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  پشكی
  
  

پم خۆش سرنجی ئوەی خونر بۆ ئوە ڕابكشم، ئم 
كتبی بردەستتان لكۆینوەیكی وژەیی، براوردكاری، 
یاخود گفتوگۆ و قسكردن نیی لسر ژانركی ئدەبی، 

م ئركی بندە نیی و زیاتر كاری كسانی چونک ئ
شارەزای ئم بوارەی، بكو ئم نووسین زیاتر خستكی 
 ی بو شاعیرانكۆی ئ ل كربژنیا گوو ت یژوویی ھم
درژایی مژووی سردەمی ھردوو فرمانەوایتیی 

 ك لسر دەستی دەستدارانی عباسی و ئومویئیسالمی 
كوات . وو دەوت، یان ب ھۆكاری تر ب كوشت چوونئم د

ھندك زانیاریی كورت و پوختن لسر ژیان و برھمكانی 
 ست و ئامانجی جیا ببم ب ی كو شاعیرانك لشب

  .كوشت چوون
دا، یان ل )الجاھلی(ئم دەزانین چ ل سردەمی نفامی 

 نو خودی سردەمی فرمانەوایتیی ئیسالمدا، چ ل
کۆمگی عرەبیدا تا قۆناغ و سردەمانكی زۆر شیعر و 
شاعیران سرچاوە و برھمھنری ڕۆشنبیری، دەنگی ئازاد، 
ڕەخن و ناڕەزایتی بوون ل برانبر دەست و کۆمگی 
نریتیدا، شاعیران توانیویان ل ڕگی ھۆنراوە و قسیدە و 



 

ك بكانوە تكانیانمرھنگ و ڕەوتی برھزمان و ف 
ڕەخنیی بدەن و تا ئندازەیك وەرچرخانك ل کۆمگی 

كدا دروست بكن، بگرە ئم توژە ھمیش ئوی ڕۆژ
ھزكی بزونری نو كای جیاجیاكانی کۆمگ بوون، ھر 
بۆی توانیویان لم ڕگیوە زۆر جار دژ ب ستم و نادادی 

ن دەستدارانوە بوەستنوە، و چوساندنوە ل الی
ھاوزەمان دەستیان ل دابونریت و دۆخی چقبستووی 
 و دەقوە دژ بییزمانی ڕەخن دەپاراست، بیش نگکۆم
خكی و نفامییش دەوەستانوە و پاشخانی دەشتكییانی 
کۆمگی عرەبییان دەدای بر نووكی ڕەخنكانیان؛ بم 

ی شاعیران كاركی سانا و ب باج و ب ئم ھوڵ و كۆشش
ئرقل نبووە، بكو ل پای برھم و ھوست و 
ڕەخنكانیان برانبر ب دەست و کۆمگ، شاعیران باجی 
قورس دەبخشن و بشكی زۆریان ب ئاماز و ھۆكاری 
جیاجیا دەبن قوربانی، ئگر ئم ل ڕگی سرچاوە 

وە بكانژووییدان شاعیر و مرنج بدەین، سوردی س 
ئدیب لسر دەستی خلیف، والی، كاربدەستانی دەوت، 
خ و برژەوەندیخوازان ب كوشت چوون و سریان 

ئو زانیارییانی لم بارەوە لم كتبدا ھاتوون و . ناوەتوە
دەیانخین ڕوو، گواھیی ئو ڕاستییمان بۆ دەخن ڕوو؛ 

شمان بۆ ساغ دەبتوە ک زۆربی سردارانی ھروەھا ئوە
ئیسالمی ل ھردوو سردەمكدا، ئوەی ل برژەوەندیی 
خۆیان و دەستكیاندا نبوای، ئوا ب توندی ب ڕوویدا 
دەتقینوە و قبوویان ندەكرد، جیا لوەش ئاماژەیكی 
كی ئازاد و بوونی ڕەخنر نووزەیبۆ دەمكوتكردنی ھ ڕوون 

و بیروڕای جیاواز، ئگر وا نبوای ئوەندە ھۆزانڤانی دیار 



 

ندەكران قوربانی و خونساردان ب ئامازی جیاجیا و 
  .نامرۆڤان ندەكوژران

ئم لگڵ ئوەی ئاماژەمان بۆ ژمارەیكی زۆر لو 
 ازی جیاجیا لھۆكار و ئام ب كردووە ك دیبانشاعیر و ئ

كوژراون، ھاوكات ئاماژەمان بۆ ھردوو سردەمكدا 
بشكی تریشیان كردووە ك ل ھردوو سردەمکدا 
دووچاری زیندانی، ئازار، ئشكنجدان، سوكایتی، نانبین و 
دەربدەری بوونتوە، بگومان ب پشتبستن ب ژمارەیك 
سرچاوەی كۆن و نوێ، ھندەم بۆ كرابت ھوم داوە 

دەردە برابن بیانخم ڕوو و ب زۆرترین شاعیر ك بم 
كورتی شتك ل بارەیانوە بم، خۆ ئوەشیان دەزانم لبر 
ھۆكاری جیاجیا بگومان نمتوانیوە ھموویان لم كتبدا كۆ 
بكموە، چونک بندە ھر ھندەی پ كراوە بو ئومدەی 
كسانی تر بن و لسر ئم بابت زیاتر پشكش بكن و 

ی فراوانتر بخن ڕوو و تواوی ئو بۆشایی پ زانیاری
  .بكنوە

بۆ ئم نووسین گڕاومتوە بۆ ... ئوەی ماوەتوە بیم
سرچاوە كۆن و نویكان ب ھردوو بواری مژوویی و 
 نیا پشت بت تك ناتوانرتبۆ وەھا باب وە، چونکدەبییئ

تبم بۆ سر سرچاوە ئدەبییكان ببستین، ھروەھا ئم ك
بشی یكم تایبت ب سردەمی : دوو بش دابش كردووە

  .ئوموی؛ بشی دووەم تایبت ب سردەمی عباسی
ب ھردوو سردەمی ئوموی و عباسی بۆ شاعیران و 
ئدیبان لگڵ ئوەی قۆناغی گشكردن و فراوانتربوونی 

اڵ و پ ل بوارەك بووە، ھاوكات سردەمانکی خوناوی و ت
ئم تنیا وەكو نموون . دەردەسری و چوساندنوەش بووە



 

ئاماژە بۆ ھندک ل قوربانییكان دەكین، تاكو ئو قسانی 
سرەوەمان بسلمنین و زیاتر برچاوی خونر لم بارەوە 
 بم كترەتا ئاماژەم بۆی كرد ئوە، وەكو سینڕوون بك

ب ،دەبی نییوەی ئینکۆكی لڕووینیا خستنكو ت
مژوویی بۆ بشك لو ھۆزانڤانانی ك لسر دەستی 
فرمانەوایانی ھردوو دەوتی ئیسالمی ب كوشت چوون، 
یان ل الین کۆمگوە كوژراون، ئومد دەكم بم كارەم 

بگومان . خزمتكی ترم ب خونر و كتبخانكان كردبت
موو كاركی مرۆڤ بدەر نابت جگ ل كاری خوای مزن، ھ

 ت لری ئازیز ھاوكارم بندەخوازم خو موكوڕی، بۆیك ل
دەستنیشانكردنی ھكان، تاكو بتوانم ل چاپكانی تردا 

  . ڕاستیان بكموە
  
  



 

 
  
  
  

  بشی یكم
  دروستبوونی دەوتی ئوموی

  
  

دەوتی ئوموی ب دووەم دەوتی ئیسالمی ل مژوودا 
دەست پ دەكات و ) ز٦٦١ -ك٤١(ار دەكرت، سای ئژم

لسر دەستی عباسییكان دەكوت، ) ز٧٤٩ -ك١٣٢(سای 
لم ماوەیدا ھردوو خانوادەی سوفیانی و مروانی 
فرمانەوایتییان دەكردووە، ك پکوە كۆی خلیفكانیان 

 ی كوڕی باوكی سوفیان ١٤دەكاتمعاویی و ب لیفخ 
ەكات و ب مروانی كوڕی موحممد كۆتایی پ دەست پ د

  . دت
وەك ئاشكرای خودی معاویی وەك دامزرنری ئم 
دەوت زۆر لمژ بوو ب ئاماز و شوازی جیاجیا خۆی بۆ 
وەرگرتنی دەستی ئیسالمی و عرەبی ئامادە دەكرد، 
بتایبتی ل وتی شاموە تا دەھات پگی جماوەری، 

و سربازیی خۆی پتو دەكرد، دواتریش وردەوردە دارایی 
توانیی پل بھاوت بۆ ھرمكانی تر، نخاسما بۆ 



 

ھرمكانی حومس، ئوردن و فستین، كاتكیش ئیمامی 
بو دەردە كوژرا، ئیتر لژر پاساوی جیاجیادا ) خ.ڕ(عوسمان 

معاویی ھلك دەقۆزتوە، دیارە ب شھیدبوونی ئیمامی 
ئیتر ب تواوەتی دەرفت ڕەخسا ل ڕگی نیمچ ) ز.ڕ (علی

كودەتایكوە دەست ل ئیمامی حسن وەربگرتوە و ئم 
دەوت دابمزرنت، ك بپی زۆرک ل پوەر و بنماكان 

خیكی بووە، ھروەھا - دەوتكی شمولیی نیمچ نتوەیی
و فۆڕم ل دەرەوەی زۆرک ل بنما و ڕسا و یاسا 

ئیسالمییكدا بووە، چونک ب دامزراندنی ئم دەوت ئیتر 
بنماكانی شورا و فۆڕم و خستكانی دەوت لسر 
شوازی ڕاشیدین كاڵ بووە، زۆر بنمای ئیسالمی پشل كران 
و دەقكی پادشایانی ل خۆ دەگرت، ل سایی ئم دەوتدا 

نی یكتر و ئاشوب و موسمانان زیاتر دەستیان چووە خو
ئاژاوەی زۆروزەوەند کۆمگی ئیسالمیی گرتوە، خلیف و 
والی و سوپای ئم دەوت دەستیان چووە خونی موسمانان 
و چندین جۆر ناكۆكی و ملمالن و شڕی نوخۆیی 
کۆمگی گرتوە و زۆرک ل ھاوەن، زانایان، ئدیب و 

الن و ناكۆكییان و بگرە شاعیران كران قوربانیی ئم ملم
خودی ئایینكش كرای قوربانی، دیارە ب دیدی ھندکی 
تریش دەوتی ئوموی مۆدلكی برز و سركوتووی 
 قۆناغ ل توانیویان تم دەوكانی ئلیفئیسالمی بووە، خ
جیاجیاكاندا خزمتی زۆر ب ئیسالم و موسمانان بگینن و 

ی بھنن، بم ئم وەك ل سرەوە دەستكوتی زۆریش بد
ئاماژەمان بۆی كرد، پمان وای ئگرچی ئم دەوت خاوەنی 
چردەیك دەستكوتیش بووبت، ھاوزەمان زۆریش ب الڕدا 
ڕۆیشتووە و دوو ھندەش خاوەنی الپڕەی تخ و تاریک و 



 

ناکرت ئو ھموو خونشتن و الدان ل ئایین و 
ب پیرۆزییكان و خۆدەومندكردن و نادادی سوكایتیكردن 

 ن، بۆیی بخروی پشتگوتدارانی ئوممكاریی دەسو ست
  .باشتر وای ھردوو دیوی مژووی ئم دەوت ببینین

 ل پــــــ ــــــیو نــــــاكۆكی و ملمالننــــــاوی ئھ ــــــرەوە، لل
برژەوەندیخوازییوە، ئیتر شیعر و شـاعیران زۆر جـار وەكـو 

ــك ل الین دەســتدارانی ئم دەوتوە كرەســت و  ازئام
بو شـــڕ و ملمالنـــیوە دەگلنـــرن، ئگرچـــی ل ســـردەمی 
نفامیــدا شــیعر نبووبــووە ئــامازكی سیاســی بــۆ ملمالنكــان، 

ـــــی (بم دواتـــــر  ـــــاریكراوی ل ســـــردەمی قمەوتی ب دی
ــــــۆ )ئوموییكانــــــدا ــــــك ب كــــــار دەھنــــــران ب كوەكــــــو چ ،

ووككردن و دژایتیكردنی یكتـر، بـۆی لـرەوە بشـك یكترس
ــــــ و ئــــــارەزووی  ــــــانیی ملمالن ــــــن قورب لو شــــــاعیران دەب
ـــسی  ـــانوە ق ـــر ل بارەی ـــومی، ك دوات دەســـتدارانی بنوئ

  .زیاتر دەكین
  

  شیعر و شاعیران ل سایی دەوتی ئومویدا
ئم پشتر ئاماژەمان بۆ ئوە كرد شیعر وەكو ژانركی 
ئدەبی ل سردەمی نفامیدا خاوەن ھز و پگیكی گورە 
بووە، بگرە تاك سرچاوەی ھۆشیاری و معریفیی ھاكزایی 
 كیش ئیسالم لرەبی بووە، كاتی عگی کۆمردەمو سئ
نیمچدوورگی عرەبیدا سر ھدەدات، شیعر و شاعیران 

اری جیاجیا خۆیان دەخزنن نو موسمانانوە، دیارە ب ھۆك
، تنانت سردەمی )خ.د(ل سردەمی خودی پغمبر 

ب . ڕاشیدینیشدا ئم بوارە زۆر جگی بایخ نابت
ھاتنكایوەی دەوتی ئوموی، چ بۆ گرمكردنی شوانی 



 

خۆش و ڕابواردن و دروستكردنی كشی خۆش بۆ 
سرداران، چ بكارھنانی بۆ ملمالن سیاسی و دژایتیكردنی 

ی ن و دەبنیدا دەككی زیاتر پخكتر، شیعر و شاعیران بای
توژكی ئژمار بۆكراوە، بتایبتی شیعری سیاسی وەكو 
لقك ل ژانری شیعری ڕەواجكی باش پیدا دەكات بۆ 

  . گرمكردنی بازاڕی شڕ و ملمالنكان
سرھدانی نـاكۆكی و دووبرەكیـی سیاسـی و خكـی و 

ــاوەڕی، ــایینی و ڕب ــاواز و ئ ــی جی ــدین گرووپ ــدابوونی چن  پی
ـــــــاكۆكیی وەك ـــــــان، : دژبیك و ن ـــــــان، علوییك ئوموییك

ـــی ـــا دوای ـــان و ت ـــان، زوبیرییك ـــدانی شـــڕ و . خواریجك می
پكدادان و ھپی وەرگرتنی دەسـت الی سـرانی ئم ھـز 
و گرووپان خۆشتر و قووتر كردبوو، ھر بۆی ھر یكیـان 

ویـــستیان ببـــوو بــــۆ پی جوداجـــودا ھرەســــتاز و كئـــام 
ـــــرەوە شـــــاعیرانیش  ل ،ڕەكوەی شــــــــــردن خۆشـــــكردن و ب
دووچــــــاری جۆرــــــك ل دابشــــــبوون دەبــــــن، ئیتــــــر چ بــــــۆ 
برژەوەنــدیی دارایــی، یــان وەكــو بــوا و ھوــستی سیاســی، 
بۆی ل ڕگی ھۆنراوە و برھمكانیانوە تكڵ بو شڕ و 

تایبدەبن، ب یی ملمالنـگڕ كان زۆریان چ لوییتییش ئوم
پـارەوپولوە چ ب تـۆپزی ب كاریـان دەھـنن بـۆ برژەوەنـدیی 

ــــــــان و ئامانجكانیــــــــان خــــــــۆ ئوەی ئمشــــــــی ڕەت . خۆی
بكـردایتوە، ئوا ڕووبڕووی كوشــتن یــان سـزای تونــدی تــر 

ــــــم وای ل ســــــردەمی ئم دەوتدا شــــــیعر . دەبــــــووەوە پ
  :كرد و ھۆكارەكشی دەگڕایوە بۆبایخكی زیاتری پیدا 

سرھدانی چندین گرووپ و تاقمی ناكۆك و دژ : یكم
  .بیك

  .ژینگی نوی سیاسی و حوكمانی: دووەم



 

  .دەمارگیریی خكی و نتوەیی: سیم
  .زۆربوونی ئاماز و كرەستی شیعری: چوارەم
  .جنگ و پكدادانی ناوخۆیی: پنجم

کپ مانموو ئم ھوەی لا بۆ ئرەكییان گی سوە ڕۆ
قۆناغدا شیعر بایخی زیاتر پیدا بكات، بمش شاعیران 
زۆربیان بم شوەیی الی خوارەوە بسر ھزە ناكۆك و 

  :نیارەكاندا دابش بووبوون
  .بشكیان بوون داردەستی دەستی ئوموی: یكم
ربژارد ب ژمارەیكیان برەی ئۆپۆزسیۆنیان ھ: دووەم

  .ڕەنگ جیاوازەكانیانوە
  .بشكیشیان بالین مانوە: سیم

کوات بشكی زۆر ل شاعیران، چ ب ویستی خۆیان یان 
ب ناچاری و تۆپزی، ناچار كران ب الینگری و جۆری 
ملمالنیكانوە، ئمش وای كرد بشكیان باجی قورس بدەن 

اوەی سردەمی و ببن قوربانیی ئو دۆخ نخوازر
حوكمانیی ئوموییكان و سرجم گرووپ ناكۆككانی تر، 

 سای تمنی ئم دەوتدا، چ لسر ٩١کوات ل ماوەی 
 كانی تر بر دەستی گرووپسیان ل ،تم دەسدەستی ئ
دەیان ھۆزانڤانی گورە و دیاری ئو سردەم ب شواز و 

ندانیكردن، ئشكنجدان، ئامازی جیاجیای وەكو كوشتن، زی
ھھاتن و تا دوایی بوون قوربانیی خواستی دەستخوازانی 
ئو سردەم، ئوەی ماوەتوە ئاماژەی بۆ بكم ب زۆری 
: ھونر و كرەست شیعرییكانی ئو سردەم ل بواری

پیاھدان، دداری، خزمایتی، جنگ، گللیی، زەمكردن و 
 ب زۆری ل دووتوی ھۆنراوەكاندا سرزەنشتكردندا بوون و

  .ب كار دەھنران



 

  )١( زیادەی كوڕی زەیدی ئلعزری

: ناوی تواوی شاعیر      
       . ر بناوبراو س

خانوادەیكی ئدەبدۆست بووە، تنانت خودی 
ل شاعیرەكانی سرەتای عبدولەحمانی برای ب یكك 

 خاوەنی زۆر زیادەسرھدانی ئیسالم ناوزەد دەكرت، 
ھۆنراوەی درژ بووە و ھر واش ل نو شاعیراندا ناسراو 
 م شاعیرە بریتی بوون لبووە، ناوەڕۆکی شیعرەکانی ئ
. پیاھدان، شانازی، زەمكردن، دداری، الواندنوە و دانایی

اوەنی شوازكی ئاسان و پ مانا شاعیر ل ھۆنراوەكانیدا خ
ئم شاعیرە لسر دەستی . ز٦٧٣- ك٥٤بووە، سای 

 م بارەوەت و لدەكوژر   كبكت ،
  .دەنووست

لم ھۆنراوەیی خوارەوەدا سرزەنشتی ھاوڕیكی 
دەكات و تیایدا شانازی ب خۆی و ڕەچكییوە دەكات و 

  :دەت
"











 

دیی٢(میرداسی كوڕی ئ(  

 تیرەی ر بس ك 
    ،وە دەناسراباوكی بیالل م  و بب

ناوبراو . زیاتر ب ناوی ئادیی دایكیوە ناوبانگی دەركردبوو
یكك ل پیاوە ئازا و بھیممتكانی سردەمی خۆی بووە و 
گوتاربژكی بتوانا و شارەزا بووە، ھاوشانی ئیمامی علی 

بشداریی شڕی سفینی كردووە، بم دواتر لسر ) ز.ر(
ازی دەبت و ل دژی ئیمامی ناڕ) التحكیم(پرسی ناوبژیوانی 

  .علی بشداریی شڕی نھرەوان دەكات
 كوف ی كوڕی زیادەوە، لدولن عوبالی پاشان ل
 ل ڵ سگت و لبت ھنجام دەتوانرئت، سزیندانی دەكر
ھاوەكانی ڕوو دەكن ناوچی ئسك، و ل ئھوازەوە ئوە 

س نین و توان دوژمنی كنن ئیدژی ڕادەگ نیا ل
جوروستمی دەستداران ھھاتوون، ھروەھا شڕی 

 ئم كوڕی زیادكس ناكن تا شڕیان نكرت، كاتك 
ھوان دەبیستت، سوپایك دەنریت سریان و سرئنجام 

 تك دەشكت، دواتر سوپایكی تر ب فرماندەی 
دا شڕ ل نوان دەنریتوە سر میرداس و ل ڕۆژی ھینی

ھردووالدا دروست دەبت، پاشان ھردووال ڕك دەكون 
شڕ ڕابگرن و نوژی ھینی بكن، بم عبادە ل ژرەوە 
ف دەكات و ل كاتی نوژدا پالماری میرداس دەدات و 
ھموویان دەكوژت، ئینجا كللسرەكی میرداس دەباتوە 

 ش لمردەستی كوڕی زیاد، ئی بۆ بڕووی )  ك٦١(سا
داوە، ئمش نموونیك ل بنشكاندن و فرتوفی بشك 

  .ل فرماندە سربازییكانی سوپای ئیسالم لو سردەمدا



 

ئمی الی خوارەوە پارچ ھۆنراوەیكی شاعیرە ل بارەی 
  :جنگ و ژیان و مردنوە، دەت







  
  )٣(حاریسی ئلغدانی 

 كیم شاعیرە خئ 
سرەیر . شاری بمبغی . ی بینیوە)خ.د(گوتراوە پواھ

فتوحاتی ال بووە، بتایبتی پیوەست ب سردەمی ئیمامی 
عومر و ئیمامی علییوە، كاتك فرمانی پ دەكرت شڕی 

 ئھواز، خواریج بكات ل نزیك ڕووباری تیرا ل دەوروبری
سرئنجام دووچاری شكان و ھھاتن دەبت و ل كاتی 

دا ل ئاودا دەخنكت و ) ك٦٤(دەربازبووندا شاعیر ل سای 
ناوەڕۆکی شیعرەكانی حاریس زیاتر ل بواری . سر دەنتوە

پیاھدان، شانازی، سۆزداری، زەمكردن و میدا بووە، 
یدا شاعیر ھۆنراوەیبواری م روەھا لھ مو ئ یكی ھ

  :بشكتی











 

  )٤(عبدولی كوڕی باوكی سوفیان 

          ککی 
ھندك ل شارەزایان . ل ئندامانی خانوادەی بنی ھاشم

. عبدولیان ب یکک ل شاعیرەكانی ئھلوبیت زانیوە
ل ڕووداوی كربالدا لگڵ ئیمامی )  ك٦١(ناوبراو سای 

  .حوسن شھید كراوە
  

یئلحوت٥(ئ(  
ناسراو ب ،لیكدیار .  باوكی م
یكك ل شاعیرە دیارەكانی . نیی سای چند لدایك بووە

. ل دۆخكی ھژاری و نداریدا ھاتووەت دونیاوە. ئلھیجا
 زۆر جاریش ل ،كی ڕوون و دیار نییما و ڕەچزۆر بن
بواری زەمكردندا دەمی ل خۆی و دایك و باوكیشی 

جارکیان . ندەپاراست    ردەمب دەخات 
زەمكردنوە، ئویش الی ئیمامی عومر دووەم خلیفی 
ڕاشیدین سكای لسر تۆمار دەكات، بۆی ب فرمانی 
خلیف شاعیر ل زیندان توند دەكرت، دواتر ب مرجی 
ئوەی دەستبرداری شیعری زەمكردن بت، خلیف فرمانی 

ھزار درھمیش وەكو ئازادكردنی دەدات، تنانت بی س
  .بخشیش بۆ بژویی منداكانی ل ئیمامی عومر وەردەگرت

وەك سرچاوەكان ئاماژەی بۆ دەكن، ئم شاعیرە خاوەن 
كسایتییكی نزم و خراپ بووە، ئمش ل ھۆنراوەكانیدا 
ڕەنگی دابووەوە، شاعیر خاوەنی دیوانكی شیعریی و بۆ 

مشیان پارچیك لو ئ. چندین جار چاپ كراوەتوە
ھۆنراوەیی شاعیر ك تیایدا ل زیندان باس ل دۆخی 



 

ژیانگوزەرانی خراپی منداكانی دەكات بۆ ئیمامی عومر، 
  :دەت







  
  )٦( سوەیدی كوڕی باوكی كاھیل

 باوكی ناسراو ب 
بن سالموە وەكو ھاوشوەی ئم شاعیرە ل الین ئی. سعد

  ژمار كراوەكانی خوارووی .  ئكی دەشتخ
راقتی عو . ک لکوە یكی ھۆنراوەیگڕ کیان لجار

 وە شاعیر لم ھۆیب نی یشكر زەم دەكات، بۆیندامانی بئ
دواتر ب بۆنی پیاھدانیوە بۆ . زیندان توند دەكرت

 ل زیندان ئازاد دەكرت؛ بم بو خانوادەی 
مرجی بن بدات جارکی تر نگڕتوە بۆ ھۆنراوەی 

دا ل ١٩٧٢خاوەنی دیوانكی شیعریی و ل سای . زەمكردن
ئمش پارچ . چاپخانیكی شاری بسرە چاپ كراوە

  : ھۆنراوەی شاعیرە ل بارەی وەسفكردنی می و ئافرەتوە












 

  )٧(عبدولی كوڕی سعدی نفیل
 ٦٥(ئم شاعیرە ل كاتی شۆڕشی ئلتوابیندا، ل سای 

دوای . اعیرەكانی ئھلوبیتیکک ل ش. دا كوژراوە)ك
ئوەی بشداریی شۆڕشی ئلتوابین دەكات، لو شۆڕشدا 

  .دەكوژرت و سر دەنتوە
  

  )٨(عبدولی كوڕی وائیل ئلتمیمی

دوای ئوەی . شاعیر سر ب ڕەوتی شیعگرا بووە
 دا لو شۆڕشوابینی كردووە، للتشداریی شۆڕشی ئب

  .دا كوژراوە) ك٦٥(سای 
  

  )٩(عبدولی ئلتائی

دا بشداریی  ) ك٦٥(سای . شاعیركی شیعگرا بووە
شۆڕشی ئلتوابینی كردووە، لو شڕەدا لووتی دەبدرت و 

  .ب خستی بریندار دەبت
  

  )١٠(رەفاعی كوڕی شداد
بشداریی شۆڕشی ئلتوابینی . شاعیركی شیعگرا بووە
دا لگڵ ) ك٦٦( سای دواتر ل. كردووە ل دژی ئوموییكان

  .موختاری كوڕی سقفیدا دەكوژرت
  

  )١١(مجنون لیال

ناوی تواوی شاعیر       
ئگرچی خودی ئبی ئلفرەج ئلئسفھانی ل كتبی 

: "دا ل بارەی ناوی توای شاعیرەوە دەت"االغانی" 
            



 

  " م ھۆزانڤانوەی ناوی ئشی بۆ ئگب ،
  :قیس بووە، ل ھۆنراوەیكدا بۆ لیال دەیت




ھر ھمان سرچاوە ئاماژە بۆ ئوە دەكات ھندک پیان 
نون و لیال ھیچ بنمایكی نیی، تنانت وای چیرۆكی مج

دەت تیرەبتیرەی بنی عامر گڕاوم كسكم بو ناوەوە 
ندۆزیوەتوە، ئمش جۆرك گومان دەخات سر بوون و 
نبوونی ئم شاعیرە، ژمارەیكی تریش جخت لسر ئوە 
دەكنوە ئم شاعیرە بوونی ھبووە، بم شت بووە؛ بكو 

شیدای لیال بووبوو، كاتكیش داخوازی دەكات تنیا 
خانوادەكی ڕەتی دەكنوە كچكیان مردی پ بكات، 
ئمش وا ل قیس دەكات زیاتر ئوینداری لیال بت و 
ڕۆژان سردانی گڕەككیان بكات، ل برانبردا خانوادەی 
لیال الی دەست سكا لسر ناوبراو تۆمار دەكن، 

ی دەست فرمان ب كوشتنی شاعیر دەكات، ناچار ھرچ
لرەوە . ئمیش ھدت و ڕوو دەكات دەشتودەر و چۆوانی

ەوە دەناسرت و بۆ )مجنون(ئیتر ب نازناوی شت 
خۆشویستیی لیال بردەوام ھۆنراوە دەھۆنتوە و زیاتریش 

كۆچی دوایی )  ک٦٨( شاعیر سای . ل نو خكیدا دەناسرت
ئم شاعیرە براورد ب شاعیرە درینكانی تر . كردووە

ھۆنراوە و چیرۆكی خۆشویستییكی زیاتر ناوبانگی الی 
گالنی ناوچك دەركردووە، بتایبتی الی فارس و كورد و 

سرباسكانی وەكو حیكایتخوان الی گالنی ناوچك . تورك
ندین دیوانكی بۆ چ. باوی ھی و ھمیش دەگوترتوە

دا چاپ ١٨٨٢جار چاپ كراوەتوە، بۆ یکم جاریش ل سای 



 

ئمی الی خوارەوەش كۆپل ھۆنراوەیكی شاعیرە ك . كراوە
  :بۆ لیالی گوتووە







  )١٢(مسیبی كوڕی نجبی ئلفزاری

یکک بووە ل دەماست و الینگرانی خانوادەی ئیمامی 
ل كاتی . شاعیركی دیاری سردەمكی خۆی بووە. علی

 ل بشداریكردن ل شۆڕشی ئلتوابیندا ل دژی ئوموییكان،
  .كوژراوە) ك٦٥(سای 
  

  )١٣(نافیعی كوڕی ئلئزرەق

 
. سر ب گرووپی ئلئزراقی. ك ب باوكی ڕاشید ناسرابوو

ناوبراو خكی شاری بسرەی و . ك لقك بوون ل خواریج
ك یاوەری بۆ ماوەی. سرداری ھۆزەكی خۆی بووە

  .عبدولی كوڕی عباس بووە
دوای شڕی سفین و دروستبوونی پرسی ناوبژیوانی 

ئمان ناڕەزایتیی خۆیان دەردەبن و لژر ناوی ) التحكیم(
خواریجدا، ل یك كاتدا دژ ب ئیمامی علی و معاوییش 

كاتكیش . دەوەستنوە    تراق دەسع ل
ت، شڕكی خوناوی دژ ب خواریجكان برپا دەگرت دەس

 م گرووپری دیاری ئبت ڕناندەكات، ت ی
دواتریش شڕ ل نوان ئزاریق و ئوموییكان . دەكوژن

درژە دەكشت، ك خودی نافیع یکک بووە ل شڕكرە 



 

و گرووپكانی ئدەستنگاوەر . ئازا و بنجام نافیعی جرئس
و ھۆزانڤان ل شڕی یوم دوالب، ل نزیك ئھواز، ل سای 

  .دا دەكوژرت) ك٦٥(
ی ئمی الی خوارەوەش كۆپل ھۆنراوەیكی 

شاعیرە و تیایدا شانازی ب خۆی و ھۆزەكیوە دەكات و 
  :دەت










  
  )١٤(نعمانی كوڕی بشیری ئلئنساری

ناوی تواوی شاعیر 
 یدایك بووە)  ك٢(ە، سال .

