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Îbn Âdem (Wacim)’in Şiirlerinde
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Kurte
Sebk an şêwaz weke rê û rêbazên nivîsandina berhemên edebî di dîroka
edebîyatê da cihekî giring digire. Di dîroka edebîyata Farsî da jî sebkên cûr be
cûr derketine holê ku yek ji van sebkan Sebka Iraqî ye. Sebka Iraqî, di dawîya
sedsala şeşem da derketîye holê û hetanî dawîya sedsala nehem berdewam kirî
ye. Sebka Iraqî, guherînên girîng di şi’ra farsî da pêk anî ye. Herweha bandor
li edebîyata Kurdî jî kirî ye. Di binê sîwana sebknasîyê da ev gotar bi sernavê
(Taybetîyên Sebka Iraqî Di Helbestên Îbn Adem (Wacim) da) dixwaze bi giştî
sebknasîyê û bi taybet jî Sebka Iraqî û taybetîyên Sebka Iraqî di helbestên Îbn
Adem (1750-1822) da vekolîne. Îbn Adem, helbestên xwe bi zimanê Farsî û
‘Erebî nivîsandine. Di helbestên wî da bi zelalî bandora Sebka Iraqî dixwuye. Bikaranîna paşserwa û dubare kirina bêjeyan, ziman û ûnsûrên tesewufî
taybetîyên Sebka Iraqî ne.
Peyvên sereke: Sebk, Sebka Iraqî, Tesewuf, Paşserwa, Îbn Adem (Wacim).
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Abstract
Style was represented as one of the important method and form in the history of Literature. In the history of Persian literature, there were various
styles, among them an Iraqi style, which started at the end of sixth century
to the end of ninth century; it has particularly changed Persian poetry. This
style has also influenced the Kurdish poets. Based on the stylistics, this research is entitled (The Characteristics of Iraqi Style in the Poems of
Ibn Adam (Wajim). attempts to define the characteristics of stylistics in
general and Iraqi style in particular, and mainly the reflection and the effect
of this style on the unpublished divan of Wajim (1750-1822). He, before the
development of Kurdish Medieval Literature, wrote his poem in the Farsi
and Arabic languages, and the Iraqi style is clearly reflected in the style of
his writing. This can apparently be seen in terms of form such as rhyme
scheme, repetition, aspects of language, and some elements of Sufism.
Keywords: Style, Iraqi Style, Sufism, Rhyme, Îbn Adem )Wajim(.
Özet
Üslup, bir edebi ürünün yazımında kullanılan kurallar çerçevesinde edebiyat tarihinde önemli bir role sahiptir. İran edebiyat tarihinde ortaya çıkan
çeşitli üsluplardan biri de Sebk-i Irâkî dır. Sebk-i Irâkî, 6. Yüzyılın sonunda
ortaya çıkmış ve 9. Yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. Bu üslup, İran
şiirinde önemli değişiklikler meydana getirmiş ve Kürt edebiyatına da etki
etmiştir.
Bu makale genel olarak üslup, özel olarak da Sebk-i Irâkînin özelliklerini ve
bu özellikleri Îbn Âdem (1750-1822) in şiirlerinde irdelemeyi amaçlamaktadır. Şiirlerini Farsça ve Arapça kaleme alan Îbn Âdem’in şiirlerinde Sebk-i
Irâkînin özellikleri bariz görünmektedir. Redif kullanımı, kelimelerin tekrarı, dil unsurları ve tasavvufi argümanlar Sebk-i Irâkînin özelliklerindendir.
Anahtar Kelimeler: Uslub, Sebk-i Irâkî, Tasavvuf, Redif, Îbn Adem (Wacim).
Destpêk
Bi nêrînek giştî dema em li dîroka edebîyatê binihêrin, edebîyat ji serdema
Yûnanîyan hetanî roja me di gelek qonaxan da derbasbûye û gelek guherîn di
şikl û naveroka wê da rû da ye. Herweha edebîyat di nav her gel û netewekî da jî
taybetîyên çanda gel dixwe da girtî ye. Bi sedema ku edebîyat rengvedana jîyan
û çanda neteweyan e, guherînên di jîyana gel û neteweyan da – çi erînî çi neyînî
– bandor li guherînên edebîyatê jî kirî ye.
Edebîyata Farsî piştî hatina Îslamîyetê bi çend qonaxan têper bû ye. Di her
qonaxekê da sebk û şêwazek hetanî demekê weke teorî yan çerçove û rêbazek
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giştî ji bo nivîsandina berhemên edebî û bi taybet ji bo honandina helbastan
derketîye holê. Di edebîyata Farisan da di dawîya sedsala şeşem û destpêka
sedsala heftem da şêwazek nuh bi navê Sebka Iraqî derdikeve holê. Ev şêwaz di
demeka kurt da di nav edîbên Farisan da berbelav dibe û cih digire. Helbestvanên
weke Hafizê Şîrazî (792), Mewlewî (672), ‘Ettar (627), û Se’dî Şîrazî (m 635), bi
vê şêwazê helbestên xwe honandine. Ev şêwaz, bandor li ser helbestvanên Kurd
û helbestvanên Kurdên farsîaxêv ji kirî ye û hetanî qonaxa dawî ya Edebîyata
Kurdî ya Klasîk jî berdawam kirî ye.
Bi sedema ku fikir û ramanên helbestvanî di çerçoweya şêwazê da cih digire,
şêwaz amrazeke ji bo naskirina fikr û ramanên helbestvanan. Bi taybet ji layê
naverokê va mirov dikare bigihêje fikra giştî ya civakê jî. Di bin sîwana zanista
sebknasîyê ev lêkolîn bi sernavê (Taybetîyên Sebka Iraqî Di Helbestên Îbn Adem
(Wacim) da) dixwaze bi giştî weke zanistekî li ser sebknasîyê bisekine û bi taybet
Sebka Iraqî û taybetîyên vê sebkê di helbestên helbestvanekî Kurd yê farsîaxêv,
Îbn Adem (1750-1822) î da, ku bi mexlesa “Wacim” helbest honandîye bisekine.
Du taybetî bûne sedemê hilbijartina vê mijarê. Yek jê, mijara sebknasîyê û
bi taybet Sebka Iraqî bi zaravê Kurmancî pir kêm hatîye nasandin. Ya din jî,
xasma şa’irekê weke Wacim; ku şa’irekî Kurd e û bi ‘Erebî û Farsî şi’r honadine, cara pêşî bi zaravê Kurmancî tê nasandin. Diwana wacim ku taybetîyên
