
مامؤستا سرود ولي اسماعيل

بةراوردي ئةدةبي 



كاري زاراوةي ئةدةبي بةراوردي 

مؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤ مةكؤؤؤؤةر وؤؤؤؤار زاراوةي ئؤؤؤؤةدةبي بؤؤؤؤةراوردكاري  ةرةناؤؤؤؤيةكا  بؤؤؤؤةكارما   ي  ؤؤؤؤا بؤمؤؤؤؤ• ة ئي 
ين  ي  :دةتوانيت ثي  اسةي ئةدةبي بةراورد بكةمن وبل 

ؤؤؤؤوا  دة ؤؤؤؤة زمانؤؤؤؤة وياوازةكؤؤؤؤا  لؤؤؤؤة ا• مؤؤؤؤة  ئؤؤؤؤةدةبي بؤؤؤؤةراورد ثؤسؤؤؤؤةمةكي مؤؤؤؤةعرمدي مؤؤؤؤة لؤؤؤؤة ني 
ؤؤؤؤت بةمةبةسؤؤؤؤتي داؤؤؤؤت ة رووي  سؤؤؤؤتي دا ي  ؤؤؤؤ ؤؤؤؤةري بؤؤؤؤةراوردةوة دةكرم 

 
كؤل اني  ؤؤؤؤةردووو لي 

ؤؤؤؤوا  دة ؤؤؤؤة كانؤؤؤؤ ا طؤؤؤؤةري مؤؤؤؤا  بةمةبةسؤؤؤؤتي داؤؤؤؤت ة رووي  سؤؤؤؤتي كارمي, دة  ؤؤؤؤوو  لؤؤؤؤة ني 
ؤؤت كي دمكؤؤة دةكرم  ب بةسؤؤةر نووسؤؤةرم  كي بؤؤةراو , نووسؤؤةرم  زؤؤازم  ردمؤؤي دمؤؤارمكراو و لةسؤؤةر رم 

راو زذم 
 
. ةل



ذووي بةراورد مي 

وا  امةنؤة بؤاو ودراثؤةكا  ككؤووةكاني مؤةك, بةراورددكرد  لة ني  وا  امةنؤة ويؤاوازو لي  ةتةكاني مؤا  لؤةني  ب لؤة دةسؤل  ي 
ؤؤؤرة زةمانؤؤؤةوة ةكؤؤؤاني تائؤؤؤةر  رلرةؤؤؤارة بؤؤؤةراورد وةك ثرلسؤؤؤةمةكي مؤؤؤةعرمدي لةسؤؤؤةدةي  ؤؤؤان ة ةم ا لؤؤؤة بوار , مؤؤؤرلة لؤؤؤة دم 

ؤؤ ا
 
ؤؤ اوةو وانؤؤةكاني , ماساوزاناؤؤتةكا  سؤؤةري  ةل

 
ر لؤؤةبواري ئةدةبؤؤ ا زلر دةرنطتؤؤر سؤؤةري  ةل

 
ني ( مؤؤا ظيل)بؤؤةا

 
لؤؤة سؤؤاا

ة كؤؤؤنترمن لؤؤة زانكؤؤؤي سؤؤؤربؤ  دةربؤؤارةي كارمطؤؤةري ئؤؤةدةبي  ةرةناؤؤامؤؤي بةسؤؤةر ئؤؤةدةبي ئيتؤؤالي بؤؤ( 1828-1830)
ؤت و ثا ؤتر كؤارواني بؤةراوردي ئؤةدةبي لةسؤةدةي نؤزدة ؤةر ةة ؤتي سؤةن ووة و لةسؤةدةي بةراوردي ئةدةبي دادةنرم 

ةي سؤؤؤؤةن  ةؤؤؤؤةن   وتابكانةمؤؤؤؤةكي بؤؤؤؤةراوردي لؤؤؤؤة دامكزؤؤؤؤوو  وةمةك ثؤؤؤؤةرت  زانكؤؤؤؤؤي وطةلؤؤؤؤةوةي لة ة, بيتؤؤؤؤةر بؤؤؤؤة  ؤؤؤؤي 
 
نؤؤؤؤ ا

 مامؤسؤتاي زانكؤؤمؤؤي دؤاوة  ث, بةناوبانطي ويهان ا كورسي تامزةتي بؤ ئةدةبي بةراورد دانؤراوة
 
وانامؤةي  ةنؤ ا اؤؤؤري برت

زؤؤةتي بؤؤةراوري تامزؤؤةل لؤؤةبواري بؤؤةراوردةوة لؤؤةر رلرةؤؤارةدا زلربؤؤةي بة ؤؤةكاني زمؤؤاني لؤؤة زانكؤكؤؤاني ويهانؤؤ ا وانؤؤةي تام
ب سةرةؤؤؤاوةي بؤؤؤةناوبانو لؤؤؤة بؤؤؤواري بؤؤؤةراوردي ئةدةبيؤؤؤ ا  ةمؤؤؤة ولؤؤؤةبواري بؤؤؤ ي 

