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 کرد از اشعار فارسی و عربی سعدي شیرازي» محوي«تأثیرپذیري 
 

 مصطفی جوانرودي
 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور -استادیار

 طارق یاراحمدي
 دانشگاه تربیت مدرس -دانشجوي کارشناسی ارشد

 چکیده
گوي بوده است، در این راستا شاعرانی شعري شاعران کٌردزبان تأثیرپذیري از شعراي فارسی از شگردهاي

اند راه را زبان، آثار ادبی واالیی به جامعه زبانی کٌرد و فارس تقدیم نموده و توانستهبا الهام از شاعران فارسی
منابع دست اول فارسی، اشعار خود را با براي رهگذران وادي ادب و فرهنگ هموار کنند. آنها با استفاده از این 

اند، تا آثار بس بزرگی به ساحت زبان و ادبیات عرضه دارند. در این جستار قرایح و سالیق ادبی دخیل ساخته
اي تالش شده تأثیرپذیري شعري محوي را از سعدي شیرازي تحلیلی و روش کتابخانه–با روشی توصیفی 

گیري از سراي را از شیخ اجل بیابیم. این امر با بهرهین شاعر کٌردي و فارسیگیري ابررسی کنیم و میزان الهام
» صله تاریخی«و» تأثیر وتأثر«گیرد، که اولین مکتب ادبی ادبیات تطبیقی است و در آن مکتب فرانسه انجام می

ه دلیل شناخت اي از نتایج این تحقیق حاکی از آن است که شاعر مورد پژوهش باي دارد. پارهاهمیت ویژه
اي از ادبیات و شعر کافی و وافی از زبان و ادبیات فارسی و به ویژه شعراي برجسته ایرانی، به صورت گسترده

 زبان و به ویژه سعدي شیرازي بهره برده است.شعراي فارسی
 واژگان کلیدي: ادبیات تطبیقی، محوي، سعدي شیرازي، ادبیات کٌردي، ادبیات فارسی

   
 مقدمه:    

زبان فارسی به سبب غنایی ادبی و وجود مشاهیري بزرگ همچون حافظ، سعدي، مولوي و فردوسی 
توان پا فراتر گذاشت و با  هاي منطقه بوده، حتی می ها و قومیت همواره مورد توجه غیر فارسی زبانان و ملت

اند، کافی است  ی گذاشتهاطمینان خاطر گفت که شعراي مشاهیر ایرانی بر روي ادبیات تمام جهان تأثیر بسزای
هاي دیجیتال سري زد و جستجو کرد، خواهیم دید که شعراي بنام غربی و اروپایی  ها و رسانه که در کتابخانه

اند و انبوهی کتاب و مقاالت علمی در خصوص بیان نحوه  مردان عرصه ادبیات ایران بوده نیز متأثر از بزرگ
 برجسته ایرانی به رشته تحریر در آمده است.تأثیرپذیري شعراي عربی و غربی از شعراي 

حال با توجه به وسعت دامنه تأثیرگذاري شعراي ایرانی بر ادبیات جهان ناگفته پیداست که ادبیات کردي  
اند.  تا چه اندازه متأثر از آنان بوده و تا چه میزان شعراي کالسیک کردزبان از این سرچشمه زالل بهره برده

شاعران کالسیک کرد غیر ایرانی به دلیل آشنایی کافی و وافی با زبان و فرهنگ و ادب  تر اینکه شعراي جالب
فارسی پا از این فراتر گذاشته و هرکدام از آنان بخشی از دیوان خود را به سرودن اشعار فارسی اختصاص 

 اند. داده
به اقتضایی توانایی و هاي تأثیرپذیري شعراي کرد از شعراي فارسی سرا گوناگون بوده و هر شاعر  شیوه

الي اشعار خود تا  ها در البه ها و مصراع مهارت خویش از شعر فارسی بهره جسته است. آنان با استفاده از بیت
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اند.  اي که ممکن بوده، از این اشعار در دیوان خود بهره جسته اقتباس و تضمین و گرفتن مضمون به هر شیوه

اند، به نظر  که بیشتر از سایرین مورد توجه شعراي کرد ربان بودهدر میان شعراي ایرانی، شاعرانی هستند 
رسد که شاعرانی مانند حافظ، سعدي و مولوي بیشتر از سایرین مدنظر شعراي کالسیک کردي سراي بوده.  می

خاطر خاصی نسبت به  با توجه به آنچه گفته شد سعدي شیرازي یکی از شاعرانی است که مردم کردزبان تعلق
هاي قدیم، بلکه هم اکنون در بعضی از  خانه اند. گواه این مدعا آن است که نه تنها در مکتب ي داشتهاشعار و

به عنوان منبع تدریس در مراحل » گلستان سعدي«هاي سنتی مناطقی از کردستان از  ها و حجره خانه مکتب
 شود. مقدماتی آموزش داده می

ر اشعار شعراي فارسی سراي ایرانی بوده حاج مأل یکی از شعراي کالسیک کردي که به شدت تحت تأثی
هاي زیادي از تأثیرپذیري ایشان از  توان نمونه محمد به الخی متخلص به محوي است که در دیوان وي می

شعرا و عرفاي ادب فارسی یافت. ما در این مقاله بر آنیم که از میزان تأثیرپذیري شاعر کرد محوي از شیخ 
گیري از مکتب فرانسه که  ی را که متاٌثر از سعدي سروده با رویکردي تطبیقی و با بهرهاجل مطلع شویم و ابیات

اي برخوردار  از اهمیت ویژه» صله تاریخی«و » تأثیر و تأثر«اولین مکتب ادبی ادبیات تطبیقی است و در آن 
 است، مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

 
 پیشینه پژوهش:

 »ي زیباشناختی اشعار کردي و فارسی محوي مقایسه«عنوان ) تحت 1391نامه سجادي ( پایان
در این رساله سعی بر آن شده که با بررسی زیباشناختی اشعار فارسی و کردي محوي ارزش و جایگاه 

یک مقدمه و چهار فصل بوده، در مقدمه  ها شناخته شود این رساله از نظر ساختار شامل شناسی آن زیبایی
شناسی  نامۀ شاعر، روش تحقیق و اهداف تحقیق آمده است در این پژوهش، زیبایی مطالبی پیرامون زندگی

