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تەریقەتی قادری مێژوو ،سروتە
ئایینی و عیرفانییەكانی
عەبدوال ئەحمەد محەمەد
پێشەكى
تەســەوف بــە گشــتی جۆرێكــی پەیڕەويكردنــە لــە ئایینــی
ئیســام ،لــە گوفتــار و كــردار  ،لــە ســەردەمی پەیامبــەر
خۆیشــیدا كەســانێكی وا هەبــوون ،زیاتــر لــە هاوەڵەكانیــان
ســەرگەرمی خواپەرســتی بــوون ،دواى ئەویــش هــەركات
بارودۆخــی ڕێبەرانــی ئیســام ڕووی دەكــردە دنیــاداری و
تێكەڵبوونــی زۆر لەگــەڵ دنیــا و هەوڵــدان بۆ دەســتكەوتی
دنیایــی ،هەنــد ێ لــە خواپەرســتان دووردەكەوتنــەوە لــە
دنیــا و سەرزەنشــتی ئەوانەیــان دەكــرد كــە خویــان داوەتە
دەســتكەوتە دنیاییەكەیــان ،جــا هــەر لــەم ڕوانگەیــەوە
لــە كوردستانیشــدا تەســەوف شــوێنی خــۆی كردۆتــەوە و
لــەم بوارەشــدا هــەردوو تەریقەتــی نەقشــبەندیو قــادری
زۆر بەخێرایــی تیایــدا باڵوبوونەتــەوە و جێگــە دەســتیان
لــەم واڵتــەدا دیــارە ،لــەم پوختــە توێژینــەوەدا باســێك لــە
مێــژووی ســەرهەڵدانی «تەریقەتــی قــادری» و لقەكانــی
ئــەم تەريقەتــە لــە واڵتــی كوردەواریــدا و ســروتە ئایینــی
و عیرفانییەكانــی دەكەیــن.
تەریقەتی قادری
ڕێبازێكــی ســۆفیگەرییە ،بــە پێــی بۆچوونــی
شــوێنكەوتوانی ئــەم ڕێبــازە دەدرێتــە پــاڵ عاریفــی گــەورە
شــێخ عەبدولقــادری گەیالنــی «470ك – 561ز -1077 /
1165ز» ،پەیڕەوكارانــی ئــەم ڕێبــازە بــە واڵتانــدا پــژاون
و زۆرن بەتایبەتــی لــە عێــراق ،شــام ،میســر ،پاكســتان و
ڕۆژهەاڵتــی ئەفریقــا ،ئــەم ڕێبــازە كۆمەڵێــك یاســا و رێســا
و بنەمــا و ڕەوش و ســروتی هــەن كــە پەیڕەوكارانــی
پێــوەی پابەنــد دەبــن ،وەك زۆر یــادی خوداكــردن،
كۆبوونــەوە و گوێگرتــن و زۆر خۆشویســتنی شــێخەكەیان
و پیاوچــاكان ،بەگشــتی ڕێچكــەی تریشــی لــێ بوونەتــەوە
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لەوانــە عەرەكــی ،بریفكانــی ،كەســنەزانی و ...تــاد«»1
شــێخ عەبدولقادری گەیالنی لە ســاڵی «»525كۆچی لەالیەن
«ئەبولخەیــر محەممــەدی كــوڕی موســلیم ئەلدەبــاس»
ڕێچكــەی تەســەوف دەگرێتەبــەر ،دواتــر لەالیــەن «قــازی
ئەبوســەعید ئەلـموبارەك»ـــەوە ،جللوبەرگــی تایبەتــی
تەســەوف – خەرقەپۆشــی و ڕێوشــوێنەكانی فێــر دەبێــت
و لەبــەری دەكات ،ئــەم پیــاوە بەڕێوەبــەری قوتابخانــەی
حەنبەلیــە بــووە لــە بەغــدا ،پاشــان شــێخ عەبدولقــادر
دەســتی كــردووە بــە وانەوتنــەوە و ئامــۆژگاری ،ڕۆژ
بــە ڕۆژ الیەنگــران و بیســەرانی زۆر دەبــوون ،یەكــەم
قوتابخانــەی ئایینــی لــە ناوچــەی «بابولحەلبــا» بــووە ،تــا
ئــەو كاتــەی لەالیــەن موریدەكانیــەوە لــە دەرەوەی شــاری
بەغــداد تەكیەیەكــی بــۆ دروســت دەكــەن ،لــە ســاڵی
«528ك – 1133ز» قوتابخانــەی «موبــارەك ئەلمەخرەمــی»
بــۆ بنیادنــرا و ئەویــش بــووە سەرپەرشــتیار و ڕاپەڕێنــەری
ئــەو قوتابخانەیــە ،بەیانیانــی ڕۆژی هەینــی و ئێوارانــی
دووشــەممە لــەم قوتابخانەیــەدا وانە و وتــاری گوتووەتەوە
بــە خەڵكــی ،هەروەهــا بەیانیانــی ڕۆژی یەكشــەممە لــە
مزگەوتــی ئــەم قوتابخانەیــە وتــاری بــۆ خەڵكــی داوە،
ئــەم پیــاوە فەتــوادەری كێشــە كۆمەاڵیەتــی و ئاینییــەكان
بــووە ،تــا گەیشــتبووە ئــەو ئاســتەی كــە وەزیــر و خەلیفــە
و كاربەدەســتەكانی واڵت لــە كاروبارەكانیانــدا ڕاوێژیــان
پێكــردووە و بۆچوونیــان بــە گرنــگ وەرگرتــووە ،هەمــوو
هــەوڵو تێكۆشــانی بــۆ ئــەوە بــووە كــە كارێــك نــەكات
پێچەوانــەی ئاییـــن بێــت ،دەڵێــن ئەوەنــدە قســەكانی
كاریگــەر بــوون بووەتــە هــۆی مســوڵمان بوونــی زۆرێــك
لــە جوولەكــە و مەســیحییەكان و زۆر خۆشەویســت بــووە
لــەالی خەڵكــی بەغــدا« .»2چەندیــم پەڕتــووك لەمــەڕ
ژیانــی ئــەو كەســایەتییە نووســراون ،لەوانــە:
 -1ڕۆژهەاڵتناســی ئینگلیـــز «مرجلیوث» پەڕاوێكی لەســەر
ژیانــی شــێخ عەبدولقــادری گەیالنــی نووســیوە ،كــە وەك

