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ڕۆڵی مێژوویی سۆفییە كوردەكان لە
سەردەمی سەاڵحەددینی ئەییوبیدا
عەبدواڵ ئەحمەد محەممەد
پێشەكی
دەوڵەتــی ئەییوبــی ،دەســەاڵت و دەوڵەتێكــی فــراوان
بــووە ،توانــی واڵتانــی میســر ،شــام ،حیجــاز و یەمــەن
بخاتــە ژێــر كۆنترۆڵــی خۆیــەوە ،دەوڵەتــی ئەییوبــی لــە
ســەرەتادا شــێوەیەكی كۆنفیدراڵــی ئەمــڕۆی هەبــووە،
دواتــر بەتەواوەتــی ســەربەخۆیی كرداریــی وەرگرتــووە،
ئــەم دەوڵەتــە دوای ڕوخاندنــی دەوڵەتــی فاتمییــەكان
بنیاتنــرا و ( )262ســاڵ دەســەاڵتی بەدەســتەوە بــوو ،لــەو
مێــژووەدا و بەتایبەتــی لــە ســەردەمی ســەاڵحەددینی
ئەییوبیــدا (589 – 532ك) خــاوەن ســوپایەكی بەهێــز
بــووە و لەگــەڵ نەیارانــی جەنــگاوە ،لــەم باســەدا
بەكورتــی ئاســتی كاریگــەری قوتابخانــەی تەســەوف و
ورتریــش رێبــەرە ســۆفیزمە كــوردەكان و ڕۆڵیــان دەكەیــن
لــە هــاوكاری و زیاتــر تۆكمەكردنــی ڕەهەنــدە سیاســی و
كۆمەاڵیەتــی و ســەربازييەكانی ئــەو دەوڵەتــەدا.
باسی یەكەم :ڕۆژهەاڵتی ئیسالمیی لە سەدەی پێنجەم و
شەشەمی كۆچی
ڕۆژهەاڵتــی ئیســامیی لــە ســەدەی پێنجەمــی كۆچیــدا،
ســەرەتایەك بــوو بــۆ دەســپێكردنی چاكســازی لــە جیهانــی
ت و كێشــانەی بەدرێژایــی
ئیســامیدا دوای ئــەو گرفــ 
چەنــد ســەدەی ڕابــردوو بەســەر دەســەاڵتی ئیســاميدا
هاتبــوون ،باســكردنی چاكســازی و كاركــردن بــۆ ڕیفــۆرم
لەســەر ئاســتی گشــتیی ،پەیوەندیــدار نییــە بــەم كورتــە
توێژینەوەیــەوە ،بۆیــە ئــەم بابەتــە دەبەســتینەوە بــە
ســەردەمی دەوڵەتــی ئەییوبیــەوە ،لــەو دەمــەدا هەندێــك
لــە دەســەاڵتە خۆجێییەكانــی نــاو جیهانــی ئیســامیی
هەریەكە و بەجۆرێك دەســتی بەم چاكســازییە كرد ،بەاڵم
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دوو بنەماڵــەی نــاوداری (زەنگییــەكان) و (ئەییوبییــەكان)،
كــە ئەمانــە بــە بەناوبانگترینــی قوتابییەكانــی قوتابخانــەی
تەســەوف ناســراون لــە مێــژووی ئیســامدا ،ئەمــان هاتــن
الیەنــی ســۆفیگەرییان گرتەبــەر ،وەك دەرچەیــەك بــۆ
چاكســازی ،لەســەرەتادا لەســەر ئاســتی تاكەكــەس و دواتــر
گشــتاندنی بــۆ نــاو جومگەكانــی دەســەاڵت و پاشــان
كۆمەڵگــە و خەڵكیــش ،لــەو دەمــەدا كــە كۆمەڵگــەی
ئیســامی ئاڵنــگاری گەندەڵــی و بــ ێ ســەروبەرەییەكی
زۆر ببــوو ،لــە هەمــوو بوارەكانــی سیاســی ،ئابــوری،
كۆمەاڵیەتــی و تەنانــەت سەربازیشــەوە ،)1(،بەشــێك لــەو
شكســتانەی كــە دوچــاری جیهانــی ئیســامی ببووونــەوە،
لەبــەردەم هێرشــە خاچپەرســتییەكاندا و لــە ســەدەی
پێنجەمــی كۆچیــدا ،بەهــۆی ئــەو جیاوازییــە هــزری و
مەزهەبییانــەوە بــوو كــە لــە نێــوان مەزهەبەكانــی وەك
حەنەفــی ،شــافعی و حەنبەلییەكانــەوە هاتبوویــە ئــاراوە،
لەگــەڵ ڕاجیایــی نێــوان گروپەكانــی ئەهلــی كــەالم،
وەك :ئەشــعەری ،موعتەزیلــە ،ماتورێــدی ،موعتەزیلــە،
جەبائییــەكان و  ...تــاد ،كــە هــەر مەزهەبــە و گروپــەی
كەلەپــوری دێریــن و بەرینــی ئیســامی بــەو شــێوەیە
ڕاڤــە دەكــرد كــە لەگــەڵ بنەمــا هزرییەكانــی قوتابخانــە
فیكرییەكــەی و بنەماكانــی فیقهــی مەزهەبەكــەی بســازێت
و بگونجێــت ،ئەمــە دوای ئــەوەی زۆرینــەی زانایانــی
ئــەو مەزهــەب و گروپانــە دەســتیانگیر بــوو لەپۆســتەكانی
دادوەری و دەسەاڵت و بەڕێوەبردنی دەوڵەتدا ،بەهەموو
