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تەسەووف و كاروباری کۆمەڵگەیی
زیرەك ئەحمەد رەحامن
پێشەكی
کۆڵینــەوە لــە هــەر بابەتێــك کــە توخنــی ژیــن و دینــی
گشــتیی کۆمەڵگــە بکەوێــت ،پێویســتە بــە وردییــەوە
ســەری بنەوانــی بکرێــت ،بــە تایبــەت قۆناغــی داکوتانــی
ڕەگــی لەنــاو دینــی گشــتی .دیــارە لەنــاو دینیــش لــەم
ناوچەیــە کــە زۆرینــەی موســڵمانە ،ئەڵبــەت یــەك ڕوانگــە
و ڕوانیــن نییــە بــۆ ئیســامەتی .بەڵكــو جۆرێــك فــرە
مەزهەبــی و ئاراســتەی جیاجیــا دەگرێتەخــۆ.
ئــەم بابەتــە گوزارشــتە لــە بابەتێــك لــە بــارەی تەســەووف
و ســۆفیگەریی لــە کۆمەڵگــەی کــوردی ،و گەشەســەندنی
ئەهلــی تەریقــەت لــەم ناوچەیــە .ئینجــا ڕۆڵــی ئــەم
تەریقەتە و شــوێنە پەرستشــەکانیان ،بــە تایبەت تەکییەکان
کــە ناویــان لــکاوە بــە تەریقەتــی قــادری و ڕیفاعــی ،و
خانەقــاکان کــە تایبەتــن بــە تەریقەتــی نەقشــبەندی .هــەر
لــە باســکردنی ڕۆڵــی ئیــداری و دەروونــی و چاكســازیی
کۆمەڵگەیــی و خانەیــی ...هتــد.
ئاوڕێكی مێژوویی
ئەڵبــەت کــە دەڵێیــن تەســەووف؛ مەبەســتمان لــەو
دەســتەواژە ئیســامییەیە (تزكيــة النفــس) پاككردنــەوەی
دەروون ،وەك هەڵێنجانێــك لــە مەقامــی ئیحســان خــوا
بپەرســتی وەك ئــەوەی بیبینــی ،گــەر تــۆش نەبینــی خۆ تۆ
دەبینــێ( .)١هەروەهــا ئامــاژە بــەم ئایەتــەی قوڕئــان «يتلو
عليهــم ءاياتــه ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة»(.)٢
بــەو شــێوەی کــە خــودی کەســایەتی پێغەمبــەر محەمــەد
(د.خ ).بــەو کارە عیرفانییــە هەڵدەســتا تــا کۆتایــی ژیانــی
لەســەر زەمیــن ،بــە گوێــرەی تێگەیشــتنی ســۆفیانە بــۆ
ئــەم ئایەتــە ،وەك چــۆن تــەواوی دیندارییــان ڕاســتەوخۆ
لــەو مامۆســتایەیان وەردەگــرت.
بــەاڵم دوابــەدوای تێپەڕینی نەوە دوای نەوەی ئیســامەتی
و کرانــەوە بــەڕووی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاواوە ،ئیتــر ئــەم
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فێرکارییــە دینیانــە هەریەکەیــان بوونــە پســپۆڕییەك لەنــاو
خــودی ئیســامەتی؛ عەقیــدە و ئیمــان و کــەالم و فیقهـــ و
حەدیس و ســیرە و مێژوو و زمانەوانی و ڕێســاکانی ....
هتــد ،هەریــەك لەمانــەش کۆمەڵێــك بناغــە و زاراوە و
كاروبــاری تایبــەت بــە خــۆی هەبــوو .بــەم جــۆرە چەنــدان
قوتابخانــە و زانســتی جیاجیــا کەوتنــەوە .ئیتــر گەرچــی
ســەرەتایە کۆنکریتییەکەشــی بــە وردی دەستنیشــان
نەکرێــت ،بــەاڵم ئیتــر تەســەووفیش وەك هــەر بابەتێــك
لــە بابەتەکانــی تــری نــاو جیهانی ئیســامەتی ،بــە جۆرێك
لــە جــۆرەکان دەرکــەوت .بــەو ناســنامەی کــە بریتــی بێت
لــە پاكکردنــەوەی دەروون و نــاخ و دەردە دەروونییەکانی
وەك خۆبەزلزانیــن و ئیرەیــی و ڕق ...هتــد ،بــۆ نموونــە
ئامــاژە بــەم حەدیســە دەکــەن« :ال يدخــل الجنــة مــن كان
فــي قلبــه مثقــال ذرة مــن كبــر»( )٤ئەمــەش بــە جۆرێــك
توخنــی ژیانــی ڕۆژانــە دەبێتــەوە و گــەر نــاوی زانســتی
لــێ بنرێــت ،ئــەوە زانســتێكی کردارییــە نــەوەك هــەر
دەقــی تیــۆری بێــت ،بــە واتــا تەنیــا تێزێــك نییــە لــە
وانــە و کتێــب بخرێتــە ڕوو ،بــێ ئــەوەی ڕەنگدانــەوەی
لــە ڕەفتــاری ژیانــی واقیــع هەبێــت.
