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تەسەوف و سۆفیگەری سەرهەڵدان و
قۆناغەكانی گەشەكردنی
عەبدوڵاڵ ئەحمەد محەممەد
پێشەكی
تەســەوف ،ناوێكــی نوێتــرە لەچــاو دەســتەواژەی
«عیرفــان» كــە بــەو واژەیــەی خــۆی و مانــا لێكەوتەكانی
لەقورئانــی پیــرۆز و فەرموودەكانــی پێغەمبــەردا «د.خ»
هاتــووە ،تەســەوف دەمێكــی دواتــر لەبوونــی خــودی
پێغەمبــەر «د.خ» وەك نــاو و پاشــان گروپــی دیاریكــراو
لەنــاو كۆمەڵگــەی ئیســامیدا جێــگای گــرت ،ئــەم
شــێوازەی بیركردنــەوەی ئایینــی ڕیشــەی لــە قورئانــدا
هەیــە ،بــەاڵم وەك دەســتە و تیــۆری هــزری دواتــر
هاتــە گــۆڕێ ،لەوســاوە تــا ئێســتا بــە چەندیــن قۆناغــی
جیــاوازدا تێپــەڕی كــردووە ،ئێمــە لــەم بەركوڵــەدا
پوختەیــەك لەبــارەی قۆناغەكانی تەســەوف و خەســڵەتی
هــەر قۆناغێــك بەكورتــی و پوختــى دەخەینــەڕوو.
یەكەم :چەمكی تەسەوف ،سۆفی عیرفان و ئیشراق
تەســەوف پەیڕەوكردنێكــی زاهیدانەیــە لــە گوفتــار و
كــردار و دەســتوورەكانی پێغەمبــەری ئیســام «د.خ»،
لــە ســەردەمی پەیامبــەر خۆیشــیدا كەســانێكی وا
هەبــوون ،زیاتــر لــە هاوەڵەكانیــان ،ســەرگەرمی
خواپەرســتی بــوون ،پــاش ئەویــش هەرچــی بارودۆخــی
ڕێبەرانــی ئیســام ڕووی دەكــردە دنیــا و تێكەڵبوونــی
لــە ڕادەبــەدەری دنیــا و هەوڵــدان بــۆ دەســتكەوتی
دنیایــی ،بــڕێ لەخواناســان و خواپەرســتان زیاتــر دوور
ئەكەوتنــەوە ،لــە دنیــا و سەرزەنشــتی ئەوانەیــان ئەكــرد
كــە خویــان داوەتــە دەســتكەوتە دنیاییەكەیــان ،ئــەم
شــێوازە لــە ســەردەمی «تابعیــن :شــوێنكەوتووان»دا،
بــوو ،تابیعیــن چینــی پــاش «ئەســحاب :هــاوەاڵن»
بــوون ،نــاوی ئەســحاب و تابیعیــن ئەوەنــدە پیــرۆز
بــوو ،ئــەو خواپەرســت و كەنارگیرانــە هــەر لەژێــری
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ئــەو ناوانــەدا مانــەوە ،بــەاڵم لــە ناوەڕاســتی ســەدەی
دووەم بــەدواوە ،وردە وردە كــە نــاوی تابیعیــن
تیادەچــوو ،نــاوی «زاهیــد» ،یــان «عابیــد» ،و ئــەو
جــۆرە ناوانــە بوونــە ناســنامەی خواپەرســتانی كەنارگیر،
لەئاكامــدا لــە كۆتایــی ســەدەی دووەمــدا بــوو ،كــە ناوی
«ســۆفی» بــڕا بــە بــااڵی ئــەو خواپەرســتانەدا كــە ئــەو
زەرق و بەرقــە نەیخەڵەتاندبــوون و هــەر لەســەر ئــەو
جــۆرە خواپەرســتییە مانــەوە ،كــە ئەســحاب و تابیعیــن
لەســەری بــوون ،ســۆفییە نەقشــبەندییەكان دەڵێــن:
لــە ســەرەتادا ئــەم رێبــازەی ئێمــە پێــی گووتــراوە
«ســیددیقییە» ،واتــە :تەریقەتــی ئەبوبەكــری ســدیق،،
پاشــان بووەتــە تەیفوریــە ،واتــە :تەریقەتــی «بایەزیــدی
بیســتامی» كــە نــاوی «تەیفــور» بــووە ،مەبەســت
ئەوەیــە مامۆســتا بــە مامۆســتا ،یــان بڵێیــن موڕشــید
بــە موڕشــید و دەســت بــە دەســت دەگاتــەوە الی
ئەبوبەكــری ســدیق ،یــان عەلــی كــوڕی ئەبوتاڵیــب ،یــان
ئەوەتــە ئەڵێــن :ئێمــە پەیــڕەوی ڕێنمایــی و كردارێكیــن
كــە ئەبوبەكــر پــاش ژیانئاوایــی محەمـــمەد «د.خ»،
ڕێنمایــی ئەوانــی كــردووە ،بۆیــە پەیڕەوانــی رێبازەكانی
تەســەوف ،ئیتــر هــەر تەریقەتێــك بێــت ،مەبەســت
پەیڕەویكردنــە لــە دەســتوورى قورئــان و گوفتــار و
كــردار و دەســتووری پێغەمبــەر «د.خ» ،چ شــافیعی،
چ حەنەفــی ،چ نەقشــبەندی ،چ قــادری ،چ ڕیفاعــی،
جــا لــە «بایەزیــدی بەســتامی» بــەدواوە بــەم ڕێبــازە
گوتــراوە «تەریقەتــی تەیفووریــی» تــا ئەگاتــە ســەری
«خواجــە یوســفی هەمەدانــی» بەتایبــەت «خواجــە
عەبدولخالیقــی غەجدەوانــی» ،لەویــش بــەدواوە تــا
«محەمـــمەد بەهائەدینــی نەقشــبەند» پێــی گوتــراوە:
«ڕێبــازی خواجــەگان» ،لەمیــش بــەدواوە بــەم ڕێبــازە
گوتــراوە «نەقشــبەندی» ،و تــا ئەمــڕۆ بــەم نــاوەوە
ماوەتــەوە»1«،

دەستەواژەكانی تەسەوف و سۆفیگەری
تەســەوف لــە زمانــی عەرەبیــدا بــۆ چەندیــن مانــا
بەكارهاتــووە ،لەوانــە :لەبەركردنــی جلوبەرگــی خــوری،
هەروەهــا بــۆ نــاوی ئــەو كەســە بەكارهاتــووە كــە
پەیڕەوكاری ڕێبازی ڕاســتی بووە ،و وشــەی «ســۆفی»یش،
لەزمانــی عەرەبیــدا یەكێــك لــە ماناكانــی ئەوەیــە كــە ئــەو
كەســە جلوبەرگــی خــوری لەبەركــردووە ،و پەیــڕەوكاری
ڕێبــازی تەســەوفە.
پێناســەی تەســەوف لــە زاراوەدا :لەڕاســتیدا كارێكــی
ســەختە كــە پێناســەیەكی كۆكــەرەوە و گشتگیـــر بــۆ
تەســەوف و ڕێبــاز و شــێوازەكانی تەســەوف بدۆزینــەوە،