توانایەكــەوە و لەهەمــوو الیەكــەوە كاریــان دەكــرد بــۆ
باڵوكردنــەوەی ئــەو شــێوە بیركردنەوەیــەی خۆیــان ،جــا
بەهــۆی ئــەم ملمالنــ ێ مەزهەبــی و فكرییانــەوە بــە
تەواوەتــی چوارچێــوەی بیركردنــەوەی خەڵكــی بەرتەســك
كرایــەوە و دواجاریــش دەرگای ئیجتیهــاد داخــرا و
هەمــوو خەڵكیــان وا ناچــار كــرد الســایی ئــەو شــێوە

بیركردنەوەیــە بكەنــەوە كــە ئــەوان خوازیارینــی و ئیــدی
هیچكــەس بــواری بــۆ بیركردنــەوە نەمایــەوە! لێرەشــەوە
شــەرعزانەكانی نزیــك ســوڵتان دەركەوتــن ،كــە بــەو
جــۆرە فەتوایــان دەردەكــرد كــە خەلیفــە دەیویســت و
لەبەرژەوەنــدی خۆیــان و دەســەاڵتدا بــوو ،كــە دواتــر ئەم
جــۆرە شــەرعزانانە بــە (شــەرعزانانی تاریكــی) نــاوزەد
كــران ،لێــرەوە كاری زانایــان بــووە بانگەشــەكردن بــۆ
مەزهــەب و الســاییكردنەوی كوێرانــە و پشــتهەڵكردن لــە
ژیــری و بیركردنــەوەی دروســت ،لــە دەرەنجامــی هەمــوو
ئەمەشــەوە گەندەڵــی سیاســی ،ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی
هاتــە ئــاراوە ،بــ ێ ســەروبەری فكــری و كرداریــش

(ڕەواقولئەكراد) ،لەالیەن
(خاتون خان)ـی بنەماڵەی
ئەییوبیەكانەوە بنیاترناوە ،لەو
كاتەوە تا ئێستا بە سەدان
قوتابی كورد سودمەندی زانست
و خزمەتەكانی ئەو شوێنە بوون

تــەواوی كۆمەڵگــەی ژێــر دەســەاڵتی خیالفەتــی ئیســامیی
لــەو دەمــەدا تەنــی)2(.
بــەاڵم ســەبارەت بەدەوڵەتــی ئەییوبــی – كــە هەوێنەكــەی
بنەماڵەیەكــی كــوردن -چەقی بابەتەكــە ئەوەیە هەرچەندە
ف و عیرفــان لــە واڵتــی میســردا لەســەر دەســتی
تەســەو 
(زولنوونــی میســر -ســاڵی  245ك ژیانئاوایــی كــردووە)
باڵوكرایــەوە ،بــەاڵم زۆرینــەی مێژونووســان و پســپۆڕانی
ئــەو بــوارە لەســەر ئــەوە كۆكــن كــە بەكرداری تەســەوف
لــە ســەردەمی ســەاڵحەدینی ئەییوبیــدا دەركــەوت و
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خەڵكــی بەكۆمــەڵ پەنایــان بــۆ ئــەم مۆدێلــە لــە ئایینــداری
بــرد ،ئەمــە ئــەو ڕاســتیەیە مێژونــووس (مەقرێــزی) باســی
لێــوە كــردووە ،هــەر لــەم سەردەمەشــەوە (خانەقــا)كان
دەركەوتــن ،كەشــوێنی تایبەتــن بــۆ خواپەرســتان و تیایاندا
خۆیــان دادەبــڕن بــۆ پەرســتنی خــوا و بیركردنــەوە لێــی،
لــە كردنــەوەی ئــەم خانەقایانــەش ســەاڵحەدین كاریگــەری
تــەواوی هەبــوو لەبنیاتنــان و زۆربونیــان ،ئــەو هــاوكاری
هەمــوو ئــەو ســۆفیانەی دەكــرد كــە لــەوێ دەمانــەوە،
ژیــان و نــانو خواردنــی بــۆ دابیــن دەكــردن ،هەروەهــا
لــە تەنیشــتی خانەقاكانــەوە گەرمــاوی تایبەتی بۆ دروســت
كردبــوون و هەمــوو خانەقاكانیــش بودجــەی لەالیــەن
دەوڵەتەكــەی خۆیــەوە بــۆ تەرخــان كردبــوون)3(.
باسی دووەم :چاكسازی وەك هەنگاوێكی نوێ
دوای ئــەوەی ملمالنــ ێ مەزهەبــی و فیقهییــەكان لــە
ســەدەی پێنجەمــی كۆچیــدا وردە وردە -بــەرەو هێــور
بوونــەوە دەچــوون ،بیرێكــی نــوێ لەنێــوان زانایانــی
مەزهەبــە فیقهییەكانــدا دەركــەوت كــە داوای چاكســازییان
دەكــرد ،و ڕێســای (فەرمانكــردن بەچاكــە و ڕێگــری
لەخراپە)یــان كــردە بەرنامــەی جواڵنەوەكەیــان ،وایــان
بینــی كــە زەمینــەی ســۆفیگەری و بابەتــی تەســەوف و
عیرفــان باشــترین ڕێبــاز و پەیــڕەوە بــۆ دەســپێكردنی
ئــەم كارەیــان و هەاڵیســاندنی ئــەم بانگەشــەیەیان،
