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 کورتە   چکیده 
به   .است  تجلّیمبحث    اسالمی،  عرفاندر    و قابل توجّهیکی از مباحث مهم  

ای که شعرای اهل عرفان و تصوف در اکثر دیوان اشعار خود به صورت  گونه 

پرداخته  محبوب  و جمال  موضوع حسن  به  عارف ر  شاع  دیواناند.  گسترده 

 ، (ق1050  -975) رد  الی جزیری ُک( و مُق  632- 576فارض )ابن  زبان،عرب 

ف در  عرفان و تصو ۀنام آنان در حوز   سرشار از تجلّی جمال محبوب است و 

کسانی   نام  ابن  الدینشهاب چون شیخ  همکنار  عربی، صدرالدین سهروردی، 

موالنا خالد شهرزوری جای گرفته است و اشعار آنان  و  قونوی، مولوی بلخی

.  اندشدهسروده می های ذکر صوفیه  در حلقه  بودند،  موضوع زیبایی   که مزین به

  جمال محبوب،   زیبایی  تکیه بربا    ،در این مقاله دیوان اشعار این دو شاعر عارف 

تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان -به روش توصیفی

دو شاعر وجه تشابه فراوانی به هم دارند. این تشابهات    دهد که اشعار هرمی 

از حیث  ،  دارند که موضوع حسن و جمال در هر زمان و به هر زبانبیان می 

 فکری و فطری جاری شده است.   ۀشماز یک سرچ ،بیان ۀمحتوی و شیو

دەرکەوتنی  بابەتی  ،ی ئیسالم انی فعیر بابەتەکانی  گرنگترین لە کیەکێ 
 لە عیرفان و تەسەووف بازنەی شاعیرانی  کە جۆرێک بە ،دڵبەرانەی خودایە

 لەبارەی شێعریان  ، ڕاکێشسەرنج و بەرباڵو شێوازێکی  بە خۆیاندا عرییش دیوانی 
 عەرەب خواناسی  و عارف شاعیری دیوانی .  هۆنیوەتەوە  دڵبەر ی یجوان و شەنگی 
و۶۳۲-۵۷۶ (فارز ئیبنی   لە لپاولپە (،۱۰۵۰-۹۷۵ (جزیری مەالی  ( 

 گەورەکانی  شاعیرە ڕیزی لە وە  یار و دڵبەر ی لەباری و شەنگی  دەرکەوتنی 
 ونەوی،وق سەدرەددینی  عەرەبی، ئیبنی  سوهرەوەردی، ئیشراقی  خێ ش  وەک

 کە شاعیرانە ئەم عرییش.  دایە   شارەزووری خالیدی مەوالنا و بەلخی  مەولەوی
 زیکری ئەڵقەکانی  لە ڕازاونەتەوە، شەنگی  و شۆخ و جوانی  بابەتی  بە

 یەشێو بە انەدڵبەر شەنگی  و شۆخ بابەتی  وتارەدا لەم.  هۆنراونەتەوە سۆفیانەدا
 عرییش کە ئەدا نیشان  واکە  توێژینەوە ئاکامەکانی .  کراوە تاوتوێ شیکارانە

 کە ئەدا نیشان وێکچوونەیان ئەم.  دەچن یەک وەک زۆر شاعیر دوو هەر
 لە بێ، زمانێکەوە هەر بە و ساتێکدا و  کات هەر لە شەنگی  و شۆخ بابەتی 
 . وایە یەک وەک ،ەوەگووتن شێوازی و ناوەڕۆک ڕووی

  ؛ فارضابن   ؛ تجلی  ؛ جامل محبوب  ؛عرفان اسالمی  : واژگان کلیدی 

 .جزیری مالی

 ؛انەدڵبەر شەنگی  و شۆخ ؛ئیسالمی عیرفانی  گەلی سەرەکی: وشە  
 .جەزیری مەالی ز؛فار بنی ی ئ؛ دەرکەوتن

  

 مقدمه و بیان مسأله -1

  تعالیحق  عُرفا حسن و جمال مطلق را خاصّ   است.  بشری  آرزوها و احساسات  مهمترین  از  یکی   زیبایی و توصیف آن،

  بینیم. حسن و جمال،آن زیبایی است که ما در ظاهر اشخاص و اشیاء می   از  فراتر  بسی   زیبایی   آستان  بنابراین  دانند؛می 

  های کتاب  روایات  براساس  است.  گردیده  خلق  هاانسان  فطرت   در  انسان،  ویژهبه  مخلوقات،  از  نوع  هر  آفرینش  با  همزمان

  آن   از  و(  38:  1951  فارض،  ابن)  شودمی   وی  عاشق  حوا،  رؤیت  محض  به  خلقت  ابتدای  همان  از(  ع)   آدم  حضرت  دینی 

  دارد.   زیادی  هاینمونه  کُردی  و  عربی   ادبیات  ها را به خود جلب کرده است. زیبایی درکنون زیبایی توجه انسان  تا  زمان

 از   کُرد،  جزیری  مالی  به  معروف  احمد،  شیخ  المشتاقین،  سلطان  و  مصری،  فارض  ابن  العاشقین، یعنی   سلطان  میان  این  در
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اند و در قالب قصاید و اشعار خود  مشاهیری هستند که به توصیف زیبایی حقیقی که ذات اقدس الهی است، پرداخته   زمرۀ

  شاعر، دو این از کدام هر. گیرد قرار بررسی  مورد زیبایی   از عرفانی  برداشت است شده آن بر سعی  مقاله این اند. درآورده

  از  اند بوده  ناچار  آن  از  تعبیر  برای  شاعران  است و  معنوی  مسأله  یک  حقیقی   اند؛ زیرا زیبایی عاشق زیبایی خداوند بوده

 حوری  و  پری  جن،  انسان،  مافوق  به  خویش  محبوب  توصیف  در  کنند. آنان  استفاده  مجازی  اصطالحات  و  هاواژه  همان

تعالی است که خالق همهۀ هستی، تبیین و توصیف زیبایی اهلل تبارک و    خالق  به  هاآن  اندیشیدن  بر   دال   که  کنند می   اشاره

 .ها دست قدرت و بخشندگی وی مشهود و نمایان استهاست و در تمام زیبایی زیبایی 

فرماید:  کند و می جمال خداوند بر حضرت موسی )ع( تجلی کرد که خداوند داستان آن را در قرآن کریم، بازگو می 

فَسَوْفَ  مَکَاَنهُ  اسْتَقَرَّ  فَإِنِ  الْجَبَلِ  إِلَى  اْنُظرْ  وَلَکِنِ   تَرَاِنی  لَنْ   قَالَ   إِلَیْکَ  أَْنُظرْ  أَرِِنی  رَبِّ  قَالَ   رَبُّهُ  وَکَلَّمَهُ   لِمِیقَاتِنَا   مُوسَى  جَاءَ  وَلَمَّا  

)اعراف،    الْمُؤْمِنِینَ  أَوَُّل  وَأََنا  إِلَیْکَ  تُبْتُ  سُبْحَاَنکَ  قَاَل  أَفَاقَ  فَلَمَّا  صَعِقًا  مُوسَى   وَخَرَّ  دَکًّا  جَعَلَهُ  لِلْجَبَلِ  رَبُّهُ  تَجَلَّى   فَلَمَّا  تَرَاِنی 

 کسی   کالم  به  که  شنید   را  کالمی   و)  گفت،  سخن  او  با  پروردگارش  و  آمد   ما  میعادگاه  به  موسی  که  هنگامی   (. ترجمه: 142

 تو  تا  بنمای  من  به(  را  خویشتن! )پروردگارا:  کرد  عرض( لذا .  نیست  او  مثل  چیزی  که  ببیند   هم  را  ذاتی   خواست  ماند،نمی 

 در  و  آدمی   بنیۀ  این  با  تو: )گفت(  بدو  خدایش.  گردد  نصیبم  دیدار  و  گفتار  افتخار  تا.  بنگرم  را  تو  واالی  جمال   و)  ببینم  را

  کوه   به(  نداری  مرا  دیدن  تاب  که   این  از  خاطر   اطمینان  برای)  ولکن.  بینی نمی   مرا (    و  نداری  مرا  دیدار  تاب  مادی  جهان  این

  هم  تو  ماند،  استوار  خود  جای  بر(  من  ذات  تجلّی   برابر  در )  اگر  بنگر،(  است  تو   از  نیرومندتر  بسی  و  ماده  تو   همچون  که)

. گردید   زمین   نقش  و  بیهوش  موسی   و   کوبید   درهم  را  آن  نمود،  کوه  به  خویشتن  پروردگارش  که  هنگامی  امّا.  دید   خواهی   مرا

 و  دل   چشمان  این  بلکه.  باشی   رؤیت  قابل  سر  چشمان  با   که  آن  از)  منزّهی   تو!  پروردگارا:  گفت  آمد   هوش  به  که  وقتی 

 به)  مؤمنان  نخستینِ   من  و   گردمبرمی   تو   سوی  به(  و  پشیمانم  پرسش  این   از)  من (.  کنند   مشاهده  را  تو  توانندمی   که  خِردند 

 .هستم( زمان این در  یزدان جالل  و عظمت

از خداوند صادر می  نظریۀ افالطون زیبایی  از عقل دریافت می بر اساس  کند و نفس، شود. نفس، زیبایی خود را 

می  عقل  آثار  و  اعمال  این  خواستگاه   به  می شود.  تجلّی  محسوس  عالم  و  مراتب هستی  در  زیبایی  بحث ترتیب    یابد. 