تاربژ و ھاوەكی پایبرز بووە، بگرە ئم شاعیرە گو
باوكیشی ھاوەڵ بووە، وەك دەگنوە نعمان یكم مندای 
. ئنسارەكان بووە دوای كۆچكردنی موسمانان لدایك بووە

سرچاوەكان باس لوە دەكن نعمان ل تمنی ھشتسایدا 
و داوای ل ) خ.د(لگڵ ھاوڕیكی دەچن خزمتی پغمبر 

كن ڕگیان بدات بشداریی شڕ بكن، بم لبر ئوەی دە
  .تمنیان منداڵ دەبت، دەیانگنوە ماوە

 ت و پكاندا دروست دەبوییو ئومن دواتر شاعیر ل
دەگات، كاتكیش ئیمامی عوسمان كوژرا ل الین نائیلی 



 

خزانیوە، كراس خوناوییكی خلیف دەدرت ب نعمان، 
ی كوڕی باوكی ئتی شام بۆ الی معاوییویش دەیبات بۆ و

سوفیان، دواتریش شاعیر ھاوشانی معاویی بشداریی شڕی 
سفین دەكات، شاعیر ل ماوەی تمنی خۆیدا سروكاری 
 ،شق، پاشان كوفدیم تی لتایبندین پۆستی كردووە، بچ

ی و ل ماوەی فرمانەوایتیی معاوی. میسر و ئینجا حومس
یزید و معاوییی دووەمیشدا ئم ل سایی دەوتی 
ئومویدا خاوەنی پگ و دەست بووە، ھر ك ناكۆكی و 
شڕ ل نوان ئوموییكان و عبدولی كوڕی زوبیردا 
دروست دەبت، نعمان برەی كوڕی زوبیری ھدەبژرت و 

وڕی دژ ب ئوموییكان دەوەستتوە، كاتكیش سوپاكی ك
زوبیر ل شڕی ڕۆژی مرەج راھتدا تك شكا و دەست بۆ 
مروانی كوڕی حكم تخت بوو خكی حومس ل دژی 

وەك . دا كوشتیان) ك٦٥(نعمان ڕاپڕین و ل سای 
پشتریش ئاماژەمان بۆ كرد، بو پیی شاعیر ھاوەڵ بووە، 

ل زاری ) خ.د(چندین فرموودەی پغمبر موحممد 
وە گدراوەتوە، ل بواری شیعردا خاوەنی زمانكی ئم

 ی مانادار بووە، زیاتر ھۆنراوەكانی لوش ل پاراو و پ
دەگنوە جارکیان لگڵ . بواری شانازی و پیاھداندا بوون

كۆمك ل ئنسارەكان سردانی معاویی دەكات و ئم 
رەكانوە پارچ ھۆنراوەیی ل بارەی شانازیكردن ب ئنسا

  :پشكش دەكات و دەت









 

  )١٥( باوكی سخری ھوزەیلی

زیل بووەی ھخ ر بكی .  سشاعیر
. زمانپاراو و ھواداركی سرسختی بنو ئومی بووە

چندین ھۆنراوەی پیاھدانی بسر عبدولملیكی كوڕی 
 ك ساڵ لبۆ ماوەی ی ،یزیزی برایدا ھبدولعروان و عم
الین عبدولی كوڕی زوبیرەوە زیندانی دەكرت، دواتر 

باوكی . لسر داخوازیی پیاوانی قوریش ئازاد دەكرت
دیوان . دا كۆچی دوایی كردووە) ك٨٠(سخر ل سای 

شیعرییكی ل چوارچوەی كتبی    دا چاپ
ناوبراو ب یکک ل ھۆزانڤانكانی دەوتی ئوموی . كراوە

ایدا ئمش كۆپل ھۆنراوەی شاعیرە و تی. ئژمار دەكرت
باس ل شونی ژوان و دیدەنیی خۆشویستكی دەكات و 

  :دەت








  
  )١٦(ئلئقشری ئلئسدی

      كجۆر شاعیر ب 
و، تایبتمندیی ل ھۆنراوەی می و زەمكردندا وەرگرتبو

نازناوی ئلئقشریش لوەوە ھاتبوو پستی ڕووخساری 
ئگرچی ب دیاریكراوی ڕوون نیی چ . ناوبراو سوور بووە

ساك لدایک بووە، بم دەگڕتوە بۆ سردەمی نفامی، 



 

دواتر لگڵ ھاتنی ئایینی ئیسالمدا ناوبراو دەردەكوت و 
نكی زۆری گش دەكات، وەك دەگنوە ئم شاعیرە تم

كردووە، ھواداری ئیمامی عوسمان بووە و تا سردەمی 
پاشان ل شاری كوف . عبدولملیكی كوڕی مروان ژیاوە

ڵ خنكاندوویاندووك ب م شاعیرە . كوژراوە، گوتراویشئ
خاوەن كسایتییكی نشیاو بووە، ھمیش سرقای 

وەك . وەڕابواردن و ھوەسبازی و ئالوودەبوون ب می بو
سرچاوەكان باسی لوە دەكن ئاكاركی نزم و نشیاوی 
ھبووە، زۆربی ھۆنراوەكانی ل بارەی می و 
زەمكردنوەی، ئمی الی خوارەوەش پارچ ھۆنراوەیكی 

  :شاعیرە ل بواری پیاھدان ب میدا، دەت









  )١٧(یزیدی كوڕی ئلموفڕیغی ئلحمیری

ناوی تواوی شاعیر       و ل ی
شاری بسرە لدایک بووە، بم ب ڕەچك دەچتوە سر 

و زمانی عرەبی و ل ھردو. بنی یوحسب ل وتی یمن
فارسیدا شارەزا بووە و خانوادەكیان دۆست و نزیكی 

ھۆزی قوریش بوون، كچی دواتر ب الی خانوادەی 
 رش دەكاتوە ھی ھۆنراوەكانیگڕ وە و لتندا دەیشك



 

دا دەكوت سر قوریشییكان، بم دواتر لگڵ 
مئ وە، بۆیزیندان توند دەكات، ملمالن ی دواییان شاعیر ل

بمش ناوەستتوە، بكو داوا ل معاوییی كوڕی باوكی 
سوفیان دەكات ڕەزامندی بدات تاكو ناوبراو بكوژت، خودی 
معاویی بم داوای ڕازی نابت، بكو فرمان دەكات تا 
دەتوانن ب ھموو شوازك ل زینداندا ئازار و ئشكنجی 

ن، دواتر ب ناو بازاڕی شاردا سوكایتیی پ بكرت و بدە
 وە، دواتر بندانی زۆری دەكنجشكدان و ئڕووی لڕووب
فرمانی عوبدولی كوڕی زیاد دوای ئوەی تانیشی 
دەكن، ئینجا ب قۆبستراوی ڕەوان الی عبادیی برای 

ان دەكاتوە ل ھرمی سجستان، ئویش جاركی تر ل زیند
ل نو زینداندا كۆچی دوایی )  ك٦٩(توندی دەكات تاكو سای 

  .دەكات
 توانا و شارەزا بووە، زیاتر لكی بناوبراو شاعیر
بوارەكانی دداری، ھاندان و زەمكردندا ھۆنراوەكانی 
دەھۆنیوە، ك زۆربیان ل دژی بنمای زیادی كوڕی 

كی زەمی ھی ھر لم چوارچوەیدا ھۆنراوەی. ئبیی بووە
  :برانبر ب عباد بین زیاد و تیایدا دەیت





  )١٨(موڕرەی كوڕی میحكانی ئلسعدی

.  ئلەبیعناوبراو سر ب یكك ل لقكانی ھۆزی بنی
 م ھۆزە و بكانی ئتییسایك ك بووە لكر خۆیشی یھ

بشداریی شڕی ڕووداوی .  ناسرابووباوكی 
ئلجفرەی كردووە ل نوان ھردوو سوپای عبدولملیكی 



 

كوڕی مروان و مسعبی كوڕی زوبیردا، ل نوان ئم و 
. وەئلفرزەدقی شاعیردا مشتومی شیعری زۆر ھبو

ل الین پیاوانی مسعبی كوڕی )  ك٧٠(گوتراوە سای 
شاعیر لمڕ شانازیكردن ب گوندەكانی . زوبیرەوە كوژراوە

  :ھۆزەكیوە ل ھۆنراوەیكدا دەت










  )١٩(عوبدی ئلیشوکری

عوبدی كوڕی ھیاللی ئلیشوكری، ك ب باوكی مالیك 
شاعیركی دیار و یکک ل ڕبرەكانی گرووپی . ناسرابوو

ئلئزاریقی سر ب ڕەوتی خواریج بووە، ئگرچی 
تدەكۆشا تاكو ببت ڕبری یكمی گرووپكی، كچی 

م ئومدەی نایت دی، بكو سرئنجام ئ   
توانیی ببت كسی یكم، بمش حجاجی كوڕی یوسفی 

 و توانیی سقفی سوپایكی گورەی دەنرت سر 
سوپاكی حجاج بمشوە . سركوتن ب دەست بھنیت

نوەستایوە، بكو ل درژەی پالمارەكانیدا بۆ سر 
 ھرش دەكن سر عوبدە ئلیشوكری و ل خواریجكان،

قی قومس ئابۆقیان دەدەن، دەرئنجام خودی عوبدە و 
دا، ) ك٧٧(ھموو ئوانی ك ل تكیدا بوون ل سای 



 

ئم شاعیرە زۆر بوەفا و دسۆز بووە بۆ گرووپ و . دەكوژن
بیروباوەڕەكی، زیاتر ناوەڕۆکی شیعرەكانی ئم ل بواری 

ان، شانازی و زەمكردندا بووە، دەن ھندک جاریش پیاھد
 پارچ وینداریدا ھۆنراوەی گوتووە، لداری و ئبواری د ل

 ی الی خوارەوە باس لشنم چكدا بھۆنراوەی 
تدەكات و دە :  











لفوجائتری كوڕی ئلق٢٠( ئ(  

ناوی تواوی شاعیر        
  كیوەی شاعیر و ھۆزانڤانڵ ئگناوبراو ل 

شارەزا بووە، ھاوكات خاوەن كسایتییكی دیار و برچاو و 
زۆر جار . ری خواریجكان بووەڕبركی گورەی لقكی دیا

خۆی ب گورەی باوەڕداران دەناسی و دوو نازناوی ھبووە، 
ل كاتی ئاشتیدا ب باوكی موحممد خۆی دەناساند، ل كاتی 

عامباوكی ن ڕیشدا بواداری . شرەتادا ھس ل
ئوموییكان دەبت، تنانت لگڵ     ،

اوچكانی سجستان ب فرماندەیی ھروەھا ل گرتنی ن
   شدارییكان بوییرژەوەندیی ئومبۆ ب 

 بی كوڕی زوبیر لسعك می كردووە، كاتڕانو شئ



 

عراق دەستی گرت دەست، ئمیش ل ئوموییكان 
ھگڕایوە و پیوەندیی كرد ب گرووپی ئلئزاریقوە، 

اك، گوتاربژ و ئمیری ئو بمش بووە شاعیر، سوارچ
گرووپ، بۆ ماوەی سیازدە ساڵ شڕو پکدادان ل نوان 
ئلقتری و ئلمھلبدا درژەی كشا، بۆ چندین جار حجاج 
سوپای دەناردە سریان و سرئنجام تك دەشكان، كاتكیش 
ناكۆكی و دووبرەكی كوت نو ئزاریقوە، حجاج ئم 

ایكی ب فرماندەیی ھلی قۆستوە و سوپ   
ناردە سر ئلقتری و دوای ئوەی زۆرک ل الینگرانی 
ناوبراو ل برەكانی شڕ كشانوە و پشتیان بر دا، 

  .ناوبراو كوژرا)  ك٧٨(برئنجام ل سای 
ل یکک ل ھۆنراوە دیارەكانیدا ك بریتیی ل گفتوگۆیك 

  :جنگ، دەتلگڵ خۆیدا ل میدانی 


 






  )٢١(جعدی ئلدۆسی

ناوی جعدی كوڕی خمامی ئلدۆسیی، كسكی زاھید و 
. یکک بووە ل شاعیرەكانی خواریج. خواناس و سادە بووە

ل بارەی    یەوە ھۆنراوەی زۆری ھ .
ھروان دەكات دەگڕی ننی شردانی شوکیان سوە جارن

و ل خودا دەپاڕتوە، ئمیش وەك ئوان لم ڕگیدا 
شھید ببت، چونک ڕگی ڕاست و ڕەوان بۆ ڕەزابوونی 



 

پاشان دەچت ناوچی نسیبین و ل كاتی . خودای گورە
دا ) ك٨٠(دەرچوونیدا بۆ شڕی ئوموییكان ل سای 

وە بۆ . تدەكوژركدا الواندنھۆنراوەی پارچ شاعیر ل
  : دەكات و دەتكسایتیی 







  )٢٢(جمیلی كوڕی موعمر

      گوندەكانی ك لكی ل 
ھر ل سرەتای ھڕەتی . ناوچی ئلحیجاز لدایک بووە

 ،ناوی بوسین ت بكی خۆی دەبمام وینداری كچوە ئالویی
. سین ناوبانگی دەركردبووبۆی ھندک جار ب جمیل بو

كاتكیش دەچت خوازبنی، مای مامی ڕەتی دەكنوە 
كچكیانی پ بدەن، ئمش وا ل شاعیر دەكات ھۆنراوەی 
زۆری بسردا بت، دواجار بوسین شوو ب كسكی تر 
دەكات، سرەڕای ئمش جمیل نیدەتوانی بوسین ل بیر 

دەدا، ناچار كسوكاری كچک بكات و بردەوام گ و دەوری 
 دینوسای شاری ممی والیی ئكروانی كوڕی، حالی م
سكا لسر جمیل تۆمار دەكن، ل برانبردا مروان 
فرمانی كوشتن بۆ شاعیر دەردەكات و خونی حڵ دەكات، 
 میل ناچار دەكات خۆی دەرباز بكات و بیارەش جم بئ

، سرەتا دەچت وتی یمن و شارانوە سرگردان ببت
ئینجا ڕوو دەكات وتی شام، دواتریش ل میسر 

دا ل دەربدەریدا كۆچی ) ك٨٢(دەگیرستوە، تاكو ل سای 
  .دوایی دەكات و سر دەنتوە



 

بشك جمیل یکک بووە ل شاعیرە دیارەكانی سردەمی 
سۆز بووە ل رز و دیار و پكی بوازخۆی و خاوەن ش 

شیعرەكانیدا، ك ھمیش خۆشویستی و ئوینداریی تیادا زاڵ 
ڕەنگ بئومدبوونی ل خۆشویستكی و . بووە

دەربدەرییكی ب شارانوە و ھڕەشكانی دەست بۆ 
حكردنی خونی، فاكتری بھز بووبن بۆ بایخپیداكردنی 

ۆی ھۆنراوەكانی، ل ڕاستیدا ئم شاعیرە تاوانكی ئوت
نكردبوو تاكو بو چشن ھڕەشی كوشتنی ل بكرت، 
خۆشویستیی جمیلیش بۆ كچ مامی، سرەتاییترین 
مافكانی مرۆڤ و ھیچ كات ناچت خانی تاوانوە، 
بتایبتییش كچك ڕازی بووە مرد بم شاعیرە بكات، كچی 
ب ناھقی بم ھۆكارە ژیانی جمیل دەكوت بر ھڕەشی 

وەموییتی ئومن دەسالی ناوبردن لی . رگ و لمئ
الی خوارەوەش كۆپل ھۆنراوەیكی شاعیرە دەربارەی 

  :ئوینداری، دەت














  
  



 

  )٢٣(توب بن الحمیر

          ککی 
. بووە ل شاعیرە عاشق دیارەكانی کۆمگی عرەبی

دەگنوە زۆر ئوینداری شاعیر لیال ئلخیلی دەبت و 
دەچت خوازبنیی، بم خانوادەكی ڕەتی دەكنوە 
كچكیانی پ بدەن، پاشان لیال شوو ب كسكی تر دەكات، 

ببت و كچی شاعیر ناتوانت ب ئاسانی دەستبرداری 
جارجار ب نھنی سردانی لیال دەكات، كاتكیش 
خانوادەكی بم كینوبین دەزانن الی والی سكای لسر 
تۆمار دەكن، ل برانبردا دەست خونی شاعیر حڵ 
دەكات، ئگر بو شوەی سردانی لیال بكاتوە، بمش 

رگ دەبترسیی مو م ڕاوكدووچاری د وبوە و تت
 شداریكردنیدا لكاتی ب ت، تاكو لدی دەبئومتووشی ب
یكك ل شڕەكانی خكیاندا ل برانبر نیاران، ئم 

دەگنوە جارکیان . شاعیرە دەكوژرت و سر دەنتوە
لیال لگڵ مردەكیدا ب تنیشت گۆڕەكی توبدا تپڕ 

ھرچندە . مھر دەبت سردانی بك: دەبت و دەت
مردەكی قایل نابت، بم لیال ھر دەت دەبت بنكم 
بج بھنم و سوك ل گۆڕەكی بكم، ئینجا ب دەنگكی 

وەالھی ھرگیز درۆم ل تۆ نبینی و ڕاستگۆ : برز دەت
  .بوویت ل عیشقكماندا

توبی شاعیر وەك زۆربی شاعیران، چ ل الین 
 چ ل الین کۆمگی ئوی ڕۆژكوە، دووچاری دەست و

ھڕەشی كوشتن دەبتوە و دواتریش ھر ب ئازاری 
 ك لكی وە و لتر دەنوە سیكویستدووریی خۆش
. شڕە خكییكاندا دەكوژرت و ب ئاواتكانی ناگات



 

دا ل بغدا چاپ كراوە و ١٩٦٨دیوانكی شاعیر ل سای 
دا ل الین دار سادرەوە ل بیروت ١٩٩٨ی پاشان ل سا

ئمی الی خوارەوەش پارچ ھۆنراوەیكی . چاپ كراوەتوە
وبتتتی و دەویستی نووسیویالی خۆشی شاعیرە بۆ ل:  








  )٢٤(ئعشا ئلھمدان

ناوی تواوی شاعیر عبدولەحمانی كوڕی عبدولی 
دانییملھلحارسی ئر. كوڕی ئس ك لیمانییھۆزی ئ ب 

یکک ل سوارچاك دیارەكانی . نیشتجی شاری كوف بوون
ھۆزەكی دەبت و شارەزایش بووە ل بواری فیقھی 

ل سردەمی حجاجی كوڕی یوسفی ئلسقفیدا . ئیسالمیدا
بشداری ل پالمارەكاندا دەكات بۆ سر وتی دەیلم و 

ەتوە، بم كاتك زانیاریی زۆری لو بارەوە گاو
عبدولەحمانی كوڕی ئلئشعس ل دژی حجاج ڕاپڕیی، 
ئعشای شاعیر كوت تك ئو ڕاپڕین، كاتكیش كوڕی 

دا تك شكا، ھرچی )دیرالجماجم(ئلئشعس ل شڕی 
ئعشای شاعیر ھبوو، ب یخسیری كوت دەستی حجاج و 

  .دا ب فرمانك كوشتیان) ك٨٢(ل سای 
 ز بووە لھكی بریتواز و نشاعیر خاوەنی ش
ھۆنراوەكانیدا، ناوەڕۆکی شیعرەكانی زیاتر ل بواری 
پیاھدان، ھاندان، گللیی، زەمكردن، خوداپرستی و 

ئوەش ڕوون ناوبراو ھوادار و دۆستی . ئوینداریدا بوون



 

دار (دیوان شیعرییكی ل چاپخانی . ئھلوبیت بووە
 ل وتی سعودیی چاپ كراوە، ئمش كۆپلیك ل )العلوم

 تیایدا باس ل مدانی شاعیر، كعشا ھكی ئھۆنراوەی
  :ڕابواردن و بسربردنی بزمی شوان دەكات، دەت













ری كوڕی باوكی ڕەبیع٢٥(عوم(  
یکک بووە ل . ئم شاعیرە ب باوكی ختاب ناسرابوو
ی مانگی ٢٦ل . شاعیرە ھرە دیارەكانی بواری ئوینداری

دا، ل شوی كوشتنی ئیمامی ) ك٢٣(زیلحجی سای 
ری كوڕی ختابدا لدایک بووە، ھر بۆی عوم

شاعیر زۆر شانازیی ب . خانوادەكشی ناویان نا عومر
ڕەچكی خۆیوە دەكرد، ل شاری مدین ل نو 
خانوادەیكی خوداپداودا ب خۆشگوزەرانی پروەردە و 

ھمیش ب پۆشاك و جلی جوان و پوختوە . گورە بووبوو
ۆناغكانی ژیانی ب خۆشی و ڕابواردن زۆربی ق. دەردەكوت

خۆی ب ھیچ كار و پیشیكوە . و ھوەسبازی بسر دەبرد
ھمیش ب دوای كچانوە بووە، . ماندوو و سرقاڵ ندەكرد

ئم ڕەوشتی شاعیر وا ل دانیشتوانی مدین دەكات الی 
عومری كوڕی عبدولعزیز سكای لسر تۆمار بكن، 



 

نی دەست ل شار دوور دەخرتوە بۆ بۆی ب فرما
دەھلك ك دوورگیك بووە ل نوان یمن و حبشدا، 
دواتریش دەیوت ل ڕگی دەریاوە غزا بكات، سرئنجام 
بلمكی گ دەگرت و خۆی و ھاوەكانی ژرئاو دەكون 

  .و دەمرن
بۆ یکم جار دیوان شیعرییكی شاعیر ل چاپخانی 

دا ل قاھیرە چاپ دەكرت، ) ك١٣١١(میمنیی، ل سای ئل
شیعرەكانی عومر زیاتر ل بواری ئوینداریدا بوون و 

ئمیان . خاوەنی زمانكی پاراو و وشی پتی و جوان بووە
كۆپلیك ل ھۆنراوەكانی شاعیر و تیایدا ھموو ئو تۆمت 

ی دەیانكرد، و تاوانانی نیارەكانی ڕەت دەكاتوە ك ل دژ
 :دەت








  )٢٦( باوكی جلدەی ئلیشوکری

ئبوجلدەی کوڕی عبیدی منقزی کوڕی حجری 
. کوڕی عوبدولی کوڕی موسلیم، ناوی تواوی شاعیرە

مننی جوشمی کوڕی غھۆزی ب ر بكی شاری . سخ
كوف بووە و یکک بووە ل شاعیرەكانی سر ب دەستی 

كسكی ئالوودە ب می، تنانت ھرچیی دارایی و . ئوموی
سامانی ھی بۆ می خرجی دەكرد، ماوەیك ل ناوچی 
سجستان جگیر دەبت، ئینجا دەگڕتوە شاری كوف و 
دەبت كسكی نزیك ل حجاجی كوڕی یوسفی سقفی، 



 

 یوەندی دەكات بوە و پتڕدەگجاج ھح پاشان ل
 كوڕی ئشعسوە، دوای ئوەی ئمی دواییان ڕاپڕینكی

ل بردەم سوپاكی حجاجدا دووچاری شكست بووەوە، 
دا ل الین ) ك٨٣(ھرچی ئبوجلدەی شاعیر بوو ل سای 

  .حجاجوە دەكوژرت
شاعیر ل پارچ ھۆنراوەیكی سۆز و ئوینداریدا، ك بۆ 

كو ین ك لتی كاتلدەھقان گوتوویكی ئكچ ك ل
  :كۆشككاندا دەیبینت دەت








  )٢٧( عوبدولی ئلجعفی
عوبدول ل خانی شاعیرە دەستكورت و ھژارەكان 

چندین ھۆنراوە و ھوای ل بارەی . ناسراوە) الصعالیك(
یوە ھدزیی . روەردە بووە، دواتریش لپ شاری كوف ل

معاوییی كاتی ناكۆكیی نوخۆیی موسماناندا شاعیر برەی 
كوڕی باوكی سوفیان ھدەبژرت و چندین جاریش خت 
دەكرت، بم دوای ماوەیك ل دژی ئوموییكان 
 ت لنی دەگرواو نیكی توە و ڕۆتدەوەست

دا ل الین ) ك٦٨(دروستكردنی ئاژاوەكاندا، تاكو ل سای 
ی ئگرچی ڕوون نی. كسكوە ب ناوی عیاشوە دەكوژرت

ھۆكاری كوشتنكی شاعیر ل الین ناوبراوەوە بۆ چی 
دەگڕتوە، وەك سرچاوەكان دەیگنوە ناوبراو خاوەنی 
قسیدە و ھۆنراوەی دوورودرژ و توانایكی گورەی 



 

ھبووە ل ھۆنینوەدا، ل بوارەكانی پیاھدان، شانازی، 
کی وینداری و داناییدا، لوە، ئزەمكردن، الواندن ک ل

ھۆنراوەكانیدا شانازی ب خۆی و ھاوڕێ ھژارەكانی 
  :ھۆزەكیوە دەكات و دەت











  

  )٢٨(ئلفقعسیبدر 
        ک لکی ب ،

بشك ل ھۆنراوە . شاعیرە چتكانی ئو سردەم ناسرابوو
. و ھواكانی ل چوارچیوەی شاعیرە چتكاندا ھاتووە

باپیری بدر یکک بووە ل فرماندەكانی ھۆزی بنی ئسد 
 دایكی بدریش كچی مروانی ل سردەمی ئوموییكاندا،

دوای ماوەیك ئم شاعیرە لگڵ برایكی ب . کوڕی مونقرە
 ردووکیان بت و ھزیندان توند دەكر رار، للمناوی ئ
 یراری برای ھرچی موە، ھنستراوەیی دەھلبچوارپ
دەتوانت ل زیندان ھبت و خۆی ڕزگار بكات، بم بدری 

ئاشكرا نیی .  زیندان دەمنیتوە تاكو دەمرتشاعیر ل كونجی
ھۆكاری زیندانیكردنی شاعیر ل الین دەستوە چی بووە، 
 گرتن لیی و ڕتر چسدر لی ھۆنراوەكانی بزۆرب



 

كاروانچییكانی بیابان بووە، ل یكك ل ھۆنراوەكانیدا باس 
  :ل گڕانوەی خۆی دەكات ل بیابانكانوە و دەت











  
  )٢٩( باوكی حزابی ئلتمیمی

بریتیی زابواوی باوكی حناوی تل  :
 یك٤٠(، ســا  (

كاتك معاوییی كـوڕی بـاوكی سـوفیان بیـاری . لدایک بووە
دا یزیــدی كــوڕی وەك جگــرەوەی خــۆی دەستنیــشان بكــات، 
ــانی دەشــتكتیی  ــدا دەبــت و ژی شــاعیر ل تمنــی ھرزەكاری

پاشان دـت شـاری بسـرە و . بانكاندابسر دەبات ل نو بیا
ـــشتج دەبـــت بشـــداری لو ســـوپایی ئومویـــدا . لوێ نی

دەكات ك پالمـاری ناوچكـانی سجـستان دەدات و مـاوەیكی 
ـــــــــــتوە نرە دەمو دەڤدانی . زۆر لرھـــــــــــاتی ســـــــــــ ل ك

زوبیرییكانــــــدا دەگڕـــــــتوە شــــــاری بســـــــرە، كـــــــاتكیش 
ــــوڕی ئلئشــــعس  ــــدولەحمانی ك ــــان عب ل دژی ئموییك

ڕاپڕیــــی شــــاعیر بشــــداریی ئو ڕاپڕیــــنی كــــرد، زۆربی 
 ،ككـــشكانی شۆڕشـــدان دوای تیو ئاڕاســـتكـــان ببۆچوون

دا لگڵ ڕابری شۆڕەكدا ل ) ك٨٥(ئم شاعیرەش ل سای 
  .الین ئوموییكانوە كوژراوە



 

ئبوحزاب شاعیركی بتوانا و خاوەن زمانكی پاراو و 
اراوەی بھز بووە ل ھۆنراوەكانیدا، بتایبتی ل بواری ز

ل پارچ ھۆنراوەیكدا لۆمی خۆی دەكات، كاتك . زەمكردندا
 تن بچدەوەستیت و ناھ زیدی كوڕی معاوییدەرگای ی ل

  :ژوورەوە و دەت











  )٣٠( وەزاح ئلیمن
ھۆكاری ئم نازناوەی شاعیر دەگڕتوە بۆ ئوەی ناوبراو 
 رەبدا بناو ع كی جوان بووە و لخاوەن سیما و ڕووخسار

ناوی تواویشی . شۆخ و جوانی ناوبانگی دەركردبوو
 كی شاعیرر ڕەچسل 

بیروبۆچوونی جیاواز ھی، ھندک پیان وای وەزاح ل نوەی 
ئو فارسانی ك كاتی خۆی بۆ ھاوكاریی سیفی کوڕی 
زیلیزن، ل دژی حبش ھاتبوون یمن، ل برانبریشدا ھن 