اشعار کردي و فارسی محوي در سه بخش (عروض و قافیه، بیان و بدیع) مورد بررسی قرار گرفته و میزان 
شناسی اشعار فارسی و  نین نگارنده به مقایسۀ آماري زیباییهمچ .کاربرد مصادیق هریک مشخص شده است
 گیري پرداخته است. کردي محوي با استفاده از نمودار، و نتیجه

 هاي عرفانی محوي و بررسی اندیشه«) تحت عنوان 1391نامه کارشناسی ارشد محمدي تلوار ( پایان
 »هاي تأثیرپذیري آن از عطار نیشابوري جنبه

هاي آن به سراغ اصل مطلب رفته و با این  نگارنده در این پژوهش ضمن برشمردن ادبیات عرفانی و جلوه
هاي عرفانی عطار نیشابوري متأثر بوده است و در باب مضامین و  فرض که محوي، شاعر بزرگ کُرد، از اندیشه

نه از جهات بسیاري اشتراك داشته است در این پژوهش سعی نموده که با روش هاي عرفانی و صوفیا اندیشه
 ها و اشتراکات عرفانی محوي و عطار بیان نماید. ادبیات تطبیقی، شباهت

 ح نبوي نودهی و محويتحلیل و بررسی تطبیقی مدای): 1391نامه کارشناسی ارشد رستمی ( پایان
هاي  نامه به وجوه اشتراك و افتراق اشعار دو شاعر دو شاعر به روش تطبیقی در زمینه نگارنده در این پایان

 مضمونی و ساختاري پرداخته شده است.
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 ٥۷۹/  کرد از اشعار فارسی و عربی سعدي شیرازي» محوي«تأثیرپذیري 

 
 اهمیت و ضرورت پژوهش:

هاي نسبتاً زیادي در خصوص بررسی تطبیقی بینامتنی و یا تأثیرگذاري شعراي فارسی زبان  تاکنون پژوهش
بر شعراي کردزبان به رشته تحریر در آمده است هر چند که با توجه به وسعت و غناي دو ادبیات کردي و 

انست. اما اگر از بعد دیگري توان این مقدار پژوهش را کافی و مناسب د ها نمی فارسی و اشتراکات زیاد آن
هاي مذکور شاعرانی هستند که بیشتر  رسد که در میان پژوهش نگریسته شود برحسب اطالع نگارنده به نظر می

ها خواجه حافظ شیرازي  ها روي ادبیات کردي مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته که سرآمد آن تأثیرگذاري آن
توان گفت که حق مطلب ادا نشده و  شیرازي بر ادبیات کردي میاست. با توجه به میزان تأثیرگذاري سعدي 

گرفت. لذا اهمیت این پژوهش در آن  هاي زیادي در این زمینه به صورت نمونه موردي انجام می باید پژوهش
هاي دیگر در زمینه  تواند زمینه را براي انجام پژوهش است که با بررسی تطبیقی شعر محوي و سعدي می

اشعار محوي با سایر شعراي ایرانی از یک طرف و از طرف دیگر بررسی تطبیقی و موردي بررسی تطبیقی 
 شعر شعراي کردي سرا و به ویژه شعراي کالسیک با سعدي شیرازي را فراهم نماید.

 
 نگاهی به زندگی و آثار محوي به الخی:

هردو شاعر داشته باشیم و قبل از ورود به بخش تطبیقی الزم است که نگاهی کوتاه به زندگانی و احوال 
ابتدا از محوي شروع نموده: نام وي حاج مأل محمد متخلص به (محوي) فرزند شیخ عثمان به الخی از نواحی 

ه ق در به الخ متولد شده است.  1253سلیمانیه، انسانی دانشمند، عارف و شاعر توانایی بوده است که در سنه 
الدین بوده ـ شروع کرده؛ پس از آن مدتی در  ه مرید شیخ سراجتحصیل علوم و کسب طریقه را نزد پدرش ـ ک

سابالخ (مهاباد فعلی) نزد مأل عبداهللا پیره باب و زمانی در بغداد نزد عالمه محمد افندي فیض مفتی زهاوي 
تلمذ نموده و اجازه گرفته است. بعد سفري به حجاز رفته و پس از مراجعت مدتی در استانبول توقف کرده و 

 ز آن به سلیمانیه بازگشته است.پس ا
 

اند و او تا آخر عمر در آنجا به تعلیم و  در سلیمانیه به دستور اولیاي امور براي او تکیه و رباطی ساخته
سال بوده و روز  75زیسته است. مدت زندگانی محوي  ارشاد مشغول بود و در نهایت عزت و حرمت می

یمانیه وفات یافته و در خانقاه خود دفن شده است. محوي به ه ق، در سل 1327جمعه پنجم ماه رمضان سال 
ادبیات فارسی و عربی و ترکی آشنایی کامل داشته و اشعار زیادي به کردي و اندکی به فارسی و عربی و 

 ه. ق در مطبعۀ سلیمانیه چاپ شده است. 1341جا مانده، دیوان اشعار کردي محوي به سال  کردي از او به
 

 ی و آثار سعدي شیرازي:نگاهی به زندگ
الدین، شیخ سعدي یا شیخ شیراز  ابومحمد مصلح بن عبداهللا مشهور به سعدي شیرازي معروف به مشرف

چنین تاریخ تولد سعدي اختالف  متولد شد. درباره نام و نام پدر شاعر و هم 504، 585هاي  است، بین سال
دکی بیش نبود که پدرش درگذشت. سعدي پس از بسیار است. سعدي در شیراز پاي به هستی نهاد و هنوز کو

تحصیل مقدمات علوم از شیراز به بغداد رفت و در مدرسه نظامیه به تکمیل دانش خود پرداخت. او در نظامیه 
هاي اندیشمندان آنجا بیشترین تأثیر را  آمد از آموزه ترین مرکز علم و دانش آن زمان به حساب می بغداد که مهم

یان تحصیل در بغداد، به سفرهاي متنوعی پرداخت که به بسیاري از این سفرها در آثار خود پذیرفت. پس از پا
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ــ بوستان یا سعدي  1اند از: اشاره کرده است. از سعدي آثار گوناگونی به نظم و نثر موجود است که عبارت

عدي یک سال پس ــ گلستان، کتابی است که س 2نامه، موضوع اخالق و تربیت و سیاست و اجتماعیات است 
 6ــ مراثی،  5ــ قصاید فارسی،. 4ــ قصاید عربی  3از اتمام بوستان، آن را به نثر آهنگین فارسی نوشته است 