پاشــكۆی گۆڤــاری ئاســیای ئینگلیـــزی بــاوی كردۆتــەوە.
 -2مناقــب الشــیخ عبدالقــادر الجیالنــي ،نووســینی:
موســای كــوڕی محەمـــمەدی یۆنینــی.
 -3بهجــة األســرار ،نووســینی :عەلــی كــوڕی یوســفی
شتنۆفـــی.
 -4قالئــد الجواهــر فــي مناقــب الشــیخ عبدالقــادر،
نووســینی :محەمـــمەدی كــوڕی یەحیــای تازفـــی.
 -5فریــج الخاطــر فــي مناقــب الشــیخ عبدالقــادر،
كــە «عبدالقــادر محیــی الدیــن اإلربلــي» بــە فارســی
نووســیویەتی»3« .
شــێخ عەبدولقــادری گەیالنــی لــە بیـــروباوەڕدا پەیــڕەوی

شێخ عەبدولقادری گەیالنی
لە بیـروباوەڕدا پەیڕەوی
ئەبولحەسەنی ئەشعەری و
لە مەزهەبیشدا پەیڕەوی
پێشەوا شافیعی و ئەحمەدی
كوڕی حەنبەل كردووە

ئەبولحەســەنی ئەشــعەری و لــە مەزهەبیشــدا پەیــڕەوی
پێشــەوا شــافیعی و ئەحمــەدی كــوڕی حەنبــەل
كــردووە« ،»4لــەالی ســۆفیەكانی هیندســتان ،عێــراق و
توركیــا خاوەنــی ڕێــز و كەرامــات بــووە ،ئــەو كۆمەڵێــك
بەرهــەم و پەڕتووكــی گرانبەهــای لــە بــواری ئامۆژگاریــدا
هەیــە ،ســەرجەمی بەرهەمەكانــی دەرخــەری پەیامــی
ڕاســتگۆیانەی شــێخ عەبدولقــادری گەیالنیـــن ،لەبــواری
بیـــروباوەڕی ئایینــی و پــەروەردەی دەروونــی و دەســپاكی
لــە ئاییـــن و هەروەهــا ناســینی خــودا و دەمپــاراوی لــە
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ڕێنموونــی و ئامــۆژگاری خەڵكیــدا ،شــێخ عەبدولقــادری
گەیالنــی لەســاڵی « »561كۆچــی لــە شــاری بەغــداد كۆچــی
دوایــی دەكات و لــە مەزارگەكــەی لــە «بابوشــێخ» كــە
بووەتــە جێگــەی ســەردانی خەڵكیــی و خۆشەویســتانی
ئەســپەردە كــراوە«.»5
باڵوبوونەوەی تەریقەتی قادری لە كوردستان
ســەرچاوەكان بــاس لــەوە دەكــەن كــە «ســەیید ئیســماعیلی
ولیانــی  -قازانقايــە» یەكــەم كــەس بــووە لــە كوردســتاندا
بەیعەتــی بــە تەریقەتــی قــادری داوە و لەڕێــی ئــەوەوە
ئــەم ڕێبــازەی ســۆفیگەری بە كوردســتاندا باڵوبۆتــەوە«،»6
«ســەیید ئیســماعیلی ولیانــی» پێشــتر خــۆی كتریگــەر بــوو
بــە تەریقەتــی «عەلەویــی» كــە بەشــێكە لــە تەریقەتــی
«خەڵوتــی» و هەندێــك لــە تەریقەتــی نووربەخشــی و
بڕێــك لــە بیــر و ئەندێشــەی تایبەتــی خــۆی لــە تەســەوفدا
پێكــەوە كۆكردبوویــەوە و كاری لەســەر دەكــرد و وەك
ڕێبازێكــی ســەربەخۆ جێبەجێــی دەكــرد ،بــەاڵم دواتــر
بــووە دڵخــوازی تەریقەتــی قــادری و خــۆی ڕادەســتی ئــەو
هــزرە عیرفانییــە كــرد« ،»7ئــەم بارودۆخــە تــا ســەردەمی
شــێخ محەمـــمەد نودێیــی ناســراو بــە «كبـــریت األحمــر»
بــەردەوام بــوو ،دوای مردنــی ئــەو (ســەیید محەمـــمەد
كــوڕی ســەیید ئیســماعیلی قازانقایەیــی) دەبێتە جێگرەوەى
باوكــى ،كــە لــە هەنــدێ ســەرچاوەدا بــە «ئیســماعیل
ولیانــی» نــاوی هاتــووە )8(،ئــەم پیــاوە دواى وەرگرتنــی
تەریقــەت لەباوكییــەوە ،ڕۆیشــت بــۆ بەغــداد و چــووە
خزمەتــی شــێخ ئەحمــەدی ئەحســائی( ،)9بەیعەتــی پێدا و
پاشــان بــە هــۆی ئــەوەوە تەریقەتــی قــادری وەردەگــرێ،
پــاش گەڕانــەوەی لــە بەغــداد لــە گوندێــك بەنــاوی
«قازانقایــە» لەدەڤــەری قــەرەداغ ( )10نیشــتەجێ بــوو،
خەڵكــی كوردســتان لــە هەمــوو شــوێنو ناوچەكانــەوە
ڕوویــان تێكــرد و چەندیــن زانــا و پیــاوەی ئایینــی
بەیعەتیــان پێــدا ،ئەویــش چــوار جێگــرەوە «خەلیفــە»ی
وەكــو نوێنــەری خــۆی دیاریكــرد ،كــە بریتــی بــوون لــە:
كوڕەكــەی خــۆی كــە نــاوی «ســەیید ڕەزا دێلێژەیــی»،
براكــەی «ســەیید عەلـــی دۆڵپەمویــی» ،برازاكــەی «شــێخ
محەمـــمەد قوڵەیــی» و «مــەال عەلـــی سوســەیی» بــوون،

ســەید محەمـــمەد ڕۆیشــت بــۆ «هیـــرات» لــە پاكســتان
و لــەوێ نیشــتەجێ بــوو ،هەرلــەوێ زۆرێــك لــە نــەوە
و نــەوەزای لــە دوای خــۆی بەجێهێشــتووە ،شــێخ موســا
لــە بەرزنجــە مایــەوە و خوشــكی حاجــی شــێخ خالیــدی
خواســت و كردیــە هاوســەری خــۆی ،پاشــان بە مەبەســتی
باڵوكردنــەوەی تەریقــەت چــووە ناوچــەی «ئاغجەلــەر»،
دوای ژیانئاوایــی شــێخ موســا ،براكــەی واتــە :شــێخ عیســا،
ژنەكــەی دەخــوازێ «واتــە ژنــی شــێخ موســای بــرای»
و دەیكاتــە هاوســەری ،ئەنجامــی ئــەم هاوسەرگیـــریەیش
خســتنەوەی دوانــزە كــوڕ بــوون ،كــە ئەمانــەن:
عەبدولكەریــم ،ســەیید محەمـــمەد ،سەییدســادق ،میـــری