تەسەوف ڕێبازێكی
دنیانەویستانەیە لەسەر
بنەمای ڕێسا شەرعییەكان
و پاگژكردنەوەی دڵ و
دەروون و پشت هەڵكردن
لە دنیا
چونكــە تەســەوف بــەردەوام لــە گۆڕانكاریدایــە ،لــە هــەر
ســەردەمێكدا مانــا و چەمكێكــی تایبــەت بــە خۆیــی هەیە،
كاتێــك ڕەوتــی ڕێبــازی ســۆفیگەری لــە ســەدەی دووەمــی
كۆچییــەوە تــا ئێســتا ســەرنج بدەیــن ئــەو ڕاســتییەمان
بــۆ ڕوون دەبێتــەوە ،بۆیــە ئەگــەر سەرنـــجی پەڕتووكــی
ســۆفیگەرە گــەورەكان بدەیــن ،ئــەوا بــە پێــی پیتەكانــی
«ئەلــف – بــا» نزیكــەی هــەزار پێناســە بــۆ تەســەوف
و ســۆفیگەری و ڕێچكــە و ڕێبــاز و بیـــروڕاكانیان
كۆكراوەتــەوە ،جــا هەمــوو پێناســەیەك لەمانــە بــۆ ئــەو
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دۆخەیــە كــە تەســەوفی تیــادا بــووە ،و هــەر یەكــە و
هەڵگــری خەســڵەتی تایبــەت بەخۆیەتــی ،بۆیــە لێــرەدا
ئامــاژە دەدەیــن بــە هەنــد ێ لــە پێناســەكانی ســۆفیگەرە
گــەورەكان»2«.
«جونەیــدی بەغــدادی» دەڵێــت :پرســیار كــرا دەربــارەی
پێناســەی تەســەوف ،لەڕاســتیدا ئەوەیــە كــە تــۆ بــە ب ـ ێ
پەیوەنــدی و مــەرام لەگــەڵ خــوادا بیــت ،هەروەهــا
دەڵێــت :تەســەوف ئەوەیــە كــە هەق و ڕاســتی بـــمرێنێت
تیاتــدا و بتژیێنێتــەوە هــەر بــە هــۆی هــەق و ڕاســتییەوە،
«شــێخ مەعروفــی كەرخــی» دەڵێــت :تەســەوف گرتنەبەری
ڕاســتییەكانە و بێهیــوا بــوون و نەویســتنی ئــەو شــتانەیە
كــە لەدەســتی دروســتكراوەكاندان ،بۆیــە ئــەوەی بــە
هــەژاری بــە دەســت نەیــەت ،تەنانــەت بــە تەســەوفیش
هــەر بــە دەســت نایــەت« ،شــێخی شبلـــی» دەڵێــت:
تەســەوف دانیشــتنە لەگــەڵ پــەروەردگاردا بەبێخەمــی!«»3
«ئیبـــن خەلــدون» دەڵێــت« :بێگومــان كــە زانســتی
تەســەوف لــەو زانســتە شــەرعییە ئەفرێندراوانەیــە كــە
ئــەم گەلــە بەدەســتی هێنــاوە ،لەبنەڕەتیشــدا ڕێبــازی
پیاوچاكانی پێشــینە و گەورە هاوەاڵن و شــوێنكەوتووانیش
بــووە ،هەروەهــا ڕێبــازی ڕاســتی و هەقیقەتــی چینــە
باشــەكانی دوای ئەوانیــش بــووە ،بنەڕەتــی تەســەوف
بەردەوامــی و مانەوەیــە لەســەر پەرستشــی خــودای مــەزن
و یەكالبوونەوەیــە بــۆی ،ڕوو وەرگێڕانــە لــە دنیــا و بریــق
و باقەكانــی»»4«.
«مەحیەدیــن ئیبـــن عەرەبــی» دەڵێــت :پیاوانــی ڕێبــازی
پــەروەردگار وتویانــە :تەســەوف ئــاكار و هەڵســوكەوت
و ڕەفتــارە ،بۆیــە هەركــەس ئــاكار و هەڵســوكەوت
و ڕەفتــاری لــە تــۆ زیاتــر و بەرزتــر بــوو ،ئــەوا لــە
تەسەوفیشــدا لــە تــۆ زیاتــر و بەرزتــرە! « »5كۆلكــەی
هاوبەشــی نێــوان ســەرجەمی ئــەم پێناســانە ئەوەیــە
كــە« :تەســەوف بڕینــی ڕێــگا و كەشـــماڵی ســەرجەمی
قۆناغەكانــە ،بەمەبەســتی گەیشتـــن بــە هــەق و ڕاســتی».
ســۆفییەكان ســنور ناناســن ،ئــەوە شــتێكی بــاوە الیــان
كــە ڕێگاكانــی گەیشتـــن بــە پــەروەردگار هێنــدەی ژمارەی
مرۆڤــەكان زۆرن ،پێناســەی هەڵبژێــردراوی تەســەوفیش
ئەوەیــە كــە زانســت و ڕچــە و ئــاكار و ڕێبازێكــە كــە

مــرۆڤ لــە خــودای مــەزن نزیــك دەكاتــەوە ،ئەویــش بــە
خۆڕازاندنــەوە دەبێــت بــەو كردەوانــەی كــە خــودا پێــی
خۆشــن و فەرمانــی پێكــردوون.
بیـــروڕای زۆر هــەن ســەبارەت بــە ســەرچاوە و بنەڕەتــی
وشــەی «ســۆفی» ،هەیانــە كــە لەگــەڵ ڕواڵەتــی
مۆڕفۆلــۆژی ئــەم وشــەیەدا ســاز و گونـــجاوە و هەیانــە
پێچەوانەیەتــی ،بێــژەی زۆر هــەن كــە كاندیــدن بــۆ ئەوەی
ببنــە ســەرچاوە و بنەڕەتــی وشــەی «ســۆفی» لەوانــە:
«الصَّف ـاء»« ،ال ُ
ص َّفــة»« ،الصَّفـ َـوة»« ،الســوفیا».
«الصفــاء» :ســەبارەت بــە وشــەی «الصَّفــاء :پاكــژی
و خاوێنــی» ،لەبنەڕەتــدا لــە پاكژبوونــەوەی ڕۆحییــەوە

