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 کورتە 
 

 چکیده
عارفانەوە  و  زانایان  الیەن  له  سۆفیگەری  و  عیرفان  مێژوو،  درێژایی  بە 

ڕەک بەر  ئێستا، ە وتووەتە  تاکوو  ڕابوردووەوە  لە  زۆرەوە.  لێکۆڵینەوی  و  خنە 
هێندێک لە زانایان کە ئەکرێ بە سەلەفی نێویان بەرین، ڕێبازی عیرفانییان 

بەرپەرچیان داوەته بەردەوام  نەبووە و  تەوە؛ ووەوه و ڕەتیان کردبە الوه دروست 
دیکە، ڕەخنەی زانستییان لێ گرتووە و چاکی و   بەاڵم هێندێ لە زانایانی

کۆمەڵگای   چاو.  بەر  خستووەتە  سۆفیگەریيان  کوردیش خراپیی 
کۆمەڵگایەکی موسڵمانە و وەک هەموو واڵتە ئیسالمییەکان، سۆفیگەریی  
لە  کە  تێکۆشەرانەی  عارفە  تاقمە  ئەو  بۆ  ڕێزدانان  وێرای  هەیە.  تێدا 
کۆمەڵگای کورددا کەم نەبوون، دەبێ بزانین هێندێ لە شێخ و سۆفییەکان  

اسیان لە دەقە ئەدەبییەکاندا وەکوو کۆسپ و بەرگری پێشکەوتنی کورد ب
کراوە و بە توندی ڕەخنەیان لێ گیراوە. ئەم وتارە دەیەوێ لە ڕوانگەی شاعیرە 
کوردە ڕۆشنبیرەکانەوە، ئاوڕێکی ڕەخنەگرانە لە عیرفان و سۆفیگەری لە 

وه، بە ئەم توێژینەوەیە کە بە شێوەی شيکاريی ناواخنه کوردەواریدا بداتەوە. 
وسراوە، بە دوای وەاڵمی ئەم وەرگرتن لە سەرچاوە کتێبخانەییەکان نوکەڵک

پرسیارەدا دەگەڕێ کە هۆی دژایەتیی شاعیرە ڕۆشنبیرەکانی کورد لەگەڵ 
چییە.  بەهەڵەداڕۆیشتوو،  عیرفانی  تایبەت  بە  سۆفیگەریدا،  و  عیرفان 
ئەم  ڕوانگەی  پێی  بە  کە  دەردەخات  بۆ  ئەوەمان  لێکۆڵینەوەکە  ئاکامی 

هەڵسو و  ئاکار  لە  وردبوونەوە  بە  و  سۆفییەکان، شاعیرانە  و  شێخ  کەوتی 
کردن، خۆ بەزل چەراندن، مەقامی قودسی بۆ خۆ دابینتەنبەڵی، بێکاری، دڵ 

زانین و ڕیا و هتد، بوونەتە هۆی هەندێ کێشە و گرفت لە نێو کۆمەڵگای 
 کورددا کە لەمپەری پێشکەوتنی کۆمەڵگاکە بووە.

عالمان و حتی خود عارفان نقد    سویتاريخ از    طولعرفان و تصوف در   

توان آنها را »سلفی« شده است. برخی از عالمان گذشته تا امروز، که می

  ای دستها امّ :انداند و مدام آن را رد کردهنپذيرفته را فناميد، عرفان و تصوّ

اند و محاسن و  ديگر از دانشمندان و عالمان، انتقادی عالمانه از آن گرفته

ای مسلمان است و همچون  جامعه  کُرد  ۀ. جامعاندنشان داده معايب آن را  

تصوّ اسالمی  آن .  ددار  جريان  آن  در  ف ساير جوامع  قدرنشناس  بدون  که 

پيران طريقت و مشايخ و تالش  از  از در بسيباشيم،    آنان  هایبرخی  اری 

ويژه شعر، مشايخ و متصوفه در کردستان، همچون مانعی سر راه  ه متون ادبی ب

  مقاله   اين  ۀ. نويسنداندشده رد معرفی شده و به تندی نقد  پيشرفت مردمان ُک

رد، نظری علمی به عرفان و تصوف عران روشنفکر ُکشا   ديدگاه  از   دارد  قصد

اين   اندکی پس از آن  بيندازد. ويژه در دوران حاجی قادر و  به  ، در کردستان

ای به دنبال پاسخ  گيری از منابع کتابخانهمقاله که با روش تحليل محتوا، با بهره

  نسبت   ُکرد  اين پرسش است که اسباب دشمنی و انتقاد تند شاعران روشنفکرِ

 انحراف   دچار   خود  مسير  از   که  تصوفی  ويژهکردستان، به   ۀبه عرفا و متصوف

 ديدگاه   مبنای  بر  که  است  آن  از   حاکی  پژوهش  ۀنتيج  ؟است  بوده  چه  شده،

 بيکاری،  تنبلی،  صوفيان،  از   کثيری  اخالق  و  رفتار   نيز  و  روشنفکر  شاعران

مار مردم، خود  استث  گرفتن،  نظر  در   خود  برای  قدسی  جايگاه  نفسانی،  تمايالت

  که  شد عواملی فه،بزرگ بينی، ريا و دورويی و غيره در ميان بسياری از متصوّ

  پيشرفت   مسير  در   را  موانع   برخی   و  داشتند  نقش   مردم   جهالت   در   حدودی   تا

 . کردند ايجاد کردی ۀجامع

 ؛کۆمەڵگای کورد  ؛ شیعر  ؛ سۆفیگەری   ؛ عیرفان  :شەگەلی سەرەکی و
 شێخ. 
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 پێشەکی -١
ئیسەەەالمییەکان، کە لە   ، پاش دەورانی حەزرەتی عەلی، گرفتگەلێکی زۆر هاتە پێشەەەەوە. زانسەەەتەئایینیدوای لەناوچوونی حکوومەتی  

، افقها  و  ١ی سەەەەەەەرەکی ەیا بوونەوە: امتک مان قپێغەمبەر و خولەفای ڕاشەەەەەەدیندا لە یەکتر ەودا نەبوون، بە سەەەەەەێ ل سەەەەەەەردەمی
تریەان وەبەر تەانە و تەشەەەەەەەەەر دەدا. بەتەایبەت امتک مەان و افقهەا ، بە ن بە حەق دەزانی و ئەوانیاعرفەا . هەرکەام لەم گرووپەانەه خۆیەا

کانیان بە ئەه ی ابیدعە  دەزانی و الیان وا بوو کە عارفەکان لە ڕێگەی ئیسەەەەەەالم الیان داوە. ئەگەرچی دوژمنیی زۆر زۆری عارفه
لە  انکۆمەڵگەای کورد کە زۆربەیە  و امتک مەان ، کەاری خۆیەان دەکرد.  ک افقهەا لەگەڵ عەارفەکەانەدا کرا، بەاڵم هەر مەانەوە و وه

تر ەیا نەبوو. لە سەەدەی سەێزدەی کۆچیدا، مەوالنا   می کۆچیدا ئیسەالمیان قبووڵ کرد، لە واڵتە ئیسەالمییەکانیکههەمان سەەدەی يه
مين کهبەاڵم هەر لە يه ؛ەندندا گەشەەەەە پێ بندی  لە کوردسەەەەتاقشەەەەبهخالید و شەەەەێخ مارفی نۆدێی، توانیان دوو ڕێبازی اقادری و نه

ەڵبەت مەوالنا ه. کەوێتەوەب  دوورشەەەەەاری سەەەەە ێمانی  خۆی )مەوالنا خالید لە زێدی  هۆی ئەوە   نێوانیان بوو بە  یدا، دژایەتیکاننگاوەهه
زۆربەی واڵتە ئیسەەالمییەکاندا  لە سەەەر ڕێبازی نەقشەەبەندی دروسەەت بکات و لە  ەکیکی زۆر کەمدا توانی ئیمپراتووریەخالید لە ماوەی

کۆسەەەەەەەەپ و تەگەرەی زۆریەان بۆ کۆمەڵگەای   ،بە خۆیەان بزانن یبێ ئەوە، شەەەەەەەەوێنکەوتووی ببێ. لە هەمەان کەاتەدا هەر دوو ڕێبەازەکە
لە دوای نالی و بەتایبەت دوای حاەی قادر، عیرفان و سەەەۆفیگەری بە یەکێ لەو بەرگرانە لە قەڵەم   بەم بۆنەوە  ؛کوردی دروسەەەت کرد 

 کە بەرگری لە پێشکەوتوويی کۆمەڵگای کورد دەکات. درا
  کە   کراوە: بڕێک الیان وایە   پێناسە  شێوە  داعیرفان و سۆفیگەری  بە چەن  ،کراوەکانێپ متمانەبە پێی سەرچاوە سەرکییە  

ەی ەسووفەکان کن کە بە پێچەوانەی فێو ناسینی خودای گەورە ببات. ئەمانە کەسانرهاعیرفان ئەو ڕێگەیە کە دەتوانێ مرۆڤ بە
  .   9:  ١369  کوب،ئیشراق زۆرترە  )زرین و    ژ )چێ  و ئەه ی کەالم کە باوڕیان بە بەڵگە و بورهان هەیە، باوڕیان بە کەشف و زەوق 

 . 78:  ١392کدکنی،  )شفیعی   ری ڕوانینێکی هونەرییە بە ئایین و ئایینزاەاعیرفان و سۆفیگ  گوتراوە:  ،تردا  کیيهرچاوهله سه
عارفەکان لە کتێبەکانیاندا خستوویانە بەرباس    بە وتەیەکی تر کات، بنەمایەکی زانستی و مێژووییه؛  وب دەیوکینەڕز   یپێناسەئەو  

ز و  ئاوهلە  خواناسی دەبات کە    دا اعیرفان و سۆفیگەری  بە شێوەیەک مرۆڤ بەرەووب وکینەڕ و شیان کردۆتەوە. لە ڕوانگەی ز 
، بەاڵم ڕێگەی داتر   زاکانیەیاوازیيان زۆرە لە ئایین و ئایین  ،نانەوەێاری باوڕ و ڕاهوگەرچی لە ب. هەروەها  بەرنایێتو هۆ    بەڵگە