  کردمی   اقتضا  مسیحیت  فرهنگ .  شد   مطرح  یونـان  حکمـای  بـا  متفـاوت  رویکردی  با  نیز  میانه  هایسده  در  شناسی زیبایی 

  زیبـایی   رویکـرد،  این  در. شود  جستجو  طبیعت  عالم  ماورای  در  بیشتر  زیبایی  نشـود و  چنـدانی   توجه  دنیا  و  طبیعت  به  که

  زیباهای   است و  مظهـر زیبایی   خـدا  کننـد   اثبـات  خواهند،می   به صراحت   میانه  هایسده  فیلسوفان  و  یابد می   الهی   خاسـتگاه

 (. 84-61: 1394هستند. )غفاری،  وی از بازتابی  دیگر،

  مباحثی   سلسله  آن از   زبان،کُرد   و  عرب   عارف  شاعران  آثار   در   عرفانی  ادبیات   حوزۀ  در   ادبی  تطبیقی  تحقیقات  مبحث
  و   عرفا  سرآمدان از  هردو  که  جزیریمالی    و  فارض ابن  ویژهبه.  خوردمی   چشم  به  ها پژوهش  در  هاآن  خالی   جای  که  است
  تواندمی   که  است  ضروری  امر  شاعر  دو  تجلی جمال در دیوان این  تطبیقی   بررسی   است  بدیهی .  اند بوده  خود  عصر  ادبای
 های مقایسه  و  تبیین  و  تعریف  شاعر،  دو  اجمالی   شناساندن  ضمن  تطبیقی   پژوهش  این  اصلی   باشد. هدف  زمینه  این  در  گامی 
 به   توجه  با.  باشد تجلی جمال محبوب می   خصوص  در  آنان،  یهااندیشه  تشابهات  بیان  آن  تبع  به  و  حسن و جمال   مقولۀ

 تجلی جمال چیست؟  حوزۀ  در  شاعر  دو  دستاوردهای  که  است  این  اصلی   پرسش  تصوف،  در  مسلکی هم  و  دینی   اشتراکات
 اند؟ هایی بهره بردهدو شاعر برای اظهار حسن و زیبایی محبوب از چه واژه
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 اند؟ ابن فارض و مالی جزیری محبوب زیبای خود را چگونه و با چه اصطالحات و تصاویری توصیف کرده 
  اشتراکات   شاعر در تصوف و طریقت نقشبندی،  مسلکی دوهم  و  ملت  دو   همجواری  دینی،  اشتراکات   به  توجه  با

برای به تصویر کشاندن حسن و   .دارد  جود  و  شاعر  دو  آثار  باب تجلی جمال محبوب، در  در  فراوانی   لفظی   و  مضمونی 
فارض و مالی جزیری محبوب زیبای خود را فراتر و زیباتر از  اند. ابنزیبایی محبوب از واژگان عشق مجازی بهره برده 

  سایر  نیز و  شاعر   دو   اشعار آن  تکیه بر  با   و   تحلیلی -توصیفی   روش با  جستار  اند. این حور، پری و انسان زیبا توصیف کرده
 است.  گرفته انجام  مربوطه تاریخی  و ی تحقیق  منابع
 پژوهش پیشینۀ  -1-2

نوشته شده است و همچنین راجع به مالی جزیری  ضمن شروح    مقاالت زیادی  و  هاعرب، کتاب  عارف  شاعر  فارضابن  دربارۀ
این مقاله سنخیت دارند، های وی وجود دارد. از جمله آثاری که با  نگاشته شده بر دیوانش، مطالب زیادی در باب آراء و اندیشه

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می
 ( م1971قاهره، چاپ) حلمی مصطفی محمد تألیف ،االلهی الحُّب و الفارضابنـ کتاب 
 (م2004) الجزیری مال عبدالسالم نوشتۀ الجزری الشیخ دیوان شرح ـ کتاب
 (م1987) القامشلیمفتی  الزفنکی محمد مال بن احمد نوشتۀ ،جزری  الشیخ دیوان شرحفی الجوهری العقد ـ کتاب

 ش(  1393) کردی شرح با( هژار ) شرفکندی عبدالرحمن توسط جزیری مالی دیوانـ 
 (  109: 1365 قراگزلو،)قراگزلو  ذکاوتی علیرضا نگاشته الهی« حب  شاعر فارض،ـ مقالۀ »ابن

 ( 163-133: 1400 پناه،شریعت )جزیری« مالی و فارضابن دیدگاه از وجود، وحدت  و اهللـ مقالۀ »فناءفی
 ( 164-139: 1400 پناه،شریعت ) جزیری«  مالی و فارضابن دیوان در عشق ـ مقالۀ »حدیث 

جستار    پژوهشی انجام نشده است و هدف این  شاعر،  عارف  دو  این  دیوان  در  محبوب  جمال  تجلی  تطبیقی  دربارۀ مطالعۀ
 . داده شود نشان این دو شاعر دربارۀ تجلی محبوب  هایآموز و تفکرات این است که

 فارض ابن نامۀشناخت -1-3
  ذی   چهارم در  فارضابن  به  معروف   و  العاشقین  سلطان  به  ملقّب  علی،بن  المرشدبن  علی   لحسناابی  بن  عمر   ابوالقاسم  ابوحفص

  ذهبی،   ؛389:  3ج  ،2007منذری،   ؛455:  3، ج1310خلکان،    ابن)  گشوده   جهان  به   دیده  قاهره  شهر   در(  ق  577  یا  576)  القعده
 و  کرده  مهاجرت  مصر  به  سوریه  حماه  شهر  از  فارضابن  پدر (.  31:  1310  نابلسی،  و  بورینی  ؛ 288:  6ج  ، 1989  ،االسالم  تاریخ

.  است   یافته  اشتهار  »فارض«  به  روازاین  و   پرداخته  حکام  نزد   مردان،  مقابل  زنان، در  حقوق  از  دفاع  و  وکالت   کار  به  آنجا  در
  شافعی فقه فراگیری به رسید، رشد سن به وقتی و یافت  پرورش  زهد و پاکدامنی با پدرش ارشاد و سرپرستی تحت  فارضابن

  راغب   صوفیه   طریق  سلوک   و  خلوت  به   آنگاه.  آموخت   دیگران  و   منذری  حافظ   و  عساکر  ابن   از   را  نبوی   و حدیث  پرداخت 
  دوم  شنبهسه   روز  در  سالگی  56  در  وی  سرانجام(.  149:  5ج  ،1351  عماد،  ابن)  گرفت   پیش  در  را  تجرّد  و  زهد  راه  و  گشت 

  کوه   دامنۀ  قرافه،  در  روز  آن  فردای  و(  455:  3ج  ،1310خلکان،  ابن)  درگذشت   ازهر  جامع  خطابه  صحن  در  632  االولیجمادی
  شاعر   فارضابن( 15: 1392 ؛ مرادی، 455: همان) شد دفن بقال  شیخ آرامگاه نزدیک »عارض« به معروف مسجد کنار در مقطم

  او   عرفانی  و  دینی  ادراک   و  احساس  دیگر  سوی  از  و  داراست   کمال  به  را  شاعری  استعداد  و  قدرت  سو یک  از  که  است   ممتازی
  ؛354:  2009  زیات،ابن)  است   عرب  شعر  در  1رمزی  زبان  گزار پایه  فارضابن  که  معتقدند  برخی.  است   علو   و  کمال  غایت   در

 امر،   این  در  گذشتگان  ابداعات  و  هاتجربه  از  شکبی  وی  نباشد،  هم  چنین  اگر  اما(  101  -100:  1947  التصوف،  فروخ،:  قس
 رسانده   کمال  به  خود  شعر  در  را  آن  و  کرده  استفاده  ایشایسته  نحو   به  صوفیه،  شطحیات  از  خصوصاً  و  صوفیانه  ادبیات  از  یعنی
 . است 

 
1. symbolism. 



  3٨   ی ر ی جز   ی فارض و مال ابن   وان ی جمال محبوب در د   ی تجل   ی ق ی تطب  ی بررس 

 

  کیفیت   همین  نیز  آن   رواج  و  بسط  علل  ترینمهم  از یکی   و  بخشیده  بسیار  نیروی  او  شعر  به  آمیزکنایه  بیان  و   رمز  زبان

  کارنامۀ   از  نیمی   حدود  بیت،  750  از  بیش  با  قصیده  این.  است  گرجلوه   کبری«  »تائیه  قصیدۀ  در  فارضابن  شعر  اوج.  است

  بعد  فارضابن.  رودمی   شمار  به  او  نامۀمعراج  و  اوست  معنوی  سلوک  نمایانگر  این،  بر  عالوه  و  گیردمی   دربر  را  او  شعری

  که  است  معتقد  خود  او  نام نهاد.   السلوک«  »نظم  را  قصیده  این  حضرت   آن  اشارۀ  به  دید،  خواب  به  را   پیامبر ص  که  آن  از

  شعری سنت  از  متأثر  فارضابن  شعر  است.  رسیده  وی  به  که  است  الهی   مواهب  از  بخشد،می   طالبان  به  قصیده این  در  آنچه

 و  عیوب  از  است،  گراییده  تکلّف  به  که  مواردی  در  ویژهبه  او،  دیوان  و  است  بدیعی   صناعات  انواع  از  آکنده  و  وی  روزگار

  خاص  امتیاز  او  هایسروده  به  الفاظ  انتخاب  در  او  ذوق  و  کالم  آراستگی   همه  این  با  ولی   نیست،  خالی   شعری  تعقیدات