dîwanên muretteb dixwe da digire hêj destxet e û nehatîye çapkirin.
Ev xebat, metoda şîrevekirinê jê di xwe da digire û xwe bi lêkolîna li ser Sebka Iraqî û taybetîyên vê sebkê di şi’rên Wacimî da sînordar dike. Bi vê çerçoweyê
ewê gotar ji sê beşan pêk were. Di beşa yekem da kurte jîyana Wacim, di beşa
duyem da sebk, sebkên şi’rên Farsî û bi taybet Sebka Iraqî û di beşa sêyem da
taybetîyên Sebka Iraqî di şi’rên Wacim da cih girtî ye.
Di beşa sêyem da bi mînakên ji malikin xezel û qesîdeyên Wacim taybetîyên
Sebka Iraqî di şi’rên wî da hate vekolandin. Di vê vekolînê da zêdetir li ser layê
ziman, unsûrên tesewufî, paşserwa û dubarekirina bêjeyan hate sekinandin.
Di encamê da ew taybetîyên ku weke sitûn û bingeha Sebka Iraqî ne û di
şi’rên Wacimî da hatine destnîşankirin û bûne nîşan ku Wacimî ew bi agahî û
hişyarî bi kar anîne û ew weke şêwaz şopandine û bûne taybetmendîyên şi’rên
wî hatine derxistin.
1. Kurtejîyana Îbn Adem
Navê Îbn Adem, Mihemed e. Mihemed kurê Adem e, kurê ‘Ebdullah e, kurê
Mehemed e, kurê Yûsif e, kurê ‘Usman e, kurê Elyas e, kurê Husên e. Îbn Adem
bi Balekî û Rustayî tê naskirin.4
،۴  ههژمار، مجلة العلوم االنسانیة لجامعة زاخو، ابن ادم البالكی حیاته وأثاره،رشید احمد رشید و اخرون
.۱۰۰۳  ص،۲۰۱۸
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Îbn Adem, li gundê Rust ku dikeve bakûrê Gelale, nêzî çiyayê Hesarost ku
anha girêdayî bajara Hewlêrê ye, di sala 1164 ê mişextî (1750yê mîladî) hatîye
dunyayê. Pêşî li cem bavê xwe dest bi xwendinê kirîye. Piştre çûye ba <Ellame
Mihemedê kurê <Ebdulahê Bayezîdî xwendîye. Ji bo xwendinê çûye Mahabadê
û piştî Mehabadê çûye Rewandizê û di serdema mîrê Rewandizê da mijûlî
dersdayîn û nivîsîna pirtukan bûye. Li Rewandizê dibe seydayê Mîr Mehemedê
kurê Mîr Mistefa Beg û wî hînî xwendin û nivîsînê dike. Îbn Adem li ba mîr gelek xwedî rêz û hurmet bûye. Li Rewandizê dibe xudanê medreseyeke mezin.5
Îbn Adem piştî ku çend salan li Rewandizê dimîne ji ber hin sedeman navbera wî û Mîr Mihemed xirab dibe. Bi vê sedemê destê xwe ji Rewandizê berdide û
diçe li gundê Dêlze bi cih dibe. Îbn Adem, di sala 1237 /1822 çûye ber dilovaniya
xwedê û li gundê Dêlzê hatiye defin kirin.6
1.1. Hin Xwendekarên Îbn Adem
Mewlana Xalîdê Şehrezûrî, Mela Mihemedî Xetî, Mela ‘Elîyê Wesanî, Mela
‘Ebdulahê Gelalî Kurdî, Şa’ir Hacî Qadirê Koyî, Mela ‘Ebdullahê kurê Hacî Mela
Es’edê Celî ji xwendekarên Îbn Ademî ne. Di nav xwendekarên Îbn Ademî da
Hacî Qadirê Koyî pir ketîye bin bandora wî û di helbesteka xwe da behsa seydayê
xwe kirîye. 7 Hacî Qadirê Koyî Dema bi ne başî behsa şêxekî dike derbarê Îbn
Adem da weha dibêje:
Sîtte’eşer jinyetî be mezhebi hîmarî
Îbinadem nemawe serî pan ka wek marî8
Îbn Adem di zanistên Kelam, Mentiq, Belaxet, Sitêrnasî, Dîrok, Serf, Nehû,
Hendese, Hîsab û Mîratê da ji sedî zêdetir berhem nivîsandine. Lê mixabin gelek
berhemên wî wenda ne.ew berhemên ku niha man e gelek ji wan weke têz hatine
kêkolînkirin. Wî berhemên xwe bi piranî li gundê Rust nivîsandine. Dîwaneke
helbestan bi du zimanî (Farsi-’Erebî) nivîsandiye. Dîwan ji 148 helbestan pêktê.
Helbesteke wî jî bi ziamnê kurdî di nav xelkî da belav e. Di helbestên xwe da
mexlesa Wacim bi kar anîye. 9
2. Danasîna Sebkan
Di berhemên edebiyatê de û di ferhengan de ji bo pênaseya sebkê lihevkirinek nayê dîtin. Kesên pênaseyên sebkê kirine li gorî fikr û raman û têgihiştinên
.۱۰۰۳   ص،رشید احمد رشید و اخرون
.۱۴۰  ص،۸۲ مجلة كاروان ژ، تصحیح تأریخ وفاة العالمه ابن ادم،فایزی مال بكر
 ص،۱۹۷۷ ،۵  مجلد، مجلة مجمع العلمی الكردی،  بن ادم البالكی،   زبیر بالل اسماعیل محمد
.۴۵۷ـ۴۵۰
.۸۱  روپهر،۲۰۱۰  ههولێر، چاپخانهی ئاراس، بهرگی دووهم، حاجی قادری كۆیی،مهسعود محهمهد
.۴۵۷ـ۴۵۰  ص، زبیر بالل اسماعیل
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xwe pênase derxistine holê. Di ferhenga Mu‘în de sebk weha hatiye pênasekirin:
“Rewşa taybet e ku şa‘ir, an nivîskar, têgihiştinên xwe û hissen xwe rave dike,
şêweya revekirina dil e.”10 Yan bi awayekî din sebka her kesekî rewşa beyankirina hizir û ramanên wî ne. 11 Ango bi dahênan û afrandinê ku bi vê rewşê ji kesên
din cuda dibe. Di edebiyata Farisan de kesê yekem car li ser sebk û sebkşunasiyê
berhem nivîsandiye Meliku’ş- Şuarâ Mûhemmed Teqî Behar (1886-1951 z) e.12
Behar, sebkê weha pênase dike: “Sebk, yek ji zanista edebiyata Farsî ye ku bi
wateya terzekî taybet a helbest û pexşanê ye.”13 Sîrûs Şemîsa piştî dujwarîya
pênasekirina sebkê dide berçavan, sebkê weha pênase dike: “Sebk, yekîtiya di
berhemeka kesekî da dikeve ber çavan; yek rih ya taybetî, ya taybetiyên hevbeş
û çendcar di berhemên kesekî de ye.” 14
Sebk, şêweya taybet a berhemek edebî an gelek berhemên edebi ye. Şa’ir,
an nivîskar bi hilbijartina peyvan, şêweya têgehan, raveka bêjeyan û rewşa taybet di ravekirina têgihiştin û hestên xwe de şêweyek wusa hildibijêre ku berhema wî, ji berhemên edebî yên din cuda dike.15 Sebk di eslê xwe de, di gotin,
nivîsîn, kar û bizava hizrîna însan derbarê cîhan û bûyeran de, peyvendiya zihn
û zimanê însan e.
Sebk, li gor gelek nêrînan dikare were dabeşkirin û hatiye dabeşkirin. Dabeşkirina herî kevn ya Arîsto ye ku wî, sebk dabeşî heft beşan kiriye.