سەرچاوەكان باس لەوە دەكەن
كە «سەیید ئیسامعیلی ولیانی -
قازانقايە» یەكەم كەس بووە لە
كوردستاندا بەیعەتی بە تەریقەتی
قادری داوە و لەڕێی ئەوەوە ئەم
ڕێبازەی سۆفیگەری بە كوردستاندا
باڵوبۆتەوە
ســور ،ویســالەددین ،ســوڵتان ئیســحاق ،كەمالەددیــن،
جەمالەددیــن ،عەبــاس ،بایەزیــد ،حەســەن و حســێن.»11«.
ئــەم كوڕانــەی لــە ناوچەكانــی دەوروبــەری پارێــزگای
ســلێمانی باڵوبوونەتــەوە« ،سەییدســادق» لەســەر لوتكــەی
قەاڵیــەك نێــژراوە كــە ناوەنــدی شــارەزوورە و ئــەو
شــارەش لــە نزیــك گۆڕەكــەی بەنــاوی ئــەوەوە ناونــراوە،
«میـــری ســور» ئەویــش لــە الدێیــەك نێــژراوە لەنێــوان
هەورامــان و شــارەزوور و ئــەو گونــدەش لــەوێ بە هەمان
نــاوی ئــەم پیاوچاكەوەیــە« ،شــێخ عەبــاس» لــە الدێیەكــی
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نزیــك شــاری ســلێمانییە بــە نــاوی «وڵوبــە» بەخــاك
ســپێرراوە ،ئارامــگای «ویســالەددین» و «كەمالەددیــن» و
«جەمالەددیــن» لــە گوندێكــە بەنــاوی «ئاڵیــاوا» ،گــۆڕی
«ســەیید محەمـــمەد»یش نزیــك بــە لێــواری ڕۆژهەاڵتــی
ڕووباری سیـــروانە ،شــیاوی باسە «ســەیید عیسا» زانایەكی
گــەورە و پیاوێكــی ئایینــی نــاودار بــووە ،دوای مردنــی
لــە پــاڵ براكەیــدا «شــێخ موســا» بەخــاك ســپێردراوە،
دوای خــۆی كــوڕە گەورەكــەی «ســەیید عەبدولكەریــم» و
دوای ئەویــش «بایەزیــدی كــوڕی ســەیید عەبدولكەریــم»
بووەتــەوە بەجێگــرەوەی«.»12
خۆپیشاندانی دەروێشانی قادری
كاتێــك لــە ســاڵی «1921ز» شــێخ مەحمــودی حەفیــد
دوورخرابوویــەوە بــۆ هیندســتان ،لــە هەمــوو شــوێنێكدا
دەروێشــەكانی لــە ڕێگــەی نمایشــی مەزهەبــی داوای
گەڕانــەوەی ئەویــان دەكــرد و ســەرپێچی فەرمانــی
ئینگلیزەكانیــان دەكــرد ،ئــەو دەســتە و كۆمەاڵنــەی كــە
دەچوونــە نــاو شــاری ســلێمانی و دەگەڕانــەوە باســیان
لــەوە كــردووە كــە لــە هەمــوو شــوێنێكدا دەنگــی دەف
و تەپــڵ بەرگــوێ دەكــەوێ و نمایشــی یاریكــردن بــە
ئاگــر و بەردخــواردن و تیـــربازی ئەنجــام دەدەرێــت،
ئینگلیزەكانیــش لــەم بارودۆخــە بێتاقــەت بــوون بــە
تایبەتــی لــەو كاتانــەی كــە دەیانبینــی دەروێشــەكان ماریان
لــە گەردنــی خۆیــان دەئااڵنــد ،ناوەنــدی كۆبوونــەوە و
نمایشــی دەروێشــەكان زیاتــر لــە ناوچــەی سەرشــەقام
بــووە كــە شــوێنی نیشــتەجێبوونی خەلیفــە «دۆم» بــووە،
«مێجەرســۆن  -فەرمانــڕەوای سیاســیی ئەوكاتــەی ئینگلیز»
زۆر ڕقــی لــە خەلیفــە «دۆم» بــووە ،بۆیــە فەرمانیــداوە
بــە بەڕێوەبــەری پۆلیــس «ســارجن بــراون» تــا خەلیفــە
دۆم دەستگیـــر بــكات ،خەلیفەیــش زۆر تــووڕە دەبێــت و
لەبــەردەم «ســارجن» و ئەوانــەی لــەوێ بــوون بەردێكــی
گــەورە هەڵدەگرێــت و دەســت دەكات بــە خواردنــی،
«ســارجن» لــە بینینــی ئــەم دیمەنــەی خەلیفــە دۆم ترســا
و ئــەو شــوێنەی بەجێهێشــت و ئەمەشــی گەیانــدە الی
مێجەرســۆن ،مێجەرســۆنیش فەرمانیــدا بــە زویــی ئــازادی
بكــەن«.»13