بە   بکەوێ.  رێک  ئایینێکدا  ەۆرە  هەموو  لەگەڵ  ئەتوانێ  ڕێگایەکە  شەفیعی  ڕایعیرفان  کە  پێناسەی  ئەو  کەدکەنی  من، 
 واتە بە پێی دەقە عیرفانییەکان، عیرفانی پێناسە کردووە. ،یەانەو زمانناس  انەوازناسێش ەکیڕوانگەی کردوویەتی،

بۆ    یڕۆشن   ەکیوەی ێزا چوارچ یینئازا نییە و ناتوانین وەکوو  یینئاناسەکان الیان وایە کە سۆفیگەری  بڕێک لە ڕۆژهەاڵت
وپێکی  ێبێکدا بە رێکتۆی کت   دابین بکەین. لە هەمان کاتدا بە دژواری بتوانین ئەو باوڕانەی کە عارفەکان هەیانە لە دوو

 دەڵێ:  ،دەری ببڕین. حافیز، شاعیری بە ناوبانگی فارس
 بشوی اوراق اگر همدرس مایی 
 

 که ع م عشق در دفتر نباشد  
   ١/٤٥9: ١386)حافظ، 

وپێک زۆر ئەستەمە، بەاڵم ئەکرێ بە شێوەی ڕێک  انەکخستنی بیر و باوەڕی عارفگەرچی ڕێک  بەاڵم بە وتەی نیک سۆن
 . 2:  2٥36بنووسین )غنی،    دای بنەماکانی سۆفیگەریڕلە ژێر سەردێ   ،باوڕیان پێیە  یانکە هەموو  ،بیر و باوەڕەکانیانبڕێ لە  

گرنگ ئەوەیە کە عيرفان و سۆفیگەری بە هەر پێناسەیەک قبووڵ بکرێت، سەدان ساڵە لە نێو موسڵماناندا باوە و زۆرێک لە 
موس  شوڵ خەڵکی  عیرفاننێمان  ڕێبازە  دانراوە یەکی کەوتووی  کە  مێژوو،    ؛ انن  درێژایی  بە  نێو   بەردەوامبەاڵم  لە  چ  کەسانێک، 

چ  دارفەکانع و  دەرەوەیا  افقهائە  لە  وەکوو  امتک مانوان،  یان  ڕ   سۆفییەکان  رێبازی  لە  فە   ئەم  گرتووە.  و    ێ قەخنەیان 
اداهێنانی نوێ له ديندا     ی داوە و تووشلە ڕیگەی ڕێکی خودا و شەریعەت الیان    ڕایان وا بووە کە عارفەکان  ەمانیلەک ەتوم 

 حەزم ئەندلۆسی دەڵێ:ولبۆ نموونە ئیبن  ؛ەار بە کافر دانراون هێندێبۆیە  ؛هاتوون
 

1. theologians 
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مەدا لە نەیشابوور پیاوێک سۆفی هەیە بە دووکونیەی اابوسعید ابوالخیر  کە ە ی پەشمی ێبیستوومانە لە زەمانەی ئ
ۆژ هەزار رکات نوێژ دەخوینێت و بڕێ ڕلە بەر دەکات و هێندێ ەاریش ە ی حەریر کە بۆ پیاوان حەرام کراوە. هێندێ  

 . پەنا بە خوا لەم بەهەڵەدا چوونە ئەمە کوفری تەواوە  !بحه  دەخوێنی و نە نوێژی موسته فەرزوەختیش نە نوێژی ا
  . ١/2٤:  ١376کدکنی، )شفيعی

ايان وا بووە کە  ڕگرتووە و    خنەیان لە عیرفان و سۆفیگەریەتەنانەت لە نێو سۆفییەکانیشدا، کەسانێک هەبوون کە ڕ
پێگایەکی بەرز لە نێو کۆمەڵگا  ەوە پ ە و  ی عیرفان و سۆفیگەری   لە ڕێگایهێندێ زۆر لە سۆفییەکان ڕاست ناکەن و ئەیانەوێ  

دەیان بەرهەمی بەنرخ   خاوەنو    یان بووەو سۆفی  انالم ع. ئەبولقاسم قوشەیری کە یەکێ لە گەورەترین  بۆ خۆیان بەدەست بهێنن
 دا دەڵێ: رسالە قشیریەی کتێبی ی تر بووه، لە پێشەک  هێندێ لە زانستەکانی و عيرفان بواریلە 

وارەکانیان  ەەگە لە ئاس ئەمڕۆ   پێشتر ڕویشتن و گەورەپیاوانی ئەم هۆزە، واتە اعورەفا  ،رەحمەتی خواتان لێ بێ  ،بزانن
 ، تەوەشتێ نەماوە 

 هەروەها شاعێر دەڵێ: 
 اما الخیام فانها کخيامهم
 

نسائها   غیر  الحی  نساء  أری   و 
 

فەوتاوە و نەماوە. ئەو پیر و شێخانە    ئەو رێبازە لە رێبازی سۆفییەکاندا نە تەنیا وەستان ڕووی داوە، بەڵکوو    ؛بە داخەوە وایە
نەتە دوای عارفە  بێکەوت   یەنجانێک زۆر کەم هەکەوتووی پێشینیان بوون ڕۆشتن و ئەمڕۆکە گهکە بە حەقیقەت شوێن

یشت و تەماح و هەڵپەهەڵپ لە دڵەکاندا تەنیوەتەوە و شەریعەت لە دڵدا  ۆ لە دونیا ڕ  ارێزکاری  و پاستەقینەکان. اورع ڕ
  ی شکۆیی بۆتە دین و ئایین بۆ خەڵک. بەندایەتیڕێزی نەماوە. دین وەال نراوە و حەاڵڵ و حەرام تێکەاڵو بووە. بێڕێزی و بی 

تاو داوە و هەموو کەوتوونەتە شوێن هەوا و   دائاگايیی بێ نە. نوێژ و رۆژوو نرخی فەوتاوە. ئەسپیان لە گۆڕەپاخودا نەماو
سەرەڕای هەمووی ئەمانە، پێیان وایە   ویان لە دەرگای ناخودایە.ڕوخۆیان. لە الیەکی ترەوە خەڵک بە ەێگەی خودا،    ویستی 

ئەوان   و  نییە  بەندایەتی  و  عیبادەت  بە  انیازیان  ناوە  ناویان  کە  ئامانجە  بەو  و  گەیشتوون  خۆیان  خودای    گەیشتنبە 
. الیان  ندەدرێ   یشئیزنیان هەیە و لە الی خودا هیچ تاوانبار نابن، پاداشتیان  ،کارێ بکەن  هەر  بۆنەوەحەساونەتەوە. هەر بەم  

ئەو کار هەموو  و  بەستووە  بە خودا  پشتیان  دەستکانەی  وایە  دەکرێ،  ئەوان  دەستی  بە  ڕازە  کە  هەموو  بە  و  ردی خودایە 
نهێنییەکانی خودا گەیشتوون و پاک و خاوێن بوونەتەوە و لە مرۆڤ بوون ڕۆشتوونەتە بانتر و بە فەنای خودا گەیشتوون  

  . ٥2: ١39١)قوشەیری، 
 . هەر بەم  سەچاوەەا لە دواییدا قوشەیری دەڵێ: ئەمە ئەو ەڕی بێڕێزی بە ئایین و عیرفانە و وەالنانی ئەدەبە )هەمان  

 ، یی و گازندەی خۆی دەردەبڕێلەدا دووپاتی دەکاتەوە و گکشف المحجوبدا ع ی هجویری لە کتێبی  یەو لەم مانا  یەشێوە
ۆکی عیرفان کە لە  ڕبەتایبەت ئاماژە بەوە دەکات کە خەڵک بە ڕواڵەتی عیرفان و ئایین قەناعەتیان کردووە و ناواخن و ناوە

 . باش دەزانین کە لە کتێبە  ١١:  ١38٤  وەال نراوە )هجویری،  ،ۆکەیەڕەر ئەو ناواخن و ناوەاستیشدا مەبەست لە عیرفان هڕ
تردا بەزۆری باس لە سۆفییە درۆزنەکان و ئەوانەی کراوە کە ئەیانەوێ لە ڕێگەی سۆفیگەرییەوە بە پ ەی    عیرفانییەکانی

کە بە ەوانی باسی سۆفییە فریوکارەکان    موالنا  یثنوی مبۆ نموونە دەتوانین ئاوڕێک بدەینە سەر    ؛ ن یەبگە  گابەرزی نێو کومەڵ 
 بوو دەڵێ:  شتۆئەو سۆفیانە کە کەری یەکێ لە ڕەفیقەکەیان بۆ ژەمەن فر چیرۆکیمەولەوی لە   .و ناڕاستەکان دەکا

روزگار از  آز  صوفی  یابد   دیر 
حق نور  کز  صوفیی  آن  مگر   ەز 

صوفی زین  اندکی  هزاران  انداز   
 

بود    صوفی  سبب  بسیارخوار زان   
 سیر خورد او فارغ است از ننگ دق 
زیند  فی  او  دولت  در   باقیان، 

   2٠2: ١38٥)مولوی، 



   256    ییەوە خنەگرانەی شاعیرانی ڕۆشنبیری کورد لەبارەی سۆفیگەر ە لێکۆڵینەوەیەک لە سەر ڕوانگەی ڕ 
 

و  وفسەەە  وبەرگیەل ؛ ن سەەەفای دڵیدا بڕواتێی ڕاسەەتەقینە ئەو سەەۆفییەیە کە بە شەەو ی مەولەوی باوەڕی وایە کە سەەۆف 
 و ڕواڵەت شەرت نییە:  رقهی خ

 هسەەەت صەەەوفی آنکه شەەەد صەەەفوت   ب 
 

لباس صەەەەەەەوف و خیا ی و دب از نه   
  737)همان:  

ز گیراوە، زۆرتر بە ی د و واعی خ و زاهێخنە لە سۆفی و شەکوردیدا وەکوو ڕ  فارسی و  عری کالسیکی ی ئەوەی کە له ش
عری حافیز و شوینکەوتوانی حافیز لە شیعری کوردیدا. هەروەها ڕیا ی بە تایبەت لە ش  ؛ بووە  مەبەستی دژایەتی لەگەڵ ڕیا