1234567-

Li gorî navê nivîskar. Wek sebka Melayê Cizîrî û sebka Homer.
Li gor dema nivîsandina berhemê. Wek sebka dema mîrektiyan û sebka nû.
Li gor zimanê di berhemê da. Wek sebka Îranî û Fransî.
Li gor mijarê. Wek sebka tesewufî.
Li gor serzemîna erdnîgarîyê. Wek sebka Iraqî û Xorasanî.
Li gor peywendiya muxateb. Wek sebka ‘amiyane û ‘alîmane.
Li gor hedef û armanca berhemê. Wek sebka fêrkirinê û sebka henekan,
tinazî.

Di roja me da sebk wek zanistekê di edebiyatê de cihê xwe girtiye. Zanista ku pergala (Discipline) mijaran sebkê vedikolîne, sebknasî (Stiylistics) jê
re tê gotin.16 Ev zanist bi gelemperî dixwaze bigihêje sê armancan û li gor van
armancên xwe berhemeke edebî dike mijara lêkolînê.
.۸۲۷ص،۱ برگ،۱۳۸۱  تهران،  چاپ چهارم، انتشارات ادنا، فرهنگ معین، محمد معین
.۵۱ـ۴۹  ص، تهران،چاپ اول، سبك خراسانی در شعر فارسی: تاریخ مقدمه،محمد جعفر محجوب
.۲۴  ص،محجوب
   ص،۱۳۷۲  تهران، چاپ دوم، انتشارات آوای نور، در آمدی بر سبک شناسی در ادبیات،محمود عبادیان
.۱۵
.۱۴ـ۱۳  ص،۱۳۷۳  سال، تهران، انتشارات فردوس، چاپ دوم،  کلیات سبك شناسی،سیروس شمیسا
سبک شناسی و نقد،عرود،ادبیات فارسی (قافیه، مهمد رضا سنگری، حسن ذالفقاری،محمد پارسا نسب
.۶۵  ص،۱۳۹۴  تهران، سازمان پژهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش،)ادبی
.۱۳ ص،  کلیات سبك شناسی،شمیسا
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1- Naskirina sebkên serdemên cuda û kifşkirina taybetîyên her serdemekê.
2- Naskirina sebka yek şa’ir an nivîskarekî mezin ku bi qonaxek sebknasîyê
va girêdayî ye.
3- Naskirina sebka edebî û naskirina taybetîyên wê li hember sebkên din.17
Herçend sebknasî zêdetir bi edebîyatê ve girêdayî be û dema sebknasî tê gotin, edebîyat tê heşê mirovan jî, di heman demê de sebknasî di zimannasîyê da
û di huner û xweşiknasîyê (Aesthetics) da jî wek beşeke zanistê tê pejirandin.18
Sebka şi’rê ew taybetîyên giştî ne ku şa’irek, an gelek şa’ir di vegotina hizrên
xwe û di bikaranîna bêjeyan de berê xwe dane wan. Di edebîyata Farisan de
sebk li gorî serdeman bi heyşt serdeman dabeş dibe.
1- Sebka Xoresanî.
2- Sebka navber an sebka dewra Selçûqiyan.
3- Sebka Iraqî.
4- Sebka navber an sebka Wu’qû û Wasuxt.
5- Sebka Hindî.
6- Sebka Navber an sebka Paş Vegerînê.
7- Sebka serdema Meşrûtiyetê.
8- Sebka nû.19
Emê li jêrê her sê sebkên mezin ên klasîk; sebka Xoresanî, Sebka Iraqî û
Sebka Hindî bidin nasîn û taybetiyên wan û nûnerên wan ên navdar rêz bikin.
2.1. Sebka Xorasanî
Wek ji navê sebkan tê famkirin bi gelemperî dabeşkirin li gorî cihê destpêka
sebkê hatine binavkirin. Piştî hatina dînê Îslamê yekem car berhemên nezm
û pexşan, li navçeya Xoresana Mezin derdikevin holê bi vê sedemê navê vê
serdemê bûye sebka Xoresanî. Ji vê sebkê re navê Turkîstanî û Samanî jî tê
gotin.20
2.1.1. Taybetîyên zimanî yên vê sebkê
1- Ziman gelek xwerû ye.
2- Pir kêm bêjeyên ‘Erebî û bîyanî tên ditîn. Ev bêjeyên bîyanî jî bi taybet
têgehên dînî û zanistî ne.
3- Di navbera zimanê vê sebkê û zimanê îroyîn de hin cudayî henin.21

.۷۰ ص،  کلیات سبك شناسی،شمیسا
.۳۳  ص،عبادیان
.۱۳ـ۱۲  ص،۱۳۸۶  سال، تهران، نشر میترا، چاپ سوم، سبك شناسی شعر،سیروس شمیسا
.۲۰  ص، سبك شناسی شعر،شمیسا
.۶۷  ص،محمد پارسا نسب و اخرون
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2.1.2. Taybetîyên Hizrî yên vê Sebkê
1- Rihê şahî, şadî, xweşî û başîyê can daye şi’rê.
2- Şa‘irên vê sebkê rasteqînparêz (realist) in.
3- Hezkirî (me’şûq) ne di pêleyeke bilind da ye. Hin caran hezkirî, li ber
dest e. Wek carina hezkiriya şa‘irî, cêrî/qerwaş e. Ji ber hindê mijara
goftûgoyê di nevbera şa‘ir û hezkirîya wî da gihaştina hev e, ne dûrbûnîya
ji hev e.
4- Ji hest û ramanan zêdetir aqil di şi’rê de tê dîtin.
5- Edebîyata mêrxasî û gernasîyê ye.22
2.1.3. Taybetîyên Edebî yên vê Sebkê
1- Teşeya nezmê qesîde ye. Musemmet û tercî‘ê bend bi giştî rûneniştî ye.
2- Sûdwergirtina ji hunerên edebî bi şiklekî asayî ye.
3- Di pesindayin û teşbîhan da zêdetir teşbîhên şênber (hissî) hatine
bikaranîn.
Şa‘irên navdar ên vê sebkê: Nasir Xusrew (394-481), Qetran (m 465), Erzeqê
Herewî (w 465), Esedê Tûsî (m 465), Fexreddîn Es‘ed Gurganî (m 442) û Ebû
Se‘îd Ebu’l-Xeyr (357-420) dikare were jimartin. 23
2.2. Sebka Iraqî
Moxolîyan di destpêka sedsala heftan da (617) êrîşê ser herêma Xoresanê
kir; piştra herêmên din ên Îranê xistin bin desthilatdariya xwe. Di vê dagirkirina
Moxolîyan da çand, huner û edebîyata Farisan gelek zerer dît û bandoreke neyînî
lê kir. Hemû berhem û pirtûkên wan hatin şewitandin. Şa‘ir û nivîskarên ku ji
ber êrîşa Moxolîyan direviyan, li bajar û bajarokên ‘Iraqê civîyan û navendên
edebîyatê ava kirin. 24 Ji ber vê edebîyata ku li van navendan derketiye holê, bi
navê Sebka Iraqî tê naskirin. Hin ji sedemên guherîna ji sebka Xoresanî bi bal
Sebka Iraqî ve ev in:
1- Têkiliya navbera gelên Xoresanê û ‘Iraqa ‘Ecem.
2- Fermîbûna zimanê Farsî ya dêrî (kevin) ji bo xwendin û nivîsandinê.
3- Çalakbûna mutesewufan di vê qonaxê da û têkilîya tesewufê û şi’rê.
4- Damezirandina medreseyên olî û belavbûna zanistên Îslamî.
5- Bê nirxîya şi’r û şa‘irî di destpêka desthilatdariya Selçûkîyan da.
6- Cihguhertina navendên çandî ji Xoresanê bi bal ‘Iraqê ve.