ڕو دەگ رەبع چبن ب یان وایر پوە ست 


 . ت و باوكی كۆچی دواییوەزاح منداڵ دەب
 ی و وەزاحیش لوادەكوە الی خانتڕدایكی دەگ دەكات، بۆی

پیاو وە برد دەكاتکی تر مك خۆی دەبات و بۆ جاركی ت
دوای تپڕبوونی ماوەیك مام و داپیرە گورەی وەزاح . فارس



 

 وە، چونکننڕیان بۆ بگن كوڕەكدیدەنییان و داوا دەك دەچن
مافی خۆیان و دایكیشی مردی كردووە، بمش بۆ 
وەرگرتنوەی كوڕەكیان دۆسیك ڕادەستی بردەم دادوەر 

یاری كۆتایی وەربگرن، سوەی بن بۆ ئنجام دادوەر دەكرئ
 ب وەی شاعیرەکدان یار دەدات كقازانجی باوانی وەزاح ب ب
ماباوانی، لو كاتدا دادوەر لبر كشخیی و جوانیی ئو 
كوڕە پی دەت فرموو بچۆرەوە بۆ وتی خۆت ئی وەزاح 

دوای گڕانوەی . ئلیمن، بمش ئم دەبت نازناو بۆ شاعیر
ناوی رەوزە، شاعیر بۆ و ت بك دەبوینداری كچتی خۆی ئ

كاتكیش دەچن خوازبنیی، خانوادەی كچك ئو داوای ڕەت 
دەكنوە، پاشان شاعیر كۆمك ھۆنراوە بسر فاتیمی كچی 
 ت، كرواندا دەزیزی كوڕی مبدولعكی علیك و كچبدولمع

دی كوڕی خزانی وەلید دەبت، سرئنجام ب بیاری وەلی
  .دا ئم شاعیرە دەكوژرت) ك٩٠(عبدولملیك ل سای 

 ند پارچر چبنیا لك تسدیارە كوشتنی ك
ھۆنراوەیك و ب ھیچ دادگاییك ل ڕووی ئایینی و یاسایی 
و مرۆییوە تاوانكی ئجگار گورەی، ئگرچی بابتی 
 كوشتن بب ھۆیش الی زۆربی پادشاكانی دەوتی ئوموی

كاركی سادە و ڕۆتین بووە، خۆ ئگر نا دەكرا ھندك سزا 
بدرت و لپچینوەی لگدا بكرای، نك بو دەردە 
بكوژرت، ئمش نموونیكی زەقی ستمكاریی 

زۆربی ھۆنراوەكانی وەزاح . دەستدارانی بنو ئومی بووە
ری ئم شاعیرە ل ھاوشانی عوم. ل بواری ئوینداریدا بووە

لم پارچ ھۆنراوەیی الی . کوڕی ئبی ڕەبیع ئژمار كراوە
خوارەوەدا، بم شوەی سۆز و ئوینی خۆی بۆ رەوزەی 

  :خۆشویستی دەردەبت و دەت



 
















  )٣١( معاز ئلتائی

       ک بووە لکی ،
شاعیرە دیارەكانی خواریج، ل سردەمی ویالیتی 
ئلئلموغیرەدا شاعیر ل شاری كوف ژیاوە و بشداریی 
شڕی ئلنخیلی كردووە، پاشان لگڵ ھر یك ل حیان 
و ئلموستورەدە و كۆمك ل خواریجكان ڕك 

از ل الین كوتبوون تاكو بۆ جنگ دەربچن، بم مع
. دەستوە دەستگیر دەكرت و ل زیندان توند دەكرت

پاشان ئازاد دەكرت و بۆ جارکی تر خۆی ساز دەداتوە 
 ت، كدەربچ نزیك شاری كوف ڕی بانقیا لتاكو بۆ ش
ژمارەیان سسد سوار دەبت، كاتكیش خودی ئلئلموغیرە 

یان و ھموویان بم ھو دەزانت، سوپایك دەنرت سر
  .دەكوژن، ب خودی معازی شاعیریشوە



 

ئمی الی خوارەوەش كۆپلیك لو ھۆنراوەیی شاعیر 
ك ل شڕی ئلنخیلدا بۆ ھاندانی جنگاوەرەكانی خۆی 

  :گوتوویتی









  )٣٢(سیعنھاری كوڕی تو
نھاری شاعیر سر ب تیرەی     روەھاھ ،

باوكی نھارییش ل شاعیرەكانی تیرەكی خۆیان بووە، 
نھارییش شاعیری بنو بكر بووە ل خۆراسان و ل بواری 
 کیان لبووە، جارزەمكردندا شارەزایی زۆری ھ
ھۆنراوەیكدا زەمی قوتیبی کوڕی موسلیمی فرماندەی 

وپای خۆراسان دەكات، ئمیش فرمان دەدات دەستگیر س
بكرت، ناچار ئویش ھدت و خۆی حشار دەدات، دواتر 
پنا دەبات الی دایكی قوتیب تاكو ناوەندگیریی بۆ بكات الی 
 میش بنجام ئرئت، بی خۆش ببو ل یبقوت
ناوەندگیرییكی دایكی بۆ نھاریی شاعیر قایل دەبت و لی 

)  ك٨٣(سای . ۆش دەبت، تنانت ختیشی دەكاتخ
  .نھاریی شاعیر كۆچی دوایی دەكات

ئمی الی خوارەوەش كۆپلیك ل ھۆنراوەیكی شاعیر 
و تیایدا الواندنوە بۆ ئلمھلبی کوڕی ئبی سفرە دەكات و 

  :دەت
  



 








  )٣٣( ھودبی كوڕی ئلخشرەم

ھودب سر ب تیرەی    دایكیشی شاعیر  و 
ھودبی شاعیر خاوەن . بووە ب ناوی 

ڕەوانبژی و توانایكی زۆر بووە، سرچاوەكان باس ل ملمالنی 
نوان ئم و زیادەی كوڕی مامی دەكن، ك سرئنجام شڕكی 
قورس ل نوان ھردووالدا برپا دەبت، تا كار دەگات ئوەی 

امۆزای كاری ئابووبران لگڵ خوشككی ھودب زیادەی ئ
بكات، ئمش وا ل شاعیر دەكات پالماری خوشككی زیادەی 
ئامۆزای بدات، لرەوە جارکی تر شڕ ل نوان ھردوو ئامۆزادا 
دروست دەبتوە و ھرچی ھودب ھی دەتوانت زیادە بكوژت، 

دەكرت و ل زیندان پاشان ل الین دەستوە شاعیر دەستگیر 
توند دەكرت، دواتر ڕادەستی خانوادەی زیادە دەكرتوە و 
 دینر چاوی والیی شاری مبیاندا، لی كوڕەكتۆ وانیش لئ

  .دەیكوژن
 ی شاعیر و تیایدا باس لھۆنراوەكانی ھودب ك لیكۆپل

  :ساتكانی چاوەڕوانی و ئومد دەكات
  









 

  )٣٤(عوبدولی كوڕی قیس
لی كوڕی قیسی كوڕی شریحی كوڕی مالیك عوبدو

ر بس  . رچی دایكی شاعیرە ناویھ
 ی شاعیر بھۆكاری نازناوەك ،

ئلروقیات بۆ ئوە دەگڕایوە ناوبراو ئوینداری س كچ 
 ناوی بووبوو، كچی ھرسكیان ناویان رەقی بووە، بمش

)  ك١٢(سای . ئو كچان ب كۆكراوەیی بووە نازناوی شاعیر
دواتر دەبت یکک ل . ل شاری مدین لدایک بووە

 بوون بكو زیاتر ئارەزووی ت ككشاعیرەكانی شاری م
ژنان و گۆرانیبژەكان دەكات، ئمش وا دەكات ل الین 

وە گوشاری بۆ دروست ببمكروانی كوڕی حت و ناچار م
ل كاتی . ھبت و خۆی ل یکک ل دوورگكان حشار بدات

 ك لژمارەی دینر شاری موی بۆ سالماری سوپای ئومپ
 و سوپایر دەستی ئسوادەی شاعیر لندامانی خانئ
دەكوژرن، ئمش وا ل عوبدول دەكات ل دژی 
ئوموییكان بوەستتوە و دەستبرداری خۆشی و 
ڕابواردنكان بت و ب ھۆنراوەی ڕامیاری بتوە میدان، 
دواتر پیوەندی دەكات ب مسعبی كوڕی زوبیرەوە و 
تنانت ل دژی سوپای ئوموی بشداریی شڕەكانیش 
دەكات، ھروەھا ل ڕگی ھۆنراوەوە ب شانوبای مسعبدا 
ھڵ دەدات و ھرش دەكات سر عبدولملیك، كاتكیش 

عب كوژرا، ئوموییكان كوتن سۆراغی عوبدولی مس
شاعیر تاكو بیكوژن، ئمیش ھڵ دت و ڕوو دەكات الی 



 

      ی دواییش الیمشام، ئ ل 
خزانی وەلیدی كوڕی عبدولملیك كارئاسانی بۆ دەكات تاكو 
لی خۆش ببن، سرەڕای لخۆشبوونكش زۆر ویژدانی 

وودە نابت، بۆی ڕوو دەكات وتی میسر و لوێ ئاس
كۆچی دوایی دەكات و ل )  ك٨٥(دەمنتوە تاكو ل سای 
  .دوورەوت سر دەنتوە

عوبدول یکک لو شاعیرانی سردەمی  بھرحاڵ
فرمانەوایتیی ئوموییكان بووە، ك ھمیش ل باری 

 ژیاوە، بشك ل خۆحشاردان و ھھاتن و دەربدەریدا
 تو دەسدژی ئ ك لستكاررھژیانی وەك ب
وەستاوەتوە، بگرە چ خۆی و چ خانوادەكی باجی قورسیان 

شاعیر ل ھۆنراوەكانیدا زیاتر بایخی ب پیاھدان و . داوە
وەك نموونیك چند كۆپلیك . زەمكردن و ئوینداری دەدا

ل بارەی پیاھدان ب ل قسیدەیكی دوورودرژی شاعیر 
مسعبی كوڕی زوبیر و وەستانوەی ل دژی بنو ئومی و 

 :ھاوپیمانكانی دەخین ڕوو، ك تیایدا دەت
















 

  )٣٥(یعلی الجول االزدی
ناوی تواوی شاعیر        

 . م شاعیرەوەی ئوابارەی ھ رچاوەكان زۆر لس
دەگنوە پیوەندی دەكات ب . برچاوڕوونی نادەن 

  بووە ل ككوالیی شاری م و دەمئ وە ك
سردەمی فرمانەوایتیی عبدولملیكی كوڕی مرواندا، 

دا )االغانی(وەك ل كتبی . ماوەیكی زۆر الی ئو دەمنتوە
 رانووبم شاعیرە خاوەنی ئاكاری نزم و ئابھاتووە، ئ

ە، زۆر بووە، ھمیش خریكی ڕابواردن و جردەیی بوو
جاریش ھژار و جردەكانی خی ئلزەدی كۆ دەكردنوە و 
 ش وا لمكانیان دەدا، ئرەبییع ڕەكالماری ماڵ و گپ
دانیشتوانی سنوورەك دەكات الی والی سكا لسر یعال 
تۆمار بكن، بۆی والی دەستگیری دەكات و ل زیندان توندی 

ە كۆكن ئم شاعیرە دەكات، سرچاوەكان پکوە لسر ئو
شاعیر لبر . دا كۆچی دوایی كردووە) ك٩٠(ل سای 

ھسوكوت نشیاوەكانی ھمیش دووچاری زیندان و 
دەردەسری دەبووەوە، شوازەكانی ل گوتنوەی شیعردا 
 بووە، لمی زۆریش نرھئاسان و سادە بوون، خاوەنی ب

ی خوارەوە یکک ل قسیدە درژەكانیدا بم شوەیی ال
باس ل وت و ژیانی خۆی ب گللیی و گازندەوە دەكات و 

  :دەت









 








  )٣٦( زیاد ئلئعسم

زیاد یکک بووە ل شاعیرەكانی خواریج، سر ب نوەی 
ە . ل ککـــگـــوتراوە ی

 ــــاتریش ل ــــووە، زی ــــا موالییــــان ب ــــش تنی خواریــــج، گوتراوی
ل كــاتی دەرچوونیــدا بــۆ . یــك بــووەگرووپــی ئلــئزاریقوە نز

ـــت، ئگرچـــی ســـای  ـــردا دەكوژر ـــی ت شـــڕ لگڵ گرووپیك
ــــراوە ل ســــردەمی  كــــوژرانی شــــاعیر نزانــــراوە، ئوەی زان
 رەسـتلیكدا بووە، كبدولمتیی وەلیدی كوڕی عەوایرمانف
شیعرییكانی شـاعیر زیـاتر ل بـواری ئوینـداری و زەمكردنـدا 

ـــــووە ـــــۆ. ب ـــــدا ئمشـــــیان ك پل ھـــــۆنراوەكی شـــــاعیر و تیای
  :كوژراوەكانی خۆیان دەالونتوە و دەت















 

  )٣٧(ئلعوجیر ئسسلولی
ناوی . یارەكانی دەوتی ئوموییکک بووە ل شاعیرە د

تواوی   ە     . ب
ل سردەمی عبدولملیكی . باوكی ئلفرزەدق ناسرابوو

شارەزایان ل چینی پنجمی شاعیرانی . كوڕی مرواندا ژیاوە
كسكی ڕاستگۆ و بخشندە . ئیسالمی ئژماریان كردووە

 ھۆی زەمكردنی بنی حنیفوە ل ھۆنراوەیكدا الی بووە، ب
ناچار . نافیعی کوڕی علقم سكای لسر تۆمار دەكن

ئمیش ھدت و خۆی دەشارتوە، چونک والی فرمانی 
 دەستگیركردن و سزادانی بۆ دەردەكات، تاكو ل
دەموبیانییك ل دەرگای مزگوتدا پنا دەبات الی والی و 

خۆشبوونی پارچش دەكات و داوای لشككی پھۆنراوەی 
 ت، شاعیر لی خۆش دەبش والی لمدەكات، ب ل
بوارەكانی پیاھدان و شانازی و الواندنوەدا خاوەنی 
ھۆنراوەی زۆر بووە، ب كمییش ل بواری زەمكردن و 

ئمی الی خوارەوەش نموونیك . داناییدا ھۆنراوەی ھبووە
  : زەمكردن ل الین شاعیر و تیایدا دەتل ھۆنراوەی

 














 








  )٣٨(المغیرە بن زبا


             

موییكان شاعیركی ئیسالمیی سردەمی قمەوی ئو
. بووە، تنانت باوك و برایكی ب ناوی سخر شاعیر بوون

 لموغیرە بوو لرچی ئھ    ،وە نزیك بووە
 ،یناوبراودا ھ داندا ببواری پیاھ ھۆنراوەی زۆریشی ل
لزاریقگرووپی ئ ڕەكانیدا دژ بكاتی ش تی لتایبب .

ەی زەمكردن و پیاھدان سرەڕای ئم شاعیر ب ھۆنراو
زۆرک ل كسایتییكانی ئو سردەمی دەخست بردەم 
نووكی ھۆنراوەكانیوە، ھر بۆی زۆر جار دووچاری ئازار و 

 ٩١(شاعیر ل سای  ناڕەحتی دەبووەوە، دواتر ئلموغیرەی
گوتراویش ل ناوچیك ل نزیك . دا ب كوشت دەڕوات)ك

خوارەوەش نموونیك ل ئمی . بوخاری كوژراوە
ھۆنراوەی پیاھدان، ك شاعیر بایخی زۆری پ دەدات و 

  :تیایدا دەت








 







  ) ٣٩( عومرانی كوڕی حتان
عومرانی كوڕی حتانی كوڕی زەبیان سر ب تیرەی بن 

ل بنچدا خكی . ب باوكی دوالن ناسرابوو. شیبان بووە
سرەیشاری ب . ھلی سوننباوەڕی ئڕ ر برەتا سس

بووە، دواتر پیوەندی دەكات ب گرووپی خواریجكانوە و 
 تدەبو گرووپشاعیرەكانی ئ ک لکك . یپاشان بۆ ماوەی

دەچت ئلحیجاز و زانستكانی فیقھی و فرموودە الی 
عائیش و كوڕی عباس و كوڕی عومر و باوكی موسای 

ھندک پیان وای دواتر پیوەندیكردنی . ئشعری دەخونت
 وە کڕاندووەتوە گوە بۆ ئكانواریجخ عومران ب

كاتك حجاج . رگیریی لگڵ ژنكی خاریجیدا كردووەھاوس
بووە، دەستداری شاری بسرە یكسر فرمانی 
دەستگیركردنی ئم شاعیرەی دەركردووە، ناچار ئمیش 

دواتر . ھدت و ڕوو دەكات وتی شام و خۆی دەشارتوە
  بم لرەش ئاشكرا دەبت، ئینجاپنا دەبات الی 

 ل قیرغیزستان و جارکی تر خۆی ڕوو دەكات الی 
دەشارتوە، كچی ئم جارەشیان ئاشكرا دەبت و ناچار 
 و ب ی كوفوە ناوچتڕوە دەگشوعومان، ل ڕوو دەكات

دا كۆچی دوایی دەكات ) ك٨٤(نھنی دەمنتوە تاكو ل سای 
ەبینین عومران تنیا ئگر ورد ببینوە، د. و سر دەنتوە

شاعیر نبووە، بكو زانایكی ئایینییش بووە، بم لبر 
ئوەی ھندک جیاوازیی فیكری و ڕباوەڕی لگڵ دەستی 



 

ئو سردەمدا ھبووە، دووچاری ئو ھموو ئاوارەیی و 
سرگردانی و دەربدەریی دەبتوە، چونک ئگر سری 

كرەست . گومان حجاج دەیكوشتخۆی ھنگرتای، ئوا ب
شیعرییكانی شاعیر زیاتر ل بواری دانایی و پیاھدان و 

ئمش كۆپلیك ل . زەمكردن و الواندنوەدا بوون
 :ھۆنراوەكانی شاعیر







  ) ٤٠(ئلحارسی كوڕی خالیدی ئلمخزومی
ناوی تواوی شاعیر        


 تی ناویرچی دایكھ 

 باوەڕانداڵ بگمانان، لدژی موس ە، باپیری شاعیر ل
بشداریی شڕی بدری كردووە و ل الین علیی كوڕی 

حاریس یکک بووە ل شاعیرە . ئبو تالیبوە كوژراوە
ارەكانی دەگمنكانی ھۆزی قورەیش و بتایبتی ل بو

شیعری ئوینداری، پیاھدان و زەمكردندا، ئوینداری كچك 
شاعیر بۆ ماوەیك . دەبت ب ناوی 

ككوالیی شاری م توە دەكرلیكبدولمن عالی ناوبراو . ل
ل ناو ھۆزی قورەیشدا خاوەن كسایتییكی دیار و برز 

ک ل تابعین بووە و كۆمك ی برایشی یکبووە و 
فرموودەی ل ھاوەنوە گاوەتوە، ھروەھا برایكیشیان 

پاشان لبر ھندک . ب ناوی عبدولەحمان شاعیر بووە



 

دواتر . ھ حاریس ل الین عبدولملیكوە ل كار دەخرت
ل ترسی كوشتن ھدت و ڕوو دەكات شام و ماوەیك 

 ئینجا دەگڕتوە شاری مكك و ل سای .لوێ دەمنتوە
ئمش كۆپل ھۆنراوەیكی . دا كۆچی دوایی دەكات) ك٨٠(

  :شاعیرە ل بواری ئوینداریدا، دەت









ئرت٤١(كوڕی ئ (  

چی ئگر. یکک بووە ل شاعیرەكانی دەوتی ئوموی
زۆر ل خانی شاعیرە دیارەكانی ئو سردەم ئژمار 
ناكرت، بم لگڵ ئوەشدا ژمارەیك ھۆنراوەی لسر 

چ شاعیر و چ . می و ئوینداری و شانازی ھبووە
 ینو ئومواداری بیی دۆست و ھمیشھ ی بوادەكخان
بوون، كچی دواتر ئم شاعیرە ل الین مروانی كوڕی 

وە لسر میخواردنوە ھشتا قامچیی ل دەدرت و حكم
 دەگات وام ھكیش ئكی زۆری دەدەن، كاتینجشكئ
معاوی زۆر دگران و ناڕەحت دەبت و لسر ئازاردانی ئم 
شاعیرە زۆر لۆمی مروان دەكات، ھروەھا فرمان دەكات 

ڵ ھگت، لبگیر زی لت و ڕموو دۆخی شاعیر باشتر بكر
ئمش . ئمانشدا ناوبراو ب دۆستی بنو ئومی دەمنتوە

  :ی ل بواری پیاھداندا، دەتپارچ ھۆنراوەیكی كوڕی 
 



 








  )  ٤٢(ئلمرار ئلفقعسی

 ل واوی شاعیر بریتییناوی ت     
دەسنی ئب خشند.  و لر و بكی جوامسە ناوبراو ك

. بووە، بم ناوی ل چوارچوەی شاعیرە دزەكاندا ھاتووە
ئگرچی ل ھردوو سردەمی ڕاشیدین و ئومویدا وەكو 
شاعیرك دیار بووە، سرچاوەكانیش جخت لسر ئوە 
دەكنوە بشك ل ھۆنراوەكانی ئم شاعیرە فوتاون، بۆ 

تاكو بۆ چند جارکیش ل الین دەستوە زیندانی دەكرت، 
بۆ مرگی بدری برای ل . دواجار دەتوانت ل زیندان ھبت

  :زینداندا ھۆنراوەیكی الواندنوەی ھی، دەت
 
















 

ی كوڕی معاوییبدول٤٣(ع (  


ر و ، ناوبراو ھۆزانڤان و سواركی جوامچاك
ماوەیک ب زەندیق . بھیمتی خانوادەی باوكی تالیب بووە

ل كۆتایی دەوتی ئومویدا دژ بم دەوت  .تاوانبار كراوە
 ك لتی دەكرد، ژمارەیوە و داوای وەرگرتنی خیالفوەستای
خكی كوف بیعتیان پ دا و دژ ب بنو مروان 

ی والیی كوف شڕی ل ) بن عمرعبدالل(وەستانوە، بم 
دژیان ڕاگیاند و ناچار بشك ل الینگرانی بوەیان ل كرد 
و ھھاتن برەو مدائن و لوشوە ڕوویان كردە 

پاشان . ناوچكانی حلوان، چیا، ھمدان، ئسفھان و ڕەی
 یوەندییان كرد بنو ھاشم پندامانی بئ ك لشب

چی ئیستخر جگیر بوون و باجی عوبدولوە و ل ناو
دواتر ابن . دەڤرەكانی فارسیان بۆ خۆیان كۆ دەكردەوە

ھوبیرەی دەستداری عراق سوپایك بۆ شڕ ئامادە دەكات 
و سرئنجام شڕی سخت و خوناوی ل نوان ھردووالدا 

ھرچی عبدولی ھدت بۆ ناوچی شیراز و . برپا دەبت
وە بۆ ھشورمانی ابی مسلم لف وێ بم لراە، ب

الخراسانی حاكمی ئو دەڤرە عبدول دەستگیر دەكرت و 
ئینجا دەكوژرت، ھندک بۆچوونی تریش ھن دەن 
 گوتراویش ،ر دەمی و خنكاندوویانس رینیان خستووەتس

 .ل زیندانكانی باوكی موسلیمدا مردووە
 دیار بووە ل شاعیر خاوەنی ئزموونكی برز و

ھۆنراوەدا، ك ب شوازی ئاسان و كاریگر دەینووسی، 
ناوەڕۆکی شیعرەكانی زیاتر ل بواری شانازی، پیاھدان، 



 

ل یکک ل . الواندنوە، زەمكردن و داناییدا بووە
  :ھۆنراوەكانیدا ك ھونری دانایی تیایدا زا، دەت















  ) ٤٤(عبدولی كوڕی ئلحجاج
رھك وەك بم شاعیرە ماوەیئ كیش بستكار و ماوەی

دۆستایتی لگڵ ئوموییكاندا ژیانی خۆی دەگوزەراند، زۆر 
ناوی تواوی . جاریش ب شڕ و پکدان و پالماردان

 باوكی و ب 
شاعیركی سوارچاك، شڕكر و . االقرع ناوزەد دەكرا

ردەمتوانای سی بكو خن تی لتایبی خۆی بووە، بك
جارک ھاوشانی عمرو بن سعید ل دژی عبدولملیكی . خۆیدا

 بدولمرو كوژرا، عكیش عنگاوە، كاتروان جكوڕی م
پیوەندی دەكات ب عبدولی كوڕی زوبیرەوە، ھر الی 
ئمیش دەمنتوە تاكو كوڕی زوبیر دەكوژرت، دواتر 

عیر ھدت و ل ڕگی ھوڵ و كۆششی عبدولی شا
زۆرەوە پنا دەباتوە الی عبدولملیك و ئمیش لی خۆش 



 

دەبت، ل سردەمی وەلیدی كوڕی عبدولملیكیشدا جارکی 
تر عبدول دەچتوە برەی برھستكارانی دەوتی 
ئومویی، بۆی ل الین وەلیدەوە دەستگیر دەكرت و ڕاپچی 

 :دەكن، ھر بۆی ل زیندانوە ئم ھۆنراوەی دەتزیندانی 
 





 لیفخ فی، داوا لقجاجی كوڕی یوسفی سکیان حجار
دەكات عبدولی ڕادەست بكات تاكو ب دەستی خۆی 

بھرحاڵ عبدول الی . بیكوژت، بم خلیف ڕازی نابت
 ند بووە، بۆیسكی ڕەزاقورس و ناپتییسایت كدەس

یش ل ھھاتن و ناڕەحتی و كونجی زینداندا ژیانی ھم
 وە لكانیستوھۆی ھ ندین جاریش بدەگوزەراند، چ

ئمی الی خوارەوەش پارچیك . لواری مرگ گڕاوەتوە
  :ل ھۆنراوەیكی شاعیر

















 

   )٤٥(ئلئختل
            

 تیرەی ر بس  ە و دایكی
یالیی شاعیر ل. ناوی لری سادەوروب لحیرە لی ئناوچ 

دا لدایک بووە و دواتر ل سردەمی ئوموییكاندا ) ك٢٠(
كسكی بتوانا و چاونترس بووە . ناوناوبانگی دەركردووە

ل دەربینی ھۆنراوەكانیدا، ڕەخنگران لسر ئوە كۆكن 
شیعرەكانی ئختل ل ئاستی شیعرەكانی   ەوە

  . و بگرە ھاوشوەی یك بوونبووە
شاعیر ب پیاھدان ب پادشاكاندا ناوبانگی دەركردبوو، 
ھروەھا ل بواری شانازی و زەمكردندا شارەزایی زۆری 
ھبووە، ھروەھا شارەزایانی بواری ئدەب لسر ئوە 

 ك لر یھ بان كت   شاعیرە س ل 
ئم شاعیرە ل ڕووی . دەم بوونھرە دیارەكی ئو سر

ئایینییوە ل نو خانوادەیكی نسرانیدا پروەردە دەبت، 
پاشان پیوەندی دەكات ب ئوموییكانوە و دەبت شاعیری 
ئوان، وەك دەگنوە ل نوان ئم و ھریك ل جریر و 
ئلفرزەدقدا مشتومی شیعری زۆر ڕووی داوە، ھۆنراوەی 

ارەی پیاھدان ب ئوموییكاندا ھی، ل بواری زۆری ل ب
ھۆنراوەی می و زەمكردندا شارەزایی زۆری ھبووە و 
 ندە شاعیر لعشای شاعیردا بووە، ھریی ئر كاریگژل
 لیك ببدولموە نزیك بووە زۆر جار خودی عكانوییئوم
شاعیری بنو ئومی و ئمیری باوەڕداران ناوزەدی دەكرد، 

ئ ر پارچسدا و لردەمی معاویس شتر لرچی پگ
 داوا دەكرت زمانی ھۆنراوەیك، لسر داوای 



 

شاعیر ببن، ھروەھا جارکیشیان لسر پارچ ھۆنراوەیك 
 الماری ھۆزی شاعیر دەدەنیس پو ھۆزی ق 

 ب و ژمارەیكیان ل دەكوژن، تنانت خودی شاعیریش
یخسیری دەكوت بر دەستی ھرشبرەكان، بم نازانن 
 وڵ دەدات خۆی لخودی شاعیرە و دواتر ھ مئ
دوژمنكانی بزر دەكات، ھر لسر ئم شڕە خودی 
عبدولملیكی كوڕی مروان زۆر سوكایتی ب شاعیر 

جگ لمش، ھر ئم خلیفی لسر داوای قشی . دەكات
یكان ئختلی شاعیر داركاری دەكات و ب ئلنسرانی

دا ) ك٩٢(دواتر شاعیر ل سای . ڕیشكی بكشی دەكات
ئم پارچ ھۆنراوەی بشك لو . كۆچی دوایی دەكات

ھۆنراوەیی ك شاعیر ل دژی ھۆزی قیس گوتوویتیوە، 
ك بووە ھۆی ئوەی ھۆزی ناوبراو پالماری ھۆزەكی 

موو كوشتارەی ل بكوتوە، ئمی شاعیر بدەن و ئو ھ
  :الی خوارەوەش كۆپلیك لو ھۆنراوەی و تیایدا دەت







  ) ٤٦(عطارد بن قران
عتاردی كوڕی قران سر ب تیرەی     ،ە

.  ناسراوبووەئم شاعیرە ب یكك ل شاعیرە 
ھاوسردەمی جریری شاعیرە، ل نوان ھردوو شاعیردا 

عتارد دوو جار زیندانی . ھۆنراوەی زەمكردنی زۆر گوتراوە
جارک ل نجران و جارکیش ل حجر، ل كراوە،  

زیندانیشوە چندین پارچ ھۆنراوەی ھبووە، دەوروبری 



 

شاعیر خاوەنی . كۆچی دوایی كردووە)  ك١٠٠(سای 
شوازی بھز و كاریگر بووە ل ھۆنراوەكانیدا، ئمی الی 
خوارەوە كۆپلیك ل شیعری عتارد، ك ل زیندانوە 