لە   لەیەکێک  بەتایبەت  عیرفانییەکاندایە،  دەقە  لە  ئافەتەکان  دەموالنامثنوی    گرینگترین  لە  شێوە  هەمان  بە  ە  ق دا. 
وپێکەکەی خواناسان و عارفانی ڕاستەقینە پیشان دراوە. ئەوەی  تر، وەکوو الدان لە ڕێگە ریکگەلێکی  پێشووەکانیشدا بە ەۆر

بە عیرفان و سۆفی وتراوە، زۆر ەیاوازە لەو ڕوانینە کە پێش حاەی    سەبارەت  ەوەکە بەتایبەت لە دوای حاەی قادری کۆیی
و سۆفیگەری هەستی پێ کراوە.   بۆ عیرفان  تژهوێت قادر  لەم  نووسراوه،  یەژینەوە وێر  ناواخنانە  بە شێوازی شیکاریی  دا کە 

بکات کە لە    انەیخن ەڕوەرگرتن لە سەرچاوە شیعرییەکان، بەتایبەت حاەی قادر و دوای ئەو، باس لەو  دەیەوێ بە کەڵک
عری کوردیدا ئەو پ ە و پایە بەنرخەی یلە حاەی قادر بەم الوە لە ش  سۆفیگەریرفان و  ی واتە ع  ،عیرفان و سۆفیگەری گیراوە

 بەر تانە و توانج و تەشەر.  کەوتە ، کە دوایی باسی لە سەر دەکەین  هۆکارەوە چەند ینەما و بە بۆنە

 پاشخانی توێژینەوەکە   - 2
سەبارەت  ئەگەر ئەو کارانە وا عارفەکان و زانایانی پێشوو لەبارەی عیرفانەوە کردوویانە وەال بنین، لە زمان و وێژەی فارسیدا  

ن  ێ بۆ نموونە عەبدولحس  ؛ ، کارگەلێک کراوەچوومیان  داهەڵسەنگاندنی عیرفان و سۆفیگەری، یان دەرخستنی هەڵە و بەالڕێ  بە
کتێبی  زەڕین لە  صوفیهکووب  میراث  و    کدابەشێ لە  دا  ارزش   عیرفان  هەڵسەنگاندنی  لەبارەی  تێروتەسەلی  بە  تەواوی 

ڕەزمجوویش    حسێنسۆفیگەرییەوە باسی کردووە و توانیویە هێندێ الیەنی جۆربەجۆری چاکی و خراپی ئەو ڕێبازانە وەدەر بخات.  
قسه له شيعری کالسيکی  کە بە گشتی    رازوی نقد اخالق اسالمی شعر کهن فارسی در تلە یەکێ لە کتێبەکانیدا بە نێو  

بە شێوەیەکی زانستیانە،    عرفان و فلسفە سەر کردووە. والتر ئێستیس لە کتێبی    لەم بابەتە کۆڵیوەتەوە و باسی لەکا،  ده  یفارس 
دووە. بەاڵم لە زمان و وێژەی بەاڵم زۆر بەکورتی، لە هێندێ شوێن لە کتێبەکەیدا، بە شێوەی پرژوباڵو، باسی لەم بابەتە کر

تە ۆهەیە و هێندێ لە زانایان لەم بوارەدا عیرفانيان خست   سۆفیگەرییەوەکوردیدا، گەرچی چەند کتێبمان لەبارەی عیرفان و  
ت توانیویانە مێژووی ڕێبازەوێبەر  و  بەاڵم    ژینەوە  بکەن،  باس  لە کۆمەڵگای کوردیدا  بە عیرفانییەکان  نەکردووە  ئاماژەیان 

سۆفیگەری  عری ئايينی و  سۆفیگەری )شی مەد شوان لە کتێبی  ح انیان. بۆ بەڵگە ئیبراهیم ئەوکەوتو عارفەکان و شوێن  هەڵەی
وه، به هيچ حوييهت لە ڕوانگەی مەسۆفیگەری دەکا، بهتايبهر  ژی باس له سهدرێکه به  حويدا   کانی مهعره کوردييهلە شی 

 ڕەنگە دەسپێکێک بێت بۆ ئەم بابەتە. ی کورديدا، ژهلە وێ  یەژینەوە وێئەم تبۆیە   ؛ خنە لە سۆفیگەری ناگرێتەشێوەیەک ڕ

 ینەوەی باسەکە ڵ لێکۆ  - 3
 خنە لە سۆفیگەری ە ڕ   عری کالسيکی کوردی و شی   - ١- ٣

خنەیان لە خۆیان گرتووە، بەردەوام تا ئەم سااڵنەش هەر  ڕەلە نێو هێندێ لە کتێبە عیرفانییەکاندا هەیە و خۆیان   یخنانەەئەو ڕ
مدا  هبۆ نموونە مەال ئەبووبەکر موسەنێف چۆڕی کە یەکێ لە کەسایەتییە ناودارەکانی کورد بووە و له سەدەی دە  ؛ بینراوە

بی  ێ ، لە پیشەکی کت ەوەژیاوە و ناوبانگی لە بواری زانستە ئیسالمییەکان و عیرفاندا بە زۆری لە هەموو ەیگایەکدا باڵو بووەت
ی کۆچی، مرۆڤەکان لە ئەحواڵی سۆفییە  98٤دا لە باسی هۆی نووسینی کتێبەکە دەڵێ: چونکە لە ساڵی  سراج الطریق

، عیرفانی  وەئەم کتێبە  لە ڕێگایمن ئەم کتێبەم دانا کە    ،بوونهاتئاگایی  استەقینەکان دوور کەوتبوونەوە و تووشی بێڕ
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بدەمڕاستەقینە   شبۆچو ەۆرە  ئەم     .١2:  ١378نف چوری،  ص )م  پیشان  لە  بەفراوانی  هاتووەیونانە  بەاڵم    ؛ عری کوردیشدا 
زانەی هەیە و  ی ی حافنەنگ و بۆڕعری کەسانێکی وەک نالی و مەحویدا،  یخنە لە عیرفان و سۆفیگەری لە شەزۆرینەی ڕ
 ز دەڵێ: ی بۆ نموونە حاف ؛ ز بۆی دەچن ی وەک حاف 

 زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است 
 

موقوف    که  است  کاری  باشدعشق  هدایت   
  ٤٥١/ ١: ١386)حافظ، 

 دەڵێت:  ش. مەحوی بڕواو دووڕوویی  ی زێدەگاڤی ئەبێتە هۆی ئەوە کە مرۆڤ بەرەو ڕیاهدوز ەوەزی لە ڕوانگەکی حاف
   کە ااعتراض  رێ واعیز لە رەندی مەیکەدە دەگ

بۆ ئەم و ئەویە، بەهەشتی ویست   بەو تاعەتە کە   
 

اانني لراض  رازی نییە بە سەرنویشتی ئەزەل     
اریاض ڕیا  ئەەری  بە  ئومێدەوارە     زاهید 

   2٠2: ١389)محوی، 
 تردا مەحوی ڕوو لە شێخ و واعیز و سۆفی دەکا و بە زمانی تانە و تەشەر و تەنزەوە دەڵێ:  کیێ عری لە ش

 کە شێخ و واعیز و سۆفی بە ەەننەت بەن گەد و گیپاڵ 
 

 سیپاڵ دەبێ ئەمسالی ئیمە بۆ ەەهەننەم بەن سڕ و   
  2٤٤ پێشوو:)

ریاکار و دووڕوون و خۆیان بە ڕیش و پرچ دڵخۆش  کە  ئەو کەسانەی ئەڕوات    ینالی لە دیوانەکەیدا بە توندی بە گژ
 بە ڕاشکاوی سۆفی بە ریاکار دەزانێ:  رەوەکردووە. لەم بەیتەی خوا

خەڵقی انالی لە  بێباکە  نییە،  ویقاری     کە 
 

ریایەسۆفی کە س ووکێکی هەیە، عوەب و     
   ٥7٠: ١387)نالی، 

 تردا دەڵێ:  لە بەیتێکی
 ریشەکەی پان و درێژە، بۆ ریا خزمەت دەکا 
 

 زاهیرە هەر کەس بە توول و عەرزی ریشیدا، ریا  
  ١2٥: پێشوو)

دادەنێ. خ و سۆفی دەگرێ و بە شوینکەوتووی هەوا و هەوەسیان  ێ خنە لە شەنالی لە یەکێ لە شیعرەکانیدا زۆر بە توندی ڕ
  ، گەورەکانە  کە الی هێندێ لە موسڵمانانەوە یەکێ لە گوناهە  ،لە الیەکی تریشەوە، حەڵقەی زیکری شێخ بە ڕەشبەڵەک

 دەزانێ:
هەلهەلە  بە  ڕەقسی  و  وشکەسۆفی   بنواڕە 
و گوڵخەنی ئەمەل  ئەرزە مەزرەعەی عەمەلە   ئەم 
 شێخم، چ گەرمە حەڵقەیی زیکرت بە ڕەشبەڵەک 

مێگە دووتە  لە  پیاودائیم  نێرگەلی  ژن،  لی   
 

 دیسان لە بەحری وشکی هەوادا کەوتە پێ مەلە  
مەسجید بە  بووە  مەزبەلە   هەندێ  بە  هەندێ  و   

موحەووەلە ح ەەنابت  بە  خۆ  ئەمانە  اڵی   
سەرگەلە  بە  بووگی  پێشەوە  لە  ریشەوە   بەم 

  ٤7٥: پێشوو)
 

 بیر ووناک ڕ عيرانی  خنەی شا ەسۆفیگەری و ڕ   - 2- 3
پالە    نێسانسیڕ  پاش زایینی هەمەن زنسەدەی  بەرەبەرە  دای  ب  ،گشتی  ڕابوونی،  لە  بەدیهات.  ئەورووپادا،  لە  اری و بەتایبەت 

ر زاڵ بوون و هه ەکاندا، کە پێشتر بەتەواوی بە سەر هەموو چیننەما خەڵکدا بە سەر، کەلیساکان ئەو دەسەاڵتەیان شەوەئایینی 
کە توانی بەرپەرچی کاتوولیکەکان و ئەو نیزامە کە    تستانۆپەیدا بوو بە نێو پر. ئایینێکی تازە  کردکارێ بیانویستایە دەیان

کە لە ئەورووپا   ڕابوونەا بکێشێ. ئەو  دلە کەلیساکاندا حوکمیان دەکرد، بداتەوە و ەەماوەرێکی زۆر لە خەڵک بە شوێن خۆی
و ببێتە هۆی بەدیهاتنی   دابنێت ان کاریگەری تر لە زانستەک  بەدیهات، زۆر زوو توانی لە سەر فەلسەفە، ئەدەبیات و زۆریکی