 
ي كوردمؤؤؤ ا ئؤؤؤةدةبي دةدؤؤؤوم  ن وكؤمؤؤؤةل

 
اا

شكة كراوة ب نامةي ماستةرو دوكؤتؤرا لةبواري بةراوردي ئةدةبي ا ثي  ي 
 
.كؤمةل



ةري بةراورد
 
كؤل مةروةكاني لي 

 و ؤؤارةزامؤؤي امةنؤؤةكاني بياؤؤ-1•
 
اي رسؤؤتةو دةبؤؤي زمؤؤاني  ؤؤةردوو دة ؤؤة بؤؤةراورد كراوةكؤؤة بةةؤؤاكي ب انؤؤا

 
 
 و ةو دةستةوارة دةمزةدشن, دوازةو دواستن با

 
.كةوا  ةن ا

 لؤةبواري  ؤيكردنةوةي بي ؤاي  ونؤةري دة ؤي ئؤةدةبي تؤاكو ب-2•
 
مؤاري رةد ؤةي توانامةكي با ي  ؤةبا رت
.ةاك بةدةستةوة برال

وةمةكي كارمطؤةر امةنؤ-3•  تؤا بؤة  ؤمؤةوة بة ؤي 
 
كي  ونةرمؤؤي با ي  ةما  ةيذم 

 
ة  ونةرميؤة سؤةرن  دةبا

شا  دةس يشا  بكال .راكي 
 دة ؤة بؤةراوردكراوةكا  بكؤ-4•

ة
ؤة لةةؤةا

 
كي رةةؤةز ثةرسؤتييةوة مامةل  لة بؤةؤووني 

 
 , النابا

 
كو دةبؤا

 
بؤةل

ت لةر بوارةدا كي مرلظامةتي بي  .داوة  بؤةووني 
 تا ميانكا-5•

 
ا كهي  ةر بطةرت تي ثي 

ي توانا بةدواي امةنةكاني ناوةن م  وةن يبةثيؤؤ  طةي ثي 
 
تة بةل



وا  داوة  دة ة بةراورد كراوةكا  لةني 
شةي زاراوة  :كي 

كي تامزة كي  ؤؤؤارةزا لؤؤؤةبوارم  ؤؤؤة كةسؤؤؤي 
 
كؤؤؤةوت ي كؤمةل كؤؤؤة لؤؤؤة ثؤؤؤاو رم  ؤؤؤتزاراوة وؤؤؤؤرة واتؤؤؤاو دةالؤؤؤة تي  , تؤؤؤ ا دروسؤؤؤت دةبي 

ؤت لؤة رووي واتؤاوة بؤؤ نموونؤة  ب دؤاوة  ةؤةن  زاراوةمؤةكي مامووسؤتا بي  زمؤاتر بؤة واتؤاي (بؤةراورد)لةوانةمة وؤرة بابةتي 
ككووةكاني دوو تي مادوو بواري وياوازةو مرلة لةكؤنةوة بةر ئةرك اؤاوةدات ة رووي امةنة وياوازو لي 

 
ر , ة  ةل

 
بؤةا

ك اوي لي  , ا  دوودة ي زما  وياواز دةكرم ت,كةوا لةني  ( بةراوردي ئةدةبي)زاراوةي  راوة بؤ نموونؤة لؤة بة ةةن  وؤرم 
كانؤؤةي بؤؤةراوردي  ؤؤةروة ا لؤؤة  وتاب, بؤؤةكاردم ت( ئؤؤةدةبي بؤؤةراورد) وتابكانؤؤةي بؤؤةراوردي ئؤؤةدةبي  ةرةناؤؤامي ا زاراوةي 

ةراوردي ئةمرمكيؤؤ ا لؤؤة  وتابكانؤؤةي بؤؤ, بؤؤةكاردم ت و( زاناؤؤتي ئؤؤةدةبي بؤؤةراوردي سؤ يالاؤؤتي)سؤ يالياؤؤتي ا زاراوةي 
ت و ( بؤؤةراوردي ئؤؤةدةبي)زاراوةي  ب زاراوةي , بزؤؤةكاردم  مؤؤا (ي بؤؤةراوردئؤؤةدةب) ؤؤةردوو ئؤؤةدةبي عؤؤةرةبي وكوردمؤؤ ا  ةنؤؤ م 

كي دمكؤة زاراوةي ( ئؤةدةبي بؤةراورد كؤاري ) ؤ ن و ةنؤ م  ئؤؤةدةبي )ونكة بؤةكاردة ي  ن ةؤ( بؤؤةراوردي ئؤةدةبي)بؤؤةكار دة ي 
.دم ت( اادب المقار  )بةماناي ( ةدةبي بةراوردكاري )ما ( بةراورد