كــە بــەم هۆیەشــەوە تووشــی گرتــن و ڕاوەدونــان و
تەنگپێهەڵچنینێكــی قــورس بوونــەوە لەالیــەن دەســەاڵتی
ئــەو كاتــەوە ،كــە ڕابــەری ئــەم ڕەوتــەی چاكســازی لــەو
دەمــەدا (پێشــەوا محەممــەدی غەزالــی) بــوو ،ئــەو لــە
مەزهەبــدا شــافعیی و لــە بیروبــاوەڕدا ئەشــعەری بــوو،
ئــەم زانــا مەزنــە بیروبــاوەڕ و تەســەوف و فیقهــی پێكەوە
كۆكــردەوە ،بیــردۆزی غەزالــی لــەم بــوارەدا بریتــی بــوو
لــە پابەندبــوون بــە شــەرع و ڕێنماییەكانــی ئیســامەوە
– بەناوەكــی و دەرەكییــەوە -و ئــەم بیردۆزەیــش
بەتەواوەتــی لەكتێبــە ناســراوەكەی (احی ـاء علــوم الدیــن)
و (الـــمنقذ مــن الــضّالل) و ئەوانــی تریشــیدا ڕەنگــی
داوەتــەوە ،لەڕاســتیدا گروپەكانــی تەســەوفیش لــەو
دەمــەدا چەنــد قوتابخانــەی جیاوازبــوون ،هەیانبــوو

بەتەواوەتــی دەســتی لەدونیــا شــۆردبوویەوە و بەهیــچ
جــۆر ێ توخنــی ئــەم بابەتانــە نەدەكەوتــن( ،)4بــەاڵم كــە
لــەم دەمــەوە ئاڕاســتەی ســێیەم هاتــە كایــەوە و بــڕوای
وابــوو چاكســازی لەناخــەوە دەســت پێــدەكات و ئینجــا
دەگوازرێتــەوە بــۆ نــاو كۆمەڵگــە و ڕوبەرێكــی بەرفراوانتــر
دەگرێتــەوە ،لــە كۆتایــی ســەدەی پێنجەمــی كۆچییــەوە
فو
قوتابخانەكانــی چاكســازی بــارگاوی بەبیــری تەســەو 
عیرفــان ســەریانهەڵدا ،وەك قوتابخانــەی چاكســازی (شــێخ
عەبدولقــادری گەیالنــی) كــە لــە ســەرەتاوە نازنــاوی
(جەنگــی دوســت) بــوو ،لەگونــدی (گەیــان) لەســاڵی
(470ك) لەدایكبــووە ،یەكێــك بــووە لەزانــا گــەورەكان،

ژمارەیەك لە قوتابخانەكانی
فیكری ئیسالمیی لەناو كورددا
جۆرێك لەبرەویان هەبووە ،كە
لە هەموویان زیاتر قوتابخانەی
تەسەوف و بیری سۆفیگەری بووە

سەرپەرشــتی قوتابخانــەی (شــێخی مەخزومــی) كــردووە
لەبەغــدا ،كــە ناوبــراو قوتابــی (شــێخ ئەبولحەســەنی
هــەكاری كــوردی) بــووە ،شــێخی گەیالنــی زۆر بانگــەوازی
كــردووە بــۆ ئــەوەی شــەریعەت و تەریقــەت پێكــەوە
ئاڕاســتە بكرێــن و هیچكامیــان پشــتگو ێ نەخرێــن،
هەروەهــا ڕای وابــووە دەبێــت تەســەوف پــاك بكرێتــەوە
لــەو تەپوتــۆزەی لــە خورافاتــەوە گیــرۆدەی بــووە و
بگەڕێنرێتــەوە بــۆ پێگــە ڕەســەنە قورئانییەكــەی خــۆی،
تەنانــەت هێرشــێكی تونــدی دەســتپێكرد بــۆ ســەر ئــەو
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مەزهەبــە ســۆفیگەری و كاراكتەرانەیــان كــە لەڕێبــازی
شــەریعەت و تەســەوفی ڕاســتەقینە الیاندابــوو ،كاری
بێوچانــی كــرد بــۆ ڕێكخســتنەوەی نێــوان قوتابخانەكانــی
تەســەوف و لــەم پێناوەشــدا پەیوەنــدی بــە (شــێخ
ماجیــدی كوردی)یــەوە كــرد و داوای لێكــرد پێكــەوە
كاربكــەن لەپێنــاوی سەرخســتنی ئــەم پــڕۆژە چاكســازییەدا
كــە دەســتی داوەتــێ ،بــە ئامانجــی پەروەردەكردنــی
نەوەیەكــی تایبــەت لــە زانایــان و باڵوكردنەوەیــان بەنــاو
جیهانــی ئیســامیدا و بــۆ پەخشــكردنەوی بەرنامــەی
چاكســازی و هۆشــیاركردنەوەی گەالنــی مســوڵمان لــەو
گرفتانــەی كۆمەڵگەكانیــان گیــرۆدەی بــوون ،لەڕاستیشــدا
ئــەم هەواڵنــە ســەركەوتنی بەرچاویــان بەدەســتهێنا،
توانییــان هەنگاوێكــی بــاش بــەرەو پێشــەوە بــە كۆمەڵگــە
بنێــن ،ســوپایەكی گــەورە لــە زانایــان و بانگخوازانــی
ســەركەوتوو ئامــادە بكــەن و بیانخەنــە گۆڕەپانــی كار و
خزمەتــەوە)5(.