 کدکنی،شفیعی )  برند می  کعبه به خود با حاجیان که کند می  تشبیه زربافتی  قالیچه به را او شعر   ماسینیون کهچنان بخشد،می 

»گوید می   قصیده  این  دربارۀ  آلمانی،  مستشرق  هامر،(.  160:  1979   های نیایش  همچون  عرب،  شعر  در  فارضابن  تائیه: 

  توسط   که  فارضابن  دیوان:  است  اصلی   مجموعه  سه  شامل  فارضابن  آثار(.  459:  1983  مقدسی،)  «تورات  در   است   سلیمان

  ق1257  در  بار  نخستین  که  است  موالی   و  الغاز  ها،دوبیتی   قصاید،  شامل  است و  شده  گردآوری  او  دختری  نوه  علی   شیخ

 وصف   در)  خمریّه  یا  میمیّه  عرفانی   قصیده  دیگر  دو.  است  شده  چاپ  تجدید   آن بارها  از  پس  و  رسید   چاپ  به  حلب  در

  آن   بر  بسیار  شروح  که  است   کبری»  »تائیه  قصیده  فارض،ابن  اثر  ترینمهم  اما.  دارد  متعددی  شروح  که(  الهی   حبّ  شراب

  المعانی   الغر  الوجوه  کشف  ؛(1379  آشتیانی،)  فرغانی   سعید   تألیف  المدارک   منتهی  ؛الدراری  مشارق :  ازجمله  شده  نوشته

  محمد  بنعلی   الدینصاین  از  الدُرّ  نظم  شرح  ؛ (1319  تهران،  چاپ  ،1310  قاهره  چاپ)  کاشانی   محمود  عزالدین  از  الُدرّ  نظم

 (. 464 -463: 1ج ،2008 بروکلمان، ؛266: 1ج ،1996 خلیفه، حاجی ) ترکه

 جزیری  مالی نامۀشناخت -1-4

  این   تا  رغم جایگاه علمی و عرفانی وی اما جزیری علی   مالی  به  معروف  محمد،  شیخ  فرزند   احمد  شیخ المشتاقین،  سلطان

  ندرت به  گذشته قرن اوایل در. است نکرده مطالعه و کنکاش بزرگ شیخ آن نامۀزندگی  و  سرگذشت مورد در کسی  اواخر

  زیادی   زمانی   فاصله  شاعر  زمان زندگی   با  تحقیقات  این  چون  اما  اند،داده  انجام  وی  شناساندن  و  شناختن  در  سعی   اشخاصی 

 جزیری  مالی والدت درمورد نظراختالف قرن چهار بیشتر از. باشد می  ابهام از ایهاله در  بزرگ مرد آن نامۀزندگی  داشته،

است.   کرده  زندگی   چگونه؟  و  زمانی؟  چه  وی  درستی به    که  شود  روشن  تا  است  نیاز زیاد  تفحص  و  تحقیق  به.  وجود دارد

بوده    آرارات   کوه  رشته  نزدیک   دجله  رود  ساحل  در  واقع(  عمرابن)  بوتان  جزیرۀ  اهل  و  بوده  احمد  شیخ  او  نام  به اتفاق آراء

  اوقات   بعضی   و  «لێمه»  گاهی   «مال»گاهی    اشعارش  در  وی  تخلص(.  1ج  :2010  حرکی،  به:  مقدمه:  1389  صادقی،)  است

 که  است  تیر  پرتاب  جای  هم  «نشانی »  تسمیه  وجه  برای  است  دینی   علوم  در  دانا  معنی   به  لێمهو    مال  است  بوده  «نشانی »

  خال   به  کرمانج  کردهای  که  بوده  یار  صورت  منظورش  شاید   یا  است  شده  زخمی   عشق  تیر  وسیلۀ  به  که  دارد  این  به  اشاره

: 1930  شیرکو،   بلچ )  و  است  کرده  گذارینام  یار  صورت   روی  خال   آن  به  را   خودش  یعنی  گویند،می   « نیشان»  صورت   روی

  به   چشم  علم  اهل  خانوادۀ  یک  در  جزیری.  است  نوشته  بوتان  جزیر  شهر  در  میالدی  1160  را  جزیری  مالی  وفات(  23

 در   جزیری  مالی(.  38:  2005  طاهر،  نایف)  اند بوده  نقشبندی  طریقۀ  و  دیانت  اهل  همه  وی  اجداد  و  پدر  گشود.  جهان

 و  تعلیم  برای  کردستان  در(  هافقی )  دینی  علوم  هایطلبه  همۀ  مانند   نوجوانی   در  و  کرده  تحصیل  پدرش  نزد  کودکی   دوران



 ١٤٠١  39  و زمستانپاییز  ،  ١٤  پیاپی،  ٢  ش. ،  ٨  س.                                پژوهشنامه ادبیات کردی

 

  سالگی  32  سن  در  و  است  نموده  علم  کسب  گوناگون  افراد  از  و  کرده  سفر  هاروستا  و  شهرها  از  بسیاری  به  خواندن  درس

  سربا  نام  به  جایی   در  و(  گرفته  نامهاجازه)  التحصیل شدهسترباس فارغ  نام  به  روستایی   در  طه  مال  نام  به  روحانی   یک  نزد

کیف، یکی از شهرهای باستانی    حسن   شهر  به  آن  از   بعد   است.  کرده  تدریس  و   خطابت  امامت،   به  شروع   دیاربکر   نزدیک

  ( 208-207: 1947بگ،  زکی   امین)  است  کرده   تربیت  را  خوبی   شاگردان  و  شده  تدریس  به  مشغول   و  رفته  کردستان ترکیه،

  عشق  چون  اما  شود،می   کیف  حسن  حاکم  دختر  سلمِی  عاشق  شیخ احمد،  ایام  همین   در(.  179  -156:  1952  سجادی،)

  عروسش   برای  که  دهد می   وی   به  را  پول   و  کند می   جزیری  پیشکش  را  دختر   شهر  حاکم  کهاین   به  توجه  با  نبوده  مجازی

  و   برگردانده  حاکم  به  را  پول   نیافته،  سلمی   شأن  در  لباسی   گشته،   موصل را   شهر  تمام  بخرد وی  لوازمات عروسی   و  لباس

 . (13: 2004 عبدالسّالم، الجزیری) است نکرده  ازدواج گاههیچ

  فون   نام  به  آلمانی   شناسشرق  توسط  خیالی   تصویر  یک  با  همراه  1904  سال   در  بار  اولین  برای  جزیری  دیوان مالی

  نوشته خانان خان عمادالدین میر برای که هست شعری جزیری مالی دیوان در. است رسیده  چاپ به برلین در هارتمسن

  موصل  حاکم گفته دیگری و است تبریز حاکم گفته یکی  برده اشتباه به را نویسانتاریخ اکثر کرده است که مشاعره او با و

  در  باشند؛  داشته  اختالف  جزیری   فوت  و  والدت  سر  بر  هاقرن   شده  موجب  که  اند گشته   حاکم  آن  دنبال   همین  برای   و  است

 کشیده  شهر  اطراف  به  که  مرمری  دیوار   آن  از   هایینشانه  هم  اکنون  است و   بوده  کرد  حکمرانان  پایتخت   جزیر  شهر  که  حالی 

:  گوید می   شهر  امیر   بزرگی   توصیف  در   و  کند می   خطاب  معظم  شاهنشاه  و   خانان  خان  را  امیر  جزیری،  مالی.  باشد می   موجود

 هفت اقلیم  به  را  زمین   عرض  و  طول  قدیم  دانان جغرافی   که  است  مشخّص .  سلطنت  تختی   هاته  رابیع  ئیقلیمی   در   گرچی 

در حق   جزیری.  است  بوده  چهارم  اقلیم  در  بندیتقسیم   این   در  جزیر  شهر  و   اند گفته  اقلیم  را  قسمت  هر  و   اند کرده   تقسیم

  در   همچنین (  ط:  1987  زفنگی،)  نماید  اقلیم  هفت  حاکم  را   او  خواهدمی   خدا  از  کرده،  ترویج  را  اسالم  که  امیر کُرد  آن

!« رابه دلو  رابه  دلو»  اسم  زیر   خود   اشعار  از  یکی  در  طیران فقیه نام به  نامداری شاعر  و  جزیری  میان  ایشاعرانه  وگویگفت

  به  هجری  دهم  قرن  اواخر  در  جزیری  که  است  مسجّل  سبب  همین  به  نوشته است؛  یک  و   چهل  و  هزار  را  روز  آن  تاریخ

  است؛   بوده  دانا  و  توان  پر بسیار  علم  دوازده  در  جزیری(  ن: 1987زفنگی ) است  کرده  زندگی هم  یانزده  قرن   در  و   آمده  دنیا 

.  است  شعر گفته  فصیح  و   شیوا  بسیار   هم  مادری  زبان  و  زبان  سه  آن  با  دانستهمی   خوبی   به  را  ترکی   و  فارسی   عربی،  هایزبان

  خاک   به  مسجد   همان  در  زیرزمینی   در  سالگی   75  سن  در  مرگش  از   بعد   کرد.می   تدریس  جزیر  سور   مسجد   در  جزیری

 (. 26-19: 2005 دوسکی،( )204 -200: 1364 ابراهیمی  صالح محمد ) است زیارتگاه یک هم کنون تا و شده سپرده

 تجزیه و تحلیل  -2

دهند. محبوب  خداوندی، محبوب زیبای خود را مورد خطاب قرار می فارض و مالی جزیری، عاشق و شیفتۀ جمال  ابن