ئەمــەی باســکرا وە نەبێــت ،هــەر وەســفێكی دووراودوور
بێــت ،بەڵكــو ڕۆڵی بیری و باوەڕیی تەســەووفی ئیســامی
کاریگەریــی خــۆی هەبــووە لەســەر ئاســتی جیهانــی لــە
باڵوکردنــەوەی ئیســام بــە هــۆی تەســەووفەوە هــەر
لــە هیندســتان ڕۆژهەاڵتــی ئاســیا و ناوەڕاســتی ئاســیا تــا
قەوقــاز و تــا دەگاتــە ئەورووپــا ،لەالیــەك و لەالیەکــی تــر
ڕۆژهــەاڵت و ناوەڕاســت و ڕۆژئــاوای ئەفریقیــا بــە هــۆی
تەریقەتەکانــی ســۆفیاتییەوە ئیســامەتیان گەیشــتۆتێ(.)٤
وەك چــۆن بانگــەوازی دینــی ئیســامی لەمــڕۆی ئەورووپــا
و ئەمریــکا و واڵتانــی تــر ،هــی ئــەوە نەمــاوە قســە لــە
فتووحــات بکــرێ.
هەرچەنــدە لــە کوردســتان لــە ســاتەوەختی فتووحــات بــە
هــەر جۆرێــك بێــت زۆرینــە چوونــە نــاو ئیســامەتییەوە،
وەك دینێكــی نــوێ ،بــەاڵم ئــەم ڕۆحانییەتــە عیرفانییــەی

پێشــتر هەیبــوو ،کــورد بــە جۆرێكــی تــر ڕێــی لەنــاو ئــەم
دینــە نوێیــە دۆزیــەوە .بــە جۆرێــك پێشــتر ئەدەبیاتــی
ویژدانــی و ڕۆحانــی بــووە پێشــینەیەك بــۆ ئــەوەی
لەنــاو ئــەم هەمــوو ئاراســتە و ملمالنێیــەی نــاو گــرووپ
و مەزهــەب و فیرقەکانــی ئیســامی هــەی بــوو ،بــە
شــێوەیەكی گشــتی زۆرێكــی کــورد هەســتێكی ســۆفیانەی
بەســەردا زاڵ بــوو .نــاوی گەیــان وەك زێــدی شــێخ
عەبدولقــادر لــە زەینــی تاکــی کــورد نامــۆ نییــە ،ئەمــەش
هاوتەریــب لەگــەڵ ئەدەبیاتــی بابــا تایــەری هەمەدانــی و
ڕێبــازە چاکســازییەکی مەوالنــا خالیــدی شــارەزووری ،چــی
نــاو و ناوچەکانــی تــری دواتر هەریەکەیان خشــتێكی ســەر
ئــەم بینایــە ماریفەتیــەی کوردبــوون .نامانــەوێ لــەوە پتــر
درێــژدادڕی بکەیــن لەســەر ئــەم باســە ،بەڵكــو دەمانــەوێ
لــەم ســۆنگەیەوە بڕوانیــن ئایــا تــا چەنــد تەســەووف
و تەکییــە و خانەقــاکان ڕۆڵــی ئەرێنیــان بەســەر ژیانــی
کۆمەڵگــەوە هەیــە .هەرچەنــد ئەمــە مانــای ئــەوە نییــە
لــە هیــچ کات و شــوێنێك نەبــووە ،ڕۆڵــی نەرێنــی و
بەدفرســەتی نەبینــراوە بــۆ بەدســوودی.
كورد و تەریقەت
ئــەوەی دیــار بێــت لــە کۆمەڵگــەی کــوردی ،کۆنتریــن
تەریقــەت؛ تەریقەتــی نووربەخشــییە ،کــە دەگەڕێتــەوە
بــۆ ســەید محەمــەدی نووربەخــش ،کــە زۆربــەی شــێخانی
کــورد بــە تایبــەت بەرزنجییــەکان لە نەوەی ســەید عیســای
بەرزنجــەوە تــا دەگاتــە شــێخ بابــە ڕەســووڵی گــەورە
ســەر بــەم تەریقەتــە بــوون .ئەڵبــەت شــێخی نووربەخــش
تەریقەتــی لــە شــێخ ئیســحانی خەتالنــی وەرگرتــووە کــە
ناوبــراو لــە موریدانــی ســەید عەلــی هەمەدانــی(.)٥
ئەڵبــەت بــاوە گــەورەی ســاداتی بەرزنجەیــە.