باسی سێهەم( :ڕەواقولئەكراد) وەك هەنگاوێكی مێژوویی
بنەماڵەی ئەییوبیەكان
لــە ســەروبەندی دروســتبوونی دەوڵەتــی ئەیوبــی مۆدێلــی
دەوڵەتــی نەتەوەیــی نەبــووە ،بەشــێك لــە دەســەاڵتە
خۆجێییــەكان بــە مۆركــی بنەماڵەییــەوە ناســرابوون ،بــەاڵم
ئەیوبیــەكان لــە نــاوەوە تــا رادەیــەك كاریــان بــۆ ئــەوە
كــردووە «كــورد لەنــاو ئــەو دەوڵەتــەدا بــە ناســنامەی
ســەربەخۆی خۆیــەوە بمێنێتــەوە یاخــود هەژمــون و
پێگەیــان هەبێــت» )6(.یەكێــك لــەو هەواڵنەیــان بریتییــە
لــە دامەزراندنــی (ڕەواقولئەكــراد) ،كــە ئــەو جێــگا تایبەتە
بــوو بــۆ قوتابیانــی كــورد تەرخــان كرابــوو لــە ئەزهــەر،
كــە تــا ئێســتاش مــاوە ،تاوەكــو قوتابییــە كــوردەكان
لــەو ێ زانســت بخوێنــن ،ئــەو زانســتەی ئاوێتەیــە بەبیــری
ســۆفیگەری ،كەهەتــا ئێســتایش ئــەو قوتابیانــەی دەرچــوی
زانكــۆی ئەزهــەر دەبــن ،زیاتــر موتوربــە دەكرێــن بەبیــری
میانــەڕەوی و ســۆفیگەری(.)7
(ڕەواقولئەكــراد) ،لەالیــەن (خاتــون خان)ـــی بنەماڵــەی
ئەییوبیەكانــەوە بنیاتنــراوە ،لــەو كاتــەوە تــا ئێســتا بــە
ســەدان قوتابــی كورد لــە هەموو پارچەكانی كوردســتانەوە

ڕۆیشــتونەتە ئــەو ێ و ســودمەندی زانســت و خزمەتەكانــی
ئــەو شــوێنە بــوون ،هەروەهــا ئــەو قوتابیــە كوردانــەی
– بەدرێژایــی مێــژوو  -نیشــتەجێی واڵتــی میســریش
ببــوون ،توانیویانــە لــەم هەلــە ســودمەند بــن ،چەندینیــان
وەك ئەســتێرەی درەوشــاوەی ئاســمانی ئیسالمناســی
میانەڕەوانــە ونوێگەرانــە و – جۆرێــك لەجــۆرەكان-
كاریگــەر بەبیــری تەســەوف دەربكــەون ،لەوانــە وەك:
(شــێخ محەمــەد عەبــدە – ســاڵی  1905ژیانئاوایــی
كــردووە) ،پێشــەوای ئیســامی نوێگــەر لــە ســەدەی
بیســتەمدا ،كەئێســتا هەمــوو بیــرە ئیســامییە نوێیــەكان
شــانازی بەهــزر و ئەندێشــەی ئــەم ڕێبــەرە گەورەیــەوە
ئەكــەن ،كــە دەرچــووی ئــەو زانكــۆ و ڕەواقەیــە كــە
بنەماڵەیەكــی كــوردی وەك ئەیيوبیــەكان دايانمەزرانــدووە،
هەروەهــا وەك :نووســەر (قاســم ئەمیــن -ســاڵی 1908
ژیانئاوایــی كــردووە) ،و پێشــەنگی شــاعیران (ئەحمــەد
شــەوقی -ســاڵی  1932ژیانئاوایــی كــردووە)( ،عەبــاس
عەقــاد  -ســاڵی  1964ژیانئاوایــی كــردووە) ،قورئانخوێنــی
بەناوبانــگ (عەبدولباســیت عەبدولســەمەد -ســاڵی 1988
ژیانئاوایــی كــردووە) كــە ئەمانــە هەمــوو ســودەمەندی
(ڕەواقولئەكــراد) بــوون و هەندێكیشــیان دەرچــووی
ئەزهــەرن ،كــە هــەردوو ناوەندەكــە شــوێنی پەرەپێــدان و
باڵوكردنــەوەی ئایینــی ئیســامن بــە بەرگــی ســۆفیگەری و
میانەڕەوییــەوە)8(.
باسی چوارەم :ڕۆڵی قوتابخانە كوردییەكان لە چاكسازی و
بنیاتنانی دەوڵەتی ئەییوبیدا
لــە دوای فتوحاتــی ئیســامیی لــە ســەردەمی خەلیفەكانــی
راشــدینەوە ،ئیســام لەنــاو گەلــی كــورد باڵوبویــەوە،
بیــری ئیســامی میانڕەویــش زیاتــر بیــری بــاو و
پەرەســەندو بــووە لەنــاو ئــەم گەلــەدا ،گەلــی كوردیــش
باشــترین زاناكانــی چ لەبــواری شــەرع و چ لەبــواری
زانســە دنیاییەكانــدا پێشــكەش بەمێــژوو و كەلەپــوری
ئیســامی كــردووە ،لــە قوتابخانــەی فكــری و ڕوناكبیــری
ئیسالمیشــدا هێنــدەی زانــای گــەورە پێشكەشــی ئیســام
كــردوون ،لەژمــارە نایــەن ،هــەر لەشــێخی ئیســام ئیبــن
تەیمیــە تــا ســەیفەدینی ئامێــدی و فەیلەســوفی ئیشــراق
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ســوهرەوەردی و ســێ ئیبــن ئەســیرەكە و  ...تــاد(.)9
لــە ســەدەی چوارەمــی كۆچیــدا دەوڵەتــی دۆســتەكی بــۆ
مــاوەی ( )106ســاڵ لــە باكــوری كوردســتان – توركیــا
دەســەاڵتی بەدەســتەوە بــوو ،و هەروەهــا ڕوبەرێكــی
زۆری ناوچەكانــی تریشــی هــەر لــە ســەرێكانی تــا
جزیــرە و شــەنگال حوكــم دەكــرد ،ســەرەڕای ئــەوەی كــە
میرنشــین و دەســەاڵتی كــوردی تریــش لەئــارادا هەبــوون،
كــە هەندێكیــان ســەربەخۆ بــوون و هەندێكیشــیان
بەشــێوەیەكی الوەكــی پەیوەندییــان بەناوەنــدی
دەســەاڵتەوە هەبــوو ،بــەاڵم خاوەنــی تایبەتمەنــدی
خۆشــیان بــوون لــەزۆر بوارەكانــەوە ،لەمێژویشــدا ئــەوە
بــاس دەكرێــت كــە (كابانــی كــوردی) یەكــەم هــاوەڵ بووە
گەیشــتووە بــە خزمەتــی پێغەمبــەری ئیســام محەممــەد
(د.خ) ،هەروەهــا یەكــەم كەســی ئــەو مێژووەیــە كــە
بــە نازنــاوی كوردییــەوە ناوبانگــی باڵوبۆتــەوە ،تەنانــەت
(مەیمــون  -جوانەگوڵ)ـــی كــوڕی چەندیــن گێڕانــەوەی
فەرموودەكانــی پێغەمبــەری ئیســام (د.خ) لەدەمــی