 :گوتوویتی






ەی





  ) ٤٧(كعبی ئلئشقری

 ل واوی بریتییعب ناوی تك   ی .
لزادەیتیرەی ئ ر بباوكی . س ن شاعیر بمتی یو ل

. ئگرچی ب بنچ خكی ناوچی مروە. مالیك ناسرابوو
شاعیر سوارچاك و ھۆزانڤان و گوتاربژكی دیاری دەڤری 

خۆراسان بووە، الینگری   کیان .  بووەجار
كوڕی شاعیر ل ڕگی ھۆنراوەیكوە زەمی حجاجی 

سقفی دەكات، بۆی ئمی دواییان بیاری دەستگیركردنی 
بۆ دەردەكات، بم ئم ھدت و خۆی دەشارتوە تاكو 
ئلمھلبی ھاوڕێ الی عبدولملیك لبوردنی بۆ وەردەگرت، 
دوای ئوەش بۆ جاری دووەم ئلمھلب بووە فرمانەوای 

ت و ھرچی خۆراسان، پیوەندیی لگڵ شاعیر تك دەچ
كعب ڕووە و عومان ھدت و تا كۆتایی ژیانی لوێ 



 

دا شاعیر ل الین ) ك١٠٢(دەمنتوە، كچی ل سای 
ئمی الی خوارەوەش پارچ . برازایكی خۆیوە دەكوژرت

 دان بپیاھ ل بریتیی كی شاعیرە كھۆنراوەی  
تتیایدا دە : 

 















  ) ٤٨(ئلئحوەس

ئحوس ناوی تواوی 
تیرەی ر بس 

 .دایكی ناوی     . ی شاعیر٣٥(سا 
ل شاری مدین لدایک بووە، خاوەن كسایتییكی ) ك

ل ڕگی ھۆنراوەی . ناپسند و بدڕەوشت بووە
زەمكردنوە بردەوام ھرشی دەكردە سر خك، تنانت 
دەگنوە جارکیان سوكایتیی ب خانوادەی پغمبری 

سرەتا ل الین وەلیدی كوڕی . ئیسالم دەكات
بدولمتیش عت خناندەگیرا و ت زی زۆری لوە ڕلیك



 

كراوە، بم دواتر فرمان دەكات ل شاری مدین جد 
 ك لوە بۆ گوندی دەھلتت، دواتریش دوور دەخربكر

بۆ ماوەی پنج ساڵ ل . وتی یمن لسر دەریای سوور
ئاوارەیی و دەربدەری دەمنتوە، پاشان ب فرمانی یزیدی 

وڕی عبدولملیك دەگڕتوە بۆ وتی خۆی، بم زۆر ك
دا ب ھۆكاری نخۆشی ) ك١٠٥(ناژیی و سرئنجام ل سای 

شاعیر كرەست و ھونرە شیعرییكانی . كۆچی دوایی دەكات
زیاتر ل بواری ئوینداری، شانازی، دانایی، پیاھدان و 

ی ئمی الی خوارەوەش ھۆنراوەیك. زەمكردندا بووە
پیاھدانی شاعیرە ب یزیدی كوڕی عبدولملیك و تیایدا 

 :دەت
















  ) ٤٩(جریر
 ٢٨ (جریری شاعیر ل تمنی حوتمانگیدا و ل سای

سرەتاكانی ژیان و گوزەرانی . دا ل ئلیمام لدایك دەبت)ك
ب شوانی و ھژاری دەست پ كردووە، ناوی تواوی شاعیر 



 


       وە . ەكڕەچ ناوبراو ل

 .ا یك دەگرنوەلگڵ ئلفرزەدقی شاعیرد
جریری شاعیر ل الین ئوموییكانوە مینتی و 

ئازاری زۆری چشتووە، لم بارەوە     
كاتك شاعیر دەچت شاری مدین، ب فرمانی : دەت

وەلیدی كوڕی عبدولملیك و ل الین والیی مدینوە 
ن ل پلوپۆ داركاری دەكرت، دەگتوە ھندەی ل دەدە

  :دەكوت و بدەم ئازارەوە ئم پارچ ھۆنراوەی دەت



ل سروبندی سرھدانی شڕوپکدادانی نوان 

ڕی زوبیردا، جریری شاعیر ئوموییكان و عبدولی كو
پیوەندی دەكات ب برەی ئلقیسین و ل ڕگی 
 لیمانین كر ھۆزی ئس رش دەكاتوە ھھۆنراوەكانی

دواتر جریر ل . الینگر و ھاوپیمانی ئوموییكان بوون
سردەمی ویالیتی   سرەشاری ب ڕوو دەكات  .

 ڕەوانی الی حجاجی كوڕی ەوەپاشان ل الین 
 ترنۆرەی خۆی دەین ویش بت و ئفی دەكرقیوسفی س
الی عبدولملیك و بمش ل ئوموییكان نزیك دەبتوە، 
تنانت ل ھۆنراوەیكی پیاھداندا وەسفی یزیدی كوڕی 

  .عبدولملیك و ھیشامی كوڕی عبدولملیك دەكات
رە دیارەكانی سردەمی جریر یکک بووە ل شاعیرە ھ

ل كۆتاییكانی تمنیدا دەگڕتوە ئلیمام و ل سای . خۆی
شاعیر خاوەنی شوازكی . دا كۆچی دوایی دەكات) ك١١٠(



 

ڕوون و مانادار و زمانكی پتیی برز بووە، ناوەڕۆکی 
شیعرەکانی زیاتر ل بواری ئوینداری، الواندنوە، زەمكردن و 

جگ ل ھردوو شاعیر. پیاھداندا بووە  
كسی تر ھندەی ئم ل بواری ھۆنراوەی زەمكردندا شارەزا 
و بھز نبووە، ھر بۆی ل نوانیاندا مشتومی شیعری زۆر 

ئمی الی خوارەوە . ھبووە، بتایبتی ل بواری زەمكردندا
 ق بریر دەرھج ك یو زەمكردنكی ئینموون

  :شاعیر گوتوویتی















  ) ٥٠(سعدی كوڕی ناشب

ناوی        و . ەل ککی
شاعیرانی سر ب ھۆزی تمیمی و خكی شاری بسرە 

ئم شاعیرە وەك زۆرک ل شاعیرەكانی تری ئو . بووە
 ردەمانوە دووچاری ئازار و ستدارانن دەسالی ل

وەك سرچاوەكان باسی . ئشكنج و سوكایتی بووەتوە
 م شاعیرە لر ئت بۆ سالمارەكانی دەسپ ن لدەك



 

 م كارەش لنن، گوتراوە ئی دەڕوخكسرە ماشاری ب
الین        ،نجام دراوەوە ئی
ش ل الین خودی حجاجی كوڕی یوسفی گوتراوی

شاعیر ل پارچ ھۆنراوەیكدا ب ناونیشانی . سقفییوە بووە
توە دەخۆی بواری شانازیكردن ب ل ك : 

 














٥١(سابتی قوتن (  
سابت ناوی تواوی       ە .

 گوتراویش         و 
یکک بووە ل سوارچاك ئازا و . سر ب ھۆزی بنی ئسدە

دیارەكانی عرەب ل سردەمی فرمانەوایتیی 
زۆربی قۆناغكانی ژیانی ل خۆراسان وەكو . مروانییكاندا

تییكی جنگاوەر و فرماندە و والی بسر بردووە، كسای
چونک بۆ ماوەیكی باش ل الین    ەوە كرابووە

مرو ھتداری ئدەس . ك تنق ی ببارەی نازناوەك ل
ب واتای لۆك دت، زانیاری ھاتووە ل كاتی شڕی 



 

تر ب تورككاندا شاعیر چاوكی ل دەست دەدات، بۆی دوا
ھمیشیی پارچ لۆكیك لسر چاوە پكراوەكی دادەنت، 

شاعیر . ئیتر لرەوە ئم نازناوەی بسردا دەبدرت
ھاوشانی    ڕ دەكات لندین ششداری چب 

 ل لمر ئس رش دەكاتند، پاشان ھرقمتی سو
تا ب ناوچی تبرستان، سرئنجام شڕ بردەوام دەبت 

كوشتنی شاعیر كۆتایی دت، ئمش ب دیاریكراوی ل سای 
 .بووە)  ك١١٠(

سابتی شاعیر دۆستایتی و نزیکایتی و گفتوگۆی 
بردەوامی ھبووە لگڵ   كانیناوچ دا ل

خۆراسان، بم زیاتر لگڵ گرووپی ئلمرجئ نزیك بووە، 
كھۆزانڤان و قس زانیوەبگرە خۆی ب و گرووپری ئ .

ئوەش زانراوە ناوبراو تنیا شاعیر نبووە، بكو 
 رەستو شارەزا بووە، زیاتر ك لیقسكی بژگوتارب
شیعرییكانی سابتی شاعیر بریتی بوون ل پیاھدان و 

ل بواری داناییدا ھۆنراوەی ھبووە و . زەمكردن و الواندنوە
  :تیایدا دەت















 













  ) ٥٢( ئلفرزەدق
زمی، دا ل ناوچی ئلكا) ك٢٠(ئلفرزەدقی شاعیر سای 

ل سردەمی خیالفتی ئیمامی عومری كوڕی ختابدا لدایک 
ناوی تواوی شاعیر. بووە

       . رەتاكانی ژیانی لس
ژینگیكی دەشتكیدا ل نو گورەكانی بسرەدا پروەردە 

ی گورەی ھۆزی بنی بووبوو، چونک شاعیر سر ب لقك
تمیم، باپیرەگورەشی خاوەن دەست و پگی بھز 
بووە ل ناوچكدا، ھرچی باوكی بووە كسكی خوداپداو 
بووە، كاتكیش شاری بسرە بونیاد نرا، ئمان الی 

ل تمنی پازدەسایدا باوكی، . باشوورەوە نیشتج بووبوون
الی ئیمامی ع رزەدق دەباتلفردەم ) خ.ڕ(لی ئب و ل

خلیفدا چند ھۆنراوەیك دەت، ھر لو سرداندا ئیمامی 
علی ئامۆژگاریی دەكات قورئانی پیرۆز ب تواوەتی ئزبر 
 پارچ وە ماڵ و خۆی بتوە شاعیر دەچنبكات، وەك دەگ
. ئاسنكوە دەبستتوە تا ب تواوەتی قورئان ئزبر دەكات

شاعیرە دۆست و ھواداری ئھلوبیت دەبت و سرەتا ئم 



 

پی وا بووە مافی دەست تنیا بۆ ئو خانوادەیی، بم 
دا، ) ك٦١(دوای شھیدبوونی ئیمامی حوسن ل سای 

 ترزەدق دەچلفی كوڕی زوبیر، ئیتر ئبدولروەھا عھ
خانی ئو شاعیرانی ك دەچن پاڵ دەستی ئوموییكان، 

كو ئب ،تو دەسسۆزیی بۆ ئوا و در ببك لشیان نم
لپناو خۆپاراستن و پیداكردنی نان و دەستكوتدا، لرەوە 
ئلفرزەدق دەبت یکک لو س شاعیرە دیارەی ئو 

جارکیشیان لسر . سردەمی دەستدارتیی ئوموییكان
گوتنوەی ھۆنراوەیك ل الین ھیشامی كوڕی 

بدولملیكوە زیندانی دەكرت و پاشان ئازاد دەكرت، ع
 ١١٤(سرئنجام دوای نزیكی سدساڵ تمن، ل سای 

 .دا ل شاری بسرە كۆچی دوایی دەكات)ك
شاعیر ل باشترین شاعیرەكانی سردەمی ئوموییكان 
بووە، بتایبتی ل بواری شانازیدا، ھروەھا ناوەڕۆکی 

 خۆیان ل بوارەكانی پیاھدان، شیعرەكانی تری شاعیر
ل زۆرک ل . زەمكردن، الواندنوە و ئوینداریدا دەبینیوە

 وە دەكرد، لیخۆی و ھۆزەك ھۆنراوەكانیدا زۆر شانازی ب
یکک ل ھۆنراوەكانیدا شانازی ب خۆیوە دەكات و زەمی 

  :جریری شاعیر دەكات و دەت













 







  
  ) ٥٣( ئلحارسی كوڕی شبیب

. حارس یکک بووە ل شاعیرانی سر ب ڕەوتی خواریج
قسریدا ل برانبر خالیدی كوڕی عبدولی )  ك١١٩(سای 

پاشان ڕوو . ڕادەپڕت و شڕ ل نوانیاندا دروست دەبت
دەكات الی ژمارەیك خكی سر ب ھۆزی بنی تیم ئلالت، 
ك ل ھرمی چیا دەژیان و ل بارەی ئرك ئایینییكانوە 
پرسیاری زۆری ئاڕاست دەكن، ئویش وەمیان دەداتوە و 

دواتر ب مبستی . وەبۆ ماوەیك لو ناوچی دەمنت
كوشتنی خالیدی قسری خۆی ڕك دەخاتوە، بم ھموو 
الینگرانی ناكون تكی بۆ ڕاپڕاندنی ئو ئرك، كاتكیش 
 تررباز دەنك ست، ژمارەیم نیازەی حارس دەزانخالید ب

دا حارس و ھموو سربازەكانی ) ك١١٩(سری و ل سای 
 ھۆنراوەكانی ل بارەی دەكوژن، شاعیر زۆرک ل

ئلخواریجكانوەی، ھۆنراوەیكیشی ھی لمڕ خالیدی 
 :كوڕی عبدولی قسری و تیایدا دەت












 

  )٥٤(ئلعرجی
زۆر ڕوون نیی ئم شاعیرە سای چند لدایک بووە، 

ەبم ناوی تواوی        
 ر بانگ دەكراباوكی عوم رچی دایكی . ە و بھ
بوو ناوی      گرتنیھ بارەت بس 

نازناوی ئلعرجی بۆ شاعیر، بۆ ئوە دەگڕایوە خكی 
شاعیر خاوەنی . گوندی ئلعرجی بووە ل دەوروبری تائیف

وان و كشخ بووە، خووی ب ڕاوكردن و ڕووخساركی ج
ڕابواردنوە گرتبوو، شارەزا و لزان بووە ل دروستكردنی 
تیروكوان و سوارچاككی كمون بووە، ل بواری ھۆنراوەی 
ئوینداریدا خاوەن توانایكی فراوان بووە و لم بارەوە 

 .ھاوشوەی عمری كوڕی باوكی ڕەبیع ئژمار كراوە
نی شاعیر ھاوشا   ڕ وشداریی شب 

پالمارەكانی كردووە بۆ سر وتی ڕۆم و ڕۆكی دیاری 
ھبووە لو شڕەدا، ھروەھا ناوبراو بشكی زۆری داھات 

كاتك . و سامانكی خۆی لپناو خودادا خرج دەكرد
ھیشامی كوڕی عبدولملیك دەستی گرت دەست، 

ردە والیی مكك، لرەوە موحممدی كوڕی ھیشامی ك
ناكۆكی ل نوان موحممد و ئلعرجیدا دروست دەبت، بۆ 
ئوەش زیاتر ڕقی والیی ئستوور بكات، شاعیر ل ڕگی 
ھۆنراوەیكی ئویندارییوە لسر جیدای دایكی والی، 
دۆخك زیاتر ئاۆز دەكات و سرئنجام والی فرمانی 

ات و ل زیندان توندی دەكات، دەستگیركردن بۆ شاعیر دەردەك
دا كۆچی ) ك١٢٠(ھر ل زیندانیش دەمنتوە تاكو ل سای 

گوتراویش ھۆكاری زیندانیكردنی شاعیر ل . دوایی دەكات



 

الین والیی مككوە بۆ ئوە گڕاوەتوە، گوای تۆمتبار 
بووە ب كوشتنی پیاوك ب ناوی    رچیگئ ،

ران ڕاست و دروست بن، ھندە ل ماھیتی كام لم ھۆكا
بابتكمان كم ناكات، چونک ھیچ كام ل سرچاوەكان باس 
 بكیش بر سزاین، دیارە ھدادگاییكردنی شاعیر ناك ل

  .دادگاییكردن ھیچ ڕەوایتییكی نابت
ناوەڕۆکی شیعرەكانی شاعیر زیاتر ل بوارەكانی 

 و شانازیدا بوون، ئمی الی ئوینداری، پیاھدان، زەمكردن
خوارەوە پارچ ھۆنراوەیكی شاعیرە ل كاتی ئازار و 

  :ئشكنجدانی زینداندا گوتوویتیوە










  ) ٥٥( تكومی

ناوی . ل شاری كوف لدایک بووە)  ك٦٠(كومیت سای 
تواوی       ە و شاعیری دیاری

ھاشمییكان و ب دیاریكراوی ھواداركی سرسختی 
جگ ل شیعر ل بوارەكانی زمان، ئدەب و . ئھلوبیت بووە

ھوای ڕەگوڕیش و ڕەچكی خانوادەكانیشدا 
ل ڕووی زانستیشوە جگی . ەزاییكی زۆری ھبووەشار

 توەی دەبر دوای ئكی زۆر بووە، ھكانباوەڕی خ



 

 ت لدەب یت، ئیتر وردەوردە ژیانی پھلوبواداری ئھ
 وەی لھۆكاری ئ تی بتایبری، بتی و دەردەسناڕەح
 ،ینو ئومر برشی دەكردە سوە ھی ھۆنراوەكانیگڕ

 الین خالیدی كوڕی عبدولی قسری والیی كوفوە بۆی ل
دەستگیر دەكرت، پاشان ل زیندان ھدت و ڕوو دەكات الی 
 بوردن دەكات و للیك و داوای لبدولمھیشامی كوڕی ع
 ،و والیی كوف لیفوە بۆ خدانكی پیاھی ھۆنراوەیگڕ

لید ل ھردووکیان قایل دەكات لی خۆش ببن، كاتكیش خا
الین ھیشاموە ل كار دەخرت و ل شونكی یوسفی 
كوڕی عومر دەستنیشان دەكرت، بۆ جارکی تر كومیتی 
شاعیر لگڵ والیی نوی كوفدا دەكوت ملمالن و 
ناكۆكییوە، سرئنجام والی فرمان ب پاسوانكانی دەكات 

ش ل بچن سر كومیتی شاعیر و ب شمشر بیكوژن، ئم
 .بووە)  ك١٢٦(سای 

ئم شاعیرە خاوەنی كۆمك خست و شارەزایی زۆر 
 :بووە، وەك
  .شاعیركی شارەزا و بتوانا بووە: یكم
  .گوتاربژكی بتوانا: دووەم
  .فقیكی پایبرزی شیعكان بووە: سیم

سوارچاك و تیرھاوژكی شارەزا و كارام بووە : چوارەم
  .دال نو ھۆزەكی

شاعیر ل بواری ھۆنراوەی پیاھدان ب پغمبری ئیسالم 
و بنو ھاشمدا، ھۆنراوەی زۆر و گرنگی ھبووە، ك ئو 

ل . جۆرە ھۆنراوان ب ئلھاشمیات ناوبانگی دەركردبوو
یکک ل ھۆنراوەكانیشیدا ك بۆ بنو ھاشم گوتوویتی، 

  :دەت



 

















سریلتزیدی كوڕی ئ٥٦(ی (  
شاعیر ناوی تواوی   رە، س

ب تیرەی     باوكی ە و ب  بانگ 
 تیرەی ما  ھبوو ئوا بۆدەكرا ھرچی نازناوی 

 ر بس وە، كڕایدایكی دەگشاعیر خاوەنی .  بووە
سیما و ڕووخساركی جوان و خاوەن گفتولفتی شیرین بووە، 
ھروەھا ل ڕووی جنگ و شمشربازییوە خاوەن شارەزایی 

یکک بووە لو جۆرە كسان ك زۆر ب . و توانا بووە
، تا وای ل ھات سخاوەتوە ماڵ و سامانكی دەبخشی

یزید . قرزار كوتوو و بو ھۆیوە ل زیندان توند كرا
دواتر / یکک ل شاعیرەكانی سر ب دەوتی ئوموی بووە

دا ل الین ) ك١٢٦(ل شڕی ڕۆژی فلجدا ل سای 
 .نوەكانی بنو حنیفوە ل یمام دەكوژرت



 

وینداری و ڕەچبواری ھۆنراوەی ئ كدا زۆر شاعیر ل
 مو ئ یكی ھسیدەیم بوارەدا قتوانا بووە، لشارەزا و ب

  :كۆپلیكی دەخین ڕوو، ك تیایدا دەت















   )٥٧( زوحاكی ئلشیبانی

زوحاك كسكی ئازا و شارەزا و ڕبری گرووپی 
لگڵ )  ك١٢٦(سای . حرورییكان بووە   و 

 زیرە بلجروریدا دەردەچن بۆ ئد سواری حدووس
كاتكیش سعید كوژرا، زوحاك وەك كسی . مبستی جنگ

 ،خاكی موس وە و ڕوو دەكاتتی دەگرگم جكی
پاشان گرووپی ئلسفریكانیش ل . لوشوە بۆ شارەزوور

ر و دەوری كۆ دەبنوە و ژمارەیان دەبت چوارھزار سوا
ڕوو دەكنوە عراق و سرەتا شاری كوف كۆنتۆڵ دەكن، 
ئینجا شاری واستیش گمارۆ دەدەن و لگڵ خككیدا 
ئاشتوایی دروست دەكن، پاشان موسیش دەخات ژر 
ڕكفی خۆیوە، بمش ژمارەی سوپاكی دەگات نزیكی 

 .سدھزار جنگاوەر



 

ایتییوە خۆی دوای ئوەی ل ڕووی چندایتی و چۆن
 رەوە  ڕوو دەكاتكالكڕی یئامادە دەكات، ئینجا بۆ ش
مروانی كوڕی موحممدی خلیفی ئوموی و ل نزیك 
کفرتوسا شڕ ل نوان ھردوو سوپادا دروست دەبت و 
تیایدا زوحاك ئلشیبانی دەكوژرت، ئمیش ڕك ل سای 

ڕبر و بمش خواریجكان . دا ڕووی داوە) ك١٢٩(
فرماندە و كسایتی و شاعیركی گورەیان ل دەست 
دەدەن، شاعیر ل یکک ل ھۆنراوەكانیدا، الواندنوە بۆ 

:ھندک ل ھاوڕكانی دەكات و دەت









لدمنی٥٨(كوڕی ئ (  

شاعیر ناوی تواوی      رە و س
كوڕی . ب ناوی دایكیوە ناسراو بوو. ب تیرەی بنی عامرە

ئلدەمنی یکک ل شاعیرە دەشتكییكان و خاوەنی 
ھۆنراوەی ناسك و جوان بووە، زیاتر شیعرەكانی ل بواری 

ئم شاعیرە ل كاتی . ئوینداری، ڕەچك و شانازیدا بووە
دا ) ك١٣٠(ل بجھنانی ئركی حج ل سای گڕاندنوەی 

. یوە تیرۆر دەكرتل ڕگدا و ل الین 
شاعیر خاوەنی دیوانكی شیعریی و چندین جار چاپ 

 ل قاھیرە ١٩١٨بۆ یکم جاریش ل سای . كراوەتوە



 

ئمی الی خوارەوە كۆپلیك ل . دیوانكی چاپ كراوە
 :ەكانی شاعیر ل بواری ئوینداریدا، دەتھۆنراو














  )٥٩( داودی كوڕی سلم

ئم شاعیرە موالی        بووە  .
دانیشتووی شاری مدین و یکک ل شاعیرەكانی دەوتی 

: زۆر جار پیان دەگوت. ئوموی  ھۆی ش بمئ 
جارکیان . ڕەشپستی و ناشرینی ڕووخساریوە 

چ دیندەداتی والیی م ش . ل قامچیی لمجیا ل
چند جارکی تر ل الین دەستدارانوە لو سردەمدا 
دووچاری ھڕەش و چاولسووركردنوە بووە، تنیا گوناھی 

 ١٣٢(شاعیر سای . شاعیریش ناوەڕۆكی ھۆنراوەكانی بووە
ئمی الی خوارەوەش پارچ . كۆچی دوایی كردووە) ك

 :تھۆنراوەیكی شاعیرە و دە
 






 

  
  :سرچاوەكانی بشی یكم
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  بشی دووەم
  دروستبوونی دەوتی عباسی

  
  

دەوتی ئوموی ب ھۆی چندین فاكتری خودی و 
بابتییوە ل كۆتاییكانی تمنیدا ب ئندازەیك الواز و 
داتپی بوو، مسلی داڕوخان و كوتنی بووبووە دیفاكتۆ، 

و ڕاپڕینیان ل دژی ڕاگیاند، ھر ك بنو عباس شۆڕش 
 .زۆری نخایاند ب شوازكی خوناوی كوت

دەوتـی عباسـی، سـیم دەوتـی ئیـسالمیی ل مـژوودا، 
بگــــــرە ب تمنتــــــرین دەوتــــــی ئیسالمییــــــش ل مــــــژووی 

ــــی . فرمــــانەوایتیی موســــماناندا ســــرەتاكانی چكرەكردن
ن سر دەسـت ب جووندنوەی عباسی و سرئنجام ھات

بریتــی بــوو ل : دوو قۆناغــدا گــوزەری كــردووە، قۆنــاغی یكم
ـــران و  ـــداكردنی الینگ ـــی و خۆڕكخـــستنوە و پی ـــاری نھن ك
پوپاگنــدەكردنی ژربژــر دژ ب دەوتــی ئــوموی، قۆنــاغی 

بریتی بوو ل پالماردانی سربازی بـۆ سـر دەوتـی : دووەم
نــــدنی ئم دەوت، لشــــكری ئــــوموی و ســــرئنجام ڕووخا



 

عباســـــییكان ھر ب ڕووخانـــــدنی دەوتكوە نوەســـــتان، 
بكــو پۆســی قكردنــی ئوموییكانیــان دەســت پــ كــرد و 
زۆر ب كمـــی ئنـــدامانی خـــانوادەی دەســـتدار ل كوشـــتن 
ڕزگاریـان بــوو و خــونكی زۆر ڕژنــدرا و حشــیمتكی زۆر 

  .كران قوربانی
ـــــژ ـــــی م ـــــی عباســـــی ب ڕك ووی دروســـــتبوونی دەوت

ئم )  ك٦٥٦(و تــاكو ســـای )  ك١٣٢(دەگڕــتوە بــۆ ســای 
دەوت تمنـی كـرد، دواجـار لســر دەسـتی سـوپای مغــۆل 

 دەسـت پـ یكم خلیفی عباسی ب . كوت
 دەكات و بـتد كۆتایی پـ  . ی للیفـانو خكـۆی ئ

ــی  ــاوەی تمن ــان كــردووە م  ٣٨ئم دەوتدا فرمانەوایتیی
 وازی جیاجیا تیرۆر كراون و بش كیان بشبوون، ب لیفخ
 وانـــــی تـــــر لم ئســـــموستع ل جـــــگ كوشــــت چـــــوون، ك
ـــیالن و نـــاكۆكیی نوخـــۆیی لســـر دەســـت  چوارچـــوەی پ
لسر دەستی یكتر كـوژراون، ئگرچـی ئم دەوت تـوانیی 

نكاری و پشكوتن ل بوارە جیاجیاكانی ژیان و كۆمك گۆڕا
دەوتداریــدا بدەســت بھنــت، ھاوزەمــان ئمــیش ھاوشــوەی 
 چــــــكر ڕوە ســــــــــــتڕیتــــــوانی بگوی نتــــــی ئــــــومدەو
 ردەوام بــــوون لمــــانیش بكــــو ئكــــانی ئیــــسالم، بڕەتییبن
پشلكراوی، كوشتنوبین، نادادی، خۆدەومنـدكردن و الدان 

کوات مــــژووی ئم دەوت ... اكــــانی ئــــایینی ئیــــسالمل بنم
ئگر ھنـــــدک دیـــــوی جـــــوان و شـــــانازیی ھبووبـــــت بـــــۆ 
موسمانان، ئوا بگومان دوو ھندە الپڕەی تخ و ناشـرینی 
ــــۆر و شــــارەزایان ب وردی  ــــات لك ــــست دەك ھی، ك پوی
لکـــــۆینوە ل بارەیـــــانوە بـــــكن و ڕاســـــتی و دروســـــتیی 



 

كـــانی مـــژووی ئم دەوت ئیـــسالمیی وەكـــو خـــۆی ڕووداوە
  .بخن ڕوو

دیارە دواتر دین سری لگڵ ئوەی بواری ڕۆشنبیری، 
فرھنگی، زانستكان، ئدەب و شیعر ل سردەمی دەوتی 
عباسیدا بایخی زۆری پ درا و تكانكی باش چووە 

ی پشوە و ل ڕووی فۆڕم و جۆر و ناوەڕۆكوە گۆڕانكاری
زۆری ب خۆوە بینیی، ھاوكات ھر لم سردەمدا زانایان، 
شاعیر و بیرمندان باجی قورسیان داوە و بشكی زۆریان 
ب شواز و ئندازەی جیاجیا ڕووبڕووی كوشتن و 
زیندانیكردن و ئازار و ئشكنج بوونوە، چ لسر دەستی 

 خی و دەستدارانی ئم دەوت، چ لسر دەستی عقیتی
 ك لشوڵ دەدەین بھ رەبی و ئیسالمی، بۆیی عگکۆم
چارەنووس و ئو ڕووداوە تانی ك بسر توژی 

  .شاعیراندا ھاتووە، بخین ڕوو
  

  شیعر و شاعیران ل سایی دەوتی عباسیدا
ب دروستبوونی دەوتی عباسی، پیوەندی نوان گالنی 

وانتر بوون و زیاتر موسمان و غیرەموسمان فرا
دەروازەكان واتر بوون بۆ دروستبوونی پیوەندیی 

دەبت ئوەشمان ل بیر نچت، . كولتووری و فرھنگی
بشك ل خلیفكانی ئم دەوت لم بابتدا ڕۆی دیاریان 
ھبووە، چونک بواریان ڕەخساندبوو بۆ كرانوەی ڕۆشنبیری 