شــێخ بابــە ڕەســووڵ دوای تەواوکردنــی ســەیر و ســلووك
بەپێــی تەریقەتــی نووربەخشــی ،تەریقەتــی عەلــەوی
وەرگرتــووە لەســەر دەســتی هەریەکــە لــە شــێخ نوڕەڵــا
و شــێخ شــوکڕەڵاڵی خەڵوەتــی ،بەمــەش موریدانــی
ئیرشــادکردووە بــۆ هــەر دوو جــۆری ئــەوراد .بەمــەش
لــەو ســەردەمەوە تــا دەگاتــە شــێخ مارفــی نــۆدێ ،ئــەم
دوو تەریقەتــە لــەم ناوچەیــە بــە گشــتی بەرباڵوبوونــە .تــا
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ئــەوەی شــێخ ئیســماعیلی ولیانــی کــوڕی شــێخ محەمــەدی
نــۆدێ کــوڕی ســەید عەلــی وەندەرینــی کــوڕی شــێخ بابــە
ڕەســووڵی گــەورە دەردەکــەوێ .کــە ســەرەتا قوڕئــان و
نەحــو و ســەڕف و فیقهـــ و زانســتە ئیســامییەکانی تــری
الی باوکــی و هەنــدێ زانــای ئــەو ســەردەمە خوێنــدووە،
ئینجــا تەریقەتــی نووربەخشــی و عەلــەوی لــە باوکــی
وەرگرتــووە( .)٦دەســتی بــە ســیاحەت و گەڕانــی ســۆفیانە
زاهیدانــە کــرد.
لــەم گەڕانەیــدا ڕێــی دەکەوێتــە بەغــدا ،لــەو ســاتە
کانگــەی تەریقەتــی قــادری بــووە ،دەچێتــە زیارەتــی شــێخ
ئەحمــەدی ئەحســائی ،لــە موڕشــیدانی تەریقەتــی قــادری

ئەوەی دیار بێت لە
کۆمەڵگەی کوردی،
کۆنرتین تەریقەت؛
تەریقەتی نووربەخشییە،
کە دەگەڕێتەوە بۆ سەید
محەمەدی نووربەخش

بــووە ،شــێخی ولیانــی بەیعەتــی پــێ دەدا لەســەر دەســتی
وی ســلووکی تەریقەتــی قــادری وەردەگرێــت .دوای
چەنــدان چلــە خەڵــوەت کێشــان و پەرســتن و پــەروەردەی
ڕۆحــی ،دەگەڕێتــەوە کوردســتان بە تەریقەتــی قادرییەوە،
کــە تــا ئــەو ســاکە زۆر کوردســتان پێــی ئاشــنا نەبــووە.
لــە گونــدی قازانقایــەی قــەرەداغ دەبێــت ،بــە هاوڕێیەتــی
شــێخ مســتەفا خۆشــناو ناســراو بــە شــامی ،دواتــر وەك
ئیجــازەداری ولیانــی دەگەڕێتــەوە ناوچــەی خۆشــناوەتی
و کۆیــە ،خەڵكێكــی زۆری لــێ کۆدەبێتــەوە و دواتــر

ڕوودەکاتــە شــام بۆیــە بــە نــاوی شــامی ناســراوە.
بــەاڵم شــێخی ولیانــی دواتــر ڕوودەکاتــە ئاکــرێ و دوای
ماوەیــەك ئیرشــاد و ســەیر و ســلووك ،لــە هەمــوو
الیەکــەوە خەڵــك ڕووی تێدەکــەن ،چەنــدان موریــد و
مامۆســتا و مــەال و خەلیفــەی پــەروەردە دەکات ،لــەوێ
وەفــات دەکا و مەزارەکــەی لــە گونــدی ڕیویێ/ڕیڤیــێ()٧
ئێســتا بۆتــە ناحیــە بــە ڕووڤیــا ناســراوە .بەمــەش زۆربــەی
تەریقەتــی قــادری لــەم زنجیــرەوە باڵوبۆتــەوە ،جگــە لــە
تەریقەتــی قــادری تاڵەبانــی ،کــە شــێخانی تاڵەبانــی لــە
شــێخ ئەحمــەدی الهــووری وەریانگرتــووە .هەرچۆنێــك
بێــت ئــەم تەریقەتــە لــە کوردســتان ســەدان تەکییــەی

خانەقاکان و تەکییەکان،
لە بنەڕەتدا بۆ چاکسازیی
کۆمەاڵیەتی و سیاسی بوون.
بۆیە لەناو کەلەپووری کۆنی
ئیسالمەتیش دا ،ئەم ڕەوتە
هەمان ڕۆڵ دەگێڕێن

هەبــووە ئێســتاش هەندێكیــان مــاون و کاریگەریــی خۆیــان
لەســەر ژیانــی کۆمەڵگــەی کــوردی هەبــووە.