و     مز و اسەمبۆلی مز ، ارێئالی مز مانتیسي ڕۆ، ا  مسیزوەکوو اکالسی   گەلێک لە ئەدەبدا و قوتابخانە  نوێڕوانگەگەلێکی  



   258    ییەوە خنەگرانەی شاعیرانی ڕۆشنبیری کورد لەبارەی سۆفیگەر ە لێکۆڵینەوەیەک لە سەر ڕوانگەی ڕ 
 

  ن؛بێن بەدییی  شێوازە ەۆربەەۆرەکانی وێژه  ان. ئەم قوتابخانانە هەرکامیان بە بنەماگەلێکی فەلسەفییەوە توانی بدەنسەرهەڵهتد  
و هەروەها    زمم و ئەویش لەگەڵ رێئالی ز مانتیسي ڕۆوازناسیيەوە لەگەڵ  ێاری چەمک و شو لە ب  یزم بۆ نموونە قوتابخانەی کالسیس 

تر بوو بە    ، بە شێوەیەکیهەڵداسەری  نێسانسی تر ەیاوازی ببێت. شوڕشی پیشەسازی و ڕوشنبیری کە دوای ڕ  قوتابخانەکانی
ئەم شوڕشە  .   ١٤-7:  ١387خەڵک و توانی تا ڕادەیەکی زۆر مرۆڤ پێشکەوتوو بکات )بڕوانە: حسینی،    ڕابوونیهۆی  

بخاتە سەر    هزرییانەی خۆی  تیشکی  توانی  بەرەبەرە  هەر    ،هەاڵتڕۆژ  کۆمەڵگاکانیئەورووپا،  بە    واڵتێکبەتایبەت  کە 
نگاوی پێشکەوتوویی هەڵگرێ. لە نێو واڵتە ئیسالمییەکاندا،  وەندی بگرێت و هەێ بوو، زۆرتر و زوورتر توانی پ  ترنزیک   وەئەورووپاوە

ارێکدا بڕواتە پێشەوە.  و ب  کەوێ و لە هەموو توانی پێش  تر کەوتن. دەوڵەتی عوسمانی  ش ئەوانیێ پ  و دەوڵەتی عوسمانی  میسر
بەڕوو دەبوونەوە و لە سەریان  نوێیانە روو  هزرەیان دەکرد، لەگەڵ ئەو بیر و  ی ئاستانهوووچبەم بۆنەوە ئەو کەسانەی کە هات

باروددادەنا  یکاریگەر باری ئایینیییەوە زیاتر وەکوو ئەورووپای پێش  ۆ. ئەو کاتە  بوو.   ڕابوونخی واڵتە ئیسالمییەکان لە 
ئاسانی دەیانتوانی خەڵک    دانائاگاییموسڵمانان لە خەوی   بە  نێو ئاغا و شێخ و بەگ و مەال، زۆر  بە  بوون و کەسانێ 

ببچەوسێننەو کی لەگەڵ واڵتە ئیسالمییەکاندا  یە کوردەواریش بە هەمان شێوە و هیچ ەیاوازی کۆمەڵگای  ەن.  دە و فریویان 
ی باشیان لەگەڵ بیرە پێشکەوتووکاندا پەیدا  یبۆ میسر، یان ئاستانە، ئاشنایەتدەڕۆیشتن  نەبوو. سەرەڕای ئەمانە، ئەو کەسانەی  

بۆ ماوەی     ١36٥-١27٥)   ری لێ هاتوو، مەال حەسەن دزڵیی نە عالم و شاعبۆ نموو  ێدەگۆڕدران  هزرییەوەدەکرد و لە باری  
بۆیە کە دەگەڕێتەوە واڵتەکەی خۆی، چونکە لە باری    ؛ تە هۆی گۆڕینی بیر و هزری ێ ئەب  ،میسر دەخۆێنێ  زە ساڵ کە لەنیا

ژی ەومعەی  وێحەسەن لە خوتبەی نوگۆڕی بە سەردا هاتبوو، الی مەال و شێخەکان ئازار دەبینێ. مەال  ئاڵ  هزرەوەبیر و  
  )دزڵی  کەنخورماڵدا، زۆر ڕاشکاوانە دەڵێ: ابۆ ئیوە قسە ئەکەم، گوێ بگرن! ڕەنگە بڕێک بە کافر و بێ دین دەرم 

ەوە خەڵک فریو  یکی توند ئەخاتە سەر ئەوانەی کە بە نێو عیرفان و سۆفیگەریە خنەیەڕ  پاشان   . ١36:  ١39١  مەردۆخی،
 . ە دەدەن )هەمان سەرچاو

قادریش و ک١323- ١2٤6)   حاەی  بیر  فەقێیەتیدا  سەردەمی  لە  هەر  کە  بەرچاوانەیە  کەسایەتییە  لەو  یەکێ    
  ی خەڵکی هەژار، لە بەرانبەر  دەبینێ  کاتێتر ەیاواز بوو.    یانیێلەگەڵ مەال و فەق  و  هەبوو  ڕووناکبیرانەی  ڕوانگەیەکی

ناڕاستەکان و سۆفییە  نێوی    ەوەشێخ  بە  هێناوە،  وەدەستیان  ڕەنجی سەرشانیان  بە  کە  خۆیان  دەسمایەی  و  داوە  کۆڵیان 
کردنەوەی خەڵک  ئاگادار نەناسانە بۆ  وچان و ماندوویی ەۆربەەۆر ئاراستەی دەستی شێخ و مەالکان دەکەن، هەوڵی بێ

رەکان، بەڵکوو خەڵکی هەژاریش  نە تەنیا شێخە دووکاندا   و  ا خۆی کارێکی پێ ناکرێیدەکا. بەاڵم حاەی تەنپێدەست 
بەەێ   دژیلە   بەناچار کۆیەی  لە ئەستەنبحاەیدا وێستان و  زۆرتر و   داڵۆڵ کرد. حاەی لە ئەستەنبۆهێشت و رووی 

ئەگەر    ،ئەوێدا، ئەو بیرەی خۆی  ڕوانگە نوێیەکانیتر لە سەر بیری خۆی ڕۆیشت و بە هۆی ئاشنایەتی لەگەڵ  بەردەوام 
بووبێ و کالێش  )احمدی،ڕاگ  ت،کرچ  شاع   .٤97:  ١39٥  ەیاند  لەو  تاقمێ  و  حاەی  ئەوەیە  و  یپرسیاری سەرەکی  ر 

ئەوانیان بە نیشانەی دواکەوتوویی   بیرەیئەو ەۆرە    ئایاوێستان؟    داعیرفان و سۆفیگەری   لە دژیبیرانە بۆچی  اک نووڕ
انە الی وایە عیرفان و سۆفیگەری لە کوردەواریدا لە رێگەی خۆی بە  ڕکۆمەڵی کوردەواری دەزانی؟ نووسەری ئەم دێ

بە دروستی بۆیان ەێبەەێ نەدەبوو. ئەوان پێيان وا بوو کە خەڵک   ،لە سەر شانی بوو  ەیەۆرێ ترازا بوو کە ئەو ئەرک
یان دابین  ۆپیرۆز بۆ خ  یک يهپێگاخەکاندا بن و ئەمانیش، وەکوو ئاغا، قاچ لە سەر قاچ بنێن و پ ە و  ەبێ لە خزمەت شێد

ەەماوەر بوون و ئەیانزانی ئەگەر خەڵک خوێندەوار بن،   ی بۆیە زۆربەی شێخەکانی ئەو سەردەمە، دژی خوێندەواری ؛بکەن 
تر لە شاعیرانی   ێڵکوو زۆرالی حاەی قادر نەبوو، به تەنیا لە خنە لە عیرفان و سۆفیگەری ەبە قسەی ئەمان ناکەن. ڕ

 وان دەکرد. ەا بزانین بۆچی؟ ئەخنەی توندیان ئاراستەی ەبیریش بە هەمان شێوە ڕاک نووڕ
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 گۆشەگیری   - ١- 2- 3
و  ی بکەن  کە ویستوویانە لە کۆمەڵگا دوور  ەە بوووئە  داە درێژایی مێژوول  لە تایبەتمەندییەکانی عیرفان و سۆفیگەری  کیەکێ

بەم ن و  کەنە   یبەشدار  گانێو کومەڵ   ئیش و چاالکییەکانیهەوڵیان داوە لە    بە ئەستۆ نەگرن؛ بۆیە  بەرپرسایەتییەکهیچ ئەرک و  
بوو و    داومەڵگاغەمبەر لە نێو کێنە کون و قوژبنێک. لە بیریان نەماوە کە پاوترنج  ،دەکەنەوە   تزکیە)  خۆیان خاوێن پاساوەی کە  

. لە الیەکی ترەوە هێندێ لە شێخەکان پەنایان بۆ نووشتە و دوعا دەبرد و الیان وابوو  کردنەدە  یدوور  گالە هیچ کارێکی نێو کومەڵ
 . حاەی دەڵێ:سەر دەکەون ،ەوێ بە سەریدا زاڵ بنهنەیار و هەر شتێ بیان یدەتوانن بەم کارانە بەرانبەر

دەفعی ڕووسناکرێ بەم های و هوویە    
ئ دوعاێمیس ی  بە  دا  پاڵیان  وە   

شەیخووخەتی  و  هیممەت  دا   پشتیان 
 

ئەندەلووس   و  بوخارا  شێخی   هەروەکوو 
ڕیا  ڕیشیاندا  بە  کافر   ئاخری 
می  ەتی  کردە  پاکی  فەرانسە   تا 

   ١7١: 7٠27 )حاەی قادر،
غەمبەر موعجیزە و کەشف و کەرامات و  غەمبەر و شێخەکاندا دەکا و دەڵێ: بۆچی پێێحاەی بەراوردێک لە نێوان پ  پاشان

رقە و سیواک و  یخ  ۆعای نەبوو؟ بەاڵم لە مەیدانی شەڕدا لەگەڵ کافرەکاندا شەڕی دەکرد و برینداریش دەبوو. بەاڵم ئەمڕود
و چ ە،  کیان ئاراستە دەکا و ئەڵێ: ئەو هەموو خەڵوەکێشان  ێسەبحە و تەی ەسان، پابەندی ەیهادی غازییەکانە. حاەی لێرەدا پرسیار