لە كۆتاییەكانی سەدەی
سێیەمی كۆچیدا
گروپێك لە سۆفییەكان
بناغەی بیـروباوەڕی
«وحدة الوجود»یان ،دانا

هاتــووە و ســەرچاوەی گرتــووە ،لــە وشــەی «الصَّفــا»
وەرگیـــراوە ،و هەروەهــا دەڵێــن :لــە «ال ُ
ص َّفة»ـــەوە،
هاتــووە ،و ســۆفییەكان نیســبەتی خۆیــان دەدەنــە
پــاڵ گــروپ و ئەهلـــی ســوففە ،كــە گروپێــك بــوون
لــە هەژارانــی كۆچبــەر و لــە چینــی یەكەمــی ئەوانــە
بــوون كــە مســوڵمان بوبــوون و بــەوە ناســرا بــوون
كــە زۆر زۆر دنیایــان وەالوە نــاوە و خاكــی دەژیــن،
َّفوة»ـــەوە ،هاتــووە،
هەروەهــا دەڵێــن :لــە «الص َ
هــەروەك لــە ڕووكەشــی وشــەكەوە دەردەكەوێــت ئــەم
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وشــەیە بــە مانــای «هەڵبژێــردراو» هاتــووە ،واتــە ئــەو
گروپــە هەڵبژێــردراوەی نــاو مســوڵمانان كــە پشــتیان لــە
دونیاویســتی هەڵكــردووە و ڕوویــان كردۆتــە نـــموونە
و بەهــا بــااڵكان ،هــەر بۆیــەش ســۆفییەكان خۆیانیــان
نیســبەت داوەتــە پــاڵ ئــەم وشــەیە»6«.
پێناســەی زۆر هــەن بــۆ «ســۆفی» و خەســڵەتەكانی،
گــەورە ســۆفییەكان ســەدان پێناســەیان بــۆ ئــەم وشــەیە
كــردووە ،بــەاڵم خۆمــان لــە درێــژدادڕی لــەم بارەیــەوە
دەپارێزیــن و هەندێــك لــە پێناســەكانی ئــەوان لــەم
بارەیــەوە دەگوێزینــەوە:
«زوالنونــي میصــری» دەڵێــت :ســۆفی ئــەو كەســەیە
كــە داواكارییــەكان مانــدووی ناكــەن و ڕووتاندنــەوەش
بێــزاری نــاكات« »7«.شــێخی شیبلـــی» دەڵێــت :ســۆفی
ئــەو كەســەیە كــە دابــڕاوە لــە دروســتكراوەكان و خــۆی
نووســاندووە بــە هەقیقەتــەوە »8«.هەروەهــا گوتــراوە:
ســۆفی ئــەو كەســەیە كــە خۆیــی فەنــای ڕێبــازی خــوا
كــردووە ،و تەنهــا و تەنهــا لەســەر هــەق ماوەتــەوە،
لــە دەســتی چەپۆكەكانــی سروشــت و دەرونــی خــۆی
ڕزگاری بــووە ،گەیشــتووە بەوپــەڕی هەقیقــەت ،بۆیــە
ســۆفی ئــەو كەســەیە كــە هاوڕێــی ڕێبــواری ئــەو ڕێبازەیــە
و بــە ڕێگاوەیــە و كەســی موتەســەویفیش ئەوەیــە كــە
خاوەنــی حاڵەتەكەیــە و لێبۆتــەوە و گەیشــتووە»9«.
«شــێخ جونەیــدی بەغــدادی» دەڵێــت :هــەر كات بینیــت
ســۆفییەك بایەخیدابــوو بــە رووخســاری خــۆی ،ئــەوا
بزانــە كــە نــاوەوەی وێرانــە! «»10
لەپەڕتوكی «الرِّ ســا َلة القشیـــریَّة»دا ،هاتووە :سۆفییەكان
ئــەو كۆمەڵەیــەن كــە لــە هەمــوو ســەردەمێكدا وا خــوا
دەپەرستـــن كــە وا هەژمــار دەكــەن دەیبینـــن ،ئــەم گروپە
زۆر بــە ڕوونــی هەســت دەكــەن بــە هــزری ئایینــی بــە
مانــا فــراوان و قوڵەكــەی خــۆی و ســەرچڵی لــە ئاییـــن
حاڵــی نەبــوون ،لــە ڕووی مرۆڤــــ بوونــەوە و هەروەهــا
لــە ڕووی بیـــروباوەڕیشەوە نـــموونەن ،ئــەو كۆمەڵەیــە
نـــموونەن لەوەشــدا كــە بــە تەواوەتــی پابەنــد بــوون بــە
ڕەوشــت و ڕێبــازی پێغەمبــەرەوە «د.خ» ،بــە تەواوەتــی
خۆیــان ڕازاندۆتــەوە بــەو فەرمانانــەی كــە قوڕئانی پیـــرۆز
داوای كــردوون جێبەج ـێ بكرێــن و پێغەمبەریــش«د.خ»،