ــ  11ــ صاحبیه  10الملوك  ــ نصیحه 9گانه  ــ مجالس پنج 8غزلیات  7ــ ملمعات و مثلثات و ترجیعات ــ 
ها خوشایند نیست ولی چند غزل و  که هر چند اغلب آن آمیز، اي است از اشعار هزل خبیثات، که مجموعه
اند. مجموعه این آثار  هاي آن دوران هستند و از این جهت قابل بررسی اي از لطیفه رباعی دارد که نمونه

شود. که تحت همین عنوان بارها چاپ شده است. تاریخ درگذشت این شاعر  نامیده می "کلیات سعدي"
 اند. ه. ق نوشته 695تا  690اي ه زمین را سال بزرگ ایران

 
 ادبیات تطبیقی، تعاریف و مفاهیم:

ترین وظیفه و کارکرد ادبیات  شود. عمده گفته می» األدب المقارن«ادبیات تطبیقی در زبان عربی بدان 
ار از هاي مختلف و تبیین موارد متشابه و تفاوت آن آث تطبیقی مقایسه و موازنه میان آثار ادبی پدید آمده در زبان

هاي ادبی از یک ملت  ). ادبیات تطبیقی بیانگر انتقال ویژگی104:1386هاي و زوایاي گوناگون است (فخر  جنبه
هاي مختلف بیانی مانند قصیده، رباعی، مثنوي، قصه،  به ادبیات ملت دیگر است که در تصاویر و قالب

اي به  و عواطف است که از نویسندهکند. گاهی نیز در حوزه احساسات  نمایشنامه و مقاله خودنمایی می
سازد. دیدگاه یک ادیب نیز  شود و او را متأثر می اي دیگر، پیرامون یک موضوع انسانی منتقل می نویسنده

 ).70:1391کند (بهزادي  ها منتقل شود و آنان را به تقلید وادار می تواند در ادبیات دیگر سرزمین می
هاي  هاي تاریخ ادبیات و اکثر و پژوهشگران و منتقدان از شاخه شاخه ادبیات تطبیقی را برخی از محققان از

طورکلی مقایسه ادبیات در مفهوم  ها و به ها، دوره دانند که به سنجش، آثار و بررسی انواع سبک نقد ادبی می
باره پردازد. آنچه در ادبیات تطبیقی اهمیت دارد، پژوهش در کلی آن در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف می

طورکلی  هاي مختلف، یافتن پیوندهاي پیچیده و متعدد درگذشته و حال و به ها و فرهنگ تالقی ادبیات در زبان
اند، چه در سبک، چه از دیدگاه  ارائه نقشی است که پیوندهاي تاریخی در اثرپذیري یا اثرگذاري ادبی داشته

ها است. ولی در  ادبی را که ویژه برخی فرهنگتوان آن انواع  هاي فکري، با کمک ادبیات تطبیقی می جریان
 )14:1376هاي دیگر منعکس شده، باز یافت... (انوشه  ادبیات فرهنگ

 
 بخش تطبیقی:

هاي مختلف از سعدي شیرازي و اشعار وي تأثیر پذیرفته است. در ابتداي  محوي در دیوان خود به شیوه
نماییم و پس از آن به دنبال  سعدي وام گرفته ذکر می طور کامل از اشعار هاي که به این بخش ابیات و مصراع

 هاي دیگر این تأثیرپذیري خواهیم رفت. روش
 

 دیوان محوي چنین آمده است: 6در رباعی شماره 
 

 ستۆپ ئیسانه مەئ غزه،ەم یشتنەگێت 
 ەبەرتەدمەس ،ەبەرتەکمەي يەڵم ۆت

 

 
 

 دوست قوربانیەبەجرەت ێب کهەمۆخ
 »نادان دوست دشمن دانا به از« 

 )374(ص                                    
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مثابه مغز و  معنی این بیت چنین است: آدمیزاد بسان پوست و پوسته هر چیزي است و درك و فهم او به
هسته آن است. آدمی که درك و فهم ندارد مانند پوسته بدون هسته است. پس شما هم درك و فهم داشته باش 

بار، بلکه  دوستت درك و فهم دارد و فهیم است، اگر چنین بود خودت را فدایش کن. تو نگو یکو بدان که 
 صدبار، دشمن دانا بهتر از دوست نادان است.

باشد و پرواضح است که محوي این  مصراع دوم بیت دوم که به زبان فارسی است از آن سعدي شیرازي می
 است. مصراع را عیناً از سعدي شیرازي ودیعه گرفته

 :دیوان محوي بدین شیوه است 12رباعی شماره 
 

 »نگهی کن به چشم بیمارت«  تەچارێب شیۆخەن مەئ فەرەت ەب
 

 چاوم يەكەردەپ مهێتنەد یهۆب
 

 »که بپوشم ز چشم اغیارت« 
 )36(غزل                             

 
 

 گرفتار خودت بنما بلکه التیام یابم.معناي آن چنین است، با چشمان ناز خودت کرمی به من بیچاره و 
 است» کمال خجندي«رسد که مصراع دوم بیت اول این بیت از آن  به نظر می

ام تا تو را از چشم دیگران و  طور است من بدین خاطر تو را در میان چشمانم گذاشته معناي بیت دوم این
 بیگانگان دور نگه دارم.

که محوي با استادي تمام آن را در میان رباعی خود گنجانده  مصراع دوم این بیت از سعدي شیرازي است،
 است.

 رسیم و در ادامه بررسی دیوان به این دوبیتی می
 

 »برگ درختان سبز در نظر هوشیار«
 

 از چمن فهم رمز بار گل آرد به بار 
 

 هر گل از آن یک کتیب بارو
 

 »هر ورقی دفتري است معرفت کردگار« 
 )296(غزل                                                                                                         

 
 مصراع اول و چهارم این دوبیتی از ابیات مشهور سعدي شیرازي است.