 شەڕ دەکەن: دابایەخ لەگەڵ یەکدا بۆ شتێکی زۆر بێحاڵێکقازانجی چی بوو؟ لە 
 موعجیزە و کەشف و کەرامات و دۆعا 
 سەبحە و مسواک و خەرقە و تەی ەسان 
کوندەبوو  بوونە  شەهبازە  هەموو   ئەم 
 

فەخری عالەم موستەفا  وبۆچی نەیبو    
غازییان ەیهادی  پابەندی   بوونە 
بوو؟  چ  سوودی  و چ ە،   خەڵوەکێشان 
 )پێشوو  

 

 ڕیا   - ٢- ٢- ٣
خنەی لێ گیراوە، ڕیایە.  ەخنەگرانەوە ڕەو لە الیەن ڕ  بووەوەکوو ئافەت و تەشە لە نێو عیرفان و سۆفیگەریدا    یلەو شتانە  کیەکێ

ڕیاوە، ئەوەمان بۆ دەردەکەوێ کە ڕیا چەمکێکی   سەبارەت بەی  ڵ، ئیمام غەزاناودارن کە بەپێی وتەی زانای  یبڵێ  شهەڵبەت با ئەوە
ی دەڵێ: بە چەندین ەۆر ڕیا دەکرێ، یەکێ لەوانە ڕیا بە  ڵ بۆ نموونە غەزا  ؛ەوە هەیەییەبە کۆمەڵگای ئایین  یئایینییە و پێوەندی

ا ڕادەیکی زۆر لە  ڕیا و دووڕوویی ت   .2/2١2:  ١368عیبادەت و بەندایەتییە کە ئەمەیان بەالی سۆفییەکانەوە زۆرە )غزالی،  
نا و ویستیان خۆیان لە نێو خەڵکدا بدەنە بەر تانە و هێیان دابۆیە هێندێ لە سۆفییەکان، مەالمەتی  ؛کۆمەڵگای ئایینیدا دەبینرێ

ڕیا و    سەبارەت بە  ئەوەندە زۆرز، ئەگەر  ی. شاعیرێکی گەورە وەکوو حافەوەلە ڕیا و تەشەی ڕیا دوور ببن  لەو ڕێگایەوە خوسن تا  
بەتایبەت ئایینی    ،ترین نەخۆشییە بنەڕەتییەکانی ئایینلە سەرەکی  کئەم نەخۆشییە وەکوو یەکێ  ت ەوێهەیدوویی باس دەکا،  دووڕ 

 کاتێ ئەڵێ: ؛ئیسالم دابنێ 
نشود آسان  سخن  این  شهر  واعظ  بر   گرچه 
 رندی آموز و کرم کن، که نه چندان هنر است
 

نشود  مس مان  سالوس  و  ورزد  ریا   تا 
می و انسان نشودننوشد  حیوانی که    

   ١/6٠٥: ١386حافظ، )
کە حافیز، ڕاشکاوانە لە   بەم بۆنەوەیەدەخات.    نیماڵ و تاوانێکی گەورەیە، مرۆڤ لە موس  ەمەبەستی ئەویە کە ڕیا ئەوەندە گوناه

 بارەی گوناهەوە ئەڵێ: کاتێ باوکی ئینسان، واتە ئادەم، گوناهی کرد، شایانی نییە ئێمە خۆ هەڵکێشین و خۆمان بە گونابار نەزانین:
 ەایی که برق عصیان بر آدم صفی زد
 

 ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی  
  2/١23٤)همان: 



   26ییەوە خنەگرانەی شاعیرانی ڕۆشنبیری کورد لەبارەی سۆفیگەر ە لێکۆڵینەوەیەک لە سەر ڕوانگەی ڕ    ٠ 
 

ڕیاوە زۆرترین   سەبارەت بەکە    ەئیسالم  کانیگەورە  بیرەووناک ڕ  لەو عارفە  کحافیز یەکێ   ئاماژەی پێ کرا،هەروا کە  
:  ١38٤مەالمەتییەکان ژیانی بردۆتە سەر . )خرمشاهی،  اشی بۆ ئەوە لە ڕیا دوور ببێتەوە وەکوو  یباسی کردووە و خۆ

  . لە بەیتێکدا دەڵێ: 238
 وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
 

در    رنجیدنکه  کافریست  ما    ریقت 
  2/١٠٠6 :١٣٨٦ )حافظ،

لە شێخ   ێکو زەقە، ڕیا و دووروویی تاقم  دەرکەوتووەەکاندا  عير عری شایترین خاڵە، بەتایبەت ئەوەی لە نێو شسەرەکی
خاپوور دەبێ  زێ و  به، هەموو بنەما ئەخالقییەکان دائهببێتڕیا و درۆ لە کۆمەڵگا باو    کاتێو ئەه ی تەکیە و خانەقایە.  
ەچێ. دەوڵەتی عوسمانی لە کاتی خۆیدا، زۆر هەوڵی دا د  ناوویستە لەێگەل پ  پێشڤەچوونیو ئەو پێداویستییانە کە بۆ  

تەکیە و خانەقا دروست    یشێخەکانی دەدا بۆ ئەوە  یبۆیە بەزۆری یارمەتی  ؛بمرن  هزر و بیرۆکەوەاری  وخەڵکی کورد لە ب
 کارەدا سەرکەوت. حەمەی مەال کەریم دەڵێت: بکەن. تا ڕادەێکی زۆریش لەم  

عوسمانییەکان، سوودیان لەوەدا بوو کە گەلی کورد تەنها بۆ ڕەنجدان بۆ ئەوان، بە لەش زیندوو بێ، ئەگینا مێشک و بیری  
ئەبێ بمرێ. تەکیە و خانەقاکانی عوسمانییەکان کە بە هەزاران لیرەی، گەنجینەی خەالفەتیان تیا بەخت ئەکرا، ئاخری  
کاری خۆیانیان کرد و گیانی خەڵکیان مراند .... ەا هەر کەس لە کوردەواریدا بیرێکی تیژ و هەڵکەوتووی بوایە، یەکەم  
ەار چاوی لە سەر کردەوەی نالەباری شێخەکان ئەکردەوە. حاەی قادریش یەکێ بوو لەوانە کە لەم مەسەلەیە گەیشتبوو و  

نین و شێخەکان زۆربەیان خوا پەرستی ڕاستەقینە نین و هێنانەکایەی ناوی   بۆی دەرکەوتبوو کە تەکیە و خانەقاکان بۆ خوا
خوا و ئایین پەرستی لە دیمەنێکی ەوان بەوالوە نییە کە لە پشتییەوە هەر ڕۆژێ چەند تاوانی قورس ئەکرێ )حەمەی  

  . 66 :2٠٠8 کەریم،مەال
 ئەڵێ:  م بارەوەحاەی قادر لە

و خانەقاهی   تەکیە  شێخەکان موشک ی   
ڕیا  موریدانەی  و  شێخ  هەموو   لەم 
 

رییان  بۆ  ئەمما  ڕەنگینە   واقیعەن 
خودا مزگەوتی  ناچێتە   فەردەکی 

  ١7٠: 2٠7٠7)حاەی قادر، 
خودا، بۆ مزگەوت بڕۆن، بەرەو   یهێنانی بەندایەتیعرەدا ڕوونی دەکاتەوە کە خەڵک بە ەێگەی ئەوە بۆ بەەێی ش  محاەی لە

و خانەقا دەڕ و  ۆتەکیە  زانست  قوتابخانەی ئەمڕۆ ەیگای باڵوکردنەوەی  وەکوو  لەو سەردەمەدا  بەتایبەت  ن. مزگەوتەکان 
 دەڵێ:  پاشانئیسالمییەکان بوون. حاەی   زانستە

و مینبەر بێ و میحراب  کەسە مەسجید   
گوێ  نایێتە  قسەت  ئەم  گەر   شەێخەنا 
 

حاڵی چۆنە مەدرەسەهەر مەپرسە     
 سەیری، وا چۆڵە، کەری تێدا ...

  ١7٠:پێشوو)
کوردە کە خۆی سەر بە رێبازی دەروێشی قادری بووە. لە    ەکانیلە شاعیرە کالسیک   ێک ، یەک ١323-١26١)  سابیری

 کە پێیان وایە دەروێشی، بە پرچ و ڕیش و تەسبیحە:  ێخنە لەوانە دەگرە عرێکدا ڕی ش
تەواوی تەسبیحت  و  پرچ  و  ڕیش   بە 
بەرگت  زوهدە  لیباسی  مەردی   ئەگەر 
مەیدان  بێنە  تەقوا  و  زوهد  لیباسی   ... 
 

خاڵ  کوڕی  ئەی  ناتەواوە   نەمازت 
 لە بۆ ژن چاکە سوورمە و خامەکی تاڵ
شاڵ  و  شڕ  بەرگی  خۆت  لە   مەئالێنە 

   77: 97١3)سابیری، 
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رقە  ی وەکوو خ  وبەرگەیانەەلخ و دەروێشەکان بە ڕیا دەزانێ. هەروەها ئەو  ێانەدا، ریش و پرچ و تەسبیحی شدێڕسابیری لەم  
تردا،   عرێکییزوهد و پارێزگاری لەبەر کەن. لە ش  وبەرگیەلو پەسەک و تەی ەسان، بە ڕیا ناو دەبات و ئەوان هان دەدا  

ا دەبینێ کە شەرع و دین دەگریان. ئەمیش هاودەنگیان دەبێ و دەگری. ەا دوای گریان و شیوەنەکە لە شەرع  دسابیری لە خەو
 دەڵێن:  وەاڵمداو دین دەپرسێ: بۆ دەگرین؟ لە 

مەالیە  و  شێخ  تەعزیەی   برادەر 
دن ئەه ی  نەماوە  دین  ئەه ی  یا کە   

مەالیە  و  شێخ  حورمەتی  بێ  ئیتر   ... 
 ... کە گوتیان ماتەمی شێخ و مەالیە 
بوون  دین  فانووسی  و  کۆڵەکە   ئەوانە 
 