لەســەریان ڕۆیشــتووە»11«.
ســۆفییەكان نەچــوون تەنهــا بایــەخ بــە جۆرێــك زانســت
و یــان جــۆرە شــێواز و مامەڵەیــەك بــدەن و جۆرەكانــی
تــر پشــتگو ێ بـــخەن ،چونكــە لــە ڕاســتیدا خــودی
تەســەوف كانگــە و ســەرچاوەی گشــت زانســتەكانە،
هەروەهــا پێگــەی هەمــوو هەڵســوكەوت و ڕەوشــتە شــیاو
و جوانەكانــە ،بــەاڵم ســۆفییەكان زیاتــر دراونەتــە پــاڵ
جلوبەرگەكەیــان و نەدراونەتــە پــاڵ بــارودۆخ و ڕەوش و
زانستەكانیـــان ،چونكــە لەڕاســتیدا لەبەركردنــی جلوبەرگی
«خــوری» ڕەوشــتی پێغەمبــەران و ڕاســتگۆیان بــووە و
هەروەهــا دروشـــمی هەژارانــی پابەنــد بــە ڕەوگــەی
چاكانــەوە بــووە»12«.
زۆرجــار «تەســەوف» و «عیـــرفان» :وەك هاومانــا
بەكاردەهێنـــرێن ،بــەاڵم لەهەمــان كاتــدا هــەم لــەڕووی
مانــا و هــەم لــەڕووی زاراوەشــەوە جیــاوازن« ،تەســەوف»
ڕێبازێكــی دنیانەویســتانەیە لەســەر بنەمــای ڕێســا
شــەرعییەكان و پاگژكردنــەوەی د ڵ و دەروون و پشــت
هەڵكــردن لــە دنیــا ،بەئامانـــجی گەیشتـــن بــە هەقیقــەت
و كامڵبــوون ،بۆیــە تەســەوف پێگەیەكــی جموجوڵــدار
و پــڕ لەگۆڕانــكاری هەیــە كــە لــە خاكــی بــوون و
دنیانەویســتییەوە دەســت پێــدەكات و لــە بــە تــەواوی
وازهێنــان لــە دونیــا دەگاتــە ترۆپــك و قۆناغــی كۆتاییشــی
وێناكردنــی مانــا و شــێوازەكانی «وحــدة الوجــود» و
عیشــق و فەنایــە ،لەنێــوان ئــەم دەســتپێكردن و كۆتاییــەدا
هەڵگــری چەندەهــا ڕەنــگ و وێنــە و شــێواز و مانــای
جیــاوازە ،بــەاڵم «عیـــرفان» قوتابـــخانەیەكی فكــری و
فەلســەفی بــااڵ و قووڵــە بــۆ ناســینی هەقیقەت و ڕاستیـــی
شــتەكان و كاروبــارەكان و گیـــروگرفت و ڕەمــز و نهێنــی
زانســتەكان ،بــەاڵم بــەو شــێوە ڕێبــازە نــا كــە فەیلەســوف
و حەكیمــەكان ســەرقاڵن پێــوەی ،بەڵكــو لەڕێگای ئیشــراق
و كەشــف و بینینەوەیــە»13«.
هەرچەنــدە تەســەوف ،عیـــرفان و ئیشــراق ئامــاژە بــۆ
یــەك هەقیقــەت دەكــەن ،بــەاڵم ئــەوەش هەیــە كــە
هەنــد ێ لــە زانایــان هەســتاون بــە پێناســەكردنێكی وردی
ئــەم چەمكانــە ،دواجــار ڕایــان وایــە كــە جیــاوازی لــە
نێوانیانــدا هەیــە ،هــەر بۆیــەش گوتــراوە كــە« :تەســەوف
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گوزارشــت دەكات لــە وەرزش ،نــەوەك لەبەرگــی
«خــوری» ،عیـــرفانیش گوزارشــت دەكات لەســەر پلەكانــی
بینیـــن و پــەی پێبـــردن «شــهود» ،ئیشــراقیش ئاماژەیــە
بــۆ مەزنایەتــی و شــكۆمەندی زاتــی پــەروەردگار لــەم
جیهانــەدا» ،كۆتایــی قســە لــەم بابەتــەدا ئەوەیــە كــە پلــە
و پێگــەی «عاریــف» زۆر بەرزتــرە لــە پلــە و پێگــەی
«ســۆفی» ،هەمــوو عاریفێــك ســۆفییە ،بــەاڵم هەمــوو
ســۆفییەك عاریــف نییــە!«»14
دووەم :دەركەوتنی تەسەوف
بنەمــای تەســەوف ،دنیانەویســتی و هەوڵدانــە بــۆ
پاكژكردنــەوەی ڕەوشــت لەبــەر ڕۆشــنایی ژیــان و ڕێنماییە
ڕەوشــتییەكانی پێغەمبەردا«د.خ» ،هۆكاری سەرهەڵدانیشی
زیاتــر بەهــۆی دووركەوتنەوەی كاربەدەســتانی ئیســامەوە
بــوو لــە ناوەڕۆكــی خواپەرســتی ،بۆیــە چینــی ســۆفییەكان
لــەم دەمــەوە گەشــەیانكرد و لەدنیاویســتیی دوركەوتنــەوە
و ڕوویانكــردە خواپەرســتی ،ئــەم وێنــە و شــێوازەش
لــەالی خەڵكــی جێگــەی ڕەزامەندییــە ،دواتــر ســۆفییەكان
دورییــان لــە خەڵكــی گــرت و تەنانــەت هەندێكیــان
وازیــان لــە پڕۆســەی هاوسەرگیـــری هێنــا و تــەواوی
بابەتــە پەیوەندیدارەكانیــان بــە دنیــاوە پشــتگو ێ خســت،
ڕێبازەكەیــان ســتایڵێكی تایبەتــی وەرگــرت ،كــە جاروبــار
دوور بــوو لــە داخوازییەكانــی خــودی ئیســامیش!
تەســەوف بــۆ یەكەمیـــن جــار لــە مێــژووی ئیســامدا لــە
كۆتاییەكانــی نیــوەی یەكەمــی ســەدەی دووەمــی كۆچیــدا
ســەریهەڵدا ،بــەاڵم لەوكاتــەدا هێشــتا تــەواو پێگەیشــتوو
نەبــوو ،بەتــەواوی كاریگــەری دروســت نەكردبــوو لەســەر
توخـــمە واقیعییەكانی عیـــرفانيی ،وەك «وحدة الوجود» و
عیشــقی خوایــی و توێژینــەوە و بەدواداچــوون ،لەڕاســتیدا
هیــچ شــتێكی نوێــی زیــاد نەكــرد لەســەر بنەماكانــی
تەســەوف ،ســۆفییەكان زیاتــر هــەر خەریكــی دابــڕان و
دنیانەویســتی و قەناعــەت و ئــەو جــۆرە شــتانە بــوون،
تەنهــا عاریفێــك كە زیاتر لەســەر «عیشــق و خۆشەویســتی
خوایــی» قســەی كردبێــت ،لــە چــاو دوو بابەتــی
«دنیانەویســتی» و «قەناعــەت»دا« ،ڕابیعــەی عەدەوییــە»
بــووە ،لــە ناســراوترینی ســۆفییەكانی ســەدەی دووەمیــش