ترین ظواهر عبادی و پرستش که از قدیم االیام  اند، به مقدسآنان جدا و مافوق عشق مجازی بوده و به عشق حقیقی رسیده

گاه مراد است، فرود آورده اهلل و قبلهتاکنون بشریت برای اظهار تعبد خود به خالق هستی، سر تعظیم را در برابر آن که بیت

اهلل در اطراف آن همچون پروانه به دور شمع گردیدند. خداوند خانه خود را چنین توصیف است و با نیت تقرب الی 

  قدمت   حیث  از)ای  خانه  نخستین  (96)آل عمران،    لِلْعَالَمِینَ  وَهًُدى  مُبَارَکًا  بِبَکَّۀَ  لَلَّذِی  لِلنَّاسِ  وُضِعَ  بَیْتٍ  أَوََّل  إِنَّ   کند.می 

 است  ایخانه  است،  گشته  بنیانگذاری  مردم  برای(  یگانه  خداوند   صحیح  نیایش  و  پرستش  جهت  انبیاء  دست  با  که  حرمت  و



  ٤٠  ی ر ی جز   ی فارض و مال ابن   وان ی جمال محبوب در د   ی تجل   ی ق ی تطب   ی بررس 

 

 و  مسلمانان  نماز  گاهقبله  که  آنجا  از)  و  است  نعمت  و  پربرکت(  باطن  و  ظاهر  لحاظ  از  و  نام   کعبه  و)  دارد  قرار  مکّه  در  که

  وَمَنْ   إِبْرَاهِیمَ  مَقَامُ  بَیِّنَاتٌ  آیَاتٌ  فِیهِ  .  است  جهانیان  هدایت(  مایۀ  است،  ایشان  ساالنۀ  بزرگ  کنگرۀ  یعنی   آنان  حجّ  مکان

  در  (  97)آل عمران،    الْعَالَمِینَ  عَنِ  غَنِیٌّ  اللَّهَ  فَإِنَّ  کَفَرَ  وَمَنْ  سَبِیلًا  إِلَیْهِ  اسْتَطَاعَ  مَنِ  الْبَیْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلَى   وَلِلَّهِ  آمِنًا   کَانَ  دَخَلَهُ

  شود،( حرم) آن داخل هرکس(. است آنها جملۀ از او عبادت و  نماز مکان یعنی ) ابراهیم مقام  است،  روشنی   هاینشانه آن

  هرکس   و  دارند   را  بدانجا  رفتن  برای(  بدنی   و  مالی )  توانائی   که  کسانی   بر  است  الهی   واجب  خانه  این  حجّ  و  است  امان  در

  چه (  خدا  به  نه  رسانده  زیان  خود  به)  ورزد  کفر(  وسیله  بدین  و   نپذیرد،  را   حجّ  اصالً  یا  نیاورد،  جای   به  را  خدا  خانۀ  حجّ)

 .است نیازبی  جهانیان همۀ  از خداوند 

 کعبۀ زیبایی -2-1

 لجمالها  الَّتی  الحسنِ  کعبۀَ أیا

 لنا سنا  أهدى  منکِ الثَّنایا بریقَ

 

 وَحجّتِ لَبّتْ األلبابِ، أُولی قلوبُ 

 هدیَّۀِ   خیرُ فهوَ الثَّنایا بریقِ

 ( 19: 1951  فارض،ابن)

 .گردنه-کوهستانی   راه:  دوم  مصراع  در   و  پیشین  دندان  چهار   از  هریک  اول   مصراع  در.  ثنیّه  جمع:  ثنایا.  گفتن  تلبیه:  لَبّت

  نور   ها، بلندی  و   هاکوه  از  ساطع  نور!  کنند   طواف  گویان،تلبیه  تو،   جمال   گرداگرد  عاشقان  هایدل   که  زیبایی   کعبۀ  ای

 . بود هدیه  نیکوترین ما برای این و کرد رهنمون تو حقیقت نور سوی به را ما و کرد هدیه  ما به را تو هایدندان تابش و

 گەر خوە نشان سەقەری دەت دگرت حوری بەهیشت 
 

 کەنیشتو  و دێر کەعبەیا تێ نەبت ئەو بوتکە دەیە 
 ( 791: 2ج  ،1987  زفنگی،-جزیری مالی)

  و  بتکده  نباشد  آن  در  محبوب  که  یکعبه  کند،می  حور  بهشت   به  تبدیل  را  جهنم  دهد  جهنم  نشان  را  خود  اگر

 .است یهودی کنشت و مسیحی کلیسای

 جەماال سەمەدە  حوسنی زاتی بت و التان ژ
 

 کو تەجەلالیە سەمەد ـ میسالی سەنەمێ وەه ژ
 ( 218: 1ج  ،1987  زفنگی،-جزیری مالی)

 !  است  کرده تجلی هابت  این در هستی خالق چطور است  تعجب  جای. است نیازبی  خالق  زیبایی از الت و بت  زیبایی

  ذکر   و  چرخشند   در   آن  گرداگرد  عشاق  قلب   که  کرده   نامگذاری  زیبایی  کعبۀ  به  را  خود  زیبای  محبوب   فارضابن

  و  کندمی   یاد  پردازند،می   آن  به  خدا  خانۀ  اطراف  در  الحرام  اهللبیت  حجاج  که  لبیک  لک  الشریک  لبیک  لبیک  اللهم  لبیک

  که   محبوب  این  اثر  بر  و  داند می   تعالی   اهلل  نور  سوی  به  دهنده   هدایت  را  محبوب  نور  که  بیند می   منور  قدر  آن  را  محبوب

 جزیری مالی. داند می  هدیه بهترین را هدایت این و یافته هدایت الهی  اقدس ذات سوی به است،( ص) اهلل رسول  محمد 

  که   ایکعبه  و  کند می   حور  بهشت  به  تبدیل  را  آن  دهد   جهنم   نشان  را  خود  اگر  که  ستاید می   طوری  را  خویش  محبوب

  است و  قلب  از  کنایه  جزیری  مالی  شعر در  کعبه.  داند می   یهودی  کنشت  و  مسیحی   کلیسای  و  بتکده  نباشد،  آن  در محبوب

  با  و   رفته  سر  به  اسالم   مبین  دین  نظر  از   مصرفشان  تاریخ  که  است   کنشت  و  کلیسا   همچون  نباشد،  آن  در   محبوب  که  قلبی

  عرفانی  اصطالح  در  کعبه  اند.داده  دست  از  را  خود  حقانیت  عمالً  معابد،  آن   جای  به  مسجد   انتخاب  و(  ص)پیامبر  آمدن
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  . ( 872:  ش1391  عربی،ابن)  است  حق  راه  دلدادگان  و  عاشقان  واالی  پایگاه  و  محبان  آمال   جایگاه  که  است  ذاتی   از  کنایه

  معتقد و داند می  نیازبی  خالق  زیبایی   از اند،شدهمی  پرستش اسالم از قبل که هایمجسمه  الت، و بت زیبایی  جزیری مالی

  روی  آنان  پرستش  به  مردم  و   شده  مزین   مردم   دید  در  هاسنگ  این  که  کرده  تجلی  الت  و  بت  آن  در  هستی   خالق  که  است

  اشکال  بر  الیزال   خداوند   چگونه  است!  تعجب  جای:  گوید می   و  شودمی   متعجب  خویشتن  نظریۀ  از  خود  وی.  اند آورده

 .نیست ممکن! گرددمی  ظاهر ناپایدار و فانی  های مجسمه  در خدا ابدی و ازلی  نور و کند!می  پیدا تجلی  اصنام

 نور حق  -2-2

 مجاورٌ  قلبی أنّ لعینی وأوحى

 

 حَنّتِ  وَ لِلجَماِل فتاقَتْ حِماکِ،

 (19: 1951  فارض، ابن)

 . شد نزدیک آن به نتوان که چیزی هر حریم: حِمی

  لحظه این در است. گرفته  قرار  تو  قدس حریم جوار در قلبم  که داد خبر و کرد اشاره چشمانم به نور آن

 ! شد طاق  طاقتشان و گشتند خیره تو کنندۀخیره جمال  برابر در چشمانم

 شجَتْ  وال برْقاً، استهدَیْتُ  ما  ولوْالکِ

 هذهِ و إلیَّ أهدى  هدىً فذاکَ

 

 أیکۀِ وُرْقُ إذشدتْ، فأبکتْ، فؤادی،

 أغنَتِ  العودِ عن  غنّتْ، إذ العُودِ،  على

 (19: 1951  فارض، ابن)

  بر   کبوتران  نغمۀ  هرگز   و  آمدمنمی  بر  نوری  هیچ  دیدن  جستجوی  در  هرگز  نبود،  تو  روی  دیدن  شوق  اگر

 .انداختنمی امگریه به و ساختنمی غمناک  را خاطرم درختان هایشاخه

  شوق   و  شور)  شاخساران  روی  بر  کبوتران  نغمۀ  و  کرد  رهنمون  تو  نور  به  مرا(  هابلندی  از  ساطع  نور)نور    آن  آری

 ساخت:  نیازبی هستند، آفرینوشادی انگیزطرب که عود های نغمه از  مرا و( برانگیخت من  در تو را دیدار

 فەنەر نیە نورا حەقە 
 

 حوسن و جەماال موتلەقە 
 ( 725: 2ج  ،1987  زفنگی،-جزیری مالی)