 
یس دو بیت ها، تخمیس دو بیت از مثنوي و دومی تخم تخمیس در خود دارد که یکی از آن 3دیوان محوي 

 کنیم. از سعدي شیرازي است که ما به جهت تناسب با موضوع این پژوهش، آن را در اینجا ذکر می
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 اي مبرا وجودت از همه ریب

 
 

 در کمال ظهور ذات تو غیب
 

 
 پاك کن بنده را، از نقص و ز عیب

 
 

 »اي کریمی که از خزانه غیب«
 

 

 »خور داري گبر و ترسا وظیفه«
 

 
 گلستان)(دیباچه 

  
پس از برشمردن اشعاري سعدي شیرازي در دیوان محوي اینک به روش تطبیقی به ابیات دیگر دیوان این 

 :دیوان خود چنین سروده 79پردازیم، محوي در ص  شاعر (محوي) که متأثر از اشعار سعدي سروده می
 

 يۆسه کردي له گردي خ ر که ئازاري دام و هه
 

 هم ننه هه جه شی که زمێه 
 (حمالۀ الحطب)                                                                                                        

 
هایی که معشوقه من  یعنی معشوق من مرا دل آزرده کرد و به سبب فتنه بدخواهان با من بدرفتاري نمود. آن

کنند، آنان هیزم کش جهنم  چینند و نزد وي از من به بدي یاد میدور خودش جمع کرده همگی فتنه و سخن 
 هستند.

 
اندر نکوهش  7متأثر از سعدي شیرازي سروده شده آنجا که در کتاب بوستان باب  این بیت محوي کامالً

 گوید: غمازي می
 

 میان دو کس جنگ چون آتش است
 

 چین بدبخت هیزم کش است سخن 
 

باشد که خداوند در  سوره تبت می 4عربی و مأخوذ از آیه » حمالۀ الحطب«شایان ذکر است که ترکیب 
 فرماید، که وي حمالۀ الحطب است به معنی هیزم کش. وصف زن ابولهب می

 
 چنین آمده است. 255در بخش غزلیات دیوان محوي در ص 

 
 خا زهۆدەم ل تی شک به به حه ر ئاگري مه گه

 
 رام م حه که ده تەنن شتمه، جه هه خه به م دوزه ئه 

 
 

معنی بیت چنین است: حتی اگر محبت معشوقه را در آتش جهنم بیابم به سوي آن خواهم رفت و آن 
 دانم و بهشتی دیگر را از خود حرام خواهم کرد. جهنم را به خاطر آتش عشق همچون بهشت می
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است که او را با هاي مضمونی در شعر محوي و سعدي، بحث ظلم و جفاي یار  یکی دیگر آ ز مشابهت

خواهد که او را به  آزارد تا جایی که عاشق از این عشق به ستوه آمده و از خداوند متعال می عشق خود می
 همان درد و مصیبت گرفتار سازد،

 
 من نیێخو قەناح ەب مانمڵموس ۆخ
 

 !يەه خوونخوار کافري ژي،ەڕێد ۆب 
 شۆتەئ حويەم ۆت ەل یديەن دەب یريەغ 

 
 !يەه دکارەب ديەب ،ێب ڕێ دتەب رەه 

 
 

 بیت فوق از محوي با بیتی عربی از سعدي شیرازي بسیار نزدیک است
 

 ؟اما کان قتل المسلمین مجرماً
 

 لحا اهللا سمر الحی کیف استحلت؟ 
 

 
 دربیت دیگري محوي چنین سروده است

 
 و گرم و ئه ت ده ننه ر جه رابه و به صلی ئه من وه

 
  کا ده ووڕ وبهڕیی من  خ به ئاهی سینه دوزه 

 
 )57(ص                                                                                                                

 
 

حالی خواهم این در  پندارم که اگر به او برسم دیگر بهشت را نمی یعنی من چنان شیفته او هستم چنان می
 کند. کند. آه سوزان دل مرا مانند آتش دوزخ گرم و سوزان می وفاست که از من دوري می است که او چنان بی

 
 حیم جه کا ده ت ننه جه به ەكێو ئاگر دووري له

 
  جینان کا ده دوزخ به قوربییایه له حیڕۆ 

 )455(ص                                                                                                               
 

شود،  آدمی بسان دوزخ میهایش براي  یعنی دوري از خداوند چنان سخت است که بهشت با تمام خوشی
 پندارد. رب بهشت را مثل دوزخ میچنان شیرین است که فرد در مقابل این ق قرب الهی هم آن

محوي مضمون این سه بیت خویش را از بیت عربی و مشهور سعدي شیرازي گرفته است، آنجا که سعدي 
 :فرماید در بخش عربی دیوان خود می

 
 أجهلتم بأن نار جحیم مع ذکرالحبیب روض نعیم
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جهنم، بهشت، البته با توجه به زبان  اند از نار (آتش)، واژگانی که در شعر این دو شاعر آمده است عبارت

و در شعر سعدي نار آمده، واژه جهنم در شعر محوي » ئاگر«شعر وآتش در زبان شعر محوي معادل آن یعنی 
 دوزخ و جحیم آمده است و در شعر سعدي همان جحیم به کار نرفته است.

و بر خالف سعدي که خواهان در کنار تأثیرپذیري محوي از این بیت سعدي ولی محوي پا فراتر گذاشته 
بهشت است و نام بردن دوست و معشوقه برایش به مانند بهشت گوارا است وي ذکر یار در جهنم را به 

 دهد. بهشت ترجیح می
 

البته باید اضافه نمود که سعدي در جایی دیگر بیتی عربی دارد که با مضمون بیت محوي بسیار نزدیک 
 ر زیر آمده است نظر داشته استاست و شاید محوي به این بیت که د

 
 و من ذا الذي یشتاق دونک الجنۀ

 
 دع النار مثواي و أنت معاقبی... 

 
 مطلع این بیت سعدي به این صورت است        

 
 متی جمع شملی بالحبیب المغاضب

 
 وکیف خالص القلب من ید سالب 

 
 

 سروده است:ها محوي چنین  پیرامون بخل و حسد و آدم بخیل و راه چاره آن
 

 دەسەح رديەد و مەغ چاري بکا یتوانیوهەن               چبکا مردن،ەن کرد میەغ ردوەد رەچاري ه
 )151(ص                                                                                                              

 
 کند که نتوانسته درد و غم بخل و حسد را چاره کند.دوایی است. ولی چه  مرگ چاره هر درد بی

 دارد: 5سعدي شیرازي بیتی با این مضمون در گلستان باب اول حکایت شماره 
 

 اي حسود، کین رنج است                  که از مشقت آن جز به مرگ، نتوان رست بمیر تا به راهی
 

ها است محوي مضمون این بیت را  د و مرگ آنمضمون دو بیت این دو شاعر هر دو پیرامون بخیل و حسو
از بیت مذکور سعدي گرفته با این تفاوت که وي برخالف سعدي که مرگ را چاره درد حسد و انسان حسود 