ئەمانــە بــوون« :ئەبوهاشـــمی كوفــی» و «ئیبـــراهیمی
كــوڕی ئەدهــەم» و «زوالنونـــي میســری»»15«.
تەســەوف لــە ســەدەی ســێیەمی كۆچیــدا پێــی نایــە
قۆناغێكــی نوێــوە ،كــە دواتــر ناونرایــە «قۆناغــی زێڕیــن»،
تەســەوف لــەم قۆناغــەدا گەیشــتە حاڵی كامڵبــوون ،چونكە
لــە چوارچێــوەی لــە خەڵــك دابــڕان و دنیانەویســتی و
دووری لە دنیا چووە دەرەوە و ســۆفییەكان بێداربوونەوە
و ڕوویــان لــە خەڵكــی كــردەوە و دەســتیان كــردە
قســەكردن دەربــارەی عیشــق و خۆشەویســتی خودایــی و
خزمەتكردنــی خەڵــك و قوربانــی بەخــۆدان و گرتنەبــەری
ڕێــگا هــەرە دروســتەكە« ،شــێخ جونەیــدی بەغــدادی»
و «بایەزیــدی بوســتامی» لــە دامەزرێنەرانــی تەســەوفن
لــەم قۆناغــەدا ،ئیتـــر ســۆفییەكان زیاتــر بایەخیانــدا بــە
ڕامــان و بیـــركردنەوە و سەرنـــجدان و ئیــدى خاكیبوون و
دنیانەویســتی بــووە میتۆدێكــی ڕۆحــی»16«.
لــە كۆتاییەكانــی ســەدەی ســێیەمی كۆچیــدا گروپێــك لــە
ســۆفییەكان بناغــەی بیـــروباوەڕی «وحــدة الوجود»یــان،
دانــا ،لەوانــە «حســێنی كــوڕی مەنســوری بەیــزاوی»
ناســراو بــە «حەلــاج» ،كــە قســە بەناوبانگــەی «إِنــي
أنــا ّ
للا»ـــی ،كــرد! و هــەر لەســەر ئــەم دەســتەواژەیەش
لەســێدارە درا ،لەكاتێكــدا دەســتەواژەكە نیشــانەی
ئەوپــەڕی عیشــق و خۆشەویســتی خودایــی بــوو ،دوای
ئــەم ڕووداوە ڕێبەرەكانــی تەســەوف پەیڕەوانــی خۆیانیــان
ئــاگادار كــردەوە كــە نهێنییەكانــی خۆیــان بپارێــزن و بــە
كەســی نەڵێــن ،و لــە دڵــی خۆیانــدا بیهێڵنــەوە و زیاتــر
بێدەنگــی هەڵبژێــرن»17«.
لــە نیشــانەكانی بەرەوپێشــچوون و گۆڕانــكاری لــە
تەســەوفدا و لــە ســەدەی ســێیەمی كۆچیــدا ئەوەبــوو
كــە ســۆفییەكان دەســتیانكرد بەخوێندنــی زانســتە
جیاوازەكانــی تریــش ،هەروەهــا دەســتیاندایە ڕێنموونــی
و ئامۆژگاریكردنــی خەڵكــی ،بەتایبەتــی توێژینــەوەی
قوڕئانــی پیـــرۆز و فەرمــوودە و فەرمایشــتی زانا و شــێخە
گــەورەكان ،هەروەهــا پەڕتووكــی زۆریشــیان نووســی،
خۆیــان ڕێكخســتەوە و لــە پەرتەوازەیــی دووركەوتنــەوە
و شــاری بەغدایــان كــردە ســەنتەرێكی ســەربەخۆی
كۆبوونەوەكانیــان»18«.
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سێیەم :قۆناغەكان و تایبەتـمەندی تەسەوف:
 -1لــە گرنگتـــرینی تایبەتـــمەندییەكانی ئەهلــی تەســەوف
لــە ســەدەی ســێیەمی كۆچیــدا ئەوەبــوو كــە زیاتــر ڕووە
و عیـــرفان ڕۆیشتـــن ،ســۆفییەكان پەنایــان بــردە بــەر
ڕەمــز و نهێنییــەكان ،هەوڵیانــدەدا شــتە ناوەكییــەكان
ئاشــكرا بكــەن ،گەیشتـــن بــە هەقیقەتیــان پێشخســت
بەســەر تەریقەتــدا ،بازنەكانــی یــادی خودایــان دامەزرانــد
و قۆناغــی یەكەمــی بەرهەمــە نووســینەكانی شــێخە
موتەســەویفەكان باڵوكرانــەوە»19«.
ســەدەی چــوارەم و پێنجەمــی كۆچــی بــە
-2
گرنگتـــرین قۆناغــی مێژوویــی خــاوەن ڕۆڵبوونی تەســەوف
دێتــە هەژمــار ،چونكــە لــەم دوو ســەدەیەدا زۆرینــەی
ڕێبــەرە گەورەكانــی ســۆفیگەری كەوتنــە چاالكــی بــۆ
باڵوكردنــەوەی هــزری تەســەوف ،و لەڕاســتیدا تەســەوف
لــە ســەدەی چوارەمــی كۆچیــدا گەیشــتە ترۆپكــی
كامڵبــوونو بــە تەواوەتــی پێگەیشــت و لــە كۆتاییەكانــی
ســەدەی پێنجەمــی كۆچیــدا بناغــە ســەرەكییەكانی
تەســەوف دانــران ،هەروەهــا شــێوازی بیـــركردنەوەی
گــەورە شــێخەكانی ئەهلــی تەســەوف دەركــەوت ،گــەورە
شــێخەكانی ســۆفیگەری دەســتیانكرد بــە باڵوكردنــەوەی
ڕێنماییەكانــی تەســەوف و ڕێنموونیكردنــی پەیڕەوانیــان
لــەم دوو ســەدەیەدا ،لەوانــە« :شــێخ ئەبوســەعید
ئەبولـخێـــر» و «شــێخ ئەبولـــحەسەنی خەرقانی» و «شــێخ
ئەبوبەكــری شیبلـــی» و «ئەبوتالیبـــی مەككەیــی» خاوەنــی
پەڕتووكــی «قــوت القلــوب» و «ئەبولـــحەسەنی غەزنەیــی»
خاوەنــی پەڕتووكــی «كشــف الــ َمحجوُ ب» كەدەربارەی
پایەوپلەكانــی تەســەوف و ڕاڤــەی پێكهاتەكانــی
ســۆفیگەری و وردبوونــەوە لــە بنەماكانــی بیـــروباوەڕ لــە
هــەردوو ســەدەی چــوارەم و پێنجەمــی كۆچیــدا چەندیــن
پەڕتووكیــان دانــا»20«.
 -3تەســەوفو عیـــرفان لــە ســەدەی شەشــەمی كۆچیــدا
بەرەوپێشــچوونێكی كەمــی بــە خۆیــەوە بینـــی ،لــە
گرنگتـــرینی گۆڕانكارییەكانــی تەســەوفو عیـــرفان لــەم
ســەدەیەدا ئەوەبــوو كە ژمارەیەكــی زۆر پەڕتووكی تایبەت
بــە بــواری عیـــرفان نووســران ،بیـــروباوەڕ و تێزەكانــی
تەســەوف لە ڕوانگەی قوڕئان و فەرموودە و فەرمایشــتی