ئەسەریان   و  شوێن  نەما  دنیادا   لە 
پێغەمەریان  ئەمری  لە  دوورن   هەموو 
سەریان  لە  مێزەر  و  عالم   خووسەسەن 
عوریان و  خاوەن  بێ  و  ماوین   هەتیو 

ئە و  شوێن  نەما  دنیادا  سەریان لە   
  78: پێشوو)

 

 تەوەزەلی و چەوساندنەوەی خەڵک   ، بەڵی م تە  - 3- 2- 3
هێندێ لە شێخەکان، خەڵکیان ئەخستە شوێن خۆیان و خەڵکی بیچارە دەسیان لە کار و کاسبی بۆ ژن و منداڵ بەردەدا و بە  

کیان هەبوایە، لە ژن  ێیان ئەگەریش خەڵک شت   ؛ بەڵی و بێکاری دەبوونم دوای شێخدا دێهات بە دێهات دەڕوێشتن و فێری تە
بووە هۆی چەوسانەوەی  الیەکەوە  برد بۆ خزمەتی شێخ. ئەمە لە  و منداڵ و دەمی ئەوانیان ئەگرتەوە و بە پێشکەشی ئەیان

عرێکدا دەڵێ: ئەو ی . حاەی قادر لە شدیکە  بەڵی و تەوەزەلی چینێکیمتە   بووە هۆیتریشەوە    خەڵکی هەژار و لە الیەکی
باشم حاڵی   ،کە گەورەم  ا لەو کاتەدا نەمدەزانی واتای چییە؟ بەاڵم ئێست   .کاتەی کە گەنج بووم، شێخ دەیگوت: دەستت دەگرم

 دەگرێ:  دابوو کە مەبەستی شێخ ئەوە بوو کە دەستی من لە کەسب و کار و فێربوونی سەواد
دەستگیرم  شێخی من، من  دەیگوت   کە 
گرتم دەستی  تێگەیشتم  بووم  پیر   کە 
ئاشە  قوتبی  ئەمما  قوتبە  شێخ   بەڵێ 
 

ەوانی  و  ەەهل  بەر  لە  بوو  وا  الم   لە 
 لە کەسب و کار و تەحسی ی مەعانی

گەڕانیبە   خەڵقە،  نیعمەتی  و  ئاو   
   ١٤9: 27٠7 )حاەی قادر،

قازانجێکیان نییە  تردا پەنجە لە سەری دادەنێ و ڕاشکاوانە دەڵێ: خانەقا و شێخ و تەکیەکان هیچ  کی  عرێ ی حاەی لە ش
ماڵی خۆیان. ەا سەر مڵک و    خەنەی. لە الیەکی تریشەوە داهاتی خەڵکی هەژاریشیان لێ دەسێنن و دەنەبێتبەڵی  متە  بێجگە

  : بۆیە ادەخی ی شێخ و مێخ مەبن  ؛ تر بداکی  ا و هانیان دەدا کە هیچ کەسێ ناتوانێ ڕزقی کەسێ کخەڵک دە   ی ئامۆژگاری
ر خانەقا و شێخ و تەکیەکان یەکسە  

ته غه  تهيری  کردننبهع يمی  ڵی   
و مێخ مه...ده ئهخي ی شێخ  دابهبن   

 

نەف  ب ێن  چییە  عپێم  ر ەئاخیان   
و خهمعی ئهەه کۆ کردن  زنهمالک   

که  کههيچ  هيچ  رزقی  نادا سێ  سێ   
  ١6٤: پێشوو)

 

 زانست و پیشەسازی   . ٤- 2- 3
دواکەوتوویی کۆمەڵگای کورد، ئەم ەۆرە بیرەیە کە    هۆیبۆتە    یسەرەکییانە  بابەتەلەو    کیەکێ   ەوەی حاەی قادرەلە ڕوانگ 

بەاڵم چونکە   ؛ تەوەوخەڵک بە شوێن زانست و پیشەسازیدا نەبن. ەا هێندێ شێخەکان لە نێو خەڵکدا ئەم بیرەیان باڵو کردو
نە  یێیشەسازیدا بگەئەورووپای پێشکەوتوو ئەم بەاڵیانەیان نەبوو، یان نەما، سەرکەوتن و توانیان له عی م و زانست و سەنعەت و پ

 ئیعجاز: 
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 ئەی خەریکی ڕمووز و ناز و نیاز
ئەفالکە لە  ئیف ی   قول ەیی 
 

ئیعجاز   گەییوەتە  فەننی   ئەورووپا 
خاکە  ژێر  لە  گەردشی  ئەو   عەکسی 

  ١6٥: پێشوو)
 ج

ئەمە، دە  یئامۆژگاری  پاش  تاکخەڵک  ببن  زانست  فێری  وەرن  کە  کۆمەڵگا  کووا  وەکوو  کورد  یە کۆمەڵگای 
 : الع م ولو بالصین ا ا  بو ابۆیەش پەنا بە حەدیسی پێغەمبەر دەبا کە فەرموویەتی:  ؛ کەوێ بپێشکەوتووەکان پێش 

ئەمین: نەبیی  فەرموویەتی   بۆچی 
 ...تۆ وەرە فەننێ فێر بە چیتە لەوە
 

بالصین ا  ا  بو   ولو  الع م   
 گاورە، هێندووە وە یا خۆ ەووە 

  ١6٥: پێشوو)
ەڕۆنە دبەڵی بکەن. ئەوانە وا  مهەوێ، ئێوە تە ەا دێتەوە سەر باسەکەی خۆی و ئەڵێ نابێ ئەو ەۆرە وا شێخەکان ئەیان

 فەنن و عی م و عیرفانن:   خاوەنیا، دبەهەشتی خو 
خێرە بێ  و  حیز  کاری   تەنبەڵی، 
گاوانە و  شوان  نە  ەەننەت،   ئەه ی 
 

تێرە دەستی ماندوو، لە سەر زگی  ا   
عیرفانە و  عی م  و  فەن   ساحیبی 

  ١66: پێشوو)
 

هۆکارەکەشی دەتوانێت    .دەخوێندرا، بێزار بوون  فێرگەکاندالە    زانستەی  ولەوەدا نییە کە سۆفییەکان لە  ێکهیچ گومان
تانە    دەدا بەرئەوانیان    بەردەوام  کان و زانایانی کەالمێفەق   یەوە، عیرفان و سۆفیگەری  سەرهەڵدانیبووبێت کە لە سەرەتای    ئەمە

دژی  فەکانیش لە  یفەکانیان بە ئەه ی بیدعە و تا ڕادەیەکیش بە کافر دەزانی. عاریو تەشەر و لە زۆربەی کاتیشدا، عار
ەکان و زانایانی کەالمیان دەداوە و  ێیکاری گرینگیان دەکرد: لە الیەکەوە بەرپەرچی ئەو بڕیارەی )حکم  فەق  دوو  ئەواندا

فەی ەسووفەکان    هاوتەریبی  یانبەتایبەت اموعتەزی ە   ،تریشەوە زانایانی کەالم  ، لە الیەکیدەژمارد پەرەست  ئەوانیان بە ڕواڵەت
فەکان تەنیا بە ئەمە دڵخۆش نەبوون و هێندێ  یە فەی ەسووفەکانیان دەدا. بەاڵم عارلە سەریاندا دەدا کە  ل  بڕیارەیاندادەنا و ئەو  

  ، نووسی، باسی کەالمیشیان تێدا دەکردفان دەیانیعار   یدەسازان. بەم بۆنەوە لەو کتێبانە  داو دەستەکەی ترەاریش لەگەڵ ئەو دو
ویست بڵێن ئێمەش لە باری باوڕ و خواناسیدا م کارە دەیانکەالمییەکانیان لە زمانی عارفەکانەوە دەگێڕاوه و به  بابەتەبەتایبەت  

،  التعرف لمذهب التصوف،  کشف المحجوب،  رسالە قشیری  ی ەکانزۆر لە کتێب  کیە بەشێ بۆ نموون  ؛ هەر وەکوو ئێوە بیر دەکەینەوە 
  ککووب دەڵێ: لە نێو عارفەکاندا کەسانێ. بەاڵم هەروا کە زەڕینهێناوەکەالمييەکانیان    تەە بتر، با  و زۆرێکی  مصباح الهدایه 

ئەم فریوکارییەی تاقمێ لە شێخەکان لە   .  ١٥3:  ١369کوب،  هەبوون کە درۆزن یان ڕیاکار بوون و خەڵکیان فریو دەدا )زرین
بە بۆنەی   ەاردا خەڵکیان فریو دەدا، زۆر  ەوارینێو کوردەواریشدا زۆر باو بووە. ئەو شێخە فریوکارانە کە لە کۆمەڵگای کورد

ەی قادرەوە  چەوساندنەوەی خەڵک ئەگەیشتن. حەمەی مەال کەریم لەبارەی حا  ئاستی، بەرەبەرە تا  لێیانخەڵک    شوێنکەوتوویی
بوونی ئەو ەۆرە شێخانەی کە خۆیان وا ئەدەنە قەڵەم کە ئاگایان لە هەس و  دەڵێ: احاەی زۆری ڕق ئەهاتەوە لە خۆلێبایی

کەسێکی هەموو  و  هەیە  گێتی  نەزانیان   نێسی  و  نەفام  هێندێ  کە  ئەوەیە  سەرمایەیەکیشیان  هەموو  ئەزانن.  هیچ  بە  تر 
 لەم بارەوە حاەی دەڵێ:  . 7١:  2٠٠8کەریم،  دواکەوتووە )حەمەی مەال

وڕووتهەر شێخێ کەوتە شوێنی، یەک دوو کەسی ڕەش  
 

 خەڵکی بە موور دەزانێ، خۆی حەزرەتی سولەیمان  
   8٠: 27٠7)حاەی قادر، 

 

دواکەوتوویی کوردەوە قسەی زۆرە. ئەوەی کە پێویستە ئێمە لێرەدا   سەبارەت بە  لەو شاعیرانەیە کە ١367-١323کس )ێب
عرێکدا بە ڕوونی ی کەس لە شگوتوویە. بێ   ەوەییعیرفان و سۆفیگەرشێخ و    سەبارەت بەکە    وتانەیەئەو    ،ئاماژەی پێ بکەین