.۶۷ـ۶۲ ص، سبك شناسی شعر،; شمیسا.67-68;  ص، محمد پارسا نسب و اخرون22
.۳۷ـ۵۹    ص، سبك شناسی شعر، شمیسا23
. ۱۹۳ـ۱۹۲ .  ص، سبك شناسی شعر، شمیسا24
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2.2.1. Taybetîyên Zimanê Sebka Iraqî
1- Peyv û bêjeyên ‘Erebî zêde dikeve nava şi’rê.
2- Peyv û bêjeyên Farsî yên resen ji holê radibin.
3- Ziman ji asanîyê ber bi dujwarîyê va diçe.
4- Bêjeyên Tirkî dikeve nav şi’ra Farsî25.
2.2.2. Taybetîyên Hizra Sebka Iraqî
5- Belavbûna xezel û mesnewîyên ‘aşiqane.
6- Belavbûna tesewuf û ‘îrfanê.
7- Hezkirî Xweda ye.
8- Zêdebûna pend û şîretan di şi’rê da.
9- Xweparastina ji pesindayîna xwestekên nefsê û di encamê de
bilindbûna ‘işqê.
10- Binirxbûna hicîw û hezil (pêkenî) ê di şi’rê da.
11- Binirxbûna ramanên dînî û lawazbûna ramanên neteweyî
12- Bêzarîya ji hikmetên Yûnanî.
13- Ketina mijarên ruhî, takekesî û alema drûnî di şi’rê da.
14- Zêdebûna xwepesindayinê, gilî û gazin û rexneya civakî di şi’rê da.26
Sîrûs Şemîsa di berhema xwe da cudahîyên hizrî di navbera Sebka Xoresanî
û Sebka Iraqî di çend xaşan da dîyar dike:
Sebka Xoresanî			
Sebka Iraqî
1- Pesinandina hişî		
Pesinandina ‘işqê
2- Asayîya mubalexê		
Mubalexe û Xilû27
3- Tunebûna ‘îrfanê		
Rewaca ‘îrfanê
4- Fikra hemasî			
Fikra sirûdê (xina-Naxme)
5- Şadî û şahî			
Xem û keder
6- Gihaştina hezkirîyê		
Dûrbûnîya ji hezkirîyê
7- Rasteqînî (Realizm)		
Arezû, hêvî û hesret (Îdealizm)
8- ‘Alema derûnîya însan		
Alema derveyî ya însan
9- Qehremanîya neteweya Îranî
Zanistên Îslamî
10- İxtiyar û îrade			
Qeza û qeder
11- Mezinantî û xurûr		
Hejarî û bêhêzî
12- Nizmbûna asta hezkirîyê
Bilindbûna asta hezkirîyê
13- Bêrexbetîya li hember zanistan Qedirdanîya zanistan28
.۸۰ ص، محمد پارسا نسب و اخرون25
.۸۰ـ۸۱ ص، سبك شناسی شعر، شمیسا260-258 ; .80-81  ص، محمد پارسا نسب و اخرون26

27 Xilû=mubalexaya şa’ir an nivîskare ku di wesfê kesekî yan tiştekî de di astek nepêkan de, tiştekî
dûrî ji eqil dibêje. Di zanista bedi’ê de ji bo pesindayênê sê ast heye. 1- Mubalexe, 2- Îxraq, 3Xilû. (۳۵۶  ص،۱۳۸۱  تهران، چاپ سوم، انتشارات مروارید، فرهنگ اسطالحات ادبی،)سیما داد

.۲۶۰  ص، سبك شناسی شعر، شمیسا28
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2.2.3. Taybetîyên Edebî yên Sebka Iraqî
1- Teşeyên nezmê bi taybetî xezel û mesnewî di bandewê da ye.
2- Cureyên nezmê zêdebûne.
3- Newaya mûsikîya şi’rê gelek xweştir bûye.
4- Hunerên edebî (bi taybetî bedî’ û beyan) gelek hatîye bikaranîn.
5- Şi‘r bi asanî nayê famkirin. hunerên wek kînaye, mecaz, îstî’are û îham
zêde bi kar hatî ye.
6- Paşserwayên ji lêker û navan pêkhati pêwist hatine dîtin.
7- Sûdwergirtina ji hunera muwazene, temsilê û ayet û hedîsan di şi’rê da.
8- Derketina mexles û nasnavan. 29
Nûnerên sebka Iraqî; Hafizê Şîrazî (792), Selman Sawcî (778), Xwaco (752),
Ewhedî (738), Iraqî (670), Mewlewî (672), ‘Ettar (627), Se’dî Şîrazî (635),
Enwerî (573), Xaqanî (595), Nîzamî (614) dikare bên jimartin. 30
2.3. Sebka Hindî
Dema Sefewî dibin desthilatê Îranê, mezhebe Şi‘î jî dibe mezhebe fermî.
Sefewîyan li hember dîn û mezhebên din azar û zulmeke mezin dikir. ji ber vê
zulmê, şa‘irên girêdayê bi dîn û mezhebên din û bi taybetî şa’irên peyrewên
ehlê sunnet wel cema’etê, ji Îranê revîyan û bi taybetî li Hîndîstanê civîyan;
lewra li Hîndîstanê Babur Şah hem misliman bû û hem zimanê dewletê farsî bû.
Sefewîyan di desthilatdarîya xwe da guh nedan şa‘irên bi Farsî şi’r dinivîsandin.
Lewra Sefewî Tirk bûn û gelek ji wan bi Tirkî şi’r dinivîsandin.31 Ev yek jî sedemek bû ku şa’irên farsîaxêv, ji Îranê derkevin. Ew şa‘irên ku ji Îranê revîyan
Hîndîstanê, li wir ji teref hukumetê piştevanîyeke mezin dîtin. Wan kesan li
Hîndîstanê sebkeke nû ava kir in ku ji vê sebkê re Sebka Hindî tê gotin.
2.3.1. Taybetîyên Zimanê Sebka Hindî
9- Zimanê kuçe û sukan kete şi’rê.
10- Devjêberdana zimanê kevn û guhnedana parastina rêgezên rêzimanî.
11- Bikaranîna terkîbên xerîb û nenaskirî.
2.3.2. Taybetîyên Hizrî yên Sebka Hindî
12- Cihgirtina wate û têgehan û azadîya ziman.
13- Negihaştina mirazan û bêhêvîtî.
14- Rewaca hikmetên di nav nava gel, ketina şaşî û çanda gel di şi’rê da.
۸۱.  ص، سبك شناسی شعر، ؛  شمیسا۲۶۰  ص، محمد پارسا نسب و اخرون29
.۲۵۶ـ۲۱۲ ص، سبك شناسی شعر، شمیسا30
، جشنواره های فرهنگی و هنری شمسه، سبکهای شعر فارسی، حمید کیانی، محمد رضا عبدالملکیان31
.۲۸ـ۳۰  ص،۱۳۹۳  زمستان، اداره کل فرهنگی شهرداری تهران،چشنواره شعر و ادب
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15- Ravekirina rewşa takekesî û hestên girêdayî bi jin û zarokên şa’irî va.
16- Rasteqînî (Realizm) û wasuxtî32.33
2.3.3. Taybetîyên Edebî yên vê Sebkê
17- Avakirina mezmûnên edebî, wateyên xerîb, hizreke rengîn û wateyên
tevlîhev.
18-Kêmbûna bedi‘ û beyanê, ji hunerên edebî teşbîh, bingeha sebkê ye.
19- Ji hemû hunerên edebî telmîh zêde bala şa‘iran kişandiye û mezmûnên
edebî bi vê hunerê hatine ava kirin.
20-Kinaye û îstî’reyên dûrî hiş zêde bi kar hatine
21- Teşeya nezmê xezel e, lê hejmara beytên xezelan ji sînorê xwe derbas
dike.
22- Tekrara serwayan di xezelan da.
23- Pir berhemî (şa’irên vê sebkê her yek xwedî çend dîwanin.) 34
Kelîm Kêşanî, Saîb Tebrîzî, ‘Ebdulqadir Bêdil Dehlewî wekî nûnerên vê
sebkê dikarin bên nasandin.
3. Rengvedana Sebka Iraqî Di Helbestên Wacim Da
3.1. Tekrara Bêjeyan Di Çarçoveya Paşserwa Da
Wek ku tê zanîn Paşserwa, bêjeya piştî pîta rewîyê ye û di dawîya malika şi’rê
da cih digire. Di eslê xwe da paşserwa tekrara bêjeya ne. Paşserwa sîmayeke
helbestvanên Sebka Iraqîye. Ev tekrar ji xeyrî ku gelek caran wek hunereke
ciwankarîya bêjeyan tê hesibandin, ji alîyekî din va jî reng û rûyekî xweşik dide
asta muzîka helbestê35. Wek ku nivîskarê “Keşşafî Istilahati’l- Funûn we’l-‘Ulûm”
jî dibêje, paşsewa/redîf taybetîyek şa’irên farisane. Paşserwa ew bêjeye ku piştî
serwa yê tê û di dawîya malikê da bi cih dibe. Ji şi’rên bi vî rengî ra şi’ra “Mureddef
( ») ُمرَدَّفhatîye gotin. .36 Bi gelemperî paşserwa du cûrene. Yek, paşserwayên ku ji
bêjeyan pêktên û ya din jî paşserwayên ku ji herfên dewsa cînavka digirin pêktên
Şi’rên şa’irên sebka Iraqî, serşar bi hest û kelecanên rûhî dagirtîne ku
paşserwa ev hest, şewq, zewq û kelecana şa’irî bêtir derdixe holê û mûsîkîya
şi’rê derdixe asta kemalê. Lewra hest û ramanên şa’irane bi mûsîkîyê digihêje
32 Wasuxt: di wateya ferhengî de tê wateya devjêberdan, rû jê zîvirandinê. Di edebiyatê navê
sebkek ji sebkê şi’rê ye. Di vê sebkê de şa’ir ji nazên me’şûqê bêzar ê, rûyê xwe jê dizîvirîn e û
beren xwe dide hezkiriyek din. (.۲۷۲  ص، سبك شناسی شعر،) شمیسا

