مامؤستا سرود ولي اسماعيل

ئةدةبي بةراوردي

زاراوةي ئةدةبي بةراوردي كاري
• ب ؤؤؤ مةك ؤؤةر و ؤؤار زاراوةي ئ ؤؤةدةبي ب ؤؤةراوردكاري ةرةنا ؤؤيةكا ب ؤؤةكارما ي ؤؤا بؤمؤ ؤة ئيم ؤؤة
دةتوانيت ثي اسةي ئةدةبي بةراورد بكةمن وبليين :
• ئ ؤؤةدةبي ب ؤؤةراورد ثؤس ؤؤةمةكي م ؤؤةعرمدي م ؤؤة ل ؤؤة ني ؤؤوا دة ؤؤة زمان ؤؤة وياوازةك ؤؤا ل ؤؤة ام ؤؤة
ليكؤل ؤؤةري ب ؤؤةراوردةوة دةكرم ؤؤت بةمةبةس ؤؤتي دا ؤؤت ة رووي س ؤؤتي دا ي ؤ ؤاني ؤؤةردووو
دة ؤؤوو ل ؤؤة ني ؤؤوا دة ؤؤة كان ؤ ؤ ا ,م ؤؤا بةمةبةس ؤؤتي دا ؤؤت ة رووي س ؤؤتي كارميطؤ ؤؤةري
نووسؤؤةرمب بةسؤؤةر نووسؤؤةرمكي دمكؤؤة دةكرمؤؤت ,لةسؤؤةر رمزؤؤازمكي بؤؤةراوردمؤؤي دمؤؤارمكراو و
ةلزذمراو.

ميذووي بةراورد
بةراورددكرد لة نيوا امةنؤة بؤاو ودراثؤةكا  ,مؤا لؤةنيوا امةنؤة ويؤاوازو ليككؤووةكاني مؤةكيب لؤة دةسؤلةتةكاني
مؤؤرلة لؤؤة دمؤؤرة زةمانؤؤةوة ,تائؤؤةر رلرةؤؤارة بؤؤةراورد وةك ثرلسؤؤةمةكي مؤؤةعرمدي لةسؤؤةدةي ؤؤان ة ةم ا لؤؤة بوارةكؤؤاني
ماساوزاناؤؤتةكا سؤؤةري ةلؤ ا ,بؤؤةار لؤؤةبواري ئةدةبؤ ا زلر دةرنطتؤؤر سؤؤةري ةلؤ اوةو وانؤؤةكاني (ظيلمؤؤا ) لؤؤة سؤؤااني
( )1830-1828لؤؤة زانكؤؤؤي سؤؤؤربؤ دةربؤؤارةي كارمطؤؤةري ئؤؤةدةبي ةرةناؤؤامؤؤي بةسؤؤةر ئؤؤةدةبي ئيتؤؤالي ب ؤة كؤؤؤنترمن
بةراوردي ئةدةبي دادةنرمؤت و ثا ؤتر كؤارواني بؤةراوردي ئؤةدةبي لةسؤةدةي نؤزدة ؤةر ةة ؤتي سؤةن ووة و لةسؤةدةي
ؤةرةي س ؤؤةن ة ؤؤةن وتابكانةم ؤؤةكي ب ؤؤةراوردي ل ؤؤة دامكز ؤؤوو  ,وطةل ؤؤةوةي لة ةنؤ ؤ ا زانك ؤؤؤي
بيت ؤؤةر ب ؤؤة ؤؤيوةمةك ث ؤ ت
بةناوبانطي ويهان ا كورسي تامزةتي بؤ ئةدةبي بةراورد دانؤراوة ,ةنؤ ا مامؤسؤتاي زانكؤؤمؤؤي دؤاوة ثاؤؤؤري تبروانامؤةي
تامزؤؤةل لؤؤةبواري بؤؤةراوردةوة لؤؤةر رلرةؤؤارةدا زلربؤؤةي بة ؤؤةكاني زمؤؤاني لؤؤة زانكؤكؤؤاني ويهانؤ ا وانؤؤةي تامزؤؤةتي بؤؤةراوري
ئؤؤةدةبي دةدؤؤوم ن وكؤمؤؤةليب سةرةؤؤاوةي بؤؤةناوبانو لؤؤة بؤؤواري بؤؤةراوردي ئةدةبي ؤ ا ةمؤؤة ولؤؤةبواري ب ؤااي كوردم ؤ ا
كؤمةليب نامةي ماستةرو دوكؤتؤرا لةبواري بةراوردي ئةدةبي ا ثيشكة كراوة.