باوكییــەوە دەگێڕێتــەوە ،هەرچەنــدە هاوەڵــی تــری
كوردیــش هــەن ،بــەاڵم بەهــۆی ئــەوەی نازناوەكەیــان
(كــوردی) پێــوە نییــە ،هــەروا بەشــاراوەیی و نەناســراوی
ماونەتــەوە! ()10
كوردســتان بەدرێژایــی ئــەو قۆناغــە ،هەرێمەكانــی
بــە بەشــێكی گرنگــی ســەر بــە دەســەاڵتی ئیســامیی
هەژمــار كــراوە ،بەهــۆی ئــەو پێگــە جوگرافــی و ســامانە
سروشــتییەی هەیبــووە ،هەروەهــا ڕێگایــەك بــووە
بــۆ گەیاندنــی هــاوكاری لۆجســتی بــە ســوپای ئیســام
هــەركات هێرشــی بردبێتــە ســەر ناوچەكانــی دەرەوەی
دەســەاڵتی خــۆی ،ســەرەڕای خۆشــی واڵتەكــە هــەم
لــەڕووی بــا خ و باخاتــەوە ،هــەم لــەڕووی شــیاوی بــۆ
كشــتوكاڵ و چاندنــی دەغڵــودان ،لــەم نێوەندەشــدا بــە
هــەزاران پیــاوی شــەڕكەری كــورد تەڤلــی ســوپای ئیســام
بــوون و هاوكارییــان كــردووە بــۆ پڕۆســەی فتوحاتــی
ئیســامی لەسەرانســەری ڕۆژهەاڵتــی ئیســامیدا ،كــە
ئــەو دەمــە بــە (ســوارچاكەكانی خۆرەتــاو) نــاوزەد
كــراون ،تەنانــەت لەفەرمــوودەدا هاتــووە كــە پێغەمبــەری
ئیســام محەممــەد (د.خ) فەرموویەتــی :گەلێــك هــەن

ئەوەنــدە خۆشەویســتی زانينیــان الیــە ،ئەگــەر زانســت
لــە هەســارەی ســورەییاش بێــت خۆیانــی پێدەگەیەنــن،
كــە ئەوانیــش كــوردن! زانایانــی كــورد بەدرێژایــی
مێــژووی شارســتانیەتی ئیســامیش خزمەتێكــی ئێجــگار
زۆر و بەرچاویــان بەئیســام و شارســتانیەتەكەی كــردووە،
لــەو نێوەنــدەدا ژمارەیــەك لــە قوتابخانەكانــی فیكــری
ئیســامیی لەنــاو كــورددا جۆرێــك لەبرەویــان هەبــووە،
كــە لــە هەموویــان زیاتــر قوتابخانــەی تەســەوف و بیــری
ســۆفیگەری بــووە ،و باڵوبوونەوەشــی لەنــاو كــورددا
هــەر لــە ســەردەمی خیالفەتــی عەبباســيیەكانەوە دەســتى
پێكــردووە(،)11
بیــری ســۆفیگەری لەنــاو كــورددا و لــەو دەمــەدا
شــێوەیەكی ســەربەخۆی وەرگرتبــوو ،جیــا بــوو لــەو شــێوە
بیركردنەوەیــەی پێشــتر كــە دابڕانــی تەواوەتــی خاوەنــی
ئــەو هــزرە بــوو لــە دنیــا و پاشــان دەوروبــەری خــۆی،
بەڵكــو قوتابخانــەی تەســەوفی كــوردی لــەم دەمــەدا بــووە
قوتابخانــەی جووڵــە و بزاڤــی بەرەنــگاری و جۆرێــك لــە
شۆڕشــگێڕی ،هــەم بەرامبــەر بەناخــی خۆیــان و پاشــان
بەرامبــەر بــەو دۆخــە نالەبــارە گشــتییەی لــەو دەمــەدا
و لــە كۆمەڵگــەدا هاتبــووە ئــاراوە ،بۆیــە لەبەرئــەوەی
لەوكاتــەدا قوتابخانــەی تەســەوف وەك قوتابخانــەی
تێكۆشــان – جیهــادی كاری دەكــرد ،ئەمــە بــووە هــۆكار
تــا ئەییوبییــەكان ســوود لــەو قوتابخانەیــە وەربگــرن بــۆ
پەروەردەكردنــی نەوەیەكــی شۆڕشــگێڕ و دروســت ،هــەم
لــە فیكــر و هــەم لــە كــردار ،تەنانــەت خــودی منــدااڵن
و كوڕانــی بنەماڵــەی ئەییوبــی لەســەر ئــەم شــێوە بیــرە
ســۆفیگەرییە ئیســامییانە پەروەردەكــران(.)12
باسی پێنجەم :گرنگرتین قوتابخانەكانی سۆفیگەری كوردی
قوتابخانەی شێخ جاكیـر كوردی:
شــێخ جاكیـــر ،نــاوی محەممــەدە و كــوڕی «دەشــم»ە،
لــە زانــا ســۆفییە دنیانەویســتەكانی خەڵكــی عێراقــە،
زانــا و چاكســازێكی بەناوبانــگ بــووە ،لەبیــردا میانــەڕەو
و لــە مەزهەبــدا حەنبەلــی بــووە ،هەمــوو تەمەنــی
بەوانەوتنــەوە و پــەروەردەی ڕۆحــی و پاكژكردنــەوەی
دڵ و دەرون و هاندانــی خەڵكــی بۆچاكســازی لــە
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كۆمەڵگــەدا تەرخانكــردووە ،ئــەم پیــاوە تەریقەتەكــەی لــە
گونــدی (ڕازان) لــە دەشــتی (ســامەڕا) بنیاتنــاوە ،ئــەم
زانایــە زیاتــر لــەالی دەشــتەكییە عەرەبــەكان ســەرقاڵی
باڵوكردنــەوەی پەیامەكــەی بــوو ،بــەو هیوایــەی بــڕوا بــەو
خەڵكــە بهێنێــت بەگیــان و ســامان بەرگــری لــە دەســەاڵتی
زەنكییــەكان بكــەن ،كــە ئــەودەم لەشــەڕدا بــوون لەگــەڵ
خاچپەرســتەكان و ئــەو ئــەم كارەی بەجیهــاد دەزانــی و
خەڵكیشــی هانــدەدا لەپشــت ســەری زەنكییەكانــەوە دژی
خاچپەرســتان جیهــاد بكــەن ،بــەاڵم ئەوەبــوو دەوڵەتــی
زەنكییــەكان زۆر درێــژەی نەكێشــا و دواجــار هەمــوو
هــەوڵ و كۆششــەكانی شــێخ جاكیـــر ڕژانــە خزمەتــی
دەوڵەتــی ئەییوبییــەوە كــە میراتگــری زەنكییــەكان بــوون،
شــێخ هــەر بــەردەوام بــوو لەســەر بانگەوازەكــەی و
هەمیشــە خەڵكــی هــان دەدا بــۆ پشــتیوانی لــەم دەوڵەتــە،
و ڕۆڵــی ئەویــش كاریگــەری زۆری هەبــوو لەســەر
هوشــیاركردنەوی خەڵكــی و بڕیاردانیــان بــۆ جیهــاد و
پشــتیوانی لەدەوڵەتــی ئەییوبــی)13( .