نگی و وەرگرھوگۆڕی ففی و و ئالسف رمھانی ب
ھزری و ئدەبییكان، نخاسما فلسفی یۆنانی، ھیندی، 
ڕۆمانی و ئرانی، دیارە خلیف منسووریش پشنگی ئم 

  .كرانوەی بووە



 

یکک لو بوارانی ك ل سردەمی عباسییكاندا بھا و 
ئم ژانرە ئدەبیی . بایخی زۆری وەرگرت شیعر بوو

ایخدانی زۆری ب خۆوە بینیی، ڕەنگ ھۆكاری گشكردن و ب
ھرە سرەكییش بۆ دەركوتنی زیاتری شیعر و شاعیران و 

  : زۆربوونی بایخیان لم سردەمدا بگڕتوە بۆ
شیعر وەك یكم سرچاوەی ڕۆشنبیری و دەنگی : یكم

ئازاد، تا دەھات پگ و شونی خۆی ل نو کۆمگ و 
  .دەستدا دەكردەوە

ئارەزووی خلیفكانی عباسی بۆ گرمكردنی كۆڕ : دووەم
و كۆبوونوەكانیان ب شیعر و شاعیران، تاكو ئاسوودەیی و 

  .بختوەرییان پ ببخشت و ب شانوبایاندا بگوترت
ئو نیمچ كرانوەیی دەوت و کۆمگی : سیم

ئیسالمی، ب دیاریكراوی زانایان و شاعیران ب ڕووی 
  .توور و ڕۆشنبیری و برھمی گالنی تری دەوروبرداكول

بوونی پانتاییكی زیاتر ل بردەم شاعیران بۆ : چوارەم
  .گشدان ب بوارەكیان ل ڕووی چندایتی و چۆنایتییوە

سرھدانی گرووپ و ڕباوەڕی جۆراوجۆر و : پنجم
ی زیادبوونی ملمالن و پشبك و پکدادانكان و زۆربوون

  .شۆڕش و ڕاپڕینكان دژ ب دەستی عباسی
ب دیدی بندە، ھموو ئمان فاكتری ھرە سرەكی 
بوون بۆ گورەبوونی شیعر و شاعیران، بم لگڵ ھموو 
ئو گۆڕانكاری و گشكردنشدا باری شاعیران لم 
سردەمشدا زۆر باش نابت، ئوەتا سرچاوە مژووییكان 

وە چۆن بشك ل شاعیران دەبن قوربانیی بۆمان دەگن
 ،گتداران و کۆمرژەوەندیی دەسرام و خواست و بم
 كی زۆر لین، ژمارەیوە دەكوەك دواتر باسی ل مئ



 

شاعیرەكانی ئم سردەم ب شوازی جیاجیا تیرۆر دەكرن، 
ب ناھق دەكوژرن، بشكیان ل خاچ دەدرن، ژمارەیكیان 

نی دەکرن، ئشكنج دەدرن، بشكیشیان ئاوارە و زیندا
دەربدەر دەكرن، تنیا لبر ئوەی خاوەنی دەنگی ئازاد و 
بیروڕای جیاواز بوون، یان ئامادە نبوون مل كچ بكن بۆ 
دەستی عباسی، یان بۆ دابونریتی خكیی کۆمگی 

نی ك ئوی ڕۆژك، ئم ھوڵ دەدەین بشك لو شاعیرا
  .بو دەردە چوون، بخین ڕوو

ھرچی ناوەڕۆکی شیعرەكانی ئم سردەمی شاعیران 
بوون ب زۆری بریتی بوون ل پیاھدان، زەمكردن، 
الواندنوە، ئوینداری، خوداپرستی، تسوف، دانایی و 
وەسفكردن، ك ھموو ئم كرەستان ل شیعری شاعیرانی 

دوو - ەوە، الی ھندکیشیان یكئو سردەمدا ڕەنگی دابوو
لم ھونران وەكو تایبتمندیی شاعیران ڕەنگی دابووەوە، 
. یان دەقی وەرگرتبوو و خودی ھۆزانڤانی پ دەناسرایوە

بھرحاڵ ناوەڕۆكی ئم كتب زۆر ب كورتی ئو ڕاستییمان 
بۆ دەخات ڕوو، لم سردەمدا چ دەوتی عباسی و 

ی تر، چ کۆمگی عرەبی تا ئو گرووپ ناكۆككان
چركسات ڕزیان ل شیعر و شاعیران گرتووە، ك ل خزمت 
برژەوەندیی خۆیاندا بووبت، خۆ ئگر واش نكوتبتوە، 
ئوا ھمیش چارەنووسی ئو شاعیران كوشتن و نانبین و 
زیندانی و ئشكنجدان بووە، وەك ئوەی ناوەڕۆكی ئم 

  .دەتكتب پمان 



 

  )١(سدیف
یموندیفی كوڕی ئیسماعیلی كوڕی مشاعیر ناوی س .
. شاعیر و ئدیب و گوتاربژكی دیار و بتوانا و شارەزا بووە

یکک ل شاعیرەكانی . خاوەن ھۆنراوەی جوان و برز بووە
ئلحیجازە و ل شاری مكك ب بردەوام ل ڕگی 

ر برشی دەكردە سوە ھردەوام ھۆنراوەكانیب ،ینو ئوم
ئوەی دەگوت خودای من ل تاوان و جینایتكارییكانی بنو 

  .ئومی ببریم
ئم شاعیرە تا سردەمی خلیف منسووری عباسی 
 ن لسی كوڕی حبدولك ئیبراھیمی كوڕی عژیاوە، كات
شاری بسرە ڕاپڕیی، سدیف ھر زوو دوژمنایتیی خۆی 

یاند و پیوەندیی كرد ب جوونوەكی بۆ بنی عباس ڕاگ
ئینجا دەچت . شاری بسرەوە و ل دەستی منسوور ھھات

سر مینبر و گوتارك ل دژی دەستی عباسییكان 
پشكش دەكات و ھر ل نو ئو گوتارەدا، ل ڕگی 

  :كۆپلیك ھۆنراوەوە ھرش دەكات و دەت



 وە كتنبیری ئیبراھیم دەھ وە بدیف ئروەھا سھ
چۆن عباسییكان ئازاری باوکوباپیرانیان داوە، بۆی ھانی 

 ئوەشمان ئو دەدات كاتی ئوە ھاتووە تۆیان ل بكاتوە،
ل بیر نچت پشتر شاعیر پشتگیریی ل شۆڕشكی 

 تیخواز بووە دەسئاوات میشیش كردبوو، شاعیر ھ
 ل تم دەسی وا بوو ئم پوە، ئتبوەشكان ھباسییع
 ر فۆڕموە سڕاوەتماكانی ئیسالم الی داوە و گبن

تی لوە دەكردەوە مافی نفامییكی جاھیلیت، ھروەھا جخ



 

 ر بۆیھ ،ن ڕەوایسوەكانی ئیمامی حنیا بۆ نت تخیالف
خۆی ب ھواداركی سرسختی ئھلوبیت دەزانی و 
ھرشی دەكردە سر منسوور و ب پیاوكوژ و نادادپروەر و 
الدەر ئژماردی دەكرد، پی وا بووە دەستیان ب خونی 

  .ب خونی ئندامانی ئھلوبیتموسمانان سوورە، بتایبتی 
دوای ئوەی سدیف دەبت ھوادار و ھۆزانڤانی 
شیعكان و وەكو شاعیركی شۆڕشگ دەناسرت، 

سرئنجام ل الین    باسی لحاكمی ع 
شاری مككوە دەكوژرت، بكو ل ملی دەدرت و ھردوو 

وتراویش ب دەست و قاچی دەبن و لتوپتی دەكن، گ
قۆبستراوی ڕەوانی الی خلیف منسوور كراوە و ئویش 

لڕاستیدا ئم نموونیك لوپڕی . زیندەبچای كردووە
دڕندەیی ئم دەستدارەی عباسی، ئگینا ھیچ كات ئم 
شاعیرە تاوانكی ھندە گورەی نكردبوو تاكو بو شوە 

تاوانكشی ئوە بووبت نامرۆڤانی لتوپت بكرت، ئگر 
 ل برەی ئۆپۆزسیۆندا بووە، ئوا دەكرا سزای تر بدرابای

  نك سزای كوشتنی ب دادگایكردن
  

٢(ابن ھرم(  

ئیبراھیمی كوڕی علی كوڕی سلمی كوڕی عامری 
لقرشیینانی ئلكی . ئدایک )  ك٩٠(سال دینشاری م ل

ری ئوینداری و میدا شاعیر ھۆنراوەكانی زیاتر ل بوا. بووە
ب شاعیری ھردوو سردەمی ئوموی و عباسی . بووە

دەناسرت، ل سردەمی وەلیدی كوڕی یزیددا دەچت شام، 
 دینكی مرانی خنڵ نوگكاندا لباسییردەمی عس ل
دەچت سردانی منسووری خلیفی عباسی، بم دواتر 



 

ندین ھۆنراوە بسر ئم دەبت ھواداری ئھلوبیت و چ
پاشان ب تۆمتی ئالوودەبوون ب می . خانوادەیدا دەتوە

ل الین دەستدارانی شاری مدینوە ئشكنج دەدرت و 
ئاخۆ ئگر : پرسیارەك لرەدای. چندین جدی ل دەدەن

ئم شاعیرە لسر میخواردنوە داركاری كراوە و سزا 
ی دەبو دراوە، ئ لیفخ ك لشسزای ب ت ك

دەستدارانی دەوتی عباسی بدات ك بۆ خۆیان 
شرابخۆری عیارە بیستویك بوون؟ ئم ھموومان لسر 
 ،راموە حیخواردنرعی ئیسالم می شپوە كۆكین بئ
 ،رامك حچۆن بۆ شاعیر ،ك وایموان وەك یم بۆ ھب

دارانی تری ئیسالمییش ب ئاوھاش بۆ خلیف و دەست
ھمان شوە حرام، ئیتر بۆ دەبت سزادان تنیا ھۆزانڤانكی 

  برسی و داماو بگرتوە؟
شاعیر خاوەن ئاستكی برز دەبت و تنانت ل الین 
جاحز و چندین شاعیری تری گورەوە ھسنگاندنی بۆ 

کی ناوڕۆ. كراوە و ب چاوی برزەوە لم شاعیرەیان ڕوانیوە
شیعرەكانی ابن ھرم ل بواری پیاھدان، زەمكردن، شانازی، 
دانایی و وەسفدا بوون، بۆ یکم جار دیوانكی ل سای 

 ل الین چاپخانی ئادابوە ل شاری نجف چاپ ١٩٦٩
ئمی الی خوارەوە پارچ ھۆنراوەیكی شاعیرە و . كراوە

  :تیایدا یادەوەرییكانی دەگتوە و دەت










 





  )٣(ئیسماعیلی كوڕی عمار

ی ئلتوفیلی ئیسماعیلی كوڕی عماری عینییی كوڕ
ناوبراو شاعیری ھردوو سردەمی ئوموی و . ئلئسدی

شاعیر زۆر ئارەزووی . عباسیی و ل شاری كوف ژیاوە
گوگرتن بووە ل گۆرانی، بتایبتی گۆرانییكانی سترانبژ ابن 

دواتر ل الین ئمیری شاری كوفوە بوە تاوانبار . رامین
ن، بو تۆمتش ڕاپچی دەكرت گوای سر ب خواریجكا

زیندان دەكرت، بگشمان بۆ ئوەی ك تنیا ب گومان 
كاتك . زیندانی كراوە   ،والیی كوف تدەب 

یكسر ناوبراو ئازاد دەكات و ڕزی ل دەگرت، ئمش وا 
 وە زۆر بكی ھۆنراوەیگڕ ئیسماعیلی شاعیر دەكات ل ل

  .ی كوفدا ھبداتشانوبای والیی نو
شاعیر ل بوارەكانی پیاھدان، زەمكردن، ئوینداری، 
الواندنوە و وەسفدا شارەزایی باشی ھبووە، ھروەھا 
 ش لردەمو ستیی ئیپیشاندانی دۆخی كۆم

زۆر زاراوە و مانای . ھۆنراوەكانیدا ڕەنگی دابووەوە
ک جاریش شارستانیی ل ھۆنراوەكاندا ب كار دەھنا، ھند

 رچی لگنانی زاراوەی بیانی، ئكارھب ر بووە بكاریگ
بۆ یکم جار . زمانی پتیی عرەبیدا شارەزا و بتوانا بووە

دیوانكی ل گۆڤاری سحدینی زانست مرۆییكانی 
ئمی .  چاپ بووە١٩٩١ی سای ٣- ٢ھولردا ل ژمارەكانی 

 كی شاعیرە لژ ابن الی خوارەوە ھۆنراوەیبارەی سترانب
  :رامین و تیایدا دەت



 








ە





  )٤( ئادەمی كوڕی عبدولعزیز

ە، ل شاعیر ناوی تواوی 
نوەكانی عومری كوڕی عبدولعزیزی خلیفی پشووی 

كانوییردەمی ئومس . ینوئوموەكانی بن ک بووە لکی
 ئالوودەبوون ب رەتا بس رقاڵ كوە سی و ڕابواردنم

یم بوارەشدا ھۆنراوەی زۆری ھت، دیارە لك . دەبكات
عباسییكان ھاتن سر كورسیی دەست، ئم یکک بوو 
. ل پاشماوەی ئوموییكان ك لی خۆش بوون و نكوژرا

وەك دەگنوە سرەتا كسكی مباز و میخۆر و 
عومرە دەكات بدڕەوشت بووە، بم پاش ئوەی 

دەستبرداری ئو ڕەفتار و كرداران دەبت و خلیف مھدی 
 چی دواتر ناوبراو لخۆی، ك وە لباسی نزیكی دەكاتع
الین خلیفوە ب زەندیق تۆمتبار دەكرت و دوای ئوەی 
دەستگیری دەكن، سسد قامچیی ل دەدەن تاكو ناچاری 

،زەندیق ت كوەدا بنن ددان بتبكمدا دەوە ویش لئ  :
"   



 

 ." ،نی دەدەن و داركاریی دەكنجشكك ئكات واتک
 ،زەندیق ت كوەدا بنن ددان بدەك داوای ل زۆرەمل ب

ھرگیز ھندەی چاو پروكاندنك : ئویش ل وەمدا دەت
ەڕ نبووم برانبر ب خودا، پاشان ئوە كی بینیوتان بباو

بھرحاڵ شاعیر لوان . نوەیكی قوریشی زەندیق بووبت
دەبت ك لسر دەستی دەستداران جور و ستمی زۆر 

كۆچی )  ك٦١(دەبینت، ئادەمی كوڕی عبدولعزیز سای 
  .دوایی كردووە

واری می، ناوەڕۆکی شیعرەكانی شاعیر زیاتر ل ب
ل بارەی میوە ئم . زەمكردن، شانازی و پیاھداندا بووە

  :كۆپل شیعرەی شاعیر دەخین ڕوو ك تیایدا دەت














  )٥(ساحی كوڕی عبدولقدوس
ساحی كوڕی عبدولقدوسی كوڕی عبدولی كوڕی 

ئم ھۆزانڤان . عبدولقودوس، ناسراو ب باوكی ئلفزل
گوتاربژ و قسزان بووە، . خكی شاری بسرە بووە

ھمیش ئامۆژگاریی خكی دەكرد بۆ سر ڕگی ڕاست، 
دیار بووە و ھمیش ل بواری چونک زاھید و خوداناسكی 



 

خوداناسی و ئاكاربرزی و ل بارەی بھشت و مردن و 
 مانانی دەكرد، زیاتر ھۆنراوەكانی لنیی موسنوگۆڕەوە ڕ
 م دواتر شاعیر بند و ئامۆژگاریدا بوون، ببواری پ
تۆمتی زەندیقبوون لسر دەستی خلیفی عباسی ل سای 

" لم بارەوە ل كتبی دا دەكوژرت،) ك١٦٠( 
" تی زەندیقبوونتۆم وەی بدا ھاتووە، دوای ئ

دەیھنن بر دەستی خلیف مھدی، سرەتا لبر ئاستی 
برزی شاعیر و شارەزابوونی ل زۆرک ل زانستكان لی 
 پارچ لیفم دواتر خت و ئازادی دەكات، بخۆش دەب

ئم : شاعیر ب بیری دەھنتوە و پی دەتھۆنراوەیكی 
بۆی ل . ب ھیی من: ھۆنراوەی تۆی، ئویش دەت

برانبردا خلیف مھدی فرمان دەكات شاعیر بكوژن، 
 ر پارچبنیا لم شاعیرە تدواجار كوشتنی ئ واتک

  .ھۆنراوەیك بووە
كچی زۆربی شارەزایان و سرچاوەكان لسر ئوە 

زۆربی . كۆكن ئم شاعیرە كسكی خوداناس و زاھید بووە
ھۆنراوە و كردەوەكانی ناوبراو گواھیی ئو ڕاستیی دەدەن، 
 ركنانی ئھجرستی و بخوداپ رگیز لوەك زانراوە ھ
ئایینییكانیدا دوا نكوتووە، ئیتر پرسیارەك ئوەی بۆچی 

ل شنو چب م شاعیر و خوداناست ئستی دەبدەربب 
بكوژرت؟ ئای ئم دەمداخستنی دەنگی ئازاد و سربست 
 قی ڕەوای ھك ر وا نییگدا؟ ئردەمو سبووە لن
 ك بك مرۆڤر ھۆنراوەیسك، یان لستور ھسل
دادگاییكردن بكوژرت؟ بۆ یکم جار دیوان شیعرییكی 

ری ل شاری ، ل بوكراوەكانی بس١٩٦٧ساح ل سای 
ئمی الی خوارەوەش بشك لو . بغدا چاپ كراوە



 

ھۆنراوەیی شاعیر ك دەبت ھۆكاری كوشتنی ل الین 
  :خلیف مھدییوە، ك تیایدا شاعیر دەت








  )٦(حماد عجرەد

ناوی تواوی شاعیر حمادی كوڕی عومری كوڕی 
روەیو نازناوی باوكی م ماد . یونسی كوڕی كولییح

شاعیر ل .  و خكی شاری كوفییکک ل موالییكان
 باسیدا ژیاوە، دواتر لوی و عردەمی ئومردوو سھ
 ت، لدەب جغدا نیشتشاری ب ھدیدا لم لیفردەمی خس
نوان ئم شاعیرە و بشاری كوڕی بورددا ھۆنراوەی 

یھوازدا . زەمكردن ھسرە و ئوان بن ل یان وایک پندھ
حماد . ە، گوتراویش ل شیراز كوژراوەكۆچی دوایی كردوو

ھۆزانڤانكی دیار و ناسراو بووە و ل ھۆنراوەكانیدا زمانكی 
دا سری ) ك١٦١(ئاسانی ب كار دەھنا، شاعیر ل سای 

وەك زانراوە شاعیر ل بوارەكانی زەمكردن، وەسف، . ناوەتوە
وینداریدا شارەزایی ھیی و ئوە، گلدان، الواندنبووەپیاھ.  

بۆ یکم جار دیوان شیعرییكی حماد ل پاشكۆی 
 ل ١٩٨١دا ل سای ٤گۆڤاری كۆلژی پروەردەی ژمارە 

 ل كشی الی خوارەوە بموە، ئو كراوەتسرە بشاری ب
  :ھۆنراوەیكی شاعیر ل بواری پیاھداندا و تیایدا دەت


 



 











    )٧(دوالم باوكی

 دوالم، زەندی كوڕی ئلجونی ئسدی، ناسراوە ب باوكی
 ستی ڕەش بووە و بوەوە ھاتووە ناوبراو پم نازناوە لئ ك
 ،شوبھاندوویان ككژ و ڕەشی نزیكی شاری مكی درشاخ

زەند ل . تنانت باوكی شاعیریش بندەیكی ڕەشپست بووە
شاری كوف الی بنوئسد ژیاوە، ناوبراو ل كرەست و ھونرە 

ووە، بتایبتی ل بواری پیاھدان شیعرییكاندا تواو شارەزا ب
و دروستكردنی گاتوگپ و پكنیندا، ھروەھا ل بواری 

شاعیر كسكی ڕكپۆش و . زەمكردنیشدا ھۆنراوەی ھبووە
نزیك و دۆستی ژمارەیك ل خلیفكانی . خاون و پۆشت بووە

عباسی بووە، چونک زۆر جار ھۆنراوەی ب شانوبایاندا 
 ھر بۆی ھندک جار دەگوتوە،  ،دەگوت یان پ

لبر ئوەی كۆڕی خلیفكانی ب پكنین و گاتوگپ گرمتر 
  .دەكرد

كچی دواتر باوكی دوالم وەك زۆرک ل ھۆزانڤانكانی 
تری ئو سردەم، ل الین دەستوە دووچاری گوشار و 

 تۆمتبار تۆمتھبستن دەبتوە، ھروەھا ب زەندیق
شاعیر ل . كۆچی دوایی دەكات)  ك١٦١(سای . دەكرت

بواری زەمكردندا دەستكی بای ھبووە، وەك دەگنوە 



 

 ھۆنراوەكاندا زەمی خۆیشی دەكرد، دیوان ک جار لندھ
 ل الین دەزگای ریسالوە ل ١٩٨٥شیعرییكی سای 

راوەیكی ئمی الی خوارەوە پارچ ھۆن. بیروت چاپ كراوە
 ر برانبشاعیرە ب   كانواریجورەی خی گ

گوتوویتی، كاتك بانگشی بۆ شڕكردنی ناوبراو كردووە 
  :و تیایدا دەت










    )٨(بشاری كوڕی بورد
 ٩٦(ز بانگ دەكرا، سای بشاری شاعیر ك ب باوكی معا

ل شاری بسرە لدایك بووە، یکک بووە ل شاعیرە ) ك
دیارە ئم ھۆزانڤان نابینا بووە، . دیارەكانی سردەمی خۆی

ھاوكات خاوەنی زیرەكی و توانایكی زۆر بووە ل بواری 
ل تمنی بیستسایدا دەست ب گوتنوەی ھۆنراوە . ھۆنراوەدا

كان ئاماژەی بۆ دەكن ب ھۆی دەكات، وەك سرچاوە
نابینابوونیوە ھندک جار ھستی ب كمیی دەكرد، ھر 

گر کۆمرشی دەكردە سوە ھی ھۆنراوەكانیگڕ ل بۆی.  
دوای ئوەی ل الین واسی كوڕی عتاوە خكی ل دژ 
ھان دەدرت، ناچار شاری بسرە بج دەھت و ڕوو 

دەكات الی      شاری حوران و ل 
ھندک ھۆنراوە ب شانوبای ناوبراودا دەت، بم بھوودە 

ناچار شاعیر دەگڕتوە بۆ شاری بسرە، كاتكیش . دەبت



 

دەوتی عباسی دروست بوو، سرەتا بشار ل دژی 
وەستایوە، كچی دوای بھزبوونی ئم دەوت پیوەندیی 

واتر ڕاستخۆ دەبت دۆستی نزیكی خالیدی پوە دەكات و د
كوڕی ئلبرمكی، ئمی دوایی ختی دەكات و ڕزی 
زۆری ل دەگرت، دواتریش ب باشی شاعیر جگی خۆی 
الی خلیف مھدی دەكاتوە، بم پاشتر كسانك الی 
خلیف ئم شاعیرە نابود و ناشرین دەكن و دووچاری 

  .ڕتوە شاری بسرەبئومدی دەبت و دەگ
ل نوان بشار و حمادی كوڕی عجرەددا شڕەشیعر 
دروست دەبت و بشار ل ڕگی ھۆنراوەی زەمكردنوە ھرش 
دەكات سر وەزیرەكی خلیف مھدی، ئیتر بم ھۆیوە شاعیر 
ب زەندیق تۆمتبار دەكرت، پاشان ل زینداندا لژر ئازار و 

دا دەكوژرت و ل شاری بسرە ) ك١٦٨(ئشكنجدا ل سای 
شاعیر توانیوتی زۆربی بوار و . ب خاك دەسپردرت

كرەست شیعرییكان ل ھۆنراوەكانیدا ب كار بھنت، بتایبتی 
ل بواری گاتوگپ، شانازی، ئوینداری، زەمكردن و داناییدا، 

اعیر  بۆ یکم جار ل قاھیرە دیوان شیعرییكی ش١٩٥٠سای 
 وە لینکۆستا دەیان لوەی تاكو ئرەڕای ئچاپ كراوە، س

بشار لم ھۆنراوەیدا . سر برھمكانی شاعیر نووسراون
  :باس ل گرنگیی ھاوڕیتی دەكات و دەت












 

  )٩(عبدولملیكی كوڕی عبدولەحیم

عبدولملیكی كوڕی عبدولەحیمی ئلحارسی 
ئلقحتانی، ناوی تواوی شاعیرە و خكی ناوچی 

پاشان ل ھڕەتی . ئلفلوجی ل نوان شام و ئوردوندا
الویدا ڕوو دەكات بغدا، بم ناتوانت سركوتوو بت و 

 و ھاوكاریی خلیفكانی عباسی بدەست بھنت، بكو سۆز
ب پچوانوە ل الین ھاروون ڕەشیدەوە ل زیندان توند 
دەكرت، ئگرچی ھۆكاری زیندانیكردنی شاعیر ل الین 
 ک لت زۆرنانزانراوە، توە نباسییی علیفخ
برھمكانیشی بزر دەبت، تاكو سرئنجام شاعیر سای 

ب ھۆی دەستگیركردنی شاعیر . كۆچی دوایی دەكات)  ك١٩٠(
و توندكردنی ل زیندان و نادیاریی چارەنووسی، وای كردووە 
زانیاریی كم لسر ناوبراو و برھمكانی لبر دەستدا بن، 
تنانت ڕوون نیی ئای دیوانكی چاپ و كۆ كراوەتوە یان 

دەیك و تیایدا نا؟ ئمی الی خوارەوەش بشك ل قسی
  :سعیدی برای دەالونتوە و دەت


















 

  )١٠(منسوور ئلینمیری
منسووری كوڕی ئلزیبرقانی كوڕی سلمی كوڕی 
. شریكی ئلینمریی، ب نازناوی باوكی قاسم ناسرابوو

یکک ل شاعیرەكانی دوورگی فورات و ب دیاریكراوییش 
ومر ع خكی شارۆچكی رەئس ئلعین ل دوورگی بنو

ئم . ل باكووری شام لدایك بووە و پروەردە بووە
ھۆزانڤان لسر دەستی كلسومی كوڕی عموری عتابی 
پگیشت و وانی شیعر فر بوو، دواتریش ھر ناوبراو 

 نسووری شاعیر بم    ،تندەناس 
ھرچی ئمی دواییان، خودی شاعیر ب خلیف ھاروون 

ید دەناست و زۆریش ڕزی ل دەگرن و پاداشتی ڕەش
دەكن، ئگرچی شاعیر ژربژر شیع بووە و بوای 
تواوی ب ڕچكی ئیمامی ھبووە، ھرچندە ناچار بۆ 
 وە بی ھۆنراوەكانیگڕ ویی ژیان لیداكردنی بژپ
شانوبای بنوعباسدا ھبدات، تاكو لسر دەستیان 

  .سوودمند ببت
اش ماوەیك پیوەندی نوان شاعیر و عتابی تك پ

دەچت و ئمی دواییان ل ڕگی ھۆنراوەوە ھانی ھاروون 
ڕەشید دەدات ل دژی منسووری شاعیر، بوە تۆمتباری 

ش وا دەكات  دەكات كمئ ،كاننگری شیعوا دۆست و الی
خلیف ل دژی ناوبراو بوەستتوە و فرمانی كوشتنی 

كات و سرباز دەنرت سری تاكو بیھنن و بیكوژن، دەردە
كاتكیش سربازەكان دەگن شارۆچكی رەئس ئلعین، 
 لیفم خن شاعیر كۆچی دوایی كردووە، بماشا دەكت
جیددی بووە لوەی گۆڕەكی ھبدەنوە و ترمكی 

  .دا ڕووی داوە) ك١٩٠(بسوتنن، ئم ڕووداوە ل سای 



 

وەنی شوازكی نرمونیان و لسرخۆ بووە منسوور خا
ل ھۆنینوەی ھۆنراوەكانیدا، ھر بۆیش خاوەنی برھمی 

شاعیر ل بوارەكانی وەسف، پیری، . جوان و بسلیق بووە
پیاھدان، زەمكردن و ئوینداریدا شارەزا بووە، بتایبتی 
 ھۆنراوەی زۆری ھبووە ل پیاھدان ب خانوادەی پغمبر

 ل ١٩٨١ھرچی دیوانكی شاعیرە سای ). خ.د(موحممد 
دیمشق چاپ كراوە، ئمی الی خوارەوەش ھۆنراوەیكی 
شاعیرە و تیایدا ب شانوبای ھاروون رەشیددا ھدەدات و 

  :دەت










  ) ١١(باوكی ئشیسی ئلخوزاعی

شاعیر ناوی تواوی موحمدی كوڕی علی كوڕی 
لخوزاعییی كوڕی ڕەزینی كوڕی سولیمانی ئبدولع .