 خەڵکی هەژار:  وەیکە چۆن بوونەتە هۆی چەوساندنە ێخنە لە شێخ دەگروڕ
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دەن   لێ  دەف  کە  هەڵپەڕێ شێخ  زیکرا  لە    ...( وەکوو   
هەیە  فیع ێکی  هەرچی  باری  ئەمری  خیالفی   شێخ 
 کەی خودا فەرمووی کە وەک )...  بۆڕەبۆڕ دەس پێ بکەی؟
 

هەڵتڕێ  گەر  حەقیەتی  نادان؟  دەروێشی  بکا   چی 
وەرگرێ خەڵقی  لە  تا  بەراتە  مووچەو  بۆ   گشتی 
 ورگی خۆت ڕووت کەی بە شمشێر لێی بدەی تا هەڵدڕێ

   62تا: ەس، بێک)بێ
 
 

عرەدا ی ه. لەم شبەهەشتاعری  یو کاروباری ئەوان ئەگرێ، ش  ەکانخنە لە شێخەعرانەی بێکەس کە بە توندی ڕی لەو ش  کیەکێ
الت و دێوانەن. انەی کە لە باوڕی ئەودا  یدەخات کە بڕێ باوڕیان وایە بەهەشت ەێگای شێخ و سۆفییە. ئەو شێخ و سۆفیڕاشکاوانە دەری

خەڵکیش وەکوو: موختەریع، عالم، مونەوەر، هەموو کافری بتخانەن. شێخ ئەگەر تااڵن بکا، بێ ئەخالقی بکا، خەڵک بکوژێ،  باقی  
چونکە ئەوالدی ڕەسوولە و لە قیامەتدا پرسی نییە. سۆفییەکانیش وا بیر دەکەنەوە کە بەهەشت بە ڕیش دەدات و بەم    ؛بەئسی نییە

. هەر بۆیەش لە خودا دەپاڕێتەوە کە ئەگەر بەهەشت وەدات، نەک بە هۆی عیرفانی ڕاستەقینەئادابەی کە بە ڕواڵەت ئەنجامی دە 
 تیمارخانەیە:  ڕاستیداە ەەهەننەم و ئەو بەهەشتە لە تەێگای ئەو شێخە ەاهیل و شێتە بێ، من پێم خۆشە بمخەی

التخانەیە و  تەکیە  ەەننەت  کە  وایە  گەلێ   الی 
باقی   قیسمانە،  ئەم  بتخانەیەغەیری  کافری   

 شێخ ئەگەر سەد کەس بەخەخەنجەر لەت بکا، بەئسی نییە 
 

دێوانەیە   مەلجەئی  سۆفی،  و  شێخ  و  مورید   ەێی 
ئەفسانەیە  پەشمە الی،   موختەریع، عالم، مونەووەر، 
نییە ا...  ترسی  بکا  کوشتار  بکا،  تااڵن   بکا، 

  66)پێشوو: 
( شیعری  ١38٥-١3١6قانع  بوارەدا  لەم  یەکێ   هەیەزۆری   یش  دواکەوتوویی کورد  کارەلە هۆ   کو    لەوە   گرنگەکانی 

 عرێکدا دەڵێ: ی . لە شبێتن، شوێنی شێخ کەوتوونتێگەیشت لە عیرفانبێ ئەوەی خەڵک  کە دەزانێت
ئەکا  پان  ڕیشی  بێ  تا  سۆفی  مامە  قەزابێ،   بێ 

خەریکی   ئەو  و  ڕووح  ەەلبی  گەییە  شانەیە خەڵکی   
 وا دراوسێ کەشفی مانگ و ڕۆژ ئەکەن، ئیمەش شوکور
 

حاڵی بووە، چی ئیدیعای ویژدان ئەکا؟    اقل  بە افل   
ئەکا  قەزوان  و  خڕنووک  و  گڵین  تەزبیحی  لە   حەز 
ئەکا! نان  دۆڵەی  کەشفی  خەریکە،  وا  دەروێش   کاکە 

   7٤: ١388)قانع، 
 

رانەیە کە گەرچی  ی لەو شاع  کیەکێ   ١323-١2٥3)    کراوه. اناری يه و باس  ش هه دیکە رانی  ی ع الی شا  بابەتەئەم  
ئەوەبووە  خۆی موریدی شێخەکان  نابێتە هۆی  ئەمە  بەی لە ش   کیەکێ  لە  بۆیە  ؛ لێ نەگرێ   انخنەیە ڕ  ی، بەاڵم   عرەکانیدا 

  یە پرچ و زیکر و ئەو ئادابە ڕوالەتییانە  بە واتایبوون،  و سۆفیکە باوڕیان هەیە دەروێش    تانەتێروتەسەلی ئەو کەسانە ئەداتە بەر  
 ن سۆفییەکانەوە ئەنجام دەدرێ: ەکە لە الی 

ناژی  خەرقەێی  خەوراریق  دەف  مارو  و  زیکر  و  پرچ   بە 
 ... خەیالی خاوە ەەزبی دڵ، بە زەرگ و ورگی چۆچانی 
 

شادا   بەر  لە  وا  ویالیەت  ڕانی  سەڵتەنەت   لیباسی 
ئی زامی   موددەعی  ەەع ی  ماری  وسا دا امومەحاڵە   
   ٤3: ١383)ناری، 

چۆن هێندێ لە شێخەکان خەڵک ڕووت دەکەنەوە. ئەمانە  کە  فریودان و چەوساندنەوەی خەڵک دەکات    یلە دواییدا باس
  ڕەوتی   درۆ دەکەن، پرچ دادەنێن و زەرگ دەوەشێنن، لە  دالەگەڵ خەڵک  یای ناری ئەوانەڕن لە پێستی مەڕدا. بە  انێک گورگ

 الیان داوە:  یەلە ڕێبازی قادری یان نەقشبەندیترازاون و شەریعەت 
دەرخستن و  قەنداو  و  کردن  دەم  نێو  لە  تف  تەنیا   بە 
 خەتای تۆیە لە نێو پێستی مەڕا، گورگت لە مەڕ بەر دا
نادا ال  ەەددی  شەرعی  لە  من  سەییدێکم   غۆالمی 

بوو؟ تەریق ئەحکامی شەریعەت  زیددی  قادری کەی  ەی   
 

 خەڵک ڕووت کات و پاروی زل لە سەدری و گوشتی شەک بادا 
دا بەغدا  غەوسی  و  نەقشبەند  شاهی  بە  لەتمەت   ئەتۆی 
تەعزیمی  بە  شەرعەن  عارفم،  ئالی  قوربانی  دڵ   بە 
دنیادا بە  دا  ەاڕی  کە  کا،  ڕووڕەش  دێوانە   خودا 

  ٤٤)پێشوو: 
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عری  ی کالسیک ەکان شۆرێکە خۆی لە بنەماڵەی شێخانی هەڵەبجە بووە و لە سەر شێوازی انی شاع   ١338-١263)  سەالم 
گری کە ناهێڵن کورد سەرکەوێ و وەکوو کۆسپ، بەردەدوێ  ئەو کێشە سەرەکییانە    یلە شیعرێکدا کە لەبارە  .هۆنیوەتەوە

 دەڵێ:  دەکەن؛ پێشکەوتنی کورد  لە
کو  گەلی  ئیشی  سەرگرێ  رد درۆیە   

بمێنێ  حی ە  و  درۆ  شێخی   هەتا 
زەرگ مارگر  و  دەروێش  وەشێنن هەموو   

ئەوانە بۆ  بەهەشتم  کەی   درۆیە 
 

 گەلێ وەک تۆ بە داخ و دەردی ئەو مرد 
بسێنێ حەق  بجووڵێ  کورد   درۆیە 
بسێنن؟  تۆڵە  ڕاپەڕن   ئەمانە 
ەوانە و  پاک  ڕەوشتی  من   بەهەشتی 

  ١١٠: ١99٠)سەالم، 
 
 

 ئازادی و سۆفیگەری   - ٥- 2- 3
  ک یەکێ  لە  ،تەوەۆعری باڵو کردی ش  ەخوازی کورد لە سووریە کە چەندین دیوانری ئازادیی شاع ١363-١282)خوێن    ەگەر
لە    کبە یەکێ  یەو ئەم ەۆرە سۆفیگەری ڕادەوەستێت  الدەر لە ئامانجە سەرەکییەکانی    یسۆفیگەری  لە دژیعرەکانیدا  ی لە ش

لە خەو؛  ی گەلی کورد دەزانێ یووە سەرەکییەکانی دواکەوتکارهۆ نائاگاییدابۆیە خەڵک  ەستێنی و ڕاشکاوانە و  دهەڵ   نی 
ەڵێ: ئەم کارەی شێخەکان فڕی بە ئایینەوە نییە و خەڵک نابێ شوێنیان بکەون. دینێک کە خەڵک دیل بکات و د  بوێرانە

دەنێ کە ئەم ەۆرە سۆفیگەرییە ئاکامدا بەوە دان. لە تێدرەبێ وەال بنرد گومانئازادییەکانی لێ بگرێ، ئەوە دین نییە و بێ 
 ە ڕەواکانی خەڵک پێشێل دەکات و ئازادییان لێ دەستێنی: ەا باوە، مادکە ئێستا لە کوردستان

 دەستی شێخ ماچێ مەکەن ئەو شێخ نە قوتبێ رازییە 
می  ەتێ  بوونا  سەرخوە  دین  بە  مە  دبن  نەدینە   ئەو 
 

سار    دەستێ  خەباتا  ئەڤ  تازییەتاج و شەوکەت  و   
 سەر مەبە بەر لنگێ شێخ کەنگی خودێ ژ ڕازییە

  6/٥7٥: 2٠١٠)خەزنەدار، 
 

 ئاکاری نالەبار   - 6- 2- 3
لە    ئەخالقییە  ئاکارێکی ناشرین لە نێو تاقمێ لە شێخەکاندا بووە. ئەم الدانە  ،نێربازی و بە شوێن غەریزەی ەنسیدا ڕۆیشتن

بووە   کۆمەڵێک ڕێبازە سۆفیگەرییەکانداکە لە نێو  ڕادەیلە تەکیە و خانەقاکاندا باو بووە؛ تا ئەو  کزۆر زووەوە لە نێو بڕێ
ئەو ەۆرە کە دەیگێڕنەوە،    . اابوح مان نبوو   ک.م  63٥اوحدالدین کرمانی)فەوت    شوێنکەوتووانیبە نێو اح مانیە  کە  

ئەوانەوە دەلکاند.   نگیبە س  سنگیاوەد دا  لە کاتی  ااوحدالدین کرمانی   بۆ جوانە شۆخ و شەنگەکان کڕنۆشی کردووە و  
  بە ک.م 688)فەوت   هەر بەو بۆنەوە بووە کە شەمسی تەبرێزی، ااوحدالدین ی داوەتە بەر تانە و خوسن. افخرالدین یش

لە    انەنالەبار  ەنموونەی ئەم جۆرە ئاکار   ١٥٥:  ١369کوب،  دوای اامرد ێکی ەواندا لە عێراقەوە بۆ هێند ڕۆیشت )زرین
زۆرە   یەکێمێژووی سۆفیگەریدا  تاقمە سۆفی  ەبوو  کارانەلەو هۆ  کو  ئەو  بەرهەڵستی  ڕەمزی ڕاپەڕیون  یانەکە خەڵک   . 