قوتابخانەی شێخ ماجید كوردی:
شــێخ ماجیــد لــەو ســەردەمەدا ژیــاوە كــە دەوڵەتــی
ئەییوبــی دەســەاڵتداری ناوچەكــە بــووە ،و هەمــوو
ڕووداوەكانــی بەچــاوی خــۆی بینیــون ،ئــەو لــە ســاڵی
(562ك) ژیانئاوایــی كــردووە ،شــێخ ماجیــد قوتابخانــە
ســۆفیگەری و چاكســازیكارەكەی لــە شــاری (قۆمســان)
بــووە ،ئــەم قوتابخانەیــەی ئــەو پەیوەندییەكــی بەهێــزی
لەگــەڵ شــێخ عەبدولقــادری گەیالنیــدا هەبــووە ،و ڕۆڵــی
گــەورەی هەبــووە لە چاكســازی ناو هەمــوو قوتابخانەكانی
تــری تەسەوفیشــەوە ،شــێخ ماجیــد پیاوێكــی دنیانەویســت
و زانــا و شــەرعزان و چاكســاز و تێكۆشــەر – موجاهیــد و
بۆخواســوڵحاو بــووە ،پشــتیوانی دەوڵەتــی زەنكییــەكان و
پاشــان ئەییوبییــەكان بــووە ،ئەمــەش یەكێكــە لــەو هــۆكارە
ســەرەكییانەی كــە زۆرینــەی زانایانــی كــورد پەیوەنــدی
بــە دەوڵەتــی ئەییوبییــەوە بكــەن و ببنــە ڕاوێــژكاری
پاشــا و وەزیــر و كاربەدەســتەكانیان و بەگیــانودڵ
شــەیدای ســەركەوتن و بەردەوامــی ئــەو دەوڵەتــە بــن
و گیانبــازی بــۆ بكــەن ،ئــەو زانایانــەی كوردیــش كــە

پشــتیوانی دەوڵەتــی ئەییوبــی بــوون ،ژمارەیەكــی زۆریــان
زانــای گــەورە و نوســەری ب ـێ وێنــە بــوون ،وەك ئیبــن
ســەاڵحی شــارەزوری ،داهێنــەری زانســتی فەرموودەناســی
و ئیبــن خەلەكانــی خاوەنــی مێژوونامــەی بەنرخــی
(وفیــات األعیان)ـــن ،كــە نــەك تەنهــا كــورد ،بەڵكــو
تــەواوی مێــژووی ئیســام شــانازی بــەم زانــا و بیرمەنــدە
گەورانــەوە دەكات ،كــە لــە ســەردەمی ئەییوبیەكانــدا
دەركەوتــن و ئــەوان دەرفەتــی خوێنــدن و نووســین و
پــەروەردە كردنــی نەوەیەكــی نوێیــان بــۆ ڕەخســاندن،
بەجۆرێــك بــۆ هەمیشــە لــە دیرۆكــی ئیســامدا بمێننــەوە
و جێــگای شــانازی بــن(.)14
قوتابخانەی شێخ عەدی كوڕی موسافیر  -هەكاری:
شــێخ عــەدی كــوڕی موســافیر لــە گونــدی (بێــت ڤــارا)
لەدەشــتی (بيقــاع) لەدایكبــووە ،هــەر لەســەرەتای
تەمەنییــەوە ڕێبــازی ســۆفیگەری گرتۆتەبــەر ،و پاشــان
ڕوویكردۆتــە شــاری حەڵــەب ،ماوەیــەك لــەالی (شــێخ
عەقیــل مەنبەجــی) وانــەی خوێنــدووە ،پاشــان ڕێــگای
بــەرەو شــاری بەغــدا گرتۆتەبــەر و لــەو ێ چــاوی بــە شــێخ
عەبدولقــادری گەیالنــی كەوتــووە و زۆر باسوخواســی
تەســەوفی لەگەڵــدا كــردووە ،هەروەها لەگــەڵ ژمارەیەكی
زۆری زانایانــی ئەهلــی تەســەوف لــەو دەمــەدا و لــەو
شــارەدا كۆبۆتــەوە ،ئەوانــەی بڕوایــان بــە چاكســازی
هەبــووە و لەســەر ڕێبازەكــەی پێشــەوا غەزالــی بۆ ڕیفۆرم
ڕۆیشــتوون ،هــەم ئــەم ســودی لــەوان وەرگرتــووە و هــەم
ئەوانیــش ســودیان لــە بیــری ڕیفۆرمگــەری شــێخ عــەدی
كــوڕی موســافیر وەرگرتــووە ،دوای ماوەیــەك مانــەوە و
كاركــردن  -هــەم لــە بــواری تیــۆری و هــەم لــە بــواری
پڕاكتێكییــەوە – لــە تەســەوفدا ،گەڕاوەتــەوە بــۆ ناوچــە
شــاخاوییەكانی دەڤــەری (هــەكاری) و هــەر بــە نــاوی ئــەو
جێگایەشــەوە نازنــاوی وەرگرتــووە ،لــەو ێ قوتابخانەیەكــی
بنیاتنــاوە كەلێیــەوە قوتابــی پــەروەردە كــردوون و
ڕەوانــەی ناوچەكانــی موســڵی جارانــی كــردوون ،كــە
ڕوبەرێكــی بەرفــراوان بــووە ،تــا وەكــو چاكســازی ئایينــی
و كۆمەاڵیەتــی دەســتبەكار بــن و خزمــەت بــە گــەل و
نیشــتیمانەكەیان بكــەن ،بانگەوازەكەشــی تــا ئاســتێكی