خكی شاری كوفی و خاوەنی زاراوە و خراییكی تایبت 
ناودار بووە ل ھۆنراوەكانیدا، دۆست و ھاوڕی شاعیری 

كانی ھاروون ڕەشیددا .  بووەكۆشك كی زۆر لماوەی
ژیاوە و ب شانوبای خلیفدا ھیداوە، تاكو ل كۆتایی 
تمنیدا چاوەكانی ل دەست دەدات و نابینا دەبت، بم 

 ر بكی سنجن گالی دواتر ل ،تەوە دەكوژر



 

 ھۆكاری كوشتنی ئم سرچاوەكان ئوە ڕوون ناكنوە
. شاعیرە ل الین پیاوەكانی ناوبراوەوە بۆچی دەگڕتوە

بھرحاڵ سای كوشتنی ئم شاعیرە دەگڕتوە بۆ سای 
  ). ك١٩٦(

ناوەڕۆکی شیعرەکانی شاعیر ل بواری پیاھدان، 
 ی لكییدا بووە، دیوانوینداری و گللوە، وەسف، ئالواندن

. ی ئادابی شاری نجف چاپ كراوە ل كتبخان١٩٦٧سای 
 كی خۆی دەكات كبرادەر كدا باس لھۆنراوەی شاعیر ل

  :چۆن فی ل دەكات، دەت










  )١٢(باوكی نواس

 لدایک بووە و ل شاری ل ئھواز)  ك١٤٦(شاعیر سای 
بسرە پروەردە بووە، ناوی تواوی     

   م . ەوە ئنرچاوەكان دەیگوەك س
شاعیرە ل بواری ھۆنراوەی تایبت ب میدا لنو ئدەبی 
عرەبیدا بكابر بووە، ھروەھا باس لوە دەكرت ب بژن 

 نزیكی شست ژنی عرەبدا ھۆنراوەی و با و جوانیی
ل تمنی سیسایدا دەچت شاری بغدا و دەبت . ھۆنیوەتوە

شاعیری دەستدارانی عباسی، بتایبتی بۆ ھاروون 



 

ڕەشید، كچی دواتر ناكۆكی دەكوت نوان خلیف و باوكی 
نواسوە، سرئنجام خلیف ئم شاعیرە ل زیندان توند 

اش ئوەی خلیف ئمین دەست دەگرت دەست، دەكات، پ
 چی دواتر بزیندان ئازاد دەكات، ك ر باوكی نواس لكسی
ھاندانی ھندك ل گوتاربژەكان جارکی تر ل الین 
خلیفوە بۆ ماوەی س مانگ شاعیر زیندانی دەكرت، پاشان 

ا د) ك١٩٨(بۆ جارکی تر ئازاد دەكرت، سرئنجام ل سای 
  .ئم شاعیرە كۆچی دوای دەكات

ھیچ كام ل سرچاوەكان باس ل تاوانكی ئوتۆی ئم 
ھۆزانڤان ناكن ك شایستی ئوە بووبت ل زیندان توند 
بكرت و ئازار بدرت، ئوەی ك ھبووە دەمكوتكردنی ھر 
نووزەیكی ئازادی و فیتوفاتی مشخۆرانی دەوروبری 

ومان ئم شاعیرە چ بۆ سردەمكی دەستداران بووە، بگ
 ک لکی ت برەبیدا دەكردەبی عژووی ئم خۆی و چ ل
 ك لر یت، ھژمار بكردیار و شارەزاكان ئ رە ھۆزانڤانھ
جاحیز و ئیمامی شافعی و عتابی شاعیر ھسنگاندن و 
. نرخاندنی دروستیان بۆ ئم شاعیرە و ھۆنراوەكانی كردووە

رییكی شاعیر تاكو ئستا چندین جار چاپ دیوان شیع
 ل  ل ١٩٥٣كراوە، بۆ یکم جاریش ل سای 

بیروت چاپ كراوە، سرباری ئوەی دەیان لکۆینوەی 
ل . جیاجیا لسر مژوو و برھم و ژیانی شاعیر نووسراون

ا بارەی میوە شاعیر ئم ھۆنراوەی نووسیوە ك ئم تنی
  :بشكی دەخین ڕوو، تیایدا دەت








 











  )١٣()عبدالملک بن صالح(عبدولملیكی كوڕی ساح 

عبدولملیك شاعیر، ئدیب، زمانزان، گوتاربژ، فرماندە 
چ خۆی و چ بشك ل . و پیاوی شارەزای دەوتدار بووە

 ل نو ئندامانی خانوادەكی كسانی خاوەن دەست بوون
دەوتی عباسیدا، بم دواتر ھاروون ڕەشید ھست بوە 
دەكات ئندام دیارەكانی ئم خانوادەی سرقای 
بھزكردنی دەست و پگی خۆیانن ل ناو دەوتدا و 
 موویانی لكدا ھنگاوھ ل ن، بۆیبۆ خۆیان دەك شبانگ

 عبدولملیك دەست دوور خستوە، بم ھیچیان ھندەی
پگ و كاریگریی الی خلیف گرنگ نبوون، بۆی نك ھر 
دەستی ل وەردەگرتوە، بكو ل زیندان توندی دەكات و 
ڕووبڕووی ئازاری دەكاتوە، ئمشیان لبر ئوەی نبادا 
دەستی ناوبراو بگات ئاستك ببت مایی ھڕەش بۆ سر 

یندان دەمنتوە تاكو ئمین دەبت شاعیر ل ز. دەوتكی
  .خلیف و ب فرمانك ئازادی دەكات

کوات ئم شاعیرە وەك زۆرک ل شاعیرەكانی تر ھر 
لبر پگ و بوونی كسایتییكی برز و گرنگ ل الین 
خلیفی عباسییوە دووچاری زیندانی و ئشكنجدان 

ر دەستدا نیی ئوەمان دەبتوە، ئگر نا ھیچ بگیك لب



 

 ب ت تاكو شایستنجام دابكی ئت ناوبراو تاواننلمبۆ بس
زیندان و لپچینوە بت، خۆ ئگر وەكو شاعیركی 
مشخۆر و كاسلسی كۆشككانی خلیف بمایتوە و 
بردەوام ب شانوبای خلیفیدا بدای ھرگیز بو دەردە 

دەبرا، بگرە پاداشت و ختیش دەكران.  
  

  )١٤(موسلمی كوڕی وەلیدی ئلئنساری
یکک ل شاعیرەكانی سردەمی فرمانەوایتیی ھاروون 
 لیفم شاعیرە الی خت ئنانباسی، تی علیفڕەشیدی خ
زۆر بگن دەكرت، چونک ل بواری ھۆنراوەی پیاھداندا 

خلیف، زۆر شارەزا بووە، ھر بۆی ل یكم دیدەنیدا لگڵ 
دەتوانت ل ڕگی ھۆنراوەیكوە سرنجی خلیف بۆ خۆی 

  :ڕابكشیت، تیایدا دەت



لگڵ ھموو ئمانشدا موسلیم ئارەزوو دەكات زۆر 
پابندی كۆشك و مانوە ل دانیشتنكانی خلیفدا نبت، 

 ئازادان بگڕت و سرقای بزم و ڕابواردنی خۆی بكو
بت و ب ئازادان گشت بكات و ب شاراندا بگڕت، كچی 

دواتر ب تۆمتی زەندیقبوون تۆمتبار دەكرت و لگڵ 
   ھاروون ن، بۆیدەكر لیفچی الی خدا ڕاپ

یار یكسر ل ملی ئنس دەدات و سری دەبت، زۆریش د
نیی ئاخۆ موسلیمیش دەكوژت یان ل زیندانی توند دەكات، 

  .چونک تاوانبار كرابوو ب زەندیق
  
  



 

  )١٥( علی كوڕی ئلخلیل
علی یکک لو شاعیرانی ك ل سردەمی ھاروون 

خاوەنی چندین قسیدە و ھۆنراوەی . ڕەشیددا ژیاوە
زانایانی ناوازەی، بم ئمیش وەك زۆرک ل شاعیران و 

سردەمی خۆی ل الین دەستوە ب زەندیق تۆمتبار 
دەكرت، كچی نك ھر زەندیق نبووە، بكو موسمانكی 
 كی ڕەھای بوایوە و بكانئایینیی ركئ ند بووە بپاب
خودای گورە ھبووە، كاتكیش بو تۆمت دەیبن الی 

نت سۆز و بزەیی خلیف، ل ڕگی ھۆنراوەیكوە دەتوا
 ،زەندیق نیی ت كنلمت و بیسشبۆ خۆی ڕابك لیفخ

  :دەت
ە




ە


تاھییلع١٦(باوكی ئ(  
دا ل ناوچی عین تمر ل ) ك١٣٠(شاعیر ل سای 

ئلحیجاز لدایک بووە، بم ل شاری كوف پروەردە بووە و 
ناوی تواوی . پگیشتووە     ە و ب

سرەتای ژیانی ب پیش و . باوكی العتاھی ناسرابوو
 ڵ بكچی دواتر تدەكات، ك دەست پ كوف كاسبكاری ل
دونیای ئدەب و شیعر دەبت، دەستپك زۆر ب سادەیی 
دەست ب گوتنوەی ھۆنراوە دەكات، تا وای ل دت بۆ خۆی 
 و گفتوگۆكانم ل موو قست ھور بمگت ئدە

وەی ھۆنراوەدا ڕك دەخموە، چونک شیعر الی چوارچ



 

باوكی عتاھی سلیق بووە نك پیش، تاكو وردەوردە 
دانیشتوانی كوف ل دەوری كۆ دەبنوە و وەكو ھۆزانڤانكی 
ناسراو دەناسرت و ناوبانگی زیاتر دەردەكات و ل دیوانی 
خلیف و كاربدەستانی دەوت نزیك دەبتوە، ل یكم 
ھنگاودا ل سردەمی خلیف مھدیدا سردانی شاری بغدا 
دەكات و ل ڕگی ھۆنراوەوە ب شانوبای خلیفی عباسیدا 
ھدەدات، بمش الی دەستی ئو دەم بگن دەكرت و 
 ك لكوینداری یت ئنانن، تتیشی دەكبگرە خ

ب و جارییكانی نو كۆشكی خلیف دەبت ب ناوی عوت
دوای مرگی خلیف . ھۆنراوەی زۆریشی بسردا دەتوە

مھدی و ھاتنسركاری خلیف ھادی، ئیتر گۆڕانكاری 
بسر ئاكار و ڕەوشتكانی شاعیردا دت و زیاتر ب الی 
زوھد و خوداپرستی و خۆپاراستن ل گوناھدا دەڕوات، 

ک لندبیری ھ ت بكانی تایبوان خ برەوە بایباوەڕە لڕ 
 .ئیسالمییكان دەدات

 ر كورسی، داوا لس تكیش ھاروون ڕەشید دكات
شاعیر دەكات ھۆنراوەی بۆ بتوە، بم شاعیر ڕازی نابت 
ھۆنراوەی ئوینداری بتوە، بمش خلیف فرمان دەكات 
زیندانی بكرت و تنانت شست داری ل دەدرت و 

 زۆر دەبتوە، پاشان ب دووچاری ئازار و ئشكنجی
فرمانی خلیف ئازاد دەكرت بو مرجی ھۆنراوەی 
ئوینداری بتوە، شاعیر تا سردەمی فرمانەوایتیی 

دا كۆچی دوایی ) ك٢١١(مئمونیش ژیاوە، پاشان ل سای 
  .كرد

  :شاعیر ل ھۆنراوەیكدا ل بارەی گرنگیی الوتییوە دەت




 







  )١٧( ئلعكوەك
 شاعیر ناوی تواوی      

 وەنە، دەگ ویشر ئبردووە، ھ ئیرەیی پ 
نازناوی ئلعكوەكی بۆ ھبژاردووە، ك ب مانای كسكی 

دا ل شاری بغدا ) ك١٦٠(شاعیر ل سای . گۆشتن و پ دت
نی مندامت ل دایک بووە، گوتراویشنابینایی ل یدا ب

دواتر ب بردەوامی سردانی كۆڕی . دووچاری نابینایی بوو
 تمدا دەبكی كماوەی دیبان دەكات، تاكو لشاعیران و ئ
شاعیركی دیار، ك ھمیش ل ھۆنراوەكانیدا ب شانوبای 

 ك لریھ  و و
  ھ دەدات، كماوەی جیاجیا  ھ یان بكر ی

كسایتیی دیاری نو دەوتی عباسی بوون، ئم كارەی 
شاعیریش ب تواوەتی خلیف مئمون تووڕە و ناڕەحت 
دەكات و یكسر خلیف ھدەست ب كوشتنی ئم شاعیرە 

  .دا كوژراوە) ك٢١٣(نابینای، شاعیر ل سای 
كی پاراو بووە، عكوەك شاعیركی دیار و خاوەن زمان

ھمیش مانای جوانیی ب ھۆنراوەكانی دەبخشی، جگی 
پرسیارە كسك خۆی ب گورەی موسمانان بزانت، كچی 
ب ھیچ تاوانكی ئوتۆ كسكی نابینا بكوژت، خۆ ئوەش 
 ،ردەمو سرزەی ئب م ھۆزانڤانگوناھی ئ زانراوە تاك

ب شانوبای چند تنیا ئوە بووە ھندک ھۆنراوەی 



 

كسایتییكی نو كایی دەستدا گوتووەتوە، ئگینا ھیچ 
تاوانكی وا گورەی نكردبوو تاكو شاین ب كوشتن بت، 
ناوەڕۆکی شیعرەكانی شاعیر زیاتر ل بواری پیاھدان، 

دیوان شیعرییكی . ئوینداری، الواندنوە و وەسفدا بووە
، بۆ یکم جاریش ل سای چندین جار چاپ كراوەتوە

 ل دار ئلساع ل شاری بغدا چاپ كراوە، ئمی الی ١٩٧١
  :خوارەوە پارچ ھۆنراوەیكی شاعیرە و تیایدا دەت


















  )١٨(محمدی كوڕی عبدولملیك

ل بغدا لدایک بووە و ب )  ك١٧٣(شاعیر سای 
ناوی . ڕەچك عرەب و ھر لوش پروەردە بووە

ی و ب باوكی تواوی شاعیر 
، ئم جعفر بانگ دەكرا، ھندک جاریش ب كوڕی 

ی نازناوەش لوەوە ھاتبوو باپیری شاعیر ل بغدا ڕۆن 



 

وەك زانراوە ھر لم پیشیوە ئم خانوادەی . فرۆشتووە
دەبن خانوادەیكی دەومندی بشی كرخی شاری بغدا، 

ۆی ھمیش ل الین ماوەیان موحممد ھان دەدرا ب الی ب
كاسبی و بازرگانیدا بوات، كچی ناوبراو ب گوی 
بنماكی ناكات و زیاتر خوو ب زمان و ئدەبی عرەبییوە 
. دەگرت و زیاتر بایخ ب بوارەكانی شیعر و پخشان دەدات

 ك خووی دەگنوە باپیری زۆر لۆمی موحممد دەكات
 دان بكی پیاھكیان ھۆنراوەیم كارەوە گرتووە، ڕۆژب

   مزار درھی دەھردا برانبب ت و لدە 
خت وەردەگریت، ئم ھوا وا ل باپیری دەكات ئیتر ڕای 
ل موحممد بگۆڕت و ھانی بدات لسر كارەكی خۆی 

  .بردەوام بت و لۆمی نكات
نراوە خواست و ئامانجی شاعیر زۆر لم زیاتر ئوەی زا

 ت، بۆیت وەربگردەو ك لدەكارا پۆست بووە، چونک
درژەی دا ب ھۆنراوەی پیاھدان ب وەزیرەكی دەوت، تا 
گیشت ئامانجكی و ب پلی نووسری دیوان دامزرا، 
 كشان كرد و لھ ختی شاعیر ڕووی لرەی بستش ئمب

 شاعیر و ئدیباندا ناوناوبانگی زیاتری پیدا كرد، كاتكیش ناو
 م للزیات بووە وەزیر، بدەست ئ تی گرتدەس 

برانبردا تا دەھات جۆرك ل ناكۆكی و ملمالن ل نوان 
دا دروست دەبوو، ھر ك ئم و كوڕی باوكی 

تی گرتی نوێ دەسلیفوەكیلیش وەكو خلمتدەست، تا ئ 
ئندازەیك ب گومانوە دەیوانی ئلزیات و پی وا بوو 

 ببت خلیف، بۆی تنیا چل ناوبراو كار بۆ ئوە دەكات 
ڕۆژ ل سردەمی خلیف موتوەكیلدا ب وەزیری دەمنتوە، 
پاشان  ب تۆمتی ئوەی پارە و سروەتوسامانی زۆری كۆ 



 

 لزیات بوە، ئم كردووەتت، ئدەكوژر لیفپیالنی خ
  .بووە)  ك٢٣٣(ڕووداوەش سای 

باش دەپرسم ئگر خلیف تنیا لبر ئوەی وەزیرەكی 
سامانی زۆری ل بن دەستدا بووە بۆی بو دەردە كوشتوتی، 
ئی دەبوو خودی خلیف ک ئو ھموو سامان و زە 

دا بكات؟ بئژمارەی كۆی كردبووەوە، ك لپرسینوەی لگ
ئاخۆ خلیف ئو ھموو سامانی ل كوێ ھنابوو؟ ئ ئگر 
وەزیرەك بو ھۆكارە شایستی كوشتن بووبت، ئوا دەبت 
 ب موو سامانو ھوەی ئپای كۆكردن ش للیفخودی خ

  ئژمارە دەبوای بكوژرای؟ 
بھرحاڵ ئم سیاست و كاری ناڕەوای زۆربی 

تدارانی نژووی دەسم ب ،تییژووی مرۆڤایو م
دەستدارتیی موسمانانیشوە، چونک ھموو شتك بۆ 
خۆیان ب حڵ و ڕەوا زانیوە، بم بۆ ئوی تر حرام و 

بووە، ! تاوان ردەمو سورەی ئكی گدیبلزیات زانا و ئئ
خاوەنی چندین دیوانی شیعری و دیوانی نامی، شارەزایان 

. یكی نایاب ھسنگاندنیان بۆ ئم شاعیرە كردووەب شوە
ئلزیات ل ڕگی ھۆنراوەیكوە بم چشنی الی خوارەوە 

  :دا ھاتووەب شانوبای 





  )١٩(ابن السكیت
ناوی شاعیر یعقوبی كوڕی ئیسحاقی ئلدورقیی، سای 

ناوبراو ل . ل دەڤری ئلئھواز لدایک بووە)  ك١٨٦(
بوارەكانی زانستی قورئان و زمان و شیعردا زانا و 



 

بزۆری وان و زانستكانی ل . شارەزایكی دیاری ھبووە
 نموونی مامۆستایانی بسرە و كوف وەردەگرت ل

 كیت للسروەھا كوڕی ئھ ،
بواری زمان و شیعردا چندین دانراو و برھمی ھی، وەك 

  
 لیفدیوانی خ ك لرزە ڕۆژبم زانا و شاعیرە پایئ

 دەكات و پی دەت موتوەكیل دەبت و خلیف پرسیاری ل
كوڕی ئلسكیت موعتز و موئیدی كوڕی منت ال 
خۆشویست یان حسن و حوسنی كوڕی علی؟ ئویش 

وەالھی قنبری خزمتكاری : ومی دەداتوە و دەت
ئیمامی علیم ل خۆت و ھردوو كوڕەكت زیاتر خۆش 

 و دەوت، خلیفش بم وەم زۆر قس و ناڕەحت دەبت
یكسر فرمان دەكات زمانی ل دەمیوە دەربھنن و بمش 
شاعیر برگ ناگرت و بدەم ئازارەوە گیانی دەسپرت و 

بم كارەش خلیف موتوەكیل تاوانكی كوشتن . دەمرت
ئنجام دەدات، ك ھیچ كات ڕەوا نیی مرۆڤك لسر 

ی ئم ھویستكی وا بو شوەی ل دڕەندیی بكوژرت چ جا
تاوان ب فرمان و لسر دەستی بناو خلیفی موسمانان 
بووبت، دیارە ئم مشتك ل خرواركی زۆری تاوانكاری 
بشك ل بناو خلیفكانی دەوتی عباسی، ئم ڕووداوەش 

  .دا ڕووی داوە) ك٢٤٤(ل سای 
ئمی الی خوارەوەش دوو دە ھۆنراوی شاعیرە و 

  : پاراستنی زمان دەكات ل كاتی ئاخافتندا، دەتتیایدا باس ل







 

  )٢٠( محمدی كوڕی عبسی
ل . موحممدی شاعیر یکک ل نوەكانی بنی ئسد

ئازربایجان نیشتج بووبوون، باوكی شاعیر وا ناوچی 
ناسرابوو یکک ل دزە پیاوكوژەكان، وەك سرچاوەكان 
 ب خاوەنی دوو ق تد دەبممن، دواتر موحباسی دەك
ناوەكانی شاھی و بوكدەر و ل سردەمی قمەوتیی 
خلیف موعتسم و ل كاتی شڕەكانی بابكی خۆرەمیدا 

سرەتا وا خۆی پیشان دەدات . گ پیدا دەكاتناوناوبان
بالین ل نوان ھردوو ھزی ناكۆك و بشڕھاتوودا، 
كچی ناوەناوە ھواڵ و زانیاری لسر ھردوو ھز بۆ 
ئوی تر دەگوازتوە، ئگرچی ھاوسۆزی عباسییكان 
بووبوو، بم مانوەی بب ئوەی بشداریی شڕەكان 

ی عباسییكان، وا ل یکک ل فرماندەكانی بكات ل قازانج
سوپای عباسی ب ناوی     دەكات 

. موحممدی شاعیر دەستگیر بكات و ل زیندان توندی بكات
دواتر ب نوەندگیریی ھندک ل فرماندەكانی سوپا ئیسحاق 

سام ی لرجو مم بت شاعیر ئازاد بكات، بڕا قایل دەب
كاتكیش موتوەكیل گیشت دەست، ھرچی . بمنتوە

موحممدی شاعیر بوو ھھاتوو و گڕایوەی ناوچكی 
خۆی، ھاوكات ھرچی ھز و توانای خۆی ھبوو، دەیخاتوە 
كار و سرجم ھز و توانا سربازییكانی ساز و ئامادە 

 شڕ و دەكات و خۆی ل قی مورەند توند و قایم دەكات بۆ
برگری، خلیفش ب فرماندەیی   كسوپای 

دوای شڕ و برگرییكی زۆر، . دەنرت سر ناوبراو
سرئنجام موحممدی شاعیر و فرماندە دووچاری شكست 
دەبن و ھدت، بم ل الین ژمارەیك سربازی سوپای 



 

 عوسمانییوە دەستگیر دەكرت، دوای ئوەی قك و
سروەتوسامانكی تان دەكرت، شاعیریش ب یخسیری 
ڕەوانی الی خلیف دەكرتوە، ئویش فرمان دەكات ل ملی 
بدەن و بیكوژن، وەل شاعیر ھوڵ دەدات ل ڕگی 
 ش وا لمت، ئیكوژن قایل بكات ک لیفوە خكھۆنراوەی

انی خلیف دەكات ل كوشتنكی پاشگز ببتوە و فرم
كوشتنكی كم بكاتوە بۆ زیندانیكردن، تا شاعیر كۆچی 

  .دواییشی كرد ھر ل زیندان مایوە
موحممد خاوەن كسایتییكی ئازا و كاریگر بووە، ھم 
فرماندە و ھم شاعیر و ئدیبكی بتوانا بووە، ھردوو زمانی 

ئم ھۆنراوەیش بشك . عرەبی و فارسیی ب باشی زانیوە
 لیفی خرمانی كوشتنیدا ئاڕاستكاتی ف ی لو ھۆنراوەیل

  :دەكات تاكو لی خۆش بت و ئازادی بكات، تیایدا دەت







  )٢١( ئیبراھیم ئسلولی

 لوال، ناسراو بلسباسی كوڕی ئلعئیبراھیمی كوڕی ئ
ل وتی عراق لدایک بووە، )  ك١٧٦(باوكی ئیسحاق سای 

یکک ل شاعیر و . ی بغدا پروەردە بووەدواتر ل شار
نووسرە بتواناكانی سردەمی خۆی، ل ماوەی 

 ك لر یتی ھتیی خیالفەوایرمانف   دا
نووسری دیوانی خیالفت بووە، سرەڕای ئوەی ناوبراو 
نووسر و شاعیر بووە، ھاوزەمان ئارەزووی پلوپای و 



 

ل سردەمی خلیف واسیقدا برپرسیاری . ی ھبووەدەستیش
ناوچی ئلئھواز بووە، بم دواتر ب ھۆی ڕقلھگرتنی 

 رمانیف نجام برئشاعیر، س ر برانبی وەزیرەوە ب
كوڕی زیات، ئیبراھیمی شاعیر ل زیندان توند دەكرت، پاشان 

دا ل ) ك٢٤٣( ل سای لسر داوای خلیف ئازاد دەكرت، تاكو
 .شاری سامڕا كۆچی دوایی دەكات

وەك زانراوە ئیبراھیمی ئسلوال ل بواری ھۆنراوە و 
كسكی بدیقت و وردەكار بووە ل . پخشاندا شارەزا بووە
ناوەڕۆکی شیعرەكانی ئیبراھیم زیاتر . ھۆنینوەی شیعرەكانیدا

ندان، شانازی، ل بواری پیاھدان، زەمكردن، ئوینداری، ھا
شاعیر خاوەنی . می، گللیی، الواندنوە و زوھددا بوون

چندین برھم و كتب، وەك       
       . م جار دیوانکبۆ ی

ئمی الی .  ل قاھیرە چاپ كراوە١٩٣٧شیعرییكی سای 
 شاعیرە و تیایدا باس ل خم و خوارەوە پارچ ھۆنراوەیكی

  :پژارەكانی خۆی دەكات ل شواندا و دەت

















 

ومیكوڕی ئ٢٢(ل(  

ل بغدا لدایک بووە و ھر لوش )  ك٢٢١(شاعیر سای 
ناوی تواوی شاعیر . پروەردە بووبوو

 ناوبراو موالیی . ەە   ککی ،ی
بووە لو شاعیرە بتوانایانی ك خك ل زمانی ترساوە و 

دەستی ل كس ندەپاراست و ل ڕگی ھۆنراوەكانیوە 
ھرشی دەكردە سر ھر كسك ئارەزووی بكردای، تنانت 
دەستی ل كاربدەستانی دەوتیش ندەپاراست، شاعیر وا 
ناسرابوو كسكی بخۆر بووە، ھر لم بارەشوە ھۆنراوەی 
زۆری ھی، ئوەی زانراوە كوڕی ڕۆمی ب ڕەچك عرەب 

ككی ڕۆمی و ل دایككی فارسی ھاتبووە نبووە، بكو ل باو
دونیاوە، بۆ سلماندنی ئم ڕاستییش دەكرت ئاماژە بۆ ئم 
دوو دە ھۆنراوەی شاعیر بكین، ك ل زاری خۆیوە 

  :دەیسلمنت ك عرەب نبووە، كاتك دەت



 بووە، بگرە لتوانا و شارەزا نبواریكدا ب نیا لناوبراو ت
بواری زانستكانی تری وەك زمان، فلسف، گردوونناسی و 

زۆر ب كمی نبوای . زانست ئایینییكانیشدا شارەزایی ھبووە
وەی ژیانی خۆش سرەڕای ئ. شاری بغدای بج ندەھشت

دەویست، بم بخت یاوەری ندەبوو و ھمیش ژیانی 
كولمرگی و ناڕەحتیی دەگوزەراند، بتایبتی مرگی ئندامانی 
خانوادەكی كاریگریی نرنیی زۆری بۆ سر ڕەوڕەوەی 

سرئنجام شاعیر دەکوژرت، چونک ل . ژیانی دروست كرد
ری دەكردە سر ڕگی ھۆنراوەكانیوە ھرشی زۆ

دەستدارانی ئو سردەم، بتایبتی ب زۆری زەمی 



 

 لیفوەزیری خ دەكرد، ك  ،بوو 
دا ) ك٢٨٣(بۆی دەرئنجام ل ڕگی پدانی ژەھرەوە ل سای 

  .شاعیر دەكوژن
تكای سرچاوەكان ئوەمان پ دەن كوڕی ڕۆمی 

وانكی ئوتۆی نكردبوو ك شایستی كوشتن بت ل الین تا
ئگر ب تاوانیش ئژمار (دەستوە، تاك تاوان ك ھیبوو 

ئوە بووە ھمیش ل ڕگی ھۆنراوەكانیوە زەمی ) بكرت
دەستدارانی دەكرد، ئمش نریتكی باوی ئو سردەمی 

ب بردەوام ل . نشاعیر و زانا ڕاستگۆ و بویژدانكان بوو
دژی نادادی و ستمكاری و خۆدەومندكردنی خلیف و 
كاربدەستانی دەوتی عباسی دەوەستانوە، تاك چكیشیان 
بۆ ئم شڕە لگڵ دەست، تنیا ھۆنراوەكانیان بوون، كچی 
دەست سختترین شوازی كوشتن و ئشكنجدانی برانبر 

 ب كار دەھنا و ب ھیچ دادگاییكردن و بو دەنگ ناڕازیییان
لکۆینوەیك ئو دەستبژرەی کۆمگی ئو سردەمیان 

شاعیر ب زۆری ھۆنراوەكانی ل . ڕووبڕووی مرگ دەكردەوە
بۆ یکم . بواری پیاھدان، الواندنوە، وەسف و زەمكردندا بووە

 قاھیرە  ل١٩١٧جار بشی یكمی دیوان شیعرییكی ل سای 
ئمی الی خوارەوەش نموونیك ل ھۆنراوەكانی . چاپ كراوە

  : گوتوویتیشاعیر ك دەربارەی 












 

  )٢٣(ئیسحاقی كوڕی خلف
شاعیر ناوی ئیسحاقی كوڕی خلف و ب باوكی ئلتیب 

 گنج ھژارەكانی یكم یکک ل ئازاترین. ناسرابوو
باسییتیی عەوایرمانردەمی فس . میشم شاعیرە ھئ

ھاوڕێ و ھاوكاریی كس و گنج ئازاكانی سردەمی خۆی 
بووە و بردەوام مسلكانیانی دەورووژاند و یکک بووە 

ردەمو سژەكانی ئباشترین سروودب ر . لبکیان لجار
یندان توند دەكرت، ھر بۆی ل ئنجامدانی تاوانك ل ز

زیندانوە چندین ھۆنراوەی جوان دادەڕژتوە و ھوڵ 
دەدات ل ڕگی ھۆنراوەكانیوە سرنجی دەستداران بۆ 

دا ) ك٢٣٠(خۆی ڕابكشت، سرئنجام ل دەوروبری سای 
 .كۆچی دوایی دەكات و سر دەنتوە

 نبوونی ئوەی زانراوە ئم شاعیرە ب ھژاری و
 ت وای لبووب م دۆخر ئت ھدەچت، پروەردە دەبپ
ناوبراو كردبت پیوەندی بكات ب ھژارە پالماردەرەكانوە، 
ئوەشی نشاردووەتوە ھۆكاری پیوەندیكردنی بم 
گرووپانوە بۆ دزیكردن، تنیا بۆ بخوكردنی كوڕی 