 ری خەڵکی سلێمانی لەم بارەوە دەڵێ: ی شاع(١٣٥١-١٢٨١)
 شێخم ئەڵێن دایم گەمارۆی نێر و دەوری مێ ئەدا 
 چۆن ئەبێ نان و نمەک شێتی نەکات و نەیگرێ 
 

ەدا فەرقی پاش و پێشی هەرگیز بۆ نییە و هەر لێ ئ   
ئەدا  لەیلێ  وەک  شۆخێکی  دڵی  ئازاری   واکە 

(٦/٥٥٥: ٢٠١٠)خەزنەدار،   
 عرەکەی نالیدا باسمان لێ کرد کە دەڵێ: ی لە ش  یشپێشتر بابەتەئەم 

 شێخ چ گەرمە حەڵقەیی زیکرت بە ڕەشبەڵەک 
 

موحەووەلە   جەنابت  بە  خۆ  ئەمانە   حاڵی 
( ٤٧٥: ١٣٨٧)نالی،   
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لە عیرفان و سۆفیگەری دەگرن، مەبەستیان    ەیانەخن ەەۆرە ڕ  مئه  شاعیرانەی  کە زۆربەی ئەو  رێتپێویستە ئاماژەی پێ بک
  ، خەڵک یەبنە مایەی پێشکەوتووی دەڕوانن بۆ ئەو شێخانە کە دنییە، بەڵکوو بەچاوی ڕێزەوە  انو سۆفییەک ەکانهەموو عارف

  ک خنە لە سۆفیگەری دەگرێ، بڕێەانیدا کە ڕەکعری لە ش ککێله يه   وه. حاەی قادروسيننهژار ناچههە کەم خەڵکی  ینیان ال
تر   ەوێ دەکاتەوە و دەڵێ: ئەمان ڕێزیان هەیە و ئەگەر بە دونیادا بگەڕین بۆتان دەردەکەوێ کە هەن شێخانێکی  ەکانلە عارف 

 بۆ نموونە ئاماژە بە مەوالنا خالید شارەزووری دەکات:  ؛ کە وەک ئەمانە نین 
لێ دەگەن لە دنیا یەکتان نەچوونە گەردش، وا    

من وەکوو  بوو  ئاوارە  خالید  زەمانە   قوتبی 
 

شاهی    و  ڕۆمە  پادشاهی  تاران عهەر  لە  ەەەم   
ومان و بێ نانبێ قەدر و قیمەت و شان، بێ خان  

  8١: 27٠7)حاەی قادر، 
 

ئەوانەوە بۆ خەڵک   یخزمەتگوزاری و خێرخوازی   سەبارەت بەعرێکدا نێوی چەند کەسایەتییەکی کورد دەبات و  ی حاەی لە ش
چاکە ناویان   کیشیان شێخ؛ بەاڵم چونکە خزمەتگوزاری خەڵکی نێو کومەڵگان، بەێباس دەکات. هێندێ لەمانە شاعیرن و هێند

ا خالیدی شارەزووری، کاک ئەحمەدی شێخ، شێخ عەبدوڕەحمانی  وەکوو ئەحمەدی خانی، شێخ ئەحمەدی ەزیری، مەوالن  ؛ دەبات
 بیارە، بنەماڵەی شێخەکانی بارزان و نەهری:ی تاڵەبانی، شێخ عومەر 

عامیل  عالیمی  و  عی م   مەعدەنی 
مەووالنا ەەنابی  ئەووەڵ  لە   هەر 
مەزهەب  حاتەمی  و  سانیی   غەوسی 
 

کامیل   مورشیدی  و  دەوران   قوتبی 
ئی  ە  ڕەواقی  ڵاڵنەقشبەندی   

مەشەرەب خالسی   عەبدوڕەحمانی 
  ١88: پێشوو)

 

 ئەنجام   - ٤ 
زۆر شت لە باوڕ    ،ئەهلی سوننە  ڕوانگەیو    بڕوابەپێی    ،شۆرایی  سیستەمیچوونی  ناوئیسالمی و لە دەسەاڵتیدوای نەمانی  

لەو شتە بایەخدارانە، زانستە ئیسالمییەکان    کخدارانە، یان لەناو چوون، یان بە شێوەیەکی تر گۆڕدران. یەکێەبای  ڕەوشتەو  
اکەالم ،  ئەو زانستە ئیسالمییانە بریتی بوون لە:    ییەکدا بوون. سێ لقی سەرەکی   تەنیشتیبوو کە لە سەردەمی پێغەمبەردا لە  

  فەقێئەوانەش وا    ؛ ەستان.ددین  دەزانی، بەرهەڵستی ئەوان هەڵ  یئەوانەی اکەالم یان بە اع م   .  وە اعیرفان هەقێاف 
ی کە کتێبی  ڵ بەاڵم غەزا  ؛ ەی هەبووی درێژڵئیمام غەزا   سەردەمیئەم م مانێیە تا    .یان دەکردبوون بەرهەڵستی ئەه ی عرفان

بەاڵم هیچ کات    ؛ ەوە ەکان کۆکاتەوە و لەیەک نزیک ببن ی ی نووسی، تا ڕادەیەک توانی زانستە ئیسالمیاحیاء ع وم الدین 
لە کومەڵگای کورددا عیرفان    ە هەڵەی خۆیانیان هەبوو.قهەرکام لەم سێ ل   و  پێغەمبەر بن  سەردەمی توانی دیسان وەک  نەیان

بوو، بەتایبەت دوای مەوالنا خالید شارەزووری و شێخ مارف نۆدێیی، دوو   ی ترهەر وەک واڵتە ئیسالمییەکان  و سۆفیگەری
تا ئەو ڕادەیە کە مەوالنا خالید،    ؛ یەکی زۆردا بوون ێ نێو قادری و نەقشبەندی لە بەربەرەکانێ و ملمالنڕێبازی سۆفیيانە بە  

  ی ی نەتەوایەتی ڤهات و توانیان داوای ماسلێمانی بەجێ هێشت و ڕۆیشت. لە دوای بزووتنەویەک کە لە نێو کوردەکاندا بەدی 
ەی خەڵک دەکات، جۆرێ وکە بەرگری لە وریابوونە  لەمپەڕانەیسپ و  ۆلەو ک  کخۆیان بکەن، ئەمەیان حاڵی بوو کە یەکێ

بکەناوە.    خۆیان نەماون و ئەوانن کە ناهێڵن خەڵک چاو  ڕاستەقینەیعیرفان و سۆفیگەرییە کە لە ڕاستیدا لە سەر ڕێبازی  
ئەمانەن: گەشەپێدانی    کردووە،سەری    ەەختیان لە   ،ەتایبەت حاەی قادرب  ،بیرەکانووناکرە ڕی گرنگ کە شاع   ێکیخاڵ  دچەن

کردنی خانەقا و  ، نێربازی و بە دوای ڕابواردندا ڕۆێشتن، دروسیەوەاری ئابووری و ب  ، چەوساندنەوەی خەڵک لەنەخوێندەواری
ایبەت لە نێو تاقمێ لە شێخەکان  وتنەوە بوو، ڕیا و دووڕوویی، بەتگ ەێگەی وانە  ڕابوردوودا  تەکیە بە ەێگەی مزگەوت، کە لە

و سۆفییەکاندا، خەڵەتاندنی خەڵک بە نووشتە و دعای ئەفسووناوی، خۆ بە دەستگیری خەڵک لە عالەمی غەیبدا زانین،  
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بیرانی ووناکران و ری کە شاع  بەم بۆنانەوە بووە .  و هتد  ئەو شێخانە کە مورید و مەنسووبیان هەبوو  یزانین و خۆپەسەندیخۆ بەزل
د س   ئەو سەردەمە  به  وەستاون.ژ  ناڕاستەکان  شێخە  و  ڕ  ۆفی  شاعێرە  ڕای  بە  ئەمانە  هۆی  ووناکهەمووی  بوونە  بیرەکان 

می  ەتی کورد لە    ینەدەبوو ڕێگە بۆ ڕزگاری  دوور  ،دواکەوتوویی می  ەتی کورد و ئەگەر خەڵک ئەمەیان باش حاڵی ببوایە
 .ت کێشەکانی تر خۆش ببێ یدەست

 یادداشت 
 ێکی نییە.وانوان له ئيسالمدا هيچ بنچ و بنهئهدەڵێن کە بە ڕای  بابەتانەو زانستی ئيسالميدا بهبیدعه لە  -١
 داغی بيستووه.رهلی قهعهەمحهلە مامۆستا  وەوشەی ئیمپراتوریم لەم باره -٢
 روونييه. ژی دههزر و بیر و چێ یکە بڕوای بە دۆزینەوە و تێگەیشتنی ڕاستی بە یارمەتیک  يهفهلسهفه -3
 هەر ئەو سیامااڵنەن، بەاڵم ژنانی هۆزەکە گۆردراون.  ڵسیاما -٤
بەەێ کۆمەڵگای کورديدا ئەرکی خۆیانیان    پێشکەوتنیئەڵبەت لە نێو ئەمانەشدا هەبوون کەسانێکی باش کە بۆ خۆیان لە چاکسازی و    -٥

 . هێناوە
 کەڵکم وەرگرت.   ،خەزنەدار  ، بەرهەمیکوردی  بیدهژووی ئهمێکتێبی  بۆیە لە    ؛ڕەمزی دەست نەکەوتیرەم وەک  عبە داخەوە دیوانی ئەم شا  -6
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