.۱۰۵  ص،محمد پارسا نسب و اخرون
.۳۰۰ـ۲۹۸  ص، سبك شناسی شعر،  شمیسا106;  ص،محمد پارسا نسب و اخرون
 تابستان،1  شماره، سال دوم، مجله فنون ادبی دانشگاه اصفهان،   ردیف در سبك عراقی،  ماه نظری
.۱۳۴ ص،۱۳۸۹
،۱۹۹۶  بیروت لبنان، مکتبت لبنان، رفیق العجم: تقدیم، کشاف اصطالحات الفنون،محمد علی التهانوی
  .۸۵۶ـ۸۵۵  ص،۱ج
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bandewê. Wehareng, şa’irên mahir û paye bilind, ji bo avakirina yekîtîya
fikrê, ji bo bandora hêza mûsîkîyê, ji bo berfirehkirina fikrû ramanên xwe di
avakirina têgehên nuh da, ji bo derxistina hunerên şa’irane, ji bo hilbijartina
têgehên deqîqtir, ji bo avakirina teşbih û ‘îstî’areyan ji paşserwayan gelekî
sûd wergirtine. Digel wê hest û ramanên helbestvanan zêdetir di paşserwayan
da dihête dîtin 37. Weke şa’irên Sebka Iraqî Wacim jî gelek helbestên xwe bi
paşserwa nivîsandîye ku em bi asanî dikarin bêjin xezelên bi paşserwa ji yên bê
paşserwa gelekî zêdetir in.
Di helbestên Wacim da, paşserwayên ji hawelanav, lêker, cînavk û hêmanên
din yên rêzmanî mîna:

،دگر، خوش لذیذ، نمی باید نهاد، نكنجد، مینماید، نمی كنجد، این بجو، آمد بدید، نیست، است، )حبیب
دم، جوانان، من، آمده، او باشد دلم، میكنم، تو دیدم، توم، گذشتم، تو باشم، دل، دل، در خویش، پرس
(از وی، مزن
hatine bikaranîn. Şayanê gotinê ye ku paşserwa «dil», di du helbestan da hatîye
bikaranîn ku ev jî taybetîyek ji taybetîyên şa’irên Sebka Iraqî ne.
3.2. Saqî û Tecelîya Wî
Tu şek û şubhe tune ye ku bêjeya saqî bî wateya xwe ya ‘irfanî (mecazî) bi
bandora sofî û ‘arifan ketîye şi’ra farsî. Berîya ku tesewîf û ‘irfan were nav îranê
bêjeya saqî û bêjeyên bi saqî va girêdayî (têgehên mey û meyxanê) bî wateya
xwe ya rasteqîn dihatin bikaranîn ku jê ra “Xemrîye Serayî” dihate gotin.38 Piştî
bîzava ‘îrfanî û geşebûna tesewîfê, bi taybet bî belavbûna Sebka Iraqî bêjeya saqî
bî wateyên xwe yên mecazî hatîn bîkaranîn dî şi’ran da ku yek jî wateyên saqî
Xweda û tecellîyatên Xweda ne.39 ‘Ettarê Nîşabûrî û Fexredînê Iraqî nimuneyên
herî balkêş dane ji bo vê mîjarê. Van şa’iran bi taybet saqî di wataya tecellîya
Xweda da bikaranîne40. Wacim jî ku yek peyrewê Sebka Iraqîye têgeha saqî bi
wateya ‘irfanî bikaranîye di xezelên xwe da.
Wacim di xezela xwe ya jêr da saqî, mey, meyxwor, şerab bikaranîye ku ji xezelê
bi asanî tê famkirin ku mebesta wî bi wan têgehan wateya wan ya ‘irfanî ye.

میی باقی رهم از هر حوادث
كه این می نیست چون ام الخبائث
حیاتی جاودانی بو با عرش

بریز ای ساقیا بر جان حارث
بیا در مجلس مردان و میخور
شرابی این تحلی گر تو بادت

.۱۳۵  ص،ماه نظری
كه ننام ٔه ادب٬ زمينه شناسي ادبيات خمري و جلوه هاي آن در شعر عربي و فارسي٬ مريم مشرّ ف الملك
، ۱۳۹۱  پاييز و زمستان، شمارة دوم، ء سال سوم٬ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،پارسي
.۱۰۶  ص،۱۲۰ـ۱۰۱ ص
 مطالعات،  تبيين حقايق عرفانی و معرفت شناسی در ساقي نامه هاي ادبي،سيداحمد حسينی كازروني
.۴۲ص،۵۲  تا صفحه۳۱  ؛ از صفحه۲   شماره، ۱   دوره، ۱۳۸۶   : )ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي
  كنفرانس بین المللی ادبیات و، تجلی ساقی عرفانی در شعر فارسی و شاعران سبك عراقی،شیدا روحانی
.۳۰ـ۲۹ ص، تهران، شركت زانيس آريا ايران،زبان شناسی

37
38
39
40
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Berîz ey saqîya ber cani haris
Meyê baqî rehem ez her hewadis
Biya der meclisê merdan û meyxwor
Ki în mey nîst çun ummul xebais
Şerabê în tehellî ger tu badet
Heyatê cawîdanî bû ba ‘erş41
Di xezeleke din da Wacim têgehên bi saqî ve girêdayîne wek; meyxane, meyxor weha bikaranîye.