هەرچــی وشــەی خانەقایــە بەســتراوەتەوە بــە تەریقەتــی
نەقشــبەندی ،کــە لــە کوردســتاندا لــە ڕێــی مەوالنــا
خالیــدی شــارەزوورییەوە باڵوبۆتــەوە .مەوالنــا لــە
قــەرەداغ لەدایكبــووە ،هــەر لــە منداڵییــەوە چووەتــە
بــەر خوێندنــی حوجــرە و زانســتە دینییــەکان .دواتــر
شارەوشــار گــەڕاوە ،لــە ســلێمانیەوە تــا ســنە ،لەســەر
دەســتی چەنــدان زانــای دینــی ناوداریــی ئــەو ســەردەمە،
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دواجــار ئیجــازەی مەالیەتــی لــە شــێخ قەســیمی مەردۆخی
ســنەیی وەردەگرێــت و دەگەڕێتــەوە ســلێمانی و مەالیەتی
دەکات .ئینجــا بــۆ ســەفەری حــەج بــە ڕێــی شــام دەچێتــە
خاکــی حیجــاز لــەو ســەفەرەیدا چەنــدان کەســی عیلــم و
عیرفــان دەناســێت ،دوای گەڕانــەوەی بــۆ ســلێمانی لــە
مزگەوتــی ئەوڕەحمــان پاشــا ،موریدێكــی شــا عەبدوڵــای
دیهلــەوی دەناســێت و ئاشــنا دەبــن ،بــاس و خواســی
شــێخی دیهلــەوی مەوالنــا پەلکێشــی هیندســتان دەکات،
لــە ڕێگــە بــە الی بوســتام و ئارامگــەی شــێخ ئەبایەزیــد
و مــەزاری ئیمــام ڕەزا لــە تــووس ،کاروانــی بــەردەوام
دەبێــت تــا دەگاتــە الهــوور و دواجــار خزمەتــی دیهلەوی.
هێنــدە پێــی سەرســام دەبێــت مــاوەی چەنــدان مانــگ
دەمێنێتــەوە ،تــا ئیجــازەی هــەر پێنــج تەریقەتــی نــاوداری
ئەوســەردەمە وەردەگرێــت :قــادری ،نەقشــبەندی،
ســوهرەوەردی ،کوبــڕەوی و چەشــتی .بەڕێــز و کەژاوەوە
بــەڕێ دەکــرێ بــۆ کوردســتان .بــەاڵم لــە ڕێــی بەغــداوە
لەســەر داوای موڕشــیدەکەی پێنــج مانــگ لــە بــارەگای
گەیالنــی دەمێنێتــەوە .بــە جۆرێــك ناوبانگ پەیــدا دەکا لە
ماوەیەكــی کــەم دەیــان و ســەدان موریــدی و مەنســووب
و مەحســووبی دەبێــت ،ناودارترینیــان فەقێیەكــی
گەڕیــدە بــووە بــە نــاوی فەقــێ عوســمان ،کــە دواجــار
شــێخ عوســمان ســیراجەدینی تەوێڵــەی لــێ دەردەچێــت.
ئــەم ناوبانگــەی بەخێــر بــۆ ناگەڕێتــەوە ،بۆیــە لەپێنــاو
خۆپارێــزی ڕوودەکاتــە بەغــدا و لــە مەدرســەی ئەحســائیە
دەمێنێتــەوە ،دواتــر بــە تەکییــەی خالیدی دەناســرێ .دوای
گۆڕانــی ڕەوشــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی ،دەگەڕێتــەوە
ســلێمانی ..بــەاڵم دواجــار دۆخەکــە بــە دڵی نابێــت ،دوای
ســەفەرێكی بــۆ هەورامــان و لەوێــوە بــۆ بەغــدا و دوا
ســەفەری بــۆ شــام دەبێــت و لــەوێ ســەردەنێتەوە( .)٨لــە
شــێخ عەبدوڵاڵی هەراتی خەلیفەی و شــێخی ســیراجەدین
و چەنــدان خەلیفــە و شــێخانی تــری موتەمەســیك دەیــان
خانەقــا دەکەوێتــەوە و شــوێن پەنجەیــان تــا ئەمــڕۆش لــە
کوردســتاندا دیــارە.
کاروباری کۆمەڵگەیی
ڕۆڵــی تەکییــە و خانەقــا هــەر تەنیــا بــۆ پەرســتنێكی

وشــکە دینداریــی نەبــووە ،بەڵکــو توخنــی زۆر الیەنــی
ژیانــی کۆمەڵگــە کەوتــووە ،ئــەوەی ئێمــە دەمانــەوێ
ئامــاژەی بدەینــێ ،ئــەم الیەنــە ئەرێنیانــەن کــەوا ســوودی
گشــتی هەبــووە .بــۆ ئــەم مەبەســتە چەنــد ســەردانێكمان
ڕێكخســت بــۆ تێبینیــی بەشــداری (المالحظــة بالمشــاركة)
بــۆ چەنــد تەکییــە و خانەقــا لــە هەرێمــی کوردســتان لــە
دهــۆك و ئاکــرێ و هەولێــر و ســلێمانی و شــارەزوور.
بــۆ ئــەم مەبەســتە ئــەم تێبینیانەمــان لــەال گەاڵڵــە بــوون،
هــاوکات لەگــەڵ دواندنــی پیــرە بەســااڵچووەکان ،ئــەم
زانیارییانەمــان دەســتکەوتن کــەوا تێكهەڵكێشــمان کــردوون
لەگــەڵ زانیاریــی پێشــووتر.