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بــاش ســەركەوتو بــوو ،بــووە هــۆی باڵوبونــەوەی ئاســایش
و هێمنایەتــی لــە ناوچەكــەدا و هەوروەهــا چەتەگــەری
كەمكــردەوە – كــە لــەو ســەردەمەدا و لــەو ناوچەیــەدا
لەوپــەڕدا بــوو -و ژمارەیەكــی زۆری كوردەكانــی ناوچــەی
هــەكاری تەڤلــی كاروانــە بانگخوازیيەكــەی شــێخ عــەدی
بــوون و پشــتیوانی تەواویــان لێكــرد ،ئــەو پیاوێكــی زۆر
خوانــاس و دنیانەویســت بــوو ،پارچەیــەك زەوی هەبــوو
دەیچانــد بــە دانەوێڵــە و كشــتوكاڵ و میوەجــات تەنهــا
لــەو بەروبومــەی دەخــوارد و ســادەترین بەرگی دەپۆشــی،
هیــچ تەماحێكــی بەدنیــا و خەڵكــی دنیــا نەبــوو ،خــۆی بــۆ
خــوا و خزمەتــی خەڵــك بەتەواوەتــی یەكالكردبوویــەوە،
(شــێخ عەبدولقــادری گەیالنــی) ســەبارەت بــە شــێخ

دوای ئەوەی ملمالن ێ مەزهەبی و
فیقهییەكان لە سەدەی پێنجەمی
كۆچیدا وردە وردە -بەرەو هێور
بوونەوە دەچوون ،بیرێكی نوێ
لەنێوان زانایانی مەزهەبە فیقهییەكاندا
دەركەوت كە داوای چاكسازییان دەكرد

عــەدی كــوڕی موســافیر دەڵێــت« :ئەگــەر پێغەمبەرایەتــی
بــە هــەو ڵ و تێكۆشــان و خواپەرســتی بەدیبهاتایــە ،ئــەوا
شــێخ عــەدی كــوڕی موســافیر بەدەســتی دەهێنــا»)15(،
كــە ئەمــە ئەوپــەڕی دنیانەویســتی و دینــداری ئــەو زانــا و
خواناســە دەردەخــات!
ئەوەی زۆر ئاشــكرایە لەســەر كاریگەری قوتابخانەی شــێخ
عــەدی كــوڕی موســافیر لەســەر دەوڵەتــی ئەییوبــی ئەوەیە

كــە هانــی كوردانــی ناوچەی هەكاری دا بەباشــترین شــێوە
و بەوپــەڕی دڵســۆزانەوە لەنــاو ســوپای ســەاڵحەدیندا
بەشــداری بكــەن و كردیشــیان! ژمارەیەكــی زۆریشــیان
بەپلــەی بــەرزی ســەربازی گەیشــتن و لەســەر دەســتیان
ســەركەوتنی زۆر گــەورە بەدەســتهات ،هەرچەنــدە دواتــر
ڕێبازەكــەی گۆڕانــكاری گــەورەی بەســەرداهات ،بــەاڵم
هــزری خــودی شــێخ عــەدی كــوڕی موســافیر تەســەوفێكی
پاكبــوو كــە ســەرچاوەكەی قورئــان و پەیامــی ئیســام
بــوو ،ڕۆڵێكــی باشیشــیی بینــی لــە خســتنە خزمەتــی
بیــری تەســەوف بــۆ هــاوكاری و پشــتگیری دەوڵەتــی
ئەییوبــی(.)16
دەرەنجامەكان
لــەم پوختــە توێژینەوەیــەوە بــەم دەرەنجامانــەی الی
خــوارەوە دەگەیــن:
( .)1دەســەاڵتی دەوڵەتــی ئەییوبــی دەســەاڵتێكی زۆر
و گــەورە بــووە ،تەنهــا پەیوەنــدی ڕۆحــی و مەعنــەوی
مســوڵمانەتی لەگــەڵ ناوەنــدی دەســەاڵتی عەبباســییەكاندا
پێكــەوەی بەســتوون ،ئەگەرنــا بەتەواوەتــی ســەربەخۆ
بــووە.
( .)2ئــەوەی لەم دەســەاڵتە وردبێتــەوە بۆی دەردەكەوێت
جۆرێــك لــە هەســتی نەتەوایەتــی كوردیــی بەســەردا زاڵ
بــووە ،ئــەو دەمــە مۆدێلــی دەوڵەتــی نەتەوەیــی بوونــی
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نەبــووە ،بــەاڵم كۆبوونــەوەی ئــەو ژمــارە زۆرەی زانــای
كــورد لــە دەوری ئــەو دەســەاڵتە سەلـــمێنەری ئەوەیــە
پێگەیەكــی تایبەتیــان بــۆ دانــاون ،بۆیــە هێنــدە بەتاســەوە
چونەتــە نزیكــی دەســەاڵتەكە ،كەگومانــی تیــا نییــە
كوردبــوون ڕۆڵــی لەمــەدا گێــڕاوە.
( .)3بیــری میانــڕەوی ئایینــی بیرێكــی زاڵــە بەســەر
بیركردنــەوەی ئاییندارانــەی تاكــی كــورد لــە هەمــوو
ســەردەمێكدا ،ئــەو دەمــەش بۆیــە زانایانــی ســۆفی كــورد
ئااڵهەڵگــری بیــری میانــڕەوی ئایبنــی بــوون و دەوڵەتــی
ئەییوبیــش بەهەمــان نەفەســەوە پێشــوازی لــەم جــۆرە
بیركردنــەوە كــردووە.