ز بیگانه نگارم خوسوی سیران و تفیكیك است
كه تانیكان می آیند جایی خوب و هم نیك است

دلت میخانهء خالی ز میخواران خوش حالی
ز خلوتخانهء دل این چراغ جان روشن كن

Dilet meyxaneê xalî zi meyxworan xwoş halî
Zi bîgane nîgarem xwo sûy seyran û tefkîk est
Zi xelwetxaneê dil în çiraxê canî rewşen kon
Ki ta nîkan mî ayend cayê xwûb û hem nîk est42
Wacim di helbesteke xwe de wusa ketîye bin bandora tecellayê, paşserwaya helbestekê bi temamî kirîye tecellî û berê xwe daye tecellayê.

بسانی ذره باشم در تجلی
ز عكس و پرتوی نور و تجلی

خوشا دلبر كند بر ما تجلی
رسیدم از شبی دیجور و ظلمت

Xwoşa dîlber koned ber ma tecellî
Besanî zerre başem der tecellî
Resîdem ez şebê deycûr û zulmet
Zi ‘eks û pertewî nûr û tecellî43
3.3. Xem û matem
Xem, matem û girî taybetîyeke herî dîyar û berbiçav e di Sebka Iraqî da. Hem
cudahîyek girîng e di navbera Sebka Xorasanî û Sebka Iraqî da. Di şi’rên şa’irên
Sebka Xorasanî da wîsal, şadî, şahî û xweşî tê dîtin lê, şi’rên şa’irên Sebka Iraqî
tijîye ji xem, keder, nexweşî û fîraqê.44 Wacim, di şi’ra jêr da xem û kederên ji
firqeta mehbûba xwe û hesreta xwe ya ji bo wîsalê anîye ziman.

گر شوم قربان این گلزار كویت هیچ نیست
گر كنم گریان و زاری درفراقت هیچ نیست
من پشیمانم نكردم جان فدایی جان تو گر كنم امرو فدایت جان و هم دل هیچ نیست
لحظهء در شربتی دردی وصالت هیچ نیست
در فراقت كشت ضائع زبدهء عمری عزیز

.۲۰  ص،البالكی
.۱۹  ص،البالكی
.۷۳  ص،البالكی
.۲۴۸  ص،۱۳۸۶  سال، تهران، نشر میترا، چاپ سوم، سبك شناسی شعر،سیروس شمیسا
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Ger konem giryan û zarî der fîraqet hîç nîst
Ger şewem qurbanê în gulzarê kûyet hîç nîst
Men peşîmanem ne kerdem can fîdayê canê tû
Ger konem emr û fîdayet can û hem dil hîç nîst
Der fîraqet geşt dayi’ zubdeê ‘umrê ‘ezîz
Lehzeê der şerbetê derdê wîsalet hîç nîst45
3.4. Mexles
Mexles yan texellus yan nasnav, bi helbestvanên Sebka Iraqî derketîye rewacê
û cudahîyek berbiçav e di navbera Sebka Xorasanî û Iraqî da. Helbestvanê
me jî mexlesa xwe Wacim danîye û di hemî helbestên xwe yê farsî û ‘Erebî
da bikaranîye. Tişta balkêş ev e ku mexlesa şa’irî jî wî di de dest ku şa’irê me
peyrewekî Sebka Iraqî ye. Lewra wateya wacim di ferhangan da bi wateya, kesê
ku şiddeta xem û huznê di wechê wî da xwuya dike, wechê wî rûtirş û mirûzkirî
ye û serê xwe bera jêr daye hatîye.46

تـا شوی از مردمان حـق شناس

واجما بگــذر ز خود بر فقر خویش

Wacima bogzer zi xwûd ber feqrê xwîş
Ta şewî ez merdumanê heq şunas47
3.5. Ziman
Di Sebka Xorasanî da ziman xwerû û asan e, bêjeyên bîyanî pir kêm tên
dîtin. Di Sebka Iraqî da, ziman girane, bêjeyên bîyanî, bi taybet bêjeyên zimanê
‘Erebî zêde hatîne bikaranîn. Wacim ne tenê bêjeyên ‘Erebî bikaranîye, belkî di
gelek xezelan da nîv malik bi şikla mulemme’an bi ‘Erebî nivîsandine. Tevî ku
di nav xezalan da bêje û nîv malikên ‘Erebî tên dîtin çend heb helbestên wî bi
tevahî bi ‘Erebî hatîne nvîsandin:

هال یكون منكم نوع من االمال
 از خون دل نوشتم نزدیك او رساله
48این سرزنش كه كردند یاران ما روا بو اذ ما رایت منه اال صدا الخجاله
49خورشید روی جانم گر بود رزق واجم من بعد ال ابالی قتال وال مالله
Ez xwûnê dil newiştem nezdîk û rîsale
Hela yekun mîmkum new’î mînel emale
În serzeniş ki kerdend yaranê ma rewa bû
Ez ma reeyte mînhû îlla sudel xecale
.۲۰ـ۱۹   ص، البالكی45
.۷۷۹  ص، ۲۰۱۰  بيروت،  المطبعة الكاثوليكية،  المنجد في اللغة، لويس معلوف46
.۲۹   ص، البالكی47

48 Me tiştek nedî jê bilê şermê
49 Piştî wê ne mirin û ne lome ne liser bala mine.
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Xurşîdê rûyê canem ger bûwed rızqê Wacim
Min be’dî la ûbalî qetlen we la melale50
Di helbestek din da Wacim zimanê ‘Erebî weha bikaranîye.

یا ظاهرا لباطن یا باطنا لظاهر
ستـر و جالل و ابهت در سینە است کافر

ای اخری هر اول وی اولی هر اخر
        نـور جمال رویت در دیـدە است مؤمن

Ey axirê her ewwel wey ewwelê her axir
Ya zahîren li batin ya batînen lî zahir
Nûrê cemalê rûyet der dîdeest mumin
Sirrê celal û ebhet der sînest kafir51
3.6. Bandora nûnerên sebka Iraqî
Wacim bi aşkera ketîye bin bandorên nûnerên sebka ‘Iraqî û bi taybet Hafzê
Şîrazî. Di helbesteke xwe da wusa ketîye bin bandora Hafızê Şîrazî bi heman
serwa û naverokê nêzî naveroka helbesta Hafiz ya meşhûr “Ela Ya Eyyûhessaqî
( ”)الساقی اّایه یا االhelbest hona ye. Malika Hafiz weha ye:

که عشق آسان نمود ا ّول ولی افتاد مشکلها
Ela ya eyyûhessaqî edir kesen we nawîlha

ً َ
َ
ناولها
ِ اال یا ایهّا الساقی ا ِدر کاسا و

Ki ‘işq asan nimûd ewwel welî oftad muşkîlha52
Wacim jî weha nivîsandîye:

ببر تقریر كن پیش نهالی غنچه و گلها

اال ای باد شبخیزم حدیث شوق بلبلها

Ela ya badê şebxîzem hedîsê şewqê bulbulha
Beber teqrîrê kon pîş nîhalê xunçe û gulha53
Di malikek heman xezelê da ji alîyê wateyê jî wacim xwe nêzî wateya malika
Hafiz kirîye. Hafiz dibêje:

بیم موج و گردابی چنین هائل                    کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها
ِ
ِ شب تاریک و

Şebê tarîk û bîm mewc û girdabê çunîn haîl

Kuca danendî halê ma sebukbaranê sahîlha54
Wacim jî di heman wateyê da weha dibêje:

شب تاریک و دریایی کناری نیست در جایی            کجا دارد دل زارم رجای وصل ساحلها
Şebê tarîk û deryayî kenarî nîst der cayî
Kuca dared dilê zarem ricayê weslê sahilha55
.۶۷  ص٬ البالكی
.۳۳  ص٬ البالكی
.۶ ص،۱۳۹۱ ، قم، چاپ سوم، دفترنشرمعارف،   دیوان حافظ،شمس الدين محمد شيرازی
.۵  ص٬ البالكی
.۶  ص، شيرازی
.۶ـ۵ ص٬ البالكی
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3.7. Wehdetu’l Wucûd
Tesewuf û ‘îrfan bi Sebka Iraqî ra ketîye şi’rê. Şa’irên vê sebkê nêrînên xwe
yên derbarê tesewuf û ‘îrfanê, di şi’rên xwe da bi cih kirine ku nêrîna herî berbelav bûye û weke felsefeyekê nav girtîye, Wehdetu’l Wucûd e.
Felsefeya Wehdetu-l Wucûdê (yekebûn/yekîtîya hebûnê) hebûnek bi tenê,
Xweda û kewn û kaînatê yek tiştekî dibîne; bawerîyê bi yekbûnî ya wan tîne,
gerdûnê sîya hebûna Xweda dibine. Wehdetul-wucûd, li ser nav û hesabê
wucûda mûtleq ya Îlahî, her tiştî tune dihesibîne; tu tişt tuneye bes hebûna
wucûda Mûtleq ya Xweda heye. Ango zanayên ku vê ramanê diparêzin li ser
hesabê Xwedê hemû hebûn û gerdûnê înkar dikin. Wucûd û hebûna her tiştî
tecellî û sîya wî hebûna pîroz û ezelî dibînin, înkarîya hebûna heqîqî ya her tiştî
dike, dibêje ku: “Ji bilî Xweda wucûda heqîqî ji tu tiştî ra tune; her tişt (hemû
kaînat) tecellî û sîya wê wucûda mûtleq a îlahî ye, ku ew wucûda pîroz jî, ‘eynê
zatê wî ye”.56
Di heman demê da li gorî nêrîna felsefa wehdetu-l wucûdê, zeman û mekan û
mesafe jî têda, her tişt cîlveya (tecellîya) wucûda mûtleq a Îlahî ne, sîya wucûda
wî ne; ji bil wucûda Xweda ya ezelî û ebedî, di heqîqet da tu tişt nîne; her tişt
te’eyyûnat û tecellîyatên Wî ne; îrade û îxtiyariya cuz î ya însan jî tecelliya îrade
û meşîyyeta Wî ya giştîye; zanîna însana cuzî jî, tecellî û tecellîgaha ‘îlmê wî yê
kullî ye.57 Em ê Wehdetu’l Wucûdê di binê çar beşên sereke yên gîştî da dabeşbikin. Ehedîyyet, Tecellî, Kenza Mexfî, Heqîqeta Mûhemmedî (Lewlake)
3.7.2. Ehedîyet
Wehdetu’l Wucûd, shizra yekîtiya mutleq e. Li gorî vê, yekîtiya yekan di her
heyînekî da derbasdar e û gerdûn di vê yekîtîyê da heyînê dibîne. Wacim, ev
rewşa heyîna bi “Semediyet” ê dinasîne. Ev yek di malika Wacim da wiha derbas dibe.

در ســـرای لم یزل باشد ابـــد عین ازل درهم آیـــد دائــرە از بیش بـرخیزد عدد
در جهان پــر عدد واحد احد نبـــود ولی خطــەی ملک صمد واحـــد درو عین احد
Der serayê lem yezel başed ebed ‘eynê ezel
Derhem ayed daîre ez bîş ber xîzed ‘eded
Der cîhanê pur ‘eded wahid ehed nebûd welî
Xutteê mulkê semed wahid der û êynê ehed58

56 Abdurreahman Durre, Şerha Dîwana Ehmedê Xanî, Felsefe û Jîyana Wî, Keskesor, İstanbul
2002, r 74-75.) ; Mustafa Ünver, Nesîmî ve Vahdet-i Vücud, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi, Sayı 39, (Prof. Dr.Hüseyin Ayan Özel sayısı), Erzurum 2009, (537-552), r
538-539.
57 Durre, hb. r 66.

.۲۴ ص، البالكی58
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Di seraya Xweda da, ebed û ezel heman tişt in, ferqa wan tune. Hejmar ji
zîvirandina daîreyan derketine holê ku ev di cîhana me da derbasdarin lê di vê
cîhana ma ya pur hejmarî da wahid ne heman ehed e, di navbera wan da cudahî
heye lê di mulkîyeta semedîyetê da wahid heman ehed e.
Di malikek din da derbarê Wehdetê da weha dibêje:

پس تــــوان کردی ازین وحدت قیاس  

      هـــر یکی از کثرتی عالم یکی است

Her yekî ez kesretê ‘alem yekîst
Pes tewan kerdî ez în wehdet qîyas59
Her yek ji pirbûna (kesreta) ‘alemê, hemû tiştên di gerdûnê da henin, çi qas
pir û zêde bin hemû yek tişt in, hemû ji tiştekî hatine. Menşe û mebdea wan yek
in. Kewn û kaînat yek tişt in. Madem rewş ev e, tu dikarî li ser vê rewşê wehdetê
qîyas bikî.
Wacim, di derbarê yekîtîya hebûna Xweda, ji bilî zatê Wî û tunebûna tu
tiştekî da wiha dibêje:

هرچە هست نیست جز مرات ذات ای بیخبر

   در حقیقت واجما کس نیست غیر ذات او

Der heqîqet Wacima kes nîst xeyrê zatê û
Her çi hest nîst cuz mîratê zat ey bî xeber60
Ey Wacim, di heqîqetê da tu kes tune ye ji bilî Zatê Xweda pê ve. Her tiştê ku
heye di mesaba tune da ye. Ey Wacimê bê xeber, ev tiştên tu dibînî ayîneya zatê
Wî ye. Dîsa di heman mijarê da di malikek din da wiha dibêje:

گر بود غیر رویت آیینە است مر تو

    در هر جهان و عالم غیر تو کس نبود

Der her cîhan û ‘alem xeyrê tû kes nebûd
Ger buwed xeyrê rûyet ayîne est mer tû61
Di hemû cîhan û ‘alemê da ji bilî te kes tuneye. Ger hebe jî ji xeyrê te hemû
ji ayîneya wechê te ne.
3.7.2. Tecellî
Di Wehdetu’l wucûdê da hemû tiştên di gerdûnê da tên dîtin tecellîyatên
esma û sifatên Xweda ne. Hemû tişt weke li jorê hate gotin sîya hebûna pîroz
e. Wacim di vê biwarê da, di derbarê tecellîyatên cemala Xweda di gerdûnê da
malika xwe wiha honandîye.