شــێخە بااڵكانــی ســۆفیگەرییەوە دۆكیۆمێنتكــران ،ئــەم
كارەش لەســەر بنەمــای توێژینەوەكانــی زانســتی كــەالم
و ڕێنماییــە فەلســەفییەكان ئەنـــجامدرا ،بەرهەمــی
ئەدەبــی زۆر ،چ بــە هۆنــراوە و چ بــە پەخشــان لەالیــەن
عاریفــە گەرەكانــی ڕێبــازی تەســەوفەوە دانــران و
بابەتــی «حیكمەتــی ئیشــراق»یش لەســەر دەســتی «شــێخ
شــەهابەددینی ســوهرەوەردی» ئەفرێنــدرا و باڵوكرایــەوە،
كــە لەســاڵی « »587یــان «»588ـــی ،كۆچــی كــوژرا!«»21
ئێمــە ئــەوە دەزانیـــن كــە «حیكمەتــی ئیشــراق» لەســەر
بنەمــای عیشــق و خۆشەویســتی خودایــیو بیـــروباوەڕی
«وحــدة الوجــود» بنیاتنــراوە ،ئــەم دوو بابەتــەش دژی
ئــاوەز و پرســی بەڵگەهێنانــەوەن ،بۆیــە ســۆفییەكان

سەدەی چوارەم و پێنجەمی
كۆچی بە گرنگتـرین قۆناغی
مێژوویی خاوەن ڕۆڵبوونی
تەسەوف دێتە هەژمار

ڕایانوایــە كــە ئــاوەز و بەڵگەهێنانــەوە و پرســە
عەقڵییەكانــی تــر كۆتیــان دەكات و دووریــان دەخاتــەوە
لەڕێــگای گەیشتـــن بــە هەقیقــەت و زاتــی پــەروەردگار
و ڕێبــاز و ڕەوتەكەیــان دەشــێوێنێت ،هــەر بۆیــە
دەســتیانگرتووە بــە عیشــق و خۆشەویســتی خوداییــەوە
و دووركەوتونەتــەوە لــە پڕۆســەی عەقڵــی و پرســی
بەڵگەهێنانــەوە  -ئیســتیدالل« ،بێگومــان ئەمــە ڕای
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چەنــد گروپێكــی ســۆفییەكانە و هەموویــان بــەم شــێواز
نیـــن» ،نـــموونەش وەك« :عەینونولقــوزات هەمەدانــی»
و «ســەنائی غەزنــەوی» و «شــێخ فەریدەددینــی عەتــاری
نەیشــابوری»»22«.
 -4لــە ســەدەی حەوتەمــی كۆچیــدا ،واتــە تــا ســەردەمی
عاریــف و ســۆفی گــەورە «جەاللەددینــی ڕۆمــی»،
گۆڕانــكاری زۆر گــەورە و گرنگ لە تەســەوفو عیـــرفاندا
و لــەم ســەدەیەدا ڕوویانــدا ،لەوانــە «مەحیەدینــی ئیبـــن
عەرەبــی» هــات و عیـــرفانی تێكــەڵ بە حیكمەتی ئیشــراق
كــرد ،زانســتێكی نوێــی دۆزییــەوە بــە نــاوی «عیـــرفانی
زانســتی» ،پاشــانیش قوتابـــخانەی «مەولــەوی ئێرانــی»
بەدەركــەوت كــە لێــوان لێــو بــوو لــە بابەتــی «وەجــد»
و «ســەماع :گوێگرتــن» و «گوتــە :قــەول» ،هەروەهــا
قوتابـــخانەی «ســوهرەوەردی»ش ،هاتەكایــەوە كــە ئەمیان
پــڕ بــوو لــە بابەتــی «دنیانەویســتی» و «خوداپەرســتی»
و «یــادی خــودا» ،و ســەرەڕای ئــەو هێرشــە توندانــەی
كــە مەغۆلــەكان لــە ســەدەی حەوتەمــی كۆچیــدا كردیانــە
ســەر واڵتــی ئێــران كــە بــووە هــۆی شــێوانی واڵت و
دەربەدەربــوون و لێكپچڕانــی پەیوەنــدی نێــوان عاریــف
و ســۆفییە گــەورەكان ،بــەاڵم تەســەوف و عیـــرفان بــە
شــێوەیەكی سەرســوڕهێنەر هــەر بەرەوپێشــچوو ،توانییــان
لەبــەردەم ئــەو كارەســاتەدا خۆڕاگربــن ،ئەگەرچــی
بەشــێوەیەكی ســنورداریش بێــت بەردەوامــی بــە
كاری خۆیــان بــدەن ،هەروەهــا لــەم ســەدەیەدا ئــەو
گۆڕانكارییــەش هاتــە ئــاراوە كــە عیـــرفانو تەســەوفی
زانســتی هــەروەك زانســتەكانی تــر لــە قوتابـــخانەكاندا
دەگوترانــەوە و توێژینەوەیــان لەســەر دەكــرا ،و
جەاللەددینــی ڕۆمیــش مامۆســتای ئــەم وانەنانە بــوو»23«،
عاریفــە مەزنەكانــی تەســەوف لــەم ســەدەیەدا پەڕتوكــی
عارف»ـی،
زۆر نایابیان نووسیـن ،لەوانەَ :
وارفُ الـ َم ِ
«ع ِ
ســوهرەوەردی ،و «الفتوُ حــات المكيــة» و «فصــوُ ص
الــ ِح َكم»ی ،شــێخ مەحیەدینــی ئیبـــن عەرەبــی ،هەروەهــا
شاعیـــرانی ئەهلــی تەســەوف هۆنــراوەی زۆر جوانیــان
دەربــارەی عیشــق و خۆشەویســتی خودایــی و بابەتــە
پەیوەندیدارەكانــی پەیوەســت بــەم پڕۆســەیان نووســی،
لەوانــەش خــودی «جەاللەددینــی ڕۆمــی» كــە هەســارەی

درەوشــاوەی ئاســـمانی تەســەوف بوو لەسەدەی حەوتەمی
كۆچیــدا ،هۆنراوەنامــەی «الـ َم ْث َنـــــوي» هۆنــدەوە،
كــە گەورەتریــن و كاریگەرتریــن بەرهەمــی عیـــرفانییە،
پوختــە و پاڵفتەكــراوی ســەراپای بەرهــەم و ڕێنماییــە
عیـــرفانییەكانە ،كــە تیایــدا عەقــڵ و زانســت و لۆجیــك و
ڕۆحــی تێكــەڵ كردوون و لێیانەوە بیـــروڕا عیـــرفانییەكانی
خۆیــی دەربڕیــون ،لەڕاســتیدا هۆنــراوەی تەســەوفی
لەســەر دەســتی «جەاللەددینــی ڕۆمــی» و «ســەعدی
شیـــرازی» گەیشــتە ترۆپك« ،مەولەوی»یش ،لەباســكردنی
بابەتــە عیـــرفانییەكاندا و لــە هێنانــەوەی نـــموونە و
پوختەكردنــی دەرەنـــجامی بابەتــەكان و ڕوونكردنــەوەی