 .١ڕۆڵی فێرکردن و پێگەیاندن:
زانســت و فێربــوون ڕۆڵــی گرنگیــان لــە تەســەووف
هەیــە ،وەك چــۆن خــودی تەســەووف وەك زانســت
خــۆی دەناســێنێ .گەرچــی لــە ڕوواڵەتــدا لــە زۆر شــوێن
ســۆفیگەران خــۆ دەبیننــەوە لــە کەســانی ســاویلکە و
نەخوێنــدەوار .بــەاڵم لەنــاو ئەهلــی تەســەووف ،دەیــان
زانــا و زمانــەوان و فەقیهـــ و کەالمنــاس و فەلەكنــاس
 ...هتــد هەڵکەوتــوون .لــە ســاتەوەختی دەرکەوتنــی
تەکییــە و خانەقــاکان چەنــدان شــاعیر و زمانەوانــی کــورد
دەرکەوتــوون( .)٩بگــرە تەنانــەت ســەرکردە و پێشــەوای
سیاســییش .بــە جۆرێــك دەگمەنــە هەڵکەوتوویەكــی کورد
بدۆزیتــەوە لــە ئەهلــی تەریقــەت نەبووبــێ ،ئەمــە مانــای
وایــە کــەوا ســۆفیاتییەکەیان ڕێگریان نەبووە لە پێشــکەوتن
و هەڵکەوتنیــان .بەڵکــو پتــر بایەخیــان داوەتــێ ،پاڵپشــتی
الیەنــی زانســت و زانیاریــی بــوون .ئەمــەش خــۆی لــە
هۆشــیارییەکی بــااڵی کۆمەاڵیەتــی دەبینیێتــەوە.
 .٢هەوڵ و تێكۆشان:
خانەقــاکان و تەکییــەکان ،لــە بنەڕەتــدا بــۆ چاکســازیی
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی بــوون .بۆیــە لەنــاو کەلەپــووری
کۆنــی ئیســامەتیش دا ،ئەم ڕەوتــە هەمان ڕۆڵ دەگێڕێن،
ڕۆڵــی جموجــۆڵ و ئیســاح و جیهــاد ،چونکــە وەك کار و
تەقــەاڵ ســەیری تەســەووفیان کــردووە ،نــەوەك وەســتان
و وچــان .گــەر ســەیری زۆرێكــی زاهیــد و ســۆفیان
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بکەیــت ڕەچەڵەکــی دینیــان دەگەڕێننــەوە ئــەو نەوەیــەی
یەکەمــی ئیســامەتی کــەوا کەســایەتی وەك عەلــی و
ئەبــوزەڕی غەفــاری تێدابــوون وەك الیەنگرانــی شۆڕشــی
چاکســازیی لــە ئیســام ،هەروەهــا ئــەو تابعییانــەی وەك
حەســەنی بەســڕی و وەیســی قەرەنــی و ئەبــو موســلیمی
خەوالنــی ..کــەوا جــێ پەنجەیــان لــەم مەیدانــە دیــارە.
تــا دەگاتــە ســەردەمی ســەاڵحەدینی ئەیووبــی کــەوا خــۆی
خانــەی ســۆفیانی دامەزراندووە ،ســۆفییەکانیش بەشــداریی
بەرپەرچــی هێرشــەکانی خاچینیــان کــردووە.
لــە زۆربــەی پارچەکانــی کوردســتان ،دەگمەنــە شۆڕشــێكی
کــورد ،شــێخێكی ئەهلــی تەریقــەت ڕابەرایەتــی نەکردبــێ،
هــەر لــە شــێخی پیــران و شــێخی نەهــری تــا دەگاتــە
شــێخ مەحمــوودی حەفیــد( ،)١٠ڕەنگــە زیادەڕۆیــی نەبــێ
گــەر بڵێیــن ،ســەرخەتمەی شــۆڕش و شــێخایەتی لــە شــێخ
مەحمــوود کۆتایــی دێــت .هەرچەنــدە ســەرکردایەتی
سیاســی کــورد هەریەکەیــان لــە نــەوەی شــێخانی بــارزان
و تاڵەبــان بــوون ،بــەاڵم خەریکــی تەســەووف نەبــوون و
شــێخایەتیان نەکــردووە.
 .٣ڕۆڵی دەروونی:
شــێخی مەحاســبی دەڵــێ :ئەهلــی تەســەووف بــە
فەزڵــی حیکمەتــی ئیالهــی ،نیگایــان خســتۆتە ســەر
ئــەو ناوچانــەی چارەســەر و دەوای لــێ گەشــە دەکات.
خــوا فێریکــردوون چــۆن دەوا چــارەی دەرد دەکات،
ئەوانیــش بــە چارەســەری دڵــی خۆیــان دەســتیان پێکــرد
و ئینجــا بوونــە دڵنەوایــی دەردەداران و دڵتەنــگان.