شد چهرەی رخسار تو در صورەی اشیا

  آن حسن تــو در صورەی ما کـرد تجلی

.۳۹ ص، البالكی59
.۳۴ ص، البالكی60
.۷۱ ص، البالكی61
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An husnê tû der sûre ê ma kerd tecellî
Şod çehreê ruxsarê tû der sûreê eşya62
Ew xweşikahîya te bû ku di wechê me da tecellî kir. Xweşikahîya cemala te di
şiklên eşya da, tiştan da derkete holê, zahir bû. Hemû tişt û eşyayên di gerdûnê
da wêneyên cemala Te ne.

جــز خط او نــە بودر خط گلعذاری
   جــز روی او ندیدە در دلبــران و یاران
 نقش و نگار او بو هــر نقش و هر نگاری        عکس جمال او بو هــر حسن و هر جمالی
Cuz rûyê û nedîde der dîlberan û yaran
Cuz xettê û nebûd der xettê gul’îzarî
‘Eksê cemalê û bû her husn û her cemalî
Neqş û nîgarê û bû her neqş û her nîgarî63
Di dîlber û hezkirîyan da ji bilî wechê zatê Wî tiştek nehatîye dîtin. Di hemû
xal û xettê gul’îzaran da ji bilî xal û xettê Wî tiştek tuneye. ‘Eksa cemala Zatê Wî
ye ku xuya dike di hemû xweşikahî û bedewan da. Hemû neqş û wêneyên Wî ne
ku di hemû tiştan da xwuya dikin.
Her wiha di malikek din da behsa tecelliyata Xweda dike û dibêje ku hemû
kewn û gerdûn di nava tecelliyatên Wî da xerq bûye:

چو نــور تو گرفتە جملە آفاق
تنزل یافت در هر درب و هر طاق

وجود آفتابت کـــرد اشراق
چو خورشیدت تجلی کرد ای جان

Wucûdê afîtabet kerd işraq
Çu nûrê tû girifte cumle afaq
Çu xurşîdet tecellî kerd ey can
Tenezzul yaft der her derb û her taq64
3.7.3. Kenza Mexfî
Di mîjara Wehdetu’l Wucûdê da du hedîsên qudsî yên cenabê Pêxember
henin ku hemû şa’irên peyrewên vê felsefeyê di şi’rên xwe da anîne ziman.
e65. (kuntû)كنت كنزا مخفيا فاردت ان اعرف فخلقت الخلقYek jê hedîsa “kuntu kenzen” (
kenzen mexfîyyen, fe eredtû en ‘urîfe fexeleqtu’l xelqe) Wate; “ez gencîneyek
veşartîbûm, min xwest ez bêm naskirin, ji ber hindî min hemû heyîn afirand”.
Wacim hem di şi’rek xwe da ev nêrîna xwe wiha anîye ziman.

کنــز مخفی بو عرفانش نهان آمد پدید         بحــر ایـــن غیبی هیئت موج در صحرا نهاد

.۶ ص،البالكی
.۸۲ ص،البالكی
.۴۶ ص،البالكی
.۲۳ ص،۱۹۹۴  دمشق، دارالمعرفت، نهاد خياطة،دراسة في التجربة الصوفية

62
63
64
65
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Behre în xeybê heyet mewcê der sehra nîhad
Kenzê mexfî bû ‘îrfaneş nîhan amed pedîd66
3.7.4. Heqîqeta Mûhemmedî (Lewlake)
Hedîsa qudsî ya duyem jî hedîsa “Lew la ke” ( )لوالك ملا خلقت األفالكye.67 Wate:
Eger tu nebûya (ya Mûhemed) mîn gerdun ne dîafîrand. Lî gorî nêrîna Wehdetu’l
Wucûdê hemu heyînên afîrandî ji bo xatirê cenabê Pêxember û ji nûra cenabê
Pêxember hatîye afirandin. Wacim di dîwana xwe da wiha dibêje:

کـــە ماالفالک و االکــوان لوالک         وجود هــر جهانی را غرض تو
Wucûdê her cîhanî ra xered tû
Ki mala felak û wel ekwanû lewlak68
Xered û mebest ji hebûna hemu cîhan û gerdûnê tu yî (ya Resûlullah). Eger
tu nebûna ne felek ne kewn û mekan (gerdûn) ewê nehatîna afîrandîn.
Encam
Hunersazîya paşserwayê, zêdebikaranîna paşserwayê di helbestan da renkvedana Sebka Iraqî yê dîyar dike ku Wacim di gelek helbestan da paşserwayên
cûr be cûr bikaranîye û ev yek bandora Sebka Iraqî nîşan dike.
Qonaxa Sebka Iraqî, qonaxa kamilbûna sîmayên ‘îrfanî ye. tesewwuf û ‘îrfan
bi hemû rengên xwe di vê qonaxê da cih girtine. Bêjeya saqî têgeheke sereke ye
ji bo şa’irên mutesewuf û şa’irên Sebka Iraqî ku em vê bêjeyê di gelek malîkên
Wacim da bi wateya mecazî hatîye bikaranîn dibînîn.
Durketina ji hezkirîyê (fîraq), xem, matem taybetîyek girîng yê qonaxa Sebka Iraqî ye. di helbestên Wacim da em bi şiklên cuda cuda hestên xemgînî,
fîraq, nexweşî, bedbînî yê dibînîn ku ev yek bandora vê qonaxê li ser helbestên
wî eşkera dike.
Wacîm, di bikaranîna mexlesan da peyrewîya Sebka Iraqî kirîye ku teqez di hemu helbestên xwe da; çi helbestên farsî û çi helbestên erebî, mexles
bikaranîye.
Zîmanê helbestên Wacim bi têgehên tesewufî û ‘irfanî lebaleb dagirtîye. Bi
vê sedemê helbest giranin û derenk tên famkirin. Ev taybetî ji bandora Sebka
Iraqî gihaştîye Wacim.
Di tesewufê da Wehdetu’l Wucûd û têgeh û mijarên bi Wehdetu’l Wucûdê va
girêdayî xîsletên helbestên şa’irin Sebka Iraqî ne. Em di helbestên Wacim da hem
Wehdetu’l Wucûdê û hem mijar û têgehên Wehdetu’l Wucûdê bi zelalî dibînîn.
Bi van xalên ku jor hatin destnîşankirin em têdigihîjîn ku Wacim di honandina helbestên xwe da û di fikr û ramanên xwe da peyrewê Sebka Iraqî ye.
. 23-24 ص، البالكی66
.۱۳  ص، ۱  ج،۲۰۱۳ دمشق، دارالنوادر،  اعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ابي بكر دمياطي67
. ۴۹ ص، البالكی68
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2020محمود عبادیان ،در آمدی بر سبک شناسی در ادبیات ،انتشارات آوای نور ،چاپ دوم،
تهران .۱۳۷۲
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2121مريم مشرّ ف الملك  ٬زمينه شناسي ادبيات خمري و جلوه هاي آن در شعر عربي و فارسي٬كه
ننام ٔه ادب پارسي ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ٬ء سال سوم ،شمارة دوم،
پاييز و زمستان  ، ۱۳۹۱ص ۱۰۱ـ۱۲۰.
  2222مهسعود محهمهد ،حاجی قادری كۆیی ،بهرگی دووهم ،چاپخانهی ئاراس ،ههولێر ،۲۰۱۰
ل.۸۱
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