سۆفییەكان ڕایانوایە كە ئاوەز
و بەڵگەهێنانەوە و پرسە
عەقڵییەكانی تر كۆتیان دەكات
و دووریان دەخاتەوە لەڕێگای
گەیشتـن بە هەقیقەت و زاتی
پەروەردگار

مانــای دەســتەواژە ســەختەكانی عیـــرفان بــە شــێوەیەكی
زۆر ئاســان خاوەنــی توانایەكــی نــاوازە و كــەم وێنــە بــوو،
و هۆنراوەنامەی «الـ َم ْثـ َنـــــوي الـ َمع ْــ َنـــــوي» و دیوانە
پــڕ لــە شــیعرەكەی خۆشەویســتی و هۆنراوەكانــی تــری و
چوارینەكانــی لــە مەزنتـــرین وێنــەی هۆنراوەی عیـرفانیـــن
كــە بــۆ زۆر زمانــی زینــدووی جیهانی وەرگێـــڕدراون»24«.
قۆناغــی كۆتایــی ،كــە لــەو دەمــەوە تــا ئێســتا
-5
دەســت پێــدەكات و دیارتریــن تەریقەتەكانــی ئــەم قۆناغــە
«تەریقەتــی ڕوفاعــی» و «تەریقەتــی نەقشــبەندی» و
10

«تەریقەتــی قادری»یــە ،كــە بەهەمــوو جیهانــی ئیســامدا
باڵوبوونــەوە ،دیارتریــن خەســڵەتی ئــەم قۆناغــە ئەوەیــە
ئــەم تەریقەتانــە لــەم قۆناغــەدا ڕۆڵــی بەرچاویــان هەبــوو،
بــۆ وێناكردنــی ئیســام لەبەرگــی میانــەڕەوی خۆیــدا،
بــەاڵم تێكەڵبوونــی هەنــد ێ لــە وەچەكانــی ڕابەرەكانیــان
بەسیاســەت گــورزی گەورەیــدا لــە ڕەوتــی تەریقەتــەكان و
لەســەر ڕێــڕەوی بنەڕەتیــی خۆیــان الیانــدان»25«.
چوارەم :كاریگەری تەسەوف ،لەسەر شارستانێتی
ئیسالمیی
لــەو زانیارییانــەی ڕابــردووەوە دەركــەوت ،تەســەوف
بیرێكــی میانەڕەوانەیــە بــۆ تێگەیشــتن لــە ئیســام ،و لــە
ســەرەتادا زیاتــر چڕببوویــەوە لەســەر ئاســتی كەســەكان،
بــەاڵم دواتــر كــە گەشــەی كــرد تــەواوی كۆمەڵــگا و
قوتابخانــە ســوننەتییەكان و تەنانــەت نــاو بازاڕەكانیشــی
گرتــەوە ،ئــەوە زۆر بــاوە كــە پیاوەگەورەكانی تەســەوف،
وەك« ،شــێخ عەبدولقــادری گەیالنــی» بــە بــازاڕدا گــەڕاون
و خەڵكیــان بــۆ باشــە و چاكــەكاری هۆشــیار كردۆتــەوە،
و زۆر پیاوچاكــی تریــش ئەمــە كاریــان بــووە ،لەالیەكــی
تریشــەوە زۆر لــە گــەورە ســۆفییەكان ڕۆشــتونەتە
كۆشــكی پاشــا و خەلیفــەكان و لــە مامەڵــەی بــاش
لەگــەڵ خەڵكــی و چەســپاندنی دادپــەروەری ئامۆژگارییــان
كــردوون و ئاگاداریــان كردونەتــەوە ،و هەرگیزیــش هیــچ
جــۆرە خەاڵتێكیــان وەرنەگرتــووە و هەمــوو ژیانیــان
خەرقەپــۆش بــوون ،كــە ســادەترین پۆشــاك بــووە»26«،
لەالیەكــی تریشــەوە پێشــكەوتنی شارســتانیەتی ئیســامیی
لــە ئەندەلــوس و لەبەغــدا ئەوپــەڕی كاریگــەری زانایانــی
تەســەوفی لەســەرە ،بیــری میانەڕەوانــەی ئــەوان
وایكــردووە هانــی دەســەاڵتدارانی ســەردەمی خیالفەتــی
ئیســامیی بــدەن بەخزمەتگــوزاری واڵتــەوە ســەرقاڵ بــن
و خۆیــان لــە شــەڕ و ملمالنــ ێ لەگــەڵ هەمووالیەكــدا
بەدووربگــرن ،زۆریشــیان بەهــۆی ئــەم قســەی خێــرەوە
كــە وەك ئــەرك دركاندویانــە تووشــی چەرمەســەری و
گرتــن و زینــدان و تەنانــەت كوشــتنیش بوونەتــەوە! بــەاڵم
گــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا دەكرێــت ،بگوترێــت ،تەســەوف
و ئەهلی تەســەوف خاوەنی پشــكی شــێرن ،لەپێشخســتنی

شارســتانی ئیســامیی بــە هەمــوو بوارەكانییــەوە ،ئەمــە
ئەگــەر ســەرچاوەكانی مێــژوو بپشــكنی زۆر بەئاســانی
چــاوت بــەم ڕاســتیانە و زۆر ڕاســتی گرنگــی تریــش لــەم
بارەیــەوە دەكەوێــت»27«.
دەرەنجام:
لەم توێژینەوەدا توێژەر بەم ئەنجامانە گەیشتوە:
 -1تەســەوف هــەر لــە ســەرەتای هاتنــی ئیســامەوە
بوونــی هەبــووە ،بــەاڵم بەپێــی قۆناغــەكان و ســەردەمە
جیــاوازەكان گۆڕانــكاری بەســەردا هاتــووە.
تەســەوف ،لــە ســەرەتادا لــە بازنەیەكــی
-2
بەرتەســكدا بــووە ،بــەاڵم دواتــر هەمــوو ژیانــی
كۆمەڵگــەی مســوڵمانانی بەجۆرێــك لــە جــۆرەكان تەنیــوە،
بەشــێوەیەك توانیویەتــی بیــری میانەڕەوانــەی خــۆی و
دوور لــە توندئاژۆیــی بگەیەنێتــە كۆشــكی ســوڵتان و
خەلیفەكانیــش.