یانــی ئەمــە گــەر بڵێیــن داودەرمانــی تاقیکــراوەی ســەر
خۆیانــە قســەیەکی ناماقــووڵ نییــە .بۆیــە بــەالی جونێــدی
بەغــدادی تەســەووف لــە گوتەگــوت (قیــل و قــال)
وەرنەگیــراوە ،بەڵكــو لــە خۆڕاهێنانــەوە هاتــووە(.)١١
ئــەم چەشــنە کارکردنــەی تەســەووف ،نــەك هــەر بــە
ســوودی گشــتی دیــن و ژینــە ،بەڵكــو ســۆفیگەران دەکاتــە
جۆرێــك لــە دەرووننــاس و چــارەکاری دۆخــە ناهەمــوارە
دەروونییــەکان.
ڕێكخســتنەوەی کۆمەڵگــە لــە تاکــی دەروون درووســتەوە،
کۆمەڵگەیەکــی هێمــن دەخاتــەوە .زۆرێكــی ئەهلــی

تەســەووف جەخــت لــەوە دەکەنــەوە ئەرکــی ســۆفیگەرییە
لــەم ســەردەمە پــڕ ئاشــووبە ئاشــتی و ئاشــتەوایی
بخاتــەوە( .)١٢ئینجــا ئەمــەش پێویســتی بــە ڕاهێنــان و
هــەر ئــاوا ئاســان نییــە مــرۆڤ دەروونێكــی ئاســوودە بــە
دەســت بهێنێــت ،تــا دەروونــی ئەوانــی تری پــێ ڕابهێنت،
بەڵكــو ئەمــە دەچێتــە بەشــێك لــەو چاالکییانــەی ئەمــڕۆ
بــە نــاوی گەشــەپێدانی مرۆیــی و ڕاهێنانــی دەروونییــەوە
وەك مەشــق بــە بەشــدارانی دەکرێــت .ئەمــە جگە لەوەی
زۆرێــك لــەو حاڵەتــە دەروونییــە نادرووســتانەی لــە کۆنــدا
هەبــوون ،بــە جۆرێــك لــە جــۆرەكان دەهێنرانــە تەکییــە و
خانەقــاکان بــۆ چارەســەری ئــەم دۆخــەی تێــی کەوتبــوون.

رۆڵێكی تەكیە و
خانەقاكان بریتیی بووە
لە شوێنگرتنەوەی
دامەزراوەکانی چاودێریی
کۆمەاڵیەتی و النەی
کەسانی النەواز

 -٤چاكسازیی کۆمەڵگەیی:
ڕۆڵــی کۆمەاڵیەتیــی ئەهلــی تەســەووف لــە تکاکاریــی
و نێوەندگیــری و پێداویســتیەکانی خەڵــك لــەالی
کاربەدەســتان و دەســەاڵتداران ،جێــی بایەخــی خۆیەتــی.
هەروەهــا لــە ســوڵح و ئاشــتەوایی نێــوان خەڵــك
لەالیــەك و نێــوان دەســەاڵتدار و خەڵــك لەالیەکــی تــر
جێــی بایەخــی خۆیەتــی .ئەڵبــەت ئەوەمــان بیرنەچــێ،
ئەمــە لــە ڕووی دینییــەوە لــە خانــەی (فــإن تنازعتــم
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فــي شــيء فــردوه الــی اللــه والرســول ،)...وەك
ڕۆڵــی ئامۆژگارانــەی دیــن .نــەوەك ئــەوەی بــە دەوری
دەســەاڵتەوە بــن ،یاخــوا ملکەچــی کاربەدەســت بــن
چەندێــك قووتــی خەڵــك بخــوات و ئەشــکەنجەیان
بــدات ،تەنانــەت نامووســیان ئەتــك بــکات( .)١٣خــۆ گــەر
دیــن ئامــۆژگاری بێــت ،ئــەوە ئەوالتــر دەستڕۆیشــتووان
ئامۆژگاریــی لــێ وەربگــرن .ئەمــە خــۆی پابەندبوونێكــی
خۆویســتی خەڵــك دەخاتــەوە .لــە کتێبەکانــی تەســەووف
هاتــووە وشــەی (تصــوف) چەنــد پیتێكــە یەكێکیــان (ص)
لــە (صالح)ـــەوە هاتــووە .واتــە وەك کۆڵەگــەی ســەرەکی
تەســەووف .بەمــەش تەســەووف هەاڵتــن و ڕاکــردن نییــە
لــە کۆمەڵگــە ،بەڵكــو چاکســازیکردنیەتی ،هەوڵدانــە بــۆ
کۆنتڕۆڵکردنــی لــە ســاتەوەختی باڵوبوونــەوەی ملمالنــێ
و کێشمەکێشــم و دەمارگیــری خێاڵیەتــی و کێبڕکێــی
دەســەاڵت .کاری ئەهلــی تەســەووفە ڕۆڵــی دیــار بگێــڕن
هــەم لــە ئامۆژگارییکردنــی دەســەاڵت و هــەم ڕاهێنانــی
ئــەوان و خەڵــك لەســەر چاکســازیی.