 اش کند. تواند چاره داند که حتی مرگ هم نمی داند، وي درد حسد را چنان سخت می می
 را از شیخ اجل گرفته استپردازیم که مضمون آن  حال به بیت دیگري از محوي می

 
     يەموژ عنیەي ضاەق بازي يڵنگوەچ ،ڵکوتري د
  اەڵب داوي وێن وتهەك نابا،ەپ چوو فیڵزو ەدي، ب
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 )60(ص                                                                       

 
مژه یار بوده را دید، از ترس به معنی این بیت چنین است (کبوتري بیچاره، چنگال عقاب قضا و قدر که 

زلف یار پناه برد که خود را در آنجا مخفی کند، غافل از آنکه به محض ورود دچار بالي زلف یار گشت). در 
 نیز آمده است 33حکایت شماره  2گلستان سعدي باب 

 
 امروز و تو دامیدر سر کار تو کردم دل و دین با همه دانش                    مرغ زیرك به حقیقت منم 

 
داند با این تفاوت که کبوتر دل سعدي زیرك است و  محوي به تأثیر از سعدي دلش را بسان کبوتري می

خورده و چنان تصور نموده که زلف یار از او  چیز خود را فداي یار نموده در حالی که محوي فریب همه
 شود. کند ولی گرفتار می محافظت می

 ها محوي چنین سروده است: یا و لزوم قناعت به داشتهپیرامون فانی بودن این دن
 

 ۆج کیێنان به عنیەي خو،ەم دنیا خششیەب
  واەنان ژنیەپیر ت،ەرمنەب رهەخەم ۆخ

 )69(ص                                                              
 

جو، نه آن پیرزن و نه آن قرص  یعنی دنیا بسان پیرزن نانوایی است و بخشش دنیا نیز به مانند قرص نان
 ارزد به آنکه کسی منت آن دو را بکشد. سعدي نیز بیت زیر با همین مضمون دارد: نان جو می

 
 ال جرم مرد عارف و کامل                               ننهد بر حیات دنیا دل                 

 
زند و چنین پند  ودن زندگی در این دنیا حرف میدر این بیت نیز محوي به تأثیر از سعدي در مورد فانی ب

 دهد که به داشته خود قانع باشید ولو به یک قرص نان جو. می
 
 كێرخاندنەووچڕ ەب چبازه،ەك رخیەچ مە(الحذر) ل 

 ومات ستەد ێب کاەد کردو يەھش و تانڵسو ەندەچ
 

چندین سلطان و شاه را کیش و یعنی: الحذر یعنی آگاه باش که این چرخ کج باز، با یک رو برگرداندن 
 کند. مات می

 باره چنین سروده است: سعدي در باب اول گلستان در حکایت اول نیز در این
 

 پرورد و کشتمکن تکیه بر ملک دنیا و پشت                     که بسیار کس چون تو              
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گوید و اینکه دنیا فانی است و  بودن دنیا میبیت کردي محوي همانند بیت پیشین مذکور از فانی و فریبنده 

چه بسیارند پادشاهانی و فرمانروایانی که زمانی براي خود اسم و رسمی داشته و هم اکنون نشانی از آنان 
هاي دینی از بیت مذکور سعدي گرفته  توان گفت که محوي مضمون این بیت را جداي از آموزه نیست و می

 است.
بخشد (صنعتی که در  أثیر از سعدي و کامالً همانند او به موي خود جان میدر بیت دیگري محوي به ت

 اصطالح علم بالغت به تشخیص معروف است).
 

 ێبەن حويەم نییه سەك واەن ێب يەڵد یهێك
 )70 ص( واەن دەص ێببین دا مووي رەه بنەل و تێب

یاید از ریشه هر تار موي بدن نان و خوان است. ب یعنی: کیست که غیر از محوي در عالم عشق و عاشقی بی
 من صد آواز عشق را بشنود. بیت سعدي هم به این صورت است:

 
 آیدم ازهر بن موئی               خود در دل سنگین تو نگرفت سر موئی صد نعره همی            

 )628(غزل                                                                                                     
 

 خوریم، این ابیات به شرح زیر هستند: بامطالعه دیوان محوي به سه بیت با یک مضمون برمی
 

 غایب ۆت ەل ێب چم بی،ەد چاوم رەب ەل غایب ۆکه ت
  غایب  ۆخەل مۆخ رچاومه،ەب حاضري تەقیام

 )84(ص                                                              
 

شوي، قیامت در پیش  چه چیزي از تو پنهان باشد، وقتی که تو از جلو چشمان من غایب و ناپدید می
 شود، ولی خود از خود غایبم. چشمانم مجسم می

 
 چووم فکرت ەل من چی رەگەئ ناچی، فیکرم ەل ۆشوکور ت

  غایبۆتەل بم امن به سمه،ەب ،ۆت بیەن غایب من ەل
 )84(ص                                                               

 
خدا را شکر که تو همیشه درفکر من هستی، اگر چه من از فکر تو غایبم. همین که تو از چشمان من 

 غایب نباشی براي من کافی است، بگذار من از دیده تو غایب باشم.
 
 غایب ۆت ەل بوو ڵد و، وتمەركەد من چیۆپرسی: بەد

 غایب ۆخ ەل ونمەش ێبەد تەبەڵئ الت، ژههڕۆ ختیەکه و
 )85(ص                                                                         
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شوي، گویم دل من همانند شبنم  شوم تو نیست وغایب می پرسی که چرا موقعی که من ظاهر می اگر می
 رود. طلوع کند شبنم خود به خود از بین میاست، واضح است همین که آفتاب 

 
 شوم          بس که حیران می بماند وهم در سیماي تو  شوي من غایب از خود می چون تو حاضر می

 )483(غزل                                                                                                            
 

ها از خود غایب و  این سه بیت محوي با بیت سعدي در این است که به محض حضور یار آن وجه تشابه
شوند. شایان ذکر است که در بیت سوم محوي به تقلید از سعدي تشبیهی استادانه به کار  ازخود بی خود می

است که با طلوع برده و خود را به قطره شبنم و معشوق را به خورشید تشبیه نموده، وجه شبه آن دو در این 
بندد. بیت سعدي که در آن خود را به شبنم و معشوق را به آفتاب تشبیه  خورشید قطره شبنم رخت بر می

 نموده چنین است:
 

 جان رسید و به عیوق برشدم  چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب                                  مهرت به   
 )374(غزل                                                                                                             

 
تواند کامالً متناسب با مضمون حضور معشوق و از خود بی خود  مطلع بیت باال که در ادامه آمده است می

 شدن عاشق باشد.
 