 .است مطلق  جمال  و زیبایی است. حق  نور  و نیست ترجمه: قندیل

 چشمانش که گاه  آن  که  این بیان با است. گرفته قرار محبوب جمال  نور تأثیر تحت شدتبه فارضابن ابیات این در
  غرق  و شده خیره محبوب مثال بی  جمال  در است، گرفته قرار  محبوب   قدس حریم در قلبش که دریافتند   نور، آن اشاره با

  نغمۀ   هرگز  و  آمد برنمی   نوری  هیچ  دیدن  جستجوی  در  هرگز  نبود،  محبوب  روی  دیدن  شوق  اگر  که  است  گشته  تماشا
  محبوب،  روی  دیدن  شوق  پس  انداخت؛نمی   اشگریه   به  و  ساختنمی   غمناک  را  خاطرش  درختان،  هایشاخه   بر  کبوتران

  نوری  جزیری  مالی.  کند   دنبال   مطلق  نور  در  را  نورانی   محبوب  و  برآید  محبوب  نور  جستجوی  در  که  واداشته  را  فارضابن
  یابیمدرمی   جزیری  مالی  بیت  این  از  داند.می   مطلق  جمال   و  زیبایی   و  حق  نور  بلکه  داند،نمی   قندیل  و  عادی  نور  دیده  که  را
  حالی  در گردد،می  عادی نورهای دنبال  محبوب نور دیدن برای فارضابن  زیرا رفته است؛ پیش فارضابن از  فراتر وی که
  و  داندنمی  مقایسه  قابل غیره  و  قندیل  همچون  عادی  نورهای  با   را نور  این   و  دیده  را   محبوب حقیقی   نور   جزیری  مالی  که
  به   و  گشته  الهی   اقدس  ذات   نور  شیفتۀ  شاعر  هردو  داند.می   مطلق  جمال   و  حق  نور  دیده  که  را  نوری  خاطر   اطمینان  با

 است:  فرازمینی  زیبایی  و نور توصیف از حاکی  که اند پرداخته  وی توصیف
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 التّی  بطلعتِکِ، أنوارٍ  و مَطْلِعِ

 

 استسرَّتِ  البدورِ کلُّ لبهجتها

 ( 20: 1951  فارض،ابن)

 . اندکرده مخفی  را خود هاماه تمام آن، تابناک   زیبایی از که تو رخسار انوار  مطلع  به سوگند ترجمه: و

 تە تەجەللی بکرت  نە جەماال
 بوا  رویی تە نەکو شەرمەندە ژ

 

 غەرەز؟ خوبان بەجەمالێ چ مە ژ
 غەرەز؟  ئافتابی بزەوالێ چ

 ( 314: 1ج ، 1987 زفنگی، _جزیری مالی)

  به   احتیاج  چه  نباشد  تو  محضر  شرمنده اگر  خورشید  سود؟  چه  زیبارخان  زیبایی  کند   تجلی تو  جمال   ترجمه: اگر

 داشت؟  غروب

  مخفی   را  خود  هاماه  تمام   وی  تابناک  زیبایی  از  که  کندمی  یاد  سوگند  محبوب  رخسار  انوار  مطلع  به  فارضابن

  ظهور   برابر  در  را  زیبارخان  زیبایی  جزیری  مالی  داند.می  منور  ماه  فرار  سبب  را  محبوب  رخسار  زیبایی  و  اندکرده

  وی   برابر  در  و  دهدمی  قرار  خود  الشعاعتحت  را  زیبارخان  تمام  محبوب  جمال   زیرا  داند؛می  اثربی  زیبا،  محبوب

 هردو!  کندمی  غروب  که  داندمی  خجل  محبوب  نور  و  زیبایی   برابر   در  را   تابان  خورشید   و  بنمایند  را  خود   توانندنمی

  زیبایی   نور  برابر  در  را  فروزان  ماه  و  تابان  خورشید  دانند، می  کسوف   و  خسوف  سبب  را  محبوب  واقعی  نور   شاعر

 . ندارند را واقعی نور  این  برابر در ایستادن تحمل  و تاب  که دانندمی شرمنده است،  الهی  اقدس  ذات که محبوب

 گیرد. محبوب در دسترس اغیار قرار نمی -2-3

 لِثامُهُ  المَصُونُ مُحَیّاکِ، جَماُل

 

 کمیّتِ  حیّاً عُدتُ فیه اللّثْمِ، عنِ

 ( 20: 1951  فارض،ابن)

 یعنی !  مرده  ایزنده  اما.  گشتم  زنده  -است  مصون  اغیار  دسترسی  و  بوسیدن  از  که  -تو  چهرۀ  جمال   از  ترجمه: من

  زبونم   و  زار  چنان  راه   مشقات  و  خستگی   اما  گشتم،  نائل  تو  وصال  حریم  و  جمال  تجلی  مشاهدۀ  به  سرانجام   اگرچه

 .امگرفته قرار مرگ  آستانۀ در که است کرده

 چوم زیارەت پێ و دەستی 
 دا بسوژت روح و هەستی 

 

 لێ نهیشت ئەووەل بقەستی 
 جەزایە عاشقان سوتن 

 ( 547: 2ج ، 1987 زفنگی، _جزیری مالی)

  من   روح  و  جسم  تا   گردید  پا  و  دست  بوسیدن  مانع  عمدا  او  اما  ببوسم،  را  محبوب  پای  و  دست  تا  ترجمه: رفتم

 . است  سوختن  عاشقان  پاداش بسوزد.

  فارض ابن  اند.نشده  روبوسی  به  موفق  اما  بروند،  زیارت  به  که  واداشته  را  شاعر  دو  محبوب  زیبایی  و  جمال 

! مرده  ایزنده  اما  است؛  گشته  زنده  است،  مصون  اغیار  دسترسی  و  بوسیدن  از  که  محبوب  چهرۀ  جمال   از:  گویدمی

  چنان  راه  مشقات  و  خستگی  اما  است،  شده  نائل  محبوب   وصال   حریم  و  جمال   تجلی  مشاهدۀ  به  سرانجام  اگرچه  یعنی

 ببوسد،   را   محبوب   پای  و  دست   تا   رفته  جزیری  مالی  است.   گرفته  قرار   مرگ   آستانۀ  در   که   است   کرده  زبونش  و  زار
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  قرار   دسترس  در  راحتیبه  که  است  محبوب   مصونیت  بر   دال   که  است  گردید  پا  و  دست  بوسیدن  مانع   عمداً  وی  اما

  به  فارض ابن  که   تفاوت  این  با   اما  دارند،  نظر  اشتراک  خود   محبوب  بوسیدن  آرزوی  و  ارادت   در  شاعر  دو  گیرد.نمی

  جزیری   مالی   که   حالی  در  رفت؛  دنبالش  باید  مرگ  پای  تا  و  است   نیافتنی  دست  که   است  محبوب  رخسار   بوسیدن  فکر

  از   بیش  التماس  و  بیشتر  تواضع  بر  دال   که  هستند  نیافتنی  دست  بازهم  که  است  محبوب  پای  و  دست  بوسیدن  فکر  به

  شاعر  هردو!  داندمی  سوختن  محق  را  خود  شده  عاشق  چون   و  شده  وی  سوختن  علت  محبوب  ممانعت  که  است  حد

  و   خستگی  اثر  بر  فارضابن  که  تفاوت  این  با  بینند،می  مرگ  حال   در  و  ناکام  را  خود  محبوب،  به  رسیدن  آستانۀ  در

  ممانعت  را  خود  سوختن  سبب  جزیری  مالی  و  بیندمی  مرگ  آستانه  در  را  خود  محبوب،  به  رسیدن  راه  در  زیاد  مشقات

 !. رسید محبوب   به تا  چشید زیادی مشقات باید  صورت هر در داند،می پا  و دست بوسیدن از محبوب

 لناظری  ظهرتِ  أنْ إالَّ هوَ ما و

 

 أربتِ  الحسنِ  على  أوصافٍ بأکملِ

 ( 26: 1951  فارض،ابن)

 . کردی  جلوه من دیدۀ بر بود زیبایی بر افزون که  اوصاف ترینکامل با که این  مگر نبود ترجمه: و آن

 تە شەفەق دا  من المیعی حوسنا ل تەنها نە
 

 خوەدا گرت و جەمالێ د حوسن وێ خوە عالەم ب
 ( 114: 1ج ، 1987 زفنگی، _جزیری مالی)

 .است برده بهره تو جمال  و حسن از   جهان کل بلکه رسیده، من به تنها نه تو  زیبایی ترجمه: شوق

  که  است  معتقد  جزیری  مالی  و  است  کرده  تجلی  فارض ابن  دیدۀ  بر  زیبایی  از  وصف  ترینکامل  با  زیبا  محبوب

  جزیری   مالی   است.  برده  بهر  محبوب،  جمال   و  حسن  از   جهان  کل  بلکه  رسیده،  وی  به  تنها  نه  محبوب   زیبایی  و  شوق

  دانسته   مند بهره  وی  زیبایی  از   را   عالم  تمام   که  پرداخته  خود   زیبای  محبوب  توصیف   به  فارض ابن  از   ترعمیق  و  فراگیرتر

 . است

 بهِ  یرضى ما کلَّ أمیلحَ  یاما

 

 بفی  أحیالهُ یاما ورضابهُ

 ( 90: 1951  فارض،ابن)

 !.او دهان آب من کام  به است شیرین چه و  اوست رضای مورد چه آن هر است  دلنشین و زیبا ترجمه: چه

 زالل فیک وفی احشای تحرق کم

 حیات  ماء مورده خضرا یحکی

 