مةروةكاني ليكؤلةري بةراورد
•
•
•
•
•

-1دةبؤؤي زمؤؤاني ؤؤةردوو دة ؤؤة بؤؤةراورد كراوةكؤؤة بةةؤؤاكي ب انؤؤا و ؤؤارةزامؤؤي امةنؤؤةكاني بيا ؤاي رسؤؤتةو
دوازةو دواستن با  ,كةوا ةن ا و ةو دةستةوارة دةمزةدشن.
 -2توانامةكي با ي ؤةبا لؤةبواري ؤيكردنةوةي بي ؤاي ونؤةري دة ؤي ئؤةدةبي تؤاكو ب ترمؤاري رةد ؤةي
ةاك بةدةستةوة برال.
 -3دةبا ةيذمكي ونةرمؤؤي با ي ةما تؤا بؤة ؤمؤةوة بة ؤيوةمةكي كارمطؤةر امةنؤة ونةرميؤة سؤةرن
راكيشا دةس يشا بكال.
ة
 -4نابا لة بؤةؤوونيكي رةةؤةز ثةرسؤتييةوة مامةلؤة لةةؤةا دة ؤة بؤةراوردكراوةكا بكؤال ,بؤةلكو دةبؤا
داوة بؤةوونيكي مرلظامةتي بيت لةر بوارةدا.
بطةرا تا ميانكاتة بةلطةي ثيوةن ي
-5بةثي ؤي توانا بةدواي امةنةكاني ناوةن متي ثيكهي ةر ت

لةنيوا داوة دة ة بةراورد كراوةكا
كيشةي زاراوة :
زاراوة و ؤؤؤرة وات ؤؤاو دةا ل ؤؤة تيك ؤؤة ل ؤؤة ث ؤؤاو رمك ؤؤةوت ي كؤمةل ؤؤة كةس ؤؤيكي ؤؤارةزا ل ؤؤةبوارمكي تامزةت ؤ ا دروس ؤؤت دةبي ؤؤت,
لةوانةمة وؤرة بابةتيب دؤاوة ةؤةن زاراوةمؤةكي مامووسؤتا بيؤت لؤة رووي واتؤاوة بؤؤ نموونؤة (بؤةراورد) زمؤاتر بؤة واتؤاي
دات ة رووي امةنة وياوازو ليككووةكاني دوو تي مادوو بواري وياوازةو مرلة لةكؤنةوة بةر ئةركة ةلاؤاوة ,بؤةار
زاراوةي (بةراوردي ئةدةبي) كةوا لةني,ا دوودة ي زما وياواز دةكرمت ,بة ةةن وؤرمك اوي لي راوة بؤ نموونؤة لؤة
وتابكانؤؤةي بؤؤةراوردي ئؤؤةدةبي ةرةناؤؤامي ا زاراوةي (ئؤؤةدةبي بؤؤةراورد) بؤؤةكاردمت ,ؤؤةروة ا لؤؤة وتابكانؤؤةي بؤؤةراوردي
سؤ يالياؤؤتي ا زاراوةي (زاناؤؤتي ئؤؤةدةبي بؤؤةراوردي سؤ يالاؤؤتي) بؤؤةكاردمت و ,لؤؤة وتابكانؤؤةي ب ؤةراوردي ئةمرمكي ؤ ا
زاراوةي (بؤؤةراوردي ئؤؤةدةبي) بزؤؤةكاردمت و  ,ؤؤةردوو ئؤؤةدةبي عؤؤةرةبي وكوردمؤ ا ةن ؤ مب زاراوةي (ئؤؤةدةبي بؤؤةراورد)مؤؤا
(ئؤةدةبي بؤةراورد كؤاري) بؤؤةكار دة يؤ ن و ةنؤ مكي دمكؤة زاراوةي (بؤؤةراوردي ئؤةدةبي) بؤةكاردة ي ن ةؤونكة (ئؤؤةدةبي
بةراورد) ما (ةدةبي بةراوردكاري) بةماناي (اادب المقار ) دمت.

