شهسا و همکازان.) -

ػاغساهە جرکسة الاولیا، پژوهؽ های ادب غسفاوی،طال طیزدهم، ػمازە 

 .777-799، صص 11اول، پیاپی 

 طەزچاوە وجازە کوزدییەکان:
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(. یادی طەججادی، 7911ػەزەفکەهدی، غبدالسحمان) هەژاز(.) -

 .17-11گۆڤازی طسوە، طاڵی یەکەم، اوزمیە، صص 

 

األطخاص فٖ ةداٗث ذنر اىظخػ٘ات فٖ حذنرة ٌلارُث وغف  )دراشث 
(ةٖ نٔردي غالاىدَٗ ششادي  ده ى ئّو٘زوٌاألوى٘اء ىيػطار اىِ٘ظاةٔري و

1 
 اىخالغث: 

نٔن اىليً وٗػترون حرٗ وٗلٔم اىٍؤىفٔن غِد وغف األطخاص فٖ اىِرر 
ظٓرون األْداف ةطرٗلث خف٘ث. ٗػففٔن اىهالم غ٘ر  ُٗ ن٘فٍا ٗحتٔن. ح٘د 

ي٘غث وٗخفٔن اىخفاغ٘و اىدك٘لث ضٍَ اىِػٔص اىخٖ ال اىٍحهٖ ةيغث ة
صخطاع فٍٓٓا إال ةاىخٍّػَ اىطٔٗو.  ُٗ 

ٗلٔم اىػطار ةصحر اىلارئ فٖ حذنرة األوى٘اء غِدٌا ٗػف رسال اهلل. ٗتدأ 
ةٖ نٔردي ةاىخػرٗف غَ األطخاص   ده ى ئّو٘زوٌغالاىدَٗ ششادي أٗضًا فٖ 

 ةِفس اىطرٗلث. 
ن األْداف، حػرٗف أس٘ال اىٍصخلتو ةٓا واىتحد طرح ْذه اىٍٔضٔغات، ة٘ا

اىػيٍٖ اىدك٘ق ضروري ىهظف ختاٗاْا، اىخػرف غيٕ اىٍشٓٔل ف٘ٓا، غرض 
اىشٍاى٘ات وذراء اىٍػِٕ حخٕ ٗؤٌَ اىش٘و اىلادم أن ىغخًٓ ذرٗث وٗشب 
غيً٘ٓ اىحفاظ غي٘ٓا. حلٔم ْذه اىدراشث ةٍلارذُث طرٗلث اىٔغف فٖ ةداٗث 

ةٖ نٔردي واىذي حٍج نخاةخّ ةاىيغخَ٘   ده ى ئّو٘زوٌ ء ونخاةٖ حذنرة األوى٘ا
اىهردٗث واىفارش٘ث. حً إسراء اىتحد ةاىطرٗلث اىٍهخت٘ث وفق ٌِٓز ححي٘و 
اىٍحخٔى. اىِخائز اىخٖ ُحػو غي٘ٓا حظٓر ُلاط االطخراك واالخخالف ةَ٘ 

 اىيغخَ٘ فٖ اىٍشاالت اىٍخػددة، 
 

نٍا أن اىٍؤىفَ٘ كد وغال فٖ ٌٓاراحٍٓا اىخاغث فٖ اىٔغف إىٕ اىذروة، 
ر فٖ اىٓ٘هو  ح٘د أن اإلٗشاز ْٔ ٌرال رائع غيٕ ذىم. حخٕ أن اىخأذ٘ر واىخأذُّ

 اىداخيٖ واىخارسٖ كاةو ىيفحع. 
 اىهيٍات اىٍفخاح٘ث: اىػطار، ششادي، اىِرر، اىٔغف 

ذکر طخػّیج ْا در حذکره ی حٔغیف اطخاص در اةخدای  ٌلایصّ»ٌلاىّ ی
  2«ةی کٔردی غالاىّدیَ شّشادی ده االوىیای غّطار ُیظاةٔری و ٌیژووی ئّ

 چکیده:
دِْد  ا در ُرر، كيً راسٔالن ٌیُٔیصِدگان در ِْگام وغف طخػّیج ْ    
ای  ه پصِدُد؛ ةیان ٌی کِِد، اْداف را ةّ طیٔ آُچّ را کّ خٔد ٌیو