هەنــد ێ جاریــش دەروێشــەكان فیشــەكیان دەخــوارد،
حەمەكەریــم ناوێــك كــە كارگــوزاری گومــرگ بــووە و
تەمەنــی تەنهــا « »18ســاڵ بــووە ،كاتـ ێ كە بردیــان بۆ الی
فەرمانــڕەوای سیاســیی ،هەركــە گەیشــتە نووســینگەكەی
لەســەر مێــزی بەڕێوەبــەر گوێزانێكــی گەورەی ڕیشتاشــینی
لەســەر دانرابــوو ،ڕاســتەوخۆ پەالماریــدا و خــواردی،
كاپیتانیــش ڕای كــرد و هــاواری كــرد :ئــەم كــوڕە شــێت
بــووە و گوێزانێكــی خــواردووە و ئێســتا دەمــرێ! بــەاڵم
حەمەكەریــم چەنــد شــتێكی تریشــی خــوارد! ،ســەرەنجام
كاپیتــان ســلێمانی بەجێهێشــت«.»14
بنەماڵەكانی تری تەریقەتی قادری لە كوردستان
جگــە لــەوی پێشــتر باســكرا ســەبارەت بــە باڵوبوونــەوەی
تەریقــەی قــادری لــە كوردســتان ،ئــەم تەریفەتــە لەانــو
چەندیــن بنەماڵــەی تریــش بالوبوویــەوە و بــرەوی
پەیداكــرد و چەندیــن كەســایەتی دیــاری كوردســتان
لەســەر ئــەو تەریقەتــە بــوون ،لەوانــە:
 -1بنەماڵــەی شــەمزینان ناســراون بــە ســاداتەكانی نەهــری
لــە كوردســتانی توركیــا ،كــە زنجیـــرەی تەریقەتیــان
دەچێتــەوە ســەر «شــێخ عەبدولقــادری گەیالنــی» ،نەهــری
بەشــێكە لــە «ناوچــەی چیــا» ،بــەاڵم لــە پاشــماوەكانی
ئــەم بنەماڵەیــە وازیــان لــە تەریقەتــی قــادری هێنــا و
چوونــە ســەر تەریقەتــی نەقشــبەندی ،ناودارترینــی شــێخی
شــەمزینی «شــێخ عوبێدوڵــای نەهری»یــە كــە لەســاڵی
«1880ز» شۆڕشــێكی بەرپاكــرد لــە دژی دەســەاڵتی
ســتەمكاری ئــەو كاتــەی عوســمانی و قاجــاری ئێرانــی،
پێــش ســەرهەڵدانی شۆڕشــەكەی خەریكــی كاروبــاری
تەریقەتــی خــۆی بــوو ،بــەاڵم بەهــۆی نالەبــاری و خراپــی
باردۆخــی ئابــووری و ســتەمكاری حكومەتــی ئەوكاتــەی
دەوڵەتــی توركــی عوســمانی و قاجــاری ئێرانــی بەتایبەتــی
لــە دژی چینــە هەژارەكانــی كۆمەڵگــە و بەتایبەتــی تریــش
لــەو گوندنشــینانەی كــە ســەر بــە شــێخ بــوون ،وای لــە
شــێخ كــرد كــە بــۆ ڕزگاربــوون لــەو بارودۆخــە نالەبــارە
دەســتبداتە شۆڕشــی چەكــداری«.»15
 -2بنەماڵــەی تاڵەبانــی لــە كەركــووك ،دواجــار شــێخ
محەمـمەدعەلـــی كــوڕی شــێخ عەلـــی تاڵەبانــی ڕابــەری
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تەریقەتــی قــادری كــردووە ،هەروەهــا خانەدانــی ســەیید
عەبدولڕەحمــان تاڵەبانــی نزیكــەی چــل تــا پەنجــا ســاڵ لــە
ســەدەی نــۆزدەدا یەكێــك بــووە لــە كەســایەتییە ئایینییــە
گــەورەكان لــە كوردســتان و نزیكــەی پەنجــا هــەزار
موریــدی هەبــووە و لەســەر تەریقەتــی قــادری بــووە«.»10
 -3بنەماڵــەی بریفكانــی لــە ئامێــدی ســەر بــە پارێــزگای
دهــۆك ،خانەدانی شــێخ نورەدیــن بریفكانی «1851 – 1791
ز» ئەمیــش تەریقەتــی لــە شــێخ نوورمحەمـــمەدی هینــدی
وەرگرتــووە ،ئــەو لــەدوای خــۆی چەندیــن بەرهەمــی لــە
بــواری تەســەوف و پــەروەردەی تەســەوف جێهێشــتووە،
كــە لــە هەموویــان بەناوبانگتـــر كتێبــی «البدور»ـــە ،لــە
چەنــد ناوچەیەكــی جیــاوازی كوردســتانی توركیــا و عێــراق
بــۆ نموونــە لــە موســڵ خەلیفــەی هەیــە ،نموونــەی تریــش
وەك ،شــێخ عوســمان ڕیزوانــی«.»16
 -4لــە ناوچــەی بەتلیــس و وان» لــە باكــورری كوردســتان
شــێخ بەهائەدیــن كــوڕی شــێخ محەمـــمەد كفــراوی هەیە.
«»17
 -5لــە باشــوری كوردســتان لــە ناوچــەی «كەوانــەدۆڵ»
شــێخ ئەحمــەد هەیــە.
 -6شــێخ حســێن هاشــمی حســێنی ،لەگــەڵ حاجــی شــێخ
نەجمەدیــن هاشــمی ،لــە ســاداتەكانی بەرزنجــە و لــە
گونــدی «شــاهـ وەڵەد»ـــی ،ســەر بــە «ئەزگڵــە».
 -7لــە گونــدی «نەجــاڕ»ی ،ســەر بەشــاری پــاوە «مــەال
شــێخ محەمـــمەد كــوڕی شــێخ قــادری تاڵەبانــی» هەیــە.
 -8بنەماڵــەی چوێسە،چوێســە گوندێكــە لــە باشــوری
كوردســتان ،گــەورە و سەرپەشــتیاری ئــەم بنەماڵەیــە
حاجــی شــێخ عەبدولقــادری چوێســە بــووە.
 -9لــە شــاری ســنە خانەدانــی شــێخ ســەالمە ســوور
هەیــە ،كــە شــێخ شــەهابی خەلیفــەی شــێخ عەبدولكەریــم
ڕابەریانــە.
 -10لــە ناوچــەی «چــواڵخ» لــە دیواندەرە:ســەیید جەمــال
لــە ســاداتەكانی پارســانیان ڕابەرییــان دەكات«.»18
 -11لــە «هەمڕولــە»ی دەوروبــەری شــاری ســنە ،ڕابەرێــك
بــە نــاوی ســەیید عــە ال هەیــە.
 -12لە قەسری شیـرین شێخ تاهیـر هەیە.
 -13لە دۆاڵو ،حاجی سەیید هادی هەیە.