، زۆر خوشككی بووە، تاكو دەست ل كس پان نكاتوە
جاریش ئومدی خواستووە پش ئوەی پیر ببت، بمرت تاكو 
ب چاوی خۆی ئوە نبینت ئو كوڕەی خوشكزای برسی و 
ھژار بت، تا مردن كوڕی ئلتیب وەك گنجكی یاخی و 
پالماردەر دژ ب پیاوانی دەست دەجنگا، چونک پی وا 
بوو پیاوانی دەوت دەستیان گرتووە بسر 
سروەتوسامانی دەوت و خكدا، ھرچی ھژاران ژیانی 
 بۆی ،ن و برسییانر دەبسرگی بمبوونی و كولن
ھمیش بانگشی شۆڕش و ڕاپڕینی دەكرد ل دژی پیاوە 



 

ئمی الی خوارەوە . گندەڵ و دەومندبووەكانی دەوت
  :نموونیك ل شیعرەكانی شاعیر و تیایدا دەت








  )٢٤(مدی كوڕی ساحمح
ناوی تواوی شاعیر         

 . لیفردەمی خس ر و ئازا بووە و لكی جوامسشاعیر ك
موتوەكیلدا ل ناوچی سویق ل نزیك شاری مدین، ل دژی 

دەستی عباسی ڕاپڕیوە، بم خلیف ب فرماندەیی 
 یانكڕینریان و ڕاپس ترورە دەنكی گسوپای 

تفروتونا دەكن، ھموویان دەستگیر دەكن و پاشان 
دەیانكوژن، تنانت ھموو دار و بستانكانیان ل ڕەگوڕیشوە 
ھدەكنن، ھرچی خودی موحممد دەبت ب یخسیری 

ت، دەیبن سامڕا و ھر لوێ بۆ ماوەیك زیندانی دەكر
 .كاتكیش ئازاد دەكرت ھر لوێ كۆچی دوایی دەكات

موحممدی كوڕی ساح یکک ل نوە ئازا و 
جوامرەكانی خانوادەی ئبی تالیب دەبت، شاعیركی بتوانا 
و شارەزا بووە، ل زیندانوە ژمارەیك قسیدەی جوانی 
گوتووەتوە، ك ھمووی ئاماژە بوون بۆ دۆخی خۆی و 

ئمش نموونیك ل ھۆنراوەكانی شاعیر و . رانیھوادا
  :دەت






 

  )٢٥( دیعبیل ئلخوزاعی
ل شاری كوف لدایک بووە، ناوی تواوی )  ك١٤٨(سای 

لی ناوزەد دەكراباوكی ع و ب ی .
 یوەندی دەكات بغدا و پشاری ب تڕەتی الویدا دەچھ ل

دۆستایتییكی پتو ل نوانیاندا دروست . ھاروون ڕەشیدەوە
دەبت، تنانت ب فرمانی خلیف ناوبراو دەكرت والیی 

ان دەكرت پاش. شاری سومنجان ل ناوچی توخارستان
ل خست تایبتكانی . والیی شاری سوان ل وتی میسر

ئم ھۆزانڤان ل كاتی ھۆنراوەدا بزۆری پنای دەبردە بر 
ھۆنراوەی زەمكردن و دەمی ل كس ندەپاراست، تنانت 
 ك لر یوە زەمی ھی ھۆنراوەكانیگڕ ندین جار لچ

كی . یش کردووەنمشاعیر ت
زۆری كرد، بۆ چندین جار ئو گوتیی خۆی دووبارە 

بۆ ماوەی پنجا سا تختدارك ب : دەكردەوە و دەیگوت
كۆموە ھگرتووە بۆ ئوەی ل ھر چركساتكدا لسر 
ھۆنراوەكانم ل خاچ بدرم، بم كسكم نبینی ئو كارەم 

ی دواتر ب شوەیكی تر ئو خواستی برانبر بكات، كچ
ھات دی و ل ناوچی ئلتیب، ل نوان واسیت و خوزستاندا 

 .كوژرا
ئوەی زانراوە شاعیر   باوەڕیڕ ر بس 

شیعكان بووە، ل بارەی ھۆكاری كوشتنكیوە زانیاریی 
زۆر لبر دەستدا نیی، شاعیر خاوەنی ئاستكی برز و 

بووە ل نووسینوەی ھۆنراوەدا، زیاتر ل بواری شارەزا 
ھۆنراوەی زەمكردن، پیاھدان، وەسف و ئوینداریدا كاری 

بو پیی ھواداری شیعكان بووە و ھۆنراوەی . دەكرد
زۆری پیاھدانی ھی بسر ئھلوبیتدا، ل الین لكۆر 



 

ر و و شارەزایانوە نووسین و لکۆینوەی زۆر لسر شاعی
ل شستكانی سدەی بیستموە . برھمكانی نووسراون

. تا ئستا بۆ چندین جار دیوان شیعرییكی چاپ كراونتوە
ئمی الی خوارەوە ھۆنراوەیكی شاعیرە ل بواری پیری و 

  :گنجییوە و تیایدا دەت











  )٢٦(یحیا ئلغزال
ل شاری جیان ل ئندەلووس )  ك١٥٠(شاعیر سای 

خانوادەكی ل ڕووی ڕیشی خیتییوە . لدایک بووە
دەچنوە سر ھۆزی    نازناوی شاعیریش ب ،

غزالوا ل الین ئمیر عبدولەحمان ئوستوە بۆی 
م شاعیرە زیاتر ل سد ساڵ تمن دەكات، ئ. داتاشرابوو

بم وەك سرچاوەكان ئاماژەی بۆ دەكن زیاتر ئو 
یحیا . ھۆنراوانی بردەستن ك ل تمنی الویدا نووسیوتی

كاریگر بووە ب ڕووداوە سیاسی و كۆمیتییكانی 
سردەمی خۆی، تنانت ل بارەیانوە چندین ھوستیشی 

 .وەرگرتبوو
 كانی، بستور وەرگرتنی ھبدیارە دواتر ل
 تدا، لوسەحمانی ئبدولردەمی عس دیاریكراوییش ل

الین   ت و ڕاپیچیەوە شاعیر دەستگیر دەكر



 

زیندان دەكرت، پاشان ڕووبڕووی ئازار و ئشكنجی زۆر 
دوای ئازادبوونیشی ل زیندان ب تواوەتی . دەكرتوە

تبرداری ژیانی ڕابواردن و كیف و سفا دەبت، زیاتر دەس
پابند دەبت ب ئاكاری برز و دووركوتنوە ل ھر جۆرە 

سردانی چندین ھرم و ناوچی . الدان و كاركی نشیاو
جیاجیا دەكات، پاشان دەگڕتوە وتكی خۆی و ل سای 

توە، شاعیر دا مائاوایی ل ژیان دەكات و سر دەن) ك٢٥٠(
ل بوارەكانی پیاھدان، وەسف، دانایی و زوھددا ھۆنراوەی 
دەگوتوە، كاتكیش ل زیندان توند دەكرت، ل ڕگی ئم 
 خۆشبوون و ئازادكردنی خۆی دەكات لوە داوای لھۆنراوەی

  :الین دەستوە، دەت






  )٢٧(علی كوڕی محمد ئلوەرزنینی

وەك خۆی گاوتییوە ناوی تواوی 
  ناوی گوتر. ە اویش   

 نیب ر ببووە و س  یناوچ و ل 
یکک . وەرزینین ل یکک ل گوندەكانی ئلرا لدایک بووە

بووە ل سركردە و شۆڕشگە دیارەكانی سردەمی 
 دیاریكراوییش ل دادا و بموقت لیفردەمی خس باسی، لع

 دەوتی عباسی ڕاپڕیوە و دا ل دژی) ك٢٥٠(سای 
ڕبرایتیی شۆڕشی زەنجكانی كردووە ل بسرە و 

ناوبراو توانیی سھزار شڕكر ل دەوری . دەوروبری



 

خۆی كۆ بكاتوە بۆ شڕ ل دژی عباسییكان، ھروەھا 
توانیوتی ل ماوەیكدا شارەكانی ئلئبل واست و ئلئھواز 

خۆیشی ل كۆشكك ماوەتوە ل بخات ژر ڕكفی خۆیوە، 
ناوبراو ھم شاعیر و ھم . شاری موختارە ل نزیك بسرە

ڕبری شۆڕشی زەنجییكان بووە، توانیی ل سرەتاوە 
زیانی زۆر ب سوپای عباسییكان بگینت و چندین 
ناوچش بخات ژر دەستی خۆیوە، بشك ل خلیف و 

تا ڕادەیك ل بردەوامبوون ل فرماندەكانی سوپای عباسی 
شڕی علی كوڕی موحممد بئومد بووبوون، بم دواتر 

 لیفتیی خەوایرمانردەمی فس ل ر دەستیسو ل 
  تنانت و تم شاعیرە دەكوژردا ئ

كللسرەكشی دەنردرتوە بۆ بغدا بۆ بر دەستی 
م ڕووداوەش لئ ،لیفی خدا بووە) ك٢٧٠( سا.  

ئم شاعیرە خاوەنی ھۆنراوەی جوان و كاریگر بووە، 
 میشری و سوارچاكیدا، ھبواری جوام تی لتایبب
ھوستی توندی ھبووە برانبر ب دەوتی عباسی، 
چونک ئم پی وا بووە ئم دەوت لسر سكی خۆی الی 

وو شواز و ئامازك داوە، بۆی ب پویستی دەزانی ب ھم
دژ بم دەوت بوەستنوە و بانگشی شۆڕش و ڕاپڕینی 
دەكرد دژ ب نادادی و ستمكاری و زوموزۆری سرانی ئم 

ل ڕگی ئم ھۆنراوەیوە بم . دەوت و كاربدەستانی
شوەیی الی خوارەوە گوزارشت ل ھوست و 

  :بۆچوونكانی دەكات و دەت







 

 رەوییحیای كوڕی ك٢٨(ی(  
 ب ،لقرمتییی ئھروبییی كوڕی مرەوییحیا كوڕی كی

یکک بووە ل كسایتیی دیارەكانی . وكی قاسم ناسرابووبا
ل سردەمی فرمانەوایتیی ھردوو ). (قرمتییكان 

خلیفی عباسی    ڵگرەتای ژیانی لس 
خانوادە و ژمارەیك ل قرمتییكان ل شاری كوف دەست 

بۆ وتی شام پ كردووە، بم دواتر شاعیر گشت دەكات 
ل )  ك٢٩٠(و لوێ پالماری ئو ناوچان دەدات، تاكو سای 

 . دەروازەكانی شاری دیمشقدا دەكوژرت
 چبن ب زۆر جار ناوبراو وا خۆی دەناساند ك
دەگڕتوە سر نوەكانی ئیمامی جعفر الصادق، ھندک 
جاریش ڕیش و بنچی خۆی دەگڕاندەوە سر فاتیمییكان 

نی ھاشم، لم بارەشوە ھۆنراوەی ھی، ئم شاعیرە و ب
 ،و خاوەنی ئایات و موعجیزاتوەی دەكرد ئی ئشبانگ
ھروەھا پشبینیی پشوەختی بۆ سركوتنكانی خۆی دەكرد 
 ش كشبینییانو پو دەكردەوە، لكدا بو خن وەی لو ئ

ورە لوتنی گركداھاتوودا س و دەیكرد، دەیگوت ل موس 
ئمی الی خوارەوە كۆپل . شاری رەحب بدەست دەھنت

  :ھۆنراوەیكی شاعیرە و تیایدا دەت



ل







 

٢٩( حسین بن زكروی( 
ھروبییی كوڕی منی كوڕی زەكرەوییحوس . گوتراویش

. كوڕی میھری ئلسوانیی، خكی ڕەشخاكی كوف بووە
ڕەچكی خۆی دەگڕاندەوە سر علوییكان و ناوی خۆی 

اساند و ناوی تواوی خۆی وا دەناساند ك ب مھدی دەن
          شمە، ب

دوای . خۆی دەگڕاندەوە سر خانوادەی ئیمامی علی
 تی پیعوە، بكانن قرمتییالی حیای برای لكوشتنی ی

و گرووپمی ئكسی یك تت و دەبپاشان . دەدر
ی بۆ سر ناوچكانی حلب دەست پ دەكات، پالمارەكان

سرئنجام شڕی خوناوی ل نوان ئم و سوپای عباسیدا 
دروست دەبت، لم شڕەدا حوسن ب دیلی دەكوت دەستی 
 ش بمن، بغدای دەكی بباسی و دواتر ڕەوانسوپای ع

 لیفرمانی خف  یمی ساكمانگی ڕەبیعی ی ل 
دا خۆی و الینگرانی كۆمكۆژ دەكرن و كۆتایی ب ) ك٢٩١(

 .ژیانیان دەھنن
ئگر باش مژووی عراق بخونینوە، ئوا ئو 
ڕاستییمان زیاتر بۆ ڕوون دەبتوە، ئم وت ب درژایی 
مژوو ژینگیك بووە بۆ كۆمكوژی لسر دەستی 

 یر نییس تداران، بۆیدەس  کوژییم کۆمئ 
ئنجام بدات، چونک مژووی عراق و دەستدارانی ئجگار 
دەومندن ب كۆمكوژی، بۆی دواتریش سركردەكانی ئم 
وت ھمیش بردەوام بوون لسر جبجكردنی ئم 

زەونق ریتوەی . نرەڕای ئس نی كوڕی زەكرەوییحوس
د، ھاوزەمان ئدیب و شاعیر ڕبرایتیی قرمتییكانی دەكر

بووە، ئگرچی ھۆنراوەكانی زۆر ب كمی ل بر دەستدان و 



 

 ت بوون بت بزر بووبن، زیاتریش ھۆنراوەكانی تایبدەچپ
ئمی . ھاندان بۆ ڕاپڕین و شۆڕش ل دژی عباسییكان

الی خوارەوە كۆپلیك ل ھۆنراوەكانی شاعیر، لم بارەوە 
  :كاتك دەت








  )٣٠(عبدولی كوڕی ئلموعتز

شاعیر یكك ل خلیفكانی دەوتی عباسی و سای 
ناوی . ل نو كۆشككانی عباسیدا لدایک بووە)  ك٢٤٧(

تواوی   ە   ە  
 یوز ھوە كوڕی موعتڕەتی الوییھ ر لھ 

 و كار بۆ خۆڕۆشنبیركردن و كۆكردنوەی زانست دەدات
لکۆینوە و خوندنوە ل ھموو بوارەكاندا دەكات، باوكی 

شاعیر مامۆستایك ب ناوی      
 وە وتب ی پز دابین دەكات، تاكو وانبۆ كوڕی موعت 

فری زانستكانی بكات، بگرە كۆمك زانای تریشی بۆ 
ی زانستكانی قورئان، فرموودە، ترخان دەكات تاكو ل بوار

وەك دەگوترت . فیقه، زمان و ئدەب شارەزا و پروەردە بت
ھیچ كام ل زانستكانی ئو سردەم نما كوڕی موعتز 

وەك دەگنوە . لسری نخونت، تنانت ب مۆسیقاشوە
ل تمنی سیازدەسایدا چندین ھۆنراوەی نووسیوەتوە و 

 .ۆستاكانی دەكردئاڕاستی مام



 

دوای ئوەی جۆرك ل ئاژاوە و ئاشوب ل نو دەستی 
عباسیدا دروست دەبت، زۆرک ل فرماندە و دەستداران 

 لیفیار دەدەن خو زانایان ب تیعن و بكار بخ ل 
 ب  باسیی علیفنجام وەكو خرئبدەن، س 

وەك بشك ل سرچاوەكان دەستنیشان دەكرت، ئگرچی 
ئاماژەی بۆ دەكن كوڕی موعتز ئارەزووی ندەكرد 
دەستی خیالفت بگرت دەست، كچی ھر زۆری پناچت 

 لبر ئوەی دەستكوت ھندک ل دەستوپوەندەكانی 
و دەستیان ل دەست دەرنچت، ل یکک ل شوەكانی 

ڕی موعتز دەدەن و دا پالماری كو) ك٢٩٦(سای 
 یلیفم شاعیر و خوە ئیگم ڕش لمنن، بدەیخنك

  .تیرۆر دەكرت
ە و تیایدا ئمی الی خوارەوە پارچ ھۆنراوەیكی 

  :وەسفی وەرزی بھار دەكات و دەت









  )٣١( ئلموتنبی
ناوی تواوی ئلموتنبی      

   یب بانگ دەكراباوكی ت و ب  .
دا ل گڕەكی كندەی شاری كوف ) ك٣٠٣(ی شاعیر سا

پاشان . دواتر ل شام پروەردە و گورە دەبت. لدایک بووە



 

بۆ ماوەیك ل دەشتاییكانی سماوە ب مبستی وەرگرتن و 
شارەزابوون ل وژە و ڕەوانبژیی عرەبی، ل نوان كوف و 

 تنانت خككی زۆر ل دەوری كۆ. شامدا دەمنتوە
دەبنوە، بۆی لۆلۆی ئمیری حومس ھرش دەكات سریان و 

دوای . شاعیر دەستگیر دەكن و ل زیندان گیری دەكن
 یوەندی دەكات بت، پوەی ئازاد دەكرئ 

پاشان ڕوو دەكات . و چندین ھۆنراوەی بسردا دەت
توە عراق ئینجا دەگڕ. وتی میسر و ماوەیك دەمنتوە

و وتی فارس و پیاھدانی زۆر بسر  تدا دە .
لرەوە گشتی شیراز دەكات و ھۆنراوە و پیاھدانی زۆر 

پاشتر دەگڕتوە برەو عراق و . دا دەتبسر 
ب دیاریكراوییش برەو شاری كوف، بم ئم جارەیان 

 بخت یاوەری نابت و ل ڕگدا  ل ککی ك 
گورەكانی عرەب لو سنوورەدا، ب تماحی بردنی پارە و 
سامانكی پالماری دەدات و ل نزیك شاری بغدا ھریك 
ل شاعیر و موحممدی كوڕی و خزمتكارەكیان 

 .دا بووە) ك٣٥٤(دەكوژرن، ئمش ل سای 
ھرچی  ھۆكاری كوشتنی شا ،یھ  عیر ل

الین     وە گوایتنڕوە دەگوە بۆ ئی
پشتر شاعیر ل ڕگی ھۆنراوەیكوە زەمی خوشككی 
 ب بی كنكی موتشیعریی ت دیواننانفاتكی كردووە، ت
دەستوختی خۆی نووسرابوو، لو پالمارەدا پرتوبو 

عیر ھر كام دەبتوە، دیارە ئگر ھۆكاری كوشتنكی شا
لو دوو بۆچوونی سرەوە بت، ھاوكات بو مانای نایات 
بو شوەی شاعیر و كوڕەكی و خزمتكارەكی بكوژرن، 



 

چونک ھیچ كام لو دوو بۆچوون، ن بپی یاسا و ن بپی 
ئایین و ویژدان بیانوو نیی بۆ كوشتنی س مرۆڤ، خۆ ئگر 

ی تاوانی كوڕەكی و خودی شاعیر تاوانبار بووبت، ئ
خزمتكارەكی چی بووە و بۆ دەبت بو دەردە بكوژرن؟ 
ئم جۆرە كردەوە قزەونانی نو مژوو، ئیتر كارەكترەكی 
ھر كسك بووبت ئاماژەی بۆ بوونی بیری توندوتیژی و 
ستمكاری و نادادی، ئگر نا كی ڕەوای شاعیركی 

 بكوژرت، چونک تكای گورەی وەك موتنبی بو دەردە
 بووە و ببی ھنك موتنیا یرەبی تدەبی عژووی ئم

  .ئاسانی ھۆزانڤانی وا گورە و مزن دووبارە نابتوە
موتنبیی شاعیر و سوارچاك خاوەنی پگیكی گورە 

ناوەڕۆکی شیعرەكانی زیاتر ل بوارەكانی شانازی، . بووە
سرەڕای .  و داناییدا بووەپیاھدان، زەمكردن، الواندنوە

ئوەی بۆ دەیان جار دیوانكی ل چندین وت چاپ 
كراوەتوە، ھاوزەمان ب دەیان لکۆینوە لسر برھم و 
 بی بنموت م واینووسراون، پ م ھۆزانڤانژیانی ئ
پچوانی زۆربی شاعیرەكانی پش خۆی و دوای 

 برھمكانی جگی خۆیشیوە، تا دونیا دونیای شیعر و
  .بایخ و گرنگیدانن و ھمیش ب زندووتی دەمننوە

ئمش نموونیك ل ھۆنراوەكانی شاعیر و تیایدا 
  :دا دەتپیاھدان بسر 











 








  )٣٢(باوكی ئلفیراسی ئلحمدانی

      میر و سوارچاك وئ 
كوڕە مامی . دا لدایک بووە) ك٣٢٠(سای . شاعیركی دیار بووە

ب بووەلمیری حیف .  ئوەك زانراوە س
 ڕ وی شزۆرب ت لنانی زۆر خۆش ویستووە، ت

د، بگرە ل زۆربی پالمارەكانیدا ھاوڕیتیی خۆی دەكر
ئندامانی خكی بڕزتر بووە، زۆر جاریش ئرك و 
 ستۆی باوكی فیراس، بۆ نموونئ تیی دەخسترپرسیارب

ل یکک ل . ماوەیك دەیكات فرمانداری منبج و حران
شڕەكاندا لگڵ ڕۆم ب برینداری دەستگیر دەكرت، ل زینداندا 

ك ھۆنراوە دەنووسڕۆمیات ناسراوەكۆم ب وە كشاعیر . ت
. بۆ ماوەی چند ساك ل زیندانی قوستنتینیدا دەمنتوە

دا ئازادی ) ك٣٥٥( ب بك پارەی زۆر ل سای دواتر 
 دوای یك ساڵ ل ئازادبوونی شاعیر خودی . دەكات

بمش . كۆچی دوایی دەكات ستی وەرگبم رتنی  ب
دەست ڕادەپڕت و داوای فرمانەوایتیی حومس دەكات، 

وە پالمار دەدرت و دەكوژرت، بمش بم ل الین 
 .كۆتایی ب ژیانی شاعیر دت

باوكی فیراس شاعیركی بتوانا و خاوەن گوزارشتی 
زۆربی ھۆنراوەكانی . جوان بووە ل بواری ویژدان و سۆزدا

زی و ئوینداریدا بووە، ئگرچی چندین ل بواری شانا



 

دیوان . ھۆنراوەی لسر سروشت و می ھبووە
شیعرییكی بۆ یکم جار ل بیروت چاپ كراوە، دواتریش 
بۆ چندین جار چاپ كراوەتوە، ھروەھا زۆر لکۆینوە 

ئمی الی خوارەوە . لسر ژیان و برھمكانی نووسراون
سیدەیق ل كشوە بۆ بزیندان كی شاعیر ل  ی

  :نووسیوە و دەت


















  )٣٣( كوڕی ھانی
ڕی ھانی كوڕی موحممدی كوڕی موحممدی كو

یکک ل دیارترین . سعدون و ب باوكی قاسم ناسراوە
ئم شاعیرە الی مغریبییكان . ھۆزانڤانكانی مغریب

ل گوندی سكون )  ك٣٢٦(سای . ھاوشوەی موتنبی بووە
)گوندەكانی ئیشبیلی ل ککی دایک بووە) كل . پاشان ل

ناوبراو ھر ل سرەتای ژیانیوە . بتئلبیرە نیشتج دە



 

پاشان پیوەندی . سۆز و ئارەزووی بۆ ئدەب و شیعر دەبت
ب فرمانداری ئیشبیلیوە دەكات و زۆریش پیاھدانی بۆ 
دادەڕژت، ئویش ھاوكاری و ختی دەكات، كچی دواتر 
شاعیر خۆی سرقاڵ دەكات ب ڕابواردن و تۆخبوونوەی 

ی شیع، بمش ل الین دانیشتوانی لسر مزھب
ئیشبیلیوە ب زەندیق تاوانبار دەكرت و بگرە ھڕەشی 

ئم دۆخ وا ل فرمانداری ناوچك . كوشتنی ل دەكرت
دەكات داوا ل شاعیر بكات ناوچك بج بھت نبادا 
بكوژرت، ئم وا ل شاعیر دەكات ب ناچاری ئو دەڤرە 

 ڕوو بكات مغریب و پیوەندی بكات ب بج بھت و
  رنجی ناوبراو بۆوە سی ھۆنراوەكانیگڕ ل بۆی ،

خۆی ڕادەكشت و خت و پارەوپولی زۆری دەست 
دواتریش گشت دەكات بۆ چندین شار و ناوچی . دەكوت

جیاحیا، كاتكیش گشتی وتی میسر دەكات و دەگات شاری 
 . دەكوژرت و سر دەنتوەبرق، لوێ

كوڕی ھانی شاعیركی پایبرزی وتی مغریب بووە، 
خاوەن توانا و شوازكی برزی شیعری بووە، كرەست و 
ئامازە شیعرییكانی بریتی بوون ل پیاھدان، ئوینداری، 

زۆر ب كمییش خۆی ل قرەی . وەسف و الواندنوە
دین جار دیوانكی چاپ ھۆنراوەی زەمكردن دەدا، بۆ چن

ل ھۆنراوەیكدا پیاھدان بسر ھردوو برا . كراوەتوە
تاھیر و حسنی كوڕی منسوور بیلالی ئلفاتمیدا دەتوە، 

  :كاتك دەت







 










  )٣٤( بدیع ئلزەمان ئلھمزانی
 و ئم شاعیرە ناوی تواوی 

دواتر ل .  لدایک بووەل . ووب باوكی فزڵ ناسراب
ل )  ك٣٨٢(دا چووەت ھراە، پاشان ل سای ) ك٣٨٠(سای 

نیساپوور نیشتج بووە، تا ئم گشتش بدیع ناوناوبانگی 
دەرنكردبوو، سرەتای ناساندن و دەركوتنی شاعیر 
دەگڕتوە بۆ ئو كاتی ك لگڵ باوكی بكری خواریزمی 

نوەی شیعر، دواتر سردانی ناوچكانی دەكوت گوت
خۆراسان و سیستان و غزن دەكات و خت و دەستكوتی 
. زۆری ب چنگ دەكوت ل ڕگی گوتنوەی ھۆنراوەكانیوە

گوتراویش پش . دەگنوە ل ھڕات ژەھرخوارد كراوە
ئوەی تمنی بگات چل ساڵ، دووچاری وەستانی دڵ دەبت 

ەش ھی گوای پش ئوەی گیان بسپرت، ب و دەمرت، ئو
 .زیندوویی ب خاكیان سپاردووە

 ل كوشت چووە، چونک م شاعیرە بت ئك برچۆنھ
ئم . س بۆچووندا دوانیان ئاماژە بۆ كوشتنی شاعیر دەكن

شاعیرە سرەڕای ئوەی ل بواری ھۆنراوەدا بتوانا و 
ینی پخشانیشدا شارەزا بووە، ھاوزەمان ل بواری نووس

شارەزایی ھبووە، ناوەڕۆکی شیعرەكانی زیاتر ل بواری 
بۆ یکم جاریش . پیاھدان، الواندنوە و شانازیدا بوون



 

دیوان شیعرییكی بدیع ئلزەمان ل وتی میسر ل سای 
  . چاپ كراوە١٩٠٣

ئمی الی خوارەوە بشك ل ھۆنراوەیكی شاعیر ك بۆ 
  :وتوویتیفاتیمناوك گ













  )٣٥(یوسفی كوڕی ھاروون
. باوكی عومر یوسفی كوڕی ھاروون، ناسراو ب ڕومادی

 ر بی سو سا ندەیدایک )  ك٤٥٣(ھۆزی كل پقورت ل
خوندكاری . بووە  ری .  بووەھون شارەزا بووە ل

 ڕاھاتووە و وەك زانراوە لسر دەستی . شیعردا
پروەردە بووە، ل سردەمی ھریك ل دەستدارانی 

 ئندەلوس 
یکک بووە ل شاعیرە ناسراو و دیارەكانی . ئم شاعیرە ژیاوە

ئو دەم، بم دواتر گۆڕانكاری بسر بۆچوونكانیدا دت و 
ل ڕگی ھۆنراوەكانیوە ھرش دەكات سر موستنسر، 
ئمش دەبت ھۆی ئوەی ل زیندان توندی بكات و دووچاری 

جی بكنوە، ھر ل زینداندا دەتوانت كۆمك ئازار و ئشكن
دواتر شاعیر . ھۆنراوە بنووستوە، كچی زۆربیان بزر دەبن

ل سردەمی دەستدارتیی     ،تئازاد دەكر 



 

بم ئمیش لی تووڕە دەبت و بۆ ماوەیك دووری دەخاتوە 
 .و ژیانی دەربدەری بسر دەبات

اعیر گشت بۆ چندین شار و ناوچی جیاجیا یوسفی ش
دەكات، ئوەی زانراوە دوای تمنكی زۆر شاعیر ل سای 

دا ب ھژاری و نداری سر دەنتوە دواتر كۆچی ) ك٤٠٣(
سرەڕای ئوەی زانراوە شاعیر خاوەنی . دوایی دەكات

قسیدە و ھۆنراوەی زۆر بووە، بم كمی گیشتووەت بر 
رک ل ھۆزانڤان و شارەزایانی ئدەبی، زۆ. دەست

ھسنگاندنیان بۆ برھمكانی ئم شاعیرە كردووە و پیان 
وا بووە ل ئاستكی برزدا بووە، ناوەڕۆکی شیعرەكانی 
یوسفی كوڕی ھاروون بریتی بوون ل می و ئوینداری، 
ئمش نموونیك ل ھۆنراوەكانی شاعیر ل بارەی 

  :ا دەتسروشتوە و تیاید






  )٣٦( التھامی

 علی كوڕی موحممدی كوڕی نھد ئلتھامی ناوی
تواوی شاعیرە، دانیشتووی تھامیی ل نوان ئلحیجاز و 