آرایِد و  ْا را ةا زةاُی فاخر ٌی ُاٌحصٔس ٍُایان ٌی شازُد، ُاگفخّ
شازُد کّ سز ةا دّكج خاص  ْای ریزی را درالةالی ٌخٔن پِٓان ٌی ُکخّ

 ٌفٓٔم آن دریافج ُخٔاْدطد.
پردازد خٔاُِده  غّطار در حذکره االوىیا زٌاُی کّ ةّ وغف ٌردان خدا ٌی    

ی در ةی کٔرد ده کِد، غال اىّدیَ شّشادی ُیز در ٌیژووی ئّ را ٌشذوب ٌی
 اةخدای ٌػرفی افراد ةّ ٍْیَ ٌِٔال ةّ حٔغیف ٌی پردازد.

                                                     
7
الاطخاذ  مؼازک املسکص الدولی لخػلیم  حبيب ەللا طليمي، دكخوزاه في اللغت وألادب الفازس ي،  

 .اللغت الفازطیە لغیر الىاطقین بها فی جامػت کسدطخان. محافظت کسدطخان، ایسان 

Habiballah1308@gmail.com 

 
1

حبیب ەللا ضلیمی، دکترای سبان و ادبّیاث فارس ی، اضخاد همکار مزکش آمىسش فارس ی به  

 ن کزدضخان،  ایزان.ؾحر فارس ی سباهان داوشگاه کزدضخان، اضخا

Habiballah1308@gmail.com 

طرح ایَ ٌٔضٔغات، آطکار کردن اْداف، طِاشاُدن آُٓا ةّ ُصو آیِده و      
ْا  پژوْض دكیق غيٍی ضروری اشج حا ُٓاُی ْا آطکار طُٔد، ُاطِاخخّ

ْا اغالم طٔد حا ُصو  طِاخخّ طُٔد، زیتایی ْا ٍُایان طُٔد و غِای زةان
آیِده ةّ خٔد ةاور داطخّ ةاطِد کّ دارای زةاُی غِی ْصخِد کّ حراشج 
ازآن ضروری اشج. ایَ ٌلاىّ ةّ ٌلایصّ حٔغیفات اةخدای دو کخاب حذکره 

 ُگارش ةّ کُردی و فارشی زةان دو ةّ کّ –ةی کٔردی  ده االوىیا و ٌیژووی ئّ
کّ ةا رویکرد  اشج ایی کخاةخاُّ پژوْض ی طیٔه.  اشج پرداخخّ -اُد درآٌده

ححيیو ٌحخٔا اُشام طده اشج. ُخایز حاغو از آن حاکی از اطخراک و 
ْای گُٔاگٔن اشج و دو ُٔیصِده ُیز ٌٓارت خاص  افخراق دو زةان در حٔزه

ی اغالی آن اشج، حا  اُد کّ ایشاز ٍُُّٔ خٔد را در حٔغیفات ةّ اوج رشاُده
 كاةو ةررشی اشج. حّدی حأذیر و حأّذر ُیز در شاخخار دروُی وةیروُی

 واژه کيید: غّطار، شّشادی، ُرر، وغف
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Abstract: 
The author let the pen go and express what they like, 

reveal their goals implicitly, embellish the unspoken with 

glorious language, and hide small points in the labyrinth 

that will not be understood except with special care while 

describing characters in prose. 

When Attar fascinates the reader when he describes the 

men of God in Tazkirat al-Awliya, and Ala'edin Sajjadi 

describes the same in the Mejuy adabi kurdi at the 

beginning of the introduction of individuals. 

Explaining these issues, revealing goals, introducing 

them to the next generation, and careful scientific studies 

are necessary to reveal the hidden, to recognize the 

unknown, to reveal the beauties, and to declare the 

richness of languages so that the next generation believes 

they have a rich language protecting which is essential. 

This paper compares the descriptions at the beginning of 

two books, Tazkirat al-Awliya and Mejuy adabi kurdi, 

written both in Persian and Kurdish. The method was 

library carried out with content analysis approach. The 

results showed the commonalities and differences 

between the two languages in different fields, and the 

two authors have peaked their special skills in 

descriptions, whose brevity is par excellence, so that to 

some extent the effect and effectiveness could be studied 

in the internal and external structure. 
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