 منه  والشارب

 الظلمات فی ال 

 ( 838: 2ج ،1987زفنگی، -جزیری مالی)

 

  آب این از  که  کسی است.  حیات آب تو دهان  در که حالی  در سوزاندی،  را من احشای قدر ترجمه: چه

 . نیست  تاریکی در آب این[ که  تفاوت  این با] نوشید  حیات آب از  خضر، مانند نوشدمی

  دارد،  گِله  خود  احشای  سوزاندن  از  جزیری  مالی .  داند می   گوارا   و   شیرین  خود   کام  به  را   محبوب   دهان  آب   فارضابن

 از  که  کسی:  گوید می   و  است  نکرده  خاموش  را  وی  حیات آب  این   با  و   داشت  دهان را در حیات  آب  محبوب  که  حالی   در
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  نوشیده  خضر که حیاتی   آب مانند  محبوب، دهان آب که تفاوت این با نوشید، حیات آب از  خضر مانند   نوشد می  آب این

  حالی  در  است،  یافته  دست  حیات  آب  به  مطلق  تاریکی   در  و  گذشته  روشنی  از  خضر  گویند می   زیرا ندارد! قرار  تاریکی   در

  مالی   که  آبی   تفاوت  این  با  نوشید؛  خضر  که  است  حیات  آب  همچون  گوارائی   و  صافی   نظر  از  محبوب  دهان  آب  که

قرار  منور  رخسار  و  دهان  در  نوشیده  جزیری  محبوبۀ   دهان  آب  با  جزیری  مالی  محبوبۀ  دهان  آب  پس  دارد،  محبوب 

 (. 838: 2ج ،1987زفنگی،. )است کامل مرشد  از  کنایه تصوف، اهل نظر از خضر. دارد زیادی تفاوت فارضابن

 قلب من را ربود. محبوب  -2-4

 مقبالً،  تجلَّى  إذا البدورِ کلُّ

 

 أهیَفِ   قَدٍّ  وکُلُّ إلَیهِ، َتصبُو

 ( 91: 1951  فارض،ابن)

 .شد   خواهند او دلدادۀ شمشادقدان، و رویانماه  تمام بنماید، رخ  و کند  تجلی که گاه ترجمه: آن

 روهنیا چەهڤێن )مەال(یێ 
 ئەحمەد دل رەڤایێ  یا ژ

 

 ئەو تەجەلالیا تەدایێ 
 من دل ژ ،من بر دل ژ

 ( 574: 2ج ،1987زفنگی، -جزیری مالی)

 .ربود من  از  را قلب ربود، احمد از  را قلب  که کسی توست،  ذات تجلی در مال چشم ترجمه: روشنی

.  شد  خواهند  او  دلدادۀ  شمشادقدان،  و  رویانماه  تمام  کند،  تجلی  زیبا  محبوب  که  هنگامی  است  معتقد  فارضابن

  جذب   را  احمد  قلب  که  کسی   استدالل که  این  با  داند؛می  زیبا  محبوب  تجلی  در  را  خود  چشم  روشنی  جزیری  مالی

  هایش نام  از   یکی   که(  ص)   پیامبر  قلب  الهی  اقدس  ذات   که   است   معتقد .  است  کرده  خود  مجذوب  هم  را   من   قلب  کرده،

 و   داده  نشان  احمد،  جزیری، شیخ  مالی  به  را  خود  الهی،  اقدس  ذات  همان  است.  کرده  خود  مجذوب  است،  احمد

  .دارد  اشاره کریم  قرآن  از   آیه   این به  است، گردیده  حق   ذات  شیفتۀ  و  عاشق   که   کرده  خود   مجذوب  هم   را  وی  قلب 

  مِنْ  یَأِْتی  بِرَسُوٍل  وَمُبَشِّرًا  التَّوْرَاۀِ  مِنَ  یَدَیَّ  بَیْنَ  لِمَا  مُصَدِّقًا  إِلَیْکُمْ  اللَّهِ  رَسُوُل  إِنِّی  إِسْرَائِیلَ  بَنِی  یَا  مَرْیَمَ  ابْنُ  عِیسَى  قَاَل  وَإِذْ

  پسر   عیسی   که  را  زمانی  ساز  خاطرنشان  و  (6  صف)  .مُبِینٌ  سِحْرٌ  هَذَا  قَالُوا  بِالْبَیِّنَاتِ  جَاءَهُمْ  فَلَمَّا  أَحْمَدُ  اسْمُهُ   بَعْدِی

  کنممی  تصدیق  است،  آمده   من  از  پیش  که  را   توراتی  و  بوده  شما  سوی  به  خدا  فرستادۀ  من!  اسرائیلبنی  ای:  گفت  مریم

  با   همراه(  احمدنام)  پیغمبر  آن  که  هنگامی  اما .  دهممی  مژده  است،  احمد  او  نام  و  آیدمی  من  از   بعد  که  پیغمبری  به  و

  از  کریم  قرآن از  آیه  این در  تنها .  است  آشکاری  جادوی این:  گفتند  آمد،  ایشان پیش  به متقن،  دالئل  و  روشن   معجزات

 .است شده اشاره است،( ص) پیامبر   هاینام از یکی که احمد نام  به( السالم علیه) عیسی  قول 

 ما  احتماَل  إلیکِ  الدَّاعی  حسنکِ قضى

 

 قِصَّتی  ما  بَعدَ  و أقصى قصصتُ

 ( 27: 1951  فارض،ابن)

  از   فراتر   بسی  آنچه و  کردم   حکایت  آنچه  تحمّل  به  کرد   حکم  بود،  تو   سوی  به  کنندۀدعوت  که   تو   ترجمه: زیبایی 

 . بود من حکایت

 الرّدى، إلى  بالجماِل یتَحَرّشْ و مَن

 

 رُدّتِ العیش،  أنفَس من  نفْسَه، رأى

 ( 26: 1951  فارض،ابن)
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 و  مرگ  سوی  به  زندگانی،  ترین  گرانمایه  و  خوشترین  از  که  بینممی  را  او  شود،  زیبایی  شکار  که  ترجمه: هر

 . شودمی رانده نابودی

 و موبتەال  و فەقیر زور
 بسەد بەال کوشتنە ئەو 

 

 زاهید و سۆفی یو مەال 
 کەس نەکەڤت بەالیی زولف 

 ( 348: 1ج ،1987زفنگی، -جزیری مالی)

  خدا  از  رسانده  قتل  به  گرفتاری  صدها  به  را  مال  و  صوفی  زاهد،  گدا،  ثروتمند،  صدها  محبوب  ترجمه: زلف

 .نشود گرفتار زلف دام در کس هیچ که بخواهید

  آنچه  تحمّل  سبب  را  زیبایی  این  و  داندمی  خود  شدن  عاشق  و  آوردن  روی  سبب  را  محبوب  زیبایی  فارضابن

 و   ترینخوش  از  شود،  زیبایی   شکار  که  هر:  گویدمی  و  داندمی  است   وی  حکایت  از  فراتر  بسی  آنچه  و  کرده  حکایت

  گرفتاری   سبب  را  محبوب  زیبای  زلف  جزیری  مالی  شود.می  رانده  نابودی  و  مرگ  سوی   به  زندگانی  ترینگرانمایه

  خدا   از   و  اندرسیده  قتل  به  محبوب  سوی  از   گرفتاری   صدها  به  که  داندمی  مال  و  صوفی  زاهد،  گدا،   ثروتمند،  صدها

  هردو  که   است   نابودی   سبب   زلف  زیبایی  دام  در   گرفتارشدن  زیرا   نشود؛  گرفتار   زلف  دام   در  کس   هیچ   که  خواهدمی

  خود   زیبای  محبوب  به  رسیدن  راه  در  فارضابن.  شد  خواهد  نابود  بافتند،  دام  این  در  هرکس  که  دارند  نظراتفاق  شاعر

  را  ها گرفتاری  این  بازگوکردن  تحمل  و   تاب  که  است  وی  حکایت  از  فراتر  که  شده  هایی گرفتاری  و  نارحتی   دچار

 و  دارند   قرار  خاصی  جایگاه  در  که  مال  و  صوفی  زاهد،  همچون  دین  سرشناس  مردان  بردننام  با  جزیری  مالی.  ندارد

  قدرتی   هیچ  که  بالدمی  خود   زیبای  محبوب  به  و  رفته  جلو  بیشتر  شوند،می  محسوب  اسالمی  جامعۀ  خواص  جزء

  گرفتار  گرفتاری  صدها  به و نیفتد  محبوب جمال  دام  به و بگذرد زیبایی این  کنار در تفاوتبی که ندارد  را آن توانایی

  دام   به   توانایی  جزیری   مالی  محبوب  زیبایی   اما   انداخته،  دام   به  را  وی  تنها  فارض،ابن  محبوب  زیبایی   بنابراین   نشود؛

  و  مرگ  شاعر  دو  محبوب  زیبایی  نتیجۀ  است،  ترشمول جهان  مراتب  به  که  دارد  هم  را  جامعه  خواص  کل  اندختن

 .زیباست  محبوب راه در فناشدن

 مالحۀٍ   ذکرَ یعقوبَ أسمعوا لوْ

 

 الیوسفی  الجماَل  نسیَ وجههِ فی

 ( 91: 1951  فارض،ابن)

 .بردمی  یاد  از   را  یوسفی  جمال   آینه  هر  رساندند،می  یعقوب  گوش  به  را  او  سیمای  دلربای  از   ایگوشه  ترجمه: اگر

 دا من ئەڤ قەدەر  مزگین کو 
 بون بەصەر  خەیلەک لمن رون

 