 ه در شدم                          گفتی که از این جهان به جهانی دگر شدماز در آمدي و من از خود ب   
 

 محوي بیت زیر را در مالمت مردم پول پرست در دیوان خود آورده است:
 

 رینەب ێل شتێوخو ومەق بوو، ريەب دونیا ۆتەگه ر ل
 برات و باب بووه مەعال مووەه بوو، راتیەب رەگ

 )91(ص                                                                    
 

معنی بیت چنین است: اگر دنیا از تو روي برگرداند، قوم و خویش و نزدیکانت از تو دوري خواهند گزید، 
اگر دنیا سوغات و بخشش خودش را به تو بخشاید همه مردم پدر و برادر و نزدیکان شما خواهند شد. سعدي 

 اول گلستان خود در این خصوص بیتی دارد:باب  16درحکایت شماره 
 

 کنان سر بر بر نهند نبینی که پیش خداوند جاه نیایش
 وگر روزگارش در آرد زپاي همه عالمش پاي بر سرنهند
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پردازد معتقد است که بسیاري از مردم دنبال پول و  محوي در این بیت همانند سعدي به مالمت مردم می

معیار سنجش بزرگی دیگران در نزد آنان پول و مال است و همین که کسی پول و مال و مقام دیگران هستند و 
 شوند. مالی برایش باقی نماند. اطرافیان از دور او پراکنده می

سرا  هاي شعري عاشقانه و عارفانه ازروزگاران کهن نزد شعراي فارسی حکایت شمع وپروانه در داستان
اند، و بالطبع از شاعري همانند  خود از این دو نماد بهره فراوانی جسته ها در اشعار مرسوم بوده و بسیاري از آن

توان انتظار داشت که از این نمادها در اشعار  محوي که طبیعت و افکاري صوفی گرایانه و عرفان گرا داشته، می
بدان  باشد که ما در اینجا خویش استفاده کند. شاهد مدعا هم چهار بیت شعر از بخش کردي دیوان وي می

 پردازیم: می
 

 عايەمودد صلیەئ سووتانه رەه ەروانەپ ۆدیاره خ
  خووتەب خوو شەئات خصیەش يەئ عاشقین، شەمێئ یهۆب

 )111(ص                                                                           
 

وار عاشق سوختن در  پروانهیعنی واضح است که هدف پروانه ازعاشق شمع شدن، سوختن است و ما نیز 
 پاي تو هستیم که همچون آتشی.

 )بوالفضول( که واوت يڵبڵب به كەيەروانەپ
  هوولەهوول ەن ت، به بهەحەهلیمەسوتانه ئیشی ئ

 )248(ص                                                              
 

یعنی اي عبث کار، کار اهل دل سوختن » بوالفضولاي «معنی بیت چنین است: پروانه به بلبلی گفت که 
است نه سرو صدا راه انداختن. منظور این است که عشق واقعی به تظاهر نیست عاشق باید به مانند پروانه 

آورد نه مثل بلبلی که ادعاي عاشقی گل را دارد و بر سر شاخه درخت شروع به  سوزد و دم بر نمی باشد که می
 کند. خوانی می نغمه
 
 نەدووت تنەماو تەفڵئو زمیەب دیمیەق حبابیەئ ەل
  ردهەف مەه که ڵبوڵبو ێكەردةەد مەه روانهەپ ێكەي

 )314(ص                                                                            
 

ود منحرف معنی این بیت هم به این شرح است: از عشاق قدیمی حلقه آشناي به تنها دو کس از راه خ
سوزد و دیگري بلبل  نشدند و همچنان سالک راه عشق هستند. یکی پروانه که همدرد شمع است و با وي می

 کند. ها براي گل نغمه خوانی می است که همصداي عاشقان است و پیوسته با آن
 

 یوتەد سووتنا ختیەو ەل روانه،ەزوبانی حالی پ
 نیێبسووت ۆخ عیشقاەل ،ێب من كەو واریسمه ێسەك
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 )355(ص                                                                           

 
 گفت آنکس که به مانند من در راه عشق بسوزد وارث من است. زبان حال پروانه به هنگام سوختن، می

 سعدي نیز در این خصوص بیتی بسیار معروف زیر دارد:
 

 اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز                        کان سوخته را جان شد و آواز نیامد           
 (دیباچه گلستان)                                                                                                  

 
ه است، هر چند عشق پروانه به شمع و سوختن در راه در هر چهار بیت محوي از سوختن پروانه گفته شد

شمع دستمایه شعري بسیاري از شعرا بوده ولی با توجه به بخش دیگر بیت سعدي با مضمون ابیات محوي 
توان این چهار بیت  یعنی عدم تظاهر و دم بر نیاوردن، و قیل و قال پروانه در خصوص ابراز عشق به شمع، می

 دانست.را متأثر از بیت سعدي 
اند، محوي در  درخصوص جور وجفاي معشوق و شیرین بودن آن نزد عاشق محوي و سعدي ابیاتی سروده

 باره سروده: این
 

 رمەس رەس شیێپ مرم، به قاپیاەل دا يڕێ
  وتاج ختەت نديەخوداو به ێبەد داەنا، واگ

 )126(ص                                                             
یعنی به من اجازه داد که بر در آستانش بمیرم و پا روي سر من گذاشت، اینگونه گدا به تخت وتاج 

رسد. مفهوم بیت این است که پادشاهی واقعی در آن است که آدمی بر آستان دوست بمیرد و  پادشاهی می
ی در راه خواست و دوست پا بر سر او بگذارد، به بیان واضح تر یعنی خوشبختی واقعی در آن است که آدم

توان مفهوم دیگري را از این بیت استخراج کرد و آن  جان بخرد، می  هدف مقدس خود هر بال و سختی را به
 اینکه آستان خانۀ یار مانند تخت پادشاهی است و پاي او تاج سر عاشق است.   