(( .)4ڕەواقولئەكــراد) ڕۆڵێكــی بەرجەســتەی هەبــووە
تــا قوتابیانــی كــورد پێبــڕی زانســت و ڕوناكبیــری
واڵتــی میســر نەبــن ،كــە ئــەو دەمــە مەكــۆی زانســت
و ڕۆشــنبیری بــووە ،لەوێــوە بیــری میانــەڕەوی ئیســامی
«كــە لەشــێوەی تەســەوفدا» دەركەوتــووە پەخشــانی نــاو
زانكــۆی ئەزهــەر و تــەواوی جیهانــی ئیســامەتی بــووە.
( .)5زانایانــی ســۆفیگەری كــورد زۆر لــە هەوڵــی ئــەوەدا
بــوون چاكســازی ڕۆحــی بكــەن و پاشــان دەســتبكەن
بــە چاكســازی كۆمەڵگــە ،چونكــە هــەر ئــەو دەمــە بــەو
هەقیقەتــە گەیشــتوون كــە ئەگــەر چاكســازی لــە خــودەوە
دەســتپێنەكات ،هیــچ ســود و دەرەنجامێكــی ئەوتــۆی
نابێــت.

ژێدەرە و پەڕاوێزەكان:
« .»1أبوشــا ّمة الـــمقديس( ،ال ّروضتــن يف أخبــار ال ّدولتــن –
والصالح ّيــة) ،تحقيــق :مح ّمــد حلمــي ،ط ،1مطبعــة
ال ّنوويّــة ّ
ال ّنــوادر ،القاهــرة1956 ،م ،ل112
« .»2يوســف أيبــش ،صــاح ال ّديــن األيّــويب  -دراســات يف
الـــمؤسسة العرب ّيــة لل ّدراســات،
التأريــخ االســامي ،ط،1
ّ
بــروت ،1973 ،ل232
« .»3الـــمقريزي ،الـــمواعظ واالعتبــار بذكــر الخطــط واآلثــار،
وضــع حواشــيه خليــل الـــمنصور ،ط ،3مطبعــة الحســناء،
بــروت1986 ،م ،ج/2ص427
« .»4أبوبكــر الــ ّدواداري ،الــد ّرة الـــمض ّية يف أخبــار ال ّدولــة
الفاطم ّيــة ،تحقيــق :صــاح ال ّديــن الـــمن ّجد ،ط ،3مطبعــة
الـــمعهد األلـــاين ،القاهــرة1961 ،م ،ل197
الصــاح ال ّديــن ،ط ،1الـــمكتبة
« .»5د .عبدالعزيــز ســامل ،أيّــام ّ
التجاريّــة ،بــروت ،1961 ،ل245
« .»6ماجــد عبدال ّرضــا ،تأريــخ رواق األكــراد يف األزهــر
الشيــف ،ط ،1مكتبــة الـــمتن ّبي ،بغــداد ،1981 ،ل45
ّ
« .»7هەمان سەرچاوە ،ل58
« .»8مەحمــوود بێــاف ،ناســاندنی ڕەواقــی ئەكــراد
لەمیســر ،گۆڤــاری خــۆری تەســەوف ،ژمــارە (،)18
بەهــاری  ،2009ل54 - 42
« .»9فەرهــاد شاكەلـــی ،كــە بازنــە والكێشــەكان
هەڵدەوەشــێنەوە ،پوختــە بــاس و مێژوویــەك دەربــارەی
تەصــەوف لەكوردســتان ،چاپــی یەكــەم ،دەزگای ئــاراس،
هەولێــر « ،»2010ل43 - 36
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« .»10موحەممــەد ڕەئــوف تەوەككولــــی ،مـێـــژووی
تەصــەووف لەكوردســتان ،وەرگێـــڕانی :یوســف زاهیـــر
هەورامـــی ،چاپــی یەكــەم ،چاپخانـــەی ڕۆژهــەاڵت –
هەولێـــر « ،»2015ل190
« .»11هەمان سەرچاوە ،ل197
« .»12مارســا برێــل ئۆلكــۆت ،سۆفیـــزم لەئاســیای
ناوەڕاســتدا ،وەرگێڕانــی لەفارســییەوە :عەبدوڵــا مــەال
ئەحمــەد  -ئەحمەدئــاوا ،باڵوكردنــەوەی :دەزگای ئایدیــا
بــۆ فكــر و لێكۆڵینــەوە ،چاپخانــەی حەمــدی ،ســلێمانی –
 ،2017ل33
« .»13مصطفــى الـــمحلويب ،التصــ ّوف يف عــر األيّوب ّيــة،
مؤسســة ال ّرســالة لل ّنــر والتّوزيــع ،القاهــرة – مــر1428( ،هـ
ّ
 2007م) ،ل145« .»14هەمان سەرچاوە ،ل158
« .»15موحەممــەد ڕەئــوف تەوەككولــــی ،مـێـــژووی
تەصــەووف لەكوردســتان ،وەرگێـــڕانی :یوســف زاهیـــر
هەورامـــی ،ل - 244أبوشا ّمة الـــمقديس( ،ال ّروضتني يف أخبار
والصالح ّيــة) ،تحقيــق :مح ّمــد حلمــي،
ال ّدولتــن – ال ّنوويّــة ّ
ل362
الصــاَّيب ،عــر ال ّدولــة الزنك ّيــة ،ونجــاح
« .»16د .عــي َ
الـــمرشوع اإلســامي بقيــادة نــور ال ّديــن محمــود «الشــهيد»
مؤسســة
يف مقاومــة التغلغــل الباطنــي والغــزو ّ
الصليبــي ،طّ ،1
اقــرأ لل ّنــر والتّوزيــع ،القاهــرة – مــر1428( ،هـــ 2007 -م)،
ل412
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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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