 -14لــە «هانەســورە» :كــە دەكەوێتــە ســنووری شــاری
هەڵەبجــە شــێخ نەجمەدیــن هەیــە.
 -15قەرەچێــوار ،نزیكــی چەمچەمــاڵ لــە باشــوری
كوردســتان ،شــێخ ئیبـــراهیم هەیــە.
 -16لە «گاپیڵۆن» ،لە شارباژێر شێخ ئەحمەد هەیە.
 -17لــە «پێنجوێــن» ،لەباشــوری كوردســتان ،شــێخ كاكــە
حەمــە هەیــە ،ئــەم پیــاوە لــە ســاڵی «1985ز» كۆچــی
دوایــی كــردووە«.»19
 -18لــە شــاری پــاوە لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان بنەماڵەی
«خاڵــس» هەیــە ،گــەورەی ئــەوان شــێخ نەســرەدین بــوو،
كــە لــە ســاڵی «1978ز» كۆچــی دوایی كــردووە ،و «حاجی
شــێخ تەهــا» بووەتە شــوێنگرەوەی«.»20
 -19حاجــی ســەیید ئەشــراف ســادقی ،خەلیفــەی شــێخ
عەبدولكەریمــی كربچنــە ،لــە تــاران پەرەیــدا بــە تەریقەتی
س و موریــدی لــە
قــادری ،لــە ئەنجامــدا كۆمەڵێــك كــە 
دەوری خــۆی كۆكــردەوە.
 -20لــە گونــدی «نــاوە» لــە دەوروبــەری بانــە ،حاجــی
ســەیید عەبدولباقــی لــە خەلیفەكانــی شــێخ عەبدولكەریمی
كرپچنــە هەیــە.»21«.
سیما و خەسڵەتەكانی دەروێش لە تەریقەتی قادریدا
 .1لەگــەڵ خەڵكیــدا دۆســتانە هەڵســوكەوت بــكات,
بــە تەواوەتــی هەوڵــی ڕازی بوونیــان بــدات ,نیشــانی
بــدات بــەت ەواوەتــی دەروێشــێكی بــە بەهــا و خــاوەن
كەســایەتییە.
 .2درێژكردنەوەی قژ و شۆردن و پاكڕاگرتنی.
« .3گەڕاندنــەوە :قــەزا» كردنــەوەی نوێــژی فەوتــاو و
ڕۆژووی لەدەســتچوو ،ئــەو زەكاتانەشــی كەنەیــداون.
 .4بــۆ بەیعەتــدان ،پێویســتە هەشــتا هــەزار جــار زیكــری
«ال إلــە إال اللــه» و ســێ ڕۆژ بەڕۆژووبــوون ،ئەنجــام
بــدات.
 .5لــەدوای ئەنجامدانــی هــەر نوێژێــك ،گوتنــی ســەد
جــار زیكــری «أســتغفر اللــه».
 .6لــە ڕۆژانــی هەینیــدا ســەد هــەزار جــار و لــە ڕۆژانــی
تــردا پێویســتە  300جــار ســەاڵوات بنێــری بــۆ گیانــی
پێغەمبــەر محەممــەد «د.خ».
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 .7لــە مزگــەوت و تەكیــە و لــە مــاڵ ،یــان لــە هــەر
شــوێنێك و شــارێك یــان گوندێــك ،هەركاتێــك كــە
ژمــارەی دەروێشــان گەیشــتە دە كــەس شــەوانی
سێشــەممە و هەینــی دوای نوێــژی خەوتنــان دەســتدەكرێ
بــە زیكركــردن.
 .8نوێــژ و ڕۆژوویــەك بــاش ئەنجــام نەدرابێــت ،یــان
قــەرزار بێــت ،بــە نوێــژ و ڕۆژووی بــاشو تــەواو پــڕ
دەكرێتــەوە«.»22
لــەدوای وەرگرتنــی بەیعــەت ،ئەگــەر موریــد بیــەوێ
ڕێگەپێــدراوە كــە چەنــد كارێكــی «نائاســایی :خــارق
العــادات» ئەنجــام بــدات ،وەكــو یاریكــردن بــە ئاگــر
و تێــخ لەخــۆدان و چەنــد كارێكــی تــر ،پێویســتە ئــەو
پابەندیانــەی ســەرەوە لەخۆیــدا پڕاكتیــزە بــكات ،جــا
دەســت دەداتــە ئــەم قۆناغــە و هەركاتێكیش كــە دەروێش
مەیلــی دونیایــی و دونیاپەرســتی كەمبوویــەوە ،نازنــاوی
«دێوانەـــی پێــدەدەن ،لــە تەریقەتــدا هــەر موریدێــك
هەوڵبــدات و خۆڕاگــر و تێكۆشــەر بێــت لــە بواری ئیڕشــاد
و ئامۆژگاریــدا ،توانایــەك لــە خۆیــدا نیشــان بــدات ،ئــەوا
لــە الیــەن شــێخەوە «مــراد» پلــە و مەقامــی خەلیفــەی
پێدەبەخشــرێت ،كــە دەتوانــ ێ لــە ئاســتی خۆیــەوە،
وەكــو شــێخ ڕابەرایەتــی تەریقــەت بــكات و بــە تەواوەتــی
هەنگاوەكانــی شــێخ هەڵبگــرێ و ببێتــە ڕابــەری تەریقــەت
و ڕمبــازی و یاریكــردن بــە ئاگــر و خواردنــی شوشــە و
چەنــد كارێكــی تــری نائاســایی كــە تایبەتــە بە دەروێشــانی
قــادری ،ئەنجــام بــدات ،هەروەهــا ژنانیــش دەتوانــن ببنــە
دەروێــش و پەیڕەوانــی ڕاســتەقینەی تەریقــەت كەســانی
دونیانەویســت و پاكــن ،هەمیشــە خاوەنــی دەروونێكــی
خاوێنــن و ژیانێكــی ســادەیان هەیــە ،ڕق لــەدڵ نیــن و
حەزیــان لــە پلەوپایــەی دنیایــی نییــە و نــان و ڕزقــی
خۆیــان دەخــۆن و ژیانــی خۆیــان لەڕێگــەی كار و
كۆششــەوە دابیــن دەكــەن«.»23
زیكری دەروێشانی قادری
پەیڕەوانــی تەریقەتــی قــادری دەڵێــن :لەبەرئــەوەی
ئیمامــی عەلــی كــوڕی ئەبــو تاڵیــب هەمیشــە بەدەنگێكــی
بــەرز و ئاشــكرا زیكرەكانــی خوێنــدووە ،هــەر لەبەرئــەوە