 -٥چاودێریی کۆمەاڵیەتی:
لــە کۆنــدا دامەزراوەکانــی دەوڵــەت وەك ئێســتا نەبــووە،
ئەمــە زانیارییــەك نییــە ســەلماندنی بووێــت ،بەڵكــو پەنــا
و پەســیوی ناڕەســمی شــوێنی زۆرێكــی دامەزراوەکانــی
گرتبــۆوە .یەكێكیــش لەمانــە تەکییــە و خانەقــاکان بوونــە.
بــە شــێوەیەك تەنیــا چڕنەببــووەوە لــە زیكــر و ئــەوراد،
ئەم شــوێنانەش تەنیا خانە و پەرســتگەی وشــکی پەرســتن
نەبــوون .وەك چــۆن ڕۆڵــی تریانمــان ئامــاژە پێــدان،
ڕۆڵێكــی تــری گرنگــی کۆمەڵگەیــان هەبــووە .ڕۆڵێكــی
تریــش بریتیــی بــووە لــە شــوێنگرتنەوەی دامەزراوەکانــی
چاودێریــی کۆمەاڵیەتــی و النــەی کەســانی النــەواز و
کەمەنــدام و ..هتــد
لەنــاو تەکییــە و خانەقــادا دااڵن و وەتاخــی تایبــەت
هەبــووە بــۆ کەســانی ڕێبــوار و ڕێگیــراو وەك
موســافیرخانەیەكی بــێ بەرامبــەر بــووە ،وەك ماڵێــك وا
بــووە کــەوا چوونــە ژوورەوەی ڕوخســەتی نەویســتووە.
نــەك هــەر ئەمــە؛ بەڵكــو تــا ئێســتاش لــە چەنــدان تەکییــە
و خانەقــا خواردنــی ســێ ژەمــە پێشکەشــی کەســانی نەدار

و لــەو جۆرانــە دەکــرێ کــە باســمان کــردوون .مانــەوە
لــەم جــۆرە شــوێنانە وەك خانەیەکــی سۆشــیاڵ وابــووە.
ئەڵبــەت نــەك هــەر ئەمــە ،زۆر کەســانی کەمەنــدام و
بێکــەس و دەربــەدەر لــەم شــوینانە حەوێندراونەتــەوە،
وەك خانــەی بێسەرپەرشــتان بــووە( .)١٤ئەڵبــەت ئەمــە
خاڵێكــی ئەرێنــی ئــەم ســەردەمە بــووە کــەوا گــەر ئــەم
شــوێنانە نەبــان ،بــە تایبــەت لەنــاو شــارە گــەورەکان دوور
نەبــووە کەســانی الدەر و سەرشــەقام پتــر بوونایــە .ئەمــە
جگــە لــەوەی لەگــەڵ ئــەم ســەردەمەی پێشــکەوتنەدا
زۆرێكــی ئــەم تەکییــە و خانەقایانــە کــەم تــا زۆر ئــەم
نەریتەیــان تێــدا مــاوە.
ئەنجام
هەرچەنــد ئــەو کورتــە باســە تــا ئەندازەیــەك دەکــرێ لــە
هــەر باســێكی نــاوی ،چەنــدان باســی تــری لێــوە ببێتــەوە.
بــەاڵم لەبــەر خۆبــورادن لــە درێژبونــەوەی ،ئاماژەمــان
بــەو الیەنــە گشــتیانە کــرد ،کــە بــە پێویســتمان زانیــوە.
بــە شــێوەیەکی گشــتی چەنــدان بارودۆخــی مــادی و
مەعنــەوی کۆمەڵگــە پێــش بکەوێــت ،هێنــدە دامــەزراوە
ڕەســمییەکان ،شــوێن بــە دامــەزراوە ناڕەســمییەکان
لێژدەکــەن .لەمــەدا تەکییــە و خانەقاکانیــش پشــكیان
هەیــە ،گــەر جــاران الیەکــی گرنگــی ژیانــی کۆمەڵگەیــان
پڕکردبێتــەوە .بــەاڵم بەشــێکی زۆری ئــەم الیەنانــە
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کەوتۆتــە دامــەزراوەی تــری کۆمەڵگــە.
لەگــەڵ ئــەوەی كــورد بــە کەلەپوورێكــی بــااڵی دینــی
و عیرفانــی دەوڵەمەنــدە ،بــەاڵم لــە دۆخــی ئێســتادا
تــا ئەندازەیەكــی بەرچــاو ،كاریگەریــی ئــەم کەلەپــوورە
کەلتوورییــە كاڵــە لەســەر کایــەی دینــی و کۆمەاڵیەتیــی
کۆمەڵگــە ،ئەڵبــەت ئەمــە جگــە لــەوەی هــۆكار و پاڵنــەری
خــۆی هەیــە لــە الیــەك ،لەالیەکــی تریشــەوە ،بــۆ
شــوێنگرتنەوەی ئــەم ڕەوتــە عیرفانییــە ،چەنــدان تــەوژم
و ئاڕاســتەی جیاجیــا لــە دەرەوەی کۆمەڵگــەی کوردییــەوە
هــاوردە کــراوە ،کــە تــەواو نامۆیــە بــە کۆمەڵگــە ،نــەك
تەنیــا لــە ڕووی دینییــەوە ،بەڵكــو لــە ڕووی کۆمەاڵیەتــی
و کەلتووریشــەوە نامــۆن.