 
 شاهم: وتی ئیستهزا به دیمی، عیەمودد یاۆك ەل

  زیاتر شا ەل دەکم صێهەنشەشاه بم، یهۆك مەئ دايەگ
 )160(ص                                                                       

کرد غافل از اینکه اگر  ام به استهزا مرا پادشاه صدا می یعنی مدعی مرا در کوي یارم دید که بر زمین افتاده
که از صد پادشاهی واقعی با ارزش تر  من در کوي یارگدایی کنم، برایم همچون پادشاهی است. پادشاهی

 است. بیت سعدي نیز چنین است:
 

 ام گو تاج خواهی برسرم نه یا تبر بنده
 

 هرچه پیش عاشقان آید ز معشوقان نکوست 
 )92(غزل                                                 
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 در دل من رفته چون خون در رگ و پوست
 

 ز دست تو نکوست هر چه آن به سرآید 
 )21(رباعی                                             

   
 بگذارید میان من و دوست نیک و بد

 
 رنج و راحت از دوست نکوست  

 )26(رباعی                                              
   

 عهد فراموش کند مدعی بی وفاست
 

 برآید نکوستسعدي از اخالق دوست هر چه  
 )47(غزل                                                

 
سعدي شیرازي تشابه مضمونی و واژگانی دارد. در ابیات هر دو شاعر از  ازدو بیت محوي با ابیات باال 

 انگارد. شیرازي این جفا و جور معشوق را زیبا می جفاي یار سخن گفته شد و محوي هم به تأثیر از سعدي
توانیم دو بیت زیر از محوي را با دو بیت از سعدي  در خصوص شیرین دیدن جفاي یار با اندکی تغییر می

 بررسی ومقایسه قرار دهیم مورد
 

 رهادەف کووەو »حويەم« بدهۆخ جاتیەن کوشتنۆخ به
  ستهەب لەجەئ رەه ندم،ەفەئ عیشق، مانیەهرەق ريۆز ەل

 )311(ص                                                                                  
 

ات در این است که در راه  کشتن داد، تو نیز محوي چارههمانطور که فرهاد در راه عشق شیرین خود را به 
 عشق جان خود را فدا کنی، چرا که مرگ و اجل هدف عاشق است در راه قهرمانی چون معشوق.

 
 ێشێن رەه هريەز ڵھپیا گرم،ەردەو جانی شیۆن ەب
  ێشێب مڵد ۆت وريەج ەل ێربەگ بچم ڵد رديەد ەب

 )347(ص                                                                                    
 

جام زهر هر دردي که به سبب عشق نصیبم شود با کمال میل نوش جان خواهم کرد، و اگر به خاطر جفاي 
 معشوق دلم آزرده شود خدا کند که درد دل بگیرم و بمیرم.

 نستن زهر معشوق سه بیت در دیوان خود به شرح زیر داردسعدي در خصوص شیرین دا
 

 به حالوت بخورم زهر که شاهد ساقیست               به ارادت بمیرم که درمان هم از اوست         
 )13(غزل                                                                                                            
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 و یا این بیت 
 

 گیري شفاي عاجلست زهرنزدیک خردمندان اگرچه قاتلست                چون زدست دوست می      
 )73(غزل                                                                                                               

 و یا بیت زیر:
 

 شرط آنکه به دست رقیب نسپاري  ر دهی چون عسل بیاشامم                    بهگرم توزه        
 )565(غزل                                                                                                     

 
و نوشیدن جام زهر از هر دو شاعر در ابیات مذکور شیرین بودن جفا و جور یار، کشته شدن به دست وي، 

طورکلی محوي  دست وي وعسل بودن جام زهر دوست نزد آن دو از وجوه اشتراك ابیات مذکور است و به
 این دو بیت خویش را به تأثیر از شیخ اجل سروده است،

 
 در وصف پیري و ناتوانی محوي چنین سروده است:

 
 ڵمندا کووەو ێشنەد واەه ۆب فسمەن و وتوومەك ێپ ەل
  گرمەد ێپ تازه و تێناگر يۆخ رمەس پیري رەب ەل

 )204(ص                                                                            
 

یعنی ازپا افتادم و این در حالی است که نفسم مانند کودکی به دنبال آرزوهاست از فرط پیري وناتوانی 
ندارم در حالی هواي نفس به مانند کودکی است که تازه به راه افتاده است، توانایی تعادل و نگه داشتن سرم را 

نکته جالب در این بیت شعر، استفاده هنرمندانه محوي از عدم ناتوانی در کنترل سر به هنگام نوزداي و پیري 
 ). بیت سعدي با این مضمون چنین است:114:2001است. (شوان 
 کند م                              همچنان طبعم جوانی مینشیند بر سر برف پیري می           

 )245(غزل                                                                                               
 

ها علی رغم پیروي و  وجه تشابه این بیت محوي با دو بیت مذکور سعدي در آن است که هر دوي آن
 ولی در دل خویش عشق جوانی به سر دارند و امیدوار به زندگی هستند.ناتوانی، 

اش سپري شده و عمري از او گذشته است، دیگر  کند، آن کس که دوره جوانی البته در جایی دیگر عنوان می
 سراید: جایی براي شور و عشق جوانی نمانده است و اینگونه می

 
 کیف لهوي بعد ایام الصبی                            وانقضی العمر و مراالطیبان                  

 
 مطلع این بیت به شرح زیر است
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 ان هجرت الناس واخترت النوي                            ال تلومونی فان العذربان             
 

 ن دنیا ورفتن به سراي دیگر محوي چنین سروده است:درخصوص لزوم آمادگی انسان براي کوچ از ای
 

 ێپیر وتەد نديەرزەف به ئثیريەت ەل ڕپ کیەقصی
  ستهەب رەفەس باري منەئ ،ۆت یويەگ تازه زیزمەع

 )309(ص                                                                        
 

خود حرف پر تأثیري زد وگفت پسر عزیزم تو در اوج هستی و معنی بیت چنین است: پیري دانا به فرزند 
ام. سعدي نیز بیتی در دیباچه  اي در حالی که بنده باید بار سفر ببندم و کوله بارم را بسته تازه به دوران رسیده

 گلستان با همین مضمون دارد:
 

 دند و بار نساخت خجل آنکس که رفت و کار نساخت                      کوس رحلت ز          
 (دیباچه گلستان)                                                                                               

وجه تشابه و تأثیرپذیري محوي در این بیت در آن است که در شعر هر دو شاعر، فرد بار و بنه خود را 
این دنیاست اما وجه افتراق این دو بیت در آن است که محوي برخالف بسته و آماده سفر به آخرت و رفتن از 

کند که  قول می سعدي که از تهی بودن مایه و توشه خود براي آخرت شرمسار است وي از زبان پیري دانا نقل
 رسد با دست پر آماده سفر است. به نظر می

