
 : کردستانی    مستوره درباره مستورهتحقیق
که         است بوده ایرانی نویسندگان و شاعران از کردستانی
او         زندگینامه درباره تحقیق به میخواهیم تحقیق این در

بپردازیم.
کردستانی   مستوره زندگینامه

سال       در قادری خانم شرف قمری  ۱۲۲۰ماه هجری
با   ایران       ۱۱۸۴معادل غرب در سنندج شهر در شمسی

والی           خان الله امان حکومت دوران در او و آمد بدنیا
دربار         شاهزادگان از و گشود جهان به چشم اردالن
کردستانی         مستوره به وی بود سنندج مرکزیت به اردالن

تحصیل           به و بودند فرهنگ اهل او خانواده و است مشهور
هم            را او قدیم سنت خالف بر و میدادند زیادی اهمیت او

ترغیب         و تشویق مختلف علوم آموختن به مردان سطح
ردیف          هم در شرف ماه مدتی گذشت از پس میکردند

. گرفت      قرار سنجان سخن و ادیبان
توانست        شعری قریحه و ذوق با کردستانی مستوره

رقابت          خود زمان شاعران با آبدار غزلیات و نغز قصائد
غزلیات         دیوان منشی اکبر علی میرزا گفته براساس کند

در         همچنین میداند شعر بیت هزار بیست حدود مستوره
   : ناممستورهبه    است سزاوار مینویسد او حال شرح

و           شعر و ربط و خط و کمال و فضل خاطر
نامدار        مورخین و برجسته زنان ردیف در تاریخنگاریاش

. گیرد  و         قرار عقد به اجبار به هفدهسالگی در شرف ماه
درآمد،      بزرگ خان امانالله خانفرزند ازدواجخسرو

مردان»          با برابر را خود شایستگی و شأن چون مستوره
امتناع        مزاوجت و مواصلت این از میدانست روزگار

تن             چند همراه را او جد و پدر خسروخان که این تا داشت



مجبور          را بیگ ابوالحسن و انداخت زندان به بستگان از
شرط        و نمود تومان سیهزار جریمٔه پرداخت به

. نمود        مستوره عقد به منوط را آنان استخالص
در           تسلیم جز و درداد تن مزاوجت بدین ناچار به مستوره

در         نداشت دیگری راه جدش و پدر استخالص مقابل
خانم        جهان حسن با پیشتر خسروخان که حالی

بود        کرده ازدواج قاجار شاه فتحعلی دختر بیستویکمین
و            خان امانالله خان، رضاقلی نامهای به پسر سه او از و

اردشیر            زن که خانمها نامهای به دختر سه و خان احمد
عادلهخانم         دیگری و بود قاجار شاه محمد برادر میرزا،

آغهخانم        سومی و شیراز والی خان، حسین همسر
داشت.

در     کردستانی مستوره در   ۱۲۶۴سرانجام قمری هجری
شهر        ۴۴سن  عمومی مزار در و گذشت در سالگی

 . است        شده دفن عراق کردستان در واقع سلیمانیه
کردستانی    مستوره اشعار

کردستانی      مستوره فارسی شعر نمونه
است       فِـگار دِل در تو عشق تا

است        قرار نه و شکیب نه را ما
را      ما توتیاست، تو چشم در
است       گُـذار آن بر ترا که خاکی

صدق      ره از آنکه دل ُخّرم،
است      دچار محبتت به من چون

قوس      یا هالل، یا تو ابروی
است      ذوالفقار شاه کف در یا



جبرئیلش    مدام، که شاهی
است     پردهدار بار، درگه بر

وصفش     که علی، الحقْ، ضرغام
است       شمار از و حساب ز بیرون

زیراکْ!     َمنال، غم ز مستوره
است     کردگار شیر تو موالی

کردستانی      مستوره کردی شعر نمونه
فةتتانت   مةستی ضاوةکانی

فةتتانت      مةستی ضاوةکانی نازی بة طرفتارم
موذطانت      نیَشی سینةسؤزی تیری بة بریندارم

کردم      غارةتت ئةطریجةکانت ثةرضةمی تالَی بة
زةنةخدانت       ضاهی ناو خستة ئةویشت بوو دلَیَکم،

     ! ثابؤست  هاتوونة هةموو ئةمَرؤ عاشقان قوربان بة
قوربانت       بة بمکةن بمکوذن بفةرموو هاتم، منیش

تؤ         زةخمی بة بمرم ئةطةر من بؤ واجبة ئةشةککور
ثةریَشانت       زولَفی تای بة بدرووی کفنةکةم بةشةرتَی

قةبرم         سةر بیتة خؤت ئةکةم ئازاد طةردةنت کوشتن لة
شةهیدانت        نةعشی الی لة بمنیَذی جومعة رؤذی لة

نادةن       زةحمةتی حةشرا رؤذی کوشتبیَتت تؤ کةسَی
هیجرانت         لة سووتابَی دونیایة ئةم لة من وةک ئةطةر

تؤیة      دةرطانةکةی بةر خاکی سوجدةطاهم هةمیشة



دامانت        بة دةستم بطا ناهیَلََی بَی رووَرةش رةقیب
 : آخر  کردستانی     کالم مستوره درباره تحقیق پایان به

کامنت        در شما پیشنهادات و نظرات منتظر رسیدیم،
هستیم. 
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