ئەڵبــەت کــە باســی ئــەم وێســتگە ئەرێنیانەی تەســەووف و
ســۆفیگەریی و ڕۆڵــی تەکییــە و خانەقاکانمــان کــرد .ئەمــە
مانــای ئــەوە نییــە ،کــە هیــچ خاڵێكیــان نەهێشــتۆتەوە
بــۆ ڕەخنەگرتــن .بەڵكــو بــە پێچەوانــەوە ،لــە ڕووی
بیرکردنــەوە و کردارییــەوە ،تەکییــە و خانەقــاکان و
شــێخ و شــێخایەتی وەك هــەر دامەزراوەیەکــی تــری نــاو
کۆمەڵگــەی کــوردی ،بــە هــەردوو ئاراســتەی ئەرێنــی و
نەرێنــی ڕۆڵــی کۆمەاڵیەتییــان هەیــە و هەبــووە .بــەاڵم
ئەمــە بــۆ توێژەرێكــی تــر یاخــود توێژینەوەیەکــی تــر
جێدێڵیــن کــەوا خــۆی لــە قــەرەی بــدات.

سەرچاوە و پەراوێز:
( )١مسلم ()٥٠
( )٢سوڕەتی جومعە.٢:
( )٣مســلم ( ،)٩١والترمــذي ( ،)١٩٩٩وأبــو داود (،)٤٠٩١
وابــن ماجــة (.)٥٩
( )٤الســقاف ،الســيد حســن ،الســلفية الوهابيــة ،أفكارهــا
الرئيســية وجذورهــا التاريخيــة ،دار االمــام الــرواس ،بــدون
ســنة الطبــع .ص.١٧
( )٥مجموعــة المؤلفيــن ( ،)٢٠٠٥دائرة المعارف االســامية،
الطبعــة الثانية ،شــركة بريــل الهولندية .ج ،٢٢ل.٤٩١
( )٦الشــكر ،مجيــد حميــد( ،)٢٠٠٨فــي رحــاب ســادات
برزنجــة الكــرام ،مجلــة الكســنزان ،رئاســة الطریقــة العليــة
القادريــة الكســنزانية ،العــدد ،٦خريــف ،ص.١١٢
( )٧الخــال ،الشــيخ محمــد( ،)١٩٦١الشــيخ معــروف
النودهــي البرزنجــي ،دار مطبعــة التمــدن ،بغــداد ،ص.٨٧
( )٨مودەڕیــس ،مــەال عەبدولکەریــم( ،)٢٠١١یــادی
مــەردان ،بەرگــی یەکــەم :مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی،
چاپــی دووەم ،دەزگای چــاپ و باڵوکردنــەوەی ئــاراس،
هەولێــر  -هەرێمــی کوردســتانی عێــراق ،ل.٣٨-٩
( )٩ئیبراهیــم ،زانیــار( ،)٢٠١٨خانەقــا و مەدرەســەی بیــارە
ســەرچاوەی زانســت و خوێنــدن ،ســایتی خورمــاڵ نیــوز.
میدیایەکــی ســەربەخۆیە ،خورمــاڵ.
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( )١٠الفضالــة ،الدكتــور صالــح حســن( ،)٢٠١٢الجوهــر
العفيــف فــي معرفــة النســب النبــوي الشــريف ،دار
الكتــب العلميــة ،بيــروت ،ص٤٠٠
( )١١القشــيري ،االمــام أبــي القاســم عبدالكريــم ،الرســالة
القشــيرية فــي علــم التصــوف ،دار الكتــب العربــي.،٢٠٠٣ ،
ص.٢٢
( )١٢الطائــف ،محمــد و أبوبكــر ،الدكتــور( ،)٢٠١٧دور
التصــوف فــي األمــن والســام االجتماعــي ،مجلســة القســم
العربــي ،جامعــة بنجــاب ،الهــور -باكســتان ،العــدد الرابع
والعشــرون ،ص .٢٦٣
( )١٣اآلجــري ،اإلمــام المحــدث أبــي بكــر محمــد بــن
الحســين( ،)١٩٩٩كتــاب الشــريعة ،ج ،١دراســة وتحقيــق:
د .عبداللــه بــن عمــر الدميجــي ،ط ،٢:دار الوطــن،
الريــاض ،ص.٣٨٠
( )١٤احمــد ،مامۆســتا یاســین( ،)٢٠١٧ژیانــی کەســایەتی
نــاوداری کــورد ســەید ئەحمــەدی خانەقــا ،ماڵپــەڕی
کــوردزۆن ،ڕێكخــراوی کــوردزۆن بــۆ ڕۆشــنبیری و
زانســت.
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دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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