 
 بیت زیر را سروده است:» کار امروز به فردا نینداختن«محوي در خصوص ضرب المثل معروف 

 
 ەیچھ مەكەواد رداەفەب ،ڕۆمەئ ڕێکو بم خیلتەد
 ێنێدو ەبوو و كێکار کراەن اتیاھ رداەچ ف 

کنم هیچ است، چه فرداهاي آمد  یعنی: امان فرزندم و هوشیار باش.، امروز بگویی که فردا چنین وچنان می
یز در رباعیات خود بیت زیر با این مضمون و کاري انجام نشد و همین فردا هم گذشت و شد دیروز. سعدي ن

 دارد:
 

 دي رفت وبه انتظار فردا منشین                          دریاب که حاصل حیات امروز است        
 )15(رباعی ش                                                                                  

 
گونه و خطاب به مخاطبی  بیت محوي با بیت سعدي در این است که هر دو به حالت وعظ وجه اشتراك

شود و هر دو شاعر خواهان کار امروز به فردا نینداختن هستند و  (مخاطب محوي پسر وي است) گفته می
رآن کریم توان نشأت گرفته از آیات ق خواهند که آدمی کارش را سر موقع انجام دهد. این طرز تفکر را می می
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هیچکس  و» وما تدري نفس ماذا تکسب غدا«فرماید  آخر سوره لقمان می 34دانست آنجا که خداوند در آیه 

 داند که فردا چه خواهد کرد. نمی
 
 نوشت:ی پ

بد نیست اینجا ذکر کنیم که، شعراي دیگري از جمله حافظ شیرازي نیز ابیاتی با این مضمون دارد و از 
 دیوان خود 329جمله در غزل شماره 

 جامی بده که باز به شادي روي شاه                        پیرانه سر هواي جوانیست در سرم
 110و در غزل شماره 

 پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد                            و آن راز که در دل بنهفتم به در افتاد
که در وصف خاك سعدي که از بالین حضرت  137اره و یا خاقانی در دیوان اشعار خود و درقصیدة شم 

 سراید: ختم مرتبت آورده بود چنین می
 ام ام                    چون جهان پیرانه سر طبع جوانی آورده گرچه همچون زال ز پیري به طفلی دیده

 
 نتیجه گیري:

ابیاتی از آن که متأثر از سعدي در پایان و پس از بررسی تطبیقی و مورد به مورد دیوان محوي و استخراج 
ایم که شاعر مورد نظر ما بسیار متأثر از سعدي شیرازي در سرودن اشعار  شیرازي آن را سروده، به این نتیجه رسیده

برداري و تأثر محوي از سعدي شیرازي گوناگون و متفاوت است، گاه در یک رباعی،  خود بوده است. شیوه بهره
انده، گاهی بیت یا مصراعی را به شیوه تضمین از سعدي شیرازي گرفته، گاهی به مصراعی از اشعار سعدي گنج

گرفتن مضمون شعر سعدي استفاده و گاهی نیز با استفاده از ترکیبات واژگان مستعمل در اشعار سعدي شیرازي، 
ما (محوي) رسیم که شاعر موردپژوهش  متأثر از وي بوده است و پس از شمارش تعداد ابیات به این نتیجه می

بسیار متأثر از سعدي شیرازي و کلیات اشعار وي بوده است و ضمن گرفتن ایده از اشعار سعدي در بعضی از 
اي هنرمندانه مضمون و ترکیبات را گرفته و با بیانی سحرانگیز آن را بسراید. با بررسی  اشعار خود توانسته به شیوه

گوي به نظم کشیده است بیابیم و  که متأثر از دیگر شعراي فارسی توان اشعار و ابیاتی را دیوان محوي به وفور می
و هاي بیشتري در این خصوص انجام گیرد  گردد که پژوهش می در برخی جاها کامًال نمایان است. لذا پیشنهاد

 تأثیرپذیري محوي از شاعران فارسی گوي یا بررسی تطبیقی اشعار وي با ایشان مورد توجه قرار گیرد.
 

 منابع:
 قرآن کریم

، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و فرهنگنامه ادبی دانشکده ادب فارسی )،1376انوشه، حسن (
 ارشاد اسالمی.

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی » ادبیات تطبیقی، پیدایش و گسترش آن ):1351حدیدي، جواد (
 دوره هشتم.-مشهد

 .رێولھھ ،ەردەروەپ تیەزارەو يەچاپخان کوردي، بیەدەمیژووي ئم):  2003خزنه دار، مارف (
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مطالعات ادبیات تطبیقی، ش  ،»ادبیات معاصر فارسی در تراژدي ادبیات تطبیقی« ):1386رادفر، ابواقاسم (

 .79-92، صص 4
نامه کارشناسی  پایان ،ی تطبیقی مدایح نبوي نودهی و محويتحلیل و بررس): 1391رستمی، سهیال (

 ارشد، دانشگاه کردستان.
 چاپخانه معارف، بغداد ،کوردي بیەدەمیژووي ئم):  1951سجادي، عالء الدین (
نامه کارشناسی  پایان ،کردي و فارسی محويي زیباشناختی اشعار  مقایسه): 1391سجادي، سیدعدنان (

 ارشد، دانشگاه بیرجند.
 کانیەرديۆك ەعرێش ەل ريەفیگۆس و ئایینی شیعري ري،ەفیگۆسم):  2001شوان، ابراهیم احمد ( 

 وپخش موکریان.چاپ  ویدا،حەم
مجله ، مضامین مشترك در ادبیات فارسی و عربی با رویکرد ادبیات تطبیقی ):1386فخر، غالمرضا (

 .103-122، صص 2مطالعات ادبیات تطبیقی، ش 
 تا)، تهران. علمی (بی جاویدان محمد علی فروغی، مقدمه): کلیات سعدي با 1385سعدي، مصلح الدین (

هاي تأثیرپذیري آن از عطار  جنبههاي عرفانی محوي و  بررسی اندیشه): 1391محمدي تلوار، محمد (
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان. پایان ،نیشابوري

شرح ماموستا عبدالکریم مدرس و محمد مأل فاتح )، دیوان محوي، 1378محوي، محمد مأل عثمان (
 عبدالکریم، انتشارات کردستان، سنندج

، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش درآمدي بر آموزش ادبیات تطبیقی ):1391یوسفی بهزادي، مجید (
 70-73، صص 4
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