 روحی شیرین من هاتە سەر 
 دەستی فیرقەتێ  فەریاد ژ

 ( 750: 2ج ،1987زفنگی، -جزیری مالی)

  من   چشم  و  گرفتم  ایتازه  جان  من  نامعلوم،  اندازه  این  با  داد  بشارت  من  به  دهندهبشارت  که  ترجمه: هنگامی

 .جدایی دست از  فریاد گردید؛ روشن خیلی

  حضرت  زیبایی  شنید،می  را  محبوب  دلربایی  و  زیبایی   از  درصدی  یعقوب  حضرت  اگر:  گویدمی  فارضابن

 کشد.می فریاد  جدایی   دست   از جزیری  مالی   کرد،نمی  مشغول   یوسف  فکر  به  را  خود دیگر  و  بردمی  یاد   از را  یوسف
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  که   دارند  اشاره  وی  ماندنزنده  خبر  و  یوسف  پیراهن  آمدن  بعد از  یعقوب  چشمان  شدن  روشن  داستان  به  شاعر  هردو

.  کندمی  بازگو  خوب  را   واقعه  داستان  که  دارند  اشاره  کریم  قرآن  از  آیه  این  به  و  گردید  یعقوب  مجدد  بینایی  سبب

َتعْلَمُونَ  لَا  مَا   اللَّهِ  مِنَ  أَعْلَمُ  إِنِّی  لَکُمْ  أَقُلْ   أَلَمْ  قَاَل  بَصِیرًا  فَارَْتدَّ  وَجْهِهِ  عَلَى   أَلْقَاهُ  الْبَشِیرُ  جَاءَ   أَنْ  فَلَمَّا  (.96:  )یوسف  

 به  سرور،  نور  و)  گردید  بینا(  یعقوب  چشمان)  افکند،  اشچهره  بر  را  پیراهن  و  بیامد  رسانمژده(  پیک)  که  هنگامی

( رحمان وحی پرتو در و)  یزدان سوی از  که نگفتم شما به مگر: گفت( حاضران به یعقوب. بخشید روشنی دیدگانش

 دانید؟ نمی شما که دانممی  چیزهایی

 الیقین برسد. عینالیقین به زیبایی باید از علم  -2-5

 صَبابۀٍ؛   کل فیکَ  عِندی : قُلْتُ إنْ

 السّنا   أهدى فلو مَحاسِنُهُ، کَمُلتْ

 بِحُسْنِهِ،  واصِفیهِ َتفَنُّنِ وعلى

 

 فی  الحُسْنِ وکُلُّ لی، المَالحۀُ:  قاَل

 یخسفِ  لمْ تمامهِ  عندَ  للبدرِ

 یُوصَفِ  لم ما  وفیهِ الزّمانُ، یَفْنى

 ( 91: 1951  فارض،ابن)

  است  من مال  دلربایی: گفت خواهد است، آمده گرد من نزد عالم همه هایعشق تو خاطر به بگویم ترجمه: اگر

  از   نماید  هدیه  چهارده  شب  ماه  به  را   روشنی  اگر   هستند  خود  اوج  در  هایش  زیبایی  .هستند  من  در  هازیبایی  تمام  و

  وصف  که  است  هانکته  او  در  هنوز  و  رسدمی  پایان  به  زمان  او،  حسن  واصفان  گوناگونی  رغم  به    .است  امان  در  کسوف

 .اندنشده

 الئمی  عندی تجدهُ  السُّلوِّ  غیرَ

 

 استحواذا  الورى حسنَ حوى عمَّنْ

 ( 13: 1951  فارض،ابن)

 آن  از  سره  یک  را  عالم  زیبایی  که  او  از  کندن  دل   جز  به  بخواه  من  از  خواهی  چه  هرآن!  گرمالمت  ترجمه: ای

 .است کرده خود

 عیلمێ بێتە عەین  المیعا حوسن و جەمالێ دی ژ
 

 کی دی حەقیقەت بێ مەجاز  ،عیشق دا ژێ هلبتن
 ( 262: 1ج  ،1987  زفنگی،-جزیری مالی)

  عشق  بدون  کسی  چه  گردد.  آشکار  عشق  تا  شود  تبدیل  الیقینعین  به  الیقین  علم  از  باید  زیبایی  و  ترجمه: حسن

 . است رسیده حقیقی عشق به مجازی

 شەرح و بەیانی حوسنی تو ،قال نائیتن گۆتن ب
 

 بناسن دل فەسانێ حوسنی تو حال و سێر دی ب
 ( 450: 1ج  ،1987  زفنگی،-جزیری مالی)

  بشدت   بدانند. مال  تورا   زیبایی  قلب  حال   علم  با  باید  کرد،  توصیف   را   تو  زیبایی  شود نمی  قیل  علم  ترجمه: با

  عنوان   به  مردم  بعداً  که  هستند   خبرهایی  تو  حسن  داستان  و  جالل   عشق  یقصه  است،  گرفته  قرار  تو  زیبایی  تیر  هدف

 .کنندمی  بازگو داستان
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 التی جەمالێ  چیهرە بت وو پەری ئەڤ حور
 

 دەر سورەتی تەحقیق )مەال( عەینی مەجازن 
 ( 441: 1ج ،1987زفنگی، -جزیری مالی)

 . هستند  مجاز مال، تحقیق  صورت  در الت و بت و چهرهپری و حور این  ترجمه: زیبایی

  در   زیبایی  تمام  و   هستند  محبوب  مختص   هازیبایی  تمام  که:  گویدو می  کند می  قول   نقل   محبوب  از  فارضابن

  توصیف   که  حالی  در  رسید،  خواهد  پایان  به  زمان  کنند،  توصیف  را  محبوب  زیبایی  واصفان،  اگر  که  گردیدند  جمع  وی

  دل   جز  به  بخواهد،  دوست دارد  را  چیزی  هر  که  خواهدمی  مالمتگر  از  و  است  مانده  باقی  همچنان  محبوب،  زیبایی

چیزی    هر  از  دست  آماده است  کامالً  فارضابن  است.  کرده  خود  آن  از  تمامیبه   را  عالم  زیبایی  که  محبوبی  از  کندن

  زیبارخان  تمام  زیبایی  که   است  معتقد  جزیری  مالی  هاست،زیبایی  تمام  جامع  که  محبوبی  از  کندندل   جز  به  بردارد،

  گرفته   یکتا   خالق   از   دیدند،می  زیبا   را  آنان  مردم   و  شدند می  عبادت  که  الت  و  بت   هایمجسمه  و  حور   پری،  همچون

یافت  های جهان هستی که  زیبایی  همۀ  داده،  انجام  خودش  که  تحقیقی  طبق  و  است  حقیقی  خداوند  زیبایی  و  شده

گردد و در راه رسیدن و دیدن آنها حتی آماده جان باختن و فداکاری هستند  ها میشوند و مردم دنبال این زیباییمی

  حسن   که  است  معتقد  و   است  حقیقی  است،  الهی  اقدس  ذات  که  محبوب  زیبایی  تنها  و  تنها  هستند،  مجازی  همه و همه

  را   محبوب  زیبایی  شودنمی  قیل  علم  با  گردد.  آشکار  عشق   تا  شود  تبدیل  الیقینعین  به  الیقینعلم  از  باید  زیبایی  و

  آنان  زیبای   محبوب  که  یابیمدرمی  شاعر  دو  اشعار   در  دانست.  را  محبوب  زیبایی  حال،  علم   با  بلکه باید   کرد،  توصیف

  مالی   که  تفاوت این  با  هستند، الهی اقدس   جمال  شیفتۀ  و عاشق آنان قطعاً که  زیباست  های آدم و پری  حور، از  فراتر 

  بهره جسته و  خود،  محبوب  زیبایی  شناخت  برای  قال  علم  جای  به  حال   علم  از  و  الیقینعین  و  الیقینعلم  از  جزیری

  متداول   ادبیات  و  انسانی  علوم  با  جزیری  مالی  نظر  طبق  رسید.  حقیقت  به  تا  کرد  استفاده  واقعی  و  مهم  ابزار  این  از  باید

  حال  علم به  و گرفت فاصله قال،  علم  از  واقعی فهم و  درک  برای باید! برد پی  محبوب   زیبایی به توان نمی جامعه، در

  برد. پی است، الهی اقدس  ذات که محبوب  نظیربی زیبایی به تا  جست بهره است عرفان اهل و عارفان مخصوص که

  محبوب   این  از  تواننمی  و  دارد  فردمنحصربه  و  خاص  زیبایی   که  هستند  محبوبی  عاشق  که  یابیمدرمی  شاعر  دو  اشعار  از

  و  است  زیبایی  خالق  خود،  که  محبوبی  چنین  به  یافتن  دست  که  یافت  دست  آن  به  شرایطی  هر  تحت  باید  و  کند  دل 

  راه   عارفان  تمام   است.  الهی  اقدس   ذات  که  شده  تبدیل  اساسی   هدف  یک  به  گیرندمی  سرچشمه  از وی   ها زیبای  تمام 

 . شوند ماندگار تا فنا شدند آماده راه این در حقیقت

 گیری نتیجه -3

  شاعر   دو  شعر  در  تأمل  با.  است  زیبایی  بر  مبتنی  جزیری  مالی  به  معروف  احمد  شیخ  و  فارضابن  اندیشۀ  و  فکر

  هستند   این   به  معتقد   و اند کرده  مشاهده وی  در   را  کامل  زیبایی  و  اندبوده  هستی  خالق  زیبایی   عاشق آنان  که   یابیمدرمی