دەروێشــانی قــادری لــە كاتــی زیكركــردن دەنگیــان بــەرز
دەكەنــەوە و چەنــد جواڵنەوەیەكیشــی لەگەڵــدا ئەنجــام
دەدەن ،ئــەو كەســەی كــە دەبێتــە دەروێــش قــژی ســەری
بــە درێــژی دەهێڵێتــەوە ،بــەاڵم دەوری ســەریان وەكــو
ئەڵقەیــەك تــراش دەكــەن و دەبــێ قژیــان بــە پاكوخاوێنــی
بهێڵنــەوە« .»24زیكــری دەروێشــانی قــادری بــە دوو جــۆر
ئەنجــام دەدرێــت:
یەكەم :لەكاتی دانیشتن ،كە پێی دەڵێن «تەهلیل».
دووەم :ئــەو جــۆرە زیكــرەی تریــان بەوەســتانەوەیە ،كــە
پێــی دەڵێــن زیكــری «قیــام».
زیكــری تەهلیــل یــان «تەلیلــە» :ئــەم جــۆرە زیكركردنــە
لەنێــو دەروێشــانی قــادری یەكســانە و ئەگــەر جیاوازیــش
هەبێــت لەمبارەیــەوە ،جیاوازییەكــی الوەكیــە« ،زیكــری
تەهلیــل» ئەوەیــە كــە ســەرەتا دەروێشــەكان لــە مزگــەوت
یــان لــە تەكیــە و یــان مــاڵ و یــان شــوێنێكی گونجــاودا
كۆدەبنــەوە و شــێخ یــان خەلیفــە ،ئەگــەر ئەوانیــش
نەبــوون كەســێكی تــر بەنــاوی «ســەر زیكــر» دەبێتــە
ڕابــەری زیكــركاران و دوای بــە ئەنجامگەیاندنــی نوێــژی
بەیانــی یــان خەوتنــان ,زیكــر دەســت پێــدەكات،
ڕابــەری زیكــركاران لــە ناوەڕاســت یــان لەنــاو زیكــركاران
دادەنیشــێت و بــەو تەســبیحانەی كــە بەدەســتیەوەن چەند
جارێــك «أســتغفراللە» دەكات و پاشــان فاتیحــە دەخوێنــێ
و دەروێشــەكانیش لەگەڵــی دەیڵێنــەوە«.»25
زیكــری قیــام :ئــەم زیكــرە بــە وەســتان و بەپێــوە
ئەنجــام دەدرێــت لەنێــو تەریقەتــی قادریــدا و لــە بنەمــادا
یەكســانە ,بــەاڵم دەكــرێ ڕابــەری هەر ناوچەیەك لەســەر
بنەمــای خواســت و بەپێــی پێویســت هەنــدێ زیــادەكاری
تیــادا بــكات ،لــەم زیكــرەدا خەلیفــە یــان ســەر زیكــر لــە
ناوەڕاســتدا دەوەســتێ و دەبێتە ڕابەری زیكركاران ,زیكر
بــە تەبــڵ و دەف دەســت پێــدەكات ،قــژە درێژەكانیــان
پەخشــان دەكەنــەوە ،لەهەمانكاتــدا ئــەو دەفــەی لێــرەدا
لێــدەدرێ شــێوازی تایبەتــی دەروێشــانەیە ،چونكــە
دەفەكانیــان كۆمەڵــ ێ ئەڵقــەی زیوینیــان پێوەكــردوون
كــە لەكاتــی لێدانــدا دەنگێكــی خــۆش و سەرنجڕاكێشــی
هەیــە و تەپڵەكەشــیان لەگــەڵ زەڕبــدا جیــاوازی هەیــە،
چونكــە تەپڵەكەیــان دوو بەرگــی پێســتی پێوەیــە ،دووری
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نێــوان ڕووەكــەی و پشــتەوەی یەكســانە ،بەكەمێــك
جیــاوازی ،بەشــێوەیەك كــە لەپشــتی زەڕبــدا كونێــك
هەیــە لەكاتــی لێدانــدا بــە تەواوەتــی جیــاوازە لەگــەڵ
تەپڵــی دەروێشــان ،جگــە لــەم دوو ئامــڕازە مۆســیقیەی
باســمانكرد هــەر ئامڕازێكــی تــر لــەم كــۆڕی زیكریــەدا بــە
حــەرام دادەنرێــت ،بــەاڵم ئــەوەی بەڕاســتتر دێتــە بەرچــاو
ئەوەیــە كــە زیكركــردن لەگــەڵ دەف و تەپــڵ و نــەی
لــە ســەرەتاكانی ئیســامدا نەبــووە ،وەك ئــەوەی ئێســتا
هەیــە ،بەڵكــو ئــەم شــێوازە زیكركردنــە و گەشــەكردنی
دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی شــێخ عەبدولقــادری گەیالنــی
و ســەیید ئەحمــەدی ڕوفاعــی«.»26
زیكــری «قیــام» لــە شــەوانی هەینــی و سێشــەممە ئەنجــام

لەدوای وەرگرتنی بەیعەت ،ئەگەر
مورید بیەوێ ڕێگەپێدراوە كە چەند
كارێكی «نائاسایی :خارق العادات»
ئەنجام بدات ،وەكو یاریكردن
بە ئاگر و تێخ لەخۆدان و چەند
كارێكی تر

دەدرێــت ،لــە زۆر كاتــی تریشــدا لــە ڕۆژ یــان شــەوان
ئەگــەر ویســتیان هەبــوو ئــەم زیكــرە ئەنجــام دەدرێــت،
ســەرۆكی زیكرەكــە لــەدوای ستایشــی خــودای گــەورە
و داواكردنــی یارمەتــی لــە خــوا و پێغەمبــەر «د.خ» و
خەلیفەكانــی ڕاشــیدین و پیرانــی تەریقــەت بەتایبەتــی
«شــێخ عەبدولقــادری گەیالنــی» ،بــەاڵم لــە خەلیفــە داوای
یارمەتــی ناكرێــت ،ئینجــا بــە دەســتەواژەی «حــي اللــه»