دواتر دەچت شام و ب شانوبای . یمندا  دا
. ھدەدات ك حاكمی رەمل و عیسقالن دەبت ل فستین
. ھروەھا ناوبراو ختی شاعیر دەكات و ڕزی ل دەگرت

توە، ئینجا ب بۆی ماوەیكی زۆر شاعیر لو دەڤرە دەمن
نھنی گشتی وتی میسر دەكات و نووسراوی 

 دەبات بۆ   وسان داوا لدا حو نووسراوانل 



 

ھۆزە دەكات ل دژی دەستی فاتمییكان ڕاپڕن، بم 
پیاوانی   ن وی دەزانن و دەستگیری دەكپ 

ان ل زینداندا ئم شاعیرە ڕاپچی زیندانی دەكن، پاش
 .دەكوژرت

تھامی شاعیركی دیار و برزی ئو سردەم بووە، 
ناوەڕۆکی . ھگری زاراوەی جوان و زمانكی پاراو بووە

شیعرەكانی بزۆری بریتی بوون ل پیاھدان، شانازی، 
ھرچی دیوانكی . الواندنوە، ئوینداری، وەسف و دانایی

.  ل چاپخانی ئھرام ل میسر چاپ كراوەبووە، بۆ یکم جار
  :شاعیر ل ھۆنراوەیكدا الواندنوە بۆ كوڕەكی دەكات و دەت












  

  )٣٧( محمدی كوڕی ڕەمزان
 بووە، ك فتكی شاری نزان، خدی كوڕی ڕەمممموح

ناوبراو ل ڕووی ڕباوەڕەوە سر . یکک ل شارەكانی تونس
 ل ب شیعكان بووە، ك ل كۆتا سردەمی 

ل ھۆنراوەكانیدا . ی سدەی چوارەمی كۆچیدا ژیاوەسرەتاكان
بردەوام جختی لسر ئوە دەكردەوە كاتی كۆتایی دەوتی 
بنی ئلئغلب نزیك بووەتوە، ھر ئمش وا دەكات ئمیری 



 

دەوتی ناوبراو فرمانی دەستگیركردن بۆ شاعیر دەربكات، 
وویك خۆی بم ئم ھدت و الی بنی مالیك وەك ھھات

حشار دەدات، بۆی سوپای دەوتی ئلئغلبی پالماری 
ژمارەیك ل خزمانی ئوان دەدات و بشكیان ل دەكوژن، 
 کی تر لت دەكات و جارزان زۆر ناڕەحش كوڕی ڕەممئ
ڕگی ھۆنراوەكانیوە ھرش دەكات سر ئم دەوت و ئاماژە 

ك ك ھردوو دەوتی بۆ ئوە دەكات كاتی ئوە زۆر نزی
 نوخھدی بدەستی ئیمامی م ش .  بمئ

 :ھۆنراوەیكی شاعیرە و تیایدا دەت










  )٢٨(ی شھیدكوڕ

دا ل قورتپ ل خزانكی خاندان و پ ل ) ك٣٨٢(سای 
ناوی تواوی باوكی عامری . كیف و خۆشی لدایک بووە

كوڕی ئحمدی كوڕی عبدولملیكی كوڕی شھیدە، ھرچی 
باوكی شاعیریش بووە، ھم شاعیر بووە و ھمیش 

 ئاشوب دەستدار ل ناوچكی خۆیاندا، كاتكیش لو وت
 ساڵ دەبت، ١٨و ئاژاوە سر ھدەدات، تمنی شاعیر تنیا 

 نجام لرئت، سڵ دەبكتداران تڵ دەسگچی لك
دا زیندانی ) ك٤٠٧(دا شاعیر ل سای سردەمی 

ل ھندک ل ھۆنراوەكانیدا ب ڕوونی باسی ل . دەكرت



 

و ئاشوب و ئاژاواندووچاری ڕووداوەكان و ئ ی كردووە ك
وتكی بووبوون، سرئنجام ب ھۆكاری نخۆشی كۆچی 

 .دوایی دەكات و سر دەنتوە
ئم شاعیرە ل بواری ھۆنراوە و پخشان و ڕەخندا 

خزمتی زۆری کردووە، كتبكی ھی ب ناوی   
ھروەھا ژمارەیك نامی دوورودرژی پرتوازەی ھی و 

ئوەی زانراوە تا ئستا .  نووسیوە ناوی ل ژر
نتوانراوە دیوان شیعرییكی كۆ بكرتوە، ئوەی ھی تا 
ئستا ھندک ل ھۆنراوەكانی ل الین كسانی شارەزاوە كۆ 

ئمی الی خوارەوەش كۆپل ھۆنراوەكی . كراونتوە
نوە دەكات و شاعیرە و تیایدا باس ل زوموزۆر و چوساند

  :دەت






  )٣٩(كوڕی زەیدون
ئحمدی كوڕی عبدولی كوڕی ئحمدی كوڕی غالیبی 

سای . لمخزومی ناوی تواوی شاعیرەكوڕی زەیدونی ئ
. ل گڕەكی رەسافی شاری قورتپ لدایک بووە)  ك٣٩٤(

. تمنی مندای و ھرزەكاریی لو شارەدا بسر بردووە
 پكانی قورتندییتموا و سروشت و تایبشوھگومان كب

شاعیر ل تمنی . كاریگریی زۆری لسر شاعیر ھبووە
اوكی كۆچی دوایی دەكات و ل نوان شاری ھرزەكاریدا ب

 ڵ بكر زووش توە، ھتندا دەمو ئیشبیلی پقورت
ل ڕگی . ڕووداوە سیاسییكانی وتكی دەبت



 

ھۆنراوەكانیوە ھوڵ دەدات خۆی ل ئمیرەكان نزیك 
 تیی بكات، بھوور تاكو دۆستایتی بۆ ئیبن جتایبوە، ببكات

ەستی بگات پلوپای ل نو دەوتكیدا، ئامانجی ئوەی د
دا ب تۆمتی ) ك٤٣١(بم بخت یاوەری نابت و ل سای 

پیالندانان ل دژی دەوت دەستگیر دەكرت و ڕاپیچی زیندان 
دەكرت، ل زیندانوە ب ھۆنراوە ھوڵ دەدات دی 
دامزرنری دەوتك ڕازی بكات بۆ ئوەی ئازادی بكن، 

ھوودە دەبنبكانی بوم ھرجم س. 
 ڕۆژ زیندانی، سرئنجام شاعیر دەتوانت ٥٠٠دوای 

 و ئیشبیلی پردوو شاری قورتوان ھن ت و خۆی لبھ
حشار بدات، تا بۆ دواجار دەست لی خۆش دەبت، بم 

كۆچی دوایی )  ك٤٦٣(دواتر ل كاتی ئاشوبی وتكیدا سای 
م تدەكات و لردرخاك دەسپ ورەدا بكی گراسیم .

ناوەڕۆکی شیعرەكانی كوڕی زەیدوون زیاتر ل بواری 
بۆ یکم جار . ئوینداری، پیاھدان و الواندنوەدا بوون

ئمی الی خوارەوە . دیوانكی ل وتی میسر چاپ كراوە
 ژی شاعیر ككی درھۆنراوەی ل كیە و تیایدا ٥٢كۆپلد 

  :یوەندیی خۆی و ھاوڕیكی دەكات و دەتباس ل پ














 

  )٤٠(كوڕی سینانی ئلخفاجی
ل شاری حلب لدایك بووە )  ك٤٢٣(كوڕی سینان سای 

ناوی تواوی . و ھر لوش پروەردە بووە
    ی خۆیكردەمكی دیاری سدیبشاعیر و ئ

كوڕی سینان لسر دەستی ھۆزانڤانی گورە . بووە 
 نالی ت، دواتر لر دەبدەبی فی ئوان   ی

خاوەنی حلبوە دەكرت سرپرشتیاری قی عزاز، بم 
ل سای شاعیر یاخی دەبت، بۆی ل ڕگی پدانی ژەھرەوە 

دا ئم شاعیرە دەكوژرت و وەك بشكی تر ل ) ك٤٦٦(
 .ھۆزانڤانكان ب كوشت دەچت و سر دەنتوە

ھۆنراوەكانی شاعیر زیاتر ل بواری پیاھدان، ڕەچك، 
الواندنوە، وەسف، سكا و نامگۆڕینوەدا بوون، بۆ یکم 

.  راوەجار دیوانكی ل چاپخانی ئنسی ل بیروت چاپک
ئمی الی خوارەوە بشك ل ھۆنراوەیكی شاعیر و تیایدا 

  :باس ل ڕەوشی خراپی تندروستیی خۆی دەكات و دەت








  )٤١(ئلباخرزی
ناوی تواوی شاعیر        

 مئ ر بۆیدایک بووە، ھلباخرزی لی ئناوچ ل 
دواتر ل ناوچی . ناوەش بووە ب نازناوك بۆ شاعیر

پاشان الكندری وەزیری . نیسابوور گورە و پروەردە دەبت



 

سوتان    غدای دەكات و بشتی ببانگ 
فرمانك دەیكات فرمانبر ل دیوانی رەسائیل، دواتریش 

ل چند ھۆنراوەیكدا ب . چند پۆستكی تری پ دەدەن
 لیفی خشانوبا كیش لدەدات، بۆ ماوەیدا ھ

دواتر دەگڕتوە . شاری بسرە ژیان بسر دەبات
ئلباخرزی، بم پاشتر ل دانشتنكی ئنسدا ئم شاعیرە 
 ش بمت، ئدەر دەچھی بكنت و خودەكوژر

ڕوون نیی ھۆكاری . دا بووە) ك٤٦٧(دیاریكراوی ل سای 
انراوە ل زۆربی قۆناغكانی كوشتنكی چی بووە، ئوەی ز

دەستدارتیی موسماناندا بشك ل شاعیر و زانایان 
ناوبراو ئدیب و شاعیركی دیار بووە، جیا . بوونت قوربانی

لمش ل بوارەكانی زانستی فقھ و فرموودەیشدا شارەزایی 
ناوەڕۆکی شیعرەكانی شاعیر ب زۆری ل بوارەكانی . ھبووە

ندنوە، زەمكردن، سكا، دانایی و سۆز بۆ وەسف، الوا
نیشتماندا بوون، تا ئستا چندین لکۆینوە ل ژیان و 
برھمكانی شاعیر نووسراون، بزۆری ئلباخرزی ب كتبی 

     كیش دیوانمناسراوە، جیا ل 
یكی . شیعرییشی ھی الی خوارەوەش ھۆنراوەیمئ

 : زەمكردنی حداددا، دەتشاعیرە ل


 









 








  )٤٢(كوڕی عمار

ل گوندی شنبوتی نزیك )  ك٤٢٢(كوڕی عمار سای 
ناوی . دەلوس لدایک بووەشلب ل باشووری خۆرئاوای ئن

ە، سر ب ھۆزی تواوی شاعیر 
ی . یناوچ تناوبراو شاعیر و وەزیر بووە، دواتر دەچ

شلب پاشان ڕوو دەكات قورتپ بۆ بدەستھنانی زانستی 
زیاتر، ئینجا ل الین    ی خاوەنی ڕۆژئاوای

ندەلوسكار ئ م پاشتر لژكار، بوەزیر و ڕاو توە دەكر
دەخرت و دەكرت ئمیری مورسی، لرەوە شاعیر 
یاخیبوونی خۆی ل دەستی موعتمد ڕادەگینت، 
سرئنجام كوڕی عمار ل الین موعتمدەوە دەكوژرت، 

 .دا بووە) ك٤٧٧(ئمش ب دیاریكراوی ل سای 
کۆند لستا چم و تا ئرھر شیعر و بسك لوەیین

ژیانی شاعیر نووسراون، ناوەڕۆکی شیعرەكانی كوڕی عمار 
ل بوارەكانی پیاھدان، گللیی، زەمكردن، وەسف و 

شاعیر پش ئوەی نوانی لگڵ المعتمددا . ئوینداریدا بوون
تك بچت، ل ھۆنراوەیكی پیاھداندا ب شانوبای ناوبراودا 

  :و دەتھدەدات 






 














  )٤٣(موعتمدی كوڕی عباد

ناوی . ل ئیشبیلی لدایک بووە)  ك٤٣١(شاعیر سای 
تواوی         باوكی ە و ب

قاسم بانگ دەكرا، سرەڕای ئوەی ناوبراو شاعیر و ئدیبكی 
 كانی ئیشبیلیمیر و خاوەنی ناوچورە بووە، ھاوزەمان ئگ
و قورتپ و دەوروبریان بووە، لبر ئوەی باوكی شای 
ئو دەڤرە بووە، بۆی موعتمد ل نوان شمشر و قمدا 

كاری سیاسی و كارگیی ناوبراو بۆ سرەتای . گورە بووە
ئو كات دەگڕتوە ك ل الین باوكیوە كرای خاوەن و 
دەستداری وەلب، دوای كۆچی باوكیشی ئیتر بووە كسی 

ل یكم ھنگاویدا پالماری قورتپی دا . یكمی دەست
و كۆمك ناوچ و دەڤری تری ئندەلوسی خست ژر 

، تا ئو ئندازەیی سنووری دەستكی ڕكفی خۆیوە
مورسی یشتگ. 

موعتمد گرنگیی زۆری دەدا ب زانایان و ئدیبان، ھر 
بۆی ل زۆر شونوە ڕوویان تدەكرد، ئم شاعیرە وەكو 
دەستداری ئو دەڤرە لگڵ ڕۆم و ھزە ھرشبرەكانی 



 

 ناوی دەبووەوە، لنگی خوندین جموو تر دووچاری چھ
ئو جنگاندا توانیی سركوتن بدەست بھنت، كچی 

پاشتر    ندەلوس، تا بۆر ئس تچاو دەب 
دواجار سوپایك ب فرماندەیی یکک ل فرماندە دیارەكانی 
دەنرت سر ئندەلوس و بسر موعتمددا سر دەكوت 

اپچی زیندانی و تنانت ناوبراویش دەستگیر دەكات و ڕ
دا ) ك٤٨٨(دەكن، ھر ل زینداندا دەیھنوە تاكو ل سای 

  .كۆچی دوایی دەكات
   كیدەبدۆستردار، شاعیر و ئمیر، سئ 

گورەی وتی ئندەلوس بووە، خاوەنی شواز و ھونر و 
كرەستی برز و ڕوون بووە ل ھۆنراوەكانیدا، بۆ یکم 

 ی جار دیوانسا ی لكقاھیرە چاپ كراوە، ١٩٥١شیعریی ل 
  :شاعیر ل ھۆنراوەیكیدا بۆ باوكی دەت




















 

  )٤٤( االئیبوردی
 گــری نازنــاویھ ك 

ــــوزەفر بــــووە و ئم شــــاعیرە ل چینــــی برزی ئدیبــــان . م
ئیبـوردی . شاعیران، ھروەھـا زمـانزان و مژوونووسـان بـووە

 ـــووە ل ـــک ب کـــاوە، ی ـــاتووەت دونی ـــاوچی خۆراســـان ھ ل ن
نوەكــانی معــاوییی كــوڕی مــوحممد ك ل بــنچی بــاوكی 
سوفیان، ھر ئم وای لـ كردبـوو زۆر شـانازی ب خـۆیوە 

د بكـــات، چـــونک زۆریـــش شـــانازی ب خـــانوادەكیوە دەكـــر
ــایبتی ب معــاویوە، ھنــدک جــاریش ل نووســراوەكانیدا  بت

دەگنوە جارکیان . ئو ناوەی وەكو نازناوك ب كار ھناوە
 دەنرـــت و ل نـــامیك بـــۆ خلـــیفی عباســـی 

، بمش خلـیف" : "سـرەوەی نـامك دەنووسـت
كر پیتــی مــیمكــســت و یــس دەبق وە و دەیكــاتتدەســ 

" " م شـــاعیرە بك ئوە، دوای مـــاوەیتـــرو بـــۆی دەن
ــــــت و ل ســــــای  ــــــری دەرمــــــانخوارد دەكر دا ل ) ك٥٠٧(پی

 .ئسفھان سر دەنتوە
 شاعیر زیاتر ناوەڕۆکی شیعرەکانی بریتی بوون ل

ھروەھا ناوبراو خاوەنی . شانازی، پیاھدان و ئوینداری
، وەك چندین كتب      

            
       میرھندین بو چ 

ئم . دیوان شیعرییكی بۆ چندین جار چاپ كراوەتوە. تر
ە بشك ل برھم شیعرییكانی ھۆنراوەیی الی خوارەو

  :ئیبوردی ل بواری ئوینداریدا و تیایدا دەت
  



 















  )٤٥( الطغرائی

 د، ناسراو بمبدولسلی كوڕی عنی كوڕی عسح
. ل ئسفھان لدایک بووە)  ك٤٥٥(سای . باوكی ئیسماعیل

كاتك . ر، پخشاننووس، ئدیب و وەزیریش بووەشاعی
پیوەندی دەكات ب سوتان     وە، كی

ئو دەم خاوەنی موس دەبت یكسر ب فرمانك تغرائی 
دەكات ب وەزیر، ھر ك سوتان محمود بسر سوتان 
مسعودی برایدا سر كوت، ئم شاعیرەش دەستگیر دەكات 

 دژیان ب ك لوەی خترسی ئ م لنیازی كوشتنی، ب
دواتر سوتان . ڕانپڕت ل كوشتنی ناوبراو پاشگز دەبتوە

محمود ئوەی دەزانی شاعیر خاوەنی زانست و پگیكی 
جماوەریی بھزە، ھسا ب ھاندانی خك بۆ ئوەی 

ڕ پوپاگندە ل دژی بو بكنوە و ب زەندیق و بباوە
تۆمتباری بكن، ئم تۆمت ھبستراوەشی كردە 
بھانیك و لم ڕگیوە توانیی ئم شاعیرە پای برزە 



 

بكوژت، ڕووداوی كوشتنی تغرائی دەگڕتوە بۆ سای 
 ).  ك٥١٣(

ئم شاعیرە سرەڕای ئوەی شاعیركی چینبرز و 
پایدار بووە، ھاوزەمان نووسركی بتواناش بووە و 

ندین برھمی ھبووە، وەك چ   
        

         . بواری ل
ھۆنراوەشدا شاعیر خاوەنی شوازكی ئاسان و پ ل چژ 

ەکانی تغرائی زیاتر بریتی بوون ل بووە، ناوەڕۆکی ھۆنراو
بۆ یکم جاریش دیوان . ھاندان، شانازی، گللیی و ئوینداری

شیعرییكی ل چاپخانی جوائیب ل قوستنتینی چاپ 
توژەر . كراوە، بۆ چندین جاریش ئم دیوان چاپ كراوەتوە

 مرھر ژیان و بسوەی زۆریان لینکۆو شارەزایان ل
ئمی الی خوارەوە بشك . كانی شاعیر ئنجام داوەجیاجیا

  :ل ھۆنراوەیكی شاعیر ل بواری شانازیدا و دەت
















 

  )٤٦(مرجا
ە، پدەچت ناوی ئم ناوی شاعیر 

شاعیرە زۆر ب ڕوونی و ب تواوەتی نگیشتبت دەستی 
ی شاعیر ل سردەمی خلیفی عباس. سرچاوە و شارەزایان

ی . دا ژیاوەخا بووە، ناوبراو 
ل بواری زەمكردندا زۆر شارەزا بووە، تنانت ل زەمكردندا 
دەستی ل دایك، خزان، خاۆ، كوڕی خوشككی و كسانی 

ل ڕووداوە  .تریش ندەپاراست و ھموویانی زەم دەكرد
 ل  سردانیكردنتی بۆ الی دیارەكانی ژیانی ئم شاعیرە،

ەیان شاری حیلل، ھروەھا زەمكردنی ئوانی ك پالماری 
دا و كوشتیان، پاشان ل ترسی ئوەی ھر ئوان ئمیش 

 لیفالی خ نا دەباتكوژن، پن ت وزویش دەیپارئ 
  .تنانت ختیشی دەكات

ەمی ئیبن حماد جارکیان ل ڕگی ھۆنراوەیكوە ز
دەكات، ھر بۆی ئمی دواییان فرمانی كوشتنی شاعیر 
دەردەكات، كاتك ل یکک ل گوندەكان دەبت ل الین 

سرەڕای . سربازەكانوە پالمار دەدرت و دەكوژرت
ئوەی زۆر ب كمی ل بارەی شاعیرەوە ھاتووە و زانیاریی 

انراوە شاعیركی دیاری زۆر لبر دەستدا نیی، بم ئوە ز
  .سردەمكی خۆی بووە

  
  )٤٧( ئلفتحی كوڕی خاقان

بگومان ئم شاعیرە ناوكی نامۆ نیی، النی كم بۆ 
ئوانی ك شارەزاییکی باشیان بتایبتی ل بواری مژوودا 
ھی، چونک ناوبراو تنیا شاعیر و ئدیب نبووە، بكو 

ناوی .  بووە لو سردەمانداوەزیر و كاربدەستی دەوتیش



 

 ناسراو تواوی 
زۆر دیار نیی سای چند لدایک بووە، بم . ب باوكی نسر

شونی لدایكبوونی دەگڕتوە بۆ یكك ل گوندەكانی 
رناتری . غژاری و دەردەسھ رەتای ژیانی بشاعیر س
 بردووە، كچی دواتر دۆخی ژیانی ب شوەیك بسر

دەگۆڕت، دەبت خاوەن كسایتی و ناوكی دیار، تا ئو 
ئاستی بۆ ماوەیك ل غرنات دەگات پلی وەزیر و 

 ٥٢٩(دەستداركی كارام، پاشان ل مراكیش و ل سای 
دا دەكوژرت، ئگرچی ھۆكاری كوشتنكی زۆر دیار )ك

نیی.   
عیر جگ ل ھۆنراوەكانی، خاوەن چندین كتبی ترە، ل شا

نموونی          
 تحیكی فھۆنراوەی ی الی خوارەوەش كۆپلمئ 

  :كوڕی خاقان و تیایدا باس ل خاكی حومس دەكات و دەت






٤٨(كوڕی باج(  

       باوكی ناوبراو ب 
 ناوبراو .بكر ناسراوە، ل ناوچی سرقوست لدایک بووە

جگ لوەی ھۆزانڤان بووە، ھاوكات فیلسووف و شارەزای 
بواری تندروستی، مۆسیقا، ئدەب و زمان بووە، ل الین 

   والیی وەزیر و پاشتریش كراوەت ەوە كراوەت
غرنات، ئینجا بووە ب والیی سورقست، دواتر ب بباوەڕ 



 

 ل فاس ل ڕگی پدانی گوتراویش. تۆمتبار دەكرت
 .بووە)  ك٥٣٣(ژەھرەوە كوژراوە، ئمش ڕك ل سای 

 ،فلسبواری ف بی لم و كترھك بناوبراو ژمارەی
ھزر و تندرستیدا ھی، ل كتبكانی 

         
       بی ترندان كتر .  و چسل

برھم و ژیان و كسایتی و زانستكانی ئیبن باج چندین 
. لکۆینوە و توژینوە ل الین شارەزایانوە نووسراون

ئمی الی خوارەوە كۆپل ھۆنراوەیكی شاعیرە ل بواری 
  :پیاھداندا، تیایدا دەت







  )٤٩(كوڕی ئلئبیز 
 ز، گوتراویشبیلئدی ئحمدی كوڕی ئممموح

ناوبراو ب باوكی بكر بانگ . ی موحممدئحمدی كوڕ
ل بنچدا خكی ھمدان، بم ل ئیشبیلی و . دەكرا

جارکیان ل . قورتپ فری وژە و ھۆنراوەگوتن دەبت
 پمیری قورتی ھۆنراوەوە زەمی ئگڕ    

 دەكات، ل برانبردا وەك دژە كردارك ئم شاعیرە ل سای
بگومان ئم عقیت و بیركردنوە . دا دەكوژرت) ك٥٤٤(

نشاز و مرۆڤكوژیی، وا  ل كسكی وەك بندە دەكات ئم 
 ی ڕەوایر، كنر دەستی خوب بخات جۆرە نووسینان
 وەی لر ئبر لز ھبیلئكی دیاری وەكو كوڕی ئشاعیر



 

ووە، كچی ڕگی ھۆنراوەیكوە ڕەخنی ل دەستدار گرت
سزاكی یكسر كوشتن بت، كوا دادگاییكردن؟ كوا 
پیەوكردنی بنماكانی ئیسالم؟ كوا ویژدان و مرۆڤدۆستی؟ 
بش ب حای خۆم گومانم ل باوەڕ و ئاستی دینداریی ئم 

یھ تدارانجۆرە دەس. 
ناوەڕۆکی . ئیبن ئبیز شاعیركی دیار و ڕەوشتبرز بووە

 ل بواری پیاھدان، ئوینداری، وەسف و شیعرەكانی زیاتر
ئمی الی خوارەوە كۆپلیك ل . زەمكردندا بوون

ھۆنراوەیكی شاعیر ك ل زەمكردنی زەبیری ئمیری 
  :قورتپدا گوتوویتی







  )٥٠(كوڕی مونیری ئلترابلوسی
 د، ناسراوە بحمدی كوڕی مونیری كوڕی ئحمئ

دا ل ترابلوس ل وتی شام ) ك٤٧٣(ل سای . ئبوحسن
یرە دیارەكانی ترابلوس لو یکک بووە ل شاع. لدایک بووە
گوتراوە چووەت دیمشق و دەستی داوەت . سردەمدا

پیاھدان بسر دەستدارانی ئو ھرمدا، بتایبتی 
    بارەی ناوبراوەوە سیدەی لندین قو چ 

كچی دواتر ل ھۆنراوەیكدا زەمی دەستدارانی ئو . گوتووە
 دەكات، ھر بۆی ھرم    زیندانی توند ل 

دەكات و فرمانیش دەكات زمانیشی ببن، بم دواتر ل الین 
یوسف بن فیروزی حاجب داوا ل شا دەكرت شاعیر ئازاد بكات، 
شا بم قایل دەبت، بم بو مرجی دوور بخرتوە، ئیتر 



 

ی دەبت تنیا لبر ئوەی ل ناچار كوڕی مونیر بو مرج ڕاز
لرەوە ئاوارە دەبت و ڕوو دەكات . كوشتن ڕزگاری ببت

دا كۆچی ) ك٥٤٨(حلب و لوێ دەمنتوە تاكو ل سای 
کوات ئم ھۆزانڤان دیارە دووچاری زیندانی و . دوایی دەكات

ھڕەشی مرگ دەبتوە، خۆ ئگر ناوەندگیریی برپرسکی 
 مرو ھدەكرائرگیز ئازاد نوا دەكوژرا و ھئ ،بواین .

ھموو ئم سزایانش تنیا لبر ئوە بووە ھۆنراوەیكی 
ڕەخنئامزی ئاڕاستی شای ئو ھرم كردووە، ئمش 
بگی بۆ نبوونی ئازادی و ڕەخن و دادگری، بکو 

مكاری و زۆرەملبۆ بوونی ست كی ڕوونئاماژەی. 
اوە و قسیدەی جوانی ھی، بتایبتی ل شاعیر ھۆنر

كاتی داڕشتنوەی ھۆنراوەكاندا زیاتر بایخی ب الینی نحو 
دەدا، ھروەھا ل بواری بكارھنانی كرەست و ھونرە 
 تی لتایببووە، ب لیقسكاندا زۆر شارەزا و بشیعریی
بواری زەمكردن، ئوینداری، وەسف، سكا و ھۆنراوەی 

دا زۆر بتوانا و شارەزا بووە، دیوانكی ل سای جنگی
ل ھۆنراوەیكدا .  ل دارلقلم ل بیروت چاپ كراوە١٩٨٢

شاعیر بم شوەیی الی خوارەوە ھندک پند و 
  :ئامۆژگاریی پشكش كردووە، كاتك گوتوویتی












 

  )٥١(ئیبن عرەبی
ناوی تواوی ئم شاعیرە       

     یی)  ك٥٦٠(ە و سامورسی ل 
ئندەلوس ل خزانیكی خوداپداو و خاوەن باوەڕ لدایک 

ساندا دەچت ئیشبیلی بۆ وەرگرتنی ١٨ل تمنی . بووە
زانستكان، پاشان ڕوو دەكات قورتپ بۆ فربوونی 
 ک لندالی ھ رموودە و فیقھكانی قورئان، فزانست

ان ك یکک بووە لو ئدیب و زانای. الینگرانی ئیبن حزەم
گشتی بۆ شار و وتكانی وەكو میسر، ئلحیجاز، بغدا، 

زۆرترین گشت و سردانكانی . موس و وتی ڕۆم كردووە
ل ئندەلوس و مغریبدا بووە، ناوبراو زانا و شخكی گورە 
بووە ل بوارەكانی تسوف، زانستی كالم، پزیشكی، فقھی، 

ورتی شارەزایی ل موفسیری، ئدیبی و شاعیریدا؛ ب ك
ب داخوە لبر . زۆربی زانستكانی ئو سردەمدا ھبووە

ھندک شتحات ل الین ھندک ل دانیشتوانی میسرەوە 
 ن، ئینجا بت و پاشان زیندانی دەكڵ دەكرنی حخو

ناوەندگیریی     ت ورگ ڕزگار دەكرم ل 
لوێ كۆچی )  ك٦٣٨(ا ل سای ڕوو دەكات شاری دیمشق، ت

  .دوایی دەكات
خاوەنی برھمی زۆرە، تنانت گوتراوە چوارسد كتب 

یی نووسراوی ھو نام . مانرھو بكانی ئنموون ل
        

        
        
          



 

 بی ترندین كتی .  و چوەك زانراوە زۆرب
 وفدا بووە و پسبواری ت ھۆنراوەكانی شاعیر ل بوون ل

بۆ چندین جار دیوان شیعرییكی . لی و گرێ و سیمبۆل
چاپ كراوەتوە، ھاوزەمان ب دەیان و بگرە زیاتر لکۆینوە 
و توژینوە لسر برھم و ژیان و زانستكانی ئم ئدیب 

ئمش نموونیك ل . و سۆفیی گورەی نووسراون
  :ھۆنراوەكانی شاعیر











  



 

 
  :سرچاوەكانی بشی دووەم
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