  مافوق  آمده، عارف شاعر دو این توصیف در که ایزیبایی شده است. گرفته مطلق زیبایی از عالم هایزیبایی تمام که

  الهی  اقدس   ذات  زیبایی  اظهار  برای   ناچاربه  آنان  شود.می  دیده  زیبا   انسان   و  پری  و  حور  در  که  است  ظاهری  زیبایی

 و  اند جسته  بهره  محبوب  جمال   و  حسن  همچون  کلماتی  از  شاعر  هردو  اند.گرفته  بهره  مجازی  زیبایی  هایواژه  از
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  منور   و  زیبا   را  خود  محبوب  جایی   تا  و  رسید   القینعین  به  الیقین علم  از  محبوب  زیبایی  توصیف  در  باید  که  معتقدند

 به   فروزان  خورشید  و  خسوف رفته   به  و  است  خجل  آنان  زیبای  محبوب  برابر  در  حضور   از  تابان  ماه  که  دانندمی

جست، در نهایت    بهره  حال  علم  از  باید  پرداخت.  محبوب  زیبایی  توصیف  به  تواننمی  قال  علم  با   و  روندمی  کسوف

 اهلل رسانده است.اند که آنان را به درجۀ فنا فیدو شاعر از عشق مجازی گذر کرده و به عشق حقیقی دست یافته
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 . 141-109صص .3 ، شماره3 دوره. دانشگاهی نشر مرکز معارف نشریه .«الهی  حب شاعر فارض،ابن(: »1365) علیرضا. قراگزلو، ذکاوتی

 . 164-139صص  .49 شماره ،13 دوره  .فارسی ادب و زبان فصلنامه .جزیری« مالی و فارض ابن دیوان  در  عشق »حدیث  .( 1400)  احمد. پناه،شریعت 

  ،5 . دورهتطبیقی ادبیات جستارنامه جزیری«. مالی و فارضابن دیدگاه از وجود وحدت و اهللفی  »فناء .(1400) احمد. پناه،شریعت 

 . 159- 136 صص .17 شماره

 . اصل حسینی  انتشارات ارومیه: .جزیری مالی ربانی عارف دیوان فارسی شرح  و ترجمه .(1389) شفیع. صادقی،

 . 78 شماره  ،20 دوره .قبسات فصلنامه افالطون«. در هنر و  شناسی»زیبایی .(1394) ابوالحسن. غفاری،

 اسالمی.  تبلیغات دفتر  دوم. قم: چاپ آشتیانی. الدینجالل کوشش به .الدراری مشارق  بر مقدمه .(1379) سعید. فرغانی،

 . اسالمی دفترتبلیغات دوم. قم: چاپ .الدراری مشارق بر مقدمه .(1379) صدرالدین. قونوی،

 . سخن نشر تهران: همایی. الدینجالل الهدایۀ. مصباح بر مقدمه(: 1367) محمود. عزالدین کاشانی،

 . االسالمیۀ دارالکتب  تهران: .2محمد آخوندی،ج غفاری و اکبر علی: مصحح و محقق .الکافی . (1364) یعقوب. بن محمد کلینی،

 . فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران: فارض.ابن ،العاشقین سلطان دیوان از ایگزیده( 1392) هادی. محمد مرادی،

 . نشر غریقی سنندج: .عربی  فارسی، کردی،  مردوخ، فرهنگ .(1362) محمد. مردوخ کردستانی،

 .سخن نشر تهران: کدکنی.شفیعی محمدرضا ترجمه خدا. و انسان رابطه و اسالمی تصوف .(1358) رنالد. نیکلسون،

 کردی ب: منابع

 ی حاجی هاشم. خانهچاپ :ولێرهه  .حویی دیوانی جزیری و مهنگی سۆفیانهرهه فه . (1389) .د شوانحمهئیبڕاهیم، ئه
 چاپخانه ئاراس. :ولێرهه  .1ج ،وی زانایانی کورد ومێژ .(1389) .ڵاڵال عبدوال تاهیر مهحرکی، مهبه

 دار سپیریز. :ولێرهه   .الی جزیری دیوانا مه (: 1384)  .حسین ئیبڕاهیم دۆسکی، ته
 پانیز.  :تاران .مچاپی دووهه. «الی جزیریشهور به »مهدی جزیری مهحمهببانی شیخ ئه دیوان عارفی ره  .(1393) .حمانبدوڕه ەندی، عفکهره شه
 سروش.  :تاران .مچاپی دووهه .فارسی-نگی کوردیرهه فه  ،نبانه بۆرینهەه .1369)) .ژار( )هه  حمانبدوڕهەندی، عڕفکهشه

 پ: عربی 

 . مدبولی مکتبۀ قاهره: مصطفی. محمد کوشش به الزهور. بدائع .( 1384) احمد. محمدبن أیاس،إبن

 . العلمیۀ دارالکتب  بیروت: االعیان. وفیات(: 1310) خلکان.إبن
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 . بیبلیون و مکتبۀ دار بیروت: الزیارۀ. ترتیب  فی السیارۀ الکواکب  .(1388) محمد. محمد إبن زیات،إبن

 . القدسی مکتبۀ  قاهره: .الذهب  شذرات .(1351) احمد. إبن عبدالحی عماد،إبن

 . الشرفیه العامره المطبعۀ  قاهره:  .فارض ابن دیوان  شرح .(ق1306) رشید. غالب،إبن

  الثانی. بیروت: الطبعۀ النمری. عبدالکریم محمد: المحقق اللبنانی، رشید جمعه الفارض.دیوان ابن شرح .(1386) النابلوسی. و البورینی

 . العلمیۀ الکتب  دار

 . العلمیۀ دارالکتب  الثانی. بیروت: الطبعۀ دیوان. . (1361) علی. عمربن الفارض،إبن

 الصباح. الثانی. مطبعۀ الطبعۀ . جزری الشیخ دیوان شرح فی الجوهری العقد .(1366) القامشلی.مفتی محمد المال بن احمد الزفنکی،

  السعاده مطبعۀ  عونی. علی محمد  األستاذ الیه و اضاف کریمه اآلنسه العربیۀ، الی نقله .2ج کردستان، و  الکرد مشاهیر  . )( بگ. زکی امین

 .مصر محافظۀم 1947 بجوار

 . سپیریز دار اربیل: .الجزری الشیخ دیوان شرح(: 1383) عبدالسّالم. للمال الجزری،

 .البییضاء المحجۀ دار بیروت: .الفارض ابن تائیۀ  شرح .(1388) محمود. القیصری،

 .مصر بجوار السعادۀ، مطبعۀ الکوردیۀ. القضیۀ .(1331) شیرکوه. بلچ 

 . الباز احمد  عباس عبدالرحمن.  وکیل تعلیق و تحقیق التصوف، مصرع .(1359) الدین.برهان بقاعی،

، 5، سال پژوهشنامه ادبیات کردی. «رویکرد عارفان مکتب زاگرس به عشق انسانی»(. 1398. )ابه اسدیالدین و سودجباری، نجم

 . 133-119، صص 1شماره 

 . العربی التراث داراحیاء بیروت: الفنون. و الکتب   اسامی عن الظنونکشف  .(1377) خلیفه.  حاجی
 .المعارف دار  :قاهره االلهی. الحب  و الفارضابن .(1351) محمدمصطفی. حلمی،
 .الهالل مکتبۀ و دار  بیروت: .اإللهی الحب  شعراء معجم .(1326) احمد. محمد درنیقه،
 .داراالندلس بیروت: الصوفی. الشعر فن فی دراسۀ .الفارض عمرابن شعر .(تابی) نصر. جودۀ عاطف،
 .داراالندلس الثالثۀ. بیروت: الطبعۀ الصوفی. عند الشعری الرمز  .(1362) نصر. جودۀ عاطف،
 . الرسالۀ مؤسسۀ بیروت: سرحان. هالل محیی و معروف عواد  بشار کوشش به النبالء. اعالم سیر  .(1374) احمد. ابن محمد ذهبی،
 .العربی الکتب  دار الثانیۀ. بیروت: الطبعۀ تدمیری. عبدالسّالم عمر االسالم. تاریخ .(1368) احمد. محمدبن ذهبی،
 . والنشر لطباعۀ المعرفۀ دار عشر. قاهره: اربع الطبعۀ العربی. االدب تاریخ .(1390) حسن. احمد زیات،
 .الدراری مشارق از نقل به فارض.ابن دیوان  بر مقدمه .(تابی)  علی.شیخر
 . منیمنۀ مکتبۀ بیروت: االسالم. فی  التصوف .(1326) عمر. فروخ،
 . للمالین العلم دار الرابعۀ. بیروت: الطبعۀ .العربی االدب  تاریخ .(1361) عمر. فروخ،

 . االسالمی الغرب دار بیروت: معروف. بشارعواد: محقق .النقلۀ  لوفیات التکملۀ صلۀ .(1386) عبدالقوی.بن  عبدالعظیم منذری،
 .االدبیۀ مطبعۀ بیروت: .العباسی العصر فی العربی الشعر امراء .(1361) انیس. مقدسی،

 . النشر و  لطباعۀ سپیریز دار اربیل: .الشعری دیوانه خالل من عقیدته و نهجه .(1385)  میکائیل. طاهر نائف،
 : افزارینرم منابع

 . داداشی منوچهر و داداشی مسعود نویسان برنامه ،دهخدا لغتنامه 
 . الشامله المکتبۀ

. دل خرم مصطفی دکتر نور تفسیر افزار نرم