زیكرێكــی بــە كۆمــەڵ دەســت پێــدەكات ،گوتنــی «حــي
اللــه» ژمارەیەكــی دیاریكــراوی نییــە ،دووبارەكردنــەوەی
پەیوەســتە بەئارامگــری و توانــای دەروێشــەكانەوە هەیــە،
دەگونجــێ نیــو ســەعات تــا دوو ســەعات درێــژەی
هەبێــت ،لــە قۆناغــی دووەمــدا وشــەی «حــي» لــەو
حەلقــە زیكرییــەدا بەشــێوەی نــاڕوون و لێــڵ دەوترێتــەوە،
تەنهــا وشــەی «اللــه» بەشــێوەی ڕوونو ئاشــكرا بەســەر
زمانــدا دەهێنرێــت ،ئــەم زیكــرە پێــی دەڵێــن «غــوث»،
لــە قۆناغــی ســێهەمدا ئــەم دروشــمە دەڵێنــەوە «حــي حــي
حــي اللــه» ،یــان «ياحــي وياقیــوم ،حــي اللــه» ،ئەمــەش
بەهەمــان شــێوە وتنــەوەی دەكەوێتــە ســەر توانایــی و
ئاســتی ئارامگریــی دەروێــش ،لــە قۆناغــی چوارەمــدا،
زیكــری «دائــم  ...دائــم »..دەڵێنــەوە ،ئەمــەش
ژمارەیەكــی دیاریكــراوی نییــە بــۆ گوتــن ،ئیتــر لێــرەدا
كــۆڕە زیكرییەكــە دەگاتــە لوتكــەی گڕوتیــن و دەنگــی
دەف و تەپڵیــش دەبــێ لەگەڵیــدا بێــت و قۆناغەكانــی
ئــەم كــۆڕە زیكرییــە لەدەســتی خەلیفــە ،یــان ســەرۆكی
زیكركاراندایــە كەگۆڕانــكاری تێــدا بــكات«.»27
لــەدوای كۆتایــی هاتنــی كــۆڕە زیكرییەكــە ،خەلیفــە
یــان سەرپەرشــتیاری زیكــركاران داوایــان لێــدەكات كــە
دانیشــن ،پاشــان دەســت دەكــەن بــە دوعــا و فاتیحــە
خوێنــدن ،بــەم شــێوەیە كــۆڕی زیكــر كۆتایــی دێــت و
جاروباریــش شــیعر و نــزای مەزهەبــی بــە زمانــی كــوردی
لەگــەڵ دەفــدا ،جــا چ لــە پێــش فاتیحــە خوێنــدن بێــت،
یــان لــەدوای فاتیحــە خوێندنــەوە ،لەالیــەن كەســێكی
دەنــگ خۆشــەوە دەگوترێــت ،هەندێــك جاریــش
ئاوازخوێنەكــە بــە ئاوازێكــی غەمگیــن دەســت دەكات بــە
مــەدح و وەســفی شــێخ ،ئــەم پیاهەڵــدان و موناجاتــە
پێــی دەڵێــن «ســۆز» ،كــە بێــژەری موناجاتەكــە لەگــەڵ
گوتنیــدا پەیتــا پەیتــا فرمێســك بەچاویــدا دێتــە خــوارەوە،
كاتێــك ئــەم ســەمای دەروێشــانە دەگاتــە لوتكــەی كەمــاڵ،
دەروێشــەكان دەســت دەكــەن بــە خواردنــی شوشــە و
بــەرد و ئاگــر و ســیخ و تیغــی ڕیــش تاشــین و زمــان
هێنــان بــە ئاســنی ســوورەوە بــوودا ،هەروەهــا دەســتدان
لــە تەلــی كارەبــا ،ئیتــر ئــەم كــۆڕە زیكرییــە وەكــو جــاران
بــە ڕێكخــراوی نامێنێتــەوە و دۆخەكــە تێكدەچێــت و
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زیاتــر بــە پەرشــوباڵوی دەردەكەوێــت ،ئیتــر لــەو كاتــەدا
هەریەكــە و بــە دەنگــی بــەرز داوای یارمەتــی لــە خــوا
دەكات ،هەندێكــی تــر داوا لــە «غــوث» واتــە« :شــێخ
عەبدولقــادری گەیالنــی» دەكــەن ،هەندێكــی تــر لــە شــێخ
داوا دەكــەن«.»28
ئــەوەی لێــرەدا جێــی تێبینییــە ئەوەیــە كــە لــەدوای
دەرهێنانــی ئــەو ســیخانەی كــە لــە گەردنیانــداوە و
برینــدار بــوون ،بــەاڵم ئــەو برینانــە هــەر بە دەســتهێنانێك
بەســەریدا ســاڕێژ دەبێــت ،جــاری وایــش هەیــە تــا چەنــد
رۆژێــك پاشــماوەی ئــەم برینــە دەمێنـێ ،بــە بــێ ئــەوەی
هیــچ كێمــی هەبــێ ،یــان دەرزی بــۆ چارەســەریان
بەكاربێــت ،دوای تێپەڕبوونــی ماوەیــەك بەســەر ئــەم
پەرشــوباڵوییە لەكــۆڕی زیكــردا ،ڕابــەری زیكــركاران بــە
وتنــی «اللــه أكبــر» ،یــان «إال اللــه» دەروێشــەكان جارێكــی
تــر ڕادەكێشــێتەوە بــۆ هێمنــی و ئارامــی پێشــوو ،بــەاڵم
هەندێــك دەروێــش هــەر درێــژە بە زیكــری خۆیان دەدەن
و دەنگیــان بــەرز دەكەنــەوە ،بــەاڵم دواجــار دەیانگــرن و
دایــان دەنیشــێنن و لــەدوای كۆتایــی زیكرەكــە دادەنیشــن
و دوعــا و فاتیحــە دەخوێنــن ،لــەم كاتــەدا هەموویــان
قژیــان پەرشــوباڵو بووەتــەوە بەســەر شــان و ســەریاندا و
ڕەنگیــان كەمێــك لەئاســایی خــۆی دەگــۆڕێ ،ئیتــر دەنگــی
دەف و تەپــڵ نامێنــێ ،جــار جــار یەكــێ بــە خوێندنــی
موناجــات و ســەاڵواتدان ئــەم بێدەنگییــە دەشــكێنێ«.»29
دەرەنجام:
 -1تەریەقەتــی قــادری مێژوویەكــی دێرینــی هەیــە ،شــێخ
عەبدولقــادری گەیالنــی بــە دامەرزێنــەر دادەنرێــت كــە لــە
ســەدەی شەشــەمی كۆچــی دایمەزرانــدوە ولــە چەندیــن
واڵتــی ئیســامیی موریــد و شــوێنكەوتەی هەیــە.
 -2چەندیــن بنەماڵــە و كەســایەتی ناوداری كــورد بوونەتە
پەیــڕەوكاری ئــەم تەریقەتــە و رۆڵیــان لــە مێــژووی ئایینــی
و سیاســیی كوردســتاندا گێڕاوە.
 -3تەریقەتــی قــادری خاوەنــی ســروتی تایبــەت بەخۆیەتی
و هەروەهــا كۆمەڵــە زیكرێكــی تایبــەت بەخــۆی هەیــە
كــە دەروێشــی ئــەم تەریقەتــە والێــدەكات پابەندیــان بێــت
و ئــەو زیكرانــە بوونەتــە بەشــێك لــە ناســنامەی ئــەو

تەریقەتــە.
 -4بەشــێك لــە رێبەرانــی تەریقەتــی قــادری لە كوردســتان
تێكەڵــی كاری سیاســیی بــوون و لــە قۆناغێكــی میژوویــدا
كاریگەرییــان هەبــووە .لەوانــە شــێخ مەحمــودی حەفیــد.
 -5لــە ئێســتادا هەرچەنــدە بــەرارود بــە پێشــتر پێگــەی
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تەریقــەت ڕووی لــە الوازی كــردووە -بــەاڵم جۆرێــك لــە
بەردەوامــی هەیــە ،بەتایبەتــی لەهــەر دوو دیــوی باشــور
و ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا ،جگــە لــە كوردســتانیش لەنــاو
عەرەبەكانیشــدا پەیــڕەوكاری هــەن.