11

 -3ســۆفیگەری تەنهــا زوهــد و دنیانەویســتی نەبــووە،
بەڵكــو جۆرێــك بــووە لــە دروســت ڕوانیــن بــۆ دونیــا و
ســەدان گــەورە ســۆفی وەك گەیالنــی و ســوهرەوەردی
و ڕۆمــی و ئەوانــە ،ئەگــەر تەســەوف نەبوایــە هێنــدە
جیهــان نەیدەناســین و وەك هــەزاران زانــای فیقهیــی
گومناوانــە ســەریان دەنایــەوە.
 -4تەســەوف كاریگــەری تــەواوی لەســەر شارســتانێتی
ئیســامیی هەبــووە ،بەتایبەتــی لــە ئەندەلــوس و بەغــدا،
كــە الپەڕەكانــی مێــژوو پــڕن لەباســی گــەورە پیاوانــی
تەســەوف و كاریگەرییــان لەســەر دەســەاڵتداری لــەو دوو
خیالفەتــەدا و لــەو ســەردەمەدا.
 -5تەســەوف و ســۆفیگەری تــا ئێســتایش بەردەوامــن،
بــەاڵم دەكرێــت ئــەوە بڵێیــن كــە لــە ســەد ســاڵی
دواییــدا زۆر لــە ڕێبازەكانــی تەســەوف تێكەڵــی ملمالنــێ
سیاســییەكان بــوون و ئەمــەش زیانــی خراپــی لەنــاو و
تەنانــەت ڕێبازەكەیشــدا و پاشەكشــەی پێكــرد.

سەرچاوە و پەڕاوێزەكان:
الســرّ اج ،اللَّمــع ِفــی تأریــخ التصــوف
« .»1أبونصــر َ
اإلِســامي ،دارالكتــب العلمیَّــة ،بەیــروت – ،2001
ل - 127ئەمیـــن شــێخ عەالئەددیــن نەقشــبەندی،
تەســەوف چییــە؟ چاپــی یەكــەم –  ،1985دارالـــحریَّة
ّ
للطباعــة – بغــداد ،ل86
« .»2عبدالـــمنعم الـحفنـــي ،مُعجــم مُصطلحــات
الصوفیــة ،چاپــی دووەم ،دارالـمسیـــرة – بەیــروت،
 ،1987ل45
« .»3عبدالكریــم القشیـــري ،الرســالة القشیـــریَّة،
لێكۆڵینــەوەی :عبدالـــحلیم مەحـــموود ،و مەحـــموود
بــن الشــریف ،باڵوكردنــەوەی :دارالكتــب الـــحدیثة -
قاهیـــرە ،1972 ،ب/2ل554
« .»4ابــن خلــدون ،مقدمــة ابــن خلــدون،
باڵوكردنــەوەی :دارالقلــم ،چ ،1984/5بەیــروت،
ل 467
« .»5ابــن عربي ،الفتوحات الـــمكیَّة ،باڵوكردنەوەی:
دارالكتــب العلمیَّة ،بەیروت –  ،1999ب /3ل40
« .»6أبوبكــر م َُح َّمــد بــن الـــحسن إِبــن دریــد ،جـــمهرة
اللّغــة ،لێكۆڵینــەوەی :ڕەمــزی مونیـــر بەعلەبەكــی،
باڵوكردنــەوەی :دارالعلــم للمالییـــن ،بەیــروت –
 ،1987ب /2ل893
« .»7الجامــی ،نفحــات اإلِنــس ،چاپــی ســێهەم –
 ،2004دارالـــفكر – بەیــروت – لوبنــان ،ل15
« .»8الســهروردی ،عــوارف الـــ َمعارف،
باڵوكردنــەوەی :دارالكتــاب العربي ،بەیروت،1966-
ل 37
« .»9م َُح َّمــد بــن علــی التهانــوي ،ك ّ
شــاف إِصطالحات
الفنــوُ ن ،باڵوكردنــەوەی :دار صــادر ،بەیــروت ،ب/2
ل840
« .»10فەرەحـــناز ڕەفعــەت جــو ،العِرفــان الصو ِفــي
عنــد َجــال ال ِّدیــن الروُ مــي ،چاپــی یەكــەم – ،2008
دارالـــهادي – بەیــروت – لوبنــان ،ل187 – 185
« .»11عبدالكریــم القشیـــري ،الرســالة القشیـــریَّة،
211/2
« .»12فەیرۆزئابــادی ،القامــوس الـــمُحیط ،چاپــی
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بەیــروت –  ،1997ب/2ل179 – 178
« .»13أبــو علــی أحـــمد بــن م َُحمَّــد إِبــن مســكویه،
الــحِكمة الـــخالِدَ ة ،لێكۆڵینــەوەی :عبدالرحـــمن بــدوی،
باڵوكردنــەوەی :داراألندلــس – بەیــروت ،ل229
« .»14احـــمد الهویـــجري ،الكشــف الـــ َمحجوُ ب،
باڵوكردنــەوەی :دارالنهضــة ،بەیــروت – ،1980
ل231
« .»15ئەمیـــن شــێخ عەالئەددیــن نەقشــبەندی،
تەســەوف چییــە؟ ل309
« .»16م َُحمَّــد بــن علــی التهانــوي ،ك ّ
شــاف
الفنــوُ ن711/2،
إِصطالحــات
« .»17فەرەحـــناز ڕەفعــەت جــو ،العِرفــان الصو ِفــي
عنــد َجــال ال ِّدیــن الروُ مــي ،ل247
« .»18عبدالـــمنعم الـحفنـــي ،مُعجــم مُصطلحــات
الصوفیّــة ،ل126
الســرّ اج ،اللَّمــع ِفــي تأریــخ التصوف
« .»19أبونصــر َ
اإلِسالمي ،ل127
« .»20عبدالـــمنعم الـحفنـــي ،مُعجــم مُصطلحــات
الصوفیّــة ،ل69
« .»21عبدالكریــم القشیـــري ،الرســالة القشیـــریَّة،
271/2
« .»22الجامي ،نفحات اإلِنس ،ل44
« .»23السهروردي ،عوارف الـ َمعارف ،ل125
« .»24م َُحمَّــد بــن علــی التهانــوي ،ك ّ
شــاف
إِصطالحــات الفنــوُ ن654/2 ،
« .»25ئەمیـــن شــێخ عەالئەددیــن نەقشــبەندی،
تەســەوف چییــە؟ ل339
« .»26أبــو عبدالرحـــمن السلمـــي ،طبقــات الصوفیّة،
لێكۆڵینــەوەی :نورالدیــن ســریبة ،كتێبخانــەی خانچــی-
قاهیـرە ،چ ،1986 ،2ل156-155
« .»27تــاج الدیــن عبدالوهــاب بــن تقــي الدیــن
الســبكی ،طبقــات الشــافعیة الكبـــری ،لێكۆڵینــەوەی :د.
مـــحمود محمــد الطناحــي  -د .عبدالفتاح مُحمَّد الـــحلو،
باڵوكردنــەوەی :هجــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع،
چاپــی دووەم «-1413كۆچــی»307/5 ،
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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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