ژێدەر و پەڕاوێزەكان:
« .»1دكتــر قاســم غنــی ،تأریــخ تصــوف در إســام ، ،چــاپ
دوم ،چاپخانــە و إنتشــارات زوار ،تهــران،»1962 – 1340« ،
ل83
« .»2دكتــر مهیندخــت معتمــدی ،نقشــی أز موالنــا خالــد
نقشــبندي و پیــروان أو ،چــاپ أول ،چاپخانــە و إنتشــارات
پاژنــگ ،تهــران ،»1990 – 1368« ،ل221
« .»3ئەمیـــن شــێخ عەالئەددیــن نەقشــبەندی ،تەصــەووف
چییــە؟ چاپــی یەكەم ،دارالـــحریة – بەغدا ،»1985« ،ل383
« .»4د .محەممــەد فاضیــل گەیالنــی ،نهــر القادريــة ،چاپی
یەكەم ،دارالـــهداية – بيروت ،لبنان ،»1999« ،ل83
« .»5مــەال حامیــدی كاتبــی بێســارانی ،ریــاض الـــمشتاقین،
ئامادەكردنــی :ئەبوبەكــر ســپهەرەدین ،چاپــی یەكــەم،
چاپخانــەی میهــر ،تــاران1386« ،ه.ش ــــ 2007م» ،ل399
« .»6موحەممــەد ڕەئــوف تەوەككولــــی ،مـێـــژووی
تەصــەووف لەكوردســتان ،وەرگێـــڕانی :یوســف زاهیـــر
هەورامـــی ،چاپــی یەكــەم ،چاپخانـــەی ڕۆژهــەاڵت –
هەولێـــر « ،»2015ل166
« .»7پێویســتە خوێنــەر ئــەوە بزانێــت كــە لــەو
ســەردەمەدا چەندەهــا ڕێبــازی تــری ســۆفیگەری لەنــاو
كۆمەڵگــەی كوردیــدا بوونیــان هەبــووە ،بــۆ نموونــە
«پیــر شــەهرەیار» کــە نازنــاوی عاریفــی گــەورە «ســەیید
محەمــەد تاجولعارفیــن ئەبوولوەفــای پوشــێنی نێرگســی
کوردی»یــە ،دیــارە جگــە لــەم گــەورە ســۆفی تریشــمان
لــەو ســەردەمەدا زۆرن ،تەنانــەت خــودی پیــری گەیالنــی،
پەســنی «پیــر شــەهرەیاری کــوردی» دەدات ،چونکــە
هاوســەردەم بــوون و لــە بەغــداد بــە خزمەتــی یەکتــر
گەیشــتوون و ئــەم بابەتــە زۆر بەجوانــی لەپەڕتووكەكانــی
«هــۆزی لەبیرکــراوی گاوان و گاوانییــە بەناوبانگــەکان»،
نووســینی :دکتــۆر مســتەفا جــەواد ،وەرگێڕانــی :هــەژاری
مووکریانــی ،چاپــی کــۆڕی زانیــاری و چــای دەزگای
ئــاراس لــە هەولێــر ،هەروەهــا پەڕتووكــی «مەناقیبــی
پیــر شــەهرەیار» ،ئەبوولوەفــای پووشــێنی نێرگســەجاڕی،
لێكۆڵینــەوەی :زرار ســدیق و دکتــۆر عیماد عەبدولســەالم،
چاپکــراوی ئەکادیمیــای کــوردی لــە هەولێــر ،كــە مێــژووی
ئــەم پەڕتووكــە دەگەڕێتــەوە بــۆ زیاتــر لــە « »٧٠٠ســاڵ
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پێــش ئێســتا و لەالیەنــی مێژووییــەوە زۆر جێــگای بایەخە،
بــەاڵم ئــەم بابەتــە جێــگای ڕاجیاییەكــی زۆری نووســەرانی
ئــەم بوارەیــە.
« .»8مــەال عەبدولكەریـــمی مودەڕیــس ،بنەماڵــەی
زانیــاران ،چاپــی ســنە ،كتێبفرۆشــیی كانــی ،2010 -ل247
« .»9شــێخ ئەحمــەدی ئەحســائی :یەكێــك بــووە
لەشــێخە گەورەكانــی تەریقەتــی قــادری ،ئــەو تەریقەتــی
لــە شــێخ حەســەنی بەســری وەرگرتــووە ،ئەویــش لــە
شــێخ محەممــەد ســادق ،ئەویــش لــە شــێخ محەممــەد
قاســم ،ئەویــش لــە شــێخ عەبدولفەتــاح ،ئەویــش لــە شــێخ
محەممــەد غەریبوڵــا ،ئەویــش لــە شــێخ عەبدولڕەئــوف،
ئەویــش لــە شــێخ عەبدولقــادری گەیالنــی .بڕوانــە :مــەال
عەبدولكەریـــمی مودەڕیــس ،بنەماڵــەی زانیــاران ،ل236
« .»10د.عمــاد عبدالســام رؤوف ،مراكــز ثقافيــة مغمــورة
فــي كردســتان ،ط2008( :1م) ،مطبعــة خانــي ،مــن
منشــورات مؤسســة موكريانــي ،للبحــوث والنشــر ،ص123
« .»11مارســا برێــل ئۆلكــۆت ،سۆفیـــزم لەئاســیای
ناوەڕاســتدا ،وەرگێڕانــی لەفارســییەوە :عەبدوڵــا مــەال
ئەحمــەد  -ئەحمەدئــاوا ،باڵوكردنــەوەی :دەزگای ئایدیــا
بــۆ فكــر و لێكۆڵینــەوە ،چاپخانــەی حەمــدی ،ســلێمانی –
 ،2017ل33
« .»12موحەممــەد ڕەئــوف تەوەككولــــی ،مـێـــژووی
تەصــەووف لەكوردســتان ،وەرگێـــڕانی :یوســف زاهیـــر
هەورامـــی ،چاپــی یەكــەم ،ل190
« .»13هەمان سەرچاوە ،ل191
« .»14دكتــر عبدالحســین زریــن كــوب ،دنبالــەی جســتجو
در تصــوف إیــران ،چــاپ أول ،چاپخانــە و إنتشــارات امیــر
كبیــر ،تهــران ،»1984 – 1362« ،ل287
« .»15هەمان سەرچاوە ،ل297
« .»16مــەال عەبدولكەریـــمی مودەڕیــس ،یــادی مــەردان،
چاپخانــەی كــۆڕی زانیــاری كورد – بەغــدا ،»1979« ،ل384
« .»17هەمان سەرچاوە ،ل387
« .»18پۆرتاڵــی ڕێبــازی قــادری لەســەر تــۆڕی ئینتەرنێــت
«»www.alkadria.com
« .»19هەمان سەرچاوە.
« .»20موحەممــەد ڕەئــوف تەوەككولــــی ،مـێـــژووی

تەصــەووف لەكوردســتان ،ل284
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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.

14

